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  الوكالة

 -:أو نفيهااستخالص قيام الوكالة  -

  . شرط ذلك. واقع يستقل به قاضى الموضوع. تقدير الوكالة أو نفيها -١
  )٢٨٠ س ص ٧  مج٩/٣/١٩٧٧  جلسةتجاري ٦٣/١٩٧٧ الطعن( 

  . شرط ذلك. موضوعي. استخالص قيام الوكالة أو نفيها -٢
  )٢٨٠ س ص ٧ مج ٢٧/١٢/١٩٧٨  جلسةتجاري ٥٦/١٩٧٧ الطعن( 

  . من سلطة محكمة الموضوع.  الدعوى والقرائنياستخالص الوكالة من المستندات المقدمة ف -٣
  )٢٨٠ س ص ٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٩  جلسةتجاري ١١٣/١٩٧٨ الطعن( 

 . شرط ذلك. جواز تعاقد الوكيل مع نفسه باسم الموكل في نطاق التصرفات الواجب تسجيلها -٤

  )٧٩٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ٣/١٢/١٩٧٩  جلسةمدني ١٠/١٩٧٩ الطعن(

 . المناط التعرف على حدود الوكالة هو عباراتها والمالبسات التي صدرت فيها -٥

  )٧٩٦األول المجلد الثاني ص مج ١٢/١/١٩٨٢  جلسةتجاري ٦٧/١٩٨٦ الطعن(

يـل والمالبـسات التـي صـدر        يتحدد بالرجوع إلـى عبـارة التوك      . التعرف على مدى سعة الوكالة     -٦
 . فيها وظروف الدعوى

  )٧٩٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ٥/١/١٩٨٣  جلسةتجاري ٤٠/١٩٨٢ الطعن(

 . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. استخالص قيام الوكالة أو نفيها -٧

  )٧٩٨القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٧/٣/١٩٨٣  جلسةتجاري ٢٢٦/١٩٨١ الطعن(

 . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. ستخالص قيام الوكالة وحدودهاا -٨

  )٧٩٩القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٩/٦/١٩٨٣  جلسةتجاري ٢/١٩٨٣ الطعن(

غيـر  . تمـسك الوكيـل بـه     . مقـرر لـصالح األصـيل     . بطالن عمل الوكيل لتجاوزه حدود الوكالة      -٩
 .جائز

  )٧٩٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٥/٤/١٩٨٤  جلسةتجاري ١٤٢/١٩٨٣ الطعن(
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ليس للموكل فيهـا عـزل الوكيـل أو تقييـد وكالتـه دون              . الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الغير      -١٠
 . رضاء من صارت الوكالة لصالحه

  )٧٩٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ١١/١٢/١٩٨٥  جلسةتجاري ٣٤/١٩٨٥ الطعن(

 . موضوعي. قيام الوكالة وحسن النية أو نفيهما -١١

  )١٠٣٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٧/١/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٣٤/١٩٨٥ الطعن(

شـرط  . من قبيل فهم الواقـع الـذي يـستقل بـه قاضـي الموضـوع              . استخالص الوكالة وحدودها   -١٢
 . ذلك

  )١٠٣٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٤/٢/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٢٧/١٩٨٦ الطعن(

 . تستقل به محكمة الموضوع. واقع. فيهاقيام الوكالة أو ن -١٣

  )١٠٣٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٣/٦/١٩٨٧  جلسةتجاري ٢٩/١٩٨٧ الطعن(

تـستقل بهـا محكمـة الموضـوع        .  مـن مـسائل الواقـع      .استخالص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها      -١٤
 . مادام استخالصها سائغاً

  )١٠٣٨قسم الثاني المجلد الثالث صال مج ٢٢/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٠٤/١٩٨٧ الطعن(

 . مادام سائغاً. الموضوعقيام الوكالة أو نفيها من سلطة محكمة  -١٥

  )١٠٣٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٨/٣/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٤٤/١٩٨٧ الطعن(

بغيـر  . تحري صفة الخصوم والتعرف على مدى سعة الوكالـة مـن سـلطة محكمـة الموضـوع                  -١٦
 . ه محكمة الموضوعواقع تستقل ب. معقب

  )١٠٣٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٠/١١/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٨٨ الطعن(

 . شمول الوكالة لكل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات وأعمال ضرورية -١٧

 . شرط ذلك. تستقل به محكمة الموضوع. واقع. استخالص قيام الوكالة وسعتها -

  )١٠٣٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٥/١٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٨٦/١٩٨٨ الطعن(

 . من سلطة محكمة الموضوع. تقدير قيام الوكالة أو نفيها وتحديد مدى سعتها -١٨

  )١٠٣٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٧/٤/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٥٦/١٩٨٨ الطعن(

 . من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. استخالص الوكالة وتعيين حدودها -١٩

  )١٠٣٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٧/٤/١٩٨٩  جلسةتجاري ٣١٤/١٩٨٨ عنالط(
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 . استخالص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع -٢٠

  )١٠٣٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٠/١١/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٤٩/١٩٨٩ الطعن(

ـ      استخالص الوكالة وسـعتها ومـا تـشمله        -٢١ واقـع يـستقل بـه قاضـي        . ة مـن تـصرفات قانوني
 . الموضوع

  )١٠٤٠القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

 . واقع يستقل به قاضي الموضوع. استخالص الوكالة أو نفيها وتعيين حدودها -٢٢

  )١١٥٢ صالقسم الثالث المجلد الثالث مج ٧/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٩٢ الطعن(

تـستقل بتقـديره محكمـة      . في الدعوى وتقدير األدلـة والمـستندات      الة أو نفيها وفهم الواقع      قيام الوك  -٢٣
 . الموضوع

  )١١٥٢صالقسم الثالث المجلد الثالث  مج ٢١/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ٨٩/١٩٩٢، ٨٧ نناالطع(

إجـازة  . شـرطه . انصراف آثار العقد الذي يبرمه الوكيل متجـاوزاً حـدود الوكالـة إلـى الموكـل       -٢٤
 . يرةاألخ

 . من سلطة محكمة الموضوع. استخالص إجازة الموكل لعمل الوكيل المجاوز لحدود الوكالة -

  )١١٥٢القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٣/٥/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٨٢/١٩٩٢، ١٨٠، ١٧٨ نناالطع(

 . من سلطة محكمة الموضوع. تحصيل فهم الواقع واستخالص والوكالة وحدودها -٢٥

  )١١٥٢القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٣/١/١٩٩٤  جلسةجاريت ١٤٩/١٩٩٤ الطعن(

التعـرف  . انـصراف العقـد إلـى الموكـل       . تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل في حدود الوكالـة          -٢٦
 . من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. سعة الوكالةعلى مدى 

  )١١٥٢الثالث صالقسم الثالث المجلد  مج ٧/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٦/١٩٩٤ الطعن(

األصل في الوكالة عامة أو خاصة أن صـفة الوكيـل قاصـرة علـى مباشـرة األعمـال المحـددة                      -٢٧
عدم استظهار الحكـم مـدى سـريان الوكالـة وقـت التـصرف              . اشتمالها ما يقتضيه تنفيذها   . فيها

 . مثال: خطأ في تطبيق القانون. ومواجهة دفاع الطاعن بأن تصرفه كان لحساب موكله

  )١١٥٣صالثالث القسم الثالث المجلد  مج ٢٥/٦/١٩٩٥  جلسةتجاري ٢٧٠/١٩٩٤ الطعن(

 . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. استخالص سعة الوكالة من عبارات التوكيل -٢٨

  )١١٥٣صالثالث القسم الثالث المجلد  مج ٢٥/٦/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٩٧/١٩٩٥ الطعن(
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 . شرطه. موضوعواقع تستقل به محكمة ال. استخالص الوكالة وحدودها -٢٩

  )١١٥٣صالثالث القسم الثالث المجلد  مج ١٠/٧/١٩٩٦  جلسةتجاري ٤٩/١٩٩٥ الطعن(

تحري الصفة وتقدير قيام الوكالة أو نفيها مـن مـسائل الواقـع التـي يـستقل قاضـي الموضـوع                      -٣٠
  . بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخالصه سائغاً

  )٧٧٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/٢/١٩٩٨  جلسةتجاري ٤٧٣/١٩٩٦، ٤٤٢ نناالطع(

التعرض لسعة الوكالة التي ثبت وجودها يعـد تفـسيراً لمـضمونها الـذي تـضطلع بـه محكمـة                     -٣١
  . ال يقبل التحدي به ألول مرة أمام محكمة التمييز. الموضوع
  )٧٧٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٧/٥/١٩٩٨  جلسةتجاري ٤٤٤/١٩٩٧ الطعن(

  . أثر ذلك. ل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالةتعاقد الوكي -٣٢
مـن سـلطة محكمـة      . التعرف على مدي سعة الوكالة وما تشتمل عليـه مـن تـصرفات قانونيـة               -

  . شرط ذلك. الموضوع
  )٧٧٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٦/١٢/١٩٩٩  جلسةمدني ٢/١٩٩٩ الطعن(

أن . شـرطه .  الموكـل وانـصراف أثرهـا إليـه        نفاذها فـي حـق    . التصرفات التي يجريها الوكيل    -٣٣
  . تكون في حدود الوكالة

التعرف على مدي سعة الوكالة وما تشتمل عليه مـن تـصرفات قانونيـة خـول الموكـل الوكيـل                     -
من سلطة محكمة الموضوع وذلك بالرجوع إلـي عبـارة التوكيـل ومـا جـرت بـه                  . في إجرائها 

 . نصوصه والمالبسات التي صدر فيها

  )٧٧٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٨/١٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ٢٦٧/١٩٩٩ نالطع(

أن يكـون تفـسيرها   . شـرط ذلـك  . محكمـة الموضـوع  واقـع ل . سعة الوكالـة مدى التعرف على   -٣٤
 . لعبارات التوكيل مما تحتمله بغير مسخ

  )٦٣٤القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٥/١١/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٦٦٠/٢٠٠١ الطعن(

 . ال خروج فيه على حدود الوكالة. بيع الوكيل األرض التي وكل في التصرف فيها -٣٥

  )٦٣٥ص  مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ٢/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧ن والطع(     

التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه مـن تـصرفات قانونيـة خـول الموكـل الوكيـل                     -٣٦
من سلطة محكمة الموضـوع بـالرجوع إلـى عبـارات التوكيـل ومـا جـرت بـه                   . في إجرائها 

 . شرط ذلك. نصوصه والمالبسات التي صدر فيها

  )٦٣٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢١/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٣٩/٢٠٠٤ الطعن(
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. رات واإلقـرارات  فهم الواقع في الدعوى والتعرف على سـعة الوكالـة وتفـسير العقـود والمحـر                -٣٧
 . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع

  )٦٣٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٣/٣/٢٠٠٦  جلسةمدني ٦٦٢/٢٠٠٤، ٦٥١ نناالطع(

توكيل المدير العام لمن يعمـل بهـا مـن المـوظفين حـق الحـضور         . مؤسسة التأمينات االجتماعية   -٣٨
 . ١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٨/١المادة . القانونوكالة مصدرها . أمام المحاكم والمرافعة عنها

 )٣٦٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٥/٢٠٠٦الطعن (

واقـع مـن شـأن قاضـى الموضـوع وال معقـب             .  قيام الوكالة أو نفيها وتعيين حدودها      استخالص -٣٩
 . شرط ذلك. عليه فيما حصله

 )٤١٨ ص٢ ج٣٥ة القضاء والقانون سمجل ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٥١/٢٠٠٢، ٤٦ انالطعن(

 إقراراً تسليم الوكيل بواقعة يدعيها الخصم أمام مجلس القـضاء بقـصد إعفـاءه مـن إقامـة                   يعدال   -٤٠
 حـضور الموكـل   فـي الدليل عليها ما لم يكن مفوضاً من الموكل تفويضاً خاصاً أو يكـون التـسليم        

  .  ذات الجلسةفيولم ينفه األخير 
واقـع مـن سـلطة محكمـة        .  الـدعوى  فـي دودها واألدلـة المقـررة      استخالص سعة الوكالة وح    -

  . شرط ذلك. الموضوع
 . ال يجوز إثبات عكس ما تضمنه عقد الوكالة إال بطريق الطعن بالتزوير -

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

  -:محل الوكالة -

المنازعـة فـي سـالمة تمثيـل الوكيـل          . حيته محالً لعقـد الوكالـة     صال. حق االلتجاء إلى القضاء    -٤١
يتعلـق بالـصفة    . الـدفع بانتفـاء الوكالـة     . مثال. نزاع في الصفة يحكمه الدفع بعدم القبول      . لموكله

 . في الدعوى

  )٧٩٦القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٥/٥/١٩٨٥  جلسةتجاري ٢٣٢/١٩٨٤ الطعن(

انوني قد يستتبعه القيام بأعمـال ماديـة تعتبـر تابعـة لـه وال تعـد        تصرف ق . ماهيته. محل الوكالة  -٤٢
أنـه  : علـة ذلـك   . عدم استحقاق أي فوائـد تأخيريـة بـشأنها        . مؤدى ذلك . التزاماً بمبلغ من النقود   

جـواز االتفـاق فيهـا مقـدماً      . يشترط الستحقاق الفوائد أن يكون محل االلتزام مبلغـاً مـن النقـود            
إلخالل بااللتزام وللقاضي مطلـق تقـديره ولـه أن يخفـضه إلـى الحـد                على تقدير التعويض عن ا    

 . الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن

  )٦٣٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢/١٢/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٦٧٢/٢٠٠١ الطعن(
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 :الوكالة بالتصرف القانوني محلهاشكل ارتباط 

ال يجيز حـصول الوكيـل علـى أي تعـويض إال إذا عـزل               . ١٩٦١ لسنة   ٢قانون التجارة السابق     -٤٣
في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العـذر بالموكـل ولـم يكـن للوكيـل يـد                      

  . فيه
ال يجـوز للموكـل إنهـاء العقـد دون خطـأ مـن              .  العقود تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة     ةوكال -

  . بطالن كل اتفاق يخالف ذلك. ذي لحقهالوكيل وإال كان ملزماً بتعويضه عن الضرر ال
  . أثر ذلك. اعتبارها من النظام العام. حماية الوكالء التجاريين مسألة تتعلق بمصلحة عامة -

  )٧٧٧القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/٢/١٩٩٨ جلسةتجاري  ١٠٢/١٩٩٧ الطعن(

سـسين لمـن وكلـوه      وجوب تحرير عقد تأسيس الشركة المساهمة والتوكيالت الـصادرة مـن المؤ            -٤٤
افتقـاد  : علـة ذلـك   . الـبطالن : أثـره . تخلف ذلك . في تحرير العقد والتوقيع عليه في محرر رسمي       

  . جواز تمسك كل ذي مصلحة بذلك. العقد لركن من أركان صحته
  )٧٧٧القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٣/١٢/١٩٩٩  جلسةتجاري ١٢١/١٩٩٩ الطعن(

.  شركة المـساهمة ونظامهـا األساسـي فـي ورقـة رسـمية             وجوب أن يحرر كل من عقد تأسيس       -٤٥
  . مثال. البطالن: أثره. عدم مراعاة ذلك

  . وجوب أن تتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني -
  )٧٧٨القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٤/٦/٢٠٠٠ جلسةتجاري  ٥٩٠/١٩٩٩ الطعن(

إذا وكـل   . همة ونظامهـا األساسـي فـي ورقـة رسـمية          وجوب أن يحرر عقد تأسيس شركة المسا       -٤٦
الزمـه أن تفـرغ هـذه التـوكيالت فـي محـررات             . المؤسسون غيرهم في إبرام عقـد الـشركة       

تعلـق ذلـك بالنظـام      . إغفالهـا يترتـب عليـه الـبطالن       . الرسمية ركن في العقد والتوكيل    . رسمية
 . علة ذلك.  مدني١٨٦/٢ال وجه للمحاجة بنص المادة . ما يترتب عليه ذلك. العام

  )٧٨٠ص القسم الرابع المجلد السادس  مج ٢٠/١١/٢٠٠٠ جلسةإداري  ٤٧٢/١٩٩٩ الطعن(

الرسـمية ركـن الزم فيـه وفـى عقـد تنـازل أي مـن                . عقد الشركة ذات المـسئولية المحـدودة       -٤٧
ـ . الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير فـي تحريـره            بطـالن  . ة ذلـك أثـره    مخالف

جواز التمسك به من كل ذي مـصلحة سـواء كـان أحـد المتعاقـدين أو مـن                   .  مطلقاً طالناًالعقد ب 
  . علة ذلك. الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

محـررات  . المحررات التي يقوم كاتـب العـدل بالتـصديق علـى توقيعـات ذوى الـشأن فيهـا                   -
.  الرسـمية فـي مفهـوم القـانون        مجرد التصديق على التوقيعات اليكسبها صـفة      . علة ذلك . عرفية
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ال يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض األوضـاع واإلجـراءات فـي شـأن توثيـق المحـررات                   
 . مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه. الرسمية

  )٦٣٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٩/٢/٢٠٠٥  جلسةتجاري ٥٢٧/٢٠٠٣ الطعن(

اسـتلزام إفراغـه فـي محـرر     . شركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يـدخل عليهـا         انعقاد ال  -٤٨
التمـسك ببطالنـه جـائز      . أثـره . انعدام العقـد  . مخالفة ذلك . أنه من النظام العام   : علة ذلك . رسمي

وجـوب تـوافر الـشكل      . مـؤدى ذلـك   . لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفـسها          
 .  بأي تعديل على عقد هذه الشركةالرسمي في الوكالة

  )٦٣٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٧/٦/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٢١١/٢٠٠٢ الطعن(

اسـتلزام إفراغـه فـي محـرر     . انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يـدخل عليهـا           -٤٩
التمـسك ببطالنـه جـائز      : ثـره أ. انعدام العقـد  . مخالفة ذلك . أنه من النظام العام   : علة ذلك . رسمي

وجـوب تـوافر الـشكل      . مـؤدى ذلـك   . لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفـسها          
 . الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة

وجـوب إفـراغ تعـديل    : مـؤداه . نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المـسئولية المحـدودة          -
 . علة ذلك. ي وقيده في السجل التجاريعقد تأسيس الشركة في محرر رسم

مثال بشأن عدم إفراغ تعـديل الـشركة وتنـازل شـريك عـن حـصته                . ماهيته. المحرر الرسمي  -
 . فيها ودخول آخرين في محرر رسمي

 )٢٢٢ ص٢ ج٣٤سمجلة القضاء والقانون  ١٧/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢١١/٢٠٠٢الطعن (

عـدم جـواز مـساءلته عنهـا مـن          . لـصالح موكلـه   خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها         -٥٠
 .  أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالةباعتبارالمنفذ ضده 

  )٣٩٨ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٩/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٣٤/٢٠٠٥الطعن (

  -:تفسير عقد الوكالة -

قـر إال إذا صـدر منـه     اإلقرار باعتباره عمالً من إعمـال التـصرفات ال يكـون حجـة علـى الم                -٥١
شخصياً أو من وكيل مفوض تفويـضاً خاصـاً أو مـن األخيـر فـي حـضور الموكـل بمجلـس                      

 . القضاء ولم ينفه األخير في ذات المجلس

 . ماهية الصلح. اختالف اإلقرار عن الصلح -

 . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. استخالص سعة الوكالة من عبارات التوكيل -

  )١٠٤٠القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٨/٦/١٩٨٩  جلسةيتجار ٨٧/١٩٨٩ الطعن(
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تفسير عقد الوكالة يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته والظـروف التـي صـدر فيهـا وهـو                    -٥٢
 . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع

اتساعه لكل ما يقتـضيه تنفيـذه مـن تـصرفات وأعمـال ضـرورية حـسب                 . نطاقه. عقد الوكالة  -
 . ف محل الوكالة وما يجري به العرف وإرادة المتعاقدينطبيعة التصر

  )١٠٤٠القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٥/١٢/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢٥٠/١٩٨٩ الطعن(

الوكالة تشمل كل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات وأعمـال ضـرورية مـع االسـتهداء فـي ذلـك                     -٥٣
 . بإرادة المتعاقدين وطبيعة التصرف وما يجري به العرف

  )١٠٤١القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(
  

 -:آثار الوكالة -

 -: التزامات الوكيل–آثارها بالنسبة للوكيل 

علـة  . قـابالً لإلبطـال لمـصلحة األصـيل وحـده         . العقد الذي يعقده الوكيل متجاوزاً لحدود وكالته       -٥٤
  . ذلك

  )٢٨٠ س ص ٧ مج ٣١/٣/١٩٧٦  جلسةتجاري ٤٨/١٩٧٤ الطعن( 

  . أثره.  حق الموكل وكأنه قد صدر منه مباشرةفينافذ . تصرف الوكيل -٥٥
  )٢٨٠ س ص ٧ مج ٢٣/٦/١٩٧٦  جلسةتجاري ٢٥/١٩٧٥ الطعن( 

للوكيل إبرام العقد التي تخوله الوكالة إصـداره بـصفته أصـيالً وتنـصرف آثـاره إلـى الموكـل                     -٥٦
 . ومن تعاقد معه الوكيل

  )٧٩٩القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٩/١/١٩٨١  جلسةيمدن ٧/١٩٨٠ الطعن(

 . انصراف العقد إلى الموكل. أثره. تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة -٥٧

  )٧٩٩القسم األول المجلد الثاني ص مج ٨/٧/١٩٨١  جلسةتجاري ٦٤/١٩٨١ الطعن(

جـواز صـدوره مـن وكيـل مادامـت          . غير الزم لترتيب أثـره    . صدور اإلقرار من الخصم ذاته     -٥٨
 . لديه وكالة خاصة تبيحه

  )٧٩٩القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٢/١٢/١٩٨٤  جلسةتجاري ٤٨/١٩٨٤ الطعن(



 المرافعات        

 

- ١٥ -  

انـصراف الحقـوق وااللتزامـات      . تعاقد الوكيل مع الغير باسـم الموكـل وفـي حـدود الوكالـة              -٥٩
 . ابق من قانون التجارة الس٥٥١م. المترتبة على العقد إلى الموكل

  )٧٩٩القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٦/٦/١٩٨٥  جلسةتجاري ٥/١٩٨٥ الطعن(

متـى يجـب    . للمتعاقد فيها الخيار بـالرجوع إلـى الوكيـل أو األصـيل           . ماهيتها. الوكالة بالتسخير  -٦٠
 . الرجوع إلى األصيل

  )٨٠٠القسم األول المجلد الثاني ص مج ٦/١١/١٩٨٥  جلسةتجاري ١٩/١٩٨٥ الطعن(

 . شرط ذلك. تعاقد مع الوكيل التمسك بالعقد الظاهرللم -٦١

  )٨٠١القسم األول المجلد الثاني ص مج ٦/١١/١٩٨٥  جلسةتجاري ١٩/١٩٨٥ الطعن(

ال يـؤدي بذاتـه إلـى صـورية     . عدم إفصاح الموكل عن صفته في العقود التي يبرمها مـع الغيـر     -٦٢
 . علة ذلك. التوكيل

  )٨٠٢القسم األول المجلد الثاني ص جم ٦/١١/١٩٨٥  جلسةتجاري ١٩/١٩٨٥ الطعن(

 . ماهية كل منهما. الوديعة المصرفية والوديعة المخصصة لعمل معين -٦٣

متى يخرج العقد عن الوديعة المصرفية باعتبارها قرضاً يمتلـك فيهـا البنـك النقـود ليـصبح فـي         -
 مركز وكيل التزامه األساسي ليس مجـرد رد مبلـغ مـساو ولمـا تـسلمه بـل المحافظـة عليهـا                     

 . لتمكينه من تنفيذ العمل األصلي المتفق عليه مقابل أجر

  )١٠٤٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٩/١/١٩٩٠  جلسةتجاري ١٧٨/١٩٨٩ الطعن(

إذا . سـقوطه . التزام الوكيل بتقديم حساب شـامالً جميـع أعمـال الوكالـة           . أثره. تمام تنفيذ الوكالة   -٦٤
عـبء إثبـات تلـك      . لة أو الظروف تقضي بـذلك اإلعفـاء       أعفاه الموكل منه أو كانت طبيعة المعام      

 .  الوكيللى عاتقالظروف يقع ع

طلـب تقـديم    . من وقـت انتهـاء أعمـال الوكالـة        .  سنة ١٥سقوط دعوى تقديم الحساب بانقضائه       -
 . أمر متصل بأصل الحق وليس إجراء وقتياً. حساب

  )١٠٤٣لد الثالث صالقسم الثاني المج مج ٢/١٢/١٩٩١  جلسةتجاري ٣٣٠/١٩٨٩ الطعن(

عـبء إثبـات    . عدم سقوطه إال إذا أعفـاه الموكـل منـه         . التزام الوكيل بتقديم كشف حساب لموكله      -٦٥
  . هذه اإلعفاء على عاتق الموكل

  )١١٥٣القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٧/١٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٦٢/١٩٩٢ الطعن(

 . كمة الموضوع بتقديره مادام سائغاواقع تستقل مح. إعفاء الوكيل من تقديم حساب عن وكالته -٦٦

  )١١٥٣القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٧/١١/١٩٩٤  جلسةمدني ٣٠/١٩٩٤ الطعن(
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  . األصل في هذه العناية. التزام بعمل يبذل فيه قدراً من العناية. التزام المحامي قبل موكله -٦٧
 بمـا يفـوت الفرصـة علـى         تتحقق بتقصيره في أداء واجبـه     . مسئولية المحامي العقدية قبل موكله     -

  . التعويض. أثر تفويت هذه الفرصة. الموكل حتى ولو كانت اإلفادة منها أمراً محتمالً
  )٧٨١القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٢/٥/١٩٩٧  جلسةمدني ٣٧/١٩٩٦ الطعن(

أن يـسأل   : اثـر ذلـك   . وجوب أن يبذل في رعاية مصالح موكلـه العنايـة المألوفـة           . الوكيل بأجر  -٦٨
  . مثال. موضوعي. تقدير ذلك.  تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهمالهعن

  )٧٨١القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/١١/١٩٩٩  جلسةتجاري ٦٥٤/١٩٩٨ الطعن(

وجوب تقديمه حـساباً مفـصالً للموكـل وال يعفـي مـن ذلـك إال إذا                 : مؤداه. تنفيذ الوكيل للوكالة   -٦٩
المعاملـة أو الظـروف تقـضي هـذا اإلعفـاء ويقـع علـى               أعفاه الموكل صراحة أو كانت طبيعة       

  . عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تقضي إلي هذا اإلعفاء
واقـع مـن    . استخالص توافر الظروف التي تعفي الوكيل من التزامه بتقديم حـساب عـن وكالتـه               -

 . شرطه. سلطة محكمة الموضوع

  )٧٨٢ الرابع المجلد السادس صالقسم مج ٢٢/١/٢٠٠١  جلسةمدني ١٠٥/٢٠٠٠، ١٠٠ انالطعن(

. وجوب تقديمه حـساباً مفـصالً للموكـل شـامالً جميـع أعمالهـا             . أثره. إتمام الوكيل تنفيذ الوكالة    -٧٠
سقوط هذا االلتزام بإعفاء من الموكل أو إذا كانـت طبيعـة المعاملـة أو الظـروف تقـضي بـذلك                     

 . وقوعه على عاتق الوكيل. إثبات تلك الظروف. اإلعفاء

  )٦٣٨القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٢/١٠/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٤٨٦/٢٠٠١ الطعن(

األصل أنها ال تجعـل للوكيـل صـفة إال فـي مباشـرة األمـور المحـددة            . الوكالة عامة أو خاصة    -٧١
عـدم سـقوط هـذا      . التزامه بأن يقدم حساباً مفصالً عن جميع أعمالهـا مـدعماً بالمـستندات            . فيها

.  من الموكل أو كانـت طبيعـة المعاملـة أو الظـروف تقتـضي هـذا اإلعفـاء                  االلتزام إال بإعفاء  
  . ولمحكمة الموضوع استخالصها دون معقب. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف

تمسك الطاعنة بأنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعـون ضـده قبـل علمهـا رسـمياً                    -
انت قائمة أثناء الصرف مما يعـد مانعـاً مـن تقـديم كـشف               ن العالقة الزوجية ك   أبإلغاء التوكيل و  

قـضاء الحكـم بإلزامهـا      . حساب ومانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بتسلمه لهـذه المبـالغ            
 . يعيبه ويوجب تمييزه. بالمبلغ الذي صرفته دون أن يستظهر علمها بانتهاء الوكالة

  )٦٣٨لقسم الخامس المجلد الحادي عشر صا مج ٢١/١٢/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٥٣١/٢٠٠٠ الطعن(
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مسئول قبل الشركة عن األخطاء التـي تقـع منـه فـي اإلدارة ولـو                . مدير شركة التوصية البسيطة    -٧٢
المـدير المعـين فـي العقـد        . تقـصيرية  مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبـل الغيـر       . كانت يسيرة 

  . ركة والشركاءسريان أحكام الوكالة على عالقته بالش. من الغير التأسيسي
  . ماهيتها. التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر -
عـدم سـقوطه إال إذا أعفـاه منـه          . التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شامالً أعمال الوكالـة          -

 . الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك

  .  عاتق الوكيلوقوعها على. إثبات الظروف التي تقتضي اإلعفاء من تقديم كشف حساب -
  )٦٣٩القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٩/٣/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٤٢١/٢٠٠٢ الطعن(

وجـوب أن يقـدم حـساباً مفـصالً         . أثـره .  تنفيـذ الوكالـة أو النيابـة       - أو النائب    -إتمام الوكيل    -٧٣
 واضـحاً  عدم سقوط هذا االلتـزام إال إذا أعفـاه األصـيل منـه إعفـاء             . لألصيل مدعماً بالمستندات  

. عـبء إثبـات تلـك الظـروف       . جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هـذا اإلعفـاء           
  . وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب

إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر مـن عـشر سـنوات مـن تـاريخ                     -
لـشركة عـن الطـاعن فـي بيـع األسـهم            بيع األسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة ا         

على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كـان الزمـه عـدم سـريان مـدة التقـادم إعمـاالً للمـادة                       
 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حـساب مـدعماً بالمـستندات وهـو مـا يقـع                   ٤٤٦/١

فـي تطبيـق    خطـأ   . عبء إثباته عليها واستمرت حيازتهـا ألموالـه حيـازة عارضـة ولحـسابه             
 .  تمييزهيوجبالقانون 

  )٦٤١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢١/٤/٢٠٠٣  جلسةتجاري ١٤٢/٢٠٠٢ الطعن(

إبرامـه عقـداً خـارج حـدود الوكالـة باسـم            . التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسـومة        -٧٤
 إذا أجـاز    عدم انـصراف مـا ينـشأ عنـه مـن حقـوق والتزامـات إلـى األصـيل إال                   . األصيل
 . التصرف

  )٦٤١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢١/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٣٩/٢٠٠٤ الطعن(

ثبوت أن مصدر مسئولية أحد الخصمين هو الخطـأ الشخـصي فـي اختيـار نائبـه وإهمالـه فـي                      -٧٥
اخـتالف مـصدر    . مـؤداه . تنفيذ الوكالة وأن مصدر مـسئولية الثـاني هـو الـدعوى المباشـرة             

 . التزامهما قبل الموكل بالتضامم وليس بالتضامن. الزم ذلك. ة كل منهمامسئولي

  )٦٤١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٨/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٥٥/٢٠٠٤، ٥٤٦ انالطعن(
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عـدم مـسئولية    . ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنـه دون تعيـين لشخـصه            . عقد الوكالة  -٧٦
تيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره لـه مـن تعليمـات أو فـي إهمالـه                  الوكيل إال عن خطئه في اخ     

مـسئوليته علـى أسـاس هـذا الخطـأ مـصدرها القـانون ال        . في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة  
للموكل األصلي ولنائب الوكيـل أن يرجـع كـل منهمـا علـى اآلخـر           . المسئولية العقدية عن الغير   

مـصدر التـزام كـل منهمـا قبـل اآلخـر هـو              . ماته نحو الوكيل  بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزا    
.  مـدني ٧١٠م . أسـاس ذلـك  . خروج المشرع عن األصل في هـاتين الحـالتين        . الدعوى المباشرة 

 . مثال

  )٦٤١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٨/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٥٥/٢٠٠٤، ٥٤٦ انالطعن(

.  قـصده عليـه وجـوب أن يـرد   . إخالله بهذا الواجـب . ن نيةالوكيل ملزم بأن ينفذ ما تعهد به بحس        -٧٧
  . غير جائز قانوناً.  موكلهاستئثاره لنفسه بشئ وكل في أن يعمله لحساب

 إلـى  آثـار هـذا العقـد        انـصراف عـدم   . إبرام الوكيل عقداً باسم الموكل متجاوزاً حدود وكالتـه         -
  . األخير إال إذا أجازه

وجـوب  .  البيع والشراء ورهـن العقـارات نيابـة عـن الموكـل            ثبوت أن عقد الوكالة يبيح للوكيل      -
ـ       . أن يكون تصرفه لمصلحة الموكل وليس لمصلحته الشخـصية          فـي   لقيامـه ببيـع حـصة الموك

ـ عدم نفاذ هـذا التـصرف فـي حـق األخ    .  بذلكمخوالًعقار لنفسه دون أن يكون     .  أقـره ار إال إذي
 . خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك

 )٣٩٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٥/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣١٣/٢٠٠٧الطعن (

عـدم سـقوطه إال إذا أعفـاه الموكـل منـه إعفـاء              . التزام الوكيل بتقديم حساب عن أعمال وكالته       -٧٨
اسـتخالص قيـام أو انتفـاء       . واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملـة أو الظـروف تقـضي بـذلك             

 . موضوعي. االتفاق على اإلعفاء

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٥٤/٢٠٠٧طعن ال(

انـصرف العقـد إلـى الموكـل        . أثـره . تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حـدود الوكالـة           -٧٩
  . وكأنه صدر منه ليكسب مباشرة ما ينشأ من حقوق ويتحمل بما يترتب من التزامات

مثـال لخـروج الحكـم      . شـرط ذلـك   . موضـوعي . منهاتفسير المحررات للتعرف على المقصود       -
 . في تفسيره لعقد وكالة

  )٤١٩ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٣/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٠٢/٢٠٠٩الطعن (
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 -:آثارها بالنسبة للموكل أو األصيل -

. تعاقد الوكيل مع الغير باسـم الموكـل فـي حـدود الوكالـة انـصراف التـصرف إلـى الموكـل                 -٨٠
 . مادام سائغاً. ى مدى سعة الوكالة من سلطة محكمة الموضوعالتعرف عل

  )١٠٤٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٥٢/١٩٨٥ الطعن(

تعاقـده خـارج    . انصراف آثار العقد مباشـرة إلـى األصـيل        . أثره. تعاقد الوكيل في حدود الوكالة     -٨١
 .  على إجازته أو إقراره إياهة في حق األصيلتوقف نفاذ العقد في هذه الحال. حدود الوكالة

 . اإلقرار أو اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة -

  )١٠٤٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٥/٣/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢٦٢/١٩٨٩ الطعن( 

 . التزام الموكل بردها إليه. النفقات التي يصرفها الوكيل في تنفيذ الوكالة -٨٢

  )١١٥٤القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٠/٥/١٩٩٤ لسة جتجاري ٩/١٩٩٤ الطعن(

  . أثره. تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة -٨٣
  )٧٨٢القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٣/١٢/١٩٩٩  جلسةمدني ٥٢/١٩٩٩، ٤٢ انالطعن(

ـ    . المبالغ الالزمة لإلنفاق على تنفيذ الوكالة      -٨٤ ي وكيلـه مـا لـم يتفـق علـى           التزام الموكل بتقديمها إل
  . غير ذلك

أال . شـرطه . لمحكمـة الموضـوع   . تفسير العقود والمحررات للتعـرف علـي مقـصود عاقـديها           -
 . مثال. تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها

  )٧٨٢القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٩/١٠/٢٠٠١ جلسة مدني ٣٨٠/٢٠٠٠ الطعن(

 االسـتئنافية أنـه ال يمـانع أن يقـوم المطعـون ضـده برؤيـة                 كر محامية الطاعن أمام المحكمة    ِذ -٨٥
. والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبـول األحكـام وتوكيـل الغيـر فـي ذلـك                    

الطعـن  . يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبـول الحكـم الـذي قـضي بهـذه الطلبـات                 
 . غير جائز. عليه بالتمييز

  )٦٤٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٩/٢/٢٠٠٢  جلسةشخصيةأحوال  ١٩٢/٢٠٠٢ الطعن(

بقاؤهـا قائمـة    . التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفـاة الموكـل فـي حـدود الوكالـة                -٨٦
ومنتجة آلثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها مـن حقـوق ويتحمـل مـا يترتـب عليهـا مـن                      

 . التزامات

  )٦٤٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٨/٣/٢٠٠٢ سة جلمدني ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(
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اعتبار العقـد كأنـه صـادر مـن الموكـل فيكـسب مـا            . أثره. تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل      -٨٧
 . ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات

  )٦٤٣عشر صالقسم الخامس المجلد الحادي  مج ٢٥/١١/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٦٦٠/٢٠٠١ الطعن(

إبرامـه تـصرفاً قانونيـاً      : مناطـه . انصراف آثـاره إلـى األصـيل      . التصرف الذي يبرمه الوكيل    -٨٨
ه لنفـسه أو    ؤاقتـضا : مـؤدي ذلـك   . يعد أمينـاً عليـه    .  ماالً لتسليمه لموكله   هقبض. لحساب الموكل 
 . مثال. غير جائز. تسليمه للغير

  )٦٤٤مس المجلد الحادي عشر صالقسم الخا مج ٢٤/٥/٢٠٠٤  جلسةمدني ٥٢٩/٢٠٠٢ الطعن(

أنـه  . أثـره . حضور محام بصفته وكيالً عن أحد الخصوم وإثباتـه هـذه الوكالـة أمـام المحكمـة                 -٨٩
ممثالً لمن صدرت منه الوكالـة بالخـصومة ومـن ثـم يكـون الموكـل مـاثالً فـي الخـصومة                      

 . وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها

 )١٦١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢١/٢/٢٠٠٦ جلسة ريتجا ١٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

عقد يلتـزم فيـه التـاجر بتـرويج وتوزيـع منتجـات منـشأة صـناعية أو                  : ماهيته. التوزيععقد   -٩٠
سـريان أحكـام تنظـيم    . همفـاد . تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيـد لهـا          

  .  وكالة التوزيععلى وكالة العقود
 لطرفـي . يستعين بأكثر من وكيل توزيع في ذات المنطقة ولـذات الفـرع مـن النـشاط               للموكل أن    -

 .  ق التجارة٢٧٣/١م. علة ذلك.  موزع وحيد في المنطقةعلىالعقد االتفاق 

  )١٩٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٣٠٨/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:اإلقرار الصادر عن الوكيل وأجازته من الموكل -

  . اإلقرار الالحق كالوكالة السابقة -٩١
مجرد سكوت األصـيل عـن التمـسك بعـدم نفـاذ التـصرف              .  أو ضمنياً  اإلقرار قد يكون صريحاً    -

رغم علمه به ال يعد إجازة له مهما طالـت المـدة مـا لـم يفهـم مـن مالبـساته قـصد إقـرار                          
  . التصرف

ـ   . تقدير وقوع اإلجازة الالحقـة للتـصرف مـن جانـب األصـيل             - ستقل بتقـديره قاضـي     واقـع ي
  . الموضوع متى كان سائغا

  )١١٥٥القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٠/٥/١٩٩٢  جلسةتجاري ٣١٥/١٩٩٠ الطعن(
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ما يقرره وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حـضور الموكـل متـى تـضمن التـسليم                     -٩٢
فوضـاً تفويـضاً خاصـاً أو       بواقعة يدعيها خصمه ال يعد إقراراً من الموكل إال إذا كـان الوكيـل م              

  . كان في حضور األخير ولم ينفه في ذات الجلسة
  )١١٥٥القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١/١٢/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٢٨/١٩٩٣ الطعن(

. عـدم جـواز عـدول المقـر عنـه         . التزام القاضـي باألخـذ بـه      . إلقرار القضائي حجة قاطعة   ا -٩٣
 . شرطه. صدوره عن وكيل

  )١١٥٥القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٤/٢/١٩٩٤  جلسةعمالي ٩/١٩٩٣ الطعن(
  

  -:خروج الوكيل عن حدود الوكالة -

إبرامـه خـارج    . انصراف كل ما يترتب على العقـد إلـى الموكـل          . إبرام الوكيل عقداً باسم الموكل     -٩٤
ن اإلقـرار يكـو   . آثاره ال تنصرف إلى الموكل مـا لـم يقـره صـراحة أو ضـمناً               . حدود وكالته 
 . رجعي األثر

  )١٠٤٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٧/٢/١٩٨٩  جلسةمدني ٢٨/١٩٨٨ الطعن(

عـدم إضـافة مـا ينـشأ عـن          : أثـره . خروج الوكيل عن حدود الوكالة وإبرامه عقداً باسم األصيل         -٩٥
  . العقد من حقوق والتزامات لألصيل إال بإجازته

  )٧٨٣القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/١٠/٢٠٠١ جلسة مدني ٢٧١/١٩٩٩، ٢٦٧ انالطعن(

عدم نفـاذ العقـد فـي حـق األصـيل           : أثره. تعاقد الوكيل خارج حدود وكالته أو دون توكيل أصالً         -٩٦
  . إال بإجازته أو حصول إقرار منه صراحة أو ضمناً

علـم الموكـل بمجـاوزة الوكيـل حـدود          . شـرطه . اعتبار السكوت دليالً على إجازته التـصرف       -
 . وكالته

  )٧٨٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٢/١٠/٢٠٠١ جلسة إداري ٤٥١/٢٠٠٠ لطعنا(

إقـرار الموكـل صـراحة أو ضـمناً      . عدم انـصرافه إلـى الموكـل      : أثره. تعاقد الوكيل دون نيابة    -٩٧
 . علة ذلك. انصراف أثره إليه من يوم التعاقد وعدم جواز الرجوع فيه. مؤداه. للتصرف

مـن سـلطة محكمـة      . من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحـدود الوكالـة        استخالص ما يعتبر إجازة      -
 . شرط ذلك. الموضوع

  )٦٤٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٩/٤/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٢٢٥/٢٠٠٥ الطعن(
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  -:مسئولية الوكيل -

اقتـصار مـسئوليته عـن خطئـه        . الوكيل المرخص له في اإلنابـة دون تعيـين شـخص النائـب             -٩٨
 . ن عمل النائبالشخصي دو

  )٨٠١القسم األول المجلد الثاني ص مج ٣٠/١٠/١٩٨٥  جلسةتجاري ٨٨/١٩٨٥ الطعن(

 . عدم نفاذ التصرف في حق الموكل. أثره. تواطؤ الوكيل مع الغير لإلضرار بحقوق الموكل -٩٩

  )١٠٤٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٤/٤/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٥/١٩٨٨ الطعن(

تقـدير  . خطأ يوجب مـساءلته عنـه بتعـويض عـادل         . مال موكله . لصالح نفسه استعمال الوكيل    -١٠٠
 . هذا التعويض من سلطة قاضي الموضوع

  )١٠٤٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٢/٥/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٩٤/١٩٨٨ الطعن(

  -:التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوي -

ـ         -١٠١ ؤثر فـي صـحته أو اسـتمراره زوال صـفة           التوكيل الصادر من ممثل الشخص االعتباري ال ي
أنه يعتبر صادراً مـن الـشخص االعتبـاري الـذي لـم تتـأثر شخـصيته                 . علة ذلك . هذا الممثل 

 . بتغيير ممثله

  )٦٤٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٦/٥/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٣١٧/٢٠٠١ الطعن(

  -:توالي التوكيالت -

. انـصراف آثـار التـصرف إلـى األصـيل         . أثره. صيلإفصاح الوكيل عن صفته كنائب عن األ       -١٠٢
انـصراف آثـار التـصرف الـذي        . أثر ذلـك  . توالي التوكيالت المأذون فيها للوكيل بتوكيل غيره      

 . يبرمه آخر الوكالء إلى الموكل األصلي

 . مؤداه. عدم انتهاء الوكالة بأثر رجعي -

  )٨٠٢ الثاني صالقسم األول المجلد مج ٧/١٢/١٩٨٣  جلسةتجاري ٨/١٩٨٣ الطعن(

انـصراف آثـار العقـد الـذي يبرمـه        . أثـره . توالي التوكيالت المأذون فيها للوكيل بتوكيل غيره       -١٠٣
 . آخر الوكالء إلى الموكل األصلي

  )٨٠٤القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٩/٤/١٩٨٥  جلسةتجاري ٣٠/١٩٨٤ الطعن(

 . انصراف أثر العقد للموكل. هأثر. تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة -١٠٤
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انـصراف آثـار   . توالي التوكيالت المأذون في كل منها للوكيل بتوكيل غيره فيما وكـل هـو فيـه      -
 . العقد الذي بذمة آخر الوكالء إلى الموكل األصلي

  )١٠٤٤القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٦/١٢/١٩٨٧  جلسةتجاري ٢١١/١٩٨٦ الطعن(

انـصراف  . أثـره . ل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشـرة تـصرف قـانوني         الوكالة عقد يقيم الموك    -١٠٥
 . آثار التعاقد الذي يجريه الوكيل في حدود وكالته مع الغير إلى الموكل

العقـد الـذي    . المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيمـا وكـل هـو فيـه               توالي الوكاالت    -
ر الوكيـل األخيـر وكـيالً عـن األصـيل           اعتبا. علة ذلك . تنصرف آثاره للموكل  . يبرمه األخير 

 . حماية للغير حسن النية

  )١٠٤٤القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١١/٢/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢١٦/١٩٨٩ الطعن(

علـة  . أثـره . توالي التوكيالت المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيمـا وكـل هـو فيـه                  -١٠٦
 . ذلك

  )١١٥٥القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٣/١١/١٩٩٥  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٥ الطعن(

انـصراف  . توالى التوكيالت المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيـره فيمـا وكـل هـو فيـه                   -١٠٧
 . آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكالء إلى الموكل األصلي

  )٦٤٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٨/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٥٥/٢٠٠٤، ٥٤٦ انالطعن(

 -:اإلعالن في موطن الوكيل -

أن يكون الخصم قـد اتخـذه موطنـاً لـه فـي ورقـة               . مناطه. إعالن الطعن في الموطن المختار     -١٠٨
 . علة ذلك. إعالن الحكم أو في أوراق الدعوى األخرى

. ال يعتبر إال في درجـة التقاضـي الموكـل هـو فيهـا             . موطن الوكيل في إعالن أوراق الدعوى      -
الن المستأنف بصحيفة االستئناف فـي مـوطن المحـامي الـذي كـان              أنه ال يصح إع   . مؤدى ذلك 

 . ما يستثنى من ذلك. عنه أمام درجةموكالً 

متـى تـستمر اسـتثناء      . انتهاؤهـا بـصدور الحكـم االبتـدائي       . وكالة المحامي في أول درجـة      -
 . ويصح إعالن المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً

  )١٠٤١القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٦/١/١٩٨٧  جلسةأحوال شخصية ٣٠/١٩٨٦ الطعن(

. أثـر ذلـك   . موطن الوكيل ال يكون معتبراً في اإلعالن إال في درجة التقاضي التـي وكـل فيهـا                 -١٠٩
االستثناء اتخـاذ المطعـون ضـده إيـاه موطنـاً مختـاراً             . امتناع إعالن الطعن في موطن الوكيل     
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 . في ورقة إعالن الحكم

  )١٠٤١القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٤/٢/١٩٨٧  جلسةجاريت ٣/١٩٨٦ الطعن(

  . مناطه. صحة إعالن الطعن في الموطن المختار -١١٠
  . أساس ذلك. الطعن في الحكم ال يصح إعالنه في موطن وكيل من يراد توجيه الطعن إليه -

  )٧٨٠القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٩/٣/١٩٩٨ جلسة مدني ١٠٩/١٩٩٧ الطعن(

لطعن في الموطن المختار ال يكون صحيحاً إال إذا كان هـذا المـوطن مبينـاً فـي ورقـة                    إعالن ا  -١١١
إعالن الحكم أو كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بـين فـي صـحيفة افتتـاح الـدعوى                     

  . موطنه األصلي
موطن الوكيل ال يكون معتبراً في إعالن األوراق الالزمة للـسير فـي الـدعوى إال فـي درجـة                     -

 . اضي الموكل هو فيهاالتق

  )٧٨٠القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/٦/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٠٨/١٩٩٧ الطعن(
  

 -:أنواع من الوكاالت -

 -: الوكالة العامة-

  . ال تخول الوكيل إال الحق في أعمال اإلدارة: أثرها. ماهيتها. الوكالة العامة -١١٢
ن لـدى الوكيـل وكالـة خاصـة إلبرامـه      يجب أن يكو  . االتفاق الذي ينطوي على تصرف قانوني      -

  . أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على ذلك
عـدم نفـاذ التجـاوز      : أثـره . مخالفتـه ذلـك   . التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها        -

  . في حق الموكل
مـن سـلطة محكمـة      . التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه مـن تـصرفات قانونيـة              -

 . مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )٦٤٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٠/٣/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

 .  ال يكون للوكيل صفة إال في أعمال اإلدارة:أثرها. ماهيتها. الوكالة العامة -١١٣

 . ماهيتها. الوكالة الخاصة -

 أن  اليـصح ل فيهـا    التـصرفات التـي ال تـدخ      . أعمال اإلدارة تحتمل الوكالة العامـة والخاصـة        -
 . تكون محالً إال لوكالة خاصة
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اشـتمالها  . الوكالة عامة أو خاصة ال تجعل للوكيل صفة إال في مباشـرة األمـور المحـددة فيهـا                  -
 . ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية

 إجـازة . شـرطه .  الموكـل إلـى انصراف آثار العقد الذي يبرمه الوكيل متجاوزاً حـدود الوكالـة         -
 . شرط ذلك. واقع تستقل به محكمة الموضوع. استخالص تلك اإلجازة. األخير له

مـن سـلطة محكمـة    . التعرف علي مدي سعة الوكالة وما تشمل عليـه مـن تـصرفات قانونيـة            -
  . الموضوع

  )٢٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣/٤/٢٠٠٧جلسة   تجاري٤٥٦/٢٠٠٦، ٤٥١ انالطعن(
 

  -:الوكالة بأجر -

 .  الموضوع السلطة في تقدير أجرة الوكيللقاضي -١١٤

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٩/٤/١٩٨٥  جلسةتجاري ١١٩/١٩٨١ الطعن(

لـرئيس المجلـس وأعـضائه بـصفتهم وكـالء عـن الجمعيـة        . إدارة مجلس الشركة المـساهمة     -١١٥
فـي رعايـة    وجوب بـذلهم العنايـة المألوفـة        . العامة للمساهمين وذلك مقابل حصولهم على أجر      

مسئوليتهم عن كـل تقـصير أو إهمـال أو مخالفـة للقـانون أثنـاء                . مؤدى ذلك . مصالح الموكل 
 . مباشرة أعمال هذه الوكالة

  )٦٤٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣٠/١٢/٢٠٠٢  جلسةمدني ٤٧٧/٢٠٠١ الطعن(

وعـاً بعـد تنفيـذ      خـضوعه لتقـدير القـضاء إال إذا دفـع ط          . اتفاق الطرفين علي أجر للوكالـة      -١١٦
 . الوكالة

 )٧٠ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٣٣٧/٢٠٠٤، ٣١١، ٢٩٧الطعون (

لـزم فيـه ببـذل مـا         بعمـل ي   التزام.  ماهيته - إذا كانت الوكالة بأجر    -موكله   المحامي قبل    التزام -١١٧
فـي الـدفاع عـن حقـوق     يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهـد            

 لتـزام موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجـة الـدعوى ومجابهـة الخـصوم باألدلـة القانونيـة واال                
ـ           الـدعوى أو سـقوطها أو اعتبارهـا    فبمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها مـن وق

 . كأن لم تكن

  )٣٢٥ ص١ ج٣٦ون س مجلة القضاء والقان٢٥/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٦٢/٢٠٠٦، ١١٥٦الطعنان (
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 -:وكالة بالخصومة ال-

األزواج  جـواز إنابـة   . االسـتثناء . للمحـامين وحـدهم   . األصـل . تمثيل الخصوم أمام المحـاكم     -١١٨
التوقيـع علـى صـحف      . األصهار واألقارب حتى الدرجـة الرابعـة فـي إجـراءات المرافعـة            

 .  محاماة١٨ م. علة ذلك. االستثناء للمحامين وحدهم

القيـد بجـدول    . شـرطه . ك والشركات والمؤسسات للمرافعـة أمـام المحـاكم        قبول محامي البنو   -
 . علة ذلك. المحامين الدائم

 . شروط القيد بجدول المحامين الدائم -

  )١٠٥٤القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٩/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٠٤/١٩٨٧ الطعن(

 . األصل في هذه العناية. لعنايةالتزام بعمل يبذل فيه قدراً من ا. التزام المحامي قبول موكله -١١٩

 . ماهيته. الخطأ العقدي في االلتزام ببذل عناية -

تتحقـق بتقـصيره فـي أداء واجبـه بمـا يفـوت الفرصـة            . مسؤولية المحامي العقدية قبل موكله     -
 . التعويض: أثر تحقق هذه المسؤولية. على الموكل حتى ولو كانت اإلفادة فيها أمراً محتمالً

  )١٠٥٥القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/١٢/١٩٩١  جلسةتجاري ١٤٢/١٩٩٠ الطعن(

األصل العام فيهـا هـو حـصر حـق تمثيـل الخـصوم              . تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالحضور     -١٢٠
حـق إنابـة األزواج واألصـهار أو األقـارب          : االسـتثناء . أمام المحاكم في المحـامين وحـدهم      

 . ةالدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائي

استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائـب تـوكيالً رسـمياً مـصدقاً علـى التوقيـع                    -
كفايـة إثبـات    . عـدم اسـتلزام التوكيـل     . حـضور المحـامي مـع الخـصم       . فيه في أول جلسة   

 . حضوره معه بمحضر الجلسة

  )١٠٥٦القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

عالن األوراق الالزمة للسير في الدعوى في محل الوكيـل ال يعتبـر إال فـي درجـة التقاضـي                    إ -١٢١
  . الموكل فيها

  )١١٦٤القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٣/٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

ال يلزم أن يكـون مـوكالً مـن المـستأنف أو أن يباشـر               . المحامي الذي يوقع صحيفة االستئناف     -١٢٢
  . ف بنفسهاالستئنا
  )١١٦٤القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٣١/١/١٩٩٣  جلسةتجاري ٩٣/١٩٩٢ الطعن(
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موطن الوكيل يكون معتبراً في إعالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى فـي درجـة التقاضـي                    -١٢٣
  . سريان ذلك على إعالن تعديل الطلبات في ذات درجة التقاضي محل التوكيل. الموكل فيها

  )١١٦٤القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٥/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ٣٠/١٩٩٢ الطعن(

غيـر  . النعـي بـه ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز            . متعلق بالنظام العام  الغير  السبب الجديد    -١٢٤
  . مثال بشأن خلو صحيفة الدعوى من البيانات المتعلقة بالوكالة. مقبول
  )١١٦٤ المجلد الثالث صالقسم الثالث مج ٣١/١/١٩٩٣  جلسةمدني ٨/١٩٩٣ الطعن(

ما اشترطه المشرع في الوكيل غير المحامي الذي يحضر عـن الخـصم بالجلـسات مـن وجـود                    -١٢٥
. رابطة زوجية  أو قرابة أو مصاهرة إلـى الدرجـة الرابعـة قاصـر علـى حـضور الجلـسات                    

مـا لـم    . ألي من غير هؤالء تحرير صحف الدعاوي والتوقيع عليهـا وتقـديمها إلدارة الكتـاب              
 ٥٤توقيـع صـحيفة الـدعوى ممـن لـم تتـضمنهم المـادة            : مثـال .  القانون توقيع محام   يشترط

  . ال بطالن. أثره. مرافعات
  )١١٦٥القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١/١١/١٩٩٣  جلسةمدني ٨/١٩٩٣ الطعن(

مـا بذلـه المحـامي مـن        : العنصران الواجـب إتباعهـا    . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -١٢٦
دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً         . إجراءات المطالبـة بهـا    .  عاد على الموكل من نفع     جهد وما 

للمحكمة ذات السلطة حالة طلـب الموكـل رفـض دعـوى مطالبتـه              . يبديه لدعوى مرفوعه عليه   
  . باألتعاب وعدم إقتصاره على طلب إنقاصها

ل بـه محكمـة     واقـع تـستق   . تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد علـى الموكـل مـن نفـع                -
  . الموضوع مادام سائغا

  )١١٦٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٩/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٧٩/١٩٩٤ الطعن(

لمحامي الخصم الحق في الدفع باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن طالمـا كـان التوكيـل الـصادر                     -١٢٧
 . إليه يبيح له ذلك

  )١١٦٦الث المجلد الثالث صالقسم الث مج ٢٩/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٧٩/١٩٩٤ الطعن(

األصل في عقد الوكالة أال يتقيد الموكل في اختيـار وكيلـه بـأن يكـون مـن طائفـة معينـه أو                        -١٢٨
  . الوكالة أمام المحكمة. االستثناء. تكون له به صلة قرابة أو مصاهره

  )٧٨٨القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٨/٤/١٩٩٧  جلسةمدني ١١٤/١٩٩٦ الطعن(

حام من القطاع األهلي إلي جانب محامي الحكومـة فـي الـدعاوى التـي ترفـع مـن        االستعانة بم  -١٢٩
  . غير محظور. الحكومة أو عليها

  )٧٨٨القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٣٠/٦/١٩٩٧  جلسةتجاري ٢٦٧/١٩٩٦ الطعن(
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وكالة عامـة بـين المحـامين الغـرض منهـا           . توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة        -١٣٠
رار السير في إجراءات الخصومة وعـدم تعطليهـا دون أن يقـصد بهـا الوكالـة الخاصـة                   استم

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

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

  )٧٨٨القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٧/١٢/١٩٩٧  جلسةتجاري ٣٧٩/١٩٩٦ الطعن(

عـدم اشـتراط أن     . وجوب توقيعها مـن أحـد المحـامين       . الصحيفة التي يرفع بها الطعن بالتمييز      -١٣١
  . يكون المحامي موكالً عن الطاعن

الذي يقبل المرافعة عن الشركات ويخول بـالتوقيع علـى صـحف الطعـون هـو ذلـك                  المحامي   -
  . مثال. المقيد بالجدول الدائم للمحامين وتتوافر فيه شروط القيد

  )٧٨٩القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٣٠/٣/١٩٩٨  جلسةتجاري ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ نناالطع(

أنـه يـشترط إذا كـان االتفـاق     . الزم ذلـك  .المحكم يستمد واليته من اتفاق الخصوم على تحكيمه    -١٣٢
على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائباً عـن غيـره أن تكـون نيابتـه تخولـه صـفة         

ينعقـد االختـصاص بالفـصل فيهـا        . المنازعة فـي ذلـك    . تمثيل األصيل في قبول شرط التحكيم     
  . مثال. أساس ذلك. لجهة القضاء

  )٧٨٩القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٣/٦/١٩٩٩  جلسةتجاري ٥٦٨/١٩٩٨ الطعن(

تـدخل بغيـر موجـب فـي        . الطعن في صفة المحامي في الحضور مع إقرار الخـصم بالوكالـة            -١٣٣
  . عالقة ذوي الشأن بوكالئهم

زوال صـفة   . ال يـؤثر فـي صـحته واسـتمراره        . صدور التوكيل من ممثل الشخص االعتباري      -
 . ممثل الجديدال يلزم صدور توكيل جديد من ال. هذا الممثل

  )٧٩٠القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٩/٢/٢٠٠١  جلسةتجاري ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

األصل أن المحامي وكيل تسري في شأن عالقته بموكله أحكـام القـانون العـام المتعلقـة بعالقـة                    -١٣٤
 الخـاص بمهنـة   ١٩٦٤ لـسنة  ٤٢ مـن القـانون رقـم    ٣٢النص فـي المـادة      . الموكل بالوكيل 

تعـديل  . ى تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحـامي إذا مـا نـازع الموكـل فيهـا         المحاماة عل 
 واستبعاد النص السابق بـشأن تقـدير أتعـاب المحـامي فـي              ١٩٩٦ لسنة   ٦٢تلك المادة بالقانون    

حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قد استهدف من ذلـك تـرك هـذا األمـر ألحكـام القـانون                     
 . مثال.  المدني في الوكالة النتفاء التعارضالعام أي أحكام القانون

  )٦٤٨القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣٠/١٢/٢٠٠٢  جلسةمدني ٤٧٧/٢٠٠١ الطعن(
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تخضع فـي انعقادهـا وانقـضائها وسـائر أحكامهـا للقواعـد العامـة المتعلقـة                 . وكالة المحامي  -١٣٥
 وتعديالتـه الخـاص     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتـضمنه القـانون            

  . بمهنة المحاماة
جـواز عـزل الموكـل لوكيلـه        : أثـر ذلـك   . يخضع للقانون المدني  . انقضاء عقد وكالة المحامي    -

فإذا كانـت الوكالـة بـأجر ولـم يكـن العـزل لعـذر            . في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة       
لحقـه مـن ضـرر مـن جـراء          مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيـل عمـا ي           

  . عزله
  . ال يجوز االتفاق على مخالفتها. من النظام العام. قاعدة جواز عزل الوكيل -
ال يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكـل حتـى ال تتقيـد حريـة الموكـل فـي                      -

 . مثال. عزل الوكيل

  )٦٤٨لحادي عشر صالقسم الخامس المجلد ا مج ٣٠/١٢/٢٠٠٢  جلسةمدني ٤٧٧/٢٠٠١ الطعن(

ـ التـزام بعمـل ي    . ماهيتـه . التزام المحامي قبل موكله إذا كانت الوكالة بأجر        -١٣٦ م فيـه ببـذل مـا       زل
يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهـد فـي الـدفاع عـن حقـوق                

اللتـزام  موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجـة الـدعوى ومجابهـة الخـصوم باألدلـة القانونيـة وا                
بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها مـن وقـف الـدعوى أو سـقوطها أو اعتبارهـا             

 . كأن لم تكن

  )٦٤٩القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٠/١/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٥٧/٢٠٠٠ الطعن(

قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعـة يـدعيها خـصم موكلـه بقـصد إعفائـه                    -١٣٧
 . شرط ذلك. اعتباره إقراراً من الموكل. ن إقامة الدليل عليهام

  )٦٤٩القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٦/٤/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٢٥٦/٢٠٠٢ الطعن(

زوال صفة مـديرها فـي تمثيلهـا وحلـول المـصفي محلـه ولَـه وحـده                  . أثره. تصفية الشركة  -١٣٨
ء التـوكيالت الـصادرة مـن مـدير الـشركة           انقـضا . مؤدى ذلك . الصفة في تمثيلها أمام القضاء    

بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكـون المحـامي الـذي يرفـع الطعـن                  
 . بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإال كان مقاماً من غير ذي صفة

  )٦٥٠ عشر صالقسم الخامس المجلد الحادي مج ٢١/٤/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٧١٨/٢٠٠٣ الطعن(

 . ال يشترط أن يكون وكيالً عن الطاعن. وجوب توقيعها من محام. صحيفة الطعن بالتمييز -١٣٩

  )٦٥٠القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٧/١٠/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ١٧٨/٢٠٠٣ الطعن(
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ن  من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة األولـى مـن المـادة األولـى مـن القـانو                  يالدفع المبد  -١٤٠
عـدم تقـديم المحـامى      .  بشأن تحديد أمالك الدولة خـارج خـط التنظـيم العـام            ١٩٦٩ لسنة   ١٨

ال . عـدم قبولـه إلبدائـه مـن غيـر ذي صـفة            . أثره. رافع الطعن توكيال يخوله الحق في الدفع      
يغير منه تخويله رفع الطعن باالسـتئناف أو التمييـز أو تـضمين التوكيـل تخويلـه فـي اتخـاذ                     

 . علة ذلك. مية القانونية التي تحتاجها الدعاوىاإلجراءات الرس

  )٦٥٠القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٦/١٢/٢٠٠٤  جلسةمدني ٣٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التـي ترفـع مـن الحكومـة أو عليهـا أمـام                      -١٤١
لى جانبهـا بمحـام خـاص مـن القطـاع           حظر االستعانة إ  عدم  . إلدارة الفتوى والتشريع  . المحاكم
  . األهلي

رئيس مجلس إدارتها هو الـذي يمثلهـا أمـام القـضاء ولـه أن               . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية    -
توقيـع هـذا المحـامى علـى     . يوكل محامياً أهلياً إلى جانـب محـامى إدارة الفتـوى والتـشريع      

 . انونصحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها الق

  )٦٥١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢/٣/٢٠٠٥  جلسةتجاري ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨ انالطعن(

يجعلـه  . حضور محام بصفته وكيالً عن أحد الخـصوم وإثباتـه هـذه الوكالـة أمـام المحكمـة                  -١٤٢
 لمن صدرت منه الوكالة بالخـصومة ومـن ثـم يكـون الموكـل مـاثالً فـي الخـصومة                     ممثالً

 . فه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيهاوينصرف إليه بوص

  )٦٥١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢١/٢/٢٠٠٦  جلسةتجاري ١٢٠٢/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم جـواز مـساءلته عنهـا مـن          . خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها لصالح موكلـه          -١٤٣
 . الةالمنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوك

  )٦٥٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٩/٦/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

توكيل المدير العام لمن يعمل بهـا مـن المـوظفين حـق الحـضور             . مؤسسة التأمينات االجتماعية   -١٤٤
 . ١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٨/١المادة . وكالة مصدرها القانون. أمام المحاكم والمرافعة عنها

  )٦٥٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٧/١١/٢٠٠٦  جلسةمدني ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

  -:الوكالة الخاصة بالمعاوضات والتبرعات -

خـضوع  . الرجـوع إلـي عبـارات التوكيـل ونـصوصه         . مناطـه . التعرف على مدي الوكالـة     -١٤٥
  . شرطه. تفسيره لقاضي الموضوع بغير معقب
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 نـوع التـصرف ويـصح عـدم تحديـد المحـل             الوكالة الخاصة في المعاوضات البد أن يبين بها        -
إذ يجـب أن تكـون خاصـة فـي نـوع      . اختالفها عن الوكالة في التبرعات كالهبة . الذي يقع عليه  

 . التصرف ومحله

  )٧٨٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٣٠/٤/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٨٩/١٩٩٩ الطعن(

فـق اإليجـاب والقبـول علـى المبيـع          هو عقد رضائي ينعقد بتوا    .  في مجلة األحكام العدلية    البيع -١٤٦
أن يكـون البـائع     : شـرط نفـاذه   . ملكية المشترى للمبيع وملكيـة البـائع للـثمن        : حكمه. والثمن

 . مثال. مالكاً للمبيع أو وكيال لمالكه

  )٦٥٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٨/٣/٢٠٠٤  جلسةمدني ٨٦/٢٠٠٣ الطعن(

اعتبـار  .  يبيع العقـار لنفـسه وأن يوكـل غيـره فـي ذلـك              إجازة الموكل األصلي لوكيله في أن      -١٤٧
تضمين عقـد الوكالـة شـرطاً يلـزم الوكيـل        . الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل      

بيـع نائـب الوكيـل العقـار لنفـسه          . بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقـت التـصرف         
قيـام مـسئولية النائـب قبـل الموكـل          . أثـره . بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الـثمن        

مسئولية الوكيـل عـن خطئـه الشخـصي إلهمالـه           . األصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة    
 .  بالتعويض قبل الموكل األصلياالتزامهم. مؤدى ذلك. في رقابة نائبه وتوجيهه

  )٦٥٣شر صالقسم الخامس المجلد الحادي ع مج ٢٨/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٥٥/٢٠٠٤، ٥٤٦ نناالطع(

 -:خاصةالوكالة ال -

إبرام الوكيل للعقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفتـه بـأن لـه الحـق فـي الموافقـة علـى شـرط                    -١٤٨
 . عبء إثباته على الموكل. نفي هذا الظاهر ونفي تجاوز الوكيل حدود الوكالة. التحكيم

  )١٠٤٤القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٥/٣/١٩٨٦  جلسةتجاري ١٤٦/١٩٨٥ الطعن(

خلوهما من نـص فـي نيابـة شـريك آخـر فـي الـشركة ذات          . قانون الشركات وقانون التجارة    -١٤٩
المسؤولية المحدودة لتمثيله في اجتمـاع جمعيتهـا العامـة لزيـادة رأس المـال وتغييـر غـرض         

 . الرجوع إلى القانون المدني في هذا الشأن. أثر ذلك. الشركة

ادر من أحد الـشركاء لـشريك آخـر للنيابـة عنـه             التوكيل الص . الشركة ذات المسؤولية المحدودة    -
أن يكـون   . شـرطه . في اجتماع الجمعية العامة لزيـادة رأس المـال وتغييـر غـرض الـشركة              

 . مثال. بطالن التصرف. مخالفة ذلك آثره. خاصاً

  )١٠٤٦القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٠/١/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٦٩/١٩٨٧ الطعن(
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. وجوب أن تكـون وكالـة خاصـة تبـين نـوع التـصرف             . ر المعاوضات الوكالة في البيع وسائ    -١٥٠
 . اتساع نطاقها لجميع أموال الموكل. جواز صدورها دون تحديد المحل

 . أعمال التبرعات ال تستلزم وكالة خاصة يحدد فيها نوع التصرف والمحل -

  )١٠٤٦القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٥/٦/١٩٨٩  جلسةتجاري ١١٣/١٩٨٩ الطعن(

  -:الوكالة الظاهرة -

عـدم اقتـصار حكـم هـذه        .  مـن قـانون التجـارة      ٥٥٧م  . إلزام الموكل بعمله  . الوكيل الظاهر  -١٥١
  . علة ذلك. المادة على الحالة المبينة بها

  )٢٨٠ س ص ٧ مج ٢٩/١٢/١٩٧٦  جلسةتجاري ٢٤/١٩٧٤ الطعن( 

ـ    الـذي حسن نيـة الغيـر      .  إعمال نظرية الوكالة الظاهرة    فيالعبرة   -١٥٢ ع الوكيـل الظـاهر      تعاقـد م
  . بغض النظر عن سوء نية الوكيل أو حسن نية من تصرف باسمه

  )٢٨١ س ص ٧ مج ٢٩/١٢/١٩٧٦  جلسةتجاري ٢٤/١٩٧٤ الطعن( 

. انصرافه إلى الموكـل وتعـود كـل حقوقـه إليـه           .  حدود وكالته  فيتعاقد الوكيل لحساب الموكل      -١٥٣
ـ نفـاذ التـصرف     . تعاقده خارج حدود وكالته أو دون توكيـل         حـق الموكـل موقوفـاً علـى         يف

وجـود مظهـر خـارجي يـدعو الغيـر إلـى أنـه              . تحلله من العقد  . أثرها. عدم إجازته . إجازته
انـصراف التـصرف إلـى الموكـل علـى أسـاس الوكالـة              .  حدود وكالته  فييتعامل مع وكيل    

  . شرط ذلك. الظاهرة
  )٢٨١ س ص ٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٩  جلسةتجاري ١٥/١٩٧٨ الطعن( 

  

 ،  ٥٦٢التمـسك بـنص المـادتين       . كم صحيحاً إلى إلزام الموكل بعمل وكيلـه الظـاهر         انتهاء الح  -١٥٤
 يخولـه التـاجر   الـذي  شأن الممثـل التجـاري والمـستخدم    في من قانون التجارة الواردتين  ٥٦٩
  . ال محل له.  مخزنهفيالبيع 

  )٢٨١ س ص ٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٩  جلسةتجاري ١٥/١٩٧٨ الطعن( 

تصرف الذي يبرمه مع الغيـر ال ينـصرف أثـره إلـى الموكـل ولـو                 ال. عمل الوكيل دون نيابة    -١٥٥
وجـود مظهـر خـارجي منـسوب إلـى          .  حدود نيابتـه   فيكان الغير حسن النية يعتقد أنه يعمل        

انـصراف أثـر تـصرف الوكيـل إلـى          . الموكل يدعم حسن النية من شأنه أن يدفع إلى التعاقـد          
  .  قانون التجارة من٥٥٧م . شرط ذلك. الموكل بموجب الوكالة الظاهرة

  )٢٨٢ س ص ٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٩  جلسةتجاري ٥٥/١٩٧٧ الطعن( 
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 . أساس ذلك. إلزام الموكل فيها بعمل وكيله الظاهر. الوكالة الظاهرة -١٥٦

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٦/٢/١٩٨٠  جلسةتجاري ٥٦/١٩٧٩ الطعن(

 . أثر ذلك. ة الحقيقيةيترتب على قيامها ما يترتب على الوكال. الوكالة الظاهرة -١٥٧

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٤/١١/١٩٨١  جلسةتجاري ٨٠/١٩٨١ الطعن(

. اعتبار تعاقـد النائـب حـدث علـى أسـاس النيابـة بعـد انتهائهـا                . مقوماتها. الوكالة الظاهرة  -١٥٨
 . إسهام األصيل في المظهر الخادع. حسن نية النائب ومن تعاقد معه. شرطه

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٤/١٢/١٩٨٥  جلسةتجاري ١٧٦/١٩٨٠ الطعن(

انـصراف  . الوكيل الظاهر نائب عن الموكـل فـي تعاملـه مـع الغيـر             . أثرها. الوكالة الظاهرة   -١٥٩
 . علة ذلك. أثر تصرفه مع الغير حقوقاً والتزامات إلى الموكل

  )١٠٤٨الثالث صالقسم الثاني المجلد  مج ٤/٢/١٩٨٧  جلسةتجاري ٤٤/١٩٨٦ الطعن(

وحـسن نيـة مـن تعامـل     . عمل الوكيل باسم الموكل دون نيابـة   : شروط تحققها . الوكالة الظاهرة  -١٦٠
ومظهـر خـارجي للوكالـة منـسوب للموكـل          . مع الوكيل بصرف النظر عن حسن نية الوكيـل        

 . يعتقد الغير معه بقيامها

  )١٠٤٩لثالث صالقسم الثاني المجلد ا مج ٣١/١٢/١٩٨٦  جلسةتجاري ٤٤/١٩٨٦ الطعن(

ثبوت أن الوكيل الظاهر غير كويتي يحظـر عليـه العمـل بالتجـارة ولحـساب نفـسه أو تملـك                   -١٦١
داللـة  . وأن توقيعه على أوراق المؤسسة التي يمثلها كـان باعتبـاره ممـثالً لهـا              . منشأة تجارية 

 ذلك على حسن نية من تعامل معه بأنه ال يمكن إال أن يكـون نائبـاً عـن صـاحبها بمـا تتحقـق                   
 . مخالفة هذه الداللة خطأ وفساد ومخالفة للثابت باألوراق. به الوكالة الظاهرة

  )١٠٤٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٣١/١٢/١٩٨٦  جلسةتجاري ٤٤/١٩٨٦ الطعن(

عدم انصراف أثر التـصرف فـي حـق األصـيل مـا             . تعاقد الوكيل دون وكالة أو خارج حدودها       -١٦٢
 . لم يجزه

 . شروط إعمالها. إلزام الوكيل بعمل وكيله الظاهر. مؤداها. رةنظرية الوكالة الظاه -

  )١٠٥٠القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٧/١/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٣٢/١٩٨٥ الطعن(

 . مثال الستخالص سائغ على توافرها. أثرها وشروط تحققها. الوكالة الظاهرة -١٦٣

  )١٠٥٢مجلد الثالث صالقسم الثاني ال مج ١/١١/١٩٨٧  جلسةتجاري ٩٩/١٩٨٧ الطعن(

 . من سلطة محكمة الموضوع. استخالص قيام الوكالة أو نفيها -١٦٤
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 . شروط تطبيقها وأثر توافرها. الوكالة الظاهرة -

  )١٠٥٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢١/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٤٥/١٩٨٧ الطعن(

 . عبء إثبات توافر كل شرط. شروطها. الوكالة الظاهرة -١٦٥

  )١٠٥٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٢/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٠٤/١٩٨٧ الطعن(

ينـشأ عنـه    . قيام مظهر الوكالة من الناحية الواقعيـة رغـم مخالفتهـا للحقيقـة            . الوكالة الظاهرة  -١٦٦
اعتنـاق القـانون   . بالنسبة للغير حسن النية نفس اآلثـار التـي تترتـب علـى الوكالـة الحقيقيـة            

 .  قانون التجارة٥٧٧المادة  .مثال. الكويتي تلك النظرية

  )١٠٥٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٢/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٠٤/١٩٨٧ الطعن(

تـستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى كـان            . واقـع . استخالص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيهـا       -١٦٧
 . سائغاً

 . لكشرط ذ. يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية. الظاهرةقيام الوكالة  -

  )١٠٥٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٨/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٢٥/١٩٨٧ الطعن(

إنشاء ورقة تجارية وفاء اللتزام سابق يترتب عليه نشوء التـزام جديـد هـو االلتـزام الـصرفي                    -١٦٨
للدائن الرجوع علـى المـدين بـدعوى الـصرف أو دعـوى الـدين               . إلى جانب االلتزام األصلي   

 . األصلي

تسري أحكامها علـى المعـامالت المدنيـة والتجاريـة متـى تـوافرت شـروط                .  الظاهرة الوكالة -
 . تطبيقها

  )١٠٥٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٥/٦/١٩٨٩  جلسةتجاري ٩٩/١٩٨٩ الطعن(

 . عبء إثباتها. شروطها. الوكالة الظاهرة -١٦٩

  )١٠٥٤ثالث صالقسم الثاني المجلد ال مج ١٠/١٢/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٣٩/١٩٨٩ الطعن(

 . شروط ذلك. الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقيةقيام  -١٧٠

  )١٠٥٤القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١١/١٢/١٩٨٩  جلسةمدني ٩/١٩٨٩ الطعن(

  . يترتب عليها ما يترتب على الوكالة الحقيقية. أثرها. الوكالة الظاهرة -١٧١
 عمل الوكيل باسم الموكل دون نيابـة وحـسن نيـة مـن تعامـل      :شروط تحققها   . الوكالة الظاهرة  -

  . مع الوكيل، ومظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل يعتقد الغير معه بقيامها
  . واقع تستقل محكمة الموضوع به. استخالص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها -



 المرافعات        

 

- ٣٥ -  

ريـه األول مـن     التـزام األخيـر بمـا يج      . يعمل باسم ولحـساب رب العمـل      . العامل في المتجر   -
  . تصرفات يستلزمها القيام بعمله باعتباره نائبا عنه

  )١١٥٥القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٧/٥/١٩٩٢  جلسةتجاري ٧/١٩٩١ الطعن(

عمل الوكيل باسم الموكل دون نيابـة وحـسن نيـة مـن تعامـل               : شرط تحققها   . الوكالة الظاهرة  -١٧٢
مظهـر خـارجي للوكالـة منـسوب للموكـل      مع الوكيل بصرف النظر عن حسن نيـة الوكيـل و    

  . يعتقد الغير معه بقيامها
  )١١٥٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٠/١٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ٥٩/١٩٨٩ الطعن(

أن يعمـل الوكيـل باسـم الموكـل ولـيس لحـسابه             : مـن شـروطها   . نظرية الوكالة الظـاهرة    -١٧٣
  . الشخصي

  )١١٥٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٣/٥/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٨٢/١٩٩٢، ١٨٠، ١٧٨ نوالطع(

األصل أن التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالة ال تنفـذ فـي حـق الموكـل مـا لـم            -١٧٤
نفـاذ تـصرفه فـي حـق        . الوكيل الظاهر يعتبر نائبـاً عـن الموكـل        . االستثناء. يجزها األخير 

  . شرط ذلك. الموكل
  )١١٥٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٩/١٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٤١/١٩٩٣ الطعن(

لئن كان استخالص الوكالة الظاهرة أو نفيها واقع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع إال أن شـرط                     -١٧٥
  . ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

  )١١٥٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٩/١٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٤١/١٩٩٣ الطعن(

  . شرط ذلك. واقع تستقل به محكمة الموضوع. فيهاقيام الوكالة الظاهرة أو ن -١٧٦
  )١١٥٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٦/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٨٧/١٩٩٣ الطعن(

  . شروط قيامها. الوكالة الظاهرة -١٧٧
  )١١٥٧القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٦/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٨٧/١٩٩٣ الطعن(

  . وشروط توافرهامبررات األخذ بها . الوكالة الظاهرة -١٧٨
  . واقع تستقل به محكمة الموضوع. قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها -

  )١١٥٧القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٠/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٥٦/١٩٩٣ الطعن(

انـصراف  . الوكيل الظاهر نائب عن الموكـل فـي تعاملـه مـع الغيـر             . أثرها. الوكالة الظاهرة  -١٧٩
  . علة ذلك. إلتزاما إلى الموكلأثر تصرفه مع الغير حقوقا و
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شروط تحققها عمل الوكيل باسم الموكـل دون نيابـة وحـسن نيـة مـن تعامـل        . الوكالة الظاهرة  -
مع الوكيل بصرف النظر عن حسن نيـة الوكيـل ومظهـر خـارجي للوكالـة منـسوب للموكـل         

  . يعتقد الغير معه بقيامها
  )١١٥٧الث المجلد الثالث صالقسم الث مج ٢٠/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٧٧/١٩٩٤ الطعن(

انـصراف  . الوكيل الظاهر نائب عن الموكـل فـي تعاملـه مـع الغيـر             . أثرها. الوكالة الظاهرة  -١٨٠
  . علة ذلك. أثر تصرفه مع الغير حقوقا وإلتزامات إلى الموكل

شروط تحققها عمل الوكيل باسم الموكـل دون نيابـة وحـسن نيـة مـن تعامـل        . الوكالة الظاهرة  -
 النظر عن حسن نيـة الوكيـل ومظهـر خـارجي للوكالـة منـسوب للموكـل        مع الوكيل بصرف 

  . يعتقد الغير معه بقيامها
  . واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغا. تقدير قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها -

  )١١٥٨القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٢/١/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٨٣/١٩٩٤ الطعن(

 . وط تحققهاشر. الوكالة الظاهرة -١٨١

  )١١٥٨القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٥/١٢/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٨٧/١٩٩٦ الطعن(

. الوكالة الظاهرة يترتب على قيامها ما يترتب على الوكالة الحقيقيـة فيمـا بـين الموكـل والغيـر                   -١٨٢
  . ما يشترط لتحققها

  . موضوعي. استخالص قيام الوكالة الظاهرة -
  )٧٨٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٧/١٠/١٩٩٧ سة جلتجاري ٣٦٦/١٩٩٧ الطعن(

إلـزام الموكـل بعملـه بمـا يتـضمنه مـن            . أثره. تعامله مع الغير باسم الموكل    . الوكيل الظاهر  -١٨٣
أن يكـون العمـل باسـم الموكـل دون نيابـة وأن يكـون الغيـر                 : شرط ذلك . حقوق والتزامات 

 الموكـل مـن شـأن أن يجعـل الغيـر            حسن النية وأن يوجد مظهر خارجي للوكالة منسوب إلـي         
  . معزوراً في اعتقاده بقيامها

. واقـع مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . توافر الشروط الالزمة لقيام الوكالة الظاهرة أو نفيهـا         -
 . شرطه

  )٧٨٧القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٩/١/٢٠٠١  جلسةتجاري ١٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

هرة كـي يترتـب عليهـا مـا يترتـب علـى الوكالـة               الشروط الواجب توافرها في الوكالة الظـا       -١٨٤
  . ماهيتها. الحقيقية

استخالص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحـث الـدالئل والمـستندات وتقـدير تقـارير الخبـراء         -
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 . شرطه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. واستنباط القرائن القضائية

  )٦٥٤مس المجلد الحادي عشر صالقسم الخا مج ١١/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٤٨٩/٢٠٠٠ الطعن(

. مـا بـين الموكـل والغيـر    الحقيقيـة في الوكالة الظاهرة يترتب عليها ما يترتـب علـى الوكالـة             -١٨٥
 الموكل نائباً عنـه وانـصراف أثـر تـصرفه مـع      اسم تعامله مع الغير بفياعتبار الوكيل الظاهر   

ـ . وكالـة حقيقيـة    لـو كانـت      كمـا الغير من حقوق والتزامات إلى الموكل        شـروط  . ة ذلـك  عل
 . مثال. قهاتحق

 )١٥٦ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٢٢/٢٠٠٦الطعن (

 . شروط قيامها. الوكالة الظاهرة -١٨٦

. قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالـة الحقيقيـة فيمـا بـين الموكـل والغيـر                    -
 الغير نائباً عن الموكـل وينـصرف أثـر تـصرفه مـع          اعتبار الوكيل الظاهر في تعامله مع     . أثره

  . الغير من حقوق والتزامات إليه
 . شرط ذلك. واقع تستقل به محكمة الموضوع. قيام الوكالة الظاهرة وحسن النية أو نفيها -

 )٤١٩ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٣/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٠٢/٢٠٠٩الطعن (

ن تثبت له صفة النيابة عنـه إمـا النتفـاء هـذه النيابـة               تصرف الشخص كوكيل عن غيره دون أ       -١٨٧
عدم انـصراف أثـر تـصرفه فيمـا يرتبـه مـن حقـوق               . مؤداه. أو خروج تصرفه عن حدودها    

وجوب تثبت المتـصرف إليـه مـن قيـام الوكالـة            . علة ذلك . والتزامات إلى األصيل إال إذا أقره     
بخطئـه سـلباً أو إيجابـاً فـي خلـق           اسهام األصـيل    . وحدودها وإذا قصر في ذلك فعليه تقصيره      

مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معـذوراً فـي اعتقـاده بقيـام الوكالـة واتـساعها                  
أن الوكيـل الظـاهر يعـد       . أثـره . لهذا التصرف ودون تقصير من الغير في اسـتطالع الحقيقـة          

  . عندئذ نائباً عن األصيل
 . شرط ذلك. حكمة الموضوع دون معقبلم. استخالص قيام الوكالة الظاهرة من عدمه -

  )٢٥ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠ جلسة  تجاري١٢٤٣/٢٠٠٨، ٢١٣/٢٠٠٧ انالطعن(
 

  -:الوكالة المستترة -

  .  يعمل لحسابهالذيعدم إعالن الوكيل عن اسم الموكل . شرطها. الوكالة بالتسخير -١٨٨
  )٢٨٢ س ص ٧ مج ـ ٢٠/٣/١٩٧٤  جلسةتجاري ٤٣/١٩٧٣ الطعن( 
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  . ال يغير من عالقة الوكالة القائمة بينه وبين موكله. تعامل الوكيل مع الغير باسمه -١٨٩
  )٢٨٢ س ص ٧ مج ـ ٧/٦/١٩٧٦  جلسةمدني ٣/١٩٧٥ الطعن( 

ترتب قبل األصـيل جميـع اآلثـار القانونيـة التـي ترتبهـا الوكالـة الـسافرة                  . الوكالة المستترة  -١٩٠
 . يل إلى األصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستترفينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوك

  )١٠٤٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٤/٢/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٢٧/١٩٨٦ الطعن(

 . ماهيتها. الوكالة المستترة. الوكالة قد تكون سافرة ويجوز أن تكون مستترة -١٩١

 . مقتضى ذلك.  السافرةالوكالة المستترة ترتب ذات اآلثار القانونية التي ترتبها الوكالة -

  )١٠٤٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٧/٤/١٩٨٩  جلسةتجاري ٣١٤/١٩٨٨ الطعن(

وكالـة مـستترة    . نـوع هـذه الوكالـة     . عدم إعالن الوكيل عند إبرام العقد عـن صـفته كنائـب            -١٩٢
  . أثر هذه الوكالة. بإعارة الوكيل اسمه لألصيل

  )١١٥٨القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٢/١/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٩٢ الطعن(

 . ماهية كل منهما. الوكالة النيابية والوكالة المستترة -١٩٣

  )١١٥٩القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٠/١/١٩٩٤  جلسةمدني ١٠/١٩٩٣ الطعن(

وكالـة مـستترة    . نـوع هـذه الوكالـة     . عدم إعالن الوكيل عند إبرام العقد عـن صـفته كنائـب            -١٩٤
  . أثر هذه الوكالة. مه لألصيلبإعارة الوكيل اس

عدم إعالن النائب صفته عند التعاقد وعدم علم المتعاقد اآلخر بهـا وكانـت لـه مـصلحة سـائغة                     -
عـدم إجبـاره علـي اعتبـار أن التعاقـد      . مـؤداه . في عدم اعتبار التعاقد حاصالً مـع األصـيل   

 . حصل من النائب بصفته نائباً

  )٢٧٢ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٧٧٨/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:وكالة التأمين -

 مباشرته لعمله يكون باسـم ولحـساب شـركة التـأمين التـي يمثلهـا دون اسـمه                 . وكيل التأمين  -١٩٥
 . الخاص

  )٨١٠القسم األول المجلد الثاني ص مج ٩/٥/١٩٨٤  جلسةتجاري ١٧٤/١٩٨٢ الطعن(

ـ   . التنظيم الخاص بوكالء التأمين    -١٩٦ ون الوكيـل مـسجالً بالـسجل التجـاري بغرفـة           اشتراطه أن يك
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  . التجارة غير مانع من صحة انعقاد الوكالة التي تزاول فعالً وترتيب آثارها القانونية
  . إثبات وكالة التأمين جائز بطرق اإلثبات القانونية كافة -
  . تستقل به محكمة الموضوع. واقع. استخالص توافر وكالة التأمين -

  )١٠٥٦المجلد الثالث صالثاني القسم  مج ٢/٧/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٠٧/١٩٨٩ الطعن(

ال يمنـع مـن     . اشتراط القانون تسجيل وكالء التأمين فـي غرفـة التجـارة والـسجل التجـاري               -١٩٧
صحة انعقاد الوكالة التي تزاول فعالً بالرغم مـن عـدم تـوافر هـذا القيـد وأن ترتـب آثارهـا                      

  . اتالقانونية ويجوز إثبات قيامها بكافة طرق اإلثب
انتهـاء الحكـم إلـي      . شـرطه . واقع لمحكمة الموضـوع   . استخالص قيام وكالة التأمين من عدمه      -

. أن المطعون ضدها وكيلة تـأمين عـن الطـاعن وأن اسـتالمها كافـة اإلنـذارات والتبليغـات                  
 . ال عيب. صحيح. الموجهة إليه

  )٧٩٢س صالقسم الرابع المجلد الساد مج ١٢/٨/٢٠٠١  جلسةتجاري ٦٧/١٩٩٩ الطعن(
  

 -:السمسرةبوكالة  -

السمسار وكيل يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدي المتعاقـد اآلخـر إلتمـام صـفقة بينهمـا بـأجر                    -١٩٨
يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يـستفاد مـن طبيعـة عملـه عنـد نجـاح وسـاطته                     

  . بإبرام عقد الصفقة على يديه
 . على من كلفه إتمام الصفقة. أجر السمسار -

  )٧٩٤القسم الرابع المجلد السادس ص  مج٨/١١/١٩٩٩  جلسةتجاري ٥٩٧/١٩٩٨ طعنال(
  

 -:العقاريةوكالة ال -

لألخيـر إصـدار وكـاالت مماثلـة        . إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سـند الملكيـة          -١٩٩
 يحـتج   اعتباره مـن الغيـر بالنـسبة للبـائع األول وال          : أثره. تسجيل المشتري األخير للعقد   . للغير

مثـال لـرفض طلـب      . في مواجهته بحق من حقوق العينية إال في الحدود التي رسـمها القـانون             
توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق االمتيـاز وصـدور الـسند التنفيـذي بعـد تـسجيل                    

 . العقد

  )٦٥٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣/١١/٢٠٠٣ جلسةمدني  ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(
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  -: التجاريةالوكالة -

. يـسري علـى الوكالـة التجاريـة       . إبراء الموكل الوكيل من االلتزام بتقديم حساب عـن أعمالـه           -٢٠٠
 . أساس ذلك

  )٨٠٦القسم األول المجلد الثاني ص مج ٥/١١/١٩٨٤  جلسةمدني ٩/١٩٨٤ الطعن(

 عـدم . أثـره . عـدم تـسجيلها  . مباشرتها قاصرة على من يكون كويتي الجنـسية       . الوكالة التجارية  -٢٠١
 . سماع الدعوى بشأنها

  )١٠٥٧القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٩/١١/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٤٣/١٩٨٩ الطعن(

أعمال الطبع والنشر والصحافة واإلذاعـة والتلفزيـون ونقـل األخبـار والـصور أو اإلعالنـات                  -٢٠٢
  . أعمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وبيع الكتب

شـرط  . األجنبية التي لها فـرع بالكويـت أو التـي تـزاول أعمـاالً تجاريـة              تراخيص الشركات    -
  . صدورها

علـة ذلـك الحظـر واتـصاله     . حظرها على من ال يكون كويتيـاً   . مباشرة أعمال الوكالة التجارية    -
  . بالنظام العام

  )١١٦٦القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٤/١١/١٩٩٦  جلسةتجاري ٢١٧/١٩٩٥ الطعن(

ضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمـل الوكيـل خـالل مـدة الوكالـة عـن غيـر                    إدخال الب  -٢٠٣
منافـسة تجاريـة غيـر مـشروعة للوكيـل أو المـوزع تـستوجب               . طريقه بقصد االتجار فيهـا    

 . يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. مسئولية فاعلها

  )٦٥٥مجلد الحادي عشر صالقسم الخامس ال مج ٢٤/١٢/٢٠٠٢  جلسةتجاري ١٩٢/٢٠٠٢ الطعن(

إدخال البضائع التي تحمل عالمة المنتج األصلي التي ينفرد بهـا الوكيـل المحلـي إلـى منطقـة                    -٢٠٤
منافـسة غيـر   . عمله أو عمل الموزع خالل مدة وكالتـه وعـن غيـر طريقـه بقـصد االتجـار       

 حيازة تلـك البـضائع أو التعامـل فيهـا عـن طريـق البيـع       . مشروعة تستوجب مسئولية فاعلها   
 . ال حظر وال مسئولية على فاعله. والشراء داخل السوق المحلي دون استيرادها

  )٦٥٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣/٣/٢٠٠٣  جلسةإداري ١٨٠/٢٠٠٢ الطعن(

أن يكـون لهـا وكيـل       . شـرطه . إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عمـالً تجاريـاً           -٢٠٥
تعلـق  . بطالنـه . أثـره . ثبـوت مباشـرتها العمـل بنفـسها    . اللهكويتي وأن تمارس العمل من خ     

 . خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. ذلك بالنظام العام

  )٦٥٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٩/٤/٢٠٠٣  جلسةتجاري ١٩٠/٢٠٠٢ الطعن(
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 تنظـيم    بـشأن  ١٩٩٤ لـسنة    ٣٦ق  . ال تـسمع الـدعوى بـشأنها      . الوكالة التجارية الغير مسجلة    -٢٠٦
 . الوكاالت التجارية

  )٦٥٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٤/٦/٢٠٠٥  جلسةتجاري ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

جـواز االتفـاق علـى      : مـؤدى ذلـك   . ليست من النظام العـام    . بموت أحد طرفيها  الوكالة  انتهاء   -٢٠٧
  . حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته

 -باستمرار عقـد الوكالـة التجاريـة بعـد وفـاة الوكيـل            تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع       -
 وأن المطعـون ضـدهم يـديروا الوكالـة لـصالح جميـع              -مورث الطاعنين والمطعون ضـدهم    

الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجالت التجارية باسم المـورث وإنهـم اسـتولوا ألنفـسهم علـى                 
التفـات الحكـم المطعـون فيـه         .ن ندب خبير لتحقيق صحة هـذا الـدفاع        يطلب الطاعن . اإيراداته

ال . عن ذلك مؤيداً الحكم االبتدائي برفض الدعوى تأسيساً علـى انتهـاء الوكالـة بوفـاة الوكيـل                 
 . يصلح رداً على هذا الدفاع وال يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويوجب تمييزه

  )٦٥٩ عشر صالقسم الخامس المجلد الحادي مج ٨/١١/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

هـى عقـد يتعهـد بموجبـه شـخص          . ماهيتهـا . وكالة العقود صورة من صور الوكالة التجارية       -٢٠٨
بأن يتولى على وجه االستمرار السعي في منطقـة نـشاط معينـة إلـى إبـرام عقـود لمـصلحة                     

وهو قد يكون مفوضـاً مـن الموكـل فـي إبـرام العقـود أو تقتـصر                . المتعاقد اآلخر مقابل أجر   
 . مثال. ى العروض وإرسالها إلى الموكل ليتعاقد األخير مع العميل مباشرةمهمته على تلق

 )٢٢٣ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٧٣٦/٢٠٠٣الطعن (

اشـتماله علـى األحكـام العامـة لتلـك      .  بشأن تنظيم الوكاالت التجاريـة ١٩٦٤ لسنة ٣٦القانون   -٢٠٩
عتداد بأيـة وكالـة غيـر مـسجلة وعـدم سـماع الـدعوى               سريان حكم عدم اال   . أثره. الوكاالت

صـدور قـانون التجـارة فـي     . بشأنها على كافة الوكاالت التجارية إال ما ورد بشأنه نص مغـاير   
نـص  . منـه ٢٧٤م  . اشـتراطه ثبـوت العقـد بالكتابـة       . تاريخ الحق وتنظيمه عقد وكالة العقود     

 المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة دون        اكتفـاء . مـؤداه . خاص في مجال تطبيقه على وكالـة العقـود        
 . خضوعها لشرط التسجيل

 )٢٢٩ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٩٣/٢٠٠٧الطعن (

مباشـرة أعمالهـا التجاريـة بهـا        . عدم جواز إنشاء فرع لها بدولـة الكويـت        . الشركات األجنبية  -٢١٠
  . ق التجارة٢٤م. من خالل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري

الوكيل الكويتي يعتبر ممثالً للشركة األجنبية بصفته فـي الـدعاوي التجاريـة التـي تباشـر مـن                    -
التيـسير التخـاذ إجـراءات    : علـة ذلـك  . خالله سواء أقيمت منها أو عليها في منطقـة التوكيـل     
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بـشأن إعـالن    : مثـال . التقاضي قبل الشركة األجنبية في موطنها بالخـارج فـي حالـة النـزاع             
 . ية على موطن وكيلها التجاري بالكويتشركة إمارات

  )٦٢ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١/٥/٢٠١١جلسة   تجاري٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (
 

  -:وكالة العقود -

انـصراف  . أثـر ذلـك   . الوكيل فيها مجـرد ممثـل للموكـل       . وكالة عادية . وكالة العقود التجارية   -٢١١
ـ    . آثار الصفقة إلى الموكل مباشرة     . أثرهـا . ين الموكـل ومـن تعاقـد معـه        قيام عالقة مباشرة ب

 . إذا ألزم نفسه. متى يعد الوكيل ضامناً. رجوع كل منها على اآلخر إذا أخل بالتزامه

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٦/٦/١٩٨٥  جلسةتجاري ٢/١٩٨٥ الطعن(

 . ماهيتها. وكالة العقود -٢١٢

  )٨٠٧ول المجلد الثاني صالقسم األ مج ١٣/١١/١٩٨٥  جلسةتجاري ٢٢٣/١٩٨٤ الطعن(

ـ مـسألة قانون  . الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونية متعلقـة بالنظـام العـام أو ليـست كـذلك                 -٢١٣ . ةي
 تخضع لرقابة محكمة التمييز

. تعتبـر مـن النظـام العـام    . القواعد التي تضمنها قانون التجارة الجديد لحمايـة وكـالء العقـود          -
 . علة ذلك

  )١٠٥٧القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢١/٥/١٩٨٦  جلسةتجاري ١٩٩/١٩٨٥ الطعن(

 . وكيل العقود تتحدد حسب االتفاقحدود مهمة . تعريفها. وكالة العقود -٢١٤

  )١٠٥٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٠/٥/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٥/١٩٨٧ الطعن(

  . تعريفها وآثارها. الوكالة بالعمولة. ماهيتها. وكالة العقود -٢١٥
  . مناط التمييز بينهما. مولة ووكالة العقودالوكالة بالع -
المناط في تكييف العقد وهـل هـو وكالـة بالعمولـة أو وكالـة عقـود هـو القـصد المـشترك                        -

  . للمتعاقدين عند التعاقد
  )١١٥٩القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٨٢/١٩٩٠ الطعن(

. االسـتثناء . لرجـوع إلـى القواعـد العامـة بـشأنه         عدم ا . الزمه. تنظيم المشرع موضوعاً معيناً    -٢١٦
تضمن التنظيم الخاص بوكالة العقود التجارية حكماً يقضي بجواز اسـتعانة الموكـل بـأكثر مـن                 

أن تعيينـه للوكيـل الثـاني ال يعـد عـزالً للوكيـل األول خالفـا لمـا                   . مفاده. وكيل عقود واحد  
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  . تقضي به القواعد العامة في الوكالة
حق الوكيل فـي تعـويض يقـدره القاضـي بـشرط عـدم              . أثره. لموكل لعقد الوكالة  عدم تجديد ا   -

وقوع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء العقد وأن يؤدي نشاط الوكيل إلـى نجـاح ظـاهر فـي أو                     
  . من سلطة محكمة الموضوع. تقدير توافر هذين الشرطين. زيادة العمالء

  )١١٦٠ الثالث المجلد الثالث صالقسم مج ٣/١/١٩٩٣  جلسةتجاري ٧٩/١٩٩٢ الطعن(

مـسألة قانونيـة    . الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونيـة متعلقـة بالنظـام العـام أو ليـست كـذلك                  -٢١٧
  . تخضع لرقابة محكمة التمييز

. تعتبـر مـن النظـام العـام    . القواعد التي تضمنها قانون التجارة الجديد لحمايـة وكـالء العقـود          -
 . علة ذلك

  )١١٦٠القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٧/١١/١٩٩٥ لسة جتجاري ٦/١٩٩٥ الطعن(

المحكمـة التـي يقـع بـدائرتها محـل          . االختصاص بها . المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -٢١٨
جـواز اتفـاق الطـرفين علـى        . علة هـذا االسـتثناء    . تنفيذ العقد استثناء من قواعد االختصاص     

  . التحكيم
  )٧٩٣القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٥/٢/١٩٩٨  جلسةتجاري ٣٢٨/١٩٩٧ الطعن(

اعتبار المشرع عقد التوزيع الذي يلتزم فيـه التـاجر وحـده بتـرويج وتوزيـع منتجـات منـشأة                -٢١٩
سـريان أحكـام األخيـرة فـي     : مفـاده . صناعية أو تجارية في منطقة معينة في حكم وكالة العقود     
ـ           وزع هـو الوحيـد فـي المنطقـة التـي           شأن العالقة بين طرفيه ولهما االتفاق على أن يكون الم

 . خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. يحددها طالما لم يحظر القانون هذا االتفاق

  )٧٩٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٧/٦/٢٠٠١  جلسةتجاري ٦٢/٢٠٠٠، ٥٣ انالطعن(

االسـتمرار   عقد يتعهد بموجبـه شـخص بـأن يتـولى علـى وجـه                يه: اماهيته. وكالة العقود  -٢٢٠
نشاط معينة إلى الحض والتفاوض علـى إبـرام الـصفقات لمـصلحة الموكـل                السعي في منطقة  

ويعتبر ممـثالً لـه فـي الـدعاوى التـي         . أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه       
ه مثـال لحكـم أقـام قـضاء    . ق التجـارة ٢٧٦، ٢٧١المادتان . تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل  

بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى لعـدم تفطنـه إلـى داللـة مـستند موقـع مـن مـدير                      
 . مبيعات الشركة المطعون ضدها األمر الذي يشوبه بالفساد في االستدالل

  )٦٦٠القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٩/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٧٥٦/٢٠٠١ الطعن(

اختـصاص المحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا محـل           . ودالمنازعات الناشئة عن عقد وكالة العق      -٢٢١
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تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بهـا اسـتثناء مـن قواعـد االختـصاص الـواردة فـي قـانون                  
للخـصوم االتفـاق فـي      . التيسير على وكالء العقود في المطالبـة بحقـوقهم        . علة ذلك . المرافعات

التـزام الحكـم المطعـون فيـه        . ة المختـصة  تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدالً من المحكم        
 . ال عيب. ذلك

  )٦٦١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣٠/٩/٢٠٠٢  جلسةتجاري ١٦٠/٢٠٠١ الطعن(

  . ماهيتهما والفرق بينهما. الوكالة بالعمولة ووكالة العقود -٢٢٢
العبـرة فيـه    . تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقـود وتحديـد حقـوق طرفيـه                 -

 . بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام االتفاق

قضاء الحكم المطعـون فيـه بـرفض الـدفع المبـدي            . ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع       -
منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلـى أنـه وكـيالً بالعمولـة تنـصرف                    

 . خطأ ومخالفة للثابت في األوراق.  آثار العقدإليه

  )٦٦٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٤/٥/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٨٥٩/٢٠٠٠ الطعن(

 . ماهيتها. وكالة العقود -٢٢٣

  )٦٦٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٥/١٠/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٥٧٤/٢٠٠١ الطعن(

ون التجارة على نحـو مغـاير لمـا تـضمنته األحكـام العامـة               تنظيم المشرع وكالة العقود في قان      -٢٢٤
كفايـة إثباتهـا بالكتابـة دون إخـضاعها         . أثـره . ١٩٦٤ لسنة   ٣٦للوكاالت التجارية في القانون     

. وجوب أن يبين فـي العقـد حـدود الوكالـة وأجـر الوكيـل ومنطقـة نـشاطه                  . لشرط التسجيل 
 . ١٩٨٠ لسنة ٦٨ الصادر بالمرسوم بق،  من قانون التجارة٢٧٤، ٢٧١م

  )٦٦٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٥/١٠/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٥٧٤/٢٠٠١ الطعن(

عقد يتعهد بموجبه شـخص بـأن يتـولى علـى وجـه االسـتمرار فـي                 : ماهيتها  . وكالة العقود  -٢٢٥
منطقة نشاط معينة الحض والتفـاوض علـى إبـرام الـصفقات لمـصلحة الموكـل أو إبرامهـا                    

اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة وعـدم          . د وتنفيـذها باسـم الموكـل ولحـسابه        وتوقيع العقو 
 .  ق التجارة٢٧٤م . خضوعها لشرط التسجيل

  )٦٦٤القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٤/٦/٢٠٠٥  جلسةتجاري ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

حفظيـة  التزامه بالمحافظة علـى حقـوق الموكـل واتخـاذ جميـع اإلجـراءات الت              . وكيل العقود  -٢٢٦
 . الالزمة للمحافظة على هذه الحقوق

  )٦٦٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٣/٦/٢٠٠٥  جلسةتجاري ٤٨٥/٢٠٠٤ الطعن(
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عـدم جـواز عـزل الموكـل للوكيـل          . وكالة العقود وما في حكمها من عقود المصلحة المشتركة         -٢٢٧
عـويض الـضرر المترتـب      التزامـه بت  . مخالفـة ذلـك   . وإنهاء عقده إال إذا وقع خطأ من جانبـه        

 . على ذلك

  )٦٦٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٧/١٢/٢٠٠٥  جلسةتجاري ١١٩/١٩٩٩ الطعن(

مـسئولية األخيـر    . أثـره .  وكـيالً جديـداً    - أو مـن فـي حكمـه       -استبدال الموكل بوكيل العقود    -٢٢٨
ثبـت أن عـزل   بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكـوم بهـا للوكيـل الـسابق إذا            

 . الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما

  )٦٦٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٧/١٢/٢٠٠٥  جلسةتجاري ١١٩/١٩٩٩ الطعن(

 . مثال. ماهيتها ونطاقها. وكالة العقود -٢٢٩

  )٦٦٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٩/١/٢٠٠٦  جلسةتجاري ١٠١٣/٢٠٠٣ الطعن(

. الوكيل فيها ممثـل للموكـل فـي إبـرام الـصفقة      . قيامها على فكرة النيابة   . التجاريةوكالة العقود    -٢٣٠
قيام عالقة بكافة آثارها بـين الموكـل والغيـر المتعاقـد معـه وال يـربط                 : أثره. التزامه حدودها 

 . الوكيل باألخير أية عالقة قانونية وال تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات

ال يعتبـر   : أثـره . ية بنفسها العمل التجاري بعيـداً عـن وكيلهـا التجـاري           مباشرة الشركة األجنب   -
 . مثال. الوكيل ممثالً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها

الوكيل التجاري ال يسأل بحسب األصل في ماله الخـاص عـن آثـار التـصرفات التـي يجريهـا             -
 . لحساب الموكل

  )٦٦٨القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص جم ١٨/٣/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٧٣٦/٢٠٠٣ الطعن(

هـى عقـد يتعهـد بموجبـه شـخص          . ماهيتهـا . وكالة العقود صورة من صور الوكالة التجارية       -٢٣١
بأن يتولى على وجه االستمرار السعي في منطقـة نـشاط معينـة إلـى إبـرام عقـود لمـصلحة                     

لعقـود أو تقتـصر   وهو قد يكون مفوضـاً مـن الموكـل فـي إبـرام ا             . المتعاقد اآلخر مقابل أجر   
 . مثال. مهمته على تلقى العروض وإرسالها إلى الموكل ليتعاقد األخير مع العميل مباشرة

  )٦٦٨القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٨/٣/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٧٣٦/٢٠٠٣ الطعن(

 الكويـت أو مباشـرة أعمـال        فـي حظر المشرع عليهـا إنـشاء فـرع لهـا           . الشركات األجنبية  -٢٣٢
شـروط إصـدار هـذا      . إال بعد الحصول على ترخيص مـن وزارة التجـارة والـصناعة           تجارية  

تخلـف أحـد    . باسـمه أن يكون الوكيل تاجراً كويتيـاً وأن يـصدر ذلـك التـرخيص              . الترخيص
 غيـر مـشروع ولـو حـرر أمـام           ي أو التعاقد على العمل التجار     تفاقاعتبار اال . أثره. الشرطين



 المرافعات        

 

- ٤٦ -  

مخالفـة  . تعلـق ذلـك الحظـر بالنظـام العـام     . علة ذلك. فطشركات الن : االستثناء. يمرجع رسم 
. خلو األوراق ممـا يفيـد أن للـشركات األجنبيـة وكيـل بالكويـت              . البطالن المطلق . أثره. ذلك

مخالفة الحكـم ذلـك وافتراضـه أنهـا أحـد الـوكالء بالكويـت لتـسويق                 . بطالن العقد . الزمه
 . مييزهيوجب ت. مشروع في مصر ورفضه الدفاع المتعلق بذلك

 )٣٠٨ ص٣ ج٣٥س مجلة القضاء والقانون ١٦/١٢/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٠٦٧/٢٠٠٦الطعن (

للمحكمـة التـي يقـع بـدائرتها محـل          . االختصاص بها . المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -٢٣٣
تيـسيراً علـى وكـالء العقـود        : علة هـذا االسـتثناء    . صاالختصاتنفيذ العقد استثناءاً من قواعد      

. ق التجـارة  ٢٨٥م  .  خـارج الـبالد    للتقاضـي البة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجـوء        في المط 
م . تفـاق الطـرفين علـى اللجـوء للتحكـيم         جـواز ا  هذا االختصاص االستثنائي غير مانع مـن        

 . مثال.  مرافعات١٧٣

 )٢١٤ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٦/٢٠٠٧الطعن (

  -:يعوكالة بالب ال-

 . الوكالة في البيع الرضائي الذي لم يشترط له المشرع شكالً خاصاً تكون رضائية بدورها -٢٣٤

  )١١٦٢القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٧/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٩٢ الطعن(

 . صحيحة ولو لم يعين محل البيع تخصيصاً. وكالة البيع -٢٣٥

  )١١٦٢لثالث المجلد الثالث صالقسم ا مج ٧/١١/١٩٩٤  جلسةمدني ١٦/١٩٩٤ الطعن(
  

  -:وكالة بالعمولة ال-

 الدعوى المنـضمة وصـحيفة االسـتئناف أن الطاعنـة تعاقـدت باسـمها مـع        فيتضمين مذكرة   -٢٣٦
. خـضوعه لتقـدير المحكمـة     . اعتبـاره إقـراراً غيـر قـضائي       . الناقل ولحساب المطعون ضده   

  . ال يعيبه. تكييف الحكم للعالقة بين الطرفين بأنها عالقة نقل بالعمولة
  )٢٨٣ س ص ٧ مج ـ ٢١/٣/١٩٧٩  جلسةتجاري ٤٤/١٩٧٨ الطعن( 

انـصرافه إلـى المتعاقـدين دون الغيـر الـذي لـه إثبـات               . عدم االعتداد بالوكالة غير المسجلة     -٢٣٧
 . توافر صفة الوكيل بالعمولة بكافة طرق اإلثبات

  )٨٠٦ني صالقسم األول المجلد الثا مج ٢٢/٤/١٩٨١  جلسةتجاري ٨٣/١٩٨٠ الطعن(
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 . ماهيتها. الوكالة بالعمولة -٢٣٨

  )٨٠٦القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٢/٤/١٩٨١  جلسةتجاري ٨٣/١٩٨٠ الطعن(

شـرط  . عدم إظهار اسم الموكل ال يرتـب تعـديالً فـي آثـار الوكالـة              . ماهيتها. الوكالة بالعمولة  -٢٣٩
 . هو نية المتعاقدين. المناط في تكييف نوع عقد الوكالة. ذلك

  )٨٠٦القسم األول المجلد الثاني ص مج ٣٠/٦/١٩٨٢  جلسةتجاري ٥/١٩٨٢ نالطع(

 . وآثارها. تعريفها. الوكالة بالعمولة -٢٤٠

فـي أن ترفـع عليـه الـدعاوى المتعلقـة بالـصفقات التـي               الوكيل بالعمولة هو صاحب الصفة       -
 . يبرمها باسمه

  )١٠٥٧ثالث صالقسم الثاني المجلد ال مج ٢٥/٦/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٣٤/١٩٨٥ الطعن(

التقادم الحولي يرد على الدعاوى التي تنشأ عن عقد نقـل األشـياء أو عقـد نقـل األشـخاص أو                      -٢٤١
  . مثال. ورود هذا التعداد على سبيل الحصر.  تجارة١٦٢م. عقد الوكالة بالعمولة للنقل

  )٧٩١القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٩/١١/١٩٩٩  جلسةتجاري ٦٣٢/١٩٩٨ الطعن(

عقد يلتزم بموجبه الوكيل بـأن يتعاقـد باسـمه أو باسـم موكلـه               : ماهيتها. العمولة للنقل الوكالة ب  -٢٤٢
  . مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلي جهة معينة مقابل عمولة

خـضوعها فـي ذلـك      . شـرطه . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تكييف الطلبات في الدعوى    -
  . لرقابة محكمة التمييز

ور النقل الناشئة عن عقـد نقـل األشـياء واألشـخاص أو عـن               الدعاوى الناشئة عن المطالبة بأج     -
خطـأ فـي تطبيـق القـانون        . مخالفـة الحكـم ذلـك     . تقادمها بمضي سنة  . عقد الوكالة بالعمولة  

 . يوجب تمييزه

  )٧٩١القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٠/١٢/٢٠٠١  جلسةتجاري ٨٨٤/٢٠٠٠ الطعن(
  

  -:الوكالة في عمليات البنوك -

تعريفها وما يميزها عن الوديعـة المخصـصة لعمـل معـين ومتـى يـصبح                . المصرفيةالوديعة   -٢٤٣
  . المودع لديه في مركز الوكيل ويكون التزامه األساسي هو المحافظة على النقود

  )١١٦٢القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٥/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٤٨/١٩٩٢ الطعن(

حكـام الوكالـة الـواردة فـي القـانون المـدني            خضوعه أل . توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك      -٢٤٤
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  . مكملة بالعرف المصرفي
أثـره  . صـدور هـذا التـرخيص   . عدم جوازه إال بترخيص مـن الموكـل  . إقامة الوكيل نائباً عنه    -

. جعل الوكيل غير مسئول إال عن خطئه في إختيـار نائبـه أو فـي إصـداره لـه مـن تعليمـات               
و افترضياً من ظـروف العمـل كمـا يحـدث عنـدما             الترخيص كما يكون صريحاً يكون ضمنيا أ      

  . يتم التحصيل في دولة أخرى
إقامة الحكم قضاءه على مسئولية البنك الوكيل عـن أخطـاء البنـك المراسـل دون أن يـستظهر                    -

قـصور وخطـأ    . مدى توافر الخطأ في اختياره للبنك المراسل أو فيما أصدره لـه مـن تعليمـات               
   .في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )١١٦٢القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٤/٤/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٩١/١٩٩٢ الطعن(

توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك يخضع ألحكام الوكالـة بالقـانون المـدني ويكملهـا العـرف                   -٢٤٥
  . المصرفي

إقتـصار مـسئوليته عـن خطئـه        . الوكيل المرخص له في اإلنابة دون تعيـين شـخص النائـب            -
  . للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على آلخر. النائبالشخصي دون عمل 

الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنـه كمـا يكـون صـريحاً يكـون ضـمنياً أو مفترضـاً مـن                       -
  . مثال للترخيص المفترض للوكيل في تحصيل شيك في دولة أجنبية. ظروف العمل

  )١١٦٢ثالث المجلد الثالث صالقسم ال مج ٤/٤/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٩١/١٩٩٢ الطعن(

عقد يخول البنك ملكية النقود والتـصرف فيهـا تبعـاً لحاجاتـه مـع إلتزامـه                 . الوديعة المصرفية  -٢٤٦
  . بردها للمودع

. وديعة يعهد بهـا العميـل للبنـك تنفيـذ عمـل لحـسابه      : تعريفها. الوديعة المخصصة لعمل معين   -
ـ     . دخولها في معنى الوكالة    إتـصالها بعقـد آخـر      . مقتـضي ذلـك   . لالمودع لديه في مركز الوكي

 . تنتفي عنه خصائص الحساب الجاري. هو فتح حساب بسيط يظل دائما بالنسبة للعميل

  )١١٦٣القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٣/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٥٩/١٩٩٤ الطعن(
  

 -:وكالة الشريك على الشيوع عن باقي الشركاء -

 .  الشركاء فيما يقوم في إدارة المال الشائعوكيل عن باقي. الشريك على الشيوع -٢٤٧

 . األصل في الوكالة أنها تبرعية -

  )١٠٥٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢/٥/١٩٨٧  جلسةمدني ٨/١٩٨٧ الطعن(
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  -:وكالة السفن -

وأن يكـون مقيـداً فـي سـجل وزارة          . عدم جواز مزاولة أعمـال وكالـة الـسفن إال للكـويتي            -٢٤٨
انعقادهـا صـحيحة ويجـوز إثباتهـا        . الوكالة القائمة رغـم عـدم القيـد       . علة ذلك . المواصالت

 . بكافة طرق اإلثبات

  )٨٠٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٦/١/١٩٨٣  جلسةتجاري ١٢٨/١٩٨٢ الطعن(

عـدم مـساسه بقواعـد انعقـاد تلـك          .  تجـارة بحـري    ١٣٩م. تنظيم مزاولة أعمال وكالة السفن     -٢٤٩
 . فية إثباتهاالوكالة وأسباب انقضائها وكي

  )٨٠٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ٩/٣/١٩٨٣  جلسةتجاري ١٤٢/١٩٨٢ الطعن(

أثـر  . وكيل السفينة هو الممثل القانوني للناقل البحري فـي الـدعاوى الناشـئة عـن عقـد النقـل              -٢٥٠
 . ذلك

  )٨٠٨القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٤/١٢/١٩٨٣  جلسةتجاري ٨٠/١٩٨٣ الطعن(

يكفـي اختـصامه    . البحري في الدعاوى الناشئة عـن النقـل البحـري         وكيل للناقل   . نةوكيل السفي  -٢٥١
. علـة ذلـك  . حتى تعتبر الدعوى مقامة ضد صاحب الـصفة دون حاجـة إلـى اختـصام الناقـل      

التيسير على أصحاب التأمين في البضاعة من الوطنيين فـي مقاضـاة خـصومهم مـن النـاقلين                  
 . لبحرية من قانون التجارة ا١٣٨م. األجانب

  )٨٠٨القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٠/٤/١٩٨٥  جلسةتجاري ١٦٤/١٩٨٤ الطعن(

الوديعة التي يودعها وكيل السفينة بأحد البنوك ضـماناً لتنفيـذ األحكـام القـضائية التـي تـصدر                    -٢٥٢
ولـيس مـن    . العمـل بهـا مـن تـاريخ نفـاذه         . ٢٨/١٩٨٠مرسوم بقانون   . على الناقل البحري  

. تـسجيل الوكالـة فـي سـجل وزارة المواصـالت          . لوزاري بتحديد قيمة الوديعـة    تاريخ القرار ا  
 . غير الزم

  )٨١٠القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٧/٧/١٩٨٥  جلسةتجاري ٢٣/١٩٨٥ الطعن(

مقـررة لـضمان    . بأحـد البنـوك   الوديعة أو الكفالة المصرفية التي يلتزم وكيل السفينة بإيـداعها            -٢٥٣
وال يلـزم   . ر ضد الناقل البحـري منـذ نفـاذ قـانون التجاريـة البحريـة              تنفيذ األحكام التي تصد   

 . لذلك أن تكون الوكالة مسجلة

  )١٠٤٧القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٥٠/١٩٨٥ الطعن(
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الوارد بقانون التجارة البحرية القـصد منـه تمكـين أصـحاب الـشأن              تنظيم مزاولة وكالة السفن      -٢٥٤
هـذا التنظـيم ال يمـس األحكـام التـي           . ا يصدر لهم من أحكام على الناقلين األجانـب        من تنفيذ م  

 . تنظيم كيفية انعقاد الوكالة وانقضائها وإثباتها

الكفالة المصرفية أو الوديعة النقدية التي يلتـزم وكيـل الـسفن بإيـداعها بأحـد البنـوك تـضمن                     -
 . انون التجارة البحريةتنفيذ األحكام الصادرة على الناقل البحري منذ نفاذ ق

  )١٠٤٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٦١/١٩٨٥ الطعن(

كفاية أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامـة حتـى يكـون ألصـحاب الـشأن         -٢٥٥
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
  )٧٨٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/٢/١٩٩٨  جلسةتجاري ٤٧٣/١٩٩٦، ٤٤٢ نناالطع(

وكيل السفينة يعتبر ممثالً للناقل البحري فـي الـدعاوى الناشـئة عـن أعمـال النقـل البحـري                     -٢٥٦
  . يه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيلوالتي تقام منه أو عل

  )٧٨٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٣/١٠/١٩٩٩  جلسةتجاري ٥٤٨/١٩٩٨ الطعن(

. انتفـاء مـسئولية األخيـر     . وكيل السفينة ممثل للناقل في الـدعاوى التـي تقـام منـه أو عليـه                -٢٥٧
  . انتفاء مسئولية األول. مؤداه

 . علة ذلك. عاوى الناشئة عن عقد النقل البحريكفاية اختصام وكيل السفينة في الد -

  )٧٨٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٧/١٠/٢٠٠١  جلسةتجاري ٨٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

وكيل السفينة هو الممثل للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عـن أعمـال النقـل البحـري والتـي                    -٢٥٨
. هامـؤد . فـاء مـسئولية الناقـل البحـري       انت. تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل          

 . انتفاء مسئولية وكيل السفينة

  )٦٧١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١١/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٣٩٤/٢٠٠١ الطعن(

هو ممثل الناقل البحري في الدعاوي الناشئة عـن أعمـال النقـل البحـري والتـي                 . وكيل السفينة  -٢٥٩
كفايـة اختـصامه العتبـار الـدعوى مقامـه         . قع بها مقر الوكيل   تقام منه أو عليه في الجهة التي ي       

 . التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم. علة ذلك. ضد صاحب الصفة

  )٦٧١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٣/٦/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٦٣٩/١٩٩٨ الطعن(

 العامـة حتـى يكـون ألصـحاب الـشأن           كفاية إثباتها طبقاً للقواعد   . وكالة الوكيل البحري للسفينة    -٢٦٠
ال يغيـر   . في البضاعة الحق في اختصامه بكونه ممثالً للناقـل وفـي تنفيـذ األحكـام القـضائية                
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 . 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 ( 
 

  -:كيل الحمولةو -

لمقاول الشحن والتفريغ ووكيل الحمولة الحق فـي التمـسك بالتقـادم القـصير للـدعاوى الناشـئة                   -٢٦١
 . أساس ذلك. عن نشاط كل منهم

  )١٠٥٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٥/٦/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٢٩/١٩٨٧ الطعن(

  -:الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل -

.  مـدني ٧١٧م. قييد الوكالـة الـصادرة لمـصلحة الوكيـل أو الغيـر           عدم جواز عزل الوكيل أو ت      -٢٦٢
 . مثال

  )٦٧٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣/١١/٢٠٠٣  جلسةمدني ١٤٢/٢٠٠٢ الطعن(
  

  -:مسائل األحوال الشخصيةالوكالة في  -

 يـر مـن ذلـك     ال يغ . الجعفـري جوازه في المـذهب     . توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق       -٢٦٣
جـواز تعليقهـا علـى      . أثـره . التنجيز ليس شرطاً في الوكالـة     .  على الموكل  أن يكون الشرط قيداً   

  . مثال. الطالق يتعين أن يكون منجزاُ.  ماشيء
ال أثـر لـه فـي       . ادعاء الزوج عدم علمه بالطالق الذي أوقعه من وكلـه فـي تطليـق زوجتـه                -

 . علة ذلك. وقوع الطالق ونفاذه

  )٦٧٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٨/٥/٢٠٠٣ جلسةال شخصية أحو ٢٢٨/٢٠٠٢ الطعن(

  . مفاد ذلك.  توكيل غيره بالطالقفيللزوج الحق  -٢٦٤
  . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. التعرف على مدى سعة الوكالة -
عـدم مـنح الوكيـل    . مفـاده . صدور التوكيل من الموكل للوكيل بطلب التفريق بينه وبين زوجتـه       -

خـروج الوكيـل عـن حـدود     . أثـره . حـدوث ذلـك   .  إيقاع الطالق نيابة عن الموكـل      في الحق
  . مثال. الوكالة الصادرة له

 فـي عـدم تـضمنه مـنح الوكيـل الحـق           . طلب التفريق ال يكون إال بإقامة دعوى أمام القـضاء          -
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 . إيقاع الطالق نيابة عن الموكل

 )٣٣٨ ص٢ ج٣٥قضاء والقانون س مجلة ال٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٤الطعن (

عـدم  . مـؤداه .  إيقـاع الطـالق    فـي  لم تـشمل حقـه       التيثبوت خروج الوكيل عن حدود وكالته        -٢٦٥
 .  أوقعه الوكيلالذياالعتداد بالطالق 

 )٣٣٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٤الطعن (

.  ألداء التـصرف الـذي وكـل فيـه غيـره           الوكالة يلـزم لـصحتها أن يكـون الموكـل أهـالً            -٢٦٦
  . مدني٦٩٩م
اسـتحقاقها  . الزمـه .  ثم موتـه مـن هـذا المـرض         - في فقه المالكية     -طالق المريض المرأته     -

مثال بشأن بطالن الطـالق الـذي أوقعـه الوكيـل عـن             . الميراث سواء كانت في العدة أو لم تكن       
 . الموكل أثناء مرض موته

  )٣٢٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٠/٢٠٠٨جلسة  يةأحوال شخص ١٩٣/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:الوكالة والنظام العام -

عـدم  . أثـره . وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الـدفع الـشكلي فـي الـدعوى                 -٢٦٧
وجـوب أن تعيـد محكمـة الدرجـة الثانيـة           . مـؤداه . إلغاء حكمها . استنفاد واليتها في الموضوع   

مخالفتهـا لـذلك يـشوب حكمهـا بالخطـأ          . تعلق ذلك بالنظام العام   . لموضوعالقضية إليها لنظر ا   
 . في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه

  )٦٨٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٤/١/٢٠٠٢ جلسةتجاري  ٣١٠/٢٠٠١ الطعن(
  

  -:تقدير أجر الوكيل -

أنـه  : أثـره   . ل بعـد تنفيـذ الوكالـة      دفع أجر الوكالة طوعاً بعد تنفيذها أو االتفاق عليه مع الوكي           -٢٦٨
  . علة ذلك. ال يجوز للقاضي تعديله بالنقص أو الزيادة

  )١١٥٤القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٤/٤/١٩٩٤  جلسةتجاري ٧/١٩٩٤، ٣ انالطعن(

  . طبيعة التزام الوكيل في كل منهما. الوكالة بأجر والوكالة بغير أجر -٢٦٩
  )١١٥٤القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢١/٢/١٩٩٣ ة جلستجاري ٨٩/١٩٩٢، ٨٧ نناالطع(
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األصل إستحقاق الوكيل بالعقود ألجر الصفقات التـي يبرمهـا الموكـل أو غيـره فـي المنطقـة                    -٢٧٠
 . مؤداه.  ق التجارة٢٧٨، ٢٧٧المادتان . المخصصة لنشاط الوكيل أساس ذلك

  )١١٥٤الثالث صالقسم الثالث المجلد  مج ٢٠/٦/١٩٩٥  جلسةتجاري ٤١/١٩٩٥ الطعن(

. تقـديره . واقـع . استخالص قيام المتعاقد بتنفيذ التزامـه أو نفـي ذلـك وتقـدير أجـر الوكيـل                 -٢٧١
  . موضوعي

  )٧٩٥القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٣/١٢/١٩٩٩  جلسةمدني ٥٢/١٩٩٩، ٤٢ نناالطع(

ـ                 -٢٧٢ ر القـضائي   االتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعابه عن العمل القـضائي الموكـل فيـه أو غي
بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق علـى إنجـازه مـن عمـل غيـر           

أن هذا االتفاق من شأنه أن يجعـل لـه مـصلحة فـي الـدعوى                : علة ذلك . وقوعه باطالً . قضائي
  . أو العمل الموكل فيه

ق مكتـوب عليهـا أو      تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عـدم وجـود اتفـا               -
تعلـق ذلـك    . رفع دعـوى عاديـة وفقـاً لقواعـد قـانون المرافعـات            . كيفيته. وجد وكان باطالً  

بالنظام العام مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبـول الـدعوى لعـدم رفعهـا بـالطريق الـذي رسـمه                    
  . يوجب تمييزه. قصور. القانون

ن العمـل القـضائي الموكـل فيـه متنكبـاً        تباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه ع       إ -
الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب علـى عريـضة إلـي المحكمـة التـي نظـرت                    

 . عدم قبولها: أثره. الدعوى

  )٧٩٥القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٣/١٢/١٩٩٩  جلسةمدني ٥٢/١٩٩٩، ٤٢ نناالطع(
  

  -:انتهاء الوكالة -

انـصراف أثـر األعمـال      . مـؤدى ذلـك   .  وقت علم الوكيل بسبب االنتهـاء       من انتهاؤها. الوكالة -٢٧٣
 . التي باشرها الوكيل قبل العلم إلى الموكل

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٨/٧/١٩٨١  جلسةتجاري ٦٤/١٩٨١ الطعن(

 . ال تنتهي بأثر رجعي أياً كان سبب االنتهاء. الوكالة -٢٧٤

  )٨٠٥القسم األول المجلد الثاني ص مج ٢٩/٤/١٩٨٥  جلسةتجاري ٣٠/١٩٨٤ الطعن(

اسـتثناء حالـة إفـالس الموكـل إذا كـان للوكيـل أو              . انقضاء الوكالة بإفالس الوكيل أو الموكل      -٢٧٥
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 .  من قانون التجارة٦١٣مادة . لغيره مصلحة في بقائها

و وكيل السفينة ممثل الناقل البحري في الدعاوى الناشئة عـن النقـل البحـري التـي تقـام منـه أ                     -
 .  من قانون التجارية البحرية١٣٨عليه في الجهة التي يقع بها مقره مادة 

 مـن قـانون التجـارة       ١٣٩مـادة   . التزام وكيل السفينة بإيداع وديعة نقديـة أو كفالـة مـصرفية            -
 . البحرية

  )١٠٥٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٥/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٧٤/١٩٨٥ الطعن(

لـيس  . األصـيل . صراف أثر التصرف الذي يبرمه النائـب لحـساب األصـيل         ان. ماهيتها. الوكالة -٢٧٦
انتهاؤهـا بمـوت أحـد طرفيهـا        . متى تنتهـي الوكالـة    . للوكيل صفة إال في األمور المحددة فيها      

 . جواز االتفاق على مخالفة ذلك. مؤداه. ليس من النظام العام

  )١٠٥٩لد الثالث صالقسم الثاني المج مج ٥/١٢/١٩٨٨  جلسةمدني ٥٧/١٩٨٧ الطعن(

إلزام برد سند التوكيـل والمـستندات األصـلية لموكلـه ولـو لـم               . أثره. انقضاء وكالة المحامي   -٢٧٧
له فقط حبـسها إلـى أن يـؤدي لـه األخيـر مـصروفات اسـتخراج                 . يكن قد حصل على أتعابه    

 . صور منها تصلح سنداً في المطالبة بهذه األتعاب

  )١٠٦٠القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٢/١٢/١٩٨٨  جلسةمدني ٢٠/١٩٨٨ الطعن(

  . الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته -٢٧٨
  . للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالتة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك -
  . للوكيل أن يتنحى عن وكالته ولو وجد إتفاق يخالف ذلك -
كيل قبل موته تبقى قائمة منتجـة لكـل آثارهـا وفقـا لقواعـد               التصرفات القانونية التي باشرها الو     -

  . الوكالة
على الورثة إذا توافرت لهم األهلية وكـانوا علـى علـم بالوكالـة أن يبـادروا بإخطـار الوكيـل               -

هـذه التـدابير ال     . بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير مـا يقتـضيه الحـال لـصالح الموكـل               
  . الته وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكليعني حلولهم محل الوكيل في وك

يجـوز االتفـاق علـى مـا يخـالف          . نتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها ال يعتبر من النظام العـام          ا -
  . ذلك

 . أثر ذلك. عقد الوكالة ال يورث -

  )١١٦٧القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٩/٦/١٩٩٤  جلسةتجاري ٦٨/١٩٩٤ الطعن(

 . موت أحد طرفيها ال يعتبر من النظام العامانتهاء الوكالة ب -٢٧٩

  )٦٧٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١١/١١/٢٠٠٢  جلسةمدني ٣٣/٢٠٠٢ الطعن(
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: أثـره . توالي التوكيالت المأذون في كل منها للوكيـل أن يوكـل غيـره فيمـا وكـل هـو فيـه                     -٢٨٠
خيـر بمنجـاة    ء الوكيـل األ   انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكالء للموكـل األصـلي وبقـا            

 . همن انتهاء وكالة سابق

  )٦٧٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣/١١/٢٠٠٣  جلسةمدني ١٤٢/٢٠٠٢ الطعن(

أن : علـة ذلـك   . األصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكـل أو الوكيـل أو بفقـد أحـدهما أهليتـه                 -٢٨١
  . اختيار الوكيل يراعى فيه االعتبار الشخصي

قانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاته تبقـى قائمـة منتجـة آلثارهـا وفقـاً لقواعـد                  التصرفات ال  -
  . الوكالة

وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطـار الموكـل بوفـاة مـورثهم وأن يتخـذوا مـن التـدابير مـا                      -
  . أن تتوافر لهم األهلية وعلمهم بالوكالة: شرطه. يقتضيه الحال لصالح الموكل

جـواز االتفـاق علـى      : أثـره . ال يعتبـر مـن النظـام العـام        . حد طرفيها انتهاء الوكالة بموت أ    -
  . مخالفة ذلك سواء في عقد الوكالة أو في اتفاق الحق

 . مثال. أثر ذلك. عقد الوكالة ال يورث وال يعتبر جزءاً من التركة -

  )٦٧٤القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٢/١/٢٠٠٤  جلسةمدني ١٠٥/٢٠٠٣ الطعن(

وأعـضاؤه وكـالء عـن الجمعيـة العامـة       . اختـصاصه بـإدارة الـشركة     . ارة الشركة مجلس إد  -٢٨٢
انتهاء الوكالة ببلـوغ مـدة مجلـس اإلدارة منتهاهـا أو التنحـي              . للمساهمين للقيام بأعمال اإلدارة   

اسـتمرار مجلـس اإلدارة القـديم فـي أداء أعمالـه للمحافظـة علـى أمـوال                  . الزمه. أو العزل 
مصالح المـساهمين حتـى ال تتعـرض للخطـر مـن جـراء توقـف                الشركة وصون مصالحها و   

  . وكالئها عن أعمالهم وترك اإلدارة شاغرة
لمجلس اإلدارة المنتهى توجيه الدعوة النعقاد الجمعيـة العامـة للـشركة النتخـاب مجلـس إدارة                  -

 .  مدني٧١٩المادة . سند ذلك. جديد

  )٦٧٤الخامس المجلد الحادي عشر صالقسم  مج ٢/٦/٢٠٠٤  جلسةمدني ٦٢٢/٢٠٠٢، ٦٠٧ انالطعن(

االتفـاق فـي عقـد الوكالـة ذاتـه أو           . ال يعتبر من النظام العام    . انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها     -٢٨٣
 . جائز. في عقد الحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته

  )٦٧٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٦/٤/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٠٧/٢٠٠٥ الطعن(

جـواز االتفـاق علـى      : مـؤدى ذلـك   . ليست من النظام العـام    . انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها     -٢٨٤
  . حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته

نـدب الخبيـر    . وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإال كان حكمهـا خاليـاً مـن األسـباب                -
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لرقابـة محكمـة    للمحكمـة رفـضه بأسـباب خاصـة تخـضع           : مؤدى ذلـك  . ليس حقاً للخصوم  
  . التمييز

 -تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقـد الوكالـة التجاريـة بعـد وفـاة الوكيـل                  -
 وأن المطعـون ضـدهم يباشـرون الوكالـة لـصالح جميـع              -مورث الطاعنين والمطعون ضدهم   

ـ                 ى الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجالت التجارية باسم المـورث وأنهـم اسـتولوا ألنفـسهم عل
التفـات الحكـم المطعـون فيـه        . طلب الطاعنين ندب خبير لتحقيق صحة هـذا الـدفاع         . إيراداتها

ال . عن ذلك مؤيداً الحكم االبتدائي برفض الدعوى تأسيساً علـى انتهـاء الوكالـة بوفـاة الوكيـل                 
 . الخبير مما يعيبه ويوجب تمييزهيصلح رداً على هذا الدفاع وال يسوغ رفض طلب ندب 

 )٣٠٨ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٨/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٥٩/٢٠٠٥الطعن (

وجوب تقديمه للموكل حساباً مفـصالً شـامالً جميـع أعمـال الوكالـة              . إتمام الوكيل تنفيذ الوكالة    -٢٨٥
سـقوطه بمعنـى خمـس عـشره سـنه          . وقوع هذا االلتزام على عاتق الوكيل     . مدعماً بالمستندات 

الـدعوى وفـق نـص      لحكم المطعون فيـه الـدفع بعـد سـماع           رفض ا . من وقت انتهاء الوكالة   
 . ال يعيبه. ٢٦٣، ٤٣٩المادتين 

 )٣٥٧ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

 ٧١٦م. موكـل أو بمـوت الوكيـل أو بفقـد أحـدهما أهليتـه              انتهاء الوكالة بمـوت ال     األصل هو  -٢٨٦
  . مدني

تفـاق علـى مـا يخـالف        جـواز اال  .  يعتبر من النظام العـام     ال. طرفيهاانتهاء الوكالة بموت أحد      -
.  حلول الورثة محـل الوكيـل فـي حالـة وفاتـه            على الحقتفاق  اذلك في العقد ذاته أو بمقتضى       
انتهـاء العقـد    . الزمـه . تفاق الحق على ما يفيد اسـتمرار الوكالـة        اعدم النص في العقد وال في       

 . ستمرارها لوفاة الوكيل وعدم وجود اتفاق باهاء الوكالةمثال بشأن انت. وناً بالوفاةقان

 )٣٣١ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١٠/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٧/٢٠٠٦الطعن (

تـصرف قـانوني    . إعفاء الموكل للوكيل من تنفيذ التزامه بتقـديم حـساب عـن أعمـال وكالتـه                -٢٨٧
  . لوكالة وبعد انتهائهاسريانه طوال مدة ا. يعبر فيه الموكل عن إرادته ولو ضمناً

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        

. قر بـه المراكـز القانونيـة      العبرة بالفقد الـدائم الـذي تـست       . ال تنتهي به الوكالة   . عارضاً مؤقتاً 
 . تقدير ذلك موضوعي

  )٣٠٢ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٥٤/٢٠٠٧الطعن (
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  -:عزل الوكيل -

حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت ما لم تكن الوكالـة صـادرة لـصالح الوكيـل أو الغيـر                       -٢٨٨
 .  مدني٧١٧مادة . هفيحظر إنهاؤها أو تقييدها دون رضاء من صدرت لصالح

  )١٠٥٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٩/٣/١٩٨٦  جلسةتجاري ٦٤/١٩٨٥ الطعن(

  . مثال. ال أثر له. إلغاء الوكالة في تاريخ الحق لرفع الدعوى -٢٨٩
  )٧٩٧القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٧/٣/١٩٩٧  جلسةتجاري ٢٠٧/١٩٩٣ الطعن(

  . أثر ذلك.  ال تعتبر من المال العامالقسائم الصناعية المملوكة للدولة -٢٩٠
. للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقـت قبـل إتمـام العمـل الموكـل بـه                 . الوكالة عقد غير الزم    -

ال يجـوز للموكـل فـي    . كما له أن يقيد وكالته إال إذا صدرت لصالح الوكيـل أو لـصالح الغيـر        
 . مثال. وكالة لصالحههذه الحالة عزل الوكيل أو تغيير وكالته دون رضاء من صدرت ال

  )٧٩٨القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٧/١٠/١٩٩٧  جلسةتجاري ١/١٩٩٧ الطعن(

للموكل أن يعزل وكيله فـي أي وقـت أو يقيـد وكالتـه ولـو                . مؤدى ذلك . الوكالة عقد غير الزم    -٢٩١
جـوز  تعلق ذلـك بالنظـام العـام فـال ي         . كانت محدده بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل         

وال تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إال إذا كـان قـد عـزل وكيلـه بغيـر                  . االتفاق على مخالفتها  
مخالفة الحكـم ذلـك واعتبـاره الوكالـة عقـداً الزمـاً إذا              . مبرر معقول أو في وقت غير مناسب      

 . يعيبه ويوجب تمييزه. اتفق على مدة لها فال يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها

  )٦٧٨القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٤/١/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٩٩٣/٢٠٠٣ الطعن(

شـرط  . عـدم جـواز االتفـاق علـى مـا يخالفـه           . حق الموكل في أن يعزل وكيله في أي وقت         -٢٩٢
 . أن يكون العزل مبرراً: ذلك

  )٦٧٨القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٣/٢/٢٠٠٦ جلسةمدني  ٥١١/٢٠٠٤ الطعن(

للموكل عزل وكيله في أي وقـت ولـه أن يقيـد وكالتـه ولـو      . مؤدى ذلك. ير الزمالوكالة عقد غ  -٢٩٣
تعلـق ذلـك بالنظـام العـام فـال          . قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء األجل المعين لهـا           

صدور الوكالة لـصالح الوكيـل أو شـخص مـن الغيـر             . االستثناء. يجوز االتفاق على ما يخالفه    
لة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضـاء مـن صـدرت هـذه الوكالـة                 فال يجوز في هذه الحا    

 . لصالحه

عدم مسئولية الموكل عـن ذلـك إال إذا كـان عزلـه للوكيـل               . انتهاء الوكالة . أثره. عزل الوكيل  -
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يلتـزم بـالتعويض عمـا لحقـه مـن ضـرر مـن               و بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب       
 . ه ويوجب تمييزهيعيب. مخالفة الحكم ذلك. جراء عزله

  )٦٧٩القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٧/٣/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٨١١/٢٠٠٤ الطعن(

ال يجـوز للموكـل عـزل       .  مـن عقـود المـصلحة المـشتركة        -وما في حكمهـا   –وكالة العقود    -٢٩٤
الوكيل وإنهاء العقد دون خطأ من جانب الوكيل وإال كان ملزمـاً بتعـويض عـن الـضرر الـذي                    

 . مدني٢٨١م . لحقه

 )٢٤٩ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠٠٨ جلسة تجاري ٧٧٠/٢٠٠٥الطعن (

سـريانها فـي شـأن عالقـة المحـامي بموكلـه            . أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني      -٢٩٥
 . فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة

يعزل وكيله فـي أي وقـت أو يقيـد وكالتـه ولـو              للموكل أن   . مؤدى ذلك . الوكالة عقد غير الزم    -
تعلق ذلـك بالنظـام العـام فـال يجـوز          . كانت محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل         

وال تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إال إذا كـان قـد عـزل وكيلـه بغيـر                  . االتفاق على مخالفتها  
ـ    . مبرر معقول أو في وقت غير مناسب       ك واعتبـاره الوكالـة عقـداً الزمـاً إذا          مخالفة الحكـم ذل

 . يعيبه ويوجب تمييزه. اتفق على مدة لها فال يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها

 )٤٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٩٩٣/٢٠٠٣الطعن (

 . اسريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنه. عالقة المحامي بموكله -٢٩٦

 في شأن تنظيم مهنة المحامـاة طـرق انقـضاء عقـد وكالـة               ١٩٦٤ لسنة   ٤٢عدم تنظيم القانون     -
انقضاؤه بذات األسباب التـي ينقـضي بهـا عقـد الوكالـة المنـصوص عليهـا                 . مؤداه. المحامي

 . بالقانون المدني

 ولـو   للموكل عزل وكيله في أي وقت ولـه أن يقيـد وكالتـه            . مؤدى ذلك . الوكالة عقد غير الزم    -
تعلـق ذلـك بالنظـام العـام فـال          . قبل اتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء األجل المعين لهـا           

صدور الوكالة لـصالح الوكيـل أو شـخص مـن الغيـر             . االستثناء. يجوز االتفاق على ما يخالفه    
فال يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضـاء مـن صـدرت هـذه الوكالـة                     

 . هلصالح

عدم مسئولية الموكل عـن ذلـك إال إذا كـان عزلـه للوكيـل               . انتهاء الوكالة : أثره. عزل الوكيل  -
بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب و يلتـزم بـالتعويض عمـا لحقـه مـن ضـرر مـن                       

 . يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. جراء عزله

 )١٨٠ ص١ ج٣٤اء والقانون س مجلة القض٧/٣/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٨١١/٢٠٠٤الطعن (

 )١١٢ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/٢/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٤٧٧/٢٠٠٦الطعن و(
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 هـذه الحالـة عـزل الوكيـل     فـي ال يجوز للموكل . صدور الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح الغير    -٢٩٧
 . مدني ٧١٧/٢م . أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

 )٧٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٦٤٣/٢٠٠٦الطعن (

  -:حظر تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم -

 . مناطه. تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم -٢٩٨

  )٧٧٦القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٧/٥/١٩٩٨  جلسةتجاري ٤٤٤/١٩٩٧ الطعن(

أن تتصدى لهـا إال إذا أنكـر صـاحب الـشأن وكالـة              اليجوز للمحكمة   . عالقة الخصوم بوكالئهم   -٢٩٩
ال يسوغ لغير الموكل أن يعترض بـأن اإلجـراء الـذي باشـره الوكيـل ال يـدخل فـي                     . وكيله

مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعالقـة الوكالـة بـين المطعـون ضـده               . علة ذلك . حدود وكالته 
ـ              دعوى لكـون ذلـك شـأن الموكـل         وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته ال تبيح له رفـع ال

 . وليس شأنها

  )٦٥٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٧/١٠/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٩٩٩/٢٠٠٥ الطعن(

إنكـار صـاحب الـشأن وكالـة        . االستثناء. غير جائز . تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم     -٣٠٠
 . وكيله

  )٦٥٣المجلد الحادي عشر صالقسم الخامس  مج ٢٧/١١/٢٠٠٦  جلسةمدني ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

إنكـار صـاحب الـشأن وكالـة        . االستثناء. غير جائز . تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم     -٣٠١
 . وكيله

 )٣٦٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٥/٢٠٠٦الطعن (
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 الوالية

  -: بوجه عام-

تقـدير تـوافر حالـة العتـه        . المجلـة وأقـوال الفقهـاء      مـن    ٩٤٥طبقـاً للمـادة     تعريف العته    -٣٠٢
عـدم  . تصرف المعتوه كتصرف الصبي المميـز ال يعطـي اإلذن مـن غيـر الـولي              . موضوعي

 . اشتراط المجلة شيوع العته قبل تسجيل قرار الحجر أو علم المتعاقد اآلخر

  )٨١١القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٢/١١/١٩٨٠  جلسةتجاري ١١٣/١٩٧٩ الطعن(

الغرض منهـا المحافظـة علـى أمـوال القاصـر وعـدم             . نيابة قانونية . نيابة الولي عن القاصر    -٣٠٣
تنازل الولي عن حـق للـصغير يـضر بـأموال القاصـر ويخـرج عـن حـدود                   . اإلضرار بها 

 . مثال. عدم نفاذ هذا التنازل في حق القاصر. أثر ذلك. الوالية

  )٨١٢سم األول المجلد الثاني صالق مج ٧/١/١٩٨٥  جلسةتجاري ٢٧/١٩٨٤ الطعن(

ولـو كـان فـي حـضانة أمـه          . خضوعه للوالية على النفس بـدءاً بأبيـه       . الصغير غير المميز   -٣٠٤
 مـن  ١٠األب هو الممثل القانوني له وللمميز غير البـالغ فـي مفهـوم المـادة         . علة ذلك . المطلقة

 . اتساع النص لعديم األهلية التحاد العلة. قانون جوازات السفر

  )٨١٢القسم األول المجلد الثاني ص مج ١٥/٥/١٩٨٥  جلسةتجاري ٢٢٠/١٩٨٤، ٢١٩ انعنالط(

فـي  أمـا واليـة التـصرف     . أمر تربية الصغير والعناية به في المرحلة األولى من حياتـه ألمـه             -٣٠٥
 . علة ذلك. نفسه وماله فألبيه

  )١٠٦٢ث صالقسم الثاني المجلد الثال مج ١٦/٣/١٩٨٧  جلسةأحوال شخصية ٣٥/١٩٨٦ الطعن(

قابليتـه لإلبطـال    . تـصرف يـدور بـين النفـع والـضرر         . البيع الصادر من الصغير المميـز      -٣٠٦
 . من له حق اإلجازة. لمصلحة الصغير ما لم تلحقه اإلجازة

  )١٠٦٢القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/١١/١٩٨٧ جلسةمدني  ١٦/١٩٨٧ الطعن(

امتـداد حتـى بلـوغهم متـى        . ألردنـي حضانة األم ألوالدها في قـانون األحـوال الشخـصية ا           -٣٠٧
 . حبست نفسها على تربيتهم

 . الصغيرة البكر التي تبلغ مبلغ النساء يكون لوليها العاصب ضمها طبقاً للمذهب الحنفي -

متى ال تجبر المرأة على الضم لوليها وتسكن حيـث تـشاء طبقـاً لقـانون األحـوال الشخـصية                     -
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 . األردني

 . لبمتى تُس. والية األب على أوالده -

  )١٠٦٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٠/٦/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ١١/١٩٨٧ الطعن(

. لزوم موافقة الولي النعقـاده إال إذا ثبـت سـبق ترشـيده البنتـه              . الزواج في مذهب اإلمام مالك     -٣٠٨
 . أو ثبت في حقه الفصل

  )١٠٦٣ الثالث صالقسم الثاني المجلد مج ٢٠/٦/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ٣٠/١٩٨٧ الطعن(

فـي المـشارطة والتقيـد    وجـوب تحديـد الموضـوع       . أثر ذلـك  . والية المحكم مصدرها االتفاق    -٣٠٩
االتفـاق  . مـؤدى ذلـك   . بهذا التحديد وعدم سريان قاعدة أن قاضي األصل هـو قاضـي الفـرع             
االرتبـاط بـين العقـدين      . على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين ال يمتد إلـى عقـد آخـر               

 . انعقاد االختصاص للمحاكم. أثره. اً ال يقبل التجزئةارتباط

  )١٠٦٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/١٢/١٩٩١ جلسةتجاري  ٣٤/١٩٩٠ الطعن(
  

 -:والية على النفس والمال ال-

  . من سلطة محكمة الموضوع. تقديره. قبول الولي الوالية بغير أجر -٣١٠
  )١١٦٨قسم الثالث المجلد الثالث صال مج ٢٤/٢/١٩٩٢  جلسةمدني ١٥/١٩٩٠ الطعن(

.  أو للوصـي المختـار مـن أبيـه أو جـده            هي لم تثبت الوالية على ماله ألبي      الصغير الكويتي الذ   -٣١١
الوصاية على ماله تكون للهيئة العامة لشئون القصر مـع جـواز تعيـين المحكمـة وصـياً آخـر                    

قل بـه محكمـة     واقـع تـست   . تقـدير تلـك المـصلحة     . مـصلحة القاصـر   : مناط ذلـك  . غيرها
  . مثال. الجدل في ذلك موضوعي. الموضوع

  )١١٦٩القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٥/١/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ٣٩/١٩٩٣ الطعن(

  . تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز -٣١٢
ل متى تكون صحيحة ومتـى تكـون باطلـه أو تكـون قابلـة لإلبطـا               . تصرفات الصغير المميز   -

  . لمصلحته ما لم تلحقها األجازة ممن له والية إجرائها ابتداء أو منه بعد بلوغه سن الرشد
  )١١٦٩القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٦/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٥٩/١٩٩٢ الطعن(

  . علة ذلك. تعيين قيم على أموال المحجور عليه ال يحول دون تعيين ولي على نفسه -٣١٣
تكـون للعاصـب بنفـسه    . عـدم تواجـدهما  . النفس لألب ثم للجد العاصب األصل في الوالية على      -
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  . مناطها. سلطة محكمة الموضوع في االختيار والتعيين. شرط ذلك. حسب ترتيب اإلرث
  )١١٧٠القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٩/٤/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٧٧/١٩٩٤ الطعن(

شـرط  . واقع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع    . عنهاتعيين الجد وليا على القاصر بعد قبول تنحيه   -٣١٤
  . ذلك

  )١١٧٠القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٤/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٢/١٩٩٥ الطعن(

  . شرطه وحاالته. للجد التنحي عن واليته على مال الصغير -٣١٥
  )١١٧٠القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ١٤/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٢/١٩٩٥ الطعن(

 . ٥/١٩٦١ قانون ٤٣م . تطبيق قانون جنسية األب في الوالية على النفس وفي الحضانة -٣١٦

  )١١٧٠القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢١/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٢٤/١٩٩٥ الطعن(

أعمال السيادة هي تلك التي تقوم بهـا الحكومـة مدفوعـة باعتبـارات تتعلـق بالـسياسة العليـا                     -٣١٧
  . خروجها جميعاً من والية المحاكم. سلطة حكم ال سلطة إدارةللدولة باعتبارها 

  )١١٧٠القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٥/٢/١٩٩٦  جلسةتجاري ٢٥٥/١٩٩٥ الطعن(

 تتعلـق بالـسياسة العليـا       باعتبـارات أعمال السيادة هي تلك التي تقوم بهـا الحكومـة مدفوعـة              -٣١٨
مثـال بـشأن    . جها جميعا مـن واليـة المحـاكم       خرو. للدولة باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدارة      

 .  ثمة مستحقاتاستحقاقهماطرد عسكريين أردنيين من الخدمة العسكرية وعدم 

  )١١٧١القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٢/١/١٩٩٦  جلسةتجاري ٧٣/١٩٩٥ الطعن(

هب القانون الواجـب التطبيـق عليهـا عنـد اخـتالف مـذ            . دعاوى الوالية على النفس والحضانة     -٣١٩
 بـشأن األحـوال الشخـصية باعتبـار األب كـويتي الجنـسية واألم               ١٩٨٤ لسنة   ٥١ق. الوالدين

  . سورية الجنسية
مذهب األمام مالك يحكم واقعة الدعوى عنـدما يكـون أحـد الطـرفين سـني المـذهب واآلخـر                     -

  . مثال. جعفري المذهب
  . مناط تطبيق أحكامه. المذهب الجعفري -

  )٨٠١القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٥/٣/١٩٩٧  جلسةأحوال شخصية ٣٨/١٩٩٦ الطعن(

.  أو الجـد   أبيـه األصل في الوالية على مال الصغير أن تكون ألبيـه أو للوصـي المختـار مـن                   -٣٢٠
  . حاالت ذلك. ثبوت الوالية إلدارة شئون القُصر: أثره. تخلف ذلك

ئون القُـصر أو عـدم      تقدير توافر مصلحة القاصر في استبدال وصي آخـر بالهيئـة العامـة لـش               -
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  . موضوعي. توافرها
  )٨٠١القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١/٤/١٩٩٧  جلسةأحوال شخصية ١٠٥/١٩٩٥ الطعن(

بالبلوغ أي بظهـور العالمـات الطبيعيـة المعروفـة أو بإتمـام             : متى تنتهي . حضانة النساء للذكر   -٣٢١
واليـة علـى نفـسه فيخاصـم        زوال ال : أثر ذلـك  . الذكر الخامسة عشره من عمره دون ظهورها      

  . أساس ذلك. بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه
. له وحده الحق فـي رفـع دعـوى طلـب فـرض نفقـة              . بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره      -

  . مثال. غير مقبولة. إقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له
  )٨٠٢لسادس صالقسم الرابع المجلد ا مج ٣/٥/١٩٩٧  جلسةأحوال شخصية ١١٤/١٩٩٥ الطعن(

  . مجرد واقعة على مدعيها إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. التمسك بتشريع أجنبي -٣٢٢
. عدم تقديم الطاعنة لصورة رسـمية مـن القـانون المـصري رغـم تمـسكها بإعمـال أحكامـه             -

  . ال على المحكمة االستئنافية أن التفتت عن ذلك الدفاع. مؤدي ذلك
  )٨٠٢القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٥/٤/١٩٩٨  جلسةصيةأحوال شخ ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

. صـاحب المـصلحة فيـه     . طلب توقيع الحجز على المجنـون والمعتـوه وذي الغفلـة والـسفيه             -٣٢٣
  . إدارة شئون القُصر ولكل ذي مصلحة

دفـع الـضرر    . علـة ذلـك   . جـائز . إقامة الدعوى من حاضنة أوالد المطلـوب الحجـز عليـه           -
  . دها منهورعاية مصالح أوال

  )٨٠٣القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٦/١٢/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

توزيع الـشارع الحقـوق الواجبـة عليهمـا فلـألم تربيتـه             . جعل واليتها ألبويه  . مصالح الصغير  -٣٢٤
والعناية به في المرحلة األولي من حياتـه ولـألب واليـة التـصرف فـي نفـسه ومالـه آلنـه                      

إيداع الهيئة العامـة للتعويـضات آلمـوال القاصـر بالبنـك ليكـون حـق                . ها من األم  األصلح ل 
  . افتئات على سلطة الولي. التصرف فيها لألم

  )٨٠٣القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٦/١٢/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

األمـر يكـون    . مـؤداه . اختالف الحاضنة والولي على المحضون في غير مـا يتعلـق بخدمتـه             -٣٢٥
مثـال بـشان التوجيـه لنـوع معـين مـن التعلـيم أو               . للولي لما له من والية التصرف بنفـسه       

  . الحرفة
  )٨٠٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٨/٤/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٣/٢٠٠١ الطعن(

وصي شرعي على مال الصغير بقوة القـانون حـال عـدم وجـود األب أو الوصـي                  . الجد ألب  -٣٢٦
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  . عدم جواز تنحيه عن الوالية إال لعذر مقبول. ر من جهة األبالمختا
  )٨٠٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ١٠/٦/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٢٤٣/٢٠٠٠ الطعن(

بطـالن التـصرف بطالنـا نـسبياً        : أثـره . صرف الولي في عقار القاصـر دون إذن المحكمـة         ت -٣٢٧
د البلوغ أو ممـن لـه واليـة إجـراء التـصرف             لمصلحة القاصر وحده ما لم تلحقه إجازة منه بع        

 . عنه ابتداء

  )٨٠٤القسم الرابع المجلد السادس ص مج ٢٩/١٠/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٣١/٢٠٠٠ الطعن(

 إال إذا ثبـت سـبق ترشـيده البنتـه أو ثبـت فـي       -في مذهب اإلمام مالـك -ال زواج بغير ولي   -٣٢٨
 . مثال. حقه العضل

  )٦٨٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨٩/٢٠٠١الطعن (

إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غيـر مـا يتعلـق بخدمتـه كتوجيهـه إلـى                  أنه  األصل   -٣٢٩
واليـة األب علـى أوالده مقيـدة بـالنظر     . نوع معين مـن التعلـيم أو الحـرف فـاألمر للـولي      

  . والمصلحة
إذا خـرج أحـدهم عـن       . اب الواليـات الخاصـة    القاضي له الوالية العامة ومن حقه مراقبة أصح        -

للقاضي سلب تلك الوالية أو تقييدها أو الحد منهـا وعـدم االعتـداد بـأي تـصرف                  . حدود واليته 
  . للولي فيه إخالل بمصلحة الصغير

    . شرطه. موضوعي. تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده -
من مـدارس خاصـة أجنبيـة إلـى التعلـيم           النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه           -

 . جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم

  )٦٨٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥ انالطعن(

  -: والية المحاكم-

إعـادة نظـر الـدعوى فـي حـدود مـا رفـع عنـه                لها الوالية التامة فـي      . محكمة االستئناف  -٣٣٠
 . شرط ذلك. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. االستئناف

  )٦٨٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٣٠/٣/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٤٣٠/٢٠٠١، ٤٢٤ انالطعن(

اريـة  شمولها الفـصل فـي جميـع المنازعـات بكافـة صـورها المدنيـة والتج               . والية المحاكم  -٣٣١
توزيـع االختـصاص بـين هـذه المحـاكم وفقـاً لنـوع              . واإلدارية ومسائل األحوال الشخـصية    

المنازعات التـي يـرى المـشرع إسـنادها إلـى جهـة       . االستثناء. المنازعات أو قيمتها أو مكانها  
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 . أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية

  )٦٨٥امس المجلد الحادي عشر صالقسم الخ مج ٦/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٤٧٥/٢٠٠١ الطعن(

تطبيـق المـذهب الحنبلـي المعمـول بـه فـي القـانون              . مؤداه. ثبوت أن األب سعودي الجنسية     -٣٣٢
أحقيـة مـن    . تخييره متى كـان عـاقالً بـين والديـه         . أثره. بلوغ الصبي سن السابعة   . السعودي

 . علة ذلك. ن غيرهأحقية أبيها بواليتها دو. بلوغ األنثى ذات السن. اختاره منهما في رعايته

  )٦٨٥القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٦/٥/٢٠٠٢  جلسةأحوال شخصية ١٩٥/٢٠٠٠ الطعن(

  . االستثناء يقدر بقدره دون توسع. األصل أنها للقضاء العادي. والية القضاء -٣٣٣
اختـصاصها دون غيرهـا بواليـة الفـصل فـي المنازعـات             . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكليـة     -

 .  المعدل١٩٨١ لسنة ٢١دارية المنصوص عليها بالمرسوم بق اإل

  )٦٨٦القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٣/١٠/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٧٨٢/٢٠٠١ الطعن(

المحـاكم هـي صـاحبة الواليـة        . ثبوته للناس كافة زودا عن حقـوقهم      . حق االلتجاء إلى القضاء    -٣٣٤
  . لدستور أو القانون االختصاص لجهة أخرىجعل ا. االستثناء. بالفصل في كافة المنازعات

  . استثناء ال يجب التوسع في تفسيره. وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء -
  )٦٨٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢/١٢/٢٠٠٢  جلسةإداري ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

ـ            . إلغاء القرارات اإلدارية   -٣٣٥ ي حـدود القـرارات     اقتصار الواليـة بـه علـى الـدائرة اإلداريـة ف
مـا عـدا ذلـك مـن       .  بإنـشائها  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠المنصوص عليها في المادة األولى من القانون        

  . علة ذلك. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. قرارات
ال إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها    -

تعـين عليهـا   . تبينها عـدم اختـصاص أي منهـا   . فقاً للقانون من انعقاد الوالية لها إال إذا تأكدت و   
  . الوقوف عند القضاء بعدم االختصاص

  )٦٨٧القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٥/٥/٢٠٠٣  جلسةإداري ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ نناالطع(

ـ     . االستثناء. والية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم      -٣٣٦ صوم علـى إحالـة مـا       االتفـاق بـين الخ
ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معـين علـى محكـم أو محكمـين يختـارونهم للفـصل فيـه                      

  . بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم
. خروجـه عـن نطـاق التحكـيم    . ما لم يـشمله االتفـاق     . المحكم يستمد واليته من اتفاق الخصوم      -

ن هيئـة التحكـيم خارجـاً عـن نطـاق           ما يصدر ع  . أثره. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه     
ال يعد حكماً وألي من الخصوم دفع االحتجاج بـه عليـه والتمـسك بعـدم وجـوده دون                   . التحكيم
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  . حاجة لرفع دعوى مبتدأه إلهداره
تحديد نطاق االتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بـين أطـراف االتفاقيـة بـشأن تفـسيرها أو                     -

منازعة أحدهما قبل اآلخـر بـشأن مـسألة عـدم صـحتها أو              . أثره. تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها   
خروجهـا  . عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل األصيل فـي التعاقـد حـدود نيابتـه دون إذنـه                  

قـضاء حكـم التحكـيم      .  بنظر النـزاع بـشأنها     يعدم اختصاص المحكم االتفاق   . حكيمعن نطاق الت  
 . لموضوع صاحبة الوالية من الفصل فيهاال يحوز حجية تمنع محكمة ا. في هذا الطلب

القسم الخامس المجلد الحادي عشر  مج ١٦/٦/٢٠٠٤  جلسةيمدن ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٨٧، ٢٧٨ نوالطع(
  )٦٨٨ص

فـال يجـوز   ، الفـصل فـي النـزاع    في  استنفاد المحكمة التي أصدرته واليتها      : أثره. إصدار الحكم  -٣٣٧
 . إال بطرق الطعن المقررةإلغائه تعديله أو 

  )٦٨٩القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١١/١٢/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٥٦٢/٢٠٠٢ الطعن(

. عـدم وجـود ولـي قـانوني       . ترتيبها في القانون على سبيل الحـصر      . الوالية على مال الصغير    -٣٣٨
ـ  لهيئة  لالوصاية  . للمحكمة أن تعين وصياً   . أثره ـ  العامة ل ر إذا كـان الـصغير كـويتي        صشئون القُ

تقـدير تـوافر    .  مراعـاة مـصلحة القاصـر      :شرطه. ين وصي آخر بدالً منها    جواز تعي . الجنسية
 .  من القانون المدني١١٢، ١١٠المادتان . سلطة محكمة الموضوعمن . هذه المصلحة

  )٦٨٩القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٦/١٢/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ١٢٨/٢٠٠٤ الطعن(

شـرط  . األمـر للـولي   . ا يتعلق بخدمـة المحـضون     اختالف الحاضنة وولى المحضون في غير م       -٣٣٩
سـلطة القاضـي فـي مراقبـة أصـحاب الواليـات            : أسـاس ذلـك   . حسن النظر في الولي   . ذلك

 . الخاصة

  )٦٩٠القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٠/٢/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٤٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

تمـام األنثـى لتـسع      إ. ها لـألب  سـبع سـنين وبعـد     حتى  في الفقه الجعفري    حضانة األم لألنثى     -٣٤٠
  . حقها في اختيار االنضمام ألي من األبوين: مؤداه. سنوات

زوال . أثـره .  أو ظهـور عالمـات البلـوغ       وصول الذكر أو األنثى لسن البلـوغ      . ماهيته. البلوغ -
 . أنها غير أهل للتخاصم: الزمه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. والية النفس عنه

  )٦٩١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٠/٤/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٢٣٨/٢٠٠٤ الطعن(

. ألصل في الوالية على مال الصغير أنها ألبيه ثـم للوصـي المختـار مـن األب ثـم للجـد ألب        ا -٣٤١
الوصـاية  . الـصغير الكـويتي الجنـسية   . تعيـين المحكمـة لوصـي   . مؤداه. عدم وجود أي منهم   
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 . شرط ذلك. القُصر للهيئة العامة لشئون على أمواله في الحاالت السابقة

  )٦٩١القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٢٥/١٢/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٣٢١/٢٠٠٤ الطعن(

قـصر التحكـيم    . أثـره . والية المحكم فيه يستمدها مـن اتفـاق الخـصوم         . التحكيم عمل قضائي   -٣٤٢
ـ            ال محـل إلعمـال قاعـدة أن        . يمعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئـة التحك

 . قاضي األصل هو قاضي الفرع

  )٦٩٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٣/٢/٢٠٠٦  جلسةمدني ٥١١/٢٠٠٤ الطعن(

تمـسك أحـد المحتكمـين بـبطالن        . ال يملك المحكم الحكـم بـصحته أو بطالنـه         . اتفاق التحكيم  -٣٤٣
انون حتـى يـصدر حكـم نهـائي فـي شـأن             الزمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة الق      . االتفاق

انعقـاد االختـصاص    . صحة هذا االتفاق أو بطالنه باعتبارها مسألة أوليـة تخـرج عـن واليتـه              
 . بها للقضاء العادي صاحب الوالية العامة

  )٦٩٢القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ١٣/٢/٢٠٠٦  جلسةمدني ٥١١/٢٠٠٤ الطعن(

إليجاب من ولى الزوجـة والقبـول مـن الـزوج أو مـن يقـوم                ا. شرطه. انعقاد الزواج الصحيح   -٣٤٤
  . مقامهما

ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الواليـة فـي مباشـرة عقـد زواج البكـر التـي بـين                        -
ال محـل   . مـؤداه . البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيـب مـن بلغـت الخامـسة والعـشرين              

ج البكـر بـين البلـوغ وحتـى الخامـسة           صرفه إلـى بيـان األوليـاء فـي تـزوي          . لتخصيصه
  . عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك: علة ذلك. غير صحيح. والعشرين

وجـوب الـنص عليـه صـراحة فـي موضـع            . مفاده. انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي      -
 .  في شأن األحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ من القانون ٣٠، ٢٩، ٨المواد . معين من القانون

  )٦٩٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٤/٦/٢٠٠٦  جلسةأحوال شخصية ٥٧٨/٢٠٠٤ الطعن(

رفـع األمـر للقاضـي      . أثـره . عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجهـا دون سـبب صـحيح            -٣٤٥
وجـوب التحقـق مـن قيـام العـضل          : مفاد ذلـك  . لألمر بتزويجها بعد تحققه من كفاءة الخاطب      

عـدم وجـود    : مفـاده . إتمام الزواج بغيـر الـولي     . تزويجهالدى ولى الزوجة حتى يأمر القاضي ب      
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه بـبطالن الـزواج            : مـؤدي ذلـك   . اعتبار الزواج باطالً  . عضل

 . يضحي صحيحاً

  )٦٩٣القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ٤/٦/٢٠٠٦  جلسةأحوال شخصية ٥٧٨/٢٠٠٤ الطعن(

قـصر التحكـيم    : أثـره . يستمدها مـن اتفـاق الخـصوم      والية المحكم فيه    . التحكيم عمل قضائي   -٣٤٦
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ال محـل إلعمـال قاعـدة أن        . على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئـة التحكـيم           
 . قاضي األصل هو قاضي الفرع

 )٣٠٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥١١/٢٠٠٤الطعن (

ـ      . اتفاق التحكيم  -٣٤٧ تمـسك أحـد المحتكمـين بـبطالن        . صحته أو بطالنـه   ال يملك المحكم الحكـم ب
الزمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتـى يـصدر حكـم نهـائي فـي شـأن                   . االتفاق

انعقـاد االختـصاص    . صحة هذا االتفاق أو بطالنه باعتبارها مسألة أوليـة تخـرج عـن واليتـه              
 . بها للقضاء العادي صاحب الوالية العامة

 )٣٠٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥١١/٢٠٠٤الطعن (

اإليجاب من ولى الزوجـة والقبـول مـن الـزوج أو مـن يقـوم                : شرطه. انعقاد الزواج الصحيح   -٣٤٨
  . مقامهما

ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الواليـة فـي مباشـرة عقـد زواج البكـر التـي بـين                        -
ال محـل   : مـؤداه . ثيب متـى بلغـت الخامـسة والعـشرين        البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو ال     

صرفه إلـى بيـان األوليـاء فـي تـزويج البكـر بـين البلـوغ وحتـى الخامـسة                     . لتخصيصه
  . عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك: علة ذلك. غير صحيح. والعشرين

وجـوب الـنص عليـه صـراحة فـي موضـع            : مفاده. انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي      -
  في شأن األحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ من القانون ٣٠، ٢٩، ٨المواد .  من القانونمعين

 )٣٣٦ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٤/٦/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٥٧٨/٢٠٠٤الطعن (

عـصيان الـزوج أمـر الحـاكم     . شـرط قيامهـا  . والية القاضي في التطليق في المذهب الجعفري      -٣٤٩
 . سريحها بإحسانالشرعي بمعاشرتها بالمعروف أو ت

 )٣٦٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١١/٦/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ١٩٢/٢٠٠٥الطعن (

 لـسنة  ٥ ق ٤٣م . سريان قانون جنسية األب فـي بلـد الواليـة علـى الـنفس وفـي الحـضانة               -٣٥٠
. انطبـاق المـذهب الحنبلـي علـى الـدعوى         . الزمـه . ثبوت أن الزوج سعودي الجنسية    . ١٩٦١

ال يـسقط حقهـا     .  بلد تم فيـه عقـد النكـاح        إلىالمذهب الحنبلي بالولد الذي تحضنه      سفر األم في    
 . في الحضانة

 )٣٠٢ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣٩/٢٠٠٥الطعن (

حضانة النساء في القانون السوري تنتهـي ببلـوغ الولـد سـن التاسـعة والبنـت سـن الحاديـة                      -٣٥١
فـإذا كـان الـولي الطبيعـي غيـر          .  أبيهما حتى سن الرشد أو زواج البنـت        ىإلثم يضما   . عشر
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، ١٤٦المادتـان   . األب للقاضي وضعهما عند األصلح من األم أو الـولي أو مـن يقـوم مقامهمـا                
  .  بشأن األحوال الشخصية السوري١٩٥٣ لسنة ٥٩ من ق ١٤٧

ـ    إلـى  ، يسلم الصغير   غير صالح  - ولو أباً    -إذا كان الولي     - ه فـي الواليـة حتـى زواج         مـن يلي
 .  من القانون سالف الذكر١٤٧م . البنت أو بلوغها أو بلوغ الولد سن الرشد

 )٣٢٨ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥١١/٢٠٠٥الطعن (

قصر واليتهـا علـى بحـث سـالمة األمـر           . المحكمة التي تنظر النزاع بشأن أمر تقدير الرسوم        -٣٥٢
عـدم  .  وفي حـدود القـضاء الـصادر بمناسـبته ذلـك األمـر             قانوناً القواعد المقررة    على ضوء 

 .  ذلك القضاءإلى بحث المطاعن التي قد توجه إلىامتداد تلك الوالية 

 )٣٨١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

زواج . علـة ذلـك   .  فـي الـزوجين    توافر أهلية الزواج مـن عقـل وبلـوغ        . شرطه. عقد الزواج  -٣٥٣
تعـدد  . وجوب مباشرة العقـد بمعرفـة ولـي الـنفس حـسب ترتيـب اإلرث              . 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 عقد الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجة وقبـول الـزوج المجنـون أو المعتـوه بنفـسه                    -
 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      
 . يه له بنفسه دون وليه رغم توقيع ذلك الولي عليه بصفته شاهداًالمحجور عل

 )٣٦٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٦/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٧٠٥/٢٠٠٧، ٦٨٠الطعنان (

للزوجـة رفـع    .  بغيـر وجـه شـرعي      -في المذهب الجعفـري   -إيذاء الرجل زوجته ومشاكستها      -٣٥٤
ام الـزوج بالعـشرة بـالمعروف أو التـسريح       أمرها للحاكم الشرعي لمنع اإليـذاء والظلـم وإلـز         

أن . مفـاد ذلـك   . للحـاكم الـشرعي تطليقهـا منـه       . أثـره . امتناع الزوج عن األمرين   . بإحسان
. والية القاضي في التطليق ال تقوم إال بعصيان الزوج وامتناعـه عـن األمـرين الـسابقين معـاً                  

 . ال تكون للقاضي تلك الوالية. تحقق أحدهما فقط

 )٥١١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٥/١٢/٢٠٠٨ جلسة أحوال شخصية ٤٢٠/٢٠٠٨الطعن (
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 األحكـام

 -: وطبيعتهماهية الحكم -

األحكام في مفهوم اتفاقية التبادل الـدولي والقـضائي بـين دولـة الكويـت وجمهوريـة مـصر                    -٣٥٥
ـ           . العربية راءات قـضائية أو والئيـة مـن        شمولها كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء علـى إج

اندراج األحكـام الـصادرة بإلحـاق عقـد الـصلح بمحـضر             . مؤدى ذلك . محاكم إحدى الدولتين  
 . يوجب تمييزهويعيبه . مخالفة الحكم ذلك. الجلسة في هذا المفهوم

  )٢٦٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/١٠/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

و القرار الذي يصدره القاضـي فيمـا يعـرض عليـه مـن وقـائع سـواء فـي             ه: ماهيته. الحكم -٣٥٦
صورة دعوى أو تظلم من أمر حدد له القانون إجـراءات خاصـة ويكـشف فيـه القاضـي عمـا                     

 . استقر في وجدانه بخصوص هذه الوقائع

القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشـير علـى الطلـب باسـتيفاء بيـان معـين ال                    -
جـواز الـتظلم منهـا إلـى        . طالب وجهاً له أو تقرير سقوط األسبقية في الطلب بسبب ذلك          يرى ال 

رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامـه خـالل ثالثـة أيـام مـن تـاريخ إبـالغ القـرار إلـى           
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(راً   مكر ١٢بالمادة  

 . علة ذلك. صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه

  )٢٦٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢١/٢/٢٠٠٥  جلسةمدني ٢٨٥/٢٠٠٤ الطعن(

 . كاشفة عن الحقوق وليست منشئة لها. األحكام القضائية -٣٥٧

 )٤١٤ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٤/٢/٢٠٠٨سة جلمدني  ٦٤٤/٢٠٠٦الطعن (

. حكـم ولـيس قـراراً إداريـاً       . ما يصدره مجلس تأديب المحامين في حق المحامي المقـدم إليـه            -٣٥٨
إسباغ المشرع طبيعـة الحكـم وخصائـصه عليـه بتغليـب العنـصر القـضائي فـي                  : علة ذلك 

عـضاء مـن الهيئـة القـضائية ال         تشكيله في المرحلة األولى وجعل تشكيله بهيئته االسـتئنافية أل         
يشارك فيه غيرهم وعقده سلطة االتهام للنيابة العامة وتنظيمه إجـراءات نظـر مـا يطـرح علـى            
المجلس بدرجتيه بما يكفل إعـالم المحـامي بمـا ينـسب إليـه والجلـسات التـي ينظـر فيهـا                      

ي يـصدر   الموضوع وتمكين المحامي من إبداء دفاعه وتقرير حق المعارضـة فـي القـرار الـذ               
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. ضده وإجازته استئناف القرار من النيابة والمحـامي وتحديـد األجـل الـذي يجـوز فيـه ذلـك                   
 . أن قرار اإلدانة أو البراءة قد ألحقه المشرع باألحكام وال يعد قراراً إدارياً. مؤداه

 )٣٧٥ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

. أثـره . س تأديب المحامين بهيئة استئنافية غيـر مـشكلة تـشكيالً صـحيحاً            صدور قرار من مجل    -٣٥٩
 . صحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. انعدامه لتجرده من أحد أركانه األساسية

 )٣٧٥ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

ال تـستحدث جديـداً وال تنـشئ مراكـز          . ت منـشئة  القضائية أنها كاشفة وليس   األحكام  األصل في    -٣٦٠
  . 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  . ال يعد حائالً أو مانعاً قانونياً يحول بين صـاحب الحـق والمطالبـة بحقـه         

بمكنته ولوج الطريق القضائي والدفع بعدم دستورية هذا الـنص وفقـاً لمـا تقـضى بـه المـادة                    
 .  من الدستور من كفالة حق التقاضي١٦٦

 )٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

  -:إصدار الحكم وإيداع مسودته -

ال القاضـي الـذي حـضر       . ي الذي فـصل فـي الـدعوى       هو القاض . القاضي الذي أصدر الحكم    -٣٦١
 . تالوته

وجـوب  . تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عـن حـضور تالوتـه وحلـول آخـر محلـه                  -
 . محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص. إثبات ذلك في الحكم وإال بطل

  )٥٨٢صالثاني القسم الثاني المجلد  مج ٢/٧/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٤٦/١٩٨٥ الطعن(

 مرافعـات مجـرد قاعـدة       ١١٤النص على عدم جواز تأجيل إصدار الحكم أكثـر مـن مـرتين م              -٣٦٢
 . ال يعيب الحكم مخالفتها. تنظيمية

  )٥٨٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٥/٢/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ٢٣/١٩٨٧ الطعن(

مجـال  . ن لـم يكـن    اعتبار الحكم الصادر على الخصم الغائب الذي حضر قبل انتهاء الجلسة كـأ             -٣٦٣
  . إعماله
  )٦٢٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢١/١/١٩٩٢ جلسةأحوال شخصية  ٢٥٧/١٩٩٠ الطعن(

. وجوب اشتمال الحكم على أسماء القـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة واشـتركوا فـي إصـداره                   -٣٦٤
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  . بطالن الحكم. أثره. إغفال هذا البيان
ـ          - وجـوب  . ضور تالوتـه وحلـول آخـر محلـه        تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عـن ح

  . توقيعه على مسودة الحكم
تخلف أحد القضاة الذين أصدروه عن حضور تالوته وحلول آخـر محلـه دون إثبـات ذلـك فـي                     -

يتعلق بأساس النظام القضائي ويتصل بالنظام واثبـات ذلـك بـالحكم وإال بطـل الغفـال                  . الحكم
  . جلسة محضر الفيال يكفي اثباته . بياناً جوهرياً

  )٦٢٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١١/٥/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢/١٩٩١ الطعن(

. ماهيتـه . النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصـفاتهم الـذي يرتـب بطـالن الحكـم                 -٣٦٥
  . مثال لما ال يعد خطأ جسيما يرتب البطالن

  )٦٢٧لثاني صالقسم الثالث المجلد ا مج ٧/٣/١٩٩٣  جلسةتجاري ٢٣٥/١٩٩٠ الطعن(

حينمـا يـؤدي إلـى التـشكيك فـي          : متى يتـوافر  . بطالن الحكم للنقص في بيان أسماء الخصوم       -٣٦٦
  . حقيقة الخصم

. إيراد اسم الخصم الذي توفى أثناء نظر الدعوى فـي ديباجـة الحكـم دون ذكـر أسـماء ورثتـه                     -
  . ال يعد من قبيل الخطأ الجسيم الذي يؤدي لبطالن الحكم

  )٦٢٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٤/٥/١٩٩٣  جلسةريتجا ٢١٠/١٩٩٢ الطعن(

عـدم جـواز أن يـشترك فيهـا غيـر القـضاة             . المداولة في إصدار الحكم والتوقيع على مسودته       -٣٦٧
وجـوب  . حصول مانع حال بـين أحـدهم وحـضور جلـسة النطـق بـه              . الذين سمعوا المرافعة  

 مـن غيـر القاضـي الـذي سـمع           توقيع مسودة الحكـم وتالوتـه     . إثبات ذلك في محضر الجلسة    
. جـواز التمـسك بـه فـي أي وقـت          . تعلق البطالن بالنظام العـام    . بطالن الحكم . أثره. المرافعة

  . مثال. للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها
  )٦٢٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣١/٥/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ١٩١/١٩٩٢ الطعن(

عية والـنقص والخطـأ الجـسيم فـي أسـماء الخـصوم وصـفاتهم           القصور في أسباب الحكم الواق     -٣٦٨
إغفـال إثبـات حـضور الخـصوم وإبـدائهم          .  يترتب عليه بطالن الحكـم     . وبيان أسماء القضاة  

  . ال يترتب عليه بطالن. دفاع من عدمه
  )٦٢٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٣/١١/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٢٥/١٩٩٣ الطعن(

نظر الدعوى التي سبق له نظرهـا قاضـيا أو خبيـرا أو محكمـا أو كـان                  عدم صالحية القاضي ل    -٣٦٩
شرط ذلك أن يكون موضوع الدعوى التي اتـصل بهـا بهـذا الوصـف هـو                 . قد أدى شهادة فيها   
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اختالف الموضـوعين ال يـصلح سـببا لعـدم الـصالحية ولـو وجـدت                . ذات المعروض عليه  
  . مشابهة أو ارتباط بين الدعويين

ال يمنـع القاضـي مـن نظـر الـدعوى      . جلة أو طلب اإلعفاء من المصاريف   نظر الدعوى المستع   -
  . الموضوعية

  )٦٢٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/١٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ٨٥/١٩٩٢، ٧٩ انالطعن(

معرفـة بـدء ميعـاد الطعـن فيـه وتحديـد            :  المقصود بـه  . البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم     -٣٧٠
األصـل فـي ثبـوت هـذا البيـان هـو محـضر              . األمر المقـضي  الوقت الذي تسري فيه حجية      

وقوع خطأ مادي فيـه أو إغفالـه ال يرتـب بطـالن الحكـم طالمـا ثبـت                   :  مؤدى ذلك . الجلسة
  . التاريخ الصحيح بمحضر الجلسة

  )٦٢٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٠/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٦٤/١٩٩٣ الطعن(

ال يبطلـه مـا دام قـد أورد فـي مدوناتـه             .  بعـض الخـصوم    خلو ديباجة الحكم من بيان أسماء      -٣٧١
  . مثال. أسماءهم ووجه اتصالهم بالخصومة

  )٦٢٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢/٥/١٩٩٤ جلسةمدني  ٣٤/١٩٩٣، ٣١ انالطعن(

ال عبـرة بمـا يـرد مـن خطـأ         . العبرة بنسخة الحكم األصلية الموقعة من رئيس وكاتب الجلـسة          -٣٧٢
 . مثال. علة ذلك. ر غير موقعةفي غيرها من صو

  )٦٣٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/١١/١٩٩٤  جلسةعمالي ٩/١٩٩٤ الطعن(

  . العبرة في األحكام بالنسخة األصلية التي يحررها كاتب الجلسة ويوقعها رئيس الجلسة -٣٧٣
  )١٦١ صالرابعالقسم الرابع المجلد  مج ٧/٤/١٩٩٧  جلسةتجاري ١٤٥/١٩٩٦ الطعن(

  . بحث عواره يكون بطرق الطعن المقررة.  الحكم صحيحاًصدور -٣٧٤
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
  )١٦٢صالرابع  القسم الرابع المجلد مج ١٩/٥/١٩٩٧  جلسةتجاري ٢٣٣/١٩٩٦ الطعن(

ال يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصـدار الحكـم سـواء بالمداولـة فيـه                  -٣٧٥
وجـوب توقيعـه علـى مـسودة        . حصول مانع ألحدهم وحل محله آخـر      . أو التوقيع على مسودته   

عيـب  مخالفـة ذلـك ي    . الحكم وإثبات ذلك بورقة الحكم وإال لحقه البطالن المتعلق بالنظـام العـام            
  . مثال. الحكم ويوجب تمييزه

  )١٦٣صالرابع القسم الرابع المجلد  مج ٥/٢/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٩٩ الطعن(
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القضاة الذين سمعوا المرافعة فـي الحكـم ال يجـوز لغيـرهم أن يـشترك فـي إصـداره سـواء                   -٣٧٦
جلـسة  حصول مـانع حـال بـين أيـاً مـنهم وحـضور              . بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته     

  . البطالن. أثره. مخالفة ذلك. وجوب إثبات ذلك في الحكم. النطق به وحلول آخر محله
القـضاة الـذين فـصلوا فـي الـدعوى ال الـذين             : مقصودها. عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم     -

االعتداد بالبيانـات المبينـة بـالحكم علـى أن تكمـل بمـا              . المناط في ذلك  . حضروا تالوة الحكم  
  .  الجلسة في خصوصهيرد بمحضر

  )١٦٣صالرابع القسم الرابع المجلد  مج ١٣/١١/٢٠٠٠  جلسةمدني ٢٩/٢٠٠٠ الطعن(

. حـدوث مـانع ألحـدهم     . وجوب حضور القضاة الذين اشـتركوا فـي المداولـة تـالوة الحكـم              -٣٧٧
  . مثال. وجوب أن يكون قد وقّع على مسودة الحكم

 فـي ذلـك هـو بمـا أثبـت بـالحكم مكمـالً               العبرة. المقصود بهم . القضاة الذين أصدروا الحكم    -
  . بمحضر الجلسة

  )١٦٤صالرابع القسم الرابع المجلد  مج ٣١/٣/٢٠٠١  جلسةتجاري ٥٩١/٢٠٠٠ الطعن(

عـدم جـوازه لغيـر      . االشتراك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيـع علـى مـسودته              -٣٧٨
ينـه وبـين حـضور جلـسة النطـق          حصول مانع ألي منهم حال ب     . القضاة الذين سمعوا المرافعة   

  . البطالن. أثره. مخالفة ذلك. وجوب إثبات ذلك بالحكم. بالحكم وحل محله آخر
  )١٦٤صالرابع القسم الرابع المجلد  مج ٣٠/٩/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٦١/٢٠٠١ الطعن(

النقص أو الخطأ الجسيم في أسـماء الخـصوم وصـفاتهم وعـدم بيـان أسـماء القـضاة الـذين                      -٣٧٩
  . البطالن. أثره.  الحكمأصدروا

ال . دم إيراد الجلسات التي نُظـرت فيهـا الـدعوى وإثبـات حـضور الخـصوم مـن عدمـه                   ع -
  . بطالن
  )١٦٤صالرابع القسم الرابع المجلد  مج ١٩/١١/٢٠٠٠  جلسةمدني ٢٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

صدور قرار من جهة مـشكلة وفقـاً للقـانون فـي منازعـة مطروحـة                : مقصوده. إصدار الحكم  -٣٨٠
  . ا وفقاً لإلجراءات التي يستلزمها القانونعليه

مـن البيانـات    . أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصـدار الحكـم فـي الـدعوى               -
  . أثره البطالن. إغفالها. التي يجب أن يشتمل عليها الحكم

. حـصول مـانع ألحـدهم   . وجوب حـضورهم تـالوة الحكـم      . القضاة الذين اشتركوا في المداولة     -
عـدم كفايـة إثبـات    . الـبطالن . أثـره . مخالفة ذلـك . جوب توقيعه مسودة الحكم وإثبات ذلك به   و

 . ذلك بمحضر الجلسة

  )١٦٥صالرابع القسم الرابع المجلد  مج ١٩/١١/٢٠٠٠  جلسةمدني ٢٤٤/٢٠٠٠ الطعن(
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وجـوب أن تقـضي المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها فـي               . أثـره . إصدار الحكم المنهي للخصومة    -٣٨١
  . دعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلبمصروفات ال

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

  )٢٦٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١١/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٤٨٩/٢٠٠٠ الطعن(

تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حـضور جلـسة النطـق بـه لمـانع وتوقيعـه علـى                      -٣٨٢
وجـوب إثبـات    .  المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محلـه وقـت النطـق بـه              مسودته

  . ذلك في الحكم وإال لحقه البطالن
هـم الـذين فـصلوا فـي الـدعوى ال الـذين             : مقـصودها . الذين أصدروا الحكـم   عبارة القضاة    -

البيانـات المثبتـة بـالحكم علـى أن تكمـل بمـا يـرد          . المناط فـي ذلـك    . حضروا تالوة الحكم  
 . بمحضر الجلسة في خصوصه

  )٢٦٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٥/١١/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٦٦٠/٢٠٠١ الطعن(

عدم جـوازه لغيـر القـضاة الـذين سـمعوا           . مداولة فيه والتوقيع على مسودته    الأي  إصدار الحكم    -٣٨٣
 .  من قانون المرافعات١١٢م. النظام العامب  المتعلقالبطالن.  ذلكمخالفة. المرافعة

  )٢٦٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٦/٩/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ٩٩/٢٠٠٣ الطعن(

. مناطـه . لى المحكمة بخـصومة قـضائية بـين طـرفين         وجود نزاع يرفع إ   . شرط صحته . الحكم -٣٨٤
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

  )٢٦٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/١٢/٢٠٠٤ لسة جأحوال شخصية ١٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب  . ال يجوز أن يشترك فيهـا غيـر القـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة               . المداولة في الحكم   -٣٨٥
 . هالزم. توقيعه على مسودة الحكم. حصول مانع ألحدهم. حضورهم تالوة الحكم

  )٢٦٧جلد السادس صالقسم الخامس الم مج ٢٠/١٢/٢٠٠٤  جلسةمدني ٤٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

علـى المتمـسك بعـدم صـحتها أن يقـيم           . األصل في اإلجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة       -٣٨٦
  . مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به. الدليل على ذلك

  )٢٦٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢١/٣/٢٠٠٥  جلسةمدني ٤٩٨/٢٠٠٣ الطعن(
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عـدم بيـان    . وجـوب حـضورهم تـالوة الحكـم       . ي الحكـم  القضاة الذين اشتركوا في المداولة ف      -٣٨٧
بطـالن  . مـؤداه . أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطـق بـه             

وجـوب إثبـات ذلـك      . حدوث مانع ألحد القضاة منعه من حضور جلسة النطـق بـالحكم           . الحكم
 . لق هذا البطالن بالنظام العامتع. بطالن الحكم: مؤداه. خلو الحكم من هذا البيان. بالحكم

القـضاة الـذين فـصلوا فـي الـدعوى ال           : المقـصود منهـا   . عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم     -
 . البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة. المناط في ذلك. الذين حضورا تالوته

  )٢٦٨ صالقسم الخامس المجلد السادس مج ١٩/٢/٢٠٠٦  جلسةأحوال شخصية ٥٣٦/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم جـوازه إال للقـضاة الـذين     . إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بـالتوقيع علـى مـسودته            -٣٨٨
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. خالفة ذلك م. الجلسة في خصوصه  

الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئـة بمحـضر جلـسة المرافعـة األخيـرة فـي شـأن                     
 . تشكيل الهيئة وبما ال يؤدى إلى بطالن الحكم

  )٢٦٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٩/٤/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٦٠٣/٢٠٠٥ الطعن(

التـزام الخـصوم والقاضـي      . الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية كانـت أو عارضـة         نطاق   -٣٨٩
 . والمحكمة عند الفصل في الدعوى بعدم الخروج عنها

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

وجـوب إثبـات    . الزمـه .  الحكم عن حضور جلسة النطـق بـه        اتخلف أحد القضاة الذين أصدرو     -٣٩٠
. 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     
ة االعتـداد بالبيانـات المثبتـة بـالحكم تكملهـا البيانـات الـوارد             . منـاط ذلـك   . حضروا تالوته 
مثال بشأن تخلف أحد القـضاة اللـذين أصـدروا الحكـم عـن حـضور جلـسة             . بمحضر الجلسة 

 . النطق به

 )٢٤١ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٢/٤/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٥٦٧/٢٠٠٨الطعن (

وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها مـن جميـع أعـضاء الهيئـة التـي                    -٣٩١
جواز إثـارة ذلـك مـن الخـصوم أو النيابـة            .  كان باطالً بطالناً يتعلق بالنظام العام      أصدرته وإال 

أو محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يـسبق التمـسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع أو فـي                     
  . صحيفة الطعن
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اكتفاء أعضاء الدائرة ما عدا الـرئيس بـالتوقيع علـى الـصفحة األخيـرة مـن مـسودة الحكـم                      -
بطـالن  : أثـره .  فقط منطوقه والمنفصلة عن بقية الصفحات التي خلـت مـن توقيعهمـا             المتضمنة

 . الحكم

  )٥٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

  -:بيانات الحكم -

لـيس بـالزم    . األحكام والقرارات الصادرة بإجراءات اإلثبات وال تحـسم نزاعـاً علـى وسـيلته              -٣٩٢
 . مثال. البيانات الواجبة لألحكامأن تتضمن 

  )٧٧١القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/١٢/١٩٧٩  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٧٨ الطعن(

الخطأ في أسماء الخصوم الذي يرتـب بطـالن الحكـم هـو أن يـشك فـي الخـصم واتـصاله                       -٣٩٣
 . بالخصومة المرددة في الدعوى

  )٧٧٢القسم األول المجلد األول ص مج ٢١/٤/١٩٨٢ جلسةتجاري  ٢٣٥/١٩٨١، ٢١٣ انالطعن(

 ١٩٩م. ال يرتـب بطالنـه    إغفال وصـف الحكـم فـي المنطـوق بأنـه حـضوري أو غيـابي                  -٣٩٤
  ..مرافعات سابق

  )٧٧٢القسم األول المجلد األول ص مج ٩/١٢/١٩٨١ جلسةتجاري  ٥٧/١٩٨١ الطعن(

ـ        -٣٩٥ ذي يـشكك  النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطالن الحكـم هـو ذلـك ال
 . في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة

  )٧٧٢القسم األول المجلد األول ص مج ٦/١٢/١٩٨٢ جلسةمدني  ١٨/١٩٨١ الطعن(

 . الخطأ في ديباجة الحكم الذي تعرض األسباب إلى ما يزيله ال يرتب البطالن -٣٩٦

  )٧٧٢القسم األول المجلد األول ص مج ٦/١٢/١٩٨٢ جلسةمدني  ١٨/١٩٨١ الطعن(

 بطـالن الحكـم     .أثـر إغفالـه   . في الحكم على صدوره باسم أمير الـبالد بيـان جـوهري           النص   -٣٩٧
 . بطالناً مطلقاً

  )٧٧٢القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/١١/١٩٨٣ جلسةتجاري  ٣٣/١٩٨٣ الطعن(

إغفال الحكم بيان صفة المدعي عليه فـي منطوقـة ال يعيبـه متـى بـين فـي صـدوره أو فـي                 -٣٩٨
 . مدوناته هذه الصفة

  )٧٧٣القسم األول المجلد األول ص مج ٢٥/١/١٩٨٤ جلسةتجاري  ٦٢/١٩٨٣ الطعن(
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النقص أو الخطأ في أسماء الخـصوم وصـفاتهم الـذي يـشكك فـي حقيقـة الخـصم واتـصاله                      -٣٩٩
مـن حقيقـة الخـصم      النقص أو الخطـأ الـذي ال يـشكك          . بالخصومة يترتب عليه بطالن الحكم    

 . مثال. ال يترتب عليه بطالن. واتصاله بالخصومة

  )٥٨٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٦/٤/١٩٨٦  جلسةتجاري ١٠٨/١٩٨٥ الطعن(

البيانـات  . إغفال النص في الحكم على نوع المادة الصادرة فيهـا تجاريـة أو مـستعجلة ال يبطلـه          -٤٠٠
 . ماهيتها. التي يترتب على إغفالها بطالن الحكم

  )٥٨٠الثاني المجلد الثاني صالقسم  مج ٩/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٥٠/١٩٨٥ الطعن(

بطالن الحكم للنقص أو الخطأ الجسيم فـي بيانـه ألسـماء الخـصوم وصـفاتهم ومـوطن كـل                     -٤٠١
 . بطالنه بالنسبة إليه. خلو الحكم من اسم أحد الخصوم. منهم

  )٥٨٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٧/٤/١٩٨٧  جلسةعمالي ٧٨/١٩٨٦ الطعن(

. ماهيتـه . سماء الخصوم أو صـفاتهم الـذي يرتـب بطـالن الحكـم     الجسيم في أ النقص أو الخطأ     -٤٠٢
 . مثال لعدم تحققه

  )٥٨١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٥/٥/١٩٨٧  جلسةعمالي ٧٧/١٩٨٦ الطعن(

 . مثال. ماهيته. النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطالن الحكم -٤٠٣

  )٥٨١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٣/٧/١٩٨٨ سة جلتجاري ٣١٣/١٩٨٧، ٣١١ انالطعن(

 . ماهيته. النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطالن الحكم -٤٠٤

  )٥٨١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٧/١١/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٨/١٩٨٨ الطعن(

. ماهيتـه . النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصـفاتهم الـذي يرتـب بطـالن الحكـم                 -٤٠٥
 . مثال لما ال يعد كذلك

  )٥٨١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١/٤/١٩٩٠  جلسةتجاري ٣٤٩/١٩٨٩ الطعن(

هـي األحكـام ومـا فـي        . األعمال التي يلزم صدورها باسم حضرة صاحب السمو أميـر الـبالد            -٤٠٦
  . خروج األمر بالحجز التحفظي عن ذلك. حكمها
  )١٦٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/٤/١٩٩٧  جلسةتجاري ١٠٣/١٩٩٦ الطعن(

. القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجـسيم فـي أسـماء الخـصوم وصـفاتهم                  -٤٠٧
  . مثال. ال يرتب بطالناً. مجرد الخطأ المادي. يترتب عليه بطالن الحكم

  )١٦٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٨/١٢/١٩٩٧  جلسةتجاري ٢١٦/١٩٩٦ الطعن(
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  . ال بطالن. أثر إغفاله. سم كاتب الجلسة ليس من البيانات الجوهرية للحكما -٤٠٨
  )١٦٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/٦/١٩٩٩  جلسةمدني ٢٢٠/١٩٩٨ الطعن(

اقتـصار ذلـك    . البطالن ال يترتب حتماً على كل نقص أو خطأ في أسـماء الخـصوم وصـفاتهم                -٤٠٩
مثـال لخطـأ غيـر      . يقـة الخـصم واتـصاله بالخـصومة       على ما كان منه جسيماً يشكك في حق       

  . جسيم
  )١٦٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/٢/٢٠٠٠  جلسةتجاري ٧٢٦/١٩٩٨ الطعن(

األصـل فـي    . معرفة بدء ميعاد الطعـن فيـه      : المقصود منه . البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم     -٤١٠
لخطـأ المـادي الـوارد بنـسخة        ال عبـرة با   : مـؤدى ذلـك   . ثبوت هذا البيان هو محضر الجلسة     

  . مثال. الحكم األصلية بشأن تاريخه
  )١٦٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٤/٣/٢٠٠٠  جلسة أحوال شخصية٤١/١٩٩٩ الطعن(

لـيس مـن بينهـا      . البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم ويترتـب الـبطالن علـى إغفالهـا               -٤١١
   . مرافعات١١٦م. البيان الخاص بموطن الخصوم

  )١٦٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢/١٢/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

قصره علـى مـا كـان منـه جـسيماً      . بطالن الحكم للنقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم     -٤١٢
  . يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة

  )١٦٧ الرابع صالقسم الرابع المجلد مج ١١/٦/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

مـا كـان جـسيماً    . ماهيتـه . النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الـذي يبطـل الحكـم      -٤١٣
 . بحيث يشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة

  )١٦٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣١/١٢/٢٠٠١  جلسةمدني ٧١/٢٠٠١ الطعن(

مالً لجميع أجزاء القـرار فيعتبـر كـأن لـم يكـن            قد يكون مجرداً شا   . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -٤١٤
وقد يكون جزئياً منصباً على خـصوص معـين يتحـدد علـى مقتـضى           . بالنسبة لجميع من شملهم   
 . ما استهدفه حكم اإللغاء

  )٢٧٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٧/٦/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٥١١/٢٠٠٥ الطعن(

ور جلـسة النطـق بـه لمـانع وتوقيعـه علـى             تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حـض         -٤١٥
وجـوب إثبـات    .  المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محلـه وقـت النطـق بـه              مسودته

  . ذلك في الحكم وإال لحقه البطالن
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هـم الـذين فـصلوا فـي الـدعوى ال الـذين             : مقـصودها . عبارة القضاة الذين أصدروا الحكـم      -
بيانـات المثبتـة بـالحكم علـى أن تكمـل بمـا يـرد          ال. المناط فـي ذلـك    . حضروا تالوة الحكم  

 . بمحضر الجلسة في خصوصه

  )٢٧٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٥/١١/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٦٦٠/٢٠٠١ الطعن(

بيان مـا إذا كـان الحكـم صـادراً فـي            . ماهيتها. البيانات التي يترتب على إغفالها بطالن الحكم       -٤١٦
التيسير على مـأمور التنفيـذ لمعرفـة مـا إذا كـان             . لك البيان مقصود ذ . ليس منها . مادة تجارية 

 . الحكم مشموالً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم ال

  )٢٧٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٥/١/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٢٧٢/٢٠٠٢ الطعن(

مـا  : ماهيتـه . النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتـب عليـه بطـالن الحكـم             -٤١٧
 . يكون جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحديد صفته في الخصومة

  )٢٧١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢/٣/٢٠٠٣  جلسةتجاري ٣٤١/٢٠٠٢ الطعن(

. أثـره . إغفال الحكم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعـة واشـتركوا فـي إصـدار الحكـم                 -٤١٨
  . بطالن الحكم

. حـدوث مـانع ألحـدهم     . وجوب حـضورهم تـالوة الحكـم      . ولةالقضاة الذين اشتركوا في المدا     -
الحكم وأن يبين في ذات ورقـة الحكـم أن القاضـي الـذي لـم       وجوب أن يوقع على مسودة. أثره

بطـالن  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقـع علـى مـسودته            
 . لك في محضر الجلسةال يكفى إثبات ذ. الحكم بطالناً متعلقاً بالنظام العام

  )٢٧١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣/٥/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٥٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم ومـوطن كـل مـنهم أو محـل عملهـم وحـضورهم أو                     -٤١٩
إغفـال الحكـم للخـصم غيـر        .  الـدعوى  ره على الخصم األصيل ذي الـشأن فـي        قص. غيابهم
 . ال بطالن. ه أو توجه إليه طلبات الذي لم يوجيالحقيق

  )٢٧٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٢/٥/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٢٤٣/٢٠٠٣ الطعن(

وجوب اشتمالها على أسـماء القـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة واشـتركوا فـي                 . بيانات الحكم  -٤٢٠
ـ    سـمع القاضـي الـذي     . مؤداه. بطالن الحكم . أثره. إغفال ذلك . إصداره م يحـضر    المرافعـة ول

وجوب إثبات اشتراكه في المداولـة وتوقيعـه علـى مـسودة الحكـم فـي نـسخة                  . النطق بالحكم 
 . غير كاف. إثبات ذلك في محضر الجلسة. الحكم األصلية

  )٢٧٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/١٢/٢٠٠٤  جلسةمدني ٤٠٨/٢٠٠٣ الطعن(
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 . بطالن الحكم. ثرهأ. النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم -٤٢١

إغفـال اسـم الخـصم الـذي لـم توجـه إليـه              . بطالنه. أثره. إغفال اسم خصم حقيقي في الحكم      -
 . علة ذلك. ال بطالن. طلبات ما وكان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة

  )٢٧٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٤/٤/٢٠٠٥  جلسةمدني ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨ انالطعن(

 . البطالن: أثره. النقص والخطأ الجسيم فيها. اشتمال الحكم عليهاالبيانات التي يجب  -٤٢٢

 . اعتباره بياناً جوهرياً: علة ذلك. إغفال اسم الخصم األصيل يرتب البطالن -

 . مثال. ال بطالن. إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى -

  )٢٧٣سادس صالقسم الخامس المجلد ال مج ٢١/١/٢٠٠٦  جلسةتجاري ١٠٩٩/٢٠٠٤ الطعن(

هـو الـذي يترتـب عليـه التجهيـل          . أسـماء الخـصوم وصـفاتهم      في   النقص أو الخطأ الجسيم    -٤٢٣
 . عدم بطالن الحكم. أثره. انتفاء ذلك. التعريف بشخصيته في بالخصم أو اللبس

 )٢٣٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٢٩١/٢٠٠٣الطعن (

 . بطالن الحكم. أثره. ن أسماء الخصوم وصفاتهمالنقص أو الخطأ الجسيم في بيا -٤٢٤

 . اعتباره بياناً جوهرياً. علة ذلك. إغفال اسم الخصم األصيل يرتب البطالن -

 . مثال. ال بطالن. إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى -

 )٢٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٤١١/٢٠٠٦الطعن (

 علـي مـا كـان يـشكك فـي           رهقص.  أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم      للنقصم  بطالن الحك  -٤٢٥
 .  مرافعات١١٦م .  صفته في الخصومةتحديد الخصم أو تعيين

 )١٦٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٠/٢/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٣٨/٢٠٠٦الطعن (

مايترتـب   :د بـه  المقـصو .  أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتـب الـبطالن           النقص -٤٢٦
 علـى  عـدم التعـرف      إلـى التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يـؤدي           عليهما  

عـدم ترتيـب    .  تغيير الخصم بآخر ال شأن له بالخـصومة فـي الـدعوى            إلى أو   تهحقيقة شخصي 
 . مثال لخطأ في أسماء الخصوم ال يرتب البطالن. ال يبطل الحكم. النقص ذلك

 )٣٢٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٨جلسة   مدني٢٦٧/٢٠٠٧، ٢٥٩الطعنان (

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتـب عليـه بطـالن الحكـم هـو مـايكون                     -٤٢٧
  . جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحديد صفته في الخصومة

 . ال بطالن. إغفال اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات في الدعوى -

  )٤٧٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٥٨/٢٠٠٨عن الط(
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 -:أجزاء الحكم -

 . قضاء الحكم هو ما فصل فيه بأسبابه أو منطوقه -٤٢٨

  )٧٧٣القسم األول المجلد األول ص مج ٢٨/٥/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٥٥/١٩٧٩ الطعن(

 . يصح أن يكون قضاء الحكم في أسبابه -٤٢٩

  )٧٧٣القسم األول المجلد األول ص مج ٩/٢/١٩٨٣ ةجلستجاري  ٩٨/١٩٨٢ الطعن(

 . ال يفيد وال يضار منها إال أطرافها. أثرها نسبي في األصل. األحكام -٤٣٠

  )٧٧٣القسم األول المجلد األول ص مج ١٤/١٢/١٩٨٣ جلسةتجاري  ٧٩/١٩٨٣ الطعن(

  . ماهيته. قضاء الحكم -٤٣١
  )٦٣٠مجلد الثاني صالقسم الثالث ال مج ١٠/١/١٩٩٣  جلسةتجاري ٩/١٩٩١ الطعن(

ال يقبـل طعـن أو نعـي لـيس لمبديـه            . يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن محكومـا عليـه          -٤٣٢
. مصلحة فيه بأن يؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله إلى مركـز قـانوني متميـز عمـا قـضى بـه                     

  . مجرد المصلحة النظرية البحتة ال تكفي
 الفصل في النـزاع أو فـي جـزء منـه أيـا              قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده إنما ذات القول         -

  . كان موضعه في األسباب أو المنطوق
  )٦٣٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٠/١٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ٣٨/١٩٩٣ الطعن(

الجزء الذي لم يكن محل طعن بالتمييز من الحكم المطعون فيـه يـصير باتـا ال يجـوز المـساس                      -٤٣٣
  .  من قانون المرافعات١٥٣م . علة ذلك. به ولو ألسباب تتعلق بالنظام العام

  )٦٣٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٨/٣/١٩٩٤  جلسةعمالي ٢٤/١٩٩٣ الطعن(

. الجزء من الحكم الذي يحوز حجية األمر المقضي هـو مـا يـرد فـي المنطـوق دون األسـباب                     -٤٣٤
 . ما تتناوله الحجية. متى تمتد الحجية إلى األسباب

  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢/٦/١٩٩٦  جلسةيتجار ٢٥٦/١٩٩٥ الطعن(

  . عالج ذلك. إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية إغفاالً كلياً -٤٣٥
عبـارة مـا عـدا ذلـك مـن الطلبـات            . فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحة أو ضمناً          -

  . مثال. مفادها. الواردة بمنطوق الحكم
  )١٦٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣/٥/١٩٩٧  جلسةأحوال شخصية ١١٤/١٩٩٥ الطعن(
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  . مشتمالته وماهية كل منها. حكم المحكمين -٤٣٦
  )١٦٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/٦/١٩٩٧  جلسةتجاري ٤١٩/١٩٩١ الطعن(

  . البطالن. أثره. النقص والخطأ الجسيم فيها. البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها -٤٣٧
البتدائي بتعويض إضافي للقُصر دون أن يبـين فـي ديباجتـه أو مدوناتـه هـؤالء                 قضاء الحكم ا   -

يبطلـه  . تأييد الحكم االستئنافي لـه دون اسـتكمال هـذا البيـان           . يعيبه. القصر أو يورد أسماءهم   
  . بما يوجب تمييزه

  )١٦٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢/٣/١٩٩٨  جلسةمدني ١٤٦/١٩٩٧ الطعن(

ال يترتـب عليـه     . ان ما بديباجة الحكم وعرض األسباب لمـا يكمـل هـذا الـنقص             النقص في بي   -٤٣٨
  . مثال بشأن بيان المحكمة. البطالن
  )١٦٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٢/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٢٥/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال. يكمله محضر الجلسة. النقص فيه أو الخطأ. تاريخ صدور الحكم -٤٣٩
  )١٦٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣/١٠/١٩٩٨  جلسة شخصيةأحوال ١٤/١٩٩٨ الطعن(

  . بطالن الحكم. أثره. النقص أو الخطأ الجسيم في بيان أسماء الخصوم وصفاتهم -٤٤٠
  . اعتباره بياناً جوهرياً. علة ذلك. األصل أنه يرتب البطالن. إغفال اسم الخصم -
  . مثال. ال بطالن. إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى -

  )١٧٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٧/٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٩٢/١٩٩٩ الطعن(

.  مرافعـات  ١١٦م. أسـاس ذلـك   . إغفال اسم أحد الخصوم بديباجـة الحكـم ال يرتـب الـبطالن             -٤٤١
  . مثال إلغفال إيراد اسم أحد الخصوم بديباجة الحكم

  )١٧٠لرابع المجلد الرابع صالقسم ا مج ٦/٥/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٩٤/١٩٩٩ الطعن(

قضاء الحكم الذي يرد في المنطوق دون األسـباب هـو المعـول عليـه والـذي يحـوز حجيـة                      -٤٤٢
األمر المقضي دون األسباب ما لم تكن هذه األسباب قـد تـضمنت الفـصل فـي أوجـه النـزاع                     

 . الذي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها

  )١٧١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٠/١١/٢٠٠٠  جلسةإداري ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ انالطعن(

 .  واألسباب المرتبطة به والتي تكون معه وحدة ال تتجزأمنطوقه. ماهيته. قضاء الحكم -٤٤٣

  )٢٧٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٤/١/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٧٣٦/٢٠٠٠ الطعن(
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 . ماهيته. قضاء الحكم -٤٤٤

  )٢٧٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٢٨/٢٠٠١ الطعن(

أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصاالً وثيقـاً والزمـاً للنتيجـة التـي انتهـى إليهـا وال يقـوم                     -٤٤٥
 . مثال. تحوز الحجية. المنطوق بدونها

  )٢٧٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٦/٥/٢٠٠٢  جلسةمدني ٣٦٩/٢٠٠١ الطعن(

  . الدعوى أياً كان موضعه سواء في األسباب أو المنطوقهو القول الفصل في . قضاء الحكم -٤٤٦
اعتبارهـا المرجـع فـي      . تضمين األسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقـيم عليهـا المنطـوق             -

 . الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم

  )٢٧٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/١٠/٢٠٠٢  جلسةأحوال شخصية ٨٢/٢٠٠٢ الطعن(

أول درجة بتحصن القرار اإلداري بعدم رفع دعـوى إلغـاء فـي الميعـاد اسـتناداً                 قضاء محكمة    -٤٤٧
أنـه قـضاء ضـمني بـرفض        : علـة ذلـك   . تستنفد به واليتها بالفصل في النـزاع      . لعدم انعدامه 
  . طلب اإللغاء

 . جواز أن يرد بعضه في األسباب. قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده -

  )٢٧٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٧/١٢/٢٠٠٤  جلسةاريإد ٤١١/٢٠٠٤ الطعن(

كـان جـسيماً    مـا . ماهيتـه . النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الـذي يبطـل الحكـم      -٤٤٨
  . مثال. بحيث يشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة

ورود الخطأ فـي ديباجـة الحكـم وعرضـه فـي            . ومنطوقبناء الحكم يتكون من ديباجة وأسباب        -
اعتبـاره مجـرد    . ب إلى ما يزيل الشك في حقيقـة أحـد الخـصوم واتـصاله بالخـصومة               األسبا

 . خطأ مادي ال يرتب البطالن

  )٢٧٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٣/٣/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٣٤٨/٢٠٠٤ الطعن(

يترتـب عليـه    . النقص أو الخطأ الجسيم في أسـماء الخـصوم وصـفاتهم ومـوطن كـل مـنهم                 -٤٤٩
 . العبرة في ذلك بما ُأثبت في النسخة األصلية للحكم. حكمبطالن ال

  )٢٧٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٣/٢٠٠٥  جلسةاريإد ٧٢٦/٢٠٠٤ الطعن(

شـموله مـا ورد بأسـبابه وارتباطهـا بمنطوقـه ارتباطـاً             . قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده      -٤٥٠
 . مثال. وثيقاً بحيث تكون وحدة ال تتجزأ

 )٦١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٧٤٩/٢٠٠٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٩٠ -  

قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنمـا هـو القـول الفـصل فـي الـدعوى أيـاً كـان                        -٤٥١
تضمن األسباب الفـصل فـي أوجـه النـزاع التـي            .  األسباب أو في المنطوق     في موضوعه سواء 

 علـى  فـي الوقـوف      المرجـع  هذه األسباب هـي      نأ. مؤداه.  أو بعضها  ا المنطوق كلها  عليهأقيم  
 أو ضـمنية فـي     به الحكـم بـصفة صـريحة       ما قضى    شمولها. يةالحج.  الحكم هحقيقة ما فصل في   
 . منطوقه أو أسبابه

 )٤٠٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٥/٢٠٠٨جلسة  يمدن ٩٨/٢٠٠٦الطعن (

 . مع الحكم برفضهايستوي في أثره بالنسبة للطاعن . الحكم بعدم قبول الدعوى -٤٥٢

 )٣١٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٣/٢٠١١جلسة  يمدن ١/٢٠١٠، ١٠٧٠/٢٠٠٦ انالطعن(

قـصره علـى مـا كـان منـه جـسيماً       . بطالن الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم  -٤٥٣
  . يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة

إذا مـا كانـت أسـبابه أزالـت أي          : حـد ذلـك   . خطأ مادي . إغفال أحد الخصوم في ديباجة الحكم      -
 . شك في حقيقة هذا الخصم باعتبار أن الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق

 )١٣٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢/٦/٢٠١١جلسة   تجاري٣٤٥/٢٠١٠الطعن (

  -:ديباجة الحكم -

هـي  . أميـر الـبالد   صـاحب الـسمو     حـضرة    باسم   األعمال التي يلزم النص فيها على صدورها       -٤٥٤
ـ            أمـر المنـع مـن      . صومة قـضائية  األحكام أو ما يعتبر بمثابة أحكام من األعمال المرتبطـة بخ

.  إجراء تحفظي أو وقتي يرمـى 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      المحكمة بن ب
 . صاحب السمو أمير البالدحضرة صدوره باسم 

 )٣٨٥ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٣٨٧/٢٠٠٨الطعن (

  -:النطق بالحكم وانقطاع تسلسل الجلسات -

اعتبـاره إعالنـاً    . ن إجـراءات اإلثبـات عـدا اليمـين الحاسـمة          النطق بالحكم الصادر بإجراء م     -٤٥٥
أن . علـة ذلـك   . للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلـسة النطـق بـه أو لـم يحـضروا               

  . المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى
خـصوم بالموعـد    النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكـم يعتبـر إعالنـاً لل               -
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  . االستثناء.  مرافعات١١٤م . الجديد
انقطاع تسلسل الجلـسات ألي سـبب مـن األسـباب يتعـين معـه إخطـار الخـصوم بالجلـسة                      -

 . مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى لالستجواب. الجديدة

  )٢٨١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢/١١/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٢٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

لذي كان عضواً بالهيئة التـي سـمعت المرافعـة علـى المـسودة وإثبـات ذلـك                  توقيع القاضي ا   -٤٥٦
 . أساس ذلك. عدم التزامه ببيان المانع الذي منعه من حضور جلسة النطق به. بخاتمة الحكم

 )٥٠٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٧/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٢٦/٢٠٠٦الطعن (

 -:التوقيع على نسخة الحكم األصلية -

ال بطـالن علـى     : مـؤدي ذلـك   . ميعـاد تنظيمـي   . د التوقيع على نسخة الحكـم األصـلية       ميعا -٤٥٧
 . مخالفته

  )٢٨٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/١٠/٢٠٠٢  جلسةمدني ٢٣٢/٢٠٠١ الطعن(

تعذر توقيع نسخة الحكم األصلية مـن القاضـي أو رئـيس الـدائرة حـسب                . توقيع مسودة الحكم   -٤٥٨
  .  مرافعات١١٧م. من رئيس المحكمةجواز توقيعها . األحوال

ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقـررت حجـز القـضية للحكـم هـي ذات الهيئـة التـي                      -
توقيع رئيس المحكمة على نـسخة الحكـم األصـلية لقيـام رئـيس الـدائرة بإجازتـه                  . نطقت به 

شـرط  . خة الحكـم  ذلـك بنـس    إلـى    ال يلـزم اإلشـارة    . ال يبطله .  لما أجازه القانون   الدورية وفقاً 
 . ذلك

  )٣٨٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦٥٦/٢٠٠٥الطعن (
 

 -:همسودة الحكم المشتملة على أسباب التوقيع على -

وجوب إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعاً عليهـا مـن جميـع أعـضاء الهيئـة التـي                     -٤٥٩
تـوقيعهم علـى الورقـة المتـضمنة        ي عن هـذا اإلجـراء       ال يغن . باطالًأصدرته وإال كان الحكم     

تحريـر األسـباب منفـصلة      . المنطوق وحده أو جزء منه متـى كانـت هـذه الورقـة منفـصلة              
واشتمال الورقة األخيرة فيها على جزء من األسباب أو مـا يفيـد اتـصال منطـوق الحكـم بهـا                     

وقيـع علـى هـذه الورقـة        أن الت : مفـاده . وتوقيع جميع القضاة الذين أصـدروا الحكـم عليهـا         
 ويتحقـق بـه الغـرض مـن وجـوب توقيـع             يع على المنطوق واألسـباب معـاً      األخيرة هو توق  
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 . مثال. القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه

  )٢٥ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٣٨/٢٠٠٧الطعن (
 

 -:تسبيب الحكم -

  -:ة في التسبيبضوابط عام -

 . القاعدة هي بناء األحكام على الجزم واليقين ال االحتمال والتخمين -٤٦٠

  )٧٨٨القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/١٢/١٩٨٢ جلسةتجاري  ٧٩/١٩٨٢ الطعن(

 . واضحة جلية تدل على بحث النزاع بدقة وموافقة للقانونبناء الحكم على أسباب كافية  -٤٦١

  )٧٨٨القسم األول المجلد األول ص مج ١٨/٤/١٩٨٣ جلسة أحوال شخصية ٣/١٩٨٣ الطعن(

مـا يعتـور أسـبابه القانونيـة مـن          . يترتـب عليـه بطالنـه     . القصور في أسباب الحكم الواقعية     -٤٦٢
 . قصور أو خطأ يؤدي إلى بطالنه بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون

  )٧٨٩د األول صالقسم األول المجل مج ٢٢/٢/١٩٨٤ جلسةتجاري  ٤٦/١٩٨٣ الطعن(

قيامـه علـى   . قائمـة علـى مـا لـه أصـل بـاألوراق           أسباب الحكم وجوب أن تكون واضـحة         -٤٦٣
 . قصور. عبارات مرسلة

  )٧٨٩القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/٥/١٩٨٤ جلسةتجاري  ٧١/١٩٨٤، ٦٥ انالطعن(

لمحكمـة التمييـز مراقبـة الحكـم فـي شـأن سـالمة              . وشروط صـحته  . كيفيته. تسبيب الحكم  -٤٦٤
 . التسبيب

  )٧٨٩القسم األول المجلد األول ص مج ٩/٥/١٩٨٤ جلسةتجاري  ٨٥/١٩٨٣٣ الطعن(

 . مناطها. صحة األحكام -٤٦٥

  )٧٨٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/١٢/١٩٨٤ جلسةتجاري  ١١٠/١٩٨٤ الطعن(

 . ال عيب. تعويل الحكم على قول شاهد سمعه الخبير إضافة إلى قرائن أخرى -٤٦٦

  )٥٨٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٢/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٩٢/١٩٨٥ الطعن(

بناء الحكم إلى عدم قبول الـدعوى برمتهـا دون أن يجـزم بتعلـق الـدين المطالـب بـه               وجوب   -٤٦٧
 . عيب. بمعامالت في أسهم الشركات التي تمت باألجل
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بـه  انتهاء الحكم إلى عـدم قبـول الـدعوى برمتهـا دون أن يجـزم بتعلـق الـدين المطالـب                       -
 . عيب. بمعامالت في أسهم الشركات التي تمت باألجل

  )٥٨٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٥/٣/١٩٨٦  جلسةتجاري ١٢٦/١٩٨٥ الطعن(

عـدم  . تفصل فـي النـزاع علـى هـدي األدلـة والمـستندات المقدمـة بهـا                . محكمة الموضوع  -٤٦٨
 إلـى مقتـضياته وال تجـوز        التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفـت نظـرهم           

 . مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم لها مستنده أو دليله

  )٥٨٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٣/١١/١٩٨٧  جلسةعمالي ٣/١٩٨٧ الطعن(

تحصيل فهم الواقع في الـدعوى وتقـدير الـدالئل والمـستندات واسـتخالص الخطـأ الموجـب                   -٤٦٩
عـدم التزامهـا بتكليـف الخـصوم        . لطة محكمـة الموضـوع    للمسئولية التقصيرية أو نفيه من س     

 . بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع

  )٥٨٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/٥/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٣/١٩٨٨ الطعن(

ـ . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير األدلة والمستندات في الدعوى والموازنة بينهـا        -٤٧٠ رط ش
 . ذلك

وال . عدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصوم بتقـديم دفـاعهم أو لفـت نظـرهم لمقتـضياته                -
 . يعيب حكمها رفضه طلباً أو دفاعاً لم يقدم دليله

  )٥٨٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٨/١١/١٩٨٨  جلسةتجاري ٤٢/١٩٨٨ الطعن(

لى وجـود واقعـة قانونيـة وبـالطرق التـي حـددها       اإلثبات قانوناً هو إقامة الدليل أمام القضاء ع    -٤٧١
 . عبء إثبات تلك الواقعة على عاتق من تمسك بها. القانون

عـدم التزامـه    . مـؤدى ذلـك   . سـلبي . موقف القاضي من اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية        -
 . مثال. بتكليف الخصوم تقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته

  )٥٨٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٦/٢/١٩٨٩  جلسةعمالي ٢٩/١٩٨٨ الطعن(

  . يجب على الحكم مواجهته وإبداء الرأي فيه. الدفاع الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى -٤٧٢
  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١/١٩٩٢  جلسةمدني ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

  . شروط صحتها. األحكام القضائية -٤٧٣
  . قيودها. مة الموضوع في تقدير األدلة على توافر أركان العقدسلطة محك -
  . قيودها. سلطة محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب إجراء التحقيق -

  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١١/٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٧٦/١٩٩٠ الطعن(
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هـا كـل طلـب أو    يلزم لصحة الحكم أن يقوم على أسباب تنصب على مقطـع النـزاع يتنـاول في             -٤٧٤
  . دفاع جوهري

  . شرط ذلك. غير الزم. تعقب الحكم كافة حجج الخصوم ومناحي دفاعهم -
  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٦/٢/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٢٢/١٩٩٠ الطعن(

  . بطالن الحكم. أثره. الخروج عن تلك القيود. قيودها. سلطة القاضي في تقدير األدلة -٤٧٥
  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٦/٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ٣٠٣/١٩٩٠ الطعن(

  . قيودها. سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى -٤٧٦
  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٤/٢/١٩٩٢  جلسةعمالي ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

  . المقصود به. التناقض الذي يعيب الحكم -٤٧٧
  )٦٣١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/٣/١٩٩٣ ة جلستجاري ١٨٣/١٩٩٢ الطعن(

تضمن الحكم أو محضر الجلسة بيانا لما أجرتـه المحكمـة مـن فحـص المحـررات واإلطـالع                    -٤٧٨
  . غير الزم. عليها لدى االدعاء بالتزوير

األصل في األحكام صدورها بعد االطالع على األوراق وعلى مـن يـدعي خـالف ذلـك تقـديم                    -
  . مثال. دليله

  )٦٣٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٦/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٧٢/١٩٩٣، ٧٠ نناعالط(

تزيـد ال غنـاء فيـه وال        :  ما يجـاوز ذلـك    . ما يكفي لتحققها  . الغاية األساسية من تسبيب األحكام     -٤٧٩
  . طائل من وراءه

  )٦٣٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٥٠/١٩٩٣ الطعن(

أن تكـون منتجـة     :  شـروط توجيههـا   . متـى تُوجـه   .  الحاسمة ملك للخصم ال للقاضـي      اليمين -٤٨٠
  . وغير تعسفية

فصل محكمة الموضوع في الدعوى يكون في حـدود الطلبـات المعروضـة علـى هـدى األدلـة             -
عـدم طلـب الخـصم توجيـه اليمـين          . والمستندات المقدمة فيها ومن واقع ما يعرضه الخـصوم        

  . ال محل له.  بعدم تمكينه من توجيههانعيه. الحاسمة إلى خصمه
  )٦٣٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٤٠/١٩٩٣ الطعن(

. استقالل محكمة الموضوع باستنباط القرائن القضائية واسـتخالص مـا يتفـق وواقـع الـدعوى                -٤٨١
  . شرطه
  )٦٣٢ني صالقسم الثالث المجلد الثا مج ٨/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٧/١٩٩٣ الطعن(
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عـدم أخـذه    . مـن سـلطة قاضـي الموضـوع       . تعرف حقيقة الدعوى وتفسير العقود والمحررات      -٤٨٢
  . شرط ذلك. ال ينال من حكمه. بالمعنى الظاهر لعبارة العقد أو المحرر

  )٦٣٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/٢/١٩٩٤  جلسةعمالي ٨/١٩٩٣ الطعن(

  . ضحة جليةّ تدعمه وكافية لحمله وإال كان معيباًالحكم يجب أن يكون مبنيا على أسباب وا -٤٨٣
  )٦٣٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢/١٩٩٤/    جلسةتجاري ٢١٤/١٩٩٣ الطعن(

وجوب أن تكون أسباب الحكـم مـستمدة مـن أوراق الـدعوى ومستخلـصة منهـا استخالصـا                    -٤٨٤
 التمييـز مراقبـة إخـالل       لمحكمـة . سائغا ومن شأنها أن تؤدي عقال إلى النتيجة التي انتهى إليهـا           

  . قاضي الموضوع بهذا الواجب القانوني
  )٦٣٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٨/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٧٠/١٩٩٣ الطعن(

  . شروطها. سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله -٤٨٥
  . بطالن الحكم. أثره.  ليس له أصل ثابت فيها بناء الحكم على فهم مخالف للثابت باألوراق أو على ما-

دين احتمـالي وال يعـد محقـق الوجـود قبـل أن تفـصل فيـه                 . الدين المثار بشأنه نزاع قضائي     -
  . عدم صالحيته لتوقيع الحجز. المحكمة
  )٦٣٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٦٧١/١٩٩٣ الطعن(

  . بطالن الحكم. أثره. للثابت باألوراقبناء الحكم على فهم مخالف  -٤٨٦
  )٦٣٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٢/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٠٣/١٩٩٤ الطعن(

  . ال يعيب الحكم. االلتفات عنه. الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو الدليل عليه -٤٨٧
ـ                   - رهم محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقـديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظ

  . إلى مقتضياته
  )٦٣٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢/١/١٩٩٥  جلسةعمالي ٣٣/١٩٩٤ الطعن(

تحصيل الواقع واستنباط القرائن القضائية وتقـدير البينـات والقـرائن وموازنتهـا وتـرجيح مـا                  -٤٨٨
عـدم التزامهـا تتبـع الخـصوم        . من سلطة محكمة الموضـوع    . يطمأن إليه منها وإطراح ما عداه     

  . كفاية الرد الضمني.  مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقالال عليهافي
  )٦٣٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣/١/١٩٩٥  جلسةتجاري ٢١١/١٩٩٤ الطعن(

  . تقدير األدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغا -٤٨٩
  )٦٣٤اني صالقسم الثالث المجلد الث مج ٢٤/١/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٧٨/١٩٩٤ الطعن(
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مـن  . فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقـدم فيهـا مـن األدلـة والمـستندات والموازنـة بينهـا           -٤٩٠
  . شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

  )٦٣٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/٤/١٩٩٥  جلسةتجاري ٢٠/١٩٩٤ الطعن(

دات والموازنـة   تفسير المحررات للتعـرف علـى مقـصود عاقـديها  وتقـدير األدلـة والمـستن                 -٤٩١
  . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. والترجيح بينها

كفايـة  . ال يلـزم . تتبع محكمة الموضوع للخصوم في أقوالهم وحججهـم والـرد عليهـا اسـتقالال         -
  . الرد الضمني

  )٦٣٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٢/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ١١/١٩٩٥ الطعن(

  . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. ى وتقدير األدلة والمستنداتفهم الواقع في الدعو -٤٩٢
مـا ال يعـد إنكـارا       . الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من وقعها ما لم ينكر توقيعـه عليهـا                -

  . لها
  )٦٣٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/١١/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٠٧/١٩٩٥ الطعن(

  . محل ذلك عند غموضه. حث في حكمة التشريع عند صراحة النصال محل للب -٤٩٣
  )٦٣٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١١/١٩٩٥  جلسةعمالي ٢٧/١٩٩٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى          . فهم الواقع وتقدير األدلة والمستندات واستنباط القـرائن        -٤٩٤
  . كان سائغا

  .  أسباب تكفي لحملهحسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على -
  )٦٣٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٦/١٢/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٣٧/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال. أن يعتصم به الخصم. مناطه. القضاء باألداء المعادل عند بطالن العقد -٤٩٥
  . واجب على المحكمة عند فصلها في الدعوى. التقيد بطلبات الخصوم -

  )٦٣٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/١/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٤٤/١٩٩٥ الطعن(

يجـب علـى محكمـة الموضـوع أن         . الطلب أو الدفاع الذي يطلب بصورة جازمة للفـصل فيـه           -٤٩٦
  . تجيب عليه بأسباب خاصة

  )٦٣٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٦/١٩٩٦  جلسةأحوال شخصية ٨٠/١٩٩٥ الطعن(

ـ          -٤٩٧ ةّ غيـر مـشوبة بإبهـام أو غمـوض أو نقـص             وجوب بناء الحكم على أسـباب واضـحة جلي
  . ومقامة على ماله أصل ثابت باألوراق

  )٦٣٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣٠/٦/١٩٩٦  جلسةتجاري ٦٠/١٩٩٥ الطعن(
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يجـب علـى محكمـة الموضـوع أن         . الطلب أو الدفاع الذي يطلب بصورة جازمة الفـصل فيـه           -٤٩٨
  . علة ذلك. تجيب عليه بأسباب خاصة منتجة

  )٦٣٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ٣٠/١٩٩٥ الطعن(

متـى رأت المحكمـة ضـمهما معـا         . الدفع بعدم القبول مسألة سابقة على الفصل في الموضـوع          -٤٩٩
وأن تـسبب كـل منهمـا       . وجب عليها تنبيه الخصوم إلبداء دفـاعهم فـي موضـوع الخـصومة            

 . دون اشتراط ترتيب معين

  )٦٣٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٢/١٩٩٦  جلسةتجاري ١١/١٩٩٦ الطعن(

ضرورة إيـراده األسـباب الواقعيـة لتبريـر قـضائه بمـا             . كيفيته وشرط صحته  . تسبيب الحكم  -٥٠٠
  . مثال. لمحكمة التمييز مراقبة الحكم في شأن سالمة التسبيب. يكشف عن إحاطته بالواقعة

  )١٧١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/٥/١٩٩٧ جلسةتجاري  ١٦٧/١٩٩٦ الطعن(

  . وجوب تقيد القاضي بالطلب المعروض دون تجاوزه وبسبب الدعوى -٥٠١
  )١٧١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١١/١/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٨/١٩٩٧ الطعن(

. غيـر الزم  . تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونيـة التـي يـدلي بهـا الخـصوم                  -٥٠٢
  . شرط ذلك

  )١٧٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/١/١٩٩٨ جلسة مدني ٧٨/١٩٩٧ الطعن(

أنها أخذت مـن أسـبابه بمـا ال يتعـارض منهـا             . مفاده. تأييد المحكمة االستئنافية للحكم االبتدائي     -٥٠٣
  . مع أسبابها

  )١٧٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٠/٢/١٩٩٩ جلسةتجاري  ٣٣٢/١٩٩٨ الطعن(

اقتـصار ذلـك فيمـا رفـع عنـه          . كم االستئناف إلى أسباب الحكم االبتـدائي فيمـا أيـده          إحالة ح  -٥٠٤
  . مثال. االستئناف

  )١٧٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/١١/١٩٩٩ جلسةتجاري  ٥٧٦/١٩٩٨ الطعن(

 أالّ. شـرطه . ابتناء األحكام فيها علـى اإلقـرار بظـاهر اللـسان          . األمور المتعلقة بالعقيدة الدينية    -٥٠٥
ليس للقضاء بحث دواعيها وله بحث النتـائج المترتبـة طبقـاً ألحكـام الـدين                . يكذبه ظاهر الحال  

  . أو المذهب الذي يعتنقه الشخص
  )١٧٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٧/١/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٣٤/١٩٩٩ الطعن(
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ـ     : ماهيتهـا . مخالفة الثابت باألوراق التي تبطـل الحكـم        -٥٠٦ صيل خـاطئ للثابـت     بنـاؤه علـى تح
  . باألوراق أو تحريف لها

  )١٧٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/١٠/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٥٤/٢٠٠١ الطعن(

هـو مـا يقـوم علـى سـند صـحيح أو يـستند العتبـار         . الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه      -٥٠٧
  . جوهري
  )١٧٢بع المجلد الرابع صالقسم الرا مج ٥/١١/٢٠٠١ جلسة إداري ٥٢٩/٢٠٠٠ الطعن(

  . ماهيته. الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه -٥٠٨
  )١٧٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/١١/٢٠٠١ جلسةتجاري  ١٠/٢٠٠١، ٧ نناالطع(

انتهاء الحكم إلى مسئولية خصم عن األضرار الناشـئة عـن اسـتعمال حـق التقاضـي اسـتعماالً         -٥٠٩
جوب إيـراده العناصـر الواقعيـة والظـروف الحاصـلة التـي اسـتخلص               و. كيدياً غير مشروع  

 . منها نية االنحراف والكيد

  )١٧٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/١٢/٢٠٠١ جلسةتجاري  ٣٠/٢٠٠٠ الطعن(

مـن  . تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومـستنداتها ومـا يقـدم مـن بينـات وقـرائن                   -٥١٠
تسبيب حكمها على الوجه الـذي يبـين منـه كيفيـة تحـصيلها              . طهشر. سلطة محكمة الموضوع  
 . هذا الفهم ودليلها عليه

  )٢٨٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٤/١/٢٠٠٢  جلسةمدني ٥٩/٢٠٠١ الطعن(

غيـر  .  إال بحضور الخـصمين أمـام القاضـي وإقرارهمـا          الصلحامتناع التصديق على محضر      -٥١١
مثـال للتـصالح    . موقع عليه سنداً يصح الحكـم علـى مقتـضاه          ال الصلح من اعتبار محضر     مانٍع

 . أمام الخبير

  )٢٨٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٦/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٨٥٣/٢٠٠١ الطعن(

 . ماهيته. الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه -٥١٢

  )٢٨٣لمجلد السادس صالقسم الخامس ا مج ٨/١٢/٢٠٠٣  جلسةعمالي ١٥٣/٢٠٠٢ الطعن(

الطلب الذي يتحدد به النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفـة إن كـان القاضـي حكـم فيمـا طلبـه                      -٥١٣
 هـو عـدم مجـاوزة        الحكم هـذه الطلبـات     المعتبر في التزام  . الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه     

 . بني عليها القدر المطلوب دون التزام العناصر التي

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٧/١/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٣٠٨/٢٠٠٢ الطعن(
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إقامة الطاعن الدعوى بطلـب الحكـم بـإلزام المطعـون ضـدهما متـضامنين بـالتعويض عـن                   -٥١٤
أصابته نتيجة حرمانه مـن عائـد اسـتثمار سـيارته األجـرة مـن جـراء خطـأ                    األضرار التي 

عـد المـسئولية عـن العمـل       المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات اسـتناداً إلـى قوا           
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                   
 .  تمييزهتغيير الحكم لسبب الدعوى بما يوجب. مؤداه. أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٧/١/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٨٦٨/٢٠٠٣ الطعن(

ال تحـوز   . األسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها فـي شـأن اختـصاصها بنظـر الـدعوى                -٥١٥
عدم تجاوزها إلى تحقـق المحكمـة وتثبتهـا مـن إجـراءات             . حجية إال في خصوص هذا القضاء     

 . علة ذلك. و تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمهاوشروط قبول الدعوى ول

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٤/٣/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٠٦/٢٠٠٣ الطعن(

للمحكمـة أن تعـول عليهـا باعتبارهـا ورقـة           . إيداع صورة من تقرير الخبير في دعوى سـابقة         -٥١٦
ضـم ملـف الـدعوى      .  داللتهـا  من أوراق الدعوى التي تنظرها وللخـصوم أن يتناضـلوا فـي           

 . غير الزم. السابقة إلى الدعوى المطروحة لالستناد إلى التقرير

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢١/٣/٢٠٠٥  جلسةمدني ٤٩٨/٢٠٠٣ الطعن(

  . مناط صحة تسبيب الحكم -٥١٧
تحريـف   ب إمـا بمـسلك ايجـابي     : ماهيتهـا . الحكـم  تمييز   تُوجبمخالفة الثابت في األوراق التي       -

 بتجاهـل هـذه المـستندات أو        يالثابت ماديـاً بـبعض المـستندات أو األوراق أو بمـسلك سـلب             
 . مثال. األوراق وما هو ثابت فيها

  )٢٨٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٠/١٢/٢٠٠٦  جلسةتجاري ٩٢٠/٢٠٠٥ الطعن(

عـن حكـم    وجـوب بحثـه ولـو مـن تلقـاء نفـسه             . أثره. طرح الخصوم دعواهم أمام القاضي     -٥١٨
 . واقعها وإنزال هذا الحكم عليها في القانون

 )٧٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨٦٩/٢٠٠٥الطعن (

 .  دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجيته وإنما كقرينة في أيجواز االستدالل بالحكم -٥١٩

ـ            - . إطراح مـالم تـر األخـذ بـه       القول باستقالل محكمة الموضوع بتقـدير القـرائن القـضائية وب
 . أن تكون قد أخضعتها لتقديرها. محله

 )٧٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨٦٩/٢٠٠٥الطعن (
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إن صـح قـد     الـذي   هـو الـدفاع     . هيجب على محكمة الموضوع أن تواجه     الذي   يالدفاع الجوهر  -٥٢٠
ـ            الدعوى بأن يكون قوامه واقعة     ي ف ييتغير به وجه الرأ     ي قام الـدليل عليهـا وفقـاً للـضوابط الت

ـ           يقررتها لذلك القوانين المنظمة لإلثبات والت       تبنـى   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 ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

من مقتضياته تمكين الخصم من الرد على ما يقدمـه خـصمه مـن مـستندات وأدلـة                  . حق الدفاع  -٥٢١
 . بما يحقق مبدأ المواجهة ويراعي القواعد األساسية التي تكفل حق التقاضي

 )٣٨١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

 .  أن تعرض المحكمة للمستند الذي يؤثر في الدعوى وتقول رأيها فيهوجوب -٥٢٢

 )٤١٤ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٢/٢٠٠٧جلسة  مدني ١٧٤/٢٠٠٦، ١٦٩الطعنان (

 بالبحـث والتمحـيص كـل طلـب أو دفـاع            إقامتها على أسباب تتنـاول    . شرطها. صحة األحكام  -٥٢٣
 .  الدعوىفي الفصل في يمكن أن يؤثر جوهري

 )٤٤٦ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٩/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٨٧٩/٢٠٠٥، ٨٧٥الطعنان (

األصل أنهـا ال تـسري إال علـى مـا يقـع           . أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية        -٥٢٤
علـى القاضـي عنـد بحثـه        . أثر ذلـك  . من تاريخ العمل بها وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها          

قانونية وما يترتب عليها مـن آثـار أن يرجـع إلـى القـرار الـوزاري الـساري عنـد            العالقة ال 
مثال بشأن صيرورة تقدير ضريبة دعـم العمالـة الوطنيـة نهائيـاً فـي ظـل القـانون                   . نشوئها

 . الساري عند نشوئها

  )١٣٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري١٢٨٩/٢٠٠٦الطعن (

 -:تسبيب غير معيب

  -:الخطأ القانوني الغير مؤثر في الحكم وانتهائه إلى النتيجة الصحيحة -

 متفـق مـع التطبيـق       أن منطوقـه  . علـة ذلـك    .ال عبرة بها   .األخطاء القانونية في أسباب الحكم     -٥٢٥
   .القانوني الصحيح

   )١٥٤سنوات ص٧ مج ١٥/٢/١٩٧٨تجاري جلسة ٥٧/١٩٧٥الطعن (
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  . انتهائه إلي نتيجة قانونية صحيحة. علة ذلك .ال عيب .األخطاء القانونية في أسباب الحكم -٥٢٦
   )١٥٤سنوات ص٧ مج ٢/٥/١٩٧٧أحوال شخصية جلسة ١٩٧٦/ ٥الطعن (

انتهائـه إلـي نتيجـة قانونيـة        . علـة ذلـك    .ال عيب  .التقريرات القانونية الخاطئة بأسباب الحكم     -٥٢٧
  .صحيحة
  )١٥٤سنوات ص٧ مج ١٥/١/١٩٧٥تجاري جلسة ١٩٧٣/ ٣٠الطعن (

لمحكمـة التمييـز تـصحيحها دون    . م ال يبطله ما اشتملت عليه أسبابه مـن أخطـاء قانونيـة          الحك -٥٢٨
 . أن تميزه

  )٨٣٦القسم األول المجلد األول ص مج ٩/١/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٧/١٩٧٩ الطعن(

ال يعيبـه متـى انتهـى إلـى         . استناد الحكم إلى قانون غير القانون المنطبق على واقـع الـدعوى            -٥٢٩
 . لمحكمة التمييز أن تصحح هذا الخطأ دون تمييز الحكم .النتيجة الصحيحة

  )٨٣٦القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/١/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١١٧/١٩٨٤ الطعن(

عليهـا البحـث عـن هـذا        . إنزال حكم القانون على واقع الدعوى واجب على محكمة الموضـوع           -٥٣٠
ـ         . الحكم من تلقاء نفسها    علـى  . باب قانونيـة خاطئـة    خلوصها إلى نتيجة صحيحة بنـاء علـى أس

 . تصحيح هذا الخطأ. محكمة التمييز

  )٨٣٦القسم األول المجلد األول ص مج ٣٠/١/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٣٧/١٩٨٤ الطعن(

. مثـال . ال تعيـب الحكـم    . التقريرات القانونية الخاطئة التي ال تـؤثر فـي النتيجـة الـصحيحة             -٥٣١
ـ            ه دون إعمـال أثـر هـذه الحجيـة          إضفاء الحجية على حكم كان بعض الطـاعنين خـصوماً في

 . واالقتصار على مناقشة داللته كمستند في الدعوى

  )٨٣٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٩٠/١٩٨٤ الطعن(

لمحكمـة  . ال تعيبـه  . التقريـرات القانونيـة الخاطئـة     . انتهاء الحكم للنتيجـة الـصحيحة قانونـاً        -٥٣٢
 . تميزهالتمييز تصحيح أسبابه دون أن 

  )٨٣٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٠١/١٩٨٤ الطعن(

ال يعيب الحكم خطؤه في األساس القـانوني لمـا قـضى بـه طالمـا اتفـق منطوقـه والتطبيـق                       -٥٣٣
 . الصحيح للقانون

  )٨٣٧القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٦٠/١٩٨٤ الطعن(
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علـى محكمـة التمييـز تـصحيحها        . ونية التي ال أثر لها في نتيجة الحكم الـصحيحة         القاناألخطاء   -٥٣٤
 . دون تمييز الحكم

  )٨٣٨القسم األول المجلد األول ص مج ١٠/٧/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٢٠/١٩٨٤ الطعن(

لمحكمـة التمييـز    . ال يعيبـه  . الخطأ في تقريراتـه القانونيـة     . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة     -٥٣٥
 . ما قصر في بيان أسبابه القانونية دون أن تميزهاستكمال 

  )٨٣٨القسم األول المجلد األول ص مج ١٠/٧/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٧/١٩٨٥ الطعن(

 . ال تعيبه متى اتفق منطوقه وصحيح القانون. األخطاء القانونية بأسباب الحكم -٥٣٦

  )٥٨٨صالقسم الثاني المجلد الثاني  مج ١٥/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٧٤/١٩٨٥ الطعن(

لمحكمـة التمييـز تـصحيحها دون أن تميـز          . ال تعيـب الحكـم    . التقريرات القانونيـة الخاطئـة     -٥٣٧
 . الحكم

  )٥٨٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٧/٢/١٩٨٦  جلسةتظلمات ٣٠٤/١٩٨٥ الطعن(

 . ال يعيبه. الخطأ القانوني غير المؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم -٥٣٨

  )٥٨٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٥/٢/١٩٨٦  جلسةمدني ٧/١٩٨٦ الطعن(

. لمحكمـة التمييـز تـصحيحها دون أن تميـز الحكـم           . ال تعيب الحكم  . األسباب القانونية الخاطئة   -٥٣٩
 .مثال

  )٥٨٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٨/١/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٨٦، ١٥٠ انالطعن(

النعـي  . لذي ال يؤثر في النتيجة الصحيحة التـي انتهـى الحكـم إليهـا             التقرير القانوني الخاطئ ا    -٥٤٠
 . غير منتج. عليه

  )٥٨٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٩/١١/١٩٨٧  جلسةعمالي ١٨/١٩٨٧، ١٧ انالطعن(

. النعـي الـوارد عليـه غيـر منـتج         . القانوني الخاطئ الذي ال يؤثر في سـالمة الحكـم         التقرير   -٥٤١
 . ز تصحيح الخطأ ورده لوصفه الصحيحلمحكمة التميي. مثال

  )٥٨٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٣/١١/١٩٨٧  جلسةأحوال شخصية ١٠/١٩٨٧ الطعن(

النعـي  . ال يعيبه ما يقـع فـي أسـبابه مـن خطـأ أو قـصور               . انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة     -٥٤٢
 . الموجه إلى هذه األسباب غير مقبول

  )٥٨٩القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٤/١/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٢٤/١٩٨٧ الطعن(
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خطـأ  . التزام المحكمة بتقصي القاعدة القانونية المنطبقة على الدعوى ولـو لـم ينبههـا الخـصوم                -٥٤٣
 . شرط ذلك. لمحكمة التمييز تصحيحه دون أن تبطله. مع سالمة نتيجتهالحكم في القانون 

  )٥٨٩سم الثاني المجلد الثاني صالق مج ١١/٦/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٠٣/١٩٨٩، ٩٧ انالطعن(

 . ال يعيبه ما يقع في أسبابه من أخطاء قانونية. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة -٥٤٤

  )٥٨٩القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٩/٦/١٩٨٨  جلسةتجاري ٦٢/١٩٨٨، ٥١ انالطعن(

. ال يفـسد الحكـم     .القصور في األسباب القانونية أو االستطراد الزائـد بأسـباب قانونيـة خاطئـة              -٥٤٥
 . غير منتج. النعي الوارد عليها. لمحكمة التمييز تصحيحها

  )٥٩٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٥/١٠/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٧١/١٩٨٩ الطعن(

لمحكمـة  . ال يعيبـه  . ما يقع فـي أسـبابه مـن أخطـاء قانونيـة           . انتهاء الحكم للنتيجة الصحيحة    -٥٤٦
 . هالتمييز أن تصححها دون أن تميز

  )٥٩٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١١/١٢/١٩٨٩  جلسةمدني ٩/١٩٨٩ الطعن(

سـليماً  الخطأ فيما تزيد إليه الحكم من أسباب قانونية غير مؤثر في نتيجتـه ال يبطلـه متـى كـان            -٥٤٧
 . مثال. النعي الموجه لهذه األسباب غير مجد. في نتيجته

  )٥٩٠قسم الثاني المجلد الثاني صال مج ٨/١٢/١٩٨٩  جلسةعمالي ٣٦/١٩٨٩ الطعن(

 . النعي بذلك غير منتج. إعمال الحكم قانوناً آخر ال يعيبه طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة -٥٤٨

  )٥٩٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٢/١/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢٨٠/١٩٨٩ الطعن(

تيجـة الـصحيحة التـي      ال تعيبه ما دامـت لـم تـؤثر فـي الن           . تقريرات الحكم القانونية الخاطئة    -٥٤٩
  . مثال بشأن بعثات. انتهى إليها

  )٦٣٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٩١/١٩٩٠ الطعن(

إيراده مـادة غيـر منطبقـة علـى النـزاع           . كفايته. إيراد الحكم مادة القانون المنطبقة على الواقعة       -٥٥٠
  . ال يعيبه
  )٦٣٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣٠/٣/١٩٩٢  جلسةمدني ٢١/١٩٩٠ الطعن(

النعـي عليـه بهـذا    . التقريرات القانونية الخاطئـة ال تعيبـه      . انتهاء الحكم للنتيجة الصحيحة قانوناً     -٥٥١
  . السبب غير منتج

  )٦٣٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١١/٢٥/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٩٤/١٩٩٠ الطعن(
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. ال يعيبـه  . لنتيجـة الـصحيحة التـي انتهـى إليهـا         الخطأ في أسباب الحكم غير المـؤثر فـي ا          -٥٥٢
  . لمحكمة التمييز أن تصحح هذا الخطأ دون تمييز الحكم

  )٦٣٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٥/٥/١٩٩٢  جلسةمدني ٤/١٩٩٠ الطعن(

 حجية الحكم االبتدائي تقف بمجرد الطعن فيـه باالسـتئناف فـإذا قُـضى بتأييـده صـار نهائيـاً                    -٥٥٣
  . ة األمر المقضي وإذا ُألغي أو ُأبطل زال ما كان له من حجية لقوحائزاً

ال . قـضاء الحكـم المطعـون فيـه بـذلك         . باطـل . الحكم الصادر أثناء انقطاع سير الخـصومة       -
  . مخالفة فيه للقانون

  )٦٣٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٥/٥/١٩٩٢  جلسةمدني ٤/١٩٩٠ الطعن(

النعي على مـا لـم يكـن لـه أثـر فـي              .  صحيح القانون  تزماًخلوص الحكم للنتيجة الصحيحة مل     -٥٥٤
  . نعي على غير أساس. نتيجته
  )٦٣٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/١/١٩٩٣  جلسةتجاري ٩/١٩٩١ الطعن(

ال يعيب الحكم ما يقع في أسبابه من خطأ في القانون ما دام هذا الخطـأ لـم يكـن لـه أثـر فـي                           -٥٥٥
  . ى إليهاالنتيجة الصحيحة التي انته

  )٦٤٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٢/٦/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٢١/١٩٩٢ الطعن(

مادامت لـم تـؤثر فـي النتيجـة الـصحيحة التـي انتهـى               . األخطاء القانونية في الحكم ال تعيبه      -٥٥٦
  . لمحكمة التمييز تصحيحها دون تمييزه. إليها

  )١٧٧ الرابع المجلد الرابع صالقسم مج ٢٠/٦/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٣/١٩٩٦ الطعن(

لمحكمـة  . ال تعيبـه  . التقريـرات القانونيـة الخاطئـة     . انتهاء الحكم للنتيجـة الـصحيحة قانونـاً        -٥٥٧
  . غير منتج. النعي عليه بشأنها. التمييز تقويمها واستكمالها

  )١٧٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/٥/١٩٩٧ جلسةتجاري  ١٨١/١٩٩٦ الطعن(

اشتماله علـى أسـباب قانونيـة خاطئـة أو إعمالـه مـادة غيـر                . ى نتيجة سليمة  خلوص الحكم إل   -٥٥٨
  . لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه. ال يبطله. منطبقة
  )١٧٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٩/١٢/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٥٠٦/١٩٩٦ الطعن(

عليـه أسـبابه مـن أخطـاء     ال يعيبـه مـا اشـتملت     . انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة في القانون       -٥٥٩
  . قانونية ولمحكمة التمييز تصحيحه دون تمييزه

  )١٧٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣٠/١١/١٩٩٨ جلسة مدني ٩٤/١٩٩٨ الطعن(
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إيـراده أسـباباً خاطئـة حـول حقيقـة العالقـة بـين أطـراف                . انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة     -٥٦٠
النعـي علـى الحكـم      . تلـك األسـباب دون تمييـزه      لمحكمة التمييز تصحيح    . ال يعيبه . الخصومة

  . غير منتج. في هذا الخصوص
  )١٧٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٤/٦/١٩٩٩ جلسة مدني ٩٧/١٩٩٨ الطعن(

علـة  . ال يعيبه ما اشتملت عليـه أسـبابه مـن أخطـاء           . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً      -٥٦١
  . ذلك

  )١٨٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/١١/١٩٩٩ جلسةتجاري  ٥٥/١٩٩٩ الطعن(

لمحكمـة التمييـز تـصحيح      . شـرطه . ال يعيب الحكم ما يقع في أسبابه من أخطاء فـي القـانون             -٥٦٢
  . هذه األسباب دون تمييزه

  )١٨٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣١/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٧٦/١٩٩٩ الطعن(

ال تعيبه متـى كانـت النتيجـة التـي انتهـى إليهـا              . ب الحكم التقريرات الخاطئة الواردة في أسبا     -٥٦٣
 . صحيحة

  )١٨٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٤/٦/٢٠٠٠ جلسةتجاري  ٥٩٠/١٩٩٩ الطعن(

. غيـر منـتج   . النعي عليـه فـي غيرهـا      . استقامة الحكم بإحداها  . قيام الحكم على دعامات مستقلة     -٥٦٤
 . مثال

  )٢٩٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٣/٢/٢٠٠٣ جلسةأحوال شخصية  ٣٢/٢٠٠٢ الطعن(

. النعـي عليـه فـي األخـرى       . صحة بنائه علـى إحـداهما     . إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين     -٥٦٥
 . مثال. غير منتج

  )٢٩٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/٤/٢٠٠٢  جلسةتجاري ١٩٠/٢٠٠٢ الطعن(

فـي سـالمته مـا اشـتملت عليـه أسـبابه مـن              ال يؤثر   . منطوق الحكم الموافق صحيح القانون     -٥٦٦
 . لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه. أخطاء قانونية

 )٤٠٩ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٦٧٤/٢٠٠٤الطعن (

أن يثبـت المعتـرض غـش مـن كـان يمثلـه أو              . شرطه. قبول اعتراض الخارج عن الخصومة     -٥٦٧
 هـذه   إلـى انتهـاء الحكـم     . إهماله الجسيم وقيام عالقة السببية بين ذلك وبـين الحكـم          تواطؤه أو   

 . لمحكمة التمييز أن تقوم ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ. النتيجة الصحيحة

 )٥٠٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٧٣/٢٠٠٦الطعن (
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 . به ما وقع فيه من تقريرات قانونية غير صحيحةال يعي. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة -٥٦٨

  )٣١٩ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/١/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٢١٥/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:الخطأ المادي الغير مؤثر في فهم مراد الحكم -

 . مثال. ال يعيبه. الخطأ المادة الغير مؤثر في فهم مراد الحكم -٥٦٩

  )٦٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٢/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٩٢/١٩٨٥ الطعن(
  

  -:االستطراد الزائد عن حاجة الحكم -

   .مثال. غير منتج .النعي عليه. ما يورده الحكم تزيداً -٥٧٠
  )١٥٢سنوات ص٧ مج ٢٦/١/١٩٧٦ مدني جلسة ١/١٩٧٤الطعن (

   .مثال. ال يعيبه. ا يستطرد إليه الحكم تزيداًم -٥٧١
   )١٥٢سنوات ص٧ مج ١١/١٢/١٩٧٤ جلسة ١١/١٩٧٤الطعن (

مـادام لـم تـؤثر فـي النتيجـة          . ال يعيبـه   .التقريرات القانونية الغير صائبة في أسـباب الحكـم         -٥٧٢
   .الصحيحة التي أقام عليها قضائه

  )١٥٢سنوات ص٧ مج ١٥/١/١٩٧٥ جلسة ٣٠/١٩٧٣الطعن (

   .مثال. ال يعيبه. ما يستطرد إليه الحكم تزيداً -٥٧٣
  )١٥٢سنوات ص٧ مج ٣٠/٣/١٩٧٧ تجاري جلسة ٢٥/١٩٧٥الطعن (

أن الحكـم لـم يتخـذه سـنداً         . علة ذلـك   .ال يضير الحكم أن يخطأ في دليل من األدلة التي ساقها           -٥٧٤
  .لقضائه
  )١٥٢سنوات ص٧ مج ٣٠/٢/١٩٧٧ تجاري جلسة ٦٠/١٩٧٥ طعنال(

   .مثال. ال يعيبه. ما يستطرد إليه الحكم تزيداً -٥٧٥
  )١٥٢سنوات ص٧ مج ٢١/٥/١٩٧٥ جلسة ٤٥/١٩٧٣الطعن (

   .مثال. غير منتج .النعي عليه في دعاماته األخري .إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -٥٧٦
   )١٥٢سنوات ص٧ مج ٢٧/١/١٩٧٥ مدني جلسة ١٥/١٩٧٣الطعن (
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   .مثال. غير منتج .النعي عليه في دعاماته األخري .إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -٥٧٧
  )١٥٣سنوات ص٧ مج ٢٩/١٢/١٩٧٦ تجاري جلسة ٤٨/١٩٧٥الطعن (

 . غير مجٍد. النعي بالخطأ فيها. النافلة في أسباب الحكم التي تزيد عن حاجة قضائه -٥٧٨

  )٨٣٤القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/٣/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٢٥/١٩٧٩ الطعن(

 . على غير أساس. النعي عليه. التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه -٥٧٩

  )٨٣٤القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/١١/١٩٨٢ جلسة عمالي ٩/١٩٨٢ الطعن(

 . ال ينال من سالمته. الخطأ في األسباب الزائدة عن حاجة الحكم -٥٨٠

  )٨٣٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/٦/١٩٨٣ جلسةتجاري  ١٧/١٩٨٣ الطعن(

 . ال ينال من سالمته. الخطأ فيما تزيد إليه الحكم ويستقيم بدونه -٥٨١

  )٨٣٥القسم األول المجلد األول ص مج ٦/٢/١٩٨٤ جلسة مدني ٣٠/١٩٨٣ الطعن(

 . غير منتج وال جدوى منه. النعي عليه. ال يعيبه. ما تزيد فيه الحكم مما يستقيم بدونه -٥٨٢

  )٨٣٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة مدني ٣٠/١٩٨٤ الطعن(

ال . مـا يـستقيم بدونـه     ما يضيفه الحكم تزيداً في مقام االفتراض ولم يكـن فـي حاجـة إليـه وم                 -٥٨٣
 . ينال من سالمته

  )٨٣٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة عمالي ٥٠/١٩٨٤ الطعن(

 . غير منتج. النعي عليه. ما يستطرد إليه الحكم مما يزيد عن حاجته -٥٨٤

  )٨٣٥القسم األول المجلد األول ص مج ٥/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٦٧/١٩٨٤ الطعن(

 . مثال. ال يعيبه. التزيد فيما عدا ذلك. ما يكفي لحمل قضائهما أورده الحكم ب -٥٨٥

  )٨٣٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٨/١٠/١٩٨٥ جلسة عمالي ٢١/١٩٨٥، ٢٠ انالطعن(

 . مثال. غير منتج. النعي عليه. االستطراد الزائد الذي يستقيم الحكم بدونه -٥٨٦

  )٥٨٥اني المجلد الثاني صالقسم الث مج ١٧/١٢/١٩٨٦  جلسةإداري ١٠٨/١٩٨٦ الطعن(

النعـي الموجـه    . النافلة التي تزيد عن حاجة الحكم ويـستقيم بـدونها وال تتطـرق إلـى أساسـه                 -٥٨٧
 . في غير محله. إليها

  )٥٨٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٧/٦/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٧٤/١٩٨٧ الطعن(

حكـم حـاز قـوة األمـر        فيهـا ب  النعي على الحكم استطراده في مناقشة مـسألة سـبق الفـصل              -٥٨٨
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 . نعي غير منتج. استطراد ال لزوم له ويستقيم الحكم بدونه. المقضي

  )٥٨٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٥/٦/١٩٨٩  جلسةتجاري ٩٩/١٩٨٩ الطعن(

 . مثال. ال ينال من سالمته. الخطأ فيه. ما تزيد فيه الحكم على سبيل الفرض الجدلي -٥٨٩

  )٥٨٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٣/١/١٩٨٦  جلسةمدني ١٣/١٩٨٥ الطعن(

  . النعي عليه غير منتج. ال يعيبه. ما تزيد فيه الحكم مما يستقيم بدونه -٥٩٠
  )٦٣٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٥/٥/١٩٩٥  جلسةتجاري ٤/١٩٩١ الطعن(

  . شرطه. عفهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضو -٥٩١
  . النعي عليه غير منتج.  عن حاجته ويستقيم بدونهما يستطرد إليه الحكم زائداً -

  )٦٣٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٦/١٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ٦٩/١٩٩٢ الطعن(

  . غير منتج. النعي بشأنه. االستطراد الزائد الذي يستقيم الحكم بدونه -٥٩٢
  )٦٣٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٤/٤/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٦٧/١٩٩٢ الطعن(

  . غير مقبول. النعي به. ال يعيبه. االستطراد الزائد عن حاجة الحكم ويستقيم بدونه -٥٩٣
  )٦٣٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/١٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٥٧/١٩٩٣ الطعن(

 . غير منتج. النعي الوارد بشأنه. ما تزيد فيه الحكم -٥٩٤

  )٦٣٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/٢/١٩٩٤  جلسةعمالي ٢١/١٩٩٣ الطعن(

  . ال محل له. النعي عليه بشأنه. الخطأ فيما تزيد إليه الحكم ويستقيم بدونه -٥٩٥
  )١٧٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١/٣/١٩٩٧ جلسةأحوال شخصية  ٣٢/١٩٩٦ الطعن(

  . مثال. غير منتج .النعي عليه. ما يورده الحكم تزيداً وغير الزم لقضائه -٥٩٦
  )١٧٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٧/٣/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٢٩٢/١٩٩٥ الطعن(

عـدم  . أثـر ذلـك   . تزيد الحكم فيما لم يطلب منه القضاء فيه ال يحوز حجية الشيء المقـضي بـه                -٥٩٧
  . قبول النعي عليه

  )١٧٤الرابع صالقسم الرابع المجلد  مج ١١/١١/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ٣/١٩٩٧ الطعن(

  . غير منتج متى استقام قضاؤه بدون ذلك. استطراد الحكم تأكيداً لوجهة نظره -٥٩٨
  )١٧٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٣/١٠/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٤٩٩/١٩٩٦ الطعن(
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  . مثال. غير منتج. تعييب الحكم فيما أورده تزيداً لقضائه -٥٩٩
  )١٧٤لقسم الرابع المجلد الرابع صا مج ٢٠/١٠/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٢٨٠/١٩٩٦ الطعن(

  . مثال. ال يعيبه وال جدوى منه. االستطراد الزائد في الحكم ويستقيم بدونه -٦٠٠
  )١٧٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٠/١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١٥/١٩٩٧ الطعن(

  . مثال. ال يعيبه. االستطراد الزائد الذي يستقيم الحكم بدونه -٦٠١
  )١٧٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/١/١٩٩٨ جلسة مدني ١٦٢/١٩٩٧، ١٤٨ انالطعن(

  . مثال. ال يعيبه. ما يستطرد إليه الحكم تزيداً -٦٠٢
  )١٧٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٤/٥/١٩٩٨ جلسة عمالي ٤٠/١٩٩٧ الطعن(

  . لمثا. غير منتج متى بنى قضاءه على ما يكفي لحمله. تعييب الحكم فيما استطرد إليه -٦٠٣
  )١٧٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/١/١٩٩٨ جلسةتجاري  ٦٦١/١٩٩٧ الطعن(

استناد الحكم إلى أقوال الطاعن فـي دعـوى أخـرى كقرينـة ضـمن قـرائن أخـرى بإيقاعـه                      -٦٠٤
اسـتطراده إلـى    . انتهاء الحكم إلـى بينونـة هـذا الطـالق         . الطالق ثالث مرات مراعياً لما يقول     

  . غير منتج وال جدوى منه. إقرار قضائيوصف تلك األقوال بأنها 
  )١٧٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/١٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٦٣/١٩٩٨ الطعن(

  . غير منتج. النعي عليه. تزيد الحكم فيما استطرد إليه ويستقيم بدونه -٦٠٥
  )١٧٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١١/١/١٩٩٩ جلسة مدني ٢٨/١٩٩٨ الطعن(

. رده علـى الـدفع بـبطالن صـحيفة الـدعوى          . ء الحكم بسقوط االستئناف لرفعه بعد الميعاد      قضا -٦٠٦
  . غير منتج. النعي عليه في هذا الصدد. تزيد يستقيم بدونه

  )١٧٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٩/٥/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٤٣/١٩٩٨ الطعن(

  . غير منتج. تهالنعي على ما استطرد إليه الحكم زائداً عن حاج -٦٠٧
  )١٧٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/٥/٢٠٠٠ جلسة مدني ٢١٦/١٩٩٩ الطعن(

ال حاجـة للحكـم أن يعـرض للـدفع بعـدم            . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        -٦٠٨
  . دستورية األمر األميري

  . ر مجٍدالنعي عليه غي. االستطراد الزائد عن حاجة الحكم ويستقيم قضاؤه بدونه -
 . وروده على غير محل. النعي على دليل لم يتخذه الحكم سنداً لقضائه -

  )١٧٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣/٤/٢٠٠٠ جلسة مدني ٨١/١٩٩٩ الطعن(
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إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلـي هـو الـذي يحكـم النـزاع باعتبـار أن الـزوجين                      -٦٠٩
داً من أن ما أخـذ بـه القـانون الكـويتي بـشأن الـدعوى       ال يتعارض مع ما أورده تزي . سعوديان

 . غير مقبول. النعي على ذلك. يتفق مع ذات المذهب

  )٢٩١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٧/١١/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٢٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

 . مثال. النعي عليه غير منتج. ما استطرد إليه الحكم تزيداً -٦١٠

  )٢٩١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٥/٦/٢٠٠٦ جلسةمدني  ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٩٦ انالطعن(

 . غير منتج متى استقام قضاؤه بدون ذلك. النعي عليه. استطراد الحكم تأكيداً لوجهة نظره -٦١١

  )٢٩٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/٤/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٢٢٥/٢٠٠٥ الطعن(

 . مثال. ر منتجالنعي عليه غي. ما استطرد إليه الحكم تزيداً -٦١٢

  )٣٤٥ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٦ جلسةمدني  ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٩٦ نوالطع(
  

  -:االلتفات عن طلب التأجيل أو اإلعادة للمرافعة -

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير االستجابة أو عـدم االسـتجابة لطلـب أعـاد الـدعوى للمرافعـة               -٦١٣
ال . بـه أو اإلشـارة إليهمـا      مـستند المرفـق     عدم بحث المحكمـة لهـذا الطلـب وال        . الموضوع

 . قصور

  )٦٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢/٦/١٩٨٦  جلسةعمالي ١٠/١٩٨٦، ٦ انالطعن(

االلتفـات عنـه وإغفـال اإلشـارة        . عدم التزام المحكمـة بإجابتـه     . طلب إعادة الدعوى للمرافعة    -٦١٤
 . ال يعيب الحكم. إليه

  )٦٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٢/٦/١٩٨٧  جلسةتجاري ٢٥٥/١٩٨٦ الطعن(

ال إلـزام علـى محكمـة الموضـوع باالسـتجابة لـه باعتبـاره مـن                 . طلب فتح باب المرافعـة     -٦١٥
 . اإلطالقات التي ال يعيب حكمها االلتفات عنه

  )٦٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٧/٤/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٥٦/١٩٨٦ الطعن(

م االستجابة لطلب التأجيل لتقـديم مـستندات أو إعـادة الـدعوى للمرافعـة               تقدير االستجابة أو عد    -٦١٦
  . ال قصور. التفات المحكمة عن هذا الطلب. من سلطة محكمة الموضوع

  )٦٥٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢١/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ١/١٩٩٢ الطعن(
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إغفـال اإلشـارة إلـى      . مـة الموضـوع   من إطالقات محك  . االستجابة لطلب اإلعادة إلى المرافعة     -٦١٧
  . أساس ذلك. ال يعيب الحكم. هذا الطلب والمستندات المرفقة به

  )٦٥٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٥/٣/١٩٩٤ جلسةأحوال شخصية  ٤٨/١٩٩٣ الطعن(

كمـا ال تلتـزم إال بـالرد        . ال تلتـزم بـه المحكمـة      . إجابة طلب تأجيل الدعوى إن كانت مستوفاه       -٦١٨
  . مثال. دفاع الجوهريعلى ال
  )٦٥٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٨/١/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٢٠/١٩٩٢ الطعن(

ال . إجابتـه أو عـدم إجابتـه مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع              . طلب إعادة الدعوى للمرافعة    -٦١٩
 . يعيب حكمها االلتفات عنه

  )٦٥٨ الثاني صالقسم الثالث المجلد مج ١٩/١١/١٩٩٥  جلسةتجاري ٥٧/١٩٩٥ الطعن(

مـن  . إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الـدعوى أو إعادتهـا للمرافعـة بعـد حجزهـا للحكـم                   -٦٢٠
 . ال يعيب الحكم. التفاتها عن هذا الطلب. إطالقات محكمة الموضوع

  )٢٩٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٦/٢٠٠٤ جلسةمدني  ٤٨٥/٢٠٠٣ الطعن(

  -:عليها الحكمكفاية إحدى الدعائم التي أقيم  -

  . غير منتج .النعي عليه في باقي الدعامات .إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -٦٢١
  )١٥١سنوات ص٧ مج ٢٥/١/١٩٧٨ تجاري جلسة ٥١/١٩٧٦الطعن (

قيـام الحكـم    . شـرط ذلـك   . تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمـة الموضـوع           -٦٢٢
   .ال محل له. قانونالنعي على الحكم بمخالفة ال. على منطق سائغ

  )١٥١سنوات ص٧ مج ٣٠/٥/١٩٧٣ تجاري جلسة ٥،٤/١٩٧٣الطعنان (

  . غير منتج .النعي عليه في باقي الدعامات .إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -٦٢٣
  )١٥١سنوات ص٧ مج ٥/١٢/١٩٧٧ مدني جلسة ٤/١٩٧٧الطعن (

أن  .علـة ذلـك   . ال يعيبـه  . إثبات الحكم على خالف الثابت باألوراق من أقـوال شـاهد الطـاعن             -٦٢٤
  . الحكم أقيم على دعامة ثانية تكفي لحمل قضائه

   )١٥١سنوات ص٧ مج ٢٠/٢/١٩٧٤ تجاري جلسة ٤٣/١٩٧٣الطعن (

   .مثال. غير منتج .النعي عليه في دعامته الثانية .إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -٦٢٥
  )١٥٢صسنوات ٧ مج ٢٣/٥/١٩٧٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٧٢الطعن (
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عـدم جـواز مناقـشة كـل        . مـؤداه . استناد الحكم إلي جملة قرائن متساندة يكمل بعضها الـبعض          -٦٢٦
   .مثال. قرينة على حدة

  )١٥٢سنوات ص٧ مج ٢٣/٥/١٩٧٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٧٢الطعن (

 . ال جدوى منه. النعي عليه في غيرها. إحداها لحمله. إقامة الحكم على عدة دعائم تكفي -٦٢٧

  )٨٣٩القسم األول المجلد األول ص مج ٦/٢/١٩٨٠ جلسةتجاري  ١٠٥/١٩٧٩ الطعن(

غيـر  . النعـي علـى األخـرى     . كفاية إحداهما وعدم تعييبهـا    . بناء الحكم على دعامتين مستقلتين     -٦٢٨
 . مثال. منتج وال جدوى منه

  )٨٣٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢٣/١٢/١٩٨١ جلسةتجاري  ٦٦/١٩٨١ الطعن(

 . غير مؤثر فيه. تعييبه فيما عداها.  عدة دعامات يستقيم باي منهاإقامة الحكم على -٦٢٩

  )٨٤٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٠/٤/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٠٢/١٩٨٤ الطعن(

 . غير منتج. النعي على األخرى. كفاية إحداهما لحمله. إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين -٦٣٠

  )٨٤٠القسم األول المجلد األول ص جم ١٥/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

. غيـر منـتج   . النعي عليـه فـي غيرهـا      . بأي منها إقامة الحكم على عدة دعامات مستقلة يستقيم         -٦٣١
 . مثال

  )٥٨٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ انالطعن(

 . لنعي على األخرى غير منتجا. كفاية إحداها لحمله. مستقلتينإقامة الحكم على دعامتين  -٦٣٢

  )٥٨٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٤٦/١٩٨٥ الطعن(

النعـي عليـه فـي دعامـة أخـرى أو      . إقامة الحكم على دعامة مستقلة كافية بذاتها لحمل نتيجتـه       -٦٣٣
 . مثال. غير منتج. اإلخالل بحق الدفاع المتعلق بها

  )٥٨٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٧/١/١٩٨٧ ة جلستجاري ١٣٢/١٩٨٧ الطعن(

 . غير منتج. النعي عليه في غيرها. إقامة الحكم على دعامة صحيحة كافية -٦٣٤

  )٥٨٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١/٤/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٩٤/١٩٨٦ الطعن(

.  فـي غيرهـا    النعـي عليـه   . بناء الحكم على دعامة كافية لحمل نتيجته لم يوجـه إليهـا تعييـب              -٦٣٥
 . غير منتج

  )٥٨٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٨/٤/١٩٨٧  جلسةتجاري ٢٣٥/١٩٨٦ الطعن(
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 . مثال. غير منتج. تعييبه فيما عداهما. نعيكافيتين وليستا محل إقامة الحكم على دعامتين  -٦٣٦

  )٥٨٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٤/٦/١٩٨٧  جلسةتجاري ٢٢٦/١٩٨٦ الطعن(

. النعـي علـى غيرهـا     . ة الحكم على دعامة مستقلة ليست محل نعي وتكفـي لحمـل قـضائه             إقام -٦٣٧
 . غير منتج

  )٥٨٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢١/١٢/١٩٨٧  جلسةمدني ٢٧/١٩٨٧ الطعن(

غيـر  . النعـي عليـه فـي األخـرى    . صحة بنائه على إحداهما. بناء الحكم على دعامتين مستقلتين   -٦٣٨
  . منتج

  )٦٤٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٦/٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٩٧/١٩٩٠ الطعن(

  . غير منتج. تعييبه في الدعامة األخرى. إقامة الحكم على دعامة كافية وحدها لحمل قضائه -٦٣٩
  )٦٤٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٩/٣/١٩٩٢  جلسةعمالي ١٧/١٩٩٠ الطعن(

النعـي عليـه    . كفايـة إحـداهما لحملـه     .  عن األخرى  بتناء الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة      ا -٦٤٠
 . غير منتج. في األخرى

  )٦٤٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ٣٢٩/١٩٩٠ الطعن(

  . غير منتج. النعي عليه في باقي الدعامات. إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -٦٤١
  )١٨١قسم الرابع المجلد الرابع صال مج ١٣/١/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٢٥٣/١٩٩٥ الطعن(

غيـر  . النعـي علـى األخـرى     . صحة بنائه علـى إحـداهما     . بناء الحكم على دعامتين مستقلتين     -٦٤٢
  . منتج

  )١٨١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/٥/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٩٩/١٩٩٦ الطعن(

  . مثال.  منتجغير. تعييبه في األخرى. إقامة الحكم قضاءه على دعامتين يستقيم بإحداهما -٦٤٣
  )١٨٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٠/١٠/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٤٢٣/١٩٩٦ الطعن(

  . مثال. غير منتج. النعي على األخرى. كفاية إحداهما لحمله. بناء الحكم على دعامتين -٦٤٤
  )١٨٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١/٣/١٩٩٨ جلسةتجاري  ٣٥٨/١٩٩٧ الطعن(

. غيـر منـتج   . النعـي عليـه فـي الدعامـة األخـرى         . كفاية إحداهما . عامتينبناء الحكم على د    -٦٤٥
  . مثال

  )١٨١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢١/٣/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٨١/١٩٩٧ الطعن(
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. غيـر منـتج   . تعييبه فـي الدعامـة األخـرى      . صحة إحدى دعامتي الحكم وكفايتها لحمل قضائه       -٦٤٦
  . مثال

  )١٨٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/١٠/١٩٩٨ سةجل مدني ٥٤/١٩٩٨ الطعن(

. غيـر منـتج   . النعي عليه في بـاقي مـا ورد بـه         . إقامة الحكم على دعامة صحيحة كافية لحمله       -٦٤٧
  . مثال

  )١٨٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٤/١/١٩٩٩ جلسة عمالي ٣٩/١٩٩٨ الطعن(

. خرى ويـصح بنـاء الحكـم علـى إحـداهما          ابتناء الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن األ         -٦٤٨
  . غير منتج. تعيبه في إحداهما

  )١٨٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٥/١/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٧٨/١٩٩٨ الطعن(

. قامة الحكم على أكثر من دعامه كل منهما مـستقلة عـن األخـرى وتكفـي فـي ذاتهـا لحملـه                     إ -٦٤٩
 . غير منتج. تعييبه في إحداها

  )١٨٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٦/٦/٢٠٠٠ جلسة دنيم ٥٧/١٩٩٨ الطعن(

. النعـي عليـه فـي األخـرى    . ه على إحداهما فقـط   ؤإبتناء الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بنا       -٦٥٠
 . غير منتج

  )٢٩٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/٥/٢٠٠٢ جلسةتجاري  ٨٦٧/٢٠٠١ الطعن(

 . مثال. غير منتج. تعيبه في األخرى. ما كافية لحملهإقامة الحكم قضائه على دعامتين أحده -٦٥١

  )٢٩٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/٩/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٢٦٧/٢٠٠١ الطعن(

 . مثال. غير منتج. النعي على األخرى. كفاية إحداهما لحمله. بناء الحكم على دعامتين -٦٥٢

  )٢٩٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٧/١١/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٢٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

. غيـر منـتج   . تعييبـه فـي األخـرى     . كفاية أحدهما لحملـه   . إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين     -٦٥٣
 . مثال

  )٢٩٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٥/٥/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ١٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

ـ                -٦٥٤ . ة بنائـه علـى أحـدها      بناء الحكم على أكثر من دعامة كل منها مستقلة عن األخـرى مـع كفاي
 . غير منتج. النعي عليه في باقي الدعامات األخرى أياً كان وجه الرأي فيها. أثره

  )٢٩٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٦/٥/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٣١٧/٢٠٠١ الطعن(
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ه علـى إحـداهما     ؤبناء الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عـن األخـرى وكـان يـصح بنـا                 -٦٥٥
 . غير منتج. عليه في الدعامة األخرىالنعي . فقط

  )٢٩٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣٠/٦/٢٠٠٣ جلسةإداري  ٨٦٣/٢٠٠١ الطعن(

 . غير منتج. تعييبه في األخرى. كفاية أحدهما لحمل قضائه. إقامة الحكم على دعامتين -٦٥٦

  )٢٩٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣٠/٦/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٨١٢/٢٠٠٢ الطعن(

 . غير منتج. تعييبه في الدعامة األخرى. إقامة الحكم على دعامة كافية وحدها لحمل قضائه -٦٥٧

  )٢٩٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٨/١٢/٢٠٠٣ جلسة مدني ٤٠٢/٢٠٠٢ الطعن(

النعـي علـى الدعامـة األخـرى بفـرض          . كفاية أحدهما لحمل قضائه   . إقامة الحكم على دعامتين    -٦٥٨
 . غير منتج. صحته

  )٢٩٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٤/٤/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٣٦٩/٢٠٠٣ الطعن(

 . غير مقبول. في غيرهاالنعي عليه . هإقامة الحكم على دعامة كافية إلقامة قضائ -٦٥٩

  )٢٩٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣١/٥/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٥٨٩/٢٠٠٣ الطعن(

 . مثال. غير منتج. تعييبه في األخرى. حداها لحملهلحكم على دعامات عدة وكفاية إاإقامة  -٦٦٠

  )٢٩٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/٢/٢٠٠٥ جلسة أحوال شخصية ٤٤/٢٠٠٤ الطعن(

. النعـي علـى األخـرى     . أثـره . صحة حمله على إحـداهما    . إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين     -٦٦١
 . مثال. غير منتج

  )٣٠٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٥/١٢/٢٠٠٥ جلسة أحوال شخصية ٣٢١/٢٠٠٤ الطعن(

 . مثال. غير منتج. النعي على باقي الدعامات. بناء الحكم على دعامة كافية لحمله -٦٦٢

  )٣٠٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٨/١٠/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٣٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

ـ     . إقامة الحكم على دعامتين أو أكثر      -٦٦٣ النعـي عليـه فـي الـدعامات        . داهاصحة بناء الحكم على إح
 . غير منتج. األخرى

  )٣٠١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧٧٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠ نوالطع(

ا كافيـة بـذاتها لحمـل       مهاقيام الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن األخرى، وكانـت إحـد             -٦٦٤
مثـال لنعـي غيـر منـتج لحكـم أقـام            . منـتج غيـر   . تعييبه في الدعامة األخرى   . قضاء الحكم 

قضاءه ببطالن القرار محل الطعن علي دعامتين إحداهما مـستقلة عـن األخـرى وتكفـي لحمـل                  
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 . قضائه

  )٣٠٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/١٢/٢٠٠٦ جلسةاري إد ٤٣٢/٢٠٠٥ الطعن(

 . مثال. ر منتجغي. النعي على باقي الدعامات. بناء الحكم على دعامة كافية لحمله -٦٦٥

 )٢٦٨ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧٦/٢٠٠٥الطعن (

النعـي عليـه فـي الـدعامات        . صحة بناء الحكم على إحـداها     . إقامة الحكم على دعامتين أو أكثر      -٦٦٦
 . غير منتج. األخرى

  )٣٢٨ ص٣ ج٣٤لقانون س مجلة القضاء وا٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧٧٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠الطعون (
 

 -:كفاية الرد الضمني -

عدم التزامـه بتتبـع الطـاعن فـي مختلـف      . بيان قاضي للحقيقة التي اقتنع بها وأقام عليها قضائه   -٦٦٧
  . كفاية الرد الضمني. أقواله وحججه

   )١٥٣سنوات ص٧ مج ٥/٦/١٩٧٨ مدني جلسة ٣/١٩٧٧الطعن (

 .علـة ذلـك   . غيـر الزم  .  عليهـا اسـتقالال    تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والـرد        - -٦٦٨
  . كفاية الرد الضمني

  )١٥٣سنوات ص٧ مج ٢٣/٦/١٩٧٦ تجاري جلسة ٣٥/١٩٧٥الطعن (
 

 علـى الـرد الـضمني المـسقط لحجـج      هانطـواؤ . بيان الحقيقة التي يقيم عليها الحكم قـضاؤه   - -٦٦٩
  . الخصوم
  )١٥٣سنوات ص٧ مج ١٧/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٢٥/١٩٧٦الطعن (

تتبـع   .مفـاد ذلـك    .دلة والمستندات المقدمة في الدعوى من سـلطة قاضـي الموضـوع           بحث األ  -٦٧٠
كفايـة   .علـة ذلـك   . غيـر الزم  . الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والـرد عليهـا اسـتقالال          

   .مثال. الرد الضمني
  )١٥٣سنوات ص٧ مج ٢٣/٥/١٩٧٩ تجاري جلسة ٤٥/١٩٧٩الطعن (

عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم فـي          . مؤداه . سائغة بأسباإقامة محكمة الموضوع قضائها على       -٦٧١
  . كفاية الرد الضمني. مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقالال

  )١٥٣سنوات ص٧ مج ٢١/٥/١٩٧٥ جلسة ٤٥/١٩٧٣الطعن (
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عـدم  . مـؤداه  .إقامة محكمة الموضوع قضائها على ما استخلصته من الواقع الـذي اقتنعـت بـه               -٦٧٢
كفايـة الـرد    . في مختلـف أقـوالهم وحججهـم والـرد عليهـا اسـتقالال            التزامها بتتبع الخصوم    

  . الضمني
  )١٥٣سنوات ص٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٣ تجاري جلسة ٣/١٩٧٣الطعن (

عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم فـي          . مؤداه .إقامة محكمة الموضوع قضائها على أسباب سائغة       -٦٧٣
  . يكفاية الرد الضمن. مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقالال

  )١٥٣سنوات ص٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٤ تجاري جلسة ٤٢/١٩٧٣الطعن (

 . كفاية الرد الضمني. تتبع حجج الخضوم والرد عليها استقالالً غير الزم -٦٧٤

  )٧٨٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢/١/١٩٨٠ جلسةتجاري  ١١٢/١٩٧٨ الطعن(

مبينـة علـى    مـا لـم تكـون       . غيـر الزم  . تتبع حجج الخصوم في منـاحي دفـاعهم ودفـوعهم          -٦٧٥
 . اعتبارات جوهرية

  )٧٨٩القسم األول المجلد األول ص مج ١٩/٣/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٩٢/١٩٧٨ الطعن(

والـرد اسـتقالالً علـى كـل قـول      تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلفة حججهـم وطلبـاتهم      -٦٧٦
 . كفاية الرد الضمني. ال حاجة بمحكمة الموضوع به. وحجة أو أثاروه في مرافعتهم

  )٧٩٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢/٤/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٢٠/١٩٧٩ عنالط(

إذا كانت أسباب الحكم تصلح بذاتها ألن تكون أسـباباً ضـمنية لـرفض دفـع مبـدى فـال علـى                       -٦٧٧
 . الحكم إن لم يرد عليه استقالالً

  )٧٩٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٨/٥/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٥٥/١٩٧٩ الطعن(

عـدم  . م في مناحي أقوالهم ومختلـف حججهـم وطلبـاتهم والـرد اسـتقالالً عليهـا               تتبع الخصو  -٦٧٨
 . كفاية التعليل الضمني المسقط لها. لزومه

  )٧٩٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٨/٢/١٩٨١ جلسةتجاري  ١٢٠/١٩٨٠ الطعن(

سـند  أو الـذي ال يقـوم علـى         . الدفع أو الطلب الذي تتضمن أسباب الحكـم رداً ضـمنياً عليـه             -٦٧٩
أو الذي ال يـستند إلـى اعتبـار جـوهري يـصح أن يتغيـر بـه                  . صحيح من الواقع أو القانون    

 . بهال حجية بالحكم إلى تعق. الرأي في الدعوى

  )٧٩٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/٣/١٩٨٢ جلسة مدني ١٦/١٩٨١ الطعن(
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ملـزم بمتابعـة    من سلطة قاضي الموضـوع هـو غيـر          . بحث الدالئل وموازنة بعضها بالبعض     -٦٨٠
 . الخصوم في كل مناحي دفاعهم الموضوعي

  )٧٩١القسم األول المجلد األول ص مج ١/٦/١٩٨٣ جلسةتجاري  ١٨٩/١٩٨٢ الطعن(

 . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد على كل منها على استقالل غير الزم -٦٨١

  )٧٩١ول صالقسم األول المجلد األ مج ١٦/١/١٩٨٤ جلسة مدني ٢٤/١٩٨٣ الطعن(

تعرض محكمة الموضوع للدفع المبدي أمامها صـراحة غيـر الزم متـى كـان أسـباب حكمهـا                    -٦٨٢
. النعي على الحكم بمقولة أنه لـم يـرد علـى الـدفع ال يـصح               . تصلح أسباباً ضمنية لرفض الدفع    

 . من غير ذات صفة. مثال في شأن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها

  )٧٩١القسم األول المجلد األول ص مج ٧/٣/١٩٨٤ جلسةتجاري  ١٢١/١٩٨٣ الطعن(

.  الموضـوع  بحث ما يقدم في الدعوى من دالئل ومستندات والموازنة بينها مـن سـلطة محكمـة                -٦٨٣
أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كـل منهـا علـى اسـتقالل غيـر               تتبع الخصوم في مختلف     

 . الزم لسالمة الحكم

  )٧٩١القسم األول المجلد األول ص مج ٨/١٠/١٩٨٤ جلسة عمالي ٢٣/١٩٨٤ الطعن(

 . غير الزم. تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد على كل منها استقالالً -٦٨٤

  )٧٩٢القسم األول المجلد األول ص مج ١٩/١١/١٩٨٤ جلسة أحوال شخصية ١٢/١٩٨٤ الطعن(

. سـتقالل تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم والرد علـى كـل منهـا علـى ا                   -٦٨٥
 . غير الزم

  )٧٩٣القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/١٢/١٩٨٤ جلسةمدني  ١١/١٩٨٤، ١٠ انالطعن(

مـا دامـت المحكمـة      غير الزم لـسالمة الحكـم       . الرد على مختلف حجج الخصوم وأوجه دفاعهم       -٦٨٦
 . قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة

  )٧٩٣م األول المجلد األول صالقس مج ١١/٣/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ١٩/١٩٨٤ الطعن(

لعقـد العمـل انتهـاء الحكـم لتوافرهمـا بمـا يكفـي              الخصيصتان األساسـيتان    . التبعية واألجر  -٦٨٧
 . تضمن ذلك الرد الضمني لما أثارته الطاعنة بأن العالقة تنطوي على عقد شركة. لحمله

  )٧٩٤القسم األول المجلد األول ص مج ١/٤/١٩٨٥ جلسة عمالي ٤٨/١٩٨٤ الطعن(

إقامة الحكم قضاءه بالتطليق للضرر من أقـوال الـشهود وفـي حـدود النـصاب الـشرعي ومـا               -٦٨٨
عـدم  . الخـصم مـن أقـوال وحجـج       استنبطه من قرائن بما يصلح رداً ضمنياً على مـا أثـاره             
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 . ال قصور وال فساد. التزامه بالرد عليها استقالالً

  )٧٩٤ل المجلد األول صالقسم األو مج ١٥/٤/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٢/١٩٨٥ الطعن(

وحججهـم أو تكلفهـم بتقـديم       محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مختلـف أقـوالهم             -٦٨٩
 . دليل دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات دفاعهم

  )٧٩٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٨١/١٩٨٤ الطعن(

ى أنه واقع الـدعوى والموازنـة بـين آراء أهـل            بحث الدالئل والموازنة بينها واستخالص ما ير       -٦٩٠
ال إلـزام عليهـا فـي تتبـع     . محكمـة الموضـوع   مـن سـلطة     . الخبرة واألخذ بما يطمئن إليـه     

 . كفاية الرد الضمني. الخصوم في أقوالهم وحججهم والرد استقالالً على ذلك

  )٧٩٥ول صالقسم األول المجلد األ مج ٢٩/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٢١/١٩٨٤، ٢١٨ انالطعن(

وبحـث مـا يقـدم فيهـا مـن الـدالئل            . فهم الواقع في الدعوى والوقوف على حقيقتهـا       تحصيل   -٦٩١
عدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم فـي منـاحي           . من سلطة محكمة الموضوع   . والمستندات والقرائن 

 . كفاية الرد الضمني. دفاعهم ومختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم

  )٧٩٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٧/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٢٧/١٩٨٤ الطعن(

كفايـة الـرد    . والـرد علـى كـل منهـا اسـتقالالً         . عدم التزام المحكمة بمتابعة حجج الخـصوم       -٦٩٢
 . الضمني

  )٧٩٥القسم األول المجلد األول ص مج ١٤/١٠/١٩٨٥ جلسة عمالي ١٧/١٩٨٥ الطعن(

علـة  . غيـر الزم  . الالًتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد علـى كـل منهـا اسـتق               -٦٩٣
 . ذلك

  )٧٩٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٨/١٠/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٢٤/١٩٨٥ الطعن(

عدم التزام الحكم بتتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم والـرد عليهـا اسـتقالالً مـا دام قـد أقـيم                      -٦٩٤
 . كفاية الرد الضمني. على ما يصح ويكفي لحمله

  )٥٩٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٦/١/١٩٨٦ جلسةصية أحوال شخ ٢٧/١٩٨٥ الطعن(

خلوص الحكم بأسباب سائغة إلى انحـسار صـفة الحـساب الجـاري عـن عالقـة الطـرفين رد                     -٦٩٥
 . ضمني مسقط لطلب ندب خبير

  )٥٩١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٨/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٩٠/١٩٨٥، ٨١ انالطعن(
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ي مـن المـسئولين عـن الـضرر حـال تعـددهم بكامـل               حق المضرور في الرجـوع علـى أ        -٦٩٦
رفـضه طلـب التـابع      . انتهاء الحكم إلى ثبوت مـسئولية التـابع عـن الـضرر           . التعويض عنه 

 . ال يعيبه. التصريح بإدخال المتبوع

  )٥٩١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٧/١/١٩٨٦  جلسةمدني ١٤/١٩٨٥ الطعن(

. ال عيـب  . م مـن أحكـام ال حجيـة لهـا علـى خـصمه             عدم رد الحكم على ما استدل به الخص        -٦٩٧
 . كفاية الرد الصمني

  )٥٩١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ١١٠/١٩٨٥ الطعن(

تقدير البينات والدالئل وفهم القرائن وموازنة بعضها بـالبعض وتـرجيح مـا يطمـأن إليـه منهـا            -٦٩٨
رد ضـمني   . قيـام الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا         . من سلطة محكمة الموضوع   . وإطراح ما عداه  
 . على ما يخالفها

  )٥٩٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١/٤/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٩/١٩٨٦ الطعن(

كفايـة الـرد    . غيـر الزم  . متابعة الخصوم فيما يدلون بـه مـن أقـوال وحجـج والـرد عليهـا                -٦٩٩
 . الضمني

  )٥٩٢الثاني المجلد الثاني صالقسم  مج ١٥/٦/١٩٨٧  جلسةعمالي ١١/١٩٨٧ الطعن(

 . غير الزم لصحة الحكم. تتبع حجج الخصوم والرد على كل منها استقالالً -٧٠٠

  )٥٩٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٠/١/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٦٩/١٩٨٧ الطعن(

 . كفاية الرد الضمني. غير الزم. تعقب الخصوم في دفاعهم وحججهم والرد عليها استقالالً -٧٠١

  )٥٩٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٧/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٦١/١٩٨٧ الطعن(

غيـر الزم  . تتبع الخصوم في مختلفة أقوالهم وحججهم والـرد علـى كـل منهـا علـى اسـتقالل                -٧٠٢
 . لسالمة الحكم

متى أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإنها ال تلتزم بـالرد اسـتقالالً علـى االعتراضـات الموجهـة                   -
 . إليه

  )٥٩٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/٥/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٣٧/١٩٨٧ الطعن(

حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على أسباب كافيـة لحملـه وهـي غيـر ملزمـة بتتبـع                     -٧٠٣
 . أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها

  )٥٩٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٦/١٢/١٩٨٨  جلسةمدني ١٠/١٩٨٨ الطعن(
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 الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأن          أن تبـين  حسبها  . من سلطة محكمة الموضوع   . لقرائناستنباط ا  -٧٠٤
 . كفاية الرد الضمني. تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

  )٥٩٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٥/٢/١٩٩٠  جلسةتجاري ١٢٠/١٩٨٩ الطعن(

كفايـة الـرد    . فـاعهم والـرد عليهـا     عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة الخصوم في منـاحي د          -٧٠٥
 . الضمني

  )٥٩٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٥/٣/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢٩٢/١٩٨٩ الطعن(

تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلبـاتهم والـرد اسـتقالالً علـى الحجـج التـي يـدلي بهـا                      -٧٠٦
ايـة الـرد    كف. ال يلزم لصحة الحكم متى أقيم على مـا يـصح ويكفـي لحمـل قـضائه                . الخصوم
 . الضمني

  )٥٩٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١/٤/١٩٩٠  جلسةتجاري ٣٤٧/١٩٨٩ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع وال إلـزام           . استخالص خطأ الناقل الجوي الموجب للمـسئولية       -٧٠٧
 . كفاية الرد الضمني. عليها بتتبع حجج الخصوم

  )٥٩٣ثاني المجلد الثاني صالقسم ال مج ٣٠/٩/١٩٩١  جلسةتجاري ٤٦/١٩٩٠ الطعن(

لهـا  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تحصيل فهم الواقع وتقدير البينات واسـتنباط القـرائن         -٧٠٨
ولو كان محتمالً عدم التزامها بتتبـع الخـصوم فـي كافـة             . األخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه      
 . مناحي دفاعهم والرد عليها استقالالً

  )٥٩٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٩/١٢/١٩٩١  جلسةتجاري ١٤٢/١٩٩٠ الطعن(

ال عليـه أن يتتبـع      . شـرط ذلـك   . واقع يـستقل بـه قاضـي الموضـوع        . تقدير النفقة بأنواعها   -٧٠٩
 . كفاية الرد الضمني. الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقالالً عليها

  )٥٩٤ الثاني صالقسم الثاني المجلد مج ٢٩/٢/١٩٩١  جلسةأحوال شخصية ٢٠/١٩٩٠ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع     . تحصيل فهم الواقع وتقدير البينات واستنباط القرائن القـضائية         -٧١٠
عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم فـي          . لها األخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه ولو كان محتمالً          

 . كفاية الرد الضمني. مختلف أقوالهم والرد استقالالً على ما يثيروه

  )٥٩٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٣/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تحصيل فهـم الواقـع وبحـث الـدالئل والمـستندات والموازنـة بينهـا               -٧١١
كفايـة الـرد   . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقـوالهم ومختلـف حججهـم       . الموضوع
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  . الضمني
  )٦٤٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٢/١/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٥١/١٩٩٠ الطعن(

تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة والبينـات واسـتخالص الخطـأ الموجـب للمـسئولية وعالقـة                  -٧١٢
وهي غير ملزمـة بـالرد علـى كـل مـا      . من سلطة محكمة الموضوع   . السببية بينه وبين الضرر   

  . كفاية الرد الضمني. يثار لديها من حجج وأوجه دفاع
  )٦٤١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٧/٢/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٦٢/١٩٩٠ الطعن(

بحسب محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التـي اقتنعـت بهـا وأن تقـيم قـضائها علـى أسـباب                      -٧١٣
  . سائغة تكفي لحمله في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها

  )٦٤١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١١/٥/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٦٦/١٩٩٠ الطعن(

  . كفاية الرد الضمني. غير الزم. تحدث المحكمة عن كل دليل يقدم لها على استقالل -٧١٤
  )٦٤١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٤٣/١٩٩٢ الطعن(

م اإلشـارة   عـد . مـن حـق محكمـة الموضـوع       . إجابته أو االلتفات عنـه    . طلب اإلحالة للتحقيق   -٧١٥
  . رفض ضمني له فال يعيب الحكم. إليه

  )٦٤١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٤/٥/١٩٩٣  جلسةتجاري ٢١٠/١٩٩٢ الطعن(

محكمة الموضوع ليست ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قـول أو حجـة يـدلي بهـا الخـصوم                     -٧١٦
  . كفاية الرد الضمني. على استقالل

  )٦٤١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/٦/١٩٩٣  جلسةتجاري ٣٢١/١٩٩٣ الطعن(

كفايـة الخالصـة المـوجزة لـدفوع الخـصوم ودفـاعهم       . األسباب الواقعية . كيفيته. تسبيب الحكم  -٧١٧
تكشف عن أن المحكمة أحاطت بوقائع النزاع وأنهـا كانـت تحـت بـصرها عنـد الفـصل فـي                     

  . الدعوى
اسـتند إليهـا الخـصوم فـي ثنايـا أسـباب            كفاية ورود األدلة الواقعية والحجج القانونيـة التـي           -

  . مثال لتسبيب حكم ال قصور فيه. الحكم
  )٦٤٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/٦/١٩٩٣  جلسةتجاري ٣/١٩٩٣، ١ انالطعن(

. فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود مـن سـلطة محكمـة الموضـوع دون انحـراف عـن داللتهـا                    -٧١٨
  . ال يعيب الحكم. يطلب إليها سماع أقوالهإعراض المحكمة عن استدعاء شاهد لم 

  )٦٤٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١٠/١٩٩٣  جلسةتجاري ٣٥/١٩٩٣ الطعن(
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  . الطلب الذي يستلزم ردا هو الذي يقدم في صيغة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه -٧١٩
  )٦٤٢صالقسم الثالث المجلد الثاني  مج ٨/١١/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٢٧/١٩٩٣ الطعن(

. ال يعيب الحكم رفضه طلب اإلحالة للتحقيـق مـا دام قـد أقـام قـضاءه علـى أسـباب مبـررة              -٧٢٠
  . مثال

  )٦٤٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١١/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٢٢/١٩٩٢ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير البيانات والدالئل والموازنة بينها وترجيح مـا يطمـئن إليـه منهـا              -٧٢١
ع دون ما إلزام عليها بالتحدث في حكمها عن كل قرينـة يـدلي بهـا الخـصوم اسـتدالال                    الموضو

  . على دعواهم
  )٦٤٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣٠/١١/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٣٥/١٩٩٣ الطعن(

الحقيقيـة الواقعيـة أو القاعـدة       . مـا يكفـي ردا ضـمنيا عليهـا        . حجج الخصوم ووسائل دفاعهم    -٧٢٢
  .  يقيم الحكم قضاءه عليهاالقانونية التي

  )٦٤٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/٥/١٩٩٤  جلسةعمالي ٨/١٩٩٣ الطعن(

. أن تبـين فـي حكمهـا أسـباب ذلـك          . شـرطه . عدم أخذ المحكمة بنتيجة إجراء إثبات اتخذتـه        -٧٢٣
  . كفاية الرد الضمني المسقط لهذا اإلجراء. غير الزم. إيرادها أسبابا مستقلة لذلك

  )٦٤٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٠/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٦٤/١٩٩٣ عنالط(

تحصيل فهم الواقع وتقدير المستندات والدالئل والتـرجيح بينهـا األخـذ بتقريـر الخبيـر كلـه أو                    -٧٢٤
من سلطة محكمة الموضوع وال إلزام عليها بتتبع الخـصوم فـي جميـع منـاحي دفـاعهم          . بعضه

  . ية الرد الضمنيكفا. والرد عليها استقالال
  )٦٤٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣/٥/١٩٩٤  جلسةتجاري ٢١٨/١٩٩٣ الطعن(

غيـر الزم مـا دام اإلجـراء        . بيان سـبب العـدول    . جائز. عدول المحكمة عن إجراءات اإلثبات     -٧٢٥
  . اتخذته المحكمة من تلقاء نفسها

  . شرط ذلك. جائز. العدول عن تنفيذ حكم االستجواب -
  )٦٤٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٥/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٨٨/١٩٩٣ الطعن(

من سلطة محكمة الموضـوع وهـي غيـر ملزمـة بـأن تتبـع               . تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة     -٧٢٦
كفايـة الـرد    . الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد اسـتقالال علـى كـل حجـة أو قـول                

  . الضمني
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  . اعتباره بمثابة التسليم واإلقرار الضمني بها.  الدعوىعدم منازعة الخصم في بعض وقائع -
  )٦٤٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٥/١٩٩٤  جلسةتجاري ٢٢٥/١٩٩٣ الطعن(

  . رفض طلب الفوائد عنه. مؤداه. رفض طلب اإللزام بثمن المبيع -٧٢٧
  )٦٤٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٤/١/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٧٨/١٩٩٥ الطعن(

واجـب  . سعى المحكمة لإلصالح بين الزوجين قبل الحكم في دعوى الزوجـة التطليـق للـضرر               -٧٢٨
عليهـا اتخـاذ إجـراءات      . الزمـه . تعذر هذا اإلصالح على المحكمـة     . تعلقه بالنظام العام  . عليها

  . ما يكفي لتسبيب الحكم في هذا األساس. التحكيم
  )٦٤٤لقسم الثالث المجلد الثاني صا مج ١٢/٢/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٦٤/١٩٩٤ الطعن(

هـدف المـشرع مـن تحديـده وحـدوده والمقابـل المميـز لـه                . الحد األقصى لساعات العمـل     -٧٢٩
حـق العامـل فـي إثباتـه بطـرق          . الزمه. عدم توافر األمر الكتابي   . واشتراط التكليف الكتابي به   
  . اإلثبات كافة ومنها القرائن

دون حلف يمـين قرينـة علـى تكليـف صـاحب العمـل              اتخاذ أقوال الشهود الذي سمعهم الخبير        -
  . ال عيب. للعامل بالعمل لساعات إضافية

  )٦٤٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٣/٣/١٩٩٥  جلسةعمالي ٢٩/١٩٩٤ الطعن(

التفـات  . ال يعـد إقـرارا    . ما يورده الخصم بوجه حافظـة مـستندات       . ما هيته . اإلقرار القضائي  -٧٣٠
ال يعيبـه متـى أيـد قـضاء محكمـة أول درجـة              . ع المتعلـق بـذلك    الحكم عن الرد على الدفا    

أن تتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم وطلباتهم والـرد عليـه اسـتقالال غيـر               : علة ذلك . ألسبابه
  . كفاية الرد الضمني. الزم

  )٦٤٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٥/٦/١٩٩٥  جلسةتجاري ٢٢/١٩٩٥، ١٩ انالطعن(

عدم التزامها بالتحـدث فـي حكمهـا عـن كـل            . من سلطة محكمة الموضوع   . وىتقدير أدلة الدع   -٧٣١
قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم أو تتبعهم في مختلـف أقـوالهم وحججهـم والـرد اسـتقالال                   

  . كفاية الرد الضمني. على كل حجة أو قول أثاروه
  )٦٤٦ي صالقسم الثالث المجلد الثان مج ٩/١١/١٩٩٥  جلسةتجاري ٥٧/١٩٩٥ الطعن(

بـصحة  . قـضاؤها . متى ال تلتـزم باتخـاذ مزيـد مـن إجـراءات اإلثبـات             . محكمة الموضوع  -٧٣٢
رفضها ضمنا طلـب نـدب خبيـر آخـر واإلحالـة إلـى        . مؤداه. الورقة المطعون عليها بالتزوير   

 . التحقيق

  )٦٤٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٨٣/١٩٩٥ الطعن(
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عدم التزامهـا بمتابعـة الخـصوم فيمـا يـدلون بـه             . ة الموضوع لواقع الدعوى   استخالص محكم  -٧٣٣
  . كفاية الرد الضمني. من أقوال وحجج

  )١٨٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٦/١/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٥١/١٩٩٦ الطعن(

غيـر الزم  . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والـرد علـى كـل منهـا اسـتقالالً                 -٧٣٤
  . المة الحكملس

  )١٨٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٠/٣/١٩٩٤ جلسة عمالي ٧٢/١٩٩٦ الطعن(

مـن  . تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة والمستندات واألخذ بما تطمئن إليـه وإطـراح مـا عـداه                 -٧٣٥
عدم التزامها بتتبع الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم وحججهـم والـرد               . سلطة محكمة الموضوع  

  . مثال. كفاية الرد الضمني. الًعليها استقال
  )١٨٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٤/٣/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٢٤٢/١٩٩٦ الطعن(

استخالص اشتراك المضرور في الفعل الضار لتوزيع المسئولية بينـه وبـين مـن اشـترك معـه                   -٧٣٦
مثـال بـشأن رد ضـمني مـسقط لـدفاع           . واقع من سلطة محكمة الموضوع    . في إحداث الضرر  

  . لطاعنا
  )١٨٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٤/٣/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٣٨٢/١٩٩٦، ٣٧٨ انالطعن(

عدم التزامهـا بتعقـب الخـصوم فـي منـاحي دفـاعهم             . لمحكمة الموضوع األخذ بتقرير الخبير     -٧٣٧
  . كفاية الرد الضمني. والرد استقالالً على كل منها

  )١٨٦قسم الرابع المجلد الرابع صال مج ٧/٤/١٩٩٧ جلسةتجاري  ١٤٥/١٩٩٦ الطعن(

مثـال لـرد    . ال أسـاس لـه    . التفات الحكم عن الدفاع الذي قصد به مجرد التـشكيك فـي الـدليل              -٧٣٨
  . ضمني
  )١٨٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢١/٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٦٨/١٩٩٧ الطعن(

علـى القـضاء بـرفض الـدفع     قضاء المحكمة االستئنافية بقبول االستئناف شكالً ينطـوي ضـمناً     -٧٣٩
  . مثال. باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )١٨٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٤/١٢/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ انالطعن(

مـا يكفـي للـرد      . غيـر الزم  . تعقب الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليهـا علـى اسـتقالل            -٧٤٠
  . مثال. عليها
  )١٨٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢/١٠/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٨٧/١٩٩٨ الطعن(
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  . علة ذلك. تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها على استقالل غير الزم -٧٤١
  )١٨٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٩/١٠/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٤٨/١٩٩٨ الطعن(

 . مثال. تصاصينطوي على قضاء ضمني باالخ. القضاء برفض الدعوى -٧٤٢

  )١٨٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٤/٩/٢٠٠١ جلسةعمالي  ٩٩/١٩٩٩ الطعن(

. مـن سـلطة قاضـي الموضـوع       . فهم الواقع في الدعوى وتقـدير أدلتهـا واسـتنباط القـرائن            -٧٤٣
لـيس عليـه تتبـع الخـصوم فـي منـاحي أقـوالهم              . إقامة قضاءه على أسباب مقبولـة     . شرطه

 . قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لهاومختلف حججهم مادام في 

  )٣٠٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٦/٦/٢٠٠٢ جلسةتجاري  ٥٩٣/٢٠٠٠، ٥٩٢ انالطعن(

 متـى كانـت كافيـة    ال يعيبـه . ة أول درجة واألخذ بهـا     اعتناق الحكم المطعون فيه ألسباب محكم      -٧٤٤
 . ستئنافلحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط ألسباب اال

  )٣٠٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/٩/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٢٦٧/٢٠٠١ الطعن(

غيـر  . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والـرد اسـتقالالً علـى كـل حجـة أو قـول                   -٧٤٥
ما دام في قيـام الحقيقـة التـي أوردت المحكمـة دليلهـا الـرد المـسقط لتلـك األقـوال                      . الزم

 . والحجج

  )٣٠٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/٩/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٢٦٧/٢٠٠١ عنالط(

تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التـي يـدلى بهـا الخـصوم اسـتقالالً فـي                      -٧٤٦
. دعواهم أو تتبعهم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم والرد استقالالً علـى كـل قـول أو حجـة                  

 وأورد دليلهـا فيـه الـرد الـضمني           الحكـم  أن قيام الحقيقة التي استخلصها    . كعلة ذل . غير الزم 
 . المسقط لكل ما يخالفها

  )٣٠٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢/٣/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ١٥٨/٢٠٠٢ الطعن(

. غيـر الزم  . تتبع المحكمة للخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفـاعهم والـرد علـى حججهـم               -٧٤٧
 قيام الحقيقة التي اقتنعـت بهـا وأوردت دليلهـا الـرد الـضمني المـسقط لهـذه                   أن في . علة ذلك 

 . األقوال والحجج

  )٣٠٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٤/٦/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٧٤٩/٢٠٠٢ الطعن(

أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبيـر لألسـباب التـي أوضـحها فـي تقريـره وتكفـي                     -٧٤٨
تزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقـب كـل حجـة للخـصوم والـرد                 عدم ال . لحمل الحكم 
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حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعـت بهـا وفيهـا الـرد الـضمني المـسقط لمـا                   . عليها استقالالً 
 . مثال. يخالفها

  )٣٠٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١١/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٩٦/٢٠٠٠ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . لدعوى وتقدير األدلة واستخالص الـصحيح منهـا       تحصيل فهم الواقع في ا     -٧٤٩
عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهـم ألن فـي قيـام الحقيقـة التـي                  . الموضوع

 . اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها

  )٣٠٤لمجلد السادس صالقسم الخامس ا مج ١٨/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ انالطعن(

. بيـان أسـباب ذلـك     : شـرطه . حق محكمة الموضوع في عدم األخذ بنتيجة إجـراءات اإلثبـات           -٧٥٠
. النعي على الحكم عدم تعويله على شـهادة الـشاهد بعـد أن اسـتمع إليـه                . جواز إيرادها ضمنياً  

 . نعي غير مقبول

  )٣٠٤سادس صالقسم الخامس المجلد ال مج ٨/١٢/٢٠٠٣ جلسة مدني ٣٦٠/٢٠٠٢ الطعن(

حقـه فـي اإلشـراف      . وجوبهـا علـى األب الموسـر      . نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمـه      -٧٥١
مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك   . حسن النظر ومصلحة الصغير   . شرطه. على شئون الصغير  

عـدم التزامهـا بتتبـع حجـج        . أثر ذلـك  . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة     . شرطه. الموضوع
 . مثال. علة ذلك. والهمالخصوم في مختلف أق

  )٣٠٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٤/٣/٢٠٠٤ جلسة أحوال شخصية ١١٢/٢٠٠٣ الطعن(

صـالحية األسـباب التـي بنـي     . الدفع الذي لم تتعرض له محكمة الموضوع صراحة في حكمهـا      -٧٥٢
إغفالـه  عدم جواز الطعـن علـى الحكـم بمقولـة           . عليها الحكم أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع      

 . الرد عليه

  )٣٠٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٧/٣/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٤٠٨/٢٠٠٣، ٤٠٤ انالطعن(

 . كفاية الرد الضمني. شرط ذلك. غير الزم. تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها -٧٥٣

  )٣٠٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٣/٢٠٠٤ جلسة أحوال شخصية ٣٠/٢٠٠٣ الطعن(

ـ خذ بما ي  األفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها و       -٧٥٤ مـن  . ح مـا عـداه    اطـر إن إليـه منهـا و     أطم
ال عليها بعد أن تبينـت الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا أن تتبـع                 . شرطه. سلطة محكمة الموضوع  

 . هاو على كل قول أو حجة أثاراستقالالًالخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد 

  )٣٠٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٦/٦/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ١٠٠٥/٢٠٠٣ الطعن(
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عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم فـي مختلـف أقـوالهم وحججهـم والـرد اسـتقالالً                   -٧٥٥
 . كفاية الرد الضمني. على كل حجة أو قول أثاروه

  )٣٠٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/٢/٢٠٠٥ جلسة أحوال شخصية ٦٥/٢٠٠٤ الطعن(

أن فـي   . علـة ذلـك   . محكمة الموضوع غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقـوالهم وحججهـم            -٧٥٦
 . مثال. قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج

  )٣٠٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/٢/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ١٥٤/٢٠٠٥ الطعن(

إغفـال  . مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع       . مرافعـة أو عـدم إجابتـه      إجابة طلب فتح باب ال     -٧٥٧
 . اإلشارة له يعتبر بمثابة رفض ضمني

  )٣٠٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

. عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كافـة منـاحي دفـاعهم والـرد عليهـا اسـتقالالً         -٧٥٨
 . منيكفاية الرد الض

. طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخـصة تملـك المحكمـة عـدم االسـتجابة لهـا                    -
لمحكمـة االسـتئناف االلتفـات      . أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفـي لتكـوين عقيـدتها           : شرطه

عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالـت الـدعوى إلـى التحقيـق وتقـاعس                    
 . شهودهمالخصوم عن إحضار 

  )٣٠٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٧/٥/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٢٩٨/٢٠٠٥ الطعن(

مـن سـلطة    . فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتهـا ومنهـا أقـوال الـشهود وتقـارير الخبـراء                 -٧٥٩
ال عليها أن تتبـع الخـصوم فـي كافـة منـاحي دفـاعهم والـرد                 . شرط ذلك . محكمة الموضوع 

 . كفاية الرد الضمني. عليها استقالالً

  )٣٠٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٨/١٠/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٣٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة    . تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة واألخذ بما يطمأن إليه وإطراح مـا عـداه       -٧٦٠
ـ               . شرط ذلك . الموضوع رد عدم التزامها بتتبـع الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم وحججهـم وال

مثال بـشأن فـسخ عقـدي بيـع وتمويـل الكتـشاف عيـب               . كفاية الرد الضمني  . عليها استقالالً 
 . صناعي خفي بالسيارة المبيعة

  )٣٠٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٥/١٠/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ١٢٥٠/٢٠٠٤، ١١٥٧ انالطعن(

لـدعوى واسـتظهار    فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العالقـة التـي تـربط طرفـي ا                -٧٦١
مـن سـلطة محكمـة      . مدلول االتفاقات وتقصى النية المشتركة ألطرافها واألخذ بتقريـر الخبيـر          
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علـة  . المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم فـي مختلـف أقـوالهم ومنـاحي دفـاعهم              . الموضوع
 . ذلك

  )٣٠٩صالقسم الخامس المجلد السادس  مج ١٤/١١/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ١٤٨٣/٢٠٠٥، ١٤٤٥ انالطعن(

فهم الواقع واستخالص الصفة في الدعوى والتعرف علـى حقيقـة العالقـة التـي تـربط طرفـي                    -٧٦٢
مـن سـلطة محكمـة      . الخصومة واستظهار مدلول االتفاقات وتقصى النية المـشتركة إلطرافهـا         

المحكمة غير ملزمـة بتتبـع الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم ومنـاحي                . شرط ذلك . الموضوع
 . علة ذلك.  على كل قول أو حجة أو طلبدفاعهم والرد استقالالً

  )٣١٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢١/١١/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٥٩٦/٢٠٠٥ الطعن(

مثـال لتـسبيب   . أقـصى مـدة حمـل سـنة    . أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة        -٧٦٣
للطـب  سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلـى الطـاعن ورفـض طلبـه بإحالتهـا                  

 . الشرعي لفحص البصمة الوراثية

  )٣١١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣/١٢/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٤٥٠/٢٠٠٥ الطعن(

أن فـي   : علـة ذلـك   . محكمة الموضوع غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقـوالهم وحججهـم            -٧٦٤
 . مثال. ججقيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك األقوال والح

 )٣٣٨ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ١٥٤/٢٠٠٥الطعن (

ثبوت عدم إمكانية قسمة العقار عيناً لتعـارض ذلـك مـع األنظمـة المعمـول بهـا فـي بلديـة                       -٧٦٥
عـدم رد  . الكويت وأن البناء على القسيمتين متصل في الـسرداب والميـزان والطـابق األرضـي           

 . ال يعيبه. الالً على دفاع الطاعن أن العقار في حقيقته عقارينالحكم استق

 )٣٤٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٣/٢٠٠٥الطعن (

. عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كافـة منـاحي دفـاعهم والـرد عليهـا اسـتقالالً         -٧٦٦
 . كفاية الرد الضمني

. اً للخصوم بل هو رخـصة تملـك المحكمـة عـدم االسـتجابة لهـا               طلب إجراء التحقيق ليس حق     -
لمحكمـة االسـتئناف االلتفـات      . أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفـي لتكـوين عقيـدتها           : شرطه

عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالـت الـدعوى إلـى التحقيـق وتقـاعس                    
 . الخصوم عن إحضار شهودهم

 )٢٩٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٧/٥/٢٠٠٦ جلسة  شخصيةأحوال ٢٩٨/٢٠٠٥الطعن (
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مـن سـلطة    . فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتهـا ومنهـا أقـوال الـشهود وتقـارير الخبـراء                 -٧٦٧
ال عليها أن تتبـع الخـصوم فـي كافـة منـاحي دفـاعهم والـرد                 . شرط ذلك . محكمة الموضوع 

 . كفاية الرد الضمني. عليها استقالالً

  )٢٦٥ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٤٣/٢٠٠٥الطعن (
 

  -:القرائن الصحيحة المتساندة -

عـدم جـواز مناقـشة كـل        . مـؤداه . استناد الحكم إلي جملة قرائن متساندة يكمل بعضها الـبعض          -٧٦٨
   .قرينة على حدة

   )١٤٨سنوات ص٧ مج ١٩/١٢/١٩٧٨ مدني جلسة ١/١٩٧٦ طعنال(

ال تجوز مناقـشة كـل قرينـة علـى حـدة إلثبـات عـدم                . كم على أدلة قرائن متساندة    اعتماد الح  -٧٦٩
 . كفايتها في ذاتها

  )٨٣٨القسم األول المجلد األول ص مج ٥/٣/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٤/١٩٧٩ الطعن(

ال يجـوز مناقـشة     . إقامة الحكم على جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا                -٧٧٠
 . دةكل قرينة على ح

  )٨٣٨القسم األول المجلد األول ص مج ٩/٣/١٩٨٣ جلسةتجاري  ١٢٥/١٩٨٢ الطعن(

 . من سلطة محكمة الموضوع. تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من األدلة -٧٧١

  )٨٣٩القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/٥/١٩٨٤ جلسةتجاري  ١٥٤/١٩٨٣، ١٥٣ انالطعن(

 . عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة. مؤداه. اندةاستناد الحكم إلى قرائن متس -٧٧٢

  )٨٣٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٢١/١٩٨٤ الطعن(

جـدل  . المجادلة في النتيجة التـي خلـص إليهـا الحكـم          . إقامة الحكم على قرائن قضائية متساندة      -٧٧٣
 . يزموضوعي في تقدير الدليل ال تجوز إثارته لدى محكمة التمي

  )٨٣٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٣/١٩٨٥ الطعن(

 . عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة. قيام الحكم على أدلة وقرائن متساندة -٧٧٤

  )٥٩٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٥/١/١٩٨٧  جلسةعمالي ٢٤/١٩٨٦ الطعن(

 فـي مجموعهـا إلـى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا               إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة تؤدي       -٧٧٥
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 . غير جائز. المجادلة النتيجة بمناقشة كل قرينة على حدة إلثبات عدم كفايتها في ذاتها

  )٥٩٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٤/٣/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٤٦/١٩٨٧ الطعن(

ـ                -٧٧٦ . ة التـي خلـص إليهـا      استناد الحكم إلى جملة قرائن يكمل بعـضها بعـضاً تـؤدي إلـى النتيج
 . ال يجوز: مناقشة كل منها على حدة

  )٥٩٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٥/١٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٨٤/١٩٨٨ الطعن(

عدم جواز مناقـشة كـل قرينـة علـى حـدة      . إقامة الحكم على قرائن متساندة وكافية لحمل قضائه      -٧٧٧
 . إلثبات عدم كفايتها في ذاتها

  )٥٩٤القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٣٠/١/١٩٨٩  جلسةيتجار ١٤٢/١٩٨٨ الطعن(

بحث الدالئل والمستندات والموازنة بينها واستخالص ما يتفـق وواقـع الـدعوى منهـا واسـتنباط                -٧٧٨
لمحكمـة الموضـوع اسـتنباط القرينـة التـي          . من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً     . القرائن

لهـا االسـتدالل بأحكـام صـادرة فـي          .  قضية أخرى  تعتمد عليها من أقوال الخصم ومستنداته في      
دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفـا فيهـا كقرينـة تملـك تقـديرها ولهـا األخـذ بنتيجـة دون                      

  . األخرى
  . تقدير صورية المستندات من سلطة محكمة الموضوع -
ال يجوز مناقـشة كـل قرينـة علـى حـدة إلثبـات عـدم                . استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة      -

  . تهاكفاي
  )٦٤٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ٣٣١/١٩٩٠ الطعن(

  . ال يجوز مناقشة كل قرينة على حدة. اعتماد الحكم على عدة قرائن متساندة -٧٧٩
  )٦٤٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٣/٣/١٩٩٢  جلسةعمالي ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. ال الشهودفهم الواقع وتقدير األدلة وتقدير أقو -٧٨٠
  . عدم جواز مناقشة كل منها على حدة. أثره. قيام الحكم على عدة قرائن متساندة -
. تعييبـه فيمـا عـداها     . ثبـوت صـحة إحـداها وكفايتهـا       . إقامة الحكم قضاءه على عدة دعامات      -

  . مثال. غير منتج
  )٦٤٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢١/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

مناقشة كل قرينة علـى حـدة إلثبـات عـدم كفايتهـا فـي               . إقامة الحكم على عدة قرائن متساندة      -٧٨١
  . ال يجوز. ذاتها

  )٦٤٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٦/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ١١١/١٩٩٢ الطعن(
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تهـا وتـرجيح مـا يطمـئن إليـه منهـا            تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلة التزوير أو نفيـه وموازن          -٧٨٢
مـن سـلطة محكمـة      . وإطراح ما عداه واستنباط القرائن من وقائع الـدعوى ومـسلك الخـصوم            

عـدم جـواز مناقـشة كـل قرينـة علـى حـدة              . أثـره . استنادها لعدة قرائن متساندة   . الموضوع
  . إلثبات عدم كفايتها في ذاتها

  )٦٤٧القسم الثالث المجلد الثاني ص جم ١٩/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٧٢/١٩٩٣، ٧٠ انالطعن(

مناقـشة كـل قرينـة علـى حـدة للوصـول إلـى عـدم                . إقامة الحكم على جمله قرائن متساندة      -٧٨٣
  . ال يجوز. كفايتها
  )٦٤٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٥٤/١٩٩٣ الطعن(

مناقـشة كـل قرينـة علـى حـدة      ال يـسوغ    . استناد المحكمة إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا        -٧٨٤
 . إلثبات عدم كفايتها

  )٦٤٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/١٢/١٩٩٤  جلسةمدني ٢٤/١٩٩٤ الطعن(

مـن سـلطة    . تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن القضائية وتقـدير أقـوال الـشهود              -٧٨٥
عـدم جـواز    . أثـره . عـضاً استناد المحكمة إلى جملة قرائن يكمـل بعـضها ب         . محكمة الموضوع 

 . مناقشة كل قرينة على حدة

  )١٨٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/٣/٢٠٠١ جلسةتجاري  ٤٦٩/١٩٩٩ الطعن(

عـدم جـواز مناقـشة كـل        : أثـره . استناد محكمة الموضوع إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً         -٧٨٦
 . قرينة على حدة

  )٣١٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٨/١٠/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٥٩٩/٢٠٠٥، ٥٥٥ انالطعن(

 -:تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرتين -

 . أساس ذلك. ال يرتب بطالنه. تأجيل إصدار الحكم ألكثر من مرتين -٧٨٧

  )٦٥٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٠/١/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٢٤/١٩٩٠ الطعن(

  -:اإلحالة على حكم آخر -

   .أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى. علة ذلك .ال عيب. آخراستناد المحكمة على حكم  -٧٨٨
  )١٥٤سنوات ص٧ مج ٢٣/٣/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٥/ ٤٥الطعن (
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  -:إغفال الرد على الدفاع المبدي ممن لم يشرع له -

التمـسك بـه ال يكـون إال        . نـسبي . بطالن صحيفة االستئناف لخلوها من بيان صفات الخـصوم         -٧٨٩
ال يجـوز لـه التمـسك بـبطالن إعـالن           . ختصامه من الخـصوم   لمن شرع لمصلحته من صح ا     

علـة ذلـك الـدفع بـبطالن صـحيفة          . غيره حتى ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئـة         
ال . إغفـال الـرد عليـه صـراحة       . االستئناف المبدي من غير مـن شـرع الـبطالن لمـصلحته           

 . يتضمن الرد الضمني عليه. قبول االستئناف. عيب

  )٨٢٤القسم األول المجلد األول ص مج ٤/١٢/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ انالطعن(
  

  -:إغفال الرد على مستندات لم يطلع عليها الخصم -

استماع المحكمة ألحد الخصوم أو وكيله فـي غيبـة خـصمه أو قبولهـا مـستندات أو مـذكرات                     -٧٩٠
كـم هـذه المـستندات    اعتبـار الح . ال يجـوز . بعد إقفال باب المرافعة دون إطالع الخصم اآلخـر  

 . مثال. غير مطروحة وعدم إشارته إليها ال يعيبه

  )٥٩٩القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٧/٢/١٩٨٩  جلسةعمالي ٢١/١٩٨٨ الطعن(
  

  -:إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر أو غير جوهري -

لتـي تمـسك بـه    سكوته عن الرد علـى أحـد المـستندات ا   . قيام الحكم على أسباب مفصلة منتجة      -٧٩١
 . ال يبطله. الخصم

  )٨١٨القسم األول المجلد األول ص مج ٦/٢/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٧٦/١٩٧٧ الطعن(

االلتفـات  . الدفع الذي ال يواجه بناء الحكم وال يؤثر في الحقيقـة التـي اعتمـدها أساسـاً لقـضائه        -٧٩٢
 . مثال. ال قصور. عنه وعدم الرد عليه

  )٨١٩القسم األول المجلد األول ص مج ٤/٣/١٩٨١ جلسةتجاري  ٢٩/١٩٨٠ الطعن(

 . إغفال ذكر نصوص بعض المستندات التي أشار إليها الحكم ال يعيبه -٧٩٣

  )٨١٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/١١/١٩٨٢ جلسةعمالي  ١٢/١٩٨٢ الطعن(

لـيس محلـه   . على مخالفة التقريـر للقـانون أو النظـام العـام    النعي ببطالن تقرير الخبير المبني       -٧٩٤
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التفـات المحكمـة التـي تنظـر دعـوى إثبـات           . محله دعـوى الموضـوع    . عوى إثبات الحالة  د
 . ال عيب. الحالة عنه

  )٨١٩القسم األول المجلد األول ص مج ١٤/١/١٩٨٤ جلسةتجاري  ٣٤/١٩٨٤ الطعن(

. للعامل الرجوع بها على صاحب العمـل الـسابق والحـالي معـاً أو أيهمـا               . مكافأة نهاية الخدمة   -٧٩٥
النعـي بالتفـات الحكـم عـن دفاعهـا المتعلـق بتـاريخ              . ا على صاحبة العمل الحالي    رجوعه به 

 . غير منتج. تملكها المدرسة

  )٨٢٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٥/٤/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٥٥/١٩٨٤ الطعن(

 ال يرتب نقـل ملكيـة العقـار المبيـع مـا         ١٩٦١ لسنة   ٢بيع ملك الغير في قانون التجارة السابقة         -٧٩٦
االلتفـات عـن الـرد      . دفـاع غيـر منـتج     . االدعاء بتجارية التـصرف   .  يجزه المالك الحقيقي   لم

 . ال عيب. عليه

  )٨٢٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٦٦/١٩٨٤، ٦٢، ٢٣٦/١٩٨١ نوالطع(

إقامـة  . ال تثريب على الحكم عدم تحدثه عـن الخـصومة الـسابقة وهـي قرينـة غيـر قاطعـة                    -٧٩٧
ال . يتـصل بفهـم الوقـائع     . ءه على أن مسلك الخصم ال ينطوي على إساءة السـتعماله حقـه            قضا

 . تجوز إثارته لدى محكمة التمييز

  )٨٢٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٥/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٢٠/١٩٨٤، ٢١٩ انالطعن(

ن من سلطة محكمـة الموضـوع متـى وجـدت مـا يكفـي لتكـوي               . رفض طلب اإلحالة للتحقيق    -٧٩٨
 . عقيدتها في الدعوى

  )٨٢٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٢١/١٩٨٤ الطعن(

ال عيـب إذا وجـدت فـي        . التفاتهـا عـن طلبـه     . رخصة لمحكمة الموضوع  . استجواب الخصم  -٧٩٩
 . الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٨٢١ األول صالقسم األول المجلد مج ١٨/١١/١٩٨٥ جلسة عمالي ٣٠/١٩٨٥ الطعن(

ال عيـب مـا دامـت المحكمـة قـد وجـدت مـا يكفـي         . عدم إجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق      -٨٠٠
 . لتكوين عقيدتها

  )٨٢١القسم األول المجلد األول ص مج ٩/١٢/١٩٨٥ جلسة مدني ٦/١٩٨٥ الطعن(

مـا دامـت المحكمـة      . ال عيـب  . عدم إجابة الخصم إلى طلب التصريح له بالحصول على مستند          -٨٠١
 . دت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتهاقد وج

  )٨٢١القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/١٢/١٩٨٥ جلسة مدني ٩/١٩٨٥ الطعن(
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. ال يعيبـه  . قـصور الحكـم فـي الـرد عليـه         . الدفاع الذي يتعلق بطلب لم يقدم بصيغة جازمـة         -٨٠٢
 . مثال بشأن احتساب فوائد على متجمد الفوائد لم يطرح بصيغة جازمة

  )٥٩٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٨/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٩٠/١٩٨٥، ٨١ ناالطعن(

 . الدفاع الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو الدفاع الجوهري -٨٠٣

  )٥٩٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٨/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ٩٠/١٩٨٥، ٨١ انالطعن(

 . مثال. ال عيب. ليها محكمة الموضوع عن دفاع لم يقدم إالتفات -٨٠٤

  )٥٩٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/١/١٩٨٦  جلسةتجاري ١٢٠/١٩٨٥ الطعن(

عليه هو ما يقوم علـى سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون أو                 الدفاع التي تلتزم المحكم بالرد       -٨٠٥
 . يستند إلى اعتبار جوهري يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى

  )٥٩٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٠/٣/١٩٨٦  جلسةعمالي ٣٦/١٩٨٥ الطعن(

تمـسك بـه غيـر    التفـات الحكـم عـن دفـع     . التمسك بالدفع قاصر على من شـرع لمـصلحته        -٨٠٦
 . ال يعيبه. صاحب المصلحة فيه

  )٥٩٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٥/٧/١٩٨٧  جلسةتجاري ٣٥/١٩٨٧ الطعن(

 . عليهال يعيب الحكم عدم الرد . الدفاع ظاهر البطالن -٨٠٧

  )٥٩٥القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٣٠/١/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٩٨/١٩٨٨ الطعن(

تقـديمها فـي    . ادعاء اإلدارة أمام محكمـة أول درجـة أن التفـويض بقبـول االسـتقالة شـفهي                 -٨٠٨
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

  )٥٩٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٦/٤/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢١٣/١٩٨٨ الطعن(

ع غيـر   الـدفا . ماهيتـه . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضـوع بمواجهتـه وإبـداء الـراي فيـه              -٨٠٩
 . عنه وعدم الرد عليهالجوهري ال يعيب الحكم التفاته 

  )٥٩٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٧/٤/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٦٨/١٩٨٨ الطعن(

ال تلتـزم إال بـالرد      أن المحكمـة    : علـة ذلـك   . ال يعد قصوراً  . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر      -٨١٠
 . على الدفاع الجوهري

  )٥٩٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٤/٦/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(
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الـدفاع القـائم علـى أن    . إقامة الحكم قضاءه على أسـاس المـسئولية عـن األفعـال الشخـصية           -٨١١
ال . التفاتـه عنـه   . ال يـصادف محـالً مـن قـضاء الحكـم          . الخصم أصبح غير حارس للمبنـى     

 . يعيبه

  )٥٩٦القسم الثاني المجلد الثاني ص جم ١١/٦/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٧٥/١٩٨٨، ٢٧٣ انالطعن(

  . علة ذلك. ال يعيبه. التفاته عنه. الدفاع غير المؤثر في نتيجة الحكم -٨١٢
  )١٨٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/٥/١٩٩٧ جلسةتجاري  ١٩٣/١٩٩٦ الطعن(

مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم إعالنـه مـن              . جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن         -٨١٣
  . أثر ذلك. مالخصو
  )١٩٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣٠/٦/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٣٢٠/١٩٩٦ الطعن(

الـدفاع الجـوهري المـؤثر والمنـتج        . ماهيتـه . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليـه        -٨١٤
  . مثال لدفاع غير منتج. في الدعوى ويتغير به وجه الرأي في الدعوى

  )١٩٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٤/١٢/١٩٩٧ ةجلستجاري  ٣٩٧/١٩٩٦ الطعن(

ال محـل لوجـوب     . ال يعتبر تجديداً للـدعوى مـن الـشطب        . اإلعالن بقرار إعادة الدعوى للرول     -٨١٥
  . غير منتج. تعييب الحكم الذي انتهى إلى تلك النتيجة. إتمامه في خالل تسعين يوماً

  )١٩٠لرابع المجلد الرابع صالقسم ا مج ١٦/٢/١٩٩٨ جلسةتجاري  ٢٨٥/١٩٩٧ الطعن(

  . مثال. ال جدوى منه. تعييب الحكم في خصوص الرد عليه. الدفاع غير المنتج في الدعوى -٨١٦
عـدم التـزام محكمـة الموضـوع        . تكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتـضياته           -

  . ال يعيبه. إغفال الحكم التحدث عن ذلك الدفاع. به
  )١٩١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٥/٤/١٩٩٨ جلسة ل شخصيةأحوا ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

  . ال يعيبه. التفات الحكم عن طلب أو دفاع غير مؤثر -٨١٧
  )١٩١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٤/٥/١٩٩٨ جلسة عمالي ٤٠/١٩٩٧ الطعن(

. للخصم أن يدخل في الخصومة من يرى إدخالـه فيهـا دون تـصريح أو طلـب مـن المحكمـة                     -٨١٨
  . مثال. ال يعيبه. فات الحكم عن الرد على طلبهالت

  )١٩١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٨/٥/١٩٩٨ جلسةتجاري  ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

تحـدي  . تنازل المضرور عن مطالبة الغير المـسئول لـيس بمـانع لـه مـن مطالبـة المـؤمن                   -٨١٩
ر الـذي حـاق   المؤمن بأن ذلك التنازل ينطوي على إبراء للمسئول عـن التعـويض عـن الـضر          
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  . مثال. علة ذلك. ال يجديه. به من حادث السيارة فينصرف أثره إلى المؤمن
  )١٩٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣١/٥/١٩٩٨ جلسةتجاري  ٣٣٠/١٩٩٧ الطعن(

  . ال يعيبه. التفات الحكم عنه. الدفاع غير المؤثر في نتيجة الحكم -٨٢٠
  )١٩٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٣/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٢٦/١٩٩٧ الطعن(

غيـر منـتج    . نعي الطاعن بأن الحكم رفض التعويض على أساس عدم الجمـع بـين تعويـضين               -٨٢١
  . مادام أنه غير ملزم أصالً بالتعويض

  )١٩٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٥/١٠/١٩٩٩ جلسةتجاري  ٥٣٤/١٩٩٨ الطعن(

 . مثال لنعي غير منتج.  قضاء الحكموحده لحمل. كفايته. اإلقرار القضائي -٨٢٢

  )١٩٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/٥/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٠٨/١٩٩٩ الطعن(

 . ال عيب. سكوت الحكم عن الرد على مستند ال يتضمن داللة مؤثرة في الدعوى -٨٢٣

  )٣١٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/١/٢٠٠٢ جلسةتجاري  ٨٥٠/٢٠٠٠، ٨٤١ انالطعن(

تتبع المحكمة الطاعنة فيما أثارته من أوجه دفـاع أو طلبـات غيـر مـؤثرة فـي النتيجـة التـي                       -٨٢٤
 . مثال. غير الزم. خلصت إليها

  )٣١٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/٩/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٣/٢٠٠٢ الطعن(

 . ثالم. علة ذلك. ال يعيبه. التفاته عنه. الدفاع الغير مؤثر على نتيجة الحكم -٨٢٥

  )٣١٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٧/١١/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٣٠٣/٢٠٠٣ الطعن(

علـة  . اًال يعـد قـصور    . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهـى إليهـا الحكـم               -٨٢٦
أن المحكمة ال تلتزم إال بالرد علـى الـدفاع الجـوهري الـذي مـن شـأنه أن يـؤثر فـي                       . ذلك

 . تهت إليهاالنتيجة التي ان

  )٣١٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/٦/٢٠٠٥ جلسةتجاري  ٨٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

علـة  . ال يعـد قـصوراً    . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهـى إليهـا الحكـم               -٨٢٧
أن المحكمة ال تلتزم إال بالرد علـى الـدفاع الجـوهري الـذي مـن شـأنه أن يـؤثر فـي                       . ذلك

 . تي انتهى إليها حكمهاالنتيجة ال

  )٣١٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/١٠/٢٠٠٥ جلسةتجاري  ٨٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

 . علة ذلك. ال يعيبه. إليهاإغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى  -٨٢٨

  )٣١٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٣/١١/٢٠٠٥ جلسةتجاري  ٦٧١/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات        

 

- ١٣٨ -  

ال يعـد   . غفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهـى إليهـا الحكـم المطعـون فيـه                  إ -٨٢٩
 . مثال لما ال يعد قصوراً. علة ذلك. قصوراً

  )١١٦ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦٦/٢٠٠٤الطعن (
 

إليها وكانت نصوص مستندات أطرح داللتها متى اكتفى باإلشارة  عدم ذكر الحكم -
 -:مبينة بمذكرات الخصوم

مـا  . ال يعيبـه  . عدم ذكر نصوص المستندات التي أطرح الحكم داللتهـا مكتفيـاً باإلشـارة إليهـا               -٨٣٠
 . دامت قد بينت في مذكرات الخصوم

  )٥٩٩القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٣/١/١٩٨٦  جلسةعمالي ٢٧/١٩٨٥ الطعن(

ـ       -٨٣١ ال يعيبـه متـى كانـت مبينـة فـي           . ي اعتمـد عليهـا    عدم ذكر الحكم لنصوص المستندات الت
 . كفاية اإلشارة إليها. مذكرات الخصوم

  )٥٩٩القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٤/١/١٩٨٦  جلسةأحوال شخصية ٤١/١٩٨٥ الطعن(
  

إغفال الرد على دفاع ظاهر البطالن أو الفساد أو ال يستند إلى أساس قانوني  -
  -:سليم

   .ال عيب. التفات الحكم عنه. الدفاع غير الجوهري -٨٣٢
  )١٥٤سنوات ص٧ مج ٢٩/٤/١٩٧٤ مدني جلسة ٦/١٩٧٣الطعن (

عـدم التزامهـا بتتبـع الطـاعن فـي          . مؤداه .إقامة محكمة الموضوع قضائها على أسباب سائغة       -٨٣٣
  . كفاية الرد الضمني. مختلف أقواله وحججه والرد عليها استقالال

  )١٥٤سنوات ص٧  مج٢/٦/١٩٧٥ مدني جلسة ١٤/١٩٧٤الطعن (

تتبـع   .مفـاد ذلـك    .تقدير األدلة والمستندات المقدمة في الدعوى من سـلطة محكمـة الموضـوع             -٨٣٤
كفايـة   .علـة ذلـك   . غيـر الزم  . الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والـرد عليهـا اسـتقالال          

   .مثال. الرد الضمني
  )١٥٤سنوات ص٧ مج ٦/٦/١٩٧٣ تجاري جلسة ٨/١٩٧٣الطعن (
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عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم     . مـؤداه  .موضوع قضائها على ما يصح ويكفـي      إقامة محكمة ال   -٨٣٥
  . كفاية الرد الضمني. في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقالال

  )١٥٤سنوات ص٧ مج ١٧/٦/١٩٧٤مدني جلسة ٦/١٩٧٤الطعن (

ا تقديمه بعـد ذلـك مـذكرات لـم يتمـسك فيهـا بهـذ              . تمسك الخصم بإحالة الدعوى إلى التحقيق      -٨٣٦
نعيـه علـى الحكـم لعـدم اتخـاذه هـذا            . الطلب ثم تقديمه مذكرة تتضمن ما يفيد التفاتـه عنـه          

 . ال يقبل. اإلجراء

  )٨١٦القسم األول المجلد األول ص مج ٦/٣/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٥٤/١٩٨٤ الطعن(

ال . االلتفـات عنـه   . يعـد كـذلك   مـا ال    . الطلب الصريح الجـازم   . الطلب الذي تتقيد به المحكمة     -٨٣٧
 . عيب الحكمي

  )٨١٧القسم األول المجلد األول ص مج ٥/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٢٦/١٩٨٤ الطعن(

 . مثال. ال يعيب حكمها. عدم اتخاذ المحكمة إجراء لم يطلب منها -٨٣٨

  )٨١٧القسم األول المجلد األول ص مج ١٧/٧/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٣٣/١٩٨٤ الطعن(

 .  عيبال. سكوت المحكمة عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها -٨٣٩

  )٨١٧القسم األول المجلد األول ص مج ٢٥/١٢/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٢١/١٩٨٥ الطعن(

الطلب أو الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح من الواقع أو القـانون أو ال يـستند إلـى اعتبـار                       -٨٤٠
 . ال قصور. االلتفات عنه. جوهري يصح أن يتغير به وجه الراي في الدعوى

  )٨١٧القسم األول المجلد األول ص مج ١٨/٨/١٩٨٤ سةجل عمالي ١٩/١٩٨٤ الطعن(

. مثـال التمـسك بترجمـة صـورة مـستند         . ال على المحكمة إن التفتت عن دفـاع غيـر جـدي            -٨٤١
 . منسوب للطاعن

  )٨١٨القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/٤/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٩٢/١٩٨٤ الطعن(

دفـع بـبطالن عمـل الخبيـر لعـدم          . مثـال . ال يعيب الحكـم   . عدم الرد عليه  . دفع غير صحيح   -٨٤٢
عـدم  . ثبـوت تحريـر محـضر بـذلك       . إثباته البيانات الخاصة باإلطالع على المصورات الجوية      

 . ال عيب. الرد على هذا الدفع

  )٨١٨القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٦٦/١٩٨٤، ٦٢، ٢٣٦/١٩٨١ نوالطع(

. مـدى التـزام القاضـي بتوجيههـا      . علـة تـشريعها   . اليمين الحاسمة ملك للخـصم ال للقاضـي        -٨٤٣
إقامـة الحكـم بـرفض توجيههـا علـى اعتبـارات            . موضوعي. استخالص التعسف في توجيهها   
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 . في غير محله. النعي عليه في ذلك. من شأنها أن تؤدي إلى توافر التعسف في توجيهها

  )٨١٨ صالقسم األول المجلد األول مج ١٠/٦/١٩٨٥ جلسةعمالي  ٥٤/١٩٨٤ الطعن(

  . ماهيته. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه -٨٤٤
  . ال يعيب الحكم التفاته عنه وعدم الرد عليه في أسبابه. الدفاع غير الجوهري -

  )٦٤٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١/١٩٩٤  جلسةمدني ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

. ية ال يعـد مـن قبيـل القـرارات اإلداريـة           القرار الوزاري بزيادة مقابل االنتفاع بالقسائم الصناع       -٨٤٥
  . ليس له حصانة مانعة من الرقابة القضائية

  . ال على الحكم إغفال الرد على دفاع قانوني ظاهر البطالن -
  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٣٣/١٩٩٠ الطعن(

لـدفاع الجـوهري الـذي مـن شـأنه لـو            هو ا . الدفاع الذي يصم الحكم بالقصور لعدم الرد عليه        -٨٤٦
  . ال عيب. عدم الرد على دفاع بعيد عن محجة الصواب. صح تغير وجه الرأي في الدعوى

  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ٢٣٣/١٩٩٠ الطعن(

وم استناد الحكم إلى حكم آخر صادر من المحكمة في ذات اليوم فـي دعـوى مقامـه بـين الخـص             -٨٤٧
  . ال عيب. أنفسهم
  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٣/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٩٤/١٩٩٠، ١٩٣ انالطعن(

عدم تعويل الحكم على األقوال الصادرة من المطعون ضـدها فـي دعـوى فـسخ عقـد الـزواج                     -٨٤٨
  . النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. وبطالنه بوصفها إقرارا قضائيا

  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٢/١٩٩٢ الطعن(

  . تعيين الحكمين مقرون بتعذر اإلصالح على المحكمة دون اشتراط تكرار شكوى الزوجة -٨٤٩
  . غير مقبول. النعي الذي ال يصادف محال من قضاء الحكم المطعون فيه -

  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٢/١٩٩٢ الطعن(

  . مثال. لمحكمة الموضوع االلتفات عنه. الدفاع الذي لم يقدم دليله -٨٥٠
  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٨/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٧/١٩٩٢ الطعن(

حكـم وقتـي ال حجيـة لـه أمـام قاضـي            . الحكم الصادر في التظلم من أمر الحجـز التحفظـي          -٨٥١
  . عالموضو

بشأن عـدم تقيـد الحكـم بحجيـة الحكـم           . مثال. ال يعيب الحكم عدم رده عليه     . الدفاع الغير منتج   -
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  . الصادر من أمر الحجز التحفظي والتفاته عن الدفاع المؤسس عليه
  )٦٤٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١١/١/١٩٩٣  جلسةتجاري ٩٢/١٩٩٢ الطعن(

. ال يعيبـه  . التفـات الحكـم عـن الـرد عليـه         . لدليل عليـه  الدفاع المرسل الذي لم يقدم صاحبه ا       -٨٥٢
  . مثال

  )٦٤٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١١٣/١٩٩٢ الطعن(

  . ال محل لما يثار في خصوصه. عدم تعويل الحكم على مستند -٨٥٣
  )٦٤٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/٦/١٩٩٣  جلسةأمن دولة ١/١٩٩٣ الطعن(

. القرض يكون تجاريا إذا كان القـصد منـه صـرف المبـالغ المقترضـة فـي أعمـال تجاريـة                     -٨٥٤
عـدم تقـديم    .  ذلك هي بالقصد الظاهر للمقتـرض وقـت التعاقـد ال بمـصير المبـالغ               فيالعبرة  

. النعي على قضاء الحكـم االبتـدائي بـرفض طلـب الفوائـد            . مؤداه. الطاعن ما يدل على توافره    
  . غير منتج

  )٦٤٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/١١/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٧/١٩٩٣، ١٣ انالطعن(

أن يكـون التراخـي فـي       . شـرطه . جوازي للمحكمـة  . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن       -٨٥٥
اإلعالن عمدا أو إهماال راجعا لفعل المدعي أو المستأنف حتـى لـو سـلمت الـصحيفة مـن إدارة        

وقـوع عـبء مـواالة تتبـع إجـراءات دعـواه أو         :  علـة ذلـك   . الكتاب إلى مندوب اإلعـالن    
ال يـشترط أن    . استئنافه واتخاذ اإلجراء المناسب إذا مـا الحـظ تراخيـا فـي إجـراء اإلعـالن                

  . مثال لتراٍخ. يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي
  . دفاع والدفوعال عليه إن لم يعرض لسائر أوجه ال. انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي -

  )٦٥٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٣٠/١٩٩٣ الطعن(

  . ال يعيبه. عدم رد الحكم عليه أو قصوره في الرد عليه. الدفاع ظاهر الفساد -٨٥٦
  )٦٥٠القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٦٢/١٩٩٣، ١٦١ انالطعن(

  . ال عيب. عدم معاودة بحثه مرة أخرى. لفصل فيه في حكم سابقالدفاع الذي سبق ا -٨٥٧
  )٦٥١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/٢/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ٣٧/١٩٩٣ الطعن(

ال يعيـب الحكـم عـدم الـرد         . الدفاع الظاهر البطالن أو ال يستند إلى أسـاس قـانوني صـحيح             -٨٥٨
  . عليه

  )٦٥١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/٤/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٤٦/١٩٩٢ الطعن(
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  . ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني صحيح -٨٥٩
  )٦٥١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/٤/١٩٩٤  جلسةتجاري ١١٤/١٩٩٣ الطعن(

  . المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب لم يقدم إليها في صيغة جازمة -٨٦٠
  )٦٥١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٤/٧/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٩٨/١٩٩٣ الطعن(

  . ال يعيب الحكم. االلتفات عنه. الدفاع ظاهر البطالن -٨٦١
  )٦٥١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ١٠/١٩٩٤، ٦ انالطعن(

طـاعنين  خلـو األوراق ممـا يـدل علـى تمـسك ال           . تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الـدعوى       -٨٦٢
ال يعيـب علـى الحكـم إن        . أثـره . بطلب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقـد          

  . هو لم يعرض له
  )٦٥١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٨/١٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٣٨/١٩٩٤ الطعن(

حـل لـه    ال م . مراعاة ما يكون قد تقرر للمضرور من معاش أو مكافـأة عنـد تقـدير التعـويض                 -٨٦٣
عـدم تحـدي الزوجـة      . ما لم يكن قد تقرر بصفة استثنائية بمثابة الـضرر موضـوع التعـويض             

دفاعهـا المتعلـق    . بتقدير معاش بصفة استثنائية بمناسـبة الـضرر المطالـب بـالتعويض عنـه             
  . غير منتج فال يلزم الحكم تحقيقه. بذلك

  )٦٥٢د الثاني صالقسم الثالث المجل مج ٢٠/٢/١٩٩٥  جلسةمدني ٣٥/١٩٩٤ الطعن(

  . ال يعيبه. عدم رد الحكم على دفاع ظاهر البطالن -٨٦٤
  )٦٥٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٥/١٩٩٥  جلسةعمالي ٢/١٩٩٤ الطعن(

النعـي علـى    . تقديم الطاعن صورة من تقرير الخبير المودع ملـف الـدعوى المطلـوب ضـمها               -٨٦٥
  . ال يعيبه. كم على طلب متعلق بهعدم رد الح. غير منتج. الحكم التفاته عن هذا الطلب

  )٦٥٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٥/٦/١٩٩٥  جلسةتجاري ٢٢/١٩٩٥، ١٩ انالطعن(

  . مثال. ال عيب. االلتفات عنه. الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون -٨٦٦
  )٦٥٢جلد الثاني صالقسم الثالث الم مج ٢١/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٢٤/١٩٩٥ الطعن(

. المخـتص بنظرهـا   . منازعـة وقتيـة فـي التنفيـذ       . طلب إيقاف إجراءات التنفيذ علـى العقـار        -٨٦٧
فـصل محكمـة    . قاضي األمور المستعجلة ومحكمة الموضوع إذا رفعـت لهـا بطريـق التبعيـة             

النعـي علـى   . الموضوع في أصل الحق دون التطرق للطلب الوقتي الذي لم تعـد بحاجـة لبحثـه               
  . ال يصادف محال من قضائه. ي هذا الخصوصالحكم ف
  )٦٥٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٣/١١/١٩٩٥  جلسةمدني ٢٤/١٩٩٤ الطعن(
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  . ال يعيب الحكم عدم رده عليه. الدفاع الفاسد -٨٦٨
  )٦٥٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١١/١١/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ١/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال.  يعيب الحكم عدم الرد عليهال. الدفاع ظاهر البطالن -٨٦٩
  )٦٥٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٥/١٢/١٩٩٥  جلسةتجاري ٧١/١٩٩٥ الطعن(

  . ال تثريب على الحكم إن لم يرد عليه. الدفاع الغير صحيح -٨٧٠
  )٦٥٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/١/١٩٩٦  جلسةتجاري ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال لدفاع ظاهر البطالن. حالته وشروطه.  لمدينهاإلعفاء من إعذار الدائن -٨٧١
  )٦٥٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/٧/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٢٧/١٩٩٥، ١٢٤ انالطعن(

  . ماهيتها ومتى تثبت. الجنسية األصلية -٨٧٢
النعـي  . التفات الحكم عن الرد على دفاع ال يؤثر فـي النتيجـة الـصحيحة التـي خلـص إليهـا                    -

  . مثال. غير منتج. رعليه بالقصو
  )٦٥٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ٣٠/١٩٩٦ الطعن(

ما دام أن الحكم لـم يعتـد فـي قـضائه بهـذا              . غير مقبول . النعي ببطالن إعالن صحيفة الدعوى     -٨٧٣
  . اإلعالن

قبـول  القضاء بسقوط حق الخصم في إبداء الدفع يستوي في النتيجـة مـع رفـض الـدفع بعـدم                     -
 . مثال بشأن أهلية. غير منتج. النعي في هذا الخصوص. الدعوى

  )٦٥٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٣/١٠/١٩٩٦  جلسةأحوال شخصية ١١٠/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال. ال يعيبه. إغفال الحكم الرد على دفاع ظاهر البطالن -٨٧٤
  )١٩٤د الرابع صالقسم الرابع المجل مج ٣١/٣/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٣٧/١٩٩٦ الطعن(

  . شرطه. ال يعيبه. الحكم عن الرد على دفاع ال سند له من القانون التفات -٨٧٥
  )١٩٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٦/٤/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ١١٦/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال. ال يعيب الحكم. إغفال الرد على دفاع ظاهر الفساد -٨٧٦
  )١٩٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢١/٦/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ٧٢/١٩٩٦ الطعن(

تخصيص دائرة بمحكمة االسـتئناف للنظـر فـي اسـتئناف دعـاوى اإليجـارات ال يمنـع مـن                     -٨٧٧
تنظيم العمـل بـين دوائـر المحكمـة ال يترتـب علـى تجـاوزه                . علة ذلك . نظرها أموراً أخرى  
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لـى الحكـم إن لـم       مثال لدفاع ظاهر البطالن فـي هـذا الـشأن ال ع           . مخالفة لقواعد االختصاص  
  . يرد عليه

  )١٩٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٣/٦/١٩٩٧ جلسة مدني ١٤٠/١٩٩٦ الطعن(

  . ال يعيبه. إغفال الحكم الرد على دفاع ظاهر الفساد -٨٧٨
  )١٩٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣٠/٦/١٩٩٧ جلسةتجاري  ٥١٣/١٩٩٦ الطعن(

النـزول عـن الـدعوى      .  مرافعـات  ٩٩/١م. شرطه. حق صاحب الدعوى في النزول عن دعواه       -٨٧٩
  . ال أثر له. الالحق على صدور الحكم فيها

  . ال عيب. عدم رد الحكم على دفاع ظاهر البطالن -
  )١٩٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/٩/١٩٩٨ جلسة مدني ٢٠٩/١٩٩٧ الطعن(

يـر جـائز فـي      غ. إدخال من لم يكن خصماً فـي الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف                 -٨٨٠
  . االستئناف

  . ال يعيب الحكم عدم رده على دفاع ظاهر البطالن -
  )١٩٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٤/١٢/١٩٩٨ جلسةتجاري  ٢٦٩/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال. ال يعيبه. إغفال الحكم الرد على دفاع ظاهر البطالن -٨٨١
  )١٩٦لد الرابع صالقسم الرابع المج مج ١١/١/١٩٩٩ جلسة مدني ١٠٩/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال. ال يعيب الحكم عدم رده على دفاع ظاهر الفساد -٨٨٢
  )١٩٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١/٣/١٩٩٩ جلسةاري إد ٢٤/١٩٩٨ الطعن(

انتفـاء تحقـق موجبـات عـدم        . أسـبابها والعلـة منهـا     . عدم صالحية القاضي لنظر الـدعوى      -٨٨٣
  . مثال. هاللقاضي نظر الدعوى والفصل في. أثره. الصالحية

  . مثال. ال يعيب الحكم. عدم الرد عليه. الدفاع الظاهر البطالن -
  )١٩٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٨/٩/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٣٣/١٩٩٨ الطعن(

. أن يصدر اإلقـرار أثنـاء سـريان مـدة التقـادم        . شرطه. انقطاع مدة التقادم بإقرار المدين بالدين      -٨٨٤
. مثال لدفاع ظـاهر الـبطالن فـي هـذا الـصدد           . ر على التقادم بعد اكتمال مدته     ال أثر لهذا اإلقرا   
  . ال يعيبه. التفات الحكم عنه

  )١٩٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٩/١٠/١٩٩٩ جلسةتجاري  ٦٠٢/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال. ال يعيب الحكم التفاته عن دفاع ظاهر الفساد أو عاٍر عن الدليل -٨٨٥
  )١٩٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٩/١٠/١٩٩٩ جلسةجاري ت ٦٠٢/١٩٩٨ الطعن(



 المرافعات        

 

- ١٤٥ -  

التفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنة للتدليل بها علـى علـم المطعـون ضـده اليقينـي        -٨٨٦
  . اعتبار ذلك دفاعاً ظاهر البطالن. ال يعيبه. بالحكم المستأنف قبل رفع االستئناف

. علـة ذلـك   . أية طـرق أخـرى ولـو كانـت قاطعـة          ال يغني عن إعالن المحكوم عليه بالحكم         -
  . ضرورة العلم بكامل أجزاء الحكم علماً كامالً

  )١٩٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٨/٤/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

عـدم جـواز انـسحاب أثـر القـانون      . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بهـا       . أحكام القوانين  -٨٨٧
  .  يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاعالجديد على ما

قضاءه صحيحاً فـي ظـل القـانون الجديـد ولـو            . اإلجراء الذي تم صحيحاً في ظل القانون القديم        -
 ١٩٩٦ لـسنة  ٦٢ بالقـانون  ١٩٦٤ لـسنة   ٤٢مثال بشأن تعـديل ق المحامـاة        . كان يعتبره باطالً  

ب توقيع صـحف الـدعاوى التـي تجـاوز قيمتهـا             بوجو ٢٢/١٢/١٩٩٦المعمول به اعتباراً من     
  . خمسة آالف دينار من أحد المحامين

  . ال تثريب على الحكم إن هو لم يرد عليه. الدفاع الظاهر البطالن -
  )١٩٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٥/٦/٢٠٠٠ جلسة مدني ٧٨/١٩٩٩ الطعن(

  . ال على الحكم إن يرد عليه. الدفاع الظاهر البطالن -٨٨٨
  )١٩٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٧/١٠/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٠٤/١٩٩٩ لطعنا(

  . ال إلزام على محكمة الموضوع بالرد عليه. الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني صحيح -٨٨٩
  )١٩٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٥/١٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ٢٧٤/١٩٩٩ الطعن(

. الغايـة منـه   . ائي للمبنى الذي تحدث به مخالفـة لـشروط التـرخيص          حظر توصيل التيار الكهرب    -٨٩٠
امتنـاع البلديـة    . ثبوت مزايلة األضـرار بهـاتين المـصلحتين       . المصلحة العامة ومصلحة األفراد   

ال وجـه   . عن منح الشهادة باستيفاء المبنى لالشـتراطات الالزمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي              
  . ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. هر الفساددفاع ظا. الدفاع المتعلق بذلك. له

  )٢٠١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٠/١١/٢٠٠١ جلسةاري إد ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ انالطعن(

 . محكمة الموضوع ال تلتزم بالرد إال على الدفاع الذي يقوم على سند صحيح -٨٩١

  )٢٠١بع صالقسم الرابع المجلد الرا مج ١٩/١٢/٢٠٠١ جلسةتجاري  ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

 . ال يعيبه. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطالن -٨٩٢

  )٣١٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٦/٥/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ١٥٧/٢٠٠١ الطعن(
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 . ال يعيبه. إغفال الحكم الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد -٨٩٣

  )٣١٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/٥/٢٠٠٣ جلسة مدني ٤٢٧/٢٠٠٠، ٤٢٥ انالطعن(

 . ال على الحكم إن لم يرد عليه. الدفاع الظاهر الفساد -٨٩٤

  )٣١٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٨/١٢/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ١٦٠/٢٠٠٣، ١٥٩ انالطعن(

 . مثال. ال يعيب الحكم. عدم الرد عليه. الدفاع ظاهر الفساد -٨٩٥

  )٣١٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٦/٤/٢٠٠٤ جلسة مدني ٣١/٢٠٠٣ الطعن(

 . مثال. ال على الحكم إن التفت عنه. الدفاع الظاهر الفساد -٨٩٦

  )٣١٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٣٣٠/٢٠٠٣ الطعن(

تكليـف قاضـي البيـوع سـكرتير الجلـسة بالمنـاداة وتـالوة           . المقصود منها . المناداة على البيع   -٨٩٧
صـحة حكـم    . أثـره . ن عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلـسة إيقـاع البيـع             اإلعال

 . ال يعيبه. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطالن. رسو المزاد بصحة إجراءاته

  )٣١٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٦/٢٠٠٤ جلسة مدني ١٢٠/٢٠٠٣ الطعن(

 . م على الحكم بالرد عليهال إلزا. الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح -٨٩٨

  )٣١٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/٦/٢٠٠٤ جلسة مدني ٤٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

 . ال عيب. التفات محكمة الموضوع عنه. الدفع الظاهر البطالن -٨٩٩

طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح اإلجازة الخاصة ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار أخـصها                     -
أن لهـا مـصلحة قائمـة       . مـؤداه .  الموظفة إلي طلبها بعد صـدوره      قبول االستقالة التي اضطرت   
التفـات الحكـم عـن الـدفع بعـدم قبـول هـذا الطلـب النتفـاء                  . يقرها القانون في طلب إلغائه    

 . ال يعيبه. المصلحة

  )٣١٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١/١١/٢٠٠٤ جلسة مدني ٣٩/٢٠٠٤ الطعن(

 . ال يعيبه. سادعدم رد الحكم على دفاع ظاهر الف -٩٠٠

  )٣١٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٩/٣/٢٠٠٥ جلسةتجاري  ٩٣٨/٢٠٠٤، ٩١٤ انالطعن(

 . عدم التزام المحكمة بالرد عليه. الدفاع الظاهر الفساد -٩٠١

  )٣١٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢١/١١/٢٠٠٥ جلسة مدني ٥٣٩/٢٠٠٤ الطعن(

 لتعـارض ذلـك مـع األنظمـة المعمـول بهـا فـي بلديـة                 ثبوت عدم إمكانية قسمة العقار عيناً      -٩٠٢
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عـدم رد  . الكويت وأن البناء على القسيمتين متصل في الـسرداب والميـزان والطـابق األرضـي           
 . ال يعيبه. الحكم استقالالً على دفاع الطاعن أن العقار في حقيقته عقارين

  )٣١٨سادس صالقسم الخامس المجلد ال مج ٢٠/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

 . مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر الفساد -٩٠٣

  )٣١٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٤/٣/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ١١/٢٠٠٣ الطعن(

 . ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني صحيح -٩٠٤

  )٣١٨لقسم الخامس المجلد السادس صا مج ٢٤/٩/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٩٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

 . مثال. ال على الحكم إن لم يرد عليه. الدفاع الظاهر الفساد والمخالف للثابت باألوراق -٩٠٥

  )٣١٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٦/٩/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ١٦٤/٢٠٠٥ الطعن(

ال مخالفـة  .  أو رداً عنـه وعـدم تناولـه إيـراداً       التفات الحكم المطعون فيـه      . الدفاع ظاهر الفساد   -٩٠٦
 . فيه للقانون

  )٣١٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢/١٠/٢٠٠٦ جلسةعمالي  ١٠٤/٢٠٠٥ الطعن(

 . مثال. المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع ال يستند إلى أساس قانوني صحيح -٩٠٧

  )٣٢٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٤/١١/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ١٤٨٣/٢٠٠٥، ١٤٤٥ انالطعن(

 . مثال. يعيب الحكم ال. الدفاع ظاهر الفساد عدم الرد عليه -٩٠٨

  )٣٢٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٥/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

 . مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر الفساد -٩٠٩

 )١٦٩ص ١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١١/٢٠٠٣الطعن (

 . ال يعيبه بالقصور. إغفال الحكم بحث دفاع ال يقوم على أساس قانوني سليم -٩١٠

 )١٢٢ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٣/٢٠٠٥الطعن (

تمسك الطاعنة في منازعة إدارية بعـدم إعالنهـا بـصحيفة االسـتئناف خـالل الثالثـين يومـاً                    -٩١١
كتـاب وأن ذلـك راجـع إلـى فعـل المـستأنف وطلبهـا اعتبـار                 التالية إليداع الصحيفة إدارة ال    

 . العيب. التفات الحكم عنه. دفاع ظاهر البطالن. االستئناف كأن لم يكن

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٢٤/٢٠٠٥الطعن (

  . لرد عليهلبالحكم ال حاجة . الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون -٩١٢
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 مرافعات على ضرورة إعالن أمر المنع مـن الـسفر إلـى الـصادر ضـده       ٢٩٧النص في المادة     -
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         . الدائن بإعالن المدين خالل تلك المـدة      عدم قيام   
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 (

حكـم  . الحكم الصادر من المحكمة المعهود إليها نظر التظلمـات مـن األوامـر علـى عـرائض                 -٩١٣
فصل القاضي في التظلم يكون في حـدود مـا كـان لـه مـن واليـة                  . وقتي ال يمس أصل الحق    

إغفـال  .  علـى مـساس بأصـل الحـق        انطـواؤه . إحالة الدعوى إلى التحقيق    طلب.  إصداره دعن
 . بال عي. الرد عليه

  )٤١١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٣/٢٠٠٩جلسة  يمدن ١٨٣/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:إغفال الرد على دفاع ال يصادف محالً من الحكم -

الطعن بالتمييز ال يتسع لغير الحكم المطعـون فيـه وال يـستتبع الطعـن علـى جميـع األحكـام                      -٩١٤
  . أساس ذلك. السابق صدورها

ـ       - النعـي علـى الحكـم      . م االسـتئنافي النهـائي دون التمهيـدي       قصر الطعن بالتمييز علـى الحك
  . غير مقبول وال يصادف محالً. األخير
  )٢٠٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١١/١/١٩٩٨ جلسة تجاري ٢٦/١٩٩٧ الطعن(

النعـي  . انتهاء الحكم صحيحاً إلى اعتبار االستئناف كـأن لـم يكـن دون التعـرض لموضـوعه                 -٩١٥
 .  غير محلوروده على. على غيره

  )٢٠٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/٦/١٩٩٩ جلسة مدني ١٠٥/١٩٩٨ الطعن(
  

  -:إغفال الرد على القول المرسل أو الدفاع المتجرد من دليله -

   .غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم .محكمة الموضوع -٩١٦
  )١٤٩سنوات ص٧ مج ٢٧/١٢/١٩٧٧ تجاري جلسة ٥٦/١٩٧٧الطعن (



 المرافعات        

 

- ١٤٩ -  

   .غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم .محكمة الموضوع -٩١٧
  )١٤٩سنوات ص٧ مج ٣٠/٤/١٩٧٥ جلسة ٩/١٩٧٤الطعن (

   .محكمة الموضوع تقيدها في الفصل في الدعوى بطلبات الخصوم -٩١٨
  )١٥٠سنوات ص٧ مج ٢٦/٢/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٤،١٣/١٩٧٤الطعنان (

   .األخذ باإلقرار من سلطة محكمة الموضوع  -٩١٩
  )١٥٠سنوات ص٧ مج ١٧/٤/١٩٧٨ مدني جلسة ١٧/١٩٧٧الطعن (

رفـض  . الطلب أو الدفاع الذي لم يقدم صاحبه الدليل عليه أو المستند الـذي يـركن إليـه إثباتـه                   -٩٢٠
 . ال يعيبه. الحكم له

  )٨٢١القسم األول المجلد األول ص مج ٤/٢/١٩٨١ جلسةتجاري  ٨٧/١٩٨٠ الطعن(

 . غير جائزة. في دفاع لم يقدم دليلهمطالبة محكمة الموضوع بالفصل  -٩٢١

  )٨٢١القسم األول المجلد األول ص مج ١٤/١/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٤٤/١٩٨٤ الطعن(

متـى يعتبـر الـدفاع      . هـو الـدفاع الجـوهري     . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه       -٩٢٢
 . مثال على دفاع غير جوهري. جوهرياً

  )٨٢٢القسم األول المجلد األول ص مج ١٨/٣/١٩٨٥ جلسةعمالي  ٤٦/١٩٨٤ الطعن(

 . ال عيب. االلتفات عن الرد عليه. الدفاع العاري من الدليل -٩٢٣

  )٨٢٢القسم األول المجلد األول ص مج ٤/١٢/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٨٧/١٩٨٥ الطعن(

. أو الـدليل عليـه    . ال يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لـم يقـدم إليهـا مـستنده                -٩٢٤
 . علة ذلك

  )٥٩٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٤/٣/١٩٨٦  جلسةعمالي ٤٠/١٩٨٥ طعنال(

ورفـضها اسـتجواب الخـصم اآلخـر بـشأن          . التفات المحكمة عن ادعاء لم يقدم الخصم دليلـه         -٩٢٥
 . ال عيب. هذا اإلدعاء

  )٥٩٦القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٩/٧/١٩٨٦  جلسةتجاري ٢٥٦/١٩٨٥ الطعن(

 . مثال. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد عليه. قدم دليلهالدفاع الذي لم ي -٩٢٦

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/١٢/١٩٨٦  جلسةعمالي ٦٥/١٩٨٦ الطعن(
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مثال بشأن اسـتحالة إعـادة الحالـة إلـى مـا            . اطراح الحكم له ال يعيبه    . الدفاع الذي لم يقدم دليله     -٩٢٧
 . كانت عليه عند إبرام عقد البيع

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٢/١/١٩٨٧  جلسةمدني ١٨/١٩٨٦ الطعن(

 . مثال. ال يعيبه. إغفال الحكم التحدث عن دفاع متجرد عن دليله -٩٢٨

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١١/٢/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٢٥/١٩٨٦ الطعن(

 . م ترد عليهال تثريب على محكمة الموضوع إن ل. الدفاع الذي لم يقدم دليله -٩٢٩

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٣/٢/١٩٨٧  جلسةأحوال شخصية ٣٨/١٩٨٦ الطعن(

علـة  . ال يجـوز  . مطالبة محكمة الموضـوع بالفـصل فيـه       . الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو دليله       -٩٣٠
 . ذلك

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٣/٣/١٩٨٧  جلسةمدني ٢٢/١٩٨٦ الطعن(

 . مثال. إطراحه ال يعيب الحكم. ع الذي لم يقدم دليلهالدفا -٩٣١

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١/٦/١٩٨٧  جلسةمدني ١١/١٩٨٦ الطعن(

 . ال يعيبه. عدم إيراد الحكم له. الدفاع الذي لم يقم عليه دليل -٩٣٢

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٠/١/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢١٧/١٩٨٧ الطعن(

 .  يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم عليه دليلهال -٩٣٣

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٣١/١٠/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ٩/١٩٨٨ الطعن(

 . مثال. ال يعيب الحكم االلتفات عنه. الدفاع العاري عن الدليل -٩٣٤

  )٥٩٧صالقسم الثاني المجلد الثاني  مج ٩/١/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٧٨/١٩٨٨ الطعن(

 . ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر أو ال دليل عليه -٩٣٥

  )٥٩٧القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٢/٣/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٦٩/١٩٨٨، ٢٦٧ انالطعن(

 . ال يعيبه ما دام انتهى إلى النتيجة الصحيحة. عدم رد الحكم على دفاع لم يقم عليه دليل -٩٣٦

  )٥٩٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٥/٥/١٩٨٩  جلسةريتجا ٢١٠/١٩٨٨ الطعن(

 تفـصل فـي النـزاع       محكمـة الموضـوع   . البينة على من ادعى مدعياً كـان أم مـدعي عليـه            -٩٣٧
 عـدم التزامهـا بتكليـف الخـصوم بتقـديم       .المطروح على هدى األدلة والمستندات المقدمة إليهـا       

ـ . الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته        أنـه ال يعيـب حكمهـا التفاتهـا         . ؤدى ذلـك  م
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عن دفاع متجرد عن دليله أو عدم اتخاذ إجراء إثبات لـم يطلـب منهـا ولـم تـر هـي لزومـاً                        
 . التخاذه

  )٥٩٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٩/٣/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢٧١/١٩٨٨ الطعن(

جب إلـى طلـب اتخـاذ       رخصة لقاضي الموضوع فال عليه إن لـم يـست         . تعيين خبير في الدعوى    -٩٣٨
 . شرط ذلك. مزيد من إجراءات اإلثبات

لمحكمـة الموضـوع االلتفـات عنـه        . طلب إدخال الغير في الدعوى لتقديم ما لديه من مـستندات           -
 . ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على دفاع لم يقدم عليه دليل. إذا تبينت عدم جديته

  )٥٩٨قسم الثاني المجلد الثاني صال مج ١٩/٣/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢١٨/١٩٨٨ الطعن(

 . مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عنه. القول المرسل الذي ال دليل عليه -٩٣٩

  )٥٩٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٩/٣/١٩٨٩  جلسةتجاري ٢١٨/١٩٨٨ الطعن(

 . مثال. ال عيب. التفات الحكم عن الرد عليه. دفاع عار عن الدليل -٩٤٠

  )٥٩٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٢/٥/١٩٨٩ لسة جتجاري ٢٣٢/١٩٨٨ الطعن(

رفـض الحكـم    . غيـر الزم  . تكليف الخصوم بتقديم الدليل عن دفاعهم أو لفـت إلـى مقتـضياته             -٩٤١
 . ال يعيبه. لطلب أو دفاع لم يقدم صاحبه دليله أو مستنده

  )٥٩٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٧/١١/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٣٢/١٩٨٩ الطعن(

  . مثال. ال يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه -٩٤٢
  )٢٠٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٩/٢/١٩٩٨ جلسة تجاري ١٦٩/١٩٩٧ الطعن(

ال تلتـزم بـه محكمـة       . تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلـى مقتـضياته             -٩٤٣
  .  دليل دفاعهمثال لتقاعس الخصم عن تقديم. الموضوع

  )٢٠٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/٢/١٩٩٨ جلسة تجاري ٥٣٣/١٩٩٦ الطعن(

. أثـره . خلو األوراق من دليل على صدور حكم نهائي بالطاعـة وامتنـاع الزوجـة عـن تنفيـذه                  -٩٤٤
  . ال عيب. رفض الحكم للدفاع القائم على سقوط حقها في النفقة

  )٢٠٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٧/٣/١٩٩٨ جلسةأحوال شخصية  ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

  . ال يعيبه. التفات الحكم عن ذلك الدفاع. غير الزم. الرد على دفع لم يقدم دليله -٩٤٥
  )٢٠٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ٩٩/١٩٩٧ الطعن(
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  . ماهيته. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه -٩٤٦
  . ال يعيب حكمها. التفات المحكمة عنه. لدفاع من دليلهتجرد ا -

  )٢٠٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٢/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ٢٥/١٩٩٨ الطعن(

  . البينة على من يدعي خالف األصل -٩٤٧
عـدم التـزام المحكمـة بـه     . تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم سنده أو الـدليل عليـه         -

  . مثال. تفتت عن ذلك الدفاعوال عليها إن ال
  )٢٠٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٧٠/١٩٩٧ الطعن(

القـول المرسـل ال إلـزام علـى     . الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هـو الـدفاع الجـوهري         -٩٤٨
  . المحكمة بالرد عليه

  )٢٠٣م الرابع المجلد الرابع صالقس مج ٢٢/٣/١٩٩٩ جلسة مدني ٦١/١٩٩٧، ٤٧ انالطعن(

  . مثال. ال عيب. إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله -٩٤٩
  )٢٠٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/٥/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٠٨/١٩٩٩ الطعن(

ال يجـوز مطالبـة المحكمـة بالفـصل        . الدفاع الذي لم يقدم إلى المحكمة مستنده أو الـدليل عليـه            -٩٥٠
  . أنها تنظر في النزاع على هدي األدلة والمستندات التي تقدم إليها .علة ذلك. فيه

  )٢٠٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٤/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٢١/١٩٩٩ الطعن(

 . عدم التزام محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم لها مستنده أو دليله -٩٥١

  )٢٠٤قسم الرابع المجلد الرابع صال مج ١٠/٢/٢٠٠١ جلسة تجاري ٥٥٨/٢٠٠٠ الطعن(

 . مثال. ال يعيب حكمها. التفات المحكمة عن دفاع عاٍر عن دليله -٩٥٢

  )٣٢١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٣/٤/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦ن والطع(

 . ثالم. المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم دليله -٩٥٣

  )٣٢١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١١/٥/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٩٢/٢٠٠١ الطعن(

محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقـديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم                    -٩٥٤
 . لمقتضيات هذا الدفاع

  )٣٢١صالقسم الخامس المجلد السادس  مج ١/٦/٢٠٠٢ جلسةتجاري  ٣٤٣/٢٠٠١، ٣٣٦ انالطعن(

 . اليجوز. مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه -٩٥٥

  )٣٢٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣/٦/٢٠٠٢ جلسةاري إد ٣٤٦/٢٠٠١ الطعن(
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  . ال عيب. االلتفات عن دفاع ال يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون -٩٥٦
  )٣٢٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢١/٤/٢٠٠٣ جلسةي مدن ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ انالطعن(

 . ال عيب. عدم رد الحكم على دفاع لم يقدم صاحبه دليله -٩٥٧

  )٣٢٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٥/٦/٢٠٠٣ جلسة أحوال شخصية ١٩٤/٢٠٠٢ الطعن(

ال . أثـره . ليل عليـه  عدم التزام المحكمة بتكليـف الخـصم بتقـديم الـد          . الدفاع الذي لم يقدم سنده     -٩٥٨
 . مثال. تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع

  )٣٢٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/١٢/٢٠٠٤ جلسة أحوال شخصية ٤١٤/٢٠٠٣ الطعن(

 . ال عيب. التفات المحكمة عن نعى عار عن دليله -٩٥٩

  )٣٢٢ادس صالقسم الخامس المجلد الس مج ٤/٤/٢٠٠٥ جلسة مدني ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨ انالطعن(

 . ال عيب. عدم رد الحكم علي دفاع لم يقدم صاحبه دليله -٩٦٠

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة واألخذ بما يطمأن إليـه منهـا وإطـراح مـا عـداه                     -
عـدم وجـوب الـرد اسـتقالالً        . شرط ذلـك  . من سلطة محكمة الموضوع   . ومنها تقارير الخبراء  

 . مثال. كفاية الرد الضمني. لعلي ما يثيره الخصوم من حجج وأقوا

 )١٦٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٢٤٠/٢٠٠٦الطعن (

 -:سكوت الحكم عن الرد على المستندات الغير مؤثرة -

  . سكوت الحكم عن الرد على أحد المستندات ال يبطله متى كان مؤسسا على أسباب تحمله -٩٦١
  )٦٥٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٨/٣/١٩٩٣  جلسةتجاري ٢٦٧/١٩٩٠ الطعن(

  . ال يعيبه. سكوت الحكم عن الرد على مستند ال يتضمن داللة مؤثرة في الدعوى -٩٦٢
  )٦٥٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٦/٣/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ٤٥/١٩٩٣ الطعن(

ير رداً إغفال الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير إن تضمن التقر -
  -:عليها

عـدم التزامهـا اسـتقالال بـالطعون        . أثـره  .أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير الطمئنانها إليه       -٩٦٣
  . الموجهة إليه

  )١٤٩سنوات ص٧ مج ٢٦/١٢/١٩٧٧ تجاري جلسة ٤٩/١٩٧٦الطعن (
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 . علة ذلك. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. أخذ المحكمة بتقرير الخبير -٩٦٤

  )٧٩٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/١٢/١٩٧٩ جلسةتجاري  ١٢/١٩٧٩ الطعن(

الـرد علـى اسـتقالل علـى مـا          . صيرورته جزءاً من حكمهـا    . استناد المحكمة إلى تقرير الخبر     -٩٦٥
 . غير الزم متى أخذت المحكمة به القتناعها بصحته. يوجه إلى تقرير الخبير من مطاعن

  )٧٩٦القسم األول المجلد األول ص مج ٩/٥/١٩٨٣ جلسة عمالي ٤/١٩٨٣ الطعن(

متى أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإنها ال تلتزم بـالرد اسـتقالالً علـى االعتراضـات الموجهـة                   -٩٦٦
 . إليه

  )٧٩٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/١٢/١٩٨٤ جلسةتجاري  ١١٠/١٩٨٤ الطعن(

ـ              -٩٦٧ ضمنه تقريـر الخبيـر متـى       لمحكمة الموضوع أن تكتفي في أسباب حكمها باإلحالة إلـى مـا ت
مـا جـاء بهـذا      . علـى الطعـون الموجهـة إليـه       اقتنعت بما جاء فيه وال تلتزم بالرد اسـتقالالً          

 . التقرير يصبح جزءاً متمماً لحكمها

  )٧٩٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٧/٢/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٦٦/١٩٨٤ الطعن(

اعتبـار  . دها لتقريـر الخبيـر مـؤداه      اسـتنا . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تحصيل فهم الواقع   -٩٦٨
 . عدم التزامها بالرد على المطاعن الموجهة إليه. التقرير جزءاً من حكمها

  )٧٩٦القسم األول المجلد األول ص مج ١٠/٤/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٩٧/١٩٨٤، ١٩٤ انالطعن(

 الجـدل فـي ذلـك     . الرد على مـا وجـه إليـه مـن طعـون           . مؤداه. المحكمة بتقرير الخبير  أخذ   -٩٦٩
 . موضوعي

  )٧٩٦القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/٤/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٩٢/١٩٨٤ الطعن(

أخـذها  . تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهـم ممـا تـستقل بـه محكمـة الموضـوع                  -٩٧٠
علـى  عـدم التزامهـا مـن بعـد بـالرد           . بتقرير الخبير المنتدب الذي اعتمد تقريـراً استـشارياً        

 . الجدل في ذلك موضوعي.  للمعاينة التي أجراها الخبير االستشاريالمطاعن الموجهة

  )٧٩٧القسم األول المجلد األول ص مج ١٥/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٢٢/١٩٨٤ الطعن(

أخـذ الحكـم    . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تقدير عمل الخبير واألخذ به محموالً على أسبابه        -٩٧١
م المحكمـة بـالرد اسـتقالالً علـى الطعـون           عـدم التـزا   . اعتباره جزءاً مـن الحكـم     . بالتقرير

 . الجدل في ذلك موضوعي. الموجهة إلى التقرير

  )٧٩٧القسم األول المجلد األول ص مج ٢٦/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٥/١٩٨٥ الطعن(
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 . غير الزم. ردها على تقرير آخر مقدم في الدعوى. أخذ محكمة الموضوع بتقرير خبير -٩٧٢

  )٧٩٨القسم األول المجلد األول ص مج ١١/١٢/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٣١/١٩٨٣ الطعن(

عـدم بحـث الحكـم    . األخذ بتقرير الخبير ألسبابه التـي تـضمنت الـرد علـى دفـاع الطـاعن             -٩٧٣
 . مثال. ال قصور. لمستندات قدمت تدليالً على هذا الدفاع

  )٦٠٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٢/٢/١٩٨٦  جلسةتجاري ٩٣/١٩٨٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . موازنتها وإطراح ما ال يطمأن إليه واألخـذ بـرأي الخبيـر           بحث الدالئل و   -٩٧٤
 . الموضوع

مـؤداه عـدم التزامهـا بـالرد علـى مـا وجـه        . أخذ المحكمة بتقرير الخبير محموالً على أسبابه     -
ال عليها إن التفتت عن إجابة طلب إعادة المأموريـة إلـى الخبيـر لبحـث تلـك                  . إليه من مطاعن  

 . المطاعن

  )٦٠٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٦/٤/١٩٨٧  جلسةمدني ٣/١٩٨٧ عنالط(

متى أخـذت بـه اعتبـر جـزءاً مـن حكمهـا             . األخذ بتقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع       -٩٧٥
 . وال تكون ملزمة بالرد استقالالً على الطعون الموجهة إليه

  )٦٠٠ي المجلد الثاني صالقسم الثان مج ٣١/١/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٢٩/١٩٨٧، ٢١٩ انالطعن(

 . متى أخذت المحكمة بتقرير الخبير ال تلتزم بالرد استقالالً على االعتراضات الموجهة إليه -٩٧٦

  )٦٠٠القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/٥/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٣٧/١٩٨٧ الطعن(

 علـى  عـدم التـزام المحكمـة بـالرد اسـتقالالً        . أثـر ذلـك   . استناد المحكمة إلى تقرير الخبيـر      -٩٧٧
 . سبب ذلك. المطاعن الموجهة إليه

  )٦٠١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٧/٦/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٧٤/١٩٨٧ الطعن(

مـن  . تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينهـا وتـرجيح مـا يطمـأن إليـه                  -٩٧٨
 . سلطة محكمة الموضوع

. أخـذها بـه محمـوالً علـى أسـبابه         . الموضوعمن سلطة محكمة    . تقدير عمل الخبير واألخذ به     -
 . عدم التزامها بالرد استقالالً على الطعون الموجهة إليه. أثره

  )٦٠١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٤/١١/١٩٨٨  جلسةمدني ٤٨/١٩٨٩، ٤٦ انالطعن(

ـ   . من سـلطة محكمـة الموضـوع   . األخذ به. تقرير الخبير المقدم في الدعوى   -٩٧٩ ي اسـتنادها إليـه ف
الرد اسـتقالالً علـى الطعـون الموجهـة إليـه غيـر             . صيرورته جزءاً من حكمها   . أثره. حكمها
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 . علة ذلك. الزم

  )٦٠١القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢/٤/١٩٩٠  جلسةمدني ٨٩/١٩٨٩، ٣٢ انالطعن(

  . سلطة محكمة الموضوع في األخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه -٩٨٠
  )٦٥٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٣/١٩٩٢ جلسة تجاري ٣٢٩/١٩٩٠ الطعن(

رأي الخبير عنصر مـن عناصـر اإلثبـات فـي الـدعوى التـي تـستقل محكمـة الموضـوع                      -٩٨١
اسـتنادها إليـه واتخاذهـا منـه أساسـا للفـصل فـي              . حقها في األخذ بتقرير الخبيـر     . بتقديرها
  . الال على الطعون الموجهة إليهاعتباره جزءا من الحكم فال تلتزم بالرد استق. أثره. الدعوى
  )٦٥٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٦/١٩٩٢  جلسةتجاري ٨/١٩٩٢ الطعن(

اسـتنادها  . سلطة محكمـة الموضـوع فـي األخـذ بـه          . رأي الخبير عنصر من عناصر اإلثبات      -٩٨٢
ـ                 . أثره. إليه ة اعتباره جزءا من حكمها وال تكون من بعد ملزمـة بـالرد علـى الطعـون الموجه
  . عدم التزامها بإعادة المأمورية إلى الخبير. إليه

  )٦٥٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/٦/١٩٩٢  جلسةتجاري ٨/١٩٩٢ الطعن(

التفاتهـا عـن طلـب اإلعـادة للخبيـر ال يعيـب             . سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير       -٩٨٣
  . شرطه. الحكم
  )٦٥٥قسم الثالث المجلد الثاني صال مج ٢/١١/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٦/١٩٩٢ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى اطمأنـت إليـه             . األخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى      -٩٨٤
صيرورته جـزءا مـن الحكـم وعـدم التزامهـا بـالرد اسـتقالال               . أثره. استنادها إليه في حكمها   

 . على الطعون الموجهة إليه

  )٦٥٥قسم الثالث المجلد الثاني صال مج ٧/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٤٣/١٩٩٢ الطعن(

لمحكمة الموضوع األخذ بتقدير الخبير دون ما إلزام عليها بالرد اسـتقالالً علـى مـا يوجـه إليـه                   -٩٨٥
  . شرط ذلك. من طعون

  )٢٠٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/١/١٩٩٧ جلسة تجاري ١٤٥/١٩٩٥، ١٣١ان الطعن(

. الـدعوى يخـضع لـسلطة محكمـة الموضـوع         عنصر من عناصر اإلثبات فـي       . تقرير الخبير  -٩٨٦
  . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بإعادة المأمورية إليه. مؤداه. أخذها به

  )٢٠٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة تجاري ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ نوالطع(

 التقريـر يكـون جـزء مـن الحكـم وال      أن: مؤداه. اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير  -٩٨٧
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  . علة ذلك. تلتزم بالرد على ما وجه إليه من مطاعن
المحكمة غير ملزمة بطلـب الخـصم إعـادة األوراق إلـى الخبيـر متـى وجـدت فـي أوراق                      -

  . الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع
  )٢٠٨رابع صالقسم الرابع المجلد ال مج ٢٤/٩/٢٠٠٠ جلسة تجاري ٧٢٢/١٩٩٩ الطعن(

لها األخذ بتقريـر الخبيـر متـى اطمأنـت إليـه وال تكـون ملزمـة بـالرد                   . محكمة الموضوع  -٩٨٨
أخذها به محمـوالً علـى أسـبابه يفيـد أنهـا لـم              . علة ذلك . استقالالً على الطعون الموجهة إليه    

  . تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه
  )٢٠٨القسم الرابع المجلد الرابع ص جم ١١/١٢/٢٠٠٠ جلسة تجاري ٣٥/٢٠٠٠، ٢٧ انالطعن(

. خـضوعه لتقـدير محكمـة الموضـوع       . عنصر من عناصر اإلثبات في الـدعوى      . تقرير الخبير  -٩٨٩
 . مفاده. أخذها به محومالً على أسبابه

  )٢٠٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٧/٨/٢٠٠١ جلسة تجاري ٨١٠/٢٠٠٠، ٨٠٧ انالطعن(

عتماده تقريـر الخبيـر الـذي لـم يبـين مـستحقات المطعـون               النعي على الحكم المطعون فيه ا      -٩٩٠
ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلـى قيـام المطعـون ضـدها األولـى بـإجراء المقاصـة عنهـا                     

ثبـوت أن   . وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المـستحقات دون أن يبـين كيـف اسـتقى ذلـك                 
 فيمـا تطالـب بـه المطعـون ضـدها           الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن        

األولى لوجود التزامات على عاتق الطعون ضدها الثالثة تفـوق نـصيبها مـن الـدفعات الـواردة                  
 . النعي غير صحيح. أثره. من وزارة األشغال

  )٣٢٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٧/٦/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٤٩٦/٢٠٠١ الطعن(

عـدم التزامهـا مـن بعـد بـالرد          . ر محموالً على أسـبابه    أخذها بتقرير الخبي  . محكمة الموضوع  -٩٩١
 . مثال. علة ذلك. استقالالً على الطعون الموجهة إليه

  )٣٢٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١١/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٨١٢/٢٠٠٢ الطعن(

من سـلطة محكمـة الموضـوع متـى اطمأنـت إليـه             . األخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى      -٩٩٢
علـة  . عدم التزامها من بعد بالرد استقالالً علـى الطعـون التـي وجهـت إليـه               . ت بأسبابه واقتنع
 . ذلك

  )٣٢٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١١/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٨٨٦/٢٠٠٢ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع أن تأخـذ بـه أو          . عنصر من عناصر اإلثبات فـي الـدعوى       . تقرير الخبير  -٩٩٣
عـدم التزامهـا بـالرد علـى المطـاعن          . ه وتعرض عن البعض اآلخر    تطرحه كله أو تأخذ ببعض    
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التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير مادام أنها لم تجد في تلـك المطـاعن مـا يـستحق الـرد                     
 . عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير

  )٣٢٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٨/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ انالطعن(

. خـضوعه لتقـدير محكمـة الموضـوع       . عنصر من عناصر اإلثبات في الـدعوى      . ل الخبير عم -٩٩٤
أنهـا لـم تجـد فـي المطـاعن الموجهـة إليـه مـا                . مؤداه. أخذها بالتقرير محموالً على أسبابه    

  . يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
ب إليـه علـى الوجـه       وجوب أن يقـوم بمـا نـد       . عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين        -

حقهـا فـي االكتفـاء بمـا        . الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقـدير المحكمـة            
 . أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجالء وجه الحق في الدعوى

  )٣٢٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٨/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٢٣٠/٢٠٠٢ الطعن(

. تقـديره مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         .  من عناصر اإلثبات في الدعوى     عنصر. رأي الخبير  -٩٩٥
عـدم التـزام    . اعتبـاره جـزءاً مـن الحكـم       . أثـره . أخذ المحكمة به واستنادها إليه في حكمهـا       

  . علة ذلك. المحكمة من بعد بالرد استقالالً على المطاعن الموجهة إليه
الخبيـر متـى رأت فـي التقريـر وبـاقي       عدم التزامها بإعادة المأمورية إلـى       . محكمة الموضوع  -

 . أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٣٢٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٨/١٢/٢٠٠٣ جلسة عمالي ١٧٧/٢٠٠١، ١٧٤، ١٧٢ نوالطع(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى رأت فيـه مـا              . األخذ بتقرير الخبير محموالً على أسبابه      -٩٩٦
جد في المطاعن التي وجهـت إليـه مـا يـستحق الـرد بـأكثر ممـا                  يكفى لتكوين عقيدتها ولم ت    

 . تضمنه التقرير

  )٣٢٦القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٢/٥/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٢٤٣/٢٠٠٣ الطعن(

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات وتـرجيح مـا يطمـأن إليـه منهـا                -٩٩٧
ال تثريب عليهـا فـي األخـذ بـأي دليـل            .  الموضوع من سلطة محكمة  . واستخالص الحقيقة منه  

جواز اسـتنادها إلـى تقريـر خبيـر مقـدم           . تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق اإلثبات القانونية         
 ورقـة مـن     باعتبارهـا  ةفي دعوى أخرى بين الخصوم أنفـسهم إذا ضـمت للـدعوى المنظـور             

  . اضل في داللتهنأوراقها يحق للخصوم مناقشته والت
عـدم التزامهـا مـن بعـد        . أخذها بتقرير الخبير القتناعهـا بـصحة أسـبابه        . لموضوعمحكمة ا  -

 . بالرد استقالالً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير أخر

  )٣٢٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٢/٥/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٦١٤/٢٠٠٣ الطعن(
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عـدم  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . طراحهـا إواألخذ بها أو    تقدير األدلة وبحث المستندات      -٩٩٨
أن فـي قيـام الحقيقـة التـي         . علـة ذلـك   . زامها بالرد على كافة أقوال الخـصوم وحججهـم        تال

  . اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج
نـصراً مـن عناصـر    لمحكمة الموضوع األخذ بتقرير الخبير المقـدم فـي الـدعوى باعتبـاره ع       -

اعتباره جزءاً من الحكم فال تلـزم بـالرد اسـتقالالً علـى المطـاعن               . مقتضاه. أخذها به . اإلثبات
 . علة ذلك. التي وجهت له

  )٣٢٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٧١/٢٠٠٤ الطعن(

تقـدير األدلـة المقدمـة      لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع فـي الـدعوى وفـي               -٩٩٩
ال عليهـا إن لـم تـرد اسـتقالالً علـى            . فيها بما في ذلك عمل الخبير دون معقب عليها في ذلـك           

 . علة ذلك. الطعون الموجهة إلى ما تأخذ به من تقرير الخبير

 )١٢٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤١٤/٢٠٠٦الطعن (

. عقد وكفايتها أو عدم كفايتهـا وتحديـد الجانـب المقـصر فـي العقـد               تقدير قيام مبررات فسخ ال     -١٠٠٠
لهـا فـي هـذا النطـاق األخـذ          . لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علـى أسـباب سـائغة          

الالً علـى   سـتق اعـدم التزامهـا بـالرد       . بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متـى اطمأنـت إليـه          
 . اطراحها تلك المطاعن: مفاده. أسبابهأخذها به محموالً على . المطاعن الموجهة إليه

  )١٩٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٢٤٩/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:عدم الرد على دفاع تنازل عنه الخصم -

  . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -١٠٠١
: طهشـر . لتزام المحكمة االستئنافية بالرد على ما أبدى أمـام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع                 ا -

. التنازل الـضمني عـن الـدفع المبـدى أمـام أول درجـة             . عدم التنازل عنها صراحة أو ضمناً     
  . مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عنه. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة االستئناف. أثره

  )٢٠٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة مدني ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

. وجـوب تعرضـها للطلـب االحتيـاطي والفـصل فيـه           . لطلب األصلي قضاء المحكمة برفض ا    -١٠٠٢
 . عدم نزول صاحب الطلب عنه. شرطه

  )٢٠٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٥/٤/١٩٩٨ جلسة مدني ١٨٣/١٩٩٨ الطعن(
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  -:إغفال الرد على دفاع متعلق بخصم آخر -

 . مثال. غير مقبول. تعييب الطاعن للحكم بخصوص دفاع يتعلق بخصمه -١٠٠٣

  )٢٠٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٧/٦/١٩٩٨ جلسة تجاري ٤٧٨/١٩٩٧ الطعن(

  -:إغفال الرد على دفاع متعلق بمستندات لم يتمسك الخصم بداللتها -

ما يثيـره فـي هـذا الـصدد يعـد سـبباً جديـداً ال                . تقديم الطاعن مستندات دون التمسك بداللتها      -١٠٠٤
 . يقبل إثارته لدى محكمة التمييز

  )٢٠٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٦/٢/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٥/١٩٩٨ نالطع(

  -:عدم الرد على طلب لم يبد بصورة جازمة -

فـصل الحكـم فـي هـذا الطلـب دون أن يعـرض              . طلب الخصم رد التزامه إلى الحد المعقول       -١٠٠٥
  . علة ذلك. ال عيب. ألمور وردت في سياق صحيفة الدعوى ومنها استحالة تنفيذ االلتزام

  )٢٠٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢/١١/١٩٩٨ جلسة تجاري ١٠١/١٩٩٨ الطعن(

تصميم الخصم بمذكرته على الـدفع باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن مـع طلـب رفـض                       -١٠٠٦
. عدم تضمنها ما يفيد تنازلـه عـن الـدفع صـراحة أو ضـمناً      . االستئناف وتأييد الحكم المستأنف   

  . ال عيب. انتهاء الحكم لذلك
  )٢٠٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٨/٦/١٩٩٩ جلسة مدني ١٠٥/١٩٩٨ الطعن(

  . تحديده بطلبات الخصوم الختامية. نطاق الدعوى -١٠٠٧
ال . إطـراح الحكـم للطلـب غيـر الجـازم         . ماهيتـه . الطلب الذي يعد مطروحاً على المحكمـة       -

  . مثال. عيب
  )٢٠٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢/١٠/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٨٧/١٩٩٨ الطعن(

  . علة ذلك. أن يطرح على محكمة الموضوع. شرطه. الحكم باألداء المعادل -١٠٠٨
ال عليهـا إن لـم تعـرض للحكـم بـأداء            . وجوب تقيدها بطلبـات الخـصوم     . محكمة الموضوع  -

 . معادل لم يتمسك به الخصم

  )٢٠٦المجلد الرابع صالقسم الرابع  مج ١/١١/١٩٩٩ جلسة تجاري ٤٠٩/١٩٩٧ الطعن(
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  -:تعويل الحكم على المستندات المقدمة تقديماً صحيحاً -

تعتبـر مـن أوراق     . المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحـد الخـصوم أثنـاء نظـر الـدعوى               -١٠٠٩
أن تكـون قـد ُأرفقـت       : شـرط ذلـك   . الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قـضائها         

 . غير الزم. هاإعالن الخصم ب. بملف الدعوى

  )٢٠٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٨/١٠/٢٠٠١ جلسة تجاري ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

مستند قدم في فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح من الرد على إغفال  -
  -:المحكمة

ال . التفـات المحكمـة عنهـا     . غير مـصرح بتقـديمها    . تقديم مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم      -١٠١٠
 . يعيب حكمها

  )٨٢٢القسم األول المجلد األول ص مج ١٤/١٢/١٩٨٣ جلسةتجاري  ٦٦/١٩٨٣ الطعن(

متى حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بهـا إال بالقـدر الـذي تـصرح بـه                    -١٠١١
. ال علـى المحكمـة إن التفتـت عنـه       . الدفاع الذي يقدم دون أن يكـون مـصرحاً بـه          . المحكمة

 . م يصرح بهامثال استبعاد مذكرة ومستندات ل

  )٨٢٣القسم األول المجلد األول ص مج ١/٤/١٩٨٥ جلسةتظلمات  ٥٢/١٩٨٤ الطعن(

انقطـاع صـلتهم بهـا إال بالقـدر         . مـؤداه . حجز الدعوى للحكم بعد استيفاء الخـصوم دفـاعهم         -١٠١٢
ال تثريـب علـى المحكمـة اسـتبعادها مـذكرات أو مـستندات بعـد                . الذي تصرح به المحكمة   
 . دامت لم تصرح بتقديمهاحجز الدعوى للحكم ما

  )٨٢٣القسم األول المجلد األول ص مج ١٠/٦/١٩٨٥ جلسةعمالي  ١٣/١٩٨٥ الطعن(

. لـيس دفعـاً أو دفاعـاً فـي الـدعوى          . طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات أو مذكرات        -١٠١٣
 . ال عيب. عدم استجابة محكمة الموضوع له

  )٨٢٤لقسم األول المجلد األول صا مج ٤/١١/١٩٨٥ جلسةعمالي  ١٩/١٩٨٥ الطعن(

. االلتفـات عنـه  . الدفاع الوارد بمذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم ولـم يكـن مـصرحاً بهـا           -١٠١٤
 . ال عيب

  )٨٢٤القسم األول المجلد األول ص مج ١٣/١١/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٤٧/١٩٨٥ الطعن(
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ـ . من إطالقات محكمـة الموضـوع     . إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات     -١٠١٥ دم اإلشـارة إلـى     ع
 . القصور أو إخالل بحق الدفاع. هذا الطلب أو االستجابة إليه

  )٨٢٤القسم األول المجلد األول ص مج ١٥/١١/١٩٨٥ جلسةعمالي  ٢٥/١٩٨٥ الطعن(

التفات المحكمة عن مستندات أو مـذكرات قـدمت فـي فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم بـدون                      -١٠١٦
  . ال يعيب الحكم. تصريح من المحكمة

  )٦٥٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٦/٣/١٩٩٢  جلسةمدني ٧/١٩٩٠ الطعن(

التفات الحكم عن المستندات أو المذكرات المقدمـة أثنـاء فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم دون أن                     -١٠١٧
  . ال يعيبه.  بهايكون مصرحاً

  )٦٥٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣٠/١/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٢/١٩٩٣ الطعن(

متـى حجـزت الـدعوى للحكـم فـإن          . حاب الشأن فيما يبدون من أوجه دفـاع       الخصوم هم أص   -١٠١٨
التفـات المحكمـة    . مـؤدى ذلـك   . صلتهم بالخصومة تنقطع إال بالقدر الذي تصرح به المحكمـة         

 . ال يعيب الحكم. عن مستند أو مذكرة لم تصرح بتقديم أيهما

  )٦٥٧الثاني صالقسم الثالث المجلد  مج ٢٧/٣/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٠٦/١٩٩٤ الطعن(

التفات المحكمة عن مستند أو مذكرة قدمها الخصم خـالل فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم دون أن                     -١٠١٩
 . مثال. أساس ذلك. ال عيب. يكون مصرحاً له بذلك

  )٢٠٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٩/١١/١٩٩٩ جلسة تجاري ٦٣٢/١٩٩٨ الطعن(

. م مذكرات عنـد حجـز الـدعوى للحكـم         محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقدي       -١٠٢٠
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

 )١١٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٥٣/٢٠٠٦، ٣٦الطعنان (

  -:وم في أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقالالًعدم تتبع الخص -

فهم الواقع واستخالص الصفة في الدعوى والتعرف علـى حقيقـة العالقـة التـي تـربط طرفـي               -١٠٢١
مـن سـلطة محكمـة      . الخصومة واستظهار مدلول االتفاقات وتقصى النية المـشتركة إلطرافهـا         

لـف أقـوالهم ومنـاحي      المحكمة غير ملزمـة بتتبـع الخـصوم فـي مخت          . شرط ذلك . الموضوع
 . علة ذلك. دفاعهم والرد استقالالً على كل قول أو حجة أو طلب

 )١٢٧ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢١/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٩٦/٢٠٠٥الطعن (
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  -:إغفال طلب إدخال خصوم جدد -

إغفال طلب إدخال خصوم جـدد لـم يكونـوا خـصوماً فـي الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم                       -١٠٢٢
 . ال يعيبه. عدم رده على دفاع ظاهر البطالن.  ال يعيب الحكمالمستأنف

 )١١٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٥٣/٢٠٠٦، ٣٦الطعنان (

  -:عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يطلب منها ولم تر لزوماً له -

 .  ذلكشرط.  الشهود من سلطة محكمة الموضوعتقدير أدلة الدعوى وأقوال -١٠٢٣

  )١٤٩سنوات ص٧ مج ٢٦/١/١٩٧٦ مدني جلسة ١/١٩٧٤الطعن (

 . مثال. ال يعيبه. عدم اتخاذ الحكم إجراء إثبات لم يطلبه الخصم ولم ير هو من جانبه إليه -١٠٢٤

  )٦٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٣/١/١٩٨٦  جلسةعمالي ٢٧/١٩٨٥ الطعن(

 . ال عيب. ر الحكم حاجة إليهتحقيق لم يطلبه الخصم ولم ياتخاذ إجراء عدم  -١٠٢٥

  )٦٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٤/٣/١٩٨٦  جلسةأحوال شخصية ٤١/١٩٨٥ الطعن(

عدم اتخاذ إجراء من إجراءات اإلثبات ال يعيب الحكـم متـى وجـدت المحكمـة بـاألوراق مـا                     -١٠٢٦
 . يكفي لتكوين عقيدتها

  )٦٠٣ي المجلد الثاني صالقسم الثان مج ٥/١٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٨٦/١٩٨٨ الطعن(

من سلطة محكمة الموضـوع عـدم إجابتهـا طلـب الخـصوم             . اتخاذ مزيد من إجراءات اإلثبات     -١٠٢٧
 . ال يعيب حكمها. باتخاذها أو عدم ردها على هذا الطلب استقالالً

  )٦٠٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٧/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٦١/١٩٨٧ الطعن(

ال يعيـب الحكـم متـى       . عن طلب إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات         التفاتها  . الموضوعمحكمة   -١٠٢٨
 . وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكون عقيدتها

  )٦٠٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٢/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ٢٠٤/١٩٨٧ الطعن(

ال عليهـا إن لـم      . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . والموازنة بينهـا  بحث األدلة والمستندات     -١٠٢٩
 . د من إجراءات اإلثبات ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغةتستجب لمزي

  )٦٠٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٩/٥/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٧/١٩٨٨ الطعن(
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مـن سـلطة محكمـة      . تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والدالئل والقرائن والموازنـة بينهـا             -١٠٣٠
ال عليهـا بعـد ذلـك إال تـستجيب          . اب سـائغة  أن تقيم قضاءها علـى أسـب      . شرطه. الموضوع

 . لطلب اتخاذ مزيد من إجراءات اإلثبات

  )٦٠٣القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ٢٣/٥/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ٢٩/١٩٨٧ الطعن(

  . ال عيب. عدم اتخاذ المحكمة إجراءا لم يطلب منها ولم تر هي ما يدعو إليه -١٠٣١
  )٦٥٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٨/١١/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٩٤ الطعن(

ال تثريب على المحكمة إن هي لم تأمر باتخاذ إجراء إثبات لـم يطلبـه الخـصم ولـم تـر هـي                        -١٠٣٢
  . من جانبها حاجة إليه

  )٦٥٨القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٨/١١/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٩٤ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . دلـة والـشواهد والموازنـة بينهـا       تقدير ما يقدم فـي الـدعوى مـن األ          -١٠٣٣
ال عليهـا بعـد ذلـك أال تـستجيب          . أن تقيم قضاءها علـى أسـباب سـائغة        . شرطه. الموضوع

  . لطلب اتخاذ مزيد من إجراءات اإلثبات
  )٦٥٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٨/١١/١٩٩٥ جلسةأحوال شخصية  ٤٨/١٩٩٥ الطعن(

ضوع المزيد مـن إجـراءات اإلثبـات ال يعيـب حكمهـا متـى وجـدت                 عدم اتخاذ محكمة المو    -١٠٣٤
  . باألوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٦٥٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٩/١/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٤٨/١٩٩٥ الطعن(

متـى ال تلتـزم بـه وال تجيـب الخـصوم      . اتخاذ محكمة الموضوع لمزيد من إجراءات اإلثبـات       -١٠٣٥
  .  عليهستقالالًا ترد إلى طلب اتخاذها أو

. قضاء محكمة الموضوع بصحة الورقة المطعـون عليهـا بـالتزوير علـى مـا يكفـي لحملـه                    -
 . رفضها ضمنا طلب ندب خبير أو اإلحالة إلى التحقيق. مؤداه

  )٦٥٩القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٧/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٨٣/١٩٩٥ الطعن(

هـو الـدفاع الجـوهري الـذي        . ماهيتـه .  بإبداء الرأي فيـه    الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع     -١٠٣٦
  . يترتب على األخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى

عـدم التـزام   . تكليف الخصوم بتقديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم إلـى مقتـضياته                  -
ـ                     اً المحكمة به أو التزامها باتخاذ إجراء من إجراءات اإلثبات لم يطلب منهـا ولـم تـر هـي لزوم

  . له
  )٢٠٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/١/١٩٩٨ جلسة مدني ١٢٠/١٩٩٧ الطعن(
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  . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. االستجابة إلى طلب التحقيق أو رفضه -١٠٣٧
إفصاح المحكمة االستئنافية عن رفضها لطلب إحالـة الـدعوى للتحقيـق اسـتناداً لعـدم حاجتهـا                   -

  . ال أساس له.  السببالنعي على الحكم لهذا. إليه
  )٢٠٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٧/١٩٩٧ الطعن(

واقـع تـستقل بـه محكمـة        . قيام حالة العته التي تستوجب الحجـر كأحـد عـوارض األهليـة             -١٠٣٨
  . شرطه. الموضوع

م التزامهـا   عـد . تعويل الحكم في تحديد تاريخ قيام حالـة العتـه علـى تقريـر وزارة الـصحة                 -
  . باتخاذ إجراء آخر

  )٢١٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٦/١٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

إثبات الحكم إطراحه طلب الطاعن توجيه اليمين للمطعون ضدها باعتبار أنـه غيـر منـتج بعـد                   -١٠٣٩
 . ال عيب. ثبوت االمتناع عن االتفاق بأقوال الشهود

  )٢١٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٣/٥/٢٠٠٠ جلسةحوال شخصية  أ١٠٩/١٩٩٩ الطعن(

 . حد ذلك. ال يعيبه. التفات الحكم عنه. ليس حقاً للخصوم. اإلحالة للتحقيق -١٠٤٠

  )٣٢٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٠/١١/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٤٤/٢٠٠٢ الطعن(

 الـدعوى إلـى التحقيـق متـى وجـدت فـي             عدم التزامها بإجابة طلب إحالة    . محكمة الموضوع  -١٠٤١
  . عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

ثبـوت أن العقـد     . تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبـين العامـل غيـر محـدد المـدة                 -
تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفيـة إنهائـه أو أنـه مـرتبط بالعقـد المبـرم                    

انتهاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى أنـه عقـد محـدد        . ع وجوداً وعدماًبين الطاعنة ووزارة الدفا 
المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقـضاء مدتـه والتفاتـه عـن طلـب اإلحالـة                    

 . ال يعيبه.  دفاعهاإلثباتإلى التحقيق 

  )٣٢٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٠/١/٢٠٠٣ جلسة عمالي ٦٢/٢٠٠٢ الطعن(

ن لم تستجب لطلب المزيد مـن إجـراءات اإلثبـات متـى وجـدت فـي أوراق                  إلمحكمة  ال على ا   -١٠٤٢
 . الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٣٢٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢/٣/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ١٥٨/٢٠٠٢ الطعن(

ـ               . محكمة الموضوع  -١٠٤٣ ر أو  عدم التزامها باتخاذ المزيد مـن إجـراءات اإلثبـات بنـدب خبيـر آخ
 . تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٣٢٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٨/١٠/٢٠٠٣ جلسةتجاري  ٢٣٠/٢٠٠٢ الطعن(
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ال عليهـا   . مـؤداه . تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى واألدلـة المقدمـة فيهـا             -١٠٤٤
 . تحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات اإلثباتإن هي التفتت عن طلب اإلحالة إلى ال

  )٣٢٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٧٠٣/٢٠٠٣ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع وهـي غيـر            . تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلـة        -١٠٤٥
 هـم ملزمة بالتحدث في حكمها عن كـل قرينـة يـدلى بهـا الخـصوم أو أن تـورد كـل حجج                     

 . مثال. قيود ذلك.  أو االستجابة لطلب ندب خبير في الدعوىوتفندها

  )٣٣٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٩/١٠/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٨٤٥/٢٠٠٣ الطعن(

 . شرط ذلك. ال يعيبه. سكوت الحكم عن الرد على مستند والتفاته عن طلب ندب الخبير -١٠٤٦

  )٣٣٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٩/١٠/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٨٤٥/٢٠٠٣ الطعن(

للمحكمة االلتفات عنـه متـى وجـدت فـي األوراق مـا             . طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم      -١٠٤٧
 . يكفى لتكوين عقيدتها

 )٣٦٩ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥الطعن (

.  تملـك المحكمـة عـدم االسـتجابة إليهـا          ليس حقاً للخصوم وإنما رخصة    . طلب إجراء التحقيق   -١٠٤٨
 . مثال. أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتهاأن تجد في . شرطه

  )٤٨٩ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١٢/٢٠٠٨ جلسة أحوال شخصية ١٣/٢٠٠٨الطعن (

  -:النعي على الحكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له -

 لم تكن بناء على طلب المدعى عليـه إذا لـم يـتم تكليفـه بالحـضور                  الحكم باعتبار الدعوى كأن    -١٠٤٩
  . مثال. ليس وجوبياً على المحكمة. خالل الميعاد

  )٢١٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٣/١٠/١٩٩٩ جلسة تجاري ١٢١/١٩٩٨ الطعن(

. إقامة محكمة الموضوع حكمها على ما حـصلته بالمخالفـة لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى                -١٠٥٠
  . مثال النتفاء ذلك. بطل الحكمي

  )٢١٨القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/١٢/١٩٩٩ جلسة تجاري ١٠١/١٩٩٩ الطعن(

عيب مخالفة الثابت باألوراق يتحقق بإهـدار قاضـي الموضـوع الوقـائع الثابتـة مـن األدلـة                    -١٠٥١
  . مثال لما ال يعد كذلك. المطروحة عليه

  )٢١٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١١/٦/٢٠٠٠ ةجلس تجاري ٨/٢٠٠٠، ٧٥٢/١٩٩٩ انالطعن(
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أن يكون عدم مراعاة ميعاد اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل             : شرطه. اعتبار االستئناف كأن لم يكن     -١٠٥٢
النعـي عليهـا لعـدم     . توقيع الجـزاء جـوازي للمحكمـة      . المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده     

 . غير جائز. استعمالها هذه الرخصة

  )٣٣٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٣/١١/٢٠٠٣ جلسةمدني  ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العالجـي باإليـداع بإحـدى المـصحات حـال ثبـوت                    -١٠٥٣
 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٨٣ لـسنة    ٤ ق   ٢،  ٣٣/١اإلدمان المنـصوص عليهمـا فـي المـادة          

التـزام  . ري لمحكمـة الموضـوع    هو حـق اختيـا    هو تدبير احترازي وليس عقوبة و     . المخدرات
الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتباره فتـرة اإليـداع بالمـصحة النفـسية عقوبـة مقيـدة                   

النعـي عليـه فـي      . صحيح في الواقـع والقـانون     . موافقة ذلك ما اتخذته الجهة اإلدارية     . للحرية
 . على غير أساس. هذا الشأن

  )٣٣١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/١١/٢٠٠٤ جلسةإداري  ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ انالطعن(

عـدم اسـتجابتها لطلـب إعـادة        . قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخـصوم          -١٠٥٤
 . علة ذلك. ال يعيب الحكم. الدعوى للمرافعة

  )٣٣١القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٢/١٢/٢٠٠٥ جلسةمدني  ٧٩٢/٢٠٠٤، ٧٩١ انالطعن(
  

  -:مة عن إجراء من إجراءات اإلثبات الذي أصدرته من تلقاء نفسهاعدول المحك -

عدول المحكمة عن تنفيذ حكم االستجواب الـذي أصـدرته مـن تلقـاء نفـسها متـى رأت فـي                      -١٠٥٥
 . ال عيب. أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٣٣١صالقسم الخامس المجلد السادس  مج ٢١/١٢/٢٠٠٥ جلسةتجاري  ٣٢٣/٢٠٠٤ الطعن(

أال يكـون حكمهـا قـد تـضمن         : شـرط ذلـك   . جواز عدول المحكمة عنهـا    . إجراءات اإلثبات  -١٠٥٦
 رفـع الطـاعن الـدعوى إرتكانـاً         -. قضاء قطعياً في مسألة تتعلق بجواز أو عدم جواز اإلثبات         

قضاء محكمة التمييز بجـواز اإلثبـات بهـذا الطريـق مـن             . إلى اليمين الحاسمة فقط في إدعائه     
عـدم  . قـضاء قطعـي   .  واستيفاء اليمين شـروط قبولهـا الـشكلية والموضـوعية          طرق اإلثبات 

 . جواز معاودة منازعة المطعون ضده فيه

  )٢٧١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢/٥/٢٠١١جلسة  يمدن ٦٤٥/٢٠٠٨الطعن (
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  -:االستخالص السائغ -

 . مثال. وضوع بهاستقالل محكمة الم. تقدير أقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض اآلخر -١٠٥٧

  )١٤٨سنوات ص٧ مج ٨/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٣٧/١٩٧٧الطعن (

شـرط  . اسـتقالل محكمـة الموضـوع بـه        .تقدير أقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض اآلخر       -١٠٥٨
  .ذلك

  )١٤٨سنوات ص٧ مج ٨/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٣٧/١٩٧٧ طعنال(

 . شرطه .تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع -١٠٥٩

  )١٤٨سنوات ص٧ مج ٨/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٣/١٩٧٦ طعنال(

 . شرط ذلك. تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ِِ -١٠٦٠

  )١٤٩سنوات ص٧ مج ٣١/٣/١٩٧٦ تجاري جلسة ٤٥/١٩٧٤ طعنال(

 . شرط ذلك. تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع ِِ -١٠٦١

  )١٤٩سنوات ص٧ مج ٢٠/٢/١٩٧٤ جلسة  تجاري٤٠/١٩٧٣ طعنال(

 . شرط ذلك .تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع -١٠٦٢

  )١٥٠سنوات ص٧ مج ١٤/١١/١٩٧٣ تجاري جلسة ١٦/١٩٧٣ طعنال(

   .مثال. غير منتج .النعي عليه في باقي الدعامات .إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله -١٠٦٣
  )١٥١سنوات ص٧ مج ٢١/٦/١٩٧٨ تجاري جلسة ٨/١٩٧٧ طعنال(

جـدل موضـوعي ال يجـوز       . المنازعة في تقدير األدلة التي أقيم الحكم عليهـا ومـدى كفايتهـا             -١٠٦٤
 . إثارته لدى محكمة التمييز

  )٧٩٨القسم األول المجلد األول ص مج ٦/١٢/١٩٨٢ جلسة مدني ١٨/١٩٨٢ الطعن(

تهـا أمـام محكمـة      ال تجـوز إثار   . المجادلة المتعلقة بسلطة محكمة الموضوع في تقـدير الـدليل          -١٠٦٥
 . التمييز

  )٧٩٨القسم األول المجلد األول ص مج ٢٨/٣/١٩٨٣ جلسة عمالي ١/١٩٨٣ الطعن(

. لهـا األخـذ بـأي دليـل       . من سلطة محكمة الموضـوع    . وتقدير أدلة الدعوى  . استخالص الواقع  -١٠٦٦
 . كفاية أن تبين الحقيقة على أسباب سائغة

  )٧٩٨م األول المجلد األول صالقس مج ٧/١٢/١٩٨٣ جلسةتجاري  ٦١/١٩٨٣ الطعن(
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أقام الحكم قضاءه على عدة قرائن استنبطها من مسلك الخـصوم ووقـائع الـدعوى مـن شـأنها                    -١٠٦٧
 . غير جائز. الجدل في ذلك أمام التمييز. أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها

  )٧٩٩القسم األول المجلد األول ص مج ١٠/٢/١٩٨٤ جلسةعمالي  ١٨/١٩٨٣ الطعن(

أخـذها بـبعض أقـوال      . ة الموضوع أال تأخذ من أقـوال الـشاهد إال مـا تـرى صـدقة               لمحكم -١٠٦٨
 . ال يعيب حكمها. الشاهد

  )٧٩٩القسم األول المجلد األول ص مج ٢١/١/١٩٨٥ جلسة عمالي ٤٥/١٩٨٤ الطعن(

 . مقدار النفقة. مثال. ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -١٠٦٩

  )٧٩٩القسم األول المجلد األول ص مج ١/٤/١٩٨٥ جلسة خصيةأحوال ش ٣/١٩٨٥ الطعن(

استناد الحكم لحكم آخر سبق صدوره بين بعض الخـصوم فـي الـدعوى وأودع بملفهـا كمـستند                    -١٠٧٠
 . ال عيب. فيها إضافة إلى قرائن أخرى بالدعوى

  )٨٠٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٦٦/١٩٨٤، ٦٢، ٢٣٦/١٩٨١ نوالطع(

انتهاء الحكم في حدود سلطته التقديرية إلى أن تقصير الطـاعن فـي التوريـد هـو الـسبب فـي                      -١٠٧١
 . موضوعي. الجدل في ذلك. وقوع الضرر

  )٨٠٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٣٤/١٩٨٤ الطعن(

النعـي فـي    . قـدين إلى عـدم انتفـاء خطـأ أحـد المتعا         . انتهاء الحكم في حدود سلطته التقديرية      -١٠٧٢
 . ال أساس له. ذلك

  )٨٠٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٣٤/١٩٨٤ الطعن(

انتهاء الحكم في حدود سلطته التقديرية إلى أن تقصير الطاعنـة فـي التوريـد هـو الـسبب فـي                      -١٠٧٣
 . الجدل في ذلك موضوعي. وقوع الضرر

  )٨٠٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٣٥/١٩٨٤ الطعن(

 . ال يعيبه. انتهاء الحكم إلى رفض ضم دعاوى الستناد كل منها إلى عقد خاص -١٠٧٤

  )٨٠٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/٦/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٣٤/١٩٨٤ الطعن(

 . ال عيب. األخذ بأقوال شهود سمعهم الخبير كقرينة ضمن قرائن أخرى -١٠٧٥

  )٨٠١القسم األول المجلد األول ص مج ١٠/٧/١٩٨٥ جلسةري تجا ٢٢/١٩٨٥ الطعن(
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مـن سـلطة محكمـة      . تقدير مدى اشتمال التنبيه باإلخالء علـى الرغبـة فـي إنهـاء اإليجـار               -١٠٧٦
  . شرط ذلك. الموضوع

  )٢١٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٧/٣/١٩٩٧ جلسة تجاري ٣٣٤/١٩٩٥، ٣٣٠ انالطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . ص إخالل المتعاقد بالتزامـه    فهم الواقع في الدعوى واستخال     -١٠٧٧
  . شرط ذلك

  )٢١٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٤/٣/١٩٩٧ جلسة تجاري ٢٣٧/١٩٩٥، ٢٣٦، ٢٣٥ نوالطع(

انتهاء الحكم في استخالص سائغ إلى اعتبار ميزة مـنح العامـل تـذكرتي سـفر سـنوياً جـزءاً                     -١٠٧٨
  . ال عيب. همن أجر

  )٢١١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٣/٦/١٩٩٧ جلسة عمالي ١٢٧/١٩٩٦، ١٢٥ انالطعن(

هو تسبب المدعي أو المستأنف بفعلـه أو امتناعـه فـي عـدم الـسير                . مناطها. سقوط الخصومة  -١٠٧٩
  .  مرافعات٩٥م. أساس ذلك. في الدعوى مدة سنة سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال

. شـرطه . موضـوعي . جراءات الـسير فـي الخـصومة      تقدير قيام المانع الذي يحول دون اتخاذ إ        -
مثال بشأن اعتبار الغزو العراقي وعدم االسـتدالل علـى ملـف الـدعوى بعـد التحريـر مانعـاً                    

  . يوقف سريان مدة السنة
  )٢١١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١/١٢/١٩٩٧ جلسةي مدن ١٢/١٩٩٦ الطعن(

سات متخـذة شـكل شـركات مـساهمة يـأذن           من مؤس . مناط جوازها . ممارسة المهنة المصرفية   -١٠٨٠
بطـالن كـل اتفـاق يخـالف ذلـك          . أثـره . مخالفة ذلـك  . أساس ذلك . لها مرسوم تأسيسها بذلك   

والتفـات الحكـم عـن إيـراد جديـد          . مثال لتسبيب سائغ  . تعلقه بالنظام العام  . علته. بطالناً مطلقاً 
  . رداً على دفاع الخصم

  )٢١٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٧/١٢/١٩٩٧ جلسة تجاري ٤٥٨/١٩٩٦، ٤٤٨ انالطعن(

. ال يعيبـه  . إلزام الحكم الطاعنة بكامل التعويض لما خلص إليه من ثبـوت الخطـأ فـي جانبهـا                 -١٠٨١
  . مثال
  )٢١٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/١/١٩٩٨ جلسة مدني ١٦٢/١٩٩٧، ١٤٨ انالطعن(

م النص عليـه إذا لـم يترتـب علـى اإلجـراء             عدم الحكم بالبطالن رغ   . حاالته. بطالن اإلجراء  -١٠٨٢
تحقق الغايـة مـن اإلجـراء رغـم حـصول المخالفـة             . ماهيته. الضرر المعتبر . ضرر للخصم 

مثـال بـشأن اسـتخالص      . تحقق المصلحة المقصود صيانتها مع انتفـاء الـضرر        . مفاده. الشكلية
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رر وعـدم الحكـم     الحكم من األوراق على نحو سائغ تحقق الغاية مـن اإلجـراء وانتفـاء الـض               
  . صحيح. ببطالن إجراءات اإلعـالن

  )٢١٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٠/١/١٩٩٨ جلسة مدني ٨٦/١٩٩٧ الطعن(

  . شرط ذلك. هو األصل. أحقية األم في الحضانة -١٠٨٣
قيام الزوجية بين األب واألم يوجب على األخيرة اإلقامـة فـي منـزل الزوجيـة دون أن تغـادره                     -

  . بغير إذنه
  . شرط ذلك. تقديره موضوعي. قدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقعت -
الحكم بإسقاط حضانة األم للـصغيرين لتركهـا منـزل الزوجيـة وسـفرها لبلـد آخـر دون إذن                     -

  . ال يعيبه. الزوج ودون أن تمتثل ألمر المحكمة بالعودة بهما إلى مسكن الزوجية
  )٢١٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٥/٤/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

إقامة الحكم قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبـة بـالتعويض لعـدم رفعـه الـدعوى خـالل                    -١٠٨٤
 وهـو ميعـاد سـقوط واختالفـه         ١٩٦١ لـسنة    ٣ مـن ق     ٣٣المدة القانونية الواردة بنص المادة      

اعتبـاره أن إجـراءات     عن ميعاد تقادم دعوى المسئولية عـن العمـل غيـر المـشروع وعـدم                
  . ال عيب. تحريك الدعوى الجزائية ظروفاً قهرية تحول دون رفع دعوى التعويض

  )٢١٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١١/٥/١٩٩٨ جلسة مدني ٣/١٩٩٨ الطعن(

  . تحقق الضرر للخصم المتمسك به. شرطه. الحكم بالبطالن -١٠٨٥
الـدعوى لحـضوره وإبـداء دفاعـه فـي          القضاء برفض الدفع ببطالن إعالن الخصم بـصحيفة          -

مواجهة خصمه مما تنتفي معه مصلحته في الدفع إضـافة إلـى عـدم تقديمـه الورقـة المـدعى                    
  . صحيح. ببطالنها
  )٢١٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٥/٩/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٨٢/١٩٩٨ الطعن(

شـرط  . قع تـستقل محكمـة الموضـوع بـه        وا. تقدير النفقة بأنواعها وتناسبها مع حالة الملزم بها        -١٠٨٦
  . مثال لتسبيب سائغ. ذلك

  )٢١٥القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٦/٣/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٨٢/١٩٩٨، ٧٩ انالطعن(

مـن سـلطة    . تقدير البينات في الدعوى واستخالص الواقـع منهـا وإضـرار الـزوج بزوجتـه               -١٠٨٧
  . شرط ذلك. محكمة الموضوع

على ما ثبت لديـه مـن تعـاطي الـزوج للخمـر واالعتـداء علـى زوجتـه                   إقامة الحكم قضاءه     -
  . ال عيب. بالضرب وعدم قبوله لإلصالح واستحالة العشرة الزوجية وانتهائه إلى التفريق

  )٢١٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣٠/١٠/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٢١/١٩٩٩ الطعن(
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مـا يكفـي فـي هـذا        . ليس بـالزم  . ا بجميع تفاصيلها  ورود الشهادة على الواقعة المطلوب إثباته      -١٠٨٨
  . الصدد

. اختالف الشهود في بعض التفصيالت ال يعيب الحكـم إذا مـا اطمأنـت المحكمـة إلـى أقـوالهم                    -
  . مفاده. أخذها بأقوال الشاهد

  )٢١٦القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣١/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ٤٧/١٩٩٩، ٤٤ انالطعن(

  . شرطه. واقع لمحكمة الموضوع.  التأمين من عدمهاستخالص قيام وكالة -١٠٨٩
انتهاء الحكم إلى أن المطعون ضدها وكيلة تأمين عـن الطـاعن وأن اسـتالمها كافـة اإلنـذارات                    -

 . ال عيب. والتبليغات الموجهة إليه صحيح

  )٢١٧القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/٨/٢٠٠٠ جلسة تجاري ٦٧/١٩٩٩ الطعن(

مطعون فيـه سـائغاً انتفـاء الخطـأ المهنـي فـي جانـب الطبيـب المعـالج             استخالص الحكم ال   -١٠٩٠
للطاعنة من تقريـر الطـب الـشرعي وخلـو األوراق مـن أن موافقتهـا الكتابيـة تمـت دون                     

 . موضوعي. الجدل في ذلك. تبصرتها بأبعاد تلك العملية

  )٣٣٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٤/٣/٢٠٠٢ جلسة مدني ٢١٩/٢٠٠٠ الطعن(

لمحكمة الموضوع بحث الدالئل والمستندات المقدمة في الـدعوى وإطـراح مـا ال تطمـئن إليـه                   -١٠٩١
الجـدل حـول    . ولو كان محتمالً واستخالص ما تراه متفقاً مـع واقـع الـدعوى مـا دام سـائغاً                 

. ال يجـوز أمـام التمييـز      . سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الـدعوى وتقـدير أدلتهـا            
  .مثال بشأن حضانة

  )٣٣٢القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٢/٦/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٢٢/٢٠٠٢ الطعن(

مـن مـسائل الواقـع التـي يـستقل بتقـديرها قاضـي              . تغير الظروف أو بقاؤها علـى حالهـا        -١٠٩٢
 . مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )٣٣٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٣/٧/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٨/٢٠٠١ الطعن(

تتبعهـا للخـصوم    . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة       -١٠٩٣
  . غير الزم. في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقالالً على كل حجية أو قول أثاروه

  )٣٣٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/٩/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٣/٢٠٠٢ الطعن(

ي بين الزوجين أو انتفـاء ذلـك وصـدور اعتـراف صـريح أو ضـمني                مكان التالق إالتحقق من    -١٠٩٤
  . مثال بشأن ثبوت النسب. مادام سائغاً. موضوعي. من الزوج بالنسب

  )٣٣٣القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٧/١٠/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٨٦/٢٠٠١ الطعن(
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ح مـا تطمـئن إليـه وأن        لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من مـستندات وتـرجي             -١٠٩٥
. تتبعهـا للخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم وحججهـم           . تبين الحقيقة التي اقتنعت بها مادام سائغاً      

 . شرط ذلك. غير الزم

  )٣٣٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٠/١١/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٤٣/٢٠٠٢ الطعن(

ـ             -١٠٩٦ ما أمـام المحـاكم بـدعاوى       اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بـالتطليق للـضرر أن الـزوجين تخاص
 . سائغ. متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما

  )٣٣٤القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٧/١١/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ٢٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

  . ماهيته. اإلقرار -١٠٩٧
لهـا أن تعتبـره حجـة قاطعـة أو          . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تقدير اإلقرار غير القضائي    -

 الحجية طالما أن قضاءها يقـوم علـى مـا يبـرره ويـستند إلـى أصـل ثابـت فـي                      تجرده من 
 . األوراق

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبـات عالقـة عمـل بينهـا وبـين المطعـون                     -
 ذلك وأن العقـد الـذي يربطهـا بـه كمحاميـة متدربـة               إلثباتضده وأن ما قدمته ال يصلح دليالً        

قـضاؤه براتبهـا حتـى تـاريخ        . لقاء أجر ال يخضع ألحكام قـانون العمـل        هو عقد تعلم المهنة     
 . ال يعيبه. استقاللها بالعمل لحسابها الخاص

  )٣٣٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٦/٥/٢٠٠٣ جلسة عمالي ٨٧/٢٠٠٢، ٧٣ انالطعن(

ـ             . تقادم الحقوق المالية للموظف    -١٠٩٨ فـي  . همايز المشرع في حساب مدتها بين علمـه بهـا مـن عدم
. عـدم تـوافره   . المقصود بالعلم فـي هـذه الحالـة       . حالة العلم اكتفى بمدة قدرها بسنة من تاريخه       

. لقاضـي الموضـوع مـادام سـائغاً     . استخالص هذا العلـم   . ال يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم       
  .  في شأن الخدمة المدنية١٥/١٩٧٩ ق ٢١م 

ال تعني انتهـاء خدمـة الموظـف تلقائيـاً وبقـوة            . الستقالةقرينة قانونية على ا   . االستقالة الضمنية  -
لهـا إن شـاءت أعملتهـا    . القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة اإلدارية التي يتبعهـا الموظـف           

التـزام  . وجوب علم الموظف بمـا تتجـه إليـه إرادة الجهـة اإلداريـة     . وإن شاءت تغاضت عنها 
 . على غير أساس .النعي عليه في هذا الشأن. الحكم هذا النظر

  )٣٣٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٩/١١/٢٠٠٤ جلسةإداري  ٨٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

استناد الحكم إلى أسباب سائغة لها أصل ثابت في األوراق ويـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـت                     -١٠٩٩
 . غير مقبول. جدل موضوعي. المجادلة في سالمة هذا االستخالص. إليها

  )٣٣٥القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة  مدني١٢/٢٠٠٥، ٣،  ٧٨٢/٢٠٠٤ نوالطع(
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تبـادل المعلومـات بـين الجهـات        . ماهيتـه . القرار اإلداري الذي يكون محالً لـدعوى اإللغـاء         -١١٠٠
 قانونيـة وال تتـوافر لهـا مقومـات القـرار اإلداري             ينها ال يتولد عنها بذاتها آثار     اإلدارية فيما ب  

 . رية مما يجوز الطعن عليها بدعوى اإللغاءوال تعد قرارات إدا

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       
 . اإللغاء لهلعدم توافر مقومات القرار اإلداري وانتفاء مناط قبول دعوى 

  )٣٣٧القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٦/٥/٢٠٠٦ جلسةاري إد ٢١٨/٢٠٠٥ الطعن(

اسـتقالل قاضـي    . مـن مـسائل الواقـع     . استخالص توافر أو عدم توافر إقرار المـدين بالـدين          -١١٠١
 أسـباب سـائغة مـن       علـى ه  إقامـة قـضائ   . شـرطه . بغير معقب عليه  الموضوع بالفصل فيها    

مثـال بـشأن اسـتخالص سـائغ إلقـرار أحـد       . لنتيجة التي خلـص إليهـا     ا إلىشأنها أن تؤدي    
 . الورثة بالدين وحجيته قبل باقي الورثة

 )٣٢٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٨جلسة   مدني٢٦٧/٢٠٠٧، ٢٥٩الطعنان (

 فـي  عليـه النعـي   .  أسباب ال مخالفة فيها للقانون أو الثابـت بـاألوراق          علىقامة الحكم قضاءه    إ -١١٠٢
 . مثال. غير صحيح. هذا الشأن

 )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

مرض الموت من ضوابطه أن يكون المرض مما يغلـب فيـه الهـالك ويـشعر معـه المـريض                     -١١٠٣
ال يشترط فيه أن يكون قد أثـر تـأثيراًَ ظـاهراً  فـي حالـة المـريض           . بدنو أجله وينتهي بوفاته   

 . مثال بشأن استخالص سائغ لمرض الموت. نفسية ووصل إلى المساس بإدراكهال

 )٣٢٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٠/٢٠٠٨جلسة  أحوال شخصية ١٩٣/٢٠٠٧الطعن (

اسـتحقاقها  . الزمـه .  ثم موتـه مـن هـذا المـرض       - في فقه المالكية     -طالق المريض المرأته     -١١٠٤
مثال بشأن بطالن الطـالق الـذي أوقعـه الوكيـل عـن      .  تكنالميراث سواء كانت في العدة أو لم   

 . الموكل أثناء مرض موته

 )٣٢٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٠/٢٠٠٨جلسة  أحوال شخصية ١٩٣/٢٠٠٧الطعن (

اسـتخالص  . ماهيتـه . الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المـشروع بـالتعويض عنـه             -١١٠٥
. المـشروع الموجـب للمـسئولية وبـين الـضرر أو نفيهـا            عالقة السببية بـين العمـل غيـر         

مثـال السـتخالص سـائغ لنفـى المـسئولية فـي جانـب الجهـة             . موضوعي متى كان سـائغاً    
 . اإلدارية المطعون ضدها

 )١٩٦ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٥/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٤/٢٠٠٦الطعن (
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ـ     -١١٠٦ رائن وبحـث الـدالئل والمـستندات مـن سـلطة      تقدير قيام الصورية أو انتفائهـا واسـتنباط الق
 . مثال بشأن استدالل سائغ لنفي الصورية. شرط ذلك. محكمة الموضوع

 )٢٠٧ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٥/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٣٢٦/٢٠٠٧الطعن (

سـائغ لـرفض طلـب التعـويض عـن          السـتخالص   مثـال   . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم    -١١٠٧
 . ستعمال حق االلتجاء إلى القضاءاالنحراف عن ا

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (

للمـضرور وأن يكـون     اإلخـالل بمـصلحة ماليـة       : مناطه. الحكم بالتعويض عن الضرر المادي     -١١٠٨
وقـوع ضـرر متمثـل فـي حرمـان       . شـرطه .  عن فـوات الفرصـة     التعويض. الضرر محققاً 

اسـتخالص  . لـة مقبومضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه وكان لهـذا الكـسب أسـباب               ال
إقامـة قـضائها    . شـرطه . من سلطة محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب         . الضرر أو نفيه  توافر  

طلـب التعـويض عـن الـضرر        مثال لتـسبيب سـائغ لـرفض        . على أسباب سائغة تكفي لحمله    
 . المادي

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨ة جلسمدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (

ها علـى   ئإقامـة قـضا   . شـرطه .  في الـدعويين   لاستقاللها بالقول بوحدة المح   . محكمة الموضوع  -١١٠٩
مثال ألسباب سائغة لـرفض الـدفع بعـدم جـواز           .  النتيجة التي انتهت إليها    إلىما يحمله ويؤدي    

 . نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (

إقامـة قـضائه علـى أسـباب        . شرطه. معقبمن سلطة قاضي الموضوع بغير      . تقدير التعويض  -١١١٠
 . مثال. سائغة

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (

خـضوعه مـن حيـث تقـدير قوتـه فـي            . إقرار غير قضائي   .اإلقرار الصادر في قضية أخرى     -١١١١
ال . اإلثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له وفقاً للظـروف التـي صـدر فيهـا أال يأخـذ بـه                   

  . ابتناؤه على أسباب سائغة. شرطه. معقب على تقديره من محكمة التمييز
. لتـي خلـص إليهـا     اعتماد الحكم على أدلة وقرائن متساندة تؤدي في مجموعهـا إلـى النتيجـة ا               -

 . عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده إلثبات عدم كفايتها في ذاتها. مؤداه

  )٣٦٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٩جلسة  مدني ٢٣٧/٢٠٠٨الطعن (
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  -:قضاء القاضي بعلمه في الشئون العامة -

 هـو معـروف مـن       االسـتعانة بمـا   . االسـتثناء  . بعلمـه  ياألصل عدم جواز أن يقضي القاض      -١١١٢
  . مثال .المعلومات التاريخية والجغرافية والعلمية والفنية الثابتة

   )١٥٠سنوات ص٧ مج ١٢/١٩٧٤ /١١ تجاري جلسة ١١/١٩٧٤ الطعن(

بمـا هـو معـروف بـين النـاس          . استعانته. غير جائز . بناء القاضي حكمه على علمه الشخصي      -١١١٣
 . مثال. جائز

  )٧٨٠القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/٥/١٩٨٤ جلسةتجاري  ١٥٤/١٩٨٥، ١٥٣ انالطعن(

ال يعـد مـن الـشئون    . العلـم بـه  . عدم تأثر أسعار السكن الخاص بالغزو العراقي الغاشم للـبالد       -١١١٤
 . يجوز للقاضي أن يقضي بما يحصله من خبرته بها. العامة التي تفترض علم الكافة بها

  )٦٥٩لث المجلد الثاني صالقسم الثا مج ٧/٢/١٩٩٣  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٩٢ الطعن(

  -: للثابت باألوراقماال يعد مخالفاً -

ما خلص إليه الحكم سائغاً مما تحمله عبارات سند الشحن ومـن شـأنه أن يـؤدي إلـى النتيجـة                      -١١١٥
 . النعي عليه على غير أساس. التي خلص إليها بال مخالفة للثابت باألوراق

  )٨٣٠ول المجلد األول صالقسم األ مج ٥/٣/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٤/١٩٧٩ الطعن(

ما استخلصه الحكم سائغاً بال مخالفة للقـانون أو الثابـت بـاألوراق وفيـه الـرد الكـافي علـى                      -١١١٦
 . جدل موضوعي. النعي عليه. دفاع الخصم ويؤدي للنتيجة التي انتهى إليه

  )٨٣٠القسم األول المجلد األول ص مج ٧/٥/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٢١١/١٩٧٩ الطعن(

حكم وما ساقه من تدليل سائغ يواجه دفاع الطـاعن متـضمناً الـرد الكـافي عليـه                  ما استخلصه ال   -١١١٧
 . جدل موضوعي. النعي عليه. ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ

  )٨٣٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٠/١٢/١٩٨٢ جلسةمدني  ١٢/١٩٨٢ الطعن(

النعـي  . نتهـى إليـه بـال مخالفـة للقـانون     إقامة الحكم على ما له أصله باألوراق ويوضح مـا ا       -١١١٨
 . ينأى به عن رقابة محكمة التمييز. عليه

  )٨٣٠القسم األول المجلد األول ص مج ٢٥/٤/١٩٨٧ جلسةعمالي  ٥/١٩٨٣ الطعن(
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  -:ماال يعد تناقضاً -

  مثال لما ال يعد كذلك . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١١٩
  )١٥١سنوات ص٧مج  ٢١/٥/١٩٧٥ مدني جلسة ٤٥/١٩٧٣الطعن (

تناقض أسباب الحكم االبتدائي الذي لم يأخذ الحكـم المطعـون فيـه منهـا إال بمـا ال يتعـارض                      -١١٢٠
 . ال تناقض. مع أسبابه التي أوردها

  )٨٣٢القسم األول المجلد األول ص مج ٢/١/١٩٨٢ جلسةتجاري  ٧٦/١٩٧٨ الطعن(

ـ       القول بإصالح قارب المضرور وبصورة جيدة ال يتناقض مع مـا أ            -١١٢١ ن تقريـر   خـذ بـه الحكـم م
 . ال تناقض.  قيمته واستناد الحكم لهذا النقص ممثالً للخسارةالخبير من أن الحريق أنقص

  )٨٣٢القسم األول المجلد األول ص مج ٢٩/١٢/١٩٨٢ جلسةتجاري  ٩٧/١٩٨٢ الطعن(

ولـت  ال يعيبه أخذه بأسـباب الحكـم االبتـدائي التـي تنا           . مسئولية الحارس قيام الحكم على أساس      -١١٢٢
. علـة ذلـك  . تقريرات قانونية عن المسئولية عن األعمال الشخصية وأحكـام مـسئولية الحـارس          

 . مفاد أخذ الحكم بأسباب الحكم االبتدائي أنه أخذ منها فيما ال تعارض مع أسبابه

  )٨٣٢القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/١/١٩٨٣ جلسة مدني ٢٦/١٩٨٢ الطعن(

ء بنظر طلب التعـويض عـن جـزء دخـل فـي توسـيع شـارع                 انتهاء الحكم باختصاص القضا    -١١٢٣
ال . وتأييده الحكم االبتدائي بعدم االختصاص عن باقي المـساحة لـصدور قـرار بنـزع ملكيتهـا                

 . تناقض

  )٨٣٣القسم األول المجلد األول ص مج ١٦/٣/١٩٨٣ جلسةتجاري  ٥١/١٩٨٢، ٤٩، ٤٧ انالطعن(

القـضاء بـأن    . شـرط االمتنـاع عـن تنفيـذه       . االلتزام بأداء شيء في قانون التجـارة الـسابق         -١١٢٤
تراخي المتعاقد مؤقتاً عن تنفيذ االلتزام لتوقف المتعاقـد اآلخـر عـن الوفـاء بالمـستحقات عـن              

 . ال تناقض. العمليات السابقة ال يشكل خطأ

  )٨٣٣القسم األول المجلد األول ص مج ٢٤/٤/١٩٨٥ جلسةتجاري  ١٩٢/١٩٨٤ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع    . ير الخبير وإطراح الـبعض اآلخـر  األخذ ببعض ما جاء بتقر    -١١٢٥
 . وال يشوب حكمها بالتناقض

  )٨٣٣القسم األول المجلد األول ص مج ١٧/٧/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٣٥/١٩٨٥، ٣٢ انالطعن(
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انتهاء الحكم إلى التزام الشركة بـدين الـضريبة عـن حـصتها فـي األربـاح وأنـه ال سـبيل                       -١١٢٦
 . ال تناقض. ىإلشراكها فيه مع شركة أخر

  )٨٣٣القسم األول المجلد األول ص مج ١٧/٧/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٢٠٣/١٩٨٤ الطعن(

 . مثال على انتفاء التناقض. ماهيته. التناقض المعيب للحكم -١١٢٧

  )٨٣٤القسم األول المجلد األول ص مج ٢٠/١١/١٩٨٥ جلسةتجاري  ٤٤/١٩٨٥ الطعن(

  . لتناقضمثال لعدم ا. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٢٨
  )٦٨٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٣/١٩٩٣  جلسةعمالي ٥/١٩٩٤ الطعن(

  . مثال. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٢٩
  )٦٨٤القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٤/٦/١٩٩٣  جلسةأمن الدولة ١/١٩٩٣ الطعن(

بعـدها مـا يمكـن حمـل        هو ما تتماحى به أسبابه بحيـث ال يبقـى           . التناقض الذي يعيب الحكم    -١١٣٠
  . الحكم عليه

للمحكمة وهي بصدد تفسير إقرارات الخـصوم تجزئـة إقـرار للخـصم وعـدم تجزئـة إقـرار                    -
  . مثال لما ال يعد تناقضاَ. آخر

  )٦٨٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٠/١٢/١٩٩٣  جلسةعمالي ١١/١٩٩٣ الطعن(

  . مثال النتفائه. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٣١
  )٦٨٥القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٨/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٧٠/١٩٩٣ الطعن(

  . مثال النتفائه. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٣٢
  )٦٨٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٥/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٦٠/١٩٩٣، ٥٨ انالطعن(

  . مثال النتفائه. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٣٣
  )٦٨٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/٢/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ٣٧/١٩٩٣ الطعن(

  . مثال لما ال يعد قضاَ بشأن تصحيح خطأ حسابي. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٣٤
  . غير منتج. النعي عليه. ما يستطرد إليه الحكم زائدا عن حاجته ويستقيم قضاؤه بدونه -

  )٦٨٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٧/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ٤/١٩٩٤ الطعن(

  . ماهيته. التناقض الذي يفسد الحكم -١١٣٥
  )٦٨٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٩/١٢/١٩٩٤  جلسةعمالي ٢٥/١٩٩٤ الطعن(



 المرافعات        

 

- ١٧٩ -  

  . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١١٣٦
  )٦٨٦ي صالقسم الثالث المجلد الثان مج ١٩/١٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ٤٢/١٩٩٤ الطعن(

هو ما يقع بين منطوقه وأسـبابه أو مـا يقـع بـين أسـبابه فيجعلهـا                  . التناقض الذي يعيب الحكم    -١١٣٧
  . مثال النتفائه. متهادمة متساقطة

  )٦٨٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٣/١٢/١٩٩٥  جلسةتجاري ١١٥/١٩٩٥ الطعن(

 . ماهيته. التناقض المبطل للحكم -١١٣٨

  )٦٨٧القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/٦/١٩٩٦  جلسةمدني ٨٥/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال النتفاء التناقض. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٣٩
  )٢١٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٧/١٠/١٩٩٧ جلسة مدني ٧٣/١٩٩٧ الطعن(

  . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٤٠
  )٢١٩سم الرابع المجلد الرابع صالق مج ١٠/١١/١٩٩٧ جلسة تجاري ١٣١/١٩٩٦، ١١٩ انالطعن(

  . مثال لما ال يعد تناقضاً. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٤١
  )٢١٩القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣١/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ٣٩/١٩٩٩ الطعن(

هو ما يقع في أسباب الحكـم الواحـد بذاتـه بحيـث ال يمكـن معـه              . التناقض الذي يفسد األحكام    -١١٤٢
  .  أساس قضت المحكمة وبما قضت به في منطوقهأن يفهم على أي

ال . التناقض بين أسباب حكم تمهيدي صادر فـي الـدعوى وأسـباب حكـم آخـر قطعـي فيهـا                    -
  . يجوز التحدي به

  )٢٢٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١/٥/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٩٤/١٩٩٩ الطعن(

  . مثال لما ال يعد كذلك. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٤٣
  )٢٢٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٥/٢/٢٠٠١ جلسة تجاري ٤/٢٠٠٠ الطعن(

 . مثال لما ال يعد تناقضاً. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٤٤

  )٢٢٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٩/٣/٢٠٠١ جلسة إداري ٢٥٣/٢٠٠٠ الطعن(
 . ة المتعة بشأن رفض زيادمثال. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١١٤٥

  )٣٣٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٨/٥/٢٠٠٣ جلسةأحوال شخصية  ٢٣١/٢٠٠٢ الطعن(

 . مثال النتفائه. ماهيته. التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالتمييز -١١٤٦

  )٣٣٨القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٦/٨/٢٠٠٣ جلسةأحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(
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تتماحى به األسـباب بمـا ال يبقـي مـا يمكـن حمـل               هو ما   : ماهيته. التناقض الذي يبطل الحكم    -١١٤٧
 . ل التناقضيما ال يعد من قب. الحكم عليه

  )٣٣٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٦/١١/٢٠٠٤ جلسةتجاري  ٥٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

عبارات الحكـم التـي تـوهم بوقـوع تعـارض بـين األسـباب               . ماهيته. التناقض المفسد للحكم   -١١٤٨
 . ال تعد تناقضاً مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. ع البعض اآلخربعضها م

  )٣٣٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١٤/٣/٢٠٠٥ جلسةمدني  ٥٠٦/٢٠٠٣ الطعن(

 . مثال. ماهيته. التناقض الذي يبطل الحكم -١١٤٩

  )٣٣٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ١١/٢/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٥٠٥/٢٠٠٣ الطعن(

 ماهيته وما ال يعد كذلك. التناقض المبطل للحكم -١١٥٠

 )٨٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٨٤/٢٠٠٥الطعن (

 )١١٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٠٥/٢٠٠٣والطعن (

 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١١٥١

ال يعـد تناقـضاً مـادام       . فة بين األسـباب بعـضها مـع بعـض         إيهام عبارات الحكم بوقوع مخال     -
 . قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً

 )٥٣ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٣٨/٢٠٠٥الطعن (

سـائغ لـرفض طلـب التعـويض عـن          السـتخالص   مثـال   . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم    -١١٥٢
 . اء إلى القضاءاالنحراف عن استعمال حق االلتج

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (

جـواز أن تتـضمن األسـباب قـضاء فـي           . قضاؤه الذي ورد فـي المنطـوق      . العبرة في الحكم   -١١٥٣
مثـال لمـا ال     . ال يعيـب الحكـم بالتنـاقض      . إغفال إيرادها في المنطوق   . بعض طلبات الخصوم  

 . ضاًيعد تناق

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٥٤/٢٠٠٧الطعن (



 المرافعات        

 

- ١٨١ -  

  -:ما ال يعد فساداً في االستدالل -

 . ما حصله الحكم من فيهم للواقع نتيجة ألقيسة منطقية ال معقب عليه -١١٥٤

  )٨٢٩القسم األول المجلد األول ص مج ٣/٣/١٩٨٢ جلسةتجاري  ٢٠٦/١٩٨١ الطعن(

ال معقـب عليـه مـا دام        .  على ما حصله من فهـم للواقـع نتيجـة أقيـسة منطقيـة              إقامة الحكم  -١١٥٥
 . تصويره يستند إلى ما هو ثابت بالدعوى

  )٨٢٩القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/٥/١٩٨٢ جلسةتجاري  ٢٥٥/١٩٨١ الطعن(

. استناد المحكمة في حكمها إلى حكم آخر سبق صـدوره بـين الخـصوم وأودع ملـف الـدعوى                   -١١٥٦
  . نعال ما
  )٦٨١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٧/٣/١٩٩٣  جلسةتجاري ٢٣٧/١٩٩٠ الطعن(

إيداعـه ملـف   . شـرط ذلـك   . جـائز . استناد الحكم إلى حكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم          -١١٥٧
  . الدعوى كورقة من أوراقها

  )٦٨١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/٢/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٥٤/١٩٩٣ الطعن(

  . ال يعيب الحكم. األخذ بما انتهت إليه لجنة تحقيق النسب وتصحيح األسماءعدم  -١١٥٨
  )٦٨١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢/٤/١٩٩٤  جلسةأحوال شخصية ٥/١٩٩٣ الطعن(

  . ال يعيبه. استناد المحكمة لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أودع ملف الدعوى كقرينة -١١٥٩
  )٦٨١القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٢٤/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ٢٠/١٩٩٤ الطعن(

  . ماهيتها. أعمال السيادة -١١٦٠
 مـن سـلطة محكمـة    ٣٣/١٩٩٠ق . تقدير ما يعد من أعمال السيادة ويخرج عن واليـة القـضاء            -

مثال بشأن قرار وزير الدفاع بطرد كـل عـسكري تعـاون مـع سـلطات                . شرط ذلك . الموضوع
  . حفاظاَ على سالمة الدولة واستخالص الحكماالحتالل واندراجه ضمن التدابير العليا 

  )٦٨٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ٦/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ٨٨/١٩٩٤ الطعن(

  . ضرورة توافر عالقة التبعية. مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه -١١٦١
  متى تتوافر؟ . عالقة التبعية -
  . ما دام سائغاواقع تستقل به محكمة الموضوع . تقدير توافر عالقة التبعية -

  )٦٨٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٣/١١/١٩٩٤  جلسةتجاري ١٠١/١٩٩٤، ٩٩ انالطعن(
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متـى يبـدأ التقـادم      .  مـدني  ٢٥٣/١م  . سقوط دعوى المسئولية بالتقادم القصير والتقادم الطويـل        -١١٦٢
  . القصير لدعوى المسئولية

. قل بـه قاضـي الموضـوع   واقـع يـست  . استخالص علم المضرور بحدوث الضرر وبمن أحدثـه      -
  . مثال

  )٦٨٢القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/٧/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٢٧/١٩٩٥، ١٢٤ انالطعن(

. تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع       . واقـع . تقدير توافر اليسار أو نفيه والقدرة على الوفـاء         -١١٦٣
  . شرطه
  )٦٨٣الثاني صالقسم الثالث المجلد  مج ١/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ٢٤٥/١٩٩٥ الطعن(

بطـالن  . مـؤداه . تعلقـه بالنظـام العـام     . تنظيمـه . طرح أسهم الشركات المـساهمة لالكتتـاب       -١١٦٤
 . مثال. التصرفات المخالفة له

  )٦٨٣القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ٢٤٥/١٩٩٥ الطعن(

  -:ما ال يعد قصوراً -

  . مثال ينتفي فيه القصور. ماهيته. بطالنالقصور في تسبيب األحكام الذي يترتب عليه ال -١١٦٥
  )٢٢٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٤/١٠/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ٤٣/١٩٩٦ الطعن(

القـصور فـي بيـان الـسند القـانوني          . القصور المبطل هو ما يتصل باألسباب الواقعية وحـدها         -١١٦٦
  . مثال. ال يعيبه. لما قضى به الحكم

  )٢٢٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣١/٣/٢٠٠١ سةجل تجاري ٥٩١/٢٠٠٠ الطعن(

تـسقط بمـضي ثـالث سـنوات مـن          . دعوى المضرور قبل المسئول عن عمله غير المـشروع         -١١٦٧
 . مثال لما ال يعد قصوراً. تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر فيها نهائياً

  )٢٢٢بع صالقسم الرابع المجلد الرا مج ٥/١١/٢٠٠١ جلسة تجاري ٨٩٠/٢٠٠٠ الطعن(

مثـال ينتفـي فيـه      . ماهيتـه . القصور في أسباب الحكم الواقعية الـذي يترتـب عليـه الـبطالن             -١١٦٨
 . القصور

  )٣٣٩القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٢٨/١١/٢٠٠٥ جلسةعمالي  ١٨٣/٢٠٠٣ الطعن(

ال يعـد   . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهـى إليهـا الحكـم المطعـون فيـه                   -١١٦٩
 . مثال لما ال يعد قصوراً. علة ذلك. وراًقص

  )٣٤٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٦/٥/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٥٦٦/٢٠٠٤ الطعن(
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 . ال يعيبه بالقصور. إغفال الحكم بحث دفاع ال يقوم على أساس قانوني سليم -١١٧٠

  )٣٤٠القسم الخامس المجلد السادس ص مج ٦/٥/٢٠٠٦ جلسةتجاري  ٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

يترتـب  . صور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجـسيم فـي أسـماء الخـصوم وصـفاتهم                الق -١١٧١
 . مثال. ال يرتب البطالن. مجرد الخطأ المادي.  بطالن الحكمعليه

  )٢٣٠ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٨٠٩/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:عدم إفصاح الحكم عن سنده القانوني -

. ال يعيبـه  . م إلى النتيجة الصحيحة قانوناً دون إفـصاحه عـن سـنده القـانوني لهـا               انتهاء الحك  -١١٧٢
  . لمحكمة التمييز استكماله

  )٢٢٢القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٥/١٠/١٩٩٨ جلسة تجاري ٧١٠/١٩٩٧ الطعن(
  

 -: إغفال األساس القانوني الذي أقام الحكم قضاءه عليه-

ال . عدم بيانه األسـاس القـانوني الـذي أقـام عليـه قـضاءه             . يحةانتهاء الحكم إلى النتيجة الصح     -١١٧٣
 . لمحكمة التمييز أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية: علة ذلك. يعيبه

  )٣٧٤ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٦/٣/٢٠٠٦ جلسة عمالي ٣٠/٢٠٠٤الطعن (
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  تسبيب معيب

  -:الخطأ في تطبيق القانون -١

ثبوت إخطار وزارة الشئون االجتماعيـة والعمـل بوصـفها صـاحبة الـسلطة فـي اإلشـراف                   -١١٧٤
والرقابة على أعمال االتحاد الكويتي ألصحاب مكاتب العمالـة المنزليـة بانعقـاد اجتمـاع غيـر                 

 عن الوزارة لإلشـراف واعتمـاد مـا قـد يترتـب             عادى للجمعية العمومية وبطلب تكليف ممثلين     
قضاء الحكـم بـبطالن االنعقـاد تأسيـساً علـى           . صحة انعقاد الجمعية  . أثره. من نتائج وقرارات  

مخالفـة للثابـت بـاألوراق أدت       . أن الوزارة هي التي أذنت باالجتماع بالمخالفـة الختـصاصاتها         
 . إلى الخطأ في تطبيق القانون

  )٤٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٢/٢٠٠٨جلسة  مدني ٩٢٤/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:القصور -٢

ـ   . تقديم الخصم لمستندات وتمسكه بداللتها     -١١٧٥ ا وعـن تمحـيص الـدفاع المؤسـس         التفات الحكم عنه
  . قصور. عليها
  )١٥٤سنوات ص٧ مج ٢٣/٥/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٦/ ٥٣الطعن (

  .مثال. قصور. الجوهريعدم تعرض الحكم لدفاع الطاعنة  -١١٧٦
  )١٥٥سنوات ص٧ مج ٢٨/١/١٩٧٦تجاري جلسة ١٩٧٤/ ١٤الطعن (
  )١٥٥سنوات ص٧ مج ٢/٤/١٩٧٩تجاري جلسة ١٩٧٨/ ٩الطعن و(

  . قصور. التفات الحكم عن الرد على ما تضمنته مستندات الطاعن وعن تمحيصها -١١٧٧

  )١٥٥سنوات ص٧ مج ١٦/٥/١٩٧٣تجاري جلسة ١٩٧٢/ ١١، ١٠الطعنان (

 . ماهيته. مة بمواجهته وإبداء الرأي فيهالدفاع الذي تلتزم المحك -١١٧٨

  )٨٠٣ األول المجلد األول صالقسممج  ١٦/٤/١٩٨٠تجاري جلسة  ٨٨/١٩٧٩الطعن (

 . قوام هذا الدفاع. الدفاع الجوهري هو الذي يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى -١١٧٩

  )٨٠٣ األول المجلد األول صالقسممج  ١٩/٥/١٩٨٢تجاري جلسة  ٢٦٥/١٩٨١الطعن (
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أما القـصور أو الخطـأ فـي أسـبابه القانونيـة فـال              . يبطله. القصور في أسباب الحكم الواقعية     -١١٨٠
 . يبطله ولكن يجعله مشوباً بالخطأ في القانون

  )٨٠٤ األول المجلد األول صمج القسم ٢٧/٣/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

هـو الـذي مـن      . ماهيتـه . هريالـدفاع الجـو   . الدفاع الذي يصم الحكم بالقصور لعدم الرد عليه        -١١٨١
 . شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى

  )٨٠٤ األول المجلد األول صمج القسم ٣/٤/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٠٣/١٩٨٤الطعن (

. قـصور . عدم عناية الحكم ببحث دفاع يترتب عليه إذا صح تغيير وجـه الـرأي فـي الـدعوى                  -١١٨٢
 . مثال

  )٨٠٥ األول المجلد األول صمج القسم ١٩/١٢/١٩٧٩تجاري جلسة  ٢٢/١٩٧٩الطعن (

. التفات الحكم عـن تحقيقـه وعـدم تناولـه بـأي رد            .  الذي طلب الخصم تحقيقه    الدفاع الجوهري  -١١٨٣
 . قصور وإخالل

  )٨٠٥ األول المجلد األول صمج القسم ١٩/٣/١٩٨٠تجاري جلسة  ٧١/١٩٧٩الطعن (

التفـات الحكـم    . تـرد عليـه   النعي في االستئناف بأن محكمـة أول درجـة لـم            . دفاع جوهري  -١١٨٤
 . مثال. قصور. االستئنافي عنه أو تمحيصه والرد عليه

  )٨٠٥ األول المجلد األول صمج القسم ١٦/٤/١٩٨٠تجاري جلسة  ٦٢/١٩٧٩الطعن (

تحدثـه  التفات الحكم عـن الـدفاع المتعلـق بهـا وعـدم             . تقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللتها     -١١٨٥
 . قصور. عنها مع ما يكون لها من داللة

  )٨٠٥ األول المجلد األول صمج القسم ٢٢/٢/١٩٨٢ جلسة مدني ١٩/١٩٨١الطعن (

إقامة الحكم قضاءه على أقوال الشهود دون بيان ماهية أقـوالهم ومؤداهـا والحقيقـة التـي ثبتـت                    -١١٨٦
 . قصور. للمحكمة منها

  )٨٠٦ األول المجلد األول صمج القسم ١٨/٤/١٩٨٣ جلسة أحوال شخصية ٣/١٩٨٢الطعن (

قـصور  . إعراض الحكم عـن بحثهـا رغـم جوهريتهـا         . تقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللتها     -١١٨٧
مـن سـلطتها محكمـة      . كون تحصيل الواقع في الـدعوى وتقـدير أدلتهـا         . وإخالل بحق الدفاع  

 . شرطه استعراض المحكمة لمستندات الدعوى. الموضوع

  )٨٠٦ول المجلد األول ص األمج القسم ٣/١١/١٩٨٣تجاري جلسة  ٥٤/١٩٨٣، ٤٠ انالطعن(
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عـدم  . دفع الخصم بأنه وضع تحت الحراسة وطلبـه إدخـال الحـارس خـصماً فـي الـدعوى                  -١١٨٨
بمقولـة أنـه لـم يقـدم مـا يثبتـه            . إطراح الحكم لهـذا الـدفاع     . منازعة الخصم اآلخر في ذلك    

 . قصور وفساد في االستدالل

  )٨٠٧د األول ص األول المجلمج القسم ٧/١٢/١٩٨٣تجاري جلسة  ٤٨/١٩٨٣الطعن (

إذا كانت أسباب الحكم ال تكفي لمواجهة ما قدم في الـدعوى مـن أدلـة ومـا أبـدى فيهـا مـن                         -١١٨٩
 . مثال.  فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيبتطلبا

  )٨٠٨ األول المجلد األول صمج القسم ٢١/٣/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٣٢/١٩٨٣الطعن (

 . رقصو. مضاعفة النفقة دون الكشف عن مرتب الزوج -١١٩٠

  )٨٠٨ األول المجلد األول صمج القسم ٢٣/٤/١٩٨٤جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٨٤الطعن (

ـ       عدم رد الحكم على االعتراضات الم      -١١٩١ . ت عنـه مـن مـستندات      واجهة إلى تقرير الخبير ومـا التف
 . قصور ما دام الخبير لم يورد أسباباً تتضمن الرد على هذه االعتراضات والمستندات

  )٨٠٨ األول المجلد األول صمج القسم ٩/٥/١٩٨٤ي جلسة تجار ٨٥/١٩٨٣الطعن (

عدم تمحيص األدلة المقدمة للتدليل على قيـام المـسئولية التقـصيرية فـي حـق مـدعي عليـه                     -١١٩٢
 . مثال. قصور. والتي ال ترتبط بقيام المسؤولية العقدية في حق مدعي عليه آخر

  )٨٠٨لد األول ص األول المجمج القسم ٢٧/٦/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٧/١٩٨٤الطعن (

. استنباط القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضـوع بـشرط أن يكـون االسـتخالص سـائغاً                 -١١٩٣
 . د أحدهما يعيب الحكم بالقصوراسف. إقامة الحكم على قرينتين متساندتين

  )٨٠٩ األول المجلد األول صمج القسم ٢٤/١٢/١٩٨٤ جلسة عمالي ٣٩/١٩٨٤، ٣٨ن ناالطع(

 . مثال. يعيب الحكم بالقصور. ع جوهريإغفال الرد على دفا -١١٩٤

  )٨٠٩ األول المجلد األول صمج القسم ٢٣/١/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٣٤/١٩٨٤الطعن (

شـرطه أن تكـون     . استقالل محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح مـا تـراه منهـا             -١١٩٥
 . إطراح القرينة دون بحثها قصور. قد اطلعت على القرينة وبحثتها

  )٨١٠ األول المجلد األول صمج القسم ٣٠/١/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٥٦/١٩٨٤الطعن (

التمسك بداللة مستند مقدم من شأنه لو صح تغيير وجه الـرأي فـي الـدعوى وجـوب مناقـشته                     -١١٩٦
 . قصور. إغفال ذلك. والرد عليه

  )٨١٠ األول المجلد األول صمج القسم ٦/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٤٦/١٩٨٤، ١٤٣ن ناالطع(
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 . مثال. حكمة الموضوع عن دفاع جوهري يعيب حكمها بالقصورالتفات م -١١٩٧

  )٨١٠ األول المجلد األول صمج القسم ١٣/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٦٣/١٩٨٤، ١٦٢ن ناالطع(

قصور في التـسبيب وإخـالل بحـق الـدفاع يـستوجب            . إغفال الرد عليه  . التمسك بدفاع جوهري   -١١٩٨
 . تمييز الحكم

  )٨١٠ األول المجلد األول صمج القسم ٢٠/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٤٩/١٩٨٤الطعن (

كل طلب جازم يجوز أن يترتب على إجابته تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى يجـب علـى                        -١١٩٩
 . محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإال كان حكمها معيباً

  )٨١٠ األول المجلد األول صمج القسم ٢٧/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٧٩/١٩٨٤الطعن (

شـرطه أن   . لموضوع في تحصيل فهم الواقع فـي الـدعوى وتفـسير المـستندات            سلطة محكمة ا   -١٢٠٠
وأن تبـين فـي أسـباب حكمهـا         يكون لما حصلته سنده وال خروج فيه عـن الثابـت بـاألوراق              
خلـو الحكـم مـن بيـان هـذه          . االعتبارات المعقولة المؤدية إلـى التفـسير الـذي أخـذت بـه            

 . قصور. االعتبارات

  )٨١٢ األول المجلد األول صمج القسم ٢٧/٢/١٩٨٥جلسة تجاري  ١٨٢/١٩٨٤الطعن (

مـن مـسائل القـانون التـي تخـضع          . تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حـساب التعـويض          -١٢٠١
تقدير التعويض جزافـاً اسـتناداً لعناصـر الـضرر ودون اعتـداد بـدفاع               . لرقابة محكمة التمييز  

 . قصور.  بشأن أثر ثمن السوق للبضاعةالخصم

  )٨١٢ األول المجلد األول صمج القسم ١٠/٤/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٩٨/١٩٨٤الطعن (

سبق إثـارة المـستأنف عليـه أمـام محكمـة        . االستئنافي بتعديل نفقة مسكن الحضانة     قضاء الحكم  -١٢٠٢
 . يعيبه. عدم عرض الحكم له. دفاع جوهري. أول درجة إفراده مسكناً للصغيرين

  )٨١٢ األول المجلد األول صمج القسم ١٥/٢/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ١٠/١٩٨٥الطعن (

قصور عبارة الحكم عن استجالء عناصر وضع اليـد وعـدم بيانـه صـورة اسـتطراق األرض                   -١٢٠٣
 . قصور الحكم بما يستوجب تمييزه. أثر ذلك. الذي نفاه وداللته ومدى تدخل الدولة فيه

  )٨١٣ األول المجلد األول صمج القسم ١٥/٥/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٢٥/١٩٨٤الطعن (

مـؤدى  . ١٩٦٩ سـنة  ٣٢ق . مـن النظـام العـام   . تنظيم منح تراخيص وتملك المحالت التجارية  -١٢٠٤
قـضاء الحكـم    . حظر صدور الترخيص لغير الكويتي وإلغائـه فـي حالـة التنـازل عنـه              . ذلك

 . قصور. بتسليم ترخيص محل دون الكشف عن جنسية المحكوم له

  )٨١٤ألول المجلد األول ص امج القسم ٥/٦/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٤٠/١٩٨٤الطعن (
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الدفاع بفقد شيك على بياض وعثور الخـصم وتزويـره بياناتـه وإبالغـه كـذباً ضـد مـصدره                     -١٢٠٥
بجريمة إصدار شيك بدون رصيد للتوصل إلى إجباره على التوقيع علـى إقـرار باسـتيفاء ديـن                  

. عـدم مواجهـة الحكـم هـذا الـدفاع وتلـك القـرائن       . خالفاً للحقيقة وسوقه قرائن علـى ذلـك     
 . قصور

  )٨١٤ األول المجلد األول صمج القسم ١٢/٦/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٩٩/١٩٨٤الطعن (

إغفال الحكم التحدث عن مستندات الخصم مع ما لها من داللة قد يتغيـر بهـا وجـه الـرأي فـي                       -١٢٠٦
 . مثال. قصور. الدعوى

  )٨١٥ األول المجلد األول صمج القسم ١١/١١/١٩٨٥ جلسة عمالي ٢٤/١٩٨٥الطعن (

يجوز إبـداؤه فـي أيـة حـال كانـت عليـه             . دفع موضوعي . فع ببطالن الحجز النعدام محله    الد -١٢٠٧
 . مثال. قصور. إغفال الرد عليه. الدفاع الجوهري. الدعوى

  )٨١٥ األول المجلد األول صمج القسم ١٣/١١/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٢٤/١٩٨٤، ٢٢٣ن ناالطع(

فات الحكم عن التحـدث عنـه مـع مـا قـد             الت. تقديم مستند والتمسك بداللته في موضوع النزاع       -١٢٠٨
 . قصور يعيب الحكم. يكون له من داللة

  )٨١٥ األول المجلد األول صمج القسم ٢٧/١١/١٩٨٥تجاري جلسة  ٥٢/١٩٨٥الطعن (

شـرطه أن يقـيم     . استقالل قاضي الموضوع بتحصيل فهم الواقع فـي الـدعوى وتقـدير أدلتهـا              -١٢٠٩
التفـات المحكمـة عنهـا    . دات والتمـسك بـداللتها   تقديم الخصم لمـستن    .قضاء على أسباب سائغة   

قـصور يعيـب    . ال تـصلح رداً علـى مـا تـضمنته هـذه المـستندات             . بناء على عبارة مجملة   
 . مثال. الحكم

  )٨١٦ األول المجلد األول صمج القسم ٤/١٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ٥٤/١٩٨٥الطعن (

عـدم الخـروج عمـا    . قيودهـا .  والمحـررات االتفاقيـات سلطة محكمة الموضوع فـي تفـسير         -١٢١٠
. شـرطه . عـدولها عـن المعنـى الظـاهر لـصيغتها         . تحتمله عباراتها أو تشويه لحقيقة معناهـا      

 . بيان األسباب التي أقنعتها بالمعنى الذي أخذت به وإال كان حكمها معيباً

  )٦٠٤ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٥/١/١٩٨٦تجاري جلسة  ٧٤/١٩٨٥الطعن (

 . قصور. ما أثبته الخبير من انتفاء الضرر وعدم تمحيص المستنداتعدم التفطن لمودى  -١٢١١

  )٦٠٤ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٥/١/١٩٨٦تجاري جلسة  ٧٤/١٩٨٥الطعن (

 . مثال.  الواقعيةهقصور الحكم في أسباب. أثره. إغفال بحث دفاع جوهري -١٢١٢

  )٦٠٤د الثاني ص الثاني المجلمج القسم ٢٠/١/١٩٨٦ جلسة عمالي ٣١/١٩٨٥الطعن (
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القـضاء بـأن إبـرام      . وجوبه على المتعاقد الذي كلفه إتمام الـصفقة دون اآلخـر          . أجر السمسار  -١٢١٣
الصفقة نتيجة سعي السمسار بتكليف أحد الطـريفين كـاف السـتحقاق األجـر مـن اآلخـر دون                   

خطـأ فـي    . تحقيق دفاع هذا األخير بعدم الحاجة لمجهـود السمـسار والخـتالف مجـال عملـه               
 .  القانون وقصورتطبيق

  )٦٠٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٥/٢/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٣٥/١٩٨٥الطعن (

 الـوارد بقـرار     "تجـاري "عدم استظهار الحكم للعرف التجاري الـسائد فـي مـدلول اصـطالح               -١٢١٤
 . قصور.  الخاص ببيان أجر مناولة البضائع المنقولة١٨٧/١٩٧٩وزير المواصالت رقم 

  )٦٠٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٦/٤/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٥٦/١٩٨٥الطعن (

شـرط أن يفـي بكامـل أجـور العامـل           . تفاق مقدماً على تحديـده    جواز اإل . أجر العمل اإلضافي   -١٢١٥
قـول الحكـم أن األجـر المتفـق عليـه يزيـد عـن الحـد         . اإلضافية كما هي محددة في القانون  

ون بيان األساس الـذي بنـى عليـه قـضاءه مـن هـذا               األدنى لألجور اإلضافية المقررة قانوناً د     
 . قصور. الخصوص

  )٦٠٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢١/٤/١٩٨٦ جلسة عمالي ٥١/١٩٨٥الطعن (

 . قصور. عدم مواجهة الحكم لألساس الذي أقيمت عليه الدعوى -١٢١٦

  )٦٠٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٣/٤/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٦٣/١٩٨٥الطعن (

التفات الحكم عنها دون بحث رغـم مـا قـد يكـون لهـا             . تقديم الخصم لمستندات وتمسكه بداللتها     -١٢١٧
 . مثال. قصور. من داللة وأثر في الحكم

  )٦٠٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٨/٤/١٩٨٦ جلسة تظلمات ٤٤/١٩٨٥الطعن (

 . مثال. قصور يعيب الحكم. إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري -١٢١٨

  )٦٠٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٦/٧/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٥/١٩٨٦طعن ال(

. إغفال المحكمة الرد على دفـاع جـوهري وعـدم تمحيـصه المـستندات المقدمـة تأييـداً لـه                    -١٢١٩
 . مثال. قصور

  )٦٠٧ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٢/١١/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٣/١٩٨٦الطعن (

انتهـاء الحكـم    . شرط جوهري فـي الحـساب الجـاري       . ادل المدفوعات اتجاه نية العاقدين إلى تب     -١٢٢٠
إلى عدم قفل الحساب الجاري الستمرار حركتي الدفع والقـبض باعتبـار بعـض بيانـات كـشف                  

 . قصور. الحساب مسحوبات دون تمحيص لبيانات قرينها قد تنفي عنها هذا الوصف

  )٦١٠ المجلد الثاني ص الثانيمج القسم ١٩/١١/١٩٨٦تجاري جلسة  ٥١/١٩٨٦الطعن (
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أخذ الحكم بدليل احتمالي استقاه من تقرير فني لنفـي المـسئولية عـن حريـق دون أن يـستظهر                     -١٢٢١
 . فساد وقصور. سببه

  )٦١٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٤/١٢/١٩٨٦تجاري جلسة  ٦٦/١٩٨٦، ٦١ن ناالطع(

ه مـا يـصلح رداً ضـمنياً        قصور الحكم لعدم رده على دفع أو دفاع رهـن بـأال يكـون بأسـباب                -١٢٢٢
 . عليه

  )٦١٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٤/٣/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٦٦/١٩٨٦الطعن (

مـا يـستثنيه مـن نطـاق        . شرط اإلعفاء من الخسارة الخاصة الجزئيـة مـن وثـائق التـأمين             -١٢٢٣
الخسارة الخاصـة الجزئيـة عـدا مـا يحـدث نتيجـة جنـوح الـسفينة أو غرقهـا أو                     : الضمان
يعيبـه  . عـدم مواجهـة الحكـم لـه       . دفـاع جـوهري   . الدفاع المتعلق بهـذا الـشرط     . هااحتراق

 . بالقصور

  )٦١٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١١/٣/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٩١/١٩٨٦الطعن (

ماهيـة الـدفاع    . التزام محكمة الموضوع بمواجهة كل دفـاع جـوهري وأن تبـدي رأيهـا فيـه                -١٢٢٤
 . مثال. الجوهري

  )٦١١ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٣/٣/١٩٨٧ جلسة عمالي ٧٦/١٩٨٦الطعن (

رفـض الحكـم   . ماهيتـه مثـال  . القصور الذي يعيب الحكـم لعـدم رده علـى دفـاع جـوهري          -١٢٢٥
للدعوى دون التعرض لداللة قرينة قد يترتب على بحثهـا نقـل عـبء اإلثبـات ودون التعـرض                   

 .  عن الحادثلقرينة أخرى مستمدة من حكمين يتعلقان بالمسئولية

  )٦١٢ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٣/٦/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٣/١٩٨٧الطعن (

وجوب تصفية الحكم لكل نزاع يقوم على أي مـن عناصـر الـدعوى ويتوقـف عليـه الفـصل                     -١٢٢٦
إعراضه عن تمحيص محاسبة شاملة بـين الطـرفين ممـا يلـزم لتـصفية النـزاع برمتـه                   . فيها

دد يزيد عن قيمة الـسندات التـي أسـست الـدعوى علـى بعـضها                ووقوف عند القول بأن ما س     
. وصرفه الوفاء إلى الدين مما حجبـه عـن تمحـيص واقـع الـدعوى ومواجهـة الـدفاع فيهـا                    

 . قصور مبطل

  )٦١٣ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٥/١١/١٩٨٧تجاري جلسة  ٨٣/١٩٨٧الطعن (

 . القصوروجوب فحص المحكمة لكل دفاع جدي وإال عيب حكمها ب -١٢٢٧

الدفاع المتضمن أن الشرط الواقف رغم عدم تحققه فعـالً إال أنـه تحقـق حكمـاً بتعمـد الخـصم                      -
عـدم بحـث الحكـم      . السير في إجراءات يلتزم بها للحيلولة دون تحقق الـشرط دفـاع جـوهري             
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 . قصور. له

  )٦١٣ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٦/١١/١٩٨٧ جلسة مدني ١٤/١٩٨٧الطعن (

 . تعريفه. ع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيهالدفا -١٢٢٨

التفات الحكم عن دفاع مؤسس على مستندات قدمها الخـصم للمحكمـة وعـدم تحدثـه عـن تلـك                -
يعيبـه  . المستندات مع ما قد يكون لها من داللة مما يجـوز تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                    

 . مثال. بالقصور

  )٦١٤ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٣/١١/١٩٨٧ جلسة عمالي ٢٤/١٩٨٧الطعن (

 . والرد عليه. التزام الحكم بتحقيقه. الدفاع الجوهري -١٢٢٩

  )٦١٤ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٣/٤/١٩٨٨تجاري جلسة  ٢٨٧/١٩٨٧الطعن (

ـ            -١٢٣٠ ي عدم رد الحكم على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الـرأي فـي الـدعوى يعيبـه بالقـصور ف
 . لدفاع جوهريمثال . التسبيب

محكمة الموضوع ملزمة بأن تعرض لكل عنصر مـن عناصـر النـزاع فـي الـدعوى يتوقـف                    -
 . الحكم فيها على الفصل فيه

  )٦١٥ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٤/٤/١٩٨٨تجاري جلسة  ١٥/١٩٨٨الطعن (

 . الدفاع جوهرياًوجوب أن يكون . القصور الذي يعيب الحكم لعدم رده على الدفاع -١٢٣١

  )٦١٥ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٦/١١/١٩٨٨تجاري جلسة  ١٣١/١٩٨٨الطعن (

 بحث رغـم مـا قـد يكـون لهـا          التفات الحكم عنها دون   . تقديم الخصم لمستندات وتمسكه بداللتها     -١٢٣٢
 . قصور.  مؤثرة في الحكممن داللة

  )٦١٥ المجلد الثاني ص الثانيمج القسم ١٢/١٢/١٩٨٨ جلسة مدني ١٨/١٩٨٨الطعن (

التفات الحكم عنها مع مـا قـد يكـون لهـا مـن              . تقديم الخصم مستندات وتمسكه بما لها من داللة        -١٢٣٣
 . مثال. قصور. داللة قد تغير وجه الرأي في الدعوى

  )٦١٥ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢/١/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢٠٦/١٩٨٨الطعن (

الً عليه بمستندات قدمها وجـوب تمحيـصه علـى ضـوء داللـة           إثارة الخصم دفاعاً جوهرياً مستد     -١٢٣٤
 . إغفال الحكم ذلك يعيبه بالقصور المبطل. تلك المستندات

دون الـرد اسـتقالالً علـى االعتراضـات         سلطة محكمة الموضوع في األخـذ بتقريـر الخبيـر            -
 محلهـا أن يكـون التقريـر قـد أورد أسـباباً فيهـا الـرد الكـافي علـى هـذه                     . الموجهة إليـه  



 المرافعات        

 

- ١٩٥ -  

 . االعتراضات المتضمنة لدفاع جوهري

  )٦١٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٨/١/١٩٨٨تجاري جلسة  ٢٠٣/١٩٨٨الطعن (

 . قصور. إغفال الحكم لمستندات قدمها الخصم لمحكمة الموضوع إلثبات دفاع جوهري -١٢٣٥

  )٦١٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٥/٢/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢١٠/١٩٨٨الطعن (

 كانت أسباب الحكم ال تصلح رداً كافياً على دفـاع الطـاعن وجـاءت مجملـة غيـر مؤيـدة                     متى -١٢٣٦
 . مثال. بالقصوربدليل مستمد من األوراق فإنه يكون مشوباً 

  )٦١٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٦/١١/١٩٨٩تجاري جلسة  ٥٩/١٩٨٩الطعن (

أن تكـون   . محـل ذلـك   . الموضـوع رأي الخبير من عناصر اإلثبات التي تخضع لتقدير محكمة           -١٢٣٧
تعـارض هـذه النتيجـة مـع دفـاع        . أسباب تقرير الخبير كافية لحمل النتيجة التي انتهـى إليهـا          

يوجـب علـى المحكمـة أن تمحـص هـذا      . جوهري أبداه الخصم واستدل عليه بمستندات قـدمها   
 . قصور حكمها في التسبيب. أثره. مخالفة ذلك. فاعالد

  )٦١٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٢/٤/١٩٩٠ة تجاري جلس ٣/١٩٩٠الطعن (

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير كفاية أو عدم كفاية األسباب التـي بنـي عليهـا تقريـر الحكمـين                 -١٢٣٨
عـدم  . شرطه أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب سـائغة لهـا أصـلها فـي التقريـر            . الموضوع

اق الحكـم لـه وقـضاؤه بـالتفريق بـين           كفاية األسباب التي بني عليها تقرير الحكم المرجح اعتن        
 . الزوجين يعيبه بالقصور مثال

  )٦١٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٣/٤/١٩٩٠ جلسة  أحوال شخصية٣٦/١٩٨٩الطعن (

الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الـرأي فـي الـدعوى التفـات الحكـم عـن الـرد                       -١٢٣٩
 . مثال. قصور. عليه

  )٦١٦ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٣/٤/١٩٩٠ جلسة خصية أحوال ش٣٦/١٩٨٩الطعن (

إعراض محكمة الموضوع عن تحقيق دفاع جوهري من شأنه لـو صـح أن يغيـر وجـه الـرأي                     -١٢٤٠
يشوب حكمها بعيب اإلخالل بحـق الـدفاع والقـصور فـي التـسبيب بمـا يوجـب                 . في الدعوى 

  . تمييزه
  )٦٥٩ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٠/٢/١٩٩٢تجاري جلسة  ١٧٦/١٩٩٠الطعن (
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اختـصاصها بأعمـال تنظيـف الـشوارع     . اختصاصات البلدية قاصرة علـى المنـاطق الـسكنية     -١٢٤١
 وتنظيفهـا علـى     االلتـزام بـصيانتها   . الطرق الخارجية والـسريعة   . والطرق داخل تلك المناطق   

  . األوراقمثال لخطأ ومخالفة للثابت ب. عاتق وزارة األشغال العامة طبقا لمرسوم تنظيمها
  )٦٥٩ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٩/٣/١٩٩٢ جلسة  عمالي٢٧٦/١٩٩٠، ٢٦٨ن ناالطع(

 علـى الطعـون      على أسبابه دون أن تلتـزم بـالرد اسـتقالالً          أخذ المحكمة بتقرير الخبير محموالً     -١٢٤٢
. أخـذ المحكمـة بـه رغـم قـصوره         . أن تكون أسباب تقرير الخبير سائغة     . شرطه. الموجهة إليه 

  . يب الحكم بالقصوريع
  )٦٦٠ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١/٦/١٩٩٢تجاري جلسة  ١٩٢/١٩٩٠الطعن (

التفـات الحكـم عـن      . تقديم الخصم للمحكمة مستندات وتمسكه بـداللتها فـي موضـوع النـزاع             -١٢٤٣
  . مثال. يعيبه بالقصور. دفاعه بشأنها وعدم تحدثه عنها مع ما قد يكون لها من الداللة

  )٦٦١ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٨/٦/١٩٩٢ جلسة أحوال شخصية ٢٨/١٩٩٠الطعن (

  . مثال. قصور. أثر إغفاله. مساهمة المجني عليه في الخطأ مع مرتكب الحادث -١٢٤٤
  )٦٦٢ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٨/١١/١٩٩٢تجاري جلسة  ١٩/١٩٩٢، ١٧ن ناالطع(

  . مثال. ر الحكمقصو. أثره. عدم مواجهة الدفاع الجوهري -١٢٤٥
  )٦٦٢ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٥/١٢/١٩٩٢ جلسة أحوال شخصية ٩/١٩٩٢الطعن (

  . تمييز الحكم. أثره. عدم مواجهة الدفاع الجوهري يعيب الحكم بالقصور -١٢٤٦
  )٦٦٢ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٣/١٢/١٩٩٢تجاري جلسة  ٢٥/١٩٩٢الطعن (

إغفـال الـرد    . مـا هيتـه   . الموضوع بمواجهته هو الـدفاع الجـوهري      الدفاع الذي تلتزم محكمة      -١٢٤٧
  . بطالن الحكم. أثره. قصور. عليه

  . امتداد هذا العيب إلى الحكم. مؤداه. استناد المحكمة في حكمها إلى تقرير خبير معيب -
  )٦٦٢ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٧/١٢/١٩٩٢تجاري جلسة  ٨٣/١٩٩٢الطعن (

 ت تسوية المعامالت المتعلقة بأسـهم الـشركات التـي تمـت باألصـل إعمـاالً               الخضوع إلجراءا  -١٢٤٨
استمرار حراسـة المؤسـسة علـى أمـوال المـدين حتـى تمـام               . أثره. ١٩٨٣ لسنة   ٧٥للقانون  

إغفال الحكم داللـة المـستندات المقدمـة مـن الطـاعن بقيامـه بإخطـار مكتـب                  . تنفيذ التسوية 
  . مثال. قصور يوجب تمييزه. دينتصفية معامالت األسهم باألجل بهذا ال

  )٦٦٣ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٨/١٢/١٩٩٢تجاري جلسة  ٩٢/١٩٩١الطعن (
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 للقـصور أو الخطـأ فـي        القصور في أسباب الحكم الواقعية هي التـي ترتـب بطالنـه خالفـاً              -١٢٤٩
  .  بالخطأ في تطبيق القانوناألسباب القانونية التي تجعله مشوباً

  )٦٦٣ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٦/١/١٩٩٣تجاري جلسة  ٩/١٩٩١الطعن (

 بالنـسبة للـدول      داخليـاً  نفاذها باعتبارهـا قانونـاً    . اتفاقية تنفيذ األحكام بين بعض الدول العربية       -١٢٥٠
مثـال بـشأن انـضمام      . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلـك يوجـب تمييـزه         . الموقعة أو المنضمة  

  . مثال لقصور.  لهذه االتفاقيةدولة اإلمارات العربية المتحدة
  )٦٦٤ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٥/٢/١٩٩٣تجاري جلسة  ١١٢/١٩٩٢الطعن (

حظر المطالبة بديه فقد النفس يعد ثبـوت تقاضـي الـديات المـستحقة عـن فقـد األعـضاء أو                      -١٢٥١
  . شرطه. الحواس أو المنافع أو الجروح

سبق تقاضي مبـالغ الـديات عـن العاهـات وفقـد            قضاء الحكم برفض طلب الدية عن فقد النفس ل         -
المنافع دون استظهار قيمة ما تقاضاه المضرور عن كـل ديـة علـى حـدة ومـا إذا كانـت قـد                       

يشوبه بالقـصور الـذي يعجـز محكمـة التمييـز           . بلغت في مجموعها الحد المقرر لديه فقد النفس       
ـ   . عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجـب تمييـزه          تئناف المرفـوع منهـا     بمـصروفات االس

  . مخالفة للقانون. بهذه الصفة
  )٦٦٥ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١/٥/١٩٩٤تجاري جلسة  ٢٠٠/١٩٩٣الطعن (

يعيـب  . تخلـف ذلـك   . من سلطة محكمة الموضوع متى قامـت ببحثهـا        . تقدير القرائن القضائية   -١٢٥٢
  . حكمها بالقصور

  )٦٦٥ الثالث المجلد الثاني صسممج الق ١٢/٧/١٩٩٤تجاري جلسة  ٨٦/١٩٩٤الطعن (

. الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في حدود النـصاب اإلنتهـائي لمحـاكم الدرجـة األولـى         -١٢٥٣
  . وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم. حالته

لحكـم  يـشوب ا . ما يعتـور األسـباب القانونيـة   . يرتب بطالنه. القصور في أسباب الحكم الواقعية  -
  . بالخطأ في تطبيق القانون وال يرتب بطالنه

  )٦٦٦ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٩/١/١٩٩٥ جلسة عمالي ٣١/١٩٩٤الطعن (

انتهاء الحكم إلى مساهمة المضرور في الخطـأ عنـد تقـديره التعـويض دون أن يـورد كيـف                     -١٢٥٤
   .قصور يوجب تمييزه. استظهر ذلك بعبارة واضحة جلية تكشف عن معينه

  )٦٦٦ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٣٠/١/١٩٩٥تجاري جلسة  ١٥٥/١٩٩٤الطعن (
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لـه أن يقـضي بتعـويض       . واقع يستقل بـه قاضـي الموضـوع       . تقدير التعويض الجابر للضرر    -١٢٥٥
مثـال لقـصور الحكـم فـي        . شـرط ذلـك   . إجمالي عن جميع األضرار التي حاقت بالمضرورة      

  . اءه بالتعويضبيان عناصر الضرر التي أسس عليها قض
  )٦٦٦ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٣١/١/١٩٩٥تجاري جلسة  ١٨٢/١٩٩٤، ١٨١ن ناالطع(

األصل في الوكالة عامة أو خاصة أن صفة الوكيـل قاصـرة علـى مباشـرة األعمـال المحـددة                     -١٢٥٦
عدم استظهار الحكم مـدى سـريان الوكالـة وقـت التـصرف             . اشتمالها ما يقتضيه تنفيذها   . فيها
  . مثال. خطأ في تطبيق القانون. اجهة دفاع الطاعن بأن تصرفه كان لحساب موكلهومو

  )٦٦٧ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٥/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٧٠/١٩٩٤الطعن (

. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضـوع بمواجهتـه وإبـداء الـرأي فيـه هـو الـدفاع الجـوهري                    -١٢٥٧
  . مثال. قصور. ء الرأي فيهعدم مواجهة الحكم له وإبدا. تعريفه
  )٦٦٧ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٥/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٥/١٩٩٥الطعن (

واقـع يـستقل بـه قاضـي        . تقـديرها . موجبات إصدار المنع من السفر وأسـباب الـتظلم منـه           -١٢٥٨
قـصور وفـساد أسـلم إلـى الخطـأ فـى تطبيـق              : مثال لتسبب معيـب   . شرط ذلك . الموضوع

  . القانون
  )٦٦٨ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٥/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٩٨/١٩٩٥طعن ال(

مثـال لتـسبيب    . شـرط ذلـك   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تحصيل فهم الواقع في الدعوى     -١٢٥٩
  . معيب
  )٦٦٩ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٥/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ٨١/١٩٩٦الطعن (

يعيبـه بالقـصور فـي      . ر به وجه الرأي فـي الـدعوى       عدم رد الحكم على دفاع جوهري قد يتغي        -١٢٦٠
  . مثال لدفاع جوهري. التسبيب

  )٢٢٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٧/٢/١٩٩٧ جلسة  عمالي٨٤/١٩٩٦الطعن (

  . يعيب الحكم بالقصور. إغفال الرد على دفاع جوهري -١٢٦١
  )٢٢٣ ص الرابع المجلد الرابعمج القسم ١٠/٣/١٩٩٧ جلسة  عمالي٧٢/١٩٩٦الطعن (

. قـصور يبطـل الحكـم   . إغفالـه . إثارة دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الـدعوى      -١٢٦٢
  . مثال

  )٢٢٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٠/٣/١٩٩٧ جلسة  تجاري٤٠٠/١٩٩٥الطعن (
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  . قصور يبطل الحكم ويوجب تمييزه. إغفاله. إثارة دفاع جوهري -١٢٦٣
  )٢٢٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٧/٣/١٩٩٧  جلسة تجاري٣٣٤/١٩٩٥، ٣٣٠ن ناالطع(

الدفاع الجوهري الذي يتمسك به أحد الخصوم والـذي مـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر وجـه                        -١٢٦٤
  . مثال. يعيبه بالقصور. عدم تمحيص الحكم له. الرأي في الدعوى

  )٢٢٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٧/٤/١٩٩٧ جلسة  تجاري٣٥٦/١٩٩٦الطعن (

أن تكـون األسـباب التـي أوردهـا تحمـل النتيجـة التـي               . شرطه. لمحكمة بتقرير الخبير  أخذ ا  -١٢٦٥
انتهى إليها تقريره وأال تتعارض نتيجتـه مـع دفـاع جـوهري أبـداه الخـصم واسـتدل علـى                     

  . مثال. مخالفة الحكم ذلك يعيبه بالقصور ويوجب تمييزه. صحته بمستندات قدمها
التفات الحكـم عنهـا وعـن تمحـيص الـدفاع المؤسـس             . اتقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللته     -

  . مثال. قصور. عليها رغم ما لها من داللة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى
  )٢٢٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٩/٦/١٩٩٧ جلسة  تجاري٥١٨/١٩٩٦الطعن (

.  هـذا التقـادم    مـا يقطـع   . تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقـل البحـري بمـدة سـنة واحـدة               -١٢٦٦
المطالبة بكتـاب مـصحوب بعلـم الوصـول وبمفاوضـات التـسوية أو نـدب خبيـر لتقـدير                    

  . األضرار
  . مفاده بدء مدة جديدة مماثلة لها. انقطاع مدة التقادم -
. قضاء الحكم بانقضاء الدعوى  بالتقادم رغم وجود إجـراء قـاطع لـذلك التقـادم والتفاتـه عنـه                    -

  . خطأ في تطبيق القانونمثال لقصور جر إلى . يعيبه
  )٢٢٧ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٩/٦/١٩٩٧ جلسة  تجاري٥٢٤/١٩٩٦الطعن (

  . مثال. قصور حكمها. أثره. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري -١٢٦٧
  )٢٢٧ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢/١١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٥٤٤/١٩٩٦الطعن (

عـدم تمحـيص    . ماهيـة هـذا الـدفاع     . كم بمواجهته هو الدفاع الجـوهري     الدفاع الذي يلتزم الح    -١٢٦٨
  . مثال. قصور يوجب تمييزه. أثره. الحكم له

  )٢٢٨ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٥/١٢/١٩٩٧ جلسة  تجاري٣٣٠/١٩٩٦الطعن (

وقوفهـا عنـد حـد عرضـها دون         . وجوب أن تعرض المحكمة للمستندات المؤثرة في الـدعوى         -١٢٦٩
  . مثال. قصور حكمها: أثره.  الدفاع المؤسس عليهافصلها في

يعيـب  . أخذ محكمة الموضوع بتقرير خبير ال تؤدي أسـبابه إلـى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا                   -
  . مثال. حكمها بالقصور

  )٢٢٨ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٥/١/١٩٩٨ جلسة عمالي ٨٤/١٩٩٧الطعن (
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  .  في االستداللمتى تعتبر مشوبة بالفساد. أسباب الحكم -١٢٧٠
أخذ الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي لم يبين الـضرر الـذي اسـتقر رأيـه فيـه ودون أن                       -

  . يعيب الحكم ويوجب تمييزه. يمحص دفاع الطاعن المدعم بالمستندات
  )٢٢٩ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٠/١/١٩٩٨ جلسة عمالي ٥٨/١٩٩٧الطعن (

يين لدى أصحاب األعمال عن إصـابات العمـل وأمـراض المهنـة وفقـاً               تعويض العاملين الكويت   -١٢٧١
ألحكام قانون العمل في القطاع األهلي ولو كان قد تم التأمين علـيهم مـادام لـم يـصدر مرسـوم                     

قـضاء الحكـم علـى      . بتحديد تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات االجتماعيـة المتعلقـة بـذلك           
  . يوجب تمييزهقصور ومخالفة للقانون . خالف ذلك

  )٢٢٩ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٠/١/١٩٩٨ جلسة عمالي ٧٠/١٩٩٧الطعن (

. تخلـف ذلـك يعيـب الحكـم بالقـصور         . األحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة جلية كافية         -١٢٧٢
  . مثال لرد قاصر على الدفع ببطالن الحكم المستأنف لبطالن اإلعالن بصحيفة الدعوى

  )٢٣٠ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢١/٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٠٤/١٩٩٧الطعن (

. إغفال المحكمة بحث الدفاع الجوهري الذي إن صـح يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى                     -١٢٧٣
  . مثال إلغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري. يعيب حكمها بالقصور

  )٢٣١ الرابع ص الرابع المجلدمج القسم ٢/٣/١٩٩٨ جلسة مدني ١١٩/١٩٩٦الطعن (

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الناشئة عـن جريمـة ال تـسقط مـا بقيـت الـدعوى                     -١٢٧٤
قـضاء الحكـم    . وقف هذه المدة طالما لم يـصدر قـرار فـي الـدعوى الجزائيـة              . الجنائية قائمة 

  . خطأ وقصور يوجب تمييزه. بالسقوط رغم ذلك
  )٢٣١رابع المجلد الرابع ص المج القسم ٩/٣/١٩٩٨ جلسة  تجاري٣٩٧/١٩٩٧الطعن (

إغفال الحكم بيـان إقـرار الزوجـة بـشأن تـاريخ امتنـاع اإلنفـاق                . مناط صحة تسبيب الحكم    -١٢٧٥
قـصور يعيـب الحكـم ويوجـب        . عليها وداللته والذي لو صح لتغير وجه الرأي فـي الـدعوى           

  . تمييزه
  )٢٣١ابع ص الرابع المجلد الرمج القسم ٢٥/٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٣٤/١٩٩٧الطعن (

. الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجـه الـرأي فـي الـدعوى والتـدليل عليـه بمـستندات                    -١٢٧٦
إغفـال الحكـم داللـة تلـك        . التزام المحكمة بتمحيـصه علـى ضـوء تلـك المـستندات           . أثره

  . مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. المستندات وعدم مناقشتها والتفاته عن الدفاع المؤسس عليها
  )٢٣٢ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة عمالي ٦٨/١٩٩٧الطعن (
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تعييـب  . أثـره . تخلـف ذلـك   . التزام المحكمة بمواجهته والـرد عليـه      . ماهيته. الدفاع الجوهري  -١٢٧٧
  . مثال. حكمها بالقصور

  )٢٣٢ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة مدني ١٧٤/١٩٩٧الطعن (

ى أسباب مدعمـة وكافيـة وأن تعـرض المحكمـة لتـصفية كـل عنـصر                 وجوب بناء الحكم عل    -١٢٧٨
. تطرق التخاذل إلـى مقومـات الحكـم يعيبـه ويوجـب تمييـزه             . يتوقف الحكم على الفصل فيه    

  . مثال لخطأ وقصور
  )٢٣٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١١/٥/١٩٩٨ جلسة  تجاري٢٥٢/١٩٩٦الطعن (

  . ماهيتها. محكمالشروط الشرعية الالزم توافرها في ال -١٢٧٩
تخلف الشروط الشرعية في المحكم لكونه يعاني من اضـطرابات نفـسية وعقليـة وتخرجـه مـن                   -

تمـسك  . أحد المعاهد الخاصة لوزارة الشئون االجتماعية والعمـل التـي تعولـه وتـساعده ماديـاً               
الطاعن بأسباب استئنافه بهذا الدفاع وطلب التـصريح لـه باسـتخراج شـهادتين مـن مستـشفى                  

التفـات الحكـم عـن      . دفـاع جـوهري   . طب النفسي والشئون االجتماعية إلثبات صحة دفاعـه       ال
  . يعيبه ويوجب تمييزه. تحقيقه والتفاته عن الرد عليه

  )٢٣٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٣/٥/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٣٩/١٩٩٧الطعن (

ـ              -١٢٨٠ اكم الدرجـة األولـى إال فـي        عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن مح
القـصور فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة يترتـب       . أحوال معينة منها حالة وقوع بطالن في الحكم     

  . ال يؤدي إلى ذلك. ما يعتور أسبابه القانونية. عليه بطالنه
أن . شـرط ذلـك   . ال ينبنـي عليـه بطالنـه      . ما يقع في الحكم االبتدائي من خطأ في تقدير الدليل          -

  . م قد تضمن ما يفيد إلمامه بالدليل المقدم في الدعوى وأخضعه لتقديرهيكون الحك
  )٢٣٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٨/٦/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٠٢/١٩٩٧الطعن (

اسـتقالل  . المانع من الحصول على دليل كتابي في األحوال التـي يتطلـب فيهـا القـانون ذلـك                  -١٢٨١
  . وجوب تضمين الحكم مسوغات ذلك .رفض هذا الطلب. محكمة الموضوع بتقديره

قـصور  . إعـراض الحكـم عنـه رغـم أهميتـه         . الدفاع بقيام مانع من الحصول على دليل كتابي        -
  . يعيب الحكم ويوجب تمييزه

  )٢٣٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٠/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٤٩/١٩٩٧الطعن (

يوجـب علـى المحكمـة تمحـيص        . مـستندات استدالل الخصم عليـه ب    . ماهيته. الدفاع الجوهري  -١٢٨٢
  . هذا الدفاع
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. التفات الحكم عن الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صـح تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                     -
  . مثال. يعيبه ويوجب تمييزه

  )٢٣٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢/١١/١٩٩٨ جلسة مدني ٨/١٩٩٨الطعن (

 تناولـت بالبحـث والتمحـيص كـل طلـب أو دفـاع              رهينة بإقامتها على أسباب   . صحة األحكام  -١٢٨٣
  . جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى

  . يعيب حكمها بالقصور. إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -
  )٢٣٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٥/١١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٦٨/١٩٩٨الطعن (

عـدم  . جـوهري الـذي يتغيـر بـه وجـه الـرأي           على محكمة الموضوع أن تواجـه الـدفاع ال         -١٢٨٤
  . مثال لقصور موجب لتمييز الحكم. قصور. مواجهته

  )٢٣٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٨/١٢/١٩٩٨ جلسة  عمالي٧١/١٩٩٨الطعن (

قـضاء الحكـم بـرفض الـدعوى الفرعيـة          . على ما يدعمه من األسـباب     الحكم  وجوب أن يبنى     -١٢٨٥
  . جب التمييز الجزئيبطالن يو. دون بيان األسباب

  )٢٣٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١١/١/١٩٩٩ جلسة  عمالي٦١/١٩٩٨الطعن (

. يتعـين علـى المحكمـة أن تمحـصه        . الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الـدعوى          -١٢٨٦
  . قصور مبطل يوجب تمييز الحكم. عدم حصول ذلك

  )٢٣٧ الرابع المجلد الرابع صممج القس ١١/١/١٩٩٩ جلسة  مدني١٠٩/١٩٩٨الطعن (

تحصيل الحكم لدفاع الطاعن من عدم قبول مورثه للوكالـة الـصادرة إليـه والـرد علـى الـدفع                     -١٢٨٧
. بمباشرة األخير ألعمال اإلدارة دون أن يبين ماهية المستندات التي أقـام عليهـا اقتناعـه بـذلك                  

  . يعيبه بالقصور
  )٢٣٧ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٣/٥/١٩٩٩ جلسة  مدني١٩٨/١٩٩٨الطعن (

التفـات الحكـم عنهـا مـع مـا          . تقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللتها في موضـوع النـزاع          -١٢٨٨
يكون لها من داللة مؤثرة في الحق محل التداعي ويتغير بهـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى لـو                      

  . مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. عنى ببحثها
  )٢٣٨ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٣/٤/٢٠٠٠ جلسة مدني ٥٤/١٩٩٩الطعن (

إغفـال ذلـك يوصـم الحكـم     . يتعين على محكمة الموضـوع أن تعـرض لـه       . الدفاع الجوهري  -١٢٨٩
  . بالقصور

  )٢٣٨ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٧/٦/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٦٦٣/١٩٩٩الطعن (
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أن . شـرطه . ياراترجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير التـأمين مـن حـوادث الـس               -١٢٩٠
مثـال لحكـم شـابه قـصور فـي التـسبيب       . تكون وثيقة التأمين متضمنة اشتراطاً لمصلحة الغير 

وخطأ في القـانون لعـدم اسـتظهاره لهـذا الـشرط عنـد قـضائه بـالزام المـؤمن لمـصلحة                      
  . المضرور

  )٢٣٩ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٩/٦/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٤٨/١٩٩٩الطعن (

. أثـره . اإلبـالغ الكـاذب   . حق مشروع لكل من يباشره في حـدود القـانون         . يغ عن الجرائم  التبل -١٢٩١
أن يعلم المبلـغ بكـذب الوقـائع التـي أبلـغ            . شرطه. التعويض عما يلحق المبلغ ضده من ضرر      

عنها وأن يقصد اإلساءة واإلضرار بالمبلغ ضده أو ثبـوت التـسرع والرعونـة وعـدم االحتيـاط        
خلـو الحكـم مـن دليـل ثبـوت          . برر مع توافر قصد اإلساءة واإلضـرار      دون أن يكون لذلك م    

  . الخطأ في حق المبلغ يوجب تمييزه
  )٢٣٩ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٨/١٢/٢٠٠٠ جلسة  مدني٨٦/٢٠٠٠، ٧٥ نانالطع(

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بالدفع بالتقادم والتي لـم تـر حاجـة إلـى بحثـه بعـد أن                       -١٢٩٢
أن هـذا الـدفع يـصبح مطروحـاً         : أثـره . استئناف هذا الحكـم   . إلى عدم ثبوت المديونية   انتهت  

: أثـره . إغفـال الحكـم االسـتئنافي مواجهتـه       . على االستئناف طالما لم يتنازل عنـه الطـاعن        
  . القصور

  )٢٤٠ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٩/١/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٥١٧/٢٠٠٠الطعن (

  . أثر هذا البلوغ. انتهاؤها بالبلوغ. ذهب المالكيحضانة الصغير في الم -١٢٩٣
خلـو الحكـم   . شـرط ذلـك  . للقاضـي أن يقـدره   . مؤداه. خلو القانون من تحديد سن معين للبلوغ       -

من مناظرة الصغير للتحقق من العالمات الطبيعية للبلوغ واعتبـاره عـدم بلـوغ الولـد الرابعـة                  
  . يعيبه. انة النساءعشر من عمره سنداً العتبار أنه الزال في سن حض

  )٢٤١ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢/٦/٢٠٠١ جلسة  أحوال شخصية١٢/٢٠٠١الطعن (

أن تقـيم  . مناطـه . لمحكمـة الموضـوع  . فهم الواقع في الـدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات           -١٢٩٤
مثـال  . قضاءها على أسباب سائغة وأن يكون اسـتداللها مؤديـاً للنتيجـة التـي خلـصت إليهـا                 

أن إقامة الحكم قضاءه بثبوت حالة العته والسفه والغفلـة علـى قـرائن وأحكـام قـضائية مـع                    بش
اقتصاره إلى اإلشارة إلى تلك األحكام دون بيـان مؤداهـا ووجـه اسـتدالله بهـا علـى ثبـوت                     

قـصور وفـساد فـي      . الحقيقة التي أسس عليها قضاءه وأثر تلك األحكـام فـي تكـوين عقيدتـه              
  . جب تمييزهيعيبه ويو. االستدالل

  )٢٤١ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٦/٦/٢٠٠١ جلسة  أحوال شخصية٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤ن والطع(
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 .البطالن. أثره. القصور في أسباب الحكم الواقعية -١٢٩٥

  )٢٤١ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١/١٠/٢٠٠١ جلسة عمالي ٤٦/٢٠٠٠الطعن (

ـ قضاء الحكم المطعون فيه بفـرض مبلـغ ثال         -١٢٩٦  آالف دينـار ثمـن سـيارة للمطعـون ضـدها            ةث
 -وهـي مـدة قـصيرة        - تـاريخ طالقهـا      ٢٨/٦/٢٠٠٠ حتـى    ٢٢/٥/٩٩وفرض نفقة لها منذ     

وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلـك المـدة المحـدودة رغـم امتالكهـا سـيارة                    
 . قصور في التسبيب يوجب تمييزه. خاصة

  )٣٤١ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٩/١/٢٠٠٢سة  جل أحوال شخصية١٧٠/٢٠٠١الطعن (

إعـراض الحكـم عـن الـرد بمـا          . دفاع جـوهري  . دفع الطاعن أنه أعد لزوجته والبنها مسكناً       -١٢٩٧
 . علة ذلك. يعيبه. يفنده

  )٣٤١ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٨/٩/٢٠٠٢ جلسة  أحوال شخصية٣٠٤/٢٠٠١الطعن (

 . اعتبار الحكم معيباً بالقصور. مؤداه. غفال الرد عليهإ. إبداء الخصم لدفاع جوهري -١٢٩٨

  )٣٤٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٣٠/٩/٢٠٠٢جلسة  مدني ٤١/٢٠٠١الطعن (

 . قصور. التفات المحكمة عنها. تقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللتها -١٢٩٩

  )٣٤٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٣٠/٩/٢٠٠٢جلسة  مدني ٤١/٢٠٠١الطعن (

. إغفـال الحكـم الـرد علـى دفـاع جـوهري           . البطالن. أثره. القصور في أسباب الحكم الواقعية     -١٣٠٠
 . بطالن الحكم. مؤداه. قصور

  )٣٤٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٧/١٠/٢٠٠٢جلسة  عمالي ١٨١/٢٠٠١الطعن (

م قـانوني   خـص المـشرع كـالً منهمـا بأحكـام ونظـا           . المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية    -١٣٠١
. قيـام عالقـة تعاقديـة محـددة بأطرافهـا ونطاقهـا      . مؤدى ذلك. مستقل ونطاق محدد ألحكامهما   

إصابة أحد العاقدين بضرر إلخالل الطرف اآلخر بالتزامـه يتعـين معـه األخـذ بأحكـام العقـد                   
ـ                   ت باعتبارها التي تضبط العالقة بين أطرافه وال يؤخـذ بأحكـام المـسئولية التقـصيرية إال إذ ثَب

أنـه يمتنـع    : علـة ذلـك   . أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق بـه المـسئولية التقـصيرية            
  . عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد

  . قصور في أسبابه مما يبطله. أثره. إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم -
لمطعون ضـده عالقـة تعاقديـة يحكمهـا وينظمهـا      تمسك البنك الطاعن بأن العالقة التي تربطه با      -

عقد استخدام بطاقة الصرف اآللي وتضمن العقد عـدم التـزام البنـك بوقـف اسـتعمالها إال مـن                    
التفات الحكـم عـن هـذا الـدفاع الجـوهري وإلزامـه للبنـك               . تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها    
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 . يبه ويوجب تمييزهيع. بالمبلغ المطالب به وفقاً ألحكام المسئولية التقصيرية

  )٣٤٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٤/١٢/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٣٧٦/٢٠٠١الطعن (

 . مثال. قصور. إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -١٣٠٢

  )٣٤٣ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٣/١/٢٠٠٣جلسة  عمالي ٦٦/٢٠٠٢الطعن (

مثـال لحكـم لـم يـرد        . قصور في التسبيب يبطلـه     .إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه       -١٣٠٣
على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضـده عـن التعـويض بـصفته مـسئوالً عـن حراسـة                   

 . الشيء

  )٣٤٤ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٣/١/٢٠٠٣جلسة  مدني ١٤٠/٢٠٠٢الطعن (

مخالفـة  . مـة وجـوب أن تحققـه المحك   . الدفاع الجوهري الذي يغير وجه الـرأي فـي الـدعوى           -١٣٠٤
 . مثال. بطالن الحكم. أثره. ذلك

  )٣٤٥ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢١/٤/٢٠٠٣جلسة  مدني ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ن والطع(

.  الذي يطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويتغير بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى                  أو الدفاع  الطلب -١٣٠٥
 . خالياً من األسباباعتبار حكمها . مخالفة ذلك. وجوب أن تجيب عليه المحكمة

  )٣٤٥ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢١/٤/٢٠٠٣جلسة  مدني ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ن والطع(

أن علـى المحكمـة     . اهمـؤد . ت أو نفـي دفاعـه الجـوهري       حق الخصم في طلب تمكينه من إثبا       -١٣٠٦
ين إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكـن فـي الـدعوى مـا يكفـي لتكـو                     

 . مثال. عقيدتها

  )٣٤٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٩/٩/٢٠٠٣جلسة  مدني ١٧٤/٢٠٠٢الطعن (

فيـه ويكـون مـن شـأنه        الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجـزم الفـصل               -١٣٠٧
. أثـره . مخالفـة ذلـك   . وجوب أن يتناوله الحكم بأسـباب خاصـة       .  في الدعوى  يتغير وجه الرأ  

 . م الموجب لتمييزهقصور الحك

  )٣٤٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٩/١١/٢٠٠٣جلسة  أحوال شخصية ١٧٦/٢٠٠٣الطعن (

 الحكـم المطعـون     عـدم تفطـن   . ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثالث وجها واحداً بغير اسـتقالل           -١٣٠٨
ن أنـه   أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تـدخل فيهـا فـي حـي              ذلك وانتهائه   فيه إلى   

 . يوجب تمييزه. كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها

  )٣٤٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٦/٣/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٧٢٤/٢٠٠٣الطعن (
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استخالص الحكم واقعة من مصدر ال وجود له وافتـرض وجودهـا دون أن يقـيم دليـل عليهـا                     -١٣٠٩
 . صور يبطلهق. أو لم يبين المصدر الذي استقاها منه

  )٣٤٧ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٨/٣/٢٠٠٤جلسة  مدني ٨٦/٢٠٠٣الطعن (

وجـوب أن   . الطلب أو وجه الدفاع الذي من شأنه لو صـح تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                    -١٣١٠
 . قصور. مخالفة ذلك. تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة

  )٣٤٧س المجلد السادس ص الخاممج القسم ١٧/٣/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٣٣٣/٢٠٠٣الطعن (

الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضـوع ويكـون ممـا يجـوز أن يترتـب                     -١٣١١
وجـوب أن تجيـب عليـه المحكمـة بأسـباب           . على الفصل فيه تغيير وجه الرأي فـي الـدعوى         

 . يبطل حكمها. مخالفة ذلك. خاصة

  )٣٤٧مس المجلد السادس ص الخامج القسم ١٦/٦/٢٠٠٤جلسة  تجاري ١٠٠٥/٢٠٠٣الطعن (

 . الحكم قصور يعيب. التفات الحكم عن مستندات مقدمة للمحكمة وتمسك الخصم بداللتها -١٣١٢

  )٣٤٧ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٦/٩/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ٩٩/٢٠٠٣الطعن (

قصور الحكم في أسبابه الواقعية أو خطؤه فـي أسـماء الخـصوم وصـفاتهم ممـا يـشكك فـي                      -١٣١٣
الخطأ المـادي فـي بيـان صـفة الطـاعن والـذي             . بطالنه. أثره. قتهم واتصالهم بالخصومة  حقي

 . ال يعد كذلك. ليس من شأنه التشكيك في صفته أو اتصاله بالخصومة

  )٣٤٨ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٧/٩/٢٠٠٤جلسة اري إد ١٩٧/٢٠٠٤الطعن (

عوى واإلحالـة إليـه فـي بيـان أسـباب           أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقـدم فـي الـد           -١٣١٤
حكمها حال كانت أسباب هذا التقرير ال تؤدى إلـى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا وال تـصلح رداً             

 . مثال. يعيب الحكم بالقصور.  تمسك به الخصميعلى دفاع جوهر

  )٣٤٨ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٨/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٤٠١/٢٠٠١الطعن (

للمحكمـة  .  التعويض دليالً مقبوالً علـى أحـد عناصـر الـضرر محـل التعـويض               تقديم طالب  -١٣١٥
. مخالفـة ذلـك   . بيـان سـبب عـدم أخـذها بـه         : شرطه. إطراحه وتقدير التعويض على خالفه    

 . مثال. يعيب الحكم بالقصور

  )٣٤٨ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١١/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٧٢٨/٢٠٠٣الطعن (

. عـدم جـواز الطعـن عليـه اسـتقالالً         . مـؤدي ذلـك   . عدم اعتباره حكماً   .رار شطب الدعوى  ق -١٣١٦
الغايـة مـن    . جواز التمسك ببطالن قرار الشطب عند تجديد السير فـي الـدعوى مـن الـشطب               
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 مرافعـات ومـن جـزاء      ٥٩/٣التخلص من ميعاد التجديد المنـصوص عليـه فـي المـادة             . ذلك
عـدم رد المحكمـة علـى       . تجديـد فـي الميعـاد     اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن بعدم ال        

 . مثال. بطالن الحكم. هذا الدفاع أثره

  )٣٤٩ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة  عمالي ١٧١/٢٠٠٤الطعن (

عـدم  . ماهيـة هـذا الـدفاع     . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجـوهري          -١٣١٧
 . مثال. تمييزهوجوب . أثره. تمحيص الحكم له

  )٣٤٩ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٩/١٠/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٠٣٣/٢٠٠٤الطعن (

 . وجوب أن تمحصه المحكمة وإال كان حكمها معيباً بالقصور. ماهيته. الدفاع الجوهري -١٣١٨

 .ماهيته. الفساد في االستدالل -

 . ثالم. قصور. استناد الحكم إلى أسباب ال تصلح رداً على دفاع جوهري -

  )٣٥٠ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١١/٣/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٩٩٥/٢٠٠٤الطعن (

عـدم بحـث الحكـم هـذا        . ماهيتـه . الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثـه والـرد عليـه           -١٣١٩
 . مثال. قصور. الدفاع والرد عليه رغم جوهريته

  )٣٥١جلد السادس ص الخامس الممج القسم ٦/٣/٢٠٠٦جلسة  عمالي ١٥٠/٢٠٠٤الطعن (

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعـدم وفائهـا بالتزامهـا دون بحـث دفاعهـا                    -١٣٢٠
 . قصور وخطأ في تطبيق القانون. بإخالل المطعون ضده بالتزامه قبلها

  )٣٥٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٢/٤/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٥٥٨/٢٠٠٣الطعن (

 . قصور يبطله. م حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوىابتناء الحكم على فه -١٣٢١

  )٣٥٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٢/٦/٢٠٠٦جلسة  مدني ٧٤١/٢٠٠٤الطعن (

نـدب الخبيـر    . وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإال كان حكمهـا خاليـاً مـن األسـباب                -١٣٢٢
صـة تخـضع لرقابـة محكمـة        للمحكمـة رفـضه بأسـباب خا      : مؤدى ذلـك  . ليس حقاً للخصوم  

  . التمييز
 -تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقـد الوكالـة التجاريـة بعـد وفـاة الوكيـل                  -

 وأن المطعـون ضـدهم يـديروا الوكالـة لـصالح جميـع              -مورث الطاعنين والمطعون ضـدهم    
فـسهم علـى    نهـم اسـتولوا ألن    بالسجالت التجارية باسم المـورث وأ     الورثة والتي مازالت مسجلة     

التفـات الحكـم المطعـون فيـه        . ن ندب خبير لتحقيق صحة هـذا الـدفاع        يطلب الطاعن . اإيراداته
ال . عن ذلك مؤيداً الحكم االبتدائي برفض الدعوى تأسيساً علـى انتهـاء الوكالـة بوفـاة الوكيـل                 
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 . يصلح رداً على هذا الدفاع وال يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويوجب تمييزه

  )٣٥٣ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٨/١/٢٠٠٦جلسة  مدني ٤٥٧/٢٠٠٥الطعن (

 . مثال. قصور. إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصوم -١٣٢٣

  )٣٥٤ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٠/١١/٢٠٠٦جلسة  مدني ٧٣٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠ن والطع(

 . مثال. ور في التسبيب يبطلهقص. إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه -١٣٢٤

  )٣٥٤ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٤/١٢/٢٠٠٦جلسة  عمالي ١٢٥/٢٠٠٥الطعن (

  . يترتب عليه بطالنه. القصور في أسباب الحكم الواقعية -١٣٢٥
قـصور فـي    . إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري مؤثر فـي النتيجـة التـي انتهـت إليهـا                 -

  . عليه البطالنأسباب الحكم الواقعية يترتب 
تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب مـن محكمـة أول درجـة بعـدم مـسئوليتها عـن التعـويض           -

عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثـاني بالعمـل لعـدم تحقـق الخطـر                   
قـصور فـي التـسبيب      . عـدم تعـرض محكمـة أول درجـة لـه          . دفاع جوهري . المؤمن ضده 

 . اع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءوإخالل بحق الدف

  )٣٥٤ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٣/١٢/٢٠٠٦جلسة  عمالي ١١٨/٢٠٠٥الطعن (

إغفـال المحكمـة تمحيـصه بمـا لـه مـن            . إبداء الخصم دفاعاً جوهرياً وتدليله عليه بمـستندات        -١٣٢٦
  . قصور في التسبيب. داللة

حكم المستأنف عـن طريـق مخفـر الـشرطة لتواجـده         تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بإعالن ال       -
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
 . تمييز الحكمقصور يوجب . سريان ميعاد االستئناف دون بحث هذا الدفاع وتمحيصه

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعـدم وفائهـا بالتزامهـا دون بحـث دفاعهـا                    -١٣٢٧
 . قصور وخطأ في تطبيق القانون. بإخالل المطعون ضده بالتزامه قبلها

 )٦٢ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٣الطعن (

رفض الحكـم المطعـون فيـه القـضاء بـبطالن           .  مدني ١٨٥،  ١٨٤المادتان  . أثره. العقد الباطل  -١٣٢٨
 . قصور وخطأ في تطبيق القانون. العقد لعدم إقامة الطاعن دعوى مستقلة بذلك

 )١٣٣ ص٢ ج٣٥والقانون سمجلة القضاء  ٨/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٨٨٤/٢٠٠٦الطعن (
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عـدم تـصدى المحكمـة لهـا        .  الـدعوى  فـي  الفصل   فيتقديم الخصم مستندات من شأنها التأثير        -١٣٢٩
 . مثال.  التسبيبفيقصور .  حكمها بما لها من داللةفي

 )٤٥٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١١/٦/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٧٢/٢٠٠٦الطعن (

 السجل التجاري البيانـات الواجـب إثباتهـا عنـد قيـد              بنظام ١٩٥٩ لسنة   ١تحديد المرسوم رقم     -١٣٣٠
أال يتم القيـد أو تعـديل بياناتـه إال إذا كـان مـستوفياً للـشروط                 : شرط ذلك . الشركات التجارية 

 الـذي بمقتـضاه يكتمـل       بمـن بينهـا تـوافر النـصا       . التي يحددها المرسوم والئحته التنفيذيـة     
 ١٥٦،  ١٥٥ركة صـحة اجتماعهـا وفقـاً للمـادتين          لـش لللجمعية العمومية العادية أو غير العادية       

  . ١٩٦٠ لسنة ١٥ق الشركات التجارية رقم 
اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهـة اإلداريـة فـي إجـراء القيـد حتـى اسـتيفاء البيانـات                      -

المطلوبة بمثابة قرار سلبي باالمتناع عن القيد وإعراضه عن بحث مـا اسـتجد مـن تغييـر فـي                    
ارة المطلوب إثباته في حين أنـه قـد اسـتجد واقـع جديـد ترتـب عليـه أن                    أوضاع مجلس اإلد  

 . يعيبه ويوجب تمييزه. أصبح قيد بيانات هذه الجمعية وال محل له

 )١٠١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ٣٣٨/٢٠٠٧، ٣٠٥الطعنان (

عـدم تعارضـها مـع قاعـدة        . حاالت عدم جواز الحجز على أموال المدين ومنها السكن الخاص          -١٣٣١
  . ١٩٩٣ لسنة ٤١عمومية الضمان المنصوص عليها في القانون 

 مـن   ١٢قضاء الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيـه تأسيـساً علـى مـا ورد بـنص المـادة                     -
 دون التحقق من مـدى اسـتيفاء العقـار المتـصرف فيـه للـشروط                ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون رقم   

 . يعيبه ويوجب تمييزه.  جواز الحجز عليهالتي استوجبها القانون لعدم

 )٢١٠ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٢٥١/٢٠٠٨الطعن (

 . جائز. تعيين العامل بموجب عقد كتابي أو شفوي -١٣٣٢

ال يوجـد محـرر إلثبـات     مـادام  للعامل ولصاحب العمل إثبات عالقة العمل بكافة طرق اإلثبـات        -
جـواز إثباتـه سـواء كـان محـدد المـدة أو غيـر               . شأنه شأن العقد الكتابي   العقد الشفهي   . ذلك

  . مثال. محدد المدة
كـشف  قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلـب الطاعنـة بـدل اإلنـذار تأسيـساً علـى عـدم                     -

العمل محدد المـدة أو غيـر محـدد رغـم عـدم منازعـة المطعـون                 األوراق عما إذا كان عقد      
 . قصور يوجب تمييزه. عها من العمل بالشركةضدها في العمل لديها حتى من

 )٣٩٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠٠٩جلسة  عمالي ٣٦/٢٠٠٧الطعن (
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أنـه ال يجـوز أليهمـا أن يـستقل بنقـضه أو             : أثر ذلـك  . العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه      -١٣٣٣
 . نونتعديل أحكامه إال في حدود ما يسمح به االتفاق أو يقضي به القا

وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لما يقدم لها مـن مـستندات وأن تقـول رأيهـا فـي شـأن                      -
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. يعيب حكمها بالقصور. ودون أن تعرض لبحث المستندات المقدمة

  )٢٣٨ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري٥٢٧/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:الفساد في االستدالل -٣

إقامة قضاء الحكم على أن حضور المستأنف عليه الجلـسة كـان نتيجـة إعـالن معيـب خـاص                -١٣٣٤
 . فساد وخطأ .بجلسة أخرى

  )٨٢٥ األول المجلد األول صمج القسم ٦/٢/١٩٨٠تجاري جلسة  ٥/١٩٧٩الطعن (

 . بطالن الحكم إذا أقيم على فهم مخالف للثابت باألوراق -١٣٣٥

  )٨٢٥ األول المجلد األول صمج القسم ٢٧/٢/١٩٨٠تجاري جلسة  ٢٢/١٩٧٨الطعن (

وج علـى عباراتـه فـي جملتهـا         عـدم الخـر   . شـرطها . سلطة المحكمة في تفسير العقد وتأويله      -١٣٣٦
 . مثال. مخالفة للقانون وفساد االستدالل. مخالفة ذلك. ومخالفة قصد العاقدين

  )٨٢٦ األول المجلد األول صمج القسم ١٨/٦/١٩٨٠تجاري جلسة  ٨٧/١٩٧٩الطعن (

 . استدالل غير سائغ. استخالص قرينة عدم الوفاء أخذاً من محرر عرفي غير موقع -١٣٣٧

  )٨٢٦ األول المجلد األول صمج القسم ٢٥/٦/١٩٨٠تجاري جلسة  ٢٦/١٩٧٩الطعن (

رفض طلبي مكافأة نهاية الخدمة والتعـويض عـن اإلنهـاء لتـوفر مبـرر الفـصل أخـذاً مـن                      -١٣٣٨
إنذارات وشكاوى ضد العاملة رغم سبق عـدم توجيـه اإلنـذارات لهـا وتقـديم الـشكاوى بعـد                    

فـساد فـي    .  تحقيـق بـشأنها    الفصل وخلو بعض من التـاريخ وعـدم علمهـا بهـا أو إجـراء              
 . االستدالل

  )٨٢٦ األول المجلد األول صمج القسم ٧/٣/١٩٨٣ جلسة  عمالي٣١/١٩٨٣الطعن (
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تمييـز حكمهـا إذا كـان       . إيراد محكمة الموضوع أسباباً لتبرير الدليل الذي أخـذت بـه أو نفيـه              -١٣٣٩
ـ        ى مـا انتهـى   استخالصه غير سائغ البتنائه على أدلة أو قرائن لـيس مـن شـأنها أن تـؤدي إل

 . إليه

  )٨٢٦ األول المجلد األول صمج القسم ٢٥/٦/١٩٨٤ جلسة  تجاري١١٩/١٩٨٣الطعن (

 . يعيب الحكم. عدم بحث مدى صحة إقرار وإقامة الحكم على فرض جدلي -١٣٤٠

  )٨٢٧ األول المجلد األول صمج القسم ٢٥/٦/١٩٨٤ جلسة  أحوال شخصية٣/١٩٨٤الطعن (

مثـال علـى    . ضي الموضـوع بـشرط أن يكـون تقـديره سـائغاً           واقع يستقل به قا   . تقدير النفقة  -١٣٤١
 . تقدير غير سائغ

  )٨٢٧ األول المجلد األول صمج القسم ١٥/١٠/١٩٨٤ جلسة  أحوال شخصية٩/١٩٨٤الطعن (

تقدير التعويض عن الضرر في المسئولية التقصيرية وإن كـان مـن سـلطة قاضـي الموضـوع                   -١٣٤٢
ب أن يكون مؤديـاً إلـى النتيجـة التـي بنـي عليهـا               إال أن استدالله على عناصر هذا التقدير يج       

 . مثال على استدالل غير صحيح. قضاءه

  )٨٢٨ األول المجلد األول صمج القسم ١٤/١١/١٩٨٤ جلسة  تجاري٢٦/١٩٨٤، ٢٥ انالطعن(

. للخصم أن يطلب توجيه اليمين الحاسـمة إلـى خـصمه متـى أعـوزه الـدليل إلثبـات دعـواه             -١٣٤٣
. ذا بـان لهـا أن طالبهـا قـصد منهـا مجـرد التعـسف أو الكيـد             للمحكمة أن ترفض توجيهها إ    

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع بـشرط أن يكـون استخالصـها               . استخالص التعسف أو الكيد   
 . مثال على استخالص غير سائغ. سائغاً

  )٨٢٩ األول المجلد األول صمج القسم ٣/١/١٩٨٥ جلسة  تجاري١٠٨/١٩٨٤الطعن (

عليـه إثبـات مـا      . ادعاء الـساحب غيـر ذلـك      . قضاء دين قائم  الشيك بحسب األصل أداه وفاء ل      -١٣٤٤
  . يدعيه

  . على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك. حسن نية المستفيد مفترض -
صدور الشيك لصالح البنك المستفيد دون أن يثبـت صـدوره لغيـر الوفـاء أو لتحـصيل قيمتـه                     -

تـه للـساحب يخـالف      قضاء الحكم رغم ذلـك بـإلزام المـستفيد بـدفع قيم           . وإضافتها في حسابه  
  . الثابت باألوراق وينطوي على فساد في االستدالل

  )٦٧٥ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٥/٣/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٦٥/١٩٩٠الطعن (

اتخـاذ موقـف ال تـدع ظـروف الحـال           : شرط تحققـه  . القبول الضمني ممن وجه إليه اإليجاب      -١٣٤٥
  .  للشك في داللته على ذلك القبولمحالً
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  . ال يعد قبوالً ضمنياً. تحفظ على القبولإبداء  -
اعتماد الحكم على تقرير الخبير المؤسس على أن الـسكوت عـن مناقـشة األسـعار دليـل علـى                    -

  . فساد في االستدالل. بمناقشة األسعارقبولها رغم التحفظ 
  )٦٧٦ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١١/٥/١٩٩٢تجاري جلسة  ٣٠٠/١٩٩٠الطعن (

ي تبرمها البنوك والـشركات ومؤسـسات الـصرافة مـع غيـر الكـويتيين السـتثمار                 العقود الت  -١٣٤٦
مثـال لفـساد ومخالفـة القـانون        . دخول اسـتثمارها ضـمن أغراضـها      . مناط صحتها . أموالهم

  . وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز الحكم
  )٦٧٦ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٣/١١/١٩٩٢تجاري جلسة  ٦٨/١٩٩٢الطعن (

أن يكـون لـه سـنده فـي     :  شـرطه . كمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى  سلطة مح  -١٣٤٧
اسـتخالص الحكـم مـن كتـاب وكيـل وزارة           : مثال الستخالص غيـر سـائغ     . أوراق الدعوى 

التعليم العالي الموجه إلى وكيل وزارة التربية إنهـاء البعثـة مـن قبـل لجنـة البعثـات دون أن                     
فـساد فـي االسـتدالل      . تحقق من ذلك وقيام منازعـة فـي صـدوره          لل  كافياً يعد هذا الكتاب دليالً   

  . يوجب تمييزه
  )٦٧٧ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٥/٢/١٩٩٣تجاري جلسة  ١٥٠/١٩٩٢الطعن (

تقدير وسائل اإلكراه ومبلـغ جـسامتها وتأثيرهـا فـي نفـس             . ما يحققه . اإلكراه المبطل للرضاء   -١٣٤٨
أن يقـيم قـضاءه علـى أسـباب         . شـرط ذلـك   .  الموضـوع  واقع يستقل بتقديره قاضي   . المتعاقد

  . مثال على إبطال العقد لإلكراه غير سائغ. سائغة
  )٦٧٧ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٠/٦/١٩٩٣ جلسة عمالي ١/١٩٩٣الطعن (

سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقـع وتقـدير األدلـة والمـستندات والموازنـة بينهـا                 -١٣٤٩
  . قيودها. ن القضائيةواستنباط القرائ

بناء الحكم على مستندات ال تؤدي بذاتها إلى ما استنبطه منهـا دون أن يبـين أثـر هـذه القرينـة                       -
  . فساد في االستدالل يعيب الحكم بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه. في تكوين عقيدته

  )٦٧٨ص الثالث المجلد الثاني مج القسم ١٠/٥/١٩٩٤تجاري جلسة  ١٥/١٩٩٤الطعن (

  . ماهيتها. الورقة الرسمية -١٣٥٠
  . يعيبه. اعتبار الحكم أن الكتاب المرسل بالبريد المسجل بمثابة إعالن رسمي -

  )٦٧٨ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١/١١/١٩٩٦تجاري جلسة  ١٣١/١٩٩٤الطعن (
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 وإال. وجوب بناء الحكم على الجزم واليقـين وأن تكـون أسـبابه مـستمدة مـن األوراق سـائغة                   -١٣٥١
  . مثال بشأن تسبيب معيب. كان معيباً

  )٦٧٨ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٠/١١/١٩٩٤تجاري جلسة  ١٠٤/١٩٩٤الطعن (

أن يكـون تفـسيرها للمحـرر       : شـروطها . تقدير محكمة الموضوع لقوة اإلقـرار فـي اإلثبـات          -١٣٥٢
. لتيهـا موضوعه متفقا مع ما تحمله عباراته وبال خـروج علـى المعنـى الظـاهر لهـا فـي جم                   

أن يكون المحرر تحت بصرها وأن تورد العبـارات المؤديـة لمـا انتهـى إليـه مـن                   . الزم ذلك 
  . نتيجة

يعيبـه بالفـساد فـي االسـتدالل        . خلوص الحكم إلى توافر اإلقرار مما ال أصل لـه فـي األوراق             -
  . مثال. الموجب لتمييزه

  )٦٧٩لث المجلد الثاني ص الثامج القسم ٢٠/٢/١٩٩٥ جلسة مدني ٤٨/١٩٩٤، ٤٦، ٤٥ن والطع(

استدالل محكمة الموضوع بأدلة غير صحيحة أو عـدم فهمهـا للعناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت                    -١٣٥٣
  . تعيب الحكم بالفساد في االستدالل. أثره. لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر

  )٦٧٩ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٧/١١/١٩٩٥ جلسة عمالي ٢/١٩٩٥الطعن (

لمحكمـة التمييـز    . أثـره . محكمة الموضوع أسبابا لتبرير الدليل الذي أخـذت بـه أو نفيـه            إيراد   -١٣٥٤
  . مراقبة ذلك وتمييز الحكم إذا كان استخالصه غير سائغ

  )٦٧٩ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢/٤/١٩٩٦تجاري جلسة  ٣٤٦/١٩٩٥الطعن (

ور غيـر كامـل وأثـر ذلـك فـي           التفات الحكم عن داللة تقرير الخبير من أن اسـتغالل المـأج            -١٣٥٥
  . يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل. وجوب إنقاص األجرة

  )٦٨٠ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٥/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ٣٣٧/١٩٩٥الطعن (

  . مثال. وجوب تمييز الحكم. أثرها. مخالفة الثابت باألوراق وفساد االستدالل -١٣٥٦
  )٦٨٠ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٨/١٠/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٨٨/١٩٩٥الطعن (

 عـن المـساحة الباقيـة مـن     قضاء الحكم بثبوت الملكية لمـساحة مـن أرض القـسيمة عوضـاً             -١٣٥٧
 على عدم سبق تنـازل المـورث عـن بـاقي مـساحة الهبـة رغـم قبولـه                    أرض السند استناداً  

دون أي تحفـظ    صدور وثيقة التملك إليه بمساحة تقـل عـن المـساحة الموضـحة بـسند الهبـة                  
ودون أن يطلب استبعاد القدر الزائد والمثبـت بـسند الهبـة مـن أرض البـدل أو خـصم فـرق                      

 . فساد في االستدالل. المساحة

  )٦٨٠ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٩/١٢/١٩٩٦ جلسة مدني ٥٨/١٩٩٥الطعن (
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ـ . استخالصـه مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . واقع. تحري صفة الخصوم في الدعوى     -١٣٥٨ ود قي
  . مثال لفساد في االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق. ذلك

  )٢٤٢ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٢٣١/١٩٩٥الطعن (

  . معياره موضوعي. خطأ الساحب صاحب دفتر الشيكات في المحافظة عليه -١٣٥٩
. مخالفتـه .  ذلـك قيـود . من إطالقـات محكمـة الموضـوع   . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية  -

  . مثال. فساد في االستدالل
  )٢٤٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١/٤/١٩٩٧ جلسة  تجاري٤٠٢/١٩٩٦، ٢٧٠ن ناالطع(

. إقامة الحكم قضاءه على أمر افترضه دون دليـل عليـه أو بيـان المـصدر الـذي اسـتقاه منـه                 -١٣٦٠
  . مثال. ييزهيعيبه بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب بما يوجب تم

  )٢٤٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٧/٤/١٩٩٧ جلسة  تجاري٣٩١/١٩٩٦الطعن (

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . فهم الواقع في الدعوى وتقدير البينات والدالئل والمـستندات         -١٣٦١
أن تبين بحكمها كيفية تحصيلها هذا الفهـم والـدليل عليـه وأن يكـون لـه مأخـذه مـن                     . شرطه

  . لفة ذلك يعيب الحكممخا. األوراق
  )٢٤٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٩/٦/١٩٩٧ جلسة  تجاري٣٦٣/١٩٩٦الطعن (

استخالص الخطأ الموجب للمسئولية وعالقة السببية بين الخطـأ والـضرر تـستقل بـه محكمـة                  -١٣٦٢
مثـال لحكـم    . أن تورد األسباب السائغة المؤديـة إلـى مـا تنتهـي إليـه             . شرط ذلك . الموضوع

بالقصور والفساد في االستدالل لعدم تمحيصه لـدفاع الطـاعن بـأن سـبب الحـادث هـو                  معيب  
  . وفاة قائد السيارة أثناء قيادتها

  )٢٤٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٤/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٤٩٤/١٩٩٦الطعن (

. موضوعي حسب المجـرى العـادي لألمـور المماثلـة دون غلـو أو إسـراف               . تقدير التعويض  -١٣٦٣
  . إثراء. زة ذلكمجاو

تعييبـه بالفـساد    : أثـره . خلو األوراق من الواقعة التي اعتمد عليها الحكم فـي تقـدير التعـويض              -
  . في االستدالل والخطأ في تطبيق القانون

  )٢٤٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١١/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٢٦/١٩٩٧الطعن (

 ال يتـوافر إال بوضـع المبيـع تحـت تـصرفه             التسليم الناقل لتبعة هالك المبيع إلـى المـشتري         -١٣٦٤
اإلعذار يكون بإنذار رسمي أو بكتـاب مـسجل مـصحوب بعلـم الوصـول               . وبعد إعذاره لتسلمه  
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أسـاس  . عدم جـواز اسـتظهار هـذا العلـم إال بهـذا الطريـق             . أو ببرقية في حاالت االستعجال    
  . ذلك

مثـال  . بطـالن الحكـم   : أثـره . بناء المحكمة حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الـدعوى           -
  . لمخالفة القانون والفساد في االستدالل

  )٢٤٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١١/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٣٧٥/١٩٩٦الطعن (

. أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطـوت علـى مـا يمـس سـالمة االسـتنباط                  -١٣٦٥
لالقتنـاع بهـا أو عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة أو              االستناد إلى أدلة غير صالحة      : حاالت ذلك 

. وقوع تناقض بينها كحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التـي انتهـى إليهـا الحكـم بنـاء عليهـا                   
استدالل الحكم بتجديد الدعوى من الـشطب علـى التحلـل مـن الـصلح والرجـوع عنـه                   : مثال

  . ساد في االستدالل ويوجب تمييزهيعيبه بالف. رغم أن هذا التجديد ال يدل بمجرده على ذلك
  )٢٤٧ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٩/١/١٩٩٨جلسة عمالي  ٢٩/١٩٩٧الطعن (

. تقدير ما إذا كان العمل من قبيل األعمال التجارية المحظـور علـى غيـر الكـويتي ممارسـتها                   -١٣٦٦
  . مثال الستدالل فاسد يوجب تمييز الحكم. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع

  )٢٤٧ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٣/٢/١٩٩٨ جلسة  تجاري٣٦٥/١٩٩٧الطعن (

متى يـصح أن يـشير إلـى أسـباب حكـم      . األصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه       -١٣٦٧
  . مثال الستدالل غير سائغ لحكم بحكم آخر. آخر صدر في دعوى أخرى

  )٢٤٨ الرابع المجلد الرابع صقسممج ال ١/٣/١٩٩٨ جلسة  تجاري٤٤٠/١٩٩٧الطعن (

مخالفـة للقـانون وخطـأ      . القضاء بصحة ونفاذ عقد قضى بحكم نهائي ببطالنـه بطالنـاً مطلقـاً             -١٣٦٨
ال ينال من ذلـك وصـف الطـرفين لـه بأنـه             . في تطبيقه وفساد في االستدالل بما يوجب تمييزه       

ثمـة اتفاقـات أخـرى      عقد محاصة بإدخال شريك مادام ما تم االتفاق عليه الحقـاً لـم يتـضمن                
  . متعلقة بتشكيل شركة محاصة

  )٢٤٩ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٥/٣/١٩٩٨ جلسة  تجاري٤٨٤/١٩٩٧الطعن (

تقدير مقابل االنتفاع باعتباره تعويضاً معادالً للمنفعـة التـي اسـتوفاها المتعاقـد الـذي اسـتحال                   -١٣٦٩
ن كـان مـن سـلطة محكمـة الموضـوع إال            عليه أن يرد عيناً ما أفاد به نتيجة العقد الباطـل وإ           

أنه مشروط بإقامته على أسباب سـائغة وأن تكـون العناصـر التـي اسـتند إليهـا فـي تقـديره                   
  . مثال. تمييز الحكم. أثره. تخلف ذلك. مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها

  )٢٥٠ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٤/٥/١٩٩٨ جلسة مدني ١٣٦/١٩٩٧الطعن (
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  .  تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في االستداللمتى -١٣٧٠
أن يكـون قـاطع الداللـة علـى رضـاء           . مـا يـشترط لـه     . القبول المانع من الطعن في الحكم      -

. ما يشترط لالسـتدالل بـه علـى تـرك الحـق فـي الطعـن               . القبول الضمني . المحكوم عليه به  
  . مثال الستدالل فاسد يعيب الحكم ويوجب تمييزه

  )٢٥٠ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١١/٥/١٩٩٨ جلسة مدني ١٣٥/١٩٩٧الطعن (

  . مثال. متى تكون مشوبة بعيب الفساد في االستدالل الموجب للتمييز. أسباب الحكم -١٣٧١
  )٢٥١ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٦/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٣٥/١٩٩٧الطعن (

أن تـؤدي األسـباب إلـى       : شـرط ذلـك   . موضـوع من سلطة قاضي ال   . تقدير األدلة والمستندات   -١٣٧٢
مخالفـة الحكـم ذلـك يعيبـه        . النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وأن يكون استخالصـه سـائغاً           

  . بالفساد في االستدالل
  )٢٥١ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٢/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ١٥/١٩٩٨الطعن (

: مناطـه . سـقوط هـذا الحـق   . زء من النفقـة حق الحاضنة في المطالبة بأجرة مسكن الصغير كج   -١٣٧٣
  . أساس ذلك. ثبوت ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها

تعويل الحكم على دليل ال يستمد منه ملكيـة الحاضـنة لمـسكن أو مخـصص لـسكنها وقـضاؤه                     -
فـساد فـي االسـتدالل يعيـب الحكـم          . برفض دعواها بطلب أجرة مـسكن حـضانة للـصغير         

  . ويوجب تمييزه
  )٢٥١ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/٦/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٨الطعن (

تعتبر مشوبة بالفـساد فـي االسـتدالل إذا انطـوت علـى عيـب يمـس سـالمة                   . أسباب الحكم  -١٣٧٤
  . حاالت ذلك العيب. االستنباط

  )٢٥٢ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٥/٢/١٩٩٩ جلسة عمالي ٢١/١٩٩٨الطعن (

. مة الموضوع السلطة التامة في األخذ بما تطمـئن إليـه مـن األدلـة وإطـراح مـا عـداه                    لمحك -١٣٧٥
  . أن تقيم حكمها على أسباب سائغة. شرطه

تعارض ما انتهى إليه الخبير في تقريره مع دفاع جوهري أبـداه أحـد الخـصوم واسـتدل علـى                     -
تخلـف  . مـستندات وجوب تمحيص المحكمة لهذا الدفاع فـي ضـوء تلـك ال           . ذلك بمستندات قدمها  

  . عاب الحكم بالفساد والقصور. مثال لرد غير سائغ على دفاع جوهري. يعيب الحكم. ذلك
  )٢٥٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٢/٤/١٩٩٩ جلسة مدني ١٣٣/١٩٩٨الطعن (
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سوء السلوك الفاحش والمقصود مـن جانـب المـصاب والـذي يرفـع المـسئولية عـن كاهـل                     -١٣٧٦
  . ماهيته. المباشر

راد الحكم بمدوناته أن حالة السكر البين التي كـان عليهـا مـورث المطعـون ضـدهما حـال                     إي -
يعيبـه بالخطـأ فـي تطبيـق     . قيادته للسيارة ال تقوم دليالً على توافر سوء السلوك الفـاحش قبلـه     

  . القانون والفساد في االستدالل
  )٢٥٣رابع ص الرابع المجلد المج القسم ١/١١/١٩٩٩ جلسة مدني ٢٣٨/١٩٩٨الطعن (

أن يقـيم قـضاءه علـى       . شـرط ذلـك   . يستقل بتقـديرها قاضـي الموضـوع      . قيام عالقة العمل   -١٣٧٧
  . مثال لحكم شابه فساد في االستدالل على نفي عالقة العمل. أسباب سائغة تكفي لحمله

  )٢٥٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/١٢/١٩٩٩ جلسة عمالي ٩٢/١٩٩٩الطعن (

ب للمسئولية عن التعويض وعالقة الـسببية بينـه وبـين الـضرر واقـع               استخالص الخطأ الموج   -١٣٧٨
  . شرط ذلك. تستقل محكمة الموضوع بتقديره

إصابة الطاعن نتيجة انفجار لغم بمنطقة أسندت وزارة الـدفاع تطهرهـا لـشركة أجنبيـة وخلـت                   -
 وعـدها . اعتبـاره تقـصيراً مـن تابعهـا       . أثـر ذلـك   . من أي عالمات تحذيرية أو سياج حولها      

مخالفـة الحكـم هـذا النظـر والقـضاء          . مسئولة عن تعويض من لحقه ضرر نتيجة هذا الخطـأ         
  . فساد في االستدالل وخطأ في تطبيق القانون. برفض الدعوى النتفاء خطأ الوزارة

  )٢٥٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٨/٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٤٣/١٩٩٩الطعن (

  .  بالفساد في االستداللمناط اعتبارها مشوبة. أسباب الحكم -١٣٧٩
انتهاء الحكم إلى إطراح شهادة اإلدارة العامـة لألدلـة الجنائيـة المتـضمنة إفـادة المخفـر بـأن                     -

السيارة مرتكبة الحادث هي التي دهـست مـورث الطاعنـة بمقولـة أن محرريهـا لـم يـشهدوا                    
 صـحتها رغـم     بأنفسهم البيانات التي تضمنها بل أدلى لهم بها ذو الشأن وبنى علـى ذلـك عـدم                

أن المخفر أبلغ عن ذلك من واقع المحضر الـذي حـرره بنـاء علـى التحقيقـات التـي أجراهـا         
  . مما يشوب الحكم بالفساد في االستدالل ويوجب تمييزه

  )٢٥٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٠/٤/٢٠٠٠ جلسة مدني ٣٥/١٩٩٩الطعن (

و عـدم توافرهـا ممـا تـستقل بـه محكمـة             تقدير توافر أسباب سلب الواليـة أو الحـد منهـا أ            -١٣٨٠
تمييـز الحكـم المطعـون      . أثـره . تخلف ذلـك  . إقامتها على أسباب سائغة   . شرط ذلك . الموضوع

  . مثال بشأن فساد في االستدالل أدى إلى خطأ في تطبيق القانون. فيه
  )٢٥٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٣/٥/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ١٥٣/١٩٩٩الطعن (
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اسـتناده  . شـرطه . واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع         . قدير مقتضيات إسقاط الحـضانة    ت -١٣٨١
مثـال لفـساد الحكـم فـي االسـتدالل وخطـأ فـي              . ألسباب سائغة لها أصلها الثابت بـاألوراق      

  . تطبيق القانون
  )٢٥٧ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٢/١٠/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٤٨/٢٠٠٠الطعن (

تعيبه في إحداها وتعـذر الوقـوف علـى أثـر هـذا العيـب       . على عدة قرائن متساندة إقامة الحكم    -١٣٨٢
 . مثال. فساد في االستدالل. مؤداه. في النتيجة التي انتهى إليها

  )٢٥٨ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٤/١٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٨٧/٢٠٠٠الطعن (

 . مثال. ماهيته. الفساد في االستدالل -١٣٨٣

  )٣٥٥ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٩/١/٢٠٠٢جلسة  عمالي ١٣٩/٢٠٠١الطعن (

 . متى تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في االستدالل -١٣٨٤

خطأ محكمة االستئناف في فهم الواقع في الـدعوى بـشأن تـاريخ زيـادة دخـل الطـاعن وهـي          -
يوجـب  . بصدد زيادة نفقة الصغيرة وبجعل تلك الزيادة من تـاريخ سـابق علـى زيـادة الـدخل                 

 . تمييز الحكم جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة

  )٣٥٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٩/١/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ١٦٤/٢٠٠١الطعن (

  . ماهيته. الفساد في االستدالل -١٣٨٥
ـ                    - ر استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخـاص بجنـسية ابـن المطعـون ضـده بجعلهـا غي

كويتي إلى بطاقة مراجعة لشئون المقيمين بصورة غيـر قانونيـة واإلبـالغ عـن واقعـة مـيالده           
عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتمـاء المطعـون ضـده للجنـسية الكويتيـة               . بأن والده غير كويتي   

 . فساد في االستدالل وخطأ في تطبيق القانون. وبين أنه ليس إيراني الجنسية

  )٣٥٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٨/٣/٢٠٠٢جلسة ني  مد٣٦٥/٢٠٠١الطعن (

 . ماهيته. فساد الحكم في االستدالل -١٣٨٦

  )٣٥٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٦/٤/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٥٦٥/٢٠٠١الطعن (

يعيبـه بمـا يوجـب      . اعتناق الحكم تقرير الخبير رغم ما شابه من خطـأ فـي إجـراء الحـساب                -١٣٨٧
 . ياً فيما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمةتمييزه تمييزاً جزئ

  )٣٥٧ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٤/٢/٢٠٠٣جلسة  عمالي ١٦٦/١٩٩٨، ١٦٥ن ناالطع(
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مثـال  . شـرطه . موضـوعي . ثبت بـه أو ال يثبـت بـه        تخالص عناصر التدليس وتقدير ما ي     اس -١٣٨٨
 . المقرر لهلتسبيب معيب للتدليل على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض 

  )٣٥٧ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٧/٥/٢٠٠٤جلسة  مدني ٣٠٣/٢٠٠٣الطعن (

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع علـى المـؤمن لـه السـترداد مـا                     -١٣٨٩
دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التـأمين لقيـادة الـسيارة دون تـرخيص قيـادة سـاري                   

لو وثيقة التأمين من التـزام الطـاعن بعـدم قيـادة المركبـة المـؤمن عليهـا دون                   المفعول مع خ  
فـساد فـي االسـتدالل    . الحصول على تصريح مـن اإلدارة العامـة للمـرور سـاري المفعـول           

 . يوجب تمييزه ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه

  )٣٥٨ ص الخامس المجلد السادسمج القسم ٢٩/٩/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٣٤٦/٢٠٠٣الطعن (

. يعيبـه بالفـساد فـي االسـتدالل       . انطواء أسباب الحكم على عيـب يمـس سـالمة االسـتنباط            -١٣٩٠
 .  معيب بالفساد في االستدالل ومخالفة الثابت باألوراقحكمل لامث. حاالته

  )٣٦٠ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١١/١٠/٢٠٠٤جلسة  عمالي ٢٥/٢٠٠٤الطعن (

 لما أثبتـه أو يـستحيل عقـالً اسـتخالص الواقعـة             قعة أو مناقضاً  إثبات الحكم مصدراً وهمياً للوا     -١٣٩١
 . فساد في االستدالل. منه

  )٣٦٠ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٥/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٦٦٦/٢٠٠٣، ٦٢١، ٥٦٥ن والطع(

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عـن الحـادث خالفـاً لمـا انتهـت إليـه                     -١٣٩٢
 التمييز من تخطئته وتمييزه لعدم اعتداده بكتاب المـرور المقـدم بـاألوراق الـذي يـدلل                  محكمة

 . يوجب تمييزه. مؤداه انتفاء خطأ الطاعنةبما علي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث 

  )٣٦٠ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٥/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٦٦٦/٢٠٠٣، ٦٢١، ٥٦٥ن والطع(

علـة  . عدم جواز إقامة القضاء فيه علـى نـصوص العقـد المطعـون عليـه              . يةالطعن بالصور  -١٣٩٣
 . مثال. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. ذلك

  )٣٦٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٤/٤/٢٠٠٥جلسة  مدني ٤٣١/٢٠٠٤الطعن (

ـ         . شرطه. فساد الحكم في االستدالل    -١٣٩٤ تحقـق  . المة االسـتنباط  أن يشوب أسـبابه عيـب يمـس س
ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صـالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالقتنـاع               

  . بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر
دليـل ال يـصلح     عدم تقديم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما وقبول المحكمـة لـه مـستندة إلـى                  -

 .  تمييزهويوجبيعيب الحكم بالفساد في االستدالل . لذلك

  )٣٦٢ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٣/١٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٢٦٢/٢٠٠٤الطعن (
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 . ماهيته. الفساد في االستدالل -١٣٩٥

 . شرط ذلك. لمحكمة الموضوع األخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه -

  )٣٦٣ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١١/٣/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٩٩٥/٢٠٠٤الطعن (

 . وجوب أن تمحصه المحكمة وإال كان حكمها معيباً بالقصور. ماهيته. الدفاع الجوهري -١٣٩٦

 . 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 (

ال يعد في صـحيح القـانون إقـراراً منهـا بحيازتهـا             . إقرار الطاعنة بحيازتها لبعض المستندات     -١٣٩٧
 . مخالفة ذلك توجب تمييز الحكم جزئياً. لباقي المستندات طالما لم يثبت المدعي حيازتها لها

  )٥٠٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٧/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٢٦/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:حدى القرائن المجتمعةفساد إ -٤

  . ماهيته. الفساد في االستدالل -١٣٩٨
استناد الحكم إلى عدة قرائن مجتمعة ال يبين أثـر كـل منهـا علـى حـدة فـي تكـوين عقيـدة                         -

 . مثال. ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد منها مجتمعة. المحكمة

  )٣٦٤لد السادس ص الخامس المجمج القسم ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة  مدني ٣٧٤/٢٠٠٠الطعن (

إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث ال يظهـر أثـر كـل واحـدة منهـا علـى                      -١٣٩٩
  . علة ذلك. تمييز الحكم. أثره. فساد استناده إلى قرائن منها. حدة في تكوين عقيدة المحكمة

 اسـتناده فـي   . إطراح الحكم المطعون فيه المخالصة الصادرة مـن المطعـون ضـده لـصوريتها              -
ذلك إلى الدليل المستمد من أقوال شاهديه والقرينـة التـي استخلـصها مـن عبـارات المخالـصة                   

ثبوت أن ما استخلصه من عبارات تلك المخالـصة ال يـؤدي بطريـق اللـزوم العقلـي                  . وبياناتها
عدم وضوح أثر استبعاد هـذه القرينـة المعيبـة علـى تكـوين      . عيب يلحق القرينة. إلى صوريتها 
وجوب تمييـز الحكـم تمييـزاً جزئيـاً فيمـا قـضي بـه فـي موضـوع                   . أثره. مةعقيدة المحك 

 . االستئناف

  )٣٦٥ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٨/٣/٢٠٠٢جلسة  عمالي ٥٩/٢٠٠١الطعن (
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  -:مخالفة الثابت باألوراق -٥

  . بطالن الحكم. أثره. إقامة الحكم على ما ليس له أصل ثابت في األوراق -١٤٠٠
  )١٥٥سنوات ص٧ مج ١٧/١١/١٩٧٥تجاري جلسة ١٩٧٤/ ٥٠الطعن (

. أثـره .  من أوجـه الـدفاع أو مخالفـة الثابـت بـاألوراق             جوهرياً إغفال الحكم الرد على وجهاً     -١٤٠١
  . بطالن الحكم

  )١٥٥سنوات ص٧ مج ٢١/١/١٩٧٦تجاري جلسة ١٩٧٤/ ١٩الطعن (

ـ                   -١٤٠٢ صور حجب الحكم نفسه عن مواجهة دفـاع المطعـون ضـده الجـوهري مخالفـة للقـانون وق
  . يعيب  الحكم

  )١٥٥سنوات ص٧ مج ١١/٦/١٩٧٥تجاري جلسة ١٩٧٤/ ٤٠الطعن (

أن تبـين كيفيـة     . شـرطها . سلطة محكمة الموضوع في تحـصيل فهـم الواقـع فـي الـدعوى              -١٤٠٣
 . تحصيلها ودليله وكيف استدلت به

. إهدار تقرير معاينة األضرار سند الدعوى اسـتناداً إلـى واقعـة ال دليـل عليهـا فـي أوراقهـا                     -
 . يعيب الحكم

  )٦١٨ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٧/١٢/١٩٨٦تجاري جلسة  ٢٢/١٩٨٦الطعن (

ثبوت أن الوكيل الظاهر غير كويتي يحظـر عليـه العمـل بالتجـارة لحـساب نفـسه أو تملـك                      -١٤٠٤
داللـة  . وأن توقيعه على أوراق المؤسسة التي يمثلها كـان باعتبـاره ممـثالً لهـا              . منشأة تجارية 

حسن نية من تعامل معه بأنه ال يمكن إال أن يكـون نائبـاً عـن صـاحبها بمـا تتحقـق       ذلك على  
 . مخالفة هذه الداللة خطأ وفساد ومخالفة للثابت باألوراق. به الوكالة الظاهرة

  )٦٢٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٣١/١٢/١٩٨٦تجاري جلسة  ٤٤/١٩٨٦الطعن (

ا أصـلها الثابـت فـي األوراق وتـؤدي إلـى النتيجـة              وجوب إقامة الحكم على أسباب سائغة له       -١٤٠٥
لمحكمة التمييز بسط رقابتها متـى كانـت أسـباب الحكـم ال تـؤدي إلـى مـا                   . التي انتهى إليها  

 . انتهى إليه

إطراح الحكم لمستندات الخصم بمقولة أنها مصطنعة وأنها من الجـائز تعلقهـا بمـا يخـرج عـن                    -
قـصور ومخالفـة للثابـت بـاألوراق وإقامـة          .  لذلك نطاق الدعوى دون بيان كيفية توصل الحكم      

 . للحكم على الظن والتخمين

  )٦٢٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٧/٦/١٩٨٧تجاري جلسة  ٢٤٤/١٩٨٦الطعن (
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أال يغفـل دفعـاً أو وجهـاً لـدفاع جـوهري أو             . شرطه. قاضي الموضوع في تقدير األدلة    سلطة   -١٤٠٦
 أو أن تكـون أسـبابه غيـر مؤديـة إلـى النتيجـة التـي              يقيم حكمه على خالف الثابت باألوراق     

 . مثال. انتهى إليها وإال كان حكمها باطالً

  )٦٢١ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٩/٦/١٩٨٧ جلسة  عمالي١٣/١٩٨٧الطعن (

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تفسير العقود المحررات بما هو أوفى بالمقصود منها        -١٤٠٧
لتـسبيب معيـب فـي تفـسير        :  مثـال . لمعنى الظاهر لعبارات المحـرر    عدم الخروج عن ا   . ذلك

  . عقد صلح
  )٦٧٤ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٣١/١٠/١٩٩٣تجاري جلسة  ٦٠/١٩٩٣الطعن (

  . البطالن بما يوجب تمييزه. أثره. إبتناء الحكم على فهم حصله مخالفا للثابت في األوراق -١٤٠٨
  )٦٧٤ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٣/١٠/١٩٩٥ جلسة مدني ٢٢/١٩٩٥الطعن (

  . ماهيتها. مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل الحكم -١٤٠٩
  )٦٧٤ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ٢٢/١/١٩٩٥تجاري جلسة  ٣٣/١٩٩٥الطعن (

إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها علـى فهـم مخـالف للثابـت بـأوراق الـدعوى فـإن                     -١٤١٠
   .حكمها يكون باطالً

  )٦٧٥ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٨/٣/١٩٩٦ جلسة مدني ٨٧/١٩٩٥الطعن (

. األصل في الطالق المضاف إلى الماضي أن يكون من وقت اإلقـرار بـه مـن الـزوج مطلقـاً                    -١٤١١
. مصادقة الزوج المقر في إسناد الطالق إلى تاريخ سابقا إسقاط فقـط حـق الزوجـة فـي النفقـة                   

تمييـزه  . أثـره . مخالفـة الحكـم ذلـك     . ال وقت اإلسـناد    أو اإلقرار  رعدتها تبدأ من وقت اإلخبا    
 . جزئيا

  )٦٧٥ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٤/١٢/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ١١٣/١٩٩٥الطعن (

المكـان الـذي يـؤدي فيـه        : ماهيتـه . محل العمل الذي يصح اإلعالن فيه للعامـل أو الموظـف           -١٤١٢
مثـال بـشأن تمييـز الحكـم لمخالفتـه          . بطالنه. أثره. الفة لذلك توجيه اإلعالن بالمخ  . عمله عادة 

  . الثابت باألوراق من تغيير المعلن إليه محل عمله
  )٢٦٢ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/١/١٩٩٧ جلسة  تجاري١٥٨/١٩٩٥الطعن (

. غيـر جـائز   . قـضاؤها بمـا لـم يطلـب       . تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم    . محكمة الموضوع  -١٤١٣
  . لمثا

  )٢٦٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٣/٦/١٩٩٧ جلسة  تجاري٤٣٥/١٩٩٦الطعن (
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االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بما سبق أن أبـداه المـستأنف ضـده مـن دفـوع                     -١٤١٤
  . وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة مادام لم يتنازل صراحة أو ضمناً

لى سند مـن أنـه غيـر مطـروح عليـه لعـدم معـاودة                التفات الحكم االستئنافي عن بحث دفع ع       -
  . خطأ يوجب التمييز. الطاعن التمسك به أمامها

  )٢٦٣ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٧/١٠/١٩٩٧ جلسة  تجاري١/١٩٩٧الطعن (

  . مؤدى ذلك. العقد شريعة المتعاقدين -١٤١٥
  . مثال. توجب تمييزه. إهدار الحكم لما اتفق عليه المتعاقدان -

  )٢٦٤ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٩/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري١٣٨/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال بشأن نقل بحري. ماهيتها. مخالفة الثابت في األوراق توجب تمييز الحكم -١٤١٦
  )٢٦٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٢٥/٤/١٩٩٩ جلسة اريإد ٤٧٠/١٩٩٨الطعن (

. لمخالفـة للثابـت بـاألوراق يعيـب حكمهـا         إقامة محكمة الموضوع قضاءها على فهم حصلته با        -١٤١٧
  . بشأن قصور ومخالفة للثابت باألوراق. مثال

  )٢٦٥ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٨/١٠/١٩٩٩ جلسة مدني ١٤٤/١٩٩٨الطعن (

مجـرد احتمـال وقـوع ضـرر فـي          . ما يـشترط للقـضاء بـه      . التعويض عن الضرر المادي    -١٤١٨
. متـى يعـد كـذلك     . كسب االحتمالي الذي يـرجح وقوعـه      ال. ال يكفي للحكم بالتعويض   . المستقبل

  . مثال لما ال يعد كذلك
توقفـه علـى    . التعويض عما كان يؤمله اآلباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفـاة ابـن لهـم                -

. على الحكم بيان األسـباب المقبولـة لهـذا األمـل وإال كـان معيبـاً               . ظروف كل حالة على حدة    
  . مثال لحكم معيب

  )٢٦٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٨/١٠/١٩٩٩ جلسة  تجاري٦٤٥/١٩٩٨الطعن (

أالّ تغفـل دفعـاً     . شـرط ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة     -١٤١٩
جوهرياً مطروحاً عليها أو تقيمه علـى خـالف الثابـت بـاألوراق أو اسـتناداً إلـى أسـباب ال                     

مثـال لـبطالن الحكـم البتنائـه        . إليها وإالّ شاب حكمهـا الـبطالن      تؤدي إلى النتيجة التي انتهت      
  . على تحصيل خاطئ للثابت باألوراق

  )٢٦٦ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١/١١/١٩٩٩ جلسة مدني ١١٩/١٩٩٩الطعن (

. إثبات الخبير بتقريره إقامة الدولة خط كهرباء يخترق العقار قبـل شـراء المطعـون ضـده لـه                   -١٤٢٠
عـدم اسـتقرار رأي اإلدارة علـى أن يكـون           . مفـاده . ة بإلغـاء الخـط وإزالتـه      تمسك الطاعن 
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مخالفة الحكم هذا النظر فإنه يكون فضالً عـن مخالفتـه للثابـت بـاألوراق قـد                 . االستيالء نهائياً 
  . أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه

  )٢٦٧جلد الرابع ص الرابع الممج القسم ١٣/١٢/١٩٩٩ جلسة مدني ١٣٠/١٩٩٩، ٩٨ انالطعن(

إقامتهـا علـى أسـباب واضـحة جليـة مـستمدة مـن أوراق الـدعوى         . شرطها. صحة األحكام  -١٤٢١
مثـال لحكـم قـضى بتأييـد الحكـم االبتـدائي علـى              . وتؤدي عقالً إلى النتيجة التي انتهت إليها      

  . الرغم من مخالفته شرط وثيقة التأمين
  )٢٦٨رابع المجلد الرابع ص المج القسم ٣/٦/٢٠٠١ جلسة  تجاري٤١٠/٢٠٠٠الطعن (

مثال لحكـم قـضى باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم             . بطالن الحكم . أثره. مخالفة الثابت باألوراق   -١٤٢٢
يكن لعدم إعالن صحيفته خالل ثالثـين يومـاً مـن إيـداعها إدارة الكتـاب دون أن يفطـن إلـى           

  . حدوث اإلعالن في الميعاد
  )٢٦٨ الرابع المجلد الرابع صقسممج ال ٢٢/١٠/٢٠٠١ جلسة اريإد ٣١٣/٢٠٠١الطعن (

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييـف طلبـات الخـصوم وفهـم الـدعوى علـى حقيقتهـا                    -١٤٢٣
أالّ تخـرج عـن     : شـرط ذلـك   . وأن تنزل عليها الوصف الصحيح دون تقيد بتكييـف الخـصوم          

وقائع الدعوى أو تغير في مضمون طلبـات الخـصوم أو تـستحدث طلبـات جديـدة وأن تقـيم                     
. مها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فـي األوراق وتـؤدي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا                   حك

مثال لحكم غير في الطلب الذي أقيمت به الـدعوى واسـتحدث طلبـاً جديـداً مـن تلقـاء نفـسه                      
 . وفصل فيه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في األوراق ويوجب تمييزه

  )٢٦٩ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ٥/١١/٢٠٠١ جلسة اريإد ٣٥٤/٢٠٠١، ٣٥٢ انالطعن(

إهـدار الحكـم المطعـون فيـه      . عدم تحلل المطعون ضدهن من اإلقرارين المـذيلين بتوقيعـاتهن          -١٤٢٤
داللة هذين المحررين بدعوي أن الطـاعن اسـتوقعهن عليهـا متـأثرات بـسطوته األدبيـة دون                  

 . قصور ومخالفة للثابت باألوراق يوجب تمييزه. خلص إليهأن يورد دليالً مقبوالً على ما 

  )٣٦٥ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٤/١/٢٠٠٢جلسة  مدني ٥٩/٢٠٠١الطعن (

أال يغفـل دفعـاً أو دفاعـاً جوهريـاً وأال يقـيم             : قيودها. سلطة قاضي الموضوع في تقدير األدلة      -١٤٢٥
ألسـباب التـي اسـتند إليهـا غيـر مؤديـة            حكمه على خالف ما هو ثابت باألوراق وأال تكون ا         

 . مثال لحكم خالف الثابت باألوراق. إلى النتيجة التي انتهى إليها

  )٣٦٦ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٥/٣/٢٠٠٢جلسة  تجاري ١٥٤/٢٠٠١، ١٤٢ن ناالطع(
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ئها قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبـوه وإدراكهـا لـذلك وتـسبيبها لقـضا                   -١٤٢٦
قـضاؤها بـذلك عـن عـدم تعمـد أو إدراك ودون تـسبيب               . التمييـز : سبيل الطعن عليه  . بشأنه

مثـال لحكـم قـضى بمـا لـم يطلبـه            . التماس إعادة النظـر   : سبيل الطعن عليه  . لوجهة نظرها 
 . الخصوم األمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت باألوراق ويوجب تمييزه

  )٣٦٧ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٩/٥/٢٠٠٢جلسة  تجاري ١٧٦/٢٠٠١، ١٤٣ن ناالطع(

  . حاالت القضاء به. التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع اإلساءة -١٤٢٧
 . مثال. يبطله. بناء الحكم على فهم مخالف للثابت باألوراق -

  )٣٦٨ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٢٢٥/٢٠٠٢الطعن (

  . بطالن الحكم. أثرها. لثابت بأوراق الدعوىمخالفة ا -١٤٢٨
ثبوت أن تقرير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية تضمن تحديد نـسبة العجـز فـي حالـة الفقـد التـام         -

قضاء الحكم المطعـون فيـه بـرفض طلـب التعـويض            . للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق     
.  نـسبة اإلصـابة عـن الحاسـتين معـاً          عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديـد         

 .  تمييزهتُوجبمخالفة للثابت في األوراق 

  )٣٦٨ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٠/١/٢٠٠٣جلسة  عمالي ١٩٢/٢٠٠١، ١٨٨ن ناالطع(

إجازتـه ألي مـن طرفيـه إنهـاءه بإرادتـه المنفـردة             . عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد       -١٤٢٩
انتهـاء الحكـم    . عقد غيـر محـدد المـدة      .  أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة      قبل انتهاء مدته دون   

. المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلـزام رب العمـل بـالتعويض عـن بـاقي مـدة العقـد                     
 . مخالفة للثابت في األوراق وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياً

  )٣٦٩ الخامس المجلد السادس صج القسمم ١٦/٢/٢٠٠٤جلسة  عمالي ٧٤/٢٠٠٣، ٧١ انالطعن(

 . بطالنه. أثره. بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت باألوراق -١٤٣٠

  )٣٦٩ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٥/١/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٩١٨/٢٠٠٣الطعن (

مـا  : اءاالسـتثن . عـدم جـواز اسـتئنافها     . ألحكام االنتهائية الصادرة من محاكم الدرجة األولـى       ا -١٤٣١
 . مثال. ماهيته. مخالفة الثابت باألوراق. نص عليه القانون

  )٣٦٩ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٤/٣/٢٠٠٥جلسة  عمالي ١٢١/٢٠٠٣، ١١٠ انالطعن(

بما يطلب الحكـم لـه بـه ومـا يتـضمنه نطـاق هـذا الطلـب         . العبرة في تحديد طلبات الخصم  -١٤٣٢
إنمـا بمـا عنـاه الخـصم        . ية العبارات التـي صـيغ بهـا       عدم تقيد المحكمة بحرف   . لزوماً وواقعاً 
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يعيبـه  . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضـة      
 . مثال. ويوجب تمييزه في هذا الخصوص

  )٣٧٠ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٤/١١/٢٠٠٦جلسة  تجاري ١١٦٩/٢٠٠٤الطعن (

 بتحريـف   إمـا بمـسلك ايجـابي     : ماهيتهـا . الحكـم  تمييز   تُوجبألوراق التي   مخالفة الثابت في ا    -١٤٣٣
 بتجاهـل هـذه المـستندات أو        يالثابت ماديـاً بـبعض المـستندات أو األوراق أو بمـسلك سـلب             

 . مثال. األوراق وما هو ثابت فيها

  )٣٧٠ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٠/١٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٩٢٠/٢٠٠٥الطعن (

 . قصور يبطله. الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوىابتناء  -١٤٣٤

 )٣٧٠ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٢/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧٤١/٢٠٠٤الطعن (

  . مناط صحة تسبيب الحكم -١٤٣٥
إمـا بمـسلك ايجـابي بتحريـف        : ماهيتهـا . مخالفة الثابت في األوراق التي توجب تمييز الحكـم         -

 بـبعض المـستندات أو األوراق أو بمـسلك سـلبي بتجاهـل هـذه المـستندات أو                   الثابت ماديـاً  
 . مثال. األوراق وما هو ثابت فيها

  )١٣٤ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٠/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٢٠/٢٠٠٥الطعن (
 

  -:التناقض -٦

 . هو ما ال يمكن معه فهم أساس ما قضى به منطوقه. التناقض المفسد للحكم -١٤٣٦

  )٨٢٩ األول المجلد األول صمج القسم ٢٦/١٢/١٩٧٩تجاري جلسة  ٥٤/١٩٧٧عن الط(

 . ما تتماحى به أسباب الحكم. التناقض المعيب -١٤٣٧

  )٨٣١ األول المجلد األول صمج القسم ٦/٢/١٩٨٠تجاري جلسة  ٥٦/١٩٧٩الطعن (

أسـاس  تهادم وتساقط األسباب فال يبقى للمنطوق منهـا قـوام أو مـا يقـع فـي        . التناقض المبطل  -١٤٣٨
 . الحكم فال يفهم أساس قضائه

  )٨٣١ األول المجلد األول صمج القسم ١٢/٣/١٩٨٠تجاري جلسة  ٩٩/١٩٧٩الطعن (

 . ماهيته. التناقض المبطل للحكم -١٤٣٩

  )٨٣١ األول المجلد األول صمج القسم ١٢/١/١٩٨٣تجاري جلسة  ٦٧/١٩٨٢الطعن (
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 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١٤٤٠

  )٨٣١ األول المجلد األول صمج القسم ١٦/٥/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٥٨/١٩٨٣الطعن (

 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١٤٤١

  )٨٣١ األول المجلد األول صمج القسم ١٣/١١/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٢٤/١٩٨٤، ٢٢٣ انالطعن(

يعيـب  . بحيث ال يفهم معه علـى أي أسـاس قـضت المحكمـة            . التناقض الواقع في أساس الحكم     -١٤٤٢
 . مثال على تناقض معيب .الحكم

  )٨٣٢ األول المجلد األول صمج القسم ١٤/١١/١٩٨٣ جلسة  مدني٨/١٩٨٣الطعن (

 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١٤٤٣

  )٦٢٧ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٢/١/١٩٨٦تجاري جلسة  ٣٠/١٩٨٥، ٣٩ انالطعن(
  )٦٢٧ المجلد الثاني ص الثانيمج القسم ٢/٥/١٩٨٦تجاري جلسة  ٢٢٠/١٩٨٥الطعن و(
  )٦٢٧ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٨/٦/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٨٦/١٩٨٥الطعن و(

حق قاضي الموضوع في استخالص إخالل المتعاقد بالتزامـه الموجـب لمـسئوليته العقديـة مـن                  -١٤٤٤
مثـال  . أن يكـون االسـتخالص سـائغاً مـستمداً مـن عناصـر تـؤدي إليـه                . شـرطه . عدمه

ب لمسئولية صاحبة مخزن عن حريق بـه دون تمحـيص دفاعهـا القـائم علـى                 الستخالص معي 
تنفيذها اللتزاماتهـا العقديـة ودون بيـان ماهيـة إخاللهـا بالتزاماتهـا مـع تخـاذل األسـباب                    

 . وتناقضها بشأن سبب الحريق

  )٦٢٩ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٤/١٢/١٩٨٦تجاري جلسة  ٦٦/١٩٨٦، ٦١ن ناالطع(

 . مثال لنفيه. ماهيته. الذي يفسد الحكمالتناقض  -١٤٤٥

  )٦٢٩ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٥/٣/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٧٢/١٩٨٦الطعن (

التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به األسباب بحيث ال يبقـى مـا يمكـن حمـل الحكـم                      -١٤٤٦
 . مثال لعدم تناقض. عليه

  )٦٢٩ الثاني المجلد الثاني صالقسممج  ١٥/٤/١٩٨٧تجاري جلسة  ٢٢٥/١٩٨٦الطعن (

 . مثال النتفائه. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١٤٤٧

  )٦٢٩ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٣/٥/١٩٨٨تجاري جلسة  ٢٣٠/١٩٨٦الطعن (

 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١٤٤٨

  )٦٢٩لمجلد الثاني ص الثاني امج القسم ١٤/١١/١٩٨٨تجاري جلسة  ٤٨/١٩٨٨، ٤٦ن ناالطع(
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فـصل الثـاني فـي      . شـرطه . من أسباب الطعـن بـالتمييز     سبب  . التناقض بين حكمين انتهائيين    -١٤٤٩
 . العبرة في ذلك. النزاع على خالف األول أو مقتضاه أو إهداره آثاره

  )٦٣٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١١/١٢/١٩٨٩تجاري جلسة  ١٢٣/١٩٨٨الطعن (

 . ماهيته. التناقض المبطل للحكم -١٤٥٠

  )٦٣٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١١/١٢/١٩٨٩ جلسة  مدني٩/١٩٨٩الطعن (

التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه وال يبقـى بعـدها مـا يمكـن حمـل الحكـم                       -١٤٥١
 . عليه

  )٦٣٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٢٤/١٢/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢٤٣/١٩٨٩الطعن (

. ل للحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث ال يبقى بعـدها منهـا مـا يكفـي لحملـه                   التناقض المبط  -١٤٥٢
 . مثال

  )٦٣٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ١٥/١/١٩٩٠تجاري جلسة  ٢٢٢/١٩٨٩الطعن (

 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١٤٥٣

  )٦٣٠ الثاني المجلد الثاني صمج القسم ٩/١٢/١٩٩١ جلسة مدني ١٨/١٩٩٠الطعن (

  . ماهيته. لتناقض الذي يعيب الحكما -١٤٥٤
  )٦٨٣ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١٢/٢/١٩٩٢تجاري جلسة  ٢٧/١٩٩٠الطعن (

هو ما تتماحى به أسبابه بحيـث ال يبقـى بعـدها مـا يمكـن حمـل                  . التناقض الذي يعيب الحكم    -١٤٥٥
  . الحكم عليه

 بـالرغم مـن تقريـره أن        تقرير الحكم بتعدد الديات المـستحقة بتعـدد فقـد الحـواس والمنـافع              -
 . يعيب الحكم. تناقض. اإلصابات جميعها جاءت نتيجة إلصابة المخ

  )٦٤٤ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١١/٥/١٩٩٢تجاري جلسة  ٨/١٩٩١الطعن (

  . مثال لما يعد تناقضاً. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١٤٥٦
  )٢٧٠ الرابع المجلد الرابع صلقسممج ا ١٧/٣/١٩٩٧جلسة  تجاري ٣٣٤/١٩٩٥، ٣٣٠ انالطعن(

 .ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١٤٥٧

  )٢٧٠ الرابع المجلد الرابع صمج القسم ١٩/١/١٩٩٨جلسة  مدني ١٣٠/١٩٩٧الطعن (
  )٣٧١ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١٠/١٢/٢٠٠١جلسة  تجاري ٣٩/٢٠٠١الطعن و(
  )٣٧١ الخامس المجلد السادس صمج القسم ١١/١٠/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٨٨٦/٢٠٠٢الطعن و(
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 ما تتماحى به أسبابه بحيـث ال يبقـى بعـدها مـا يمكـن حمـل                  هو. التناقض الذي يعيب الحكم    -١٤٥٨
أسـاس قـضت    أي   في أساس الحكم بحيـث ال يفهـم معـه علـى              أو أن يكون واقعاً   . الحكم عليه 

 . المحكمة بما قضت به

  )٣٧١ الخامس المجلد السادس صمج القسم ٢٢/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ١٢١/٢٠٠٤، ٩٩ن ناالطع(

 . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١٤٥٩

ال يعـد تناقـضاً   . بوقوع مخالفة بين األسباب بعـضها مـع بعـض   ما يوهم   عبارات الحكم    تضمن -
 . مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً

  )٣٧٣جلد السادس ص الخامس الممج القسم ٣٠/٩/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٦٣٨/٢٠٠٥الطعن (

 . ماهيته. التناقض الذي يبطل الحكم -١٤٦٠

  )١١٥ ص١ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١١/٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٥٠٥/٢٠٠٣الطعن (

 . مثال لتمييز جزئي. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده -١٤٦١

  )٣٩٠ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٩/٦/٢٠٠٦جلسة  عمالي ٣٣٠/٢٠٠٤الطعن (
  

  -:اإلخالل بحق الدفاع -٧

 . مثال. ما يوفره. اإلخالل بحق الدفاع -١٤٦٢

  )٦١٧مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٧/٣/١٩٨٨ جلسة  عمالي٣٧/١٩٨٨الطعن (

األصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه فال يحيل إلى أسباب حكـم آخـر مـا لـم يكـن        -١٤٦٣
 وأصـبح مـستنداً فيهـا وتناضـل         سبق صدوره بين نفس الخـصوم ومودعـاً ملـف الـدعوى           

ال يغير من ذلك أن يكون الحكـم المحـال إليـه صـدر مـن ذات المحكمـة                   . الخصوم في داللته  
 . وفي ذات اليوم وفي دعوى بين ذات الخصوم

استدالل الحكم بحكم آخر صـدر بـين ذات الخـصوم ومـن ذات الجلـسة دون صـدور قـرار                      -
 . يعيبه باإلخالل بحق الدفاع. بضمهما

  )٦١٨مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٤/٦/١٩٩٠تجاري جلسة  ٣٠/١٩٩٠عن الط(

  .  يترتب القصور على إغفال الحكم له وعدم تمحيصه إياهمتى يكون الدفاع جوهرياً -١٤٦٤
  )٦٦٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٤/١/١٩٩٣تجاري جلسة  ٧٠/١٩٩٢الطعن (
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جـه الـرأي فـي الـدعوى وعـدم تمحيـصه           إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري مما يتغيـر و          -١٤٦٥
  . يعيبه بالقصور. إياه

قـضاء الحكـم بقبـول      .  برضـاء خـصمه بـالحكم الـذي اسـتأنفه           جوهرياً إبداء الخصم دفاعاً   -
  . يعيبه بما يوجب تمييزه.  دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري أو يمحصهاالستئناف شكالً

  )٦٦٩ الثالث المجلد الثاني صمج القسم ١١/١/١٩٩٣تجاري جلسة  ١٧٠/١٩٩٢الطعن (

وجـوب  .  عليه بداللة عبـارات المـستند لمحكمـة الموضـوع           مستدالً جوهرياً دفاعاًإثارة الخصم    -١٤٦٦
صـدور الحكـم    . أثـره . مخالفـة ذلـك   . تمحيصه على ضوء ما تفيده عبارات المـستند بأكملهـا         

  .  بالقصور المبطلمعيباً
  )٦٧٠لثالث المجلد الثاني صمج القسم ا ٥/٤/١٩٩٣ جلسة  عمالي٤/١٩٩٢الطعن (

تنـازع الخـصوم    : حالتـه . اشتراط الترجمة الرسمية للمستندات من اللغة األجنبية إلـى العربيـة           -١٤٦٧
اعتراض الخصم على الترجمـة العرفيـة للمـستند المقـدم مـن الخـصم               . في أمر هذه الترجمة   

ـ   . وجوب أن تكلف المحكمة األخيـر بتقـديم ترجمـة رسـمية           . أثره. اآلخر . ن ذلـك  قعودهـا ع
  . يعيب حكمها

  )٦٧٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٩/٥/١٩٩٣تجاري جلسة  ٧/١٩٩٣الطعن (

  . ماهيته وواجب المحكمة تجاهه. الدفاع الجوهري -١٤٦٨
  . شرطه. التفات محكمة الموضوع عن طلب يتعلق باإلثبات -

  )٦٧٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٣/٥/١٩٩٣تجاري جلسة  ١٥/١٩٩٣الطعن (

قاعـدة أساسـية    . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفـي الموضـوع بحكـم واحـد               -١٤٦٩
قـضاء الحكـم بـرد وبطـالن الـسند       . من قواعد المرافعات ولو لم ينص عليها في قانون اإلثبات         

  . إخالل بحق الدفاع يوجب تمييزه. وفي الموضوع بحكم واحد
  )٦٧١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٦/١/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٧٢/١٩٩٣، ٧٠ن ناالطع(

عدم التمسك صراحة في صـحيفة االسـتئناف بإعمـال الـشرط الجزائـي مـع اإلشـارة إليـه                     -١٤٧٠
عرضا واالحتفاظ بالحق في إبداء أسباب أخـرى لالسـتئناف بالجلـسة والتمـسك بهـذا الـشرط                  

ـ     :  مـؤدى ذلـك   . في المذكرات والمستندات التالية    ق بالـشرط الجزائـي     اعتبـار الـدفاع المتعل
يعيـب حكمهـا بمـا      . التفاتها عـن طلـب إعمالـه      . مطروحا على محكمة االستئناف لتفصل فيه     

  . يوجب تمييزه
  )٦٧١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٦/١/١٩٩٤تجاري جلسة  ١٣٢/١٩٩٣الطعن (
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علـى الحكـم تمحيـصه      . دفـاع جـوهري   . الدفاع بتقاضي المضرور تعويضين عن ذات الضرر       -١٤٧١
 عليـه بأنـه ال يقـوم علـى اليقـين بـل              االكتفاء رداً .  لصحيح القاعدة القانونية   لقضاء فيه طبقاً  وا

  . إخالل وقصور يوجب تمييزه. على الظن والتخمين وعدم تمكين الخصم من إثباته
  )٦٧١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٩/٣/١٩٩٤تجاري جلسة  ٢٠٥/١٩٩٣الطعن (

  . قصور الحكم. أثره. يعدم مواجهة الدفاع الجوهر -١٤٧٢
  )٦٧٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٠/١١/١٩٩٤تجاري جلسة  ١٠٤/١٩٩٤الطعن (

التـزام القاضـي بتوجيههـا متـى تـوافرت          . مؤدى ذلك . اليمين الحاسمة ملك للخصم ال للقاضي      -١٤٧٣
  . مثال. قصور الحكم لإلخالل بدفاع جوهري. أثره. تخلف ذلك. شروطها

  )٦٧٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٠/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٣/١٩٩٣، ١٢ن ناالطع(

التفـات الحكـم عـن بحـث هـذا الـدفاع            .  وتقديم مستندات تظاهره   جوهرياً دفاعاًإثارة الخصم    -١٤٧٤
  . يعيبه. والرد عليه

  )٦٧٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٨/١١/١٩٩٥ جلسة أحوال شخصية ١٩/١٩٩٥الطعن (

 الذي يطلب بطريق الجزم من محكمـة الموضـوع الفـصل فيـه ويكـون مـن                  الطلب أو الدفاع   -١٤٧٥
عليها أن تجيب عليـه بأسـباب خاصـة وإال اعتُبـِر حكمهـا            . شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى     

  .  من األسباب بما يوجب تمييزهخالياً
رفـضها  .  للخصوم يتعين إجابة محكمة الموضوع لـه فـي كـل حالـة             طلب ندب خبير ليس حقاً     -

مثـال للـرد    . رقابة محكمة التمييـز فـي هـذا الـشأن         . أن تبين أسباب رفضها له    . الزمه. بتهإجا
 على الدفاع الـوارد بـشأنه بمـا يوجـب تمييـزه الحكـم               على طلب ندب خبير بما ال يصلح رداً       

  . لإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبب
  )٦٧٢جلد الثاني صمج القسم الثالث الم ١٧/١١/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٩٩/١٩٩٥الطعن (

على محكمة الموضوع أن تواجهه وتمحـصه وتقـول كلمتهـا فيـه وإال كـان                . الدفاع الجوهري  -١٤٧٦
إيـراد الحكـم مجمـل هـذا الـدفاع دون الـرد عليـه يعيبـه                 . ماهية هذا الدفاع  . حكمها قاصراً 

  . مثال. بالقصور واإلخالل بحق الدفاع بما يوجب تميزه
  )٦٧٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٧/١١/١٩٩٦ي جلسة تجار ٣٣٩/١٩٩٥، ٣٣١، ٣٢٥ن والطع(

 دفاعـاً  أو   أال يغفـل فـي حكمـه دفعـاً        :  شـرط ذلـك   . تقدير األدلة من سلطة قاضي الموضوع      -١٤٧٧
 . مخالفة ذلك توجب تمييزه. جوهرياً

  )٦٧٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٥/١٢/١٩٩٦تجاري جلسة  ١٨٧/١٩٩٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٢٣٢ -  

وع في األخذ بتقرير الخبير دون الرد اسـتقالالً علـى مـا وجـه إليـه مـن                   سلطة محكمة الموض   -١٤٧٨
أن تكون أسباب التقرير قد اشـتملت علـى رد صـريح أو ضـمني علـى تلـك                   . محلها. مطاعن

إخـالل بحـق   . مخالفـة ذلـك  . المطاعن التي من شأنها لو صحت تغيير وجه الرأي في الـدعوى           
  . مثال. الدفاع
  )٢٥٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٧/٤/١٩٩٧ة  جلس عمالي١٠٢/١٩٩٦الطعن (

تحصيل الحكم له وإشـارته للمـستندات المقدمـة تأييـداً لـه ال يغنـي                . ماهيته. الدفاع الجوهري  -١٤٧٩
  . مثال. يوجب تمييزه. قعود الحكم عن ذلك. عنه وجوب تناوله بالرد

  )٢٥٩بع صمج القسم الرابع المجلد الرا ٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة مدني ١٣٨/١٩٩٧الطعن (

الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه فـي حالـة التراخـي فـي إعـالن                     -١٤٨٠
رجوعـه إلـى    . صحيفة االستئناف منوط بأن يكون هذا التراخي راجعـاً إلـى فعـل المـستأنف              

دفاع المستأنف بنفـي التراخـي إلفـادة قـسم اإلعـالن لـه              . ال مجال لتوقيع الجزاء   . علة أخرى 
  . يعيبه ويوجب تمييزه. عدم استجابة الحكم له.  اإلعالن ومطالبته بضم السجل الخاصبتمام

  )٢٦٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٩/٦/١٩٩٨ جلسة  تجاري١٣/١٩٩٨الطعن (

الحكم النهائي هو الذي يحسم النزاع بين الطرفين ويمنع مـن العـودة إلـى ذات النـزاع بـدعوى                     -١٤٨١
ك يعيبه باإلخالل بحـق الـدفاع والقـصور فـي التـسبيب بمـا يوجـب                 مخالفة الحكم لذل  . تالية

  . تمييزه
  )٢٦٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/١١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٦٨/١٩٩٨الطعن (

التفـات  . تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع تمـسكه بـداللتها فـي موضـوع النـزاع                -١٤٨٢
  . قصور ومخالفة للثابت باألوراق. عليهاالحكم عنها وإعراضه عن تحقيق دفاعه القائم 

  )٢٦١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٠/٢/١٩٩٩ جلسة  تجاري٣٠٩/١٩٩٨الطعن (

عليها أن تواجه كل دفاع جـوهري يتمـسك بـه الخـصم وتمحـصه وتقـول                 . محكمة الموضوع  -١٤٨٣
بمـا يوجـب    تعييب حكمها بالقصور واإلخالل بحـق الـدفاع         . أثره. قعودها عن ذلك  . كلمتها فيه 

  . مثال. تمييزه
  )٢٦١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢١/٢/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٥٦٧/١٩٩٨الطعن (

وجـوب أن   . الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى                   -١٤٨٤
لمحكمة التمييز بسط رقابتها متى كانت األسـباب التـي بنـى عليهـا الحكـم ال           . تمحصه المحكمة 

 . ؤدي إلى ما انتهى إليهت

  )٢٦٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٢٣/١٩٩٩الطعن (
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نـدب الخبيـر    . وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإال كان حكمهـا خاليـاً مـن األسـباب                -١٤٨٥
للمحكمـة رفـضه بأسـباب خاصـة تخـضع لرقابـة محكمـة              : مؤدى ذلـك  . ليس حقاً للخصوم  

  . يزالتمي
 -تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقـد الوكالـة التجاريـة بعـد وفـاة الوكيـل                  -

 وأن المطعـون ضـدهم يباشـرون الوكالـة لـصالح جميـع              -مورث الطاعنين والمطعون ضدهم   
الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجالت التجارية باسم المـورث وأنهـم اسـتولوا ألنفـسهم علـى                 

التفـات الحكـم المطعـون فيـه        . لطاعنين ندب خبير لتحقيق صحة هـذا الـدفاع        طلب ا . إيراداتها
ال . عن ذلك مؤيداً الحكم االبتدائي برفض الدعوى تأسيساً علـى انتهـاء الوكالـة بوفـاة الوكيـل                 

 . الخبير مما يعيبه ويوجب تمييزهيصلح رداً على هذا الدفاع وال يسوغ رفض طلب ندب 

 )٣٠٨ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٨/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٥٩/٢٠٠٥الطعن (

وجـوب أن تجيـب     . كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام المحكمة ويطلـب الفـصل فيـه                -١٤٨٦
مثـال بـشأن دفـاع    .  وإالّ كان حكمها خالياً مـن األسـباب وقاصـر البيـان     بأسباب خاصة عليه

 . جب تمييزهداً بما يبطله ويو رال و الحكم ال إيراداًلهيعرض  لم جوهري

 )١٦٩ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٤/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٢٢٨/٢٠٠٧الطعن (

 تغيـر وجـه الـرأي فـي         - إن صـح   –إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع جوهري من شـأنه           -١٤٨٧
 . مثال بشأن عدم استحقاق نفقة متعة. قصور. الدعوى

 )٤١٠ ص٢ ج٣٦القانون سمجلة القضاء و ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

 علـى لـديها مـن المطعـون ضـده         ئه برفض حضانة الطاعنـة لو     قامة الحكم المطعون فيه قضا    إ -١٤٨٨
 سند من أنها تزوجت بأجنبي ودخل بها رغم تمـسك الطاعنـة بعلـم المطعـون ضـده بزواجهـا                   

 وطلبهـا إحالـة الـدعوى للتحقيـق إلثبـات            منذ أكثر من ثالث سنوات قبل رفع الـدعوى         بآخر
 . إخالل بحق الدفاع.  لهذا الدفاعستئنافعدم استجابة محكمة اال. دفاع جوهري. ذلك

 )٤١٥ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٥٣٩/٢٠٠٦الطعن (

إغفالها دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم إن صـح يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي                  . محكمة الموضوع  -١٤٨٩
بـشأن طـرح المحكمـة لـدفاع جـوهري إن صـح             مثال  . قصور وإخالل بحق الدفاع   . الدعوى

 . يتغير به وجه الرأي في الدعوى

 )٤٧٣ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (
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وأن يكـون قـوام هـذا       . وجوب أن تعرض له المحكمـة وتبـدى رأيهـا فيـه           . الدفاع الجوهرى  -١٤٩٠
. رتهـا لـذلك القـوانين المنظمـة لإلثبـات         قاً للضوابط التـي قر    دليل عليها وف  الدفاع واقعة قام ال   

 المحكمة طلب االستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان حـق الجهـة اإلداريـة فـي                  وإطراح ذلك   مخالفة
يعيـب  .  فـي الـدعوى   الـرأي  وهو دفاع جوهري لو صح لتغيـر وجـه           رفسخ العقد للعذر المبر   
 . الحكم ويوجب تمييزه

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨ جلسةإداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (

  

  تسبيب الحكم االستئنافي

عدم التزام محكمة الدرجة الثانية بالرد على جميع مـا ورد بـالحكم االبتـدائي الـذي ألغتـه مـا                      -١٤٩١
 . دامت األسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله

  )٨٠١المجلد األول صالقسم األول مج  ٢٦/١٢/١٩٧٩تجاري جلسة  ١٢/١٩٧٩الطعن (

 . ال قصور. أخذ محكمة الدرجة الثانية بها دون إضافة. أسباب الحكم االبتدائي -١٤٩٢

  )٨٠١القسم األول المجلد األول صمج  ٢٣/٤/١٩٨٠تجاري جلسة  ٨٠/١٩٧٩الطعن (

مفـاده  . باإلضـافة إلـى مـا أوردتـه       . قول المحكمة االستئنافية أنها تأخذ بأسباب الحكم االبتدائي        -١٤٩٣
 . أخذ من أسباب هذا الحكم ما ال يتعارض مع أسبابهاأنها ت

  )٨٠١القسم األول المجلد األول صمج  ١/٦/١٩٨٣تجاري جلسة  ١٨٦/١٩٨٢الطعن (

مـا  . ال يعيبه ما تزيـد فيـه الحكـم االبتـدائي          . إذا أقيم الحكم االستئنافي على أسباب تكفي لحمله        -١٤٩٤
 . أسبابهدام لم يأخذ من أسباب ذلك الحكم إال بما ال يخالف 

  )٨٠٢القسم األول المجلد األول صمج  ١٧/١٠/١٩٨٣ جلسة أحوال شخصية ٥/١٩٨٣الطعن (

أن تحيـل إليـه سـواء فـي بيـان الواقعـة أو              . لمحكمة االستئناف وهي تؤيد الحكـم االبتـدائي        -١٤٩٥
 . أسبابه

  )٨٠٢القسم األول المجلد األول صمج  ٢٣/١١/١٩٨٣تجاري جلسة  ٢٠/١٩٨٣الطعن (

 االستئناف أن تذهب فـي تقـدير الـشهادة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة                   من حق محكمة   -١٤٩٦
 . دون أن تفند بحكمها قضاء أول درجة

  )٨٠٢القسم األول المجلد األول صمج  ٢٦/١٢/١٩٨٣ جلسة عمالي ٢٥/١٩٨٣الطعن (
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 . ال عيب. إحالة الحكم االستئنافي إليها دون إضافة. كفاية أسباب الحكم االبتدائي -١٤٩٧

  )٨٠٢القسم األول المجلد األول صمج  ١٧/٧/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٧/١٩٨٥ن الطع(

 . ال يعيب الحكم االستئنافي أن يحيل في تحصيل الوقائع إلى الحكم االبتدائي وإن ألغاه -١٤٩٨

  )٨٠٢القسم األول المجلد األول صمج  ٤/١٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ انالطعن(

ال حاجـة إلـى     . بقـاء أسـبابه بـشأنه     . البتدائي بشأن عقد معين   عدم تعديل ما انتهى إليه الحكم ا       -١٤٩٩
 . اإلحالة الصريحة إليها

  )٨٠٢القسم األول المجلد األول صمج  ٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة  عمالي٣/١٩٨٥الطعن (

ال على المحكمة االستئنافية عدم إجابتها لطلب إعادة المأمورية إلـى الخبيـر متـى وجـدت فـي                    -١٥٠٠
ال تثريب علـى المحكمـة االسـتئنافية عـدم ردهـا اسـتقالالً              . ناعهاأوراق الدعوى ما يكفي القت    

 . على دفاع أو مستندات عرضت لها بما يفيد تفطنها غليها وبما ال يغير من وجهة نظرها

  )٨٠٣القسم األول المجلد األول صمج  ٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة  عمالي٥/١٩٨٤الطعن (

ال عليهـا   . الـرد علـى اعتراضـات الخـصم       تأييد محكمة االستئناف للحكم االبتدائي فيما تضمن         -١٥٠١
 . إن لم تضمن حكمها أسباباً خاصة رداً على هذه االعتراضات

  )٨٠٣القسم األول المجلد األول صمج  ١٢/٦/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٣٥/١٩٨٤الطعن (

 . عدم التزامها بالرد على ما يرد به. إلغائها الحكم االبتدائي. محكمة االستئناف -١٥٠٢

  )٨٠٣القسم األول المجلد األول صمج  ٣٠/١٢/١٩٨٥ جلسة  مدني٨/١٩٨٥الطعن (

مـؤداه أخـذها بهـا فيمـا لـم          . أخذ محكمة االستئناف بأسباب الحكـم المـستأنف مـع أسـبابها            -١٥٠٣
 . تصححه منها

  )٦٢٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٥/١/١٩٨٦تجاري جلسة  ١٠٢/١٩٨٥الطعن (

 . ال عيب. ئي إذا كانت كافية لحملهأخذ الحكم االستئنافي بأسباب الحكم االبتدا -١٥٠٤

  )٦٢٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٧/٢/١٩٨٦ جلسة أحوال شخصية ٤٢/١٩٨٥الطعن (

 . علة ذلك. ال قصور. عدم التعرض لدفع أو دفاع. القضاء بعدم قبول االستئناف شكالً -١٥٠٥

  )٦٢٠صمج القسم الثاني المجلد الثاني  ٥/٣/١٩٨٦تجاري جلسة  ٢١٤/١٩٨٥الطعن (
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طـرح الـدفاع الجـوهري المتعلـق بـه علـى            . أثـره . رفع االستئناف بطلب األجر اإلضـافي      -١٥٠٦
. التفاتهـا عنـه وعـدم مواجهتهـا إيـاه بمـا يقتـضيه             . محكمة االستئناف ما دام لم يتنازل عنه      

 . إخالل بحق الدفاع

  )٦٢١مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٧/١١/١٩٨٦ جلسة عمالي ٢٢/١٩٨٦الطعن (

حكمة الدرجة الثانية األخذ بأسباب الحكم االبتـدائي دون إضـافة متـى رأت فيهـا مـا يغنـي                    لم -١٥٠٧
مثال في اإلحالة لعناصر الضرر التـي أوردهـا الحكـم االبتـدائي بمـا يكفـي                 . عن إيراد جديد  

 . لحمله

  )٦٢١مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٨/١٢/١٩٨٦ جلسة مدني ٤/١٩٨٦الطعن (

ة االستئناف إن لم تستجب لطلب اإلحالـة إلـى التحقيـق مـن جديـد متـى                  ال تثريب على محكم    -١٥٠٨
 . كانت محكمة أول درجة قد مكنت الخصم من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة

  )٦٢١مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٢/١٢/١٩٨٦ جلسة عمالي ٦٤/١٩٨٦الطعن (

األثـر  . مـا ال يعـد كـذلك      . ريح الجـازم  الطلـب الـص   . الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه      -١٥٠٩
 . مؤداه. الناقل لالستئناف

هو ما يختلف عـن الطلـب المقـدم أمـام محكمـة أول              . الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف       -
درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخـصم الموجـه إليـه التفـات محكمـة االسـتئناف عـن                    

 . يب حكمهاال يع. طلب الفسخ المبدي ألول مرة أمامها

  )٦٢٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٢/٤/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٦٠/١٩٨٦الطعن (

 . الطلبات الجديدة في االستئناف ال تقبل -١٥١٠

 . ال يعيبه. عدم رد الحكم االستئنافي عليه. الطلب العارض في االستئناف طلب جديد -

  )٦٢٢لد الثاني صمج القسم الثاني المج ٢٧/٥/١٩٨٧تجاري جلسة  ٢١/١٩٨٦الطعن (

ال . قضاء محكمة أول درجة بإنهاء الدعوى بطلـب نـدب خبيـر بعـد تقـديم الخبيـر تقريـره                    -١٥١١
ال يغير من ذلـك أن يطلـب فـي االسـتئناف الحكـم              . مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم      

عدم تعرض الحكم االسـتئنافي لطلـب الحكـم بمـا أسـفر             . علة ذلك . بما يسفر عنه تقرير الخبير    
 .  تقرير الخبير ال يعيبه متى كانت الطلبات أمام أول درجة مجرد ندب خبيرعنه

  )٦٢٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٣/٦/١٩٨٧تجاري جلسة  ٢١٧/١٩٨٦الطعن (

ال . طلب توجيه اليمين المبدى بعد حجـز االسـتئناف للحكـم ودون تـصريح بتقـديم مـذكرات                  -١٥١٢
 . ال يعيبه.  عنهالتفات الحكم. يعد مطروحاً على المحكمة

  )٦٢٣مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٨/٦/١٩٨٧جلسة عمالي  ٢/١٩٨٧الطعن (
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عالجـه يكـون بـالرجوع لـذات     . إغفال الفصل في بعض الطلبات إغفاالً كلياً عن سهو أو خطـأ            -١٥١٣
عـدم تعـرض محكمـة االسـتئناف للطلـب الـذي       . المحكمة التي أغفلتها وليس الطعن في الحكم   

 . ال قصور. ة أول درجةأغفلته محكم

  )٦٢٣مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٨/٦/١٩٨٧جلسة  عمالي ٢/١٩٨٧الطعن (

لمحكمـة االسـتئناف أن تـذهب       . منـوط باطمئنـان المحكمـة     . األخذ بأقوال الشهود أو إطراحها     -١٥١٤
في تقدير أقوالهم مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجـة دون التـزام بتفنيـد مـا استخلـصته محكمـة                    

 . أول درجة

  )٦٢٣مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٢/٦/١٩٨٧جلسة  مدني ٧/١٩٨٧الطعن (

متـى ال   . سلطة محكمة االستئناف في إعادة نظر الدعوى في حدود مـا رفـع عنـه االسـتئناف                 -١٥١٥
 . على أسباب الحكم االبتدائي إن هي ألغتهتلزم بالرد 

  )٦٢٤لثاني المجلد الثاني صمج القسم ا ١٣/٧/١٩٨٧جلسة  تجاري ٥٠/١٩٨٧الطعن (

لمحكمـة االسـتئناف أن تـذهب فـي         . واقع يستقل به قاضـي الموضـوع      . تقدير النفقة بأنواعها   -١٥١٦
ال عليهـا حينئـذ أن تفنـد مـا استخلـصته            .  مخالفاً لتقـدير محكمـة أول درجـة        تقديرها مذهباً 

 . محكمة أول درجة

  )٦٢٤ثاني المجلد الثاني صمج القسم ال ٥/١٠/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ١٢/١٩٨٧الطعن (

 . سلطة محكمة الدرجة الثانية في إعادة تقدير األدلة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة -١٥١٧

  )٦٢٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢/١٢/١٩٨٧جلسة  عمالي ٢٩/١٩٨٧الطعن (

 . ال عيب. أخذه بأسباب الحكم االبتدائي. الحكم االستئنافي -١٥١٨

  )٦٢٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٤/١/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٤٤/١٩٨٧الطعن (

طلـب الفـسخ المبـدى ألول مـرة أمـام         . إثـر ذلـك   . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القـضائية      -١٥١٩
 . ال يعيبه. التفات الحكم االستئنافي عنه. طلب جديد ال يقبل. االستئناف

  )٦٢٤ الثاني صمج القسم الثاني المجلد ٧/٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٩٩/١٩٨٧الطعن (

أخـذ بـه مـن أسـباب الحكـم          إقامة الحكم االستئنافي قضاءه على أسباب جديدة إضافة إلى مـا             -١٥٢٠
 . أخذه بأسباب الحكم االبتدائي فيما لم يصححه منها. مؤداه. االبتدائي

  )٦٢٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٨/٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ٤٧/١٩٨٧الطعن (
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 . األخذ بأسباب حكم أول درجة. لصحة تسبيبهيكفي . الحكم االستئنافي -١٥٢١

  )٦٢٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٨/٣/١٩٨٨جلسة  عمالي ٤٥/١٩٨٧الطعن (

غيـر الزم متـى أقامـت       . الـرد علـى أسـبابه     . الحكم المستأنف الذي ألغته محكمة االسـتئناف       -١٥٢٢
 . قضاءها على ما يكفي لحمله

  )٦٢٥مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٨/٣/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٥٠/١٩٨٧، ١٤٨ انالطعن(

لمحكمة االستئناف أن تحيل على ما جاء بالحكم االبتدائي الـذي أيدتـه سـواء فـي بيـان وقـائع                      -١٥٢٣
 . الدعوى أو في أسباب قضائه متى كانت تكفي لحمله

  )٦٢٥مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٥/٦/١٩٨٨جلسة  تجاري ٥٥/١٩٨٨الطعن (

 . ال يعيب حكمها. الستئناف عن اتخاذ إجراء لم يطلب منهاقعود محكمة ا -١٥٢٤

  )٦٢٥مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٢/١٢/١٩٨٨جلسة  عمالي ١٧/١٩٨٨الطعن (

محكمة االستئناف غير ملزمـة إال بـذكر أسـباب الجـزء الـذي شـمله التعـديل مـن الحكـم                       -١٥٢٥
 .  المستأنف قائمة بالنسبة لهبقاء أسباب الحكم. الجزء الذي لم يشمله التعديل. المستأنف

  )٦٢٦مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٢/٤/١٩٩٠جلسة  تجاري ٣٤٥/١٩٨٩الطعن (

 . شرط ذلك. ال عيب. أخذ محكمة االستئناف بأسباب الحكم االبتدائي دون إضافة -١٥٢٦

  )٦٢٦مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٩/٨/١٩٩١جلسة  تجاري ٧٢/١٩٨٩الطعن (

. ة االستئناف باإلضـافة إلـى أسـبابها إلـى أسـباب الحكـم االبتـدائي وإن خالفتـه                  إحالة محكم  -١٥٢٧
  . مفاده

  )٦٨٧مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٧/٢/١٩٩٢تجاري جلسة  ١٧٨/١٩٩٠الطعن (

النـزاع الـذي قـضت فيـه محكمـة          . أثره. رفع المستأنف ضده استئنافا فرعيا أو استئنافا مقابال        -١٥٢٨
 إلى محكمـة االسـتئناف فـي حـدود المطلـوب باالسـتئناف األصـلي                أول درجة ينتقل برمته   

  . واالستئناف الفرعي أو المقابل
القضاء في االستئناف األصلي بزيادة التعويض المقضي بـه ينطـوي علـى قـضاء قطعـي فـي                    -

 فـي االسـتئناف الفرعـي وإن لـم           ضـمنياً  اعتباره قضاءاً . أثره. استحقاق التعويض وفي مقداره   
  . م بأي بحثيتناوله الحك

  )٦٨٧مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣١/٥/١٩٩٢تجاري جلسة  ٣٣٥/١٩٩٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٢٣٩ -  

طلب الصلح أمام محكمة االستئناف ال محل لـه متـى ثبـت عجـز محكمـة أول درجـة عـن                       -١٥٢٩
. ال عيـب  . عدول محكمة االسـتئناف عـن قرارهـا باسـتدعاء الـزوجين           . الصلح بين الزوجين  

  . مثال
  )٦٨٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٤/١١/١٩٩٢ جلسة ال شخصية أحو٢/١٩٩٢الطعن (

  . قاعدة تتعلق بالنظام العام. عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف -١٥٣٠
  . ال عيب. التفات محكمة االستئناف عن الطلب الجديد -

  )٦٨٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٥/١٢/١٩٩٢ جلسة  أحوال شخصية٩/١٩٩٢الطعن (

مـن سـلطة محكمـة االسـتئناف دون         . القاعدة القانونية السليمة علـى وقـائع الـدعوى        إرساء   -١٥٣١
أن النـزاع   :  علـة ذلـك   . اعتداد بوصف الخصوم أو الحكم المستأنف إذا كـان مخالفـا للقـانون            

  . يعتبر معروضا عليها من جديد وال عليها إن لم تتقيد بما استخلصته محكمة أول درجة
  )٦٨٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٠/٥/١٩٩٣سة جلتجاري  ٢١٨/١٩٩٢الطعن (

أثـر  . زوال الحكـم بجميـع آثـاره      . مـؤداه . قضاء محكمة االستئناف ببطالن حكـم المحكمـين        -١٥٣٢
  . عدم جواز االستناد إليه:  ذلك

  )٦٨٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٤/١١/١٩٩٣تجاري جلسة  ١٧/١٩٩٣، ١٣ انالطعن(

طلـب الفوائـد ألول مـرة أمـام         :  مثـال . ماهيتـه .  يقبل في االسـتئناف    طلب الجديد الذي ال   لا -١٥٣٣
  . ال يعيبه بمخالفة القانون. انتهاء الحكم إلى رفضه. غير مقبول. محكمة االستئناف

  )٦٨٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٩/١١/١٩٩٣تجاري جلسة  ١٦٠/١٩٩٢الطعن (

ـ          -١٥٣٤ ال يجـوز لـه أن يعـرض لمـا          . د الميعـاد  قضاء الحكم بسقوط الحق في االستئناف لرفعـه بع
أن مجالـه ال يقـوم إال بعـد القـضاء بقبـول             . علـة ذلـك   . أبدى في الدعوى من دفاع أو دفوع      

  . الطعن شكالً
  )٦٨٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٨/١٢/١٩٩٣ جلسة أحوال شخصية ٣٥/١٩٩٣الطعن (

ـ . اقتصار محكمة االستئناف على تعديل الحكم المستأنف       -١٥٣٥ دم التزامهـا عندئـذ إال بتـسبيب مـا          ع
 بأسباب الحكـم االبتـدائي ولـو بـدون إحالـة             بتأييده أخذاً  ماعدا ذلك يعد محكوماً   . شمله التعديل 

  . صريحة عليها
  )٦٨٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/١/١٩٩٤تجاري جلسة  ٩٢/١٩٩٣الطعن (
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م التعـرض للـدفع بـبطالن إعـالن         تعييبـه بعـد   . قضاء الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكـن        -١٥٣٦
  . علة ذلك. ال محل له. صحيفة الدعوى أو بطالن الحكم االبتدائي

  )٦٨٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣٠/١/١٩٩٤تجاري جلسة  ١٢/١٩٩٣الطعن (

  . محكمة االستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم المستأنف إن هي ألغته -١٥٣٧
  )٦٨٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١/٢/١٩٩٤ي جلسة تجار ٣٩/١٩٩٣، ٣٧ انالطعن(

األثـر الناقـل لالسـتئناف      . متـى يـسقط   . حق المستأنف عليه فـي رفـع االسـتئناف الفرعـي           -١٥٣٨
  . مثال بشأن زيادة التعويض المقضي به بالحكم المستأنف. حدوده. الفرعي

  )٦٨٩لد الثاني صمج القسم الثالث المج ١٥/٢/١٩٩٤تجاري جلسة  ٦٠/١٩٩٣، ٥٨ انالطعن(

 بأسـبابه ولـو   يظـل مؤيـداً  . ما لم يشمله تعديل بالحكم االستئنافي من قـضاء الحكـم االبتـدائي            -١٥٣٩
  . مثال. خال الحكم االستئنافي من اإلحالة إليها

انحـصارها فيمـا يرفـضه مـن        . إيراد الحكم االستئنافي لها   . عبارة رفض ماعدا ذلك من طلبات      -
.  ينصرف إلى ما عدا ذلك مـن طلبـات لـم يتناولهـا فـي أسـبابه            الجزء الذي تناوله التعديل وال    

  . مثال
  )٦٩٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٠/٢/١٩٩٤تجاري جلسة  ٧٦/١٩٩٢الطعن (

وجـوب أن تفـصل المحكمـة االسـتئنافية         . أثـره . بطالن الحكم المستأنف لعيب في اإلجـراءات       -١٥٤٠
  . حيحةفي الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الص

  )٦٩٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/٤/١٩٩٤تجاري جلسة  ٥/١٩٩٣الطعن (

مـا لـم يتناولـه االسـتئناف مـن          . سلطة محكمة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف فقـط          -١٥٤١
  .  ال يجوز لمحكمة االستئناف التعرض لهيصبح باتاً. قضاء الحكم االبتدائي

  )٦٩٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٤/١٢/١٩٩٤لسة تجاري ج ٤٠/١٩٩٤، ٣٨ انالطعن(

ال يعيب الحكم االستئنافي خلوه من اإلحالة إلى أسـباب الحكـم االبتـدائي الـذي اقتـصر علـى                     -١٥٤٢
 كفاية بيان األسباب التي اقتضت التعديل ويعتبر مـا لـم يـشمله التعـديل مؤيـداً                . القضاء بتعديله 

  . بالحكم المستأنف
  )٦٩١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٤/١٢/١٩٩٤اري جلسة تج ١٣٢/١٩٩٤الطعن (

. مفـاده . اعتناق محكمة االستئناف ألسباب الحكم االبتدائي إضافة إلى مـا أوردتـه مـن أسـباب                -١٥٤٣
  . أخذها بها فيما لم يتعارض مع أسبابها

  )٦٩١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٠/٤/١٩٩٥ جلسة مدني ٣٧/١٩٩٤الطعن (
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حكم المطعون فيه عن النعى الموجـه للحكـم المـستأنف الـذي ألغـاه مؤسـساً قـضاءه                   التفات ال  -١٥٤٤
  . ال يعيبه. على أسباب خاصة به

  )٦٩١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٨/٥/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٤٠/١٩٩٤الطعن (

  . ال محل له. تعرضه لموضوع االستئناف. انتهاء الحكم إلى اعتبار االستئناف كأن لم يكن -١٥٤٥
  )٦٩١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٨/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ١٣/١٩٩٥الطعن (

. عدم التزام محكمة االستئناف عند إلغائهـا أو تعـديلها الحكـم االبتـدائي بـالرد علـى أسـبابه                    -١٥٤٦
  . شرط ذلك

  )٦٩١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٥/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٢/١٩٩٥، ١٩ انالطعن(

ناف األخذ بأسباب الحكم االبتـدائي دون إضـافة ردا علـى دفـاع الطـاعن متـى                  لمحكمة االستئ  -١٥٤٧
  . مثال. كان الحكم االبتدائي يحمل الرد الضمني على هذا الدفاع

  )٦٩١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٦/٦/١٩٩٥ جلسة عمالي ٥/١٩٩٥الطعن (

  . لذي ألغتهمحكمة االستئناف ال تلتزم بالرد على أسباب الحكم االبتدائي ا -١٥٤٨
  )٦٩٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٧/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٤٨/١٩٩٤الطعن (

قـضاء محكمـة أول درجـة فيمـا         . سلطة محكمة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف فقـط          -١٥٤٩
  . عدم قبول مناقشته ألول مرة أمام محكمة التمييز. أثره. يصبح باتاً. عداه

  . ال يعيب حكمها. أسباب الحكم االبتدائي دون إضافةأخذ محكمة االستئناف ب -
  )٦٩٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٣/١٠/١٩٩٥ جلسة مدني ٢٤/١٩٩٥الطعن (

يجـب عليهـا أن تـسلط       . ال تقتصر على محاكمة الحكـم المـستأنف       . وظيفتها. محكمة االستئناف  -١٥٥٠
ال . قـائع أو بتطبيـق القـانون      رقابتها على أعمال محكمة الدرجة األولى سـواء مـا تعلـق بالو            

يكفـي أن يكـون     . عليها إن لم تفند ما استخلصته تلـك المحكمـة مـن أوراق الـدعوى وأدلتهـا                
  .  على ما يبررهقضاؤها له أصل ثابت في األوراق قائماً

  )٦٩٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٦/١٢/١٩٩٥تجاري جلسة  ١٣٧/١٩٩٥الطعن (

التـزام المحكمـة بعـدم    . ها ؟ نطـاق الـدعوى يتحـدد بتلـك المطالبـة     ماهيت. المطالبة القضائية  -١٥٥١
االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم                . الخروج عن نطاقها  

تحديـد نطـاق    : مثـال .  مرافعـات  ١٤٤المـادة   . المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقـط       
  . ال يعيب الحكم. عدم تعرضه لآلثار المالية. ماليةاالستئناف بالتطليق للضرر دون اآلثار ال

  )٦٩٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٤/١٢/١٩٩٦ جلسة مدني ٧/١٩٩٦الطعن (
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. ضرورة إبدائه في صـورة طلـب عـارض فـي الـدعوى األصـلية              . إجراء المقاصة القضائية   -١٥٥٢
  . ال يجوز. طلبها فى صورة دفع لدعوى الخصم ألول مرة في االستئناف

إبداء إجراء المقاصة القضائية ألول مرة في االستئناف وطلـب اإلحالـة إلـى التحقيـق أو نـدب                    -
  . غير منتج. النعي على محكمة االستئناف التفاتها عن ذلك.  إلجرائهاخبير توصالً

  )٦٩٣مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣/١١/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٧٢/١٩٩٥الطعن (

التها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                االستئناف ينقل الدعوى بح    -١٥٥٣
  . مثال. صيرورته باتاً. قضاء أول درجة الذي لم يطعن عليه. رفع عنه االستئناف فقط

  )٦٩٣مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٣/١١/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ٦٢/١٩٩٦الطعن (

ليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة إلـى             االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت ع       -١٥٥٤
  . أساس ذلك ومفاده. ما رفع عنه االستئناف فقط

يتحدد بطلبات المستأنف الواردة بالـصحيفة دون مـا يعيـد المطالبـة بـه فـي                 . نطاق االستئناف  -
  . مذكراته

قصر الطاعنة طلباتها في صحيفة االستئناف علـى طلـب الحكـم بـأجرة مـسكن وأجـر خـادم                     -
. ة المقرر لنفقة الزوجية بنوعيهـا دون طلـب إثبـات أحقيتهـا فـي النفقـة مـن زوجهـا                    وزياد

  . أثر ذلك. خروجه عن نطاق االستئناف
  )٦٩٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣/١١/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ٨٦/١٩٩٦الطعن (

ال يـؤثر فيـه     . هاتأييد محكمة االستئناف للحكم االبتدائي لما أنشأته من أسـباب مـستقلة لقـضائ              -١٥٥٥
 . وجود تناقض بين تلك األسباب وبين بعض أسباب الحكم االبتدائي

  )٦٩٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣/١٢/١٩٩٦ جلسة عمالي ٤٣/١٩٩٦الطعن (

  . مؤداه. إحالة محكمة االستئناف باإلضافة إلى أسبابها إلى أسباب الحكم االبتدائي -١٥٥٦
  )٢٧١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٣/٨/١٩٩٧ جلسة  تجاري٢٥٣/١٩٩٥الطعن (

  . شرطه. محكمة االستئناف غير ملزمة بالرد على ما يرد بالحكم االبتدائي عند إلغائه -١٥٥٧
  )٢٧١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٤/١٠/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ٤٣/١٩٩٦الطعن (

 الـصورة المعلنـة مـن       قضاء الحكم االبتدائي برفض الدفع بـبطالن صـحيفة الـدعوى لخلـو             -١٥٥٨
عـدم التـزام الحكـم      . أثـر ذلـك   . طالما أقيم على أسباب صحيحة    . كفايته. توقيع مندوب اإلعالن  

االستئنافي بإنشاء أسباب خاصة لرفض الدفع وحسبه اإلحالة إلـى أسـباب الحكـم االبتـدائي فـي                
  . تأنف أو تعديلهعند إلغاء الحكم المس. مناطه. التزام المحكمة االستئنافية بذلك. هذا الصدد

  )٢٧١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢/١١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٤١٨/١٩٩٦الطعن (
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حسب الحكم االستئنافي أن يحيل إلى أسباب الحكـم االبتـدائي ليكـون ملحـق هـذا الحكـم مـن               -١٥٥٩
  . مثال. وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له

  . متى يكون.  خاصة لقضائهإيراد الحكم االستئنافي أسباباً -
  )٢٧٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/٢/١٩٩٨ جلسة  تجاري٨٠٢/١٩٩٧الطعن (

عـدم التزامهـا إال بتـسبيب الجـزء         . اقتصار المحكمة االستئنافية على تعديل الحكـم المـستأنف         -١٥٦٠
ائمـة ولـو    بقاء أسـباب حكـم أول درجـة ق        . ما لم يشمله كأنه محكوم بتأييده     . الذي شمله التعديل  

  . خال الحكم االستئنافي من إحالة صريحة عليها
  )٢٧٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٩٨ جلسة مدني ١٠/١٩٩٧، ٣ن ناالطع(

النعـي  . قضاء المحكمة االستئنافية بعدم قبول الـدعوى بالمغـايرة لقـضاء محكمـة أول درجـة                -١٥٦١
  . ر محلالوارد على الحكم األخير غير مقبول لوروده على غي

  )٢٧٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٦/٣/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٤٥/١٩٩٨الطعن (

النعـي  . إيراد الحكم المطعون فيه أسباباً جديدة لقـضائه دون اإلحالـة علـى الحكـم المـستأنف                 -١٥٦٢
  . عليه في هذا الصدد في غير محله

  )٢٧٢ابع المجلد الرابع صمج القسم الر ١٢/٣/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١١٢/١٩٩٨الطعن (

وروده علـى غيـر محـل متـى كـان الحكـم             . النعي على حكم أول درجة الذي تأيد اسـتئنافياً         -١٥٦٣
  . االستئنافي قد اعتنق أسباباً جديدة له تكفي لحمله

  )٢٧٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٤/١/٢٠٠١ جلسة  تجاري٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ انالطعن(

ل درجة بالدفع بالتقادم والتي لـم تـر حاجـة إلـى بحثـه بعـد أن                  تمسك الطاعن أمام محكمة أو     -١٥٦٤
أن هـذا الـدفع يـصبح مطروحـاً         : أثـره . استئناف هذا الحكـم   . انتهت إلى عدم ثبوت المديونية    

: أثـره . إغفـال الحكـم االسـتئنافي مواجهتـه       . على االستئناف طالما لم يتنازل عنـه الطـاعن        
  . القصور

  )٢٧٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٩/١/٢٠٠١ جلسة تجاري ١٥٧/٢٠٠٠الطعن (

 . مثال. لمحكمة ثاني درجة األخذ بأسباب الحكم االبتدائي دون أن تنشئ أسباباً جديدة -١٥٦٥

  )٢٧٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٢/١٠/٢٠٠١جلسة عمالي  ٣٠/٢٠٠١الطعن (

 المـستأنف بالنـسبة لمـا       االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم             -١٥٦٦
أن لمحكمـة الدرجـة الثانيـة االكتفـاء         : مـؤداه .  مرافعات ١٤٤المادة  . رفع عنه االستئناف فقط   
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  . في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه
ـ                - ة مـن أقـوال     لمحكمة االستئناف األخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهـت إليهـا محكمـة أول درج

 . مثال. الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة

  )٣٧٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٩/٢/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٢٢٨/٢٠٠١الطعن (

. لمحكمة االستئناف أن تذهب فـي تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                     -١٥٦٧
 . شرطه

  )٣٧٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٣/٤/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦ن والطع(  

متـى كانـت    . ال يعيبـه  . اعتناق الحكم المطعون فيه ألسباب محكمـة أول درجـة واألخـذ بهـا              -١٥٦٨
 . كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط ألسباب االستئناف

  )٣٧٣س المجلد السادس صمج القسم الخام ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (

.  تـسبيب مـا شـمله التعـديل        وجـوب . اقتصار محكمة االستئناف على تعديل الحكم المـستأنف        -١٥٦٩
 . اعتباره محكوماً بتأييده. ماعدا ذلك

لـيس عليهـا    . ذهاب محكمة االستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقـدير محكمـة أول درجـة               -
ـ     كفا. أول درجة ى محكمة   أن تفند الدالئل التي عرضت عل       لهـا    هـي   نظرهـا  ةية أن تكـون وجه

 . مثال. أصل ثابت في األوراق

  )٣٧٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٤/٣/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ١٧٧/٢٠٠٣الطعن (

تنـاقض هـذه األسـباب      . قضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم االبتدائي بأسباب مـستقلة لقـضائها           -١٥٧٠
 أن إحالـة محكمـة االسـتئناف لهـذه األسـباب يكـون              :مفاده. تدائيمع بعض أسباب الحكم االب    

 . مثال. فيما ال يتناقض منها مع أسبابه

  )٣٧٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٦/٥/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ١٥٣/٢٠٠٣الطعن (

مـن سـلطة محكمـة االسـتئناف دون         . تعديل أو إلغاء الحكم االبتدائي وإعـادة تقـدير الوقـائع           -١٥٧١
 . لزامها بالرد على أسباب الحكم االبتدائيإ

  )٣٧٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٧/٩/٢٠٠٤جلسة إداري  ١٩٧/٢٠٠٤الطعن (

لـيس  . لمحكمة االستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                  -١٥٧٢
 . ذا الشأنمايكفي في ه. عليها عندئٍذ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة

  )٣٧٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٢/١٢/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ٣٤٩/٢٠٠٣الطعن (
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ال يلزمها إال بتسبيب مـا شـمله التعـديل ويعتبـر مـا              . تعديل محكمة االستئناف الحكم المستأنف     -١٥٧٣
يهـا  عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خال حكمهـا مـن إحالـة صـريحة عل                 

  . بالنسبة لما لم يشمله التعديل
. مفـاده . إحالة محكمة االستئناف إلى أسباب الحكم االبتدائي باإلضـافة إلـى أسـبابها وإن خالفتـه      -

 . اإلحالة إلى ما ال يناقض تلك األسباب

  )٣٧٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٥/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٥٧/٢٠٠٣الطعن (

 . شرط ذلك. ليس عليها تفنيده. للحكم االبتدائيإلغاء محكمة االستئناف  -١٥٧٤

  )٣٧٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٦/٥/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٦٣/٢٠٠٥الطعن (
  
  

  تسبيب أحكام المحكمين

  . ماهية ذلك وأثره. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. التحكيم -١٥٧٥
 يغنـي عنـه أي      بيـان جـوهري والزم ال     . إثبات صورة من االتفاق على التحكيم بحكم المحكـم         -

التحقق من صـدور القـرار فـي حـدود سـلطة المحكـم المـستمدة مـن                  : الغاية منه . بيان آخر 
  . البطالن. أثر إغفاله. مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم

  .  مرافعات١٨٦م. حاالته. جواز طلب الحكم ببطالنه. حكم المحكم الصادر نهائياً -
اشـتماله علـى    . ال يغيـر منـه    . بطـالن الحكـم   : أثـره . خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم      -

  . علة ذلك. صورة اتفاقية التحكيم
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطالعه على صـورة حكـم التحكـيم وخلوهـا مـن                    -

تمـسك الطـاعن بـأن الحكـم أثبـت          . كفايته لحمل قضائه ببطالن حكم التحكيم     . مشارطة التحكيم 
 . غير منتج. حكيم من مشارطة التحكيم خالفاً للثابت باألوراقعلى لسانه خلو حكم الت

  )٣٧٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٣/٢٠٠٢جلسة  مدني ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢ن ناالطع(
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  القضاء بما لم يطلبه الخصوم

نطـاق الـدعوى قاصـر علـى     . طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم بما تسفر عنه نتيجة الخبـرة        -١٥٧٦
 . خطأ. القضاء بما أسفر عنه تقرير الخبير. مجاوزة الحكم ذلك. يرطلب ندب خب

  )٧٧٦القسم األول المجلد األول صمج  ٤/٥/١٩٨٣تجاري جلسة  ١/١٩٨٣الطعن (
  

 أثر صدور الحكم

بقـاء األولـى كأصـل ببقـاء الثانيـة          . زوال الدعوى الفرعية رهن بـزوال الـدعوى األصـلية          -١٥٧٧
ـ     . وتزول بزوالها  ال يعـد زواالً أو     . دعوى األصـلية برفـضها أو انتهائهـا       الحكم الصادر فـي ال

 . تبقى الدعوى الفرعية ويجب على المحكمة الفصل فيها: أثر ذلك. سقوطاً لها

  )١١١ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٥٩٥/٢٠٠٦الطعن (
 

  أثر الحكم بعدم الدستورية

عدم جـواز تطبيقـه مـن اليـوم التـالي لتـاريخ             . الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة        -١٥٧٨
انسحاب هذا األثر على الوقـائع والمراكـز القانونيـة الـسابقة علـى              . نشره في الجريدة الرسمية   

وجوب إعمال هـذه المحكمـة هـذا األثـر مـن            . صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة التمييز      
 . علة ذلك. تلقاء نفسها

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (

 المعـدل بـق   ١١/١٩٦٢ ق  ١٥/١قضاء المحكمـة الدسـتورية بعـدم دسـتورية نـص المـادة               -١٥٧٩
 في شأن جوازات السفر فيما تضمنه من عـدم جـواز مـنح الزوجـة جـواز سـفر          ١٠٥/١٩٩٤

. ن لـم يكـن    صيرورة هـذا الـنص كـأ      . أثره. مستقل إال بموافقة الزوج ونشره بالجريدة الرسمية      
أسـاس  . غيـر مقبـول النتفـاء المـصلحة       . طلب الزوجة رفع دعوى لتقرير أحقيتها فـي ذلـك         

 . ذلك

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (
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 حجية الحكم

  -:بوجه عام -

  . امناطه. حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع -١٥٨٠
  )١٥٨سنوات ص٧ مج ٣/٤/١٩٧٤تجاري جلسة ١٩٧٣/ ٥١الطعن (

حيازتـه لحجيـة    . مفـاد ذلـك   . القضاء برفض الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن حكم قطعـي           -١٥٨١
انطوائـه علـى الـرد      . مفـاده . الفصل في الدعوى على مقتضي تلـك الحجيـة        . الشيء المقضي 

  . الضمني المسقط للدفع ببطالن تلك اإلجراءات
  )١٥٨سنوات ص٧ مج ٣/٤/١٩٧٤ جلسة تجاري١٩٧٣/ ٥١الطعن (

األحكـام  . ثبوتها لألحكام التـي فـصلت بـين الخـصوم بـصفة صـريحة أو ضـمنية                . الحجية -١٥٨٢
  . مثال. ال تحوز تلك الحجية. الصادرة بإجراء من إجراءات اإلثبات

  )١٥٨سنوات ص٧ مج ١١/٦/١٩٧٥تجاري جلسة ١٩٧٤/ ٤٠الطعن (

ـ        -١٥٨٣   وموضـوعاً  صل فيهـا التحـاد الـدعويين خـصوماً        القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الف
  . مثال.  على الرد على ما قرره الطاعن أن الدعويين مختلفتاني ينطووسبباً
  )١٥٨سنوات ص٧ مج ١٨/٤/١٩٧٣٣تجاري جلسة ١٩٧٢/ ١٣الطعن (

قـضاء المحكمـة بإثبـات تـرك        . مناطهـا . حجية األحكام التي تحـوز قـوة األمـر المقـضي           -١٥٨٤
يترتـب عليهـا    مـؤداه زوال الخـصومة ومـا        . وبصحة الحجز التحفظي  الخصومة قبل الطاعنة    

أن هذا الحكم ال تكون له حجيـة علـى النـزاع بـشأن إلغـاء الحجـز       . أثره. من آثار بالنسبة لها 
  . وأحقية الطاعنة للمحجوزات

  )١٥٨سنوات ص٧ مج ١٨/٢/١٩٧٤مدني جلسة ١٩٧٣/ ٥الطعن (

  . مثال. ال تحوز تلك الحجية.  غير القطعيةاألحكام. ثبوتها لألحكام القطعية. الحجية -١٥٨٥
  )١٥٩سنوات ص٧ مج ١٩/١٢/١٩٧٦تجاري جلسة ١٩٧٥/ ٢٦الطعن (

  . مثال.  لقوة الشيء المحكوم فيهحيازة منطوقه. مؤدي ذلك. اعتبار أمر األداء بمثابة حكم -١٥٨٦
  )١٥٩سنوات ص٧ مج ٧/١٢/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٦/ ٥٩الطعن (
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. التمـسك بتلـك الحجيـة     . مناطهـا . مـن إعـادة طـرح النـزاع       حجية الشيء المقضي المانعة      -١٥٨٧
. صدور الحكم من محكمة لها الوالية فـي إصـداره حتـى لـو كانـت غيـر مختـصة                   . شرطه

  . مثال
  )١٥٩سنوات ص٧ مج ٢٥/١١/١٩٧٤تجاري جلسة ١٩٧٤/ ٢الطعن (

  . مناطها. حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع -١٥٨٨
  )١٦٠سنوات ص٧ مج ٢٥/٤/١٩٧٩جلسة تجاري ١٩٧٩/ ٣٩الطعن (

األحكـام الـصادرة قبـل الفـصل فـي          . ثبوتها لألحكام التي حازت قوة األمر المقـضي       . الحجية -١٥٨٩
  . مثال. ال تحوز تلك الحجية. موضوع الدعوى

  )١٦٠سنوات ص٧ مج ٢١/٢/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٦/ ٢٣الطعن (

 . مثال. سباب ارتباطاً وثيقاًحجية األمر المقضي ترد على المنطوق وما ارتبط به من األ -١٥٩٠

  )٧٨٠القسم األول المجلد األول صمج  ٢٣/٦/١٩٨٢تجاري جلسة  ٧٤/١٩٨١الطعن (

 . متى كان تقديرها سائغاً. تقدير وحدة الموضوع في دعويين تستقل به محكمة الموضوع -١٥٩١

  )٧٨٠القسم األول المجلد األول صمج  ١١/١/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٠٨/١٩٨٣الطعن (

 . مناطها. حكامحجية األ -١٥٩٢

  )٧٨١القسم األول المجلد األول صمج  ٢٤/١٠/١٩٨٤تجاري جلسة  ٣٥/١٩٨٤الطعن (
  )٧٨١مج القسم األول المجلد األول ص ٣١/١٠/١٩٨٤تجاري جلسة  ٥٠/١٩٨٤الطعن و(

 . وحدة الموضوع بين دعويين مسألة موضوعية. مناطها. حجية الشيء المقضي -١٥٩٣

  )٧٨١القسم األول المجلد األول صمج  ٢٤/١٠/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٨٢/١٩٨٣الطعن (

األسـباب المرتبطـة    .  تـسمو علـى اعتبـارات النظـام العـام          الحجيـة . مناطهـا . حجية الحكم  -١٥٩٤
مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير اخـتالف الموضـوع فـي الـدعويين         . بالمنطوق تحوز الحجيـة   

 . الموضوع

  )٧٨١األول صالقسم األول المجلد مج  ٢٤/١١/١٩٨٤ جلسة مدني ٢٢/١٩٨٤الطعن (

الطعن بالتمييز ال يشمل كل الحكم المطعون فيه بـل يـشمل فقـط جـزء الحكـم محـل الطعـن                       -١٥٩٥
الجزء الذي ليس محل طعن يحوز حجية ويصبح باتاً ولـو كـان هـذا الجـزء متعلقـاً بالنظـام                     

 . الحجية تعلو على اعتبارات النظام العام. أساس ذلك. العام

  )٧٨٢القسم األول المجلد األول صمج  ١٢/١٢/١٩٨٤تجاري جلسة  ٧٨/١٩٨٤الطعن (
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إنمـا تلحـق األسـباب      . الحجيـة ال تلحـق المنطـوق وحـده        . مناطهـا . حجية األمر المقـضي    -١٥٩٦
 . المرتبطة بالمنطوق أيضاً

  )٧٨٢القسم األول المجلد األول صمج  ١٨/٢/١٩٨٥ جلسة مدني ٢٨/١٩٨٤الطعن (

الجـزء الـذي لـم      .  الجـزء محـل الطعـن      ال يشمل من الحكم المطعون فيه إال      . الطعن بالتمييز  -١٥٩٧
يصبح باتاً وال يجـوز المـساس بـه ولـو كـان متعلقـاً بمـسألة مـن                   . يكن محل طعن بالتمييز   

 . أن حجية األحكام تسمو على النظام العام. علة ذلك. النظام العام

  )٧٨٣القسم األول المجلد األول صمج  ٢٧/٣/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٧٠/١٩٨٤الطعن (

مـا لـم يـشمله هـذا التعيـين ال           . تعيين الحكم المطعـون فيـه     . بياناتها. بالتمييزصحيفة الطعن    -١٥٩٨
الحكـم بقبـول االسـتئناف شـكالً الـسابق علـى صـدور الحكـم                . مثال. يتسع له نطاق الطعن   

اكتـسابه قـوة األمـر المقـضي     . ال يتسع لـه نطـاق الطعـن   . المطعون فيه ولم تشمله الصحيفة  
 . التي تعلو النظام العام

  )٧٨٣القسم األول المجلد األول صمج  ٢٤/٤/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٧٦/١٩٨٤عن الط(

شـروط هـذه   . حجة بما فـصلت فيـه بـين الخـصوم    . األحكام التي حازت حجية األمر المقضي    -١٥٩٩
الطعن بالتمييز فـي الحكـم االنتهـائي لفـصله فـي نـزاع علـى                . ٣٩/١٩٨٠ ق   ٥٣م. الحجية

 . شروط الحكم السابق. يخالف حكم آخر سابق حائز لقوة األمر المقض

  )٧٨٣القسم األول المجلد األول صمج  ٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة عمالي ٥١/١٩٨٤الطعن (

عـدا ذلـك يحـوز قـوة األمـر          . تمييز الحكم ال يتناول إال ما تناولته أسباب الطعـن بالمقبولـة            -١٦٠٠
 . المقضي

  )٧٨٤القسم األول المجلد األول صمج  ١/٥/١٩٨٥تجاري جلسة  ٨٢/١٩٨١الطعن (

م توافر ركن الخطأ الموجـب للمـسئولية بقـضاء بـات بـرفض محكمـة التمييـز للطعـن                    حس -١٦٠١
 . أثره اكتساب قوة األمر المقضي. الموجه إليه

  )٧٨٤القسم األول المجلد األول صمج  ٢٢/٥/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٤٣/١٩٨٤الطعن (

لـيس محـل   مـا  . ال يتناول من الحكم المطعون فيـه إال الجـزء محـل الطعـن             . الطعن بالتمييز  -١٦٠٢
حكـم تعلـو    حجيـة ال  . علـة ذلـك   . يحوز قوة األمر المقضي ولو تعلق باختصاص والئي       . طعن

 . اعتبارات النظام العام

  )٧٨٤القسم األول المجلد األول صمج  ١٢/٦/١٩٨٥تجاري جلسة  ٤٥/١٩٨٤الطعن (
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 . مثال على انتفاء الحجية. ماهيتها وحدودها وشروطها وأثرها. حجية األمر المقضي -١٦٠٣

  )٧٨٥القسم األول المجلد األول صمج  ٣٠/١٠/١٩٨٥تجاري جلسة  ٨٣٠/١٩٨٥لطعن ا(

ال حجيـة للحكـم الـسابق بـشأن الـضرر          . الحكم بالتعويض عن األضرار التي تستجد بعد الحكم        -١٦٠٤
 . ما دام سائغاً. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير هذا الضرر وكونه مستجداً. الجديد

  )٧٨٥القسم األول المجلد األول صمج  ٦/١١/١٩٨٥لسة تجاري ج ٣٦/١٩٨٥، ١٧ن ناالطع(

تقـدير  . مناطهـا . قوة األمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المـسألة المقـضي فيهـا               -١٦٠٥
 . من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً. وحدة الموضوع في دعويين

  )٧٨٥ل صالقسم األول المجلد األومج  ١١/١١/١٩٨٥تجاري جلسة  ٤٠/١٩٨٥الطعن (

. ترد على منطوق الحكم وأسـبابه المرتبطـة ارتباطـاً حتميـاً بـالمنطوق             . حجية األمر المقضي   -١٦٠٦
 . ال تحوز حجية. ما يرد بالحكم من تقريرات ال شأن لها بالموضوع المقضي فيه

  )٧٨٥القسم األول المجلد األول صمج  ٢٠/١١/١٩٨٥تجاري جلسة  ٤٤/١٩٨٥الطعن (

مـا عـدا ذلـك يحـوز قـوة األمـر            . الطعن المقبولة ال ما تناولته أسباب     تمييز الحكم ال يتناول إ     -١٦٠٧
قـوة األمـر    . علـة ذلـك   . ليس لمحكمة التمييز إعادة النظر فيه ولو تعلق بالنظام العـام          . المقضي

 . المقضي تعلو على النظام العام

  )٧٨٦القسم األول المجلد األول صمج  ٢٧/١١/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٨/١٩٨٥الطعن (

غيـر  . إعـادة النظـر فيـه     . أثـر ذلـك   . يشمله التمييز من الحكم يحوز قوة األمر المقضي       ما لم    -١٦٠٨
  . مثال. جائز

  )٢٨٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٠/٣/١٩٩٧ جلسة  تجاري٧٢/١٩٩٦الطعن (

يـصح أن يكـون بعـض المقـضي بـه فـي             : مؤدى ذلك . قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده      -١٦٠٩
  . أسبابه
  )٢٨٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/٣/١٩٩٧ جلسة  تجاري١٣٩/١٩٩٥الطعن (

تـدخل فـي   : حقيقتـه . اعتراض الخارج عن الخصومة ال يعد من طـرق الطعـن فـي األحكـام       -١٦١٠
إثبـات المعتـرض غـش    : شـروط قبولـه  . الخصومة بعد صدور الحكم فيها لمن خوله المـشرع    

بقاء الحق فيـه مـا لـم يـسقط بمـضي            . من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم         
  . حدود ذلك. زوال حجية الحكم. أثره. قبول االعتراض. المدة

  )٢٨٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/٢/١٩٩٨ جلسة  تجاري٤١٤/١٩٩٦الطعن (
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األحكام االنتهائية الصادرة على خالف حكم سابق صدر بـين ذات الخـصوم وحـاز قـوة األمـر        -١٦١١
  . جائز أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.  بطريق التمييزالطعن فيها. المقضي

  )٢٨٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/٢/١٩٩٨ جلسة  تجاري٢٦٣/١٩٩٦، ٢٥٩ انالطعن(

نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الدرجـة الثانيـة وتحديـد نطاقـه فـي               . أثره. رفع االستئناف  -١٦١٢
  . يكون باتاً. ضاء الحكم االبتدائيما يخرج عن هذا النطاق من ق. حدود ما رفع عنه

  )٢٨٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٨/١١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٩/١٩٩٨الطعن (

الحكم الـصادر بـشهر اإلفـالس يكـون لمـصلحة           . تعتبر من النظام العام   . أحكام قواعد اإلفالس   -١٦١٣
  . جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في اإلجراءات

  )٢٨٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٣١١/١٩٩٦، ٢٩٩ن ناالطع(

عـدم جـواز    . حجة فيما فصلت فيـه مـن الخـصومة        . األحكام التي حازت حجية األمر المقضي      -١٦١٤
. نقض تلك الحجية بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يـسبق إثارتهـا فـي الـدعوى األولـى                   

  . شرط ذلك
  . متى تتحقق. يينوحدة المحل في الدعو -
. حقها فـي إقامـة دعـوى الحقـة لـذات الـسبب            . إقامة الزوجة دعوى تطليق للضرر ورفضها      -

اسـتقالل  . اسـتخالص ذلـك   . استنادها لوقائع مغايرة للمرفوعة بها الـدعوى األولـى        . شرط ذلك 
  . قاضي الموضوع به

  )٢٩٠د الرابع صمج القسم الرابع المجل ٢٨/١٠/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ١٧٥/٢٠٠١الطعن (

  . أثر ذلك وعلته. حجيتها مؤقتة. األحكام الصادرة في النفقة -١٦١٥
  )٢٩٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢/١٢/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٧٧/٢٠٠٠الطعن (

 ١٩٦٩ لـسنة    ١٨ادعاءات الملكية التي تقدم أصحابها بطلبـات للبلديـة قبـل صـدور القـانون                 -١٦١٦
اعتبارها علـى ملكيـة أصـحابها متـى تثبتـت           . ٢٦٦٨٩/خطط م ولم يكن قد تم مسحها على الم      

لهم الملكية ويسري حكم هذا القانون عليهـا وال تكـون لألحكـام القـضائية الـسابق صـدورها                   
 . بالمخالفة ألحكامه أي حجية

  )٢٩١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/١٢/٢٠٠١ جلسة مدني ٢٥/٢٠٠١الطعن (

. من إعـادة طـرح النـزاع فـي المـسألة المقـضي فيهـا نهائيـاً                حجية األمر المقضي المانعة      -١٦١٧
 . مناطها

  )٤٠٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٢/٥/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٨٦٧/٢٠٠١الطعن (
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حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلـى أن يقـضي بتأييـده فتعـود إليـه                . الحكم القابل للطعن فيه    -١٦١٨
  . حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية

أن المحكمة التي يرفـع إليهـا أي نـزاع فـصل فيـه هـذا الحكـم ال                   . أثرها. وقف حجية الحكم   -
  . تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض في االستئناف

. ال يعـد رفـضاً لالسـتئناف وتأييـداً للحكـم االبتـدائي        . تأجيل نظر االستئناف ألجل غير مسمى      -
يـر مـن ذلـك نـص قـانون اإلجـراءات            ال يغ . أنه ال تعود الحجيـة لهـذا الحكـم        . مؤدي ذلك 

ـ   والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يـصدره        سمو األميـر عـن   حـضرة صـاحب ال
أن نـص هـذه المـادة ال يمنـع مـن      . علة ذلك. جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة      

مخالفـة الحكـم    . ائيـة المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليـه أمـر الـدعوى الجز             
 . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. لذلك

  )٤٠٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٤٤٥/٢٠٠١الطعن (

القـضاء  . ماهيتهـا . حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المـسألة المقـضي فيهـا              -١٦١٩
أن تكـون األسـباب     . االسـتثناء .  يحـوز الحجيـة    هو الذي . الذي يرد في المنطوق دون األسباب     

 . تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليه المنطوق

  )٤٠٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة  عمالي ١٨٠/٢٠٠١الطعن (

. من مسائل الواقع التـي تـدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع              . استخالص النزول عن الحكم    -١٦٢٠
  . ثالم. مادام سائغاً

 فال تبقـى لـه مـن بعـد حجيـة            عن الحق الثابت به   يستتبع النزول   . نزول المحكوم له عن الحكم     -
 . بين أطرافه

  )٤٠٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٢/١٢/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٢٠٠/٢٠٠١، ١٩٥ن ناالطع(

ه بالكويـت إال    ال يجـوز األمـر بتنفيـذ      . الحكم األجنبي ولو كان حائزاً لقـوة األمـر المقـضي           -١٦٢١
 . مؤدى ذلك.  مرافعات١٩٩باإلجراءات والشروط التي أوردتها المادة 

  )٤٠٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٢/١٢/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٢٠٠/٢٠٠١، ١٩٥ن ناالطع(

 . مثال. مناطها وأثرها. حجية األمر المقضي في مسألة مشتركة -١٦٢٢

  )٤١٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٨/٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (

. حجية الشيء المقضي فيه ترد على المنطوق واألسـباب المرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً بـالمنطوق                 -١٦٢٣
 . مثال

  )٤١٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٧/٣/٢٠٠٣جلسة  مدني ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ن ناالطع(
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.  المباشـر فـي الـدعويين   اتحـاد الموضـوع والخـصوم والـسبب     . شرطها. قوة األمر المقضي   -١٦٢٤
 . مثال في إيجار الختالف الخصوم في دعويين

  )٤١١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٦/٤/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٣٤٩/٢٠٠٢الطعن (

  . غير جائز.  له في الدرجةتسليط قضاء على قضاء مساوٍٍ -١٦٢٥
ـ   . أثـره . فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليهـا         - . ا بالنـسبة لهـا    اسـتنفاد واليته

ـ     .  بقضاء آخر  اعدم جواز معاودة فصلها فيه     ثبـوت  . مـؤداه . ضى بـه نهائيـاً    صـيرورة مـا قُ
عدم جواز إعـادة طرحـه مـن أيهمـا ولـيس للمحكمـة إعـادة                . حجيته الملزمة لطرفي النزاع   

 . مثال. الفصل فيه

  )٤١١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٥/٩/٢٠٠٣جلسة  عمالي ٢٠٤/٢٠٠١الطعن (

القـول بوحـدة    . اتحـاد الخـصوم والموضـوع والـسبب فـي الـدعويين           : مناطها. حجية الحكم  -١٦٢٦
  . شرطه. موضوعي. الموضوع أو اختالفه

. طلب التعويض عن الضرر األدبي نتيجة وفاة المـورث إعمـاالً ألحكـام المـسئولية التقـصيرية                 -
 . ب العمليختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسب

  )٤١٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/١٠/٢٠٠٣جلسة  مدني ٤٧٥/٢٠٠٢الطعن (

 . االستثناء. الحكم ال يتعدى أثره والتمتد حجيته إلى الخلف الخاص -١٦٢٧

  )٤١٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣/١١/٢٠٠٣جلسة  مدني ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

 كانـت األسـباب التـي     عليـه باالسـتئناف أيـا   ال مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعـن    -١٦٢٨
 . ال تحوز هذه األسباب حجية قبله. مؤدى ذلك. أقيم عليها

  )٤١٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٩/١٢/٢٠٠٣جلسة  عمالي ٨٠/٢٠٠٣، ٧٩ن ناالطع(

يحـوز حجيـة الـشيء      . ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح فـي شـأنه عـن قـول فـصل فيـه                 -١٦٢٩
ما لـم تعـرض لـه المحكمـة علـى           .  من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها       المقضي المانعة 

وز حجية األمر المقـضي ولـو كـان محـالً لطلـب فـي               حال يكون موضوعاً لحكم ي    . ا الوجه هذ
 . مثال. الدعوى

  )٤١٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٦/٢/٢٠٠٤جلسة  عمالي ٧٤/٢٠٠٣، ٧١ انالطعن(

وجوب الفصل فـي طلـب التـدخل قبـل الفـصل فـي موضـوع                . اهيتهم. يالتدخل االختصام  -١٦٣٠
الحكـم  . لفـصل فيهمـا  أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقـف عليـه ا   . علة ذلك . الدعوى األصلية 
 .  للمتدخل أو عليهةالصادر فيه حج

  )٤١٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٦/٣/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٧/٢٠٠٣الطعن (



 المرافعات        

 

- ٢٥٤ -  

 جـواز   : ذلـك  مفـاد . عـدم حيازتـه للحجيـة     . دعوى أو بنـدب خبيـر     الحكم الصادر بتحقيق ال    -١٦٣١
 . علة ذلك. العدول عنه

  )٤١٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ٣٧٢/٢٠٠٢، ١٧٦/٢٠٠١ انالطعن(

ن فـي   يتناضـل الطـرف   . المنـاط فيهـا   .  األمر المقضي المانعة من إعادة طـرح النـزاع         ةحجي -١٦٣٢
 عـدم إعـادة مناقـشتها فـي     :الزم ذلـك  .  واستقرار حقيقتها بينهما بـالحكم األول      الدعوى األولى 

  . الحكم الثاني
 . الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة اتصاالً وثيقاً بالمنطوق -

  )٤١٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٦/٥/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ١٣٥/٢٠٠٣الطعن (

.  بـصحيفة الـدعوى أو إعالنـه فـي مـوطن وهمـي             صدور حكم في غيبة الخصم دون إعالنه       -١٦٣٣
جـواز إهـداره أو إنكـاره أو التمـسك بعـدم      . ال حجيـة لـه  : مؤدى ذلك.  من أركانهاًيفقده ركن 

 . وجوده

  )٤١٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٧/٥/٢٠٠٤جلسة  مدني ٣/٢٠٠٣الطعن (

فيـد أحـد أو يـضار       عـدم جـواز أن ي     . قصرها على أطراف الخـصومة فيهـا      . حجية األحكام  -١٦٣٤
 .  فيهبحكم لم يكن طرفاً

  )٤١٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٩/٥/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٤٩٩/٢٠٠٣الطعن (

  . مناطها. حجية الشيء المقضي -١٦٣٥
. األولفـي    الثـاني هـو عـين الـسبب           فـي  أن يكـون الـسبب    : شرطها. حجية األمر المقضي   -

  . التماثل غير كاٍف
. مـؤداه . اًكان المصدر القانوني للحق المدعي بـه فـي الـدعويين واحـد            تتوافر إذا   . وحدة السبب  -

مثال لعدم حجية حكم صادر في دعوى فسخ عقـد بيـع فـي دعـوى ضـمان واسـتحقاق ثمـن                      
 . البيع عن ذات العقد

  )٤١٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٦/٦/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٤٦٠/٢٠٠٣الطعن (

  . أثره.  يكن محالً لالستئناف يحوز قوة األمر المقضيما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم -١٦٣٦
قصر الطاعن طلباته في صحيفة االسـتئناف علـى مبلـغ التعـويض عـن الـضررين المـادي                    -

النعـي الـذي   . واألدبي دون أن ينعى على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المـستأنف إلـى تـوافره         
قبـول لـوروده علـى غيـر محـل مـن            غير م . يوجهه إلى قضاء الحكم االبتدائي في هذا الشأن       

 . قضاء الحكم المطعون فيه

  )٤١٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٩/٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٤٣٤/٢٠٠٤الطعن (
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اتحـاد الموضـوع والخـصوم      . شـروطه . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا         -١٦٣٧
  .مثال. عدم القضاء به. أثره. تخلف أحد هذه الشروط. والسبب

  )٤١٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/٢/٢٠٠٥جلسة  أحوال شخصية ٢٠٨/٢٠٠٤الطعن (

وقفها بمجرد الطعن عليه باالسـتئناف وحتـى الفـصل فيـه فـإذا قـضى                . حجية الحكم االبتدائي   -١٦٣٨
بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة األمر المقضي وإذا ألغـي أو أبطـل يـزول مـا كـان لـه مـن                       

 . حجية

  )٤١٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٢/١٠/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٣١٩/٢٠٠٤الطعن (

تعتبـر قائمـة دائمـاً فـي الخـصومة ومطروحـة علـى              . القيميمسألة االختصاص النوعي أو      -١٦٣٩
. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولـو لـم يـدفع بهـا أمامهـا                 . محكمة الموضوع 

ـ         يحـوز حجيـة الـشيء      . صاص بـالقبول أو الـرفض     صدور قضاء منها في الدفع بعـدم االخت
عدم استئنافه يحصنه بقوة األمـر المقـضي التـي تعلـو علـى اعتبـارات النظـام                  . المحكوم فيه 

 . مثال. العام

  )٤١٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٩/١٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ٧٣١/٢٠٠٤الطعن (

 . متى يحوز قوة األمر المقضي. حكم اإلثبات -١٦٤٠

مثـال بـشأن حكـم      . شـرط ذلـك   .  تعدل عما أمرت بـه مـن إجـراءات اإلثبـات           للمحكمة أن  -
 . استجواب

  )٤١٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٣٩٩/٢٠٠٥، ٣٩١ انالطعن(

عـدم جـواز الطعـن      . يحوز قـوة األمـر المقـضي      . الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين       -١٦٤١
الم يكن مبنيـاً علـى مـدى جـواز توجيـه اليمـين أو تعلقهـا           فيه بأي طريق من طرق الطعن م      

 . بالدعوى أو بطالن في اإلجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها

  )٤١٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٥٠٥/٢٠٠٣الطعن (

حكـم  أن اسـتخالص    : علـة ذلـك   . عدم جواز توجيهها في المـسائل القانونيـة       . اليمين الحاسمة  -١٦٤٢
 . القانون هو من شأن القاضي وحده ال الخصم

عـدم امتـداد حجيـة      : مـؤدى ذلـك   . مسألة قانونيـة بحتـة    . طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية      -
الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليـه لـصدوره بنـاء علـى النكـول عـن اليمـين إلـى                      

 . مثال. المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق

  )٤١٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٥٠٥/٢٠٠٣الطعن (
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إثبات المعترض غـش مـن كـان يمثلـه فـي            : شرطه. ماهيته. اعتراض الخارج عن الخصومة    -١٦٤٣
كفايـة  . عدم قبولـه ممـن ال يـسري عليـه الحكـم           : مؤداه. الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم     

 . جهتهأن يدفع بانتفاء الحجية في موا

  )٤١٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/٦/٢٠٠٦جلسة  مدني ٤٥٥/٢٠٠٥الطعن (

صـيرورة قـضاء    . طلبات المـستأنف الـواردة بختـام صـحيفة االسـتئناف          . مناطه. االستئناف -١٦٤٤
 . مثال. التمييزمحكمة  أمام عدم جواز مناقشته من جديد. الحكم االبتدائي باتاً فيما عداها

  )٤٩١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٤/٩/٢٠٠٦جلسة  أحوال شخصية ٤٦٣/٢٠٠٥الطعن (

قابليتهـا للطعـن بـالتمييز      . جواز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة            -١٦٤٥
امتنـاع الخـصم فـي المواجهـة        . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . أو الطعن عليها فعالً بذلك    
مـادام قـد    . ى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه             معاودة المنازعة فيما قض   

مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر مخـالف          . التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك         
للقانون بشأن إعمال حجية األمر المقضي بموجب حكـم التمـاس إعـادة النظـر محـل الطعـن                   

 . في مسألة الجنسية

  )٤٢٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٦/٩/٢٠٠٦سة جلاري إد ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

عـدم جـواز طـرح الخـصوم        . حجة فيما فـصلت فيـه     . األحكام التي حازت قوة األمر المقضي      -١٦٤٦
ذاتهم األنزعة التي حسمتها المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعيـة أثيـرت أو لـم يـسبق إثارتهـا                    

 . في الدعوى األولى عرض لها الحكم أو لم يعرض

 )٢٧٣ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢١٣/٢٠٠٤الطعن (

امتنـاع  . حصرها المـشرع وفقـاً آلجـال محـددة وإجـراءات معينـة      . طرق الطعن في األحكام    -١٦٤٧
بحث أسباب العوار التي قـد تلحـق باألحكـام إال عـن طريـق الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن                   

علـة  .  أصـلية أو الـدفع بـه مادامـت قـد اسـتغلقت          ال سبيل إلهدارها بدعوى بطالن    . المناسبة
مجـرد مخالفتـه نـص قـانوني أو مـا           . تجرد الحكم من أحد أركانه األساسـية      : االستثناء. ذلك

  . ال يرتب انعدامه. استقرت عليه محكمة التمييز
قابليتهـا للطعـن بـالتمييز      . جواز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة            -

امتنـاع الخـصم فـي المواجهـة        . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . طعن عليها فعالً بذلك   أو ال 
مـادام قـد    . معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه                

مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر مخـالف          . التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك         
ال حجية األمر المقضي بموجب حكم التماس إعـادة النظـر محـل الطعـن فـي          للقانون بشأن إعم  
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 . مسألة الجنسية

 )٤٣ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

هو الحكم الحائز لقوة األمر المقضي لعدم قابليتـه للطعـن عليـه بطـرق الطعـن                 . الحكم النهائي  -١٦٤٨
 .  مرافعات٢٧٣م . لتمييز أو التماس إعادة النظرالعادية ولو طعن عليه با

 )٣٢٣ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٤٠/٢٠٠٥الطعن (

مـانع مـن إعـادة مناقـشتها بحكـم          . استقرار حقيقتها بـين الخـصوم     . المسألة األساسية الواحدة   -١٦٤٩
 الحكـم الـصادر فـي        ولـم يبحثهـا    جديد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها أو أثيـرت           

 . مثال بشأن المطالبة بالحقوق التأمينية للعسكريين. الدعوى السابقة

 )٣٦١ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ جلسة مدني ١٢٦/٢٠٠٦الطعن (

صيرورة قضاء محكمة أول درجـة فيهـا نهائيـاً وحـائزاً لقـوة              . مالم تتناوله صحيفة االستئناف    -١٦٥٠
عـدم جـواز مناقـشته مـن جديـد أمـا            . ضي التي تسمو على اعتبارات النظام العـام       األمر المق 

 . محكمة التمييز

 )٣٦٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٨٥/٢٠٠٦الطعن (

  . وحدة الخصوم السبب والمحل في الدعويين: مناطها. الحجية -١٦٥١
ال يمكـن أن يكـون موضـوعاً        . بالفعـل ما لم تنظـر فيـه المحكمـة         . متى تتحقق . 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         
عن بتـسليمها جـوازات الـسفر الخاصـة بأبنائهـا           طلباتها في الدعوى الحالية وهي إلـزام الطـا        

التـزام الحكـم بـذلك ورفـضه الـدفع          . وشهادات ميالدهم والبطاقات المدنية التي احتجزها لديـه       
 . صحيح. بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 )٤٧١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢١/٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧٧/٢٠٠٦الطعن (

.  فيهـا نهائيـاً    المقـضي  المـسألة    فـي  المانعة من إعـادة طـرح النـزاع          يالمقضحجية األمر    -١٦٥٢
ال يغير مـن ذلـك اخـتالف الطلبـات أو الـسبب             . وحدة المسألة األساسية بين الدعويين    : مناطها

  .  الدعويينفي
 . التي انتهى إليهاالحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصاالً وثيقاً والزماً للنتيجة  -

 )١١١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٠/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٥٩/٢٠٠٦ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٢٥٨ -  

شـموله مـا ورد بأسـبابه وارتباطهـا بمنطوقـه ارتباطـاً             . قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده      -١٦٥٣
 . مثال. وثيقاً بحيث تكون وحدة ال تتجزأ

 )٦١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٧٤٩/٢٠٠٦الطعن (

الم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتفصل فيه ال يمكن أن يكون محـالً لحكـم يحـوز قـوة الـشيء                     م -١٦٥٤
 . أساس ذلك. المحكوم فيه

 )٨٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨  تجاري جلسة٩٠٢/٢٠٠٦، ٨٣١الطعنان (

ـ         . أثره. صدور حكم نهائي بالحق وحيازته قوة األمر المقضي        -١٦٥٥ شر تقـادم ذلـك الحـق بخمـسة ع
  . سنة أياً كانت مدة تقادم هذا الحق

إرسـاء ديـن التعـويض فـي        . أثـره . الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة األمـر المقـضي          -
 . مثال. أصله ومبناه واستبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير

 )٢٤٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٨٧٢/٢٠٠٦الطعن (

ي حجية األمر المقضي فيما يكون قد فـصل فيـه بـين الخـصوم بـصفة صـريحة                للقضاء النهائ  -١٦٥٦
منع الخصوم فـي الـدعوى التـي صـدر فيهـا الحكـم مـن               : أثر هذه الحجية  . أو حتمية ضمنية  

 النظـام   علـى  هـذه الحجيـة      سـمو . ي فصل فيها بأية دعوى تاليـة      العودة إلى مناقشة المسألة الت    
 . سبب ذلك ومؤاده. العام

 )٢٧ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٩/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٤٤٣/٢٠٠٧الطعن (

ـ   طلب ندب خبير لال  -١٦٥٧  لتقـدير األضـرار الناتجـة    ةطالع على وثائق الملكية والتحقـق منهـا توطئ
القـضاء بعـدم    .  اإلدعـاء بالملكيـة     هـو   وأساسـه  قوام الطلـب  . ن عدم القيام بتسجيل األرض    ع

ن اتخاذ اإلجـراءات التـي تطلبهـا نـص المـادة األولـى              قبول الدعوى به لرفعها بعد الميعاد دو      
ـ         فـي شـأن ادعـاء      ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣انون  من الق  إلزام رافعيهـا    ملكيـة عقـارات الدولـة وب

 أداء الرسـم كـامالً علـى الـدعوى        بوجـو . أثـره . قوة األمر المقـضي   حيازته  . بالمصروفات
غـرض  المحكمـة لهـذا ال    على أساس قيمة العقار موضوعها والذي يحدد بمعرفـة خبيـر تندبـه              

ـ  ١٧ ق   ٣استثناء من أحكـام المـادة         ٣٩ ق   ٢م   فـي شـأن الرسـوم القـضائية و         ١٩٧٢سنة   ل
 .  ببعض األحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية٢٠٠٢لسنة 

 )٣٠٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٠/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٧٢/٢٠٠٧الطعن (

من خـصومة بـصفة صـريحة أو ضـمنية حتميـة سـواء              ثبوتها فيما فصلت فيه     . حجية الحكم  -١٦٥٨
عـدم جـواز نقـض هـذه الحجيـة          . في المنطوق أو في األسباب التي ال يقوم المنطوق بـدونها          
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ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الـدعوى األولـى طالمـا لـم تتغيـر                     
  . بباًصفات الخصوم وتعلقت الدعوى الثانية بذات الحق محالً وس

  . شرط تحققها. وحدة المحل -
يتعين على المحـاكم أن تتبعـه وتتقيـد بـه وال تقـضي       . الحكم النهائي الحائز لقوة األمر المقضي      -

أن حجيـة األمـر المقـضي تـسمو علـى           : علـة ذلـك   . على خالفه ولو كان مخالفـاً للقـانون       
 . اعتبارات النظام العام

 )٩٩ ص٣ ج٣٨لة القضاء والقانون س مج٢٣/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري٧١٦/٢٠٠٩الطعن (

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كليـة شـاملة وترتـب علـى ثبوتهـا أو عـدم ثبوتهـا القـضاء                       -١٦٥٩
حيـازة هـذا القـضاء حجيـة األمـر          . بثبوت الحق الجزئي المطلوب فـي الـدعوى أو انتفائـه          

أثـر  . م أنفـسهم  المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة التي تـردد النـزاع فيهـا بـين الخـصو                
امتناع التنازع فيها بطريق الدعوى أو بطريق الـدفاع فـي شـأن أي حـق جزئـي آخـر                    : ذلك

يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلـك المـسألة الكليـة الـسابق الفـصل فيهـا بـين الخـصوم           
أنفسهم أو انتفائها بصفة صريحة أو ضمنية سـواء فـي المنطـوق أو األسـباب التـي ال يقـوم                     

 بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتهـا فـي الـدعوى األولـى أو أثيـرت                    المنطوق
مـادام  . ال يغيـر مـن ذلـك اخـتالف الطلبـات فـي الـدعويين              . ولم يبحثها الحكم الصادر فيها    

 . مثال. األساس فيهما واحداً

 )١٢٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  ريإدا ٥٢/٢٠٠٨الطعن (

هي األحكام التي تضع حداً للنـزاع فـي جملتـه أو فـي جـزء منـه أو فـي                     . األحكام القطعية  -١٦٦٠
تحـصن هـذه األحكـام      . مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم ال رجوع فيـه مـن جانـب المحكمـة              

بحجية األمر المقضي دون األحكام غيـر القطعيـة التـي ال تحـد مـن واليـة المحكمـة التـي                      
أن ال يكـون  : شـرط هـذه الحجيـة   .  فيه على أي وجـه تـراه  أصدرتها في نظر النزاع والفصل    

  . الحكم قد بت في أسبابه أو في منطوقه في مقطع من النزع أو في مسألة تفرعت منه
الحكـم فيـه بـالقبول أو بـالرفض يحـوز           . الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الـدعوى        -

رته ولـو كـان مخالفـاً للنظـام العـام           حجية األمر المقضي أمام محاكم الجهة القضائية التي أصد        
 . أو صادراً من محكمة غير مختصة والئياً بإصداره

 )٣١٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٤٦٣/٢٠١٠الطعن (
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انـصرافه إلـى الورقـة ذاتهـا فـال يحـول دون             . القضاء برد وبطالن صالحية مستند لتزويره      -١٦٦١
جـواز تعـدد األدلـة علـى إثبـات          : علة ذلـك  . ل مقبول قانوناً  إثبات حصول ما تضمنه بأي دلي     

 . االلتزام أو نفيه

 )٢١ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٥/١/٢٠١١ تجاري جلسة ١٦٤٩/٢٠٠٨الطعن (

حيـازة حكمهـا فـي هـذا        : أثـره . فصل المحكمة في الدفع بعدم االختصاص بالقبول أو الرفض         -١٦٦٢
تحـصنه بقـوة األمـر      .  مخالفـاً للنظـام العـام      الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه ولـو كـان        

 . علو الحجية على قواعد النظام العام: علة ذلك. المقضي إذا لم يستأنف

  )٢٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٥/١/٢٠١١جلسة   تجاري٦١/٢٠١٠الطعن (

  -: في مسائل األحوال الشخصيةة الصادراألحكامحجية  -

ل الشخـصية التـي تقبـل التغييـر والتبـديل بـسبب تغيـر               األحكام الصادرة في مسائل األحـوا      -١٦٦٣
 . مثال في شأن حكم حضانة. حجيتها مؤقتة. الظروف

  )٧٨٧القسم األول المجلد األول صمج  ١٢/١١/١٩٨٤ جلسة  أحوال شخصية١٣/١٩٨٤الطعن ( 

قابليتهـا  . علـة ذلـك   . حجيتهـا مؤقتـة   . مسائل األحوال الشخـصية   بعض   فياألحكام الصادرة    -١٦٦٤
 . يريالتغو للتعديل

ـ .  في مـسألة أساسـية     النزاع من طرح    ةحجية األمر المقضي المانع    - ن ي الطـرف  تناضـل . امناطه
حيـازة هـذا القـضاء    .  ذلـك مفـاد .  حقيقتها بينهمـا بـالحكم األول      ارفي الدعوى األولى واستقر   

جزئـي متوقـف    أي حـق    بطريق الدعوى أو الـدفاع فـي شـأن          فيها   التنازع   عمن. أثره. للحجية
 مـن ذلـك اخـتالف الطلبـات فـي           يغيرال  . تلك المسألة األساسية السابق الفصل فيها     على   هثبوت

 . مثال. ٣٩/١٩٨٠ ق ٥٣م.  واحداًفيهماطالما األساس . الدعويين

  )٤٢٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٦/٩/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ٢٣٥/٢٠٠٣الطعن (

قابلتهـا للتغييـر    . علـة ذلـك   . حجيتهـا مؤقتـة   . األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخصية      -١٦٦٥
 . والتعديل بتغير الظروف مثال بشأن أحكام الحضانة

  )٤٢٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ١١٩/٢٠٠٤الطعن (

مـؤداه حيـازة هـذا      . عــدم إلغـاء هـذا الحكـم       . قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطالق      -١٦٦٦
 . مثال. ألمر المقضيالحكم لقوة ا

  )٤٢٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣٠/١٠/٢٠٠٥جلسة  أحوال شخصية ٣٠٤/٢٠٠٤الطعن (
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قبولها للتغيير والتبـديل ويـرد عليهـا اإلسـقاط بتغيـر دواعيهـا              . أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة    -١٦٦٧
  . علة ذلك. وظروف الحكم بها

اسـتقالل قاضـي الموضـوع بـه بـال      . قمدى تغير الظروف التي قد تطرأ بعـد الحكـم الـساب           -
  . إقامة قضائه على أسباب سائغة لها معينها في األوراق. شرطه. معقب

أن تكـون المـسألة التـي سـبق         . مناطهـا . حجية األمر المقضي المانعة من إعادة طرح النـزاع         -
القضاء فيها أساسية وتناضل فيها الخـصوم فـي الـدعوى األولـى واسـتقرت حقيقتهـا بينهمـا                   

حكم األول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هـي بـذاتها األسـاس فيمـا يدعيـه              بال
مثـال بـشأن رفـض الـدفع بعـدم          . أي من الطرفين قبل اآلخر في الدعوى الثانية مـن حقـوق           

 . جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتغير الظروف في الدعويين

 )٣٠٢ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣٩/٢٠٠٥الطعن (

مفـاد  .  الخـصومة فيـه    فـي  النسب ال يكون حجة إال على مـن كـان طرفـاً              فيالحكم الصادر    -١٦٦٨
  . ذلك

 بين الخصوم أنفسهم هـو الـسبيل األعـدل بـين شـيوع دعـاوى                المقضي بحجية األمر    لتزاماال -
 . النسب المزورة

 )١٢٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  إداري ٧٠٢/٢٠٠٥، ٦٨٧الطعنان (

ـ  فياألحكام الصادرة    -١٦٦٩ تهـا  يقابل. علـة ذلـك   . ذات حجيـة مؤقتـة    .  األحـوال الشخـصية    لسائم
 . للتغيير والتبديل

 )٤٦١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٩٠/٢٠٠٦الطعن (

 ق  ١٨٥م  .  مـن كـان طرفـاً فـي الخـصومة          ال حجية له إال علـى     . الحكم الصادر في النسب    -١٦٧٠
  . رعاية للعدل وصيانة للحقوق. علة ذلك. ١٩٨٤ لسنة ٥١

االلتزام بحجية األمر المقضي بين الخصوم أنفسهم هـو الـسبيل األعـدل بعـد شـيوع دعـاوي                    -
 . اليحاج بأحكام النسب النهائية إال بالنسبة لطرفي الخصومة.  ذلكمؤدى. النسب المزورة

  )٢٧٩ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٣٥١/٢٠٠٦، ٣٠٩الطعنان (
 

 -:حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية -

 . مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية. الحكم الجزائي -١٦٧١

  )١٦٠سنوات ص٧ مج ٢٧/٦/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٧/ ٦الطعن (
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أن يكـون قـد فـصل فـصال         . شرط ذلـك  .  المحكمة المدنية  تكون له حجيته أمام   . الحكم الجزائي  -١٦٧٢
مـؤدي   .الزما في وقوع الفعل المكون لألسـاس المـشترك بـين الـدعويين الجزائيـة والمدنيـة         

 . امتناع المحكمة المدنية عن بحث هذه األمور. ذلك

 )١٦٠سنوات ص٧ مج ٢٦/١٠/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٦/ ٩الطعن (

 . ه أمام المحاكم المدنيةمناط وحدود حجيت. الحكم الجزائي -١٦٧٣

  )١٦١سنوات ص٧ مج ٣/٣/١٩٧٦تجاري جلسة ٣٧/١٩٧٤الطعن (

 أن يكـون قـد فـصل فـصالً        . شرط ذلـك  . تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية     . الحكم الجزائي  -١٦٧٤
مـؤدي   . في وقوع الفعل المكون لألسـاس المـشترك بـين الـدعويين الجزائيـة والمدنيـة         الزماً

 . مثال. المدنية عن بحث هذه األمورامتناع المحكمة . ذلك

  )١٦١سنوات ص٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩مدني جلسة ١٩٧٨/ ١٥الطعن (

 . مناطها ونطاقها. أمام القاضي المدني. حجية الحكم الجزائي -١٦٧٥

  )٧٨٦القسم األول المجلد األول صمج  ١٢/١٢/١٩٨٤تجاري جلسة  ٧٢/١٩٨٤الطعن (

 . ٣٩/١٩٨٠ مرسوم بقانون ٥٤م. م المدنيةمناط وحدود حجيته أمام المحاك. الحكم الجزائي -١٦٧٦

  )٧٨٦القسم األول المجلد األول صمج  ٢٠/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٢٨/١٩٨٤الطعن (

توافر الخطأ شرط لقيام المسؤولية عـن عمـل الـنفس سـواء كـان إحـداث الـضرر بطريـق                      -١٦٧٧
ـ             . عبء إثبات هذا الخطأ   . المباشرة أو التسبب   ام علـى مـن يدعيـه حجيـة الحكـم الجزائـي أم

 . مناطها وحدودها. القاضي المدني

  )٧٨٧القسم األول المجلد األول صمج  ٢/٦/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٠٩/١٩٨٤الطعن (

مـا يتعلـق بوقـوع الجريمـة وبوصـفها القـانوني            . حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المـدني       -١٦٧٨
 . ونسبتها لفاعلها

  )٧٨٧لد األول صالقسم األول المجمج  ٣٠/١٢/١٩٨٥ جلسة  مدني٨/١٩٨٥الطعن (

الوقـائع التـي فـصل      . نطاقهـا . حجية الحكم الصادر في المواد الجزائية أمام المحكمـة المدنيـة           -١٦٧٩
فيها فصالً الزماً يتعلق بوقـوع الفعـل المكـون لألسـاس المـشترك بـين الـدعويين الجزائيـة             

  . والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله
حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلـى أن يقـضي بتأييـده فتعـود إليـه                . فيهالحكم القابل للطعن     -

  . حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية
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أن المحكمة التي يرفـع إليهـا أي نـزاع فـصل فيـه هـذا الحكـم ال                   . أثرها. وقف حجية الحكم   -
  . ا في الدعوىمهتتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض في االستئناف قبل أن تصدر حك

. ال يعـد رفـضاً لالسـتئناف وتأييـداً للحكـم االبتـدائي        . تأجيل نظر االستئناف ألجل غير مسمى      -
ال يغيـر مـن ذلـك نـص قـانون اإلجـراءات             . أنه ال تعود الحجيـة لهـذا الحكـم        . مؤدي ذلك 

ـ   والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يـصدره        سمو األميـر عـن   حـضرة صـاحب ال
أن نـص هـذه المـادة ال يمنـع مـن      . علة ذلك.  يعتبر بمثابة حكم بالبراءة   جريمة أو جرائم معينة   

مخالفـة الحكـم    . المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليـه أمـر الـدعوى الجزائيـة              
 . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. لذلك

  )٤٢٥دس صمج القسم الخامس المجلد السا ٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٤٤٥/٢٠٠١الطعن (

 . مناط حجيته في الدعوى المدنية. الحكم الصادر في الدعوى الجزائية -١٦٨٠

  )٤٢٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣٠/٩/٢٠٠٢جلسة  مدني ٤١/٢٠٠١الطعن (

فـصل الحكـم فـي مـسألة        . مناطهـا . حجية األمر المقضي المانعة من إعـادة طـرح النـزاع           -١٦٨١
الـدعوى األولـي واسـتقرت حقيقتهـا بينهمـا بـالحكم            أساسية ال تتغير تناضل فيها الطرفان في        

األول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بـالحكم الثـاني ولـو بأسـباب قانونيـة أو أدلـة                    
واقعية جديدة وأن تكون هي األساس فيما يدعيـه أي مـن الطـرفين قبـل اآلخـر مـن حقـوق                      

كـون موضـوعاً لحكـم يحـوز قـوة األمـر            ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل ال ي       . مترتبة عليها 
  . المقضي

حجيتـه  . قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعـد الميعـاد المحـدد قانونـاً                -
للمحكمة المدنية الفصل فـي الـدعوى المدنيـة المقامـة أمامهـا             : أثره. 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             -
قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا خطـأ فـي تطبيـق                 . للدعوى الجزائية 

 . القانون يوجب تمييزه

  )٤٢٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/٦/٢٠٠٦جلسة ي  مدن٦١٧/٢٠٠٥الطعن (

فصله فـصالً الزمـاً فـي موضـوع الفعـل        : شروطها. حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية      -١٦٨٢
المكون لألساس المشترك بين الـدعويين الجزائيـة والمدنيـة وفـى الوصـف القـانوني للفعـل                  
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مدنيـة مـن إعـادة بحثهـا وااللتـزام بهـا لـدى              يمنع المحكمة ال  . تحقق ذلك . ونسبته إلى فاعله  
  . بحث الحقوق المدنية

يمنـع المحكمـة    . انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطـأ وضـرر بنوعيـه              -
 عـن  -مخالفة ذلـك والقـضاء بـرفض دعـوى التعـويض          . المدنية من إعادة بحث تلك العناصر     

 . يوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون . لعدم تحقق الضرر-ذات الفعل والمسئول عنه

  )٤٢٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٧/٩/٢٠٠٩جلسة  مدني ٦٨٩/٢٠٠٥الطعن (

 . مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية. الحكم الجزائي -١٦٨٣

 )١٢١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٩٩/٢٠٠٥، ٣٩١الطعنان (

فـصل الحكـم فـي مـسألة        . مناطهـا . مقضي المانعة من إعـادة طـرح النـزاع        حجية األمر ال   -١٦٨٤
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                    

 األساس فيما يدعيـه أي مـن الطـرفين قبـل اآلخـر مـن حقـوق                  واقعية جديدة وأن تكون هي    
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             : أثره. قاصرة على ما فصل فيه    
اسـتقالل كـل مـن الـدعويين فـي إجراءاتهـا        : علة ذلك . في الميعاد والمستندة إلى ذات األساس     

  . ومواعيدها
 يـة رفعهـا بالتبع  . االسـتثناء . األصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمـة المدنيـة            -

 الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا خطـأ فـي تطبيـق                 قضاء. للدعوى الجزائية 
 . القانون يوجب تمييزه

  )٤٠٨ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٦/٢٠٠٦جلسة  مدني ٦١٧/٢٠٠٥الطعن (

فصله فـصالً الزمـاً فـي موضـوع الفعـل        : شروطها. حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية      -١٦٨٥
بين الـدعويين الجزائيـة والمدنيـة وفـى الوصـف القـانوني للفعـل               المكون لألساس المشترك    

يمنع المحكمة المدنيـة مـن إعـادة بحثهـا وااللتـزام بهـا لـدى                . تحقق ذلك . ونسبته إلى فاعله  
  . بحث الحقوق المدنية

يمنـع المحكمـة    . انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطـأ وضـرر بنوعيـه              -
 عـن  -مخالفة ذلـك والقـضاء بـرفض دعـوى التعـويض          .  بحث تلك العناصر   المدنية من إعادة  



 المرافعات        

 

- ٢٦٥ -  

 . يوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون.  لعدم تحقق الضرر-ذات الفعل والمسئول عنه

  )٢٤٣ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٩/٢٠٠٩جلسة  مدني ٦٨٩/٢٠٠٥الطعن (

العامـة تهمـة تعـذيب المطعـون ضـده           ببراءة من أسندت إلـيهم النيابـة         الجزائيقضاء الحكم    -١٦٨٦
 حـق هـؤالء دون أن       فـي قصر ثبوت حجيته عند نفـى ثبـوت التعـدي           . لحمله على االعتراف  

تتجاوز إلى نفى وقوع هذا الفعل مـن قبـل غيـرهم مـن تـابعي الطـاعن وإن تعـذر تعيـين                       
كـم   الح التـزام . قيام مسئوليته عن عمـل تابعيـه غيـر المـشروع          . مرتكب الفعل من بين تابعيه    

 . ال عيب. المطعون فيه ذلك

 )٣٦٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٥/٢٠٠٧الطعن (

  . مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية. الحكم الجزائي -١٦٨٧
قضاء المحكمة الجزائية ببراءة الطاعن من تهمة تسببه مـن غيـر قـصد بوقـوع الحريـق فـي                     -

الحريق إلـى الـسيارات األخـرى ومـن بينهمـا سـيارة المطعـون               سيارته مما أدى إلى امتداد      
ضده األول النتفاء الفعل اإليجابي من جانبه والمتمثل في وضع النـار فـي الـشيء المملـوك لـه         

ال يمنع المحكمة المدنية أن تقـيم قـضائها بمـسئوليته علـى أسـاس المـسئولية عـن                   . أو لغيره 
 . شرط ذلك. حراسة األشياء الخطرة

  )١٧٢ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٨ جلسة  تجاري١٢٦٧/٢٠٠٥، ١٢٥٦، ١٢٣٩ ونالطع(
 

  -:حجية الحكم الوقتي -

الحكم الصادر في التظلم من أمر قاضي األمور الوقتية باإلذن بحجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر                     -١٦٨٨
 يكـن   طلـب اعتبـار الحجـز كـأن لـم         . أساس ذلك . هو حكم وقتي  . وبتقدير دين الحاجز مؤقتاً   

. مخالفـة ذلـك   . يخرج عن والية قاضي الـتظلم فـي أمـر الحجـز           .  مرافعات ٢٣١طبقاً للمادة   
 . خطأ في القانون

  )٧٨٨القسم األول المجلد األول صمج  ٢٨/١١/١٩٨٤تجاري جلسة  ٧٠/١٩٨٤الطعن (
  

  -:بإلغاء أمر الحجز حجية الحكم -

 الحجـز الموقـع بنـاء علـى أمـر           الحكم النهائي بإلغاء أمر الحجز قبل الفصل في دعوى صحة          -١٦٨٩
تقيـد محكمـة    .  ولو كان حكماً وقتياً صادراً في الـتظلم مـن هـذا األمـر               الوقتية قاضي األمور 
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- ٢٦٦ -  

 .  ذات الحقإلىالموضوع بحجية هذا الحكم والذي ال ينصرف أثره 

  )٤٧٤ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٧/١٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٩٠/٢٠٠٧الطعن (
 

  -: المستعجلةحكامحجية األ -

 . وقتية ال حجية لها أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق. األحكام المستعجلة -١٦٩٠

  )٤٢٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٩/٢٠٠٦جلسة  مدني ٣٠١/٢٠٠٥الطعن (

األحكام المستعجلة ال تحوز حجية األمـر المقـضي وال تفـصل فـي أصـل الحـق باعتبارهـا                     -١٦٩١
 . فذة بقوة القانون وقتية نااًأحكام

  )١٦٤ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٠٢٣/٢٠٠٥الطعن (
 

 -:حجية حكم اإلثبات -

  . متى يحوز قوة األمر المقضي. حكم اإلثبات -١٦٩٢
مثـال بـشأن حكـم      . شـرط ذلـك   . للمحكمة أن تعدل عما أمرت بـه مـن إجـراءات اإلثبـات             -

 . استجواب

  )١٢١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٩٩/٢٠٠٥، ٣٩١الطعنان (
 

 -:صادر بناء على النكول عن اليمينحجية الحكم ال -

عـدم جـواز الطعـن      . يحوز قـوة األمـر المقـضي      . الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين       -١٦٩٣
تعلقهـا  فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنيـاً علـى مـدى جـواز توجيـه اليمـين أو                

 . بالدعوى أو بطالن في اإلجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها

  )١١٥ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٠٥/٢٠٠٣الطعن (
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- ٢٦٧ -  

  -:حجية األحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية -

عـدم جـواز    . األحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق ألحكام قـانون تنظـيم القـضاء              -١٦٩٤
. أثـره . صيرورة الحكم حـائزاً لقـوة األمـر المقـضي         . الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن      

 . مثال

  )٤٢٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  مدني ٥١٤/٢٠٠٣الطعن (
  

  -:حجية األحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية -

انـصراف آثارهـا للكافـة      : مـؤداه . مطلقـة . ةحجية األحكام الصادرة في الـدعاوى الدسـتوري        -١٦٩٥
إلـى  الخـصومة فيهـا     أنهـا دعـوى عينيـة توجـه         : علة ذلك . وتلتزم بها جميع جهات القضاء    

  . 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

  )٤٢٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٧/١١/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٣٠٣/٢٠٠٣الطعن (

  -:في دعوى الحيازةالحكم الصادر حجية  -

. ال يحوز حجيـة الـشيء المقـضي بالنـسبة ألصـل الحـق             . الحكم الصادر في دعاوى الحيازة     -١٦٩٦
 . علة ذلك

ال ترد إال على منطـوق الحكـم ومـا هـو متـصل بهـذا المنطـوق مـن                    . قوة األمر المقضي   -
 كقرينـة   إليهـا السـتناد   ما عدا هذه األسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيهـا أو ا             . أسباب

 . مثال. علة ذلك. معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين

  )٤٢٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٧/١٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٠٢٩/٢٠٠٤، ٩٩٩ن ناالطع(
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- ٢٦٨ -  

 -:األحكام الصادرة في البيوع الجبرية -

 . حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد -١٦٩٧

. ال يترتـب عليهـا إيقـاف إجـراءات البيـع وجوبـاً            . بالمزاددعوى االعتراض على البيع     رفع   -
لقاضي البيوع متى أودعت صـورة صـحيفتها إدارة كتـاب المحكمـة الكليـة التـابع لهـا فـي                     

 لألمـور المـستعجلة بإيقـاف البيـع أو االسـتمرار فيـه حـسبما                الميعاد أن يحكم بصفته قاضياً    
قـضاؤه  . م قابليـة حكمـه للطعـن      عـد . دية أوجـه االعتـراض أو عـدم جـديتها         يتبينه من ج  

 . وجوب أن يأمر بإجراء المزايدة على الفور. باالستمرار في البيع

  )٤٤٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٣/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:بالتعويض المؤقتحجية الحكم  -

حيازتـه  . ارهالحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر فـي مـداه والتعـويض فـي مقـد                 -١٦٩٨
إحاطته بالمسئولية في مختلـف عناصـرها ويرسـى ديـن التعـويض             . أثره. لقوة األمر المقضي  

عـدم جـواز   . في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد بـه المديونيـة إيجابـاً أو سـلباً       
أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطـوق بـل يجـب أن يتـسع لـه محـل                       

 من عناصر تقدير ولو بـدعوى الحقـة يرفعهـا المـضرور بـذات الـدين اسـتكماالً لـه                     الدين
 . وتعييناً لمقداره

  )٤٣١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٨/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٤٠١/٢٠٠٢الطعن (

يحوز قوة األمـر المقـضي وإن لـم يحـدد مـدى الـضرر ومقـدار                 . الحكم بالتعويض المؤقت   -١٦٩٩
  . علة ذلك. التعويض

 .  رفع دعوى الحقة بذات دين التعويض المؤقت استكماالً له وتعييناً لمقدارهرللمضرو -

 )٩٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٤/٢/٢٠٠٧ جلسة تجاري ١٣٥١/٢٠٠٥الطعن (

  -:سمو الحجية على قواعد النظام العام -

 العـام األولـي   أن قواعـد النظـام      . مـؤداه . تعارض قوة األمر المقضي مع قواعد النظام العـام         -١٧٠٠
  . بالرعاية واالعتبار

  )١٦٠سنوات ص٧ مج ٢٥/١١/١٩٧٤أحوال شخصية جلسة ١٩٧٤/ ٢الطعن (
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- ٢٦٩ -  

  . مثال. الحجية سموها على قواعد النظام العام -١٧٠١

  )١٦٠سنوات ص٧ مج ١٢/١/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٥/ ٤٣ الطعن(
  

 -: حكم المحكمين-

  . مشتمالته وماهية كل منها. حكم المحكمين -١٧٠٢
  )٢٩١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٣/٦/١٩٩٧ جلسة  تجاري٤١٩/١٩٩٦الطعن (

  . مثال. ما تطلبه القانون بخصوص توقيعه. حكم التحكيم -١٧٠٣
  )٢٩٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١١/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري١٢٤/١٩٩٧الطعن (

ب الـواردة   أسـباب الطعـن عليهـا هـي األسـبا         . األحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي      -١٧٠٤
بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتمـاس إعـادة النظـر ومنهـا وقـوع غـش مـن                 

  . المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه. الخصم أثر في الحكم
  )٢٩٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٩/٤/١٩٩٨ جلسة  تجاري٩٨/١٩٩٧الطعن (

. أن االعتـراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين األجنبيـة          انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بش       -١٧٠٥
اعتراف كل من الدول المتعاقـدة بحجيـة حكـم التحكـيم واألمـر بتنفيـذه وفقـاً لقواعـد                    . أثره

. توحيـد معاملـة حكـم التحكـيم األجنبـي         : غاية ذلك . المرافعات في اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ     
جبة للحـصول علـى األمـر بتنفيـذ الحكـم فـي       المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الوا    

علـة  . اإلقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكـم ولـو كانـت مغـايرة     
عـدا ذلـك ممـا يتعلـق بالـشروط الـشكلية            . منع االزدواج اإلجرائي المفضي إلى التعقيد     : ذلك

لواجـب علـى طالـب التنفيـذ تقـديمها          والموضوعية الالزمة للحكم وعبء إثباتها والمـستندات ا       
  . خضوعه لنصوص االتفاقية وحدها. وحدود سلطة القاضي في إصدار األمر بالتنفيذ

قيـام  . أثـره . تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة لالعتراف وتنفيـذ حكـم التحكـيم األجنبـي              -
  . قرينة إلثبات العكسقابلية هذه ال. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ

  )٢٩٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٠/٥/١٩٩٨ جلسة  تجاري٨٠/١٩٩٧الطعن (

مثـال بـشأن    . شـرطه . حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفـق قـانون التحكـيم األردنـي             -١٧٠٦
  . طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك

  )٢٩٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٠/٥/١٩٩٨ جلسة  تجاري٨٠/١٩٩٧الطعن (
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- ٢٧٠ -  

الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كـان قـد تنحـى أو اعتـزل واحـد مـنهم أو             -١٧٠٧
  . مثال. أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة

  )٢٩٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٩/١١/١٩٩٨ جلسة  تجاري١٤٩/١٩٩٨، ١٤٣ انالطعن(

  . اقتصار التحكيم على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم -١٧٠٨
المحكم ال يملك بنفسه الحكم في شأن بطالن أو صحة اتفاق التحكـيم الـذي منحـه سـلطة الحكـم             -

  . في النزاع
  )٢٩٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٥/١٢/١٩٩٨ جلسة  تجاري٢٧٤/١٩٩٨الطعن (

  . ماهية ذلك. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة .حكم المحكمين -١٧٠٩
  )٢٩٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/٢/١٩٩٩ جلسة  تجاري٤٤١/١٩٩٨الطعن (

مـا يكفـي    . صحة حكم المحكمين ال يقاس بذات األقيسة ذاتها التي تقـاس بهـا أحكـام القـضاء                 -١٧١٠
  . في ذلك

  )٢٩٥د الرابع صمج القسم الرابع المجل ١/٢/١٩٩٩ جلسة  تجاري٤٤١/١٩٩٨الطعن (

  . عدم جواز استئناف حكم المحكم إال إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خالف ذلك -١٧١١
  . ما يترتب على ذلك. إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات -

  )٢٩٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/٢/١٩٩٩ جلسة  تجاري٤٤١/١٩٩٨الطعن (

  . يشتمل عليه وإيداعهكيفية صدوره وما . حكم هيئة التحكيم -١٧١٢
وجـوب حـضور جميـع      . جواز امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن توقيـع مـسودة الحكـم              -

  . مثال. البطالن: أثره. عدم تمام ذلك. المحكمين الذي سمعوا المرافعة للحكم
  )٢٩٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٣/٢/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٥٣٦/١٩٩٩الطعن (

االسـتئناف عندئـذ   .  حكم المحكم ما لم يتفـق الخـصوم علـى خـالف ذلـك     عدم جواز استئناف  -١٧١٣
خـضوعه فـي ذلـك للقواعـد المقـررة السـتئناف            . يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة اسـتئنافية      

  . األحكام الصادرة من المحاكم
  . الدعوى بطلب بطالن حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع -
مثـال  . تمييز على األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف واألحكـام االنتهائيـة         قصر الطعن بال   -

 . لطعن غير جائز بطلب بطالن حكم المحكم

  )٢٩٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٤/٦/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٥٦٣/١٩٩٩الطعن (



 المرافعات        

 

- ٢٧١ -  

جـوازه فـي حـاالت محـددة علـى سـبيل            . الطعن في حكم المحكم بدعوى البطالن األصـلية        -١٧١٤
عدم جواز اتخاذ هذه الحـاالت وسـيلة للتوصـل إلـى النعـي علـى                .  مرافعات ١٨٦م. حصرال

أن القاعـدة هـي عـدم       : علـة ذلـك   . الحكم بذات األوجه التي تصلح سبباً السـتئناف األحكـام         
 . جواز استئناف حكم المحكم

  )٤٣٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٨/٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (

  . ماهيتها. ضوابط تسبيبه. محكمينحكم ال -١٧١٥
اشتمال حكم المحكمين بأسـبابه علـى ملخـص لوقـائع النـزاع ومـستندات الخـصوم وأوجـه                    -

 . علة ذلك. كفايته لحمله على محمل الصحة. دفاعهم ودفوعهم

  )٤٣٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٨/٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (

مـا  . القـصد منـه   . موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكـيم القـضائي              -١٧١٦
. يكون الخصوم قد اتفقوا عليه مـن شـروط للتحكـيم تغـاير المنـصوص عليهـا فـي القـانون                

اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بيـنهم مـن منازعـات تنـشأ عـن العقـد                    
تراضـيهم علـى    . مفـاده . ات خاصة للتحكيم غير ما ذكر فـي القـانون         وسكوتهم عن أي إجراء   

أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكـون مـا يجـب أن يطبـق فـي                    
هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة وال تتوافر معه حكمـة اشـتراط ترديـده فـي أسـباب                   

 . الحكم

  )٤٣٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢/٦/٢٠٠٤جلسة ي  تجار٨٠٤/٢٠٠٠الطعن (

أنـه يحـوز    . مـؤداه . يرتب جميع اآلثار التي تكون للحكم القضائي بـين الخـصوم          . حكم المحكم  -١٧١٧
أن صـدور األمـر يتطلـب مـن أجـل           : علـة ذلـك   . الحجية ولو لم يكن قد صدر األمر بتنفيذه       

 . مثال. التنفيذ ال من أجل قوة الثبوت

  )٤٣٣٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٨/١/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٢٢٧/٢٠٠٤الطعن (

 المـشتملة  - بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة    -وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكـيم        -١٧١٨
اعتبـار  . توقيعهـا مـن األغلبيـة     . على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعـضاء اللجنـة          

، ١٥المـواد   . توقيعها من رئـيس اللجنـة وأمـين الـسر         . قرارالنسخة األصلية لل  . 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 ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥الطعن (



 المرافعات        

 

- ٢٧٢ -  

 ١٨٦المـادة   . جـواز طلـب بطالنـه     : االسـتثناء . عدم جواز استئنافه  . األصل فيه . حكم المحكم  -١٧١٩
  . حاالت ذلك. مرافعات

إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنـة التحكـيم بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة علـى                     -
ـ      ىحـد إأسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها وال تنـدرج تحـت            ز رفـع    الحـاالت التـي تجي

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـي هـذه            . طعنها على ذلك القرار غير جـائز      . دعوى البطالن 
. النعـي علـى الحكـم فـي هـذا الـشأن      . ال مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه . النتيجة الصحيحة 
 . على غير أساس

  )٢٣٢ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥الطعن (

  -:م مرسى المزادحك -

. منـوط بقاضـي البيـوع     . تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيهـا مقابـل أتعـاب المحامـاة             -١٧٢٠
  . وجوب إعالن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد

وة تكليـف قاضـي البيـوع سـكرتير الجلـسة بالمنـاداة وتـال         . 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

  )٤٣٣٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/٦/٢٠٠٤جلسة  مدني ١٢/٢٠٠٣الطعن (

قار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا فيهـا مقابـل              مباشرة إجراءات المزايدة وبيع الع     -١٧٢١
 ٢٧٢م. منـوط بقاضـي البيـوع     . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           

  . مرافعات
 .  مرافعات٢٧٦م . ماهيتها. البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد -

 . مثال. ال أثر له. اً لبطالنهالنعي على حكم مرسى المزاد بما ال يصلح سبب -

  )٤٣٣٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/١١/٢٠٠٦جلسة  مدني ١٤٠/٢٠٠٥الطعن (

مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا فيهـا مقابـل                   -١٧٢٢
 ٢٧٢م. لبيـوع منـوط بقاضـي ا    . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           

  . 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 -

 )٢٣٢ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٤٠/٢٠٠٥الطعن (



 المرافعات        

 

- ٢٧٣ -  

يق النتقال ملكية العقار من المحجوز عليـه إلـى الراسـي عليـه المـزاد                طر. حكم مرسى المزاد   -١٧٢٣
تراخـى الراسـي عليـه المـزاد فـي تكليـف       . ال حاجة إلعالن هذا الحكم بأي شكل      . أثره. جبراً

ال أثر لـه فـي اسـتيفاء حقـه فـي            . المدين بالحضور في اليوم والمكان والساعة المحددة للتسليم       
مجرد منح المدين فرصـة إلتمـام اإلخـالء والتـسليم فـي             . لحكمثمار العقار من تاريخ صدور ا     

عدم اعتباره تنازالً عن الحق في مقابـل االنتفـاع عـن تلـك الفتـرة أو                 . حالة التخلف عن التنفيذ   
 . علة ذلك. ما سبقها من استحقاقات

  )٥٢٢ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٢٥٤/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:مرسى المزادكم حاستئناف  -

١٧٢٤-  بطـالن الحـاالت الـسابقة علـى جلـسة          .  مرافعات ٢٧٧م  . حاالته. كم مرسي المزاد  استئناف ح
ال تعـد مـن حاالتـه وال تقبـل سـبباً            . البيع كبطالن اإلعالن عن البيع أو بطالن السند التنفيذي        

ة وفقـاً   وجوب التمسك بها أمـام قاضـى البيـوع أو أمـام المحكمـة المختـص               . الستئناف الحكم 
 ٢٧١م . لإلجــراءات والمواعيــد المنــصوص عليهــا قانونــاً وإال ســقط الحــق فــي إبــدائها

 . مرافعات

  )٤٣٣٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة  مدني ٤١٠/٢٠٠٣الطعن (

 . حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد -١٧٢٥

. ف إجـراءات البيـع وجوبـاً      ال يترتـب عليهـا إيقـا      . دعوى االعتراض على البيع بالمزاد    رفع   -
لقاضي البيوع متى أودعت صـورة صـحيفتها إدارة كتـاب المحكمـة الكليـة التـابع لهـا فـي                     

 لألمـور المـستعجلة بإيقـاف البيـع أو االسـتمرار فيـه حـسبما                الميعاد أن يحكم بصفته قاضياً    
قـضاؤه  . عـدم قابليـة حكمـه للطعـن       . دية أوجـه االعتـراض أو عـدم جـديتها         يتبينه من ج  

 . وجوب أن يأمر بإجراء المزايدة على الفور. االستمرار في البيعب

  )٤٤٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٣/٢٠٠٦الطعن (
 

 -:أثر صدور حكم شهر اإلفالس -

ال تنفـسخ لمجـرد صـدور ذلـك         . العقود التي يبرمها المفلس قبل صدور الحكم بـشهر إفالسـه           -١٧٢٦
  .  ق التجارة٦١٤/١م .  لشخصية المفلس اعتبار خاص في التعاقدالحكم إال إذا كانت



 المرافعات        

 

- ٢٧٤ -  

مـن  .  مـع الواقـع    ن األدلة واستخالص مـا يتفـق      تحصيل وفهم الواقع وتعرف حقيقة الدعوى م       -
مثال بـشأن اسـتمرار العالقـة اإليجاريـة للعقـارات التـي       . شرط ذلك . سلطة محكمة الموضوع  

 . هـهر إفالسـ قبل صدور الحكم بش- المفلس–جرتها المطعون ضدها من المؤجر أاست

 )١٣٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٠٧٩/٢٠٠٧الطعن (

غل يد المفلـس عـن إدارة أموالـه والتـصرف فيهـا مـن تـاريخ                 . أثره. الحكم بشهر اإلفالس   -١٧٢٧
ـ        : مؤداه. بقاؤه مالكاً ألمواله ومحتفظاً بأهليته    . الحكم م اإلفـالس   أن تـصرفاته بعـد صـدور حك

عـدم جـواز اسـتناد أحـد الطـرفين إلـى ذات             . 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(

  -:حق التصدي -

لمحكمة التمييز إثارته مـن تلقـاء نفـسها ولـو لـم يـرد بـصحيفة        . السبب المتعلق بالنظام العام    -١٧٢٨
 . مثال بشأن مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين. الطعن

مبدأ التقاضي على درجتين من المبـادئ األساسـية واألصـول المقـررة فـي النظـام القـضائي                -
 . الكويتي

مة االستئناف ألمر لم يسبق طرحه على محكمـة أول درجـة أو طـرح عليهـا ولـم                   تصدي محك  -
مخالفـة للقـانون تـستوجب تمييـز        . تقل كلمتها فيه بالمخالفة لمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين           

 . مثال. حكمها

  )٢١٢مج القسم الثاني المجلد األول ص ١١/٣/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٠٠/١٩٨٦الطعن (
  )٢٣/١٠/١٩٨٩لسة تجاري ج ١٢٢/١٩٨٩الطعن و(

بطـالن هـذا الحكـم لعيـب ال         . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالحكم في موضوع الـدعوى          -١٧٢٩
وجـوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عـن حـد تقريـر               . يصل إلى صحيفة افتتاح الـدعوى     

 . وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة. البطالن

أثنـاء سـيرها فيبعـدها عـن الجـدول وال عالقـة لـه                الخصومة   شطب الدعوى عارض يحلق    -
تعرض محكمة االستئناف لموضوع الدعوى وفصلها فيهـا بعـد إبطـال الحكـم االبتـدائي               . ببدئها

 . ال خطأ. لعدم إعالن صحيفة التعجيل

  )١٣٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١/٤/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٩٢/١٩٨٦الطعن (
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اعتبار ذلك مـسألة أوليـة ترتـب وقـف خـصومة            . ين ببطالن اتفاق التحكيم   تمسك أحد المحتكم   -١٧٣٠
. أثـره . مخالفة المحكمة ذلك وتصديه للفـصل فـي تلـك المـسألة األوليـة             . التحكيم بقوة القانون  

للمتمـسك بـالبطالن مـصلحة حالـة قائمـة فـي            . بطالن حكمه بطالناً ال يمكن فصل أجزائـه       
 . لى القضاءطرح بطالن حكم المحكم لهذا السبب ع

  )١٣٣مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٢/٢/١٩٨٨ جلسة  مدني٣٩/١٩٨٧الطعن (

قـضي فـي موضـوعه مـن        تطرح النزاع علـى محكمـة الـتظلم ل        . أثره. التظلم من أمر األداء    -١٧٣١
  . أال تكون إجراءات طلب أمر األداء باطلة. شرط ذلك. جديد

ره إنمـا اسـتناداً إلـى تخلـف شـرط مـن             إلغاء أمر األداء لسبب ال يتصل بعريـضة استـصدا          -
وجـوب المـضي فـي نظـر موضـوع النـزاع لتـصدر فيـه                . الشروط الموضوعية إلصداره  

. محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختـصة أصـالً بالفـصل فيـه                 
ون الوقـوف عنـد     امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالـب بـه الـدائن د               

 . توافر أو عدم توافر شروط إصدار األمر

. ثبـوت بطـالن الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى              -
وجوب أن تمضى محكمة االستئناف في الفصل فـي موضـوع الـدعوى بحكـم جديـد تراعـى                   

  . مثال. كعلة ذل. فيه اإلجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطالن
  )٢٦٤مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٤/٦/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٩٥٣/٢٠٠٣الطعن (

 ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة األولـى مـن القـانون رقـم                 -١٧٣٢
اسـتنفاد محكمـة    .  عدم تعلقه بـصحة إجـراءات الخـصومة        في شأن إدعاء ملكية عقارات الدولة     

إلغـاء محكمـة    .  بالفصل فيه شـأنه شـأن الـدفوع المتعلقـة بأصـل الحـق              أول درجة واليتها  
 . وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. االستئناف الحكم الصادر بقبوله

  )٢٦٦مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ١٣/٢/٢٠٠٦جلسة  مدني ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ن والطع(

العبـرة هـي بالطلبـات الختاميـة        . الجازمـة نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخـصوم الـصريحة          -١٧٣٣
التـزام المحكمـة بالفـصل      . هذا التحديد يلـزم الخـصوم والقاضـي       . التي تدور الخصومة حولها   

 . فيها دون الخروج عن نطاقها

االستئناف ينقل الـدعوى بحالتهـا وموضـوع النـزاع برمتـه وإعـادة طرحـه علـى محكمـة                    -
عـدم جـواز تـصدى    . لواقعية في حدود مـا تـم اسـتئنافه       االستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته ا     

محكمة االستئناف لموضوع جديد لـم يعـرض علـى محكمـة أول درجـة ولـم يكـن ضـمن                     
 . مثال. الطلبات فيها

  )٧٥٩مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٦/٥/٢٠٠٦جلسة  إداري ٢١٨/٢٠٠٥الطعن (
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  -:التجزئة -

كون الفـصل فـي النـزاع ممـا ال يحتمـل غيـر حـل                أن ي . المقصود به . عدم القابلية للتجزئة   -١٧٣٤
. االستئناف كأن لم يكـن عنـد تعـدد المـستأنف ضـدهم            أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار       . واحد
 . مثال

  )٧١مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٧/١١/١٩٨٩تجاري جلسة  ١٣٢/١٩٨٩الطعن (

امن أو دعـوى يوجـب      حكم في موضوع غيـر قابـل للتجزئـة أو فـي التـزام بالتـض               صدور   -١٧٣٥
علـى  على مـن فـوت ميعـاد الطعـن مـنهم أن يطعـن               . القانون فيها اختصام أشخاص معينين    

الحكم منضماً ألحد زمالئه أثناء نظر الطعن وعلـى المحكمـة أن تـأمر باختـصامه فـي حالـة                    
 . مثال. عدم تضارب األحكام. علة ذلك. تقاعسه عن ذلك

  )٧١مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٨/١/١٩٩٠تجاري جلسة  ٢٧٧/١٩٨٩الطعن (

سـقوط الجـزء    . أثـره . لحـوق عيـب بإحـداها     . العمل القانوني المكون من أجزاء قابلة لالنقسام       -١٧٣٦
 . حاالت ذلك. المعيب فقط دون األجزاء األخرى

  )٧٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٨/٨/١٩٩١تجاري جلسة  ٧٣/١٩٩٠الطعن (

 . شرط ذلك. من الحق تقطع التقادم بالنسبة لباقيةبجزء . المطالبة القضائية -١٧٣٧

  )٧٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٩/١٢/١٩٩١ جلسة  مدني٣/١٩٩٠الطعن (

على من يدعي البطالن إقامـة الـدليل علـى أن الـشق الباطـل ال        . االدعاء ببطالن شق من العقد     -١٧٣٨
 باعتبـاره عقـداً مـستقالً       يظل ما بقي مـن العقـد صـحيحاً        . أثر ذلك . ينفصل عن جملة التعاقد   

  . ويقتصر البطالن على الشق الباطل وحده
  )٦١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٨/٦/١٩٩٣ جلسة  عمالي١٦/١٩٩٢الطعن (

المطالبـة باسـتحقاق أي مفـرد فـي الحـساب قبـل قفلـه               . غير جائزة . تجزئة الحساب الجاري   -١٧٣٩
  . علة ذلك. ال تجوز .واستخراج الرصيد النهائي الذي يصح المطالبة به

  )٦١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٧/٦/١٩٩٤تجاري جلسة  ٤١/١٩٩٤الطعن (

مـؤداه أنـه    . مبدأ نسبية األثر المترتب على إجراءات المرافعات فيما يتعلق بـالطعن فـي الحكـم               -١٧٤٠
إذا تعدد المحكوم عليهم ولم يطعن في الحكـم سـوى أحـدهم أو بعـضهم فـال يفيـد مـن أثـر                        

 إال من رفعه في الميعاد دون اآلخـرين وال يحـتج بـه إال علـى مـن رفـع ضـده فـي                      الطعن
  . الميعاد دون اآلخرين
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الدعاوى ذات الموضوع الغير قابل للتجزئة أو االلتـزام بالتـضامن أو يوجـب القـانون اختـصام         -
تعدد المحكوم عليهم فيها ورفع الطعن مـن أحـدهم أو بعـضهم فقـط فـي                 . أشخاص معينين فيها  

عـد  . وجـوب أمـر المحكمـة باختـصامهم       . عدم طعنهم . جواز طعن الباقين في الميعاد    . ميعادال
 . مثال. هدف المشرع من ذلك وتعلقه بالنظام العام. عدم قبول الطعن. أثره. اختصامهم

  )٦١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ١٦٨/١٩٩٥الطعن (

 للتجزئـة أو فـي دعـوى يوجـب فيهـا القـانون اختـصام             صدور الحكم في موضوع غير قابل      -١٧٤١
للمحكوم عليهم الـذين فوتـوا ميعـاد الطعـن فيـه            . أثره. أشخاص معينين أو في التزام بالتضامن     

أو قبلوه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فـي الميعـاد مـن أحـد زمالئهـم منـضمين                     
  . علة ذلك. إليه في طلباته

  )١٠٥مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٣/٢/١٩٩٧ جلسة  مدني١٤٥/١٩٩٥، ١٤٤ انالطعن(

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام بالتـضامن أو فـي دعـوى يوجـب                     -١٧٤٢
فـوات ميعـاد الطعـن فيـه بالنـسبة لـبعض المحكـوم        . القانون اختصام أشخاص معينين فيهـا    

قعـودهم عـن    . ي الميعاد مـن الـبعض اآلخـر       جواز طعنهم فيه أثناء نظر الطعن المقام ف       . عليهم
. الهـدف مـن ذلـك     .  مرافعـات  ١٣٤م. وجوب أن تأمر المحكمـة الطـاعن باختـصامهم        . ذلك
  . مثال

  )١٠٦مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ١١/١/١٩٩٨جلسة  تجاري ٨/١٩٩٧الطعن (

لـم يـتم    مقـرر لمـصلحة مـن       . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها مـن الـشطب            -١٧٤٣
أن يكـون   . شـرط ذلـك   . ال يجـوز لغيـره التمـسك بالـدفع        . أثـره . إعالنه من المدعى عليهم   

  . موضوع الدعوى قابالً للتجزئة
  . مثال. اعتباره قابالً للتجزئة. الحق في التعويض -

  )١٠٦مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٣/٥/١٩٩٩جلسة  مدني ١٣٤/١٩٩٧الطعن (

  .  في الحكم إالّ من رفعه وال يحتج به إالّ على من رفع عليهاألصل أالّ يفيد من الطعن -١٧٤٤
ال أثـر لـه علـى الطعـن المرفـوع مـن             . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن فـي الحكـم          -

. خــروج المــشرع عــن هــذه القاعــدة فــي حــاالت ثــالث. علــة ذلــك. آخــرين صــحيحاً
ت ميعـاد الطعـن فـي الحكـم         يجوز لمن فـو   . مفاده. مرافعات منها عدم القابلية للتجزئة    ١٣٤/٢م

. قعـوده عـن ذلـك   . أو قبله أن يطعن فيه حال نظره مرفوعاً من أحدهم منضماً إليه فـي طلباتـه              
  . مثال. للمحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن

القـضاء  . أثـره . قعـوده عـن ذلـك     . تكليف محكمة التمييز الطاعن إختصام باقي المحكوم عليهم        -
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  . بعدم قبول الطعن
  )١٠٧مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢٧/١١/١٩٩٩جلسة  أحوال شخصية ١٨٣/١٩٩٨الطعن (

  .  وأالّ يحتج به إالّ على من رفع عليههفيد من الطعن في الحكم إالّ رافعاألصل أال ي -١٧٤٥
ال أثـر لـه علـى الطعـن المرفـوع مـن             . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن فـي الحكـم          -

. مــشرع عــن هــذه القاعــدة فــي حــاالت ثــالثخــروج ال. علــة ذلــك. آخــرين صــحيحاً
لمـن فـوت ميعـاد الطعـن فـي الحكـم أو        . مفـاده . مرافعات منها عدم القابلية للتجزئة    ١٣٤/٢م

. قعـوده عـن ذلـك     . قبله حق الطعن فيه حال نظره مرفوعاً من أحدهم منضماً إليه فـي طلباتـه              
  . حكمة ذلك وأثره. للمحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن

  )١٠٨مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ١٠/١٢/١٩٩٩جلسة  أحوال شخصية ١٠٣/١٩٩٩الطعن (

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فـي التـزام تـضامني أو مـستنداً إلـى مركـز                      -١٧٤٦
  . مثال. تمييزه بالنسبة ألحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. قانوني واحد

  )١٠٨مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة  إداري ٣٩٥/١٩٩٩الطعن (

أنـه إذا   . مـؤداه . نسبية األثر المترتب على إجراءات المرافعات فيما يتعلق بـالطعن فـي الحكـم              -١٧٤٧
تعدد المطعون عليهم ولم يطعن في الحكم سوى أحدهم أو بعـضهم فـال يفيـد مـن أثـر الطعـن                    

ج به إال على مـن رفـع ضـده فـي الميعـاد دون               إال من رفعه في الميعاد دون اآلخرين وال يحت        
  . اآلخرين

الدعاوى ذات الموضوع الغير قابل للتجزئة أو التـزام بالتـضامن أو يوجـب القـانون اختـصام                   -
تعدد المحكوم عليهم فيها دون أن يطعـن فـي الحكـم فـي الميعـاد سـوى             . أشخاص معينين فيها  

علـى  : أثـره . عـدم قيـامهم بـذلك     . دجواز انضمامهم لمن طعن فـي الميعـا       . أحدهم أو بعضهم  
تفـادى صـدور    . علـة ذلـك   . المحكمة أن تأمر من طعن في الميعاد أن يختـصمهم فـي طعنـه             

مثـال بـشأن حالـة    . حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه قبل مـن لـم يطعـن فيـه             
  . االلتزام بالتضامن

  )١٠٩د الثالث صمج القسم الرابع المجل ١٢/٦/٢٠٠٠جلسة  مدني ٧٩/١٩٩٩الطعن (

  . شرط ذلك. ليست من الدعاوى التي ال تقبل التجزئة. دعوى صحة التعاقد -١٧٤٨
  )١١٠مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢/٥/٢٠٠١جلسة  مدني ١٨٤/٢٠٠٠الطعن (

أثر ذلك عنـد القـضاء باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم              . المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع      -١٧٤٩
  . يكن

  )١١٠مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢٦/٥/٢٠٠١جلسة  تجاري ٣٣٠/١٩٩٩الطعن (
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اعتبـار المتـدخل طرفـاً فـي الـدعوى كـاألطراف            . أثـره . التدخل االختصامي في الـدعوى     -١٧٥٠
األصليين ويأخذ فيها مركز المدعى بالنسبة للمدعى والمدعى عليه ويبـدى مـا يـشاء مـن دفـاع                

  . فيها
. أن يكون الفـصل فيـه بمـا ال يحتمـل غيـر حـل واحـد                . مقصوده. عدم قابلية النزاع للتجزئة    -

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

  )١١٠مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ١١/٦/٢٠٠١جلسة  مدني ٢٣٤/٢٠٠٠الطعن (

كفايـة  . مـؤدى ذلـك   . ال يقبـل التجزئـة    . لورثـة دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص ا        -١٧٥١
. أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض اآلخر إذ يعد مبديـه نائبـاً عـن البـاقين فيـستفيدون منـه                    

  . استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً: مثال
  )١٢٣ابع صمج القسم الخامس المجلد الر ٢٨/٤/٢٠٠٣جلسة  تجاري ١٥١/٢٠٠٢الطعن (

 يوجـب صدور الحكم في موضوع غير قابـل للتجزئـة أو التـزام بالتـضامن أو فـي دعـوى                     -١٧٥٢
يجـوز لمـن فـوت ميعـاد الطعـن مـن المحكـوم              . أثره. القانون اختصام أشخاص معينين فيها    

عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعـن المرفـوع فـي الميعـاد مـن أحـد زمالئـه                 
  . أن يكون الطعن السابق قد رفع صحيحاً. شرطه. باتهمنضماً إليه في طل

  )١٢٣مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٨/٤/٢٠٠٣جلسة  تجاري ١٥١/٢٠٠٢الطعن (

أن يكون الفـصل فـي النـزاع ممـا ال يحتمـل غيـر حـل                 . المقصود به . عدم القابلية للتجزئة   -١٧٥٣
 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    . طلب الحكم بإلزام الشركاء المتضامنين بـأداء المبلـغ بالتـضامن فيمـا بيـنهم               -

اعتبار االستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمـن لـم يعلـن بالـصحيفة خـالل الميعـاد                  . قابل للتجزئة 
  . علة ذلك. باره كذلك بالنسبة للباقين الذين أعلنوا بهااعت. أثره. القانوني

  )١٢٣مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٩/٥/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٧٨/٢٠٠٢الطعن (

لمـن فـوت    . األحكام التي ال يحتمل الفصل فيها إال حالً واحداً بالنسبة للمحكـوم علـيهم جميعـاً                -١٧٥٤
  . مثال في موضوع غير قابل للتجزئة.  ذلكوسيلة. ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه

  )١٢٤مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢/٥/٢٠٠٥جلسة  مدني ٥٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧ن والطع(
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الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فـي التـزام تـضامني أو مـستنداً إلـى مركـز                      -١٧٥٥
  . مثال. لباقيهمع تمييزه بالنسبة تمييزه بالنسبة ألحد الخصوم يستتب. قانوني واحد

  )١٢٥مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٦/٩/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٢١٧/٢٠٠٤الطعن (

عدم امتـداده إلـى عقـد آخـر ولـو           . مؤداه. االتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين         -١٧٥٦
ـ        ثبوت  . كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم      ة لكـون الفـصل     عدم قابليـة ذلـك االرتبـاط للتجزئ

  . مثال. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. أثره. فيه ال يحتمل غير حٍل واحد
  )١٢٥مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٦/١١/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٢١/٢٠٠٢، ٢٠ن ناالطع(

جـواز تقريـره بـإرادة الطـرفين        . عـدم تجزئـة االلتـزام     . حاالته. االلتزام الغير قابل لالنقسام    -١٧٥٧
  . ضمناًصراحة أو 

تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصـة مـن الغـرض الـذي رمـى إليـه                 . اإلرادة الضمنية  -
  . موضوعي. استظهارها. العاقدان

  )١٢٥مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٣/١/٢٠٠٦جلسة  مدني ٧٩٣/٢٠٠٤الطعن (

علـى  تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضـوع غيـر قابـل للتجزئـة ورفـع الطعـن                     -١٧٥٨
 ١٣٤/٢م  . وجـوب اختـصام البـاقين ولـو بعـد فواتـه بالنـسبة إلـيهم               . أحدهم في 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  

 . التمييز بصفتها وكيل دائني المفلسفي الطعن ب

  )١٢٦مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ١٠/٦/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٨٠٣/٢٠٠٣الطعن (
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 الطعن في الحكم

  -:بوجه عام -

القواعد المتعلقة بقابلية الحكم للطعن أو عدم قابليتـه يحكمهـا القـانون الـساري وقـت صـدور                    -١٧٥٩
 . م العامالحكم وتسري بأثر فوري لتعلقها بالنظا

القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن باالستئناف لـصدور الحكـم فـي حـدود النـصاب االنتهـائي                   -
 . سريانها بأثر فوري. أثره. لمحكمة الدرجة األولى من النظام العام

. األصل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى                   -
 الحكم أو اإلجراءات أو صدور الحكـم علـى خـالف حكـم سـابق                وقوع بطالن في  . االستئناف

 . لم يحز قوة األمر المقضي

النص على أن حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى ال تتجـاوز خمـسة                      -
. سريانه على كافة المنازعات التي تختص المحكمـة الكليـة بـالحكم فيهـا ابتـدائياً               . آالف دينار 
 . القواعد على األحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكليةسريان هذه 

  )٢٢٢مج القسم الثاني المجلد األول ص ١٧/١٠/١٩٨٨ جلسة  عمالي٦/١٩٨٨الطعن (
  )٢٣/١٠/١٩٨٩ جلسة  تجاري١٢٢/١٩٨٩الطعن و(

 . مثال. العبرة بالطلبات الختامية في الطعن -١٧٦٠

  )٢٢٧ج القسم الثاني المجلد األول صم ٢٢/٥/١٩٨٩ جلسة  عمالي٤٠/١٩٨٨الطعن (

. أثـره . قرار من لجنة االعفاءات من الرسوم القضائية بإعفاء الطـاعن مـن الرسـوم القـضائية                -١٧٦١
 . إعفاء الطاعن من إيداع كفالة الطعن بالتمييز في الحكم

  )٢٣٦مج القسم الثاني المجلد األول ص ١٥/١٢/١٩٩١ جلسة  تجاري٢٢١/١٩٩٠الطعن (

التمسك بهـا ألول مـرة فـي المرافعـة الـشفوية لـدى محكمـة                . لقة بالنظام العام  األسباب المتع  -١٧٦٢
عـدم تـضمن صـحيفة      : مثـال   . أن تكون وارده على ما رفـع عنـه الطعـن          . شرطه. التمييز

اكتـسابه قـوة األمـر المقـضي التـي تـسمو            . أثره. الطعن بالتمييز نعيا بشأن جواز االستئناف     
 . وز إثارته في المرافعة الشفوية أمام التمييزعلى اعتبارات النظام العام فال يج

  )٢٦٦مج القسم الثالث المجلد األول ص ٣١/١/١٩٩٣ جلسة  تجاري٩٣/١٩٩٢الطعن (
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كفايته لـسير خـصومة الطعـن طالمـا كـان           . ذكر اسم الخصم في صحيفة الطعن دون من يمثله         -١٧٦٣
مثـال بـشأن    .  وسبق اختـصامه فـي مراحـل التقاضـي الـسابقة علـى الطعـن               ممثله معلوماً 

 . مجموعة تجارية

  )٢٦٩مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٣/٢/١٩٩٣ جلسة  تجاري٨٩/١٩٩٢، ٨٧ انالطعن(

العبرة في وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم في الطعـن علـى الحكـم الـصادر فـي التـزام                     -١٧٦٤
بالتضامن هي بحقيقة المقصود مـن الطلبـات المقدمـة ال باأللفـاظ التـي صـيغت بهـا هـذه                     

  . الطلبات وأن يكون الحكم قد صدر فعال بالتضامن
تأسيس المدعية مطالبتها بالنسبة لخصم علـى سـند مـن العقـد وبالنـسبة آلخـر علـى أسـاس                      -

 . مفاد ذلك وأثره بشأن االختصام في الطعن. المسئولية التقصيرية

  )٢٧٣مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٩/١٢/١٩٩٣ جلسة  تجاري١٤١/١٩٩٣الطعن (

  . متى يبدأ من تاريخ إعالنه. األصل في بدئه. ميعاد الطعن في الحكم -١٧٦٥
  . وجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. الزمه. انقطاع تسلسل الجلسات -
  . إلدارة الكتاب تلقيه. الدفاع المكتوب للمدعى عليه المرسل إلى المحكمة -
 .  خاصاًال يشترط له شكالً. الدفاع المكتوب -

  )٢٧٥مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٤/١/١٩٩٤ جلسة الي عم٣/١٩٩٣الطعن (

معرفـة بـدء ميعـاد الطعـن فيـه وتحديـد            : المقصود بـه    . البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم     -١٧٦٦
األصـل فـي ثبـوت هـذا البيـان هـو محـضر        . الوقت الذي تسرى فيه حجية األمر المقـضي    

 بطـالن الحكـم طالمـا ثبـت         وقوع خطأ مـادي فيـه وإغفالـه ال يرتـب          . مؤدى ذلك . الجلسة
 . التاريخ الصحيح بمحضر الجلسة

  )٢٨١مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٠/٢/١٩٩٤ جلسة  تجاري٦٤/١٩٩٣الطعن (

مـن تـاريخ إعـالن      : االسـتثناء . من تاريخ النطق بـه    . األصل فيه . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -١٧٦٧
ت تخلـف المحكـوم عليـه عـن الحـضور           الحاالت التي يتضمنها هذا االستثناء منها حاال      . الحكم

وعن تقديم مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلـسات التاليـة لتعجيـل الـدعوى بعـد امتنـاع سـيرها                    
  .  متسلسالًسيراً

حضور المحكوم عليه جميع الجلسات حتى صدور حكم بنـدب خبيـر وتـوالى سـير االسـتئناف                   -
تخلـف الطـاعن عـن الحـضور     . نحتى قدم الخبير تقريره وقيام إدارة الكتاب بإخطـار الطـرفي    

سـريان ميعـاد الطعـن فـي        . رغم إعالنه لشخصه حتى قضت محكمة االستئناف في الموضـوع         
  . الحكم من تاريخ صدوره
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. تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       . سـقوط الحـق فيـه     . أثرهـا . عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز     -
  . أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق فيه. مؤداه

  )٢٨٢مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٢/٢/١٩٩٤ جلسة  تجاري٥٢/١٩٩٣الطعن (

 ١٢٩م  . ةالمـستثنا الحـاالت   . من تـاريخ النطـق بـه      . األصل في بدئه  . ميعاد الطعن في الحكم    -١٧٦٨
ميعاد الطعن فيها يبدأ من إعالن الحكم للمعلن إليـه لشخـصه أو فـي موطنـه أو فـي                    . مرافعات

 . محل عمله

 فيـه    الزمـاً  اإلقامـة الفعليـة ليـست عنـصراً       . ماهيته. الذي يصح إعالن الحكم فيه    محل العمل    -
 . غلقه وقت اإلعالن ال يفيد إنهاء هذا النشاط. مؤداه. مادام النشاط التجاري قائما

 . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل -

  )٢٨٧مج القسم الثالث المجلد األول ص ٥/٧/١٩٩٤ جلسة  تجاري٥٨/١٩٩٤الطعن (
  )٢٨٧مج القسم الثالث المجلد األول ص ٣/١٠/١٩٩٤ جلسة  مدني٢٣/١٩٩٤الطعن و(

  . مؤداها وأثرها. نسبية األثر المترتب على الطعن -١٧٦٩
األحكـام الـصادرة    .  التي يفيد منها الخصم من الطعـن المرفـوع مـن غيـره             ةالحاالت المستثنا  -

 للتجزئـة أو فـي التـزام بالتـضامن أو دعـوى يوجـب القـانون فيهـا                   في موضوع غير قابل   
للمحكوم عليه الطعـن فـي الحكـم أثنـاء نظـر الطعـن بـالتمييز أو                 . اختصام أشخاص معينين  

ت ا إليـه فـي طلباتـه وأن قبـل الحكـم أو فـو              باالستئناف المرفوع في الميعاد من غيره منضماً      
تعلـق ذلـك    .  الطـاعن باختـصامه فـي الطعـن        إلزام المحكمـة  . قعوده عن ذلك  . ميعاد الطعن 
  . مثال. عدم قبول الطعن. أثره. امتناعه عن ذلك. بالنظام العام

  )٢٩٠مج القسم الثالث المجلد األول ص ٦/١١/١٩٩٤ جلسة  تجاري١٠٨/١٩٩٤الطعن (
  )٢/٦/١٩٩٦ جلسة  تجاري١٦٨/١٩٩٥الطعن و(

م . عـدا مـا اسـتثنى مـن حـاالت         . همن تاريخ صدور  : األصل في بدئه  . ميعاد الطعن في الحكم    -١٧٧٠
 .  مرافعات١٢٩

  )٢٩٢مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٨/١١/١٩٩٤ جلسة  مدني٢٧/١٩٩٤الطعن (

منع الطعن على استقالل في كافة األحكام الصادرة أثناء سـير الـدعوى وقبـل الحكـم الختـامي                    -١٧٧١
 . قاعدةعلة هذه ال. المنهي للخصومة كلها عدا ما استثنى على سبيل الحصر

  )٢٩٨مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٣/٣/١٩٩٥ جلسة  مدني٣١/١٩٩٤الطعن (
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اعتبارهمـا دعـويين    .  وخـصوماً   وسـبباً  تضمن صحيفة الدعوى طلبـين مختلفـين موضـوعاً         -١٧٧٢
جواز الطعـن فـي الحكـم الـصادر فـي كـل منهمـا علـى                 . مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة   

 . مثال. لفة للقانون توجب تمييزهمخا. قضاء الحكم بغير ذلك. استقالل

  )٢٩٨مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٣/٣/١٩٩٥جلسة  مدني ٣١/١٩٩٤الطعن (

مـا يـشترط فـي القبـول        .  علـى صـدوره    القبول المانع من الطعن في الحكم قد يكـون سـابقاً           -١٧٧٣
 . مثال لتخلف مثل هذا القبول. الضمني

  )٣٠٠مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٠/٥/١٩٩٥ جلسة  أحوال شخصية٧٩/١٩٩٤الطعن (

الطعـن فيـه    . قضاء محكمة الموضوع بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبـوه مدركـة ذلـك                -١٧٧٤
الطعـن فيـه يكـون بطريـق        . قضاؤها دون قصد تجاوز هـذه الطلبـات       . يكون بطريق التمييز  

 . د مرافعات/١٤٨م . التماس إعادة النظر

  )٣٠٢مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٨/١١/١٩٩٥ جلسة  تجاري٢٠/١٩٩٥الطعن (

 .  مرافعات٢ / ١٢٧م . ال يضار الطاعن بطعنه -١٧٧٥

  )٣٠٢مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٨/١١/١٩٩٥ جلسة  أحوال شخصية٢٠/١٩٩٥الطعن (

يخـرج عنهـا حـاالت ثـالث مـن بينهـا الحكـم              . قاعدة نسبية األثر المترتب على رفع الطعن       -١٧٧٦
  . مثال. م بالتضامنالصادر في التزا

  )٤٦٣مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٠/٣/١٩٩٧جلسة  مدني ١/١٩٩٦الطعن (
  )٤٦٣مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٢/٦/٢٠٠٠جلسة  مدني ٧٩/١٩٩٩الطعن و(

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام بالتـضامن أو فـي دعـوى يوجـب                     -١٧٧٧
فـوات ميعـاد الطعـن فيـه بالنـسبة لـبعض المحكـوم        .  معينين فيهـا  القانون اختصام أشخاص  

قعـودهم عـن    . جواز طعنهم فيه أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد مـن الـبعض اآلخـر              . عليهم
. الهـدف مـن ذلـك     .  مرافعـات  ١٣٤م. وجوب أن تأمر المحكمـة الطـاعن باختـصامهم        . ذلك
  . مثال

  )٤٦٣لقسم الرابع المجلد األول صمج ا ١١/١/١٩٩٨جلسة  تجاري ٨/١٩٩٧الطعن (

الرجـوع لـذات   . وسـيلته . تدارك ما أغفلت المحكمـة الفـصل فيـه مـن طلبـات موضـوعية           -١٧٧٨
  . مثال. المحكمة وليس بالطعن على الحكم

  )٤٦٤مج القسم الرابع المجلد األول ص ١١/١/١٩٩٨جلسة  تجاري ٣٦/١٩٩٧الطعن (
  )٤٦٤ج القسم الرابع المجلد األول صم ٢٨/١١/١٩٩٨جلسة  أحوال شخصية ١٩/١٩٩٨الطعن و(
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تـدخل فـي   : حقيقتـه . اعتراض الخارج عن الخصومة ال يعد من طـرق الطعـن فـي األحكـام       -١٧٧٩
إثبـات المعتـرض غـش    : شـروط قبولـه  . الخصومة بعد صدور الحكم فيها لمن خوله المـشرع    

 بمـضي   بقاء الحق فيـه مـا لـم يـسقط         . من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم         
  . حدود ذلك. زوال حجية الحكم. أثره. قبول االعتراض. المدة

 بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق ١١م. حق الدولة في االعتراض على الحكم الـصادر علـى المـدين            -
. أن يضعف الحكم الضمان العـام للـدائن أو التـأثير علـى مركـزه المـالي                : شرطه. المديونيات

.  بـشأن اعتـراض الخـارج عـن الخـصومة           مرافعـات  ١٥٨تعديل للشروط التي تـضمنتها م       
سـريانه بـأثر فـوري علـى        . تعلق ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعد صدور الحكم فيهـا          

 حتـى   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١االعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفـاذ قـانون المـديونيات             
  . علة ذلك. لو صدر الحكم قبل العمل به

اريخ العمل به على المراكز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه               األصل هو سريان القانون من ت      -
مثـال بـشأن مـا اسـتحدثه        . وعلى اآلثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونيـة الـسابقة          

  .  على حق اعتراض الخارج عن الخصومة١٩٩٣ لسنة ٤١ق المديونيات 
  )٤٦٦المجلد األول صمج القسم الرابع  ١٥/٢/١٩٩٨جلسة  تجاري ٤١٤/١٩٩٦الطعن (

الطعن في الحكم ال يجوز إال ممن كان طرفـاً فـي الخـصومة ونـازع خـصمه فـي مزاعمـه                       -١٧٨٠
مثـال بـشأن    . وطلباته أو نازعه خصمه فيها وتستمر هذه المنازعة حتى صـدور الحكـم عليـه              

  . ١٩٩٣ لسنة ٤١البنك المدير إلحدى مديونيات ق
  )٤٦٧مج القسم الرابع المجلد األول ص ٣٠/٣/١٩٩٨جلسة  تجاري ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ انالطعن(

مـن  : االسـتثناء . األصل فيه أن يكون مـن تـاريخ النطـق بـالحكم           . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -١٧٨١
ومنها حالـة تخلـف المحكـوم عليـه عـن حـضور الجلـسات التاليـة                 . تاريخ اإلعالن بالحكم  

  . مثال. رة بدفاعهلتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيراً متسلسالً أو عدم تقديمه مذك
  )٤٦٧مج القسم الرابع المجلد األول ص ١/٦/١٩٩٨جلسة  تجاري ١١٣/١٩٩٧الطعن (

إغفـال ذلـك يترتـب عليـه بطـالن الطعـن بطالنـاً              . وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن      -١٧٨٢
  . مثال. مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

  )٤٦٨مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٤/١٢/١٩٩٨جلسة  ليعما ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ انالطعن(

  . مناطه. طلب التعويض عن الكيد في التقاضي ألول مرة أمام محكمة الطعن -١٧٨٣
-            وجـوب إبدائـه أمـام محكمـة أول         . التعويض عن الضرر الناشئ عـن رفـع الـدعوى ابتـداء

  . علة ذلك. درجة
  )٤٦٨القسم الرابع المجلد األول صمج  ٩/١/١٩٩٩جلسة  أحوال شخصية ١٥٩/١٩٩٨الطعن (
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عدم جواز الطعن في األحكام إال ممـن كـان خـصماً فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه الحكـم                         -١٧٨٤
ال يشترط فـي بيـان هـذه الـصفة موضـعاً            . المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً بها       

  . مثال. يكفي لصحة ذلك ورودها في أي موضع منها. معيناً من صحيفة الطعن
  )٤٦٩مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٣/٦/١٩٩٩جلسة  تجاري ٦٤٩/١٩٩٨طعن ال(

  . مثال بشأن نقل بحري. ال يضار الطاعن بطعنه -١٧٨٥
  )٤٦٩مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٣/١٠/١٩٩٩جلسة  تجاري ٥٤٨/١٩٩٨الطعن (

  . مثال. ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك -١٧٨٦
  )٤٧٠مج القسم الرابع المجلد األول ص ٨/٤/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٢٧٣/١٩٩٩الطعن (

عـدم قبـول الطعـن فيـه     . الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة األمـر المقـضي بـه         -١٧٨٧
الطعـن المبنـي علـى بطـالن فـي          : االسـتثناء . بأي طريق من طرق الطعـن فـي األحكـام         

  . أو حلفهااإلجراءات الخاصة بتوجيه اليمين 
  )٤٧٠مج القسم الرابع المجلد األول ص ٧/٥/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٨١/١٩٩٩الطعن (
  )٤٧٠مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٩/٣/٢٠٠١جلسة  تجاري ٦٤٦/١٩٩٩الطعن و(

عدم جواز الطعن على استقالل في األحكام التي تصدر أثنـاء سـير الـدعوى أيـاً كـان نوعهـا                      -١٧٨٨
الحكـم بإثبـات تـرك      : مثـال . االسـتثناء . ي المنهي للخـصومة فيهـا     قبل صدور الحكم الختام   

الخصومة بالنسبة لخـصم وبإلغـاء الحكـم االبتـدائي وبإعـادة الـدعوى لمحكمـة أول درجـة                   
  . للفصل فيها هو حكم ال تنتهي به الخصومة وليس مما استثنى ومن ثم ال يجوز الطعن فيه

  )٤٧١قسم الرابع المجلد األول صمج ال ١٠/٦/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٤٨٦/١٩٩٩الطعن (

ال يجـوز الطعـن فيهـا       . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهـي لهـا            -١٧٨٩
األحكام الوقتيـة والمـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والـصادرة فـي            . االستثناء. استقالالً

ـ     : علة ذلـك  . شق من الموضوع والقابلة للتنفيذ الجبري      ال القـضية الواحـدة     منـع تقطيـع أوص
وتوزيعها بين عدة محاكم وما يترتب على ذلـك مـن تعطيـل للفـصل فـي موضـوع الـدعوى           

  . مثال. وزيادة نفقات التقاضي
الحكم الصادر بعدم االختصاص النوعي واإلحالة ال تنتهـي بـه الخـصومة وال ينـدرج ضـمن                   -

  . ما استثنى
  )٤٧٢رابع المجلد األول صمج القسم ال ١٣/١١/٢٠٠٠جلسة  مدني ٣٠٤/١٩٩٩الطعن (
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منع الطعن المباشر في األحكام التي تـصدر أثنـاء سـير الـدعوى وال تنتهـي بهـا الخـصومة                     -١٧٩٠
  . مثال. االستثناء. كلها حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة

  )٤٧٢مج القسم الرابع المجلد األول ص ٧/١٠/٢٠٠١جلسة  تجاري ٧٠٧/٢٠٠١الطعن (

الحـاالت المـستثناة    .  في الحكم أن يكـون مـن تـاريخ النطـق بـه             األصل في بدء ميعاد الطعن     -١٧٩١
. ماهيـة تلـك الحـاالت     . التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ إعـالن الحكـم إلـى المحكـوم عليـه               

اإلعـالن  . وجوب أن يكـون اإلعـالن صـحيحاً مطابقـاً للقواعـد الخاصـة بـإعالن األوراق                
  . مثال. ال ينفتح به ميعاد الطعن. الباطل
  )٤٧٣مج القسم الرابع المجلد األول ص ٨/١٠/٢٠٠١جلسة  تجاري ٦١٧/٢٠٠٠ن الطع(

بـالرجوع إلـى ذات     . كيفيـة تداركـه   . إغفال محكمة أول درجة الفصل فـي طلـب موضـوعي           -١٧٩٢
 . علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. المحكمة للفصل فيه

  )٤٧٣لد األول صمج القسم الرابع المج ١٩/١١/٢٠٠١جلسة  مدني ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ انالطعن(

ال تـستنفد بهـا محكمـة أول درجـة          . األحكام المتعلقة بشكل اإلجراءات دون مساس بالموضـوع        -١٧٩٣
 . مثال. إليهاوجوب اإلعادة . مؤدى ذلك. واليتها

  )٧٢١مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦٢٥/٢٠٠١الطعن (

 ميعـاد الطعـن علـى الحكـم مـن تـاريخ             بدء. أثره. حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها     -١٧٩٤
 . مثال. صدوره

  )٧٢٢مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة  مدني ٢٣٢/٢٠٠١الطعن (

أن يكـون   . مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي ألول مـرة أمـام محكمـة الطعـن                 -١٧٩٥
.  أمـام محكمـة الطعـن      أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو فـي طريقـة مباشـرته              

  . أساس ذلك
 . مادام سائغاً. يموضوع. استخالصه. خطأ يرتب المسئولية. الكيد في التقاضي -

  )٧٢٢مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٠/١١/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٤٤/٢٠٠٢الطعن (

  . شروط قبوله. الطعن في الحكم -١٧٩٦
 . أثره. تعلقه بالنظام العام. جواز الطعن في األحكام -

  )٧٢٢مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢١/٤/٢٠٠٣جلسة  مدني ٤٦٤/٢٠٠١، ١٣٨ انالطعن(
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سـبيل تداركـه الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي أغفلـت               . إغفال الفصل في بعض الطلبات     -١٧٩٧
 . عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب. الفصل فيه

  )٧٢٣خامس المجلد األول صمج القسم ال ١٩/٥/٢٠٠٣جلسة  عمالي ٥٠/٢٠٠٠، ٤٨ انالطعن(

للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقـاء نفـسها ولـو لـم يـسبق               . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -١٧٩٨
أن تكـون واردة علـى      : شـرط ذلـك   . التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعـن         

  . الجزء المطعون فيه من الحكم
ـ    . التقاضي على درجتين   - عـدم جـواز مخالفتـه مـن المحكمـة أو نـزول             . امتعلقه بالنظـام الع

. 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
بعـدم سـماع الـدعوى اسـتناداً إلـى عـدم تـسجيل              اقتصار الحكم االبتدائي على قبول الـدفع         -

إلغـاء الحكـم    . المطعون ضدها األولى لعقـد التوزيـع الـصادر إليهـا مـن الـشركة المنتجـة                
 .  تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع

  )٧٢٣د األول صمج القسم الخامس المجل ٣١/٥/٢٠٠٣جلسة  هيئة عامة ١٩/٢٠٠٢الطعن (

  . غير جائز.  له في الدرجةتسليط قضاء على قضاء مساٍو -١٧٩٩
. اسـتنفاد واليتهـا بالنـسبة لهـا       . أثـره . فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليهـا         -

ـ    . عدم جواز معاودة فصلها فيه بقضاء آخـر        ثبـوت  . مـؤداه . ضى بـه نهائيـاً  صـيرورة مـا قُ
جواز إعـادة طرحـه مـن أيهمـا ولـيس للمحكمـة إعـادة               عدم  . حجيته الملزمة لطرفي النزاع   

 . مثال. الفصل فيه

  )٧٢٤مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٥/٩/٢٠٠٣جلسة  عمالي ٢٠٤/٢٠٠١الطعن (

لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقـاء نفـسها ولـو لـم تـرد فـي                 . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -١٨٠٠
  .  محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوىصحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر

  . تعلقه بالنظام العام. التقاضي على درجتين -
  . غير جائز. الطعن في األحكام بدعوى البطالن األصلية -
اسـتغالق طريـق الطعـن أو عـدم       . وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسـبة      . التظلم من األحكام   -

. تجـرد الحكـم مـن أركانـه األساسـية         . يةال سبيل إلهدار الحكم بدعوى البطالن األصل      . 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          -
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وجـوب  .  الـدعوى  عـدم قبـول   . أثـره . تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام      . التقاضي
خطـأ يـستوجب   . تصديها للفـصل فـي الموضـوع   . أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة    

 . تمييز الحكم

  )٧٢٥مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٣/١٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ١٥٦/٢٠٠٢الطعن (

 ويجـوز   التظلم منه يكـون بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى           . األمر بمنع المدين من السفر     -١٨٠١
قابليـة  . رفعه على سبيل التبع للدعوى األصلية باإلجراءات التي ترفـع بهـا الطلبـات العارضـة               

  . الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة لألحكام ومنها االستئناف
إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين مـن الفـرار قبـل حـصول الـدائن علـى                  . المنع من السفر   -

سـقوطه فـي األحـوال التـي        . استمراره لحين انقضاء التزام المـدين قبـل دائنـه         . يسند تنفيذ 
  .  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                    

سقوط الحق في االستئناف إليداع صحيفته إدارة الكتاب بعـد مـضي أكثـر مـن خمـسة عـشر                    ب
يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الـصحيفة أودعـت خـالل الثالثـين يومـاً مـن                    

 .  تمييزهويوجبيعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . تاريخ صدور هذا الحكم

  )٧٢٦مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢١/٦/٢٠٠٤جلسة  تجاري ١٠٠١/٢٠٠٣الطعن (

أن المـشرع   . علـة ذلـك   . األصـل عـدم جـوازه     . الطعن في الحكم بدعوى البطالن األصـلية       -١٨٠٢
إذا . االسـتثناء .  محـددة وإجـراءات معينـة      آجـاالً حصر طرق الطعن في األحكام ووضع لهـا         

وى الـبطالن   كان الطعن غير جائز أو كان قـد اسـتغلق فـال سـبيل إلهـدار الحكـم إال بـدع                    
 . األصلية

  )٧٢٧مج القسم الخامس المجلد األول ص ٧/٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٠١١/٢٠٠٣الطعن (

قبـول  . األحكام التي ال يحتمل الفصل فيها إال حـالً واحـداً بالنـسبة للمحكـوم علـيهم جميعـاً                   -١٨٠٣
مثـال فـي    . وسـيلتاه . الطعن المرفوع بعد الميعاد من أحدهم أو بعد قبـول مـانع مـن الطعـن               

 . موضوع غير قابل للتجزئة

  )١٢٤مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢/٥/٢٠٠٥جلسة  مدني ٥٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧ن والطع(

عـدم جـواز االستعاضـة عـن هـذا          . أثـره . ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين        -١٨٠٤
ـ          . مؤدى ذلـك  . اإلجراء بأي إجراء آخر    ه ميعـاد الطعـن ال      أن إعـالن الحكـم الـذي ينفـتح ب

يجزئ عنه ثبوت اطالع من يراد إعالنه على الحكم أو علمـه بـه بـأي طريقـة أخـرى ولـو                       
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. علـة ذلـك   . ال يكفـي  . القول بتحقق الغاية من اإلعالن بثبوت علمه فعـالً بـالحكم          . كانت قاطعة 
 يـرد  أن تحقق الغاية ال يكتفي بها إال حيث يكون هناك إجراء باطل أمـا اإلجـراء المعـدوم فـال                   

  . عليه تصحيح
ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلـسات االسـتئناف أو تقـديم مـذكرة بدفاعـه وخلـو                     -

أن بـاب الطعـن بـالتمييز يظـل مفتوحـاً وال            . أثـره . األوراق مما يفيد إعالن الحكم إليه قانوناً      
 يغنـى   ينال من ذلك علمه فعالً بالحكم من سلوكه طريق التمـاس إعـادة النظـر فيـه إذ أنـه ال                    

 . عن وجوب إعالنه

  )٧٢٨مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٢/١١/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٩/٢٠٠٤الطعن (

مـن حاالتـه    . االسـتثناء . األصل أنه مـن تـاريخ النطـق بـالحكم         . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -١٨٠٥
تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلـسات المحـددة لنظـر الـدعوى وعـدم تقديمـه        

ة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع الـسير فيهـا ولـو كـان قـد                مذكر
مثـال لتخلـف    . بدء ميعاد الطعن مـن تـاريخ إعـالن الحكـم          . حضر في الجلسات السابقة عليها    

 . المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب

  )٧٢٨مس المجلد األول صمج القسم الخا ١٩/١٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ٧٣١/٢٠٠٤الطعن (

عدم جـواز الطعـن فيهـا قبـل صـدور الحكـم المنهـي        . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة    -١٨٠٦
ال . الحكـم الـصادر فـي مـسألة فرعيـة         .  مرافعـات  ١٢٨م  . حاالته. االستثناء. للخصومة كلها 

 . االطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كله. يندرج ضمن األحكام المستثناة

  )٧٢٩مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٣/٢/٢٠٠٦جلسة  مدني ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ن والطع(

إثبات المعترض غـش مـن كـان يمثلـه فـي            : شرطه. ماهيته. اعتراض الخارج عن الخصومة    -١٨٠٧
كفايـة  . عدم قبولـه ممـن ال يـسري عليـه الحكـم           : مؤداه. الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم     

  . اء الحجية في مواجهتهأن يدفع بانتف
حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الـشركاء طرفـاً فيهـا شـأن                 . دعوى القسمة  -

الـشريك طالـب    . تمام قـسمة العقـار الـشائع بطريـق التـصفية          . ذلك شأن عقد القسمة االتفاقية    
ـ   : أثـره . القسمة ال يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين         اره ممـثالً لغيـره مـن       عـدم اعتب

اعتراضـه علـى الحكـم      . عـدم اختـصام أحـد الـشركاء       . مـؤداه . الشركاء في هذه الـدعوى    
 . غير مقبول. باعتراض الخارج عن الخصومة

  )٧٢٩مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٠/٢/٢٠٠٦جلسة  مدني ٤٥٥/٢٠٠٥الطعن (

 . حاالته. الطعن فيها. األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى -١٨٠٨

  )٧٣٠مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٠/٦/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٨٥/٢٠٠٥الطعن (
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امتنـاع  . حصرها المـشرع وفقـاً آلجـال محـددة وإجـراءات معينـة      . طرق الطعن في األحكام    -١٨٠٩
بحث أسباب العوار التي قـد تلحـق باألحكـام إال عـن طريـق الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن                   

علـة  . يل إلهدارها بدعوى بطالن أصـلية أو الـدفع بـه مادامـت قـد اسـتغلقت             ال سب . المناسبة
مجـرد مخالفتـه نـص قـانوني أو مـا           . تجرد الحكم من أحد أركانه األساسـية      : االستثناء. ذلك

  . ال يرتب انعدامه. استقرت عليه محكمة التمييز
هـا للطعـن بـالتمييز      قابليت. جواز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة            -

امتنـاع الخـصم فـي المواجهـة        . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . أو الطعن عليها فعالً بذلك    
مـادام قـد    . معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه                

 مخـالف   مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر       . التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك         
للقانون بشأن إعمال حجية األمر المقضي بموجب حكم التماس إعـادة النظـر محـل الطعـن فـي            

 . مسألة الجنسية

  )٧٣٢مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٦/٩/٢٠٠٦جلسة اري إد ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

، ٥٩/١٩٨٢ والمراسـيم    ٥٧/١٩٨٢الدائرة المشكلة بالمحكمـة الكليـة وفقـاً للمرسـوم بقـانون              -١٨١٠
اختصاصها نوعياً بالفصل فيمـا كانـت تفـصل فيـه هيئـة التحكـيم               . ١٠٠/١٩٨٣،  ٧٥/١٩٨٣

. وهي المنازعات المتعلقة بمعامالت األسهم التـي تمـت باألجـل والمطالبـات المترتبـة عليهـا                
انتهائيـة األحكـام الـصادرة منهـا فـي حـدود هـذا              . مـؤدى ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    

 . صحيح.  وقضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيهاالتزام الحكم ذلك. االختصاص

 )١٠١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠/٢٠٠٠الطعن (

يستمده من مركزه اإلجرائـي الـذي ينـشأ بـصدور الحكـم المطعـون               . حق الطاعن في الطعن    -١٨١١
يكـون فـي حاجـة إلـى        الزمـه أن    . حاالتـه . فيه غير محقق لمقصوده وال يتفق مع ما يدعيـه         

. حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنـه فـصل فـي مـسألة قانونيـة فـصالً ضـاراً بـه                      
طعنـه  . من لم يقض عليه بشيء ولم يمـس مركـزه القـانوني وصـدر الحكـم لـصالحه         . مؤداه

 . غير جائز

 )٣٠٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٨٤٢/٢٠٠٤، ٨٣١الطعنان (

امتداده إذا صـادف نهايتـه عطلـة رسـمية إلـى            . من تاريخ النطق بها   . ميعاد الطعن في األحكام    -١٨١٢
 . مثال. أساس وأثر ذلك. أول يوم عمل بعدها

 )٤٣ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

  .  يكون بطرق الطعن المقررةعوارهبحث . صدور الحكم صحيحاً -١٨١٣
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 أركانـه   أحـد مـن   تجـرد الحكـم     . حاالتهـا . وى بطالن أصلية للحكـم أو الـدفع بهـا         رفع دع  -
 . مثال. األساسية

  )٢٤٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٨٧٢/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:إجراءات الطعن -

وجـوب تقـديم الـدليل علـى صـحتها عنـد إيـداع              . وجه الطعن التي يتمسك بهـا الطـاعن       أ -١٨١٤
مثال بشأن النعي بوجود قرابة بـين رئـيس الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم                 . علة ذلك . الصحيفة

 . ومحامي أحد الخصوم

  )٧٣٢مج القسم الخامس المجلد األول ص ٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة  عمالي ١٧١/٢٠٠٤الطعن (

الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التـي ترفـع مـن الحكومـة أو عليهـا أمـام                      -١٨١٥
حظر االستعانة إلى جانبهـا بمحـام خـاص مـن القطـاع             عدم  . ارة الفتوى والتشريع  إلد. المحاكم
  . األهلي

رئيس مجلس إدارتها هو الـذي يمثلهـا أمـام القـضاء ولـه أن               . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية    -
توقيـع هـذا المحـامى علـى     . يوكل محامياً أهلياً إلى جانـب محـامى إدارة الفتـوى والتـشريع      

 . تمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانونصحيفة الطعن بال

  )٧٣٢مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢/٣/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨ انالطعن(
  

  -:قابلية الحكم للطعن -

 . ال يجوز أال من المحكوم عليه. الطعن في الحكم -١٨١٦

  )٨٤٠ول صمج القسم األول المجلد األ ١/٢/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٠١/١٩٨٣الطعن (

 . متى يبدأ. ميعاد الطعن في األحكام -١٨١٧

  )٨٤١مج القسم األول المجلد األول ص ٢٠/٦/١٩٨٤تجاري جلسة  ١٤/١٩٨٤الطعن (

ال يقبل الطعن فيهـا بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة                 . محكمينالحكم الصادر بتعيين     -١٨١٨
 . وغير العادية

  )٨٤٢ل المجلد األول صمج القسم األو ٢٧/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٧١/١٩٨٤الطعن (
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امتـداد  .  مرافعـات  ١٤١،  ١٢٩م.  يوماً من تاريخ صـدور الحكـم       ٣٠. ميعاد الطعن باالستئناف   -١٨١٩
 .  مرافعات١٧م. الميعاد إذا صادف اليوم األخير يوم عطلة رسمية

  )٨٤٢مج القسم األول المجلد األول ص ١/٤/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٣/١٩٨٥الطعن (

من تاريخ صدوره ما لم يكن المحكوم عليـه قـد تخلـف عـن حـضور                  .ميعاد الطعن في الحكم    -١٨٢٠
 . علة ذلك. جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ من تاريخ اإلعالن الصحيح

  )٨٤٢مج القسم األول المجلد األول ص ١/٤/١٩٨٥تجاري جلسة  ٦١/١٩٨٤الطعن (

الحكـم الـصادر مـن      .  مرافعـات  ١٥٢م. يجوز الطعـن فيهـا بطريـق التمييـز        األحكام التي    -١٨٢١
ال يتعـارض مـع الـسند       . المحكمة الكلية بهيئة استئنافية في إشكال فـي تنفيـذ حكـم محكمـين             

 . عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. التنفيذي موضوع اإلشكال

  )٨٤٣مج القسم األول المجلد األول ص ١٥/٤/١٩٨٥ جلسة مدني ٦/١٩٨٥الطعن (

المنـاط فـي تحديـد      .  مرافعـات  ١٢٧م  . كـوم عليـه   ال يجوز الطعن في األحكام إال مـن المح         -١٨٢٢
ال يجـوز لمـن لـم يكـن فـي           . مـؤدى ذلـك   . توجيه الطلبات منه أو إليه    . الخصم في الدعوى  

. موقف الخصم أمام محكمة أول درجـة توجيـه طلـب جديـد أمـام محكمـة الدرجـة الثانيـة                    
 . مخالفة للقانون.  قبول الحكم المطعون فيه مثل هذا الطلب١٤٤/٣م

  )٨٤٣مج القسم األول المجلد األول ص ٥/٦/١٩٨٥تجاري جلسة  ٣١/١٩٨٥عن الط(

ال . األحكام التي تصدر أثناء سير الـدعوى وقبـل الحكـم الختـامي المنهـي للخـصومة كلهـا                   -١٨٢٣
. المقـصود بـالحكم المنهـي للخـصومة       .  مرافعـات  ١٢٨االستثناء م . على استقالل يجوز الطعن   

لمطعـون ضـده وتأييـد الحكـم االبتـدائي بعـدم انطبـاق              الحكم بعدم جواز االستئناف بالنسبة      
غيـر منـه للخـصومة كلهـا وال         . سداد الرسم بالنسبة آلخـر    قانون العمل واستبعاد الدعوى لعدم      

 . علة ذلك. يجوز الطعن فيه

  )٨٤٤مج القسم األول المجلد األول ص ٢٤/٦/١٩٨٥ جلسة عمالي ١١/١٩٨٥الطعن (

الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي         . وسيلة تداركـه  . هوإغفال الفصل في بعض الطلبات عن س       -١٨٢٤
أما إذا كان المستفاد مـن أسـباب الحكـم أو منطوقـه أنـه رفـض                 . أصدرت الحكم للفصل فيها   

 . هذه الطلبات صراحة أو ضمناً فوسيلة تصحيحه هو الطعن عليه بإحدى طرق الطعن

  )٨٤٤مجلد األول صمج القسم األول ال ١٧/٧/١٩٨٥تجاري جلسة  ٣٥/١٩٨٥، ٣٢ انالطعن(
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الطعـن فيـه علـى اسـتقالل        . الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي به الخـصومة كلهـا            -١٨٢٥
غيـر جـائز الحكـم بإلغـاء الحكـم المـستأنف وبطـالن              . قبل صدور الحكم المنهي للخصومة    

 . حكم غير منهي للخصومة. إعالن صحيفة الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة

  )٨٤٤مج القسم األول المجلد األول ص ٢١/١٠/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ١٦/١٩٨٥الطعن (

: يـستثنى . غيـر جـائز   . الطعـن فيهـا علـى اسـتقالل       . األحكام غير المنهية للخصومة كلهـا      -١٨٢٦
عـدم  ل. مثـال . األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الـدعوى والقابلـة للتنفيـذ الجبـري            

فقة عن مـدة معينـة وتوجيـه اليمـين للطاعنـة دون تحديـد               فصل الحكم في شق منه في طلب ن       
 . ليس حكماً منهياً للخصومة كلها. جلسة للحلف

  )٨٤٥مج القسم األول المجلد األول ص ٣٠/١٢/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٧/١٩٨٥الطعن (

مناط عدم جواز الطعن في األحكام الصادرة بناء علـى اليمـين الحاسـمة أن يكـون توجيههـا أو          -١٨٢٧
 .  أو النكول عنها مطابقاً للقانونحلفها

  )٦٤٨مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٧/٢/١٩٨٩ جلسة  أحوال شخصية١٧/١٩٨٨الطعن (

خروجـه عـن    . مـا يجـاوز ذلـك     . حظر الطعن فيه بأي طريق    . الحكم الصادر بتعيين المحكمين    -١٨٢٨
 . نطاق الحظر

  )٦٤٨لمجلد الثاني صمج القسم الثاني ا ٢٧/٢/١٩٨٩تجاري جلسة  ١٧٤/١٩٨٨الطعن (

أن يكـون توجيههـا     . مناطـه . عدم جواز الطعن في األحكام الصادر بناء على اليمـين الحاسـمة            -١٨٢٩
 . مثال. أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون

  )٦٤٨مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٧/٣/١٩٨٩ جلسة أحوال شخصية ٢٠/١٩٨٨الطعن (

االختـصاص  . طـرق الطعـن فيهـا     . لمراسيم بقـوانين واللـوائح    الحكم بعدم دستورية القوانين وا     -١٨٣٠
انعقــاده للجنــة فحــص الطعــون بالمحكمــة الدســتورية دون غيرهــا مــن جهــات . بــالطعن

 . االختصاص

  )٦٥٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٢/٦/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢٠/١٩٨٨الطعن (

المحكـم فـي مـسألة أوليـة ترتـب          فصل  . مناطه. حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم       -١٨٣١
 . جواز الطعن فيه. أثره. عليه إجابة طلب تعيين المحكم

  )٦٥٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٤/١/١٩٩٠تجاري جلسة  ٢٥٧/١٩٨٩الطعن (

 . ورودها على سبيل الحصر. حاالته. استئناف حكم مرسي المزاد -١٨٣٢

  )٦٥٠اني المجلد الثاني صمج القسم الث ٢٩/١/١٩٩٠ جلسة مدني ١٤/١٩٨٩الطعن (
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. األصـل عـدم جـواز اسـتئنافها       . األحكام الصادرة من محكمـة أول درجـة بـصفة انتهائيـة            -١٨٣٣
النص على خالف ذلك أو إذا كانت باطلة أو مبنيـة علـى إجـراءات باطلـة أو كانـت           . االستثناء

 . صادرة على خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي

  )٦٥٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٩/٣/١٩٩٠ جلسة عمالي ٢/١٩٩٠الطعن (

شـموله  . تعديل النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية بجعلـه خمـسة آالف دينـار بـدالً مـن ألـف                  -١٨٣٤
سريان هـذا التعـديل بـأثر مباشـر علـى األحكـام       . كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية 

لطعـن أو عـدم قابليتـه تتعلـق بآثـار الحكـم           أن قابليـة الحكـم ل     : علة ذلك . الصادرة بعد نفاذه  
 . مثال. فيحكمها القانون الساري وقت صدوره

  )٦٥٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٩/٣/١٩٩٠ جلسة  عمالي٢/١٩٩٠الطعن (

مختصة وحـدها بالفـصل فـي الطعـن فـي األحكـام             . لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية     -١٨٣٥
طـرح  . سـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين واللـوائح         الصادرة بعدم جدية المنازعة فـي د      

 . غير مقبول. الطعن على محكمة التمييز

  )٦٥٠مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٤/٦/١٩٩٠تجاري جلسة  ٢٠/١٩٩٠الطعن (

صـدور  : مناطـه . عـدم قابليتـه للطعـن     . الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب المحامي         -١٨٣٦
 . ئياألمر بالطريق الوال

خـضوع الحكـم    . أثـره .  مـرددة بـين المحـامي والموكـل        امي في خـصومة   تقدير أتعاب المح   -
 . مثال لحكم قابل لالستئناف. الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن

  )٦٥٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٨/٨/١٩٩٠تجاري جلسة  ١٠/١٩٩٠الطعن (

مـا يـشترط فـي القبـول        .  علـى صـدوره    كم قد يكـون سـابقاً     القبول المانع من الطعن في الح      -١٨٣٧
  . مثال لتخلف مثل هذا القبول. الضمني

  )٧٠٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٠/٥/١٩٩٥ جلسة  أحوال شخصية٧٩/١٩٩٢الطعن (

العبرة في تحديد المطعون فيه باالستئناف مـن قـضاء أول درجـة هـو الطلبـات الـواردة فـي                -١٨٣٨
قضاء محكمة أول درجة فيما لـم يطـرح مـن هـذه الطلبـات               . وليس بأسبابه صحيفة االستئناف   

  . مثال. عدم قبول مناقشته أمام محكمة التمييز. أثره. يصبح باتاً
  )٧٠٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٧/٦/١٩٩٥تجاري جلسة  ٢٤٨/١٩٩٥الطعن (

ميعـاد الطعـن فيـه أو قبلـه         للمحكوم عليه الذي فـوت      . أثره. صدور الحكم في التزام بالتضامن     -١٨٣٩
 إليـه فـي طلباتـه       أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زمالئـه منـضماً              
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وإال أمرت المحكمة الطاعن باختصامه على أال يكـون لـه أن يطلـب مـا يخـالف مـا طلبـه                      
 . الطاعن في الطعن أو يزيد عليه وإال كان غير مقبول

  )٧٠٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٩/١/١٩٩٦سة تجاري جل ٢٥٣/١٩٩٥الطعن (

األصـل أن الطعـن فيـه علـى         . الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي به الخصومة كلهـا           -١٨٤٠
  . مثال. استقالل غير جائز

  )٢٩٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٢/١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٣٣٨/١٩٩٥الطعن (

األصـل أن الطعـن فيـه علـى         .  وال تنتهي به الخصومة كلهـا      الحكم الصادر أثناء سير الدعوى     -١٨٤١
  . مثال بشأن حكم لم تنته به الخصومة كلها. استقالل غير جائز

  )٢٩٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٩/١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٢٩/١٩٩٦الطعن (

اب المتعلقة بعدم جواز الطعن باالسـتئناف فـي األحكـام الـصادرة فـي حـدود النـص                  القواعد -١٨٤٢
وقـوع بطـالن    . مـا يـستثنى مـن ذلـك       . تعلقها بالنظام العام  . االنتهائي لمحكمة الدرجة األولى   

تعييـب الحكـم بمخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي             . في الحكم أو بطالن في اإلجراءات اثر فيـه        
  . مثال. عدم جواز استئنافه. أثره. تطبيقه
  )٢٩٩ع المجلد الرابع صمج القسم الراب ٢٠/١/١٩٩٧ جلسة  عمالي٤٥/١٩٩٦الطعن (

  . عدم قبول الطعن بالتمييز. أثره. قبول الحكم صراحة أو ضمناً -١٨٤٣
  )٢٩٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٣٥/١٩٩٦الطعن (

األصـل أن الطعـن فيـه علـى         . الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي به الخصومة كلهـا           -١٨٤٤
  . استقالل غير جائز

. حكـم غيـر منـه للخـصومة       . م الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي دون تقيـيم حـصته          الحك -
  . ١٩٩٣ لسنة ٤٤ ق٤/٤م. جواز الطعن عليه باالستئناف

  )٣٠٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/١/١٩٩٧ جلسة  تجاري٢٣١/١٩٩٥الطعن (

لقـضائي واإليـداع فـي    األحكام الصادرة من محكمة األحـداث بـالتوبيخ والتـسليم واالختبـار ا             -١٨٤٥
مأوى عالجي ال يجوز الطعن عليها بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن بمـا فيهـا المعارضـة                      

  . واالستئناف
  )٣٠٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٣/٣/١٩٩٧ جلسة مدني ٦٧/١٩٩٦الطعن (
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األصـل أن الطعـن فيـه علـى         . الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي به الخصومة كلهـا           -١٨٤٦
  . مثال. قالل غير جائزاست

  )٣٠١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٧/٤/١٩٩٧ جلسة  تجاري٤٢١/١٩٩٦الطعن (

المرسـوم  . علـة ذلـك   . سـريانه علـى المنازعـات العماليـة       . النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية    -١٨٤٧
خلـت نـصوصه ممـا يفيـد الخـروج          .  بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكليـة      ٤٦/١٩٨٧بقانون  

  . ه المنازعات على القواعد العامة في االستئنافبهذ
  . متى تعد الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها -
  . مثال. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -

  )٣٠١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٤/٤/١٩٩٧ جلسة عمالي ٧٩/١٩٩٦الطعن (

  . شروطه. الصادر في حدود النصاب االنتهائي لقضاء محكمة أول درجةاستئناف الحكم  -١٨٤٨
  )٣٠٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٤/٤/١٩٩٧ جلسة عمالي ٩٤/١٩٩٦الطعن (

  . غير جائز. الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي -١٨٤٩
  )٣٠٣د الرابع صمج القسم الرابع المجل ٣/٥/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ١١٤/١٩٩٥الطعن (

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الحكـم االسـتئنافي المـشوب بمخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي                 -١٨٥٠
حـق الطعـن    . تطبيقه أو إذا وقع بطالن فيه أو بطالن في اإلجراءات كان لها أثـر فـي الحكـم                 

بالتمييز في أي حكم انتهائي فصل في ذات النـزاع خالفـاً لحكـم آخـر سـبق أن صـدر بـين                       
خلو الطعن من بيـان مـا إذا كـان هـذا الحكـم قـد صـدر                  . صوم وحاز قوة األمر المقضي    الخ

  . عدم جواز الطعن. أثره. خالفاً لحكم سابق
  )٣٠٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٣/٦/١٩٩٧ جلسة  تجاري٢٧٦/١٩٩٦الطعن (

ال إذا كانـت    غيـر جـائز الطعـن فيهـا بـالتمييز إ          . األحكام الصادرة من غير محكمة االستئناف      -١٨٥١
قد فصلت في النزاع خالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة األمـر                     

  . المقضي
  . مثال لحكم غير جائز الطعن فيه. متى يكون. التمسك بحجية األحكام -

  )٣٠٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٦/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٢٠٥/١٩٩٧الطعن (

كام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى إال فـي                  عدم جواز استئناف األح    -١٨٥٢
القـصور فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة يترتـب       . أحوال معينة منها حالة وقوع بطالن في الحكم     

  . ال يؤدي إلى ذلك. ما يعتور أسبابه القانونية. عليه بطالنه
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ـ    . ما يقع في الحكم االبتدائي من خطأ في تقدير الدليل          - أن . شـرط ذلـك   . ه بطـالن  ال ينبنـي علي
  . يكون الحكم قد تضمن ما يفيد إلمامه بالدليل المقدم في الدعوى وأخضعه لتقديره

  )٣٠٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/٦/١٩٩٨ جلسة  تجاري١٠٢/١٩٩٧الطعن (

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم انتهائي فصل في نـزاع خالفـاً لحكـم آخـر سـبق وأن                      -١٨٥٣
العبـرة فـي ذلـك بوحـدة النـزاع الـذي            .  الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي      صدر بين 

  . فصل فيه الحكم الثاني على نحو مخالف
  )٣٠٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٢/٦/١٩٩٨ جلسة  تجاري٤٦٧/١٩٩٦الطعن (

ـ                     -١٨٥٤ دير الدعوى ال تعتبر مجهولة القيمة إال إذا رفعت بطلـب غيـر مقـدر القيمـة أو استعـصى تق
  . مثال لدعوى عمالية قابلة لتقدير قيمتها. قيمته

  . مثال. مناطه. عدم جواز االستئناف لقلة النصاب -
  )٣٠٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٨/٩/١٩٩٨ جلسة عمالي ٢٢/١٩٩٨الطعن (

  . يجوز استئنافه أيا كانت قيمة الدعوى. الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالنفقة -١٨٥٥
م الصادرة في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهـر تكـون انتهائيـة إذا لـم تتجـاوز                  األحكا -

  .  مرافعات٣٤/٢م. أساس ذلك. قيمتها خمسة آالف دينار
  )٣٠٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢١/١١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٨٣/١٩٩٧الطعن (

  . متى يكون انتهائياً. الحكم االبتدائي -١٨٥٦
مة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيـق علـى قابليـة األحكـام الـصادرة فـي                  القواعد العا  -

  . المنازعات العمالية لالستئناف من عدمه
  )٣٠٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١١/١/١٩٩٩ جلسة عمالي ٦٠/١٩٩٨الطعن (

: سـتثناء اال. األصل العام أن كل حكم يصدر أثناء سير الدعوى ال يقبـل الطعـن علـى اسـتقالل                  -١٨٥٧
األحكام الوقتيـة أو المـستعجلة أو الـصادرة بوقـف الـدعوى أو الموضـوعية القابلـة للتنفيـذ                    

  . الجبري
  )٣٠٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/٢/١٩٩٩ جلسة عمالي ١٤/١٩٩٨الطعن (

عدم جواز الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الـدعوى إال بعـد صـدور الحكـم المنهـي                     -١٨٥٨
  . مثال. ما يستثنى من ذلك.  كلها وقابلية الحكم األخير للطعنللخصومة

  )٣٠٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/٣/١٩٩٩ جلسة اريإد ٤٦٥/١٩٩٨الطعن (
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قصر الطعن بالتمييز على األحكام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف واألحكـام االنتهائيـة إذا                   -١٨٥٩
ن الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة األمـر        فصلت في نزاع خالفاً لحكم آخر سبق وأن صـدر بـي           

  . مثال لطعن غير جائز. المقضي
  )٣٠٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٢/٣/١٩٩٩ جلسة  تجاري٢١٩/١٩٩٨الطعن (

صدور الحكم من دائرة اإليجارات بمحكمة االسـتئناف فـي منازعـة إيجاريـة عاديـة خاضـعه                   -١٨٦٠
عـدم جـواز الطعـن فيـه        . ر األمـاكن   في شأن إيجـا    ١٩٧٨ لسنة   ٣٥ألحكام المرسوم بقانون    

  . بطريق التمييز
  )٣٠٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٥/٦/١٩٩٩ جلسة اريإد ٥٦/١٩٩٨الطعن (

عدم جواز الطعن في األحكام إال ممـن كـان خـصماً فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه الحكـم                         -١٨٦١
 الـصفة موضـعاً     ال يشترط فـي بيـان هـذه       . المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً بها       

  . مثال. يكفي لصحة ذلك ورودها في أي موضع منها. معيناً من صحيفة الطعن
  )٣٠٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٣/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٦٤٩/١٩٩٨الطعن (

الطعن بالتمييز هو طريق استثنائي للطعن في األحكام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف وفـي                   -١٨٦٢
نت المحكمة التي أصدرته إذا فصل فـي نـزاع خالفـاً لحكـم آخـر سـبق       أي حكم انتهائي أيا كا  

الهـدف مـن إجـازة المـشرع لهـذا          . صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمـر المقـضي         
  . الطريق االستثنائي

  . عدم جواز اتخاذ التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بطريق التمييز -
  . يقرره المشرعأمر . انتهاء مطاف الخصومة عند درجة معينة -

  )٣٠٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٦٤/١٩٩٨الطعن (

. عدم جواز رفع استئناف فرعي بعد إقامة االستئناف األصـلي وقبـول المـستأنف عليـه الحكـم                  -١٨٦٣
  . جواز التمسك بذلك ألول مرة أمام محكمة التمييز: مؤدى ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام

  )٣٠٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٨/٦/١٩٩٩ جلسة عمالي ١٥٩/١٩٩٨الطعن (

علـة  . حظر الطعن على الحكم الذي يصدر بتعيين محكم مـا لـم يتجـاوز الحكـم هـذا النطـاق        -١٨٦٤
  . مثال لقابلية الحكم لالستئناف. ذلك

قضاء الحكم في الخصومة كما يكـون بـصفة صـريحة فـي المنطـوق يكـون أيـضاً بـصفة                      -
  . مثال. ية في المنطوق أو األسباب التي ال يقوم المنطوق بدونهاضمنية حتم

  )٣١٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٥/٩/١٩٩٩ جلسة  تجاري٢٤/١٩٩٩الطعن (
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عدم جواز استئناف األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بـصفة انتهائيـة مـا لـم يـنص                    -١٨٦٥
 حكـم سـابق لـم يحـز قـوة األمـر             القانون على خالف ذلك أو كانت صـادرة علـى خـالف           

  . المقضي أو لحقها بطالن أو بنيت على إجراءات باطلة
. حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى ال تتجـاوز خمـسة آالف دينـار                     -

األحكـام الـصادرة مـن      . سريان ذلك على كافة المنازعات التـي تخـتص بهـا تلـك المحكمـة              
  . ستثناة من تلك القاعدةالدائرة العمالية غير م

  )٣١١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٥/١٠/١٩٩٩ جلسة عمالي ١١٤٨/١٩٩٨الطعن (

خـروج بطـالن اإلجـراءات      . ورودها على سـبيل الحـصر     . حاالته. استئناف حكم رسو المزاد    -١٨٦٦
  . علة ذلك. السابقة على جلسة البيع من تلك الحاالت

  )٣١١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/١١/١٩٩٩ جلسة مدني ٩/١٩٩٨الطعن (

  . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة األصلية المنعقدة بين طرفي التداعي -١٨٦٧
عـدم  . الحكم الصادر بعدم االختصاص النوعي واإلحالة هو حكم ال تنتهـي بـه الخـصومة كلهـا           -

  . جواز استئنافه إال مع استئناف الحكم الصادر في موضوع النزاع
  )٣١٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٣٥٨/١٩٩٩الطعن (

الحـاالت  . عدم جواز استئناف األحكام الصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى           -١٨٦٨
تبطلـه وتجيـز اسـتئنافه      . مخالفـة الحكـم للثابـت فـي األوراق        . ماهيتها. التي يجوز فيها ذلك   

  . صادراً في حدود النصاب االنتهائي لمحكمة أول درجةاستثناء حتى ولو كان 
  )٣١٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/٣/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٧١/١٩٩٩، ٦٩ انالطعن(

. عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعـن فيمـا تـصدره محكمـة التمييـز مـن أحكـام                     -١٨٦٩
ـ             ي الطعـن أو شـمل الحكـم        سريان ذلك على جميع األحكام سواء اقتصر قضاؤها على الحكـم ف

  . مثال اللتماس بإعادة النظر. في الموضوع
  )٣١٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٠/٤/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٣٥/١٩٩٩الطعن (

النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية خمسة آالف دينـار شـموله لكافـة المنازعـات التـي تخـتص                   -١٨٧٠
  . المذكورة بالفصل فيها ابتدائياًالمحكمة 

. صل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة مـن محكمـة الدرجـة األولـى بـصفة انتهائيـة                  األ -
  . االستثناء

تحديد الطاعن طلباته أمام أول درجة ببراءة ذمته من ديـن النفقـة المحكـوم بهـا عليـه وإلـزام                      -
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ك هو في حقيقته طلـب واحـد بـرد ذلـك المبلـغ والـذي                .  د ٢٩٢٠المطعون ضدها برد مبلغ     
مخالفـة  . تقدر قيمة الدعوى والحكـم الـصادر ال يحـوز اسـتئنافه لقلـة النـصاب               على أساسه   

  . يعيبه. الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ضمنياً بجوازه
  )٣١٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/٤/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٣/١٩٩٩الطعن (

كـام الـسابق صـدورها والتـي ال         أثره اسـتئناف جميـع األح     . استئناف الحكم المنهي للخصومة    -١٨٧١
  . عدم قبولها ممن صدرت ضده. شرط ذلك.  مرافعات١٢٨تقبل الطعن وفقاً لنص المادة 

. هنتـضم . لزومـه . تضمنها الحكم بالطلبات المبداة أمـام محكمـة أو لدرجـة          . صحيفة االستئناف  -
  . طلب إلغاء الحكم المستأنف الذي رفضها

  )٣١٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/٥/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٩٤/١٩٩٩الطعن (

منع الطعن في األحكام الصادرة من محكمة التمييز بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة                     -١٨٧٢
جواز إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستـشارين الـذين أصـدروه سـبب                . وغير العادية 

  . مثال ال يتوافر فيه ذلك. من أسباب عدم الصالحية
  )٣١٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/٥/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٢٦٩/١٩٩٩الطعن (

عـدم قبـول الطعـن فيـه     . الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة األمـر المقـضي بـه         -١٨٧٣
الطعـن المبنـي علـى بطـالن فـي          : االسـتثناء . بأي طريق من طرق الطعـن فـي األحكـام         

  . اإلجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها
  )٣١٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٧/٥/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٥٨١/١٩٩٩الطعن (

  . وسيلة استدراكه. إغفال المحكمة لبعض الطلبات إغفاالً كلياً -١٨٧٤
ورفـضت مـا عـدا ذلـك مـن          "عبارة  . فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحة أو ضمناً          -

  . مثال. مفادها. الواردة بالمنطوق" الطلبات
  )٣١٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/٥/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٤٤/١٩٩٩الطعن (

عدم جواز الطعن على استقالل في األحكام التي تصدر أثناء سير الـدعوى أيـا كـا نوعهـا قبـل         -١٨٧٥
الحكـم بإثبـات تـرك      : مثـال . االسـتثناء . صدور الحكم الختـامي المنهـي للخـصومة فيهـا         

البتـدائي وبإعـادة الـدعوى لمحكمـة أول درجـة           الخصومة بالنسبة لخـصم وبإلغـاء الحكـم ا        
  . للفصل فيها هو حكم ال تنتهي به الخصومة وليس مما استثنى ومن ثم ال يجوز الطعن فيه

  )٣١٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/٦/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٤٨٦/١٩٩٩الطعن (
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وجـوب  . يةعدم جواز الطعن في الحكم بسبب إغفـال الفـصل فـي أحـد الطلبـات الموضـوع                  -١٨٧٦
  . مثال. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم للتدارك ما فاتها القضاء فيه

  )٣١٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١١/٦/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٨٩٩/٢٠٠٠، ٧٥٢ انالطعن(

القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن باالسـتئناف فـي األحكـام الـصادرة فـي حـدود النـصاب                    -١٨٧٧
جـواز اسـتئنافها فـي حالـة        . اكم الدرجة األولى هي قواعد متعلقة بالنظـام العـام         االنتهائي لمح 

عيـب مخالفـة القـانون أو الخطـأ         . وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثـر فيـه           
  . مثال. في تطبيقه ال تجيز االستئناف

  .  آالف دينارحكم المحكمة الكلية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسة -
  )٣١٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٢/٦/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٨/٢٠٠٠الطعن (

األصـل قبولهـا لالسـتئناف أيـا كانـت قيمـة       . األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخـصية      -١٨٧٨
الحكـم الـصادر    . المسائل المتعلقة بـالميراث والوصـية والوقـف والمهـر         : االستثناء. المنازعة
  . شرطه أال تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينار. لمحكمة الكلية انتهائياًفيها من ا

  )٣١٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٥/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٩٢/١٩٩٩الطعن (

  . غير جائز. التماس إعادة النظر في الحكم للمرة الثانية -١٨٧٩
  )٣١٨د الرابع صمج القسم الرابع المجل ٣/١٠/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٧٥٤/١٩٩٩الطعن (

ال يجـوز الطعـن فيهـا       . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهـي لهـا            -١٨٨٠
األحكام الوقتيـة والمـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والـصادرة فـي            . االستثناء. استقالالً

 منـع تقطيـع أوصـال القـضية الواحـدة         . علـة ذلـك   . شق من الموضوع وقابلة للتنفيذ الجبري     
وتوزيعها بين عدة محاكم وما يترتب على ذلـك مـن تعطيـل للفـصل فـي موضـوع الـدعوى           

  . مثال. وزيادة نفقات التقاضي
الحكم الصادر بعدم االختصاص النوعي واإلحالة ال تنتهـي بـه الخـصومة وال ينـدرج ضـمن                   -

  . ما استثنى
  )٣١٨ع صمج القسم الرابع المجلد الراب ١٣/١١/٢٠٠٠ جلسة مدني ٣٠٤/١٩٩٩الطعن (

دم جواز استئناف األحكام الصادرة بصفة انتهائية مـن محـاكم الدرجـة األولـى إال إذا نـص                   ع -١٨٨١
القانون على غير ذلك أو كانت صادرة على خالف حكم سابق لـم يحـز قـوة األمـر المقـضي                     

  . أو لحقها بطالن أو بنيت على إجراءات باطلة
  )٣١٨رابع المجلد الرابع صمج القسم ال ٢٠/١١/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٣٨/٢٠٠٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٣٠٣ -  

محكمة التمييز منعقدة في غرفة المشورة تقضي بعـدم قبـول الطعـن إذا مـا تـوافرت أسـباب                     -١٨٨٢
قرارها في ذلك بمثابة حكم قطعي حاسم ينهي الخـصومة أمـام التمييـز وال يقبـل الطعـن                   . ذلك

  . عليه بأي طريق
  )٣١٩ الرابع صمج القسم الرابع المجلد ٥/٢/٢٠٠١ جلسة  تجاري٤/٢٠٠٠الطعن (

اليمين الحاسمة هي المالذ لطالبها عندما تعوزه وسائل اإلثبات األخـرى التـي يـصرح القـانون                  -١٨٨٣
لمن توجه ومدى جواز الطعـن فـي الحكـم الـصادر بنـاء      . بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه     

  . عليها
  )٣١٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/٣/٢٠٠١ جلسة  تجاري٦٤٦/١٩٩٩الطعن (

منع الطعن المباشر في األحكام التي تـصدر أثنـاء سـير الـدعوى وال تنتهـي بهـا الخـصومة                     -١٨٨٤
  . مثال. االستثناء في ذلك. كلها حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة

  )٣٢٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٧/١٠/٢٠٠١ جلسة  تجاري٧٠٧/٢٠٠١الطعن (

لقاضي في شقه بعدم االختـصاص علـى سـند مـن أنـه      قضاء الحكم بعدم جواز استئناف الحكم ا    -١٨٨٥
فال يجوز الطعن فيه إال مـع الحكـم المنهـي للحـضور فـي            . ليس من الحاالت المستثناة في ذلك     

  . ال عيب. هذا الشق من النزاع
  )٣٢٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٧/١٠/٢٠٠١ جلسة  تجاري٧٠٧/٢٠٠١الطعن (

ام الصادرة من محكمة االسـتئناف فـي األحـوال المبينـة فـي              قصره على األحك  . الطعن بالتمييز  -١٨٨٦
 مرافعات وفي األحكام االنتهائية أيـاً كانـت المحكمـة التـي أصـدرتها إذا فـصلت                  ١٥٢المادة  

  . في نزاع خالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي
  )٣٢٠الرابع المجلد الرابع صمج القسم  ٨/١٠/٢٠٠١ جلسة  تجاري٣٧/٢٠٠١الطعن (

مـا لـم تنظـر فيـه المحكمـة ال يحـوز هـذه          . متى يكتسب قوة األمر المقضي    . القضاء النهائي  -١٨٨٧
  . الحجية

أثـر ذلـك علـى      . ال حجية له بالنـسبة للوفـاء      . بحث الحكم لوجود الدين دون أن يتعرض للوفاء        -
  . مثال بشأن تقدير أتعاب محاماة. جواز الطعن فيه

  )٣٢٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ جلسة  تجاري٣٧/٢٠٠١الطعن (

الطعن بالتمييز في الحكم االنتهائي لفصله في نزاع على خالف حكـم سـابق حـاز قـوة األمـر                     -١٨٨٨
ال يجوز إال إذا كان الحكم السابق صـادراً فـي دعـوى تتحـد خـصوماً وموضـوعاً                   . المقضي



 المرافعات        

 

- ٣٠٤ -  

مثـال لحكـم غيـر منـاقض للحجيـة          . عون فيـه  وسبب مع الدعوى التي صدر فيها الحكم المط       
  . بشأن مقابل ساعات عمل إضافية ومقابل الراحات األسبوعية والعطالت الرسمية

  )٣٢١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/١٠/٢٠٠١ جلسة عمالي ١٠٣/٢٠٠١الطعن (

فـصل فـي    إغفـال ال  . العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختاميـة           -١٨٨٩
  . ما يترتب عليه. أحد الطلبات

  . مثال. ما يشترط له. الطلب العارض -
عـدم جـواز    . بقـاؤه معلقـاً أمامهـا دون فـصل        . إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات سهواً       -

أن الطعن ال يقبل إال عـن الطلبـات التـي فـصل فيهـا الحكـم صـراحة أو         . علة ذلك . استئنافه
  . اللجوء لذات المحكمة. وسيلة تدارك اإلغفال. ضمناً

مـؤدى  . مبدأ أساسي من مبادئ النظام القـضائية متعلـق بالنظـام العـام            . التقاضي على درجتين   -
  . ذلك

  )٣٢٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٥/١٠/٢٠٠١ جلسة  تجاري٦٨٦/٢٠٠٠الطعن (

. االسـتثناء . هاعـدم جـواز اسـتئناف     . األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولـى         -١٨٩٠
  . حاالته
  )٣٢٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/١٠/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٥٤/٢٠٠١الطعن (

ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعـد صـدوره إقـرار بتزويرهـا أو قـضى                    -١٨٩١
  . للخصوم التماس إعادة النظر فيه. أثره. بتزويرها

. ال يجـوز  . لتماس في ورقة بنـى عليهـا الحكـم الملـتمس فيـه            االدعاء بالتزوير في دعوى اال     -
أن االلتماس غاية إلصالح حكم بنـي علـى ورقـة مـزورة ولـيس وسـيلة إلثبـات                   . علة ذلك 
  . التزوير

  )٣٢٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٢/١١/٢٠٠١ جلسة  تجاري٦٧/١٩٩٩الطعن (

 األحكـام الـصادرة مـن محـاكم الدرجـة           القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن باالسـتئناف فـي         -١٨٩٢
عـدم جـواز    . حاالتـه . اسـتئنافها . تعلقهـا بالنظـام العـام     . األولى في حدود النصاب االنتهائي    

  . استئنافها حال تعلق ذلك بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
  . مثال لحكم ال يجوز استئنافه. متى يكون انتهائياً. حكم المحكمة الكلية -

  )٣٢٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/١١/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ١٥٦/٢٠٠١الطعن (



 المرافعات        

 

- ٣٠٥ -  

عـدم جـواز   : أثـره . قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبـل صـدوره أو بعـده            -١٨٩٣
  . الطعن فيه

ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة االستئنافية أنـه ال يمـانع أن يقـوم المطعـون ضـده برؤيـة                     -
. ذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول األحكـام وتوكيـل الغيـر فـي ذلـك               والدته في أي وقت و    

الطعـن  . يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكـم الـذي قـضي بهـذه الطلبـات                
 . غير جائز. عليه بالتمييز

  )٤٣٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٩/٢/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ١٩٢/٢٠٠١الطعن (

عـدم جـواز الطعـن فيـه        . يحوز قوة األمر المقـضي    . ناء على اليمين الحاسمة   الحكم الصادر ب   -١٨٩٤
بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطـالن اإلجـراءات الخاصـة بتوجيـه اليمـين              

 . أثره. تعلق ذلك بالنظام العام. أو حلفها

  )٤٣٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة  عمالي ١٥٣/٢٠٠٠الطعن (

 علـى اليمـين   قصر الطاعن طعنـه علـى الحكـم الـصادر بنـاء     . نطاقه. الطعن بطريق التمييز   -١٨٩٥
الحاسمة دون الحكم السابق عليه الذي قـضي بقبـول توجيههـا والـذي لـم يطعـن فيـه بثمـة                      

 . علة ذلك. غير جائز. مطعن

  )٤٣٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة  عمالي ١٥٣/٢٠٠٠الطعن (

السـتئناف واألحكـام    األصل قـصره علـى األحكـام الـصادرة مـن محكمـة ا             . الطعن بالتمييز  -١٨٩٦
 كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت فـي نـزاع خالفـاً لحكـم آخـر سـبق أن                    ااالنتهائية أي 

  . صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي
نهائيـة وواجبـة النفـاذ      . الماليـة القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويـت لـألوراق            -

 . وال يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات

  )٤٣٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٣/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٦٠٦/٢٠٠١الطعن (

اختصاصها بالفصل في تقـدير أتعـاب المحامـاة فـي حالـة             . محكمة االستئناف ب. الدائرة المدنية  -١٨٩٧
عدم جواز الطعـن فـي حكمهـا الـصادر فـي هـذا              . عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطالنه      

تمييزه عن األمر الوالئي الذي يصدر من القاضـي بموجـب سـلطته الوالئيـة               . علة ذلك . الشأن
 . وال يحسم به النزاع بين الخصوم

  )٤٣٨صمج القسم الخامس المجلد السادس  ١٢/٥/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٨٦٧/٢٠٠٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٣٠٦ -  

عدم جـواز الطعـن فيهـا إال مـع          . األحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة         -١٨٩٨
. االسـتثناء . الحكم المنهي للخصومة ولو كانـت موضـوعية أو أنهـت جـزءاً مـن الخـصومة                

  . األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري
  . ماهيته. مةالحكم المنهي للخصو -
قضاء الحكم بتأييد الحكم االبتدائي بتحديد أجـر الطـاعن دون أن يفـصل فـي طلـب التعـويض                     -

بقاء هذا الطلب معروضاً علـى المحكمـة بعـد أن أحالـت الـدعوى بـشأنه                 . عن باقي مدة العقد   
. الطعـن فيـه بطريـق التمييـز       . حكم ال تنتهي به الخصومة المرددة بين الطـرفين        . إلى التحقيق 

 . ير جائزغ

  )٤٣٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  عمالي ١٠٩/٢٠٠١، ٦٦ انالطعن(

قرار محكمة التمييز الصادر فـي غرفـة المـشورة باسـتبعاد أسـباب الطعـن أو بعـض هـذه                      -١٨٩٩
أن هـذا القـرار فـي حقيقتـه     . علـة ذلـك  . ال يجوز الطعن فيه بأي طريق     . األسباب لعدم قبولها  

 . مثال. حوز الحجية مثل الحكمرفض للطعن ي

  )٤٣٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢/٢/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٦٧٢/٢٠٠١الطعن (

إال مـا   . عـدم جـواز اسـتئنافها     . األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولـى بـصفة انتهائيـة           -١٩٠٠
  . استثنى ومنه حالة وقوع بطالن في الحكم

. أثـره . قـصوره فـي أسـبابه القانونيـة       . بطالن الحكـم  . مؤداه. قصور الحكم في أسبابه الواقعة     -
 الـذي ال يعـد مـن الحـاالت التـي ال تجيـز اسـتثناء                 جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القـانون      

 . استئناف األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى

  )٤٤٠ادس صمج القسم الخامس المجلد الس ١٦/١٢/٢٠٠٢جلسة  عمالي ٢٣/٢٠٠٢الطعن (

 . مثال. عدم صالحيته كسبب للطعن على الحكم. الخطأ المادي -١٩٠١

  )٤٤٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٧/٢/٢٠٠٣جلسة  أحوال شخصية ١٤٠/٢٠٠٢الطعن (

العبـرة فيـه بـآخر طلبـات الخـصوم ولـيس       . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف      -١٩٠٢
  . 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

  )٤٤٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٠/٣/٢٠٠٣جلسة  عمالي ٧٥/٢٠٠٢الطعن (



 المرافعات        

 

- ٣٠٧ -  

  . شرطه. ز الطعن في الحكمجوا -١٩٠٣
ال محـل  . أسـباب الطعـن  . وجوب أن ينـصب علـى ذات الحكـم   . قبول الحكم المانع من الطعن   -

. أثـره . توافر الشروط فـي الطـاعن أمـام محكمـة التمييـز           . لتناولها إال بعد قبول الطعن شكالً     
كمـة  مثولـه فـي النـزاع أمـام مح        . شـرطه . جواز الطعن ولو لم يـستأنف الحكـم االبتـدائي         

 . مثال. االستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده

  )٤٤١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٤/٤/٢٠٠٣جلسة عمالي  ١١١/٢٠٠٢، ١٠٧ انالطعن(

األصـل اعتبارهـا أحكامـاً ابتدائيـة قابلـة          . األحكام الصادرة في مـسائل األحـوال الشخـصية         -١٩٠٤
. دعـاوي الميـراث والوصـية والوقـف والمهـر         . االسـتثناء . ت قيمة الدعوى  لالستئناف أياً كان  

 . مثال.  إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آالف دينارالحكم فيها يكون انتهائياً

  )٤٤٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٤/١٠/٢٠٠٣جلسة  أحوال شخصية ٢٣٨/٢٠٠٢الطعن (

عـدم جـواز الطعـن عليهـا إال     . نتهي بهـا الخـصومة  األحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وال ت    -١٩٠٥
 .  مرافعات١٢٨م. حاالته. االستثناء. بعد صدور الحكم المنهي لها

  )٤٤٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٤/١٠/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٢٠٧/٢٠٠١الطعن (

جـواز الطعـن فيـه دون مـا تـصدره مـن             . ما تصدره المحكمة بمقتضى سـلطتها القـضائية        -١٩٠٦
  . ليست لها صفة األحكامقرارات 

القرار الصادر من محكمة اإلفالس باإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة                   -
عمـل والئـي صـادر مـن     . دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بـالمعنى القـانوني   

ـ . أثـره . المحكمة باعتبارها المنوط بها اإلشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة           دم جـواز   ع
.  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 -
ر فـي   القـرار الـصاد   . 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

  )٤٤٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٤/١٠/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ انالطعن(

 كانـت المحكمـة التـي أصـدرته إذا فـصل      قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أيـاً    -١٩٠٧
في نزاع سابق خالفاً لحكم آخر سـبق أن صـدر بـين الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة األمـر                       

  . ال تشمل األحكام الصادرة عن محكمة التمييز. المقضي
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الحكم االنتهائي الفاصل في نزاع سابق خالفاً لحكـم آخـر سـبق أن صـدر بـين ذات الخـصوم                   -
. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكـن صـادراً مـن محكمـة التمييـز              . ضيوحاز قوة األمر المق   

 . مثال. عدم جواز الطعن في األحكام الصادرة من محكمة التمييز: علة ذلك

  )٤٤٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٣/١٠/٢٠٠٣جلسة  مدني ٣٤٠/٢٠٠١الطعن (

أنهـا  . علـة ذلـك   . من طـرق الطعـن    عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة       . أحكام محكمة التمييز   -١٩٠٨
بطـالن الحكـم الـصادر فيهـا إذا قـام بأحـد             : االسـتثناء . خاتمة المطاف في مراحل التقاضي    

 ١٠٢المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عـدم الـصالحية المنـصوص عليهـا بالمـادة                 
الطعـن  أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغـاء الحكـم وإعـادة نظـر               . سبيل ذلك . مرافعات

  . أمام دائرة ال يكون فيها المستشار المتسبب في البطالن
ـ            - أنـه  . مقتـضاه .  مـن جديـد    اتمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكـم فيه

يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المـسألة القانونيـة التـي فـصلت فيهـا                    
ممـا يكـسب حكمهـا قـوة الـشيء المحكـوم فيـه بـشأنها                وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر       

 . ويمتنع على محكمة اإلحالة المساس بهذه الحجية

  )٤٤٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٠/١١/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٣٠٢/٢٠٠٢الطعن (

. األصـل عـدم جـواز اسـتئنافها       . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بـصفة انتهائيـة          -١٩٠٩
 . االتهح. االستثناء

  )٤٤٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٨/١٢/٢٠٠٣جلسة  عمالي ١٥٧/٢٠٠٢الطعن (

عـدم جـواز الطعـن فيهـا إال         . األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها الخـصومة           -١٩١٠
. األحكـام القابلـة للتنفيـذ الجبـري       . االسـتثناء . بعد صدور الحكـم المنهـي للخـصومة كلهـا         

 .  مرافعات١٢٨م. المقصود بها

  )٤٤٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣/١/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٦٥٣/٢٠٠٢الطعن (

عدم جواز الطعـن فيـه بـأي طريـق مـن            . الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة        -١٩١١
 . حاالته. االستثناء. طرق الطعن

  )٤٤٥لسادس صمج القسم الخامس المجلد ا ٣/١/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٦٥٣/٢٠٠٢الطعن (

. عـدم جـواز الطعـن فيهـا       . األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهي بهـا الخـصومة            -١٩١٢
.  مرافعـات  ١٢٨م  . ماهيـة تلـك األحكـام     .  األحكام القابلة للتنفيذ الجبـري     :االستثناء. علة ذلك 

 .  بشأن حكم بندب األدلة الجنائية لفحص الجينات الوراثية في دعوى النسبمثال

  )٤٤٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ٣٧٢/٢٠٠٢، ٢٧٦/٢٠٠١ انالطعن(
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تقدير قيمة الـدعوى فيمـا يتعلـق بنـصاب االسـتئناف علـى              . تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً     -١٩١٣
أن ال يكـون الطلـب   . شـرط ذلـك  . أساس األكبر قيمـة مـن الطلبـين األصـلي أو العـارض       

لمدعي عليـه تعويـضاً عـن رفـع الـدعوى األصـلية مـن المـدعي أو                  العارض المبدي من ا   
 . مثال. تعويضاً عن طريق السلوك فيها

  )٤٤٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٩/٤/٢٠٠٤جلسة  عمالي ٨٤/٢٠٠٣الطعن (

عـدم جـواز الطعـن      : أثـره . يحوز قوة األمر المقضي   . الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة      -١٩١٤
 من طرق الطعن إال ما بنـي علـى بطـالن فـي اإلجـراءات الخاصـة بتوجيـه                    فيه بأي طريق  
  . اليمين أو حلفها

الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمـين الحاسـمة أمـام محكمـة أول درجـة رغـم إلغـاء                     -
الحكم االبتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتـي أقامـت قـضاءها علـى اليمـين الحاسـمة التـي                    

 . غير جائز. نصب النعي على النكولإ ولى إجراءاتها عدون أن ينعيأجرتها 

  )٤٤٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣/٥/٢٠٠٤جلسة  مدني ٣٨٢/٢٠٠٣الطعن (

األحكام الصادرة من محكمة االسـتئناف بـشأن إيجـار العقـارات والتعويـضات الناشـئة عنـه                   -١٩١٥
م . عـن فيهـا بطريـق التمييـز    عدم جـواز الط  . التي تختص بها دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية      

 . ١٩٧٨ لسنة ٣٥ من مرسوم بقانون ٢٦

دخـول المنازعـة أو عـدم       . العبـرة فيـه   . تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجاريـة          -
عـدم جـواز الطعـن فـي الحكـم      . ١٩٧٨ لـسنة  ٣٥دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقـانون        

عـدم  . م تطبيق حكم مـن أحكـام القـانون المـذكور    استلزام الفصل في الحك. مناطه. الصادر فيها 
. أثـره . توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً علـى قاعـدة قانونيـة تـضمنها قـانون آخـر                  

 . مثال. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات

  )٤٤٧س المجلد السادس صمج القسم الخام ٨/٥/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٤٩٤/٢٠٠٣الطعن (

. شـرطه . قبـول الطعـن بـالتمييز بـشأنه       . الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبـوه          -١٩١٦
نهـا قـضت بـه مدركـة        أهة نظرها فيما حكمت بـه وإظهارهـا         أن تبين المحكمة في حكمها وج     

ـ              أحقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت         . وهنها تقضي بما لم يطلبـه الخـصوم أو بـأكثر ممـا طلب
. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخـصوم وأنـه يحكـم لهـم بـأكثر ممـا طلبـوه                     

 . الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر

  )٤٤٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣١/٥/٢٠٠٤جلسة اري إد ٦٧٩/٢٠٠٣الطعن (
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صـدور الحكـم المنهـي      األحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها الخـصومة إال بعـد               -١٩١٧
منـع تقطيـع أوصـال القـضية        . علة ذلـك  . عدم جواز الطعن فيها على استقالل     . للخصومة كلها 

الواحدة وتوزيعها على مختلف درجات المحـاكم لمـا يـسببه ذلـك مـن تعويـق الفـصل فـي                     
األحكـام  . االسـتثناء . موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضـي فـضالً عـن تنـاقض األحكـام             

. و المستعجلة واألحكام الـصادرة بوقـف الـدعوى واألحكـام القابلـة للتنفيـذ الجبـري                الوقتية أ 
 . جواز الطعن فيها على استقالل

  )٤٤٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/٦/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٧٥٤/٢٠٠٣الطعن (

. األصل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـي                   -١٩١٨
إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن اإلجراءات أثـر فـي الحكـم أو إذا صـدر الحكـم              : ستثناء  اال

 . على خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي

. مخالفـة للثابـت بـاألوراق     . إهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من األدلة المطروحـة عليـه           -
 . مثال. عيب الحكمتُ

خطـأ فـي تطبيـق      .  لقلة النصاب رغم بطـالن الحكـم االبتـدائي         القضاء بعدم جواز االستئناف    -
 . يوجب تمييز الحكم. القانون

  )٤٥٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٨/١٠/٢٠٠٤جلسة  عمالي ١٢/٢٠٠٤الطعن (

حـدهم عـن    أتخلـف   . ال يجوز إال بحضورهم ومـوافقتهم     . تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم     -١٩١٩
اعتبـاره مـستنداً    . امتناع المحكمـة عـن التـصديق عليـه        . أثره. اقالحضور أو عن إقرار االتف    

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       

ـ  من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضـر         ه الحكـم بـرفض طلباتـه كلهـا أو بعـضها أو       ب
  . 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  . يق عليـه لتخلـف المدعيـة عـن الحـضور          امتناع المحكمة عن التـصد    . محتواه فيه 
 مـن المحكمـة بنطـاق       التـزام . محكمـة علـى موجبـه برفـضها       مستنداً في الدعوى وقضاء ال    

عـدم جـواز    . عدم اعتبـار المـدعى عليـه محكومـاً عليـه بـشيء            . أثره. الطلبات المطروحة 
 .  مرافعات١٢٧/١م . االستئناف المرفوع منه

  )٤٥٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١/١١/٢٠٠٤ة جلس مدني ٢٧٦/٢٠٠٣الطعن (
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القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشـير علـى الطلـب باسـتيفاء بيـان معـين ال                    -١٩٢٠
جـواز الـتظلم منهـا      . يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط األسبقية في الطلـب بـسبب ذلـك              

ثة أيـام مـن تـاريخ إبـالغ القـرار إلـى             إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خالل ثال         
الحكم الصادر بتأييد القرار المـتظلم منـه أو بإلغائـه هـو نفـسه القـرار المنـصوص                   . الطالب

عـدم جـواز الطعـن عليـه بـأي طريـق            . ٥/١٩٥٩من القـانون    ) ١( مكرراً   ١٢عليه بالمادة   
 . علة ذلك. سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه

  )٤٥١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢١/٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ٢٨٥/٢٠٠٤الطعن (

. الخطأ في اسـم المعلـن إليـه فـي اإلعـالن عـن البيـع               . حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد    -١٩٢١
إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعهـا قاضـي البيـوع قبـل جلـسة                 . سبيل التمسك به  

الحكـم الـصادر مـن قاضـي البيـوع          . واز إثارتها بانقضائها  عدم ج . البيع بثالثة أيام على األقل    
عدم جواز الطعن عليه بأي طريق وال ينـدرج ضـمن حـاالت اسـتئناف حكـم مرسـى                 . بشأنها
 . المزاد

  )٤٥٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٤/٤/٢٠٠٥جلسة  مدني ٤٥٧/٢٠٠٤الطعن (

مخالفـة القـانون أو     : حاالتـه . فالطعن بالتمييز في األحكام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئنا            -١٩٢٢
الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطالن في الحكـم أو بطـالن فـي اإلجـراءات أثـر فـي                       
الحكم وكذا في أي حكم انتهائي صادر من أي محكمة إذا فصل فـي نـزاع خالفـاً لحكـم آخـر                      

 . سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي

  )٤٥٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٤/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٣٤٠/٢٠٠٤الطعن (

الطعن عليـه بـدعوى بطـالن أصـلية فـي           . االستثناء. األصل عدم جواز استئنافه   . حكم المحكم  -١٩٢٣
عـدم جـواز اتخـاذ تلـك        . ماهية تلك الحـاالت   . حاالت معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر      

علـة  .  النعي التي تـصلح سـبباً السـتئناف األحكـام         الحاالت وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه      
  . ذلك

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

  )٤٥٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٤/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٣٤٠/٢٠٠٤الطعن (

عـدم  . األحكام الصادرة في المنازعات اإليجارية مـن دائـرة اإليجـارات بمحكمـة االسـتئناف               -١٩٢٤
فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيهـا تطبيـق حكـم مـن أحكـام               . مناطه. جواز الطعن عليها  
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. تأسيس الحكم علـى قاعـدة قانونيـة تـضمنها قـانون آخـر             . ١٩٧٨ لسنة   ٣٥ المرسوم بقانون 
 . خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز

  )٤٥٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٧/٥/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٦٨١/٢٠٠٤الطعن (

ـ . مـؤدي ذلـك   . عدم اعتباره حكماً  . رار شطب الدعوى  ق -١٩٢٥ . دم جـواز الطعـن عليـه اسـتقالالً        ع
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
ـ    . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن بعدم التجديـد فـي الميعـاد              ة علـى   عـدم رد المحكم

 . مثال. بطالن الحكم. هذا الدفاع أثره

  )٤٥٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة  عمالي ١٧١/٢٠٠٤الطعن (

اتفـاق  . االسـتثناء . انتهائي ال يجوز الطعـن عليـه باالسـتئناف        . الحكم الصادر من هيئة التحكيم     -١٩٢٦
لـصلح أو كـان محكمـاً فـي         الخصوم على خالف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضـاً با           

 .  مرافعات١٨٦م . االستئناف أو كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز ألف دينار

  )٤٥٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٦/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٤٧٣/٢٠٠٣الطعن (

 سـتئناف واألحكـام االنتهائيـة أيـا       قصره على األحكام الصادرة من محكمـة اال       . الطعن بالتمييز  -١٩٢٧
مة التي أصدرتها متى فصلت في نـزاع خالفـاً لحكـم آخـر سـبق أن صـدر بـين                كانت المحك 

الطعن على حكم التحكـيم المتفـق علـى نهائيتـه وعـدم      . ذات الخصوم وحاز قوة األمر المقضي   
الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يـدع بمخالفتـه لحكـم سـابق حـاز قـوة األمـر                      

 . غير جائز. المقضي

  )٤٥٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٦/٢٠٠٥جلسة ري  تجا٤٧٣/٢٠٠٣الطعن (

الطعن على استقالل في األحكام التي تصدر أثناء سير الـدعوى قبـل الحكـم الختـامي المنهـي                    -١٩٢٨
 . مثال. غير جائز إال في الحاالت المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. للخصومة

  )٤٥٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٥/١٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ن والطع(

عـدم جـواز الطعـن فيهـا     . األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهـي بهـا الخـصومة        -١٩٢٩
  . االستثناء. على استقالل قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها

حكـم  . قضاء دائرة اإليجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالـة الـدعوى إلـى الـدائرة التجاريـة                -
ال تنتهي به الخصومة فال يجوز الطعن فيه على اسـتقالل وال ينـدرج تحـت أحـد االسـتثناءات                    

 . التي تجيز ذلك

  )٤٥٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٣/١٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٤٨١/٢٠٠٤الطعن (
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  ،٥٩/١٩٨٢ والمراسـيم    ٥٧/١٩٨٢الدائرة المشكلة بالمحكمـة الكليـة وفقـاً للمرسـوم بقـانون              -١٩٣٠
اختصاصها نوعياً بالفصل فيمـا كانـت تفـصل فيـه هيئـة التحكـيم               . ١٠٠/١٩٨٣ ،٧٥/١٩٨٣

. وهي المنازعات المتعلقة بمعامالت األسهم التـي تمـت باألجـل والمطالبـات المترتبـة عليهـا                
انتهائيـة األحكـام الـصادرة منهـا فـي حـدود هـذا              . مـؤدى ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    

 . صحيح. ه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيهاقضاؤالتزام الحكم ذلك و. االختصاص

  )٤٥٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١/٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٢٠/٢٠٠٠الطعن (

عدم جـواز الطعـن فيهـا قبـل صـدور الحكـم المنهـي        . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة    -١٩٣١
ال . در فـي مـسألة فرعيـة      الحكـم الـصا   .  مرافعـات  ١٢٨م  . حاالته. االستثناء. للخصومة كلها 

 . الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. يندرج ضمن األحكام المستثناة

  )٤٥٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٣/٢/٢٠٠٦جلسة   مدني١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ن والطع(

. فرعيـة ال يطـرح بذاتـه دعـوى الـضمان ال         . استئناف الحكم الصادر في الـدعوى األصـلية        -١٩٣٢
إذا امتنع على طالب الضمان اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي دعـواه لقـضاء الحكـم            . 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

  )٤٥٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/٢/٢٠٠٦جلسة  مدني ١١١/٢٠٠٣، ٨١ انالطعن(

. عدم قبوله للطعـن بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن             . الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة      -١٩٣٣
 . مثال. ابتناء الحكم على بطالن في اإلجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. االستثناء

  )٤٥٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٩/٤/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٩١/٢٠٠٥الطعن (

اختـصاص لجنـة   . الطعن في األحكام الصادرة بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين              -١٩٣٤
المـادة  . فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفـصل فيهـا دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء                

 . ١٩٧٣ لسنة ١٤ق ) ١(

  )٤٥٧سم الخامس المجلد السادس صمج الق ١٧/٤/٢٠٠٦جلسة مدني  ١٩٥/٢٠٠٥الطعن (

 ١٨٦المـادة   . جـواز طلـب بطالنـه     : االسـتثناء . عدم جواز استئنافه  . األصل فيه . حكم المحكم  -١٩٣٥
  . حاالت ذلك. مرافعات

إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنـة التحكـيم بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة علـى                     -
تحـت إحـدى الحـاالت التـي تجيـز رفـع            أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها وال تنـدرج         

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـي هـذه            . طعنها على ذلك القرار غير جـائز      . دعوى البطالن 
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. النعـي علـى الحكـم فـي هـذا الـشأن      . ال مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه . النتيجة الصحيحة 
 . على غير أساس

  )٤٥٨مس المجلد السادس صمج القسم الخا ٢٠/٦/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٢٨/٢٠٠٥الطعن (

خـضوعه للقواعـد العامـة الـواردة        . الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظـر          -١٩٣٦
الحكم الصادر من محكمـة االسـتئناف بعـدم قبـول االلتمـاس منهيـاً               . أثره. في الطعن بالتمييز  

 . جواز الطعن فيه بالتمييز. للخصومة

  )٤٥٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٥/٦/٢٠٠٦لسة ج مدني ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٦٩ن والطع(

يحـوز قـوة الـشيء      . الحكم الصادر بناء على حلف اليمـين أو ردهـا والنكـول عـن حلفهـا                -١٩٣٧
أال يكـون   . شـرط ذلـك   . عدم جواز الطعن فيه بأي طريـق مـن طـرق الطعـن            . المقضي فيه 

ن اإلجـراءات الخاصـة   الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عـدم تعلقهـا بالـدعوى أو بطـال          
 . بتوجيهها أو حلفها

  )٤٥٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٥/٦/٢٠٠٦جلسة  مدني ٤٩٥/٢٠٠٥الطعن (

 بـشأن تـصفية     ١٩٨٨ لـسنة    ٤٢الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسـوم بقـانون رقـم             -١٩٣٨
خـتص بـه هيئـة      ال تخـتص إال بمـا كانـت ت        . األوضاع الناشئة من معامالت األسهم باألجـل      

انتهائيـة األحكـام الـصادرة      . مـؤدى ذلـك   . التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العـام       
. أثـره . تجـاوز هـذا النطـاق     . فيها ال تلحق إال تلك التي تصدرها في حدود هـذا االختـصاص            

  . قابلية حكمها لالستئناف
ـ              - ال . ساب عـن أعمالـه    الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحـارس تقـديم كـشف ح

تعتبر من قبل المطالبات المترتبـة علـى المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت                    
إقامة تلك الـدعوى أمـام دائـرة المـديونيات العامـة وتـصدى محكمـة أول                 . علة ذلك . باألجل

يجـوز اسـتئنافه لتجاوزهـا حـدود اختـصاصها          . الحكـم الـصادر منهـا     . درجة للفصل فيهـا   
خطـأ فـي    . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعـدم جـواز االسـتئناف            . ئياالستثنا

 . تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٤٦٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/١١/٢٠٠٦جلسة  تجاري ١١٥٩/٢٠٠٥الطعن (

  . مسألة تتعلق بالنظام العام. قابلية األحكام للطعن -١٩٣٩
أحكـام ابتدائيـة قابلـة    . درة فـي مـسائل األحـوال الشخـصية    األصل العام أن األحكـام الـصا     -

األحكـام المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف          : االستثناء. لالستئناف أياً كانت قيمة المنازعة    
  . والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينار
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مـؤدى  . حكمـة االبتدائيـة   دخولهـا فـي االختـصاص النـوعي للم        . الدعاوى الغير قابلة للتقدير    -
  . أن الحكم الصادر فيها يكون قابالً لالستئناف. ذلك

الواقعة القانونيـة مـصدر الحـق لهمـا هـي عقـد الـزواج               . طلبا نفقة الزوجية وعاجل الصداق     -
اعتبـار قيمـة    . أثـر ذلـك   . جواز اسـتئنافه  . مفاده. كون الطلب األول غير قابل للتقدير     . الصحيح

 .  آالف دينارالدعوى زائدة عن خمسة

 )٢٨٩ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٧/٥/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٢٤١/٢٠٠٣الطعن (

للمحكوم علـيهم الـذين فوتـوا ميعـاد الطعـن فيـه أن              . أثره. صدور الحكم في التزام بالتضامن     -١٩٤٠
 . شرط ذلك. يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زمالئهم

 )٨٩ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٥/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٥٠/٢٠٠٤، ١١٥٧الطعنان (

 . عدم صالحيتها بذاتها سبباً للطعن على الحكم. األخطاء المادية البحتة -١٩٤١

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٦/٤/٢٠١١جلسة  مدني ٤٨٨/٢٠١٠الطعن (

ة دون القـرارات التـي ليـست لهـا          جواز الطعن فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القـضائي         -١٩٤٢
  .  مرافعات١٢٧م. صفة األحكام

عدم جواز الطعن عليهـا إال إذا صـدرت خـارج اختـصاصه أو نـص                . قرارات قاضي التفليسة   -
م . القانون على جـواز الطعـن فيهـا كقـرارات تحقيـق الـديون سـواء بـالقبول أو بـالرفض               

 . مثال.  ق التجارة٦٣٩/١

 )١١٥ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٥/٢٠١١جلسة  اري تج١٣٧/٢٠٠٨، ١٢٤الطعنان (

عـدم جـواز الطعـن فيـه        . الحكم الصادر أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لهـا           -١٩٤٣
 . علة ذلك. على استقالل

  )١٤١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٠٠٠/٢٠٠٨الطعن (

  -:الحكمالقبول المانع من الطعن في  -

القبـول أو عـدم     . الطعن في الحكم ممن قبله صـراحة أو ضـمناً غيـر جـائز تقـدير تـوافر                  -١٩٤٤
 . من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. توافره

  )٦٤٣مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٠/٦/١٩٨٦ جلسة  أحوال شخصية٤/١٩٨٦الطعن (

 . شرطه. القبول المانع من الطعن في الحكم -١٩٤٥

  )٦٤٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٨/٥/١٩٩٠تجاري جلسة  ١٦/١٩٩٠الطعن (
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أن يكـون هـذا القبـول قـاطع الداللـة علـى رضـاء               : شـرطه . قبول الحكم المانع من الطعن     -١٩٤٦
 . مثال. المحكوم عليه بالحكم وعلي التنازل عن حق الطعن فيه

 )٢٩٨ ص١ ج٣٦س مجلة القضاء والقانون ١٨/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨الطعنان (

مجرد عدم استئناف الحكم في الميعـاد المقـرر قانونـاً وإقامـة اسـتئناف فرعـي إبـان نظـر                      -١٩٤٧
. مـؤداه . ال يعد بذاتـه قبـوالً للحكـم المـستأنف         . االستئناف األصلي وقبل قفل باب المرافعة فيه      

 . طرح النزاع على االستئناف بكافة وجوهه

 )٢٨٦ ص١ ج٣٩ القضاء والقانون س مجلة٧/٣/٢٠١١جلسة  يمدن ٣٦١/٢٠٠٧الطعن (

. عدم استئناف الحكم في الميعاد وإقامة استئناف فرعي قبـل إقفـال بـاب المرافعـة باالسـتئناف                  -١٩٤٨
 . ال يعد بذاته قبوالً للحكم المستأنف

  )١٣٨ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (
 

  -:نظام العامتعلق جواز الطعن في األحكام بال -

  . شروط قبوله. الطعن في الحكم -١٩٤٩
 . أثره. تعلقه بالنظام العام. جواز الطعن في األحكام -

  )٤٦١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢١/٤/٢٠٠٣جلسة  مدن ١٦٤/٢٠٠١ عمالي، ١٣٨/٢٠٠٣ انالطعن(

  . مسألة تتعلق بالنظام العام. قابلية األحكام للطعن -١٩٥٠
أحكـام ابتدائيـة قابلـة    . لـصادرة فـي مـسائل األحـوال الشخـصية     األصل العام أن األحكـام ا    -

األحكـام المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف          : االستثناء. لالستئناف أياً كانت قيمة المنازعة    
  . والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينار

مـؤدى  . للمحكمـة االبتدائيـة   دخولهـا فـي االختـصاص النـوعي         . 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. كون الطلب األول غير قابل للتقدير     . الصحيح

 . سة آالف دينارالدعوى زائدة عن خم

  )٤٦١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٧/٥/٢٠٠٦جلسة  أحوال شخصية ٢٤١/٢٠٠٣الطعن (
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  -:القانون الذي تخضع له قواعد الطعن في األحكام -

خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه الـدعوى وتباشـر فيـه                  . قواعد الطعن في األحكام    -١٩٥١
 . علة ذلك. قاضي الذي يعرض عليه النزاع عليهاانطباق قانون ال. مؤدى ذلك. اإلجراءات

  )٤٦١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣٨/٢٠٠٢الطعن (
  

  -:حصر المشرع لطرق الطعن في األحكام -

حـددها المـشرع وحـدد لكـل طريـق إجراءاتـه وميعـاده وعلـى                . طرق الطعن في األحكام    -١٩٥٢
  . يق المناسبالمحكوم عليه اختيار الطر

وتقـضي بـه المحكمـة      . سقوط الحق فـي الطعـن     . أثره. عدم مراعاة مواعيد الطعن في األحكام      -
  . من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام

خصه المشرع بقواعد خاصة طبقـاً لطبيعـة كـل حالـة مـن حاالتـه الـست                  . الطعن بااللتماس  -
ـ     . كيفية ذلك . التي أجازه فيها   ممـا  ) أ، ب، ج، و   (االت المبنيـة بـالفقرات      جعل بدء الميعـاد للح

ـ (يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين        للقواعد العامـة وهـي بـدء ميعـاد الطعـن مـن             ) د، ه
أن سـبب   . علـة ذلـك   .  مرافعـات  ١٢٩تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعالنه وفقـاً للمـادة            

فيهمـا العلـم بـأي منهمـا      االلتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيـسر علـى المحكـوم عليـه              
 . باإلطالع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر

  )٤٦٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٠/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٢٦/٢٠٠٢الطعن (

  . األصل في األحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطالن األصلية -١٩٥٣
.  لإلجـراءات التـي رسـمها المـشرع        محددة على سبيل الحصر وفقـاً     . 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    . ى مبتـدأة ببطالنـه    عدم جواز رفع دعـو    . العيب الذي ال يصلح سبباً النعدام الحكم       -

 . بالطعن عليه بالطريق المناسب

  )٤٦٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٥٧/٢٠٠٢الطعن (

أن المـشرع   . علـة ذلـك   . األصـل عـدم جـوازه     . الطعن في الحكم بدعوى البطالن األصـلية       -١٩٥٤
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ـ    آجـاالً حصر طرق الطعن في األحكام ووضع لهـا          إذا . االسـتثناء . راءات معينـة   محـددة وإج
كان الطعن غير جائز أو كان قـد اسـتغلق فـال سـبيل إلهـدار الحكـم إال بـدعوى الـبطالن                       

 . األصلية

  )٤٦٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠١١/٢٠٠٣الطعن (

كـم الـذي ال     العيـب الموجـه إلـى الح      . أركانـه األصـلية   أحد  تجرده من   : شرطه. انعدام الحكم  -١٩٥٥
عـدم جـواز بحـث أسـباب العـوار التـي            . جزاؤه إن صح بطالن الحكم    . يصلح سبباً النعدامه  

 . تلحق به 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            . لدعوىاإلجراءات وليست شرطاً لقبول ا    

وجـوب أن يكـون عـن    . الـدفع بـالبطالن   . 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              . صومة ال انعـدامها   بطالن إجراءات الخ  

. بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه مـن بطـالن الطعـن عليـه بـالطريق المناسـب                   
 . صحيح

  )٤٦٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٧١/٢٠٠٤الطعن (

ـ  . طرق الطعن في األحكام    -١٩٥٦ امتنـاع  . اً آلجـال محـددة وإجـراءات معينـة    حصرها المـشرع وفق
بحث أسباب العوار التي قـد تلحـق باألحكـام إال عـن طريـق الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن                   

علـة  . ال سبيل إلهدارها بدعوى بطالن أصـلية أو الـدفع بـه مادامـت قـد اسـتغلقت              . المناسبة
ـ     . تجرد الحكم من أحد أركانـه األساسـية       : االستثناء. ذلك ـ  اًصمجـرد مخالفتـه ن  أو مـا    اً قانوني

  . ال يرتب انعدامه. استقرت عليه محكمة التمييز
قابليتهـا للطعـن بـالتمييز      . جواز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة            -

امتنـاع الخـصم فـي المواجهـة        . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . أو الطعن عليها فعالً بذلك    
مـادام قـد    . ى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه             معاودة المنازعة فيما قض   

مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر مخـالف          . التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك         
للقانون بشأن إعمال حجية األمر المقضي بموجب حكم التماس إعـادة النظـر محـل الطعـن فـي            

 . مسألة الجنسية

  )٤٦٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٦/٩/٢٠٠٦ سةإداري جل ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (
  )٤٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠١١جلسة   تجاري٣٢٧/٢٠١٠، ٣١٥ن ناالطعو(
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  -:الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم -

ال يجوز إال ممن كان خصماً في النزاع الـذي فـصلت فيـه المحكمـة وبـذات                  . الطعن في الحكم   -١٩٥٧
 . ان متصفاً بها ولو كانت محل منازعةالصفة التي ك

  )٦٤٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٠/٥/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٧/١٩٨٧الطعن (

الخصومة في الطعن ال تكون إال بين من كانوا خصوماً فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه الحكـم                       -١٩٥٨
 . المطعون فيه

  )٦٤٤ي المجلد الثاني صمج القسم الثان ٢٥/١/١٩٨٨ جلسة  أحوال شخصية٢٢/١٩٨٧الطعن (

. ال يعـد خـصماً حقيقيـاً      . خـصم المواجهـة   . توجيه الطلبات منه أو إليه    . مناطه. تحديد الخصم  -١٩٥٩
 . غير جائز. طعنه على الحكم. أثر ذلك

  )٦٤٤مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٥/٥/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢٧٢/١٩٨٨الطعن (

  . ال بشأن خصمين متدخلينمث. ما يشترط فيه. الخصم الذي يطعن في الحكم -١٩٦٠
  )٧٠١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٦/٢/١٩٩٤تجاري جلسة  ١٦٢/١٩٩٤، ١٦١ انالطعن(

مؤداه أال يفيـد مـن الطعـن إال مـن رفعـه فـي       . نسبية األثر المترتب على إجراءات المرافعات    -١٩٦١
  . الميعاد وال يحتج به إال على من رفع ضده في الميعاد

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

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

سـريان ذلـك الحكـم علـى        . العلة مـن هـذا االسـتثناء      . المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم    
  . االلتزام بالتضامن ولو كان محله قابال لالنقسام

  )٧٠٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٨/١/١٩٩٤تجاري جلسة  ٢٦/١٩٩١الطعن (

  . أن يكون قد قضى على الطاعن بشيء.  قبولهشرط. الطعن في الحكم -١٩٦٢
  )٧٠٢مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/٤/١٩٩٤ جلسة  أحوال شخصية٥/١٩٩٣الطعن (

مـن سـلطة محكمـة      . تحـري صـفة الخـصوم     . متى تقوم بالمدعي عليـه    . الصفة في الدعوى   -١٩٦٣
  . شرطه. الموضوع

  )٧٠٢ث المجلد الثاني صمج القسم الثال ٢٨/١١/١٩٩٥تجاري جلسة  ١١٠/١٩٩٥الطعن (
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  . الحكم بمصروفات الدعوى على خاسرها -١٩٦٤
 ١٢١م  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . إلزام الخصم الـذي كـسب الـدعوى بمـصروفاتها          -

  . مثال. مرافعات
  )٧٠٣مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٥/٢/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٤٦/١٩٩٥، ٢٣١ انالطعن(

مـؤداه أنـه    . ت المرافعات فيما يتعلق بـالطعن فـي الحكـم         مبدأ نسبية األثر المترتب على إجراءا      -١٩٦٥
إذا تعدد المحكوم عليهم ولم يطعن في الحكـم سـوى أحـدهم أو بعـضهم فـال يفيـد مـن أثـر                        
الطعن إال من رفعه في الميعاد دون اآلخـرين وال يحـتج بـه إال علـى مـن رفـع ضـده فـي                      

  . الميعاد دون اآلخرين
تجزئة أو التـزام بالتـضامن أو يوجـب القـانون اختـصام             الدعاوى ذات الموضوع الغير قابل لل      -

تعدد المحكوم عليهم فيها ورفع الطعن مـن أحـدهم أو بعـضهم فقـط فـي                 . أشخاص معنيين فيها  
عـدم  . وجـوب أمـر المحكمـة باختـصامهم    . عدم طعنهم. جواز طعن الباقين بعد الميعاد   . الميعاد

  . مثال. لك وتعلقه بالنظام العامهدف المشرع من ذ. عدم قبول الطعن. أثره. اختصامهم
  )٧٠٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ١٦٨/١٩٩٥الطعن (

 . ال مصلحة له في الطعن عليه. الخصم الذي لم يلزمه الحكم بشيء ما -١٩٦٦

  )٧٠٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ٢٥٦/١٩٩٥الطعن (

عـدم قبـول الحكـم بعـد رفـع          : شـرطه . ي رفـع االسـتئناف الفرعـي      حق المستأنف ضده ف    -١٩٦٧
جـواز التمـسك بـه ألول مـرة أمـام محكمـة             . تعلق ذلك بالنظـام العـام     . االستئناف األصلي 

  . التمييز
قبـول ضـمني للحكـم      . دفع المستأنف ضده لالستئناف األصـلي بعـدم جـوازه لقلـة النـصاب              -

قبـول الحكـم لهـذا      . ومـسقط لحقـه فـي رفعـه       المستأنف ومانع له من رفع االستئناف الفرعي        
  . مخالفة للقانون توجب تمييزه. االستئناف

. القـضاء بتمييـزه   . قضاء الحكم بقبول االستئناف الفرعي هو مدخلـه للفـصل فـي موضـوعه              -
  . مثال. تمييز قضائه في الموضوع. الزمه
  )٣٢٤صمج القسم الرابع المجلد الرابع  ٢١/١/١٩٩٨ جلسة  عمالي٨١/١٩٩٧الطعن (

  . مناطه. توافرها. المصلحة هي مناط الطعن في الحكم -١٩٦٨
  )٣٢٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٣/٣/١٩٩٨جلسة  تجاري ٦٠/١٩٩٧، ٥٣ انالطعن(
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الطعن في الحكم ال يجوز إالّ ممن كان طرفـاً فـي الخـصومة ونـازع خـصمه فـي مزاعمـه                       -١٩٦٩
مثـال بـشأن    . ى صـدور الحكـم عليـه      وطلباته أو نازعه خصمه فيها وتستمر هذه المنازعة حت        

  . ١٩٩٣ لسنة ٤١البنك المدير إلحدى مديونيات ق
  .  والئحته التنفيذية١٩٩٣ لسنة ٤١ق. نائب عن الدولة نيابة قانونية. البنك المدير للمديونية -

  )٣٢٤مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٩٨تجاري جلسة  ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ انالطعن(

ال يحـول دون حقـه فـي إنكـار          . ه في الحكم بالصفة التي أسندت إليـه فيـه         طعن المحكوم علي   -١٩٧٠
  . مثال. هذه الصفة كوجه من وجوه طعنه

  )٣٢٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢١/١٢/١٩٩٨جلسة  تجاري ٦٧/١٩٩٨الطعن (

  . ال يجوز إالّ من المحكوم عليه. الطعن في األحكام -١٩٧١
. عـدم جـواز الطعـن     . أثـره . له صراحة بكل طلباتـه    قبول الحكم صراحة أو ضمناً ممن قضى         -

  . مثال لما ال يعد قبوالً صريحاً للحكم
  )٣٢٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٣/١٢/١٩٩٩جلسة  مدني ٥٢/١٩٩٩، ٤٢ انالطعن(

أن يكـون هـذا القبـول       . شـرطه .  مرافعـات  ١٢٧/١قبول الحكم المانع من الطعن طبقاً للمـادة          -١٩٧٢
القبـول  . رضاء المحكوم عليه بـه وعلـى التنـازل عـن حـق الطعـن فيـه                قاطع الداللة على    

بالتنفيذ أثناء نظر االستئناف في الحكـم االبتـدائي المـشمول بالنفـاذ المعجـل بقـوة القـانون ال                  
عـدم التنفيـذ طواعيـة مـن شـأنه االلتجـاء            . علة ذلك . يفيد الرضاء به أو بالحكم المطعون فيه      

  .  التنفيذ االختياري قبوالً للحكم وإنما اتقاء لتنفيذه جبراًإلى التنفيذ الجبري وال يعتبر
  )٣٢٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/٦/٢٠٠٠جلسة  أحوال شخصية ٢٢٣/١٩٩٩الطعن (

لمـا  . إثبات النسب إلى الميت ال يكون إال ضمن دعـوى حـق أو مـال علـى خـصم شـرعي                     -١٩٧٣
كـالحكم علـى الغائـب ال يجـوز إالّ فـي            الحكم على الميت    . يستدعيه ذلك من صدور حكم عليه     

مواجهة خصم حاضر سواء قصدياً كالوكيل عن النائب أو حكميـاً يعتبـر حاضـراً عـن الميـت                   
علـة  . حالة ما يكون المدعى على الميت سبباً لما يدعي على الحاضـر ال محالـة أو شـرطاً لـه                   

تها بـل لمـا يترتـب عليهـا         البنوة أو األبوة بعد موت االبن أو األب ال تكون مقصودة لـذا            . ذلك
  . من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي

  )٣٢٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/٦/٢٠٠٠جلسة  أحوال شخصية ٢٤١/١٩٩٩الطعن (

مثـال لنعـي غيـر منـتج بـشأن عـدم اعتـداد بحجـز                . متى ال تتـوافر   . المصلحة في الطعن   -١٩٧٤
 . تحفظي

  )٣٢٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/١٠/٢٠٠١جلسة  تجاري ٥٤٩/٢٠٠١الطعن (
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عـدم قبـول   : أثـر ذلـك  . ليس له مصلحة في الطعن بـالتمييز      . الخصم الذي لم يقض عليه بشيء      -١٩٧٥
 . الطعن المرفوع منه

  )٣٦٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/١/٢٠٠٢ جلسة  مدني٣١٣/٢٠٠٠الطعن (

ا خـصوماً حقيقيـين فـي النـزاع الـذي           قصرها على مـن كـانو     . الخصومة في الطعن بالتمييز    -١٩٧٦
اختصام من لم يقض له أو عليـه بـشيء ووقـف مـن الخـصومة        . فصل فيه الحكم المطعون فيه    

 . غير مقبول. موقفاً سلبياً

  )٣٦٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٥/٢/٢٠٠٢ جلسة  مدني٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢ن ناالطع(

ن لم يحكم لـه أو عليـه بـشيء وبنـي الطعـن              اختصام م . شرطه. االختصام في الطعن بالتمييز    -١٩٧٧
 . غير مقبول. على أسباب ال تتعلق به

  )٣٦٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/٥/٢٠٠٢ جلسة  مدني٣٢٣/٢٠٠٠، ٣١٥ انالطعن(

عدم قبول الطعن مالم يكـن لرافعـه مـصلحة فـي صـدور حكـم                . مناط قبول الطعن  . المصلحة -١٩٧٨
 .  مركز قانوني له يتميز عما قضى بهفيه من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق

توافرهـا كلمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه ينـشئ              . معيارها. المصلحة حالة كانت أو محتملة     -
 . مثال. يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيهالتزامات على الطاعن أو 

  )٣٦٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٨/١٠/٢٠٠٣ جلسة  تجاري٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ انالطعن(

الـسبب الـذي    أن  . مـؤداه . عدم كفاية المـصلحة النظريـة البحتـة       . مناطه. قبول الطعن بالتمييز   -١٩٧٩
 . مثال.  ال مصلحة فيهلما عاد على الطاعن بفائدة عمليةلو صح واقتضى تمييز الحكم 

  )٣٦٧مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/١/٢٠٠٣ جلسة  عمالي١٩٢/٢٠٠١، ١٨٨ انالطعن(

 . غير مقبول.  بسبب ممن ال صفة له في إبدائهالطعن في الحكم -١٩٨٠

  )٣٦٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٠/١١/٢٠٠٣ جلسة  عمالي١٢٠/٢٠٠٢الطعن (

 كانـت األسـباب التـي    حه في الطعـن عليـه باالسـتئناف أيـا    ال مصلحة لمن صدر الحكم لصال   -١٩٨١
 . ال تحوز هذه األسباب حجية قبله. مؤدى ذلك. أقيم عليها

  )٣٦٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٩/١٢/٢٠٠٣ جلسة  عمالي٨٠/٢٠٠٣، ٧٩ انالطعن(

جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صـدر فيهـا الحكـم المـراد الطعـن                 . الطعن في الحكم   -١٩٨٢
ال يغيـر منـه     .  لخصمه أو رفض لـه بعـض طلباتـه         بشيءأن يكون قد حكم عليه      . شرطه. فيه

 .  أو مدخالً في الخصومةأن يكون خصماً أصلياً أو متدخالً

  )٣٦٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٦/٣/٢٠٠٤ جلسة  تجاري٧٢٤/٢٠٠٣الطعن (
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اختصام من لم توجه إليه طلبـات ووقـف مـن الخـصومة موقفـاً               . شرطه. االختصام في الطعن   -١٩٨٣
 . غير مقبول. سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب ال تتعلق به

  )٣٦٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٢/٥/٢٠٠٤ جلسة  تجاري٢٤٣/٢٠٠٣طعن ال(

من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكـان الحكـم حجـة عليـه أن يـدفع هـذا االحتجـاج                       -١٩٨٤
 . ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. شرط ذلك. عليه

يحكـم بـه علـى المـدعى عليـه فـي            الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عـسى أن            -
.  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 
ـ  ١٥٨قانوناً وال يقبل منه االعتراض على الحكم الصادر استناداً إلـى أحكـام المـادة                 ن قـانون    م

 . وجوب أال يكون المعترض قد ُأدخل أو تدخل في الدعوى. علة ذلك. المرافعات

  )٣٧٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٧/٢/٢٠٠٥ جلسة  تجاري١٠١١/٢٠٠٣الطعن (

. الطعن في الحكم ال يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممـن قـضي لـه بكـل طلباتـه                      -١٩٨٥
  .  مرافعات١٢٧م 

تكون إال بين من كانوا خصوماً فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه                ال   الطعن بالتمييز    الخصومة في  -
 . مثال. الحكم المطعون فيه

  )٣٧٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٧/٢/٢٠٠٥ جلسة  أحوال شخصية٣٤٨/٢٠٠٤الطعن (

 بـشيء اختصام من لم توجه إليه طلبات ولـم يقـض لـه أو عليـه                . شرطه. االختصام في الطعن   -١٩٨٦
 . غير مقبول. ف من الخصومة موقفاً سلبياًووق

  )٣٧٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢/٤/٢٠٠٥ جلسة  تجاري٤٧١/٢٠٠٤الطعن (

يستمده من مركزه اإلجرائـي الـذي ينـشأ بـصدور الحكـم المطعـون               . حق الطاعن في الطعن    -١٩٨٧
اجـة إلـى    الزمـه أن يكـون فـي ح       . حاالتـه . فيه غير محقق لمقصوده وال يتفق مع ما يدعيـه         

. حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنـه فـصل فـي مـسألة قانونيـة فـصالً ضـاراً بـه                      
طعنـه  . من لم يقض عليه بشيء ولم يمـس مركـزه القـانوني وصـدر الحكـم لـصالحه         . مؤداه

 . غير جائز

  )٣٧٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة  مدني٨٤٢/٢٠٠٤، ٨٣١ انالطعن(

اعتبـاره طرفـاً فـي الخـصومة األصـلية رغـم            . أثـره . لضامن خصماً في الـدعوى    دخول ا  -١٩٨٨
مـا يترتـب علـى      . استقالل دعوى الضمان الفرعية عن الـدعوى األصـلية بكافـة عناصـرها            
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له أن يطعن في الحكم الذي يصدر في هذه الخـصومة ولـو رضـى بـه مـدعي الـضمان               : ذلك
تنـاول الطعـن المرفـوع مـن        : مـؤداه . وثيقـاً الرتباط الدعويين األصلية والفرعيـة ارتباطـاً        

 . مثال. الضامن بحث أصل الخصومة الموجهة إليها أسباب الطعن

 )١٣٢ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري٥٦٩/٢٠١١، ٥٣١ انالطعن(

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام بالتـضامن أو فـي دعـوى يوجـب                     -١٩٨٩
فـوات ميعـاد الطعـن فيـه بالنـسبة لـبعض المحكـوم        . ن اختصام أشخاص معينين فيهـا    القانو
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 ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (

  -:ميعاد الطعن في الحكم -

االسـتثناء أنـه يبـدأ مـن        . األصل فيه أن يبدأ من تاريخ النطق بـالحكم        . ميعاد الطعن في الحكم    -١٩٩٠
تاريخ إعالنه إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلـسات االسـتئناف ولـم يقـدم مـذكرة                   

 . بدفاعه

  )٦٤٥مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٤/٢/١٩٨٧سة تجاري جل ٥٣/١٩٨٦الطعن (

مـن تـاريخ إعـالن      . االسـتثناء . األصل العام فيه من تاريخ صـدور الحكـم        . بدء ميعاد الطعن   -١٩٩١
منها حالة تخلف المحكوم عليـه عـن حـضور جميـع الجلـسات دون               . الحاالت المستثناة . الحكم

م مـذكرة بدفاعـه فـي جميـع الجلـسات           تقديم مذكرة بدفاعه وحالة تخلفه عن الحضور وعن تقدي        
 . التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسالً

تعطل سير الدعوى وانقطاع تسلسل جلـساتها دون حـضور المحكـوم عليـه أو تقـديم مـذكرة                    -
مثـال فـي وقـف الـسير     . عدم انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له إال تاريخ إعالنـه بـالحكم          . بدفاعه

 . سل الجلسات للشطب وبدء الميعاد من تاريخ اإلعالنوتعطل تسل

  )٦٤٥مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٥/٣/١٩٨٧تجاري جلسة  ١٧٨/١٩٨٦الطعن (

ميعـاد  . أثـر ذلـك   . ال ينقطع بها تسلـسل سـير الـدعوى        . األحكام الصادرة بإجراءات اإلثبات    -١٩٩٢
حـضور الخـصم    . شـرطه . الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدور الحكـم المنهـي للخـصومة            

متـى يبـدأ ميعـاد      .  ق مرافعـات   ١٢٩م. أو وكيله أو تقديم مذكرة بدفاعه في إحـدى الجلـسات          
 . الطعن من تاريخ إعالن الحكم

  )٦٤٦مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٤/٢/١٩٨٨تجاري جلسة  ٢٣٣/١٩٨٧الطعن (
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ـ     . االستثناء منها . قاعدة نسبية أثر الطعن    -١٩٩٣ وع غيـر قابـل للتجزئـة فـي         صدور الحكم فـي موض
التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القـانون فيهـا اختـصام أشـخاص معنيـين فيجـوز لمـن                    
فوت ميعاد الطعن من المحكـوم علـيهم أو قبـل الحكـم أن يطعـن فيـه أثنـاء نظـر الطعـن                        

. المرفوع في الميعاد من أحد زمالئه منضماً إليه فـي طلباتـه وإال أمـرت المحكمـة باختـصامه                  
 . ثال حالة التضامنم

  )٦٤٦مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٢٢/١/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢٣١/١٩٨٨الطعن (

األصل سريانه من تاريخ النطـق بـه االسـتثناء عـدم انفتاحـه إال مـن                 . ميعاد الطعن في الحكم    -١٩٩٤
حالة االستثناء عندما يتخلـف المحكـوم عليـه عـن الحـضور فـي جميـع            . تاريخ إعالن الحكم  

إعـالن الحكـم الـذي ينفـتح بـه ميعـاد       . ات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه    الجلس
 . أن يكون صحيحاً. شرطه. الطعن فيه

  )٦٤٧مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٩/٢/١٩٨٩٧تجاري جلسة  ٢٣٩/١٩٨٨الطعن (

لطعـن فيـه أو     للمحكوم علـيهم الـذين فوتـوا ميعـاد ا         . أثره. صدور الحكم في التزام بالتضامن     -١٩٩٥
قبلوه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعـاد مـن أحـد زمالئهـم منـضمين إليـه                     

 . علة ذلك. في طلباته

  )٦٤٧مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ١/٥/١٩٨٩تجاري جلسة  ٨/١٩٨٧الطعن (

 وعـدم   عدم إخطار الخصم بإيداع الخبير تقريـره وبتـاريخ الجلـسة المحـددة لنظـر الـدعوى                 -١٩٩٦
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

  )٦٤٨مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٤/٦/١٩٩٠تجاري جلسة  ٢٨٤/١٩٨٩الطعن (

األحكـام التـي ال     : االسـتثناء . بدأ من تاريخ النطـق بـه      أن ي . األصل فى ميعاد الطعن في الحكم      -١٩٩٧
تعتبر حضورية وتلك التي افترض فيها جهـل المحكـوم عليـه بقيـام الخـصومة بعـد انقطـاع                    

  . تسلسل الجلسات
  )٧٠٤مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٠/٤/١٩٩٣جلسة  أحوال شخصية ٣٤/١٩٩٢الطعن (

 مـن تـاريخ الحكـم اسـتثناء مـن           يوماًفالس خمسة عشر    ميعاد استئناف األحكام الصادرة في اإل      -١٩٩٨
يستوي أن يكـون الحكـم بإشـهار إفـالس التـاجر أو برفـضه فـي                 . شرط ذلك . األصل العام 

  . مواجهة خصم أصلي أو خصم متدخل
  )٧٠٥مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٦/١٢/١٩٩٣تجاري جلسة  ٥٥/١٩٩٣الطعن (
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  . متى يبدأ من تاريخ إعالنه. دئهاألصل في ب. ميعاد الطعن في الحكم -١٩٩٩
  . وجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. الزمه. انقطاع تسلسل الجلسات -

  )٧٠٥مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٤/١/١٩٩٤ جلسة عمالي ٣/١٩٩٣الطعن (

مـن تـاريخ إعـالن      . االسـتثناء . من تاريخ النطق بـه    . األصل فيه . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -٢٠٠٠
الحاالت التي يتضمنها هذا االستثناء منها حاالت تخلـف المحكـوم عليـه عـن الحـضور                  .الحكم

وعن تقديم مذكرة بدفاعه وفي جميع الجلـسات التاليـة لتعجيـل الـدعوى بعـد امتنـاع سـيرها                    
  .  متسلسالًسيراً

ضور المحكوم عليه جميع الجلسات حتى صدور حكم نـدب خبيـر وتـوالي سـير االسـتئناف                  ح -
تخلـف الطـاعن عـن الحـضور     . بير تقريره وقيام إدارة الكتاب بإخطـار الطـرفين  حتى قدم الخ  

سـريان ميعـاد الطعـن      . رغم إعالنه الشخصي حتى قضت محكمة االسـتئناف فـي الموضـوع           
  . في الحكم من تاريخ صدوره

. تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       . سـقوط الحـق فيـه     . أثرهـا . عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز     -
  . تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق فيهأن . مؤداه

  )٧٠٦مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٢/٢/١٩٩٤تجاري جلسة  ٥٢/١٩٩٣الطعن (

األحكـام التـي يتخلـف فيهـا المحكـوم عليـه عـن              . كيفية سريانها . مواعيد الطعن في األحكام    -٢٠٠١
سـريان مواعيـد    . دفاعـه الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقـدم مـذكرة ب            

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. التحقق من حصول إعالن الخصوم من عدمه -

  )٧٠٦مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٦/٤/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٥٨/١٩٩٣الطعن (

 ١٢٩م  . ةالحـاالت المـستثنا   . األصل في بدئه مـن تـاريخ النطـق بـه          . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٠٠٢
ميعاد الطعن فيها يبدأ من إعالن الحكم للمعلن إليـه لشخـصه أو فـي موطنـه أو فـي                    . مرافعات

  . محل عمله
 فيـه مـا    الزمـاً اإلقامة الفعلية ليـست عنـصراً  . ماهيته. محل العمل الذي يصح إعالن الحكم فيه    -

  . غلقه وقت اإلعالن ال يفيد إنهاء هذا النشاط. مؤداه. دام النشاط التجاري قائما
  . شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل -

  )٧٠٦اني صمج القسم الثالث المجلد الث ٥/٧/١٩٩٤جلسة  تجاري ٥٨/١٩٩٤الطعن (
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 ١٢٩م  . ةالحـاالت المـستثنا   . األصل في بدئه مـن تـاريخ النطـق بـه          . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٠٠٣
  . ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعالن الحكم. مرافعات

  )٧٠٧مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣/١٠/١٩٩٤ جلسة  مدني٢٣/١٩٩٤الطعن (

متـى يكـون مـن تـاريخ إعالنـه          . ريخ صـدوره  األصل في بدئه من تا    . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٠٠٤
  . للمحكوم عليه

  )٧٠٧مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٨/١١/١٩٩٤ جلسة  مدني٢٧/١٩٩٤الطعن (

قيـام منـدوب اإلعـالن بتـسليم اإلعـالن للـشخص            . شرطه. إعالن األوراق القضائية وتسليمها    -٢٠٠٥
ـ   . الزمه. عدم وجود الشخص نفسه   . نفسه أو في موطنه    ات غيابـه وتـسليم الورقـة       وجـوب إثب

إغفـال هـذا   . لم يقرر أنه وكيله أو يعمل في جهته أو ساكنا معه مـن أزواج أقـارب أو أصـهار                 
  . مثال. بطالن اإلعالن فال ينفتح به ميعاد الطعن. أثره. البيان
  )٧٠٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٤/٢/١٩٩٥ جلسة أحوال شخصية ٦١/١٩٩٤، ٥٨ انالطعن(

  . أ ميعاد الطعن في الحكممتى يبد -٢٠٠٦
  . إجراءاته. إعالن الحكم -
 . سقوط الحق في االستئناف. أثره. إيداع صحيفة االستئناف بعد الميعاد -

  )٧٠٨مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣/٦/١٩٩٦تجاري جلسة  ٩٩/١٩٩٥، ٩٣ن ناالطع(

فـي دعـوى يوجـب      الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام بالتـضامن أو                -٢٠٠٧
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
. الهـدف مـن ذلـك     .  مرافعـات  ١٣٤م. وجوب أن تأمر المحكمـة الطـاعن باختـصامهم        . ذلك
  . مثال

  )٣٢٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١١/١/١٩٩٨ جلسة  تجاري٨/١٩٩٧ الطعن(

مـن تـاريخ   : االسـتثناء . األصل فيه أن يكون من تاريخ النطـق بـه         . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -٢٠٠٨
اإلعالن بالحكم في حاالت منها تخلف المحكوم عليـه عـن حـضور الجلـسات التاليـة لتعجيـل                   

  . مثال. متسلسالً أو عدم تقديمه مذكرة بدفاعهالدعوى بعد امتناع سيرها سيراً 
  . وقف السير فيها وفي تسلسل جلساتها: أثره. شطب الدعوى -

  )٣٢٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١/٦/١٩٩٨ جلسة  تجاري١١٣/١٩٩٧الطعن (
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األصل فيه أن يبدأ من تـاريخ صـدوره مـا لـم يـنص القـانون علـى                   . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٠٠٩
  . كيفيته. اإلعالن الذي يعول عليه حينئذ. يبدأ حينئذ من تاريخ إعالن الحكمخالف ذلك ف

  )٣٢٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٠/٢/١٩٩٩ جلسة  تجاري٤٥٦/١٩٩٨الطعن (

  . بدؤه من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ميعاد الطعن في الحكم -٢٠١٠
  )٣٢٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٥١٤/١٩٩٨الطعن (

  . ميعاد االستئناف ثالثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك -٢٠١١
  . مثال. االستثناء. الطعن في األحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام -

  )٣٢٨مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٥١٤/١٩٩٨الطعن (

  . االستثناء. ي األحكام أن يكون من تاريخ النطق بهااألصل في ميعاد الطعن ف -٢٠١٢
  )٣٣٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٥٠٤/١٩٩٨الطعن (

  . األصل أالّ يفيد من الطعن في الحكم إالّ من رفعه وال يحتج به إالّ على من رفع عليه -٢٠١٣
 علـى الطعـن المرفـوع مـن         ال أثـر لـه    . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن فـي الحكـم          -

 ١٣٤/٢م. خروج المـشرع عـن هـذه القاعـدة فـي حـاالت ثـالث              . علة ذلك . آخرين صحيحاً 
يجوز لمن فـوت ميعـاد الطعـن فـي الحكـم أو قبلـه       . مفاده. مرافعات منها عدم القابلية للتجزئة    

عـن  قعـوده  . أن يطعن فيه حال نظره مرفوعاً في الميعاد من أحدهم منـضماً إليـه فـي طلباتـه                
  . مثال. للمحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن. ذلك

  )٣٣٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/١١/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٨٣/١٩٩٨الطعن (

األصـل فـي ثبـوت تـاريخ        . معرفة ميعـاد الطعـن فيـه      . غايته. شمول الحكم لتاريخ إصداره    -٢٠١٤
ال أثـر   . الحكـم بالنـسخة األصـلية     الخطأ المادي في تـاريخ      . إصدار الحكم هو محضر الجلسة    

  . له
  )٣٣٠مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٤/٣/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٤١/١٩٩٩الطعن (

  . مثال. ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك -٢٠١٥
  )٣٣١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/٤/٢٠٠٠ جلسة  تجاري٢٧٣/١٩٩٩الطعن (

أنـه إذا   . مـؤداه . نسبية األثر المترتب على إجراءات المرافعات فيما يتعلق بـالطعن فـي الحكـم              -٢٠١٦
تعدد المحكوم عليهم ولم يطعن في الحكم سوى أحـدهم أو بعـضهم فـال يفيـد مـن الطعـن إال                      
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من رفعه في الميعاد دون اآلخرين وال يحتج بـه إالّ علـى مـن رفـع ضـده فـي الميعـاد دون                     
  . اآلخرين

دعاوى ذات الموضوع الغير قابل للتجزئة أو التـزام بالتـضامن أو يوجـب القـانون اختـصام                  ال -
تعدد المحكوم عليهم فيها دون أن يطعـن فـي الحكـم فـي الميعـاد سـوى             . أشخاص معينين فيها  

علـى  : أثـره . عـدم قيـامهم بـذلك     . جواز انضمامهم لمن طعن فـي الميعـاد       . أحدهم أو بعضهم  
تفـادي صـدور    . علـة ذلـك   . ن في الميعاد أن يختـصمهم فـي طعنـه         المحكمة أن تأمر من طع    

مثـال بـشأن حالـة    . حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه قبل مـن لـم يطعـن فيـه             
  . االلتزام بالتضامن

  )٣٣٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٢/٦/٢٠٠٠ جلسة مدني ٧٩/١٩٩٩الطعن (

الحـاالت المـستثناة    .  يكـون مـن تـاريخ النطـق بـه          األصل في بدء ميعاد الطعن في الحكم أن        -٢٠١٧
. ماهيـة تلـك الحـاالت     . التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ إعـالن الحكـم إلـى المحكـوم عليـه               

اإلعـالن  . وجوب أن يكـون اإلعـالن صـحيحاً مطابقـاً للقواعـد الخاصـة بـإعالن األوراق                
  . مثال. ال ينفتح به ميعاد الطعن. الباطل
  )٣٣٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/١٠/٢٠٠١ جلسة جاري ت٦١٧/٢٠٠٠الطعن (

بدء ميعـاد الطعـن علـى الحكـم مـن تـاريخ             . أثره. حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها     -٢٠١٨
 . مثال. صدوره

  )٤٧٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة  مدني ٢٣٢/٢٠٠١الطعن (

 . حاالته. االستثناء. خ النطق بهاألصل بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاري -٢٠١٩

تعلـق ذلـك    . سـقوط الحـق فـي الطعـن فيهـا         . أثـره . عدم مراعاة مواعيد الطعن في األحكام      -
 . مثال.  مرافعات١٢٩م. بالنظام العام

  )٤٧١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣/١/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٦٥٣/٢٠٠٢الطعن (

تخلـف المحكـوم عليـه عـن        . ن تاريخ صـدورها   األصل سريانها م  . مواعيد الطعن في األحكام    -٢٠٢٠
بـدء سـريان    . الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه             

ميعاد الطعن من تاريخ إعالن الحكم لشخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو فـي                     
 . محل عمله

  )٤٧١لمجلد السادس صمج القسم الخامس ا ١٠/١/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٧٣/٢٠٠٣الطعن (
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وجوب أن يكون إلى شخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو محـل                   . إعالن الحكم  -٢٠٢١
وجـوب تـوافر علـم المحكـوم عليـه        . مفـاد ذلـك   . بدء سريان مواعيد الطعن   . علة ذلك . عمله

ورقـة  علماً يقينياً أو ظنياً به دون االكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمـي الـذي يتـوافر بتـسليم ال           
  . المعلنة إلى جهة اإلدارة

تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلـسات المحـددة لنظـر الـدعوى أمـام محكمـة                    -
أن ميعاد اسـتئناف الحكـم ال يـسري بالنـسبة لـه             . مؤداه.  وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه    ة درج لأو

. جهـة اإلدارة  إعالنـه ل  . إال من تاريخ إعالنه لشخصه أو في موطنـه األصـلي أو محـل عملـه               
ال يتحقق به علم الطاعن وال ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعـن علـى الحكـم ويظـل ميعـاد               

 . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. االستئناف سارياً

  )٤٧٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٣/٦/٢٠٠٤جلسة  تجاري ١٧٢/٢٠٠٣الطعن (

هر التي يجب رفع دعوى التعويض خاللها عـن الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي                 مدة الثالثة أش   -٢٠٢٢
الميعـاد  . مـدة سـقوط خاصـة     . ٣،  ٣٣/٢م  .  بشأن المطبوعات والنـشر    ١٩٦١ لسنة   ٣القانون  
  . سقوط الحق فيه. أثره. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. يفيها حتم

وث األمـر المعتبـر فـي نظـر القـانون مجريـاً             وجوب عدم احتساب يوم حد    . حساب المواعيد  -
. الميعـاد المقـدر بالـشهور     . بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليـوم األخيـر منـه           . للميعاد

 . انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها

  )٤٧٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/٤/٢٠٠٥جلسة  مدني ٤٠٢/٢٠٠٤، ٤٠٠ انالطعن(

قبـول  . األحكام التي ال يحتمل الفصل فيها إال حـالً واحـداً بالنـسبة للمحكـوم علـيهم جميعـاً                   -٢٠٢٣
مثـال فـي    . وسـيلتاه . الطعن المرفوع بعد الميعاد من أحدهم أو بعد قبـول مـانع مـن الطعـن               

 . موضوع غير قابل للتجزئة

  )٤٧٤مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢/٥/٢٠٠٥جلسة  مدني ٥٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧ن والطع(

مـن حاالتـه    . االسـتثناء . األصل أنه مـن تـاريخ النطـق بـالحكم         . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -٢٠٢٤
تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلـسات المحـددة لنظـر الـدعوى وعـدم تقديمـه        

تعجيل الدعوى بعد امتناع الـسير فيهـا ولـو كـان قـد          مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية ل      
مثـال لتخلـف    . بدء ميعاد الطعن مـن تـاريخ إعـالن الحكـم          . حضر في الجلسات السابقة عليها    

 . المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب

  )٤٧٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٩/١٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ٧٣١/٢٠٠٤الطعن (
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امتداده إذا صـادف نهايتـه عطلـة رسـمية إلـى            . من تاريخ النطق بها   . في األحكام ميعاد الطعن    -٢٠٢٥
 . مثال. أساس وأثر ذلك. أول يوم عمل بعدها

  )٤٧٥مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٩/١٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ٧٣١/٢٠٠٤الطعن (

طعـن فيـه أن     للمحكوم علـيهم الـذين فوتـوا ميعـاد ال         . أثره. صدور الحكم في التزام بالتضامن     -٢٠٢٦
 . شرط ذلك. يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زمالئهم

  )٤٧٦مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٥/١٠/٢٠٠٦جلسة  تجاري ١٢٥٠/٢٠٠٤، ١١٥٧ انالطعن(

 الحكم يبدأ من يوم صدوره ما لم يكن المحكوم عليـه قـد تخلـف عـن حـضور                    فيميعاد الطعن    -٢٠٢٧
 ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ الميعـاد مـن تـاريخ إعـالن الحكـم إلـى شـخص                    جميع الجلسات 

 مواجهـه النيابـة     فـي إعـالن الحكـم     . أساس ذلـك  .  موطنه أو محل عمله    فيالمحكوم عليه أو    
 . على غير أساس  عليهالنعي. صحيح.  الحكم ذلكالتزام. العامة ال يبدأ به ميعاد الطعن فيه

 )٥٠١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ٦٠٨/٢٠٠٦الطعن (

 . حاالته. االستثناء.  الحكم يبدأ من تاريخ صدورهفيأن ميعاد الطعن  األصل -٢٠٢٨

 )٥١٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٠/١٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٢١/٢٠٠٧الطعن (

 –طعـون ضـده     اسـتئناف الم  . قضاء الحكم االبتدائي بـرفض الـدعويين األصـلية والفرعيـة           -٢٠٢٩
 الحكم الصادر في الـدعوى الفرعيـة دون الحكـم الـصادر فـي               –المدعي في الدعوى الفرعية     

عـدم جـواز اعتبـاره      . مـؤداه . الدعوى األصلية الذي ال يجوز له استئنافه لصدوره في صـالحه          
سـقوط الحـق فـي      . أثـره . رفعه بعد ميعـاد الثالثـين يومـاً المقـرر قانونـاً           . استئنافاً فرعياً 

 . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. ستئنافاال

 )٢٦٣ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/٢/٢٠١١جلسة  يمدن ٣٩٣/٢٠٠٩الطعن (

الحكم الصادر بناء على غش وقع مـن الخـصم أو بـسبب عـدم إظهـاره لورقـة قاطعـة فـي            -٢٠٣٠
فيـه الغـش أو اليـوم الـذي ظهـرت فيـه الورقـة         ميعاد استئنافه من اليوم الذي ظهر       . الدعوى

  .  مرافعات١٤٢م . التي احتجزت
إقامـة  . شـرطه . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير الغش الذي ينفتح به ميعـاد الطعـن         -

 . بشأن قيام غش من أحد الخصوم ينفتح به ميعاد االستئناف: مثال. قضائها على ما يبرره

  )٢٢٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/٤/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ١١٣/٢٠١٠الطعن (
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  -:ميعاد الطعن باالستئناف الفرعي -

. شـرط ذلـك   . جائز من المستأنف عليه إلى ما قبـل إقفـال بـاب المرافعـة             . االستئناف الفرعي  -٢٠٣١
سـقوط حقـه فـي رفـع        . أثـره . قبوله لـه  . أال يكون قد قبل الحكم بعد رفع االستئناف األصلي        

 . االستئناف الفرعي

انتقـال النـزاع الـذي قـضت فيـه محكمـة أول درجـة فـي حـدود           . أثره. االستئناف الفرعي  -
لمحكمـة االسـتئناف الفـصل فـي النـزاع          . مـؤداه . المطلوب في االستئنافين األصلي والفرعي    

 . من كافة وجوهه سواء لمصلحة المستأنف األصلي أو لمصلحة رافع االستئناف الفرعي

الميعـاد المقـرر قانونـاً وإقامـة اسـتئناف فرعـي إبـان نظـر                مجرد عدم استئناف الحكم في       -
. مـؤداه . ال يعد بذاتـه قبـوالً للحكـم المـستأنف         . االستئناف األصلي وقبل قفل باب المرافعة فيه      

 . طرح النزاع على االستئناف بكافة وجوهه

  )٢٨٦ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/٣/٢٠١١جلسة  يمدن ٣٦١/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:غير جائز الطعن فيهاالم الجائز واألحكا -

  . ما يخرج من نطاق تطبيقه.  في شأن إيجار العقارات١٩٨٧ لسنة ٣٥القانون رقم  -٢٠٣٢
تفسير العقود وتأويلها واستخالص حقيقة العالقة بـين الطـرفين وقـصدهما مـن العقـد ومـدى                   -

موضـوع  مـن سـلطة محكمـة ال      . اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في اإليجار العـادي         
  .  أقامت قضاءها على أسباب سائغةمتى

يجـوز   ال.  عن المنازعات الناشئة عـن تطبيـق قـانون اإليجـار           ستئنافاألحكام الصادرة في اال    -
 . الطعن عليها بطريق التمييز

 )٢٠٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٢٠٣/٢٠٠٦الطعن (

عـدم جـواز الطعـن    . ة قبل الحكـم الختـامي المنهـي لهـا    األحكام الصادرة أثناء سير الخصوم     -٢٠٣٣
المـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والتـي           و األحكام الوقتية . 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   

 . ال يعيبه. جواز استئناف الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إبطال عقد الصلح

 )٣٨٤ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٠/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٠٦/٢٠٠٧الطعن (
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. جـائز الطعـن فيـه بطريـق التمييـز         .  منهيـاً للخـصومة    االستئنافالحكم الصادر من محكمة      -٢٠٣٤
 . كأساس ذل

 )١٩١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١١/٢٠٠٨تجاري جلسة  ٤٢٢/٢٠٠٦، ٤٠٦ انالطعن(

وجوب تحقـق المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها        . مؤدى ذلك . تعلقها بالنظام العام  . قابلية الحكم للطعن   -٢٠٣٥
 . من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه

عـدم جـواز الطعـن    . خـصومة كلهـا  األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهـي بهـا ال        -
. الطعـن فيهـا قبـل ذلـك    .  قبل صدور الحكم الختامي المنهـي للخـصومة برمتهـا     استقالالًفيها  
األحكام التـي أوردهـا المـشرع علـى سـبيل      . االستثناء. وجوب القضاء بعدم جواز الطعن    . أثره

وتلـك القابلـة    الحصر وهي األحكام الوقتية والمـستعجلة واألحكـام الـصادرة بوقـف الـدعوى               
حتى ال تجزأ أوصال القضية الواحـدة وتـوزع بـين مختلـف درجـات          . علة ذلك . للتنفيذ الجبري 

فـضالً عـن زيـادة مـصاريف التقاضـي وتنـاقض            ،  المحاكم فيعوق الفصل فـي موضـوعها      
األحكام حال صدور قرار مـن محكمـة الطعـن بإلغـاء الحكـم غيـر المنهـي المطعـون فيـه             

مـاال  . لذي تستمر معه الخصومة األصلية مـرددة أمـام محكمـة الموضـوع             في الوقت ا   استقالالًً
 . يغير من ذلك

  )٢٥ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠ جلسة  تجاري١٢٤٣/٢٠٠٨، ٢١٣/٢٠٠٧ انالطعن(
 

  -:أثر تمييز الحكم -

حكـام  تمييز الحكم تمييزاً كلياً يترتب عليه زواله ومحو حجيته وتمييـز مـا أسـس عليـه مـن أ                    -٢٠٣٦
هـذه القاعـدة تـسمو علـى اعتبـارات          . ولو كانت صادرة في غير الدعوى التي صـدر فيهـا          

 . لمحكمة التمييز أن تعملها من تلقاء نفسها. النظام العام

  )٧٨٨مج القسم األول المجلد األول ص ٢٠/٢/١٩٨٥تجاري جلسة  ١٣٠/١٩٨٣الطعن (

أو رتبـه مـن حقـوق كانـت محـل           زواله ومحو حجيته وسقوط مـا قـرره         . أثره. تمييز الحكم  -٢٠٣٧
عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكـانوا عليـه قبـل تمييـزه بمـا أبـدى                  . للقضاء المميز 

 . فيها من دفوع ودفاع

  )٧٨٨مج القسم األول المجلد األول ص ١/٥/١٩٨٥تجاري جلسة  ٨٢/١٩٨١الطعن (
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تبـة عليـه وعـودة الخـصوم        اعتباره كأن لم يكن وزوال جميع اآلثـار المتر        . أثره. تمييز الحكم  -٢٠٣٨
. األحكام الالحقة والتي كـان ذلـك الحكـم أساسـاً لهـا            إلى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء       

 . بغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. وقوع هذا اإللغاء بحكم القانون

  )٦٥٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٦/١١/١٩٨٨تجاري جلسة  ١١٩/١٩٨٨الطعن (

  . حكم يقتضي زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزاماتتمييز ال -٢٠٣٩
  )٧٠٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١/٣/١٩٩٢تجاري جلسة  ٥/١٩٩٠الطعن (

  . أثره. تمييز الحكم المطعون فيه -٢٠٤٠
  )٧٠٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٦/٣/١٩٩٢تجاري جلسة  ٢٢٢/١٩٩٠الطعن (

وجـوب إعـادة القـضية إلـى المحكمـة المختـصة            . م لمخالفته قواعد االختـصاص    تمييز الحك  -٢٠٤١
  . لنظر الموضوع

  )٧٠٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٨/٣/١٩٩٣ جلسة  أحوال شخصية٤/١٩٩٢الطعن (

زواله ومحو حجيته وسقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق كانـت محـال               . أثره. تمييز الحكم  -٢٠٤٢
  . للقضاء المميز

  )٧٠٩مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٩/١١/١٩٩٥تجاري جلسة  ٣٩/١٩٩٥، ٣٦، ٣٣ نوالطع(

اعتبار الحكم كأن لـم يكـن وسـقوط مـا رتبـه مـن حقـوق والتزامـات                   :  أثره. التمييز الكلي  -٢٠٤٣
 . مثال. وإلغاء جميع األحكام التي كان ذلك الحكم أساسا لها

  )٧١٠القسم الثالث المجلد الثاني صمج  ١٤/١٢/١٩٩٦ جلسة  أحوال شخصية٤٩/١٩٩٥الطعن (

. يستتبع تمييزه فيمـا قـضى بـه فـي موضـوع الـدعوى             . تمييز الحكم فيما قضى به في الدفع       -٢٠٤٤
  . علة ذلك

  )٣٣٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢/١/١٩٩٧ جلسة  عمالي٧/١٩٩٦الطعن (

لفـصل فـي    متـى تقـف عنـد حـد ا        . فصل محكمة التمييز في الموضـوع     : الزمه. تمييز الحكم  -٢٠٤٥
  . مثال للوقوف عند حد القضاء بعدم االختصاص بالنسبة لدعوى عمالية. مسألة االختصاص

  )٣٣٥مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٨/٦/١٩٩٨ جلسة  عمالي١٨٠/١٩٩٧الطعن (

مييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد االختصاص تقتصر فيه المحكمـة علـى الفـصل فـي مـسألة                  ت -٢٠٤٦
  . لمحكمة المختصة عند االقتضاءاالختصاص مع تعيين ا

  )٣٣٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٤/٦/١٩٩٩ جلسة  تجاري٤٨٩/١٩٩٨، ٤٨٥ انالطعن(
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الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فـي التـزام تـضامني أو مـستنداً إلـى مركـز                      -٢٠٤٧
  . مثال. ينتمييزه بالنسبة ألحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة للباق. قانوني واحد

  )٣٣٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٨/٢/٢٠٠٠ جلسة  إداري٣٩٥/١٩٩٩الطعن (

زواله ومحو حجيتـه وسـقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق                 . أثره. تمييز الحكم تمييزاً كلياً    -٢٠٤٨
  . وتعود الخصومة والخصوم إلى وما كانت وكانوا عليه قبل إصدار حكم التمييز

  )٣٣٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١٨/٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ٨٦/٢٠٠٠، ٧٥ انالطعن(

 . أثره. تمييز الحكم -٢٠٤٩

  )٣٣٦مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٩/١٠/٢٠٠١ جلسة  عمالي١٠٤/٢٠٠٠الطعن (

  . إلغاء األحكام الالحقة التي كان أساساً لها. أثره. تمييز الحكم -٢٠٥٠
دي للمطعـون ضـده المبلـغ المحكـوم بـه علـى       قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤ    -

تمييـز الحكـم الـذي قـضي بقبـول توجيـه اليمـين              . سند من نكول ممثليها عن حلف اليمـين       
 . أثره. الحاسمة

  )٤٧٨مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٧/١/٢٠٠٢جلسة  عمالي ٢٢/٢٠٠١الطعن (

آلثـار المترتبـة عليـه وإلغـاء     زوال جميـع ا  . مـؤداه . اعتباره كأن لم يكـن    . أثره. تمييز الحكم  -٢٠٥١
 . األحكام الالحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها

  )٤٧٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٦/١٢/٢٠٠٢جلسة  عمالي ٢٣/٢٠٠٢الطعن (

. زواله ومحو حجيته وسقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق              : أثره. تمييز الحكم المطعون فيه    -٢٠٥٢
 . لى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المميزعودة الخصومة والخصوم إ: مؤداه

  )٤٧٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣/١١/٢٠٠٣جلسة  أحوال شخصية ٩٧/٢٠٠٠، ٩٥، ٨٨ن والطع(

أنـه  . مقتـضاه . تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكـم فيـه مـن جديـد                -٢٠٥٣
لتمييز في المـسألة القانونيـة التـي فـصلت فيهـا            يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة ا        

وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر ممـا يكـسب حكمهـا قـوة الـشيء المحكـوم فيـه بـشأنها                      
 . ويمتنع على محكمة اإلحالة المساس بهذه الحجية

  )٤٧٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٠/١١/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٣٠٢/٢٠٠٢الطعن (
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بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلـى محكمـة أول درجـة لعـدم               قضاء محكمة التمييز     -٢٠٥٤
. الطعـن المرفـوع عنـه     . زوال هذا الحكم واعتبـاره كـأن لـم يكـن          . مؤداه. استنفادها واليتها 

  . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه. وروده على غير محل
م جـوازه أو بـسقوطه أو       القضاء بعـدم قبـول الطعـن أو بعـد         . مناطه. الحكم بمصادرة الكفالة   -

ــضه ــه أو برف ــاء الخــصومة. ببطالن ــضاء بانته ــة. الق ــل لمــصادرة الكفال  ١٥٣/٣م. ال مح
 . مرافعات

  )٤٧٩مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٠/١٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ١٩٥/٢٠٠١، ١٩٨، ٢٧٥ن والطع(

اً إلـى مركـز     الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فـي التـزام تـضامني أو مـستند                 -٢٠٥٥
 . مثال. تمييزه بالنسبة ألحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. قانوني واحد

  )٤٨٠مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٦/٩/٢٠٠٥جلسة  عمالي ٢١٧/٢٠٠٤الطعن (
  

  -:ما ال يعد حكماً -

علـة  . ئيةخروجه عـن نطـاق األحكـام القـضا        . عمل والئي بحت  . تصديق القاضي على الصلح    -٢٠٥٦
 . ذلك

  )٤٨١مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/١/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٢٩٧/٢٠٠٢الطعن (

ال تُعد حكماً وإنما محـضر يحـرره قاضـي البيـوع باسـتيفاء اإلجـراءات                . الحكم بإيقاع البيع   -٢٠٥٧
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. الطعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة

 )٥٠٣ ص١ ج٣٥ضاء والقانون س مجلة الق٢٦/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٧٣/٢٠٠٦الطعن (

مـا تـصدره مـن قـرارات     . الطعن ال يكون إال فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القـضائية    -٢٠٥٨
مثال بشأن قـرار المحكمـة باسـتبعاد طلـب نـدب            . عدم جواز الطعن فيها   . ال تحمل صفة الحكم   

 . خبير لعدم سداد الرسم

 )٤١٨ ص٢ ج٣٥لقضاء والقانون س مجلة ا٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٥١/٢٠٠٢، ٤٦ انالطعن(
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 -:الطعن في أحكام المحكمين -

ـ التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكـيم واحتـرام األصـول العامـة          -٢٠٥٩ ي قـانون  ف
  . المرافعات وحماية حقوق الدفاع

جواز الطعن استثناء على حكم التحكيم بدعوى بطالن أصـلية متـى وقـع بطـالن فيـه أو فـي                      -
 . أساس ذلك. هإجراءات

 )٢٢٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٠٢٤/٢٠٠٧الطعن (

.  مرافعـات ١٧٥م . عـدم جـواز الطعـن عليـه بـأي طريـق      .  المحكمينالحكم الصادر بتعيين  -٢٠٦٠
م ويتوقـف  والفصل فـي أمـور أخـرى تناضـل فيهـا الخـص      : ما يخرج منه. حدود هذا الحظر 

جواز الطعـن عليـه وخروجـه مـن نطـاق           . فضه تعيين المحكم أو ر    فيها إجابة طلب   البت   على
 . مثال. علة ذلك. الحظر السابق

 )٢٤٨ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٠/٢٠٠٧الطعن (

. خروجـه عـن نطـاق التحكـيم       . مالم يـشمله االتفـاق    . المحكم يستمد واليته من اتفاق الخصوم      -٢٠٦١
ما يصدر عن هيئـة التحكـيم خارجـاً عـن نطـاق             . أثره. كم للفصل فيه  وجوب اللجوء إلى المحا   

ال يعد حكماً وألي من الخصوم دفـع االحتجـاج بـه عليـه أو التمـسك بعـدم وجـوده                     . التحكيم
 . دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه إلهداره

  )٥١ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري١٠٣١/٢٠١٠الطعن (

  -:جراءاتبطالن اإل -

. ال يحكـم بـالبطالن    . عدم ترتب ضرر رغـم الـنص علـى الـبطالن          . حاالته. بطالن اإلجراء  -٢٠٦٢
انتفـاء  . مـؤداه . تحقـق الغايـة رغـم تخلـف الـشكل         . الشكل وسيلة لتحقيـق غايـة     . علة ذلك 
 . الضرر

  )١٣٦مج القسم األول المجلد األول ص ١٧/٧/١٩٨٥تجاري جلسة  ٢٧/١٩٨٥الطعن (

 . مثال.  رغم النص عليه إذا لم يترتب ضرر لخصمال يحكم بالبطالن -٢٠٦٣

ال يبطلهـا متـى كـان ال يرتـب التجهيـل            . إغفال بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن بـالتمييز         -
مثـال بـشأن   . بخـصمه بشخص الخصم أو يحول دون التحقق مـن شخـصه أو يلحـق ضـرراً       

 . االكتفاء ببيان أسماء الطاعنين بأنهم ورثة مقرونة باسم مورثهم

  )٢١٩مج القسم الثاني المجلد األول ص ٣١/١/١٩٨٨تجاري جلسة  ٢٢٩/١٩٨٧، ٢١٩ انالطعن(
  )١٨/١٢/١٩٨٩جلسة  عمالي ٢٣/١٩٨٩الطعن و(
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. الخـصومة المرفوعـة مـن غيـر ذي أهليـة          . شرط لمباشرة الـدعوى   . ثبوتها. أهلية التقاضي  -٢٠٦٤
 . ة من تلقاء نفسهاباطلة بطالناً متجدداً يلحقها في جميع مراحلها وتقضي به المحكم

رفع الطعن منهـا دون أن يقـرن اسـمها باسـم صـاحبها              . المنشأة الفردية ال تعد شخصاً اعتبارياً      -
 . مثال. بطالن الصحيفة وبالتالي بطالن الطعن. أثره. أو تفصح الصحيفة عنه

  )٢٢١مج القسم الثاني المجلد األول ص ٢٣/٥/١٩٨٨ جلسة  عمالي٤٨/١٩٨٧الطعن (
  )١٣/١١/١٩٨٩تجاري جلسة  ٢٦/١٩٨٩الطعن و(
  )١١/١١/١٩٩١ جلسة  عمالي١٢/١٩٩٠الطعن و(

وجوب عرضـها علـى اللجنـة المختـصة لتحقيقهـا           . الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح األسماء     -٢٠٦٥
. أثـره . مخالفـة ذلـك   . ١/١٩٨٨قبل عرضها على القضاء من تاريخ سريان المرسـوم بقـانون            

 . البطالن

وجـوب تكليـف اللجنـة      . ١/١٩٨٨صل فيها نهائياً وأدركهـا القـانون        المنظورة ولم يف  الدعاوى   -
المختصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنها خالل سـنة واإلجـاز للمحكمـة أن تمـضي فـي نظرهـا                   

 . البطالن. أثره. مخالفة ذلك. وتقضي فيها بحالتها

  )٢٢٥مج القسم الثاني المجلد األول ص ١٩/٣/١٩٨٩ جلسة  تجاري٢٥٣/١٩٨٨الطعن (

ال . ضور محامي الخصم المراد توجيه الطلب إليه بـصفته غيـر المـراد توجيهـه إليـه بهـا                  ح -٢٠٦٦
 . أساس ذلك. يغني عن حضور الخصم

  )٢٢٥مج القسم الثاني المجلد األول ص ٢٠/٣/١٩٨٨ جلسة  تجاري٢٥٠/١٩٨٨الطعن (

سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المعروض عليـه أو فـي خـصومة سـابقة تعـد الخـصومة                     -٢٠٦٧
عدم صالحيته لنظـر الـدعوى متـى كـان الفـصل فيهـا يـستلزم                . أثره. ابتداء لها وعوداً إليها   

 . علة ذلك. إبداء رأيه في ذات حجج وأسانيد الخصوم السابقة

  )٢٢٧مج القسم الثاني المجلد األول ص ٢٩/٥/١٩٨٩ جلسة  مدني٤٨/١٩٨٨الطعن (

عـن فيهـا بـالطرق العاديـة أو غيـر           منـع المـشرع الط    . األحكام الصادرة من محكمة التمييز     -٢٠٦٨
 . العادية

جواز إلغائها إذا قـام بأحـد المستـشارين الـذين أصـدروها             . األحكام الصادرة من محكمة التمييز     -
 . سبب من أسباب عدم الصالحية

حـق الخـصم فـي طلـب        . أثـره . بطالن الحكم الصادر من إحدى دوائر التمييز لعدم الصالحية         -
 . مام دائرة أخرىإلغائه وإعادة نظر الطعن أ

  )٢٢٩مج القسم الثاني المجلد األول ص ١٣/١١/١٩٨٩ جلسة  تجاري١٦١/١٩٨٩الطعن (
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 . المقصود بذلك. البطالن ال يتمسك به إال من شرع لمصلحته دون المتسبب فيه -٢٠٦٩

  )٢٢٩مج القسم الثاني المجلد األول ص ٣/١٢/١٩٨٩ جلسة  تجاري١٣٧/١٩٨٩الطعن (

 حقه من التمـسك بـبطالن أوراق التكليـف بالحـضور وصـحف              حضور الخصم الذي يزول به     -٢٠٧٠
هو الحضور الذي يتم بناء على إعالن الورقـة ذاتهـا فـي الزمـان والمكـان المبـين                   . الدعاوى

 . علة ذلك. فيها لحضوره

حـضوره الجلـسة    . تمسك الخصم ببطالن صحيفة الـدعوى إلعالنـه بهـا فـي غيـر موطنـه                -
 . يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم له. عيباألولى المحددة في اإلعالن يزيل ال

  )٢٣١مج القسم الثاني المجلد األول ص ٢٥/١٢/١٩٨٩ جلسة  تجاري٢٢٨/١٩٨٩الطعن (

وإال كانـت معدومـة ال ترتـب أثـراً وال يـصححها إجـراء               الخصومة ال تقوم إال بين أحيـاء         -٢٠٧١
 . الحق

 جـوهري جـسيم يفقـده كيانـه     وفاته قبل رفع الدعوى معيب بعيـب الحكم الصادر على من ثبتت     -
 . وال يرد عليه تصحيح

وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على اسم المدعي عليـه بالكامـل ومهنتـه أو وظيفتـه وموطنـه                   -
 . عدم انعقاد الخصومة لبطالن إجراءاتها. أثره. إغفال هذاالبيان. ومحل عمله

  )٢٣٢ول صمج القسم الثاني المجلد األ ٢٨/١/١٩٩٠ جلسة  تجاري٢١٥/١٩٨٩الطعن (

بطـالن إجـراءات    . أثـره . افتقاد أهلية التقاضي لدى من باشر الدعوى أو مـن بوشـرت ضـده              -٢٠٧٢
 . الدفع الواجب في هذه الحالة هو الدفع بالبطالن ال باالنعدام. الخصومة

  )٢٣٢مج القسم الثاني المجلد األول ص ٥/٢/١٩٩٠ جلسة  مدني١٧/١٩٨٩الطعن (

. بإجراءات صـحيحة وأن يكـون الخـصم أهـالً للتقاضـي           ترفع  . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٢٠٧٣
بطـالن إجـراءات الخـصومة لعـدم األهليـة          : علة ذلـك  . وجوب توافر ذلك في جميع مراحلها     

. منـاط األهليـة للتقاضـي   . جواز الدفع به في أية حالـة تكـون عليهـا الـدعوى         . بطالن متجدد 
  . النظام العامتعلق ذلك ب. بطالن الدعوى أو الطعن. أثره. انتفاء األهلية

  . صاحبها يباشر الخصومة بشأنها. ليست لها أهليه االختصام. المنشأة الفردية -
  )٢٦٠مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٦/١/١٩٩٢ جلسة  تجاري٢٨٥/١٩٩٠الطعن (
  )١٧/١/١٩٩٥ جلسة  تجاري٢١/١٩٩٠الطعن و(
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نـسبى ال يملـك التمـسك بـه         بطـالن   . بطالن اإلعالن في مواجهه النيابة لعدم كفاية التحريـات         -٢٠٧٤
ال يجوز لمن صح اختصامهم مـن الخـصوم التمـسك بـبطالن إعـالن               . إال من شرع لمصلحته   

 . كيفية إفادتهم من هذا البطالن. غيرهم استناداً إلى عدم قابلية الموضوع للتجزئة

  )٢٦٢مج القسم الثالث المجلد األول ص ١١/٥/١٩٩٢ جلسة  تجاري٣١٤/١٩٩٠الطعن (

. أثـره . تحقـق الغايـة رغـم تخلـف الـشكل         . لة لتحقيق غاية تتم بتوافر هذا الـشكل       الشكل وسي  -٢٠٧٥
  . مثال. انتفاء الضرر فال يحكم بالبطالن

يعتبـر مـستوفيا متـى      . البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليـه ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه               -
رود خطـأ فـي االسـم       و: مثـال   . تعينت شخصية المعلن أو المعلن إليه على وجه ال لـبس فيـه            

  . بتقديم اسم الجد على اسم األب أو في اللقب
  )٢٧٠مج القسم الثالث المجلد األول ص ٧/٣/١٩٩٣ جلسة  تجاري٢٣٧/١٩٩٠الطعن (

البطالن الذي يزول بحضور المعلن هو البطالن الناشئ عن عيـب فـي اإلعـالن أو فـي بيـان                     -٢٠٧٦
لـى الـبطالن الناشـئ عـن عـدم مراعـاة            عدم سريان ذات الحكم ع    . المحكمة أو تاريخ الجلسة   

 . المواعيد المقررة لرفع وإعالن الطعن

  )٢٧٤مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٠/١/١٩٩٤ جلسة  عمالي١٢/١٩٩٣الطعن (

بطـالن نـسبى مقـرر لمـصلحة مـن          . بطالن اإلجراءات المترتبة على انقطاع سير الخـصومة        -٢٠٧٧
 . شرع لمصلحته االنقطاع

  )٢٨٠مج القسم الثالث المجلد األول ص ٧/٢/١٩٩٤ جلسة ري تجا٨٩/١٩٩٣الطعن (

انتفـاء الـضرر بمـا ال محـل معـه للحكـم             . أثره. تحقق الغاية من اإلجراء رغم تخلف الشكل       -٢٠٧٨
مثال بشأن عدم ورود اسم القـائم بـاإلعالن وتوقيعـه بـصورة اإلعـالن ووجودهـا                 . بالبطالن

 . بأصل الصحيفة

  )٢٨٨مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٠/١٠/١٩٩٤ جلسة  مدني١٠/١٩٩٤، ٦ انالطعن(

للمعلـن إليـه طلـب    . ال يترتـب عليـه بطـالن اإلعـالن    . عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور  -٢٠٧٩
 . استكمال الميعاد إلعداد دفاعه

  )٢٩٣مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٩/١١/١٩٩٤ جلسة  تجاري٧٩/١٩٩٤الطعن (

انون على بطالنـه أو إذا شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                اإلجراء يكون باطال إذا نص الق      -٢٠٨٠
  . ضرر للخصم

عـبء إثبـات    . افتراض وجـود العيـب الجـوهري فـي اإلجـراء          . النص على بطالن اإلجراء    -
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  . تحقق الغاية من اإلجراء على من يتمسك بذلك
شـروط صـحة هـذا اإلعـالن ومتـى يكـون            . جواز إعالن المطلوب إعالنه في محـل عملـه         -

  . باطال
  )٢٩٤مج القسم الثالث المجلد األول ص ١١/١٢/١٩٩٤ جلسة  تجاري١٤٨/١٩٩٤طعن ال(

ال يقبـل التحـدي بـه ألول مـرة          . بطالن إعالن صحيفة االستئناف نسبي ال يتعلق بالنظام العـام          -٢٠٨١
أمام محكمة التمييز ما لم يكن قـد شـابه بطـالن حـال دون حـضور الطـاعن أمـام محكمـة                       

 . االستئناف والتمسك به

  )٢٩٦مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٥/١/١٩٩٥ جلسة  تجاري١٧٨/١٩٩٤، ١٧٧ اننالطع(

 فـي  سبق إبداء القاضي رأيا في النـزاع المعـروض عليـه أو قيامـه بعمـل يجعـل لـه رأيـاً             -٢٠٨٢
  . أثره. الدعوى أو اتخاذه إجراءات يشف عن وجهه نظره

  فاصـالً  أصـدر فيهـا حكمـاً     أن يكون قد سبق لـه أن        . المقصود به . سبق نظر القاضي الدعوى    -
  . أثره. عدم تحقق أي من هذه الصور.  في جزء منها فرعياًأو حكماً

  )٣٠٢مج القسم الثالث المجلد األول ص ٥/١٢/١٩٩٥ جلسة  تجاري٨٤/١٩٩٥الطعن (

. عـدم تعلقـه بالنظـام العـام       . بطالن اإلجراءات المبنى على انعدام صفة الخصوم في الـدعوى          -٢٠٨٣
 . سبب جديد غير مقبول. ل مرة أمام محكمة التمييزإثارة نعى بشأنه ألو

  )٣٠٥مج القسم الثالث المجلد األول ص ١٠/٦/١٩٩٦ جلسة  تجاري١٤/١٩٩٥، ٥ انالطعن(

إبداء القاضي رأيه في ذات النزاع أو في خصومة سـابقة تـرددت بـين نفـس الخـصوم وتعـد                      -٢٠٨٤
صـالحيته  . مـؤداه . لـك انتفـاء ذ  . القضية المطروحة استمراراً لهـا موجـب لعـدم صـالحيته          

  . مثال النتفاء موجب عدم الصالحية. لنظرها
  )٣٠٧مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٦/٦/١٩٩٦ جلسة  تجاري١٤٦/١٩٩٥الطعن (

  . مناطه. انعقاد الخصومة -٢٠٨٥
قضاء محكمـة االسـتئناف بـبطالن الحكـم المـستأنف دون      . أثره. بطالن إعالن صحيفة الدعوى   -

  . علة ذلك. لدعوىتصدى للفصل في موضوع ا
  )٣١١مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢١/١٠/١٩٩٦ جلسة  تجاري١٥٠/١٩٩٦الطعن (

بـاإلعالن أو بـتمكن الخـصم مـن         . كيفيـة تحققـه   . مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمـة       -٢٠٨٦
. انتفـاء الـضرر وال يحكـم بـالبطالن        . أثر ذلـك  . ما يقدم إليه من طلبات والرد عليها      . مواجهته

  . المث
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  . كيفيته. التدخل في الدعوى -
  . إجراءات رفعه. االستئناف المقابل -

  )٣١٣مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٨/١٠/١٩٩٦ جلسة  تجاري٨٩/١٩٩٥الطعن (

 في النزاع المعروض عليه أو فـي خـصومة سـابقة بـين ذات الخـصوم      سبق إبداء القاضي رأياً  -٢٠٨٧
لفـصل فيهـا يـستلزم إبـداء رأيـه فـي حجـج              عدم صالحيته لنظر الدعوى متى كـان ا       . أثره

  . مثال لعدم تحقق المانع. علة ذلك. وأسانيد الخصوم السابقة
  . ال توجه إال إلى خصم حقيقي. اليمين الحاسمة -

  )٣١٦مج القسم الثالث المجلد األول ص ١١/١١/١٩٩٠ جلسة  تجاري١٣١/١٩٩٥الطعن (

مثـال بـشأن توقيـع محـام مـن اإلدارة            .األصل في اإلجراءات أنها روعيت ما لم يثبت العكس         -٢٠٨٨
  . القانونية للبنك الطاعن على صحيفة الطعن بالتمييز

  )٥٠٥مج القسم الرابع المجلد األول ص ١/٤/١٩٩٧جلسة  تجاري ٤٠٢/١٩٩٦، ٣٧٠ انالطعن(

بطـالن نـسبي لمـصلحة مـن شـرع          . بطالن اإلجراءات التي تمت أثناء انقطاع سير الخصومة        -٢٠٨٩
  . هم الورثة ومن يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفتهاالنقطاع لحمايتهم و

ال . التمسك بانقطاع سير الخصومة لوفاة بعـض المـستأنفين المبـدي ممـن لـيس مـن الورثـة                   -
  . يقبل

  )٥٠٦مج القسم الرابع المجلد األول ص ٣٠/٦/١٩٩٧جلسة  تجاري ٣١٨/١٩٩٥الطعن (

 أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع       أن تكون صـادرة مـن خـصم       . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٢٠٩٠
  . 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  -
  . العامبطالن إجراءات الدعوى بطالناً مطلقاً يتعلق بالنظام : أثره. انتفاؤها

  )٥٠٦مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٧/١٠/١٩٩٧جلسة  عمالي ٥٥/١٩٩٧الطعن (
  )٥٠٦مج القسم الرابع المجلد األول ص ٦/٣/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٢١/١٩٩٨الطعن و(

  . شرط للحكم ببطالنه. النص على بطالن اإلجراء وأن يترتب عليه ضرر بالخصم -٢٠٩١
  )٥٠٦مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٧/١٠/١٩٩٧جلسة  تجاري ٢٩٦/١٩٩٦الطعن (

الحضور الذي يزول به الحق في التمسك بالبطالن هو الذي يتم بنـاء علـى الورقـة ذاتهـا وفـي         -٢٠٩٢
الحضور في جلـسة مغـايرة مـن تلقـاء الخـصم أو بنـاء علـى ورقـة                   . الجلسة المحددة فيها  

  . علة ذلك. ال يسقط الحق في التمسك بالبطالن. أخرى
  )٥٠٧مج القسم الرابع المجلد األول ص ٩/٣/١٩٩٨جلسة  مدني ١٠٩/١٩٩٧الطعن (



 المرافعات        

 

- ٣٤٣ -  

مـؤدى  . ال يتعلـق بالنظـام العـام      . بطالن اإلجراءات المبني على انعدام صـفة أحـد الخـصوم           -٢٠٩٣
  . ذلك

  )٥٠٧مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٧/٤/١٩٩٨جلسة  تجاري ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ن والطع(

ون التي تزيد قيمتها علـى خمـسة آالف دينـار مـن محـام               وجوب توقيع صحف الدعاوى والطع     -٢٠٩٤
مـا  . بطـالن هـذه الـصحف   : أثـره . عـدم حـدوث ذلـك   . مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها 

  . يستثنى من ذلك
  )٥٠٧مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٠/٢/١٩٩٩جلسة  تجاري ١٧٧/١٩٩٨الطعن (

  . سك بهتحقق الضرر للخصم المتم. شرطه. الحكم بالبطالن -٢٠٩٥
القضاء برفض الدفع ببطالن إعالن الخصم بـصحيفة الـدعوى لحـضوره وإبـداء دفاعـه فـي                   -

مواجهة خصمه مما تنتفي معه مصلحته في الدفع إضـافة إلـى عـدم تقديمـه الورقـة المـدعى                    
  . صحيح. ببطالنها

  )٥٠٨مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٥/٩/١٩٩٩جلسة  أحوال شخصية ١٨٢/١٩٩٨الطعن (

. الـبطالن المطلـق   . أثـره . إغفـال ذلـك   . القصد منـه  . وب توقيع محام على صحيفة الطعن     وج -٢٠٩٦
  . تعلق ذلك بالنظام العام

وجـوب  . االستئناف المرفوع من الحكومة أو أحد المؤسـسات العامـة فـي الـدعاوى اإلداريـة                -
  . البطالن. أثره. تخلف ذلك. توقيع صحيفته من أحد أعضاء إدارة الفتوى والشريع

  )٥٠٩مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢١/٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٦١/١٩٩٨عن الط(

عـدم جـواز انـسحاب أثـر القـانون          . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها       . أحكام القوانين  -٢٠٩٧
  . الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاع

بقاؤه صـحيحاً فـي ظـل القـانون الجديـد ولـو        . لقديماإلجراء الذي تم صحيحاً في ظل القانون ا        -
 ٦٢/١٩٩٦ بالقـانون    ٤٢/١٩٦٤مثال بـشأن تعـديل قـانون المحامـاه رقـم            . كان يعتبره باطالً  

 بوجوب توقيع صـحف الـدعاوى التـي تجـاوز قيمتهـا             ٢٢/١٢/١٩٩٦المعمول به اعتباراً من     
  . خمسة آالف دينار من أحد المحامين

  . ال تثريب على الحكم أن هو لم يرد عليه .الدفاع الظاهر البطالن -
  )٥٠٩مج القسم الرابع المجلد األول ص ٥/٦/٢٠٠٠جلسة  مدني ٧٨/١٩٩٩الطعن (

زوال . أثـره . بلوغ القُصر من رافعي الدعوى سن الرشد قبـل تهيئتهـا للحكـم فـي موضـوعها             -٢٠٩٨
جـراءات  صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم وانقطـاع سـير الخـصومة وبطـالن اإل               
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التي تحصل أثناءه بطالناً نسبياً لمـصلحة مـن شـرع االنقطـاع لحمـايتهم وال يحـق لغيـرهم                    
  . االحتجاج به

  )٥١٠مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٩/٦/٢٠٠٠جلسة  مدني ١٦٥/١٩٩٩الطعن (

اإلجراء يكون باطالً إذا نص القانون على بطالنـه أو إذا شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                      -٢٠٩٩
  . الضرر ال يقوم إذا تحققت الغاية من اإلجراء. صمضرر للخ

  )٥١٠مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٤/٩/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٧٢٢/١٩٩٩الطعن (

عدم الرجوع إلـى أحكـام القـانون العـام إال فيمـا لـم ينظمـه                 . الزمه. وجود القانون الخاص   -٢١٠٠
  . الخاص من أحكام

ه عن العمل القـضائي الموكـل فيـه أو غيـر القـضائي              االتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعاب      -
بنسبة من القيمة المطلوبة بالدعوى أو ما يحكم به فيهـا أو مـا ينفـق علـى إنجـازه مـن عمـل         

أن هذا االتفـاق مـن شـأنه أن يجعـل لـه مـصلحة فـي        : علة ذلك. وقوعه باطالً . غير قضائي 
  . الدعوى أو العمل الموكل فيه

لعمل غير القضائي في حالة عـدم وجـود اتفـاق مكتـوب عليهـا أو                تقدير أتعاب المحامي عن ا     -
تعلـق ذلـك    . رفع دعـوى عاديـة وفقـاً لقواعـد قـانون المرافعـات            . كيفيته. وجد وكان باطالً  

والقضاء بعدم قبول الـدعوى لعـدم رفعهـا بـالطريق الـذي رسـمه               . مخالفة ذلك . بالنظام العام 
  . قصور يوجب تمييزه. القانون

 طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمـل القـضائي الموكـل فيـه متنكبـاً              اتباع المحامي  -
الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب علـى عريـضة إلـى المحكمـة التـي نظـرت                    

  . عدم قبولها. أثره. الدعوى
  )٥١٢مج القسم الرابع المجلد األول ص ٧/٥/٢٠٠١جلسة  مدني ١٧٩/٢٠٠٠الطعن (

  .  التي يجب أن يتخذها الخبير إذا ما أراد إعفاءه من أداء مأموريتهاإلجراءات -٢١٠١
مناط الطعن ببطالن أعمال الخبير أن يلحـق إجراءاتـه عيـب جـوهري يترتـب عليـه ضـرر                     -

النعي بأن بطالنـاً لحـق تلـك األعمـال دون مـا تحقـق أي                . للخصم أو إخالالً بحقه في الدفاع     
  . يكون على غير أساس. من ذلك

  )٥١٢مج القسم الرابع المجلد األول ص ١/١٠/٢٠٠١جلسة  عمالي ٢٥/٢٠٠٠الطعن (

أن يكـون هنـاك عيـب شـاب أحـد           : المقـصود بـه   . بطالن اإلجراءات الذي يؤثر في الحكـم       -٢١٠٢
  . مثال. إجراءات الدعوى منذ رفعها حتى صدور الحكم

  )٥١٣مج القسم الرابع المجلد األول ص ٨/١٠/٢٠٠١جلسة  تجاري ٦١٧/٢٠٠٠الطعن (
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مثـال لعـدم   . ال بطالن ما لـم يـنص عليـه القـانون          . المخالفة المالية في القيام بالعمل اإلجرائي      -٢١٠٣
 . الوفاء بالرسم المستحق عن الدعوى

  )٥١٣مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٠/١٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٨٨٤/٢٠٠٠الطعن (

لعمـل مـا لـم يـنص القـانون          ال يترتب عليها بطـالن ا     . المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي      -٢١٠٤
  . على ذلك

 . علة ذلك. ال يرتب بطالن الحكم. عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً -

  )٧٦٣مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٨/٣/٢٠٠٢جلسة  مدني ١٤٧/٢٠٠١الطعن (

أن يـشوب إجـراءات التقريـر عيـب جـوهري ترتـب             . مناطـه . الطعن ببطالن أعمال الخبير    -٢١٠٥
  . ه ضرر الخصم أو إخالل بحقه في الدفاععلي

كفايـة أن يحمـل التقريـر فـي مدوناتـه      . غيـر الزم . اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكالً معيناً  -
  . ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه

  )٧٦٤مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٤/١٠/٢٠٠٢جلسة  إداري ٤٧٦/٢٠٠١الطعن (

بطـالن نـسبي ال يتعلـق بالنظـام         . تتاح الدعوى وصحيفة االسـتئناف    بطالن اإلعالن بصحيفة اف    -٢١٠٦
مناطـه أن يـشوبه بطـالن حـال دون الحـضور أمـام           . التحدي به ألول مرة أمام التمييز     . العام

  . محكمة الموضوع بدرجتيها
بطـالن مـا    . أثـره . بطالن اإلعـالن  . إعالن صحيفتها إعالناً صحيحاً   . شرطه. انعقاد الخصومة  -

 . من إجراءات والحكم الصادر فيهااتخذ فيها 

  )٧٦٤مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٣/١١/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٧٥٤/٢٠٠١الطعن (

مخالفـة تلـك    .  مرافعـات  ٩م. ماهيتهـا . اإلجراءات التي يجب على القائم بـاإلعالن مراعاتهـا         -٢١٠٧
ت الالحقـة   بطالن اإلعالن وعدم انعقـاد الخـصومة وتبطـل كافـة اإلجـراءا            . أثره. اإلجراءات

يعيبـه ويوجـب    . مخالفـة الحكـم ذلـك     . له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى         
 . تمييزه

  )٧٦٥مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٨/١٢/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٢٦٥/٢٠٠٢الطعن (

  . عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم. بطالن اإلجراء -٢١٠٨
الـدفع  . مـؤداه . تتحقق بـه الغايـة مـن اإلعـالن    . مذكرة بدفاعه في الميعادتقديم المطعون ضده    -

 . غير منتج. ببطالن الطعن إلعالنه على عنوان مخالف لعنوانه

  )٧٦٥مج القسم الخامس المجلد األول ص ١٨/١٠/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ انالطعن(
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لخبرة التـي تمـت فـي الـدعوى مـا           ال أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال ا        . بطالن الحكم  -٢١٠٩
 عليهـا فـي تكـوين عقيدتـه فـي           االعتمادلقاضي الموضوع   . مؤدى ذلك . لم تكن باطلة في ذاتها    

 . دعوى أخرى بين الخصوم

  )٧٦٥مج القسم الخامس المجلد األول ص ٨/١٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ١٦٠/٢٠٠٣، ١٥٩ن ناالطع(

العيـب فـي اإلعـالن الـذي يـصححه          . جـوة منـه   ربتحقق الغايـة الم   . تحققها.  اإلجراء صحة -٢١١٠
. الحضور هو عيب في شكل اإلعالن الذي يؤدي الحـضور إلـى تحقـق الغايـة المرجـوة منـه                   

. 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

  )٧٦٦مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٠/٢/٢٠٠٥جلسة  أحوال شخصية ٦٥/٢٠٠٤الطعن (

العيـب الموجـه إلـى الحكـم الـذي ال يـصلح       . تجرده من أركانه األصلية: شرطه. انعدام الحكم  -٢١١١
عدم جواز بحث أسـباب العـوار التـي تلحـق بـه             . جزاؤه إن صح بطالن الحكم    . سبباً النعدامه 

 .  طريق التظلم منها من خالل طرق الطعن المناسبةإال عن

اعتبارهـا شـرطاً لـصحة      . ثبـوت الشخـصية القانونيـة للخـصم       . المناط فيها . أهلية التقاضي  -
عدم توافر أهليـة التقاضـي فـيمن بوشـرت الـدعوى            . اإلجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى    

ـ   . بطالن إجراءات الخصومة ال انعـدامها     . أثره. ضده وجـوب أن يكـون عـن    . البطالنالـدفع ب
  . 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     

. مـن بطـالن الطعـن عليـه بـالطريق المناسـب           بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه         
 . صحيح

  )٧٦٧مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢/٤/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٤٧١/٢٠٠٤الطعن (

أن يتخذه الخـصم موطنـاً لـه فـي ورقـة إعـالن              . مناطها. صحة اإلعالن في الموطن المختار     -٢١١٢
 . 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

  )٧٦٧مج القسم الخامس المجلد األول ص ٧/٥/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٦٨١/٢٠٠٤الطعن (
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 . ماهيتها وكيفية إبدائها. الطلبات العارضة -٢١١٣

ال ينبني عليها بطـالن العمـل مـا لـم يـنص القـانون               . ام بعمل إجرائي  المخالفة المالية في القي    -
 . مثال بشأن عدم سداد الرسم المستحق على الطلب العارض. على غير ذلك

  )٧٦٧مج القسم الخامس المجلد األول ص ٥/١٢/٢٠٠٥جلسة  مدني ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ن والطع(

عليها بطـالن العمـل مـا لـم يـنص القـانون             ال يترتب   . المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي      -٢١١٤
  . على بطالنه

  . علة ذلك. ال يرتب البطالن. عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً -
عدم جواز إهـداره لمجـرد أن الرسـم فـات تحـصيله             . ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها      -

  . مقدماً
  )٧٦٨مس المجلد األول صمج القسم الخا ٤/١/٢٠٠٦جلسة  مدني ٨٣٨/٢٠٠٤، ٧٩٨ انالطعن(

  . ال يترتب عليه بطالنه. عدم سداد الرسم قبل مباشرة اإلجراء -٢١١٥
  )٧٦٨مج القسم الخامس المجلد األول ص ٢٠/٢/٢٠٠٦جلسة  مدني ١١١/٢٠٠٣، ٨١ انالطعن(
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  أنواع من األحكام

  -: الحكم القطعي-

ـ     إلثباتإحالة الدعوى للتحقيق    . ماهيته. الحكم القطعي  -٢١١٦ دم كفايـة وثيقـة الـزواج        حقيقة المهـر لع
وال . عدم اعتباره قضاء قطعياً بأن هذا المـستند ال يثبـت مـا ادعـاه المطعـون ضـده                  . في ذلك 

 . يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى على ضوء هذا المستند

  )٤٨٢مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٨/٥/٢٠٠٣جلسة  أحوال شخصية ٢٥٩/٢٠٠٢الطعن (

 .  ق التجارة٥٥٧م. شأ إال بحكم يصدر بشهر اإلفالسحالة اإلفالس ال تن -٢١١٧

  )٤٨٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٥٦٢/٢٠٠٢الطعن (

 .  ق التجارة٥٦٤م. الحكم بشهر اإلفالس واجب النفاذ بدون كفالة -٢١١٨

  )٤٨٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١١/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٥٦٢/٢٠٠٢الطعن (

حيازته قوة األمـر المقـضي التـي تـسمو علـى            . القضاء القطعي الذي لم يكن محالً لالستئناف       -٢١١٩
 . قواعد النظام العام

  )١٤٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٤١/٢٠١٠الطعن (

إغفـال  . مـن النظـام العـام     . وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتـصحيح األسـماء           -٢١٢٠
جواز التمسك بالبطالن فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى               :  ذلك الزم. بطالن الحكم  .ذلك

 . مثال. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

  )٤٨٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٣/١/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ١٣/٢٠٠١الطعن (

  )أحوال شخصية(المجد األول :  راجع-   
  

 -:ألحوال الشخصيةالحكم الصادر في دعاوى ا -

يعـين القاضـي موعـداً    . حالة عدم االتفاق على زمـان ومكـان الرؤيـة        . لمن يثبت . حق الرؤية  -٢١٢١
 . مؤدى ذلك. دورياً ومكاناً مناسباً لتمكين أهل الصغير من رؤيته

  )٣٣٧مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١١/١٢/١٩٩٩جلسة  أحوال شخصية ٩٩/١٩٩٩الطعن (
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  :ؤقتالحكم بالتعويض الم

  .مثال. متى يكون للمحكمة أن تقضي بالتعويض الكامل. طلب التعويض المؤقت -٢١٢٢

  )٢٣٢ص  المجلد الثاني الثانيمج القسم  ٢/٧/١٩٨٦جلسة  تجاري ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ن ناالطع(

. ويلتـزم بـه الخـصوم والقاضـي       . أصلية أو عارضـة   . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية     -٢١٢٣
 دينار لقاء ما حـدث لـه مـن ضـرر نتيجـة قـرار       ١٠٠١مؤقت قدره مطالبة المدعى بتعويض  

الحكم له بدينار واحد كتعويض مؤقت على أسـاس أن مبتغـاه مـن دعـواه هـو                  . إداري خاطئ 
خطـأ فـي فهـم واقـع طلبـات          . تقدير مبدأ المسئولية والحصول على حكـم يجـوز اسـتئنافه          

 .يعيبه. المدعى

  )٢٣٢مج القسم الثاني المجلد الثاني ص  ٢/٧/١٩٨٦جلسة  تجاري ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ن ناالطع(

. مجـرد ثبـوت المـسئولية وثبـوت الـضرر دون عناصـر            . أساسها. دعوى التعويض المؤقت   -٢١٢٤
ما يجاوز به الحكـم ذلـك خـروج عـن نطـاق الـدعوى               . ومداه وإرساء التعويض دون مقداره    

.  هـذا الزائـد    مخالفة الحكم ذلـك وخلـع الحجيـة علـى         . ويزيد عن حاجتها وال تكون له حجية      
 .مثال. خطأ يوجب تمييزه

  )٢٣٣مج القسم الثاني المجلد الثاني ص  ٤/٣/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٦٤/١٩٨٦الطعن (

للمحكمة القضاء بالتعويض النهائي ولو كان المطلـوب تعويـضاً مؤقتـاً عنـد ثبـوت اسـتقرار                   -٢١٢٥
 .الضرر نهائياً

 المؤقـت المطالـب بـه       قضاء محكمة أول درجة بتعويض جـابر للـضرر يقـل عـن التعـويض               -
  . صحيح

  )٣٧٦مج القسم الرابع المجلد الثالث ص  ٧/٦/١٩٩٩جلسة  مدني ٢٢٦/١٩٩٨، ٢٢٤ن ناالطع(

. إغفـال ذلـك يعيـب الحكـم       . وجوب خصم التعويض المؤقت عند القضاء بـالتعويض الـشامل          -٢١٢٦
 .تمييزه. أثر ذلك

  )٣٧٧ع المجلد الثالث ص مج القسم الراب ١١/٦/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٨/٢٠٠٠، ٩٩/ ٧٥٢ن ناالطع(

حيازتـه لقـوة    .الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض فـي مقـداره              -٢١٢٧
إحاطته بالمسئولية في مختلـف عناصـرها ويرسـى ديـن التعـويض فـي              . أثره. األمر المقضي 

 جـواز أن    عـدم . أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد بـه المديونيـة إيجابـاً أو سـلباً               
يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجـب أن يتـسع لـه محـل الـدين                      
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من عناصر تقدير ولو بدعوى الحقة يرفعهـا المـضرور بـذات الـدين اسـتكماالً لـه وتعيينـاً                    
 .لمقداره

  )٤٩٨مج القسم الخامس المجلد الرابع ص  ٨/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ٤٠١/٢٠٠٢الطعن (

الجمـع بـين تعويـضين عـن        . جبر الضرر جبراً متكافئاً معه بال زيادة عليـه        : غايته. ضالتعوي -٢١٢٨
مثال لتمييز الحكم جزئياً لقـضائه بـالتعويض النهـائي دون خـصم مـا               . غير جائز . ضرر واحد 

 .قضت به محكمة الجنح من تعويض مؤقت

 )٢٧٦ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١/٢٠٠٨جلسة  يمدن ١٩٩/٢٠٠٧الطعن (

 تقـادم ذلـك الحـق بخمـسة عـشر           . أثره .صدور حكم نهائي بالحق وحيازته قوة األمر المقضي        -٢١٢٩
 .سنة أياً كانت مدة تقادم هذا الحق

إرسـاء ديـن التعـويض فـي أصـله          . أثره. الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة األمر المقضي        -
 .مثال. ومبناه واستبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير

 )٢٤٣ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٨٧٢/٢٠٠٦ن الطع(

الحكم الصادر في الدعوى الجزائيـة بإدانـة المـتهم وإلزامـه بتعـويض مؤقـت فـي الـدعوى                     -٢١٣٠
 عدم اقتصارها علي ما فـصل فيـه فـي الـدعوى الجزائيـة              . حجيته أمام المحاكم المدنية    .المدنية

ألساسية التي حسمها في الـدعوى المدنيـة فـي شـأن المـسئولية      بل تمتد إلي قضائه في المسألة ا    
امتناع مناقشة المسألة التـي فـصل فيهـا الحكـم فـي دعـوى تكملـة                  .ثر ذلك أ .عن التعويض 

 التعويض

 )٢٤٣ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٨٧٢/٢٠٠٦الطعن (

. شـرطه . المطلـوب تعويـضاً مؤقتـاً   لمحكمة الموضوع القضاء بالتعويض الكامـل ولـو كـان           -٢١٣١
 .استقرار الضرر المطلوب التعويض عنه نهائياً

  )٤٤١ ص ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩ن ناالطع(
 

  -:الحكم المقرر والحكم المنشئ -

ينشأ عن العمل غير المـشروع ولـيس مـن الحكـم الـصادر فـي دعـوى                  . الحق في التعويض   -٢١٣٢
  . الحكم مقرر. علة ذلك. لمسئوليةا

  )٧١٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣/٥/١٩٩٣ جلسة  مدني٧/١٩٩٢الطعن (
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. رفع استئناف بإجراء واحد عن حكمين أو أكثـر بـين نفـس الخـصوم ومـن محكمـة واحـدة                     -٢١٣٣
مـن  . تقـدير ذلـك   . وجود مصلحة في توجيه الخـصومة علـى هـذا النحـو           . شرط ذلك . جائز

  .  الموضوعسلطة محكمة
  )٧١٠ص مج القسم الثالث المجلد الثاني  ١٦/٤/١٩٩٤ جلسة  أحوال شخصية٥٨/١٩٩٣الطعن (

  . المصروفات ال يقضي بها إال عن الطلب الذي يصدر فيه حكم منٍه للخصومة -٢١٣٤
  )٧١٠ص مج القسم الثالث المجلد الثاني  ٢/٥/١٩٩٤ جلسة  تجاري٢٦/١٩٩٣الطعن (

حـق المـؤمن فـي الرجـوع        . قواعد القانونيـة الـسارية عليـه      مضمون العقد يشمل شروطه وال     -٢١٣٥
 مـن الالئحـة التنفيذيـة       ٧٦على المؤمن له بما أداه من تعويض في الحـاالت المبينـة بالمـادة               

أثر ذلـك علـى تقـادم الـدعاوى الناشـئة           . حكم قانوني يدخل ضمن عقد التأمين     . لقانون المرور 
ن فتـسقط بانقـضاء ثـالث سـنوات مـن وقـت             دخولها ضمن تلك الناشئة عن عقد التـأمي       . عنه

  . مثال. حدوث الواقعة التي تولدت عنها المطالبة وهي سداد شركة التأمين لمبلغ التأمين
  )٧١١مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١١/٤/١٩٩٥جلسة  تجاري ٢٣٩/١٩٩٤الطعن (

يـة عـن    مقصوده الحـصول علـى حكـم مقـرر لثبـوت الملك           . طلب تثبيت الملكية بوضع اليد     -٢١٣٦
 . ما يعد طلباً جديداً في االستئنافلمثال . طريق الحيازة

  )٤٨٣مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٥/١/٢٠٠٤جلسة  مدني ٥٣٥/٢٠٠٢الطعن (

موجب للفسخ دون أي سـلطة تقديريـة للقاضـي وال يـستطيع المـدين               . الشرط الفاسخ الصريح   -٢١٣٧
 .  وليس منشئاًلقاضي في هذا الشأن مقررحكم ا. تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة

  )٤٨٤مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٢/١٠/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٣١٩/٢٠٠٤الطعن (

لـزام بـأداء    قضاء تقريـري لـم يتـضمن اال       . ون ضده قضاء الحكم باستمرار ونفاذ وكالة المطع      -٢١٣٨
 اتخـاذ . سـنداً تنفيـذياً   عـدم اعتبـاره     . مـؤدى ذلـك   . عدم قابليته للتنفيذ الجبري   . معين لصالحه 

النعـي  . غيـر الزم  . إجراءات التنفيذ ومنها إعالن السند التنفيذي قبـل مباشـرة أعمـال الوكالـة             
 . غير منتج.  ذلكعلىببطالن إعالن الحكم السابق 

  )٤٣٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠٠٨جلسة  يمدن ٢٠٦/٢٠٠٥الطعن (
 

  -:الحكم المنهي للخصومة -

إنهـاء الخـصومة أمـام محكمـة        . أثـره . لمنهي للخـصومة أمـام محكمـة االسـتئناف        الحكم ا  -٢١٣٩
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الموضوع بدرجتيها ويمثل القضاء النهائي في الـدعوى بالحـدود التـي عرضـت لهـا محكمـة                  
  . أن الحكم االبتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة: علة ذلك. أول درجة

امتناعهـا عـن إعـادة      . أثـره . لغاء للحكم االبتـدائي   صدور الحكم االستئنافي تأييداً أو تعديالً أو إ        -
أن القاضـي اليـسلط علـى قـضائه       : علـة ذلـك   . النظر فيه سواء أكان حكمها صحيحاً أو باطالً       

  . الطعن عليه بالتمييز. سبيل ذلك. وال يملك تعديله أو إلغاءه
. مـؤدي ذلـك   . يصيرورة الحكم حائزاً لقوة األمـر المقـض       . أثره. فوات مواعيد الطعن بالتمييز    -

االمتناع عن مناقشة الموضوع بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلـة قانونيـة أو واقعيـة لـم يـسبق             
                    طرحها علي المحكمة بدرجتيها أو طرحـت عليهـا والتفتـت عنهـا أو أصـدرت فيهـا قـضاء

 . خاطئاً

  )٦٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٠/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٣٥٤/٢٠٠٨الطعن (
 

  -:لحكم المستعجلا -

الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بـشأنه األمـر بـالمنع مـن الـسفر                    -٢١٤٠
ال يغير ميعـاد حلـول أداء الـدين المتفـق عليـه             . لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد       

ـ                . في العقد وال ينفي وجوده     ل قصر أثـره علـى مجـرد وقـف إجـراءات التنفيـذ الجبـري قب
  . 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         

لصدوره أن يكون حق الدائن طالب األمـر معـين المقـدار مكتفيـاً بوجـوب أن يكـون محقـق                     
 . وحال األداءالوجود 

  )٣٠٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٨٤٢/٢٠٠٤، ٨٣١ن ناالطع(
 

  -:الحكم بإثبات الحالة -

اليجـوز أن يقـضي عنـه       . الطلب الذي ال يصدر فيه حكـم منـٍه للخـصومة أمـام المحكمـة               -٢١٤١
  . بمصروفات

اإلجـراء التحفظـي المطلـوب      انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمـة مـن اتخـاذ          . دعوى إثبات الحالة   -
. ال يعـد فـصالً فـي خـصومة        . قضاء المحكمـة بانتهـاء الـدعوى      . فيها بإيداع الخبير تقريره   
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 . إلزامه الطاعنة بالمصروفات يوجب تمييزه جزئياً

  )٣٥٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٨/٢٠٠٥الطعن (
 

  -: التمهيديالحكم بسقوط الحق في التمسك بالحكم -

نـدب المحكمـة الطـب الـشرعي        . منازعة صاحب العمل في نسبة العجز الذي أصـاب العامـل           -٢١٤٢
. أثـره . عدم سداد األمانـة التـي قـضت بهـا المحكمـة           . لتوقيع الكشف عليه لتحقيق هذا الدفاع     

 . سقوط حقه في التمسك بهذا الحكم

  )٣٧٣ ص٣ ج٣٩ والقانون س مجلة القضاء١٩/١٢/٢٠١١ عمالي جلسة ١٣٤/٢٠٠٩، ١٣١الطعنان (
 

  -:الحكم بشهر اإلفالس -

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                : أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٢١٤٣
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                : علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

إليـه وهـو فـي حالـة اإلفـالس وال           شمول ذلك لألموال التـي تـؤول        . 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               -

 . ذلكعلة . قبول الطعن

  )٢٢٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٥١٣/٢٠٠٨الطعن (
 

  -:الحكم بالمصروفات -

. ال يحكم بها إال على خاسـرها وهـو مـن رفعهـا أو دفعهـا بغيـر حـق                   . مصروفات الدعوى  -٢١٤٤
وجوب أن تحكم بها المحكمة من تلقاء ذاتهـا عنـد إصـدارها الحكـم المنهـي للخـصومة ودون                    

 . نهاطلب م

 )٢٦٤ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٥٧/٢٠٠٩الطعن (
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  بطالن الحكم

  -:)بطالن الحكم ( في الحكمةبطالن اإلجراءات المؤثر -

 أن يكـون هنـاك عيـب شـاب أحـد            .المقـصود بـه   . بطالن اإلجراءات التي تؤثر في الحكـم       -٢١٤٥
 .مثال. إجراءات الدعوى منذ رفعها حتى صدور الحكم

  )٣٤١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦١٧/٢٠٠٠الطعن (

. مـؤداه .صـحيحاً  تـشكيالً تجرد الحكم من أركانه األصلية كأن يصدر من محكمة غيـر مـشكلة               -٢١٤٦
  . مثال. انعدام الحكم

  )١٥٧سنوات ص٧ مج ١٦/١١/١٩٧٧تجاري جلسة ١٩٧٥/ ٣٩،٣٨الطعنان (

  .وأوجه االختالف بينه وبين بطالن الحكم. ماهيته. انعدام الحكم -٢١٤٧
  )١٥٧سنوات ص٧  مج١٢/١٢/١٩٧٣تجاري جلسة ١٩٧٣/ ٦الطعن (

. مـؤداه .صـحيحاً  تـشكيالً تجرد الحكم من أركانه األصلية كأن يصدر من محكمة غيـر مـشكلة               -٢١٤٨
  . انعدام الحكم

بحث أسباب العـوار التـي تـصيب الحكـم عـن طريـق              .عيب يوجه للحكم    .سببه.بطالن الحكم  -
  الطعن فيه بالطريق المناسب 

   )١٥٧ات صسنو٧ مج ٣/٦/١٩٧٤أحوال شخصية جلسة ١٩٧٣/ ٦الطعن (
   )١٥٧سنوات ص٧ مج ٢/٥/١٩٧٧أحوال شخصية جلسة ١٩٧٦/ ٥الطعن و(

 .فـوات ميعـاد الطعـن     . قانونـاً مقـررة   الطعن عليها بـالطرق ال    .وسيلته.التمسك ببطالن األحكام   -٢١٤٩
  .عدم جواز التمسك بهذا البطالن من بعد. مؤداه
  )١٥٨سنوات ص٧ مج ١٢/١٢/١٩٧٣تجاري جلسة ١٩٧٣/ ٦الطعن (

زوال الخـصومة وبطـالن     . أثرهـا . مخالفـة ذلـك   . شرط النعقاد الخـصومة   . حيفةإعالن الص  -٢١٥٠
قـضاؤها بـبطالن الحكـم المـستأنف لـبطالن          . الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفـسها        

  .مثال. أن تقف عند القضاء بالبطالن دون الفصل في الموضوع. الزمه. إعالن الصحيفة
  )٣٤٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٣/٢/١٩٩٧ عمالي جلسة ٨٣/١٩٩٥الطعن (
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  . مرافعات١٠٢م. حاالت عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى -٢١٥١
. مخالفـة ذلـك   . عدم صـالحيته لنظـر االسـتئناف المقـام عنـه          . إصدار القاضي حكماً ابتدائياً    -

بطالن الحكم بما يوجب تمييزه جزئياً في حدود أجـزاء الحكـم االسـتنئافي التـي اشـترك فـي                    
  .مثال. بتدائياًنظرها ا

  )٣٤٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٩٦الطعن (

أسـاس  . خلو الحكم من بيان أسماء القضاة الذين فصلوا فـي الـدعوى يبطلـه ويوجـب تمييـزه                  -٢١٥٢
جـواز  . أثـره . تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية     ١١٦م. ذلك

  . من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييزإثارته
  )٣٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٦/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ٧٨/١٩٩٦الطعن (

األصل هو سريان القواعد القانونية اإلجرائية بأثر فوري على الـدعاوى التـي ترفـع فـي ظلهـا               -٢١٥٣
  .ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة

وروده علـى سـبيل     . وجـوبي . امة فـي بعـض قـضايا األحـوال الشخـصية          تدخل النيابة الع   -
  . ومنها قضايا فاقدي األهلية وناقصيها١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٣٨م. الحصر

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

 ١٩٨٤ لـسنة    ٥١دة النظر المرفـوع بعـد العمـل بالقـانون           فصل الحكم االبتدائي في التماس إعا      -
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

  )٣٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/١/١٩٩٨ جلسة وال شخصيةأح ٩/١٩٩٧الطعن (

القضاء ببطالن حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمـة للموضـوع الـذي فـصل فيـه هـذا                    -٢١٥٤
  .الحكم

سـبب  . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضى بـبطالن الحكـم المطعـون فيـه                 -
  .أساس ذلك. عدم استنفاد تلك المحكمة واليتها: ذلك

  )٣٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦الطعن (

إغفال الحكم وجه دفاع أبداه الخصم أو الرد عليه بما ال يواجهـه يترتـب عليـه بطـالن الحكـم                      -٢١٥٥
  .مثال. إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها

  )٣٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٨ي جلسة  تجار٤٤٤/١٩٩٦الطعن (
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استئناف الحكم الصادر في حـدود النـصاب االنتهـائي لقـضاء محكمـة أول درجـة مـشروط                    -٢١٥٦
مـا يعـد بطالنـاً أو عيبـاً لمخالفـة           . بوقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر فيـه          

  .مثال لما ال يعد بطالناً. القانون
  )٣٤٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٩/١٩٩٨ جلسة عمالي ٢٢/١٩٩٨الطعن (

هـو الوسـيلة    . تقديم العامل طلباً إلـى وزارة الـشئون االجتماعيـة والعمـل يتـضمن شـكواه                -٢١٥٧
أن زوال تلـك الـدعوى وبطـالن        : مـؤدى ذلـك   . القانونية التصال المحكمة بالدعوى العماليـة     

ـ         مثـال بـشأن زوال الـدعوى الـسابقة بتمييـز           . بالحكم الصادر فيها يستتبع بطالن ذلـك الطل
  .الحكم الصادر فيها

  )٣٤٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١٠/١٩٩٨ جلسة عمالي ١١/١٩٩٨الطعن (

وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الـصحيفة إدارة كتـاب المحكمـة يظـل معلقـاً علـى شـرط                     -٢١٥٨
زوال الخـصومة   : أثـره . الـشرط صـدور الحكـم رغـم تخلـف هـذا           . إعالنها إعالناً صحيحاً  

  .وبطالن الحكم
  )٣٤٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١٠/١٩٩٨ عمالي جلسة ١١/١٩٩٨الطعن (

  .ما يشترط له.  مرافعات١٤٨من المادة ) ب(التماس إعادة النظر للسبب المقرر في الفقرة  -٢١٥٩
  .مؤدى بطالن الحكم -

  )٣٤٨قسم الرابع المجلد الرابع ص مج ال١٩/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٥٢/١٩٩٧الطعن (

تدخل النيابة العامة وجوبي في المسائل المعتبـرة مـن النظـام العـام ومنهـا دعـاوى النـسب                     -٢١٦٠
  .البطالن المطلق. أثره. إغفال ذلك. وتصحيح األسماء

فصل الحكم في دعوى النسب دون إبداء النيابـة العامـة رأيهـا فيهـا يبطـل الحكـم ولمحكمـة                      -
  .ه من تلقاء نفسهاالتمييز أن تقضي ب

  )٣٤٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٢٩/١٩٩٨الطعن (

  .وجوب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من األسباب -٢١٦١
  .بطالن يوجب التمييز الجزئي. قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية دون بيان األسباب -

  )٣٤٨ القسم الرابع المجلد الرابع ص مج١١/١/١٩٩٩ جلسة عمالي ٦١/١٩٩٨الطعن (

بطالن الحكم المستأنف لعيب ال يمتـد لـصحيفة الـدعوى التـي اسـتنفدت محكمـة أول درجـة                     -٢١٦٢
وجـوب مـضيها    . عدم وقوف محكمة االستئناف عند حـد تقريـر الـبطالن          . واليتها بالحكم فيها  

  .في نظر الدعوى
  )٣٤٩رابع المجلد الرابع ص مج القسم ال٦/٣/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٤٧/١٩٩٨الطعن (
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  . مرافعات١١٥المادة . وجوب أن تشتمل األحكام على األسباب التي بنيت عليها -٢١٦٣
  .البطالن: أثره. القصور في أسباب الحكم الواقعية -

  )٣٤٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٨٥/١٩٩٨الطعن (

ب إعالنـه تـسليم الـصورة إلـى وكيلـه أو خادمـه              على القائم باإلعالن حالة عدم وجود المطلو       -٢١٦٤
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 صورته     
  .بطالن الحكم. أثره. تخلف المعلن إليه عن الحضور

 إعالن صحيفة الدعوى رغم عدم إثبات عـدم وجـود المعلـن إليـه بالورقـة                 رفض الدفع ببطالن   -
يعيـب الحكـم    . بمقولة أن رفض الخادم استالم اإلعـالن يعنـي عـدم تواجـد المـراد إعالنهـا                

  .ويوجب تمييزه
  )٣٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/١٠/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٥١/١٩٩٩الطعن (

ام الصادرة من محكمة الدرجة األولـى بـصفة انتهائيـة مـا لـم يكـن                 عدم جواز استئناف األحك    -٢١٦٥
  .هناك بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم

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

ال تقف عند حد تقرير الـبطالن لحكـم شـابه عيـب ال يمتـد إلـى صـحيفة                    . محكمة االستئناف  -٢١٦٦
وجـوب أن تمـضي فـي الفـصل فـي موضـوع             . ي انعقدت بها الخصومة صحيحة    الدعوى الت 

  .مثال. الدعوى بحكم جديد تراعي فيه اإلجراء الصحيح الواجب االتباع
  )٣٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٩، ٥٠٨ انالطعن(

وراق إلـى مـن يقـرر أنـه وكيلـه        جواز تسليم األ  . عدم وجود الشخص المراد إعالنه في موطنه       -٢١٦٧
  .شرطه اإلقامة معه. أو يعمل في خدمته أو ألحد أقاربه أو أصهاره

إغفال إثبات مندوب اإلعالن عدم وجود المطلـوب إعالنـه أو العالقـة بينـه وبـين مـن تـسلم                      -
صدور الحكم رغـم ذلـك يبطلـه لـصدوره فـي            . بطالن اإلعالن . أثره. اإلعالن أو اإلقامة معه   

  .مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه.  منعقدةخصومة غير
  )٣٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/٥/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ١٥٨/١٩٩٩الطعن (

بطالن الحكم الذي ال يصل إلـى صـحيفة افتتـاح الـدعوى وتـستنفد بـه محكمـة أول درجـة                       -٢١٦٨
ريـر بطالنـه والفـصل فـي        لمحكمة االستئناف أالّ تقـف عنـد حـد تق         . أثره. واليتها بإصداره 

ال تفويـت فـي ذلـك لدرجـة مـن      . الموضوع بحكم جديد تراعي فيـه اإلجـراءات الـصحيحة         
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  .درجات التقاضي
  )٣٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١٠/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٤٨/٢٠٠١الطعن (

م الدرجـة   جواز الطعن باالستئناف في األحكام الصادر فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحـاك                -٢١٦٩
  .األولى في أحوال منها وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم

  .مثال. يترتب عليه بطالنه. القصور في أسباب الحكم الواقعية -
  )٣٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١٠/٢٠٠١ جلسة عمالي ٣٣/٢٠٠١الطعن (

  .ال بطالن ما لم ينص القانون. المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي -٢١٧٠
 بشأن الرسوم القضائية مـن جـزاء الـبطالن علـى عـدم              ١٧/١٩٧٣ من القانون    ٢٢خلو المادة    -

  .أثره. الوفاء بالرسم المستحق مقدماً
  )٣٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١١/٢٠٠١ جلسة عمالي ٥١/٢٠٠١، ٤٦ن ناالطع(

. تعييبـه لـسبب ال يـصلح النعدامـه    . انعدامـه . أثـره . تجرد الحكم من أحد أركانـه األساسـية        -٢١٧١
البطالن ويمتنع بحث أسباب عـواره إال عـن طريـق الـتظلم منـه مـن خـالل طـرق                     . مؤداه

  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. الطعن المناسبة
  )٣٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١٢/٢٠٠١ جلسة عمالي ٢٧٢/٢٠٠١الطعن (

مـا كـان جـسيماً      . ماهيتـه .  الخصوم وصفاتهم الذي يبطـل الحكـم       النقص أو الخطأ في أسماء     -٢١٧٢
  .بحيث يشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة

  )٣٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١٢/٢٠٠١ جلسة مدني ٧١/٢٠٠١الطعن (

 .علة ذلك. ال يرتب بطالن الحكم. عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً -٢١٧٣

  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤٧/٢٠٠١الطعن (

بقاؤهـا معلقـة علـى    . إجراء يبـدأ بـه وجـود الخـصومة     . إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة     -٢١٧٤
زوال الخـصومة   : أثـره . صدور الحكم رغم تخلـف هـذا الـشرط        . شرط إعالنها إعالناً صحيحاً   

 .ن من تلقاء نفسهاللمحكمة أن تقضي بالبطال. وبطالن الحكم

  )٤٨٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٦/٥/٢٠٠٢ جلسة عمالي ١٠٧/٢٠٠١الطعن (

هـو الوسـيلة القانونيـة التـصال المحكمـة          . تقديم طلب إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمـل        -٢١٧٥
 زوال الـدعوى وبطـالن الحكـم الـصادر        . مـؤداه . بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية     

عـدم جـواز التعويـل      . زوال الطلب السابق عليها لما بينهمـا مـن ارتبـاط قـانوني            : أثره. فيها
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عـدم قبـول    : أثـره . مخالفـة ذلـك   . على هذا الطلب في رفع دعوي الحقة مباشرة بذات الطلبات         
 .مثال. الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني

  )٤٨٦ المجلد السادس ص مج القسم الخامس٦/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٠٧/٢٠٠١الطعن (

سـم فـي    د الخطـأ فـي اإل     ورو. بطالن الحكـم  . أثره. خطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم     ال -٢١٧٦
اعتبـاره  . مـؤداه . ديباجة الحكم مع وجود ما يزيل الشك في حقيقة هذا الخـصم بأسـباب الحكـم               

 .خطأ مادياً

  )٤٨٦ادس ص مج القسم الخامس المجلد الس١٦/٩/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٦/٢٠٠٢الطعن (

 .مثال. يبطله. بناء الحكم على فهم مخالف للثابت باألوراق -٢١٧٧

  )٤٨٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٩/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٢٥/٢٠٠٢الطعن (

 .ماهيته. بطالن الحكم -٢١٧٨

اسـتئناف  اسـتثناء   مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه ليست مـن الحـاالت التـي تجيـز                  -
 . بصفة انتهائيةصادر من محاكم الدرجة األولىالحكم ال

  )٤٨٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤/١١/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٦٠/٢٠٠١الطعن (

تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حـضور جلـسة النطـق بـه لمـانع وتوقيعـه علـى                -٢١٧٩
جـوب إثبـات    و.  المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محلـه وقـت النطـق بـه              مسودته

  .ذلك في الحكم وإال لحقه البطالن
هـم الـذين فـصلوا فـي الـدعوى ال الـذين             : مقـصودها . عبارة القضاة الذين أصدروا الحكـم      -

البيانـات المثبتـة بـالحكم علـى أن تكمـل بمـا يـرد          . المناط فـي ذلـك    . حضروا تالوة الحكم  
 .بمحضر الجلسة في خصوصه

  )٤٨٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٥/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٠/٢٠٠١الطعن (

عـدم جـواز اسـتئنافها إال مـا     . األحكام الصادرة من محاكم الدرجـة األولـى بـصفة انتهائيـة        -٢١٨٠
  .استثنى ومنه حالة وقوع بطالن في الحكم

. أثـره . قـصوره فـي أسـبابه القانونيـة       . بطالن الحكـم  . مؤداه. قصور الحكم في أسبابه الواقعة     -
 الـذي ال يعـد مـن الحـاالت التـي ال تجيـز اسـتثناء                  في تطبيق القـانون    جعله مشوباً بالخطأ  

  . استئناف األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى
. وقوعهـا فـي خطـأ فـي تقـدير الـدليل           . إلمام المحكمة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها       -

 .مثال. ئنافهعدم جواز است: مؤدي ذلك. عدم بطالن الحكم. أثره

  )٤٨٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٦/١٢/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٢٣/٢٠٠٢الطعن (
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تنظـيم التقاضـي    : القـصد منـه   . وجوب أن تراعيها المحكمـة    . إجراءات رفع الدعوى وإعالنها    -٢١٨١
إيـداع الـصحيفة إدارة الكتـاب هـو اإلجـراء الـذي تعـد معـه الـدعوى             . وتوفير حق الدفاع  
  .ل آثار المطالبة القضائيةمرفوعة منتجة لك

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    

علـى  أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعالن الخصم الغائـب ولهـا توقيـع الجـزاءات                  
  .المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعالن خصمه

تقريـر الـبطالن    حـد   وجوب أال تقـف عنـد       . تبين محكمة ثاني درجة عدم إعالن المدعى عليه        -
بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   

 مكـرر   ١٣٥م  . درجتـين مراعـاة مبـدأ التقاضـي علـى         . علـة ذلـك   . إعالناً قانونياً صحيحاً  
 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦مرافعات المضافة بالقانون 

  )٤٨٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦٥/٢٠٠٢الطعن (

المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة االسـتئناف لشخـصه وتخلـف عـن الحـضور بجلـسات                   -٢١٨٢
 .بطالن الحكم: أثره. مخالفة ذلك .هوجوب إعادة إعالن. االستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه

  )٤٨٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٦/١/٢٠٠٣ جلسة مدني ٢٣٩/٢٠٠٢الطعن (

  .بطالن الحكم. أثرها. مخالفة الثابت بأوراق الدعوى -٢١٨٣
ثبوت أن تقرير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية تضمن تحديد نـسبة العجـز فـي حالـة الفقـد التـام         -

قضاء الحكم المطعـون فيـه بـرفض طلـب التعـويض            . لنسبة لحاسة التذوق  للشم دون تحديده با   
. عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديـد نـسبة اإلصـابة عـن الحاسـتين معـاً                    

 . تمييزهتُوجبمخالفة للثابت في األوراق 

  )٤٨٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٠/١/٢٠٠٣ جلسة عمالي ١٩٢/٢٠٠١، ١٨٨ انالطعن(

اعتباره كأن لم يكن وزوالـه وزوال جميـع اآلثـار المترتبـة عليـه وعـودة                 . أثره. تمييز الحكم  -٢١٨٤
  .الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره

عدم جواز تعييـب حكمهـا بـأي وجـه مـن       . خاتمة المطاف في مراحل التقاضي    . محكمة التمييز  -
حـد المستـشارين الـذين أصـدروه سـبب          بطالن الحكم الصادر منها إذا قام بأ      . االستثناء. الوجوه

 . مرافعات١٠٢م. حاالتها. من أسباب عدم الصالحية

  )٤٨٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٥/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨١١/٢٠٠٠الطعن (
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: أثـره . القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطـأ الجـسيم فـي أسـماء الخـصوم وصـفاتهم           -٢١٨٥
  .لخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومةأن يشكك ا: شرطه. بطالن الحكم

 شـرط . مجـرد خطـأ مـادي     . قص في اسـمه   الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو الن         -
 .أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم: اعتباره كذلك

  )٤٩٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢/١٠/٢٠٠٣ جلسة مدني ٣٨/٢٠٠٢الطعن (

ال أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التـي تمـت فـي الـدعوى مـا                   . بطالن الحكم  -٢١٨٦
عتماد عليهـا فـي تكـوين عقيدتـه فـي           لقاضي الموضوع اال  . مؤدى ذلك . تهالم تكن باطلة في ذا    

 .دعوى أخرى بين الخصوم

  )٤٩٠لسادس ص مج القسم الخامس المجلد ا٨/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٦٠/٢٠٠٣، ١٥٩ انالطعن(

قصره علـى مـا كـان منـه جـسيماً           . بطالن الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم         -٢١٨٧
  . يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة

خـر لـه بمـا      ها وتعـرض اآل   االخطأ الوارد في إحـد    . الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق      -
 . في اسم الخصممثال لخطأ مادي وارد. خطأ مادي ال يرتب بطالن. يزيله

  )٤٩٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/٥/٢٠٠٤ جلسة مدني ٣٩٥/٢٠٠٣الطعن (

بطـالن  . أثـره . بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بـأوراق الـدعوى             -٢١٨٨
 .مثال. الحكم بما يوجب تمييزه

  )٤٩١خامس المجلد السادس ص مج القسم ال٨/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣١٥/٢٠٠٣، ٣٠٥، ٣٠١ن ناالطع(

اتخـاذ مـسلك إيجـابي وهـو تحريـف          : ماهيتهـا . مخالفة الثابت باألوراق التي تبطـل الحكـم        -٢١٨٩
ــاً بــبعض المــستندات واألوراق أو ســلبي بتجاهلهــا هــذه   محكمــة الموضــوع للثابــت مادي

 .مثال. المستندات أو األوراق وما هو ثابت فيها

  )٤٩٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٣٠/٢٠٠٣الطعن (

وجـوب  . ال يجوز أن يشترك فيهـا غيـر القـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة        . المداولة في الحكم   -٢١٩٠
 .الزم. توقيعه على مسودة الحكم. حصول مانع ألحدهم. حضورهم تالوة الحكم

وا فـي   وجوب اشتمالها على أسـماء القـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة واشـترك              . بيانات الحكم  -
 المرافعـة ولـم يحـضر       سـمع القاضـي الـذي     . مؤداه. بطالن الحكم . أثره. إغفال ذلك . إصداره

وجوب إثبات اشتراكه في المداولـة وتوقيعـه علـى مـسودة الحكـم فـي نـسخة                  . النطق بالحكم 
 .غير كاف. إثبات ذلك في محضر الجلسة. الحكم األصلية

  )٤٩٢م الخامس المجلد السادس ص مج القس٢٠/١٢/٢٠٠٤ جلسة مدني ٤٠٨/٢٠٠٣الطعن (
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 .بطالنه. أثره. بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت باألوراق -٢١٩١

  )٤٩٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٥/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩١٨/٢٠٠٣الطعن (

 .شرطه. ترتب البطالن عليه. النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم -٢١٩٢

  )٤٩٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٦/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٣٨/٢٠٠٤، ٩١٤ اننالطع(

يترتـب عليـه    . النقص أو الخطأ الجسيم في أسـماء الخـصوم وصـفاتهم ومـوطن كـل مـنهم                 -٢١٩٣
 .العبرة في ذلك بما ُأثبت في النسخة األصلية للحكم. بطالن الحكم

  )٤٩٣لخامس المجلد السادس ص مج القسم ا٢٨/٣/٢٠٠٥اري جلسة إد ٧٢٦/٢٠٠٤الطعن (

العيـب الموجـه إلـى الحكـم الـذي ال           . أركانـه األصـلية   أحد  تجرده من   : شرطه. انعدام الحكم  -٢١٩٤
عـدم جـواز بحـث أسـباب العـوار التـي            . جزاؤه إن صح بطالن الحكم    . يصلح سبباً النعدامه  

 . تلحق به إال عن طريق التظلم منها من خالل طرق الطعن المناسبة

اعتبارهـا شـرطاً لـصحة      . ثبـوت الشخـصية القانونيـة للخـصم       . المناط فيها . يأهلية التقاض  -
عدم توافر أهليـة التقاضـي فـيمن بوشـرت الـدعوى            . اإلجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى    

وجـوب أن يكـون عـن    . الـدفع بـالبطالن   . 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     

. بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه مـن بطـالن الطعـن عليـه بـالطريق المناسـب                   
 .صحيح

  )٤٩٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢/٤/٢٠٠٥تجاري جلسة  ٤٧١/٢٠٠٤الطعن (

 . البطالن: أثره. النقص والخطأ الجسيم فيها. البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها -٢١٩٥

 . اعتباره بياناً جوهرياً: علة ذلك. إغفال اسم الخصم األصيل يرتب البطالن -

 .مثال. نال بطال. إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى -

  )٤٩٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢١/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٩٩/٢٠٠٤الطعن (

 .ماهيته وما ال يعد كذلك. التناقض المبطل للحكم -٢١٩٦

  )٤٩٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٩/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٤/٢٠٠٥الطعن (

 عـدم جـوازه إال للقـضاة الـذين          .إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع علـى مـسودته           -٢١٩٧
حدوث مانع ألٍي منهم حال بينـه وبـين حـضور جلـسة النطـق بـه وحلـول                   . سمعوا المرافعة 
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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  

سة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئـة بمحـضر جلـسة المرافعـة األخيـرة فـي شـأن                     الجل
 .تشكيل الهيئة وبما ال يؤدى إلى بطالن الحكم

  )٤٩٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٠٣/٢٠٠٥الطعن (

 قـوة األمـر   حيازتـه . أثـره . قبول المحكوم عليه قـضائه فـي جـزء منهـا    . تعدد أجزاء الحكم  -٢١٩٨
علـة  . امتناع القضاء ببطالن األجزاء األخـرى ولـو تعلـق الـبطالن بالنظـام العـام               . المقضي

 .مثال. أن قوة األمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام: ذلك

  )٤٩٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٢/٥/٢٠٠٦ جلسة مدني ١/٢٠٠٥الطعن (

 .الن الحكمبط: أثره. مخالفة الثابت باألوراق -٢١٩٩

  )٤٩٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/٩/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥٠١/٢٠٠٥الطعن (

. العيـب الـذي ال يـصلح سـبباً لـذلك          . حاالتـه . انعدامه: أثره. تجرد الحكم من أركانه األصلية     -٢٢٠٠
امتناع بحث أسـباب العـوار التـي تلحـق بـه إال عـن طريـق                 . جزاؤه البطالن وليس االنعدام   

  .الل طرق الطعن المناسبةالتظلم من خ
عـدم جـواز    . صدور الحكم من محكمة ذات والية وصيرورته نهائياً غيـر قابـل للطعـن فيـه                -

 .علة ذلك. إهدار حجيته استناداً إلى بطالنه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام

  )٤٩٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٧٨/٢٠٠٥الطعن (

ال يترتب عليها بطـالن العمـل مـا لـم يـنص القـانون               . الفة المالية في القيام بعمل إجرائي     المخ -٢٢٠١
  .على بطالنه

  .علة ذلك. ال يرتب البطالن. عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً -
عدم جواز إهـداره لمجـرد أن الرسـم فـات تحـصيله             . ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها      -

 .مقدماً

 )٢٦٢ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٣٨/٢٠٠٤ ،٧٩٨الطعنان (

 . البطالن: أثره. النقص والخطأ الجسيم فيها. البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها -٢٢٠٢

 . اعتباره بياناً جوهرياًً: علة ذلك. إغفال اسم الخصم األصيل يرتب البطالن -

 .مثال. ال بطالن. إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى -

 )٢٦٢ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢١/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١٠٩٩/٢٠٠٤الطعن (
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عـدم جـوازه إال للقـضاة الـذين         . إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع علـى مـسودته           -٢٢٠٣
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  

الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئـة بمحـضر جلـسة المرافعـة األخيـرة فـي شـأن                     
 .حكمتشكيل الهيئة وبما ال يؤدى إلى بطالن ال

 )٢٩ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٠٣/٢٠٠٥الطعن (

حيازتـه قـوة األمـر      : أثـره . قبول المحكوم عليه قضاء الحكم في جزء منـه        . تعدد أجزاء الحكم   -٢٢٠٤
علـة  . امتناع القضاء ببطالن األجزاء األخـرى ولـو تعلـق الـبطالن بالنظـام العـام               . المقضي

 .مثال. مقضي تعلو على اعتبارات النظام العامأن قوة األمر ال: ذلك

 )٣١٤ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٥/٢٠٠٦ جلسة مدني ١/٢٠٠٥الطعن (

   . يكون بطرق الطعن المقررةعواره بحث .صدور الحكم صحيحاً -٢٢٠٥
 أركانـه   أحـد مـن    تجـرد الحكـم      . حاالتهـا  .رفع دعوى بطالن أصلية للحكـم أو الـدفع بهـا           -

 .مثال. األساسية

 )٢٤٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٨٧٢/٢٠٠٦الطعن (

وقـوع بطـالن فـي الحكـم        . االسـتثناء . غير جائز . الطعن في األحكام بدعوى البطالن األصلية      -٢٢٠٦
  .  مرافعات١٠٣م . الصادر من إحدى دوائر التمييز في إحدى حاالت عدم الصالحية

عـدم جـواز    . علـة ذلـك   . كام بدعوى الـبطالن األصـلية     األصل هو عدم جواز الطعن في األح       -
الـدفع بانعـدام الحكـم أو رفـع         . االسـتثناء . ال سبيل إلهدار تلك األحكـام     . الطعن أو الستغالقه  

. العيـب الموجـه لـه فـي غيـر ذلـك           . دعوى أصلية في حالة تجرد الحكم من أركانه األساسية        
اره إال عـن طريـق الـتظلم منـه خـالل            البطالن وليس االنعدام ويمتنع بحث أسباب عـو       . أثره

  .طرق الطعن المناسبة
األحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً مـن سـماعها ولـو لـم يـرده                     -

المادتـان  . عمل القاضي أو قضاؤه يقع باطالً ولـو تـم باتفـاق الخـصوم             . ماهيتها. أحد الخصوم 
  .  مرافعات١٠٣، ١٠٢

  .بطالن الحكم وليس انعدامه. أثره.  صالح لنظر الدعوىصدور الحكم من قاض غير -
الحكم الباطل يظل قائماً ومنتجاً آلثاره لحين إلغائه بـالطعن عليـه بإحـدى طـرق الطعـن التـي                     -

أحكـام التمييـز فـي حالـة عـدم          . االسـتثناء . عدم جواز رفع دعوى ببطالنـه     . رسمها القانون 
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 رفـع دعـوى بانعـدام حكـم لممارسـة           مثـال بـشأن   .  مرافعـات  ١٠٣م. علة ذلك . الصالحية
 .القاضي الذي أصدره أعماالً تجارية

 )١٧٨ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٤٧٧/٢٠٠٧الطعن (

ـ    . ة ذو طبيعة خاص   قضائيالتحكيم عمل    -٢٢٠٧ ستمدها مـن اتفـاق الخـصوم علـى         والية المحكم فيه ي
ـ   تحكيمه ويتعين تحديد موضوعه ف     . ة الطـرفين بـشأنه تفـسيراً ضـيقاً        سير إراد ي المشارطة وتف

ـ      قصر التحكيم على ماتنـصرف إراد     . ثرهأ ال .  علـى هيئـة التحكـيم    هة المحتكمـين إلـى عرض
  . الفرعي األصل هو قاضيمحل إلعمال قاعدة قاض

 تخـرج عـن     عرضت عليـه مـسألة أوليـة       القانون إذا وجوبها بقوة   .  المحكم أماموقف الخصومة    -
تـصدي المحكـم للفـصل فـي تلـك المـسألة أو فـي               .  نهائي بـشأنها   واليته حتى يصدر حكم   

 . مرافعات١٨٠م . بطالن حكمه. أثره. موضوع التحكيم ذاته

 )٢١٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري١١٢٣/٢٠٠٧الطعن (

فتتـاح  قضاء محكمة التمييز بتمييز الحكم وبإلغاء الحكم المـستأنف وبـبطالن إعـالن صـحيفتي ا         -٢٢٠٨
اشتراك أحـد أعـضاء الـدائرة التـي أصـدرت      . الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها 

بطالن الحكم األخيـر لعـدم صـالحية ذلـك العـضو            . أثره. الحكم األول في إصدار الحكم الثاني     
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بـبطالن الحكـم علـى سـند                 . لنظره

مقصود من سبق نظر الـدعوى هـو سـبق القاضـي نظرهـا فـي مرحلـة أو درجـة                     من أن ال  
 .يعيبه ويوجب تمييزه. أخرى دون ذات الدرجة

 )٤٥١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٣٦٤/٢٠٠٨، ٣٣٧الطعنان (

 انتهـاء محكمـة االسـتئناف   . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالفصل فـي موضـوع الـدعوى      -٢٢٠٩
إلى بطالن الحكم لعيب فيه أو لبطالن اإلجراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى                    

وجوب أن تفـصل فـي الموضـوع بحكـم جديـد تراعـى فيـه اإلجـراءات                  . 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، ٣٣٧الطعنان (

. أثـره . قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطالنه لـسبب ال يتـصل بإيـداع صـحيفة الـدعوى                 -٢٢١٠
وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفـصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   

 لـسنة   ٣٦رافعـات والمـضافة بالقـانون        مكرر مـن قـانون الم      ١٣٥م  . إعالناً قانونياً صحيحاً  
٢٠٠٢. 

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٤/٢٠٠٨الطعن (
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 مرافعـات   ١١٦،  ١١٥ن  عـدة فرضـتها المادتـا     تعييب للحكم إلخاللـه بقا    . التسبيبالقصور في    -٢٢١١
 .بيان أوجه القصور ال يعد حسماً لمسألة قانونية:  ذلكمؤدى. بما يبطله

 )٢٤٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٣٠٤/٢٠٠٦الطعن (

وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها مـن جميـع أعـضاء الهيئـة التـي                    -٢٢١٢
جـواز إثـارة هـذا الـبطالن مـن          . بطالنه بطالناً متعلقاً بالنظـام العـام      : مخالفة ذلك . أصدرته

مثال بشأن بطـالن الحكـم لتوقيـع مـسودته مـن            . ابة أو من محكمة التمييز    الخصوم أو من الني   
  . اثنين فقط من أعضاء الهيئة التي أصدرته

أن المداولـة قـد     : مـؤداه . توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم علـى مـسودة أسـبابه             -
 .استقرت على أسباب الحكم

 )٢٣ ص٣ ج٣٧ء والقانون س مجلة القضا١٠/٩/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٧٦٦/٢٠٠٨الطعن (

امتنـاع بحـث أسـباب العـوار التـي تلحقـه       . أثره. صدور الحكم القضائي صحيحاً منتجاً آلثاره    -٢٢١٣
ال سبيل إلهدار هـذه األحكـام بـدعوي الـبطالن األصـلية أو         . إال بالطعن عليه بالطرق المناسبة    

ـ                    صدوره مـن   الدفع ببطالنه في دعوى أخـرى إال إذا تجـرد الحكـم مـن أركانـه األساسـية ل
  .محكمة غير مشكلة تشكيالً صحيحاً أو من قاٍض ال والية له

أنهـا  : علـة ذلـك     . عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طـرق الطعـن          . أحكام محكمة التمييز   -
بطـالن الحكـم الـصادر فيهـا إذا قـام بأحـد             : االسـتثناء   . خاتمة المطاف في مراحل التقاضي    

 ١٠٢سباب عـدم الـصالحية المنـصوص عليهـا بالمـادة            المستشارين الذين أصدروه سبب من أ     
حسم النزاع القضائي بـصدور حكـم محكمـة التمييـز فـي تلـك المـسألة                 . مفاد ذلك . مرافعات

وانحسار والية القضاء أو أي جهة أخرى عنـد بحثهـا متـى كانـت مـسألة أساسـية ال تتغيـر                      
 .بتغير الظروف واألحوال

 )٢٩٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/١٠/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٣٠٦/٢٠٠٨الطعن (

مقـرر  .  مـن القـانون أنـف البيـان        ٣٣٨تدخل النيابة العامة في الحاالت الواردة فـي المـادة            -٢٢١٤
جـواز التمـسك بـه      . مـؤداه . البطالن المطلـق  . أثره. مخالفتها. بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام    

مثـال بـشأن بطـالن      . مة من تلقـاء ونفـسها      وتقضي به المحك   الدعوىفي أيه حالة تكون عليها      
 .الحكم لعدم تدخل النيابة العامة

 )٢٦٧ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٢١/٢٠٠٩الطعن (

عـدم جـواز اسـتئنافها إال فـي         . األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولـى بـصفة انتهائيـة           -٢٢١٥
  . ن في الحكمأحوال معينة ومنها حالة وقوع بطال
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. أثـره . قـصوره فـي أسـبابه القانونيـة       . بطالن الحكم . مؤداه. قصور الحكم في أسبابه الواقعية     -
 .جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون

 )١٧٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٤/٦/٢٠١١جلسة   تجاري٥٩٧/٢٠٠٨الطعن (

الـسابقة عليـه دون أن يـصل        ثبوت بطالن الحكم المـستأنف لعيـب فيـه أو فـي اإلجـراءات                -٢٢١٦
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. انتهاؤها إلى ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليها

  )١٧٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (
 

 انعدام الحكم

أن الخـصومة ال تقـوم إال بـين         : مفاد ذلـك  . زوالها بوفاة الشخص الطبيعي   . الشخصية القانونية  -٢٢١٧
أشخاص على قيد الحياة وإال كانت منعدمة ال ترتب أثـراً وال يـصححها إجـراء الحـق ويكـون                    

 .مثال. فيها منعدماًالحكم الصادر 

  )٤٩٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١١/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٩٠/٢٠٠١الطعن (

اسـتغالق طريـق الطعـن أو عـدم         . وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة     . التظلم من األحكام   -٢٢١٨
. تجـرد الحكـم مـن أركانـه األساسـية         . ال سبيل إلهدار الحكم بدعوى البطالن األصلية      . جوازه

  .واز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من األصل العامج
تفويـت لدرجـة مـن درجـات        . إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداء أمام المحكمة االسـتئنافية          -

وجـوب  . عـدم قبـول الـدعوى     . أثـره . تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام      . التقاضي
خطـأ يـستوجب   . تصديها للفـصل فـي الموضـوع   . ء نفسها هذه المسألةأن تثير المحكمة من تلقا    

 .تمييز الحكم

  )٤٩٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٣/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٥٦/٢٠٠٢الطعن (

. صدور حكم في غيبة الخصم دون إعالنه بـصحيفة الـدعوى أو إعالنـه فـي مـوطن وهمـي                    -٢٢١٩
جـواز إهـداره أو إنكـاره أو التمـسك بعـدم      .  لـه ال حجيـة : مؤدى ذلك.  من أركانهاًيفقده ركن 

 .وجوده

  )٤٩٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٧/٥/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣/٢٠٠٣الطعن (
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العيـب الموجـه إلـى الحكـم الـذي ال يـصلح       . تجرده من أركانه األصلية: شرطه. نعدام الحكم إ -٢٢٢٠
ـ    . جزاؤه إن صح بطالن الحكم    . سبباً النعدامه  باب العـوار التـي تلحـق بـه         عدم جواز بحث أس

 . 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   . ت الخصومة ال انعـدامها    بطالن إجراءا . 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     

. اً على أن وسيلة تدارك ما شابه مـن بطـالن الطعـن عليـه بـالطريق المناسـب                  بانعدامه تأسيس 
 .صحيح

  )٣٥٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٧١/٢٠٠٤الطعن (

. العيـب الـذي ال يـصلح سـبباً لـذلك          . حاالتـه . انعدامه: أثره. تجرد الحكم من أركانه األصلية     -٢٢٢١
امتناع بحث أسـباب العـوار التـي تلحـق بـه إال عـن طريـق                 . جزاؤه البطالن وليس االنعدام   

  .التظلم من خالل طرق الطعن المناسبة
عـدم جـواز    . صدور الحكم من محكمة ذات والية وصيرورته نهائياً غيـر قابـل للطعـن فيـه                -

 .علة ذلك. إهدار حجيته استناداً إلى بطالنه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام

 )٣٠٥ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٧٨/٢٠٠٥الطعن (

 بطـالن   . أثـره  .عدم توافر أهلية التقاضـي فـيمن باشـر الـدعوى أو فـيمن بوشـرت ضـده                  -٢٢٢٢
  .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.ريق دعوى مبتدأة ببطالنهط

  .جزاؤه البطالن وليس االنعدام.  الحكم ال يصلح سبباً النعدامهإلىكون العيب الموجه  -

 ال يعـدم الحكـم      .بطالن إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضـي عنـد بعـض الخـصوم فيهـا               -
 .نه بالطعن عليه بإحـدى طـرق الطعـن المقـررة قانونـاً            الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطال      

 . أثـره  .مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كـان الحكـم غيـر قابـل لهـذا الطعـن                   
 . مثال.حيازته لقوة األمر المقضي

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٦٤١/٢٠٠٦الطعن (
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أمام قاض في جهـة القـضاء العـادي بعـدم اختـصاص المحكمـة               الدفع  . شرطه. انعدام الحكم  -٢٢٢٣
لوجود شرط تحكيم وتصديه للفصل فيه فإن الحكم يكون صـادراً فـي حـدود واليتـه وال يعتبـر                   

 .معدوماً

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

   .ن بطرق الطعن المقررة يكوعواره بحث .صدور الحكم صحيحاً -٢٢٢٤
 أركانـه   أحـد مـن    تجـرد الحكـم      . حاالتهـا  .رفع دعوى بطالن أصلية للحكـم أو الـدفع بهـا           -

 .مثال. األساسية

 )٢٤٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٨٧٢/٢٠٠٦الطعن (

حكمـة غيـر   ال يتحقق إال إذا تجرد من أحد أركانه األساسـية كـأن يـصدر مـن م        . انعدام الحكم  -٢٢٢٥
  . ال يعتبر قاضياًصمشكلة تشكيالً صحيحاً أو من شخ

 أثر األول امتناع بحث أسـباب العـوار التـي تلحـق بـه إال      .اختالف مفهوم البطالن عن االنعدام   -
  . عن طريق التظلم منه من خالل طرق الطعن المناسبة

وقـف عـن دفـع    أي وقـت متـى كـان قـد ت     العميل المتوفي في    للنيابة العامة طلب شهر إفالس       -
جـواز إعـالن    .  من الدولة أو توقف ورثته عن دفعها من تركتـه بعـد وفاتـه              ةمديونيته المشترا 

دعوى شهر اإلفالس في هذه الحالة إلى الورثة جملـة أو فـي مواجهـة أحـدهم بـصفته ممـثالً                     
 .أساس ذلك. المتوفىلتركة 

 )٨٨ ص١ ج٣٧سمجلة القضاء والقانون  ٢٢/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٥٢٣/٢٠٠٧الطعن (

. أثـره . صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بهيئة استئنافية غيـر مـشكلة تـشكيالً صـحيحاً                -٢٢٢٦
 .صحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. انعدامه لتجرده من أحد أركانه األساسية

 )٣٧٥ ص٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

أن وجودهـا مـستمد مـن شـخص مالكهـا           : مؤدى ذلك . ال تُعد شخصاً اعتبارياً   . ةالمنشآة الفردي  -٢٢٢٧
بـل هـي جـزء مـن ذمتـه          . وليس لها كيان أو وجود قانوني مستقل عـن شـخص صـاحبها            

تعلـق ذلـك بالنظـام      . انعدامـه . أثره. صدور الحكم على المؤسسة الفردية دون صاحبها      . المالية
 .أثر ذلك. العام

 )١٣٠ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٩/٥/٢٠١٠جلسة  ي تجار٢٦٨/٢٠٠٩الطعن (
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 تفسير الحكم

أن يكـون هنـاك غمـوض أو        . مناطـه .  مرافعـات  ١٢٥طلب تفسير الحكم وفقاً لـنص المـادة          -٢٢٢٨
. إذا كان قضاء الحكم واضحاً فإن طلـب التفـسير يكـون غيـر مقبـول               . إبهام في منطوق الحكم   

 .علة ذلك

  )٧٧٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٢/١٩٨٤الطعن (

عنـه الرسـم غيـر مطـروح        قول المحكمة في أسباب حكمها أن الطلب العارض الذي لم يـسدد              -٢٢٢٩
ال . قولها في منطوقها بعد ذلك عبارة ورفضت مـا عـدا ذلـك مـن الطلبـات                . عليها استبعاد له  

 .أساس ذلك. تنصرف إلى الطلب العارض

  )٧٧٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٩/١٢/١٩٨٤سة  تجاري جل٧٤/١٩٨٤الطعن (

 .مناط قبوله أن يكون قضاء الحكم مشوباً بالغموض واإلبهام. طلب تفسير الحكم -٢٢٣٠

  )٧٧٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٥/٣/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٥الطعن (

محكمـة لتفـسيره ال     الرجـوع لل  . إذا كان قضاء الحكم واضـحاً ال يـشوبه غمـوض وال إبهـام              -٢٢٣١
 . مرافعات١٢٥م. علة ذلك. يجوز

  )٧٧٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٨٤الطعن (

. من سـلطة محكمـة الموضـوع مـادام سـائغاً          . تفسير األحكام التي تقدم في الدعوى كمستندات       -٢٢٣٢
. خطـأ . مخالفـة ذلـك  . اف عنـه واضحاً ويفيد معنى معيناً فـال يجـوز االنحـر         متى كان الحكم    

 .مثال على تجاوز المحكمة سلطتها في التفسير

  )٧٧٩ مج القسم األول المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٥، ١٧ انالطعن(

سلطة محكمة الموضوع في تفـسير األحكـام التـي يحـتج بهـا لـديها كـسلطتها فـي تفـسير                       -٢٢٣٣
 .المستندات

  )٦٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٨٨ مدني جلسة ١٤/١٩٨٥الطعن (

ال يجـوز االنحـراف     . سلطة محكمـة الموضـوع فـي تفـسيره        . الحكم المقدم كمستند في دعوى     -٢٢٣٤
تجـاوز لـسلطتها فـي      . مخالفـة ذلـك   . عنه بحجة تفسيره إن كان واضـحاً ال يحتـاج لتفـسير           

 . القانونالتفسير وخطأ في تطبيق

  )٦٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٥الطعن (
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أال يكـون  . علـة ذلـك  . وقـوع غمـوض أو إبهـام بـه        . مناطه. حق طلب تفسير منطوق الحكم     -٢٢٣٥
 .مثال. التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته وما تشمله الحجية

  )٦٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٧٣/١٩٨٦الطعن (

يحتج بها لديها كـسلطتها فـي تفـسير سـائر المـستندات              المحكمة في تفسير األحكام التي       سلطة -٢٢٣٦
 .المقدمة في الدعوى

  )٦٣٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٩الطعن (

 يكون بتحديد مـا يتـضمنه مـن تقـدير بالبحـث عنـه                أو إبهاماً  تفسير الحكم إذا تضمن غموضاً     -٢٢٣٧
  . لعناصر الموضوعية التي تكون الحكم ذاتهفي ا

لمحكمة الموضوع تفسير الحكم تفسيرا منطقيا بالنظر إلـى أسـبابه وعناصـره األخـرى وإن لـم                   -
االلتـزام بـأال تمـس الحكـم بالتعـديل          . شرط ذلك . تكف بااللتجاء إلى عناصر أخرى في القضية      

  . أو التبديل
  )٦٩٦ القسم الثالث المجلد الثاني ص مج٢٧/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٣الطعن (

مثـال لطلـب تفـسير حكـم ال         . وقوع غموض أو إبهام في منطوقـه      . مناطه. طلب تفسير الحكم   -٢٢٣٨
  . لبس فيه وال غموض

شـموله مـا يقـرره بأسـبابه ويـرتبط بـالمنطوق            . قضاء الحكم ليس ما يرد في المنطوق وحده        -
 .ية األمر المقضيارتباطا وثيقا ويرد عليه ما يرد على المنطوق من حج

  )٦٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١/١٩٩٤الطعن (

  .شرط ذلك. لمحكمة الموضوع سلطة تفسير األحكام كسلطتها في تفسير المستندات -٢٢٣٩
  )٢٧٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٥الطعن (

تقـديم الطلـب إلـى محكمـة        . ير الحكم هي المحكمة التي أصـدرته      المحكمة المختصة بطلب تفس    -٢٢٤٠
  .أثره. أخرى
  )٢٧٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٨الطعن (

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير األحكام التي يحتج بها لـديها وسـائر المـستندات التـي يقـدمها                   -٢٢٤١
  .الخصوم في الدعوى

  )٢٨٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٦/١٩٩٨تجاري جلسة  ٧٣٩/١٩٩٧الطعن (

  .علة ذلك. ال يقبل. إبداء طلب التضامن ألول مرة في طلب تفسير الحكم -٢٢٤٢
  )٢٨٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣١٨/١٩٩٨الطعن (
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طلـب تفـسير    . إبهـام مناط األخذ بطلب تفسير الحكم أن يكون قد وقع في منطوقـه غمـوض أو                 -٢٢٤٣
  .عدم القبول: أثره. حكم خال من ذلك

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

أن يكـون قـد وقـع غمـوض أو إبهـام فـي منطوقـه أو              . المناط في قبول طلب تفسير الحكـم       -٢٢٤٤
متـى يمتنـع الرجـوع إلـى        .  تتجـزأ  أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً يكون وحدة ال        

  .مثال. المحكمة بطلب التفسير
  )٢٨١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٨٣/١٩٩٨الطعن (

للخصم أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكـم تفـسيره متـى شـاب منطوقـه غمـوض أو                     -٢٢٤٥
 .مثال لما ال يعد غموضاً. عوىبطلب يقدم باإلجراءات المعتادة لرفع الد: كيفية ذلك. لبس

  )٢٨١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٦/١٩٩٩الطعن (

. وضـوحه . جواز الرجوع إلى المحكمـة التـي أصـدرته لتفـسيره          . أثره. غموض منطوق الحكم   -٢٢٤٦
 .علة ذلك. ال يجيز الرجوع إليها

  )٣٨١لخامس المجلد السادس ص مج القسم ا١٢/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٣٦/٢٠٠٠الطعن (

مـن  . تفسير األحكام التي يحتج بها أمام المحكمـة كـسائر المـستندات المقدمـة فـي الـدعوى                  -٢٢٤٧
لها األخذ بالتفـسير التـي تـراه مقـصوداً منهـا دون الوقـوف عنـد                 . سلطة محكمة الموضوع  
وجهـة  بيانها فـي أسـباب حكمهـا لالعتبـارات المؤديـة إلـى              : شرطه. المعنى الحرفي لأللفاظ  

 .نظرها

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ انالطعن(

هو كسلطتها في تفـسير مـا يقـدم لهـا مـن             . فهم األحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع        -٢٢٤٨
شـرط  . مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقـا مـع مـا اشـتملت عليـه أسـبابها                

 .ذلك

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٦/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٥/٢٠٠٤الطعن (

السبيل إلزالته هو تفسيره بـاللجوء للمحكمـة المختـصة بـاإلجراءات المعتـادة              . غموض الحكم  -٢٢٤٩
 .لرفع الدعوى

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٣/١٠/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٧٧/٢٠٠٤الطعن (
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 أو أسـبابه    غمـوض أو إبهـام فـي منطوقـه         أن يكون قد وقـع       : مناط قبوله  .الحكمطلب تفسير    -٢٢٥٠
  . ق المرافعات١٢٥م.  بالمنطوق ارتباطاً ال يقبل التجزئةةالمرتبط

 بمـا يكفـل     –عنـد عـدم االتفـاق     – والمكان المناسـب لرؤيـة الـصغير         يتحديد الموعد الدور   -
شـرط  . موضـوعي . مـشرع مـن الرؤيـة      تغياها ال  التيالتوفيق بين صالح الصغير واالعتبارات      

 .مثال بشأن دعوى تفسير حكم صادر برؤية صغير لغموض مكان الرؤية. ذلك

 )٤٦٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٧جلسة   أحوال شخصية٣٧٠/٢٠٠٦الطعن (

 قـضاء   . أن يكون قد وقع غمـوض أو إبهـام فـي منطوقـه             .المناط في قبول طلب تفسير الحكم      -٢٢٥١
 . علة ذلك. تفسيرهاليجوز .اضحالحكم الو

 )٦١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٧٤٩/٢٠٠٦الطعن (

. ذلـك  مفـاد . الخـصوم  مـن  أي مـن  تفسيره طلب جواز .مالحك منطوق في لبس أو غموض وقوع -٢٢٥٢
. 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 ال يمنع من ذلك تأييد هذا الحكـم أمـام محكمـة اال          . تفسير هذا الحكم  
خطـأ  . سـتئناف حكمـة اال  طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمـام م         بعدم اختصاصها بنظر  

 .نفي تطبيق القانو

 )٣٨٤ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٩٩/٢٠٠٦الطعن (

وقـوع غمـوض أو إبهـام فـي         : مناطـه  .لتفـسيره التي أصدرت الحكـم     ع إلى المحكمة    والرج -٢٢٥٣
ير ذريعـة   حتـى ال يكـون التفـس      : علـة ذلـك   . ال يجيز الرجوع إليها   .  وضوحه .منطوق الحكم 

  .للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته
وضـوحه دون اآلثـار المترتبـة      عنـد التحقـق مـن        تفسير الحكم توقف سلطة المحكمة في طلب       -

 .مثال بشأن طلب تفسير حكم ببطالن بيع جريدة ومطبعتها. عليه

 )١٢٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٩جلسة  تجاري ١٢٤٦/٢٠٠٦الطعن (

شأنه في ذلك شأن سلطة المحكمة فـي تفـسير سـائر مـا يقـدم إليهـا                  . موضوعي. مفهم األحكا  -٢٢٥٤
 .من المستندات

 )١٨٠ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥١٦/٢٠٠٨الطعن (
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وضـوحه  . جواز الرجوع إلى المحكمـة التـي أصـدرته لتفـسيره          . أثره. غموض منطوق الحكم   -٢٢٥٥
ـ  . ال يجيز الرجوع إليها    حتـى ال يكـون التفـسير ذريعـة للعـدول عنـه والمـساس               : كعلة ذل

 . مرافعات١٢٥/١م . بحجيته

  )٤٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠١١جلسة   تجاري٣٢٧/٢٠١٠، ٣١٥ن ناالطع(
  

  حكمالقضاء الضمني بال

. مفـاده .  عن عقـد إيجـار بالقيمـة المطالـب بهـا           حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية     صدور   -٢٢٥٦
 المعـدل فـي شـأن       ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطبـاق القـانون           فصل  

إقامـة  . إيجار العقارات على العقد واختـصاص دائـرة اإليجـارات بالمنازعـات الناشـئة عنـه               
ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصـالح التلفيـات التـي حـدثت بـذات العـين بموجـب ذات                    

 عقد اإليجار والـذي سـبق وأن صـدر بـشأنه حكـم حـاز                أنها منازعة ناشئة عن   . مفاده. العقد
حجية األمر المقـضي بـسريان أحكـام قـانون إيجـار العقـارات عليـه واختـصاص دائـرة                    

مخالفة الحكـم ذلـك وإلزامـه الطـاعن بقيمـة إصـالح             . اإليجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه    
مخالفـة لقواعـد    . لـدعوى التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجاريـة بنظـر ا           

 . وهي من النظام العام وتوجب تمييزهالنوعياالختصاص 

  )٣٩٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٤٩/٢٠٠٤الطعن (

 .الحكم الصادر في الموضوع يعتبر مشتمالً على قضاء ضمني باالختصاص -٢٢٥٧

 )٤٩٥ ص١ ج٣٦القانون س مجلة القضاء و١٢/٣/٢٠٠٨جلسة عمالي  ٢٨٨/٢٠٠٥الطعن (

. استقاللها بكيانهـا عـن الـدعوى األصـلية وال تعتبـر دفاعـاً أو دفعـاً فيهـا                  . دعوى الضمان  -٢٢٥٨
 قـضاء  علـى  اشـتماله . القضاء في الدعوى األصلية بالرفض أو بعدم القبـول أو بعـدم الـسماع         

ـ    : علـة ذلـك   . ضمني برفض دعوى الضمان أو بعدم قبولها أو بعـدم سـماعها            ة أن منـاط إجاب
  .  بشئ في الدعوى األصليةعليه طلباته هو أن يحكم إلىالمدعي فيها 

 .غير جائز. الطعن بالتمييز من رافعها. القضاء الضمني برفض دعوى الضمان -

 )٤٤٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ٨٣/٢٠٠٧، ٧٣الطعنان (

علـى قـضاء ضـمني باختـصاص        اشـتماله   . لحكم االبتدائي الصادر في موضـوع الـدعوى       ا -٢٢٥٩
قـصر  . المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قـد خـالف قواعـد االختـصاص النـوعي                
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أن القـضاء الـضمني فـي       . أثـره . الخصم استئنافه على قضاء هـذا الحكـم فـي الموضـوع           
االختصاص أياً كان الرأي فيه يحوز حجية األمـر المقـضي والتـي ال يجـوز إهـدارها بحجـة                    

 .أن الحجية تعلو على النظام العام. علة ذلك. د النظام العاممخالفة قواع

  )١٤٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٤١/٢٠١٠الطعن (
  

  تصحيح الخطأ المادي في الحكم

 ال يعد رجوعـا مـن المحكمـة عـن الحكـم الـذي       . ماهيته.تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم  -٢٢٦٠
   . مثال.يته أمامهاأصدرته وال يخل بحج

   )١٥٦سنوات ص٧ مج ٢٧/١٠/١٩٧٦تجاري جلسة ١٩٧٥/ ٥٥ نالطع(

حق المحكمـة فـي تـصحيح مـا يعتـور حكمهـا             . ماهيته. تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم     -٢٢٦١
  . مثال. من أسباب مادية أو حسابية بحتة

  )١٥٧سنوات ص٧ مج ٢٧/١٠/١٩٧٦تجاري جلسة ١٩٧٥/ ٥٥ نالطع(

. إذا رفـع اسـتئناف عـن الحكـم        . للمحكمة التي أصدرته أن تـصححها     .  بالحكم األخطاء المادية  -٢٢٦٢
يكون تصحيح ما ورد به من أخطاء مادية من سـلطة محكمـة االسـتئناف دون المحكمـة التـي                    

 .أصدرته

  )٧٧٧ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٠٩/١٩٨٣الطعن (

 .ن يكون سبباً للطعن بالتمييزتصحيح الخطأ المادي بالحكم ال يصلح أ -٢٢٦٣

  )٧٧٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٤، ٢٢٣ انالطعن(

متـى يكـون    . سلطة محكمة االستئناف في تدارك األخطاء المادية البحتة فـي الحكـم المـستأنف              -٢٢٦٤
 .مثال. الخطأ مادياً بحتاً

لـذي رسـمه القـانون وال يـصلح بذاتـه سـبباً             تصحيح الخطأ المادي في الحكم يكون بالطريق ا        -
 .للطعن

  )٦٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١٠/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٩/١٩٨٧الطعن (
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لمحكمة االستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكـم المـستأنف مـن أخطـاء ماديـة                     -٢٢٦٥
ـ         . وأن تقضي على موجب الوجه الـصحيح       ان لمحكمـة أول    قـول محكمـة االسـتئناف أنـه ك

 .استطراد زائد يستقيم الحكم دونه. درجة إجراء التصحيح

  )٦٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٨٩الطعن (

الرجـوع إلـى المحكمـة التـي أصـدرته وال           . سبيل إصـالحه  . الخطأ المادي في منطوق الحكم     -٢٢٦٦
  .  للطعن بالتمييزيصلح سبباً

  )٦٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٥ ،٢٤٧ن ناالطع(

 بـين   الخطأ المادي الواقع في الحكم والذي صححته المحكمـة فـي ذات الحكـم ال يعـد تناقـضاً                   -٢٢٦٧
 فـي   ال يـصادف محـالً    . النعـي عليـه   . خلو النسخة األصلية من هذا الخطأ     . المنطوق واألسباب 

  . قضاء الحكم
  )٦٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٩٠الطعن (

سـبيل إصـالحه هـو الرجـوع لـذات          .  للطعن بالتمييز  ال يصلح سبباً  . الخطأ المادي في الحساب    -٢٢٦٨
  . مثال. المحكمة التي أصدرت الحكم

  )٦٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٩٣الطعن (

. جواز تصحيح الخطـأ المـادي فيهـا قبـل توقيعهـا           . مؤداه. األحكام بنسختها األصلية  العبرة في    -٢٢٦٩
  . علة ذلك

  )٦٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٤الطعن (

جـائز للمحكمـة التـي أصـدرته        . تصحيح األخطاء المادية البحتة في منطوق الحكـم أو أسـبابه           -٢٢٧٠
 .خصوم أو من تلقاء نفسهابناء على طلب أحد ال

  )٦٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٢، ٣٨ انالطعن(

التـصحيح بطلـب مـن الخـصوم        . االسـتثناء . األصل أن تصحيح األحكام  يكون بالطعن عليها        -٢٢٧١
  .أو من تلقاء ذات المحكمة

  .مثال.  موضوع التصحيحجواز الطعن فيه بذات طرق الطعن في الحكم. قرار التصحيح -
  )٢٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٩٦الطعن (

الـسبيل إلـى    . ال يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن على الحكـم بطريـق التمييـز             . الخطأ المادي  -٢٢٧٢
  .مثال. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم: تصحيحه

  )٢٧٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٨ة  جلسعمالي ١٢١/١٩٩٧الطعن (
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وال يـصلح سـبباً   . خطأ مادي ال ينـال مـن سـالمته   . الخطأ في رقم المادة التي أشار إليها الحكم      -٢٢٧٣
  .للطعن
  )٢٧٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/١٠/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٩/١٩٩٨الطعن (

  .مثال. تكملة محضر الجلسة له. النقص فيه أو الخطأ. تاريخ صدور الحكم -٢٢٧٤
  )٢٧٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/١٠/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٤/١٩٩٨الطعن (

قيـام المحكمـة بتـصحيحه مـن        . الخطأ المادي في الحكم ال يؤثر على كيانه وال يفقـده ذاتيتـه             -٢٢٧٥
مثـال لخطـأ    . تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم وال يـصلح سـبباً للطعـن عليـه بـالتمييز                 

  .مادي في تاريخ الحكم
  )٢٧٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٤/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٥٢/١٩٩٨الطعن (

األصـل  . معرفـة بـدء ميعـاد الطعـن فيـه         : المقصود منه . البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم     -٢٢٧٦
ي الـوارد بنـسخة     ال عبـرة بالخطـأ المـاد      : مؤدى ذلك . في ثبوت هذا البيان هو محضر الجلسة      

  .مثال. الحكم األصلية بشأن تاريخه
  )٢٧٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٣/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٤١/١٩٩٩الطعن (

  .الخطأ المادي ال يصلح أن يكون محالً للطعن بالتمييز -٢٢٧٧
تـصحيح ذلـك يكـون بـالرجوع        . الخطأ المادي في الحكم ال يشوبه بالخطأ في تطبيـق القـانون            -

  .أساس ذلك. لى ذات المحكمة التي أصدرتهإ
  )٢٧٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٧١/٢٠٠٠الطعن (

يعيبـه ويوجـب    . تجـاوز الحكـم لنطـاق التـصحيح       . طلب تصحيح الخطأ المادي فـي الحكـم        -٢٢٧٨
 .تمييزه

  )٢٧٨بع صمج القسم الرابع المجلد الرا ١٥/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٩٩الطعن (

عـدم  : أثـره . انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القـضية مـن حـوزة المحكمـة               -٢٢٧٩
. االسـتثناء . جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمـة مـن سـلطة قـضائية                

عدم جـواز اتخـاذ المحكمـة تـصحيحها وسـيلة للرجـوع             . قصره على األخطاء المادية البحتة    
المـساس بحجيـة الـشيء    : علـة ذلـك  .  بمـا يناقـضه  منطوقهادر منها أو تعديل عن الحكم الص 

  .مثال. المحكوم فيه
مثـال لمـا ال يعـد       .األخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقـع فـي التعبيـر ال فـي التفكيـر                  -

 .كذلك

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١١/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٢٢/٢٠٠١الطعن (
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ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثلـه فـي الخـصومة التـي صـدر فيهـا                 . خصومةالصفة في ال   -٢٢٨٠
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 "إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفـظ           -

ير ال يجهل أو يشكك فـي حقيقـة الخـصم واتـصاله بالخـصومة وال يـصلح بذاتـه سـبباً             التعب
 .غير مقبول. النعي بهذا السبب. للطعن بالتمييز

  )٣٧٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٨٨/٢٠٠١، ٥٨٥ انالطعن(

عـدم  .  الحكـم  سبيل تـصحيحه الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي أصـدرت             . الخطأ المادي  -٢٢٨١
 . مرافعات١٢٤م. صالحيته سبباً للطعن على الحكم

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩٠/٢٠٠٢الطعن (

ثبوت تصحيح الخطأ المادي والحسابي في مكافأة نهاية الخدمـة واعتبـار مـدة خدمـة الطـاعن                   -٢٢٨٢
 .غير صحيح. ألساسالنعي على الحكم بعدم احتسابها على هذا ا. كاملة

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٥/٩/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٢٠٤/٢٠٠١الطعن (

تـصحيحها ال تـستأثر بـه المحكمـة التـي أصـدرته وحـدها وإنمـا                 . األخطاء المادية بالحكم   -٢٢٨٣
تشاركها فيه محكمة االستئناف بوصفه اختـصاصاً تبعيـاً يثبـت لهـا بالتبعيـة لطعـن مرفـوع                   

 بقاعدة أن االسـتئناف ينقـل الـدعوى إلـى محكمـة االسـتئناف               وعمالً عليها   اًروحأمامها ومط 
بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب                   
الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المـستأنف مـن أخطـاء ماديـة بحتـة أو                      

 .مثال. حسابية

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٠/١٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٤٣/٢٠٠٢الطعن (

للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تـصحح مـا يقـع فـي حكمهـا مـن           -٢٢٨٤
  .أخطاء مادية بحتة

الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير ال في التفكير والبد أن يجد لـه أساسـاً فـي مـدونات الحكـم                       -
على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيـث يبـرز هـذا الخطـأ واضـحاً مـن مجـرد                   نفسه يدل   

حتـى ال يكـون التـصحيح ذريعـة للرجـوع           . علة ذلـك  . ة الخطأ المادي الوارد في الحكم     نمقار
  .عن الحكم أو المساس بحجيته

ال يـشترط فيـه شـكل خـاص وال إعـالن الخـصم بـه أو        . طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم  -
مخالفـة الحكـم ذلـك      . حضور ويجوز تقديمـه بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى           تكليفه بال 
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 مرافعـات دون اإلجـراءات المعتـادة        ١٢٤واشتراطه لتصحيح الحكـم سـلوك طريـق المـادة           
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. لرفع الدعوى

  )٣٨٠لد السادس ص مج القسم الخامس المج١٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٩٢/٢٠٠٣الطعن (

سـبيل إصـالحه هـو الرجـوع إلـي          . ال يصلح سبباً للطعن بالتمييز    . الخطأ المادي في الحساب    -٢٢٨٥
 . مرافعات١٢٤المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 

  )٣٨١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٣٨/٢٠٠٥الطعن (
  

  ة أول درجةاإلعادة لمحكم

إعـالم الخـصم    . القـصد منـه   . استقالله عـن إيـداعها إدارة الكتـاب       . إعالن صحيفة الدعوى   -٢٢٨٦
وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . بطـالن الحكـم   . أثره. عدم تحققه . وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم    

أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعالن الخصم الغائـب ولهـا توقيـع الجـزاءات علـى                   
  . على متابعة دعواه وإعالن خصمهالمدعي لحثه

وجوب أال تقـف عنـد تقريـر حـد الـبطالن            . تبين محكمة ثاني درجة عدم إعالن المدعى عليه        -
بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   

كـرر   م ١٣٥م  . مراعـاة مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين         . علـة ذلـك   . إعالناً قانونياً صحيحاً  
 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦مرافعات المضافة بالقانون 

  )٧٥٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٨/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٦٥/٢٠٠٢الطعن (

ال تـستنفد بـه     . الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختـصاصها والئيـاً بنظـر الـدعوى               -٢٢٨٧
 .وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه. واليتها

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

  قرار اإلحالة

إحالة الدعوى من محكمة إلـى أخـرى لالرتبـاط ال يـستلزم وحـدة الموضـوع أو الـسبب أو                      -٢٢٨٨
كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل مـن إحـداهما مـؤثراً علـى وجـه الحكـم                  . الخصوم

 .ما دام سائغاً.  هذا االرتباط من سلطة محكمة الموضوعتقدير. في األخرى

  )٢٣٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٨٥الطعن (
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عنـد هـذا الحـد      وجوب وقوف محكمة التمييـز      . تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد االختصاص      -٢٢٨٩
 .دون اإلحالة للمحكمة المختصة

  )٢٣٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٥/١١/١٩٩٠ة  تجاري جلس٩٠/١٩٩٠الطعن (

النعـي  . قرار اإلحالة لالختصاص الذي ال يخـالف النظـام العـام وال يرتـب ضـرراً للخـصم                  -٢٢٩٠
  .مثال. غير منتج. عليه

  )٥٢٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٨٨/١٩٩٧الطعن (

  . ال تجوز.اإلحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى -٢٢٩١
  )٥٢٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٨الطعن (

التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلـى دائـرة األحـوال الشخـصية متـى كانـت الـدعوى                     -٢٢٩٢
  .ال عيب. ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في تلك الدائرة

  )٥٢٤مج القسم الرابع المجلد األول ص ٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٨الطعن (

الحاالت المحددة قانوناً التي يجـوز فيهـا الطعـن علـى الحكـم الـصادر مـن هيئـة التحكـيم                       -٢٢٩٣
عـدم جـواز الطعـن      . منها وقوع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثّـر فـي الحكـم             . بالتمييز

  .على هذا الحكم بأي طريق آخر من طرق الطعن
  .حكمة أدنى إلى محكمة أعلىعدم جواز اإلحالة من م -

  )٥٢٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٤/٢٠٠٠الطعن (

تعلـق الـدفع بـه بالنظـام        . اختـصاصها نـوعي   . ما تختص به  . دائرة نظر المنازعات اإلدارية    -٢٢٩٤
  .العام

دخولهـا فـي    . المنازعة فـي الراتـب للعـسكريين تخـرج عـن اختـصاص القـضاء اإلداري                -
  .علة ذلك. الختصاص العام للمحاكم العاديةا
قضاء المحكمة بعدم االختصاص النوعي يوجب عليها أن تـأمر بإحالـة الـدعوى بحالتهـا إلـى                   -

 .مثال لحكم لم يراع ذلك. المحكمة المختصة

  )٥٢٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/١١/٢٠٠٠اري جلسة إد ٢٠٢/٢٠٠٠الطعن (

ال إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . هاقضاء المحكمة بعدم اختصاص    -٢٢٩٥
تعـين  . تبينهـا عـدم اختـصاص أي منهـا        . إال إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الواليـة لهـا          

  .عليها الوقوف عند القضاء بعدم االختصاص
  )٢٩ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٥/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ انالطعن(
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أنـه  . مقتـضاه . تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكـم فيـه مـن جديـد                -٢٢٩٦
يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المـسألة القانونيـة التـي فـصلت فيهـا                    
وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر ممـا يكـسب حكمهـا قـوة الـشيء المحكـوم فيـه بـشأنها                      

  .اإلحالة المساس بهذه الحجيةويمتنع على محكمة 
  )٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٠٢/٢٠٠٢الطعن (

يوجـب إحالتهـا للـدعوى للمحكمــة    . قـضاء المحكمـة بعـدم اختـصاصها نوعيـاً بالـدعوى       -٢٢٩٧
  . تمييزهويوجبيعيبه . مخالفة الحكم لذلك. المختصة

  )٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٩/٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ١١٢/٢٠٠٣الطعن (

حكـم  . قضاء دائرة اإليجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالـة الـدعوى إلـى الـدائرة التجاريـة             -٢٢٩٨
ال تنتهي به الخصومة فال يجوز الطعن فيه على اسـتقالل وال ينـدرج تحـت أحـد االسـتثناءات                    

  .التي تجيز ذلك
  )٣١لقسم الخامس المجلد الثاني ص مج ا١٣/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨١/٢٠٠٤الطعن (

اتـصال المحكمـة   . إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمـة المدنيـة للفـصل فيهـا            -٢٢٩٩
 ٤٥األخيرة بها قانوناً بمقتضى اإلحالة دون حاجة إلـى سـلوك الطريـق الـذي حددتـه المـادة                    

التقـادم حتـى يفـصل فيهـا        بقاء كافة اآلثار المترتبة على رفع الدعوى ومنهـا قطـع            . مرافعات
  .أو تنقضي بأية حالة من الحاالت التي حددها القانون

  )٣١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ انالطعن(

وجـوب األمـر بإحالتهـا بحالتهـا إلـى          . القضاء بعدم االختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها        -٢٣٠٠
قـصره علـى األسـباب التـي بنـي          . حكمة المحال إليهـا بنظرهـا     التزام الم . المحكمة المختصة 

وجـوب قـضائها بعـدم      . عدم اختصاصها لسبب آخر غير السبب المحال إليهـا بـه          . عليها الحكم 
  .االختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة

  )٣٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٤الطعن (

لمحكم إلى محكمة غير مختصة وامتنـاع األخيـرة عـن اإلحالـة إلـى محكمـة                 تقديم طلب رد ا    -٢٣٠١
ال ينـتج أثـره فـي تقـديم الطلـب           . التمييز لعدم جواز اإلحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى         

 . علة ذلك. في الميعاد

  )٣٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٢الطعن (
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  إعالن الحكم

أن يتخذه الخـصم موطنـاً لـه فـي ورقـة إعـالن              . مناطها. ة اإلعالن في الموطن المختار    صح -٢٣٠٢
 . علة ذلك. الحكم

أن ينص القانون على بطالنه أو يـشوبه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                . شرطه. بطالن اإلجراء  -
. علـة ذلـك   . عـدم جـواز الحكـم بـالبطالن       . أثـره . تحقق الغرض من اإلجراء   . ضرر للخصم 
 .انتفاء الضرر

  )٤٠٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٧/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٨١/٢٠٠٤الطعن (

ال يعزلـه عـن بـاقي النـصوص األخـرى التـي تنتظمهـا               . القانونيالمضمون المستقل للنص     -٢٣٠٣
وجوب تفسيره متسانداً معهـا بفهـم مدلولـه علـى نحـو يقـيم التوافـق        . جميعاً وحدة الموضوع 

 إليها بوصفها وحـدة واحـدة متماسـكة يكمـل بعـضها بعـضاً               وينأى بها عن التعارض وبالنظر    
أن النـصوص ال تفهـم معزولـة        : مـؤدى ذلـك   . بما ال يحيد بها عن الغايـة المقـصودة منهـا          

بعضها عن بعض إنما تتأتى داللة أي منها في ضوء ما تفيـده داللـة النـصوص األخـرى مـن                     
  . معان شاملة

عن فيه في الحـاالت التـي يبـدأ فيهـا هـذا الميعـاد               إعالن ورقة الحكم الذي ينفتح به ميعاد الط        -
. وجوب تمامه إلى شخص المحكوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو محـل عملـه                  . باإلعالن

  . استبعاد الموطن المختار في هذا الشأن
عـدم تنظيمـه كيفيـة إجـراء اإلعـالن بورقـة الحكـم              .  من قانون المرافعات   ١٢٩نص المادة    -

 تحكم صحته حتـى ينـتج أثـره قانونـاً والجـزاء الـذي يترتـب علـى                 ومواعيده والقواعد التي  
مخالفتها وخلوه من تنظيم إلعالن الحكم إلى المحكـوم عليـه الـذي لـيس لـه مـوطن أو محـل          

الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي إعـالن األوراق القـضائية               . مقتضاه والزمه . عمل معلوم 
  . بحسبان ورقة الحكم واحدة منها

. قانونيـاً الهدف منـه علـم المـراد إعالنـه بهـا علمـاً              . حكم وفقاً للقواعد العامة   إعالن ورقة ال   -
جـواز تـسليمها إلـى مـن يقـرر          . تعذر ذلـك  .  األصل تسليم صورة الورقة إلى شخصه      :مؤداه

في الموطن األصلي أنه وكيله أو يعمـل فـي خدمتـه أو مـن الـساكنين معـه مـن األزواج أو                       
يقرر في محل العمل أنه مـن القـائمين علـى إدارة هـذا المحـل       األقارب أو األصهار أو إلى من       

عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليـه مـن هـؤالء أو أولئـك أو امتنـع                  . أو من العاملين فيه   
وجـوب تـسليم القـائم      . من وجد منهم عن تسلمها أو عـن التوقيـع علـى األصـل باالسـتالم               

رطة أو مـن يقـوم مقامـه الـذي يقـع فـي              باإلعالن الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الـش        
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دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله بحسب األحوال وأن يوجـه كتابـاً مـسجالً إلـى المـراد                    
إعالنه في موطنه أو محل عمله خالل أربـع وعـشرين سـاعة مرفقـاً بـه نـسخة مـن تلـك                       

ء إلـى هـذا     عـدم جـواز اللجـو     . الصورة يخطره فيها بتسليمه الصورة األولى لمخفر الـشرطة        
  . الطريق األخير إال كخطوة متممة ال يلجأ إليها ابتداء أو على استقالل

تمـام  . وجوب بيان جميع الخطوات التي اتخذت إلجراء اإلعالن في أصـل اإلعـالن وصـورته               -
قيـام قرينـة قانونيـة يكـون معهـا الثابـت بحـسب              . أثـره . ورقة إعالن الحكم على هذا النحو     

إدعـاء المحكـوم    . ه بورقة الحكم علماً قانونياً ينفتح بـه ميعـاد الطعـن           الظاهر علم المحكوم علي   
عليه عبء إثبات أن إجراءات اإلعـالن لـم تحقـق غايتهـا بـسبب               . عليه ما يخالف هذا الظاهر    

 .ال يرجع إلى فعله أو تقصيره

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

خـضوعه للقواعـد العامـة المقـررة إلعـالن          . عالن الحكم الذي يجري ميعـاد الطعـن فيـه         إ -٢٣٠٤
مراعاة هذه القواعـد يـصح بهـا اإلعـالن وينـتج            .  مرافعات ١٢ – ٤المواد  . األوراق القضائية 

 تسليم صورة الحكم في حالة عدم وجود المـراد إعالنـه فـي موطنـه األصـلي أو محـل                     .أثره
 األصـلي للمعلـن     اعتباره قـد تـم فـي المـوطن        . عالن وفقاً لهذه القواعد   تمام اإل . كيفيته. عمله

 .ه فيبدأ به ميعاد الطعنلمإليه أو في محل ع

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

 قرينـة   .تسليم صورة إعالن الحكم إلى مخفر الـشرطة فـي الحـاالت التـي يلـزم فيهـا ذلـك                    -٢٣٠٥
سـريان  . أثـره . قانونية يضحى معها الثابت حسب الظاهر علم المحكـوم عليـه بورقـة الحكـم              

ـ وجوب إثباتـه أنـه لـم يتـصل عل         . إدعاء المحكوم عليه خالف هذا الظاهر     . ميعاد الطعن فيه   ه م
 .بواقعة اإلعالن لسبب ال يرجع إلى فعله أو تقصيره

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بإعالن الحكم المستأنف عن طريـق مخفـر الـشرطة لتواجـده                  -٢٣٠٦
دفـاع  . خارج البالد بما ال ينفتح في حقه ميعاد الطعـن فيـه وتدليلـه علـى ذلـك بالمـستندات                   

لك اإلعـالن فـي بـدء       قضاء محكمة االستئناف بسقوط حق الطـاعن فيـه معتـدة بـذ            . جوهري
 .قصور يوجب تمييز الحكم. تمحيصهسريان ميعاد االستئناف دون بحث هذا الدفاع و

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

بـدء ميعـاد    . عدم حضور المستأنف أمام محكمـة أول درجـة وعـدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه                 -٢٣٠٧
ثبـوت غلـق المحـل وأن علمـه لـم           . ستئناف من تاريخ إعالنه إعالناً قانونياً بالحكم      الطعن باال 
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عـدم انفتـاح ميعـاد الطعـن        . أثـره . يتصل بواقعة إعالنه مع مخفر الشرطة لتواجده بالخـارج        
 .بالنسبة له

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

قواعـد العامـة المقـررة إلعـالن األوراق         للالحكم الذي يجري ميعاد الطعن فيه يخـضع         إعالن   -٢٣٠٨
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               -

إدعـاء المحكـوم عليـه خـالف الظـاهر وتوخيـاً            . يكون مجرياً لميعـاد الطعـن     فقة الحكم   بور
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 . من تاريخ النطق بـه    . األصل فيه . ميعاد الطعن في الحكم   بدء   -٢٣٠٩
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      
 .الن األوراقللقواعد الخاصة بإع

هو المكان الذي يباشـر فيـه الـشخص تجـارة أو حرفـة أو               . محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه      -
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. معيباًها حكم

 )١٦٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٧٩/٢٠٠٧الطعن (

أن . مـؤداه .  مرافعـات  ١٧٠م. بدء ميعاده من تاريخ إعـالن المـدين بـه         . التظلم من أمر األداء    -٢٣١٠
عـالن  سـريان األحكـام المقـررة إل      . 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           -

قرينة قانونيـة علـى أن المحكـوم عليـه علـم بحـسب الظـاهر                . أمر األداء إلى مخفر الشرطة    
هـذا  إدعـاء المحكـوم عليـه خـالف         . بورقة الحكم علماً قانونياً يجري به ميعـاد الطعـن فيـه           

  .أثره. إثباته أنه لم يتصل علمه بواقعة اإلعالن لسبب ال يرجع إلى فعله وتقصيره. الظاهر
 ثبوت أن الطاعنة استلمت الكتاب المسجل في تاريخ الحـق لتـسليم صـورة إعـالن أمـر األداء                    -
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إيـداعها  . بدء ميعاد التظلم من أمر األداء مـن تـاريخ تـسلمها الكتـاب المـسجل               . أثره. للمخفر
مخالفـة الحكـم    . أن الـتظلم مقبـول شـكالً      . مؤداه. فة التظلم قبل انقضاء ميعاد العشرة أيام      صحي

 .يعيبه ويوجب تمييزه: المطعون فيه ذلك

  )٢٨٥ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣١/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ٥٣/٢٠١١الطعن (
 

  استنفاد الوالية

   .مناطها .الحجية المانعة من إعادة طرح المسألة المقضي فيها -٢٣١١
ـ          - . أثـره . إجراء مـن إجـراءات اإلثبـات      قضاء الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ب

بيـان  .  شـرطه  . حقهـا فـي العـدول عمـا أمـرت بـه            .مفاد ذلك .عدم استنفاد المحكمة لواليتها   
  . مثال.أسباب ذلك بالحكم

  )١٥٦سنوات ص٧ مج ١١/٢/١٩٧٦تجاري جلسة ١٩٧٥/ ١٣الطعن (

ئه الصادر بندب خبير بتـوافر ركـن الخطـأ وعـدم تجـاوزه إلـي تعيـين                  قطع الحكم في قضا    -٢٣١٢
بقاء والية المحكم قائمة فـي تعيـين تلـك العناصـر التـي تـدخل فـي                  . مؤداه.عناصر الضرر 
  .مثال. حساب التعويض

  )١٥٦سنوات ص٧ مج ٢٥/٤/١٩٧٩تجاري جلسة ١٩٧٨/ ٣٩الطعن (

 .مثال. من العودة لمناقشتهاستناد المحكمة واليتها في شق من الدعوى مانع لها  -٢٣١٣

  )٧٧٣ مج القسم األول المجلد األول ص١٠/١٢/١٩٧٨ عمالي جلسة ٩٣/١٩٧٨الطعن (

تـستنفد بـه المحكمـة واليتهـا فـي          . القضاء القطعي باألحقية في الحصول على بدل اسـتمالك         -٢٣١٤
 .أثر ذلك. شأنه

  )٧٧٣ مج القسم األول المجلد األول ص٨/١٢/١٩٨٠ جلسة مدني ١/١٩٨٠الطعن (

استنفاد المحكمة واليتها بالقضاء في شق من النزاع يمتنـع عليهـا العـودة للقـضاء فيـه حتـى                     -٢٣١٥
 .ولو لم يكن حكمها صحيحاً

  )٧٧٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١/١٩٨١ تجاري جلسة ٩٤/١٩٨٠الطعن (
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قضاء محكمة أول درجة في أمر يتعلق بأصل الحـق تـستنفد بـه واليتهـا سـواء وصـفته فـي          -٢٣١٦
أو عدم قبول لها لعـدم تـوافر الـشروط الالزمـة لـسماعها              لمنطوق بأنه رفض للدعوى بحالتها      ا

 .مثال. وال يجيز لمحكمة االستئناف إذا ما ألغته أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة

  )٧٧٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٠الطعن (

ارتباط التقريـرات القانونيـة التـي تـضمنتها بهـا ودخولهـا             . بيرأسباب الحكم القاضي بندب خ     -٢٣١٧
 .امتناع إعادة بحثها. في بناء الحكم وتأسيسه ولزومها لنتيجته كوحدة ال تقبل التجزئة

  )٧٧٤ مج القسم األول المجلد األول ص١/٧/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨١الطعن (

إعـادة بحثهـا   . د واليتها فـي هـذه المـسألة    استنفا. مؤداه. فصل محكمة التمييز في مسألة قانونية      -٢٣١٨
 .غير جائز. أمامها وهي تفصل في موضوع النزاع

  )٧٧٤ مج القسم األول المجلد األول ص١٤/٣/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٣/١٩٨٣، ١١ انالطعن(

إثـارة النـزاع    . اسـتنفاد واليتهـا بالنـسبة لهـا       . أثره. فصل المحكمة في مسألة معروضة عليها      -٢٣١٩
 .غير جائز. مامهابشأنها من جديد أ

  )٧٧٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥/١٩٨٣الطعن (

 .امتناعها عن العودة إلى مناقشة األمر الذي فصلت فيه. أثره. استنفاد المحكمة واليتها -٢٣٢٠

  )٧٧٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٥/١٩٨٣الطعن (

 بعدم قبول الدعوى على عـدم مراعـاة إجـراءات تتعلـق بـشكل الخـصومة                 إقامة الحكم قضاءه   -٢٣٢١
ال تـستنفد بـه المحكمـة واليتهـا فـي نظـر موضـوع               . وال تتعلق بأصل الحق المـدعي بـه       

 .وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. إلغاء هذا القضاء استئنافياً. الدعوى

  )٧٧٥ المجلد األول ص مج القسم األول١٢/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٤الطعن (

انتهـاء محكمـة االسـتئناف      . تستنفد بـه واليتهـا    . فصل محكمة أول درجة في موضوع الدعوى       -٢٣٢٢
عـن حـد تقريـر الـبطالن بـل عليهـا أن تفـصل فـي                 إلى بطالن هذا الحكم وجوب أال تقف        

 . الموضوع بحكم تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة

  )٧٧٥ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٨٤، ١٥٨ انالطعن(

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعـدم مراعـاة األوضـاع التـي رسـمها الـشارع                    -٢٣٢٣
وجـوب إعـادة الـدعوى      . ه فـي االسـتئناف    إلغاء. تستنفد به المحكمة واليتها   ال  . القتضاء الحق 

 .علة ذلك. لمحكمة أول درجة

  )٧٧٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٦/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٦/١٩٨٤الطعن (
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 .أثره. فصل الحكم بقضاء قطعي فيما طرح عليه تستنفد به المحكمة واليتها -٢٣٢٤

  )٦٤١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٨٥، ١٥٠، ١٣٠/١٩٨٤ن والطع(

يفة الـدعوى التـي     استنفاد محكمة أول درجة واليتها بحكم تبين بطالنـه لعيـب ال يمتـد لـصح                -٢٣٢٥
. عدم وقـوف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد تقريـر الـبطالن              . انعقدت بها الخصومة صحيحة   

 .عليها المضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعي فيه اإلجراء الصحيح

  )٦٤١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٨٦الطعن (

عـدم  . اسـتئناف هـذا الحكـم     . دت محكمة أول درجة واليتهـا بـصدده       بطالن الحكم الذي استنف    -٢٣٢٦
عليهـا المـضي للفـصل فـي موضـوع          . وقوف محكمة االستئناف عند حـد تقريـر الـبطالن         

 .الدعوى بحكم جديد

  )٦٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٨٧ جلسة أحوال شخصية ٢٣/١٩٨٦الطعن (

بطـالن هـذا الحكـم لعيـب ال         . حكم في موضوع الـدعوى    واليتها بال استنفاد محكمة أول درجة      -٢٣٢٧
وجـوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد تقريـر               . يصل إلى صحيفة افتتاح الـدعوى     

 .وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد يراعي فيه اإلجراءات الصحيحة. البطالن

  )٦٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٨٦الطعن (

وجـوب  . أثـره . قضاء المحكمة ببطالن حكم المحكم لتصديه لبطالن لم يتمـسك بـه المحتكمـون              -٢٣٢٨
 .تعرضها لنظر موضوع النزاع الذي نظره المحكم

  )٦٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٨٨ جلسة مدني ٣٩/١٩٨٧الطعن (

 .اليتها بالنسبة لهااستنفاد و. أثره. فصل المحكمة في مسألة معروضة عليها بقضاء قطعي -٢٣٢٩

  )٦٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٨٨ جلسة مدني ٥٧/١٩٨٧الطعن (

اسـتنفاد واليتهـا فيهـا      . أثـره . القضاء القطعي في مسألة من المسائل المعروضة على المحكمـة          -٢٣٣٠
 .ويمتنع عليها العودة للفصل فيها بقضاء آخر

  )٦٤٣لقسم الثاني المجلد الثاني ص مج ا١٠/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٨الطعن (

اشتمال الحكم التمهيدي في منطوقه وأسبابه علـى الفـصل فـي مقطـع مـن مقـاطع النـزاع أو              -٢٣٣١
 .انتهاء والية المحكمة في هذا الشأن. مسألة متفرعة عنه يحوز حجية الشيء المقضي

  )٦٤٣ ص مج القسم الثاني المجلد الثاني٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٤/١٩٨٩، ٥٨ انالطعن(
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التزام محكمة االسـتئناف بإعـادة الـدعوى إلـى محكمـة أول درجـة إن هـي ألغـت حكمهـا              -٢٣٣٢
 .مناطه. المستأنف

  )٦٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٠الطعن (

سـريان ذلـك علـى      . اسـتنفاد واليتهـا   . أثـره . فصل المحكمة بقضاء قطعي فيما طرح عليهـا        -٢٣٣٣
 .شرط ذلك. ير القطعيةاألحكام غ

  )٧٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٣الطعن (

تـستنفد بـه    . قضاء محكمة أول درجة بعـدم قبـول الطلـب العـارض لعـدم تـوافر شـروطه                  -٢٣٣٤
تـصدي محكمـة االسـتئناف للفـصل فيـه إعمـاالً لألثـر الناقـل                . أثـره . اسـتئنافه . واليتها

  .مثال. يخل بمبدأ التقاضي على درجتينال . لالستئناف
  )٢٨٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن (

 ١٩٨١ لـسنة  ٢٠سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامـساً مـن المـادة األولـى مـن ق                  -٢٣٣٥
إعـادة إبـداء    .  بعـدم القبـول    ١٩٩٣ لـسنة    ١بإنشاء الدائرة اإلدارية بموجب الحكم الدسـتوري        

. هذا الدفع دون أن يطرأ أي جديد يغيـر مـن المراكـز القانونيـة أو الواقعيـة لطرفـي الطعـن                     
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
  .حيحص. مجٍد

  )٢٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٦الطعن (

بطالن الحكم المستأنف لعيب ال يمتـد لـصحيفة الـدعوى التـي اسـتنفدت محكمـة أول درجـة                     -٢٣٣٦
وجـوب مـضيها    . عدم وقوف محكمة االستئناف عند حـد تقريـر الـبطالن          . واليتها بالحكم فيها  

  .في نظر الدعوى
  )٢٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/٣/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٤٧/١٩٩٨الطعن (

الحكم الصادر بعـدم االختـصاص واإلحالـة بـسبب نـوع الـدعوى أو قيمتهـا يوجـب علـى                -٢٣٣٧
المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها حتى ولو كان الحكـم الـصادر باإلحالـة قـد أخطـأ                    

أن : مـا يترتـب مـع ذلـك       . م ضده استئناف هـذا الحكـم      متى يجوز للمحكو  . في تطبيق القانون  
لمحكمة االستئناف تحديـد المحكمـة المختـصة إعـادة الـدعوى للـدائرة التـي قـضت بعـدم                    

 .اختصاصها إن تبين أنها المختصة طالما لم تستنفد واليتها

  )٢٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩الطعن (
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تـستنفد بـه    . ة أول درجة بعـدم قبـول الطلـب العـارض لعـدم تـوافر شـروطه                قضاء محكم  -٢٣٣٨
تـصدي محكمـة االسـتئناف للفـصل فيـه إعمـاالً لألثـر الناقـل                . أثـره . اسـتئنافه . واليتها

  .مثال. ال يخل بمبدأ التقاضي على درجتين. لالستئناف
  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن (

القضاء ببطالن حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمـة للموضـوع الـذي فـصل فيـه هـذا                    -٢٣٣٩
  .الحكم

سـبب  . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضى بـبطالن الحكـم المطعـون فيـه                 -
  .أساس ذلك. عدم استنفاد تلك المحكمة واليتها: ذلك

  )١٣١لرابع المجلد الثاني ص مج القسم ا١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦الطعن (

  .مناطه وعلته. التزام محكمة االستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة -٢٣٤٠
. اسـتنفاد واليتهـا  . أثـره . فصل المحكمة االبتدائية في الدعوى بـالرفض للعجـز عـن اإلثبـات        -

  .ال عيب. التفات المحكمة االستئنافية عن طلب اإلعادة
  )١٣١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٠/١٩٩٩الطعن (

ال تقف عند حد تقرير الـبطالن لحكـم شـابه عيـب ال يمتـد إلـى صـحيفة                    . محكمة االستئناف  -٢٣٤١
وجـوب أن تمـضي فـي الفـصل فـي موضـوع             . الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة     

 .مثال. الدعوى بحكم جديد تراعى فيه اإلجراء الصحيح الواجب اإلتباع

  )١٣١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٩، ٥٠٨ انطعنال(

إلغـاء محكمـة    . موضوعي تستنفد بـه محكمـة أول درجـة واليتهـا          . الدفع بعدم سماع الدعوى    -٢٣٤٢
وجـوب تـصديها للفـصل فـي الـدعوى بمـا تـضمنته مـن                . الدرجة الثانية الحكم الصادر به    

  .علة ذلك. طلبات وأوجه دفاع
  )٥٧٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٢/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٤٥/٢٠٠١الطعن (

ال تـستنفد بهـا محكمـة أول درجـة          . األحكام المتعلقة بشكل اإلجراءات دون مساس بالموضـوع        -٢٣٤٣
  .مثال. لمحكمة أول درجةوجوب اإلعادة . مؤدى ذلك. واليتها
  )٥٧٥مس المجلد الثاني ص مج القسم الخا١٨/٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٢٥/٢٠٠١الطعن (

أن يكون قطعيا مـستنفداً لواليـة المحكمـة بالنـسبة لمـا تناولـه               . شرطه. تحصن الحكم بالحجية   -٢٣٤٤
  . بالفصل ومانعا لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه

  .مثال. ال حجية لها وال تحد من والية المحكمة التي أصدرتها. األحكام غير القطعية -
  )٥٧٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٣/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٤٦/٢٠٠١الطعن (
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مـؤدى  . دفع شكلي ال تـستنفد بـه المحكمـة واليتهـا          . الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه      -٢٣٤٥
  .مثال. ذلك

  )٥٧٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢/١٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٣٦/٢٠٠١الطعن (

  .أثره. قضاء قطعي في مسألة معروضة عليهااستنفاد المحكمة واليتها ب -٢٣٤٦
  )٥٧٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩٠/٢٠٠٢الطعن (

عـدم جـواز مخالفتـه مـن المحكمـة أو نـزول             . تعلقه بالنظـام العـام    . التقاضي على درجتين   -٢٣٤٧
. جراءاتوقوف محكمة أول درجة عند الفصل فـي دفـع شـكلي أو متعلـق بـاإل                . الخصوم عنه 

وجـوب إعـادة الـدعوى إليهـا        . إلغاء المحكمة االسـتئنافية لهـذا الحكـم       . ال تستنفد به واليتها   
  .للفصل في موضوعها

  )٥٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢الطعن (

لمنطـوق  ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صـريحة أو ضـمنية سـواء فـي ا               . حجية الحكم  -٢٣٤٨
ال يجـوز أن يكـون موضـوعاً        . ما لم تنظـر فيـه المحكمـة بالفعـل         . أو األسباب المرتبطة به   

  .لحكم يحوز قوة األمر المقضي وال تستنفد واليتها في الفصل فيه
ال تـستنفد بـه     . الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل سـاعات عمـل إضـافية               -

  .ال يعيبه. ضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيهاتعر. المحكمة واليتها في نظرها
  )٥٧٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩٠/٢٠٠٢الطعن (

. تـستنفد بـه واليتهـا     . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى ألسباب تتعلـق بموضـوعها            -٢٣٤٩
  .الموضوعوجوب تصديها للفصل في . قضاء محكمة االستئناف بإلغائه: مؤداه

القضاء بعدم قبول التظلم تأسيـساً علـى أن الطلـب بتوقيـع الحجـز التنفيـذي علـى عقـاري                      -
  .تستنفد به المحكمة واليتها. التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية إلصدار أمر والئي

  )٥٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٥/٩/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٢٠٤/٢٠٠١الطعن (

 أول درجة واليتها بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى وتبـين محكمـة االسـتئناف               استنفاد محكمة  -٢٣٥٠
بطالن الحكم لعيب فيه أو في اإلجراءات السابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى صـحيفة                    

وجوب أال تقف عند حد تقرير الـبطالن وتفـصل فـي الموضـوع بحكـم                . أثره. افتتاح الدعوى 
  . عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضيعدم. جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة

  )٥٧٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (
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: أثـره . اسـتئناف هـذا الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالفصل في موضوع الـدعوى          -٢٣٥١
ـ                اً علـى محكمـة   اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبـات أو دفـوع وأوجـه دفـاع مطروح

  .ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع
  )٥٧٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/١/٢٠٠٤ جلسة مدني ١٠٥/٢٠٠٣الطعن (

قـضاء محكمـة أول درجـة بقبولـه         . موضـوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى لمـرور الزمـان        -٢٣٥٢
 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      
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

  )٥٧٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٢/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٣/٢٠٠٣الطعن (

عـدم انعقـاد الخـصومة أمـام محكمـة الدرجـة            . مـؤداه . بطالن إعالن صحيفة افتتاح الدعوى     -٢٣٥٣
ـ وجوب القـضاء    . أثره. األولى وبطالن حكمها    لموضـوع   التـصدي بطالن هـذا الحكـم دون       ب

  . على درجتينالتقاضي حرمان الخصوم من مبدأ عدم. علة ذلك. الدعوى

إعـادة الـدعوى إلـى      . أثـره .  لعدم إعـالن صـحيفة الـدعوى       المستأنفالقضاء ببطالن الحكم     -
ـ    ١٣٥م  . عدم استنفاد هـذه المحكمـة واليتهـا       . علة ذلك . محكمة أول درجة   . ةمرافعـات المعدل

  .مثال
  )٥٧٩م الخامس المجلد الثاني ص مج القس١٤/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٧٥/٢٠٠٣الطعن (

قـضاء محكمـة االسـتئناف      . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالحكم فـي موضـوع الـدعوى            -٢٣٥٤
 وجـوب أن تفـصل فـي موضـوع الـدعوى دون أن تعيـده إلـى أول                   .أثره. بإلغاء هذا الحكم  

. يهـا ال يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة ألثـر االسـتئناف فـي نقـل الموضـوع إل                  . درجة
أال تكـون تلـك المحكمـة قـد         . مناطـه . إعادة محكمة االستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة       

  .علة ذلك. فصلت في موضوع الدعوى
  )٥٧٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٨٥/٢٠٠٣الطعن (

ـ           : أثره. إصدار الحكم  -٢٣٥٥ زاع، فـال يجـوز     استنفاد المحكمة التي أصدرته واليتهـا الفـصل فـي الن
  .تعديله أو إلغاءه إال بطرق الطعن المقررة

  )٥٨٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٦٢/٢٠٠٢الطعن (
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قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار اإلداري بعدم رفع دعـوى إلغـاء فـي الميعـاد اسـتناداً                    -٢٣٥٦
أنـه قـضاء ضـمني بـرفض        : علـة ذلـك   . اعتستنفد به واليتها بالفصل في النـز      . لعدم انعدامه 
  .طلب اإللغاء

  )٥٨١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

. اسـتنفاد واليتهـا بـشأنها     . أثـره . فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقـضاء قطعـي          -٢٣٥٧
  .عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد

  )٥٨١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢/٤/٢٠٠٥ي جلسة  تجار٨٢٥/٢٠٠٤الطعن (

دفـع يتعلـق بـاإلجراءات وال       . الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النـزاع           -٢٣٥٨
تمييـزه لعـدم تطلـب      . اقتصار الحكم المطعون فيه على قبـول هـذا الـدفع          . يتعلق بأصل الحق  

 إلى محكمـة أول درجـة لعـدم اسـتنفاد واليتهـا             وجوب إعادة الدعوى  . القانون تسجيل هذا العقد   
  .في نظر الموضوع إعماالً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام

  )٥٨٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠الطعن (

 .ثبـوت بطـالن الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى              -٢٣٥٩
وجوب أن تمضى محكمة االستئناف في الفصل فـي موضـوع الـدعوى بحكـم جديـد تراعـى                   

  .مثال. علة ذلك. فيه اإلجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطالن
  )٥٨٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٣الطعن (

ال تـستنفد بـه     . ا والئيـاً بنظـر الـدعوى      الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختـصاصه         -٢٣٦٠
  .وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه. واليتها
  )٥٨٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤الطعن (

. انتهـاء واليتهـا بالنـسبة لهـا       . أثـره . فصل المحكمة في إحدى المـسائل المطروحـة عليهـا          -٢٣٦١
ال . تتقيد بما قضت به عند تناولها بـاقي المـسائل المطروحـة عليهـا فـي الـدعوى                 وجوب أن   

يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المـسألة يقبـل الطعـن فيـه علـى اسـتقالل مـن                   
  .مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية. عدمه
  )٥٨٤ ص مج القسم الخامس المجلد الثاني٢٦/٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٤الطعن (

عـدم  . ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣ نالدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة األولـى مـن القـانو             -٢٣٦٢
استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا بالفـصل فيـه شـأنه شـأن              . تعلقه بصحة إجراءات الخصومة   
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وجـوب أن   . إلغـاء محكمـة االسـتئناف الحكـم الـصادر بقبولـه           . الدفوع المتعلقة بأصل الحق   
 .ل في موضوع الدعوىتمضي في الفص

  )٥٨٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ن والطع(

 . لهـا  الحجيـة  .األحكام غير القطعية ومنها األحكام الصادرة بـإجراء مـن إجـراءات اإلثبـات              -٢٣٦٣
مـسألة  تضمن تلك األحكام في أسبابها أو في منطوقها البـت فـي مقطـع مـن النـزاع أو فـي                      

 .ه بالفصلت والية المحكمة بالنسبة لما تناولد استنفا. أثره.تفرعت منه

 )٢٩٤ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٣/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٦٣/٢٠٠٦الطعن (

فـصل فـي    . قضاء محكمة أول درجـة بعـدم قبـول الـدعوى ألسـباب تتعلـق بموضـوعها                 -٢٣٦٤
محكمة االسـتئناف هـذا الحكـم يوجـب عليهـا           إلغاء  . الموضوع تستنفد به تلك المحكمة واليتها     

 .مثال. التصدي للفصل في الموضوع

 )١٠٠ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١٠/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٩١/٢٠٠٨الطعن (

  . تعلق ذلك بالنظام العام. من المبادئ األساسية للنظام القضائى.  على درجتينالتقاضي -٢٣٦٥
 بـاقي  فـي مـشارطته دون الفـصل       كـيم لـبطالن   قضاء محكمة أول درجة بـبطالن حكـم التح         -

وجـوب إعـادة األوراق إليهـا للفـصل         . ال تستنفد به المحكمة واليتهـا بـشأنها       . أسباب البطالن 
 .فيها

 )٢٣ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٤/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٧/٢٠٠٨الطعن (

محكمـة االسـتئناف   انتهـاء  . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالفصل فـي موضـوع الـدعوى      -٢٣٦٦
إلى بطالن الحكم لعيب فيه أو لبطالن اإلجراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى                    

وجوب أن تفـصل فـي الموضـوع بحكـم جديـد تراعـى فيـه اإلجـراءات                  . 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، ٣٣٧ان الطعن(

وجـوب القـضاء   . بطالن الحكم المطعون فيه لعدم إعـالن صـحيفة الـدعوى إعالنـاً صـحيحاً          -٢٣٦٧
أن اإلعـادة تكـون علـى       . مـؤداه . باإلعادة إلى محكمة أول درجـة لعـدم اسـتنفادها واليتهـا           

ال محـل للقـضاء باإلعـادة       . خصومة التـي انعقـدت معدومـة      ال: أثره. خصومة لم تنعقد أصالً   
 .مع الحكم بالبطالن

 )٢٠٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (
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األحكام المتعلقة بشكل اإلجراءات دون المساس بالموضـوع ال تـستنفد بهـا محكمـة أول درجـة         -٢٣٦٨
 .عوى إليها لتفصل فيهاوجوب إعادة الد. إلغاء الحكم. واليتها

 )٢٨٥ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣١/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ٥٣/٢٠١١الطعن (

بطالن الحكم المستأنف لعيب فيه أو في اإلجراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى           -٢٣٦٩
وجـوب أال تقـف المحكمـة عنـد حـد تقريـر الـبطالن وأن تفـصل فـي              . صحيفة الـدعوى  
عدم اعتبـار ذلـك تفويتـاً لدرجـة مـن           . ديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة    الموضوع بحكم ج  
 .درجات التقاضي

 )٣٣٨ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٥/١٢/٢٠١١جلسة  يمدن ١٠٠/٢٠١٠الطعن (

ثبوت بطالن الحكم المـستأنف لعيـب فيـه أو فـي اإلجـراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل                       -٢٣٧٠
وجوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد            .  أو إعالنها  البطالن إلى صحيفة افتتاح الدعوى    

. تقرير البطالن وأن تفصل في الموضـوع بحكـم جديـد تراعـي فيـه اإلجـراءات الـصحيحة                  
 .جائز. انتهاؤها إلى ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليها

 )١٧٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (

القـضاء بـبطالن الحكـم      .  لعـدم سـداد الرسـم المـستحق        المعدلـة استبعاد المحكمة الطلبـات      -٢٣٧١
تـصدى المحكمـة مـن بعـد       . نف لثبوت سداد الرسوم القـضائية عـن الطلـب المـذكور           أالمست

 أولعـدم اسـتنفاد محكمـة       . أسـاس ذلـك   . القـانون  تطبيـق    فيخطأ  .  تلك الطلبات  فيللفصل  
 .درجة واليتها

 )٣٣٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧٤٢/٢٠٠٦، ٧٢٥نان الطع(

ال يمنـع مـن     . الحكم بانتهاء الخصومة الذي ال ينبني على أن النزاع بـين الخـصوم قـد حـسم                 -٢٣٧٢
 .مثال. نظر النزاع والفصل فيه بحكم قطعي تستنفد به المحكمة واليتها ويحوز حجيته

  )١٤٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٦٤٤/٢٠٠٧الطعن (
 

  تقادم الحكم

 ٤٥٠م  . تقادمه بانقضاء خمس عشر سـنة مـن صـدور ذلـك الحكـم             . صدور حكم نهائي بالحق    -٢٣٧٣
 .مثال. يمدن

 )٩٧ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٤/٢/٢٠٠٧ جلسة تجاري ١٣٥١/٢٠٠٥الطعن (
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وجـوب  . أثـره . ن نص يحكـم سـقوط األحكـام       خلو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي م       -٢٣٧٤
 من قانون التجارة فيما يتعلق بتقادم االلتزامـات الناشـئة عـن األعمـال               ١١٨إعمال نص المادة    

تقـادم التزامـات التجـار المتعلقـة بأعمـالهم التجاريـة            . مؤداه. ية واألحكام الصادرة فيها   التجار
سـقوط األحكـام النهائيـة    . زامبمضي عشر سنوات مـن تـاريخ حلـول ميعـاد الوفـاء بـااللت              

مخالفـة ذلـك وإعمـال أحكـام القـانون          . الصادرة في تلك المنازعات بمـرور عـشر سـنوات         
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. المدني رغم ثبوت أن االلتزام بطبيعته تجاري

  )٤٣٥ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣١٢/٢٠٠٧الطعن (
 

  ر صدور الحكمأث

خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون متى حكم عليـه بعقوبـة مقيـدة للحريـة فـي جنايـة أو فـي                       -٢٣٧٥
  .جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

  )٣٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٦١٥/١٩٩٧الطعن (

أحقيـة المتعاقـد اآلخـر      : ثـره أ. الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين لعدم وفاء أحـدهما بالتزامـه           -٢٣٧٦
  .أساس ذلك. للتعويض عن األضرار التي لحقته من جراء الفسخ

  )٣٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦/١٩٩٧الطعن (

بدء سريان تقادم دعوى اإلثراء بال سبب هو بعلم من لحقـه الـضرر علمـاً حقيقيـاً بحقـه فـي                       -٢٣٧٧
  .مثال. إال من يوم صدور الحكم النهائي بالبطالنعدم تحقق ذلك . التعويض

  )٣٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦الطعن (

: مقتـضاه . قرار هيئة تحكيم معامالت األسهم باألجل بمنع المـدين مـن التـصرف فـي أموالـه                 -٢٣٧٨
لك نقـصاً فـي أهليتـه بـل هـو           غل يد المدين من إدارة هذه األموال أو التصرف فيها وال يعد ذ            

  .بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها
 .مثال. ماهيته وأثره على التصرفات التي يجريها المدين بعد صدوره. الحكم بشهر اإلفالس -

  )٣٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٧الطعن (

عـدم جـواز أن يفيـد أحـد أو يـضار            . خـصومة فيهـا   قصرها على أطراف ال   . حجية األحكام  -٢٣٧٩
 . فيهبحكم لم يكن طرفاً

  )٤٧٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٩٩/٢٠٠٣الطعن (
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صحة الورقـة موضـوعه ال صـحة التـصرف المثبـت            . مقتضاه. الحكم برفض الطعن بالتزوير    -٢٣٨٠
علـة  . ع الموضـوعية للـتخلص مـن التزامـه        حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفو      . بها
  . ذلك

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

يها مبـدأ عـدم اإلخـالل بحقـوق         أنها من القواعد األساسية في إجراءات المرافعات التـي يقتـض          
 .الدفاع دون حاجة إلى نص خاص

  )٤٧٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٨٣/٢٠٠٣الطعن (

غـل يـد المـدين عـن إدارة أموالـه والتـصرف فيهـا بمـا                 . أثره. صدور حكم بشهر اإلفالس    -٢٣٨١
 جماعـة الـدائنين وعـدم جـواز         يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه األموال ونـشوء          

اتخاذهم إجراءات انفرادية للتنفيذ على أمـوال المفلـس وعـدم نفـاذ األعمـال القانونيـة التـي                   
 .تصدر من المفلس في مواجهة جماعة الدائنين

  )٤٧٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٧/١/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٢٢/٢٠٠١الطعن (

 .أثره. الحكم بشهر اإلفالس -٢٣٨٢

  )٤٧٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢/٥/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٧٥/٢٠٠٤، ٥٣٣، ٥٥١، ٥٤٧، ٥١٧عون الط(

طلبـات المـستأنف    : مناطـه . تحديد المطعون فيه باالستئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة             -٢٣٨٣
. طلـب إلغـاء الحكـم المـستأنف       . الواردة بصحيفة االستئناف دون األسباب التـي اسـتند إليهـا          

مة االستئناف بحث أصل الخصومة مـن كـل جوانبهـا دون أن تتقيـد بـرأي                 الزمه أن تعيد محك   
 .محكمة الدرجة األولى

 )٢١٧ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣/١/٢٠١١ مدني جلسة ٣٩٥/٢٠٠٦الطعن (

ال تـستحدث جديـداً وال تنـشئ        . األصل فيها أنهـا كاشـفة وليـست منـشئة         . األحكام القضائية  -٢٣٨٤
. إنمـا تكـشف عـن حكـم الدسـتور أو القـانون            . جودة من قبـل   مراكز أو أوضاعاً لم تكن مو     

 .مؤدى ذلك

 )١٧٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٣/٢٠١١جلسة إداري  ١٣٦/٢٠٠٩الطعن (
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 إغفال الفصل في بعض الطلبات

 الرجـوع لـذات المحكمـة       . وسـيلة تداركـه    .إغفال المحكمة الفصل في طلب معروض عليهـا        -٢٣٨٥
  . مثال.لتفصل فيه

  )١٥٥سنوات ص٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩أحوال شخصية جلسة ١٩٧٨/ ١٦ن الطع(

 .وسيلة تداركه. إغفال الحكم في بعض الطلبات -٢٣٨٦

  )٧٧٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٨١/١٩٧٩الطعن (

. تداركه يكون بـالرجوع إلـى ذات المحكمـة للفـصل فيـه            . إغفال الفصل في الطلبات عن سهو      -٢٣٨٧
 .بطريق الطعن المناسبال الطعن فيه 

  )٧٧٦ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٦/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٤الطعن (

. إغفال الفصل في أحد الطلبات الموضوعية ال يصلح سبباً للطعـن فـي الحكـم بطريـق التمييـز                   -٢٣٨٨
 .الرجوع إلى محكمة الموضوع. وسيلة تداركه

  )٧٧٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/١٢/١٩٨٤ عمالي جلسة ٣٩/١٩٨٤، ٣٨ انالطعن(

أن يكـون اإلغفـال     . شـرطه . الرجوع لذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه مـن طلبـات            -٢٣٨٩
 .منصباً على الطلبات الختامية

  )٢١٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/٤/١٩٨٧ عمالي جلسة ١/١٩٨٧الطعن (

احب الـشأن الرجـوع إلـى ذات المحكمـة          إغفال الفصل في بعض الطلبات الـذي يجيـز لـص           -٢٣٩٠
 .أن يكون اإلغفال عن سهو أو غلط. مناطه. للفصل فيها

  )٢٢٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٧٧/١٩٨٩، ٧٥ انالطعن(
  )٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٩والطعن (

بتزويرهـا أو قـضى     التماس إعادة النظر المبنـى علـى أوراق حـصل بعـد صـدوره إقـرار                  -٢٣٩١
أسـاس الحكـم بـاعتراف الخـصم أو بالقـضاء           . ثبوت تزوير الورقـة   . شرط قبوله . بتزويرها

أن االلتمـاس غايـة إلصـالح حكـم بنـى علـى             . علة ذلك . بتزويرها بعده وقبل رفع االلتماس    
أنـه ال يجـوز االدعـاء بـالتزوير         . مـؤدى ذلـك   . الورقة المزورة وليس وسيلة إلثبات تزويرها     

 .وى االلتماسفي دع

  )٣٠٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٦الطعن (
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حـق مـن ُأغفـل طلبـه الرجـوع      .  أمامهـا بقاؤه معلقاً. أثره.  عن سهو منها إغفال المحكمة طلباً   -٢٣٩٢
متـى ال يكـون هـذا الطلـب مطروحـاً علـى محكمـة         . لذات المحكمة السـتدراك مـا فاتهـا       

 .االستئناف

  )٧٥٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/١١/٢٠٠٢ جلسة عمالي ٤٠/٢٠٠١، ٣٩ انعنالط(

يجعـل الطلـب باقيـاً معلقـاً        . إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عـن سـهو أو غلـط             -٢٣٩٣
 صـراحة أو ضـمناً بـرفض        منطوقـه قـضاء الحكـم فـي أسـبابه أو          . أمامها دون قضاء فيه   

أسـاس  . ي الحكم بالطريق المناسـب إن كـان قـابالً لـه           الطعن ف . وسيلته التظلم من ذلك   . الطلب
 .مثال بشأن نفقة زوجية. وعلة ذلك

  )٧٥٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص١/١٢/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٩٦/٢٠٠٢الطعن (

الرجوع إلـى ذات المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم            . سبيل تداركه . غفال الطلبات في الدعوى   إ -٢٣٩٤
عدم قبول الطعن إال عن الطلبـات التـي قـضى فيهـا             . الزم ذلك . ل فيه الستدراك ما فاتها الفص   

. الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة االستئناف الفـصل فيمـا ُأغفـل مـن طلبـات                   
وهـو مـن النظـام العـام الـذي ال تجـوز             . عدم اإلخالل بمبدأ التقاضي على درجتين     . علة ذلك 

 .مثال. مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه

  )٧٥٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٤/٣/٢٠٠٥ جلسة عمالي ١٢١/٢٠٠٣، ١١٠ انالطعن(

إغفـال المحكمـة الفـصل فـي طلـب موضـوعي            : شـرطه .  مرافعات ١٢٦إعمال حكم المادة     -٢٣٩٥
القـضاء الـصريح أو     . إغفاالً كلياً عن سهو أو غلط يبقـى الطلـب معلقـاً أمامهـا دون قـضاء                

الطعـن فـي الحكـم      . الـتظلم منـه وسـيلته     . لمستفاد من أسباب الحكـم    الضمني برفض الطلب ا   
  . بالطريق المناسب

. اسـتنفاد واليتهـا بـشأنها     . أثـره . فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقـضاء قطعـي          -
  . عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد

. ميعـاده . ضـوعية التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفـصل فـي بعـض الطلبـات المو               -
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      
 علـى  تستقر بالحكم البات فيبـدأ الميعـاد الـذي يتعـين       . تتضمن إغفاالً ألحد الطلبات الموضوعية    

  . الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة الستدراك ما فاتها الفصل فيه
لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التـي أصـدرت الحكـم فـور صـدوره وقبـل أن                   -

وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكـم باتـاً بالنـسبة لـه ولخـصمه               . غير جائز . يصبح باتاً 
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 .مثال. الطلبعدم قبول . أثره. مخالفة ذلك. اآلخر

  )٧٥٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٥/٢٠٠٤الطعن (

 .عالج ذلك. إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية إغفاالً كلياً -٢٣٩٦

 .غير جائز. الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي -

ـ . فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحةً أو ضمناً          - ارة ورفـضت مـا عـدا ذلـك مـن           عب
الخـصومة التـي ال تنـصرف        فـي    أنها ال تعـد قـضاء     : مفادها. الطلبات الواردة بمنطوق الحكم   

 مـا لـم تكـن المحكمـة قـد           إلـى  الطلبات التي كانت محالً لبحث من الحكـم وال تمتـد             إلىإال  
 . للطعنسبباًغفال طلب الفوائد مما ال يصلح إلمثال . تعرضت له صراحة أو ضمناً

 )٢١٩ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٣٦٠/٢٠٠٥، ١٣٤٩الطعنان (

علـة  .  باالسـتئناف ال يجـوز الطعـن فيـه     . موضوعي طلب   في محكمة أول درجة الفصل      إغفال -٢٣٩٧
 فـصل فيهـا الحكـم المـستأنف صـراحة أو      التـي  ال يقبل إال عن الطلبـات      ستئنافأن اال . ذلك

 .المث. مؤدى ذلك. ضمناً

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

 تداركـه الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي      سـبيل . محكمة الفصل في أحـد الطلبـات    إغفال ال  -٢٣٩٨
  .  مرافعات١٢٦م .فاتها الفصل فيه ماأصدرته لتدارك

يقبـل إال علـى الطلبـات التـي         أن الطعـن ال     : علة ذلـك  . اإلغفال ال يصلح سبباً للطعن بالتمييز      -
 .فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً

  )٤١٧ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٤/٦/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٣٩٠/٢٠٠٨الطعن (
 

  تنفيذ األحكام

 تقريـر أو إنـشاء حـق أو         علـى األحكـام التـي تقتـصر       .  المقصود بها  .األحكام القابلة للتنفيذ   -٢٣٩٩
  . ال تعد كذلك. مركز قانوني

  .بطالن التنفيذ. أثره. بطالن إعالنهعدم إعالن السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ أو  -
  . الغرض منه. إعالن السند التنفيذي -
لـزام بـأداء    قضاء تقريـري لـم يتـضمن اإل       . ون ضده قضاء الحكم باستمرار ونفاذ وكالة المطع      -

 اتخـاذ . ه سـنداً تنفيـذياً    عـدم اعتبـار   . مـؤدى ذلـك   . عدم قابليته للتنفيذ الجبري   . معين لصالحه 



 المرافعات        

 

- ٤٠٠ -  

النعـي  . غيـر الزم  . إجراءات التنفيذ ومنها إعالن السند التنفيذي قبـل مباشـرة أعمـال الوكالـة             
 . غير منتج. ذلكعلىببطالن إعالن الحكم السابق 

 )٤٣٠ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة  يمدن ٢٠٦/٢٠٠٥الطعن (

. مؤقـت بطبيعتـه   . إلداري لحين الفـصل فـي طلـب اإللغـاء         الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار ا      -٢٤٠٠
 .مثال .ر له بالقضاء في موضوع الدعوىث ويزول كل أالقانوني وجوده ينتفى

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (

ولـو كـان   صـاحب مـصلحة مـن تنفيـذ الحكـم      . الخصم الذي يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية له    -٢٤٠١
م  .جزائياً متى تضمن قضاء في مسألة مدنيـة أو مـا يجـب رده أو بـالتعويض أو بالمـصاريف                   

  .  مرافعات١١٨
القول بأن عبارة صاحب المصلحة تنصرف فقـط إلـى مـن كـان خـصماًُ فـي الحكـم المـراد            -

قـصر الحكـم طلـب وضـع الـصيغة          . تعد خروجاً عن المعني الصحيح لعبـارة الـنص        . تنفيذه
مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي تطبيقـه ويوجـب            . ة على الحكم الجزائي على النيابة العامة      التنفيذي
 .تمييزه

 )١٩١ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١١/٢٠٠٨تجاري جلسة  ٤٢٢/٢٠٠٦، ٤٠٦ انالطعن(

  .تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ولكل مجاله الخاصاختالفها عن . حجية األمر المقضي -٢٤٠٢
بـدي مـن    ال يحوز إال حجية مؤقتـة تتفـق وطبيعـة الطلـب الم            . لصيغة التنفيذية تذييل الحكم با   -

ـ  عدم مساسه بأصل الحق المدعي بـه وحجيـة الحكـم الـصادر ف              .الخصم رفـض  . مـؤداه . هي
  . ال يعد إهداراً لحجية الحكم. قاضي األمور الوقتية طلب األمر بالتنفيذ

ال تحـوز حجيـة     . لتي تكـون عليهـا الـدعوى      األحكام التي تصدر في مسائل إجرائية وبالحالة ا        -
جواز رفع الدعوى مـن جديـد بعـد اسـتيفاء تلـك             . األمر المقضي ألنها تقتصر على هذه الحالة      

  . المسألة
  . قضاء وقتي ال يحوز حجية األمر المقضي. القضاء في طلب وقف التنفيذ -
 تذييلـه بالـصيغة     طالع رئيس المحكمة المختص بإصدار األمر بالتنفيـذ علـى الحكـم المـراد             ا -

الزم قبـل إصـداره األمـر للتحقـق مـن           . التنفيذية وعلى اتفاق التحكيم لمراقبة عمـل المحكـم        
خلوه من موانع التنفيذ ومن بينها صـحة ذلـك االتفـاق وأهليـة الخـصوم دون مـساس بأصـل                     

  قيـام أحـد الموانـع التـي تـؤدي إلـى             عن إفصاح الظاهر . الحق باعتباره قاضياً لألمور الوقتية    
وجـوب امتناعـه عـن      . بطالن االتفاق على التحكيم أو انتفاء صـفة أي مـن المـوقعين عليـه              

تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وإصدار أمره بالرفض من تلقـاء نفـسه دون البحـث فـي صـحة                   
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  . ال يغير منه عدم تعلق المخالفة بالنظام العام. الحكم أو مدى مطابقته للقانون
 عـدم   أن:أسـاس ذلـك  . جواز تسبيبه مـن القاضـي  .  بالصيغة التنفيذية  رفض األمر بتذييل الحكم    -

مـن ذكرهـا حتـى يطمـئن        التي بنى عليها األمر علـى عريـضة ال يمنـع            لزوم ذكر األسباب    
 .الخصم إلى سالمته

 )٤١١ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٣/٢٠٠٩جلسة  يمدن ١٨٣/٢٠٠٨الطعن (

لحكـم بالـصيغة التنفيذيـة دون أن يتعـرض لـبطالن      اقتصار القاضي على رفض طلب تـذييل ا     -٢٤٠٣
إغفال الـرد علـى دفـاع يتعلـق بموضـوع االتفـاق علـى           . حكم التحكيم أو يتخذ إجراء إلثباته     

 .ال يعيبه. التحكيم

 )٤١١ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٣/٢٠٠٩جلسة  يمدن ١٨٣/٢٠٠٨الطعن (

تسليم مفتـاح العـين إلدارة التنفيـذ ال يتحقـق بـه             . الحكم بإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة      -٢٤٠٤
وجوب إخالء العين مما يشغلها ووضعها تحـت يـد المـؤجر المحكـوم لـه دون عـائق                   . تنفيذه

  .على نحو يحقق المقصود من الحكم
تعـويض للمـؤجر    . القضاء بإلزام المستأجر بمقابل انتفاعه بالعين بعـد انقـضاء عقـد اإليجـار              -

عـدم صـالحيته تعويـضاً عـن إخاللـه بتنفيـذ الحكـم        .  دون سـند عن شغل المستأجر للعـين   
اخـتالف الخطـأ    : أسـاس ذلـك   . الصادر ضده بإزالة اإلشغاالت الموجودة بـالعين علـى نفقتـه          

  .وماهية الضرر وتاريخ وقوعه في الحالتين
عيب يشوب منطـق المحكمـة فـي فهـم الواقـع المطـروح عليهـا فـي                  . الفساد في االستدالل   -

سالمة استنباطها ويقودهـا إلـى نتيجـة ال تـتالءم مـع المقـدمات المطروحـة                 الدعوى ويمس   
مثال بشأن استدالل المحكمة من تسليم مفتاح العـين المـؤجرة إلـى إدارة التنفيـذ والحكـم                  . عليها

 .بمقابل االنتفاع على أنه يعتبر تعويضاً عن إزالة اإلشغاالت بها

 )٣٢٦ ص٢ ج٣٨قضاء والقانون سمجلة ال ٧/٦/٢٠١٠جلسة  يمدن ٣٨٥/٢٠٠٧الطعن (

توجيـه التنفيـذ إلـى المحكـوم عليـه والتحقـق            : شرطه. تنفيذ األحكام من اإلجراءات القضائية     -٢٤٠٥
وقوعه على عاتق طالـب التنفيـذ وإال اسـتوجب تعـويض المـضرور              . من شخص المنفذ عليه   

 .عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده إذا تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه

 )١٣١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١/٦/٢٠١١جلسة   تجاري٢٠٢/٢٠١٠ الطعن(

. حبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهـائي أو أمـر أداء نهـائي رغـم قدرتـه علـى الوفـاء                       -٢٤٠٦
  .امتناع إصدار األوامر. الزمه. تخلف أحد هذه الشروط. إجراءاته وشروطه

. ثابتـاً بحكـم نهـائي أو أمـر أداء نهـائي           وجوب أن يكـون     . الشرط المتعلق بالحق المطالب به     -
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: علـة ذلـك   . ثبوته في سند معتبر من السندات التنفيذية ال يغني عن وجوب تـوافر هـذا الـشرط                
أن الحق الثابت بحكم نهائي أو أمر أداء نهـائي هـو أدعـى لالطمئنـان فـي المقـام المتـصل                      

 .بحرية المدين

 )١٥٢ ص٢ ج٣٩قضاء والقانون سمجلة ال ٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٦٠٣/٢٠١٠الطعن (

 -: تنفيذ األحكام األجنبية وما في حكمها-

جواز األمر بتنفيذ الحكم األجنبي الحائز لقوة األمـر المقـضي الـصادر مـن محكمـة مختـصة                    -٢٤٠٧
ذات والية بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي أقيمت به الدعوى وكـان الخـصوم قـد مثلـوا تمثـيالً                    

 الحكم مع حكم أو أمـر سـبق صـدوره مـن محكمـة بالكويـت                 عدم تعارض . شرطه. صحيحاً
يخالف اآلداب أو النظام العام وأن يكون نهائياً غيـر قابـل للطعـن بطريـق مـن                   ما   وال يتضمن 

  . مرافعات١٩٩م . عدم اشتراط أن يكون باتاً. طرق الطعن االعتيادية
ـ . تقديم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكـم األجنبـي           - قيـام قرينـة لـصالحه      . رهأث

تقـديم الخـصم   . شـرطه . انتفاء هـذه القرينـة  . قابلة إلثبات العكس على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ  
الذي يرغب في توقي التنفيذ ما يدحض هذه القرينة بإثبات أن الحكـم لـم يعـد ملزمـاً أو نقـض                      

  . أو وقف تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه
عدم استجابة الحكم المطعون فيه لطلـب وقـف نظـر االسـتئناف ريثمـا يفـصل فـي الطعـن                      -

بطريق النقض في الحكم المطلوب تذييله بالـصيغة التنفيذيـة بقالـة أن الطعـن بـالنقض طريـق                 
استثنائي يقابل الطعن بالتمييز بدولة الكويت وال تتـوافر فيـه شـروط الوقـف التعليقـي فـضالً                   

ائياً بالحكم االستئنافي ولـم يـشترط القـانون الكـويتي لتذييلـه بالـصيغة               عن أن الحكم صار نه    
 .أسباب سائغة لها معينها الثابت باألوراق. التنفيذية أن يكون باتاً

 )٣٨٦ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٤٦٩/٢٠٠٨الطعن (

ذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة           جواز تنفي . األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي      -٢٤٠٨
طلـب األمـر بالتنفيـذ يقـام        . في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة فـي الكويـت           

الـشروط التـي يـتم التحقـق منهـا قبـل            . أمام المحكمة الكلية باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى      
  . ماهيتها. األمر بالتنفيذ

ليس درجة مـن درجـات التقاضـي وال طعنـاً علـى             . ولة أجنبية طلب تنفيذ الحكم الصادر في د      -
أنه ال يجوز للسلطة القـضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا                . مؤدي ذلك . ذلك الحكم 

التنفيذ إعادة بحث الموضوع وال يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شـهادة دالـة علـى إعـالن الخـصوم                   
  .ذلك الحكم قد صدر غيابياًأمام الجهة التي أصدرت الحكم إال إذا كان 
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يشترط ضمن مـا يـشترط لتنفيـذه بالكويـت أال يتـضمن مـا يخـالف                 . الحكم أو األمر األجنبي    -
  . علة ذلك. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. اآلداب أو النظام العام

 .%٧التزام المدين بالدين التجاري بأن يدفع على سبيل التعـويض عـن التـأخير فوائـد قانونيـة                    -
. أن يكون محل هذا االلتزام مبلغاً من النقـود معلـوم مقـداره وقـت نـشوء االلتـزام                  . مناط ذلك 

بشأن عـدم تنفيـذ حكـم بدولـة الكويـت صـدر            : مثال. ق التجارة ١١٠م. تعلق ذلك بالنظام العام   
 .مخالفاً للنظام العام% ٩من دولة اإلمارات العربية المتحدة بفائدة سنوية 

  )٨٧ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٠/٢٠١١جلسة  ي تجار٨٥/٢٠١٠الطعن (
 

   عن الحكمالتنازلأثر 

عـدم  . النـزول عـن الحـق الثابـت بـه         . أثـره . هنزول المحكوم له عن الحكم الصادر لصالح       -٢٤٠٩
.  ذلـك  مـؤدى .  حجيـة   تجديد المطالبة بهذا الحق وال يحوز الحكـم المتنـازل عنـه ثمـة              جواز

.  بشأنه ويتعين على المحكمة القـضاء بـذلك مـن تلقـاء نفـسها              انتهاء النزاع وانقضاء الخصومة   
 .ن طاعةأمثال بش. مرافعات ١٠٠  م .علة ذلك

  )٤١٩ ص٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٧/١٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٣٠/٢٠٠٨الطعن (
 

  مسائل متنوعة

  . ختامية فيهاالعبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف هو بالطلبات ال -٢٤١٠
  )٧١١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٨/١٩٩٤الطعن (

  . علة ذلك. قرارات مجلس تأديب المحامين تعتبر أحكاما وليست قرارات إدارية -٢٤١١
  . نطاقها. سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى التأديبية -

  )٧١١سم الثالث المجلد الثاني ص مج الق١٣/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٥الطعن (

  . أثره. الحكم بشهر اإلفالس -٢٤١٢
  )٧١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٩٦ جلسة مدني ٨٥/١٩٩٥الطعن (
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التماس إعادة النظر المبنـي علـى أوراق حـصل بعـد صـدوره إقـرار بتزويرهـا أو قـضى                      -٢٤١٣
ـ             . شـرطه . بتزويرها صم أو بالقـضاء    ثبـوت تزويـر الورقـة أسـاس الحكـم بـاعتراف الخ

أن االلتمـاس غايـة إلصـالح حكـم بنـي علـى             :  علة ذلك . بتزويرها بعده وقبل رفع االلتماس    
مـؤدى ذلـك أنـه ال يجـوز االدعـاء بـالتزوير             . الورقة المزورة وليس وسيلة إلثبات تزويرها     

  . في دعوى االلتماس
  )٧١٣ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٦الطعن (

أن يكـون عـدم إعـالن صـحيفتها فـي الميعـاد             :  شـرطه . الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -٢٤١٤
  . جوازي للمحكمة. الحكم بتوقيع هذا الجزاء. راجعا إلى فعل المدعي

  )٧١٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ١١٠/١٩٩٥الطعن (

  . مثال. مناطه. مخالفة الحكم لحكم سابق عليه -٢٤١٥
  )٧١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٦ جلسة عمالي ٢٩/١٩٩٦الطعن (

. لمحكمة الموضوع القضاء بالتعويض الكامـل بـدال مـن التعـويض المؤقـت المطلـوب إليهـا                  -٢٤١٦
  . تثبتها من أن الضرر المطلوب تعويضه قد استقر نهائياً. شرطه
  )٧١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٢/١٩٩٦ جلسة مدني ٤٦/١٩٩٥الطعن (

 .مثال. موضوعي. تقديره. ن لم يكنأوقيع الجزاء باعتبار االستئناف كت -٢٤١٧

  )٧١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧١/١٩٩٦الطعن (
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  طرق الطعن في األحكام

  االستئناف

  -:قواعد عامة: أوالً

قاعدة تعتبر مـن قواعـد اإلجـراءات األصـلية المتعلقـة            . ستئنافعدم قبول طلبات جديدة في اال      -٢٤١٨
 .بالنظام العام

  )٢٢٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٩٤/١٩٨٧الطعن (
  )٢٦/١٢/١٩٨٨ مدني جلسة ١٠/١٩٨٨والطعن (
  )٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٩والطعن (

ال ينفـتح بـه     . اإلعـالن الباطـل   . الخـصم بـالحكم   إعالن  متى يبدأ ميعاد االستئناف من تاريخ        -٢٤١٩
 .ميعاد الطعن

  )٢٢٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٨٨الطعن (

 .عدم شطب االستئناف. أثره. تخلف المستأنف عن الحضور وحضور المستأنف عليه -٢٤٢٠

  )٢٢٤لمجلد األول ص مج القسم الثاني ا٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٨الطعن (

. االسـتثناء . تعلـق هـذه القاعـدة بالنظـام العـام     . عدم جواز إبداء طلبات جديدة في االسـتئناف      -٢٤٢١
 .تغيير سبب الطلب واإلضافة إليه

  )٢٣٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٠الطعن (

.  درجة متـى ألغـت حكمهـا المـستأنف         التزام محكمة االستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول        -٢٤٢٢
 .مناطه

  )٢٣٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٠الطعن (

قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديـدة فـي االسـتئناف ال تمنـع مـن تغييـر سـبب الطلـب أو                        -٢٤٢٣
  .مثال لسبب جديد لطلب التعويض. اإلضافة إليه

أقوال الخصوم وما إذا كانـت تتـضمن تغييـراً لـسبب الـدعوى              لمحكمة الموضوع سلطة تفسير      -
 .أم ال

  )٢٦٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٩٢الطعن (
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للخصم إلحاق طعنه على الحكم بطعن آخر يضيف إليه ما أغفلـه مـن دفـوع أو دفـاع لـسابقه                      -٢٤٢٤
 باالستئنافمثال بشأن طعن . ما دام ميعاد الطعن الزال ممتداً

  )٢٧٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٨/١٩٩٣الطعن (

خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ الحكـم اسـتثناء             . ميعاد استئناف األحكام الصادرة في اإلفالس      -٢٤٢٥
يستوي أن يكون الحكـم بإشـهار إفـالس التـاجر أو برفـضه فـي       . شرط ذلك. من األصل العام 

 و خصم متدخلمواجهة خصم أصلى أ

  )٢٧٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٦/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٥/١٩٩٣الطعن (

. التزام المدعى عند إيداع صحيفة الدعوى بتقديم المـستندات المؤيـدة لـدعواه ومـذكرة شـارحة                 -٢٤٢٦
  .سريــــان ذات القاعدة على االستئناف

 .كمة الموضوعمن اطالقات مح. إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم -

  )٢٧٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (
  )١٣/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٢والطعن (

األثـر الناقـل لالسـتئناف      . متـى يـسقط   . حق المستأنف عليه فـي رفـع االسـتئناف الفرعـي           -٢٤٢٧
  .حدوده. الفرعي

  ماال يعد قبوالً للحكم المستأنف -
  )٢٨١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٣، ٥٨ انالطعن(

. فصل الحكم قطعيا في عدة طلبات أو مسائل ورفع استئناف أصـلى عـن قـضائه فـي إحـداها                    -٢٤٢٨
للمستأنف عليه رفع استئناف فرعى بعد فوات ميعـاد االسـتئناف يـدور وجـودا أو عـدما                  . أثره

ء الحكم في هـذا الطلـب وإنمـا أيـضا عـن قـضائه               ليس فقط عن قضا   . مع االستئناف األصلي  
 .في الطلبات والمسائل األخرى التي لم يرد عليها االستئناف األصلي

  .المصلحة هي أساس قبول الدفع -
  )٢٩٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/١٢/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٣٠/١٩٩٤الطعن (

  .ال تقبل. الطلبات الجديدة أمام محكمة االستئناف -٢٤٢٩
 ١٢٦م  . وسـيلة تداركـه   . إغفال الفصل في بعـض الطلبـات أمـام محكمـة الدرجـة األولـى               -

  .مرافعات
  )٣٠٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/٧/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٩٥، ١٢٤ انالطعن(
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بـاإلعالن أو بـتمكن الخـصم مـن         . كيفيـة تحققـه   . مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمـة       -٢٤٣٠
. انتفـاء الـضرر وال يحكـم بـالبطالن        . أثر ذلـك  . م إليه من طلبات والرد عليها     ما يقد . مواجهته

  .مثال
  .كيفيته. التدخل في الدعوى -
  إجراءات رفعه. االستئناف المقابل -

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

ـ        . إجراء المقاصة القضائية   -٢٤٣١ . ارض فـي الـدعوى األصـلية      ضرورة إبدائه في صـورة طلـب ع
  .ال يجوز. طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم أو ألول مرة في االستئناف

إبداء إجراء المقاصة القضائية ألول مرة في االستئناف وطلـب اإلحالـة إلـى التحقيـق أو نـدب                    -
النعـي المتعلـق بـذلك غيـر        . التفات محكمة االستئناف عن ذلـك     . خبير لتحقيق توصال إلجرائها   

  .جمنت
  )٣١٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٧٢/١٩٩٥الطعن (

الطعن بطريق التمييـز قاصـر علـى األحكـام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف واألحكـام                 -٢٤٣٢
االنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت فـي نـزاع خالفـا لحكـم آخـر سـبق إن                     

مثال بـشأن الطعـن علـى حكـم التمـاس           . وة األمر المقضي  صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز ق     
 .صادر من المحكمة الكلية

  )٣١٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٧٢/١٩٩٥الطعن (

  . تعريفه. يقبل في االستئناف الطلب الجديد الذي ال -٢٤٣٣
  )٤٧٤لد األول ص مج القسم الرابع المج٢٢/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢٠/١٩٩٥، ١١٥ انالطعن(
  )٤٧٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٢/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦والطعن (

. أثـره . استنفاد محكمة أول درجة واليتها عنـد قـضائها بقبـول الـدفع بعـدم سـماع الـدعوى              -٢٤٣٤
  . لمحكمة ثاني درجة أن تفصل في موضوع الدعوى عند القضاء بإلغاء الحكم االبتدائي

  )٤٧٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢/٦/١٩٩٧ جلسة مدني ١٤١/١٩٩٦الطعن (

عـدم قبـول الحكـم بعـد رفـع          : شـرطه . حق المستأنف ضده في رفـع االسـتئناف الفرعـي          -٢٤٣٥
جـواز التمـسك بـه ألول مـرة أمـام محكمـة             . تعلق ذلك بالنظـام العـام     . االستئناف األصلي 

  . التمييز
قبـول ضـمني    . عـدم جـوازه لقلـة النـصاب       دفع المستأنف ضده في رفع االستئناف األصـلي ب         -
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قبـول الحكـم   . للحكم المستأنف مانع له من رفع االستئناف الفرعـي ومـسقط لحقـه فـي رفعـه       
  . مخالفة للقانون توجب تمييزه. لهذا االستئناف

. القـضاء بتمييـزه   . قضاء الحكم بقبول االستئناف الفرعي هو مدخلـه للفـصل فـي موضـوعه              -
  . مثال. موضوعتمييز قضائه في ال. الزمه
  )٤٧٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٦/١/١٩٩٨ جلسة عمالي ٨١/١٩٩٧الطعن (

  . علة ذلك. حظر قبول أي طلب جديد أمام المحكمة االستئنافية -٢٤٣٦
. اقتصار صحيفة الدعوى على طلـب التطليـق دون التعـرض لآلثـار الماليـة المترتبـة عليـه                   -

ـ      ال . ا عـن الطلـب األخيـر المبـدي أمامهـا ألول مـرة             النعي على المحكمة االستئنافية التفاته
  . أساس له

  )٤٧٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١٨/١٩٩٧الطعن (

  . نطاقها من حيث أشخاصها. الخصومة في االستئناف -٢٤٣٧
اعـد  مخالفـة ذلـك لقو    . االختصام أمام االستئناف ألول مرة يعد بـدءاً لـدعوى جديـدة أمامهـا              -

  . مثال. االختصاص
  )٤٧٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٧، ٥٣ن ناالطع(

مـا فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة           . نطاقهـا . الطلبات المطروحة على المحكمة االسـتئنافية      -٢٤٣٨
  . الطلبات الجديدة في االستئناف غير مقبولة. ورفع عنه االستئناف

لـيس  . سـبيل تداركـه   . ة عن غلط أو سهو الفـصل فـي أحـد الطلبـات            إغفال محكمة أول درج    -
  . علة ذلك. الطعن في الحكم ولكن الرجوع لذات المحكمة

  )٤٧٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٨/٤/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٢١/١٩٩٧الطعن (

ـ         . القـصد منـه   . وجوب توقيع محام على صحيفة االستئناف      -٢٤٣٩ و جـزاء إغفـال هـذا اإلجـراء ه
  . مثال. تعلقه بالنظام العام. البطالن
  )٤٧٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٩/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ١٩٩/١٩٩٧الطعن (

الدعوى ال تعتبر مجهولة القيمة إال إذا رفعت بطلـب غيـر مقـدر القيمـة أو استعـصى تقـدير                      -٢٤٤٠
  . مثال لدعوى عمالية قابلة لتقدير قيمتها. قيمته

  . مثال. مناطه. لقلة النصابعدم جواز االستئناف  -
  )٤٧٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٩/١٩٩٨ جلسة عمالي ٢٢/١٩٩٨الطعن (
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. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكون علـى أسـاس آخـر طلبـات الخـصوم                  -٢٤٤١
  . مثال

 .عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحكمـة أول درجـة                   -
  . االستثناء

  )٤٧٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/١٠/١٩٩٨ جلسة عمالي ٦٢/١٩٩٨الطعن (

. عدم التمسك في صحيفة االستئناف بوجه بطـالن اإلجـراءات غيـر المتـصل بالنظـام العـام                   -٢٤٤٢
  . مثال. أساس ذلك. يسقط الحق في إبدائه أثناء نظر االستئناف

  )٤٧٩مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩/١٩٩٨الطعن (

  . متى يكون انتهائياً. الحكم االبتدائي -٢٤٤٣
القواعد العامة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيـق علـى قابليـة األحكـام الـصادرة فـي                    -

  .  المنازعات العمالية لالستئناف من عدمه
  )٤٧٩ألول ص مج القسم الرابع المجلد ا١١/١/١٩٩٩ جلسة عمالي ٦٠/١٩٩٨الطعن (

هو إعادة طـرح النـزاع الـذي فـصلت فيـه المحكمـة االبتدائيـة            . نظام التقاضي على درجتين    -٢٤٤٤
  . أمام محكمة االستئناف دون ما طرح لقضية جديدة

  . االستئناف ينقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة االستئنافية -
  )٤٧٩لقسم الرابع المجلد األول ص مج ا١٥/٢/١٩٩٩ جلسة مدني ١٤٠/١٩٩٧الطعن (

بطالن الحكم المستأنف لعيب ال يمتـد لـصحيفة الـدعوى التـي اسـتنفدت محكمـة أول درجـة                     -٢٤٤٥
وجـوب مـضيها    . عدم وقوف محكمة االستئناف عند حـد تقريـر الـبطالن          . واليتها بالحكم فيها  

  . في نظر الدعوى
  )٤٧٩بع المجلد األول ص مج القسم الرا٦/٣/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٤٧/١٩٩٨الطعن (
  )٤٧٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩والطعن (
  )٤٧٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠١والطعن (

الركيزة األساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعـادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت                    -٢٤٤٦
  . لمحكمة االبتدائية مرة ثانية أمام محكمة االستئناففيها ا
  )٤٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٠/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٢٧/١٩٩٥الطعن (
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طلبات المستأنف الواردة بصحيفة االستئناف هي المناط فـي تحديـد المطعـون فيـه باالسـتئناف                  -٢٤٤٧
. تحديـد هـذا النطـاق     . ه في مذكراتـه   من قضاء محكمة الدرجة األولى دون ما يعاود المطالبة ب         

  . اعتماد الحكم على اعتبارات سائغة: شرط ذلك. موضوعي
  )٤٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٥/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٨، ١٣٠ انالطعن(

  . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكون على أساس آخر طلبات للخصوم -٢٤٤٨
  )٤٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٦/١٩٩٩ جلسة اليعم ٩٧/١٩٩٧الطعن (

تصدي محكمة االستئناف لموضـوع جديـد لـم يعـرض علـى محكمـة أول                . نطاقه. االستئناف -٢٤٤٩
  . عدم تفويت إحدى درجتي التقاضي وهو ما يتعلق بالنظام العام. علة ذلك. ال يجوز. درجة

  . ماهيته. الطلب الجديد -
  )٤٨١ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٦/١٩٩٩سة  تجاري جل١٠٥/١٩٩٩الطعن (

  . ميعاد االستئناف ثالثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك -٢٤٥٠
  .مثال. ماهيته: االستثناء. الطعن في األحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام -

  )٤٨١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٨الطعن (

تأنف عليه إلى ما قبل إقفـال بـاب المرافعـة وبعـد مـضي ميعـاد االسـتئناف أن يرفـع                      للمس -٢٤٥١
  . استئنافاً فرعياً باإلجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه

  )٤٨١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٩ جلسة عمالي ١٥٩/١٩٩٨الطعن (

محكمة الدرجة األولى بـصفة انتهائيـة مـا لـم يـنص             عدم جواز استئناف األحكام الصادرة من        -٢٤٥٢
القانون على خالف ذلك أو كانت صـادرة علـى خـالف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة األمـر                        

  . المقضي أو لحقها بطالن أو بنيت على إجراءات باطلة
. حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى ال تتجـاوز خمـسة آالف دينـار                     -

األحكـام الـصادرة مـن      . على كافة المنازعات التـي تخـتص بهـا تلـك المحكمـة            سريان ذلك   
  . الدائرة العمالية غير مستثناة من تلك القاعدة

  )٤٨٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/١٠/١٩٩٩ جلسة عمالي ١٤٨/١٩٩٨الطعن (
  )٤٨٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٢/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١١٢/١٩٩٩والطعن (

  . األصل أال يفيد من الطعن في الحكم إالّ رافعة وأالّ يحتج به إالّ على من رفع عليه -٢٤٥٣
ال أثـر لـه علـى الطعـن المرفـوع مـن             . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن فـي الحكـم          -

 ١٣٤/٢م. خروج المـشرع عـن هـذه القاعـدة فـي حـاالت ثـالث              . علة ذلك . آخرين صحيحاً 
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لمن فوت ميعـاد الطعـن فـي الحكـم أو قبلـه حـق               . مفاده. تجزئةمرافعات منها عدم القابلية لل    
للمحكمـة  . قعـوده عـن ذلـك     . الطعن فيه حال نظره مرفوعاً من أحدهم منضماً إليه في طلباتـه           

  .أن تأمر باختصامه في الطعن
إقامـة  . أثـر ذلـك   . استئناف أحد المحكوم عليهم وأمر المحكمة باختصام باقي الورثـة الطـاعنين            -

  . صحيح. القضاء بعدم جواز نظر االستئناف لسابقة الفصل فيه. ر من أحدهماستئناف آخ
  )٤٨٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١١/١٢/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٠٣/١٩٩٩الطعن (

وجـوب  . الزمـه . إلغاء محكمة االستئناف ما فصل فيه الحكم االبتـدائي فـي الطلـب األصـلي               -٢٤٥٤
  . ألولى للفصل في الطلب االحتياطيإعادة القضية إلى محكمة الدرجة ا

  )٤٨٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٣/١٢/١٩٩٩ جلسة مدني ١٣٠/١٩٩٩، ٩٨ن ناالطع(

  . مناطه وعلته. التزام محكمة االستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة -٢٤٥٥
. يتهـا اسـتنفاد وال . أثـره . فصل المحكمة االبتدائية في الدعوى بـالرفض للعجـز عـن اإلثبـات        -

  . ال عيب. التفات المحكمة االستئنافية عن طلب اإلعادة
  )٤٨٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٤/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ٣٠/١٩٩٩الطعن (

علـة  . الطلب الذي لم يبد أمام محكمة أول درجة ال يجـوز إبـداؤه ألول مـرة أمـام االسـتئناف                    -٢٤٥٦
  . ذلك

هـو الطلـب المختلـف عـن الطلـب الـذي         . ألول مرة الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف         -
أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجـه لـه أو يكـون مـن الجـائز                   
رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم فيـه بـالحكم الـصادر بالطلـب                     

  . ةمثال لطلب جديد ال يجوز إبداؤه أمام المحكمة االستئنافي. األصلي
  )٤٨٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣١/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ٩٧/١٩٩٩الطعن (

  . إدارة الفتوى والتشريع هي التي تتولى الدفاع عن الخزانة العامة -٢٤٥٧
قابليـة أحكامهـا لالسـتئناف متـى        . تخصيص دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعـات اإلداريـة         -

  . كان النزاع غير مقدر القيمة
تكون صحيفة الطعـن بـالتمييز أو صـحيفة االسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                وجوب أن    -

. إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى اإلداريـة موقعـة مـن أحـد أعـضاء الفتـوى والتـشريع                  
ال ينال مـن ذلـك وجـود إدارة قانونيـة لبلديـة الكويـت أو الـنص                  . البطالن: أثره. إغفال ذلك 

  . أساس ذلك. لق باألشخاص العامة للنائب عنها قانوناًعلى تسليم صور اإلعالن فيما يتع
  )٤٨٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦١/١٩٩٨الطعن (
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  . مثال. جواز تغيير السبب في االستئناف مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله -٢٤٥٨
  )٤٨٥األول ص مج القسم الرابع المجلد ٥/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٩٩الطعن (

محكمة االستئناف ال تقف عند حد تقرير الـبطالن إذا رأت أن الحكـم المـستأنف بـاطالً لعيـب                     -٢٤٥٩
. فيه أو لبطالن اإلجراءات السابقة عليه دون أن يصل الـبطالن إلـى صـحيفة افتتـاح الـدعوى                  

  . يتعين عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد
  )٤٨٥ القسم الرابع المجلد األول ص مج٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩الطعن (

  . مثال. تغيير سبب الدعوى أمام االستئناف جائز مع بقاء الطلب -٢٤٦٠
  )٤٨٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠الطعن (

طلبها ألول مرة أمـام االسـتئناف أو فـي صـورة دفـع              . ما يشترط إلجرائها  . المقاصة القضائية  -٢٤٦١
  . غير جائز. لدعوى الخصم

  )٤٨٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٧٥/١٩٩٩الطعن (

قواعد االختصاص النوعي والمسائل المتعلقـة بعـدم جـواز االسـتئناف لـدخول الـدعوى فـي                   -٢٤٦٢
للمحكمـة أن تثيرهـا     . أثـره . تعلقهـا بالنظـام العـام     . النصاب االنتهائي لمحكمة الدرجة األولى    

  . فسها ويتسع لها سبب الطعنمن تلقاء ن
  )٤٨٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٩٢/١٩٩٩الطعن (

. تجـاوز هـذا الميعـاد     . انعقاد الخصومة في االستئناف رهـن بإعالنـه خـالل ثالثـين يومـاً              -٢٤٦٣
  . مناط ذلك. جواز طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكن. جزاؤه

  . ما يترتب على ذلك.  ميعاد حضورميعاد االستئناف هو -
االستئناف تسرى عليه القواعد واإلجـراءات التـي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة أول                    -

  . درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك
  )٤٨٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٩/١٠/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٥٧/١٩٩٩الطعن (

  . لثانية بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقطاالستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة ا -٢٤٦٤
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له بـه دون مـا يـرد فـي صـلب صـحيفة                     -

  . مثال. الدعوى
الطلب الذي فصلت فيه محكمة أول درجة ولـم يطـرح علـى محكمـة االسـتئناف يحـوز قـوة                      -

  . األمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام
  )٤٨٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٦/١٠/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٧/٢٠٠٠الطعن (
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وروده علـى غيـر محـل متـى كـان الحكـم             . النعي على حكم أول درجة الذي تأيد اسـتئنافياً         -٢٤٦٥
  . االستئنافي قد اعتنق أسباباً جديدة له تكفي لحمله

  )٤٨٨ع المجلد األول صمج القسم الراب ١٤/١/٢٠٠١ جلسة عمالي ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ انالطعن(

. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخـصم بهـا يتحـدد نطـاق الـدعوى               . المطالبة القضائية  -٢٤٦٦
  . وجوب التزام المحكمة عند فصلها في الدعوى بهذا النطاق

مثـال  . جواز تغيير السبب مـع بقـاء الطلـب األصـلي    . عدم قبول الطلبات الجديدة في االستئناف   -
  . دلبشأن األداء المعا

اسـتناده لقواعـد المـسئولية      . القضاء باألداء المعادل أو بالتعويض نتيجـة اإلثـراء بـال سـبب             -
  . تضمنه تغييراً لسبب الدعوى وليس تغييراً لموضوعها. التقصيرية وليس للعقد الباطل

  )٤٨٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٣٦/٢٠٠٠الطعن (

محكمة أول درجة بالدفع بالتقادم والتي لـم تـر حاجـة إلـى بحثـه بعـد أن                   تمسك الطاعن أمام     -٢٤٦٧
أن هـذا الـدفع يـصبح مطروحـاً         : أثـره .  استئناف هذا الحكـم    .انتهت إلى عدم ثبوت المديونية    

: أثـره . إغفـال الحكـم االسـتئنافي مواجهتـه       . على االستئناف طالما لم يتنازل عنـه الطـاعن        
  . القصور

  )٤٩٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٩/١/٢٠٠١جلسة  تجاري ٥١٧/٢٠٠٠الطعن (

للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عـن القيـام بـأي إجـراء مـن                      -٢٤٦٨
إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حدد له بغرامة ال تقـل عـن عـشرة دنـانير ويجـوز لهـا                     

تحكـم بوقـف الـدعوى لمـدة ال تجـاوز سـتة             في مثل تلك الحاالت بدالً من الحكم بالغرامة أن          
  . أشهر

االستئناف تسري عليه القواعد واإلجـراءات التـي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة أول                    -
  . مثال. مؤدى ذلك. درجة
  )٤٩١ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٨/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٧٥/٢٠٠٠الطعن (

 الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة            وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة        -٢٤٦٩
مخالفـة ذلـك يترتـب عليـه        . آالف دينار وصحيفة الطعن وصـحيفة التمـاس إعـادة النظـر           

حظر تقديم صحف االستئناف ما لم تكن موقعـة مـن أحـد المحـامين المقبـولين أمـام                 . البطالن
  .االستئناف وال يشترط مباشرته االستئناف بنفسه

  . شرط ذلك. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. االستئنافتوقيع المحامي على صحيفة  -
  )٤٩١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣١/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠الطعن (
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الـدعوى التـي    . الخصومة في الدعوى ال تقوم إلى بين أشخاص موجـودين علـى قيـد الحيـاة                -٢٤٧٠
 إجـراء آخـر حتـى لـو كـان           ترفع على متوفى تعد معدومة وال ترتب أثراً وال يـصححها أي           

وقـوف محكمـة االسـتئناف      . الزمـه . انعدام الخصومة لهذا الـسبب    . مثال. المدعي يجهل وفاته  
التفـات الحكـم عـن االسـتئناف      . علـة ذلـك   . عند حد تقرير البطالن دون الفصل في الخصومة       

 .ال يعيبه. الفرعي بعد تقريره البطالن

  )٤٩٢ القسم الرابع المجلد األول ص مج٣٠/٤/٢٠٠١ جلسة عمالي ١٠٠/٢٠٠٠الطعن (

حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلـى أن يقـضي بتأييـده فتعـود إليـه                . الحكم القابل للطعن فيه    -٢٤٧١
  .حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية

أن المحكمة التي يرفـع إليهـا أي نـزاع فـصل فيـه هـذا الحكـم ال                   . أثرها. وقف حجية الحكم   -
  . ها في الدعوىم لم يقض في االستئناف قبل أن تصدر حكتتقيد بهذه الحجية طالما

.  لالسـتئناف وتأييـداً للحكـم االبتـدائي    ال يعـد رفـضاً    . تأجيل نظر االستئناف ألجل غير مسمى      -
ال يغيـر مـن ذلـك نـص قـانون اإلجـراءات             . أنه ال تعود الحجيـة لهـذا الحكـم        . مؤدي ذلك 

يصدره سـمو األميـر عـن جريمـة أو جـرائم            والمحاكمات الجزائية علي أن العفو الشامل الذي        
أن نـص هـذه المـادة ال يمنـع مـن المطالبـة              . علـة ذلـك   . معينة يعتبر بمثابة حكم بـالبراءة     

خطـأ  . مخالفـة الحكـم لـذلك     . بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائيـة          
 .في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٧٣٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٥/٢٠٠٢ة  تجاري جلس٤٤٥/٢٠٠١الطعن (

إلغاء الحكم الصادر فـي الـتظلم مـن أمـر األداء بـسبب ال يتـصل بعريـضة استـصداره أو                       -٢٤٧٢
إصـدار حكـم حاسـم للنـزاع بـين          : مـؤداه . استناداً لتخلف أحد الشروط الالزمة الستـصداره      

اتـساع  . أساسـه . نـزاع محكمة الموضوع اختصاصها أصـيل بالفـصل فـي ال         . الدائن والمدين 
. تطبيـق األثـر الناقـل لالسـتئناف       . علـة ذلـك   . نطاق االستئناف ببحث أحقية الدائن في طلبـه       

 .علة ذلك. أن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المستأنفة. مؤداه

  )٧٣٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢/١٢/٢٠٠٢ جلسة مدني ٦٢/٢٠٠٢الطعن (

. تـستنفد بـه واليتهـا     . عدم قبول الدعوى ألسباب تتعلـق بموضـوعها       قضاء محكمة أول درجة ب     -٢٤٧٣
  .وجوب تصديها للفصل في الموضوع. قضاء محكمة االستئناف بإلغائه: مؤداه

لقضاء بعدم قبول التظلم تأسيـساً علـى أن الطلـب بتوقيـع الحجـز التنفيـذي علـى عقـاري                     ا -
 .تستنفد به المحكمة واليتها. يالتداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية إلصدار أمر والئ

  )٧٣٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٣/١١/٢٠٠٣ جلسة مدني ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (
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استنفاد محكمة أول درجة واليتها بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى وتبـين محكمـة االسـتئناف                 -٢٤٧٤
بطالن الحكم لعيب فيه أو في اإلجراءات السابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى صـحيفة                    

وجوب أال تقف عند حد تقرير الـبطالن وتفـصل فـي الموضـوع بحكـم                . أثره. افتتاح الدعوى 
 .عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضيال ي. جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة

  )٧٣٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٠/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٣/٢٠٠٢الطعن (

تداركـه يكـون     . و سـهو الفـصل فـي أحـد الطلبـات          إغفال محكمة أول درجة عـن غلـط أ         -٢٤٧٥
عدم جواز الطعن على الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب              . بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره    

وال يجوز لمحكمة االستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى ال تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . باالستئناف
 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. على درجتين

  )٧٣٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٢/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٩٥/٢٠٠٢الطعن (

  .نظام التقاضي على درجتين هو الركيزة األساسية في نظام التقاضي -٢٤٧٦
 . مرافعات١٤٤م . أثره. االستئناف -

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

علـة  .  الكتـاب  إدارةستئناف األصلي الذي يرفـع بـصحيفة تـودع          شرط لقبول اال  : إيداع الكفالة  -٢٤٧٧
: انتفاء هذه العلـة فـي االسـتئناف المقابـل أو الفرعـي أثـره              . مكافحة اللدد في الخصومة   : ذلك

مثـال  .  تمييـز الحكـم  وجـب يخطأ في تطبيـق القـانون      . مخالفة ذلك . عدم اشتراط إيداع الكفالة   
 .عدم إيداع كفالته قبول االستئناف الفرعي لللقضاء بعدم

  )٧٣٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٥/٣/٢٠٠٤ جلسة مدني ٤٢٠/٢٠٠٣، ٤١٥ انالطعن(

تمام إعـالن الخـصم بالجلـسة التـي يـتم تحديـدها قبـل        . شرطه. تجديد االستئناف من الشطب   -٢٤٧٨
مجرد تقديم صـحيفة التجديـد مـن الـشطب إلـى إدارة             . انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب     

وجوب وصـول إعـالن التعجيـل خـالل األجـل المحـدد العتبـار الميعـاد                 . ال يكفي . تابالك
وقوع هـذا الجـزاء بمجـرد انقـضاء المـدة           . اعتبار االستئناف كأن لم يكن    . أثره. فواته. رعياًم

المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكـم بـه ويتعـين علـى المحكمـة إيقاعـه                    
ال يغيـر منـه عـدم اسـتئناف الـسير فـي             . سقط الحق فـي إبدائـه     متى طلب منها ذلك ما لم ي      

، ٥٩المادتـان  . علـة ذلـك  . الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعـل المـدعى أو غيـره          
 . مرافعات١٤٧

  )٧٣٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٠٨/٢٠٠٣الطعن (
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نظـر ذات القـضية التـي فـصلت فيهـا المحكمـة       إعـادة  . نظام التقاضي على درجتين مـؤداه     -٢٤٧٩
  .االبتدائية مرة ثانية أمام محكمة االستئناف

 .ماهيته. األثر الناقل لالستئناف -

قـضاء محكمـة االسـتئناف      . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالحكم فـي موضـوع الـدعوى            -
ـ                  . بإلغاء هذا الحكم   ى أول  أثـره وجـوب أن تفـصل فـي موضـوع الـدعوى دون أن تعيـده إل

. ال يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة ألثـر االسـتئناف فـي نقـل الموضـوع إليهـا                   . درجة
أال تكـون تلـك المحكمـة قـد         . مناطـه . إعادة محكمة االستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة       

 .علة ذلك. فصلت في موضوع الدعوى

ء المعـادل بعـد أن انتهـت إلـى          قضاء محكمة االستئناف بتأييد الحكم المـستأنف اسـتناداً لـألدا           -
عـدم مخالفتـه    . إعمـال لألثـر الناقـل لالسـتئناف       . بطالن العقد المقدم أمام محكمة أول درجـة       

 .لمبدأ التقاضي على درجتين

  )٧٣٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٨٥/٢٠٠٣الطعن (

عـاد فـي المـواد المـستعجلة إلـى خمـسة            قصر المشرع هذا المي   . ميعاد االستئناف ثالثون يوماً    -٢٤٨٠
  .عشر يوماً

  .المقصود بها. المواد المستعجلة -
طلب المحجوز عليه رفع حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر بـدعوى أمـام محكمـة الموضـوع                       -

المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه مـن أن يتـسلم مـن المحجـوز لديـه المـال                     
عتـداد بـالحجز   اختالفه عـن طلـب عـدم اال   . ن لم يكن كأالمحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره    

أن الحكـم الـصادر مـن محكمـة         . مؤدى ذلـك  . الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل      
أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجـز وإلغائـه باعتبـاره طلبـاً موضـوعياً ال                

ناف األحكـام الـصادرة فـي المـواد     ينطبق عليه ميعاد الخمـسة عـشر يومـاً المقـررة السـتئ            
مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة فـي االسـتئناف لرفعـه بعـد الميعـاد          . المستعجلة

 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة

  )٧٤٠ل ص مج القسم الخامس المجلد األو٣/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٢٨/٢٠٠٤الطعن (

. ثبـوت بطـالن الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى              -٢٤٨١
وجوب أن تمضى محكمة االستئناف في الفصل فـي موضـوع الـدعوى بحكـم جديـد تراعـى                   

 .مثال. علة ذلك. فيه اإلجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطالن

  )٧٤١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٣الطعن (
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. ال يطـرح بذاتـه دعـوى الـضمان الفرعيـة          . استئناف الحكم الصادر في الـدعوى األصـلية        -٢٤٨٢
 إذا امتنع على طالب الضمان اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي دعـواه لقـضاء الحكـم            :االستثناء

جـواز طـرح    . ةاستئناف الحكـم فـي الـدعوى األخيـر        . أثره. بكل طلباته في الدعوى األصلية    
 .مثال. دعواه أمام محكمة االستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً

  )٧٤٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ١١١/٢٠٠٣، ٨١ن ناالطع(

تعتبر مستقلة عن الخـصومة أمـام محكمـة أول درجـة بـالنظر إلـى                . الخصومة في االستئناف   -٢٤٨٣
. زوال صفة النائب عن أحد الخـصوم بعـد تـاريخ الحكـم االبتـدائي              : أثره. لسير فيها رفعها وا 

قـصر  . ليس له أثر رجعي على إجراءات الخـصومة التـي تمـت صـحيحة أمـام أول درجـة                  
مثـال بـشأن زوال صـفة    .زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خـصومة الطعـن باالسـتئناف     

 .كم االبتدائيالهيئة العامة لشئون القصر بعد صدور الح

  )٧٤٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٦/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥١٠/٢٠٠٥الطعن (

. تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشـئة عـن سـبب قـانوني واحـد         -٢٤٨٤
  .المقصود بالسبب القانوني الواحد

تقـدر الـدعوى بقيمتهمـا      . الـصحيح السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الـزواج            -
جواز اسـتئناف األحكـام الـصادرة بهـا أيـاً مـا كـان               . النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة    . معاً

جواز استئناف المهر المقضي بـه أيـاً كانـت قيمتـه طالمـا كـان محـل                  : مؤدى ذلك . مقدارها
 .ب تمييزه جزئياًخطأ في تطبيق القانون يوج. مخالفة الحكم ذلك. مطالبة به مع النفقة

  )٧٤٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٣/١٢/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٢٦٣/٢٠٠٥الطعن (

مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلـة األولـى ليعـاود الـدفاع عـن                 . االستئناف -٢٤٨٥
 . حقه

 . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -

 . ستئنافحظرها أمام محكمة اال. الطلبات الجديدة -

ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغـاء صـدور حكـم أو قـرار فـي               . المقصود به . الطلب في الدعوى   -
مـايثيره مـن    : مـاال يعـد منهـا     . الدعوى لحماية حق أو مركز قـانوني يدعيـه قبـل خـصمه            

  .تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع
 .الفارق بينهما. الطلب الجديد والدفاع الجديد -

 )١٥٩ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٣٥/٢٠٠٥، ٤٣٤الطعنان (
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االستئناف ينقل الدعوى بحالتهـا وموضـوع النـزاع برمتـه وإعـادة طرحـه علـى محكمـة                    -٢٤٨٦
عـدم جـواز تـصدى      . االستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تـم اسـتئنافه            

مـة أول درجـة ولـم يكـن ضـمن           محكمة االستئناف لموضوع جديد لـم يعـرض علـى محك          
 .مثال. الطلبات فيها

  )١٧٤ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٦/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٨/٢٠٠٥الطعن (
 

  -:المصلحة في االستئناف: ثانياً

  . مناطه بتوجيه الطلبات منه أو إليه. الدعوىفيتحديد الخصم  -٢٤٨٧

  . نطاقها من حيث أشخاصها. االستئناففيالخصومة  -

 للمحكمـة  . كانـت عليهـا إلـى المحكمـة االسـتئنافية     التـي  ينقل الـدعوى بحالتهـا     .ئنافاالست -
 تطـرح عليهـا علـى       التـي االستئنافية سلطة من حيث الوقـائع أو تطبيـق القواعـد القانونيـة              

  . الطعن باالستئناففيمثال بشأن توافر الصفة . اختالفها

  )٤٨سنوات ص  ٧ مج ٢٧/١٢/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٩٧٧ لسنة ٥٦ نالطع( 

أن يكـون المـستأنف محكومـاً       . شـرطه . قيام الحق في الطعن في الحكـم بطريـق االسـتئناف           -٢٤٨٨
 .عليه ولم يكن صاحب الحق في الدعوى

  )٢٢٥ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٣٣/١٩٧٩الطعن (

ـ                -٢٤٨٩ ت األسـباب التـي     ال مصلحة لمن صدر الحكم لمصالحه في الطعن عليـه باالسـتئناف أيـاً كان
 .أال تحوز هذه األسباب حجية قبله. مؤدى ذلك. أقيم عليها

  )٤٧١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/١٢/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٨٠/٢٠٠٣، ٧٩ن ناالطع(

. مـؤداه . منازعة الطـاعن حـول مـدى صـحة إجـراءات انتخابـه رئيـساً للنقابـة بالتزكيـة            -٢٤٩٠
الـدفع بعـدم قبـول اسـتئنافه النتفـاء تلـك            . صيرورته صاحب مصلحة فـي إقامـة الـدعوى        

 .غير صحيح. المصلحة

  )٣١٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١١/٢٠١١جلسة مدني  ١٠٥٤/٢٠٠٩الطعن (
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 -:ميعاد االستئناف: ثالثاً

 ٢٢٧/٢ ،   ٢١٧/١/ م   . خمـسة عـشرة يومـاً مـن تـاريخ صـدور الحكـم              .ميعاد االسـتئناف   -٢٤٩١
 امتـداده إلـى أول يـوم عمـل          . مـؤداه  . يوم عطلة رسمية   فيئناف   انتهاء ميعاد االست   .مرافعات

 .تالى للعطلة

  )٤٧ سنوات ص ٧ مج ٥/٣/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤ / ٦الطعن ( 
  

 فـي  انتهـاء ميعـاد االسـتئناف        . خالل الميعاد المقرر للطعـن     .إعالن المستأنف عليه باالستئناف    -٢٤٩٢
  . امتداده إلى اليوم التالي.يوم عطلة رسمية

  )٤٧ سنوات ص ٧ مج ٢٤/٣/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٩٧٣ / ٣ ، ١١عنان الط( 

 مثـال بـشأن بـدء    . االسـتثناء وحاالتـه  . األحكام من تاريخ النطق بهفياألصل أن ميعاد الطعن      -٢٤٩٣
  .ميعاد الطعن باالستئناف

  )٤٨ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٤/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٩٧٨ / ١٠٧الطعن ( 

 . الطعـن  فـي  سـقوط الحـق      . مـؤداه  . انقـضاؤها  . النظام العام   من . األحكام فيمواعيد الطعن    -٢٤٩٤
  .للمحكمة إثارته والفصل فيه من تلقاء نفسها

 التمـسك بـه ال      . دفع شكلي يتعلـق بالنظـام العـام        .الدفع بعدم قبول االستئناف لرفعه بعد الميعاد       -
م قبـول    اختالفـه عـن الـدفع بعـد        . علة ذلك  . التمسك ببطالن صحيفة االستئناف    فييسقط الحق   

  .الدعوى

  )٤٨ سنوات ص ٧ مج ٢٩/١١/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٩٧٨ / ٣٣الطعن ( 

 .حاالته. االستثناء. األصل في ميعاد الطعن أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم -٢٤٩٥

  )٢٢٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٤الطعن (

ـ      ٣٠ميعاد الطعن باالستئناف     -٢٤٩٦ امتـداد  .  مرافعـات  ١٤١،  ١٢٩م. دور الحكـم   يوماً من تـاريخ ص
 . مرافعات١٧م. الميعاد إذا صادف اليوم األخير من يوم عطلة رسمية

  )٢٢٦ مج القسم األول المجلد األول ص١/٤/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٥الطعن (

 .في الحكم يبدأ في األصل من تاريخ صدورهميعاد الطعن في الحكم  -٢٤٩٧

إيـداع صـحيفة    . يحـسب مـن اليـوم التـالي لـصدور الحكـم           . يومـاً ميعاد االستئناف ثالثون     -
 .اعتبار االستئناف مرفوعاً بعد الميعاد. أثره. االستئناف بعد هذا الميعاد

  )٣٦٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٤/١٩٨٦ عمالي جلسة ٥/١٩٨٦الطعن (
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يخ إعالنـه فـي     ميعاد الطعن في الحكم يبدأ في األصل مـن تـاريخ صـدوره ويبـدأ مـن تـار                   -٢٤٩٨
األحوال التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور فـي جميـع الجلـسات ولـم يقـدم مـذكرة                    

 .بدفاعه واألحكام التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها

في حالة بدء ميعاد الطعن من تاريخ صـدور الحكـم تكـون العبـرة بالتـاريخ الـوارد بنـسخة                      -
 .علة ذلك.  دون الصورة المعلنةالحكم األصلية

  )٣٦٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٧٤/١٩٨٥الطعن (

األصل فيه أن يبدأ من تاريخ النطق بـالحكم ويبـدأ مـن تـاريخ إعالنـه                 . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٤٩٩
 .مثال. إذا تخلف عن حضور جميع جلسات االستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه

  )٣٦٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٦طعن ال(

اإلعـالن الباطـل ال ينفـتح بـه         . متى يبدأ ميعاد االستئناف من تاريخ إعـالن الخـصم بـالحكم            -٢٥٠٠
 .ميعاد الطعن

  )٣٦٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٨٨الطعن (

ال يجـوز لـه أن يعـرض لمـا          . ي االستئناف لرفعـه بعـد الميعـاد       قضاء الحكم بسقوط الحق ف     -٢٥٠١
أن محلـه ال يقـوم إال بعـد القـضاء بقبـول             : سـبب ذلـك   . أبدى في الدعوى من دفاع أو دفوع      

 .الطعن شكالً

  )٤٦٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٥/١٩٩٣الطعن (

 .ما يستثنى من ذلك. خ النطق بالحكمميعاد الطعن يبدأ كأصل عام من تاري -٢٥٠٢

  )٤٦٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٨/١٩٩٣الطعن (

خمسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ الحكـم اسـتثناء             . ميعاد استئناف األحكام الصادرة في اإلفالس      -٢٥٠٣
فـضه فـي   يستوي أن يكون الحكـم بإشـهار إفـالس التـاجر أو بر    . شرط ذلك. من األصل العام 

 .مواجهة خصم أصلي أو خصم متدخل

  )٤٦٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٦/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٥/١٩٩٣الطعن (

صـحة إعالنـه فـي    . عدم تعيين موطن معلوم للمعلـن إليـه داخـل دولـة الكويـت والخـارج           -٢٥٠٤
 .مواجهة النيابة العامة واحتساب ميعاد الطعن باالستئناف من هذا التاريخ

  )٤٦٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ن الطع(

 .االسثناء وحاالته. يبدأ من تاريخ صدورهاألصل أن ميعاد الطعن في الحكم  -٢٥٠٥

  )٤٦٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٧/١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤٢/١٩٩٤الطعن (
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حـضور أمـام محكمـة أول درجـة أو          ميعاد الطعن في الحكم في حالة تخلـف الخـصم عـن ال             -٢٥٠٦
 .متى يجري حسابه. تقديم مذكرة بدفاعه

 . مرافعات١٤١م. االستئناف الحكم هو ثالثين يوماًميعاد  -

 .سقوط الحق في االستئناف. أثره. إيداع صحيفة االستئناف بعد الميعاد -

  )٤٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٩/١٩٩٥، ٩٣الطعنان (

  . متى يبدأ. ميعاد الطعن في الحكم -٢٥٠٧
  . مثال. كيفية احتسابه. ميعاد االستئناف -

  )٣٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣٠/١٩٩٦الطعن (

انفتـاح  : االسـتثناء . مـن تـاريخ النطـق بهـا       : األصل فـي بـدئها    . مواعيد الطعن في األحكام    -٢٥٠٨
  . يخ إعالنهامواعيد الطعن في األحكام من تار

خلو محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجـة مـن إثبـات حـضور المطعـون ضـده وعـدم                     -
تقديمه مذكرة بدفاعه وخلو محاضـر جلـسات المحكمـة االسـتئنافية مـن دليـل علـى إعالنـه                    

  . ال يعيبه. قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط االستئناف. بالحكم المستأنف
  .خطأ مادي ال ينال من سالمته. إليها الحكمالخطأ في رقم المادة التي أشار  -

  )٣٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١٠/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٩/١٩٩٨الطعن (

. رده علـى الـدفع بـبطالن صـحيفة الـدعوى          . قضاء الحكم بسقوط االستئناف لرفعه بعد الميعاد       -٢٥٠٩
  . غير منتج. النعي عليه في هذا الصدد. تزيد يستقيم بدونه

  )٣٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ١٤٣/١٩٩٨طعن ال(

  . ميعاد االستئناف ثالثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك -٢٥١٠
  . مثال. ماهيته: االستثناء. الطعن في األحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام -

  )٣٦رابع المجلد الثاني ص مج القسم ال٢٠/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٨الطعن (

النعـي الموجـه إلـى الحكـم االبتـدائي          . القضاء بسقوط الحق في االستئناف لرفعه بعد الميعـاد         -٢٥١١
  . غير مقبول. الذي قام على أسباب خاصة به

  )٣٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٠٤/١٩٩٨الطعن (

جـواز اسـتئنافه مباشـرة      .  أيام من تاريخ إعالنـه إليـه       للمدين التظلم من أمر األداء خالل عشرة       -٢٥١٢
  . خالل مدة ثالثين يوماً مضافاً إليها مدة التظلم

  )٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٨الطعن (
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التفات الحكم عن المستندات المقدمة مـن الطاعنـة للتـدليل بهـا علـى علـم المطعـون ضـده                      -٢٥١٣
  . ال يعيبه اعتبار ذلك دفاعاً ظاهر البطالن. لحكم المستأنف قبل رفع االستئنافاليقيني با

. علـة ذلـك   . ال يغني عن إعالن المحكوم عليه بالحكم أية طـرق أخـرى ولـو كانـت قاطعـة                  -
  . ضرورة العلم بكامل أجزاء الحكم علماً كامالً

  )٣٧لد الثاني ص مج القسم الرابع المج٨/٤/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٨٢/١٩٩٦الطعن (

حيازتـه لحجيـة األمـر المقـضي        . أثـره . فوات ميعاد الطعن فيما قضت فيه محكمة أول درجة         -٢٥١٤
وروده علـى الحكـم االبتـدائي    . علـة ذلـك  . وال تجوز مناقشته أو إثارته أمام محكمـة التمييـز     
  .وعدم مصادفته محالً من قضاء الحكم المطعون فيه

  )٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/١٠/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٠٤/١٩٩٩الطعن (

  . ما يترتب على ذلك. ميعاد االستئناف هو ميعاد حضور -٢٥١٥
االستئناف تسري عليه القواعد واإلجـراءات التـي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة أول                    -

 .درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك

  )٣٨ المجلد الثاني ص مج القسم الرابع٩/١٠/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٥٧/١٩٩٩الطعن (

.  والـذي ينفـتح بـه ميعـاد الطعـن فـي الحكـم        - في حالة الوفاة     -إعالن ورثة المحكوم عليه      -٢٥١٦
. 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

  )٤٧٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٥١/٢٠٠٢الطعن (

التظلم منه يكـون بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى ويجـوز              . األمر بمنع المدين من السفر     -٢٥١٧
قابليـة  . رفعه على سبيل التبع للدعوى األصلية باإلجراءات التي ترفـع بهـا الطلبـات العارضـة               

  .صادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة لألحكام ومنها االستئنافالحكم ال
إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين مـن الفـرار قبـل حـصول الـدائن علـى                  . المنع من السفر   -

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        . نصر االستعجال ع -
واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر مـن المـسائل المـستعجلة ورتـب عليـه قـضاءه                    
بسقوط الحق في االستئناف إليداع صحيفته إدارة الكتاب بعـد مـضي أكثـر مـن خمـسة عـشر                    

المستأنف حال أن الـصحيفة أودعـت خـالل الثالثـين يومـاً مـن               يوماً من تاريخ صدور الحكم      
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 . تمييزهويوجبيعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . تاريخ صدور هذا الحكم

  )٤٧٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣الطعن (

صـلي أو محـل     وجوب أن يكون إلى شخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه األ              . إعالن الحكم  -٢٥١٨
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                      
  . يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة اإلدارة

ميع الجلسات المحـددة لنظـر الـدعوى أمـام محكمـة أو      تخلف المحكوم عليه عن الحضور في ج     -
أن ميعاد اسـتئناف الحكـم ال يـسري بالنـسبة لـه إال              . مؤداه. درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه    

ال . إعالنـه لجهـة اإلدارة    . من تاريخ إعالنه لشخصه أو في موطنـه األصـلي أو محـل عملـه              
ميعـاد الطعـن علـى الحكـم ويظـل ميعـاد            يتحقق به علم الطاعن وال ينتج أثراً في بدء سريان           

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. االستئناف سارياً

  )٤٧٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٧٢/٢٠٠٣الطعن (

 فـي   قـصر المـشرع هـذا الميعـاد       .  ثالثون يوماً  .ميعاد االستئناف في كافة األحكام الموضوعية      -٢٥١٩
  .المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً

  .المقصود بها. المواد المستعجلة -
طلب المحجوز عليه رفع حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر بـدعوى أمـام محكمـة الموضـوع                       -

المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه مـن أن يتـسلم مـن المحجـوز لديـه المـال                     
اختالفه عـن طلـب عـدم اإلعتـداد بـالحجز      . ن لم يكنالمحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأ    

أن الحكـم الـصادر مـن محكمـة         . مؤدى ذلـك  . الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل      
أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجـز وإلغائـه باعتبـاره طلبـاً موضـوعياً ال                

 األحكـام الـصادرة فـي المـواد     ينطبق عليه ميعاد الخمـسة عـشر يومـاً المقـررة السـتئناف            
مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة فـي االسـتئناف لرفعـه بعـد الميعـاد          . المستعجلة

 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة

  )٤٧٥ص مج القسم الخامس المجلد الثاني ٣/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٢٨/٢٠٠٤الطعن (

عـدم سـقوط حـق المـدين فـي          . جوازي للمدين . التظلم من أمر األداء واستئنافه في ذات الوقت        -٢٥٢٠
 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   
 .ثالم. التظلم

  )٤٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (
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امتداده إذا صـادف نهايتـه عطلـة رسـمية إلـى            . من تاريخ النطق بها   . ميعاد الطعن في األحكام    -٢٥٢١
 .مثال. أساس وأثر ذلك. أول يوم عمل بعدها

  )٤٧٦مجلد الثاني ص مج القسم الخامس ال١١/٤/٢٠٠٦ إداري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٩الطعن (

األحكام الصادرة في المنازعات المتعلقـة بـاإلفالس والتـي ال تعـرض إال بمناسـبته وتنطبـق                   -٢٥٢٢
ميعـاد  . عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيهـا تطبيـق أحكـام المـواد الخاصـة بـاإلفالس             

  .  من قانون التجارة٥٦٤المادة . خمسة عشر يوماً. استئنافها
تي يرفعها الدائنون العاديون والـدائنون أصـحاب حقـوق االمتيـاز العامـة              الدعاوى االنفرادية ال   -

علـة  . ال تعتبر مـن الـدعاوى الناشـئة مـن التفليـسة        . بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس     
وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقـدم بـديونهم إلـى مـدير التفليـسة إلجـراء قـسمة                   . ذلك

الطعـن  . مـؤدى ذلـك   .  قـانون التجـارة    ٥٩٧م. فـة الـدائنين   غرماء ألموال المـدين بـين كا      
باالستئناف في األحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة         

 . مرافعات١٤١

  )٤٧٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٧/٢٠٠٥الطعن (

ألصـلي أو  فـي موطنـه ا   در ضـده األمـر أو       إعالن أمر األداء وعريضته يكون لشخص الـصا        -٢٥٢٣
. مفـاده . سـتئناف بدء سـريان ميعـاد الـتظلم منـه أو الطعـن عليـه باال              . أثره.  محل عمله  في

 موطنـه   فـي وجوب توافر علم الصادر ضده األمر به يقيناً بإعالنه لشخـصه أو ظنيـاً بإعالنـه                 
 .مثال. اإلدارةة عدم كفاية العلم الحكمي بتسليم الورقة لجه. األصلي أو محل عمله

 )٢١٣ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٩٨/٢٠٠٦الطعن (

 أن يكـون    :مناطـه .  للميعاد الخاص بـاإلفالس وهـو خمـسة عـشر يومـاً            ستئنافخضوع اال  -٢٥٢٤
عرض النزاع بمناسبة اإلفالس وتطبيق حكم من األحكـام الـواردة بقـانون التجـارة فـي بـاب                   

 .مثال.  التجارة ق٥٦٤ م.اإلفالس

 )٢٥٤ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري٢٩٥/٢٠٠٧الطعن (

. ثالثون يوماً لألحكام الموضوعية وخمـسة عـشرة يومـاً للمـواد المـستعجلة             . ميعاد االستئناف  -٢٥٢٥
  .  مرافعات١٤١م 

سـتئناف  منـاط خـضوع اال    . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ الحكـم          . حكم اإلفالس  -
أن يكـون النـزاع خاصـاً بـاإلفالس ويـستلزم تطبيـق             . لذلك الميعاد استثناء من األصل العـام      

 .مثال. أحكامه الواردة بقانون التجارة

 )١٣٢ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٠٧٩/٢٠٠٧الطعن (
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  . تاريخ صدور الحكم في كافة األحكام الموضوعية ثالثون يوماً من ميعاد االستئناف -٢٥٢٦
  )٣٢٤ص  ٣ج  ٣٩س مجلة القضاء والقانون  ٢٨/١١/٢٠١١جلسة  مدني ٥٦٥/٢٠١٠الطعن (
 

  -:إجراءات االستئناف: رابعاً

  -:توقيع محام على صحيفته -١

 تعلقـه بالنظـام     . الـبطالن  . أثـره  . تخلـف ذلـك    .وجوب توقيع محام على صحيفة االسـتئناف       -٢٥٢٧
  .العام

  )٥٠ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٦ جلسة ريتجا ١٩٧٥ لسنة ٥٤الطعن (

أسـاس ذلـك مـن      . وجوب توقيع محام على صحيفة االسـتئناف وإال كانـت الـصحيفة باطلـة              -٢٥٢٨
 .قانون تنظيم المحاماة

  )٢٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ١١٥/١٩٨١الطعن (

. أثـره . مخالفـة ذلـك   .  محـام  ة مـن  نهي المشرع عن تقديم صحف االستئناف إال إذا كانت موقع          -٢٥٢٩
 .الن ولو لم يصرح بهطبال

ال يلزم أن يكـون مـوكالً مـن المـستأنف أو أن يباشـر               . المحامي الذي يوقع صحيفة االستئناف     -
 .االستئناف بنفسه

  )٤٦٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢الطعن (

بطالنها رغـم عـدم الـنص علـى ذلـك بقـانون             . رهأث. خلو صحيفة االستئناف من توقيع محام      -٢٥٣٠
 .اشتراط قانون المحاماة للتوقيع. علة ذلك. المرافعات

عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محام على صـحيفة االسـتئناف والـنص فيـه علـى إلغـاء                    -
عدم امتداد هذا اإللغاء لمـا اشـترطه قـانون المحامـاة مـن ضـرورة                . كل نص يخالف أحكامه   

 .علة ذلك. م على صحيفة االستئنافتوقيع محا

  )٤٦٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٦الطعن (

 .شرط لقبول االستئناف. توقيع محام على أصل صحيفة االستئناف أو على صورتها -٢٥٣١

 النعي ألول مرة أمام محكمة التمييز بأن توقيع المحامي علـى صـحيفة االسـتئناف كـان الحقـاً                   -
 .دفاع يتعلق بالواقع فال تقبل إثارته ألول مرة أمامها. على إيداعها

  )٤٦٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٩٦الطعن (
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بطـالن  . أثـره . تخلـف ذلـك   . علتـه . إجـراء جـوهري   . توقيع صحيفة االستئناف من محـام      -٢٥٣٢
مع نـص قـانون المرافعـات فـي شـأن           ال تعارض في ذلك     . ١٩٦٤ لسنة   ٤٢ ق ١٨م. الصحيفة

  . إجراءات رفع االستئناف
  )٣١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٦الطعن (

جـزاء إغفـال هـذا اإلجـراء هـو          . القـصد منـه   . وجوب توقيع محام على صحيفة االستئناف      -٢٥٣٣
  . مثال. تعلقه بالنظام العام. البطالن
  )٣١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٩٨لسة  جمدني ١٩٩/١٩٩٧الطعن (

القواعد واإلجراءات التي تسري علـى الطعـن باالسـتئناف أمـام محكمـة االسـتئناف تـسري                   -٢٥٣٤
  . على الطعن بالتمييز فيما ال يتعارض مع نصوص وإجراءات الطعن بالتمييز

  .القصد منه. وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن -
وجـوب  . الستئناف المرفوع من الحكومة أو مـن إحـدى المؤسـسات العامـة            الطعن بالتمييز أو ا    -

. أثـر مخالفتـه   . علـة ذلـك   . أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتـوى والتـشريع           
  . تعلق هذا البطالن بالنظام العام. البطالن
  )٣٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩اري جلسة إد ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

يترتـب عليـه الـبطالن      . إغفـال ذلـك   . القصد من ذلك  . وب توقيع محام على صحيفة الطعن     وج -٢٥٣٥
  . تعلق ذلك بالنظام العام. المطلق

  . االستئناف المرفوع من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة في الدعاوى اإلدارية -
  . نالبطال. أثره. تخلف ذلك. وجوب توقيع صحيفة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع -

  )٣٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦١/١٩٩٨الطعن (

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                    -٢٥٣٦
مخالفـة ذلـك يترتـب عليـه        . آالف دينار وصحيفة الطعن وصـحيفة التمـاس إعـادة النظـر           

  . البطالن
. تئناف ما لم تكن موقعة من أحـد المحـامين المقبـولين أمـام االسـتئناف               حظر تقديم صحف االس    -

  . ال يشترط مباشرة المحامي االستئناف بنفسه
  . شرط ذلك. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. توقيع المحامي على صحيفة االستئناف -

  )٣٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣١/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠الطعن (
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وجوب أن تكون صحيفة الطعن بـالتمييز أو صـحيفة االسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                    -٢٥٣٧
إحدى المؤسسات العامـة فـي الـدعوى اإلداريـة موقعـة مـن أحـد أعـضاء إدارة الفتـوى                     

 .أساس ذلك. والتشريع

  )٣٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠٨/١٩٩٨، ٤٨٩، ٣٨٩ن والطع(

وجـوب  . لطعن باالستئناف في النزاع الـذي تزيـد قيمتـه علـى خمـسة آالف دينـار                صحيفة ا  -٢٥٣٨
مراعـاة أحكـام القـانون فـي        . القصد من ذلـك   . توقيعها من محام مقبول أمام محكمة االستئناف      

تـضمن هـامش الـصحيفة لتوقيـع        . البطالن المتعلق بالنظام العـام    : أثره. إغفال ذلك . تحريرها
ن باسم صاحبه أو صفته وخلـو الـصحيفة وصـورها مـن أي إشـارة                غير مقروء إال أنه لم يقر     

قـضاء الحكـم بـبطالن صـحيفة االسـتئناف          . إلى أنه لمحاٍم وعدم تقديم الطاعنة دليالً على ذلك        
 .ال عيب. لعدم التوقيع عليها من محام

 )٢٠ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٧١/٢٠٠٢الطعن (

 والمؤسـسات العامـة عـن األحكـام         فة االستئناف المرفـوع مـن الحكومـة       توقيع صحي وجوب   -٢٥٣٩
 عـدم تطلـب شـكالً       . من أحد أعـضاء إدارة الفتـوى والتـشريع         اإلدارية الدعاوى   فيالصادرة  

 . عليهـا بوضـوح    اسـم الموقـع   عـن   بطريقـة معينـة تكـشف        هذا التوقيع أو أن يتم       فيمعيناً  
ه ؤ الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضا             التـزام  .ليهإ نسب   ممنافتراض صدور التوقيع    

 . مثال. القانونفي صحيح .برفض الدفع ببطالن الصحيفة

  )١٢١ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (
 

  -: إيداع كفالة االستئناف-٢

  . الغاية منه. شرط إيداع الكفالة عند االستئناف -٢٥٤٠
  . لى االستئناف الفرعي كالشأن في االستئناف األصليسريان شرط إيداع الكفالة ع -
. عـدم قبولـه   . الزمـه . عدم إيداع المستأنفة فرعياً للكفالة المقررة أو تقديم ما يفيد إعفاءها منهـا             -

 .الخطأ في تطبيق القانون. أثره. مخالفة الحكم ذلك

  )٣٨لثاني ص مج القسم الرابع المجلد ا١٢/٦/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٦١/١٩٩٨الطعن (

علـة  .  الكتـاب  إدارةشرط لقبول االستئناف األصلي الذي يرفـع بـصحيفة تـودع            . إيداع الكفالة  -٢٥٤١
 . أثـره  .انتفاء هذه العلة فـي االسـتئناف المقابـل أو الفرعـي           .  مكافحة اللدد في الخصومة    .ذلك

مثـال  .  تمييـز الحكـم  تُوجـب خطأ في تطبيـق القـانون      . مخالفة ذلك . عدم اشتراط إيداع الكفالة   
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 . قبول االستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالتهللقضاء بعدم

  )٤٧٨ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ١٥/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٢٠/٢٠٠٣، ٤١٥ن ناالطع(
  

 -:بيانات صحيفة االستئناف -٣

 مـن البيانـات الجوهريـة التـي يجـب أن تـشتمل عليهـا صـحيفة                  .بيان المحكمة االستئنافية   -٢٥٤٢
 . ل بشأن بطالن صحيفة االستئناف لعدم بيان المحكمة بهامثا.االستئناف

  )٤٩ ، ٤٨ سنوات ص ٧ مج ١٢/٢/١٩٧٩ جلسة مستعجل ١٩٧٨/ ١٠٠الطعن ( 

 إغفـال إيـراد تلـك       . علـة ذلـك    .صحيفة االستئناف وجوب اشتمالها على أسـباب االسـتئناف         -٢٥٤٣
  . مثال. بطالن صحيفة االستئناف. أثره.األسباب

  )٤٩ سنوات ص ٧ مج ٨/١١/١٩٧٦ جلسة مدني ١٩٧٦ لسنة ٢ نالطع( 

سـم   إ فـي  الخطـأ    . تحديد شخصيته لـدى المعلـن إليـه        . المقصود منه  .بيان أسم طالب اإلعالن    -٢٥٤٤
سـمها بـصحيفتي     ذات الشخـصية االعتباريـة الموضـح إ        الممثل الحقيقي للمؤسـسة المـستأنفة     

  . علة ذلك. ال عيب.االستئناف بما تنتفى به أية جهالة لدى الخصم

  )٤٩ سنوات ص ٧ مج ٢٠/٢/١٩٧٤ جلسة تجاري ١٩٧٣ لسنة ٤٠ ن الطع(

 . الدعوى موضوع االستئناف ال يعيبهانالخطأ المادي في بيا -٢٥٤٥

  )٢٢٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/١/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٧٩الطعن (

للمحكمـة  بة  بالنـس بطالن صحيفة االستئناف لخلوهـا مـن البيانـات التـي يـستلزمها القـانون                 -٢٥٤٦
بطـالن نـسبي مقـدر      . المطلوب حضور الخصوم أمامها وبيان الساعة الواجب الحـضور فيهـا          

 .لمصلحة من شرع لحمايته

  )٢٢٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/١٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٨٣/١٩٧٩الطعن (

حـدد  تجهيل صحيفة االستئناف بالنسبة لبيان المحكمـة المطـروح عليهـا الطعـن والموعـد الم                -٢٥٤٧
 .أساس ذلك. بطالنها. أثره. لنظره

  )٢٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص١/٤/١٩٨١ تجاري جلسة ١٦/١٩٨٠الطعن (

بطـالن نـسبي ال يملـك التمـسك         . بطالن صحيفة االستئناف لخلوها من بيان صفات الخـصوم         -٢٥٤٨
 . أساس ذلك. به إال من شرع البطالن لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة

  )٢٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ن ناالطع(
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كفايـة إيرادهـا بعبـارة      . القصد منها ضمان جدية الطعـن ال تحديـد نطاقـه          . أسباب االستئناف  -٢٥٤٩
لمستأنف أن يضيف إليهـا غيـر متقيـد بميعـاد االسـتئناف             لموجزة أو إيراد بعضها بالصحيفة و     

عن بعـضها ولمحكمـة االسـتئناف االسـتناد إلـى غيرهـا خالفـاً للطعـن                 ل  أو إعالنه أو يعد   
أسبابه المفصلة بصحيفته دون غيرهـا مـا لـم تكـن متعلقـة              بالتمييز الذي ال ينظر إال من خالل        

 .بالنظام العام

لعدم إيضاح أسـبابه بـصحيفته وعـدم التعويـل علـى مـا تـضمنته                القضاء ببطالن االستئناف     -
 .مخالفة للقانون. إعالن الصحيفةدمة بعد فوات ميعاد مذكرة المستأنف المق

  )٣٧٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٦الطعن (

سقوط الحق فيه إذا لم يبد فـي صـحيفة االسـتئناف مـا لـم يكـن       . الدفع ببطالن اإلعالن بالحكم    -٢٥٥٠
 .هناك الحق لم ينشأ إال بعد إيداع الصحيفة

  )٣٧٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠الطعن (

ال . غيـر متعلـق بالنظـام العـام       . بطالن صحيفة االستئناف لخلوها من بيان الحكـم المـستأنف          -٢٥٥١
 .يقبل التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )٤٦٥ص األول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٢الطعن (

متـى ال يجهـل بحقيقـة       . سـم صـاحبة المؤسـسة الفرديـة       إخلو صحيفة االستئناف من بيـان        -٢٥٥٢
ـ                  ع مـن   وضعها واتصالها بالخصومة  قضاء الحكم بـبطالن االسـتئناف تأسيـساً علـى أنـه رف

سم صاحبتها رغـم إشـارته بمدوناتـه إلـى مـا يفيـد تـصحيح                مؤسسة فردية دون أن يقترن بإ     
 .ون وخطأ في تطبيقهمخالفة للقان. شكل الدعوى

  )٤٦٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٤/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٤الطعن (

كفايـة إيرادهـا بعبـارة      . ضمان جدية الطعـن ال تحديـد نطاقـه        : القصد منها . أسباب االستئناف  -٢٥٥٣
موجزة أو إيراد بعضها بالصحيفة وللمستأنف أن يضيف إليهـا غيـر متقيـد بميعـاد االسـتئناف                  

خالفاً للطعـن بـالتمييز الـذي ال ينظـر إليـه            . إعالنه ولمحكمة االستئناف االستناد إلى غيرها     أو  
 .إال من خالل أسبابه المفصلة بصحيفته دون غيرها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام

  )٤٨٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢١/١٢/١٩٩٢جلسة تجاري  ١١٤/١٩٩٠الطعن (

 .إلضافة إليه في االستئنافجواز تغيير السبب أو ا -٢٥٥٤

  )٤٨٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١١/١٠/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٩٢الطعن (
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جـواز إبقـاء الطلـب األصـلي علـى حالتـه            . أثر ذلك . ال تقبل في االستئناف   . الطلبات الجديدة  -٢٥٥٥
 .وتغيير سببه واإلضافة إليه في االستئناف

  )٤٨٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٨/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٥الطعن (

للمـستأنف أن يـضيف إليهـا غيـر متقيـد           . كفاية إيراد بعـضها بالـصحيفة     . أسباب االستئناف  -٢٥٥٦
. بميعاد االستئناف أو إعالنه أو يعدل عنها لغيرها ولمحكمـة االسـتئناف االسـتناد إلـى غيرهـا                 

 .علة ذلك

  )٤٨٥ صاألولثالث المجلد  مج القسم ال٢٨/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٥الطعن (

بطالنـه ال يـؤثر     . بطالن العقد التجاري الذي يبرمه غير الكـويتي بالمخالفـة للحظـر المقـرر              -٢٥٥٧
 .على المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر ولو أمام االستئناف

 .مثال. جواز طلبه ألول مرة في االستئناف كسبب جديد. األداء المعادل -

  )٤٨٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢/٦/١٩٩٦ة  تجاري جلس٣٠٢/١٩٩٥الطعن (

. عدم التمسك في صحيفة االستئناف بوجه بطـالن اإلجـراءات غيـر المتـصل بالنظـام العـام                   -٢٥٥٨
  . مثال. أساس ذلك. يسقط الحق في إبدائه أثناء نظر االستئناف

  )٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩/١٩٩٨الطعن (

اسـتئناف جميـع األحكـام الـسابق صـدورها والتـي ال         . أثره. ناف الحكم المنهي للخصومة   استئ -٢٥٥٩
  . عدم قبولها ممن صدرت ضده. شرط ذلك.  مرافعات١٢٨تقبل الطعن وفقاً لنص المادة 

. لزومـه . تـضمنها الحكـم بالطلبـات المبـداة أمـام محكمـة أول درجـة              . فصحيفة االسـتئنا   -
 .أنف الذي رفضهماطلب إلغاء الحكم المست. تضمنها

  )٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٥/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩٤/١٩٩٩الطعن (

ضـمان لجديـة الطعـن ولـيس لتحديـد          . استلزام المشرع بيان أسباب االستئناف فـي صـحيفته         -٢٥٦٠
 .مثال. كفاية ورود األسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من اإلبهام. نطاقه

  )٤٧٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ن ناالطع(

 أن يرفعـه بـذات الـصفة التـي كـان متـصفاً              .شروط قبوله . الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه     -٢٥٦١
القـانون لـم يـشترط فـي بيـان          . بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعـون فيـه           

مخالفـة الحكـم    .  أن يـرد بـأي موضـع فيهـا         كفايـة . الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن     
 . تمييزهويوجبيعيبه . ذلك

  )٤٧٩ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٣/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٦٣٩/١٩٩٨الطعن (
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شمولها لمـا يـراه المـستأنف مـن أسـباب موضـوعية أو قانونيـة                . أسباب الطعن باالستئناف   -٢٥٦٢
يـة ذكـر بعـض أسـباب االسـتئناف بالـصحيفة            كفا. تؤدى إلي إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله      

ويجوز اإلضافة إليها من أسـباب أخـرى دون التقيـد بميعـاد االسـتئناف أو إعالنـه ويجـوز                    
العدول عن األسباب التي  ذكرت بالصحيفة إلى أسـباب أخـرى غيرهـا ولمحكمـة االسـتئناف                  

التـي  وردت فـي   الحق في االستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخـرى غيـر تلـك        
  . صحيفة االستئناف

. يـة الطعـن ولـيس تحديـد نطاقـه         ضـمان جد  : القصد منه . بيان أسباب االستئناف في صحيفته     -
 .اإلبهامكفاية إيراد تلك األسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من 

  )٤٧٩ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٤/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٧٦/٢٠٠٣الطعن (

وجـوب  .  باالستئناف في النزاع الـذي تزيـد قيمتـه علـى خمـسة آالف دينـار                صحيفة الطعن  -٢٥٦٣
مراعـاة أحكـام القـانون فـي        . القصد من ذلـك   . توقيعها من محام مقبول أمام محكمة االستئناف      

تـضمن هـامش الـصحيفة لتوقيـع        . البطالن المتعلق بالنظام العـام    : أثره. إغفال ذلك . تحريرها
سم صاحبه أو صفته وخلـو الـصحيفة وصـورها مـن أي إشـارة               غير مقروء إال أنه لم يقرن با      

قـضاء الحكـم بـبطالن صـحيفة االسـتئناف          . إلى أنه لمحاٍم وعدم تقديم الطاعنة دليالً على ذلك        
 .ال عيب. لعدم التوقيع عليها من محام

  )٤٨٠ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٧١/٢٠٠٢الطعن (

:  ذلـك  مـؤدى . طلبات المستأنف الـواردة بختـام صـحيفة االسـتئناف         .  مناطه .نطاق االستئناف  -٢٥٦٤
 عـدم جـواز مناقـشته مـن جديـد           .الزم ذلـك  . اعتبار قضاء المحكمة االبتدائية فيما عداها باتاً      

 .مثال. أمام التمييز

  )٤٨٠ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٦٣/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:رفع أكثر من استئناف عن حكم واحد أو استئناف واحد عن أكثر من حكمجواز  -٤

 مـن دفـوع أو دفـاع لـسابقة          إلحاق طعنه على الحكم بطعن آخر يضيف إليه ما أغفلـه          للخصم   -٢٥٦٥
 .مثال بشأن طعن باالستئناف. ما دام ميعاد الطعن الزال ممتداً

  )٤٧٣ صاألوللمجلد  مج القسم الثالث ا٢٠/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٨/١٩٩٣الطعن (
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. رفع استئناف بإجراء واحد عن حكمين أو أكثـر بـين نفـس الخـصوم ومـن محكمـة واحـدة                     -٢٥٦٦
مـن  . تقـدير ذلـك   . وجود مصلحة في توجيه الخـصومة علـى هـذا النحـو           . شرط ذلك . جائز

 .سلطة محكمة الموضوع

  )٤٧٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/٤/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥٨/١٩٩٣الطعن (
  

 -:إيداع صحيفة االستئناف -٥

ال يقـدح فـي ذلـك وقـوع         . انعقاد االستئناف بإيداع صحيفته إدارة كتـاب محكمـة االسـتئناف           -٢٥٦٧
 .مثال. خطأ مادي في تاريخ اإليداع

  )٣٢٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١١/٢٠١١جلسة  مدني ٥٦٥/٢٠١٠الطعن (
 

 -: وإعادة إعالنهاإعالن صحيفة االستئناف -٦

 الميعـاد   فـي عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعالن صحيفة اسـتئناف وجهـت إلـى المـستأنف                 -٢٥٦٨
 والقـضاء بعـدم     .ولم تسلم تسليماً فعلياً أو حكمياً إلى أحد ممـن يجيـز القـانون تـسليمه إياهـا                 

  . صحيح.قبول االستئناف شكالً

  )٥٠ سنوات ص ٧ مج ٣٠/١/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ لسنة ٥الطعن ( 

 الميعـاد   فـي  ال يعتبر مرفوعـاً إال إذا أعلنـت صـحيفته إعالنـاً صـحيحاً                .عن باالستئناف الط -٢٥٦٩
  .المحدد لرفعه

 الجلـسة المحـددة     فـي  الميعاد وحـضور المـستأنف عليـه         فيبطالن إعالن صحيفة االستئناف      -
 . التمـسك بـبطالن االسـتئناف      فـي  ال يسقط حق المـستأنف عليـه         .لنظرها بعد انقضاء ميعاده   

  .كعلة ذل

  )٥٠ سنوات ص ٧ مج ٣٠/١/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ لسنة ٥الطعن ( 

 حددت علـى سـبيل الحـصر ولـيس مـن بينهـا محـل        . يجوز فيها إعالن الطعنالتيالمواطن   -٢٥٧٠
  . مرافعات٢١٨ م .العمل

 الميعـاد   فـي  ال يعتبر مرفوعـاً إال إذا أعلنـت صـحيفته إعالنـا صـحيحاً                .الطعن باالستئناف  -
 تـم   الـذي  بطـالن اإلعـالن      . مؤدى ذلـك   . القانون فيكيفية المنصوص عليها    المحدد لرفعه وبال  

 . علـة ذلـك  . للمحكمة أن تقضى به مـن تلقـاء نفـسها         . بطالن الطعن  . أثره . ميعاد االستئناف  في
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  .بشأن بطالن االستئناف إلعالن صحيفته لمحل عمل المستأنف ضده: مثال 

  )٥٠ سنوات ص ٧ج  م٢٩/١/١٩٧٩ جلسة عمالي ١٩٧٨ لسنة ٣٦الطعن ( 

  . مناطه. االستئناففيصحة إعالن الطعن  -٢٥٧١

 ولـيس مـن بينهـا محـل         . محددة على سـبيل الحـصر      .المواطن التي يجوز فيها إعالن الطعن      -
  .بشأن بطالن االستئناف لبطالن إعالن المستأنف ضده الثاني بمحل عمل:  مثال .العمل

  )٥١ سنوات ص ٧ مج ٢٩/١١/١٩٧٨ جلسة إيجارات ١٩٧٨ لسنة ٣٣الطعن (

 أن يكـون الخـصم قـد اتخـذه محـالً            . مناطـه  . المحـل المختـار    فيإعالن الطعن باالستئناف     -٢٥٧٢
  .مختاراً في ورقة إعالن الحكم

  )٥١ سنوات ص ٧ مج ٣٠/١/١٩٧٨ جلسة ١٩٧٧ لسنة ٥الطعن ( 

إعالن صحيفة االستئناف إعالناً صحيحاً بالميعاد المحـدد لرفعـه وبالكيفيـة المنـصوص عليهـا                 -٢٥٧٣
 عـدم إعـالن الخـصم المحكـوم ابتـدائياً لـصالحه             . شرط العتبار االستئناف مرفوعاً    .بالقانون

 أن االسـتئناف ال يكـون مرفوعـاً ويكـون بـاطالً             . أثـره  .والمقصود باالستئناف وإعالن غيره   
 الجلـسة المحـددة لنظـره بعـد انقـضاء           فيوال يصححه حضور المستأنف عليه بنفسه أو بوكيل         

  .كعلة ذل. ميعاده

  )٥١ سنوات ص ٧ مج ٨/٢/١٩٧٨ جلسة أحوال شخصية ١٩٧٧ لسنة ٣الطعن ( 

 ورقـة إعـالن     فـي محـالً للخـصم      اتخـاذه    . منـاط صـحته    . المحل المختار  فيإعالن الطعن    -٢٥٧٤
  .علة ذلك. الحكم

  )٥٢ ، ٥١ سنوات ص ٧ مج ١١/١٢/١٩٧٤ جلسة تجاري ٦٦/١٩٧٣الطعن (

 .إجراءاته. رفع الطعن باالستئناف -٢٥٧٥

 .جراءات رفع االستئناف في الميعاد المحدد له يتعلق بالنظام العامبطالن إ -

  )٢٢٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢/١١/١٩٧٩ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٧٩الطعن (

. م١٩٧٩ لـسنة    ٥٥بطالن إعالن االستئناف في محل العمـل قبـل صـدور المرسـوم بقـانون                 -٢٥٧٦
 .يق القانون في صدد إعالن باطلمثال لحكم مشوب بفساد االستدالل والخطأ في تطب

  )٢٢٧ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٥/١٩٧٩الطعن (

 .متى يصح اللجوء إليه. إعالن الطعن باالستئناف في مواجهة النيابة العامة -٢٥٧٧

  )٢٢٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٩/٥/١٩٨٠ تجاري جلسة ١١٤/١٩٧٩الطعن (
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صحيفة االستئناف لمن لم يعلـن لشخـصه ولـم يحـضر الجلـسة المحـددة                وجوب إعادة إعالن     -٢٥٧٨
 .بطالن الحكم. أثرها. مخالفة ذلك. لنظره

  )٢٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٨٣الطعن (

 .كيفية تمامه. إعالن صحيفة الدعوى لمن له محل إقامة معروف بالخارج -٢٥٧٩

  )٢٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٤/١٩٨٤ة  تجاري جلس١١٣/١٩٨٣الطعن (

أثـر ذلـك علـى الـدفع        . اعتبار االستئناف مرفوعاً من تـاريخ إيـداع صـحيفته إدارة الكتـاب             -٢٥٨٠
 .ببطالن إعالنها

  )٢٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/٢/١٩٨٥ مدني جلسة ٢٥/١٩٨٤الطعن (

الخصم قـد اتخـذه موطنـاً لـه فـي ورقـة             أن يكون   . مناطه. إعالن الطعن في الموطن المختار     -٢٥٨١
 .علة ذلك. إعالن الحكم أو في أوراق الدعوى األخرى

. ال يعتبر إال في درجـة التقاضـي الموكـل هـو فيهـا             . موطن الوكيل في إعالن أوراق الدعوى      -
أن ال يصح إعالن المستأنف بصحيفة االستئناف فـي مـوطن المحـامي الـذي كـان                 . مؤدى ذلك 

 .ما يستثنى من ذلك. ل درجةموكالً عنه أمام أو

متـى تـستمر اسـتثناء      . انتهاؤهـا بـصدور الحكـم االنتهـائي       . وكالة المحامي في أول درجـة      -
 .ويصح إعالن المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً

  )٣٧٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٦/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٨٦الطعن (

بقـاء  . بـدء الخـصومة   . أثـره . إيداع صـحيفتها إدارة الكتـاب     . دعوىالطريق األصلي لرفع ال    -٢٥٨٢
. أثـره . تخلـف اإلعـالن   . الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعالنها إعالنـاً صـحيحاً          

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

  )٣٧١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٣/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٦ن الطع(

. أثـره . إعالنهـا للمـستأنف عليـه     . سريان آثارهـا  . أثره. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب     -٢٥٨٣
عمـداً أو   التراخي فـي اإلعـالن بفعـل المـستأنف          . ميعاد اإلعالن . انتفاء الخصومة بين طرفيها   

. ء باعتبار االستئناف كـأن لـم يكـن بنـاء علـى طلـب المـستأنف عليـه                  القضا. أثره. إهماالً
 .علة ذلك. حضور األخير ال يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء

تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر                    -
 .من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً

  )٣٧١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/٣/١٩٨٧سة  جلمدني ٤٩/١٩٨٧الطعن (
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جواز إعالن الطعن في المحل المختار إذا كان المطعون ضـده هـو المـدعي أو المـستأنف ولـم          -٢٥٨٤
 .علة ذلك. يكن قد بين موطنه األصلي أو محل عمله في أي من أوراق الدعوى

  )٣٧٢ألول ص مج القسم الثاني المجلد ا٦/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

. بطالن إعالن صحيفة االستئناف وتخلف المعلن إليه عـن الحـضور أمـام محكمـة االسـتئناف                 -٢٥٨٥
حق األخير في التمسك بهذا الـبطالن ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز واتخـاذه سـبباً                    . أثره

 .لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد

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

طلب عز مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعين مـن جمعيتهـا العامـة وطلـب الـشريك                   -٢٥٨٦
كـل منهـا    . غير المدير تمكينه من االطالع على دفـاتر الـشركة واسـتيفاء األربـاح الـسنوية               

ـ   . أثـر ذلـك   . موجه إلى الشركة باعتبارها شخصاً معنويـاً       ا لممثلهـا القـانوني     صـحة إعالنهم
 .وللمدير في مركزها

غير الزم طالمـا أنـه واضـحة مـن الطلبـات            . بيان صفة المعلن إليه بصدر صحيفة االستئناف       -
 .الموجهة فيها

  )٣٧٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٨٨، ٣٢٦ انالطعن(

. أثـره .  حـضور المـستأنف أو علمـه       نظر االستئناف في غير الجلسة المحـددة بـصحيفته دون          -٢٥٨٧
بطـالن  . أثـره . وجوب تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تعلنـه بهـا إدارة الكتـاب مخالفـة ذلـك                

 . مثال. الحكم مما يوجب تمييزه

  )٤٦٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٣/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٨٠/١٩٩٠الطعن (

إعالنهـا للمـستأنف عليـه أو       . إدارة الكتـاب  صحيفة االستئناف تنتج أثرها من تـاريخ إيـداعها           -٢٥٨٨
وجـوب تمامـه    . النعقـاد الخـصومة   . إجـراء الزم  . تسليم المحكمة صورتها للمـستأنف عليـه      

. اعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن     . جزاء مخالفـة ذلـك    . خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإليداع     
 .شرط ذلك

: اثـر ذلـك   . ميعـاد حـضور   . اع الـصحيفة  ميعاد الثالثين يوماً المحددة لوجوب اإلعالن بعد إيد        -
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   
 .أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة

  )٤٦٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٩١/١٩٩٤ الطعن(
  )٤٦٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٦/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٠والطعن (
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. التزام المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى بتقديم المـستندات المؤيـدة لـدعواه ومـذكرة شـارحة                 -٢٥٨٩
 .القاعدة على االستئنافسريان ذات 

  )٤٦٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣لطعن ا(

العبرة فـي اإلعـالن بتـسليم صـورة الـصحيفة           . مناط صحته . إعالن الطعن في المحل المختار     -٢٥٩٠
اإلجراءات الواجب علـى القـائم بـاإلعالن إتباعهـا عنـد            . فعالً إلى الشخص المقصود باإلعالن    

وقـوف  . متـى يعتبـر اإلعـالن منتجـاً ألثـره         . رة لإلعـالن  امتناع المخاطب عن تسلم صـو     
 .ال ينتج أثره. اإلعالن عند إثبات امتناع المخاطب عن تسلم صورة اإلعالن دون اإلخطار

اتخاذه موقفاً يجعل عـدم إتمـام اإلعـالن فـي الميعـاد             . التزام المدعي بمواالة إجراءات اإلعالن     -
 .راجعاً إلى فعله

  )٤٦٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٠/٥/١٩٩٤لسة  تجاري ج١٨/١٩٩٣الطعن (

 .عدم الحكم بالبطالن. أثره.  اإلجراءاتعدم ترتب ضرر للخصم من جراء عدم اتخاذ -٢٥٩١

كفايتـه للتحقـق مـن صـفته        . إيراد اسم مندوب اإلعالن وتوقيعه في أصـل صـحيفة الـدعوى            -
ن عنـه ولـو خلـت صـورة         صحة اإلعالن وانحسار الـبطال    . أثر ذلك . واكتسابها صفة الرسمية  

مثال بشأن خلو صـورة صـحيفة االسـتئناف مـن بيـان اإلعـالن               . الصحيفة من البيان المذكور   
 .ووقته وتوقيع من أجراه

  )٤٦٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/٥/١٩٩٤ جلسة عمالي ٧/١٩٩٤الطعن (

فايتـه الكتـسابها    ك. ورود اسم مندوب اإلعالن والمحكمة التي يتبعها في أصـل ورقـة اإلعـالن              -٢٥٩٢
علـم المـستأنف ضـده باالسـتئناف وحـضوره الجلـسة المحـددة بالـصحيفة                . صفة الرسمية 

 .تحقق الغاية من اإلعالن وانحسار البطالن عنه. أثره. وتقديمه مذكرة بدفاعه

  )٤٧٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣٠/٢/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٠/١٩٩٣الطعن (

ن كان جائزاً تقديمه في أية حالـة تكـون عليهـا الـدعوى ولـو أمـام                  ولئق بشهادة الشهود    يالتحق -٢٥٩٣
محكمة االستئناف إال أنه إذا كانت محكمة أول درجـة قـد أمـرت بإجرائـه وتقـاعس المكلـف                    
باإلثبات عن إحضار شهوده فال على محكمـة االسـتئناف إذا لـم تـستجب إلـى طلبـه إحالـة                     

 .الدعوى إلى التحقيق

  )٤٧٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٤/٦/١٩٩٤صية جلسة  أحوال شخ٥١/١٩٩٣الطعن (

لمحامي الخصم الحق في الدفع باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن طالمـا كـان التوكيـل الـصادر               -٢٥٩٤
 .إليه يبيح ذلك

  )٤٧٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١١/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٩٥الطعن (
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ي ورقة اإلعالن الباطلـة يعـد تنـازالً منـه عـن التمـسك               حضور الخصم في الجلسة المحددة ف      -٢٥٩٥
أو فـي بيـان المحكمـة أو فـي          بطالن أوراق التكليف بالحضور لعيب فـي اإلعـالن          . ببطالنها

أثـر  . نسبي ال يتعلق بالنظام العام وجوب التمـسك بـه فـي صـحيفة االسـتئناف               . تاريخ الجلسة 
اإلشـارة  . أن تقضي بـه مـن تلقـاء نفـسها         ليس لمحكمة االستئناف    . إغفال ذلك سقوط الحق فيه    

قـضاء محكمـة االسـتئناف      . في الوقائع إلى أنه لم يعلن ال يعد تمسكاً صريحاً جازمـاً بـالبطالن             
 .يعيب حكمها بمخالفة القانون. بالبطالن من تلقاء نفسها

  )٤٧٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣٠/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٩٣الطعن (

 .إلعالن الطعن باالستئناف في الموطن المختارما يشترط  -٢٥٩٦

  )٤٧١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١١/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٩٥/١٩٩٤الطعن (

 .كيف تتحقق. المواجهة بين الخصوم -٢٥٩٧

 .جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم اآلخر. الطلبات العارضة -

 .لسة في حضور الخصمجوازه بطلب يقدم شفاهة في الج. التدخل -

 .جواز إبدائه بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم. االستئناف المقابل -

  )٤٧١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥الطعن (

. بطالن إعالن صحيفة االستئناف وتخلف المعلن إليه عـن الحـضور أمـام محكمـة االسـتئناف                 -٢٥٩٨
مسك بهذا الـبطالن ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز واتخـاذه سـبباً                 حق األخير في الت   . أثره

 .لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد

  )٤٧٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١١/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٩٥الطعن (

 .المناط فيه. استثناء. جواز إعالن االستئناف في الموطن المختار -٢٥٩٩

  )٤٧٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٦الطعن (
  )٤٧٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦والطعن (

حـصول المواجهـة    . مـا يغنـي عنـه     . إجراء الزم النعقاد الخـصومة    . إعالن صحيفة الدعوى   -٢٦٠٠
خطـأ فـي تطبيـق      . فـة الحكـم ذلـك     مخال. سريان ذات القاعدة على االسـتئناف     . أمام المحكمة 

 .مثال. القانون يوجب تمييزه

  )٤٧٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥الطعن (
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بـاإلعالن أو تمكـين الخـصم مـن         . كيفيـة تحققـه   . مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمـة       -٢٦٠١
.  انتفـاء الـضرر وال يحكـم بـالبطالن         .أثـر ذلـك   . مواجهة ما يقدم إليه من طلبات والرد عليها       

 .مثال

 .كيفيته. التدخل في الدعوى -

 .إجراءات رفعه. االستئناف المقابل -

  )٤٧٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٥الطعن (

إثبات مندوب اإلعالن انتقاله وإعالن الطاعنة بـصحيفة االسـتئناف علـى العنـوان المبـين بهـا              -٢٦٠٢
. إعالنها على ذات العنـوان بـصحيفة التجديـد مـن الـشطب            . شخصها وتوقيعها على أصله   مع  

  . صحيح
  )٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١١٤/١٩٩٧الطعن (

تحقـق  . تحقـق مبـدأ المواجهـة     . علـة ذلـك   . انعقادها بإعالن الصحيفة  . مناطه. بدء الخصومة  -٢٦٠٣
  .  مرافعات٤٧م. أساس ذلك. ته النعقاد الخصومةكفاي. 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    

جـراءات اإلعـالن وبيـان      تنظـيم إ  . علـة ذلـك   . مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليهـا        
انتفـاء  . 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
  )٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١٠/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٤/١٩٩٨الطعن (
  )٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٥/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٤٤/١٩٩٩الطعن و(

  .كيف يتم. إعالن الطعن -٢٦٠٤
م قـد اتخـذه موطنـاً لـه         أن يكـون الخـص    . مناطه. صحة إعالن االستئناف في الموطن المختار      -

  . في ورقة إعالن الحكم أو في أوراق الدعوى األخرى
  )٤١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠الطعن (

للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عـن القيـام بـأي إجـراء مـن                      -٢٦٠٥
يجـوز لهـا    . د له بغرامة ال تقـل عـن عـشرة دنـانير           إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حد     
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في مثل تلك الحاالت بدالً من الحكم بالغرامة أن تحكـم بوقـف الـدعوى لمـدة ال تجـاوز سـتة                      
  . مثال بشأن عدم إعالن االستئناف. أشهر

االستئناف تسري عليه القواعد واإلجـراءات التـي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة أول                    -
  . المث. مؤدى ذلك. درجة
  )٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٨/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٧٥/٢٠٠٠الطعن (
  )٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٩٩والطعن (

. بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحـضور الناشـئ عـن عيـب فـي اإلعـالن                  -٢٦٠٦
: علـة ذلـك   .  المحددة باإلعالن أو بإيـداع مـذكرة بدفاعـه         زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة     

  . تحقق المقصود من الورقة الباطلة واعتبار حضور الخصم تنازالً عن التمسك ببطالنها
: كيفيتـه . انعقاد الخصومة في االستئناف والـذي يتحقـق بـه مبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم                  -

. ثـين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها         بإعالن صحيفته للمستأنف ضده إعالنـاً صـحيحاً خـالل ثال          
. للمستأنف عليه طلب اعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن            . أثره. التراخي في ذلك بفعل المستأنف    

  . جوازي للمحكمة. القضاء بذلك
  )٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/٢/٢٠٠١ جلسة مدني ٢٩٧/١٩٩٩، ١٣٠/١٩٩٨ انالطعن(

صلي في صـحيفة دعـواه أمـام محكمـة أول درجـة ودون              عدم بيان المستأنف ضده لموطنه األ      -٢٦٠٧
جواز إعـالن صـحيفة االسـتئناف فـي آخـر           . أثره. أن يتضح هذا الموطن في أوراق الدعوى      

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

  )٤٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٦٩/١٩٩٩الطعن (

وجـوب إعالنهـا   . إنتاجهـا آلثارهـا مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب       . صحيفة االسـتئناف   -٢٦٠٨
للمستأنف ضده النعقاد الخصومة بين طرفيهـا تحقيقـاً لمبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم وذلـك                   

للمـستأنف عليـه طلـب اعتبـار        . أثـره . التراخي في ذلك  . إيداعهاخالل ثالثين يوماً من تاريخ      
  .االستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف

. مـؤدى ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  مرافعـات  ١٣٧ميعاد الثالثين يوماً المنصوص عليه بالمـادة         -
طلـب  قـه فـي     حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعـد الميعـاد المحـدد ال يـسقط ح               

 ٨٠توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن وال ينطبـق بـشأنه مانـصت عليـه المـادة                     
  .مرافعات من زوال بطالن إعالن صحف الدعاوى بالحضور

اتخاذ الخصم موطنـاً مختـاراً فـي ورقـة إعـالن الحكـم              . مناطه. اإلعالن في الموطن المختار    -
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  .مما يفصح عن رغبته في ذلك
أنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختـار لهـا رغـم انتفـاء الـدليل             إعالن المست  -

بطـالن اإلعـالن وال ينـتج أي أثـر ولهـا الـدفع       . أثـره . على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لهـا   
 .باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعالنه في الميعاد

  )٤٨١امس المجلد الثاني ص مج القسم الخ٣٠/٩/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤١/٢٠٠١الطعن (

وجوب إعادة إعالن المستأنف ضده الذي لم يعلن بـصحيفة االسـتئناف لشخـصه وتخلـف عـن                   -٢٦٠٩
 . بطالن الحكم.أثره. مخالفة ذلك. الحضور بجلسات االستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه

  )٤٨٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٣٩/٢٠٠٢الطعن (

 ١٧م. امتداده إلى أول يوم عمـل إذا صـادف آخـر يـوم فيـه عطلـة رسـمية                  . خطارميعاد اإل  -٢٦١٠
 . مرافعات

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               

 .ال عيب. حة إعالنهللحكم بعد التأكد من ص

 . مرافعات٤٨م . ال يرتب البطالن. عدم مراعاة الحضور -

  )٤٨٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٧٣١/٢٠٠٤الطعن (

نعي الطاعن بحصول اإلعـالن بـصحيفة االسـتئناف بتـسليم صـورتها إلـي مـسئول مخفـر                    -٢٦١١
دام أن القـضاء بوقـف االسـتئناف جـزاء تـم        ما. 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 (

وجـوب  . تخلف المستأنف عليه عن الحضور بالجلسات المحددة وعـدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه               -٢٦١٢
. لية إلعـادة إعالنـه إن لـم يكـن قـد أعلـن لشخـصه               تأجيل المحكمة نظر االستئناف لجلسة تا     

  .بطالن الحكم بما يوجب تمييزه. أثره. تخلف ذلك
 .بطالن الحكم. أثره. عدم إعادة اإلعالن حال وجوبه -

  )٢٥٤ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٠/١٠/٢٠١١ مدني جلسة ٧٩٢/٢٠١٠الطعن (

  -:التمسك بالدفوع الشكلية بصحيفة االستئناف -٧

عـدم جـواز التمـسك بـه إال لمـن          . نـسبي . ن أوراق التكليف بالحضور لعيب في اإلعالن      بطال -٢٦١٣
. وجـوب تمـسك الخـصم بـه فـي صـحيفة اسـتئنافه             . عدم تعلقه بالنظام العام   . شرع لحمايته 
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 .سقوط حقه فيه. أثره. تخلف ذلك

  )٤٦٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢/١٢/١٩٩٦ مدني جلسة ٤٢/١٩٩٦، ٣٩ انالطعن(

  -:اإلجراءات والقواعد التي تسري على خصومة االستئناف -٨

 أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة        .شـرطه . انعقاد الخصومة في الدعوى أو االستئناف أو التمييـز         -٢٦١٤
بطـالن متجـرد يـدفع      . البطالن المترتب على عدم مراعـاة ذلـك       . ويكون الخصم أهالً للتقاضي   

 .به في أية حالة تكون عليها الدعوى

ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو               . مناطها. تقاضي للخصم أهلية ال  -
تعلـق هـذا الـبطالن بالنظـام        . بطالن الدعوى أو الطعـن    . أثره. انتفاء أهلية االختصام  . اعتبارياً

 .العام

  )٣٦٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٦٨/١٩٨٦الطعن (

مثال لحكـم قـضى باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم             . بطالن الحكم . أثره. وراقمخالفة الثابت باأل   -٢٦١٥
يكن لعدم إعالن صحيفته خالل ثالثـين يومـاً مـن إيـداعها إدارة الكتـاب دون أن يفطـن إلـى           

 .حدوث اإلعالن إلى الميعاد

  )١١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٣١٣/٢٠٠١الطعن (

بطـالن  . شـرطه . كام الصادرة في حدود النصاب االنتهـائي لمحـاكم أول درجـة           استئناف األح  -٢٦١٦
 .في الحكم أو في اإلجراءات أثر فيه

  )٤٨٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/١١/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٦٠/٢٠٠١الطعن (

  -:تصحيح شكل االستئناف -٩

ره مرفوعـاً منـه بـصفته    تصحيح المستأنف شكل االستئناف في مواجهة المستأنف ضـده باعتبـا          -٢٦١٧
 .مثال. الطعن بالتمييز باعتباره الخصم الحقيقيحقه في رفع . صاحب مؤسسة فردية

  )٤٨٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٢الطعن (

  -:الشيء المحكوم فيهأثر االستئناف على حجية  -١٠

 فيه من يوم صـدوره ولـو كـان قـابالً للطعـن              الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم       -٢٦١٨
 .مثال. ما يترتب على ذلك. هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد استئنافه. فيه

  )٤٨٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٤/١٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٤١/١٩٩٦الطعن (
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 للطعـن   الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صـدوره ولـو كـان قـابالً                  -٢٦١٩
استئنافه يجعل هذه الحجية مؤقتة إلى حـين القـضاء فـي االسـتئناف فـإن تأيـد                  . أثر ذلك . عليه

. محكمـة االسـتئناف غيـر مقيـدة بتلـك الحجيـة           . الحكم عادت له حجيته وإن ُألغى زالت عنه       
  . مناط ذلك

  )٤٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٦الطعن (
  )٤٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٩/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١١/٢٠٠١والطعن (

لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه بعد يـوم صـدوره ولـو كـان قـابالً للطعـن                      -٢٦٢٠
عـودة  . أثـره . تأييـد الحكـم   . بمجرد رفع االستئناف حتى يقضى فيـه      . وقوف هذه الحجية  . عليه

  . ما يترتب على ذلك.  زالت عنه هذه الحجيةالحجية إليه وإذا ألغي
  )٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥/١٩٩٩الطعن (
  )٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٩٧/١٩٩٩، ١٣٠/١٩٩٨ انوالطعن(

قـضي بتأييـده فتعـود إليـه        حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلـى أن ي        . الحكم القابل للطعن فيه    -٢٦٢١
  .حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية

أن المحكمة التي يرفـع إليهـا أي نـزاع فـصل فيـه هـذا الحكـم ال                   . أثرها. وقف حجية الحكم   -
  . ها في الدعوىمتتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض في االستئناف قبل أن تصدر حك

ـ    . تأجيل نظر االستئناف ألجل غير مسمى      - .  لالسـتئناف وتأييـداً للحكـم االبتـدائي    ضاًال يعـد رف
ال يغيـر مـن ذلـك نـص قـانون اإلجـراءات             . أنه ال تعود الحجيـة لهـذا الحكـم        . مؤدي ذلك 

ـ   والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يـصدره        سمو األميـر عـن   حـضرة صـاحب ال
عـود الحجيـة لهـذا      أنـه ال ت   . علـة ذلـك   . جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكـم بـالبراءة         

 ال يمنع من المطالبة بـالتعويض المـدني دون التقيـد بمـا انتهـي                ا النص أن هذ . علة ذلك . الحكم
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم لذلك. إليه أمر الدعوى الجزائية

  )٤٨٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٥/٢٠٠١الطعن (
  

 :)شرطه (األحكام السابقة عليه يتتبع استئناف جميعاستئناف الحكم المنهي للخصومة  -١١

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً اسـتئناف جميـع األحكـام التـي سـبق صـدورها                   -٢٦٢٢
 . مرافعات١٤٤م. في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة

  )٢٥٧ول المجلد األول ص مج القسم األ١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٨٤الطعن (
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استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً اسـتئناف جميـع األحكـام التـي سـبق صـدورها                   -٢٦٢٣
عـدم الـنص فـي صـحيفة االسـتئناف علـى            . أثر ذلك . في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة       

 .ااستئناف األحكام المشار إليها ال يعتبر قبوالً مانعاً لمحكمة االستئناف من إلغائه

  )٢٥٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨١الطعن (

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً اسـتئناف جميـع األحكـام التـي سـبق صـدورها                   -٢٦٢٤
 . مرافعات١٤٤م. ية ما لم تكن قد قبلت صراحةضفي الق

  )٣٩٤لد األول ص مج القسم الثاني المج٢/٥/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٨/١٩٨٧الطعن (

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يـستتبع حتمـاً اسـتئناف جميـع األحكـام الـسابقة                   -٢٦٢٥
 .قاعدة ال تطبق على الطعن بالتمييز. عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة

  )٣٩٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٦/١٩٨٨الطعن (

مة يستتبع اسـتئناف جميـع األحكـام التـي سـبق صـدورها فـي           استئناف الحكم المنهي للخصو    -٢٦٢٦
القضية التي ال تقبل الطعن المباشر استقالالً ما لـم تكـن قـد قبلـت صـراحة ممـن صـدرت                      

 .ضده

  )٣٩٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٩الطعن (

يس فـي بـاب الطعـن بـالتمييز نـص           ل. نطاق الطعن بالتمييز ال يتسع لغير الحكم المطعون فيه         -٢٦٢٧
مماثل لما ورد بالنسبة للطعـن باالسـتئناف مـن أن اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي موضـوع                
. االستئناف يستتبع حتماً استئناف جميع األحكام السابقة عليه مـا لـم تكـن قـد قبلـت صـراحة                   

 .مثال

  )٣٩٥ ص مج القسم الثاني المجلد األول١٨/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٤٠/١٩٨٩الطعن (
  )٣٩٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٥/١٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٩والطعن (

 . شرط ذلك. اعتبار األحكام الصادرة قبله مستأنفة. أثره. استئناف الحكم المنهي للخصومة -٢٦٢٨

 .سلطة محكمة االستئناف مقيدة بما رفع عنه االستئناف فقط -

  )٤٨٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/٢/١٩٩٢  تجاري جلسة٢٤٩/١٩٩٠، ٢٤٧ن ناالطع(

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع استئناف جميع األحكـام الـسابق صـدورها فـي حـدود                  -٢٦٢٩
 .ما رفع عنه االستئناف

  )٤٨٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٣/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٢الطعن (
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يـستتبع حتمـاً اسـتئناف جميـع األحكـام الـسابقة            استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى        -٢٦٣٠
  . قاعدة ال تطبق على الطعن بالتمييز. عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة

  )٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢٠/١٩٩٥، ١١٥ انالطعن(
  )٤٤ني ص مج القسم الرابع المجلد الثا٢٦/٦/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٠٢/١٩٩٩، ٩٣ انوالطعن(

اسـتئناف جميـع األحكـام الـسابق صـدورها والتـي ال         . أثره. استئناف الحكم المنهي للخصومة    -٢٦٣١
  . عدم قبولها ممن صدرت ضده. شرط ذلك.  مرافعات١٢٨تقبل الطعن وفقاً لنص المادة 

تـضمنها  . لزومـه . تضمنها الحكم بالطلبات المبداة أمـام محكمـة أول درجـة   . صحيفة االستئناف  -
 .الحكم المستأنف الذي رفضهاطلب إلغاء 

  )٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٥/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩٤/١٩٩٩الطعن (

 -:ال يجوز الطعن فيها باالستئنافالتي األحكام التي يجوز أو  -١٢

 ال تنتهـى بهـا الخـصومة        التـي :  األولـى    . نوعان . الموضوع فياألحكام الصادرة قبل الفصل      -٢٦٣٢
 تنتهـى بهـا الخـصومة كلهـا أو          التـي :  الثانيـة    . يجوز الطعن فيها استقالالً     ال .كلها أو بعضها  

  . الطعن فيها وفقاً للقواعد العامة.بعضها

 . مقتـضى ذلـك    . يجـوز حجيـة األمـر المقـضى        . بيان وسـيلة اإلثبـات     في يقطع   الذيالحكم   -
  . ذلكفي المواعيد القانونية وإال سقط الحق فيوجوب الطعن فيه 

  )٤٦ سنوات ص ٧ مج ١٦/٥/١٩٧٣ جلسة تجاري ١٩٧٢/ ١١،  ١٠ان الطعن(

 شـق منـه     فـي  موضـوع النـزاع أو       في تصدر أثناء مسار الدعوى دون أن تفصل         التياألحكام   -٢٦٣٣
 فـي  الحكـم الـصادر      فـي  الطعـن فيهـا مـع الطعـن          . طلب من الطلبات الموضـوعية     فيأو  

  .الموضوع

 وجـوب   . الموضـوع  فـي الفـصل    شق من الموضوع وقضاء قبـل        فياشتمال الحكم على قضاء      -
   . مثال.استئناف الشق األول على استقالل وفى الميعاد المقرر قانوناً وإال سقط الحق فيه

  )٤٧ ، ٤٦ سنوات ص ٧ مج ٣٠/٣/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٥ / ٢٥الطعن ( 

 يخضع للقواعد العامة مـن حيـث الطعـن فيـه علـى              . نزاع حول تكييف العقد    فيالحكم الصادر    -٢٦٣٤
  .استقالل

  )١/٢/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٩٧٧ / ٦٢ ، ٥٨ انالطعن( 
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جواز الطعن على استقالل في األحكام الـصادرة قبـل الفـصل فـي الموضـوع وتنتهـي بهـا                     -٢٦٣٥
 .الخصومة كلها أو بعضها

  )٢٣٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٢٢/١٩٧٨الطعن (

 ١٢٨اسـتثناء حـاالت المـادة       . هـا الخـصومة   عدم جواز الطعن في األحكام التـي ال تنتهـي ب           -٢٦٣٦
 .مرافعات

  )٢٣٢ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١١/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٥/١٩٨١الطعن (

إنما هو ذات القول الفـصل فـي النـزاع أو فـي جـزء               . ليس هو المنطوق وحده   قضاء المحكمة    -٢٦٣٧
 هـذا الـشق مـن       جـواز الطعـن علـى     . منه أياً كان موضعه سواء في أسبابه أو في منطوقـه          

 .الحكم على استقالل

  )٢٣٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/٥/١٩٨٠ تجاري جلسة ٥٥/١٩٧٩الطعن (
  )٢٣٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨١والطعن (

ال يـصلح سـبباً للطعـن فـي الحكـم           . إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية عن سـهو         -٢٦٣٨
الرجـوع إلـى نفـس المحكمـة لتـستدرك مـا فاتهـا              . وسيلة تداركـه  . طعن المناسب بطريق ال 
 .الفصل فيه

  )٢٣٣ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٦/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٤الطعن (

فـي  وسيلة الطعن فيه هي دعـوى بطـالن أصـلية           . حكم المحكمين واألصل عدم جواز استئنافه      -٢٦٣٩
صر وجوب عدم اتخاذ هـذه الحـاالت وسـيلة للنعـي علـى الحكـم                حاالت معينة على سبيل الح    

 .بذات األوجه التي تصلح سبباً لالستئناف

  )٢٣٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٨٤الطعن (

الطعن باالستئناف في الحكم الصادر في التظلم مـن أمـر تقـدير الرسـوم ال يكـون ممتنعـاً إال                      -٢٦٤٠
مـا يقـصد بـه فـي        . ضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعـن          حيث يكون مو  

 .هذا الشأن

  )٢٣٤ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٩/١٩٨٥الطعن (

 . استئناف حكم المحكم ال يجوز ما لم يتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره -٢٦٤١

ال يـصح اتخـاذه وسـيلة       . ل الحـصر  طلب بطالن حكم المحكم في حاالت محـددة علـى سـبي             -
 .علة ذلك. للتدخل إلى النعي عليه بذات األوجه التي تصلح سبباً الستئناف األحكام

  )٣٥٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٦الطعن (
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جواز استئناف الحكم الصادر في حدود النصاب االنتهائي إذا صـدر علـى خـالف حكـم سـابق                    -٢٦٤٢
عدم تقيد المحكمة التي تنظـر اسـتئناف الحكـم الثـاني بحجيـة              . المحكوم فيه م يحز قوة الشيء     ل

 . مرافعات١٣٨/٢. الحكم األول طالما لم يصبح نهائياً

  )٣٥٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٦الطعن (

عالجـه يكـون بـالرجوع لـذات     . طـأ إغفال الفصل في بعض الطلبات إغفاالً كلياً عن سهو أو خ           -٢٦٤٣
عـدم عـرض محكمـة االسـتئناف للطلـب الـذي            . المحكمة التي أغفلتها وليس الطعن في الحكم      

 .ال قصور. أغفلته محكمة أول درجة

  )٣٥٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢/١٩٨٧الطعن (

الجـه يكـون بـالرجوع لـذات     ع. إغفال المحكمة كلياً الفصل في بعـض الطلبـات عـن سـهو            -٢٦٤٤
 .المحكمة وليس بالطعن في الحكم

انتهـاء الحكـم االسـتئنافي      . عـدم جـوازه   . استئناف حكم أول درجة إلغفاله الفصل فـي النفقـة          -
لهذه النتيجة ال يؤدي إلى تمييزه وإن أخطأ بتقريره إن طلب النفقـة فـي االسـتئناف هـو طلـب                     

 . نميز الحكملمحكمة التمييز تصحيح الخطأ دون أن. جديد

  )٣٥٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٨٦الطعن (

القواعد المتعلقة بقابلية الحكم للطعن أو عدم قابليتـه يحكمهـا القـانون الـساري وقـت صـدور                    -٢٦٤٥
 .الحكم وتسري بأثر فوري لتعلقها بالنظام العام

. بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى           األصل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة         -
وقوع بطالن في الحكم أو اإلجراءات أو صدور الحكم علـى خـالف حكـم سـابق لـم                   . االستثناء

 .يحز قوة األمر المقضي

النص على أن حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى ال تتجـاوز خمـسة                      -
. ات التي تختص المحكمـة الكليـة بـالحكم فيهـا ابتـدائياً            سريانه على كافة المنازع   . آالف دينار 

 .سريان هذه القواعد على األحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية

  )٣٦٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/١٠/١٩٨٨ عمالي جلسة ٦/١٩٨٨الطعن (
  )٣٦٠د األول ص مج القسم الثاني المجل١٩/١٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ١٣/١٩٨٨والطعن (

المرسوم بقانون الخاص باختـصاص الـدوائر العماليـة بالمحكمـة الكليـة نوعيـاً بالمنازعـات                  -٢٦٤٦
خلو نصوصه مما يفيد استثناء األحكام الـصادرة مـن الـدوائر العماليـة مـن القواعـد                  . العمالية

 .تطبيق هذه القواعد على األحكام الصادرة منها. أثره. الخاصة باالستئناف

  )٣٦٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/١٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ١٣/١٩٨٨الطعن (
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 .عدم جواز استئنافه. صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية -٢٦٤٧

  )٣٦٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢١/١٩٨٨الطعن (

عـدم زيـادة   . زيـد عـن خمـسة آالف دينـار       مـا ي  . النصاب العادي الختصاص المحكمة الكلية     -٢٦٤٨
 .صدور حكمها انتهائياً. أثره. قيمة الدعوى عنه

 .العبرة من تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف هو بالطلبات الختامية فيها -

  )٣٦١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/٢٠/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٤/١٩٨٨الطعن (

 .مثال. العبرة فيه بآخر الطلبات. تعلق بنصاب االستئنافتقدير قيمة الدعوى فيما ي -٢٦٤٩

  )٣٦١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/٣/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢٠/١٩٨٨الطعن (

. الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في حدود النـصاب االنتهـائي لمحـاكم الدرجـة األولـى         -٢٦٥٠
 .الحكماستثناء من القواعد العامة عند وقوع بطالن في جوازه 

عـدم جـواز    . انحسار البطالن عن الحكم االبتـدائي الـصادر فـي حـدود النـصاب االنتهـائي                -
النعـي علـى مـا اسـتطرد إليـه مـن            . انتهاء الحكم صحيحاً لهذه النتيجة    . استئنافه لقلة النصاب  

 .مثال. غير منتج. تقريرات أخرى

  )٣٦٢األول ص مج القسم الثاني المجلد ٢٠/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٨الطعن (

امتـداد هـذا االختـصاص إلـى مـا          . مؤدى ذلـك  . اختصاص المحكمة الكلية هو اختصاص عام      -٢٦٥١
للقاضـي  أن يكون مرتبطاً به من طلبـات تـدخل فـي االختـصاص القيمـي أو النـوعي                   عساه  

 .تعلق ذلك بالنظام العام. الجزئي

سـتئنافه فـي شـقيه      جـواز ا  . أثـره . تجاوز الطلب األصلي النصاب االنتهائي للمحكمـة الكليـة         -
 .األصلي والمرتبط العبرة من تحديد قيمة الدعوى بالطلب األصلي

  )٣٦٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٨٩الطعن (

يكـون قـابالً    . مـا يجـاوز ذلـك     . انتهائية الحكم الـصادر بتعيـين محكـم ال تتجـاوز نطاقـه             -٢٦٥٢
. خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـز الحكـم            .  مخالفة ذلك  .لالستئناف طبقاً للقواعد العامة   

 .مثال

  )٣٦٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٨٩الطعن (

تقـدير قيمـة الـدعوى فيمـا يتعلـق بنـصاب            . تقـدير قيمتهـا   متى تعد الدعوى غيـر قابلـة ل        -٢٦٥٣
 .العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم. االستئناف

  )٣٦٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٣٣/١٩٨٩الطعن (
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األصـل هـو عـدم جـواز اسـتئنافها          . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بصفة انتهائية        -٢٦٥٤
إال إذا نص القانون على خالف ذلك أو كانت صادرة على خـالف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة                       

 .  على إجراءات باطلةاألمر المقضي أو لحقها البطالن أو بنيت

شـمول  . تعديله إلى خمسة آالف دينار بـدالً مـن ألـف دينـار            . النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية    -
سـريانه بـأثر مباشـر علـى األحكـام      . التعديل كافة المنازعات بما فيهـا المنازعـات العماليـة       

 .ري وقت صدورهعلة ذلك أن قابلية الحكم للطعن يحكمها القانون السا. الصادرة بعد نفاذه

  )٣٦٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٣٣/١٩٨٩الطعن (

 .ورودها على سبيل الحصر. حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد -٢٦٥٥

  )٣٦٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/٣/١٩٩٠ مدني جلسة ١٤/١٩٨٩الطعن (

عـدم جـواز الطعـن      . اري وقـت صـدوره    العبـرة فيهـا بالقـانون الـس       . قابلية الحكم للطعن   -٢٦٥٦
قاعـدة  . باالستئناف في األحكام الصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحكمـة أول درجـة              

انطباقهـا علـى األحكـام الـصادرة مـن الـدائرة            . متعلقة بالنظام العام تسري فـور صـدورها       
 .العمالية

  )٣٦٤ول ص مج القسم الثاني المجلد األ١٢/٣/١٩٩٠ جلسة مدني ٩/١٩٨٩الطعن (

. األصـل عـدم جـواز اسـتئنافها       . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بـصفة انتهائيـة          -٢٦٥٧
النص على خالف ذلك أو إذا كانت باطلة أو مبنيـة علـى إجـراءات باطلـة أو كانـت           . االستثناء

 .صادرة على خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي

  )٣٦٤ج القسم الثاني المجلد األول ص م١٩/٣/١٩٩٠ عمالي جلسة ٢/١٩٩٠الطعن (

شـموله  . تعديل النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية يجعلـه خمـسة آالف دينـار بـدالً مـن ألـف                  -٢٦٥٨
سريان هـذا التعـديل بـأثر مباشـر علـى األحكـام       . كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية 

قابليتـه تتعلـق بآثـار الحكـم      أن قابليـة الحكـم للطعـن أو عـدم           : علة ذلك . الصادرة بعد نفاذه  
 .مثال. فيحكمها القانون الساري وقت صدوره

  )٣٦٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٣/١٩٩٠ عمالي جلسة ٢/١٩٩٠الطعن (

صـدور  . مناطـه . عدم قابلية الحكم الصادر في التظلم من أمر تقـدير أتعـاب المحـامي للطعـن          -٢٦٥٩
 .األمر بالطريق الوالئي

خـضوع الحكـم    . أثـره . مي في خـصومة مـرددة بـين المحـامي والموكـل           تقدير أتعاب المحا   -
 .مثال حكم قابل لالستئناف. الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن

  )٣٦٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٠الطعن (
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المرافعـة الـشفوية لـدى محكمـة        التمسك بهـا ألول مـرة فـي         . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -٢٦٦٠
عـدم تـضمن صـحيفة      : مثـال . أن تكون وارده على مـا رفـع عنـه الطعـن           . شرطه. التمييز

اكتـسابه قـوة األمـر المقـضي التـي تـسمو            . أثره. االستئنافالطعن بالتمييز نعياً بشأن جواز      
 .فال يجوز إثارته في المرافعة الشفوية أمام التمييز. على النظام العام

  )٤٧٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢ الطعن(

 .أثرها على جواز استئناف الحكم. مخالفة قواعد االختصاص -٢٦٦١

  )٤٧٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٩٢الطعن (

حكمـة  إغفال الفصل في بعض الطلبات الـذي يجيـز لـصاحب الـشأن الرجـوع إلـى ذات الم                   -٢٦٦٢
أمـا إذا كـان المـستفاد مـن الحكـم           . مناطه أن يكون اإلغفال عن سـهو أو غلـط         . للفصل فيها 

القضاء صراحة أو ضمناً برفض الطلب فوسيلة التظلم منـه هـو الطعـن فـي الحكـم بـالطريق                   
مثال لقضاء الحكـم بعـدم جـواز االسـتئناف إلغفـال الفـصل فـي                . المناسب إن كان قابالً له    

 .خطأ. م فيه بالرفضالطلب مع أن الحك

  )٤٧٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/٦/١٩٩٣ جلسة عمالي ١٢/١٩٩٢الطعن (

. االسـتثناء . عدم جواز استئناف األحكـام الـصادرة مـن المحكمـة االبتدائيـة بـصفة انتهائيـة         -٢٦٦٣
صدور حكم على خالف حكم سابق لم يجز قوة األمـر المقـضي أو وقـوع بطـالن فـي               . حاالته

فـي تطبيقـه ال تنـدرج فـي         في اإلجراءات أثره في الحكم مخالفة القـانون أو الخطـأ            الحكم أو   
 .هذا االستثناء

  )٤٧٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٢/١١/١٩٩٣ جلسة عمالي ٢٩/١٩٩٠الطعن (
  )٤٧٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٥/٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٦٢/١٩٩٥والطعن (
  )٤٧٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/٥/١٩٩٦ة  عمالي جلس٣٢/١٩٩٥والطعن (
  )٤٧٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢/٦/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٢/١٩٩٥والطعن (

األصـل عـدم جـواز اسـتئنافها إال         . األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولى بصفة انتهائيـة         -٢٦٦٤
 .ما ال يدخل في هذا االستثناء. ما استثنى

الـدعاوى التـي ترفـع      . ما يخـرج مـن هـذا األصـل        . ى أنها معلومة القيمة   األصل في الدعاو   -
 .متى تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها. بطلب غير قابل للتقدير

  )٤٧٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٧/٢/١٩٩٤ جلسة عمالي ١٩/١٩٩٣الطعن (
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. مـة الموضـوع   مـن سـلطة محك    . تكييف الدعوى وإنزال الوصف القـانوني الـصحيح عليهـا          -٢٦٦٥
عـدم جـواز    . ٨/١٩٩١بـق   الحكم الصادر في التظلم من أمر اإلخالء الصادر وفقـاً للمرسـوم             

 .استئنافه

  )٤٧٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/٣/١٩٩٤ جلسة مدني ١٨/١٩٩٣الطعن (

عريـضة مـن قاضـي األمـور الوقتيـة طبقـاً       المنازعات المتعلقة بأوامر اإلخالء الصادرة على     -٢٦٦٦
استثناؤها مـن قواعـد وإجـراءات التقاضـي المنـصوص عليهـا فـي               . ٨/١٩٩١سوم بق   للمر

اقتـصاره علـى الـتظلم      . الطعن في األحكـام الـصادرة فيهـا       . ٣٥/١٩٧٨ ن من قانو  ٢٦المادة  
. أثـره . تصدي المحكمة االستئنافية للحكـم الـصادر فـي الـتظلم          . بما يرتب عدم جواز استئنافها    
 .في الطعن وجواز الطعن بالتمييز في حكمهاخضوع حكمها للقواعد العامة 

  )٤٧٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/٣/١٩٩٤ مدني جلسة ١٨/١٩٩٣الطعن (

طلـب  . تصديق القاضي على الصلح في غير المسائل المتعلقة بالنظام العـام ينحـسم بـه النـزاع                 -٢٦٦٧
عـن عقـد الـزواج وبمـا     الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه صلحاً في شأن الحقوق الماليـة الناشـئة       

 .ينحسم به النزاع وال يجوز استئنافه. ال يخالف النظام العام

  )٤٧٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٨/٦/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ١١/١٩٩٤الطعن (

الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي فـي محـاكم الدرجـة                    -٢٦٦٨
 .ن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكموقوع بطال. حاالته. األولى

يـشوب الحكـم   . ما يعتـور األسـباب القانونيـة   . يرتب بطالنه. القصور في أسباب الحكم الواقعية  -
 .بالخطأ في تطبيق القانون وال يرتب بطالنه

إجازة الحكم المطعون فيه االستئناف المرفوع عن حكم صـادر فـي حـدود النـصاب االنتهـائي                   -
يعيبـه بمـا يوجـب    . ة الدرجة األولى رغم أنه منعى عليه فقط بالخطأ في تطبيـق القـانون       لمحكم
 .تمييزه

  )٤٧٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٩/١/١٩٩٥ جلسة عمالي ٣١/١٩٩٤الطعن (

العبرة في تحديد االختصاص القيمـي للمحكمـة االبتدائيـة هـو بقيمـة الطلـب األصـلي فـي                     -٢٦٦٩
 .طلبات المرتبطة تقدير مستقلليس لل. مفاد ذلك. الدعوى

 .موضوعي. تقدير االرتباط بين الطلبات -

جـواز اسـتئناف الطلبـات المرتبطـة بالطلـب          . مجاوزة الطلب األصـلي لنـصاب االسـتئناف        -
 .مثال. مخالفة ذلك يعيب الحكم. األصلي

  )٤٧٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٩/١٢/١٩٩٥ جلسة أحوال شخصية ١٠/١٩٩٥الطعن (
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ل الفصل في بعض الطلبات الذي يجيز لصاحب الـشأن الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي                   إغفا -٢٦٧٠
قـضاء الحكـم فـي    . أن يكون اإلغفال عـن سـهو أو غلـط      . مناطه. أصدرت الحكم للفصل فيها   

وسـيلة  . امتنـاع الرجـوع إلـى ذات المحكمـة        . أثـره . هذه الطلبات فـي أسـبابه أو منطوقـه        
 .الطعنتصحيحه هو الطعن عليه بإحدى طرق 

  )٤٧٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٥/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤/١٩٩٤الطعن (

األحكـام الـصادرة فـي      . مناط اختصاصها وما يـستثنى منـه      . دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية    -٢٦٧١
ال يجـوز اسـتئنافها إال ألحـد األسـباب الـواردة بهـا وال       . منازعة مما تختص به تلك الـدائرة      

ريق التمييز في الحكم الصادر فـي االسـتئناف سـواء كـان حكمـاً موضـوعياً                 يجوز الطعن بط  
 .أو حكماً إجرائياً

  )٤٧٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١١/١٢/١٩٩٥ جلسة مدني ٤/١٩٩٥الطعن (

األصـل هـو عـدم جـواز اسـتئنافها          . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بصفة انتهائية        -٢٦٧٢
لى خالف ذلك أو كانت صادرة على خـالف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة                   إال إذا نص القانون ع    

 .األمر المقضي أو لحقها البطالن أو بنيت على إجراءات باطلة

شـمول  . تعديله إلى خمسة آالف دينار بـدالً مـن ألـف دينـار            . النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية    -
 .التعديل كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية

  )٤٧٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٩/١/١٩٩٦ جلسة عمالي ٣٨/١٩٩٤الطعن (

األصـل هـو عـدم جـواز        . األحكام الصادرة من محكمـة الدرجـة األولـى بـصفة انتهائيـة             -٢٦٧٣
أمـا قـصوره فـي      . قصور الحكم في أسبابه الواقعية يترتب عليهـا بطالنـه         . االستثناء. استئنافها

 .ه ولكن بجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانونأسبابه القانونية فال يؤدي إلى بطالن

  )٤٨٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ٣٢/١٩٩٥الطعن (
  )٤٨٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٨/١١/١٩٩٦ عمالي جلسة ٢١/١٩٩٦والطعن (
  )٤٨٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٢/١٩٩٥والطعن (

األصـل هـو عـدم جـواز اسـتئنافها          . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بصفة انتهائية        -٢٦٧٤
تعديلـه إلـى خمـسة      . النصاب االنتهائي للمحكمـة الكليـة     . إال إذا نص القانون على خالف ذلك      
شـمول التعـديل كافـة المنازعـات بمـا فيهـا المنازعـات        . آالف ديناراً بدالً من ألـف دينـار       

 .ةالعمالي

  )٤٨٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ١٤/١٩٩٦الطعن (
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األصـل هـو عـدم جـواز اسـتئنافها          . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بصفة انتهائية        -٢٦٧٥
إال إذا نص القانون على خالف ذلك أو كانت صادرة على خـالف حكـم سـابق لـم يجـز قـوة                       

 .طالن أو بنيت على إجراءات باطلةاألمر المقضي أو لحقها الب

شـمول  . تعديله إلى خمسة آالف دينار بـدالً مـن ألـف دينـار            . النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية    -
سـريانه بـأثر مباشـر علـى األحكـام      . التعديل كافة المنازعات بما فيهـا المنازعـات العماليـة       

 .القانون الساري وقت صدورهأن قابلية الحكم للطعن يحكمها . علة ذلك. الصادرة بعد نفاذه

 .كيفيته. تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لنصاب االستئناف -

  )٤٨٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٣/٩/١٩٩٦ عمالي جلسة ١٧/١٩٩٦الطعن (

الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي يقبل للطعن باالسـتئناف علـى اسـتقالل ولـو كـان                   -٢٦٧٦
 .غير منٍه للخصومة

  )٤٨١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٦الطعن (

القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن باالسـتئناف فـي األحكـام الـصادرة فـي حـدود النـصاب                    -٢٦٧٧
وقـوع بطـالن    . مـا يـستثنى مـن ذلـك       . تعلقها بالنظام العام  . االنتهائي لمحكمة الدرجة األولى   

تعيـب الحكـم بمخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي             . ثر فيـه  في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أ      
  . مثال. عدم جواز استئنافه. أثره. تطبيقه

  . متى يكون حكم المحكمة الكلية انتهائياً -
  )٤٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٩٧ جلسة عمالي ٤٥/١٩٩٦الطعن (

ألصـل أن الطعـن فيـه علـى         ا. الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي به الخصومة كلهـا           -٢٦٧٨
  . استقالل غير جائز

. حكـم غيـر منْـٍه للخـصومة       . الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي دون تقيـيم حـصته           -
  . ١٩٩٣ لسنة ٤٤ ق٤/٤م. جواز الطعن عليه باالستئناف

  )٤٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٥الطعن (

إذا تـضمنت الـدعوى طلبـات متعـددة ناشـئة      . وى فيما يتعلق بنصاب االستئنافتقدير قيمة الدع  -٢٦٧٩
. أثـره . نـشوؤها عـن أسـباب قانونيـة مختلفـة         . عن سبب قانوني واحد قدرت قيمتهـا جملـة        

  . مثال. احتساب قيمة كل طلب على حدة
  )٤٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٣/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ١٠/١٩٩٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٥٣ -  

المرسـوم  . علـة ذلـك   . سـريانه علـى المنازعـات العماليـة       . صاب االنتهائي للمحكمة الكلية   الن -٢٦٨٠
خلـت نـصوصه ممـا يفيـد الخـروج          .  بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكليـة      ٤٦/١٩٨٧بقانون  

  . بهذه المنازعات على القواعد العامة في االستئناف
  . مثال. ة فيه بآخر طلبات الخصومالعبر. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -

  )٤٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٤/١٩٩٧ جلسة عمالي ٧٩/١٩٩٦الطعن (

  . شروطه. استئناف الحكم الصادر في حدود النصاب االنتهائي لقضاء محكمة أول درجة -٢٦٨١
  )٤٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٤/١٩٩٧ جلسة عمالي ٩٤/١٩٩٦الطعن (

  . في الدعاوى أنها معلومة القيمة عدا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقديراألصل  -٢٦٨٢
  . أثر ذلك. تعلقها بالنظام العام. قدير قيمة الدعوىتقواعد  -
. دعوى إلغاء أمر تقدير الرسـوم المؤسـس علـى اإلعفـاء مـن المـصروفات بموجـب حكـم                    -

فات القـضائية غيـر مقـدرة       تكييفها الصحيح أنها دعوى براءة ذمـة مـن الرسـوم والمـصرو            
جـواز  . غيـر انتهـائي   . الحكـم الـصادر فيهـا     . القيمة تتجاوز النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية     

. قضاء الحكم المطعـون فيـه بعـدم جـواز االسـتئناف لقلـة النـصاب               . الطعن فيه باالستئناف  
  .معيب بالخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٤٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٦/١٩٩٦الطعن (

  . غير جائز. الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي -٢٦٨٣
عبـارة مـا عـدا ذلـك مـن الطلبـات            . فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحة أو ضمناً          -

  . مثال. مفادها. الواردة بمنطوق الحكم
  )٤٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/٥/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ١١٤/١٩٩٥الطعن (

  . تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن سبب واحد -٢٦٨٤
العبرة فيـه بطلبـات الخـصوم ولـيس بقيمـة           . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف       -

  . مثال. ما قضت به المحكمة
  )٤٩ابع المجلد الثاني ص مج القسم الر٢٠/١/١٩٩٨ جلسة عمالي ٧٠/١٩٩٧الطعن (
  )٤٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٩ عمالي جلسة ٧٢/١٩٩٧والطعن (

عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى إال فـي                      -٢٦٨٥
القـصور فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة يترتـب       . أحوال معينة منها حالة وقوع بطالن في الحكم     

  . ال يؤدي إلى ذلك. ما يعتور أسبابه القانونية.  بطالنهعليه
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أن . شـرط ذلـك   . ال ينبنـي عليـه بطـالن      . ما يقع في الحكم االبتدائي من خطأ في تقدير الدليل          -
  . يكون الحكم قد تضمن ما يفيد إلمامه بالدليل المقدم في الدعوى وأخضعه لتقديره

  )٥٠م الرابع المجلد الثاني ص مج القس٨/٦/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٠٢/١٩٩٧الطعن (
  )٥٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٩ عمالي جلسة ٦٠/١٩٩٨والطعن (

االختصاص القيمي للمحكمة االبتدائية فـي منازعـات األحـوال الشخـصية والحكـم االنتهـائي                 -٢٦٨٦
  . أساسه. فيه

  . يعيبه. قضاء الحكم بعدم جواز االستئناف عن حكم جائز استئنافه -
  )٥١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١٠/١٩٩٧طعن ال(

عـدم الطعـن    . القـضاء ضـمنياً بجـواز االسـتئناف       . مفاده. قضاء الحكم بقبول االستئناف شكالً     -٢٦٨٧
تمـسك النيابـة بمـذكرتها بعـدم جـواز االسـتئناف            . حيازته لقوة األمـر المقـضي     . أثره. فيه

  . أساس ذلك. غير جائز. صداق تأسيساً على تعلقه بالنظام العامبالنسبة لطلب مؤخر ال
  . شرط ذلك. تعلقها بالنظام العام. قابلية األحكام للطعن عليها -

  )٥١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/٩/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٤٣/١٩٩٨الطعن (

يمـة أو استعـصى تقـدير       الدعوى ال تعتبر مجهولة القيمة إال إذا رفعت بطلـب غيـر مقـدر الق               -٢٦٨٨
  . مثال لدعوى عمالية قابلة لتقدير قيمتها. قيمته

  . مثال. مناطه. عدم جواز االستئناف لقلة النصاب -
  )٥٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٩/١٩٩٨ جلسة عمالي ٢٢/١٩٩٨الطعن (

 استئناف الحكم الصادر في حـدود النـصاب االنتهـائي لقـضاء محكمـة أول درجـة مـشروط                   -٢٦٨٩
مـا يعـد بطالنـاً أو عيبـاً لمخالفـة           . بوقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر فيـه          

  . مثال لما ال يعد بطالناً. القانون
  )٥٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٩/١٩٩٨ جلسة عمالي ٢٢/١٩٩٨الطعن (

. بـات الخـصوم   تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكون علـى أسـاس آخـر طل               -٢٦٩٠
  . مثال

. عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحكمـة أول درجـة                   -
  . االستثناء

  )٥٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١٠/١٩٩٨ جلسة عمالي ٦٢/١٩٩٨الطعن (
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وجـوب أال يتخـذ وسـيلة للتوصـل إلـى النعـي          . طلب بطالن حكم المحكم في الحاالت المحددة       -٢٦٩١
  . علة ذلك. على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً الستئناف األحكام

  )٥٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٠٢/١٩٩٧الطعن (

  . يجوز استئنافه أياً كانت قيمة الدعوى. الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالنفقة -٢٦٩٢
 والوصية والوقف والمهـر تكـون انتهائيـة إذا لـم تتجـاوز              األحكام الصادرة في مسائل الميراث     -

  .  مرافعات٣٤/٢م. أساس ذلك. قيمتها خمسة آالف دينار
  )٥٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٨٣/١٩٩٧الطعن (

ت الرجـوع إلـى ذا    : وسـيلة تداركـه   . إغفال الفصل كلياً في طلب معروض على المحكمة سهواً         -٢٦٩٣
  . المحكمة لتفصل فيه

غيـر  . الطعن في الحكم الصادر من محكمـة أول درجـة بـسبب إغفالـه الفـصل فـي الطلـب                    -
أن االستئناف ال يقبل إال عـن الطلبـات التـي فـصل فيهـا الحكـم المـستأنف                   : علة ذلك . جائز

  . صراحة أو ضمناً
  )٥٤ الثاني ص مج القسم الرابع المجلد٢٨/١١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٩/١٩٩٨الطعن (

  . متى يكون انتهائياً. الحكم االبتدائي -٢٦٩٤
القواعد العامة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيـق علـى قابليـة األحكـام الـصادرة فـي                    -

  . المنازعات العمالية لالستئناف من عدمه
  )٥٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٩ جلسة عمالي ٦٠/١٩٩٨الطعن (

عن في األحكـام الـصادرة فـي المنازعـات اإليجاريـة الـصادرة مـن محكمـة                  عدم جواز الط   -٢٦٩٥
  . االستئناف التي تختص بها دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية

  )٥٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٤٠/١٩٩٨الطعن (

هائيـة مـا لـم يـنص        عدم جواز استئناف األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بـصفة انت            -٢٦٩٦
القانون على خالف ذلك أو كانت صـادرة علـى خـالف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة األمـر                        

  . المقضي أو لحقها بطالن أو بنيت على إجراءات باطلة
. حكم المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً إذا كانـت قيمـة الـدعوى ال تتجـاوز خمـسة آالف دينـار                     -

األحكـام الـصادرة مـن      .  بهـا تلـك المحكمـة      سريان ذلك على كافة المنازعات التـي تخـتص        
  . الدائرة العمالية غير مستثناة من تلك القاعدة

  )٥٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/١٠/١٩٩٩ جلسة عمالي ١٤٨/١٩٩٨الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٥٦ -  

  )٥٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٢/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١١٢/١٩٩٨والطعن (

نعـي  . السـتئناف لقلـة النـصاب دون التطـرق إلـى الموضـوع            انتهاء الحكم إلى عدم جواز ا      -٢٦٩٧
لـوروده علـى غيـر      . غيـر مقبـول   . الطاعن حول أثر الشكوى في قطع التقادم فـي الـدعوى          

  . محل
  )٥٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/١٠/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٤٨/١٩٩٨الطعن (

 خـروج بطـالن اإلجـراءات       .ورودها على سـبيل الحـصر     . حاالته. استئناف حكم رسو المزاد    -٢٦٩٨
  . علة ذلك. السابقة على جلسة البيع من تلك الحاالت

  )٥٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٩ جلسة مدني ٩/١٩٩٨الطعن (

عنـد قابليـة الطلـب      . متى ال يكـون جـائزاً     . الطعن باالستئناف في التظلم من أمر تقدير الرسوم        -٢٦٩٩
وال اعتداد في هذا الصدد بـالمبلغ الـوارد فـي أمـر تقـدير               أو الدعوى لهذا الطريق من الطعن       

  . علة ذلك. الرسوم
. تجاوز قيمة الدعوى المقدرة عنها الرسوم محـل الـتظلم للنـصاب االنتهـائي للمحكمـة الكليـة                  -

مخالفة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . جواز الحكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم       . أثره
  .  بهوقضاؤه بعدم جوازه يعي

  )٥٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٥/١٩٩٩الطعن (

لعيب في إجـراءات المزايـدة أو فـي شـكل الحكـم أو              : متى يجوز . استئناف حكم مرسى المزاد    -٢٧٠٠
 ٢٧٧م. أسـاس ذلـك   . لصدوره دون وقف اإلجراءات في حالـة يكـون وقفهـا واجبـاً قانونيـاً              

  . مرافعات
ضي البيوع وقـف إجـراءات البيـع لعـدم قابليـة العقـار المحجـوز عليـه               طلب الطاعن من قا    -

للحجز قانوناً وتقديمه صورة صـحيفة دعـوى بعـدم االعتـداد بـالحجز وصـورة مـن الحكـم                   
الصادر فيها بإجابته إلى طلباته وهو حكم نافذ بقوة القـانون فـور صـدوره ممـا مقتـضاه زوال                    

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه     . لتزاماً بـذلك الحكـم  وجوب وقف البيع ا  . أثر ذلك . الحجز وأثاره 
إلى 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

  )٥٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٩٢/١٩٩٩الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٥٧ -  

الحكم الصادر بعـدم االختـصاص واإلحالـة بـسبب نـوع الـدعوى أو قيمتهـا يوجـب علـى                -٢٧٠١
المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها حتى ولو كان الحكـم الـصادر باإلحالـة قـد أخطـأ                    

  . ما يترتب على ذلك. ناف هذا الحكممتى يجوز للمحكوم ضده استئ. في تطبيق القانون
  )٥٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩الطعن (

  . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة األصلية المنعقدة بين طرفي التداعي -٢٧٠٢
عـدم  . هـا الحكم الصادر بعدم االختصاص النوعي واإلحالة هو حكم ال تنتهـي بـه الخـصومة كل          -

  . جواز استئنافه إال مع استئناف الحكم الصادر في موضوع النزاع
  )٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٩الطعن (

الحـاالت  . عدم جواز استئناف األحكام الصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى           -٢٧٠٣
تبطلـه وتجيـز اسـتئنافه      . لحكـم للثابـت فـي األوراق      مخالفـة ا  . ماهيتها. التي يجوز فيها ذلك   

  . استثناء حتى ولو كان صادراً في حدود النصاب االنتهائي لمحكمة أول درجة
  )٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٣/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٧١/١٩٩٩، ٦٩ انالطعن(
  )٥٨اني ص مج القسم الرابع المجلد الث١/١٠/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٤٦/٢٠٠٠والطعن (
  )٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠١ عمالي جلسة ٣٣/٢٠٠١والطعن (
  )٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٥٤/٢٠٠١والطعن (

. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكون علـى أسـاس آخـر طلبـات للخـصوم                  -٢٧٠٤
  . علة ذلك

شـموله لكافـة المنازعـات التـي تخـتص          . النتهائي للمحكمة الكلية خمسة آالف دينار     النصاب ا  -
  . المحكمة المذكورة بالفصل فيها ابتدائياً

. األصل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة مـن محكمـة الدرجـة األولـى بـصفة انتهائيـة                   -
  .االستثناء

لنفقـة المحكـوم بهـا عليـه وإلـزام          تحديد الطاعن طلباته أمام أول درجة ببراءة ذمته من ديـن ا            -
هو في حقيقته 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               
  . المطعون فيه هذا النظر والقضاء ضمنياً بجوازه يعيبه

  )٥٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٤/٢٠٠٠ جلسة ال شخصيةأحو ٣/١٩٩٩الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٥٨ -  

االسـتئناف عندئـذ   . عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتفـق الخـصوم علـى خـالف ذلـك       -٢٧٠٥
خـضوعه فـي ذلـك للقواعـد المقـررة السـتئناف            . يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة اسـتئنافية      

  . األحكام الصادرة من المحاكم
  . بطالن حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاعالدعوى بطلب  -

  )٥٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٣/١٩٩٩الطعن (

القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن باالسـتئناف فـي األحكـام الـصادرة فـي حـدود النـصاب                    -٢٧٠٦
جـواز اسـتئنافها فـي حالـة        . ة بالنظـام العـام    االنتهائي لمحاكم الدرجة األولى هي قواعد متعلق      

عيـب مخالفـة القـانون أو الخطـأ         . وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثـر فيـه           
  . مثال. في تطبيقه ال تجيز االستئناف

  . حكم المحكمة الكلية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسة آالف دينار -
  )٦٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/٦/٢٠٠٠ جلسة يعمال ٨/٢٠٠٠الطعن (
  )٦٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٣٨/٢٠٠٠والطعن (
  )٦٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/١١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٥٦/٢٠٠١والطعن (

لهـا لالسـتئناف أيـاً كانـت قيمـة      األصـل قبو . األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخـصية      -٢٧٠٧
الحكـم الـصادر    . المسائل المتعلقة بـالميراث والوصـية والوقـف والمهـر         . االستثناء. المنازعة

  . شرطه أال تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينار. فيها من المحكمة الكلية انتهائياً
  )٦٠ني ص مج القسم الرابع المجلد الثا٢٥/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٩٢/١٩٩٩الطعن (

  . خمسة آالف دينار. النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية -٢٧٠٨
. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكـون علـى أسـاس آخـر طلبـات الخـصوم               -

  . مثال
  )٦١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٢/٢٠٠١ جلسة عمالي ٣٨/٢٠٠٠الطعن (

. ال يجـوز الطعـن فيهـا      . محاكم الدرجـة األولـى    األحكام الصادرة في حدود النصاب االنتهائي ل       -٢٧٠٩
علـة  . وقوع بطالن في الحكم أو فـي اإلجـراءات أثـر فيـه            : االستثناء. تعلق ذلك بالنظام العام   

  . مثال. ذلك
  .  مرافعات٣٤م . متى يكون انتهائياً. حكم المحكمة الكلية -

  )٦١ الثاني ص مج القسم الرابع المجلد١٠/٢/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٩٩/٢٠٠٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٥٩ -  

الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الـزواج وبالنـسبة لنفقـة العـدة والمتعـة                   -٢٧١٠
. أثـره . اشـتمال الـدعوى لهمـا     . انفصال السبب القانوني لكـل منهمـا      . مؤدى ذلك . هي الطالق 

 فـي   دخـول أيـاً منهمـا     . اعتبار كالً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتهـا بمقـدار قيمتـه وحـده             
ال . النصاب االنتهائي للمحكمة الكليـة وقـضاء المحكمـة االسـتئنافية بعـدم جـواز االسـتئناف                

  . مخالفة للقانون
  )٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٢/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٩٢/٢٠٠٠الطعن (

ـ       . األصـل . األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخصية      -٢٧١١ ت قيمـة  قابليتهـا لالسـتئناف أيـاً كان
مسائل الميراث والوصية والوقـف والمهـر فيكـون الحكـم انتهائيـاً إذا لـم             . االستثناء. المنازعة

  . خطأ. مخالفة ذلك. تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينار
  )٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٤/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ٢٤٩/٢٠٠٠الطعن (

  . لوب في الدعوى ال بقيمة ما قضت به المحكمةالعبرة فيه بقيمة المط. نصاب االستئناف -٢٧١٢
  )٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٤/٢٠٠١ جلسة مدني ٢٤٧/٢٠٠٠الطعن (

جواز االستئناف في األحكام الصادرة في حـدود النـصاب االنتهـائي لمحكمـة الدرجـة األولـى            -٢٧١٣
  . لمثا. متى وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم

األسباب القانونية وهي تلك التي تبرر إرساء القاعدة القانونيـة التـي اختارتهـا المحكمـة بـصدد                   -
ما يعتورها ال يؤدي إلى بطالن الحكـم لكـن يجعلـه مـشوباً بالخطـأ فـي                  . الوقائع في الدعوى  

  . مثال. تطبيق القانون
  )٦٣اني ص مج القسم الرابع المجلد الث١٤/٥/٢٠٠١ جلسة عمالي ٧٩/٢٠٠٠الطعن (

قضاء الحكم بعدم جواز استئناف الحكم القاضي في شقه بعدم االختـصاص علـى سـند مـن أنـه          -٢٧١٤
ليس من الحاالت المستثناة في ذلك فال يجوز الطعن فيه إال مـع الحكـم المنهـي للخـصومة فـي                     

 .ال عيب. هذا الشق من النزاع

  )٦٣ الثاني صمج القسم الرابع المجلد ٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٠٧/٢٠٠١الطعن (

األنزعة الخاصة باألسهم باألجل والمدينين المحالين لشهر إفالسـهم ومـا يتعلـق أو يـرتبط بـه                   -٢٧١٥
اختـصها المـشرع    . من دعاوى بشأن ديـون دائنـيهم الغيـر مـسجلة لـدى شـركة المقاصـة                

بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونـة مـن ثالثـة قـضاة للفـصل فيهـا بحكـم                    
حـسم النـزاع نهائيـاً واختـصار إجـراءات          . علة ذلك .  للطعن عليه باالستئناف   نهائي غير قابل  
 .التقاضي وأمده

  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٩١/٢٠٠١الطعن (
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جـواز اسـتئنافها فـي      . األحكام الصادرة في حدود النصاب االنتهائي لمحـاكم الدرجـة األولـى            -٢٧١٦
 .المرافعات ١٣٨م . حاالت معينة

  )٤٨٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/١٠/٢٠٠٢ جلسة عمالي ١٨١/٢٠٠١الطعن (

اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ال تتجـاوز               . المحكمة الجزئية  -٢٧١٧
  . إذا لم تتجاوز ألف دينارنتهائياًاقيمتها 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. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -
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

  )٤٨٦ الخامس المجلد الثاني ص مج القسم٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢الطعن (

عـدم جـواز اسـتئنافها إال مـا     . األحكام الصادرة من محاكم الدرجـة األولـى بـصفة انتهائيـة        -٢٧١٨
  .استثنى ومنه حالة وقوع بطالن في الحكم

. أثـره . قـصوره فـي أسـبابه القانونيـة       . بطالن الحكـم  . مؤداه. قصور الحكم في أسبابه الواقعة     -
  .  القانونجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق

. وقوعهـا فـي خطـأ فـي تقـدير الـدليل           . إلمام المحكمة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها       -
 .مثال.  استثناءعدم جواز استئنافه: مؤدي ذلك. عدم بطالن الحكم. أثره

  )٤٨٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/١٢/٢٠٠٢ جلسة عمالي ٢٣/٢٠٠٢الطعن (

 .مثال. آخر طلبات للخصوم. أساسه. ا يتعلق بنصاب االستئنافتقدير قيمة الدعوى فيم -٢٧١٩

  )٤٨٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/١٢/٢٠٠٢ جلسة عمالي ٢٣/٢٠٠٢الطعن (

جـوازه فـي حـاالت محـددة علـى سـبيل            . الطعن في حكم المحكم بدعوى البطالن األصـلية        -٢٧٢٠
للتوصـل إلـى النعـي علـى        عدم جواز اتخاذ هذه الحـاالت وسـيلة         .  مرافعات ١٨٦م. الحصر

أن القاعـدة هـي عـدم       : علـة ذلـك   . الحكم بذات األوجه التي تصلح سبباً السـتئناف األحكـام         
 .جواز استئناف حكم المحكم

  )٤٨٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (
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خر طلبـات الخـصوم ولـيس    العبـرة فيـه بـآ   . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف      -٢٧٢١
  .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

  )٤٨٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/٣/٢٠٠٣ة جلسعمالي  ٧٥/٢٠٠٢الطعن (

األصـل اعتبارهـا أحكامـاً ابتدائيـة قابلـة          . األحكام الصادرة في مـسائل األحـوال الشخـصية         -٢٧٢٢
. دعـاوي الميـراث والوصـية والوقـف والمهـر         . االسـتثناء . لالستئناف أياً كانت قيمة الدعوى    

 .مثال. دعوى خمسة آالف دينار إذا لم تتجاوز قيمة الالحكم فيها يكون انتهائياً

  )٤٨٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/٥/٢٠٠٣ جلسة أحوال شخصية ٢٣٨/٢٠٠٢الطعن (

جـواز الطعـن فيـه دون مـا تـصدره مـن             . ما تصدره المحكمة بمقتضى سـلطتها القـضائية        -٢٧٢٣
  .قرارات ليست لها صفة األحكام

امـة لالسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة          القرار الصادر من محكمة اإلفالس باإلذن للهيئـة الع         -
عمـل والئـي صـادر مـن     . دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بـالمعنى القـانوني   

عـدم جـواز    . أثـره . المحكمة باعتبارها المنوط بها اإلشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة          
.  مرافعـات ١٢٧م. ذلـك علـة  . 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          -

ة أيـام مـن     جواز الطعن فيه أمام محكمة االسـتئناف خـالل عـشر          . شأن ال يدخل في اختصاصه    
 . من قانون التجارة٦٣٩/١م. تاريخ تبليغ القرار

  )٤٨٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ انالطعن(

. األصـل عـدم جـواز اسـتئنافها       . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بـصفة انتهائيـة          -٢٧٢٤
 .حاالته. االستثناء

  )٤٩٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/١٢/٢٠٠٣جلسة عمالي  ١٥٣/٢٠٠٢الطعن (

تقدير قيمة الـدعوى فيمـا يتعلـق بنـصاب االسـتئناف علـى              . تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً     -٢٧٢٥
أن ال يكـون الطلـب   . شـرط ذلـك  . أساس األكبر قيمـة مـن الطلبـين األصـلي أو العـارض       
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ألصـلية مـن المـدعي أو       العارض المبدي من المدعي عليـه تعويـضاً عـن رفـع الـدعوى ا              
 .مثال. تعويضاً عن طريق السلوك فيها

  )٤٩٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٤/٢٠٠٤ جلسة عمالي ٨٤/٢٠٠٣الطعن (

بطالن اإلجراءات السابقة علـى جلـسة البيـع ال تُعـد مـن              . حاالته.  المزاد مرسىاستئناف حكم    -٢٧٢٦
ـ       . هذه الحاالت  أو أمـام المحكمـة المختـصة وفقـاً          البيـوع    يوجوب التمسك بهـا أمـام قاض

سـقوط  . أثـره . مخالفـة ذلـك   .  مرافعـات  ٢٧١لإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمـادة       
 .مثال. عدم جواز قبولها سبباً الستئناف حكم مرسي المزاد. الحق في إبدائها

  )٤٩١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٦/٢٠٠٤ جلسة مدني ١٢/٢٠٠٣الطعن (

علـة  . العبـرة فيـه بـآخر طلبـات للخـصوم         . قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف     تقدير   -٢٧٢٧
 .مثال. ذلك

  )٤٩١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/١٠/٢٠٠٤ جلسة عمالي ٩/٢٠٠٣الطعن (

. األصل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـي                   -٢٧٢٨
ن في الحكم أو بطالن اإلجراءات أثـر فـي الحكـم أو إذا صـدر الحكـم            إذا وقع بطال  : االستثناء  

 .على خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي

خطـأ فـي تطبيـق      . القضاء بعدم جواز االستئناف لقلة النصاب رغم بطـالن الحكـم االبتـدائي             -
 .القانون يوجب تمييز الحكم

  )٤٩٢الخامس المجلد الثاني ص مج القسم ١٨/١٠/٢٠٠٤ جلسة عمالي ١٢/٢٠٠٤الطعن (

. المقـصود بـه   . قرار محكمة االستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابـل للطعـن فيـه              -٢٧٢٩
مـا تـصدره المحكمـة مـن        . القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير األتعاب بمبلغ معـين          

 .مثال. يجوز الطعن عليه. قرارات أخرى غير تقدير األتعاب

  )٤٩٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٠/٢٠٠٤ جلسة مدني ٢٣٤/٢٠٠٣الطعن (

عـدم وجـود    . شـرطه . اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة االستئناف بتقـدير أتعـاب المحـامي           -٢٧٣٠
اتفاق مكتوب على األتعـاب أو بطـالن هـذا االتفـاق أو أن تكـون األتعـاب المختلـف عليهـا             

األتعـاب  . فـرع عنهـا مـن أعمـال قـضائية أخـري      مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يت   
ال يغيـر مـن   . عدم اختصاص الدائرة المـذكورة بالفـصل فيهـا       . الناشئة عن أعمال غير قضائية    

 .عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها. ذلك

  )٤٩٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠٣الطعن (
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حـدهم عـن    أتخلـف   . ال يجوز إال بحضورهم ومـوافقتهم     . الخصومتصديق المحكمة على اتفاق      -٢٧٣١
 اعتبـاره مـستنداً     .امتناع المحكمـة عـن التـصديق عليـه        . 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   .  األحكام المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في      
بـه الحكـم بـرفض طلباتـه كلهـا أو بعـضها أو         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            -

المدعيـة وطلبـه إلحاقـه بمحـضر الجلـسة وإثبـات            عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلـى        
اعتبـاره  . امتناع المحكمة عن التـصديق عليـه لتخلـف المدعيـة عـن الحـضور              . محتواه فيه 

التـزامُ مـن المحكمـة بنطـاق        . مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمـة علـى موجبـه برفـضها           
عـدم جـواز    . ءعدم اعتبـار المـدعى عليـه محكومـاً عليـه بـشي            . أثره. الطلبات المطروحة 

 . مرافعات١٢٧/١م . االستئناف المرفوع منه

  )٤٩٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١/١١/٢٠٠٤ جلسة مدني ٢٧٩/٢٠٠٣الطعن (

بطـالن الحـاالت الـسابقة علـى جلـسة          .  مرافعات ٢٧٧م  . حاالته. استئناف حكم مرسي المزاد    -٢٧٣٢
ال تعـد مـن حاالتـه وال تقبـل سـبباً            . البيع كبطالن اإلعالن عن البيع أو بطالن السند التنفيذي        

وجوب التمسك بها أمـام قاضـى البيـوع أو أمـام المحكمـة المختـصة وفقـاً                  . الستئناف الحكم 
 ٢٧١م . لإلجــراءات والمواعيــد المنــصوص عليهــا قانونــاً وإال ســقط الحــق فــي إبــدائها

 .مرافعات

  )٤٩٥الثاني ص مج القسم الخامس المجلد ٢٠/١٢/٢٠٠٤ جلسة مدني ٤١٠/٢٠٠٣الطعن (

ـ      . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -٢٧٣٣  خاصـاً لتحـضير الـدعاوى قبـل         اًأفرد لهـا المـشرع نظام
 السـتئناف األحكـام الـصادرة منهـا وأوجـب أن يـتم إعـالن           معيناً طرحها عليها وحدد نصاباً   

 صحيفة الدعوى والطعن باالستئناف خالل ثالثة أيام التاليـة إليـداع الـصحيفة وفـرض رسـماً                
 . على بعض هذه الدعاوىثابتاً

  )٤٩٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/٢/٢٠٠٥اري جلسة إد ٩٠٧/٢٠٠٣الطعن (

مـا  : االسـتثناء . عـدم جـواز اسـتئنافها     . ألحكام االنتهائية الصادرة من محاكم الدرجة األولـى       ا -٢٧٣٤
 .مثال. ماهيته. مخالفة الثابت باألوراق. نص عليه القانون

  )٤٩٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/٣/٢٠٠٥ جلسة عمالي ١٢١/٢٠٠٣، ١١٠ انالطعن(
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. الخطأ في اسـم المعلـن إليـه فـي اإلعـالن عـن البيـع               . حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد    -٢٧٣٥
إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعهـا قاضـي البيـوع قبـل جلـسة                 . سبيل التمسك به  

الحكـم الـصادر مـن قاضـي البيـوع          . عدم جواز إثارتها بانقضائها   . البيع بثالثة أيام على األقل    
عدم جواز الطعن عليه بأي طريق وال ينـدرج ضـمن حـاالت اسـتئناف حكـم مرسـى                 . بشأنها
 . المزاد

  )٤٩٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٤/٢٠٠٥ جلسة مدني ٤٥٧/٢٠٠٤الطعن (

الطعن عليـه بـدعوى بطـالن أصـلية فـي           . االستثناء. األصل عدم جواز استئنافه   . حكم المحكم  -٢٧٣٦
عـدم جـواز اتخـاذ تلـك        . ماهية تلك الحـاالت   . حاالت معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر      

علـة  . الحاالت وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تـصلح سـبباً السـتئناف األحكـام               
  . ذلك

إقامـة دعـوى    . لـزم لطرفـي النـزاع     نهائي م . 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

  )٤٩٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٤٠/٢٠٠٤الطعن (

اتفـاق  . االسـتثناء . انتهائي ال يجوز الطعـن عليـه باالسـتئناف        . تحكيمالحكم الصادر من هيئة ال     -٢٧٣٧
الخصوم على خالف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضـاً بالـصلح أو كـان محكمـاً فـي                    

 . مرافعات١٨٦م . االستئناف أو كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز ألف دينار

  )٤٩٨س المجلد الثاني ص مج القسم الخام٢٥/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٧٣/٢٠٠٣الطعن (

استئناف األحكام الصادرة في حدود النـصاب االنتهـائي لقـضاء محكمـة أول درجـة مـشروط                   -٢٧٣٨
  .علة ذلك. بوقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه

  )٤٩٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/١١/٢٠٠٥ جلسة عمالي ١٨٣/٢٠٠٣الطعن (

بقيمـة الطلبـات    . العبـرة فيـه   . بة لالختصاص أو نـصاب االسـتئناف      تقدير قيمة الدعوى بالنس    -٢٧٣٩
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        
 . لمثا. علة ذلك. صدور الحكم المراد استئنافه

السبب القانوني للطلب هو الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق المطالـب بـه تـصرفاً قانونيـاً أم               -
 .واقعة مادية

  )٥٠٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ جلسة أحوال شخصية ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (
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،   ٥٩/١٩٨٢ والمراسـيم    ٥٧/١٩٨٢الدائرة المشكلة بالمحكمـة الكليـة وفقـاً للمرسـوم بقـانون              -٢٧٤٠
اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانـت تفـصل فيـه هيئـة التحكـيم              . ١٠٠/١٩٨٣،    ٧٥/١٩٨٣

. وهي المنازعات المتعلقة بمعامالت األسهم التـي تمـت باألجـل والمطالبـات المترتبـة عليهـا                
انتهائيـة األحكـام الـصادرة منهـا فـي حـدود هـذا              . مـؤدى ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    

 .صحيح. ه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيهالحكم ذلك وقضاؤالتزام ا. االختصاص

  )٥٠٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠/٢٠٠٠الطعن (

ال يعتبـر إغفـاالً   . الطلب الذي ال يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكـم القـضاء فيـه          -٢٧٤١
قـضاء الحكـم بعـدم جـواز اسـتئناف          . ي فصلت فيـه   يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة الت      

انتهـاؤه إلـى نتيجـة صـحيحة ولمحكمـة      . هذا الشق من الدعوى ألن المحكمة أغفلت الفصل فيه    
 .التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه

  )٥٠١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٦٧٤/٢٠٠٤الطعن (

عـالن بـصحيفة االسـتئناف بتـسليم صـورتها إلـي مـسئول مخفـر                نعي الطاعن بحصول اإل    -٢٧٤٢
 تـم  غير مقبول مادام أن القـضاء بوقـف االسـتئناف جـزاء        .الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى    

 .بموجب حكم قابل للطعن فيه استقالالً

  )٥٠١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥الطعن (

إذا قـدم المـدعي عليـه طلبـاً عارضـاً أو      . وى فيما يتعلق بنـصاب االسـتئناف  تقدير قيمة الدع  -٢٧٤٣
يكون على أساس األكبر قيمـة مـن الطلبـين األصـلي أو العـارض               . أقام دعوى ضمان فرعية   

 .ال على أساس مجموع الطلبين في الدعوى

  )٥٠١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/١١/٢٠٠٦ جلسة عمالي ١٥٥/٢٠٠٥الطعن (

 بـشأن تـصفية   ١٩٨٨ لـسنة    ٤٢ ندائرة المـشكلة بالمحكمـة الكليـة وفقـاً للمرسـوم بقـانو            ال -٢٧٤٤
ال تخـتص إال بمـا كانـت تخـتص بـه هيئـة              . األوضاع الناشئة من معامالت األسهم باألجـل      

انتهائيـة األحكـام الـصادرة      . مـؤدى ذلـك   . التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العـام       
. أثـره . تجـاوز هـذا النطـاق     .  تصدرها في حدود هـذا االختـصاص       فيها ال تلحق إال تلك التي     

  . قابلية حكمها لالستئناف
ال . الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحـارس تقـديم كـشف حـساب عـن أعمالـه                  -

تعتبر من قبل المطالبات المترتبـة علـى المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت                    
ة تلك الـدعوى أمـام دائـرة المـديونيات العامـة وتـصدى محكمـة أول                 إقام. علة ذلك . باألجل

يجـوز اسـتئنافه لتجاوزهـا حـدود اختـصاصها          . الحكـم الـصادر منهـا     . درجة للفصل فيهـا   
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خطـأ فـي    . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعـدم جـواز االسـتئناف            . االستثنائي
 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٥٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥الطعن (

. تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشـئة عـن سـبب قـانوني واحـد         -٢٧٤٥
  .المقصود بالسبب القانوني الواحد

همـا  تقـدر الـدعوى بقيمت    . السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الـزواج الـصحيح            -
جواز اسـتئناف األحكـام الـصادرة بهـا أيـاً مـا كـان               . النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة    . معاً

جواز استئناف المهر المقضي بـه أيـاً كانـت قيمتـه طالمـا كـان محـل                  : مؤدى ذلك . مقدارها
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياً. مخالفة الحكم ذلك. مطالبة به مع النفقة

  )٥٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣/١٢/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٢٦٣/٢٠٠٥الطعن (

تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمـة أول درجـة بعـدم مـسئوليتها عـن التعـويض                    -٢٧٤٦
عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثـاني بالعمـل لعـدم تحقـق الخطـر        

قـصور فـي التـسبيب      .  تعـرض محكمـة أول درجـة لـه         عـدم . دفاع جوهري . المؤمن ضده 
وإخالل بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناء. 

  )٥٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/١٢/٢٠٠٦ جلسة عمالي ١١٨/٢٠٠٥الطعن (

 بـشأن تـصفية   ١٩٨٨ لـسنة    ٤٢ نالدائرة المـشكلة بالمحكمـة الكليـة وفقـاً للمرسـوم بقـانو             -٢٧٤٧
ال تخـتص إال بمـا كانـت تخـتص بـه هيئـة              . اشئة من معامالت األسهم باألجـل     األوضاع الن 

انتهائيـة األحكـام الـصادرة      . مـؤدى ذلـك   . التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العـام       
. أثـره . تجـاوز هـذا النطـاق     . فيها ال تلحق إال تلك التي تصدرها في حدود هـذا االختـصاص            

  . قابلية حكمها لالستئناف
 . ماهيتها. ات المتعلقة بمعامالت أسهم الشركات التي تمت باألجلالمنازع -

ال . الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحـارس تقـديم كـشف حـساب عـن أعمالـه                  -
تعتبر من قبل المطالبات المترتبـة علـى المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت                    

دائـرة المـديونيات العامـة وتـصدى محكمـة أول           إقامة تلك الـدعوى أمـام       . علة ذلك . باألجل
يجـوز اسـتئنافه لتجاوزهـا حـدود اختـصاصها          . الحكـم الـصادر منهـا     . درجة للفصل فيهـا   

خطـأ فـي    . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعـدم جـواز االسـتئناف            . االستثنائي
 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

 )١٤٣ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٥٩/٢٠٠٥الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٦٧ -  

مفـاد  . نها مستمرة ما لم يطـرأ مـا يبـرر إسـقاطها           أ. علة ذلك .  القيمة مقدرةغير  . دعوى النفقة  -٢٧٤٨
اشـتمال الطلبـات علـى      .  الحكم الصادر بشأنها دون تحقـق نـصاب معـين          استئنافذلك جواز   

 . قيمة المهر الحكم أياً كانتاستئنافجواز . مؤداه. طلب النفقة والمهر

 )٣٦٠ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١/١٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٨٥/٢٠٠٦الطعن (

مثال بشأن جـواز اسـتئناف حكـم صـادر فـي دعـوى خاصـة                . العبرة فيه . جواز االستئناف  -٢٧٤٩
 .بطلب غير قابل للتقدير

 )٤٥٤ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٨جلسة عمالي  ٢٤٥/٢٠٠٦الطعن (

التزامها قواعـد االختـصاص التـي رسـمها القـانون           . مناط تحديد االختصاص النهائي للمحاكم     -٢٧٥٠
خـروج  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    . وعدم خروجها عنها صراحة أو ضمناً     

 .علة ذلك.  مرافعات١٣٨الطعن على الحكم باالستئناف من قيد البطالن الوارد بالمادة 

 )٤٩٥ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٢/٣/٢٠٠٨جلسة مالي ع ٢٨٨/٢٠٠٥الطعن (

عـدم جـواز الطعـن    . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكـم الختـامي المنهـي لهـا         -٢٧٥١
المـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والتـي           و األحكام الوقتية . االستثناء. عليها على استقالل  

 القـضاء .  مرافعـات  ١٢٨م  . لجبـري تنفيـذ ا  تصدر في شق من الموضوع متى كانـت قابلـة لل          
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه بعـدم          . مـؤداه . غير منه بطبيعته للخصومة   . برفض دفع أو أكثر   

 . ال يعيبه.جواز استئناف الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إبطال عقد الصلح

 )٣٨٤ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٠/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٠٦/٢٠٠٧الطعن (

قابليتهـا لالسـتئناف كأصـل عـام أيـاً كانـت        . األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخـصية       -٢٧٥٢
 ٣٤/٢م  .  المـسائل المتعلقـة بـاإلرث والوصـية والوقـف والمهـر            .االسـتثناء . قيمة الدعوى 

  .مثال. مرافعات
 وقـوع بطـالن     .شـرط اسـتئنافها   . األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجـة األولـى          -

 .مثال.  مرافعات١٣٨/٢ م .ثر في الحكمالحكم أو بطالن في اإلجراءات أفي 

 )٢٩٨ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٢٩٨/٢٠٠٨الطعن (

 المحكـوم   الـشيء يحـوز حجيـة     . فصل المحكمة في الدفع بعدم االختصاص بالقبول أو الـرفض          -٢٧٥٣
ـ  . أثره. استئنافهعدم  . فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام       األمـر المقـضي التـي تعلـو         وةتحصنه بق

 .على النظام العام

 )٣٠٦ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة  مدني ١٩١/٢٠٠٧الطعن (
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مـا تـصدره المحكمـة      . العبـرة فـي ذلـك     . ال من المحكوم عليه   إعدم جواز الطعن في األحكام       -٢٧٥٤
  . تامن أحكام وليس بما تصدره من قرار

: علـة ذلـك   . عـدم جـواز اسـتئنافه     . ار المحكمة باستبعاد الدعوى لعدم سداد الرسم المقـرر         قر -
 .مثال. أنه قرار وليس حكماً

 )٥٨ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٣/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٤/٢٠٠٨الطعن (

.  مرافعـات ١٧٥م . عـدم جـواز الطعـن عليـه بـأي طريـق      .  المحكمينالحكم الصادر بتعيين  -٢٧٥٥
م ويتوقـف  والفصل فـي أمـور أخـرى تناضـل فيهـا الخـص      : ما يخرج منه. هذا الحظرحدود  
جواز الطعـن عليـه وخروجـه مـن نطـاق           . فضهفيها إجابة طلب تعيين المحكم أو ر       البت   على

 .مثال. علة ذلك. الحظر السابق

 )٢٤٨ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٥/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٠/٢٠٠٧الطعن (

اشـتماله علـى قـضاء ضـمني باختـصاص          . دائي الصادر في موضـوع الـدعوى      الحكم االبت  -٢٧٥٦
: أثـره . قصر الخـصم اسـتئنافه علـى قـضاء الحكـم فـي الموضـوع         . المحكمة التي أصدرته  

تحصن القضاء الضمني الصادر في االختـصاص فـال يجـوز إهـداره ولـو كـان قـد خـالف                     
 .مثال. قواعد االختصاص النوعي

 )٤١١ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٣/٢٠٠٩ة جلس يمدن ١٨٣/٢٠٠٨الطعن (

. الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحـاكم أول درجـة                  -٢٧٥٧
مـن ذلـك صـدور      . في أحوال منها وقوع بطـالن فـي الحكـم         جائز استثناءاً من القواعد العامة      

المعـول عليـه فـي إبـداء        . االحكم من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة مـن سـماعه           
قيامه بعمل يجعـل لـه رأيـاً فـي الـدعوى أو معلومـات       . الرأي الموجب لعدم صالحية القاضي 

نظـر  . يشترط فيه مـن خلـو الـذهن عـن موضـوع الـدعوى             ما  ع  ـارض م ـة تتع ـشخصي
ال يمنعـه مـن نظـر       . القاضي طلب استصدار أمر األداء في غيبـة الخـصوم وبغيـر مرافعـة             

مخالفـة الحكـم   .  مرافعـات ١٦٤يرفعه من صدر عليه األمـر وفقـاً لـنص المـادة      التظلم الذي   
 .يعيبه ويوجب تمييزه. المطعون فيه هذا النظر

 )٢٧٢ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠٠٩جلسة تجاري  ٩٧٠/٢٠٠٦الطعن (

. رفع االعتراض باإلجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو كطلـب عـارض تبعـاً لـدعوى قائمـة                  -٢٧٥٨
يوجـب رفـع اعتراضـه إلـى المحكمـة التـي أصـدرت              . لجوء المعترض إلى الطريقة األولى    

خضوع الحكم الصادر في االعتـراض للقواعـد العامـة المقـررة للطعـن      . الحكم المعترض عليه 
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صدور الحكم مـن المحكمـة الكليـة فـي حـدود            . في األحكام بحسب نوع المحكمة التي أصدرته      
 . استئنافه أمام محكمة االستئنافجواز. اختصاصها االبتدائي

 )١٤ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٦٠١/٢٠٠٧الطعن (

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -٢٧٥٩
ـ . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار       لـسنة   ٢٠ ق   ١٢ادة  الم

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

 . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية

 )٦٠ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩جلسة   إداري١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

قصر الطاعن استئنافه على الشق الخاص بـالتعويض دون قـضاء محكمـة أول درجـة بـرفض                   -٢٧٦٠
ال . عـدم تعـرض محكمـة االسـتئناف لـه         . تحصن القضاء فـي الـشق األخيـر       . مؤداه. الدفع
 .عيب

 )٣٥٤ ص٢ ج٣٧والقانون سمجلة القضاء  ٢٧/٤/٢٠٠٩جلسة مدني  ٦٧٩/٢٠٠٨، ٦٥٦الطعنان (

سـبيله الرجـوع    . تـدارك ذلـك   . إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات عن غلـط أو سـهو            -٢٧٦١
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
 .لنظام العامبا

 )٢٩٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١١جلسة عمالي  ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ انالطعن(

مـن مـصروفات    . أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمـة للخـصم بنـاء علـى طلبـه                -٢٧٦٢
خضوع استئناف الحكم الصادر بها لمـا يخـضع لـه اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي                   . الدعوى

جـواز الطعـن علـى الحكـم الـصادر          . مـؤداه .  أن األخير جـائز اسـتئنافه      ثبوت. الموضوع
يعيـب الحكـم ويوجـب      : مخالفـة ذلـك   . بأتعاب المحاماة بطرق الطعن العادية ولـيس بـالتظلم        

 .تمييزه جزئياً

  )٢٩٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١١جلسة عمالي  ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ انالطعن(

  -:ر في التظلم من أمر األداءاستئناف الحكم الصاد -١٣

 الحكم الصادر في التظلم من أمر األداء والقـضاء بإلغائـه بـسبب ال يتـصل بعريـضة                   استئناف -٢٧٦٣
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عدم وقوف المحكمـة عنـد حـد اإللغـاء          . استصداره أو استناداً لتخلف أحد شروطه الموضوعية      
  . والمضي في نظر النزاع إلصدار حكم حاسم فيه

ـ محكمة الموضوع اختـصاصها أ     - اتـساع نطـاق    . أسـاس ذلـك   . ل بالفـصل فـي النـزاع      يص
مـؤدى  . سـتئناف تطبيـق األثـر الناقـل لال      . علـة ذلـك   . حث أحقية الدائن في طلبه    بب ستئنافاال

 . علة ذلك. أن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المستأنفة.ذلك

  )٢٠٥ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٥/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١١٤٤/٢٠٠٦الطعن (

  -:استئناف الحكم المانع من  القبول-١٤

 .ال يجوز. الطعن في األحكام ممن قبلها -٢٧٦٤

 .القبول المانع من استئناف الحكم قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً -

 .مما يستفاد القبول الضمني المانع من الطعن في الحكم -

لحكـم بقبـول    قـضاء ا  . إبداء الخصم دفاعاً جوهرياً برضـاء خـصمه بـالحكم الـذي اسـتأنفه              -
 .قصور. االستئناف شكالً دون تمحيص لهذا الدفاع الجوهري

  )٤٨١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٩٢الطعن (

  -:تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -١٥

. ختاميـة للخـصوم   بالطلبـات ال  . العبـرة فيـه   . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف       -٢٧٦٥
 .علة ذلك

  )٣٦٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ١٦/١٩٨٨الطعن (

 .علة ذلك. سريانه على المنازعات العمالية. النصاب االنتهائي واالبتدائي للمحكمة الكلية -٢٧٦٦

  )٣٦٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ١٦/١٩٨٨الطعن (

. االسـتثناء . اسـتئنافها ال يجـوز    . كام الصادرة من محكمة الدرجة األولـى بـصفة انتهائيـة          األح -٢٧٦٧
 .مثال لحكم انتهائي ال يجوز استئنافه لقله النصاب

 .خمسة آالف دينار. النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية -

 .تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبارها يوم رفعها -

الـدعاوى التـي ترفـع      : ما يخـرج عـن هـذا األصـل        . ةاألصل في الدعاوى أنها معلومة القيم      -
 .بطلب غير قابل للتقدير

  )٤٨٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٩٢الطعن (
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 .ما يخرج عن هذا األصل. األصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة -٢٧٦٨

 .افمثال بشأن عدم جواز االستئن. العبرة فيه. تقدير نصاب االستئناف -

  )٤٨٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢١/٢/١٩٩٤ جلسة عمالي ١٨/١٩٩٣الطعن (

عـدم زيـادة   . مـا يزيـد عـن خمـسة آالف دينـار         . النصاب العادي الختصاص المحكمة الكلية     -٢٧٦٩
 .صدور حكمها انتهائياً. أثره. قيمة الدعوى عن ذلك

  )٤٨٣د الثاني ص مج القسم الثالث المجل٤/١٢/١٩٩٥ جلسة عمالي ٤٤/١٩٩٥الطعن (

 .العبرة في تقدير الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف هو بالطلبات الختامية فيها -٢٧٧٠

  )٤٨٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ١٤/١٩٩٦الطعن (

. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكون علـى أسـاس آخـر طلبـات للخـصوم                  -٢٧٧١
. حاالتـه .  األحكام الصادرة بـصفة انتهائيـة مـن محـاكم الدرجـة األولـى              استئناف. علة ذلك 

 .سريانه على المنازعات العمالية. النصاب االنتهائي واالبتدائي للمحكمة الكلية

  )٤٨٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٣/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٥١/١٩٩٦الطعن (
  

  -: القاضي لنظر االستئنافصالحية -١٦

  . ماهيتها.صالحية القاضى لنظر الدعوىحاالت عدم  -٢٧٧٢

  )٥٩ سنوات ص ٧ مج ٣١/٥/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٢/١٩٧٦الطعن ( 

عدم اشتراك القاضي في الهيئة المـشكلة بمحكمـة الدرجـة األولـى فـي المداولـة فـي الحكـم             -٢٧٧٣
كونـه عـضواً بعـد ذلـك فـي محكمـة االسـتئناف              . وإصداره ووقوف دوره عند حد النطق به      

ال يجعلـه غيـر صـالح للحكـم فـي االسـتئناف             . عن المرفوع عن هذا الحكـم     التي نظرت الط  
 .مثال. المرفوع عنه

  )٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٤/١٩٩٨الطعن (
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  خامساً

  تئنافنطاق االس

  -:من حيث موضوعه -١

 المـستأنف بالنـسبة إلـى        كانت عليها قبـل صـدور الحكـم        التياالستئناف ينقل الدعوى بحالتها      -٢٧٧٤
 أمـر غيـر   فـي  ليس للمحكمـة االسـتئنافية أن تفـصل          . مؤدى ذلك  .ما رفع عنه االستئناف فقط    

  .مطروح عليها

  )٥٤ سنوات ص ٧ مج ٢١/١١/١٩٧٣ جلسة تجاري ١٥/١٩٧٣الطعن (

تحديـد سـلطتها بمـا يرفـع     . عدم جواز تعرض محكمة االستئناف ألمر غيـر مطـروح عليهـا       -٢٧٧٥
 . فقطعنه االستئناف

  )٢٣٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢/٤/١٩٨٠ تجاري جلسة ٨٥/١٩٧٩الطعن (

 .مثال. سلطة محكمة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف -٢٧٧٦

  )٢٣٥ مج القسم األول المجلد األول ص٧/٥/١٩٨٠ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٧٩الطعن (

 .ها في حدود طلبات المستأنفاالستئناف ينقل القضية إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوع -٢٧٧٧

  )٢٣٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٨٠ تجاري جلسة ١١٧/١٩٧٩الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                   -٢٧٧٨
ويعتبر النزاع مطروحاً عليهـا لتفـصل فيـه مـن جديـد بمجـرد رفـع        . حدود طلبات المستأنف 

 .االستئناف

  )٢٣٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢/٦/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧/١٩٨٢الطعن (

المناط في تحديد المطعون فيه باالستئناف مـن قـضاء محكمـة الدرجـة األولـى هـو طلبـات                     -٢٧٧٩
 .المستأنف الواردة بصحيفة االستئناف دون ما يعيد الطاعن المطالبة في مذكراته

  )٢٣٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/٦/١٩٨٢ تجاري جلسة ٩/١٩٨٢الطعن (
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ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                  االستئناف   -٢٧٨٠
ال تنظـر قـضية   . محكمة االسـتئناف تنظـر ذات النـزاع مـن جديـد     . رفع عنه االستئناف فقط 

 .جديدة موضوعها صحة أو خطأ الحكم االبتدائي

  )٢٣٧ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٨٤/١٩٨٠الطعن (
  )٢٣٧ مج القسم األول المجلد األول ص٦/١٢/١٩٨٢ مدني جلسة ١٨/١٩٨٢والطعن (

تعـرض الحكـم االسـتئنافي لهـذا        . الطلب الذي لم يفصل فيه الحكم االبتدائي صراحة أو ضـمناً           -٢٧٨١
 .خطأ في تطبيق القانون. هالمقام بشأنه والفصل فيالطلب بناء على االستئناف 

  )٢٣٧ مج القسم األول المجلد األول ص٣١/١/١٩٨٣ جلسة مدني ٢٢/١٩٨٢الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٢٧٨٢
 .االستئنافرفع عنه 

  )٢٣٧ول ص مج القسم األول المجلد األ٧/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٣الطعن (

ال يتـسع لطلـب الحكـم بمـا يـسفر          . طلب ندب خبيـر   . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية     -٢٧٨٣
 .عنه تقرير الخبير

  )٢٣٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٣الطعن (

تتحدد بما رفـع عنـه االسـتئناف فـال يعتبـر مطروحـاً عليهـا ممـا                  سلطة محكمة االستئناف     -٢٧٨٤
 .يصبح نهائياً. ما لم يستأنف. لت فيه محكمة أول درجة إال ما رفع عنه االستئناف فقطفص

  )٢٣٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/٥/١٩٨٤ جلسة مدني ٦/١٩٨٤الطعن (

اسـتئناف  . القضاء في الموضوع يعتبر مشتمالً حتمـاً علـى قـضاء ضـمني فـي االختـصاص            -٢٧٨٥
االختـصاص المتعلـق بالنظـام العـام علـى محكمـة            الحكم الصادر في الموضوع يطرح مسألة       

 .يعيب الحكم. مخالفة هذه المحكمة لقواعد االختصاص النوعي. االستئناف

  )٢٣٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٨/١٩٨٤الطعن (

االستئناف ينقل إلى محكمة االسـتئناف ذات النـزاع الـذي كـان معروضـاً علـى محكمـة أول                -٢٧٨٦
 .في حدود ما رفع عنه االستئناف فقط. رجةد

  )٢٣٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/١/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٢١/١٩٨٤الطعن (

المناط في تحديد الجزء المطعون فيه باالستئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة هـو طلبـات                     -٢٧٨٧
 .وليس أسباب االستئناف. المستأنف
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فيه لزوماً طلـب القـضاء بمـا رفـضه الحكـم مـن طلبـات                طلب إلغاء الحكم االبتدائي يندرج       -
 .المستأنف

  )٢٤٠ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٣/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ١٩/١٩٨٤الطعن (

 .نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي يتحدد بالمطالبة القضائية -٢٧٨٨

لحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا        االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور ا            -
 .رفع عنه االستئناف

. قوله في االسـتئناف بأنـه رفعهـا عـن نفـسه وآخـر             . رفع الدعوى من شخص عن نفسه فقط       -
 .وخروج عن نطاق الدعوى. طلب جديد

  )٢٤٠ مج القسم األول المجلد األول ص٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٨٤الطعن (

القانونيـة فـي    ستئناف بكافة عناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا         االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة اال      -٢٧٨٩
على محكمة االستئناف أن تـسلط رقابتهـا علـى أعمـال محكمـة              . حدود ما رفع عنه االستئناف    

 .علة ذلك. أول درجة لسلطتها التقديرية في شأن تقدير األدلة

  )٢٤١ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٨٤الطعن (

االستئناف يطرح الدعوى من جديد علـى المحكمـة االسـتئنافية بعناصـره الواقعيـة والقانونيـة                  -٢٧٩٠
 .في حدود ما رفع عنه االستئناف

  )٢٤١ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٥/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٦/١٩٨٥الطعن (

ـ              االستئناف يترتب عليه     -٢٧٩١ ة بأسـانيده   طرح النـزاع المحكـوم فيـه علـى محكمـة الدرجـة الثاني
 .القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما رفع عنه االستئناف

  )٢٤١ مج القسم األول المجلد األول ص٢٩/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٥/١٩٨٤الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٢٧٩٢
 .رفع عنه االستئناف فقط

  )٢٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٠/١٢/١٩٨٥ عمالي جلسة ٣٨/١٩٨٥الطعن (

المطالبـة ألول   . صـيرورته باتـاً   . عدم النعي في االستئناف على الحكم االبتدائي بانفـساخ البيـع           -٢٧٩٣
االستئناف باألحقية في مقابـل التثمـين أو فـي عقـار آخـر خـصص لورثـة البـائع                    مرة في   

تعويض ونتيجة حتمية للطلـب األصـلي بـصحة ونفـاذ البيـع             باعتبار أيهما تنفيذاً للعقد بطريق ال     
. علـة ذلـك   . غيـر منـتج   . النعي على ذلـك   . اعتبارهما طلبين جديدين  . الذي يمثل التنفيذ العيني   

 .أن مناط األحقية فيهما رهن بثبوت صحة البيع ونفاذه

  )٣٧٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٦الطعن (
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مـن أوجـب    . االسـتثناء . صومة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف موضـوعاً وأطرافـاً          خ -٢٧٩٤
 .القانون اختصامه

  )٣٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٨٥الطعن (
  )٣٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٧٣/١٩٨٩، ٦٩ انالطعنو(

ال . مـا سـوى ذلـك مـن الحكـم         . لطعن ال ينشأ إال بالنسبة لما صدر ضـد الطـاعن          الحق في ا   -٢٧٩٥
 .يطرح على محكمة االستئناف إال باستئناف آخر من الخصم الذي صدرت ضده

 .مؤداها وأثرها. نسبية األثر المترتب على الطعن -

  )٣٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٨٥الطعن (

انـدماجهما وفقـدان كـل منهمـا        . أثـر ضـمهما   . ويان المتحدتان خصوماً وموضوعاً وسبباً    الدع -٢٧٩٦
اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي إحـداهما يـشمل الحكـم الـصادر فـي                  . مؤدى ذلك . استقاللها
 .األخرى

  )٣٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٦الطعن (

ـ . طلب إلغاء الحكم المستأنف    -٢٧٩٧ موله القـضاء بمـا رفـضته محكمـة أول درجـة مـن طلبـات           ش
 .طلب اإللغاء ال يقصد لذاته. علة ذلك. المستأنف

  )٣٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٨٦الطعن (

المنـاط فـي تحديـد      . خصومة االستئناف تتحدد بمن كان مختـصماً أمـام محكمـة أول درجـة              -٢٧٩٨
مثـال لطلبـات    . العبرة فـي ذلـك بالطلبـات الختاميـة        . ات في الدعوى إليه   توجيه الطلب . الخصم

 .في المذكرة الختامية

  )٣٧٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٦/١٩٨٧ جلسة مدني ٢٠/١٩٨٧الطعن (

متـى ال  . سلطة محكمة االستئناف في إعادة نظر الدعوى في حـدود مـا رفـع عنـد االسـتئناف           -٢٧٩٩
 .حكم االبتدائي إن هي ألغتهتلزم بالرد على أسباب ال

  )٣٧٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٣/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٠/١٩٨٧الطعن (

عـدا ذلـك مـن قـضاء الحكـم          . نطاق االستئناف يتحدد بما يعرض فقط على محكمة االستئناف         -٢٨٠٠
 .مثال. االبتدائي يصبح باتاً وال تقبل مناقشته أمام محكمة التمييز

  )٣٧٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/٧/١٩٨٧اري جلسة  تج٤٥/١٩٨٧الطعن (

 .مؤداه. نطاق االستئناف -٢٨٠١
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أول درجة لبيان المستحقات لدى صاحبة العمـل ثـم الحكـم بإلزامهـا بمـا                طلب ندب خبير أمام      -
تسفر عنه الخبرة ثم الطلـب بـصحيفة االسـتئناف بإلغـاء الحكـم االبتـدائي بـرفض الـدعوى                    

. مفـاده . ن المستحقات تمهيداً للحكم بما تـسفر عنـه الخبـرة ورد الفـرق             والحكم بندب خبير لبيا   
تحديد نطاق االستئناف بطلب ندب خبير لبيـان المـستحقات والحكـم بمـا تـسفر عنـه الخبـرة                    

 .دون الوقوف عند مجرد طلب ندب خبير

  )٣٧٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/١١/١٩٨٧ جلسة عمالي ١٨/١٩٨٧، ١٧ انالطعن(

ق االستئناف يتحدد بما تناولته صحيفته من طلبـات ولـيس بكـل مـا عـرض منهـا علـى                     نطا -٢٨٠٢
 .محكمة أول درجة

  )٣٧٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/٣/١٩٨٨ جلسة مدني ٤٩/١٩٨٧الطعن (

نطاق االستئناف يتحدد بما عرض على محكمـة أول درجـة مـن طلبـات ومـا هـو مطـروح                      -٢٨٠٣
رة في تحديد المطعـون عليـه باالسـتئناف بالطلبـات الـواردة             العب. منها على محكمة االستئناف   

 .بالصحيفة

  )٣٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١١/١٩٨٨ جلسة أحوال شخصية ٥/١٩٨٨الطعن (

النعـي  . مهمة محكمة التمييز ال تتعدى فحص مـا كـان معروضـاً علـى محكمـة الموضـوع                  -٢٨٠٤
 .نعي غير مقبول. اف ولم يشمله نطاقهالمتعلق بما لم يكن معروضاً على محكمة االستئن

  )٣٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١٢/١٩٨٨ جلسة عمالي ٣١/١٩٨٨الطعن (
  )٣٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١١/١٩٨٩والطعن (

يتحـدد بطلبـات المـستأنف الـواردة بالـصحيفة دون مـا يعيـد المـستأنف          . نطاق االسـتئناف   -٢٨٠٥
 .مثال. لمطالبة به في مذكراتها

  )٣٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٩/١٩٨٨الطعن (

. تحديده بما رفـع عنـه االسـتئناف وتناولتـه صـحيفته      . نطاق الخصومة أمام محكمة ثاني درجة      -٢٨٠٦
. قتعـدي الحكـم االسـتئنافي لهـذا النطـا         . يحوز قوة األمـر المقـضي     . ما لم تشمله الصحيفة   

 .مثال. مخالفة للقانون توجب تمييزه

  )٣٧٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٥٨/١٩٨٩الطعن (

 .كيف يتحدد. نطاق القضية في االستئناف -٢٨٠٧

  )٣٧٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٥/١٩٨٩الطعن (
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ت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة إلـى              االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كان      -٢٨٠٨
خروج ما لم يرد فـي صـحيفة االسـتئناف عـن سـلطة              . مؤداه. ما رفع عنه من االستئناف فقط     

  .محكمة االستئناف
. أثـر ذلـك   . ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محالً لالسـتئناف يـصبح أمـراً مقـضياً                 -

  .لدى محكمة التمييزعدم جواز العودة إلى مناقشته أو إثارته 
  )٤٩٤ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٧/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ١/١٩٩٢الطعن (

وجـوب تقيـد محكمـة      . ما يخـرج عـن ذلـك      . نطاق االستئناف يتحدد بما رفع عنه االستئناف       -٢٨٠٩
  .االستئناف به لصيرورته نهائياً حائزاً قوة األمر المقضي

  )٤٩٥ صاألولمج القسم الثالث المجلد  ٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٣٥/١٩٩٠الطعن (

طلب المستأنفة في صحيفة االستئناف الحكـم لهـا بالطلبـات المبـداه منهـا أمـام محكمـة أول                     -٢٨١٠
  .يتضمن لزوماً طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفضه من هذه الطلبات. درجة
  )٤٩٥ صألولا مج القسم الثالث المجلد ٢٨/٦/١٩٩٣ جلسة أحوال شخصية ١٣/١٩٩٢الطعن (

أن العبـرة فـي     . علـة ذلـك   .نطاق االستئناف يتحدد بما هو مطروح علـى محكمـة االسـتئناف            -٢٨١١
تحديد المطعون فيه باالستئناف من قضاء محكمـة أول درجـة هـو طلبـات المـستأنف الـواردة          

ما فصلت  فيـه محكمـة أول درجـة ولـم يكـن محـالً لالسـتئناف                  . مؤداه.بصحيفة االستئناف 
  .المقضييحوز قوة األمر 

  )٤٩٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/١١/١٩٩٣ جلسة أحوال شخصية ١٢/١٩٩٣الطعن (

نطاق االستئناف يتحدد ربما رفع عنه االستئناف ال بكل مـا سـبق إبـداؤه مـن طلبـات أبـديت                      -٢٨١٢
  . مثال. صيرورته باتاً.االبتدائيما جاوز ذلك من قضاء الحكم . أمام محكمة أول درجة

  )٤٩٥ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٤/٢/١٩٩٤ جلسة عمالي ٩/١٩٩٣الطعن (

خروجهـا عـن نطـاق الخـصومة        . أثـره . استبعاد دعوى الضمان الفرعية لعدم سـداد الرسـم         -٢٨١٣
  .واعتبارها غير مطروحة على محكمة االستئناف

  )٤٩٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٠/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٣الطعن (

مـا لـم يتناولـه االسـتئناف مـن          . ة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف فقـط        سلطة محكم  -٢٨١٤
  .قضاء الحكم االبتدائي يصبح باتا ال يجوز لمحكمة االستئناف التعرض له

  )٤٩٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٧/١١/١٩٩٤ جلسة عمالي ٩/١٩٩٤الطعن (
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 القـضاء القطعـي الـذي لـم يكـن محـالً            .نطاق االستئناف يتحدد بما رفع عنه االستئناف فقـط         -٢٨١٥
  .صيرورته نهائياً حائزاً قوة األمر المقضي التي تسمو على النظام العام.لالستئناف

  )٤٩٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٥/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٤الطعن (

  .سلطة محكمة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف فقط -٢٨١٦
مـا ورد بـصحيفته مـن       . مطعون فيه باالسـتئناف مـن قـضاء أول درجـة          المناط في تحديد ال    -

  .طلبات دون ما يورده المستأنف في مذكراته
  )٤٩٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٠/١١/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٥١/١٩٩٤الطعن (

نطاق االستئناف اليتحدد بكل ما سبق صدوره من أحكـام مـن محكمـة أول درجـة وانمـا بمـا                      -٢٨١٧
مالم تتناوله صـحيفة االسـتئناف مـن تلـك األحكـام ال             .طروح منها أمام محكمة االستئناف    هو م 

  .تعد معروضة على المحكمة األخيرة  ويحوز قوة األمر المقضي بعدم استئنافه
  )٤٩٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٠/١٢/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٥٠/١٩٩٤الطعن (

قـضاء محكمـة أول درجـة فيمـا         .  رفع عنه االستئناف فقـط     سلطة محكمة االستئناف تتحدد بما     -٢٨١٨
  .عدم قبول مناقشته أمام محكمة التمييز. أثره. عداه يصبح باتاً

  )٤٩٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٨/١٩٩٤الطعن (

فـي   تحديد المطعون فيه باالستئناف مـن قـضاء أول درجـة هـو الطلبـات الـواردة             فيالعبرة   -٢٨١٩
قضاء محكمة أول درجة فيمـا لـم يطـرح مـن هـذه الطلبـات       . صحيفة االستئناف وليس أسبابه   

  .عدم قبول مناقشته أمام محكمة التمييز.  أثرهً.يصبح باتا
  )٤٩٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٨/١٩٩٤الطعن (

  .حدوده. نطاق االستئناف -٢٨٢٠
  )٤٩٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٣/١٠/١٩٩٥جلسة عمالي  ٩/١٩٩٥الطعن (

نطاق االستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبـات علـى محكمـة أول درجـة وإنمـا بمـا                      -٢٨٢١
انـه ال يجـوز لمحكمـة االسـتئناف أن          . مـؤدي ذلـك   .هو مطروح منها أمام محكمة االستئناف     

  .ستئناف ال ينقلها إليهاتعرض بالتفصيل لما لم تتناوله بالطلب صحيفة االستئناف إذ أن اال
استئناف الطلب األصلي الموجه إلى خصم معـين ال يطـرح علـى محكمـة االسـتئناف الطلـب                    -

  .االحتياطي الموجه إلى خصم آخر
  )٤٩٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/١٠/١٩٩٦ جلسة مدني ٦٨/١٩٩٥، ٧٨ن ناالطع(
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 صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا           االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل         -٢٨٢٢
  .صيرورته باتاً. قضاء أول درجة الذي لم يطعن عليه. رفع عنه االستئناف فقط

  )٤٩٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٣/١١/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ٦٢/١٩٩٦الطعن (

ـ                 -٢٨٢٣ سبة إلـى   االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالن
  . أساس ذلك ومفاده. ما رفع عنه االستئناف فقط

نطاق االستئناف يتحدد بطلبات المستأنف الواردة بالـصحيفة دون مـا يعيـد المطالبـة بـه فـي                     -
  .مذكراته

قصر الطاعنة طلباتها في صحيفة االستئناف على طلـب الحكـم بـأجره مـسكن وأجـرة خـادم                    -
.  طلـب إثبـات أحقيتهـا فـي النفقـة مـن زوجهـا              وزيادة المقرر لنفقة الزوجية بنوعيهـا دون      

  .أثر ذلك.خروجه عن نطاق االستئناف
  )٤٩٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣٠/٦/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ٨٦/١٩٩٦الطعن (

التـزام المحكمـة بعـدم      . نطـاق الـدعوى يتجـدد بتلـك المطالبـة         . ماهيتها. المطالبة القضائية  -٢٨٢٤
ف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم                االستئنا .الخروج عن نطاقها  

   مرافعات١٤٤المادة . المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقط
  )٤٩٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٤/١٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٦الطعن (

تمييز فـي الحكـم المنهـي       الطعـن بـال   . نطاق الطعن بالتمييز ال يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه          -٢٨٢٥
للخصومة ال يستتبع حتما الطعن في جميع األحكام الـسابق صـدورها  عليـه كمـا هـو مقـرر                     

 .بشأن االستئناف

  )٤٩٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٩/١٩٩٢الطعن (

  . لمثا. مناطه. يد الجزء المطعون فيه باالستئناف من قضاء محكمة أول درجةدتح -٢٨٢٦
  )٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٣٨/١٩٩٥الطعن (

رفع االستئناف يترتب عليه نقل موضوع النـزاع فـي حـدود طلبـات المـستأنف إلـى محكمـة          -٢٨٢٧
  . ثاني درجة

  )٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٦/١٩٩٧ جلسة مدني ٥٧/١٩٩٦الطعن (

  . مؤداه. نطاق االستئناف -٢٨٢٨
  . علة ذلك. حظر قبول أي طلب جديد أمام المحكمة االستئنافية -
. اقتصار صحيفة الدعوى على طلـب التطليـق دون التعـرض لآلثـار الماليـة المترتبـة عليـه                   -
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ال . النعي على المحكمة االستئنافية التفاتهـا عـن الطلـب األخيـر المبـدي أمامهـا ألول مـرة                  
  . أساس له

لمحكمـة  . ال يعيبه متـى كـان صـحيحاً فـي نتيجتـه           .  خاطئة اشتمال الحكم على أسباب قانونية     -
  . مثال. التمييز أن تصحح تلك األسباب دون تمييز الحكم

  )٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١٨/١٩٩٧الطعن (

عنـد اسـتئناف    بطالن العقد بطالناً متعلقاً بالنظام العام يعتبر مطروحاً على محكمـة االسـتئناف               -٢٨٢٩
الحكم الذي قضى على أحد الخصوم بالتزام ناشئ عنـه ولـو لـم يعـرض لـه الخـصوم فـي                      

  . صحيفة االستئناف أو في مذكرات دفاعهم
  )٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٦٣/١٩٩٦الطعن (

حكمـة أول درجـة     مـا فـصلت فيـه م      . نطاقهـا . الطلبات المطروحة على المحكمة االسـتئنافية      -٢٨٣٠
  . الطلبات الجديدة في االستئناف غير مقبولة. ورفع عنه االستئناف

لـيس  . سـبيل تداركـه   . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفـصل فـي أحـد الطلبـات                -
  . علة ذلك. الطعن في الحكم ولكن الرجوع لذات المحكمة

  )٦٦ابع المجلد الثاني ص مج القسم الر١٨/٤/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٢١/١٩٩٧الطعن (

التـزام المحكمـة    . أثـر ذلـك   . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضـة          -٢٨٣١
  . 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  . المطعون ضده طلباً عارضاً في هذا الصدد      

قـضاء الحكـم بـالتطليق      . االستئنافية بطلب التطليق المبدى أمام محكمة أول درجـة دون غيـره           
  . يعيبه ويوجب تمييزه. مع حرمان الطاعنة من العوض

  )٦٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٢٤/١٩٩٧الطعن (
  )٦٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٨/٩/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٣٣/١٩٩٨ن والطع(

نطاق الخصومة أمام محكمة ثاني درجة يتحدد بمـا رفـع عنـه االسـتئناف وتناولتـه صـحيفته                    -٢٨٣٢
  . من أوجه النزاع

  )٦٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٢١/١٩٩٧الطعن (

  . اختالفه عن طلب التطليق للنزاع والشقاق بين الزوجين. فسخ الزواج للهجر -٢٨٣٣
طلب الحكم بالتطليق بسبب الهجر ولـيس للنـزاع والـشقاق وخلـو األوراق مـن هـذا الطلـب                     -
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انتقال الدعوى إلى المحكمة االسـتئنافية بأدلتهـا ودفوعهـا وفـي حـدود طلبـات                . أثره. األخير
  . ال عيب. لب التفريق للنزاع أو الشقاقتقرير الحكم خروج نطاق الدعوى عن ط. المستأنف

  )٦٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٢٧/١٩٩٧الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٢٨٣٤
  . مفاد ذلك. رفع عنه االستئناف فقط

  )٦٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/١١/١٩٩٨سة  تجاري جل٦٦٨/١٩٩٧الطعن (

نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الدرجـة الثانيـة وتحديـد نطاقـه فـي               . أثره. رفع االستئناف  -٢٨٣٥
  . يكون باتاً. ما يخرج عن هذا النطاق من قضاء الحكم االبتدائي. حدود ما رفع عنه

  )٦٨ الرابع المجلد الثاني ص مج القسم٢٨/١١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٩/١٩٩٨الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٢٨٣٦
  . رفع عنه االستئناف فقط

  )٦٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٥٣/١٩٩٨الطعن (

 تحديـد المطعـون فيـه باالسـتئناف         طلبات المستأنف الواردة بصحيفة االستئناف هي المناط فـي         -٢٨٣٧
. تحديـد هـذا النطـاق     . من قضاء محكمة الدرجة األولى دون ما يعاود المطالبة به في مذكراتـه            

  . اعتماد الحكم على اعتبارات سائغة: شرط ذلك. موضوعي
  )٦٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٨، ١٣٠ انالطعن(

لغاء الحكم المستأنف يندرج فيه القضاء بمـا رفـضه ذلـك الحكـم مـن طلبـات           طلب المستأنف إ   -٢٨٣٨
  . مثال. علة ذلك. المستأنف

  )٦٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤٩/١٩٩٨، ٤٣٥ انالطعن(

تحديده ليس بما سبق أن ُأبدى أمام أول درجة مـن طلبـات بـل بمـا يعـرض                   . نطاق االستئناف  -٢٨٣٩
اعتبار قضاء محكمـة أول درجـة فيمـا عـداها باتـاً ال              . أثر ذلك . ى المحكمة االستئنافية  منها عل 

  . مثال. يقبل مناقشته لدى محكمة التمييز
  )٦٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١٠/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ٨٧/١٩٩٨الطعن (

الحكـم المـستأنف إلـى      نقل الدعوى بحالتها التي كانـت عليهـا قبـل صـدور             . أثره. االستئناف -٢٨٤٠
مـا لـم تتناولـه صـحيفة        . مفـاده . المحكمة االستئنافية بالنسبة لما رفع عنـه االسـتئناف فقـط          
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يخـرج  . االستئناف التي أودعت بإدارة كتاب المحكمة المرفـوع إليهـا االسـتئناف فـي الميعـاد               
  . عن سلطة المحكمة االستئنافية ولو ورد بمذكرة

  )٧٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/١٠/٢٠٠٠جلسة  أحوال شخصية ٢٠٤/١٩٩٩الطعن (

  . ستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقطاال -٢٨٤١
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له بـه دون مـا يـرد فـي صـلب صـحيفة                     -

  . مثال. الدعوى
يحـوز قـوة    . جة ولم يطـرح علـى محكمـة االسـتئناف         الطلب الذي فصلت فيه محكمة أول در       -

  . األمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام
  )٧٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٦/١٠/٢٠٠٠ جلسة عمالي ١٧/٢٠٠٠الطعن (

  . أثره ونطاقه. االستئناف -٢٨٤٢
لـواردة  الطلبـات ا . مناطـه . تحديد المطعون فيه باالسـتئناف مـن قـضاء محكمـة أول درجـة        -

  . بالصحيفة دون ما يعاود المستأنف المطالبة به في المذكرات
  )٧١مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٥/١١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٠الطعن (

طلبـات المـستأنف    . مناطـه . تحديد المطعون عليه باالستئناف من قـضاء محكمـة أول درجـة            -٢٨٤٣
 .من أسبابالواردة بصحيفة االستئناف وليس ما يستند إليه 

  )٧١مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ١٩/١١/٢٠٠١ جلسة عمالي ٣٧/٢٠٠١الطعن (

تضمين المطعون ضـدها بـصحيفة اسـتئنافها أن مـسكن الطاعـة الـوارد بـصحيفة الـدعوى                    -٢٨٤٤
نعـي الطـاعن أنهـا      . مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكـم المـستأنف           

انتهـاء الحكـم إلـى تطليقهـا علـى          . غيـر صـحيح   . دخولها في طاعته  قبلت حكم أول درجة ب    
 .صحيح. الطاعن ومن ثم فال طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه

  )٥٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٩/٢/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٢٢٨/٢٠٠١الطعن (

عنـه  لها الوالية التامة فـي إعـادة نظـر الـدعوى فـي حـدود مـا رفـع                    . محكمة االستئناف  -٢٨٤٥
 .شرط ذلك. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. االستئناف

  )٥٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٣٠/٢٠٠١، ٤٢٤ انالطعن(

حـق مـن ُأغفـل طلبـه الرجـوع      .  أمامهـا بقاؤه معلقاً. أثره.  عن سهو منها إغفال المحكمة طلباً   -٢٨٤٦
متـى ال يكـون هـذا الطلـب مطروحـاً علـى محكمـة         .  فاتهـا  لذات المحكمة السـتدراك مـا     

 .االستئناف

  )٥٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني ص مج١١/١١/٢٠٠٢ جلسة عمالي ٤٠/٢٠٠١، ٣٩ انالطعن(
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 .نطاقه. االستئناف -٢٨٤٧

  )٥٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/١/٢٠٠٣ جلسة عمالي ٦٦/٢٠٠٢الطعن (

اختالفـه عـن الطعـن باالسـتئناف        . غير الحكم الذي يطعـن فيـه      عدم اتساعه ل  . الطعن بالتمييز  -٢٨٤٨
. الذي يستتبع حتما استئناف جميع األحكام التي سبق صدورها ما لـم تكـن قـد قبلـت صـراحة                   

 .علة ذلك

  )٥٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٢/٢٠٠٣ جلسة عمالي ١٦٦/١٩٩٨، ١٦٥ انالطعن(

ضـمان لجديـة الطعـن ولـيس لتحديـد          .  فـي صـحيفته    استلزام المشرع بيان أسباب االستئناف     -٢٨٤٩
 .مثال. كفاية ورود األسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من اإلبهام. نطاقه

  )٥٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/٣/٢٠٠٣ جلسة مدني ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ انالطعن(

  .علة ذلك. عدم جواز إبداء طلبات جديدة في االستئناف -٢٨٥٠
مقضي ببطالنه إلى عقد آخر يريـده المتعاقـدان لـو علمـا بـبطالن العقـد الـذي                   تحول العقد ال   -

 ١٤٤م. غيـر مقبـول   . طلـب جديـد   . طلبه ألول مرة أمام االسـتئناف     . قصدا في األصل إبرامه   
 .مرافعات

  )٥٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩٠/٢٠٠٢الطعن (

األصـل عـدم قبـول      . رض من طلبات أمام محكمـة االسـتئناف       ما يع . حدوده. نطاق االستئناف  -٢٨٥١
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

  )٥٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٤/٢٠٠٣ جلسة أحوال شخصية ١٦٧/٢٠٠٢الطعن (

نطاق االستئناف يتحدد بالطلبات المبداة أمـام محكمـة أول درجـة فـي حـدود مـا رفـع عنـه                 -٢٨٥٢
 .ليس للمحكمة أو الخصوم تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة: مؤداه. االستئناف

  )٥٠٦جلد الثاني ص مج القسم الخامس الم١٩/٥/٢٠٠٣ جلسة مدني ١٠٢/٢٠٠٢، ٨٩ انالطعن(

أن مـا   . مـؤدى ذلـك   . ما رفع عنه االستئناف وفى حدود طلبـات المـستأنف         . نطاقه. االستئناف -٢٨٥٣
قضى فيه عداها يحوز قوة األمر المقضي التي تسمو علـى النظـام العـام فـال يقبـل مناقـشته                     

 .أمام محكمة التمييز

  )٥٠٧ الثاني ص مج القسم الخامس المجلد٢٣/٦/٢٠٠٣اري جلسة إد ٥٧٧/٢٠٠٢الطعن (
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التـي فـصلت فيهـا محكمـة الدرجـة          :  ماهيتها .الطلبات التي تعرض على محكمة الدرجة الثانية       -٢٨٥٤
إغفـال أحـد الطلبـات أمـام محكمـة الدرجـة            . مؤدى ذلـك  . األولى فقط ورفع عنها االستئناف    

الـنص فـي    . علـة ذلـك   . الرجوع إليها لتستدرك ما فاتهـا الفـصل فيـه         . سبيل تداركه . األولى
. عدم اعتباره فـصال فـي الطلـب الـذي أغفلتـه           . طوق بعبارة رفضت ماعدا ذلك من طلبات      المن

  . إنصراف تلك العبارة إلى الطلبات التي كانت محل بحث في الحكم فقط. علة ذلك
أثـر  . تعلقـه بالنظـام العـام   . القـضائي مبدأ أساسي من مبـادئ النظـام       .  على درجتين  التقاضي -

 .عنه وال للحكم مخالفتهال يجوز للخصوم النزول . ذلك

  )٥٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٨/٢٠٠٣ جلسة أحوال شخصية ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

ليس كل ما عرض من طلبـات أمـام محكمـة أول درجـة وإنمـا مـا هـو                    : نطاقه. االستئناف -٢٨٥٥
مـؤدى  . قضاء محكمة أول درجة فيمـا عـداه يـصير باتـاً     . مطروح منها أمام محكمة االستئناف    

 .غير جائز. الطعن فيه أمام التمييز: لكذ

  )٥٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠٣الطعن (

طلبـات المـستأنف الـواردة بـصحيفة        : مناطـه . تحديد القـضاء المطعـون فيـه باالسـتئناف         -٢٨٥٦
 .مثال. االستئناف وليس باألسباب التي بني عليها االستئناف

  )٥٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠٣الطعن (

. قاعـدة مـستحدثة   . عند غياب المـستأنف أو المـستأنف عليـه        حتى  جوب الحكم في االستئناف     و -٢٨٥٧
معيـار  . أن يكون االسـتئناف صـالحاً للفـصل فيـه وإال قـررت المحكمـة شـطبه            . شرط ذلك 

مفـاد  . الهم وتحديـد طلبـاتهم ودفـاعهم      إدالء الخـصوم بـأقو    . صالحية االستئناف للفصل فيـه    
للمحكمة السلطة في نظـر الـدعوى والفـصل فيهـا عنـد غيـاب المـدعى أو المـستأنف                    . ذلك

 .مثال. وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى

  )٥٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٥/٢٠٠٥ جلسة عمالي ١٧١/٢٠٠٤الطعن (

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . ثرهأ. صدور حكم شهر اإلفالس    -٢٨٥٨
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                 . وذمته المالية ال تتجزأ   
يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي             له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما        

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     

ـ         : علة ذلك . شهر اإلفالس  وافر أهليـة الطـاعن وقـت رفـع     أن العبرة في قبول الطعـن هـي بت
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خطأ فـي تطبيـق القـانون بمـا يوجـب           . التفات الحكم عن الدفع ببطالن هذا االستئناف      . الطعن
 .تمييزه

  )٥٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٤٢/٢٠٠٤الطعن (

.  الفرعيـة  ال يطـرح بذاتـه دعـوى الـضمان        . استئناف الحكم الصادر في الـدعوى األصـلية        -٢٨٥٩
إذا امتنع على طالب الضمان اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي دعـواه لقـضاء الحكـم            . 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

  )٥١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ١١١/٢٠٠٣، ٨١ انالطعن(

اشتماله حتمـاً علـى قـضاء ضـمني باختـصاص           . الحكم االبتدائي الصادر في موضوع الدعوى      -٢٨٦٠
القـضاء  . أثـره . قصر الخصم استئنافه علـى قـضاء الحكـم فـي الموضـوع     . المحكمة بنظرها 

عـدم جـواز إهـدار تلـك الحجيـة ولـو            . يالضمني في االختصاص يحوز حجية األمر المقض      
 .علة ذلك. كان الحكم مخالفاً لقواعد االختصاص الوالئي

  )٥١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٦/٢٠٠٤الطعن (

العبـرة هـي بالطلبـات الختاميـة        . نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخـصوم الـصريحة الجازمـة          -٢٨٦١
التـزام المحكمـة بالفـصل      .  هذا التحديد يلـزم الخـصوم والقاضـي        .التي تدور الخصومة حولها   

 . 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            

 لموضوع جديد لـم يعـرض علـى محكمـة أول درجـة ولـم يكـن ضـمن                    محكمة االستئناف 
 .مثال. الطلبات فيها

  )٥١١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٥/٢٠٠٦اري جلسة إد ٢١٨/٢٠٠٥الطعن (

 . ذلـك  مـؤدى . طلبات المستأنف الـواردة بختـام صـحيفة االسـتئناف         . مناطه. نطاق االستئناف  -٢٨٦٢
عـدم جـواز مناقـشته مـن جديـد          : الزم ذلـك  . يما عداها باتاً  اعتبار قضاء المحكمة االبتدائية ف    

 .مثال. أمام التمييز

  )٥١١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٩/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٤٦٣/٢٠٠٥الطعن (

: مـؤدى ذلـك   . طلبات المستأنف الـواردة بختـام صـحيفة االسـتئناف         . مناطه. نطاق االستئناف  -٢٨٦٣
عـدم جـواز مناقـشته مـن جديـد          : الزم ذلـك  . ائية فيما عداها باتاً   اعتبار قضاء المحكمة االبتد   
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 .مثال. أمام التمييز

 )٥١١مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٦٣/٢٠٠٥الطعن (

إعـادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت فيهـا المحكمـة               . مؤداه. نظام التقاضي على درجتين    -٢٨٦٤
 نظرهـا علـى أسـاس       سـتئناف لمحكمـة اال  . أثر ذلك . ستئنافام محكمة اال  االبتدائية مرة ثانية أم   

  . 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 . ىعدم فصل األخيرة في موضوع الدعو     . مناطه
 .التقاضي على درجتين

 )٣٧٠ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٧جلسة عمالي  ١٥٤/٢٠٠٧الطعن (

 فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة برمتـه إلـى              الذي أو المقابل ينقال النزاع      ي الفرع االستئناف -٢٨٦٥
 سـلطة   سـتئناف لمحكمـة اال  . ي األصـل  سـتئناف  حدود المطلوب فيهما واال    في ستئنافمحكمة اال 

 تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير      فـي  النزاع من كافة وجوهه ولهـا أن تـذهب   فيالفصل  
  . أساس ذلك. محكمة أول درجة

اً مقابالً بطلـب زيـادة نفقـة الزوجيـة والـصغير بنوعيهـا وأجـر                استئنافإقامة المطعون ضدها     -
. همـا ي إعادة تقدير النفقة بمـا تـراه مناسـباً لـسد حاجت            فستئنالمحكمة اال  :أثره. مسكن الحضانة 

انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بهـا ال تكفـى سـوى حاجـة المطعـون ضـدها بنوعيهـا دون                     
 .غير صحيح.  على ذلكالنعي. السكن وبأسباب سائغة لها أصل باألوراق

 )٤٧١ ص٣ ج٣٥ سمجلة القضاء والقانون ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٢٨٦٦
مـا يطلـب الخـصم      : مناطـه . تحديد المطعون فيه باالسـتئناف    . مؤداه. رفع عنه االستئناف فقط   

 .مثال. القضاء له به في ختام صحيفته دون ما يرد في الصحيفة أو في مذكرات الدفاع

 )٤٥٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٤/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٤/٢٠٠٧لطعن ا(

 .نطاقه. االستئناف -٢٨٦٧

 )٣٠٢ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٠/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٧٢/٢٠٠٧الطعن (

يتحدد بالطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجـة وفـى حـدود مـا رفـع                 . نطاق االستئناف  -٢٨٦٨
اليجوز للمحكمـة أو الخـصوم الخـروج عليهـا سـواء بتغييـر مـضمونها أو                 . افعنه االستئن 

  .استحداث طلبات جديدة



 المرافعات        

 

- ٤٨٧ -  

. الزمـه .  قصر الطاعنة طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة علـى طلـب التطليـق للـضرر                -
 .عدم قبول معاودة طلبها بالنفقة أمام محكمة االستئناف

 )٥١١ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١٢/٢٠٠٨ جلسة أحوال شخصية ٤٢٠/٢٠٠٨الطعن (

مـا لـم    . تحديده بما يعرض من طلبات سبق إبداؤها أمـام محكمـة أول درجـة             . نطاق االستئناف  -٢٨٦٩
يعرض منها على االستئناف يصبح باتاً ويحوز الحجيـة التـي تـسمو علـى اعتبـارات النظـام                   

  . العام
التقـادم الخمـسي والمبـدي فـي        رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن ب             -

. أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً علـى محكمـة االسـتئناف             . أثره. الصحيفة أو جلسات المرافعة   
 .عدم قبول الطعن على الحكم بذلك ألنه ال يصادف محالً في قضاءه

  )١٦٦ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (
 

  -:نصاب االستئناف -٢

تقـديم المـدعي عليـه طلبـاً عارضـاً أو           . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنـصاب االسـتئناف         -٢٨٧٠
يكون التقدير على أساس األكبـر قيمـة مـن الطلبـين األصـلي أو               . إقامته دعوى ضمان فرعية   

 .العارض ال على أساس مجموع الطلبين في الدعوى

 )٣١٢ ص٣ ج٣٤والقانون س مجلة القضاء ١٣/١١/٢٠٠٦ جلسة عمالي ١٥٥/٢٠٠٥الطعن (

. تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشـئة عـن سـبب قـانوني واحـد         -٢٨٧١
  .المقصود بالسبب القانوني الواحد

تقـدر الـدعوى بقيمتهمـا      . السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الـزواج الـصحيح            -
جواز اسـتئناف األحكـام الـصادرة بهـا أيـاً مـا كـان               . يمةالنفقة المستمرة غير مقدرة الق    . معاً

جواز استئناف المهر المقضي بـه أيـاً كانـت قيمتـه طالمـا كـان محـل                  : مؤدى ذلك . مقدارها
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياً. مخالفة الحكم ذلك. مطالبة به مع النفقة

 )٣٦٩ ص٣ ج٣٤ القضاء والقانون س مجلة٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥الطعن (

  -:تغيير سبب الدعوى أمام محكمة االستئناف -٣

جـائز أمـام محكمـة     . تغيير سبب الدعوى مع بقـاء موضـوع الطلـب األصـلي علـى حالـه                -٢٨٧٢
جواز تغييـر سـببه إلـى االسـتغالل كعيـب           . طلب بطالن سند الدين لإلكراه    . مؤداه. االستئناف
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عـدم جـواز اعتبـاره      . ك تغييراً لموضـوعها وهـو الـبطالن       من عيوب اإلرادة دون أن يعد ذل      
 .يعيبه ويوجب تمييزه. إغفال الحكم الرد عليه. طلباً جديداً أمام االستئناف

  )٥١٤ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣٠٠/٢٠٠٧الطعن (

  -:خصومة االستئناف مستقلة عن خصومة أول درجة -٤

تعتبر مستقلة عن الخـصومة أمـام محكمـة أول درجـة بـالنظر إلـى                . فالخصومة في االستئنا   -٢٨٧٣
. 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    .باالسـتئناف زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خـصومة الطعـن     

 .الهيئة العامة لشئون القصر بعد صدور الحكم االبتدائي

  )٣٠١ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٦/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥١٠/٢٠٠٥الطعن (

  -:فيهخل والتدمن حيث أشخاصه واإلدخال  -٥

االسـتئناف بالنـسبة     عـدم قبـول      . أثـره  .عدم توجيه طلبات إلى الطاعن أمام محكمة أول درجة         -٢٨٧٤
  .إليه

  )٥٢ سنوات ص ٧ مج ٧/١١/١٩٧٣ جلسة تجاري ١٩٧٣ / ٢٢ نالطع( 

استبعاد الحكم االبتدائي طلب تدخل المطعون ضده األول لعـدم سـداده الرسـوم المـستحقة علـى               -٢٨٧٥
 قـضاء المحكمـة     . صـدر فيهـا ذلـك الحكـم        التـي  خروجه عن الخصومة     . مؤداه .ذلك الطلب 

  .مخالفة للقانون تستوجب تمييزه.  الموضوعفيستئناف شكال وفصلها االستئنافية بقبول اال

  )٥٢ سنوات ص ٧ مج ٢٧/٢/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ / ١ نالطع( 

قصر االستئناف على قضاء الحكم بـإلزام الطاعنـة بـدفع الديـة دون القـضاء برفـضها قبـل                     -٢٨٧٦
ضـاً أمـام محكمـة       النزاع حول مـساءلة هـذه الـوزارة ال يكـون معرو            . مؤداه .وزارة معنية 

  .االستئناف ويعتبر نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه

  )٥٢ سنوات ص ٧ مج ٢١/١١/١٩٧٣ جلسة تجاري ١٩٧٣ / ١٥ نالطع( 

  . مرافعات٥٠ م .جوازي للقاضى. اإلدخال أمام محكمة الدرجة األولى -٢٨٧٧

  .ستئناف االفي ال يجوز إدخاله . الدعوى أمام محكمة الدرجة األولىفيمن لم يكن خصماً  -

   )٥٢ سنوات ص ٧ مج ٢٢/١١/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٩٧٨ / ٣٤ نالطع( 
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جائز من كل من كان طرفاً في الخـصومة أمـام المحكمـة التـي أصـدرت                 . الطعن في األحكام   -٢٨٧٨
الحكم المستأنف أو المطعون فيه ولم يتخل عـن منازعتـه مـع خـصمه حتـى صـدور الحكـم                     

 .ضده

  )٢٣١ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٩٦/١٩٨١الطعن (

المطلـوب الحكـم فـي مواجهتـه ووقـف          . غير جائز إال من المحكوم عليـه      . الطعن في األحكام   -٢٨٧٩
 .ال يقبل منه طعناً في الحكم ما دام لم يقض عليه بشيء. من النزاع موقفاً سلبياً

  )٢٣١ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥/١٩٨٣الطعن (
  )٢٣١ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٧١/١٩٨٢والطعن (
  )٢٣١ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٨٢والطعن (

ال ممن كان خـصماً فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه الحكـم المطعـون فيـه                     الطعن ال يجوز إ    -٢٨٨٠
 .وبالصفة التي أسندت إليه فيه

غيـر مـانع لـه مـن إنكـار هـذه            . محكوم عليه على الحكم بالصفة التي أسندت إليه فيه        طعن ال  -
 .الصفة كوجه من أوجه طعنه عليه

اسـتئنافه باسـمه مجـرداً دون اإلشـارة         . صدور الحكم على الخصم بـصفته ممـثالً للمؤسـسة          -
 .عدم قبول االستئناف لرفعه بغير ذات الصفة المحكوم بها على الطاعن. لصفته

  )٣٦٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٨٦عن الط(

الحكم بعدم قبول طلب التدخل ال يجعل طالب التـدخل طرفـاً فـي الـدعوى أو الحكـم الـصادر                      -٢٨٨١
اعتباره محكوماً عليه فـي طلـب التـدخل ولـه اسـتئناف             . فيها وال يملك الطعن على هذا الحكم      

 .هالحكم القاضي بعدم قبول تدخل

  )٣٦٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤٤/١٩٨٧الطعن (

اختـصاصه أمـام محكمـة      . من لم يكن خصماً في الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف               -٢٨٨٢
 .التمييز غير جائز

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

  .اف يحددها الحكم االبتدائيأطراف خصومة االستئن -٢٨٨٣
  )٤٩٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٣٥/١٩٩٠الطعن (
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: مثـال . اختصامه في الطعـن بـالتمييز غيـر مقبـول         .من لم يكن خصماً أمام محكمة االستئناف       -٢٨٨٤
القضاء بعدم جواز االستئناف بالنسبة لمـن صـرحت محكمـة أول درجـة بإدخالـه ولـم يقـم                    

  .عدم قبول اختصامه في الطعن بالتمييز. أثره. ب اإلدخال بذلكطال
  )٤٩٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣١/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥١/١٩٩٣الطعن (

إدخـال الهيئـة    : مثـال .علتـه . جـائز . إدخال جهة اإلدارة ألول مرة أمـام محكمـة االسـتئناف           -٢٨٨٥
  .العامة لإلسكان لتقديم ما لديها من معلومات

  )٥٠٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٩/١١/١٩٩٣ جلسة مدني ٧/١٩٩٣عن الط(

اسـتئنافه  . من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجـة ولـم يلزمـه الحكـم بـشيء                   -٢٨٨٦
  .الحكم غير جائز

  )٥٠٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٨/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٤الطعن (

للخـصم ولـيس لممثلـه إذ الـدعوى هـي دعـوى الخـصم وليـست                 ثبوتها  . الصفة في الطعن   -٢٨٨٧
لوكيـل الـوزارة بـصفته      . صدور الحكم اإلبتدائي ضـد وزيـر التربيـة بـصفته          : مثال. لممثله

  .علة ذلك. استئنافه
 .يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته لوكيل الوزارة -

  )٥٠٠ صألولا مج القسم الثالث المجلد ٣٠/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٤الطعن (

  . نطاقها من حيث أشخاصها. الخصومة في االستئناف -٢٨٨٨
. مخالفـة ذلـك لقواعـد االختـصاص      . االختصام أمام االستئناف يعد بدءاً لدعوى جديـدة أمامهـا          -

  . مثال
  )٧١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٧، ٥٣ انالطعن(

غيـر جـائز فـي      . لـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف       إدخال من لم يكن خصماً فـي الـدعوى ا          -٢٨٨٩
  . االستئناف

  )٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٩٨الطعن (

المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المـدعى عليـه ويتحـدد بهـا نطـاق        -٢٨٩٠
  . الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي

  . حديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليهالمناط في ت -
  . مثال لما ال يعد طلباً جديداً. ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف -

  )٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/١٠/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٦٤/١٩٩٨الطعن (
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  . تج به إالّ على من رفع عليه وأالّ يحهفيد من الطعن في الحكم إالّ رافعاألصل أال ي -٢٨٩١
ال أثـر لـه علـى الطعـن المرفـوع مـن             . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن فـي الحكـم          -

 ١٣٤/٢م. خروج المـشرع عـن هـذه القاعـدة فـي حـاالت ثـالث              . علة ذلك . آخرين صحيحاً 
 لمن فوت ميعـاد الطعـن فـي الحكـم أو قبلـه حـق              . مفاده. مرافعات منها عدم القابلية للتجزئة    

للمحكمـة  . قعـوده عـن ذلـك     . الطعن فيه حال نظره مرفوعاً من أحدهم منضماً إليه في طلباتـه           
  . وأثره. حكمة ذلك. أن تأمر باختصامه في الطعن

.  أثـر ذلـك    -الطـاعنين -استئناف أحد المحكوم عليهم وأمر المحكمة باختـصام بـاقي الورثـة              -
. السـتئناف لـسابقة الفـصل فيـه    القـضاء بعـدم جـواز نظـر ا       . إقامة استئناف آخر من أحدهم    

  . صحيح
  )٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٣/١٩٩٩الطعن (

ال يـؤدي نظرهمـا     . الدعوى الفرعية تختلف عن الـدعوى األصـلية خـصوماً ومحـالً وسـبباً              -٢٨٩٢
  . والفصل فيهما معاً إلى إدماج إحداهما في األخرى

  . صمالمناط في تحديد الخ -
مـا يترتـب   . يتحدد بالحكم الـصادر مـن محكمـة أول درجـة          . أطراف الخصومة في االستئناف    -

  . مثال. عدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة: على ذلك
  )٧٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/١١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٢٩/٢٠٠٠الطعن (

عتبـار المتـدخل طرفـاً فـي الـدعوى كـاألطراف            ا. أثـره . التدخل االختصامي في الـدعوى     -٢٨٩٣
األصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ويبـدى مـا يـشاء مـن دفـاع                

  . فيها
. أن يكون الفـصل فيـه بمـا ال يحتمـل غيـر حـل واحـد                . مقصوده. عدم قابلية النزاع للتجزئة    -

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

  )٧٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠٠الطعن (

إذا كـان قـد خاصـم أو        . شـرطه . انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثـة أو عـن التركـة            -٢٨٩٤
  .ن التركة بحق عليهاخوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم ع

كفايـة أن  . مـؤدى ذلـك  . ال يقبـل التجزئـة  . دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة   -
: مثـال . يبديه البعض ليستفيد منه البعض اآلخر إذ يعد مبديه نائباً عـن البـاقين فيـستفيدون منـه                 

 .استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً

  )٥١٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٥١/٢٠٠٢ن الطع(
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اعتبـار هـذا    . مفـاده . اقتصار طلبات الخصم المتدخل علـى تأييـد طلبـات الخـصم األصـلي              -٢٨٩٥
 .مثال. جواز طلبه ألول مرة أمام محكمة االستئناف. مؤداه. نضمامياًال التدخ

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

 .مثال. غير جائز. إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في االستئناف -٢٨٩٦

  )٥١٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥الطعن (

 نظر إلـى  تعتبر مستقلة عن الخـصومة أمـام محكمـة أول درجـة بـال             . الخصومة في االستئناف   -٢٨٩٧
.  زوال صفة النائب عن أحد 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    .زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خـصومة الطعـن باالسـتئناف     

 .بعد صدور الحكم االبتدائي القُصرالهيئة العامة لشئون 

  )٥١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١٠/٢٠٠٥الطعن (

جواز التدخل في االستئناف لمـن يطلـب االنـضمام ألحـد الخـصوم             . نطاقه. التدخل االنضمامي  -٢٨٩٨
 .مؤيداً له في طلباته

  )٥١٣ الخامس المجلد الثاني ص مج القسم٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٣٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠ن والطع(

 فـي الحكـم الـصادر     . مـن رفـع عليـه     علـى   الطعن ال يفيد منه إال من رفعه وال يحتج به إال             -٢٨٩٩
إغفـال  . وجـوب اختـصام جميـع المحكـوم لهـم وإن تعـددوا      . موضوع غير قابـل للتجزئـة    

.  دون محكمـة التمييـز أن تـأمر الطـاعن باختـصامه            ستئناف محكمة اال  التزام. اختصام أحدهم 
  . علة ذلك. عدم قبول الطعن. أثره. عدم استجابته ألمر المحكمة

وجـوب اختـصام جميـع المحكـوم        . موضوع غير قابل للتجزئـة    . بطالن إجراءات البيع الجبري    -
إغفـال المـستأنف اختـصام الراسـي عليـه المـزاد وقعـوده عـن                . ستئنافلهم أمام محكمة اال   

 .ستئنافعدم قبول اال. أثره. اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك

 )٣٥٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١/١٠/٢٠٠٧جلسة مدني  ٨١٠/٢٠٠٦الطعن (

 .مثال.  الحكم المستأنففي إدخال من لم يكن خصماً ستئناف االفييجوز  ال -٢٩٠٠

 )١٨٩ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٠٣٤/٢٠٠٦الطعن (

دد باألشـخاص الـذين كـانوا مختـصمين أمـام محكمـة الدرجـة               تتح. الخصومة في االستئناف   -٢٩٠١
مخالفـة لقواعـد االختـصاص      . قيام االختصام أمام محكمة االستئناف على خـالف ذلـك         . األولى

  . علة ذلك. ومبدأ التقاضي على درجتين
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إغفال طلب إدخال خصوم جدد لم يكونوا خصوماً في الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف                -
 .ال يعيبه. عدم رده على دفاع ظاهر البطالن. كمال يعيب الح

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

. االسـتثناء . األصل أن الطعن ال يفيد منه إال من رفعه وال يحتج به إال علـى مـن رفـع عليـه                     -٢٩٠٢
لتـضامن أو فـي دعـوى يوجـب         صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام با           

 أو قبـل    ملمن فوت ميعـاد الطعـن مـن المحكـوم علـيه           . القانون فيها اختصام أشخاص معينين    
. الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع مـن أحـد زمالئـه منـضماً إليـه فـي طلباتـه                     

هـدف المـشرع مـن ذلـك هـو توحيـد            .  أن تأمر المحكمة باختـصامه     بوجو.  عن ذلك  قعوده
  .  تعلق ذلك بالنظام العام.اء في الخصومة الواحدةالقض

 ويتـأبى علـى تعـدد    موضوع غير قابـل للتجزئـة  . النزاع حول صحة أو بطالن حكم إيقاع البيع  -
عدم اختصام الراسي عليهما المزاد في الطعن علـى الحكـم بطريـق االسـتئناف وقعـود        . الحلول

 .حكمبطالن ال. أثره. صامهما فيهتالمحكمة عن األمر باخ

  )٣٢٦ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٩/١/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٤٣/٢٠٠٨الطعن (

 -:استئناف المدعى العام للحكم الجزائي الصادر بالغرامة -٦

يجوز له استئناف الحكم الصادر فـي جنحـة بالغرامـة التـي ال تجـاوز أربعـين                  . المدعى العام  -٢٩٠٣
 . ديناراً دون المحكوم عليه

 .مؤدي ذلك. رورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدهاصي. الحكم الجزائي -

  )٥١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/١١/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٨١/٢٠٠٥الطعن (

 -:األثر الناقل لالستئناف -٧

االستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة االستئنافية بما قدمـه الخـصوم مـن دفـوع وأوجـه دفـاع                    -٢٩٠٤
  .ام محكمة أول درجة ما لم يتنازل عنهاوأدلة أم

التفات الحكم االستئنافي عن طلب أبدى أمام محكمة أول درجـة ويعتبـر عنـصر مـن عناصـر                    -
  . قصور وإخالل بحق الدفاع يوجب تمييزه.الدفاع الجوهري

  )٥٣ سنوات ص ٧ مج ٣/٥/١٩٧٦ جلسة أحوال شخصية ١٩٧٥ لسنة ١الطعن (

 فـي محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة             االستئناف ينقل الدعوى إلى      -٢٩٠٥
  .حدود طلبات المستأنف

  )٥٣ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٤/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٩٧٨ لسنة ٤٩الطعن (
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ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالـدعوى األصـلية ارتباطـاً وثيقـاً بحيـث ال يمكـن مناقـشة                    -٢٩٠٦
اسـتئناف المطعـون    .  مـؤداه  .جميـع عناصـره   الدعوى الفرعية إال بعد طرح النزاع األصـلي ب        

 فـي ضدها الدعويين وطلبها رفض الدعوى األصلية يتـضمن بطريـق اللـزوم طلـب القـضاء                 
 تحدى الطاعنـة بـبطالن صـحيفتي االسـتئنافين لخلوهمـا مـن الطلبـات أو                 .الدعوى الفرعية 

  . غير محلهفي .بقضاء الحكم المطعون فيه بما لم تطلبه المستأنفة

  )٥٣ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٤/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٩٧٨ لسنة ٧١الطعن (

 فـصلت فيهـا المحكمـة       التـي  هـو إعـادة نظـر ذات القـضية           .نظام التقاضى على درجتـين     -٢٩٠٧
  .االبتدائية أمام محكمة االستئناف دون ما طرح لقضية جديدة

  .لواقعيةاالستئناف ينقل موضوع النزاع إلى محكمة االستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته ا -

  )٥٣ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٥/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٦الطعن (

 حـدود مـا رفـع عنـه         فـي االستئناف ينقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمـة االسـتئناف            -٢٩٠٨
  .االستئناف

  . قصور يتعين تمييزه.إغفال الحكم المطعون فيه عن دفاع جوهري -

  )٥٤ سنوات ص ٧ مج ١٦/٥/١٩٧٣ جلسة مدني ١٩٧٢ لسنة ٤الطعن (

 كانـت عليهـا قبـل صـدور         التـي االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانيـة بحالتهـا            -٢٩٠٩
 عـدم جـواز تعـرض       . مـؤدى ذلـك    .الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنـه االسـتئناف فقـط          

  . أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنففيالمحكمة للفصل 

  )٥٤ سنوات ص ٧ مج ١/٤/١٩٧٤لسة  جمدني ١٩٧٣ لسنة ١٣الطعن (

االستئناف يطرح على محكمة االستئناف الدعوى التي كانـت مطروحـة علـى محكمـة الدرجـة                  -٢٩١٠
 .مفاد ذلك. األولى بجميع عناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية

  )٢٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/١/١٩٨٠ تجاري جلسة ١٤/١٩٧٩الطعن (
  )٢٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٣/١٩٨٢ي جلسة  مدن٢٥/١٩٨١والطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلـى محكمـة الدرجـة الثانيـة بجميـع عناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا                    -٢٩١١
 .مؤدى ذلك. القانونية

  )٢٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/١٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٢الطعن (
  )٢٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص١٢/١/١٩٨٣ تجاري جلسة ١١٠/١٩٨٢والطعن (
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نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة االسـتئناف بحالتـه التـي كـان عليهـا                . أثره. االستئناف -٢٩١٢
 .ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تسوي مركز المستأنف. قبل صدور الحكم المستأنف

  )٢٤٢ص مج القسم األول المجلد األول ٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٨٣الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة االستئنافية بما قـدم فيهـا أمـام محكمـة أول درجـة مـن                     -٢٩١٣
اسـتئناف المطعـون ضـده      . أوجه تمسك الطاعن أمـام محكمـة أول درجـة بـدفاع جـوهري             

قـصور  . عـدم تمحيـصها لـه     . يستتبع أن يكون هذا الدفاع معروضاً على محكمـة االسـتئناف          
 .وإخالل

  )٢٤٣ مج القسم األول المجلد األول ص٣/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٠٤/١٩٨٤الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمـة االسـتئناف بمـا سـبق أن أثـاره المـستأنف عليـه أمـام                      -٢٩١٤
اعتبارهـا مطروحـة مـا لـم يتنـازل          . مـؤدى ذلـك   . من دفوع وأوجه دفاع   محكمة أول درجة    

 .عنها صراحة أو ضمناً

  )٢٤٣ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٨٢الطعن (

 .نطاقه. األثر الناقل لالستئناف. استئناف -٢٩١٥

  )٢٤٣ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١/١٩٨٣الطعن (

طـرح الـدفاع الجـوهري المتعلـق بـه علـى            . أثـره . رفع االستئناف بطلب األجر اإلضـافي      -٢٩١٦
. التفاتهـا عنـه وعـدم مواجهتهـا إيـاه بمـا يقتـضيه             . زل عنه محكمة االستئناف ما دام لم يتنا     

 .مثال. إخالل بحق الدفاع

  )٣٨٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/١١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٢٢/١٩٨٦الطعن (

 .مؤداه. لالستئناف. األثر الناقل -٢٩١٧

 الـشهود الـذين     لهـا االكتفـاء بـشهادة     . ال عليها إن لم تجر تحقيقاً جديـداً       . الدرجة الثانية محكمة   -
ولها أن تذهب فـي تقـدير أقـوالهم بمـا يغـاير النتيجـة التـي                 . سمعتهم محكمة الدرجة األولى   

 .أخذت بها محكمة أول درجة

  )٣٨٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٨٧الطعن (
  )٣٨٠ األول ص مج القسم الثاني المجلد٢٩/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٨والطعن (
  )٣٨٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢٩/١٩٨٨والطعن (
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سـلطة محكمـة االسـتئناف فـي االكتفـاء بـأقوالهم الـشهود              . مـؤداه . األثر الناقل لالستئناف   -٢٩١٨
لها األخـذ بنتيجـة مغـايرة لمـا انتهـت إليـه محكمـة        . بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة  

 .أول درجة

  )٣٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/١٢/١٩٨٨ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٧الطعن (

 .مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩١٩

  )٣٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢/٥/١٩٨٨ مدني جلسة ٥٤/١٩٨٧الطعن (

يطرح الدعوى على محكمة الدرجة الثانية بأدلتهـا ودفوعهـا ودفاعهـا أمـام محكمـة                االستئناف   -٢٩٢٠
 .يكن قد أبدى منها أمام محكمة الدرجة األولىدرجة وما لم أول 

  )٣٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ٣/١٩٨٨الطعن (

إلى محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي               االستئناف ينقل الدعوى     -٢٩٢١
 .حدود طلبات المستأنف

  )٣٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ١٧/١٩٨٨الطعن (

الطعـن بـالتمييز فـي الحكـم المنهـي          . نطاق الطعن بالتمييز ال يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه          -٢٩٢٢
للخصومة ال يستتبع حتماً الطعن في جميع األحكام الـسابق صـدورها عليـه كمـا هـو مقـرر                    

 .بشأن االستئناف

  )٣٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٨٨الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجـة الثانيـة بأدلتهـا وعناصـرها فـي حـدود طلبـات                    -٢٩٢٣
 .المستأنف ما لم يتنازل عنها

  )٣٨٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٨٨الطعن (

 .حدود ذلك.  المحكمة االستئنافيةاالستئناف يترتب عليه إعادة طرح الدعوى على -٢٩٢٤

  )٣٨٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٨، ١٢٥ انالطعن(

 .مؤداه وحدوده. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٢٥

  )٣٨٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩/١٩٨٩الطعن (

 .مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٢٦

  )٣٨٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٩الطعن (
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 .مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٢٧

  )٣٨٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٩، ١٧٠ انالطعن(

نقل موضوع النـزاع برمتـه إلـى محكمـة االسـتئناف وإعـادة طرحـه                . أثره. رفع االستئناف  -٢٩٢٨
أن يكـون لمحكمـة االسـتئناف مـن         : مـؤدى ذلـك   .  مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعيـة      عليها

تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد فـي الحكـم المـستأنف مـن أخطـاء ماديـة وأن تقـضي علـى                       
. قول محكمـة االسـتئناف أنـه كـان لمحكمـة أول إجـراء التـصحيح               . موجب الوجه الصحيح  

 .استطراد زائد يستقيم الحكم دونه

  )٣٨٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٨٩الطعن (

 .مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٢٩

  )٣٨٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٠/١٠/١٩٩١ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٠الطعن (

ما أبدى أمام محكمة أول درجـة مـن دفـوع ودفـاع يعتبـر مطروحـاً علـى                   . أثره. االستئناف -٢٩٣٠
  .عدم التنازل عنها. شرط ذلك. مة االستئنافمحك

  )٤٨٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٩٠الطعن (

  .حدود رقابتها على أعمال محكمة أول درجة. محكمة االستئناف -٢٩٣١
استبدال محكمة االستئناف التعويض الفـوري المنجـز بـالتعويض المحكـوم بـه فـي صـورة                   -

اة ال يعد مجاوزة للطلبات فـي الـدعوى والحكمـا للمطعـون ضـده بمـا لـم                   مرتب لمدى الحي  
  .يطلبه
  )٤٨٦ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٠، ٢٤٤ انالطعن(

اعتبـار النـزاع مطروحـاً      . مهمتها ال تقتصر على محاكمة الحكم المـستأنف       . محكمة االستئناف  -٢٩٣٢
ها أن تذهب في تقدير التعـويض بمـا يخـالف محكمـة أول درجـة                ل. عليها لتفصل فيه من جديد    

  .ما يكفي في ذلك. وليس عليها أن تفند تقدير األخيرة
  )٤٨٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٠، ٢٤٧ انالطعن(

  .أثره. واليتها عامة في إعادة نظر الدعوى. محكمة االستئناف -٢٩٣٣
  )٤٨٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٢/١٢/١٩٩٢ جلسة وال شخصيةأح ١١/١٩٩٢الطعن (
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االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة االستئناف بكافة عناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                  -٢٩٣٤
عليهـا أن تـسلط رقابتهـا علـى أعمـال           . محكمـة االسـتئناف   . حدود ما رفع عنه االسـتئناف     

  .علة ذلك. في شأن تقدير األدلةمحكمة أول درجة لسلطتها التقديرية 
  )٤٨٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٩٠الطعن (

مـن سـلطة محكمـة االسـتئناف دون         . إرساء القاعدة القانونية السليمة علـى وقـائع الـدعوى          -٢٩٣٥
لنـزاع  أن ا . علـة ذلـك   . اعتداد بوصف الخصوم أو الحكم المستأنف إذا كـان مخالفـاً للقـانون            

  .ال عليها أن لم تفند ما استخلصته محكمة أول درجة. يعتبر معروضا عليها من جديد
  )٤٨٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٠/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٩٢الطعن (

  .اقتصاره على ما رفع عنه االستئناف فقط. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٣٦
  )٤٨٨ صاألوللقسم الثالث المجلد  مج ا٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥/١٩٩٣الطعن (

 حدود ما سبق أن أثاره المستأنف ضـده مـن دفـوع أو أوجـه دفـاع                  فياالستئناف ينقل الدعوى     -٢٩٣٧
وجـوب أن تعـرض المحكمـة االسـتئنافية         . أثـر ذلـك   . مادام لم يتنازل عنها صراحة أو ضمنا      

  .لطلباته وأوجه دفاعه ودفوعه المبداه أمام محكمة أول درجة
  )٤٨٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٣الطعن (

. سلطة محكمة االستئناف في القـول الفـصل فـي تقـدير األدلـة             . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٣٨
  .شرط ذلك. لها أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة

  )٤٨٨ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٧/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٥/١٩٩٣الطعن (

. محكمة االستئناف واليتها تامة في إعادة نظر الدعوى فـي حـدود مـا رفـع عنـه االسـتئناف                    -٢٩٣٩
  .لها تقدير التعويض على نحو مخالف لتقدير محكمة أول درجة

  )٤٨٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٣/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٩٣الطعن (

ف ينقل الدعوى إلى محكمة االستئناف بمـا قـدم فيهـا أمـام محكمـة أول درجـة مـن                     االستئنا -٢٩٤٠
اعتبارهـا مطروحـة مـا لـم يتنـازل عنهـا صـراحة أو             . مؤدى ذلك . وجه دفاع وأدلة  أدفوع و 
. مفـاده . عدم تمسك الطاعن أمام محكمة االسـتئناف بـدفعين ليـسا مـن النظـام العـام                . ضمنا

  .التنازل الضمني عنهما
  )٤٨٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٩٣الطعن (

 الـدفاع والتأكيـدات التـي قـدمت لمحكمـة أول            وأوجهمؤداه أن الدفوع    . األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٤١
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درجة تعتبر مطروحة على المحكمة االسـتئنافية مـا لـم تتـضمن المـذكرات أو المواقـف فـي             
  . أو ضمنياً عنهااالستئناف ما يعد نزوالُ صريحاً

  )٤٨٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٣الطعن (

عدم التمسك صراحة في صـحيفة االسـتئناف بإعمـال الـشرط الجزائـي مـع اإلشـارة إليـه                     -٢٩٤٢
عرضاً واالحتفاظ في الحق في إبداء أسباب أخرى لالسـتئناف بالجلـسة والتمـسك بهـذا الـشرط         

اعتبـار الـدفاع المتعلـق بالـشرط الجزائـي          : مـؤدي ذلـك   . لمـستندات التاليـة   بالمذكرات و ا  
التفاتها عـن طلـب إعمالـه يعيـب حكمهـا بمـا             .  مطروحاً على محكمة االستئناف لتفصل فيه     

  .يوجب تمييزه
  )٤٨٩ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٣الطعن (

  .ه وأثرهمؤدا. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٤٣
  )٤٩٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٩٣الطعن (

  .مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٤٤
  )٤٩٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٩/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٩٣الطعن (

ـ             . طلب إلغاء الحكم المستأنف    -٢٩٤٥ . دعوىيندرج فيه ضمناً وبطريق اللـزوم طلـب الحكـم بـرفض ال
الحكـم بـرفض الـدعوى عندئـذ ال         . علـة ذلـك   . ال يؤثر في ذلك طلب إعادة المأمورية للخبير       

  .يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم
  )٤٩٠ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٩/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٩٣الطعن (

 غيـر مطـروح     عدم جواز تعرض محكمـة االسـتئناف ألمـر        . ما يشمله . األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٤٦
مثال لدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي صـفة أبـدى فـي مـذكرة مـستبعدة                    . عليها

  .من محكمة أول درجة ولم يعتبر مطروحاً في االستئناف
  )٤٩١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٩/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤/١٩٩٤الطعن (

لقـضية التـي فـصلت فيهـا محكمـة أول           إعادة نظـر ذات ا    . مؤداه. مبدأ التقاضي على درجتين    -٢٩٤٧
لمحكمة االسـتئناف نظرهـا علـى أسـاس مـا           . أثر ذلك . درجة مرة ثانية أمام محكمة االستئناف     

  .يقدم من أدلة ودفوع واوجه دفاع جديدة فضالً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة
  )٤٩١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٤الطعن (
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. جواز إبدائه في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى            . دفع موضوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى    -٢٩٤٨
اسـتخالص حـصول التنـازل مـن        . جائز ما لم يتنـازل عنـه      . إبداؤه في االستئناف ألول مرة    

  .مادام سائغاً. واقع تستقل به محكمة الموضوع. عدمه
  )٤٩١ صاألولالث المجلد  مج القسم الث٧/١١/١٩٩٤جلسة عمالي  ٩/١٩٩٤الطعن (

تحصيل فهم الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير األدلـة والموازنـة بينهمـا مـن سـلطة محكمـة                       -٢٩٤٩
لمحكمة االستئناف تقدير أقـوال الـشهود علـى نحـو مخـالف لتقـدير محكمـة أول                  . الموضوع

  .شرط ذلك. درجة والعليها تفنيد ما استخلصته محكمة أول درجة من البينة
  )٤٩١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٣/١١/١٩٩٤ جلسة ال شخصيةأحو ٣٥/١٩٩٤الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلـى محكمـة الدرجـة الثانيـة بجميـع عناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا                    -٢٩٥٠
  .أثر ذلك. القانونية

  )٤٩١ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٩٤الطعن (

السـتئناف ذات النـزاع الـذي كـان معروضـاً علـى محكمـة أول           االستئناف ينقل إلى محكمة ا     -٢٩٥١
  .درجة في حدود ما رفع عنه االستئناف

  )٤٩٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٠٩/١٩٩٤الطعن (

أن محكمـة االسـتئناف ال تتقيـد بـالرأي الـذي اعتنقـه الحكـم                . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٥٢
  .المستأنف

  )٤٩٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٤/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٩٥ن الطع(

يجـب عليهـا أن تـسلط رقابتهـا         . ال تقتصر على مجابهة الحكـم المـستأنف       . محكمة االستئناف  -٢٩٥٣
العليهـا إن   . على أعمال محكمة الدرجة األولى سواء مـا يتعلـق بالوقـائع أو بتطبيـق القـانون                

يكفـي أن يكـون قـضاؤها لـه       . حكمة من أوراق الـدعوى وأدلتهـا      لم تفند ما استخلصته تلك الم     
  .صل ثابت في األوراق قائماً على ما يبررهأ

  )٤٩٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٦/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٩٥الطعن (

  .االستئناف ينقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف أمام محكمة االستئناف -٢٩٥٤
  )٤٩٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٣/٤/١٩٩٦ جلسة حوال شخصيةأ ١١/١٩٩٥الطعن (

  .مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٥٥
  .ال يجوز. تسوئ مركز المستأنف بالطعن المرفوع منه وحده -
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جـواز تعـديل محكمـة      . استئناف كل من المضرور والمسئول للحكـم الـصادر فـي التعـويض             -
  .ناالستئناف للحكم بما يضر بأحد المستأنفي

  )٤٩٢ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٥الطعن (

 استئناف الطلب األصلي الموجـه إلـى خـصم معـين ال يطـرح               .نطاقه. األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٥٦
  .مثال.الطلب االحتياطي الموجه إلى الخصم اآلخر على محكمة االستئناف

  )٤٩٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٢٨/١٠/١٩٩٦ جلسة مدني ٨٦/١٩٩٥، ٧٨ انالطعن(

  .مثال لما ال يعد مطروحاً على محكمة االستئناف. مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٥٧
  .ال يتضمن في ذاته طلب الفوائد. طلب التعويض -

  )٤٩٣ صاألول مج القسم الثالث المجلد ١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٣٩/١٩٩٥، ٣٣١، ٣٢٥ن والطع(

ل الدعوى إلى محكمـة الدرجـة الثانيـة بجميـع عناصـرها الواقعيـة  وأسـانيدها             االستئناف ينق  -٢٩٥٨
لمحكمة االستئناف تكوين عقيدتها من أقـوال الـشهود أمـام محكمـة الدرجـة األولـى                 . القانونية

 .ولها أن تذهب مذهباً مغايراً في تقديرها ألقوالهم

  )٤٩٤ صاألول الثالث المجلد  مج القسم١/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٧/١٩٩٥، ١٦٤، ١٦١ن والطع(

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                   -٢٩٥٩
عدم جواز تصدي محكمـة االسـتئناف لموضـوع جديـد لـم             . حدود ما رفع عنه االستئناف فقط     

  . مثال. علة ذلك. يعرض على محكمة أول درجة
  )٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٩٦الطعن (

تـستنفد بـه    . قضاء محكمة أول درجة بعـدم قبـول الطلـب العـارض لعـدم تـوافر شـروطه                  -٢٩٦٠
تـصدي محكمـة االسـتئناف للفـصل فيـه إعمـاالً لألثـر الناقـل                . أثـره . اسـتئنافه . واليتها

  . مثال. ال يخل بمبدأ التقاضي على درجتين. لالستئناف
  )٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٤/١٩٩٧جاري جلسة  ت٣٤/١٩٩٥الطعن (

أن ما أبدى أمام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع ودفـاع يعتبـر                 . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٦١
  . عدم التنازل عنها. شرط ذلك. مطروحاً على محكمة االستئناف

  )٧٦د الثاني ص مج القسم الرابع المجل٢٦/٥/١٩٩٧ جلسة أحوال شخصية ٥٦/١٩٩٦الطعن (

رفع االستئناف يترتب عليه نقل موضوع النـزاع فـي حـدود طلبـات المـستأنف إلـى محكمـة          -٢٩٦٢
  . ثاني درجة

  )٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٦/١٩٩٧ جلسة مدني ٥٧/١٩٩٦الطعن (
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االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بما سبق أن أبـداه المـستأنف ضـده مـن دفـوع                     -٢٩٦٣
  . دفاع أمام محكمة أول درجة ما دام لم يتنازل صراحة أو ضمناًوأوجه 

التفات الحكم االستئنافي عن بحث دفع على سند مـن أنـه غيـر مطـروح عليـه لعـدم معـاودة                       -
  . خطأ يوجب التمييز. الطاعن التمسك به أمامها

  )٧٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ١/١٩٩٧الطعن (

ئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                   االست -٢٩٦٤
اعتبار الدفاع الجـوهري الـذي سـبق طرحـه أمـام محكمـة              . مؤدى ذلك . رفع عنه االستئناف  

  . أول درجة مطروحاً على محكمة االستئناف
  . مثال.  تمييزهيعيب حكمها ويوجب. عدم مراعاة محكمة االستئناف لقاعدة األثر الناقل -

  )٧٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٣٢/١٩٩٧الطعن (

  . حدوده. األثر الناقل لالستئناف األصلي واالستئناف الفرعي أو المقابل -٢٩٦٥
للمحكمة االستئنافية سلطة الفصل فـي النـزاع المعـروض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء                     -

  . ستئناف الفرعي أو المقابلللمستأنف األصلي أو رافع اال
  )٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١/١٩٩٨الطعن (

هو إعادة طـرح النـزاع الـذي فـصلت فيـه المحكمـة االبتدائيـة            . نظام التقاضي على درجتين    -٢٩٦٦
  . أمام محكمة االستئناف دون ما طرح لقضية جديدة

  . التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة االستئنافيةاالستئناف ينقل نفس القضية  -
  )٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٩ جلسة مدني ١٤٠/١٩٩٧الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                   -٢٩٦٧
  . ماهيته. نافما يخرج من سلطة محكمة االستئ. حدود طلبات المستأنف

  )٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٣٢/١٩٩٨الطعن (

الركيزة األساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعـادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت                    -٢٩٦٨
  . فيها المحكمة االبتدائية مرة ثانية أمام محكمة االستئناف

  )٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٢٧/١٩٩٥الطعن (

  . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٦٩
  )٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٣٧/١٩٩٩الطعن (
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نقل الدعوى إلى محكمة االستئناف بما سـبق أن أثـارة المـستأنف عليـه أمـام                 . أثره. االستئناف -٢٩٧٠
ع ولو لم يتمـسك بهـا أمامهـا وسـواء قبلهـا حكـم أول                محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفا      

درجة أم لم يقبلها أو فـسرها علـى نحـو معـين دون آخـر وفـصلت فيهـا المحكمـة لغيـر                        
  . أال يتنازل عنها صراحة أو ضمنياً. شرطه. مصلحته

  )٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٢٢/١٩٩٩الطعن (

نقل موضوع النزاع برمتـه إلـى محكمـة االسـتئناف ويعيـد طرحـه عليهـا مـع                   االستئناف ي  -٢٩٧١
  . أسانيده القانونية وأدلته الواقعية

  )٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠/٢٠٠٠الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع عنه االستئناف إلى محكمـة ثـاني درجـة بمـا سـبق                      -٢٩٧٢
  . ه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاعأن أبدا
  )٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٠الطعن (

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بالدفع بالتقادم والتي لـم تـر حاجـة إلـى بحثـه بعـد أن                       -٢٩٧٣
أن هـذا الـدفع يـصبح مطروحـاً         : الزمـه . استئناف هذا الحكم  . انتهت إلى عدم ثبوت المديونية    

: أثـره . إغفـال الحكـم االسـتئنافي مواجهتـه       . على االستئناف طالما لم يتنازل عنـه الطـاعن        
  . القصور

  )٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٠الطعن (

محكمـة  .  المـستأنف  االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم               -٢٩٧٤
. علـة ذلـك   . االستئناف ال تملك التصدي لطلب جديد لـم يعـرض علـى محكمـة أول درجـة                

 .مثال

  )٨٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٤/٢٠٠١ جلسة عمالي ١٠٨/٢٠٠٠، ١٠٥ن ناالطع(

إلغـاء محكمـة    . موضوعي تستنفد بـه محكمـة أول درجـة واليتهـا          . الدفع بعدم سماع الدعوى    -٢٩٧٥
وجـوب تـصديها للفـصل فـي الـدعوى بمـا تـضمنته مـن                .  الثانية الحكم الصادر به    الدرجة

 .علة ذلك. طلبات وأوجه دفاع

  )٥١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٢/٢٠٠٢ جلسة عمالي ١٤٥/٢٠٠١الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٢٩٧٦
أن لمحكمـة الدرجـة الثانيـة االكتفـاء         : مـؤداه .  مرافعات ١٤٤المادة  .  االستئناف فقط  رفع عنه 

  . في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه
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لمحكمة االستئناف األخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهـت إليهـا محكمـة أول درجـة مـن أقـوال                     -
 .مثال. ت قضائها على أسباب سائغةالشهود مادامت أقام

  )٥١٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٩/٢/٢٠٠٢ جلسة أحوال شخصية ٢٢٨/٢٠٠١الطعن (

 .أثره. االستئناف -٢٩٧٧

  )٥١٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٨/٢٠٠١الطعن (

ـ         . أثره. االستئناف -٢٩٧٨ ات وفـي حـدود مـا اسـتؤنف         نقل ما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلب
 .إلى المحكمة االستئنافية

  )٥١٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٦/٢٠٠٢اري جلسة إد ٥٦٨/١٩٩٩الطعن (

محكمـة  . واستخالص قيام عالقة العمـل تـستقل بـه محكمـة الموضـوع            تحري صفة الخصوم     -٢٩٧٩
ن يكـون فـي حـدود مـا         أ. شـرطه . الدرجة الثانية واليتها عامة في نظر الدعوى وتقدير األدلة        

 .مثال. رفع عند االستئناف

  )٥١٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/١٠/٢٠٠٢ جلسة عمالي ١٨١/٢٠٠١الطعن (

نقل الـدعوى إلـى محكمـة الدرجـة الثانيـة بجميـع عناصـرها              . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٨٠
أول درجـة مـن دفـوع    وأدلتها في حدود طلبات المستأنف بمـا سـبق أن أبـداه أمـام محكمـة        

 .ودفاع

  )٥١٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٨٦/٢٠٠١الطعن (

عـدم  . أثـره . وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الـدفع الـشكلي فـي الـدعوى                 -٢٩٨١
وجـوب أن تعيـد محكمـة الدرجـة الثانيـة       . مـؤداه . إلغاء حكمها . استنفاد واليتها في الموضوع   

مخالفتهـا لـذلك يـشوب حكمهـا بالخطـأ          . تعلق ذلك بالنظام العام   . لقضية إليها لنظر الموضوع   ا
 .في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه

  )٥١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١الطعن (

 .الناقل ونطاقه. أثره. االستئناف -٢٩٨٢

  )٥١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١/٢٠٠٢الطعن (

إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجـة الثانيـة فـي حـدود مـا رفـع عنـه                   . أثره. االستئناف -٢٩٨٣
 .االستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية

  )٥١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠٢الطعن (
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فـي  . حقها في نظر الـدعوى والتعقيـب علـى قـضاء محكمـة أول درجـة               . محكمة االستئناف  -٢٩٨٤
 .المتعةمثال بشأن تقدير . حدود ما رفع عنه االستئناف

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/١/٢٠٠٣ جلسة أحوال شخصية ٢٩١/٢٠٠١الطعن (

حكمـة أول    إعادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت فيهـا م             .مؤداه. مبدأ التقاضي على درجتين    -٢٩٨٥
 .مثال. درجة مرة ثانية أمام محكمة االستئناف

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/٣/٢٠٠٣ جلسة مدني ٢٤٠/٢٠٠٢الطعن (

إعادة طرح النزاع من جديد علـى محكمـة الدرجـة الثانيـة مـع أسـانيده          . أثره. رفع االستئناف  -٢٩٨٦
 . مرافعات١٤٤م. تئنافالقانونية وأدلته الواقعية بالنسبة لما رفع عنه االس

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٥/٢٠٠٢الطعن (

تـصحيحها ال تـستأثر بـه المحكمـة التـي أصـدرته وحـدها وإنمـا                 . األخطاء المادية بالحكم   -٢٩٨٧
تشاركها فيه محكمة االستئناف بوصفه اختـصاصاً تبعيـاً يثبـت لهـا بالتبعيـة لطعـن مرفـوع                   

 بقاعدة أن االسـتئناف ينقـل الـدعوى إلـى محكمـة االسـتئناف               وعمالً عليها   اً ومطروح أمامها
بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب                   
الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المـستأنف مـن أخطـاء ماديـة بحتـة أو                      

 .مثال. حسابية

  )٥١٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/١٠/٢٠٠٣اري جلسة إد ٦٤٣/٢٠٠٢ن الطع(

  .تعلقه بالنظام العام. التقاضي على درجتين -٢٩٨٨
تفويـت لدرجـة مـن درجـات        . إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداء أمام المحكمة االسـتئنافية          -

ـ . أثـره . تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام      . التقاضي وجـوب  . دم قبـول الـدعوى    ع
خطـأ يـستوجب   . تصديها للفـصل فـي الموضـوع   . أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة    

 .تمييز الحكم

  )٥٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٥٦/٢٠٠٢الطعن (

 تداركـه يكـون    . إغفال محكمة أول درجة عـن غلـط أو سـهو الفـصل فـي أحـد الطلبـات                   -٢٩٨٩
عدم جواز الطعن على الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب              . بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره    

وال يجوز لمحكمة االستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى ال تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . باالستئناف
 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. على درجتين

  )٥٢١خامس المجلد الثاني ص مج القسم ال٢٢/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٩٥/٢٠٠٢الطعن (
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: أثـره . اسـتئناف هـذا الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالفصل في موضوع الـدعوى          -٢٩٩٠
اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبـات أو دفـوع وأوجـه دفـاع مطروحـاً علـى محكمـة                  

 .ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع

  )٥٢١سم الخامس المجلد الثاني ص مج الق١٢/١/٢٠٠٤ جلسة مدني ١٠٥/٢٠٠٣الطعن (

قـضاء محكمـة أول درجـة بقبولـه         . موضـوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى لمـرور الزمـان        -٢٩٩١
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      
عوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب مـن طلباتـه صـراحة أو ضـمناً                    الد

. مخالفـة ذلـك   . حتى ولو أصر على طلب اإلحالة إلي المحكمة المختصة فـي طلباتـه الختاميـة              
 .خطأ يوجب تمييز الحكم

  )٥٢١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٢/٢٠٠٤ جلسة عمالي ٣/٢٠٠٣الطعن (

  . التقاضي على درجتين هو الركيزة األساسية في نظام التقاضينظام -٢٩٩٢
 . مرافعات١٤٤م . أثره. االستئناف -

  )٥٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠٣الطعن (

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه        . ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثالث وجها واحداً بغير اسـتقالل           -٢٩٩٣
ناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها فـي حـين أنـه كـان يرمـى مـن                    إلى أن استئ  

 .خطأ وقصور. استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها

  )٥٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠٣الطعن (

مـستأنف بالنـسبة    نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم ال            . أثره. االستئناف -٢٩٩٤
  .إلى ما رفع عنه االستئناف فقط

حيازته قـوة األمـر المقـضي التـي تـسمو علـى           . القضاء القطعي الذي لم يكن محالً لالستئناف       -
  .قواعد النظام العام

قضاء الدائرة التجارية بالمحكمـة الكليـة بعـدم اختـصاصها نوعيـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا             -
المحكمة الكلية والتي قـضت فيهـا واسـتأنف الطـاعن هـذا الحكـم               بحالتها إلى الدائرة اإلدارية ب    

أن قـضاء المحكمـة التجاريـة بعـدم         . مـؤداه . ولم ينع على االختصاص النوعي للدائرة اإلدارية      
فـال  . اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة اإلدارية أصـبح باتـاً حـائزاً لقـوة األمـر المقـضي                

 .ييزتجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التم

  )٥٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/٥/٢٠٠٤اري جلسة إد ٦٥٢/٢٠٠٣الطعن (
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القـضاء القطعـي    . الزمـه . قصره على ما رفع عنـه االسـتئناف فقـط         . األثر الناقل لالستئناف   -٢٩٩٥
وز قوة األمـر المقـضي التـي تـسمو علـى قواعـد النظـام                حي. الذي لم يكن محالً لالستئناف    

  . العام
قـصر  .  علـى قـضاء ضـمني باالختـصاص        اشـتماله حتمـاً   . فـي الموضـوع    الصادرالحكم   -

حيـازة القـضاء الـضمني حجيـة الـشيء          . أثـره . االستئناف على الحكم الصادر في الموضوع     
 .علة ذلك. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد االختصاص. المقضي فيه

  )٥٢٣م الخامس المجلد الثاني ص مج القس٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٤١/٢٠٠٣الطعن (

 .ماهيته. األثر الناقل لالستئناف -٢٩٩٦

قـضاء محكمـة االسـتئناف      . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالحكم فـي موضـوع الـدعوى            -
أثـره وجـوب أن تفـصل فـي موضـوع الـدعوى دون أن تعيـده إلـى أول                    . بإلغاء هذا الحكم  

. ثـر االسـتئناف فـي نقـل الموضـوع إليهـا           ال يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة أل        . درجة
أال تكـون تلـك المحكمـة قـد         . مناطـه . إعادة محكمة االستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة       

 .علة ذلك. فصلت في موضوع الدعوى

قضاء محكمة االستئناف بتأييد الحكم المـستأنف اسـتناداً لـألداء المعـادل بعـد أن انتهـت إلـى                     -
عـدم مخالفتـه    . إعمـال لألثـر الناقـل لالسـتئناف       . حكمة أول درجـة   بطالن العقد المقدم أمام م    

 .لمبدأ التقاضي على درجتين

  )٥٢٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٨٥/٢٠٠٣الطعن (

 .مثال. جواز ابدؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. دفع موضوعي. الدفع بسقوط الحق -٢٩٩٧

  )٥٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/٦/٢٠٠٤ جلسة شخصيةأحوال  ٢٥٥/٢٠٠٣الطعن (

 .خروجه عن سلطة محكمة االستئناف. ما لم تتناوله صحيفة االستئناف. أثره. االستئناف -٢٩٩٨

  )٥٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤الطعن (

ـ          -٢٩٩٩ اً اسـتئناف جميـع األحكـام الـسابقة         استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يـستتبع حتم
 .علة ذلك. قاعدة ال تطبق على الطعن بالتمييز. عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة

  )٥٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٩/٢٠٠٥ جلسة عمالي ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

تحديده بالطلبات التي أبديت أمـام محكمـة أول درجـة فـي حـدود مـا رفـع                   . نطاق االستئناف  -٣٠٠٠
عدم جواز الخروج عليهـا سـواء بتغييـر مـضمونها أو اسـتحداث              . مؤدى ذلك . عنه االستئناف 
مثال بشأن طلب عـارض ُأبـدي ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف كطلـب                  . طلبات جديدة 
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 .جديد

  )٥٢٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ جلسة أحوال شخصية ٣٢١/٢٠٠٤الطعن (

وى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                 االستئناف ينقل الدع   -٣٠٠١
نظر المحكمة لالستئناف علـى أسـاس مـا يقـدم لهـا مـن               . مفاد ذلك . رفع عند االستئناف فقط   

 بـشأن   مثـال . أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمـة الدرجـة األولـى                
 .المهر

  )٥٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ جلسة يةأحوال شخص ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

عـدم  . ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣ نالدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة األولـى مـن القـانو             -٣٠٠٢
استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا بالفـصل فيـه شـأنه شـأن              . تعلقه بصحة إجراءات الخصومة   

وجـوب أن   . سـتئناف الحكـم الـصادر بقبولـه       إلغـاء محكمـة اال    . الدفوع المتعلقة بأصل الحق   
 .تمضي في الفصل في موضوع الدعوى

  )٥٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ن والطع(

مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلـة األولـى ليعـاود الـدفاع عـن                 . االستئناف -٣٠٠٣
 . حقه

 . مؤداه.  لالستئنافاألثر الناقل -

 . حظرها أمام محكمة االستئناف. 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. جديد والدفاع الجديدالطلب ال -

  )٥٢٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٣٥/٢٠٠٥، ٤٣٤ انالطعن(

 نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانيـة بجميـع عناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا                .أثره. االستئناف -٣٠٠٤
 . مرافعات١٤٤م . القانونية

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/٥/٢٠٠٦ جلسة عمالي ٥٥/٢٠٠٥الطعن (

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يـستتبع حتمـاً اسـتئناف جميـع األحكـام الـسابقة                   -٣٠٠٥
 .قاعدة ال تطبق على الطعن بالتمييز. عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥الطعن (
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هـي إعـادة نظـر القـضية التـي فـصلت فيهـا              . الركيزة األساسية فيه  . التقاضي على درجتين   -٣٠٠٦
 .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 -
 .إلغائه أو بتعديلهفتقضي بتأييده أو ب

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

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٥٥/٢٠٠٥، ٧٥٠، ٧٣٣ن والطع(

 التـي فـصلت فيهـا       الركيزة األساسية فيه هـي إعـادة نظـر القـضية          . درجتينالتقاضي على    -٣٠٠٧
 .المحكمة االبتدائية مرة ثانية أمام محكمة االستئناف دون ما طرح لقضية جديدة

ف إلـى المحكمـة االسـتئنافية       نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكـم المـستأن         . أثره. االستئناف -
 .فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله

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                    

 . درجةما سبق تقديمه أمام محكمة أول

 )٣٢٨ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧٧٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠الطعون (

إعـادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت فيهـا المحكمـة               . مؤداه. نظام التقاضي على درجتين    -٣٠٠٨
 نظرهـا علـى أسـاس       سـتئناف لمحكمـة اال  . أثر ذلك . ستئنافاالبتدائية مرة ثانية أمام محكمة اال     

 . من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضالً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجةما يقدم

 )٣٧٠ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٧جلسة عمالي  ١٥٤/٢٠٠٧الطعن (

 علـى مـا سـبق أن        سـتئناف وجـوب رد محكمـة اال     : مناطه ومـؤداه  . ستئنافاألثر الناقل لال   -٣٠٠٩
مام محكمة أول درجة ولـو لـم يتمـسك بـه أمامهـا              تمسك به المستأنف ضده من دفوع ودفاع أ       

 .ما دام لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً

 )٤٢٠ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٧/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣/٢٠٠٧، ٩١٧/٢٠٠٦الطعنان (

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف جميـع األحكـام الـسابقة عليـه مـا                -٣٠١٠
 .مؤدى ذلك. قاعدة ال تنطبق بشأن الطعن بالتمييز. حةلم تكن قبلت صرا

 )٣٤ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٢٤/٢٠٠٥الطعن (
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االستئناف ينقل موضوع النزاع بحالته التي كان عليهـا قبـل صـدور الحكـم المـستأنف ويعيـد                    -٣٠١١
سـتئناف ال تملـك التـصدي لطلـب        محكمـة اال  . طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية      

 .مثال بشأن أتعاب المحاماة. علة ذلك. جديد لم يعرض على محكمة أول درجة

 )١٠٥ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٠/٢٠٠٨تجاري جلسة  ٨٤٨/٢٠٠٧، ٨٤٧ انالطعن(

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                   -٣٠١٢
  . حدود ما رفع عنه االستئناف

اسـتئناف كـل مـن     . المحكمة ال يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منـه وحـده              -
للمحكمـة أن تقـضي بتأييـد الحكـم أو بإلغائـه            . المحكوم له والمحكوم عليه الحكم الصادر بينهما      

  . أو بتعديله ولو أضر ذلك بأحدهما
أن طلـب مـا يـستجد       . مـؤداه . ستجد منها حتى تمام اإلخـالء     طلب األجرة عن فترة معينة وما ي       -

من األجرة بعد الحكم في الدعوى يعد مطروحاً على محكمـة االسـتئناف ولهـا أن تحكـم بـه إذا                     
 .مثال. ال يعد ذلك تسويئاً لمركز المستأنف. ما استجد منه شيئاً

 )٥٨ ص١ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٣/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٤/٢٠٠٨الطعن (

 نقل الدعوى في حدود مـا رفـع عنـه االسـتئناف إلـى محكمـة                 :مؤداه.  لالستئناف األثر الناقل  -٣٠١٣
.  أبداه المستأنف ضـده مـن دفـوع ودفـاع أمـام محكمـة أول درجـة                  أن ما سبق . ثاني درجة 

شـرط  . إعادة طرحه أمام محكمة االستئناف ولو لم يتمسك بـه أو يرفـع عنـه اسـتئنافاً فرعيـاً                  
 .تنازل عنه صراحة أو ضمناًأال ي: ذلك

 )١٤٤ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٥/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري٦٤٥/٢٠٠٨، ٥٥٩الطعنان (

إعادة طرح النزاع من جديد علـى محكمـة الدرجـة الثانيـة مـع أسـانيده          . أثره. رفع االستئناف  -٣٠١٤
 . مرافعات١٤٤م . القانونية وأدلته الواقعية بالنسبة لما رفع عنه االستئناف

 )١٨١ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٥٣٧/٢٠٠٧الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة فـي حـدود الطلبـات التـي رفعـت بهـا أمـام                      -٣٠١٥
عدم جواز مخالفـة محكمـة االسـتئناف أو الخـصوم ذلـك لتعلقـه بالنظـام                 . محكمة أول درجة  

 .ضيالعام وتفويت إحدى درجتي التقا

 )١٧٣ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٥٤٥/٢٠٠٧، ١٥٣٨الطعنان (
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أن : علـة ذلـك   . غيـر جـائز   . تعرض محكمة االستئناف للفصل في أمر غير مطـروح عليهـا           -٣٠١٦
االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانيـة بحالتهـا التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور                    

 .مثال. نسبة لما رفع عنه االستئنافالحكم المستأنف بال

 )١٣٢ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري٥٦٩/٢٠١١، ٥٣١ انالطعن(

للمحكمة االستئنافية سلطة الفصل فـي النـزاع المعـروض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء                     -٣٠١٧
 .للمستأنف األصلي أو رافع االستئناف الفرعي

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

  -:المقابل وأاألثر الناقل لالستئناف الفرعي  -٨

 فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة برمتـه إلـى              الذي أو المقابل ينقال النزاع      ي الفرع ستئنافاال -٣٠١٨
 سـلطة   سـتئناف لمحكمـة اال  . ي األصـل  سـتئناف  حدود المطلوب فيهما واال    في ستئنافمحكمة اال 

 تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير      فـي  النزاع من كافة وجوهه ولهـا أن تـذهب   فيالفصل  
  . أساس ذلك. محكمة أول درجة

اً مقابالً بطلـب زيـادة نفقـة الزوجيـة والـصغير بنوعيهـا وأجـر                استئنافإقامة المطعون ضدها     -
. همـا ي لـسد حاجت    إعادة تقدير النفقة بمـا تـراه مناسـباً         ستئنافلمحكمة اال  :أثره. مسكن الحضانة 

انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بهـا ال تكفـى سـوى حاجـة المطعـون ضـدها بنوعيهـا دون                     
 .غير صحيح.  على ذلكالنعي. السكن وبأسباب سائغة لها أصل باألوراق

  )٤٧١ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:ف في إعادة التقديرسلطة محكمة االستئنا -٩

. محكمة االستئناف واليتها تامة في إعادة نظر الدعوى في حـدودها مـا رفـع عنـه االسـتئناف                   -٣٠١٩
 .لها تقدير التعويض على نحو مخالف لتقدير محكمة أول درجة

  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٤/١٩٨٦ عمالي جلسة ٥/١٩٨٦الطعن (

ال عليهـا إن لـم تفنـد مـا استخلـصته محكمـة              .  تقدير النفقة  سلطة محكمة االستئناف في إعادة     -٣٠٢٠
 .أول درجة

  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٦الطعن (
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لمحكمـة االسـتئناف أن تـذهب       . منـوط باطمئنـان المحكمـة     . األخذ بأقوال الشهود أو إطراحها     -٣٠٢١
ة أول درجـة دون التـزام بتفنيـد مـا استخلـصته محكمـة               في تقدير أقوالهم مذهباً مخالفاً لمحكم     

 .أول درجة

  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٨٧ مدني جلسة ٧/١٩٨٧الطعن (

لمحكمـة االسـتئناف أن تـذهب فـي         . واقع يستقل به قاضـي الموضـوع      . تقدير النفقة بأنواعها   -٣٠٢٢
يهـا حينئـذ أن تفنـد مـا استخلـصته           ال عل . تقديرها مذهباً مخالفاً لتقـدير محكمـة أول درجـة         

 .محكمة أول درجة

  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١٠/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٨٧الطعن (
  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٨٩والطعن (

. لفـة لتقـدير محكمـة أول درجـة        سلطة محكمة الدرجة الثانية في إعـادة تقـدير األدلـة بالمخا            -٣٠٢٣
 .شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/١٢/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢٩/١٩٨٧الطعن (

 . علة ذلك وشرطه. للمحكمة االستئنافية مخالفة محكمة أول درجة في تقدير النفقة -٣٠٢٤

  )٨١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٧الطعن (

.  تـسبيب مـا شـمله التعـديل        وجـوب . اقتصار محكمة االستئناف على تعديل الحكم المـستأنف        -٣٠٢٥
 . اعتباره محكوماً بتأييده. ماعدا ذلك

اسـتقالل  .  مـسألة واقـع    .تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومـدى يـسار الملـزم بهـا              -
 . هشرط. محكمة الموضوع بها

لـيس عليهـا    . ذهاب محكمة االستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقـدير محكمـة أول درجـة               -
لهـا   كفايـة أن تكـون وجهـه نظرهـا        . ى محكمـة أول درجـة     أن تفند الدالئل التي عرضت عل     

 .مثال. أصل ثابت في األوراق

  )٥٣٠الثاني ص مج القسم الخامس المجلد ١٤/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٧٧/٢٠٠٣الطعن (

 اسـتقالل   .مـسألة واقـع   . تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجـة مـن تجـب لـه               -٣٠٢٦
  .مثال. هشرط. محكمة الموضوع بتقديرها

لـيس  . لمحكمة االستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                  -
 .مايكفي في هذا الشأن. جةعليها عندئٍذ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول در

  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤٣٩/٢٠٠٣الطعن (
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 -:سلطة محكمة االستئناف في تقدير أقوال الشهود -١٠

 .لمحكمة الدرجة الثانية تقدير أقوال الـشهود علـى نحـو مخـالف لتقـدير محكمـة أول درجـة                    -٣٠٢٧
 . أساس ذلك

  )٥٧ سنوات ص ٧ مج ٢٦/١/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٦ / ٢ نالطع(

لمحكمة االستئناف أن تذهب فـي تقـدير أقـوال الـشهود مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول                      -٣٠٢٨
 .درجة

  )٢٥٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٦/١٢/١٩٨٣ عمالي جلسة ٢٥/١٩٨٣الطعن (
  )٢٥٦ األول ص مج القسم األول المجلد٢٦/١٢/١٩٨٣ عمالي جلسة ٢٦/١٩٨٣والطعن (

 تفنيـدها   .لمحكمة االستئناف أن تقدر أقوال الشهود على غيـر تقـدير محكمـة أول درجـة لهـا                  -٣٠٢٩
كفايـة أن يكـون الستخالصـها هـي أصـل           . غيـر الزم  . لما استخلصته محكمـة أول درجـة      

 .باألوراق

  )٢٥٦ مج القسم األول المجلد األول ص٧/١/١٩٨٥ عمالي جلسة ٤١/١٩٨٤الطعن (

ناف أن تقدر أقوال الشهود على نحـو مخـالف لتقـدير محكمـة أول درجـة دون                  لمحكمة االستئ  -٣٠٣٠
 .كفاية أن يكون لرأيها هي أصل باألوراق. أن تلتزم تفنيد رأي محكمة أول درجة

  )٢٥٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٢/١٩٨٥ مدني جلسة ٢٥/١٩٨٤الطعن (
  )٢٥٧ المجلد األول ص مج القسم األول٩/١٢/١٩٨٥ مدني جلسة ٦/١٩٨٥والطعن (

 -:عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف -١١

  . تعلق ذلك بالنظام العام.عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام االستئناف -٣٠٣١

  .جواز إبداء سبب جديد أمام االستئناف مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حالة -

  )٥٤ ص  سنوات٧ مج ٣١/٣/١٩٧٥ جلسة أحوال شخصية ١٩٧٣ / ١٢ نالطع( 

  . تعلق ذلك بالنظام العام. االستئناففيعدم جواز تقديم طلبات جديدة  -٣٠٣٢

  )٥٥ سنوات ص ٧ مج ٤/٤/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٩٧٨ / ٧٨ نالطع( 

  . عدم قبولها. االستئناففيالطلبات الجديدة  -٣٠٣٣

  . االستئناففي عدم جوازه . الدعوى أمام أول درجةفيإدخال من لم يكن مختصماً  -

  . ماهيته ومقصوده. الدعوىفير اختصام الغي -

  )٥٥ سنوات ص ٧ مج ٢٠/٦/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٩٧٨ / ٨٤ نالطع( 
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  . ماهيته.الطلب الجديد -٣٠٣٤

  )٥٥ سنوات ص ٧ مج ٢٦/١/١٩٧٧٤ جلسة تجاري ١٩٧٥ / ٣٢ نالطع( 

 تحديـد المطعـون فيـه باالسـتئناف         فـي طلبات المستأنف الواردة بصحيفة االستئناف هي المناط         -٣٠٣٥
  . طلب إلغاء الحكم أو تعديلهفيسباب التي أسند إليها وليست األ

 ال يـشترط ذكـر      . علـة ذلـك    .وجوب اشتمال صحيفة االستئناف على بيان أسـباب االسـتئناف          -
 حـدود طلباتـه علـى       فـي  قـضائها لـصالحه      فيجميع األسباب وللمحكمة االستئنافية أن تستند       

  .أسباب غير ما ورد بالصحيفة

  )٥٦ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة اليعم ١٩٧٧ / ٧٩ نالطع( 

مثـال لتجـاوز محكمـة االسـتئناف        . عدم قبول طلبـات جديـدة     . االستئناف ينقل الدعوى بحالتها    -٣٠٣٦
 .سلطتها في حدود االستئناف المرفوع إليها

  )٢٤٤ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٢/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٧٩الطعن (

عـدم  . ي حدود الطلبات التي رفعت بها أمـام محكمـة الدرجـة األولـى           االستئناف ينقل الدعوى ف    -٣٠٣٧
 .جواز تصدي محكمة االستئناف لموضوع جديد ليست له صفة الملحقات أو التضمينات

  )٢٤٥ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٢/١٩٨٠ مدني جلسة ٥/١٩٧٩الطعن (

 .مثال. عدم جواز تقديم طلبات جديدة في االستئناف -٣٠٣٨

  )٢٤٥ مج القسم األول المجلد األول ص١٦/٤/١٩٨٠ تجاري جلسة ١٨/١٩٧٩الطعن (

 .مثال. عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف -٣٠٣٩

  )٢٤٥ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ١٧/١٩٨٠الطعن (

 .مثال. ماهيته. الطلب الجديد -٣٠٤٠

  )٢٤٦لد األول ص مج القسم األول المج٢٣/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٨١/١٩٨١الطعن (

 .طلب المقاصة القضائية. مثال. غير مقبولة. الطلبات الجديدة أمام محكمة االستئناف -٣٠٤١

  )٢٤٦ مج القسم األول المجلد األول ص١١/١/١٩٨٢ مدني جلسة ٢٠/١٩٨١الطعن (

 .مثال لما يعد طلباً جديداً. الطلب الجديد ال يقبل في االستئناف -٣٠٤٢

  )٢٤٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/١٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ١٠/١٩٧٩الطعن (
  )٢٤٦ مج القسم األول المجلد األول ص٩/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ١٨/١٩٨٠الطعن و(
  )٢٤٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٨٧/١٩٨١الطعن و(
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. فـاق تأسيسها أمام محكمة أول درجة علـى الهجـر واالمتنـاع عـن االن        . دعوى التطليق للضرر   -٣٠٤٣
إلغـاء الحكـم االبتـدائي      .  بالـضرب والـسب    ءإضافة سبب جديد في االسـتئناف هـو االعتـدا         

 .علة ذلك. ال خطأ. يرفضها استناداً إلى ما أبدى من أسباب بدرجتي التقاضي

  )٢٤٧ مج القسم األول المجلد األول ص٧/٦/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨٢الطعن (

كمة االسـتئناف هـو مـا اسـتجد منهـا بعـد صـدور الحكـم                 الفوائد التي يجوز طلبها أمام مح      -٣٠٤٤
 .المستأنف بشرط أن تكون الفوائد قد طلبت أصالً أمام محكمة الدرجة األولى

  )٢٤٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/١١/١٩٨٢ تجاري جلسة ٨٠/١٩٨٢الطعن (

جديـدة فـي    إبـداء طلبـات     . االستئناف ينقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمـة االسـتئناف          -٣٠٤٥
 .ولكن يجوز إبداء سبب جديد. غير جائز. االستئناف

  )٢٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/١٢/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٢الطعن (

 .جواز تغيير سبب الطلب األصلي واإلضافة إليه. الطلب الجديد في االستئناف -٣٠٤٦

  )٢٤٨جلد األول ص مج القسم األول الم١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ٤٧/١٩٨٢الطعن (
  )٢٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٢والطعن (
  )٢٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٢والطعن (

. الطلب الذي لم يطرح أمام محكمة أول درجـة ال يقبـل طرحـه أمـام االسـتئناف علـة ذلـك                      -٣٠٤٧
يدة بالطلبات المبداة أمـام محكمـة أول درجـة وال تقبـل طلبـات جديـدة                 المحكمة االستئنافية مق  

 .أمامها

  )٢٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٧/١٩٨٣ تجاري جلسة ٢٢/١٩٨٣الطعن (
  )٢٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٧/١٩٨٣ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٣والطعن (

تغييـر سـبب الـدعوى      . الحـاالت المـستثناة   إبداء طلبات جديدة في االستئناف غير جائز إال في           -٣٠٤٨
 . مثال على تغيير لسبب الدعوى وليس طلباً جديداً. أمام االستئناف جائز

  )٢٤٩ مج القسم األول المجلد األول ص٧/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

 عـدم إبـداء دفـاع بـشأنه ال        تقديم الخصم لمستند أمام المحكمة االسـتئنافية اسـتجابة لطلبهـا و            -٣٠٤٩
 .إخالل بنظام التقاضي على درجتين

  )٢٤٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٨٥ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٤الطعن (

مـا يقـصد بـه بيـان        . مـا ال يعـد كـذلك      . تعريفـه . الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف       -٣٠٥٠
 .مثال. وتحديد الطلب األصلي أو تصحيحه أو نتائجه القانونية أو ما يرد بعبارة أخرى

  )٢٥٠ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٨٤الطعن (
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. المنـاط فـي تحديـد الخـصم فـي الـدعوى           . ال يجوز الطعن في األحكام إال من المحكوم عليه         -٣٠٥١
 .توجيه الطلبات منه أو إليه مؤدى ذلك

ـ ال يجوز توجيه طلب جديد أمام محكمـة الدرجـة الثان           -  مخالفـة   .هـذا الطلـب   قبـول مثـل     . ةي
 .للقانون

  )٢٥٠ مج القسم األول المجلد األول ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣١/١٩٨٥الطعن (

 .عدم جواز تقديم طلبات جديدة في االستئناف قاعدة متعلقة بالنظام العام -٣٠٥٢

 .ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف -

  )٢٥١سم األول المجلد األول ص مج الق١٣/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٥الطعن (

 .ال يجوز إبداؤه ألول مرة أمام محكمة االستئناف. طلب إجراء المقاصة القضائية -٣٠٥٣

  )٢٥١ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/١١/١٩٨٥جلسة عمالي  ١٦/١٩٨٥الطعن (

 .ماهيته. الطلب الجديد -٣٠٥٤

  )٢٥٢لد األول ص مج القسم األول المج٢/١٢/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ٢٨/١٩٨٥الطعن (

التزام محكمة الموضوع بالطلبـات المطروحـة مـن الخـصوم فـي الـدعوى ال يمنعهـا مـن                     -٣٠٥٥
المطالبـة بنفقـة الزوجيـة تتـضمن       . القضاء بما يتضمنه نطاق هـذه الطلبـات لزومـاً وواقعـاً           

طلبهـا نفقـة عـدة      . مطالبة الزوجة بنفقة زوجية أمـام محكمـة أول درجـة          . المطالبة بنفقة العدة  
 .ال يعتبر طلباً جديداً. محكمة االستئناف بعد ثبوت طالق زوجها لهاأمام 

  )٣٨٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٨٦الطعن (

 .غير جائز. إبداؤه ألول مرة أمام محكمة االستئناف. طلب المقاصة القضائية -٣٠٥٦

  )٣٨٤ثاني المجلد األول ص مج القسم ال٥/٥/١٩٨٦ عمالي جلسة ٧/١٩٨٦الطعن (

لكـن يجـوز    . قاعدة أصلية تتعلـق بالنظـام العـام       . عدم جواز تقديم طلبات جديدة في االستئناف       -٣٠٥٧
مثـال لبقـاء الطلـب األصـلي        . إبداء سبب جديد مع بقاء موضوع الطلب األصلي علـى حالـه           

 .على حاله مع تغير سببه

  )٣٨٤ي المجلد األول ص مج القسم الثان١٢/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١/١٩٨٦الطعن (

قبول االستئناف شـكالً ال تتعـدى حجيتـه إلـى موضـوع النـزاع المطـروح علـى محكمـة                      -٣٠٥٨
ال يطرح على محكمـة االسـتئناف إال مـا رفـع عنـه االسـتئناف مـن        . مؤدى ذلك . االستئناف

ال يجـوز أن يكـون محـالً        . ما لم يسبق عرضه عليها أو لم تفـصل فيـه          . قضاء الدرجة األولى  
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 .أساس ذلك هو قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف. ام محكمة االستئنافلطلب أم

  )٣٨٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٦الطعن (

المطالبـة ألول   . صـيرورته باتـاً   . عدم النعي في االستئناف على الحكم االبتدائي بانفـساخ البيـع           -٣٠٥٩
ة في مقابل التثمـين أو فـي عقـار خـصص لورثـة البـائع باعتبـار               مرة في االستئناف باألحقي   

أيهما تنفيذاً للعقد بطريق التعويض ونتيجة حتمية للطلـب األصـلي بـصحة ونفـاذ البيـع الـذي                   
أن . علـة ذلـك   . غيـر منـتج   . النعي علـى ذلـك    . اعتبارهما طلبين جديدين  . يماثل التنفيذ العيني  

 .يع ونفاذهمناط األحقية فيهما رهن بثبوت صحة الب

  )٣٨٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٦الطعن (

 .مثال. ال تقبل ألول مرة في االستئناف. الطلبات العارضة من المدعي عليه -٣٠٦٠

  )٣٨٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١/١٩٨٧ مدني جلسة ١٨/١٩٨٦الطعن (

هو ما يختلف عـن الطلـب المقـدم أمـام محكمـة أول      . ئنافالطلب الجديد الذي ال يقبل في االست      -٣٠٦١
التفـات محكمـة االسـتئناف عـن        . درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجـه إليـه           

 .ال يعيب حكمها. طلب الفسخ المبدي ألول مرة أمامها

  )٣٨٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٨٦الطعن (

 .مثال لطلب جديد. ماهيته. د في االستئنافالطلب الجدي -٣٠٦٢

  )٣٨٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٥/١٩٨٧ جلسة أحوال شخصية ٣٩/١٩٨٧الطعن (

طلـب التعـويض عـن الـضرر        . طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤوالً عن تنفيـذ حكـم            -٣٠٦٣
 .طلب جديد ال يجوز قبوله. أمام محكمة الدرجة الثانية

  )٣٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٨٧تجاري جلسة  ٥/١٩٨٧الطعن (

 .ال تقبل. الطلبات الجديدة في االستئناف -٣٠٦٤

 .ال يعيبه. طلب جديد عدم رد الحكم االستئنافي عليه. الطلب العارض في االستئناف -

  )٣٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٥/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٤/١٩٨٦الطعن (

إغفـال الحكـم    . ال تقبـل ألول مـرة فـي االسـتئناف         . ضة مـن المـدعي عليـه      الطلبات العار  -٣٠٦٥
 .ال يعيبه. االستئنافي لها

  )٣٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٦/١٩٨٧ جلسة مدني ١٠/١٩٨٧الطعن (
  )٣٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٦/١٩٨٧ مدني جلسة ١١/١٩٨٧الطعن (
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ال . دعوى بطلـب نـدب خبيـر بعـد تقـديم الخبيـر تقريـره              قضاء محكمة أول درجة بانتهاء ال      -٣٠٦٦
ال يغير مـن ذلـك أن يطلـب فـي االسـتئناف بمـا               . مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم      

 . علة ذلك. يسفر عنه تقرير الخبير

تقيـد محكمـة االسـتئناف بطلبـات        : مؤداهـا . قاعدة عدم قبول طلبات جديـدة فـي االسـتئناف          -
 .تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. درجة وفي حدود االستئنافالخصوم أمام محكمة أول 

عدم تعرض الحكم االستئنافي لطلب الحكم بما أسفر عنه تقريـر الخبيـر متـى كانـت الطلبـات                    -
 .أمام أول درجة مجرد ندب خبير

  )٣٨٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٨٦الطعن (

ال يجـوز مـا لـم يكـن         . الستئناف لم يكن أبدى أمام محكمة أول درجـة        إضافة طلب جديد في ا     -٣٠٦٧
تعريـف الطلـب    . علـة هـذا الحظـر     .  مرافعـات  ١٤٤/٣في حدود االستثناء المقـرر بالمـادة        

 .مثال لطلب جديد. الجديد

  )٣٨٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٨٦الطعن (

 .غير جائز. ل مرة أمام محكمة االستئنافطلبها ألو. الطلبات العارضة -٣٠٦٨

  )٣٨٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/١/١٩٨٨ جلسة أحوال شخصية ٢٧/١٩٨٧الطعن (

 .أثر ذلك. نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية -٣٠٦٩

التفـات الحكـم االسـتئنافي      . جديـد ال يقبـل    طلب  . طلب الفسخ المبدى ألول مرة أمام االستئناف       -
 .يبهال يع. عنه

  )٣٨٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٧الطعن (

 .مثال. علة ذلك. ال يقبل. الطلب الجديد في االستئناف -٣٠٧٠

  )٣٨٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٧الطعن (

 .تعريفها وأثرها. المطالبة القضائية -٣٠٧١

اختالفـه عـن وسـيلة الـدفاع        . ماهيتـه . جوز إبـداؤه فـي االسـتئناف      الطلب الجديد الذي ال ي     -
 . الجديد

  )٣٨٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٨الطعن (

 .مثال.  مرافعات١٤٤/٣م. مفهوم الطلب الجديد في االستئناف -٣٠٧٢

  )٣٨٩المجلد األول ص مج القسم الثاني ٢٠/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٨٨، ١٦٣، ١٦١ن والطع(



 المرافعات        

 

- ٥١٩ -  

قاعدة تعتبر مـن قواعـد اإلجـراءات األصـلية المتعلقـة            . عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف      -٣٠٧٣
 .بالنظام العام

 .ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف -

  )٣٨٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٩٤/١٩٨٧الطعن (

 .تعريفه.  يقبل االستئنافالطلب الجديد الذي ال -٣٠٧٤

 .مثال بشأن طلب عارض. ال يجوز توجيه طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة األولى -

  )٣٩٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٦/١٢/١٩٨٨ جلسة مدني ١٠/١٩٨٨الطعن (

 .غير مقبول. الطلب الجديد في االستئناف -٣٠٧٥

  )٣٩٠اني المجلد األول ص مج القسم الث٣٠/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٨الطعن (

 .شرطه. إضافة الملحقات للطلب األصلي في االستئناف -٣٠٧٦

  )٣٩٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٩/١٩٨٥، ١٢٥ انالطعن(

مـا لـم   . حـدود ذلـك   . االستئناف يترتب عليه إعادة طرح الدعوى علـى المحكمـة االسـتئنافية            -٣٠٧٧
.  ولم تفصل فيـه ال يقبـل طرحـه أمـام محكمـة االسـتئناف               يطرح على محكمة الدرجة األولى    

 .عدم قبول االستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. أثره. مخالفة ذلك

  )٣٩١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٩/١٩٨٥، ١٢٥ انالطعن(

 . ي االستئنافاألصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فال تقبل طلبات جديدة ف -٣٠٧٨

اقتصار الخصم في طلباته أمام أول درجة على طلـب نـدب خبيـر تمهيـداً لطلـب الحكـم بمـا                    -
بـذلك دون أن يتـسع للقـول بـأن طلـب الحكـم        تحديد نطاق الـدعوى     . أثره. يسفر عنه تقريره  

الزم ذلك أن طلب الحكـم بـاإللزام أمـام محكمـة االسـتئناف              . فعالً بما تسفر عنه أعمال الخبرة     
 .ون طلباً جديداً غير مقبوليك

  )٣٩١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٥/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٣/١٩٨٩الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف فـي حـدود مـا رفـع عنـد                       -٣٠٧٩
 .مثال. غير مقبولة. الطلبات الجديدة. االستئناف

  )٣٩١ج القسم الثاني المجلد األول ص م٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٩الطعن (

أول درجـة وفـصلت فيـه هـذه         سلطة محكمة االستئناف تتحدد بما كان مطروحاً على محكمـة            -٣٠٨٠
 .المحكمة ورفع عنه االستئناف
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 .غير مقبول. الطلب الجديد في االستئناف -

علـة  . غيـر جـائز   . حق محكمة االستئناف في التصدي للفصل فيما أغفلته محكمـة أول درجـة             -
 .إخالله لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام. ذلك

  )٣٩١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٩الطعن (

. االسـتثناء . عدم جواز طلب الفوائد المستحقة قبل الطلبات الختاميـة أمـام محكمـة أول درجـة                -٣٠٨١
 .طلب ما استحق منها بعد ذلك

  )٣٩١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٦/١٩٨٩، ١٥٢ انالطعن(

هـو مـا يختلـف فـي موضـوعه أو أطرافـه             . تعريفه. حظر قبول طلبات جديدة في االستئناف      -٣٠٨٢
دون أن يـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم بـه            عن الطلب األصلي ويجوز رفعه بدعوى مبتـدأة         
 مقداره ما لـم تكـن الزيـادة قـد طـرأت بعـد               بالحكم الصادر في الطلب األصلي أو يجاوزه في       

 .سلطة محكمة الموضوع في تقدير الزيادة وأثرها على الطلب. تقديم الطلبات الختامية

 .شرطه. إجازة تغيير سبب الدعوى واإلضافة إليه في االستئناف -

بعـد تقـديم الطلبـات الختاميـة أمـام          إضافة األجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تـستحق           -
 .جوازه في االستئناف. كمة أول درجة وما تزيد من التعويضاتمح

  )٣٩١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٩، ١٧٠ انالطعن(

 .تعلق ذلك بالنظام العام. عدم قبولها. الطلبات الجديدة في االستئناف -٣٠٨٣

 .ماهيته. الطلب الجديد في االستئناف -

 .ه في الدعوى هو الطلب الصريح الجازمالطلب الذي يعول علي -

  )٣٩٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٩الطعن (

الطلـب  . جـائز . تغييـر الـسبب أو اإلضـافة إليـه        . الطلبات الجديدة في االستئناف غير مقبولة      -٣٠٨٤
 .مثال لما يعد طلباً جديداً. ماهيته. الجديد

  )٣٩٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٥/١٩٩٠سة  تجاري جل٣٤٠/١٩٨٩الطعن (

  .الطلب الجديد في االستئناف ماهيته -٣٠٨٥
  .العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه ال باأللفاظ التي صيغ منها -
  .مثال. ال يعتبر طلباً جديداً. ما يندرج في عموم الطلب األصلي أمام محكمة أول درجة -

  )٥٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٩٠الطعن (

  .قاعدة تتعلق بالنظام العام.عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف -٣٠٨٦
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  .العيب.التفات محكمة االستئناف عن الطلب الجديد -
  )٥٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٩٢ جلسة أحوال شخصية ٩/١٩٩٢الطعن (

ة فـي االسـتئناف ال تمنـع مـن تغييـر سـبب الطلـب أو                 قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديـد       -٣٠٨٧
اإلضافة إليه مثال لسبب جديد لطلب التعويض قوامه الخطأ إضـافة إلـى الـسبب اآلخـر الـذي                   

  .أقيمت عليه الدعوى
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير أقوال الخصوم وما إذا كانـت تتـضمن تغييـرا لـسبب الـدعوى                   -

  .أم ال
  )٥٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٩٢الطعن (

  .ماهيته. الطلب الجديد في االستئناف -٣٠٨٨
  )٥٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٨/١٩٩٤الطعن (

التعـرف علـى حقيقـة هـذه       . عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف قاعدة تتعلق بالنظـام العـام            -٣٠٨٩
تـستقل بـه محكمـة      . اختالفهـا عـن  الـواردة بـصحيفة االسـتئناف          الطلبات ومطابقتهـا أو     

  .الموضوع مادام سائغاً
  )٥٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٩٣ جلسة أحوال شخصية ١٢/١٩٩٣الطعن (

الطلـب الجديـد الـذي    . قاعدة تتعلق بالنظـام العـام  . عدم جواز تقديم طلبات جديدة في االستئناف     -٣٠٩٠
غيـر  . طلب الفوائد ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف          : ماهيته مثال . ستئنافال يقبل  في اال    

  .ال يعيبه بمخالفة القانون. انتهاء الحكم إلى رفضه. مقبول
  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٢الطعن (

 تبـدي فـي صـورة    أن تبدي في صورة طلـب عـارض فـال         . شرطه. إجراء المقاصة القضائية   -٣٠٩١
  .دفع

  .المقاصة القضائية ال يجوز طلبها ألول مرة في االستئناف -
  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٣الطعن (
  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦ عمالي جلسة ٦٤/١٩٩٦والطعن (

الطلبـات  . الستئناف هو األدلـة والـدفوع واوجـه الـدفاع    ما يجوز إبداؤه ألول مرة أمام محكمة ا       -٣٠٩٢
طلـب مقابـل إعـداد      : مثـال لطلـب جديـد       . ما يستثنى من ذلـك وشـروطه      . التقبل. الجديدة

  .وتأثيث بيت
  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٣٧/١٩٩٣الطعن (
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التـزام المحكمـة    . أثـر ذلـك   . يتعلق بالنظام العـام   . الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في االستئناف       -٣٠٩٣
  .متى يعتبر الطلب جديداً. بأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٥/١٩٩٤ جلسة عمالي ٧/١٩٩٤الطعن (
  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٦جلسة عمالي  ٢٢/١٩٩٦والطعن (

مثـال  . غيـر مقبولـة   . ت الجديدة في االستئناف التي لم تعرض على محكمـة أول درجـة            الطلبا -٣٠٩٤
  .بشأن طلب أجرة سائق ألول مرة في االستئناف

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٤٧/١٩٩٣الطعن (

ز طلبهـا فـي     عـدم جـوا   . أن تبدي في صورة طلب عـارض      . شرطه. إجراء المقاصة القضائية   -٣٠٩٥
مثـال بـشأن    .وال يجوز طلبها ألول مرة أمـام محكمـة االسـتئناف          . صورة دفع لدعوى الخصم   
  .خصم تعويض من األجرة

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٩٣الطعن (

  .توقفه على سداد صاحب النصيب األكبر لمعدل اإللزام بإتمام القسمة. نفاذ القسمة -٣٠٩٦
مثـال بـشأن طلـب نـدب خبيـر قبـل االلتـزام              ، ماهية كل منها    . سيلة الدفاع والطلب الجديد و   -

  .بإجراءات تسجيل القسمة
خصومة االستئناف تتحدد بما رفع عنه االستئناف وبمـا يقـدم فيهـا مـن أدلـة ودفـوع وأوجـه             -

  .دفاع جديدة وما سبق تقديمه منها لمحكمة أول درجة
  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٤ة  تجاري جلس١٠٤/١٩٩٤الطعن (

  .على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف -٣٠٩٧
  )٥٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٩٤الطعن (
  )٥٠٥لث المجلد الثاني ص مج القسم الثا١٠/٧/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٩٥، ١٢٤ن ناوالطع(

مثـال لمـا يعـد توضـيحاً للطلـب األصـلي            . ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف       -٣٠٩٨
  .وليس لطلب جديد

  )٥٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٠١/١٩٩٥الطعن (

  .الطلب الجديد ال يقبل في االستئناف -٣٠٩٩
  .أن التعويض التكميلي كطلب جديد في االستئنافمثال بش. ماهية الطلب الجديد -

  )٥٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٧/١٩٩٥الطعن (
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. ضرورة إبدائه في صـورة طلـب عـارض فـي الـدعوى األصـلية              . إجراء المقاصة القضائية   -٣١٠٠
  .ال يجوز. طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم أو ألول مرة في االستئناف

إجراء المقاصة القضائية ألول مرة في االسـتئناف وطلـب اإلحالـة إلـى التحقيـق أو                 طلب  داء  إب -
غيـر  . النعـي المتعلـق بـذلك   . التفات محكمة االستئناف عـن ذلـك  . ندب خبير توصالً إلجرائها   

  .منتج
  )٥٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٧٢/١٩٩٥الطعن (

 .غير مقبول. ألول مرة أمام محكمة االستئنافإبداء طلب عارض  -٣١٠١

  )٥٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦ جلسة مدني ٩٠/١٩٩٥الطعن (

 طلبهـا ألول مـرة أمـام        .بداؤها في صورة دفع لـدعوى الخـصم       إ. شروطها. المقاصة القضائية  -٣١٠٢
  .  مثال. غير جائز. محكمة االستئناف

  )٨١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٩٧ عمالي جلسة ٨٩/١٩٩٦الطعن (

  . تعلق ذلك بالنظام العام. ال تقبل. الطلبات الجديدة في االستئناف -٣١٠٣
طلـب الفوائـد ألول مـرة أمـام        : مثـال بـشأن مـا يعـد طلبـاً جديـداً           . ماهيته. الطلب الجديد  -

  . االستئناف
  )٨٢ع المجلد الثاني ص مج القسم الراب٣٠/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٧٣/١٩٩٦، ١٦٢ انالطعن(
  )٨٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٩٧ جلسة مدني ١٢٠/١٩٩٥، ١١٥ انالطعنو(

. استبعاد طلب التعويض المؤقت لعدم سـداد الرسـم المـستحق عنـه أمـام محكمـة أول درجـة               -٣١٠٤
علـة  . غيـر جـائز   . طرحه أمـام االسـتئناف    : مؤدى ذلك . اعتباره خارج نطاق الخصومة   . أثره

  . كذل
  )٨٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٥٦/١٩٩٦الطعن (

  . مثال. غير جائز. تقديم طلبات جديدة في االستئناف -٣١٠٥
  )٨٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٩٧/١٩٩٦، ٤٤٦ نانالطع(

  . أساس ذلك. ظام العامتعلق ذلك بالن. عدم جواز تقديم طلب جديد أمام االستئناف -٣١٠٦
  . جواز إبداء سبب جديد أمام االستئناف مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله -

  )٨٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦الطعن (

  . علة ذلك. حظر قبول أي طلب جديد أمام المحكمة االستئنافية -٣١٠٧
طلب التطليـق دون التعـرض لآلثـار الماليـة المترتبـة            اقتصار صحيفة الدعوى على طلب على        -
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. النعي على المحكمة االستئنافية التفاتها عـن الطلـب األخيـر المبـدي أمامهـا ألول مـرة                 . عليه
  . ال أساس له

  )٨٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١٨/١٩٩٧الطعن (

  . مثال. جديدطلب . الطلب العارض أمام االستئناف -٣١٠٨
  )٨٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٣/١٩٩٧، ٦١ انالطعن(

  . الطلب الصريح الجازم هو الذي تلتزم المحكمة به -٣١٠٩
  . أساس ذلك. غير مقبول. الطلب الجديد أمام االستئناف -

  )٨٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦٣/١٩٩٨الطعن (

عـدم جـواز إبـدائها أمـا        . قـصرها علـى أول درجـة      . الطلبات العارضة من المدعى عليـه      -٣١١٠
  . علة ذلك. االستئناف

  )٨٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٨٥/١٩٩٨الطعن (

  . قاعدة أصلية متعلقة بالنظام العام. عدم جواز تقديم طلبات جديدة في االستئناف -٣١١١
  . سبب جديد في االستئناف مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حالهجواز تقديم  -

  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٥٣/١٩٩٨الطعن (

جواز تغييـر الـسبب مـع بقـاء موضـوع الطلـب             . ال يقبل . إبداء طلبات جديدة أمام االستئناف     -٣١١٢
  . األصلي على حاله

  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦١٠/١٩٩٨الطعن (

للمحكمـة مـن تلقـاء نفـسها        . إبداء طلبات جديدة في االستئناف غيـر جـائز        . نطاقه. االستئناف -٣١١٣
  . أن تقضي بعدم قبولها

إبـداؤه ألول مـرة أمـام محكمـة     . الطلب العارض المبدى في صحيفة االستئناف يعد طلباً جديـداً        -
  . االستئناف غير جائز

  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٦٨/١٩٩٩الطعن (

يشترط إلجرائها أن تبدى في صورة طلـب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه                . المقاصة القضائية  -٣١١٤
عـدم جـواز طلبهـا فـي صـورة دفـع ألول مـرة أمـام                 . رداً على دعوى خصمه األصـلية     

  .مثال. االستئناف
  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠سة  تجاري جل١٧٢/١٩٩٩الطعن (
  )٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٧٥/١٩٩٩والطعن (
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لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها األسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام ولـو لـم تـرد فـي                        -٣١١٥
  .صحيفة الطعن

. درء تفويـت إحـدى درجتـي التقاضـي     . القصد منـه  . عدم قبول الطلبات الجديدة أمام االستئناف      -
  . تعلق ذلك بالنظام العام

 لطلـب الحكـم ببـراءة ذمتـه مـن           طلب الطاعن في صحيفة الدعوى االبتدائية ندب خبير تمهيداً         -
طلـب ذلـك فـي صـحيفة االسـتئناف          .  منه بالحكم ببراءة ذمته من هذا الدين       ال يعد طلباً  . الدين

. مغـايرة الحكـم ذلـك     . ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تتـصدى لـه        . داًيعد طلباً جدي  . ألول مرة 
  .مخالفة للقانون توجب تمييزه

  )٨٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٣٩/٢٠٠٠الطعن (

 عنـه  رفـع  مـا  حـدود  فـي  درجه أول محكمة أمام إبداؤها سبق التي بالطلبات يتحدد االستئناف نطاق -٣١١٦

  .مثال .العام بالنظام ذلك تعلق .االستئناف في تقبل ال الجديدة الطلبات .االستئناف
  )٨٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٣/٢٠٠٠الطعن (

محكمـة  . االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم المـستأنف                 -٣١١٧
. علـة ذلـك   .  يعـرض علـى محكمـة أول درجـة         االستئناف ال تملك التصدي لطلب جديد لـم       

  . مثال
  )٨٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٤/٢٠٠١ جلسة عمالي ١٠٨/٢٠٠٠، ١٠٥ انالطعن(

إجراء يوجـه إلـى المحكمـة فـي مواجهـة           . ماهيتها. المطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضة      -٣١١٨
  . م بها المحكمة والخصومالمدعى عليه وتدور الخصومة حولها وتحدد نطاق الدعوى وتلتز

طلب الطاعنة أمام محكمة االستئناف إلزام شركة التأمين والتي لـم توجـه لهـا دعـوى فرعيـة                    -
تقيـد محكمـة    . علـة ذلـك   . ال يجـوز قبولـه    . أو طلب أمام محكمة أول درجة بمبلغ التعـويض        

  .االستئناف بالطلبات المبداة أمام أول درجة وبعدم الخروج عن نطاقها
  . ال تقبل. لجديدة في االستئنافالطلبات ا -

  )٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/٤/٢٠٠١ جلسة مدني ٣٨/٢٠٠٠، ٢٨ انالطعن(

 .الطلبات الجديدة ال تقبل في االستئناف -٣١١٩

  )٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٩/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ١٥/٢٠٠١الطعن (
  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٧٦/٢٠٠١، ١٤٣ انالطعنو(

 .ال يجوز. إبداء طلبات جديدة في االستئناف -٣١٢٠

  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٦٨/١٩٩٩الطعن (
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هـو الـذي يختلـف عـن        . الطلب الجديد الذي ال يقبل إبداؤه ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف             -٣١٢١
يجـوز رفعـه    . كمة أول درجة في موضوعه وسـببه أو الخـصم الموجـه إليـه             الطلبات أمام مح  

 .بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المقضي فيه

  )٥٣٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣/٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٥٧/٢٠٠٢الطعن (

  .علة ذلك. عدم جواز إبداء طلبات جديدة في االستئناف -٣١٢٢
ه إلى عقد آخر يريـده المتعاقـدان لـو علمـا بـبطالن العقـد الـذي                  تحول العقد المقضي ببطالن    -

 ١٤٤م. غيـر مقبـول   . طلـب جديـد   . طلبه ألول مرة أمام االسـتئناف     . قصدا في األصل إبرامه   
 .مرافعات

  )٥٣٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩٠/٢٠٠٢الطعن (

  .ماهيتها. ةغير مقبول. الطلبات الجديدة في االستئناف -٣١٢٣
الحـصول علـى حكـم مقـرر لثبـوت الملكيـة عـن              : مقصوده. طلب تثبيت الملكية بوضع اليد     -

 .ما يعد طلباً جديداً في االستئنافلمثال . طريق الحيازة

  )٥٣٢مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/١/٢٠٠٤ جلسة مدني ٥٣٥/٢٠٠٢الطعن (

وجـوب  .  أو الهيئـة العامـة لالسـتثمار    الواقي من اإلفـالس المقـدم مـن المـدين          الصلحطلب   -٣١٢٤
عرضه ابتداء على المحكمـة الكليـة المختـصة بـشهر إفـالس العمـالء الخاضـعين ألحكـام                   

لـيس لمحكمـة االسـتئناف      .  بشأن شـراء الدولـة لـبعض المـديونيات         ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون  
 . من اإلفالس المطروح عليها ألول مرةالواقي الصلحوالية في الموافقة على 

  )٥٣٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٥/٢٠٠٤الطعن (

تغيير سـبب الـدعوى واإلضـافة إليـه مـع بقـاء             . غير مقبولة . الطلبات الجديدة أمام االستئناف    -٣١٢٥
 .علة ذلك. جائز. الطلب األصلي على حاله

  )٥٣٣لد الثاني ص مج القسم الخامس المج٤/٤/٢٠٠٥ جلسة مدني ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨ انالطعن(

الطلـب العـارض المبـدي أمـام محكمـة          . عدم حضور الخـصوم أمـام محكمـة أول درجـة           -٣١٢٦
 .التفات الحكم عنه ال يعيبه. غير جائز. االستئناف

  )٥٣٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣الطعن (

 .علة ذلك. ال تقبل. الطلبات الجديدة باالستئناف -٣١٢٧

  )٥٣٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٣١٩/٢٠٠٤ن الطع(
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تحديده بالطلبات التي أبديت أمـام محكمـة أول درجـة فـي حـدود مـا رفـع                   . نطاق االستئناف  -٣١٢٨
عدم جواز الخروج عليهـا سـواء بتغييـر مـضمونها أو اسـتحداث              . مؤدى ذلك . عنه االستئناف 
ض ُأبـدي ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف كطلـب              مثال بشأن طلب عـار    . طلبات جديدة 

 .جديد

  )٥٣٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ جلسة أحوال شخصية ٣٢١/٢٠٠٤الطعن (

 إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً علـى                .شرطها. المقاصة القضائية  -٣١٢٩
ى الخـصم كمـا اليجـوز طلبهـا         عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعو      . دعوى خصمه األصلية  

 .ئنافألول مرة أمام محكمة االست

  )٥٣٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢١/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦٤/٢٠٠٤الطعن (
  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٧٧٠/٢٠٠٤الطعن و(

 .حكمة االستئنافطلب جديد أمام م. الطلب الذي لم يبد أمام محكمة أول درجة -٣١٣٠

  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٠/٢٠٠٥الطعن (

 .مثال. مؤداه. عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف -٣١٣١

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

ها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا              كانت علي  التي ينقل الدعوى بحالتها     ستئنافاال -٣١٣٢
  . أساس ذلك. ستئناف االفيعدم قبول طلبات جديدة . مؤدي ذلك. ستئنافرفع عنه اال

لعـدم سـداد الرسـم       -إثبـات حـضانة الـصغير      -ستبعاد محكمة أول درجة الطلب الفرعـي        ا -
ـ عـن نطـاق الخـصومة االسـتثنافية و         خـروج الطلـب   : مؤدي ذلـك  . المستحق عليه   وزاليج

خطـأ  . مخالفة ذلك والقـضاء بإثبـات حـضانة الـصغير         .  للفصل فيه  التصدي ستئنافلمحكمة اال 
 . تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياًفي

 )٤١١ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٣١/١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٨٦/٢٠٠٧الطعن (

ـ     . الدفع بعدم قبول طلبات جديـدة أمـام االسـتئناف          -٣١٣٣ وجـوب أن تقـضى     . امتعلقـه بالنظـام الع
اعتبـار الطلـب جديـداً ولـو لـم يتغيـر عـن        . المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلـب  

. شـرطه . لب المبدي أمام محكمة أول درجة متـى كـان يجـاوزه فـي مقـداره               ـوع الط ـموض
  .  مرافعات١٤٤/٣أن اليكون في حدود االستثناء المنصوص عليه بالمادة 

هـى تلـك التـي طـرأ عليهـا         . لمطالبة بزيادتها أمام محكمة االسـتئناف     التعويضات التي يجوز ا    -
ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبـات الختاميـة أمـام محكمـة أول درجـة وذلـك بتفـاقم               
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عـدم جـواز    . طلـب جديـد   . مجرد زيادة مبلغ التعويض دون مبـرر      . األضرار المبررة للمطالبة  
 .خطأ يوجب تمييز الحكم.  ذلكمخالفة. إثارته أمام محكمة االستئناف

 )٤٣٨ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١١/٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧٤٤/٢٠٠٦الطعن (

االستئناف ينقل موضوع النزاع بحالته التي كان عليهـا قبـل صـدور الحكـم المـستأنف ويعيـد                    -٣١٣٤
ي لطلـب  محكمـة االسـتئناف ال تملـك التـصد        . طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية      

 .مثال بشأن أتعاب المحاماة. علة ذلك. جديد لم يعرض على محكمة أول درجة

 )١٠٥ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٠/٢٠٠٨تجاري جلسة  ٨٤٨/٢٠٠٧، ٨٤٧ انالطعن(

. الزمـه .  قصر الطاعنة طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة علـى طلـب التطليـق للـضرر           -٣١٣٥
 .بالنفقة أمام محكمة االستئنافعدم قبول معاودة طلبها 

 )٥١١ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١٢/٢٠٠٨ جلسة أحوال شخصية ٤٢٠/٢٠٠٨الطعن (

ـ         : مثال. عدم قبول الطلبات الجديدة في االستئناف      -٣١٣٦ ي بـه   ضبشأن طلب االلتزام بمـا عـسى أن يق
 .على خصم آخر ألول مرة في االستئناف

 )١٧٣ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  تجاري ١٥٤٥/٢٠٠٧، ١٥٣٨الطعنان (

  .التقاضي على درجتين من القواعد األساسية في التقاضي -٣١٣٧
  .علة ذلك. 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           . ط ذلك شر. من تلقاء نفسها  
الطلـب المماثـل للطلـب المبـدى أمـام محكمـة أول           . موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليـه      

اعتباره طلباً جديداً إذا كان مغايراً له حتى لو انطـوى علـى طلـب عـارض فيمـا عـدا                     . درجة
جد وتستحق بعـد تقـديم الطلبـات الختاميـة أمـام            الملحقات الناجمة عن الطلب األصلي التي تست      

  .محكمة أول درجة
تقـديمها مـذكرة    . قضاء محكمة أول درجة للمطعون ضـدها بطلباتهـا بـأجرتي خـادم وسـائق               -

يعـد طلبـاً    . ضمنتها استئنافاً فرعياً بإلزام الطاعن بمقابل استقدام خـادم وسـائق وثمـن سـيارة              
مخالفـة الحكـم المطعـون      . عـدم قبولـه   . أثـره . بتدائيةجديداً لم يكن معروضاً على المحكمة اال      

 .خطأ في تطبيق القانون. فيه ذلك

 )٢٧٩ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٠/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ١٤٨/٢٠١٠الطعن (
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 أمـام   -كمـدعي عليهـا   –انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنـة عـن الحـضور               -٣١٣٨
ترتيب الحكم أن طلـب الطاعنـة االحتيـاطي الـذي أبدتـه             .  المنتدب محكمة أول درجة والخبير   

 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 ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (
 

االستئناف في تدارك األخطاء الماديـة البحتـة فـي الحكـم             سلطة محكمة    -١٢
  -:المستأنف

في تـدارك األخطـاء الماديـة البحتـة فـي الحكـم        . إعماالً لألثر الناقل  . سلطة محكمة االستئناف   -٣١٣٩
 .مثال. متى يكون الخطأ مادياً بحتاً. المستأنف

رسـمه القـانون وال يـصلح بذاتـه سـبباً           تصحيح الخطأ المادي في الحكم يكون بالطريق الـذي           -
 .للطعن

  )٣٩٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/١٠/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٩/١٩٨٧الطعن (

لمحكمة االستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكـم المـستأنف مـن أخطـاء ماديـة                     -٣١٤٠
حكمـة أول   قـول محكمـة االسـتئناف أنـه كـان لم          . وأن تقضي على موجب الوجه الـصحيح      

 .استطراد زائد يستقيم الحكم دونه. درجة إجراء التصحيح

  )٣٩٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٨٩الطعن (
  

  -:المقاصة القضائية -١٣

إبداؤها في صورة طلـب عـارض مقـدم مـن المـدعى             . ما يشترط إلجرائها  . المقاصة القضائية  -٣١٤١
طلبها فـي صـورة دفـع أو طلبهـا ألول مـرة أمـام محكمـة                 . صليةعليه رداً على الدعوى األ    

 . مرافعات٨٥م . أساس ذلك. غير جائز. االستئناف

 )١٢٨ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٧/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٧٧٠/٢٠٠٤الطعن (
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  -عد طلباً جديداً أمام االستئنافما ال ي: سادساً

 -: ما استثنى بنص القانون-١

يـستثنى  . قاعـدة أصـلية تتعلـق بالنظـام العـام         . عدم جواز إبداء طلبات جديدة في االسـتئناف        -٣١٤٢
منها جواز إضافة األجور والمرتبات وسائر الملحقات وما يزيـد بـه التعويـضات إلـى الطلـب                  

مخالفـة الحكـم ذلـك ورفـضه        . لبات الختامية أمـام محكمـة أول درجـة        األصلي بعد تقديم الط   
 .مخالفة القانون توجب تمييزه. طلب التعويض اإلضافي عن تفاقم اإلصابات

  )٥٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٩٢الطعن (

هـو الـذي يختلـف عـن        . ئنافالطلب الجديد الذي ال يقبل إبداؤه ألول مرة أمام محكمـة االسـت             -٣١٤٣
يجـوز  : أثـره . الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسـببه أو الخـصم الموجـه إليـه               

رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الـشيء المقـضي فيـه بـالحكم الـصادر فـي الطلـب                     
 . األصلي

ـ     . ماال يعد طلباً جديداً    - ان وتحديـد هـذا   ما يندرج في مضمون الطلب األصلي أو ما يقـصد بـه بي
الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصـره أو مـا يقـصد بـه النتـائج القانونيـة للطلـب                      

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

 )٨٤ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٦ جلسة  تجاري٤/٢٠٠٥ و١٣١٦/٢٠٠٤ ،١٢٨٩الطعون (

 .مثال. جواز تغيير السبب أو اإلضافة إليه في االستئناف -٣١٤٤

 )٨٤ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٦ جلسة  تجاري٤/٢٠٠٥ و١٣١٦/٢٠٠٤ ،١٢٨٩الطعون (

 جـائز أمـام محكمـة     .تغيير سبب الدعوى مع بقـاء موضـوع الطلـب األصـلي علـى حالـه                -٣١٤٥
جواز تغييـر سـببه إلـى االسـتغالل كعيـب           . طلب بطالن سند الدين لإلكراه    . مؤداه. االستئناف

عـدم جـواز اعتبـاره      . من عيوب اإلرادة دون أن يعد ذلك تغييراً لموضـوعها وهـو الـبطالن             
 .يعيبه ويوجب تمييزه. إغفال الحكم الرد عليه. طلباً جديداً أمام االستئناف

 )٥١٤ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣٠٠/٢٠٠٧ن الطع(
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أن طلـب مـا يـستجد       . مـؤداه . طلب األجرة عن فترة معينة وما يستجد منها حتى تمام اإلخـالء            -٣١٤٦
من األجرة بعد الحكم في الدعوى يعد مطروحاً على محكمـة االسـتئناف ولهـا أن تحكـم بـه إذا             

 .مثال. لك تسويئاً لمركز المستأنفال يعد ذ. ما استجد منه شيئاً

 )٥٨ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٣/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٤/٢٠٠٨الطعن (

قسيمان يتقاسـمان تنفيـذ التـزام المـدين ويتكافـأن           . طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض      -٣١٤٧
ـ          . مؤداه. قدراً ق التعـويض فـي حالـة       طلب التنفيذ العيني ينطوي ضمناً على طلب التنفيـذ بطري

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 ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٧/١٢/٢٠١١جلسة  اري تج١٣٩٥/٢٠٠٩الطعن (
 

 -:أوجه الدفاع -٢

حق الخصوم في إبداء دفاع جديد أمام محكمة االسـتئناف ولـو لـم يـسبق التمـسك بـه أمـام                       -٣١٤٨
 .محكمة أول درجة

  )٣٩٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٩الطعن (

مثـال بـشأن إبـداء دفـاع        . ال يعـد طلبـاً جديـداً      . ام محكمة االستئناف  التمسك بأوجه الدفاع أم    -٣١٤٩
  .يتعلق بسوء المعاملة واإلهمال أمام محكمة االستئناف

  )٥٠٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٠الطعن (

متـى  . سـتئناف دفع موضوعي يجوز التمسك به ألول مـرة أمـام محكمـة اال            . الحق في الحبس   -٣١٥٠
  . مدني٣١٨م. استوفى شروطه

  )٥٠٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٩٤الطعن (

يجـوز إبـداؤه فـي أي حالـة تكـون عليهـا الـدعوى               . الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام األهلية      -٣١٥١
  .علة ذلك. وألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )٥٠٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩٦سة  تجاري جل١١/١٩٩٦الطعن (
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  -:يقصد به تحديده أو تصحيحةما يندرج في مضمون الطلب األصلي أو  -٣

  .ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف -٣١٥٢
طلب رد قيمة الشيك  ألنـه ينـدرج فـي مـضمون طلـب التـصفية                 :  مثال ً.ماال يعد طلباً جديدا    -

  .أمام محكمة أول درجةالسابق إبداؤه 
  )٥٠٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٤٩/١٩٩٢، ٤٧ انالطعن(

العبـرة بحقيقـة الطلـب ومرمـاه ال بـاللفظ           . ماهيتـه . الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف       -٣١٥٣
 أخـرى   مايوضـع فـي صـياغة     : مثـال . ما ال يعد طلباً جديداً في هـذا الـصدد         . الذي صيغ به  

  .تختلف عما صيغ فيها أمام محكمة أول درجة
  )٥٠٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/٣/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٤٤/١٩٩٣الطعن (

عـدم  . مـؤداه . تحديد نطـاق الـدعوى للقاضـي والخـصوم        . أثرها. ماهيتها. المطالبة القضائية  -٣١٥٤
ل بـشأن طلـب أداء معـادل علـى          مثـا . قبول الطلبات الجديدة في االستئناف ماال يعـد كـذلك         

 .أساس اإلثراء بال سبب

  )٥٠٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٩٤، ٢٤١ انالطعن(

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمـة االسـتئناف بعناصـرها الواقعيـة وأدلتهـا القانونيـة فـي                   -٣١٥٥
لـب األصـلي علـى حالـه إضـافة سـبب            يجوز مع بقاء الط   . حدود ما رفع عنه االستئناف فقط     

مثال بشأن بطالن عقـد إيجـار محـالت أبرمـه غيـر كـويتي ال يحـول دون تأسـيس                     . جديد
  . استئنافه على اإلثراء بال سبب كسبب جديد لطلب األداء المعادل

  )٨٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٩٦الطعن (

جـواز إبـداء سـبب جديـد مـع بقـاء موضـوع              . يدة في االستئناف  عدم جواز تقديم طلبات جد     -٣١٥٦
  . الطلب األصلي على حاله

  )٨٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٠٣/١٩٩٨الطعن (

. أسـاس ذلـك   . جـائز للمـستأنف   . تغيير سببه واإلضافة إليه مع بقاء موضوعه      . الطلب األصلي  -٣١٥٧
  .  مرافعات١٤٤/٣م
. إعادة المتعاقـدين إلـى الحالـة التـي كانـا عليهـا عنـد التعاقـد                . أثره.  أو بطالنه  إبطال العقد  -

  .  مدني١٨٧م. جواز اإللزام بتقديم أداء معادل. استحالة ذلك
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. مخالفـة الحكـم ذلـك     . جـائز قانونـاً   . تغيير سبب الدعوى ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف          -
  . مثال. يعيبه
  )٩٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/١٢/١٩٩٧لسة  تجاري ج٤٥٨/١٩٩٦، ٤٤٨ انالطعن(

  . مثال. جواز تغيير السبب في االستئناف مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله -٣١٥٨
  )٩١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٩٩الطعن (

  . د بها نطاق الدعوىإجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحد. المطالبة القضائية -٣١٥٩
. جواز بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله مع تغيير سـببه واإلضـافة إليـه فـي االسـتئناف                   -

  . مثال بشأن طلب أداء معادل
  )٩٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٩٩الطعن (

   .مثال. تغيير سبب الدعوى أمام االستئناف جائز مع بقاء الطلب -٣١٦٠
  )٩٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠الطعن (

. بهـا يتحـدد نطـاق الـدعوى       . إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم      . المطالبة القضائية  -٣١٦١
  . وجوب التزام المحكمة عند فصلها في الدعوى بهذا النطاق

مثـال  . ير السبب مـع بقـاء الطلـب األصـلي    جواز تغي. عدم قبول الطلبات الجديدة في االستئناف   -
  . بشأن األداء المعادل

اسـتناده لقواعـد المـسئولية      . القضاء باألداء المعادل أو بالتعويض نتيجـة اإلثـراء بـال سـبب             -
 .تضمنه تغييراً لسبب الدعوى وليس تغييراً لموضوعها. التقصيرية وليس للعقد الباطل

  )٩٣مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢٢/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٣٦/٢٠٠٠الطعن (

جـواز إبـداؤه    . بـدعوى مبتـدأه أو بطلـب عـارض        : كيفيتـه . طلب إجراء المقاصة القضائية    -٣١٦٢
مخالفـة  . ال يعتبـر طلبـاً جديـداً أمـام االسـتئناف          : مؤدى ذلـك  . بمذكرة أمام خبير أول درجة    

 .مثال. كمخطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت باألوراق توجب تمييز الح. ذلك

  )٩٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٨/١٩٩٦الطعن (

هـو الـذي يختلـف عـن        . الطلب الجديد الذي ال يقبل إبداؤه ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف             -٣١٦٣
يجـوز رفعـه    . سببه أو الخـصم الموجـه إليـه        وأالطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه        

  .أن يدفع بحجية الشيء المقضي فيهبدعوى مبتدأة دون 
ما يندرج في مضمون الطلب األصـلي أو مـا يقـصد بـه بيـان وتحديـد                  . ما ال يعد طلباً جديداً     -

هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقـصد بـه النتـائج القانونيـة للطلـب                     
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 .مثال. األصلي

  )٥٣٦خامس المجلد الثاني ص مج القسم ال٣/٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٥٧/٢٠٠٢الطعن (

هو الطلب الـذي يختلـف عـن الطلـب الـذي            . ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف       -٣١٦٤
طلب الزوجة أمـام محكمـة أول درجـة الحكـم لهـا بنفقـة               : مثال. ُأبدى أمام محكمة أول درجة    

نفقـة إلـى    تعـديلها طلبهـا فـي االسـتئناف بتحديـد بـدء ال            . ٢٣/٧/٢٠٠٣زوجية اعتباراً من    
 .ال يعد طلباً جديداً في االستئناف. ١٨/٩/٢٠٠٣

  )٥٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١١٧/٢٠٠٥الطعن (

هـو الـذي يختلـف عـن        . الطلب الجديد الذي ال يقبل إبداؤه ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف             -٣١٦٥
يجـوز  : أثـره . ه أو الخـصم الموجـه إليـه       الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسـبب        

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    -
بـه النتـائج القانونيـة للطلـب        الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصـره أو مـا يقـصد               

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

  )٥٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤/٢٠٠٥ و ١٣١٦/٢٠٠٤، ١٢٨٩ انالطعن(
  

  -:طلب األداء المعادل -٤

جـائز مـع بقـاء موضـوع الطلـب          . طلب األداء المعادل ألول مرة أمـام محكمـة االسـتئناف           -٣١٦٦
 . مرافعات١٤٤/٣م. األصلي على حاله

  )٥٣٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٨٦/٢٠٠٢الطعن (

بقـاء الطلـب األصـلي علـى        : شـرطه . ئزجـا . طلب األداء المعادل ألول مرة أمام االستئناف       -٣١٦٧
  .  ق مرافعات١٤٤/٣م . حالة

رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المـشتراة فـي الـشركة لـبطالن االتفـاق علـى                    -
شرائها ال يحول دون المطالبـة أمـام محكمـة االسـتئناف بتعـويض يعـادل مـا عـاد علـى                      

 . من تلك الحصةإفادتهمالمشترين من جراء 

  )٥٣٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٩/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٨٠/٢٠٠٣، ٩٧٥ انالطعن(
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إعدامه إعداماً يستند إلى وقـت إبرامـه واعتبـار تنفيـذه كـأن لـم                . أثره. بطالن العقد أو إبطاله    -٣١٦٨
اسـتحالة ذلـك   . يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبـل التعاقـد إن كـان ذلـك متيـسراً        

 .جواز إلزامه بأداء معادل: أثره. عاقدينعلى أحد المت

 .مثال. جواز تغيير السبب أو اإلضافة إليه في االستئناف -

  )٥٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤/٢٠٠٥ و ١٣١٦/٢٠٠٤، ١٢٨٩ انالطعن(

ـ                      -٣١٦٩ ل ثبوت عدم إثراء الخصم على حساب اآلخر والـذي فـي ذات الوقـت لـم تفتقـر ذمتـه بمقاب
 .عدم قيام تلك المطالبة على أساس: أثره. االنتفاع المطالب به

  )٥٤٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٢٨/٢٠٠٤الطعن (

 . مع اإلبقاء على الطلب األصليستئنافجوازه أمام محكمة اال. طلب األداء المعادل -٣١٧٠

  )٢٤٩ ص٣ ج٣٥ضاء والقانون س مجلة الق٢/١٢/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٠١/٢٠٠٦الطعن (
 

 -:األسباب المضافة -٥

. االسـتثناء . تعلـق هـذه القاعـدة بالنظـام العـام         . عدم جواز إبداء طلباته جديدة في االسـتئناف        -٣١٧١
 .تغيير. تغيير سبب الطلب واإلضافة إليه

  )٣٩٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٠الطعن (

مثـال  . لطلب األصلي على حالة وتغييـر سـببه واإلضـافة إليـه فـي االسـتئناف               جواز إبقاء ا   -٣١٧٢
 . في االستئنافلسبب مضاف

  )٣٩٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١٢/١٩٨٧ عمالي جلسة ٣٣/١٩٨٧الطعن (
  

 -:االستئناف األصلي والفرعي والمقابل -٦

بـول الحكـم بعـد رفـع االسـتئناف           عـدم ق   . شرط ذلك  .للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً      -٣١٧٣
  . تعلق ذلك بالنظام العام.علة ذلك. األصلي

  )٥٦ سنوات ص ٧ مج ٢٦/١/١٩٧٦ جلسة مدني ١٩٧٤ لسنة ١الطعن ( 

للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً مـا لـم يكـن قبـل الحكـم                       -٣١٧٤
 .  المستأنف عليه الحكم مثال بشأن قبول.بعد رفع االستئناف األصلي
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  .قبول أو عدم قبول االستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام -

  )٥٦ سنوات ص ٧ مج ١١/٦/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٣ لسنة ٥٣الطعن ( 

  . حدوده.األثر الناقل لالستئناف األصلي واالستئناف الفرعي أو المقابل -٣١٧٥

وض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء            النـزاع المعـر    فـي للمحكمة االستئنافية سلطة الفصل      -
  .لمصلحة المستأنف األصلي أو رافع االستئناف الفرعي أو المقابل

  )٥٦ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٢/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤ / ١٤ ، ١٣ انالطعن( 

  . حدوده.األثر الناقل لالستئناف األصلي واالستئناف الفرعي -٣١٧٦

  )٥٧ ، ٥٦ص  سنوات ٧ مج ١١/٦/١٩٧٥ جلسة ١٩٧٣ لسنة ٥٣الطعن ( 

وزوال الخـصومة فيـه يـستتبع حتمـاً زوال          . االستئناف الفرعـي يتبـع االسـتئناف األصـلي         -٣١٧٧
 .االستئناف الفرعي

  )٢٥٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٧٦/١٩٨١الطعن (

 توجيـه إلـى المـستأنف علـيهم    . االستئناف المقابل أو الفرعي ال يوجه إلى المـستأنف األصـلي         -٣١٧٨
 .اآلخرين غير جائز

  )٢٥٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٦/٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٦٥/١٩٨٣الطعن (
  )٢٥٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٦/٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٧١/١٩٨٣والطعن (

جواز رفعه بمذكرة تودع إدارة كتـاب المحكمـة إلـى مـا قبـل قفـل بـاب                   . االستئناف الفرعي  -٣١٧٩
إيداع المذكرة خـالل الميعـاد المحـدد لتقـديم مـذكرات يقـوم              . ناف األصلي المرافعة في االستئ  
 .مقام اإلعالن بها

  )٤٠٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٤/١٩٨٦ عمالي جلسة ٤٥/١٩٨٥الطعن (

. ال يوجه إال إلى المـستأنف األصـلي توجيهـه إلـى مـستأنف عليـه آخـر                 . االستئناف الفرعي  -٣١٨٠
 .غير جائز

  )٤٠٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٨٧، ٢٠٠ انالطعن(

شـرط ذلـك علـى أن يكـون         . جـائز . رفع استئناف فرعي بعد قبول المستأنف للحكم المستأنف        -٣١٨١
القبـول الالحـق يـسقط الحـق فـي رفـع اسـتئناف              . القبول سابقاً على رفع االستئناف األصلي     

 . علة ذلك. فرعي

  )٤٠٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٩ل شخصية جلسة  أحوا١٨/١٩٨٩الطعن (
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طـرح النـزاع علـى محكمـة الدرجـة          . أثـره . رفعه من المستأنف ضـده    . االستئناف الفرعي  -٣١٨٢
 .الثانية في حدود ما رفع عند االستئناف األصلي والفرعي

  )٤٠٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٤/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٤٣/١٩٨٩الطعن ( 

جواز االستئناف الفرعي من المستأنف عليه بعد مضي ميعـاد االسـتئناف بالنـسبة لـه أو قبولـه                  -٣١٨٣
أن يكون قد فوت علـى نفـسه ميعـاد االسـتئناف أو قبـل الحكـم                 . شرط ذلك . للحكم المستأنف 

  .تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك. قبل رفع االستئناف األصلي من خصمه البعده
  )٥٠٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٩٢اري جلسة  تج٧٩/١٩٩٠الطعن (

النـزاع الـذي قـضت فيـه محكمـة          . أثره. رفع المستأنف ضده استئنافاً فرعياً أو استئنافاً مقابالً        -٣١٨٤
أول درجة ينتقل برمته إلى محكمـة االسـتئناف فـي حـدود المطلـوب باالسـتئناف األصـلي                    

  .واالستئناف الفرعي أو المقابل
ستئناف الفصل في النزاع المعـروض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء لمـصلحة                  لمحكمة اال  -

  .المستأنف األصلي أو رافع االستئناف الفرعي أو المقابل
القضاء في االستئناف األصلي بزيادة التعويض المقضي بـه ينطـوي علـى قـضاء قطعـي فـي                    -

ئناف الفرعـي وان لـم      اعتباره قضاءاً ضـمنياً فـي االسـت       . أثره. استحقاق التعويض وفي مقداره   
  .يتناول الحكم بأي بحث

  )٥١٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٣٥/١٩٩٠الطعن (

أن يكـون قـد فـوت       . شـرط ذلـك   .للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف         -٣١٨٥
ـ            العلـة مـن   . لي مـن خـصمه    على نفسه ميعاد االستئناف أو قبل الحكم قبل رفع االستئناف األص

انتفـاء العلـة إذا كـان المـستأنف     . اعتقاد المستأنف عليه برضاء خصمه بـالحكم الـصادر    . ذلك
  .فرعياً سبق له أن أقام استئنافاً أصلياً في الميعاد

تقـضي بـه المحكمـة مـن        . أمر يتعلق بالنظـام العـام     . جواز أو عدم جواز االستئناف الفرعي      -
  .جواز استئناف فرعي لسبق رفع استئناف أصلي من قبلمثال لعدم . تلقاء نفسها

  )٥١٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣/١٩٩٢الطعن (

االستئناف الفرعي المرفوع من المستأنف عليه بعـد الميعـاد أو بعـد قبولـه الحكـم قبـل رفـع                      -٣١٨٦
  .متى يكون جائزاً. االستئناف األصلي من خصمه

  )٥١١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٩٠الطعن (
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عدم النعي على ما قضى به الحكم من عـدم قبـول االسـتئناف الفرعـي الـذي أقامـه الطـاعن               -٣١٨٧
  .غير المقبول. الطعن بالنسبة لألخير. على المطعون ضده الثاني

  )٥١١اني ص مج القسم الثالث المجلد الث١٤/٦/١٩٩٣ مدني جلسة ١٠/١٩٩٢الطعن (

األثـر الناقـل لالسـتئناف      . متـى يـسقط   . حق المستأنف عليه فـي رفـع االسـتئناف الفرعـي           -٣١٨٨
  .حدوده. الفرعي

  .ماال يعد قبوالً للحكم المستأنف -
  )٥١١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٣، ٥٨ن ناالطع(

. تئناف اصـلي عـن قـضائه فـي إحـداها          رفع اس . فصل الحكم قطعياً في عدة طلبات أو مسائل        -٣١٨٩
للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي بعد فـوات ميعـاد االسـتئناف يـدور وجـوداً وعـدماً                  . أثره

مع االستئناف األصلي ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنمـا أيـضاً عـن قـضائه فـي         
  .الطلبات والمسائل األخرى التي لم يرد عليها االستئناف األصلي

  )٥١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١٢/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٩٤ن الطع(

  .المقصود منه.  من قانون المرافعات١٤٣االستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة  -٣١٩٠
  )٥١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ٣٤/١٩٩٥، ٣٣ن ناالطع(

  .ل بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصمجواز إبداء االستئناف المقاب -٣١٩١
  )٥١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥الطعن (
  )٥١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٥والطعن (

 أن بـاب المرافعـة    . أثـره . حجز الدعوى للحكم والترخيص بتقديم مـذكرات فـي أجـل معـين             -٣١٩٢
  . للمستأنف عليه إقامة استئناف فرعي. مؤدى ذلك. يظل مفتوحاً

  . رفض االستئناف الفرعي يستوى في نتيجته مع عدم قبوله -
  )٩٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦الطعن (

عـدم قبـول الحكـم بعـد رفـع          : شـرطه . حق المستأنف ضده في رفـع االسـتئناف الفرعـي          -٣١٩٣
جـواز التمـسك بـه ألول مـرة أمـام محكمـة             . تعلق ذلك بالنظـام العـام     . تئناف األصلي االس

  . التمييز
قبـول ضـمني للحكـم      . دفع المستأنف ضده لالستئناف األصـلي بعـدم جـوازه لقلـة النـصاب              -

قبـول الحكـم لهـذا      . المستأنف مانع له من رفع االستئناف الفرعي ومـسقط لحقـه فـي رفعـه              
  . نون توجب تمييزهمخالفة للقا. االستئناف
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. القـضاء بتمييـزه   . قضاء الحكم بقبول االستئناف الفرعي هو مدخلـه للفـصل فـي موضـوعه              -
  . مثال. تمييز قضائه في الموضوع. الزمه
  )٩٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٨ عمالي جلسة ٨١/١٩٩٧الطعن (

  . حدوده. مقابلاألثر الناقل لالستئناف األصلي واالستئناف الفرعي أو ال -٣١٩٤
للمحكمة االستئنافية سلطة الفصل فـي النـزاع المعـروض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء                     -

  . للمستأنف األصلي أو رافع االستئناف الفرعي أو المقابل
  )٩٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٩٨الطعن (

المرافعـة وبعـد مـضي ميعـاد االسـتئناف أن يرفـع             للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفـال بـاب           -٣١٩٥
  .شرطه. باإلجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافهاستئنافاً فرعياً 

  )٩٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٥٩/١٩٩٨الطعن (

ـ              -٣١٩٦ . ستأنف عليـه الحكـم    عدم جواز رفع استئناف فرعي بعد إقامة االستئناف األصـلي وقبـول الم
 .جواز التمسك بذلك ألول مرة أمام محكمة التمييز: مؤدى ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام

  )٩٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٥٩/١٩٩٨الطعن (

علـة  .  الكتـاب  إدارة شرط لقبول االستئناف األصلي الذي يرفـع بـصحيفة تـودع             .إيداع الكفالة  -٣١٩٧
: انتفاء هذه العلـة فـي االسـتئناف المقابـل أو الفرعـي أثـره              .  مكافحة اللدد في الخصومة    :ذلك

مثـال  .  تمييـز الحكـم  تُوجـب خطأ في تطبيـق القـانون      . مخالفة ذلك . عدم اشتراط إيداع الكفالة   
 . قبول االستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالتهللقضاء بعدم

  )٥٤١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٥/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٢٠/٢٠٠٣، ٤١٥ انالطعن(

 مـذكرة ضـمنتها اسـتئنافاً فرعيـاً فـي غيبـة             االسـتئناف تقديم المستأنف ضدها أمام محكمـة        -٣١٩٨
إعالن األخيـر حتـى يـتمكن مـن مواجهـة           . الزمه. المستأنف بطلب زيادة المقضى به من نفقة      

 وبزيـادة النفقـة رغـم عـدم         قضاء الحكم المطعون فيه بقبولـه شـكالً       . ما وجه إليه والرد عليه    
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. انعقاد الخصومة في االستئناف الفرعى

 )٣٠٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١١/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٥٦/٢٠١١الطعن (

عـدم قبـول   . شـرطه . للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفـع اسـتئنافاً فرعيـاً             -٣١٩٩
  . بعد رفع االستئناف األصليالحكم 

. عدم استئناف الحكم في الميعاد وإقامة استئناف فرعي قبـل إقفـال بـاب المرافعـة باالسـتئناف                  -
  . ال يعد بذاته قبوالً للحكم المستأنف
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للمحكمة االستئنافية سلطة الفصل فـي النـزاع المعـروض عليهـا مـن كافـة وجوهـه سـواء                     -
 .الفرعيللمستأنف األصلي أو رافع االستئناف 

  )١٣٨ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (
 

  -:ال يضار المستأنف باستئنافه -٧

ال يجـوز للحكـم االسـتئنافي أن يعـرض لمـا            : مثـال . عدم جواز أن يضار الطـاعن بطعنـه        -٣٢٠٠
 الرسـوم   تمسكت به المستأنف عليها من بطالن الحكم لقضائه بطلبـات موضـوعية قبـل سـداد               
 .المستحقة عليها بعد أن قضى بعدم قبول استئنافها األصلي وعدم جواز االستئناف الفرعي

  )٥١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣/١٩٩٢الطعن (

  .ال يجوز. تسوئ مركز المستأنف بالطعن المرفوع منه وحده -٣٢٠١
جـواز  . حكـم الـصادر فـي التعـويض    للعـن الحـادث   استئناف كل من المضرور والمـسئول        -

 .تعديل محكمة االستئناف للحكم بما يضر بأحد المستأنفين

  )٥١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٥الطعن (

استئناف المـضرور والمـسئول عـن الحـادث الحكـم الـصادر بتعـويض المـضرور وضـم                   -٣٢٠٢
أن تقـضي إمـا بتأييـد الحكـم المـستأنف أو بإلغائـه أو               للمحكمـة   . مؤداه. المحكمة االستئنافين 

 .ال يعد ذلك تسويئاً لمركز أيهما. بتعديله لمصلحة أي الطرفين

  )٤٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري٦٥٢/٢٠٠٧، ٦٢٨ الطعنان(
 

 -:سقوط خصومة االستئناف -٨

ـ         -٣٢٠٣ جـواز  . مـؤدي ذلـك   . ق بمـصلحة الخـصم    سقوط الخصومة ال يتعلق بالنظام العام وإنما يتعل
  . بالتكلم في الموضوعاسقوط الحق في التمسك به.  صراحة أو ضمناًاتنازله عنه

صومة االستئناف في مجال تطبيق السقوط مستقلة عـن الخـصومة أمـام أول درجـة ومتميـزة          خ -
 .ما يجري على أحدهما من أحكام السقوط ال أثر له على األخرى. عنها

  )٥١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٢ عمالي جلسة ١٦/١٩٩٠الطعن (
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  سابعاً

  اء باعتبار االستئناف كأن لم يكنتوقيع الجز

 -: لعدم إعالنه خالل الميعاد-١

جـواز الحكـم    . أثـره . عـدم مراعاتـه   . الميعاد المقرر إلعالن المستأنف عليه ميعـاد حـضور         -٣٢٠٤
تأنف عليـه بعـد فواتـه ال يـصححه وال يـسقط        حـضور المـس   . باعتبار االستئناف كأن لم يكن    
 .حقه في طلب توقيع الجزاء

  )٢٥٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٤٣/١٩٨١الطعن (

 .توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن من إطالقات محكمة الموضوع -٣٢٠٥

  )٢٥٨مجلد األول ص مج القسم األول ال٢٨/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٤٣/١٩٨١الطعن (

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعـدم إعـالن المـدعي عليـه أو المـستأنف ضـده خـالل الميعـاد                -٣٢٠٦
مقـرر لمـصلحة المـدعي عليـه أو المـستأنف ضـده             . المقرر من إيداع الصحيفة إدارة الكتاب     

 .أثر ذلك. وال يتعلق بالنظام العام

  )٢٥٨ل المجلد األول ص مج القسم األو٢٤/١٠/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٤الطعن (

تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم تكليـف المـستأنف عليـه بالحـضور                    -٣٢٠٧
مـن سـلطة محكمـة      . خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة االسـتئناف إلـى إدارة الكتـاب             

 .الموضوع

  )٢٥٩ل ص مج القسم األول المجلد األو١٣/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٨٤الطعن (

ميعـاد حـضوره يترتـب علـى عـدم مراعاتـه جـواز              بالميعاد المقرر إلعالن المستأنف عليه       -٣٢٠٨
الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن فـال يـصححه حـضور المـستأنف عليـه بعـد فواتـه أو                     

 .يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه

  )٢٩٠لمجلد األول ص مج القسم األول ا١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٥الطعن (

اعتبار االستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف فـي إعـالن صـحيفته إعالنـاً صـحيحاً خـالل                    -٣٢٠٩
 .شرط ذلك. جوازي للمحكمة. القضاء به. ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها

  )٤٠٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٧الطعن (
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اف كأن لم يكن إذا لم يتم إعالن المـستأنف عليـه بالحـضور فـي الميعـاد                  جواز اعتبار االستئن   -٣٢١٠
 .مثال. المقرر إذا كان راجعاً إلى فعل المستأنف

  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٨٧الطعن (

عـدم  . اعتبار الدعوى واالستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـالن صـحيفتهما فـي الميعـاد المقـرر                  -٣٢١١
 .سريانه على الطعن بالتمييز

  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨/١٩٨٨الطعن (
  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٦/١٩٨٨والطعن (
  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/١/١٩٨٩ مدني جلسة ١٣/١٩٨٨والطعن (
  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٨٨والطعن (
  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٩/١٩٨٩والطعن (

الحضور بناء على اإلعالن الباطل يزيل الـبطالن فيـصحح اإلعـالن مـن تـاريخ حـصوله ال                    -٣٢١٢
ـ       . أثـر ذلـك   . من تاريخ الحضور   م فـي الميعـاد وال محـل العتبـار         اعتبـار اإلعـالن قـد ت

 .االستئناف كأن لم يكن

  )٤٠٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٨٨الطعن (

اعتبار االستئناف كأنه لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحـضور خـالل ثالثـين يومـاً مـن                    -٣٢١٣
ـ           تاريخ تقديم    . ذا التراخـي بفعـل المـستأنف      صحيفة االسـتئناف إلـى إدارة الكتـاب وكـان ه

 .جوازي لمحكمة االستئناف

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

. اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن الخصم بالسير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها                    -٣٢١٤
 . خالل هذه المدةعدم وصول اإلعالن للمستأنف عليه . سريانه على االستئناف

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

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

تكليـف المـدعي    تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كـأن لـم يكـن إذا لـم يـتم                    -٣٢١٥
 .من سلطة محكمة الموضوع. عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر

  )٤٠٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩الطعن (
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 .واقع. مناط توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن -٣٢١٦

  )٤٠٦قسم الثاني المجلد األول ص مج ال٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩الطعن (

 .جوازي للمحكمة. توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن -٣٢١٧

مثـال بـشأن القـضاء باعتبـار االسـتئناف          . ال يعيبـه  . استعمال الحكم رخصة مخولة له قانوناً      -
 .كأن لم يكن

  )٤٠٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩الطعن (

أن يكون الفـصل فـي النـزاع ممـا ال يحتمـل غيـر حـل                 . المقصود به . دم القابلية للتجزئة  ع -٣٢١٨
. أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكـن عنـد تعـدد المـستأنف ضـدهم                  . واحد
 .مثال

 .متى يكون خصماً حقيقياً. خصم المواجهة -

  )٤٠٨ي المجلد األول ص مج القسم الثان٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩الطعن (

اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليـف المـدعي عليـه أو المـستأنف عليـه                      -٣٢١٩
أن يكون التراخي فـي اإلعـالن راجعـاً لفعـل المـدعي      . شرطه. بالحضور خالل الميعاد المحدد   

علـة  . عـالن شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة مـن إدارة الكتـاب إلـى منـدوب اإل           . أو المستأنف 
وجوب مواالة المـدعي أو المـستأنف إجـراءات دعـواه واتخـاذ اإلجـراء المناسـب إذا                  . ذلك

الحظ تراخياً فال يشترط أن يكون فعل المـدعي أو المـستأنف هـو الـسبب الوحيـد أو المباشـر           
 .أو الرئيسي

  )٤٠٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩الطعن (

كم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لتراخـي المـدعي أو المـستأنف فـي إعـالن                    الح -٣٢٢٠
شـرط  . جـوازي للمحكمـة   . توقيع هـذا الجـزاء    . أو إهماالً صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً      

 .إعماله

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن فـي                       -
 .قات محكمة الموضوعمن إطال. موعده

  )٤٠٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٨٩الطعن (

. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المـستأنف عليـه بالحـضور بفعـل المـستأنف               -٣٢٢١
 .مثال. جوازي لمحكمة الموضوع

  )٤٠٩ثاني المجلد األول ص مج القسم ال١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٠الطعن (
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. اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد القـانوني                   -٣٢٢٢
  .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  -
  .المختار المبين في ورقه إعالن الحكمعمله أو في موطنه 

  .االستثناء. مناطه.صحة إعالن الطعن في الموطن المختار -
إعالن األوراق الالزمة للسير في الدعوى في محل الوكيـل ال يعتبـر إال فـي درجـة التقاضـي                     -

  .الموكل فيها
  )٥١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٠الطعن (

وجـوب إعالنهـا خـالل      . فة االستئناف تنتج آثارهـا مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب             صحي -٣٢٢٣
  .مفاد ذلك. ثالثين يوماً من تاريخ ذلك اإليداع هذا الميعاد ميعاد حضور

  )٥١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٠الطعن (

م يكن لعدم إعـالن الـصحيفة فـي الميعـاد المقـرر             تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن ل       -٣٢٢٤
  .من إطالقات محكمة الموضوع

  )٥١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٠الطعن (
  )٥١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٧/١٩٩٣والطعن (
  )٥١٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٠/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٤والطعن (
  )٥١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٩١/١٩٩٤والطعن (
  )٥١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٥والطعن (

ـ                     -٣٢٢٥ ي مناط صحة إعالن الطعن في المحل المختار أن يكون الخـصم قـد اتخـذه محـالً مختـاراً ف
  .ورقة إعالن الحكم

ال عبـرة بتـاريخ تقـديم صـحيفة         . العبرة في اإلعالن هى بتسليم صورته فعالً إلى المعلن إليـه           -
امتنـاع المخاطـب معـه      . اإلعالن إلى الجهة المختصة باإلعالن وتسلم منـدوب اإلعـالن إياهـا           

ـ             . عن تسلم صورة اإلعالن    وم مقامـه   وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمـسئول المخفـر أو مـن يق
وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن فـي موطنـه أو فـي محـل عملـه أو محلـه المختـار                      

  . ساعة من تسليم الصورة إلى مخفر الشرطة٢٤خالل 
. أثـره . وقوف مندوب االعالن عند إثبات امتناع المخاطب معـه عـن تـسلم صـورة االعـالن                 -

  .عدم تمام اإلعالن
تـسليم صـحيفة الـدعوى أو االسـتئناف وصـورها إلـى             على المدعي أو المستأنف حتى بعـد         -
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أثـر  . مندوب اإلعالن واجب مواالة تتبع إجراءات دعواه واتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة قانونـاً              
  .عدم إتمام اإلعالن في ميعاده يكون راجعاً إلى فعله. إهماله في ذلك أو اتخاذه موقفاً سلبياً

مـستأنف عليـه باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم            لمحكمة االستئناف أن تقضي بناء على طلـب ال         -
عدم إعالن المستأنف عليه بصحيفة االسـتئناف خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ                 . شرطه. يكن

  .تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وان يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف
ـ    . تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن       - ة الموضـوع متـى   واقـع تـستقل بـه محكم

  .أقامت قضاءها على أسباب سائغة
  )٥١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٠٥/١٩٩٠الطعن (

. إعالنهـا إجـراء الزم النعقـاد الخـصومة        . صحيفة االستئناف تنتج آثارها من تـاريخ إيـداعها         -٣٢٢٦
  .وجوب تمامه خالل ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها

اء على طلب المستأنف عليه أن تقـضي باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن جـزاء                    للمحكمة بن  -
أن يكـون هـذا التراخـي       . شـرط ذلـك   . على التراخي في إعالن صحيفته خالل هـذا الميعـاد         

  .راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهماالً
لـف  حـضور المـستأنف عليـه الـذي ك        . أثـره . ميعاد حضور . ميعاد إعالن صحيفة االستئناف    -

  .بالحضور بعد الميعاد المحدد ال يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور
. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر                   -

  .من إطالقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
  )٥١٨سم الثالث المجلد الثاني ص مج الق٣١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣/١٩٩٢الطعن (
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣والطعن (
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٤والطعن (
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٩٢والطعن (
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤ن والطع(
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٥/١٩٩٤والطعن (
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٠/١٩٩٤والطعن (

. توقيعـه .  تمـام إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد          الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم         -٣٢٢٧
مثـال لعـدم اسـتعمال المحكمـة لهـذه          . رخصة جوازية للمحكمة متى توافرت شـروط إيقاعـه        

  .الرخصة
  )٥١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٤/١٩٩٢الطعن (

. اخـي فـي اإلعـالن     توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن بـسبب التر                -٣٢٢٨
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  .جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها دون إلزام عليها بذكره عند رفضها إعماله
  .ال يجوز. النعي على الحكم عدم استعماله رخصة مخولة له -

  )٥١٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩٢الطعن (

مـن  . كن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر           توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم ي       -٣٢٢٩
لها أن تأخذ في سبيل تكـوين عقيـدتها بـأن عـدم اإلعـالن يرجـع           . إطالقات محكمة الموضوع  

  .إلى فعل المستأنف وإهماله بما اطمأنت إليه من القرائن و المالبسات
  )٥١٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠٩/١٩٩٢الطعن (

الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المـستأنف عليـه بالحـضور فـي الميعـاد                     -٣٢٣٠
  .مثال لعدم إعمال الجزاء. المقرر قانوناً جوازي للمحكمة

  )٥١٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٣ جلسة عمالي ١٦/١٩٩٢الطعن (

 المـدعي عليـه أو       يكـن بنـاء علـى طلـب        لـم جواز الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن         -٣٢٣١
أن . شـرط ذلـك   . المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خالل الميعاد المقـرر فـي القـانون              
  .يكون التراخي في اإلعالن راجعاً عمداً أو إهماالً إلى فعل المدعي أو المستأنف

كتـاب الـصحيفة إلـى      حدوث التراخي في اإلعالن بفعل المدعي حتى فـي حالـة تـسليم إدارة ال               -
  .أساس ذلك. مندوب اإلعالن

  )٥٢٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٣الطعن (

جـوازي للمحكمـة تـستقل بتقـديره متـى كـان            . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن        -٣٢٣٢
  .مثال لتراٍخ. سائغاً
  )٥٢٠لقسم الثالث المجلد الثاني ص مج ا٢٨/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٣الطعن (

وجـوب إعالنهـا للمـستأنف عليـه خـالل          . أثـره . إيداع صحيفة االستئناف في إدارة الكتـاب       -٣٢٣٣
التراخـي فـي اإلعـالن عـن هـذا الميعـاد يولـد الحـق                . ثالثين يوماً حتى تنعقد الخـصومة     

لفعـل  للمستأنف ضده في طلب اعتبار االسـتئناف كـأن لـم يكـن إذا كـان التراخـي راجعـاً                     
لمحكمـة  . تقـدير توقيـع هـذا الجـزاء وتـوافر شـروط توقيعـه             . المستأنف عمداً أو إهمـاالً    

  .الموضوع
. ال يكفـي لنفـي التراخـي عنـه        . تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلـى منـدوب اإلعـالن           -

  .مثال إلعمال الجزاء. وجوب متابعة ذلك التخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل اإلعالن
  )٥٢١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (
  )٥٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٤والطعن (
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أن يكـون التراخـي فـي       . شـرطه . جوازي للمحكمـة  . عتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن      ا -٣٢٣٤
عي أو المـستأنف حتـى لـو سـلمت الـصحيفة مـن              اإلعالن عمداً أو إهماالً راجعاً لفعل المـد       

وقـوع عـبء مـواالة تتبـع إجـراءات دعـواه أو             : علة ذلك . إدارة الكتاب إلى مندوب اإلعالن    
استئنافه واتخاذ اإلجراء المناسب إذا ما الحظ تراخياً فـي إجـراء اإلعـالن وانـه ال يـشترط أن                    

  . لتراٍخمثال. يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي
  .العليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع. انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي -

  )٥٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (

التراخي في اإلعالن بفعل المدعي أو المستأنف عمداً أو إهماالً حتـى لـو بعـد تـسليم صـحيفة                     -٣٢٣٥
جوازاعتبـار الـدعوى أو     . أثـره . ئناف وصـورها إلـى منـدوب اإلعـالن        الدعوى أو االسـت   

  .االستئناف كأن لم يكن
  .عدم اشتراط أن يكون فعل المستأنف هو السبب المباشر -
واقـع يـستقل بـه قاضـى الموضـوع      . توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن     -

  .مادام سائغاً
  )٥٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٩٤الطعن (
  )٥٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٦/١٩٩٥والطعن (
  )٥٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٩٥والطعن (
  )٥٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧١/١٩٩٦والطعن (

  .شرط توقيعه. الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعالن صحيفته خالل الميعاد -٣٢٣٦
رخـصة جوازيـة    . الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد                -

  .مثال إلعمال هذا الجزاء. لمحكمة الموضوع بال رقابة عليها من محكمة التمييز
  )٥٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٩٥ جلسة شخصيةأحوال  ٦٥/١٩٩٤الطعن (

عـدم تعلقـه بالنظـام      .  متى يسقط الحق فـي التمـسك بـه         .الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن      -٣٢٣٧
  .العام

  )٥٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٥ جلسة أحوال شخصية ١/١٩٩٥الطعن (

ئناف كأن لـم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن فـي موعـده مـن                  تقدير توقيع الجزاء باعتبار االست     -٣٢٣٨
  .مثال إلعمال المحكمة سلطتها الجوازية بشأنه. إطالقات محكمة الموضوع

  .كيفية ذلك. المواجهة بين الخصوم قد تتحقق بدون إعالن -
  .جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.التدخل -
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  .أو شفوياً في مواجهة الخصومجواز إبدائه بمذكرة . االستئناف المقابل -
  )٥٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥الطعن (

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. إعمال جزاء اعتبار االستئناف كأن لم يكن -٣٢٣٩
انتهاء الحكم إلى عدم إعمال الجزاء دون أن يبين وجـه مـا قـرره مـن أن المخالفـة اإلجرائيـة                 -
  .ال يعيبه. م يكن مردها فعل المستأنف وامتناعهل

  )٥٢٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٥٦/١٩٩٤الطعن (

إجـراء الزم لتحقـق مبـدأ المواجهـة بـين           . إعالنه. رفع االستئناف بإيداع صحيفة إدارة الكتاب      -٣٢٤٠
جـواز  . جـزاؤه . بفعـل المـستأنف   التراخي في ذلـك     . وجوب تمامه خالل ثالثين يوماً    . الخصوم

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

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

  .مثال. التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في اإلعالن
  )٥٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٦الطعن (

  .إجراء الزم النعقاد الخصومة. إعالن صحيفة االستئناف خالل ثالثين يوماً من إيداعها -٣٢٤١
ستأنف ضده في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكن متـى كـان التراخـي فـي اإلعـالن                   حق الم  -

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

أن يكون الخـصم قـد اتخـذه كـذلك فـي ورقـة              : مناطه. إعالن االستئناف في الموطن المختار     -
 موطنـه   - المـدعى    - يستثنى منه حالة عـدم بيـان المـستأنف ضـده             .علة ذلك . إعالن الحكم 

  . صحيفة افتتاح الدعوىفياألصلي ومحل عمله 
  )٥٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦الطعن (

. تقدير توقيعـه مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع          . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن       -٣٢٤٢
  . إلعمالهمثال

  )٥٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦الطعن (

اعتبار االستئناف كأن لم يكن إذا لم يـتم تكليـف المـستأنف عليـه بالحـضور خـالل الميعـاد                      -٣٢٤٣
شـمول ذلـك حالـة      . أن يكون التراخي في اإلعالن راجعاً لفعـل المـستأنف         . شرط ذلك . المحدد
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وجـوب مـواالة المـستأنف      . علـة ذلـك   .  من  إدارة الكتاب إلى مندوب اإلعالن       تسليم الصحيفة 
  .مثال. إجراءات دعواه واتخاذ اإلجراء المناسب إذا الحظ تراخياً

  )٥٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٦الطعن (

حـضور خـالل ثالثـين يومـاً مـن          اعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليـه ال           -٣٢٤٤
. تاريخ تقديم صحيفة االسـتئناف إلـى إدارة الكتـاب وكـان هـذا التراخـي بفعـل المـستأنف                   

 .أال تجاوز سلطتها التقديرية أو تخالف القانون. شرط ذلك. جوازي لمحكمة االستئناف

  )٥٢٨ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا١/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٧/١٩٩٥، ١٦٤، ١٦١ن والطع(

. مـا يلـزم للقـضاء بـه       . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم اإلعالن في الميعـاد            -٣٢٤٥
  .  مرافعات١٣٧/١م
  . مثال. مفاد ذلك. جوازي للمحكمة. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن -

  )٩٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/١/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١٥/١٩٩٥الطعن (
  )٩٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/٤/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١٠٥/١٩٩٦والطعن (
  )٩٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٢٤/١٩٩٧والطعن (

ماهيـة هـذه    . استثناء ال يـصح إال بعـد التحريـات الدقيقـة          . اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٣٢٤٦
  . التحريات

شـرط  . قدير كفاية التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخـضع لتقـدير محكمـة الموضـوع               ت -
  . مثال بشأن القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن. ذلك

  )٩٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٤/١٩٩٥الطعن (

. تقـدير توقيعـه   . يعـاد القـانوني   اعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خـالل الم           -٣٢٤٧
  . من إطالقات محكمة الموضوع

  )٩٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦الطعن (

زوالـه بحـضور المعلـن إليـه فـي          . بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور       -٣٢٤٨
  . تحقق الغاية من اإلجراء. لكعلة ذ. الجلسة المحددة في اإلعالن أو إيداع مذكرة بدفاعه

. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليـف المـستأنف عليـه بالحـضور خـالل الميعـاد                   -
  . مثال. جوازي لمحكمة الموضوع

  )٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٦الطعن (
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ـ         -٣٢٤٩ ي إعـالن صـحيفته إعالنـاً صـحيحاً خـالل           اعتبار االستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف ف
  . شرط ذلك. جوازي للمحكمة. القضاء به. ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها

إعالن المستأنف عليه بصحيفة االستئناف قبل مضي الميعاد المحـدد قانونـاً ينتفـي معـه مبـرر                   -
  . مثال. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. توقيع الجزاء باعتباره كأن لم يكن

  )٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦١/١٩٩٦ الطعن(
  )٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠٩/١٩٩٧والطعن (
  )٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٦٥/١٩٩٨والطعن (

بالحضور خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ           القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف          -٣٢٥٠
  . مثال. جوازي للمحكمة. إيداع صحيفته إدارة الكتاب

  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣/٦/١٩٩٧ جلسة مدني ١٤٠/١٩٩٦الطعن (

. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن الـصحيفة فـي الميعـاد المقـرر           -٣٢٥١
  . مثال. ة الموضوعمن إطالقات محكم

  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٢٤/١٩٩٦الطعن (
  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ن ناوالطع(
  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٤/١٩٩٩والطعن (
  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٥/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٤/٢٠٠٠والطعن (

ال يجـزئ عـن ذلـك       . على المستأنف متابعـة إعالنهـا     . الزمه. إيداع إعالن صحيفة االستئناف    -٣٢٥٢
  . حضور المستأنف ضدهم بناء على ورقة إعالن آخر تم بعد فوات الميعاد المقرر لإلعالن

  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٨ة  تجاري جلس٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ن والطع(

عدم وجود المعلن إليه في المـوطن أو محـل العمـل أو امتنـاع مـن وجـد عـن االسـتالم أو                         -٣٢٥٣
.  مرافعـات  ٩/٤م. الخطوات التي يتعين علـى منـدوب اإلعـالن اتخاذهـا حينئـذ            . التوقيع بذلك 

اعتـداد الحكـم بـه رغـم ذلـك          . رهبطالن اإلعالن وحبوط أث   . أثره. عدم التزامه تلك الخطوات   
مخالفـة للثابـت فـي األوراق وخطـأ يوجـب           . ورفضه الدفع باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن        

  . مثال. تمييزه
  )٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١الطعون (

تـسري علـى    . ل درجـة  القواعد واإلجراءات التـي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة أو               -٣٢٥٤
  . االستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك

وجـوب تمامـه صـحيحاً خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إيـداع          . إعالن صحيفة االستئناف  -
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  . مثال. ماهيته. الجزاء المترتب على التراخي في ذلك. الصحيفة
  )١٠٢ي ص مج القسم الرابع المجلد الثان٨/٦/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٠٨/١٩٩٧الطعن (

  . علة ذلك. شرط إعالنها. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب ينتج أثره من ذلك التاريخ -٣٢٥٥
. للمحكمـة أن تقـضي باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن              . أثره. التراخي في إعالن الصحيفة    -

  . شرطه
  )١٠٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ٦٥/١٩٩٨الطعن (
  )١٠٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٥/١٩٩٨والطعن (
  )١٠٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٤٤/٢٠٠٠الطعن و(

الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه فـي حالـة التراخـي فـي إعـالن                     -٣٢٥٦
رجوعـه إلـى    . التراخي راجعـاً إلـى فعـل المـستأنف        صحيفة االستئناف منوط بأن يكون هذا       

دفاع المستأنف بنفـي التراخـي إلفـادة قـسم اإلعـالن لـه              . ال مجال لتوقيع الجزاء   . علة أخرى 
يعيبـه ويوجـب    . إغفال الحكم بحـث هـذا الـدفاع       . بتمام اإلعالن ومطالبته بضم السجل الخاص     

  . تمييزه
  )١٠٣سم الرابع المجلد الثاني ص مج الق٢٩/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٨الطعن (
  )١٠٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٨والطعن (

توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن بـصحيفة االسـتئناف فـي                     -٣٢٥٧
. من سـلطة محكمـة الموضـوع دون إلزامهـا بـذكر أسـباب ذلـك               . الميعاد المقرر من عدمه   

  . مثال
  . ال محل له. النعي على المحكمة عدم إعمالها الرخصة المخولة لها -

  )١٠٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١٠/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٤/١٩٩٨الطعن (

قضاء المحكمة االستئنافية بقبول االستئناف شكالً ينطوي ضـمناً علـى القـضاء بـرفض الـدفع                  -٣٢٥٨
  . مثال. كنباعتبار االستئناف كأن لم ي

  )١٠٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٨جلسة عمالي  ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ن ناالطع(

جواز اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يـتم تكليـف المـدعي أو المـستأنف عليـه                      -٣٢٥٩
  . ما يشترط إلعمال هذا الجزاء. بالحضور خالل الميعاد المحدد في القانون

لمستأنف يقع عليه في جميـع األحـوال واجـب مـواالة تتبـع إجـراءات الـدعوى                  المدعي أو ا   -
  . واتخاذ اإلجراء المناسب قانوناً إذا ما الحظ تراخياً في إجراء اإلعالن
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  . موضوعي. تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -
  )١٠٤لد الثاني ص مج القسم الرابع المج٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٩١/١٩٩٨الطعن (

جواز الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن إذا لـم يـتم تكليـف المـدعى عليـه أو                       -٣٢٦٠
أن يكـون التراخـي فـي اإلعـالن         . شرط ذلـك  . المستأنف ضده بالحضور خالل الميعاد المحدد     

تتبـع  إن عمداً أو إهماالً راجعاً إلى فعل المدعي أو المـستأنف إذ يقـع عليهمـا واجـب مـواالة                     
  . إجراءات الدعوى واتخاذ اإلجراء المناسب

  )١٠٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٨الطعن (

  .مثال لما يعد تنازالً. أال يحتمل تأويالً. شرطه. التنازل عن الدفع أو الدفاع -٣٢٦١
ـ                  - ع طلـب رفـض     تصميم الخصم بمذكرته على الـدفع باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن م

. عدم تضمنها ما يفيد تنازلـه عـن الـدفع صـراحة أو ضـمناً              . االستئناف وتأييد الحكم المستأنف   
  . ال عيب. انتهاء الحكم لذلك

  )١٠٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩ جلسة مدني ١٠٥/١٩٩٨الطعن (

 شـكلي ال يتعلـق بالنظـام        دفـع . الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعالنه فـي الميعـاد            -٣٢٦٢
  . مثال. أساس ذلك. شرط للحكم به. التمسك به قبل التكلم في الموضوع. العام

وجـوب إبـدائها قبـل إبـداء أي دفـع           . الدفوع المتعلقة باإلجراءات غير المتصلة بالنظام العـام        -
  . لمثا. إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإال سقط الحق فيها

  )١٠٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٩٩٩الطعن (

جواز الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف ضـده إذا لـم يـتم تكليفـه                      -٣٢٦٣
أن يكـون التراخـي فـي اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل               : شـرط ذلـك   . بالحضور خالل الميعاد  

  . مثال. المستأنف
  )١٠٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/٢٠٠٠اري جلسة إد ٣٩٥/١٩٩٩الطعن (

عـدم  . منـاط القـضاء بـه     . الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليـه            -٣٢٦٤
جـوازي للمحكمـة    . تكليفه بالحضور خالل الميعاد المحدد قانوناً وبفعل راجـع إلـى المـستأنف            

النعـي عليهـا عـدم اسـتعمال تلـك          .  إلى عدم توقيع هـذا الجـزاء       انتهاؤها. ومتروك لتقديرها 
  . ال أساس له. الرخصة

  )١٠٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٤/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٨٢/١٩٩٩الطعن (
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وجـوب  . الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن من الدفوع الشكلية التـي ال تتعلـق بالنظـام العـام                  -٣٢٦٥
  . التكلم في الموضوع وإال سقط الحق فيهأن يتمسك به قبل 

  )١٠٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢٠١/١٩٩٩الطعن (

الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليـف المـستأنف عليـه بالحـضور خـالل ثالثـين                    -٣٢٦٦
 .شرطه. ديرهاجوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تق. يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف

  )٥٤١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٧٤/٢٠٠٠الطعن (

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمـام المحكمـة خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ تقـديم             -٣٢٦٧
جواز القضاء باعتبار االسـتئناف كـأن لـم يكـن بنـاء علـى               . أثره. الصحيفة إلى إدارة الكتاب   

مـن إطالقـات    . تقـدير ذلـك   . وجود تراخي من جانب المـستأنف     . شرطه. ف ضده طلب المستأن 
 . مرافعات١٣٧/١، ٤٩م. محكمة الموضوع

  )٥٤٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/١٠/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦٤/٢٠٠٢الطعن (

جـواز  . مـؤداه . عدم إعالن صحيفة االستئناف خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ إيـداع صـحيفته               -٣٢٦٨
 . من قانون المرافعات١٣٧، ٤٩المادتان . شرطه. اعتبار االستئناف كأن لم يكنالحكم ب

  )٥٤٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٠/٢٠٠٢الطعن (

جـوازي  . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد                  -٣٢٦٩
ال يجـوز الطعـن عليـه     . دم الحكم بـه رغـم تـوافر شـروطه          أن ع  .مؤداه. لمحكمة الموضوع 

 .الستعمالها رخصة مخولة لها

  )٥٤٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٣/٢٠٠٢الطعن (

 أن يكون عدم مراعاة ميعـاد اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل      .شرطه. اعتبار االستئناف كأن لم يكن  -٣٢٧٠
النعـي عليهـا لعـدم      . توقيع الجـزاء جـوازي للمحكمـة      . تأنف ضده المدعي وأن يطالب به المس    

 .غير جائز. استعمالها هذه الرخصة

  )٥٤٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣/١١/٢٠٠٣ جلسة مدني ٢٨٤/٢٠٠٢الطعن (

. اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد المحـدد فـي القـانون                     -٣٢٧١
أن . شـرطه . إعمـال هـذا الجـزاء     . المدعى عليه أو المـستأنف عليـه      جوازي بناء على طلب     

  . يكون التراخي أو اإلهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف
جـواز الحكـم    . أثـره . عـدم مراعاتـه   . ميعـاد حـضور   . الميعاد المقرر إلعالن المستأنف عليه     -

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

  )٥٤٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢الطعن (

القضاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد              -٣٢٧٢
أن يكـون  . شـرطه . جـوازي للمحكمـة  .  المستأنف عليـه المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو 

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

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

  )٥٤٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٣٣/٢٠٠٣الطعن (

جـواز  . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد                  -٣٢٧٣
أن يكـون التراخـي فـي      . شـرط ذلـك   . طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه     الحكم به بناء على     

سـريان ذلـك علـى الحالـة        . 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          

  . عالن باعتباره الزماً النعقاد الخصومة بين طرفيهاالمدعي أو المستأنف إجراء اإل
مـن إطالقـات محكمـة      . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم إعـالن صـحيفته              -

لها رغم توافر شروطه عدم توقيعـه متـى كـان تراخـي المـستأنف فـي اإلعـالن                   . الموضوع
ائن والمالبـسات فـي سـبيل تكـوين     جواز أخذها بما تُطمأن إليه مـن القـر   . تبرره أعذار مقبولة  

 .شرط ذلك. اقتناعها بأن عدم اإلعالن يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله

  )٥٤٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٨/٢٠٠٢الطعن (

القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن إذ لم يكلف المـستأنف ضـده بالحـضور خـالل الميعـاد                    -٣٢٧٤
 . جوازي للمحكمة– إذا توافرت شروطه -قانوناًالمقرر 

  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/١٠/٢٠٠٤ جلسة عمالي ٩/٢٠٠٣الطعن (

إبـداء  : ماهيتـه . التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو االستئناف كـأن لـم يكـن               -٣٢٧٥
ـ                   طلـب التأجيـل    . فاهةأي طلب أو دفاع يمس موضـوعاً أو مـسألة فرعيـة فيهـا كتابـة أو ش

 .علة ذلك. ال يعتبر تعرضاً للموضوع. طالع أو لتقديم مذكراتلال

  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/١١/٢٠٠٤ جلسة مدني ٣٩٣/٢٠٠٣الطعن (
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. اعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خـالل الميعـاد المقـرر بفعـل المـستأنف                  -٣٢٧٦
لها فـي سـبيل الوصـول إلـى تـوافر           . طالقات محكمة الموضوع  إمن  . تقدير توقيع هذا الجزاء   

 .شرائطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/١١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٩٣/٢٠٠٣الطعن (

 الميعـاد المقـرر مـن       توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن الـصحيفة فـي              -٣٢٧٧
اعتبار الحكم أن االستئناف كـأن لـم يكـن علـى الـرغم مـن                . شرطه. سلطة محكمة الموضوع  

 . تمييزهويوجبيعيبه . إعالنه في الميعاد المقرر قانوناً

  )٥٤٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٥/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩١٨/٢٠٠٣الطعن (
  

 -:ت به المحكمة خالل مدة الوقف الجزائيلتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمر -٢

القواعد واإلجراءات التي تسري على الـدعوى أمـام محكمـة الدرجـة األولـى تـسري علـى                    -٣٢٧٨
  . االستئناف

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

 مثال. شرط توقيعه. ر الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائيالحكم باعتبا -

  )١١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٨الطعن (

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو االستئناف في حالـة الحكـم بوقفهمـا جـزاء خـالل ثالثـين         -٣٢٧٩
 وذلـك  ة إجـراءات الخـصومة بغيـر تـراخٍ      التعجيل في مواال  : علة ذلك . يوماً النتهاء مدة الوقف   

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

 .ثالم. رض المدعى عليه أو المستأنف عليهمالم يعت. الدعوى كأن لم تكن

  )٥٤٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥الطعن (

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو االستئناف في حالـة الحكـم بوقفهمـا جـزاء خـالل ثالثـين         -٣٢٨٠
التعجيل في مواالة إجـراءات الخـصومة بغيـر تـراخ وذلـك          : علة ذلك . يوماً النتهاء مدة الوقف   

تقـديم  . خر في الميعاد المشار إليه كشرط النعقـاد الخـصومة فـي مواجهتـه             بإعالن الخصم اآل  
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

 )٧٩ ص٢ ج٣٤ء والقانون س مجلة القضا٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥الطعن (
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 كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف عليـه لعـدم تكليفـه بالحـضور                 االستئنافالحكم باعتبار    -٣٢٨١
 .مرافعات١٤٧، ١٣٧، ٤٩ المواد.  للمحكمة وليس وجوبياًيجواز. خالل الميعاد

 )٧٢ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٦٤٣/٢٠٠٦الطعن (

 كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف ضـده إذا لـم يـتم تكليفـه                  ستئناف باعتبار اال  جواز الحكم  -٣٢٨٢
 فـي اإلعـالن إن عمـداً أو إهمـاالً           أن يكـون التراخـي    : شرط ذلـك  . بالحضور خالل الميعاد  

راجعاً إلى فعل المستأنف إذ يقع عليه واجب مواالة تتبـع إجـراءات الـدعوى واتخـاذ اإلجـراء                   
  .المناسب

 .واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع        . مناطـه .  كأن لم يكـن    ستئناف باعتبار اال  توقيع الجزاء  -
 .شرط ذلك

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

. إعمال الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـالن صـحيفته خـالل الميعـاد القـانوني                 -٣٢٨٣
 .جوازي للمحكمة

  )٣١٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١١/٢٠١١جلسة مدني  ١٠٥٤/٢٠٠٩الطعن (
 

 -:شطبهتاريخ خالل تسعين يوماً من السير فيه لعدم  -٣

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر مـن تـسعين يومـاً علـى شـطبها ممـا يتـصل                       -٣٢٨٤
 يجـوز لـه بعـد       ال. أثـر ذلـك   . له التنازل عنـه   . مؤداه. بمصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته    

 .سريان ذلك على االستئناف. ذلك أن يعود فيما اسقط حقه فيه

  )٥٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٣الطعن (

اعتبار الدعوى كأن لم تكن عند عدم اإلعالن بالـسير فيهـا خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ                       -٣٢٨٥
 مـن   ١٤٧م. أساسـه .  القاعـدة علـى االسـتئناف      سـريان هـذه   .  مرافعات ٥٩م. أساسه. شطبها

 .ذات القانون

  )١١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ١١٦/١٩٩٦الطعن (

 ٤٩م. عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ إيـداع الـصحيفة                   -٣٢٨٦
ين يومـاً مـن تـاريخ       اختالفه عن عدم اإلعالن بالـسير فـي الـدعوى خـالل تـسع             . مرافعات
ال يعتبـر مرعيـا إال بوصـول        . الميعاد في الحالة الثانية ميعـاد حتمـي       .  مرافعات ٥٩م. شطبها
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. اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. عدم وصول اإلعالن  . اإلعالن للخصم 
وى حق المـدعى عليـه فـي تعجيـل الـدع          . 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

  )٥٤٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١الطعن (

خـر إعالنـاً صـحيحاً      اآلبإعالن أحد الخـصوم الخـصم       . كيفيته. السير في االستئناف بعد شطبه     -٣٢٨٧
 مـن ق المرافعـات      ٥٩م  . علـة ذلـك   .  خالل مدة تسعين يوماً مـن تـاريخ شـطبه          فيهبالسير  

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦المدنية والتجارية المعدل بق 

  )٥٤٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٣٠/٢٠٠٣الطعن (

ميعـاد  .  الـدعوى المقـضي فيهـا بالـشطب        الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير فـي         -٣٢٨٨
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        
ر فـي اسـتئناف سـير       وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عـدم الـسي              

سـريان هـذا الحكـم علـى        . الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المـدعى أم غيـره            
 . مرافعات١٤٧، ٥٩المادتان . االستئناف

  )٥٤٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢١٦/٢٠٠٣الطعن (
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  ثامناً
 نظر االستئناف والفصل فيه

 :بوجه عام -

 وجـوب تأجيـل     .المدعى عن الجلسة األولى وحدها وإبداء المـدعى عليـه طلبـات فيهـا             غياب   -٣٢٨٩
 للمـدعى عليـه   . أثـره  . عدم حـضور المـدعى     .المحكمة القضية لجلسة ثانية إلعالن المدعى بها      

  . موضوعهافيالخيار بين طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب الحكم 

  )٥٨ سنوات ص ٧مج  ٢٧/١٠/١٩٧٦ جلسة ١٩٧٥ لسنة ٦٤الطعن ( 

 .   علة ذلك. ال يجوز توجيهها ألول مرة أمام محكمة االستئناف.اليمين الحاسمة -٣٢٩٠

  )٥٩ ، ٥٨ سنوات ص ٧ مج ١٥/٢/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٩٧٧ / ٧١الطعن ( 

حضور المستأنف عليه الجلسة األولى المحددة لنظـر االسـتئناف وتخلـف المـستأنف ال يحـول                  -٣٢٩١
 .فيه باعتبار المستأنف يعلم سلفاً بهذه الجلسةدون نظر االستئناف والفصل 

  )٢٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٨٤الطعن (

. اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمـة االسـتئناف بالفـصل فـي المنازعـات التأمينيـة                -٣٢٩٢
 مـن   ١٠٨،  ١٠٧تين  أن تكون المنازعة من المنازعـات المنـصوص عليهـا فـي المـاد             . مناطه

وجوب أن تكـون بطلـب حـق مـن الحقـوق المقـررة             : مؤدى ذلك . قانون التأمينات االجتماعية  
طلـب الحكـم بـسقوط حـق المؤسـسة فـي تقاضـي         . بموجب أحكام هذا القـانون أو بتعديلـه       

انحـسار اختـصاص محكمـة االسـتئناف عـن نظـر            . أثـره . ال يعد كـذلك   . اشتراكات سابقة 
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز الحكم. كم ذلكمخالفة الح. الدعوى

 )٢٦٤ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٥٧/٢٠٠٩الطعن (

 : استئناف حكم مرسى المزاد-

ال يـدخل فيهـا بطـالن اإلعـالن عنـد           .  مرافعـات  ٢٧٧م. حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد    -٣٢٩٣
وجوب التمـسك بهـا أمـام قاضـي البيـوع أو أمـام المحكمـة                . فيذيالبيع أو بطالن السند التن    

. أثـره . تخلـف ذلـك   .  مرافعـات  ٢٧١المختصة وفقاً لإلجراءات والمواعيد التي نصت عليهـا م        
 .عدم قبول اعتبارها سبباً الستئناف الحكم. سقوط الحق في إبدائها

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ القضاء والقانون س مجلة٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونالطع(
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  تاسعاً

 حق التصدي

 فـي  وجـوب أن تمـضى       . ال تقف عند حد تقرير البطالن لحكم شـابه عيـب           .محكمة االستئناف  -٣٢٩٤
 . موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيـه اإلجـراءات الـصحيحة الواجـب اتباعهـا               فيالفصل  

  . علة ذلك.ال يعتبر ذلك قضاء منها بغير ما طلبه الخصوم

  )٥٧ سنوات ص ٧ مج ١٦/١١/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٥ / ٣٩ ، ٣٨ انلطعنا( 

 حكـم االبتـدائي بقبولـه قـضاء تـستنفد     ال. موضـوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان    -٣٢٩٥
 .التزام المحكمة االستئنافية عند إلغائه بالفصل في الدعوى. به المحكمة واليتها

  )٢٥٥القسم األول المجلد األول ص مج ٢٣/١١/١٩٨١ مدني جلسة ١٣/١٩٨١الطعن (

إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول الدعوى على عـدم مراعـاة إجـراءات تتعلـق بـشكل الخـصومة                    -٣٢٩٦
ال تـستنفد بـه المحكمـة واليتهـا فـي نظـر موضـوع            . وال تتصل بأصل الحق المـدعي بـه       

 .وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. إلغاء القضاء استئنافياً. الدعوى

  )٢٥٥ مج القسم األول المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٤الطعن (

على محكمة االستئناف إذا رأت أن الحكم المـستأنف الـذي اسـتنفدت بـه محكمـة أول درجـة                     -٣٢٩٧
باطالً أال تقف عند حد تقرير هذا البطالن بـل يجـب عليهـا أن تفـصل فـي موضـوع              . واليتها

 .الدعوى بحكم جديد

  )٢٥٦ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٣/١٩٨٥ري جلسة  تجا١٥٨/١٩٨٤الطعن (
  )٢٥٦ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٨٤والطعن (

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعـدم مراعـاة األوضـاع التـي رسـمها الـشارع                    -٣٢٩٨
وجـوب إعـادة الـدعوى      . سـتئناف فـي اال  إلغاؤه  . ال تستنفد به المحكمة واليتها    . القتضاء الحق 

 .علة ذلك. لمحكمة أول درجة

  )٢٥٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٦/١٢/١٩٨٣ عمالي جلسة ٢٥/١٩٨٣الطعن (
  )٢٥٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٦/١٢/١٩٨٣ عمالي جلسة ٢٦/١٩٨٣والطعن (
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لـصحيفة الـدعوى التـي      استنفاد محكمة أول درجة واليتها بحكم تبين بطالنـه لعيـب ال يمتـد                -٣٢٩٩
عليهـا  . عدم وقوف محكمة االستئناف عنـد حـد تقريـر بطـالن           . انعقدت بها الخصومة صحيحة   

 .المضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعي فيه اإلجراء الصحيح

  )٣٩٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/١٢/١٩٨٦ جلسة عمالي ١٨/١٩٨٨الطعن (

عـدم  . اسـتئناف هـذا الحكـم     . دت محكمة أول درجة واليتهـا بـصدده       بطالن الحكم الذي استنف    -٣٣٠٠
عليهـا المـضي للفـصل فـي موضـوع          . وقوف محكمة االستئناف عند حـد تقريـر الـبطالن         

 .الدعوى بحكم جديد

  )٣٩٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/١/١٩٨٧ جلسة أحوال شخصية ٢٣/١٩٨٦الطعن (

األساسـية واألصـول المقـررة فـي النظـام القـضائي            مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ        -٣٣٠١
 .الكويتي

تصدي محكمة االستئناف ألمر لم يسبق طرحه على محكمـة أول درجـة أو طـرح عليهـا ولـم                     -
مخالفـة للقـانون تـستوجب تمييـز        . تقل كلمتها فيه بالمخالفة لمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين           

 .مثال. حكمها

  )٣٩٨مج القسم الثاني المجلد األول ص ١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٨٦الطعن (
  )٣٩٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٩والطعن (

بطـالن هـذا الحكـم لعيـب ال         . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالحكم في موضوع الـدعوى          -٣٣٠٢
يـر  وجـوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد تقر             . يصل إلى صحيفة افتتاح الـدعوى     

 .وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة. البطالن

شطب الدعوى عارض يلحق الخصومة أثنـاء سـيرها فيبعـدها عـن الجـدول وال عالقـة لـه                     -
تعرض محكمة االستئناف لموضوع الدعوى وفصلها فيهـا بعـد إبطـال الحكـم االبتـدائي               . ببدئها

 .طأال خ. لعدم إعالن صحيفة التعجيل

  )٣٩٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٨٦الطعن (

ـ قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها والئياً بنظر الـدعوى ال             -٣٣٠٣ إلغـاء  . ستنفد بـه واليتهـا    ت
 .إعادة الدعوى إليها للفصل فيها. أثره. محكمة االستئناف للحكم

  )٣٩٩القسم الثاني المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢١/١٩٨٨الطعن (

وجـوب إعـادة القـضية لمحكمـة        . إلغاء محكمة االستئناف للحكم الصادر في الطلـب األصـلي          -٣٣٠٤
 .الدرجة األولى لتفصل في الطلب االحتياطي

  )٣٩٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٦الطعن (
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 إلـى محكمـة أول درجـة إن هـي ألغـت حكمهـا       التزام محكمة االسـتئناف بإعـادة الـدعوى       -٣٣٠٥
 .مناطه. المستأنف

  )٣٩٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٠الطعن (

ال تقف عند حد تقرير الـبطالن لحكـم شـابه عيـب ال يمتـد إلـى صـحيفة                    . محكمة االستئناف  -٣٣٠٦
ـ      . الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة      ي الفـصل فـي موضـوع       وجـوب أن تمـضي ف

  (*).مثال. اإلتباعالدعوى بحكم جديد تراعى فيه اإلجراء الصحيح الواجب 
  )١١٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٩، ٥٠٨ انالطعن(

محكمة االستئناف ال تقف عند حد تقرير الـبطالن إذا رأت أن الحكـم المـستأنف باطـل لعيـب                     -٣٣٠٧
. ن اإلجراءات السابقة عليه دون أن يصل الـبطالن إلـى صـحيفة افتتـاح الـدعوى                فيه أو لبطال  

  . يتعين عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد
  . مثال. طبيعته. قرار شطب الدعوى -
  . مثال. انقطاع سير الخصومة في الدعوى ال يؤثر فيما تم قبله من إجراءاتها -

  )١١٣قسم الرابع المجلد الثاني ص مج ال٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩الطعن (

الـدعوى التـي    . الخصومة في الدعوى ال تقوم إال بين أشـخاص موجـودين علـى قيـد الحيـاة                 -٣٣٠٨
تعد معدومة وال ترتب أثراً وال يـصححها أي إجـراء آخـر حتـى لـو كـان                   . ترفع على متوفى  

سـتئناف  وقـوف محكمـة اال    . الزمـه . انعدام الخصومة لهذا الـسبب    . مثال. المدعي يجهل وفاته  
التفـات الحكـم عـن االسـتئناف      . علـة ذلـك   . عند حد تقرير البطالن دون الفصل في الخصومة       

 .ال يعيبه. الفرعي بعد تقريره البطالن

  )١١٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٤/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٠٠/٢٠٠٠الطعن (

ون أن يـصل الـبطالن إلـى    بطالن الحكم المستأنف لعيب فيه أو في اإلجراءات الـسابقة عليـه د       -٣٣٠٩
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 ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٥/١٢/٢٠١١جلسة  يمدن ١٠٠/٢٠١٠الطعن (

وت بطالن الحكم المـستأنف لعيـب فيـه أو فـي اإلجـراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل                      ثب -٣٣١٠
وجوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد            . البطالن إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إعالنها      

                                                           
 . بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات٢٠٠٢ لسنة ٣٦ الخاص بصدور القانون ١٦٨راجع التنويه الوارد قرين القاعدة (*)
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. تقرير البطالن وأن تفصل في الموضـوع بحكـم جديـد تراعـي فيـه اإلجـراءات الـصحيحة                  
 .جائز. كان الحكم المستأنف قد انتهى إليهاانتهاؤها إلى ذات النتيجة التي 

  )١٧٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (
  
 

  عاشراً

  الطعن بالتزوير أمام االستئناف

 .جوازه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في االستئناف. الطعن بالتزوير -٣٣١١

  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٧الطعن (
  
  

  حادي عشر

  ول درجةاإلعادة لمحكمة أ

التزام محكمة االستئناف بإعادة الدعوى إلـى محكمـة الدرجـة األولـى إن هـي ألغـت حكمهـا                -٣٣١٢
  .مناطه .فنأالمست

وجـوب أن تفـصل المحكمـة االسـتئنافية         . أثـره .بطالن الحكم المستأنف لعيب في اإلجـراءات       -
  .ع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحةفي الموضو

  )٥١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٤/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٩٣الطعن (

وجـوب فـصل محكمـة      . أثـره . اسـتئناف هـذا الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجـة واليتهـا       -٣٣١٣
  .علة ذلك. االستئناف في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك تصدياً

. مناطه أال تكـون قـد فـصلت فـي موضـوع الـدعوى             . عوى إلى المحكمة أول درجة    إعادة الد  -
  .عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. علة ذلك
  )٥١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٤الطعن (
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. نفد بـه واليتهـا    قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لخلوها من الـدليل هـو ممـا تـست                 -٣٣١٤
  .امتناع اإلعادة ألول درجة. أثره. إلغاء محكمة االستئناف لهذا الحكم

  )٥١٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٩٥الطعن (

على محكمة االستئناف إذا رأت أن الحكم المـستأنف الـذي اسـتنفدت بـه محكمـة أول درجـة                     -٣٣١٥
  . تقف عند حد تقريره مادام هذا البطالن ال يمتد إلى صحيفة الدعوىواليتها باطالً أال

  )٥١٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٩٦ عمالي جلسة ٤١/١٩٩٥، ٣٩ انالطعن(

تصدي محكمة االستئناف للفصل في الطلبات االحتياطيـة التـي لـم تفـصل فيهـا محكمـة أول                    -٣٣١٦
  .علة ذلك.غير جائز. درجة
  )٥١٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٩/١٩٩٥الطعن (

ــدعوى -٣٣١٧ ــد . إســباغ التكييــف الــصحيح لل واجــب علــى محكمــة الموضــوع توصــالً لتحدي
  .اختصاصها

الحكـم بعـدم االختـصاص      . الخصومة التي ينظـر إلـى انتهائهـا هـي الخـصومة األصـلية              -
 إال مـع اسـتئناف الحكـم الـصادر  فـي      ال تنتهي به الخصومة كلها وال يجوز استئنافه   . واإلحالة

الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النـزاع حتـى وان أخطـأ حكـم اإلحالـة                   
لكن لمحكمة االستئناف أن تلغيه وما يترتب عليـه مـن أحكـام عنـد اسـتئناف الحكـم المنهـي                     

  .للخصومة كلها
 وجـوب إعـادة النـزاع للمحكمـة     .إلغاء محكمة االستئناف للحكم بعـدم االختـصاص واإلحالـة          -

  .عدم استنفادها واليتها. المختصة به حتى ولو كانت قد قضت بعدم اختصاصها علة ذلك
  )٥١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٩٥الطعن (

امتنـاع  . قضاء محكمة االستئناف ببطالن الحكـم المـستأنف بـسبب بطـالن صـحيفة الـدعوى             -٣٣١٨
  .علة ذلك. ها للفصل في موضوع الدعوىتصدي
  )٥١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٦الطعن (

وجـوب  . الزمـه . إلغاء محكمة االستئناف ما فصل فيه الحكم االبتـدائي فـي الطلـب األصـلي               -٣٣١٩
 .إعادة القضية إلى محكمة الدرجة األولى للفصل في الطلب االحتياطي

  )١١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/١٢/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٣/١٩٩٩، ٩٨ انالطعن(
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  ثاني عشر

  شطب االستئناف

 .عدم شطب االستئناف. أثره. تخلف المستأنف عن الحضور وحضور المستأنف عليه -٣٣٢٠

  )٤١٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٨الطعن (

. شـرط ذلـك   . ستأنف عن الحضور بالجلسة غير مانٍع مـن الفـصل فيهمـا           تخلف المدعي أو الم    -٣٣٢١
  . الدعوى وعدم القضاء بشطبها لغياب المستأنفةفيتصدي محكمة االستئناف للفصل . مثال

ال يعيبـه متـى اشـتملت       . خلو الحكم من بيان علم المدعي بالجلـسات المحـددة لنظـر دعـواه              -
 .األوراق على ما يفيد تحققه

  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٢الطعن (
  
  

  ثالث عشر

 ال يغني عن تدخلها في تدخل النيابة العامة أمام أول درجة
  االستئناف

وجـوبي  . تـدخل النيابـة العامـة فيهـا       . ٥١/١٩٨٤ من القانون    ٣٣٨الدعاوى الواردة في المادة      -٣٣٢٢
. بطـالن الحكـم بطالنـاً مطلقـاً       . أثـره . عـدم تـدخلها   . لعاممقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام ا     

 .ال يغني عنه تدخلها أمام محكمة أول درجة. الزم. تدخلها أمام محكمة االستئناف

  )٤٠٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٤/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٨٧الطعن (
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  رابع عشر

  تسبيب الحكم االستئنافي

  . شرط ذلك.ر ملزمة بالرد على ما يرد بالحكم االبتدائي عند إلغائهمحكمة االستئناف غي -٣٣٢٣

  )٥٧ سنوات ص ٧ مج ٢٠/٢/١٩٧٤ جلسة تجاري ١٩٧٣ لسنة ٤٠الطعن ( 

  . مفاده.أخذ المحكمة االستئنافية من أسباب الحكم االبتدائي ماال يتعارض مع أسباب حكمها -٣٣٢٤

  )٥٧ات ص  سنو٧ مج ٢٣/٢/١٩٧٦ جلسة مدني ١٩٧٥ لسنة ٨الطعن ( 

 شـرط   .لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسـباب حكـم محكمـة الدرجـة األولـى دون إضـافة                  -٣٣٢٥
  .ذلك

  )٥٨ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٤/١٩٧٤ جلسة أحوال شخصية ١٩٧٣ لسنة ٩الطعن ( 

 .ال يعيبه. إقامة الحكم االستئنافي قضائه على أساس قانوني مغاير للحكم االبتدائي -٣٣٢٦

  )٢٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٢/١٩٨١سة  تجاري جل٨٨/١٩٨٠الطعن (

مفـاد  . إذ قرر أنـه يأخـذ بأسـباب الحكـم المـستأنف           . إيراد الحكم االستئنافي أسباباً جديدة كافية      -٣٣٢٧
 .ذلك أخذه بها فيما لم يصححه فيها

  )٢٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٩٧/١٩٨٠الطعن (

ال يعيبـه طالمـا أنهـا كافيـة لحملـه وتتـضمن             . ي بأسباب الحكم االبتـدائي    أخذ الحكم االستئناف   -٣٣٢٨
 .الرد المسقط ألسباب االستئناف

  )٢٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٠الطعن (

ذكر محكمة االستئناف أنها تأخذ بأسـباب الحكـم االبتـدائي باإلضـافة إلـى مـا أوردتـه مـن                      -٣٣٢٩
 . أسباب حكمهامعأنها تأخذ من أسباب الحكم ما ال يتعارض أسباب مفاده 

  )٢٥٣ مج القسم األول المجلد األول ص١/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٨٦/١٩٨٢الطعن (

ال ينال من سالمة الحكم االستئنافي ما تزيد فيه الحكـم االبتـدائي مـا دام أنـه لـم يأخـذ مـن                         -٣٣٣٠
 .أسباب ذلك الحكم إال بما ال يخالف أسبابه

  )٢٥٣ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/١٠/١٩٨٣ جلسة أحوال شخصية ٥/١٩٨٣الطعن (
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ال تثريب على محكمة االستئناف في أن تحيـل فـي بيـان الوقـائع واألسـباب علـى مـا جـاء           -٣٣٣١
 .بالحكم االبتدائي الذي أيدته مادامت تكفي لحمله

  )٢٥٣ ص مج القسم األول المجلد األول١٤/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٧٧/١٩٨٣الطعن (

ال عليهـا   . تأييد محكمة االستئناف للحكم االبتدائي فيما تضمنه الـرد علـى اعتراضـات الخـصم               -٣٣٣٢
 .إن لم تضمن حكمها أسباباً خاصة رداً على هذه االعتراضات

  )٢٥٣ مج القسم األول المجلد األول ص١٢/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٤الطعن (
  )٢٥٣القسم األول المجلد األول ص مج ١٢/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٦/١٩٨٤والطعن (

سـبق إثـارة المـستأنف عليـه أمـام          .  قضاء الحكم االستئنافي بتعديل نفقـة مـسكن الحـضانة          -٣٣٣٣
 .عرض الحكم له يعيبهتعدم . دفاع جوهري. محكمة أول درجة بإفراده مسكناً للصغيرين

  )٢٥٤ص مج القسم األول المجلد األول ١٥/٤/١٩٨٥ جلسة أحوال شخصية ١٠/١٩٨٥الطعن (

ال تثريب على المحكمة االستئنافية عدم ردها استقالالً علـى دفـاع أو مـستندات عرضـت لهـا                    -٣٣٣٤
 .بما يفيد تفطنها إليها وبما ال يغير من وجهة نظرها

  )٢٥٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة عمالي ٥٠/١٩٨٤الطعن (

بقـاء أسـبابه بـشأنه دون حاجـة إلـى           .  معين عدم تعديل ما انتهى إليه الحكم االبتدائي بشأن عقد         -٣٣٣٥
 .اإلحالة الصريحة إليها

  )٢٥٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٨٥ جلسة عمالي ٣/١٩٨٥الطعن (

 .ال على محكمة االستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم االبتدائي دون إضافة -٣٣٣٦

  )٢٥٤ول ص مج القسم األول المجلد األ٢٥/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٩٣/١٩٨٣الطعن (

 .ال على محكمة االستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم االبتدائي الذي أيدته دون إضافة -٣٣٣٧

  )٢٥٥ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

ال . إحالة الحكم االستئنافي في الوقائع علـى مـا ورد بـالحكم االبتـدائي الـذي قـضى بإلغائـه                    -٣٣٣٨
 .يعيبه

  )٢٥٥ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٤الطعن (
  )٢٥٥ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤والطعن (

محكمة االستئناف غير ملزمة بالرد على ما يـرد بـالحكم االبتـدائي الـذي ألغتـه مادامـت قـد                      -٣٣٣٩
 .أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله

  )٢٥٥ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/١٢/١٩٨٥ جلسة مدني ٨/١٩٨٥الطعن (
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 .عدم التزامها بتعقب أسابه والرد عليها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم االبتدائي -٣٣٤٠

  )٤٠١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/١١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٢٢/١٩٨٦الطعن (

بتـدائي دون إضـافة متـى رأت فيهـا مـا يغنـي              لمحكمة الدرجة الثانية األخذ بأسباب الحكم اال       -٣٣٤١
 مثال في اإلحالة لعناصر الضرر التـي أوردهـا الحكـم االبتـدائي بمـا يكفـي                  .عن إيراد جديد  

 .لحمله

  )٤٠١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/١٢/١٩٨٦ جلسة مدني ٤/١٩٨٦الطعن (

حقيـق مـن جديـد متـى        ال تثريب على محكمة االستئناف إن لم تستجب لطلب اإلحالـة إلـى الت              -٣٣٤٢
 .كانت محكمة أول درجة قد مكنت الخصم من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة

  )٤٠٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/١٢/١٩٨٦ جلسة عمالي ٦٤/١٩٨٦الطعن (

 .شرط ذلك. ال عيب. أخذه بأسباب الحكم االبتدائي. الحكم االستئنافي -٣٣٤٣

  )٤٠٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨٧الطعن (

إقامة الحكم االستئنافي قضاءه على أسباب جديدة إضافة إلى مـا أخـذ بـه مـن أسـباب الحكـم                      -٣٣٤٤
 .أخذه بأسباب الحكم االبتدائي فيما لم يصححه منها. مؤداه. االبتدائي

  )٤٠٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٤٧/١٩٨٧الطعن (
  )٤٠٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٦٥/١٩٨٧، ٢٦١ انوالطعن(

يعيب الحكم االستئنافي عدم إجابة طلب الخـصم إحالـة الـدعوى إلـى التحقيـق مـا دامـت                    ال   -٣٣٤٥
 .محكمة أول درجة مكنته من ذلك وتخلف عنه

  )٤٠٢لد األول ص مج القسم الثاني المج١٥/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤٠/١٩٨٧الطعن (

 .يكفي لصحة تسبيبه األخذ بأسباب حكم أول درجة. الحكم االستئنافي -٣٣٤٦

  )٤٠٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٣/١٩٨٨جلسة عمالي  ٤٥/١٩٨٧الطعن (

محكمة االستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم االبتـدائي إن هـي ألغتـه مـا دامـت قـد                      -٣٣٤٧
 .ملهأقامت قضاءها على ما يكفي لح

  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٨٧، ١٤٨ انالطعن(
  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٠/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٨والطعن (
  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٣٦/١٩٨٨والطعن (
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ما جاء بالحكم االبتدائي الـذي أيدتـه سـواء فـي بيـان وقـائع                لمحكمة االستئناف أن تحيل على       -٣٣٤٨
 .الدعوى أو في أسباب قضائه متى كانت تكفي لحمله

  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥٥/١٩٨٨الطعن (

 .عدم التزامها بتعقب أسبابه والرد عليها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم االبتدائي -٣٣٤٩

  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/١١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٢٢/١٩٨٦طعن ال(

االستئناف غير ملزمـة إال بـذكر أسـباب الجـزء الـذي شـمله التعـديل مـن الحكـم                     محكمة   -٣٣٥٠
 .بقاء أسباب الحكم المستأنف قائمة بالنسبة له. الجزء الذي لم يشمله التعديل. المستأنف

  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٥/١٩٨٩الطعن (

 .شرط ذلك. ال عيب. أخذ محكمة االستئناف بأسباب الحكم االبتدائي دون إضافة -٣٣٥١

  )٤٠٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٨/١٩٩١ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٠الطعن (

  .مفادها. هإحالة محكمة االستئناف باإلضافة إلى أسبابها إلى الحكم االبتدائي وان خالفت -٣٣٥٢
  )٥٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٩٠الطعن (

على محكمة االستئناف إن هي أيدت الحكـم المـستأنف أن تأخـذ بأسـبابه دون إضـافة متـى                   ال -٣٣٥٣
  .رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد

  )٥٢٨د الثاني ص مج القسم الثالث المجل٢٧/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣/١٩٩٣، ١ن ناالطع(

عـدم التزامهـا عندئـذ إال بتـسبيب مـا           . اقتصار محكمة االستئناف على تعديل الحكم المستأنف       -٣٣٥٤
يعد محكوماً به أخـذاً بأسـباب الحكـم االبتـدائي ولـو بـدون إحالـة                 . ماعدا ذلك . شمله التعديل 
  .صريحة عليها

  )٥٢٩ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا٢/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٢/١٩٩٣الطعن (

. لمحكمة االستئناف أن تذهب في تقديرها للتعويض مـذهباً مخالفـاً لقـضاء محكمـة أول درجـة                  -٣٣٥٥
  .شرط ذلك

  )٥٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٢/١٩٩٣الطعن (

تعييبـه بعـدم التعـرض للـدفع بـبطالن إعـالن            . قضاء الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكـن        -٣٣٥٦
  .علة ذلك. ال محل له. لدعوى أو بطالن الحكم االبتدائيصحيفة ا

  )٥٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (



 المرافعات        

 

- ٥٦٩ -  

التفات الحكم عن المستندات أو المذكرات المقدمـة أثنـاء فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم دون أن                     -٣٣٥٧
  .ال يعيبه.يكون مصرحاً بها

  )٥٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٤  تجاري جلسة١٢/١٩٩٣الطعن (

  .محكمة االستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم المستأنف إن هي ألغته -٣٣٥٨
  )٥٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٣، ٣٧ن ناالطع(
  )٥٢٩ثاني ص مج القسم الثالث المجلد ال١٨/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٥والطعن (
  )٥٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٥/١٩٩٥والطعن (

يظـل مؤيـداً بأسـبابه ولـو     . ما لم يشمله تعديل بالحكم االستئنافي من قـضاء الحكـم االبتـدائي            -٣٣٥٩
  .مثال. خال الحكم االستئنافي من اإلحالة إليها

انحـصارها فيمـا يرفـضه مـن        . ستئنافي لها إيراد الحكم اال  . عبارة رفض ماعدا ذلك من طلبات      -
. الجزء الذي تناوله التعديل وال ينصرف إلى ماعدا ذلك مـن طلبـات لـم يتناولهـا فـي أسـبابه                    

  .مثال
  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٢الطعن (

  .م تفند أسبابه والرد عليهاالعليها إن ل. قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف. محكمة االستئناف -٣٣٦٠
  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/١١/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٢٨/١٩٩٤الطعن (

 يعيب الحكم االستئنافي خلوه من اإلحالة إلى أسـباب الحكـم االبتـدائي الـذي اقتـصر علـى                    ال -٣٣٦١
ـ             . القضاء بتعديله  م يـشمله التعـديل     كفاية بيان األسباب التي اقتضت التعـديل ويعتبرهـا مـا  ل

  .مؤيداً بالحكم المستأنف
  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٤، ٣٨ن ناالطع(

. مفـاده . اعتناق محكمة االستئناف ألسباب الحكم االبتدائي إضافة إلى مـا أوردتـه مـن أسـباب                -٣٣٦٢
  .أخذها بها فيما لم يتعارض مع أسبابها

  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٤اري جلسة  تج١٣٢/١٩٩٤الطعن (

  .من سلطة محكمة الموضوع. تقديره. التعويض الجابر للضرر بنوعيه -٣٣٦٣
دخولـه فـي نطـاق سـلطتها        . تعديل محكمة االستئناف لقيمـة التعـويض بالزيـادة أو الـنقص            -

  .شرط ذلك. التقديرية
  )٥٣٠لثالث المجلد الثاني ص مج القسم ا٢٠/٢/١٩٩٥ جلسة مدني ٣٥/١٩٩٤الطعن (
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  .علة ذلك ومؤداه. محكمة االستئناف ال تتقيد بالرأي الذي اعتنقه الحكم المستأنف -٣٣٦٤
  )٥٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٩٥الطعن (

التفات الحكم المطعون فيه عن النعى الموجـه للحكـم المـستأنف الـذي ألغـاه مؤسـسا قـضاؤه                     -٣٣٦٥
  .ال يعيبه. لى أسباب خاصة بهع

  )٥٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٢/١٩٩٥ جلسة مدني ٣٧/١٩٩٤الطعن (

إثارة الطاعن في استئنافه أن الحاضنة غير قـادرة علـى الحـضانة وغيـر أهـل لهـا وطلـب                      -٣٣٦٦
ال اطراح الحكم لهذا الـدفاع علـى مجـرد القـول بأنـه              . إحالة الدعوى إلى التحقيق إلثبات ذلك     

  .مصادرة على المطلوب وال يواجه دفاع الطاعن الجوهري ويعيبه بالقصور. دليل عليه
  )٥٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٥ جلسة أحوال شخصية ٦/١٩٩٥الطعن (

لمحكمة االستئناف األخذ بأسباب الحكم االبتـدائي دون إضـافة ردا علـى دفـاع الطـاعن متـى                    -٣٣٦٧
  .مثال.حمل الرد الضمني على هذا الدفاعكان الحكم االبتدائي ي

  )٥٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢/١٩٩٥، ١٩ انالطعن(

  .ال يعيب حكمها. أخذ محكمة االستئناف بأسباب الحكم االبتدائي دون إضافة -٣٣٦٨
  )٥٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٩٥ جلسة مدني ٢٤/١٩٩٥الطعن (

لهـا أن   . لمحكمة االستئناف األخذ بأسباب حكم محكمـة أول درجـة دون إيـراد أسـباب جديـدة                 -٣٣٦٩
جـدل  . المنازعـة فـي ذلـك     . تذهب في تقدير التعويض مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجـة          

  .عدم جواز اثارته أمام محكمة التمييز. موضوعي
  )٥٣٢المجلد الثاني ص مج القسم الثالث ٢٨/١٠/١٩٩٦ جلسة مدني ٢٠/١٩٩٥الطعن (

 وجـود تنـاقض     .تأييد محكمة االستئناف للحكم االبتدائي لما أنشأته من أسباب مـستقلة لقـضائها             -٣٣٧٠
 .ال يؤثر.بين تلك األسباب وبين بعض أسباب الحكم االبتدائي

  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١٢/١٩٩٦ جلسة عمالي ٤٢/١٩٩٤الطعن (

  . يل على ما جاء بالحكم االبتدائي متى انتهت إلى تأييدهلمحكمة االستئناف أن تح -٣٣٧١
  )١١٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٧الطعن (

  . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -٣٣٧٢
: شـرطه . التزام المحكمة االستئنافية بالرد على ما أبدي أمـام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع                  -

. التنازل الـضمني عـن الـدفع المبـدى أمـام أول درجـة             . راحة أو ضمناً  عدم التنازل عنها ص   
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  . مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عنه. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة االستئناف. أثره
  )١١٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة مدني ١١٠/١٩٩٧الطعن (

  . ماهيتها. الشروط الشرعية الالزم توافرها في المحكم -٣٣٧٣
تخلف الشروط الشرعية في المحكم لكونه يعاني من اضـطرابات نفـسية وعقليـة وتخرجـه مـن                   -

تمـسك  . أحد المعاهد الخاصة لوزارة الشئون االجتماعية والعمـل التـي تعولـه وتـساعده ماديـاً               
الطاعن بأسباب استئنافه بهذا الدفاع وطلب التـصريح لـه باسـتخراج شـهادتين مـن مستـشفى                  

التفـات الحكـم عـن      . دفـاع جـوهري   . فسي والشئون االجتماعية إلثبات صحة دفاعـه      الطب الن 
  . تحقيقه والتفاته عن الرد عليه يعيبه ويوجب تمييزه

  )١١٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٥/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١٣٩/١٩٩٧الطعن (

ـ           -٣٣٧٤ . مـؤداه . ع عناصـرها وأدلتهـا    االستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانيـة بجمي
التزامهـا بـالرد    : أثـر ذلـك   . أن الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة تعتبر مطروحـة عليهـا           

  . عليها ما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً
  )١١٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ٤٠/١٩٩٨الطعن (

  . علة ذلك وشروطه.  درجة في تقدير النفقةللمحكمة االستئنافية مخالفة محكمة أول -٣٣٧٥
  )١١٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١٠/١٩٩٧الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -٣٣٧٦
 سـبق طرحـه أمـام محكمـة         اعتبار الدفاع الجـوهري الـذي     . مؤدى ذلك . رفع عنه االستئناف  

  . أول درجة مطروحاً على محكمة االستئناف
  . مثال. يعيب حكمها ويوجب تمييزه. عدم مراعاة محكمة االستئناف لقاعدة األثر الناقل -

  )١١٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٣٢/١٩٩٧الطعن (

أنها أخذت مـن أسـبابه بمـا ال يتعـارض منهـا             . مفاده. تأييد المحكمة االستئنافية للحكم االبتدائي     -٣٣٧٧
  . مع أسبابها

  )١١٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٣٢/١٩٩٨الطعن (

. والية المحكمة االستئنافية التامة في إعادة نظر الدعوى فـي حـدود مـا رفـع عنـه االسـتئناف        -٣٣٧٨
  . شرط ذلك. فة لمحكمة أول درجةلها الفصل في تقدير التعويض بالمخال. أثره

  . طلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف يتضمن طلب القضاء بما رفضه ذلك الحكم -
  )١١٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٦/١٩٩٩ جلسة مدني ٢٢٦/١٩٩٨، ٢٢٤ انالطعن(
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 عنـه  اقتـصار ذلـك فيمـا رفـع    . إحالة حكم االستئناف إلى أسباب الحكم االبتـدائي فيمـا أيـده          -٣٣٧٩
  . مثال. االستئناف

  )١١٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٨٦/١٩٩٨الطعن (

وروده علـى غيـر محـل متـى كـان الحكـم             . النعي على حكم أول درجة الذي تأيد اسـتئنافياً         -٣٣٨٠
  . االستئنافي قد اعتنق أسباباً جديدة له تكفي لحمله

  )١١٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١/٢٠٠١ة  تجاري جلس٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ انالطعن(

 .مثال. لمحكمة ثاني درجة األخذ بأسباب الحكم االبتدائي دون أن تنشئ أسباباً جديدة -٣٣٨١

  )١١٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠١ جلسة عمالي ٣٠/٢٠٠١الطعن (

. بهـا وحاجـة الحاضـنة إلـى خـادم         تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتـزم           -٣٣٨٢
  .موضوعي

. لمحكمة االستئناف أن تذهب فـي تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                     -
 .شرطه

  )٥٥٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٤/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦الطعون (

متـى كانـت    . ال يعيبـه  .  درجـة واألخـذ بهـا      اعتناق الحكم المطعون فيه ألسباب محكمـة أول        -٣٣٨٣
 .كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط ألسباب االستئناف

  )٥٥٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (

. شـرطه . سـلطة محكمـة الموضـوع     . فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتهـا وأقـوال الـشهود           -٣٣٨٤
. تئناف لها األخذ بأسباب الحكم المستأنف للــرد علـى دفـاع الطـاعن دون إضـافة                محكمة االس 

علـة  . عدم التزامها الرد على كل حجة أو قـول للخـصوم أو طلـب إحالـة الـدعوى للتحقيـق                   
 .ذلك

  )٥٥١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤١/٢٠٠٢الطعن (

ضـمان لجديـة الطعـن ولـيس لتحديـد          . االستئناف فـي صـحيفته    استلزام المشرع بيان أسباب      -٣٣٨٥
 .مثال. كفاية ورود األسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من اإلبهام. نطاقه

  )٥٥١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ن ناالطع(
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 تنـاقض هـذه األسـباب       .لة لقـضائها  قضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم االبتدائي بأسباب مـستق         -٣٣٨٦
 أن إحالـة محكمـة االسـتئناف لهـذه األسـباب يكـون              :مفاده. مع بعض أسباب الحكم االبتدائي    
 .مثال. فيما ال يتناقض منها مع أسبابه

  )٥٥١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٥/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٥٣/٢٠٠٣الطعن (

ـ    ستئنافلمحكمة اال  -٣٣٨٧  ئي أسـباباً لحكمهـا دون أن تنـشئ   اذ أسـباب الحكـم االبتـدا     االكتفـاء باتخ
 .شرط ذلك. أسباباً جديدة لحكمها

 )٣٥٣ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١/١٠/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٢٨٦/٢٠٠٦الطعن (

 فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة برمتـه إلـى              الذي أو المقابل ينقال النزاع      ي الفرع ستئنافاال -٣٣٨٨
 سـلطة   سـتئناف لمحكمـة اال  . ي األصـل  سـتئناف  حدود المطلوب فيهما واال    في ستئنافمحكمة اال 
 تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير      فـي  النزاع من كافة وجوهه ولهـا أن تـذهب   فيالفصل  

  . أساس ذلك. محكمة أول درجة
اً مقابالً بطلـب زيـادة نفقـة الزوجيـة والـصغير بنوعيهـا وأجـر                استئنافإقامة المطعون ضدها     -

. همـا ي إعادة تقدير النفقة بمـا تـراه مناسـباً لـسد حاجت            ستئنافلمحكمة اال  :أثره. ن الحضانة مسك
انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بهـا ال تكفـى سـوى حاجـة المطعـون ضـدها بنوعيهـا دون                     

 .غير صحيح.  على ذلكالنعي. السكن وبأسباب سائغة لها أصل باألوراق

 )٤٧١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١١/٢٠٠٧ جلسةأحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

 تأييد الحكم االبتدائي واإلحالة على ما جـاء فيـه فيمـا يتعلـق ببيـان وقـائع                   لمحكمة االستئناف  -٣٣٨٩
 .أن تكون كافية لحمله.  شرطه.الدعوى أو األسباب التي أقيم عليها

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ن س مجلة القضاء والقانو٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (

لمحكمة االستئناف تأييد الحكم االبتدائي وأن تحيل على ما جـاء فيـه سـواء فـي بيـان وقـائع                      -٣٣٩٠
 .كفايتها لحمله. شرطه. الدعوى أو األسباب التي أقيم عليها

 )٣٥٥ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٤/٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ١٣٨/٢٠٠٧، ١٣٤، ١١٨ الطعون(

تزامهـا بـالرد علـى أسـباب الحكـم االبتـدائي عنـد إلغائـه أو                 عـدم ال  . محكمة االسـتئناف   -٣٣٩١
 .إقامة حكمها على أسباب تكفي لحمله. شرطه.تعديله

 )٤٦٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٦/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٧٧/٢٠٠٨الطعن (

مفـاد  . إحالة محكمة االستئناف إلى أسباب الحكم االبتدائي باإلضـافة إلـى أسـبابها وإن خالفتـه                -٣٣٩٢
 .اإلحالة إلى ما ال يتناقض مع تلك األسباب. ذلك

 )٩٥ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١١/٢٠١١ تجاري جلسة ٦٢٥/٢٠٠٩، ٥٨١، ٥٣٠ون الطع(
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عـدم التزامهـا إال بتـسبيب مـا         . اقتصارها على تعـديل الحكـم المـستأنف       . محكمة االستئناف  -٣٣٩٣
ال يغيـر منـه     .  بأسـباب الحكـم المـستأنف      اعتبار ما عداه محكوماً بتأييده أخـذاً      . شمله التعديل 

 .خلو حكمها من إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديل

  )١٢٣ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١١/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٨٧/٢٠١٠الطعن (
 

  خامس عشر

  ترك الخصومة في االستئناف

 ق ٩٩ردة فـي المــادة  يجـوز للمـدعى والمـستأنف تـرك الخـصومة بإحـدى الطـرق الـوا         -٣٣٩٤
  .المرافعات

أن يتنازل التـارك عـن حقـه فـي االسـتئناف أو        : شرطه. القضاء بالترك أمام محكمة االستئناف     -
  .مؤدى ذلك.  من ق المرافعات١٤٦م . إذا كان ميعاد االستئناف قد انقضى وقت الترك

.  أثرهـا إليـه    التصرفات التي يجريها الوكيل في حدود الوكالة تنفذ في حـق الموكـل وينـصرف               -
. التعرف على سعة الوكالة ومـا تـشتمله مـن تـصرفات قانونيـة تخـول الوكيـل القيـام بهـا                     

مثال لترك الخصومة أمام محكمة االسـتئناف بعـد فـوات ميعـاد الطعـن               .شرط ذلك . موضوعي
 .فيه

  )٤٣٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٣٠٦/٢٠٠٧الطعن (
 

  سادس عشر

  مصروفات االستئناف

خطـأ الحكـم بـإلزام      . إعفاء الحكومة أيا كانت الجهة التي تنوب عنها مـن الرسـوم القـضائية              -٣٣٩٥
 .جهة الحكومة  بدفع رسوم االستئناف المرفوع منها

  )٥٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٩٤، ١٢٨ن ناالطع(
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ة للدعاوى التـي يرفعونهـا بالمطالبـة بحقـوقهم المقـررة فـي              إعفاء العمال من الرسوم القضائي     -٣٣٩٦
جواز إلزامهم بالمصروفات كلهـا أو بعـضها بمـا فيهـا أتعـاب المحامـاة عنـد                  . قانون العمل 

  . مثال بشأن المصروفات االستئنافية شاملة أتعاب المحاماة. رفض الدعوى
جـواز  . أثـره . قوقـه العماليـة   انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى المقامة من العامـل للمطالبـة بح            -

 .إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة

  )١١٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/٥/١٩٩٧ عمالي جلسة ١٣٨/١٩٩٦الطعن (
  

  سابع عشر

  أثر الحكم في االستئناف

علـى محكمـة    قبول االستئناف شـكالً ال تتعـدى حجيتـه إلـى موضـوع النـزاع المطـروح                   -٣٣٩٧
ال يطرح على محكمـة االسـتئناف إال مـا رفـع عنـه االسـتئناف مـن        . مؤدى ذلك . االستئناف

ال يجـوز أن يكـون      . ما لم يسبق عرضه عليها أو مـا لـم تفـصل فيـه             . قضاء الدرجة األولى  
أساس ذلـك هـو قاعـدة عـدم قبـول طلبـات جديـدة فـي            . محالً لطلب أمام محكمة االستئناف    

 .االستئناف

  )٣٩٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٦ الطعن(
  )٣٩٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٩/١٩٨٩، ١٢٥ انوالطعن(

سـلطة  . القضاء بقبول االستئناف شكالً قضاء ضمني بجـوازه ويحـول دون إثارتـه مـن جديـد                 -٣٣٩٨
 .محكمة االستئناف في إعادة التقدير

  )٣٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٧٦/١٩٨٩الطعن (

أثـر  . زوال الحكـم بجميـع أثـاره      . مـؤداه . قضاء محكمة االستئناف ببطالن حكـم المحكمـين        -٣٣٩٩
  .عدم جواز االستناد إليه. ذلك

  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧/١٩٩٣، ١٣ انالطعن(

. قضاء محكمة االستئناف ببطالن حكـم المحكمـين وإعـادة القـضية إلـى محكمـة أول درجـة                   -٣٤٠٠
  .طلب الفوائد يعد مطروحاً عليها. مؤداه
  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧/١٩٩٣، ١٣ انالطعن(
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 .كم بتأييده أو إلغاؤهأثر الح. وقوفها بمجرد رفع االستئناف. حجية الحكم االبتدائي مؤقتة -٣٤٠١

  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٣٥/١٩٩٤الطعن (

: أثـره . القضاء برفض الدعوى في أحد االسـتئنافين ممـا تنتفـي معـه مـسئولية المـستأنـف                 -٣٤٠٢
 يـصبح وارداً علـى غيـر        - الذي مبناه طلب زيادة التعـويض المقـضي بـه          -االستئناف اآلخر 

 .حل وتقضي المحكمة بعدم قبولهم

  )٥٥٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٩٩/٢٠٠٣الطعن (
  

  ثامن عشر

  حجية الحكم االستئنافي

مـانع  . القضاء في المسألة الواحدة بعينها إذا كانت شاملة بحكم يحـوز حجيـة األمـر المقـضي                 -٣٤٠٣
دفع فـي شـأن أي حـق جزئـي متوقـف ثبوتـه              لذات الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو ال       

ثبـوت هـذه الحجيـة للحكـم        . أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيهـا أو انتفائهـا            
 .مثال. ي ولو طعن عليه بالتمييزاالستئناف

  )٤٠٥ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣٠٨/٢٠٠٧الطعن (
 

  تاسع عشر

 سبق التياالستئنافي على دفوع المدعي عليه أثر تمييز الحكم 
   مع رفض دعوى المدعياضهرف

. رفـضها مـع رفـض دعـوى المـدعي         أثره على دفوع المدعي عليه التي سـبق         . تمييز الحكم  -٣٤٠٤
 .علة ذلك. حقه في التمسك بها لدى محكمة التمييز وهي تنظر االستئناف من جديد

  )٢٦٠سم األول المجلد األول ص مج الق١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٣الطعن (
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 التماس إعادة النظر

  -: بوجه عام-

  . ماهيته. يجيز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فيهالذي منطوق الحكم فيالتناقض  -٣٤٠٥

  )٧١ سنوات ص ٧ مج ٢٩/٦/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٥ لسنة ٣٣الطعن رقم ( 

اللجـوء إليـه مباشـرة طريـق         ال يجـوز بعـد       . سـببه  . طريق استثنائي للطعن   .الطعن بالتمييز  -٣٤٠٦
 علـة   . األحكـام الـصادرة مـن دائـرة التمييـز          فياستثنائي أخر هو التماس إعادة النظر للطعن        

  .هذه األحكام هي نهاية المطاف في الخصومة: ذلك 

  )٧١ سنوات ص ٧ مج ٧/٣/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٩٧٨ لسنة ١٠٤الطعن رقم ( 

طلبوه إذا لم يكـن نتيجتـه سـهو غيـر متعمـد مـن               القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما          -٣٤٠٧
 .هي الطعن عليه بطريق التمييز وليس التماس إعادة النظر. وسيلة تصحيحه. المحكمة

  )٣٢١ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/١١/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٢الطعن (

مـاس إعـادة   قبـول الت . أثـره . بناء الحكم على أوراق أقر أو قُـضي بتزويرهـا بعـد صـدوره        -٣٤٠٨
 .النظر في ذلك الحكم

 .وجوب نظر موضوع الدعوى من جديد. زوال الحكم الملتمس فيه. الزمه. قبول االلتماس -

  )٣٢١ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/٥/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٨٢الطعن (

لتمـاس  وسـيلة الطعـن عليـه ا      متى تكـون    . الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه         -٣٤٠٩
 .إعادة النظر ومتى تكون وسيلة ذلك الطعن بالتمييز

  )٣٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١١٠/١٩٨٣الطعن (

القضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا لم يكن نتيجة سهو غير متعمـد مـن المحكمـة التـي أصـدرت                      -٣٤١٠
. ولـيس التمـاس إعـادة النظـر       الطعن على الحكـم بطريـق التمييـز         . وسيلة تصحيحه . الحكم
 .مثال

  )٣٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٠/١٩٨٤الطعن (

االدعاء بالحصول على مستند قاطع في النزاع بعد صـدور الحكـم االسـتئنافي أو بوقـوع غـش                 -٣٤١١
 .من أحوال التماس إعادة النظر. من جانب الخصم بإخفاء هذا المستند

  )٣٢٣ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٨/١٩٨٤الطعن (

 .ماهيته وشروطه. الغش الذي يبنى عليه التماس إعادة النظر  -٣٤١٢

  )٥٩٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن (
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ري لـم   لتماس إعادة النظر في الحكم إذا اصدر علـى شـخص طبيعـي أو اعتبـا               ااألصل جواز    -٣٤١٣
حالـة النيابـة االتفاقيـة أو إذا كـان الـشخص            . االستثناء. يكن ممثال تمثيال صحيحا في الدعوى     

  .ممثال تمثيال صحيحا وقصر ممثله في الدفاع عنه
. النعي على صحة تمثيل المحامي الموكل عن الملتمسة في الحـضور نيابـة عنهـا نيابـة اتفاقيـة                  -

  .ال يصلح سببا لاللتماس
  )٧٢٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن (

إقراض الوكيل باسم المؤسسة المملوكـة للملتمـسة دون أن يكـون لـه الحـق فـي االقتـراض                     -٣٤١٤
عـدم انـصراف عقـد      . مـؤداه . دفـاع موضـوعي   . باسمها بموجب التوكيـل الـصادر إليـه       

إن جـاز   . ة لتجـاوزه حـدود الوكالـة      التسهيالت أو القرض بما يرتبه من التزامات إلى الملتمـس         
  .سببا للطعن في الحكم إال أنه ال ينهض سببا اللتماس إعادة النظر

  )٧٢٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن (

  .حاالته. الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف -٣٤١٥
الطعن باالسـتئناف فـي األحكـام الـصادرة         . نطاقه. ة الكلية اختصاص دائرة اإليجارات بالمحكم    -

عـدم جـواز الطعـن عليهـا        . األحكام الصادرة بشأنها مـن محكمـة االسـتئناف        . حاالته. منها
مثال بشأن حكم صـادر مـن محكمـة االسـتئناف فـي إلتمـاس               . ٣٥/١٩٧٨ ق   ٢٦م  . بالتمييز

  .بإعادة النظر
  )٧٢٦القسم الثالث المجلد األول ص مج ٤/٧/١٩٩٤ مدني جلسة ١٧/١٩٩٤الطعن (

تـصحيحه يكـون عـن طريـق إلتمـاس          . قضاء الحكم ببطالن صحيفة الدعوى بغير طلب سهوا        -٣٤١٦
  .خطأ في القانون. مخالفة الحكم ذلك. إعادة النظر

  )٧٢٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤الطعن (

ثر مما طلبوه إذا لـم يكـن نتيجـة سـهو غيـر متعمـد مـن        القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأك   -٣٤١٧
  .الطعن بالتمييز وليس بالتماس إعادة النظر. وسيلة تصحيحه. المحكمة التي أصدرت الحكم

  )٧٢٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤الطعن (

ق الطعـن عاديـة أو غيـر        عدم جواز الطعـن فيهـا بطـر       . األحكام الصادرة من محكمة التمييز     -٣٤١٨
ــة ــات١٥٦/٣م  .عادي ــن أو    .  مرافع ــي الطع ــصادرة ف ــا ال ــر ألحكامه ــمول الحظ ش
  .مثال. ال يجوز. الطعن عليها بااللتماس.الموضوع

  )٧٢٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧٤/١٩٩٤الطعن (
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 الطعـن فيـه هـو االلتمـاس ولـيس           وسـيلة . الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه         -٣٤١٩
ما لم تكن المحكمة قد بينـت وجهـة نظرهـا فيمـا قـضت بـه وأنهـا مدركـة         . الطعن بالتمييز 

  .لحقيقة ما قضت به وبأنه لم يطلبه الخصوم أو بأنه أكثر مما طلبوه مصرة عليه
  )٧٢٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٩/١٩٩٤، ٤١ انالطعن(
  )٧٢٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٩٥الطعن و(

التماس إعادة النظر المبنـى علـى أوراق حـصل بعـد صـدوره إقـرار بتزويرهـا أو قـضى                      -٣٤٢٠
ثبوت تزويـر الورقـة أسـاس الحكـم بـاعتراف الخـصم أو بالقـضاء                . شرط قبوله . بتزويرها

أن االلتمـاس غايـة إلصـالح حكـم بنـى علـى             .  علة ذلك  .بتزويرها بعده وقبل رفع االلتماس    
أنـه ال يجـوز االدعـاء بـالتزوير         . مـؤدي ذلـك   . الورقة المزورة وليس وسيلة إلثبات تزويرها     

  .في دعوى االلتماس
  )٧٢٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٦الطعن (

ـ            -٣٤٢١ صادرة مـن محكمـة االسـتئناف واألحكـام     الطعن بطريق التمييـز قاصـر علـى األحكـام ال
االنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت فـي نـزاع خالفـا لحكـم آخـر سـبق أن                     

مثال بـشأن الطعـن علـى حكـم التمـاس           . صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي       
 .صادر من المحكمة الكلية

  )٧٢٨سم الثالث المجلد األول ص مج الق٤/١١/١٩٩٦ مدني جلسة ١٣٥/١٩٩٦الطعن (

. مـن وجـوه التمـاس إعـادة النظـر         . قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه          -٣٤٢٢
. سـبيل الطعـن هـو التمييـز    . قضاء المحكمة بذلك وهي مدركة حقيقة ما قدم لها مـن الطلبـات        

  .مثال بشأن أتعاب محاماة والتعويض عن مسئولية المحامي
  )٤٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٧تجاري جلسة  ٥٥/١٩٩٦الطعن (

 ١٩٨٤ لـسنة    ٥١فصل الحكم االبتدائي في التماس إعادة النظر المرفـوع بعـد العمـل بالقـانون                 -٣٤٢٣
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه        . بغير تدخل النيابة العامة في منازعـة خاصـة بنـاقص أهليـة            

النـزاع الملـتمس فيهـا إلـى مـا قبـل تـاريخ        رجوع واقعـة   . صحيح. ببطالن الحكم االبتدائي  
  .ال أثر له. العمل بالقانون المذكور

  )٤٦٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/١/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ٩/١٩٩٧الطعن (
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أسـباب الطعـن عليهـا هـي األسـباب الـواردة            . األحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي      -٣٤٢٤
تجارية الخاصة بالتمـاس إعـادة النظـر ومنهـا وقـوع غـش مـن              بقانون المرافعات المدنية وال   

  .المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه. الخصم أثر في الحكم
  )٤٦٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٧الطعن (

ال يجـوز لـه الطعـن فـي هـذا           . الخارج عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكـم االنتهـائي          -٣٤٢٥
  .مثال. م بطريق التماس إعادة النظرالحك

  )٤٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٣/١٩٩٧الطعن (

  .ما يشترط له.  مرافعات١٤٨من المادة ) ب(التماس إعادة النظر للسبب المقرر في الفقرة  -٣٤٢٦
  )٤٦٤ص مج القسم الرابع المجلد الثاني ٧/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٠٢/١٩٩٧الطعن (

لطعن بالتمييز هو طريق استثنائي للطعن في األحكام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف وفـي                  ا -٣٤٢٧
أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل فـي نـزاع خالفـاً لحكـم آخـر سـبق         

الهـدف مـن إجـازة المـشرع لهـذا          . صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمـر المقـضي         
  .ئيالطريق االستثنا

  .عدم جواز اتخاذ التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بطريق التمييز -
  .أمر يقرره المشرع. انتهاء مطاف الخصومة عند درجة معينة -

  )٤٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٤٠/١٩٩٨الطعن (

ـ                   -٣٤٢٨ . ن أحكـام  عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعـن فيمـا تـصدره محكمـة التمييـز م
سريان ذلك على جميع األحكام سواء اقتصر قضاؤها على الحكـم فـي الطعـن أو شـمل الحكـم                    

  .مثال اللتماس بإعادة النظر. في الموضوع
  )٤٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٤/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٣٥/١٩٩٩الطعن (

  .ماهيتها. إجراءات رفعه. التماس إعادة النظر -٣٤٢٩
 بأسـباب االلتمـاس الـواردة بالـصحيفة دون إبـداء أسـباب جديـدة فـي                  وجوب تقيد الخصوم   -

  .مثال. جواز إبداء أدلة جديدة: االستثناء. الجلسة
  )٤٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٠الطعن (

عـدم جـواز تعرضـه بعـد ذلـك لموضـوع النعـي              . الزمه. ضاء الحكم بعدم قبول االلتماس    ق -٣٤٣٠
  .متعلق بموضوع االلتماسال

  )٤٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٠الطعن (
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  .غير جائز. التماس إعادة النظر في الحكم للمرة الثانية -٣٤٣١
  )٤٦٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠اري جلسة إد ٧٥٤/١٩٩٩الطعن (

هـو العلـم الظنـي والعلـم        . االسـتثناء . ينياً باإلعالن القضائي  األصل هو علم المعلن إليه علماً يق       -٣٤٣٢
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                       
  .ة االلتماسمثال بشأن اإلعالن بصحيف. والمكان المعينين لذلك

  )٤٦٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ إداري جلسة ٧٥٤/١٩٩٩الطعن (

جـواز الطعـن عليـه بـالتمييز فـي          . أثـره . الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه         -٣٤٣٣
وبالتماس إعادة النظـر فـي حالـة عـدم إدراكهـا أو قـصدها               . حالة إدراك وقصد المحكمة ذلك    

  .مثال. ذلك
  )٤٦٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠١اري جلسة إد ٤٥١/٢٠٠٠الطعن (

ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعـد صـدوره إقـرار بتزويرهـا أو قُـضى                    -٣٤٣٤
  .للخصوم التماس إعادة النظر فيه. أثره. بتزويرها

. ال يجـوز  . كـم الملـتمس فيـه     االدعاء بالتزوير في دعوى االلتماس في ورقة بنـى عليهـا الح            -
أن االلتماس غاية إلصالح حكم بنـى علـى ورقـة مـزورة ولـيس وسـيلة إلثبـات                   . علة ذلك 
 .التزوير

  )٤٦٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/١١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٧/١٩٩٩الطعن (

لقـضائها  قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبـوه وإدراكهـا لـذلك وتـسبيبها                   -٣٤٣٥
قـضاؤها بـذلك عـن عـدم تعمـد أو إدراك ودون تـسبيب               . التمييـز : سبيل الطعن عليه  . بشأنه

مثـال لحكـم قـضى بمـا لـم يطلبـه            . التماس إعادة النظـر   : سبيل الطعن عليه  . لوجهة نظرها 
  .الخصوم األمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت باألوراق ويوجب تمييزه

  )٢٩٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٩/٥/٢٠٠٢سة  تجاري جل١٧٦/٢٠٠١، ١٤٣ انالطعن(

ه المشرع بقواعد خاصة طبقـاً لطبيعـة كـل حالـة مـن حاالتـه الـست                  صخ. الطعن بااللتماس  -٣٤٣٦
ممـا  ) أ، ب، ج، و   (جعل بدء الميعـاد للحـاالت المبنيـة بـالفقرات           . كيفية ذلك . التي أجازه فيها  

ـ (يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين        قواعد العامـة وهـي بـدء ميعـاد الطعـن مـن             لل) د، ه
أن سـبب   . علـة ذلـك   .  مرافعـات  ١٢٩تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعالنه وفقـاً للمـادة            

االلتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر علـى المحكـوم عليـه فيهمـا العلـم بـأي منهمـا                    
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  .على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخراالطالع ب
  )٢٩٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٠/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٢٦/٢٠٠٢الطعن (

 دون الطعـن    التقاضـي تقرير المشرع انتهـاء الخـصومة عنـد درجـة معينـة مـن درجـات                  -٣٤٣٧
 . ريعة للطعن بالتمييزذعدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر ك. بالتمييز

فـي حالـة عـدم وجـود اتفـاق          -يالقرار الصادر من محكمة االستئناف بتقدير أتعـاب المحـام          -
الطعن فـي القـرار بطريـق التمـاس إعـادة       :مؤدى ذلك . غير قابل للطعن  -دارهامكتوب على مق  

   .النظر ال يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا االلتماس
  )٢٩٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٢/١/٢٠٠٤ جلسة مدني ١٩٠/٢٠٠٠الطعن (

. شـرطه . قبـول الطعـن بـالتمييز بـشأنه       . به الخصوم أو بأكثر مما طلبـوه      الحكم بشيء لم يطل    -٣٤٣٨
نهـا قـضت بـه مدركـة        أأن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت بـه وإظهارهـا              

. نها تقضي بما لم يطلبـه الخـصوم أو بـأكثر ممـا طلبـوه              أحقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت        
. لبات الخـصوم وأنـه يحكـم لهـم بـأكثر ممـا طلبـوه              عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز ط       
  .الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر

  )٢٩٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٣١/٥/٢٠٠٤اري جلسة إد ٦٧٩/٢٠٠٣الطعن (

أن يكـون صـادراً مـن       : شـروطه . ماهيتـه . نبني عليـه التمـاس إعـادة النظـر        يالغش الذي    -٣٤٣٩
 أو يكـون   -إذا سـاهم فيـه الخـصم أو اسـتعمله عالمـاً بـه             -ير  المحكوم له أو من يمثله أو الغ      

. تقـدير مـا يثبـت بـه       . خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيـدة المحكمـة            
  .مثال. موضوعي مادام سائغاً

  )٢٩٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٨٣/٢٠٠٣الطعن (

عـدم جـواز االستعاضـة عـن هـذا          . أثـره . ن ميعاد على إجراء معين    ترتيب القانون بدء سريا    -٣٤٤٠
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  . علمه فعـالً بـالحكم    القول بتحقق الغاية من اإلعالن بثبوت       . 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 . األوراق مما يفيد إعالن الحكم إليه قانوناً      

ينال من ذلك علمه فعالً بالحكم من سلوكه طريق التمـاس إعـادة النظـر فيـه إذ أنـه ال يغنـى                       
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  .عن وجوب إعالنه
  )٢٩٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤الطعن (

خـضوعه للقواعـد العامـة الـواردة        . ة النظـر  الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعاد        -٣٤٤١
الحكم الصادر من محكمـة االسـتئناف بعـدم قبـول االلتمـاس منهيـاً               . أثره. في الطعن بالتمييز  

  .جواز الطعن فيه بالتمييز. للخصومة
  )٢٩٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٥/٦/٢٠٠٦جلسة مدني  ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٩٦ن والطع(

أن . مناطـه . نظر في حالة الحـصول علـى ورقـة بعـد صـدور الحكـم              قبول التماس إعادة ال    -٣٤٤٢
تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيـرت وجـه الـرأي لمـصلحة الملـتمس وأن                   
يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بـالرغم مـن التزامـه بـذلك قانونـاً                    

ـ        مثـال بـشأن صـدور      . ا تحـت يـد حائزهـا      وأن يكون الملتمس جاهالً أثناء الخصومة وجوده
  .شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه

  )٢٩٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٥/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٩٦الطعون (

امتنـاع  . حصرها المـشرع وفقـاً آلجـال محـددة وإجـراءات معينـة      . طرق الطعن في األحكام    -٣٤٤٣
قـد تلحـق باألحكـام إال عـن طريـق الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن               بحث أسباب العوار التي     

علـة  . ال سبيل إلهدارها بدعوى بطالن أصـلية أو الـدفع بـه مادامـت قـد اسـتغلقت              . المناسبة
مجـرد مخالفتـه نـص قـانوني أو مـا           . تجرد الحكم من أحد أركانه األساسـية      : االستثناء. ذلك

  .ال يرتب انعدامه. استقرت عليه محكمة التمييز
قابليتهـا للطعـن بـالتمييز      . واز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة           ج -

امتنـاع الخـصم فـي المواجهـة        . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . أو الطعن عليها فعالً بذلك    
مـادام قـد    . معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه                

مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر مخـالف          . في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك        التزم  
للقانون بشأن إعمال حجية األمر المقضي بموجب حكم التماس إعـادة النظـر محـل الطعـن فـي            

  .مسألة الجنسية
  )٢٩٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٦/٩/٢٠٠٦اري جلسة إد ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

عدم جواز الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن العاديـة وغيـر              . ن محكمة التمييز  األحكام الصادرة م   -٣٤٤٤
.  مرافعـات  ١٥٦/٣م. أن هذه األحكام تعتبر نهايـة المطـاف فـي الخـصومة           . علة ذلك . العادية

الطعـن عليهـا بالتمـاس إعـادة        . شمول هذا الحظر ألحكامها الصادرة في الطعن أو الموضـوع         
  .غير جائز. النظر
  )٢٩٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٧/١٠/٢٠٠٦ري جلسة  تجا٥٩٢/٢٠٠٣الطعن (
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خـضوعه للقواعـد العامـة الـواردة        . الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظـر          -٣٤٤٥
الحكم الصادر من محكمـة االسـتئناف بعـدم قبـول االلتمـاس منهيـاً               : أثره. في الطعن بالتمييز  

 .جواز الطعن فيه بالتمييز. للخصومة

 )٣٤٥ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٥/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٩٦لطعون ا(

أن . مناطـه . قبول التماس إعادة النظر في حالة الحـصول علـى ورقـة بعـد صـدور الحكـم                  -٣٤٤٦
تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيـرت وجـه الـرأي لمـصلحة الملـتمس وأن                   

زها أو حال دون تقديمها بـالرغم مـن التزامـه بـذلك قانونـاً               يكون الخصم المحكوم له قد احتج     
مثـال بـشأن صـدور      . وأن يكون الملتمس جاهالً أثناء الخصومة وجودهـا تحـت يـد حائزهـا             

 .شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه

 )٣٤٥ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٥/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٢٥/٢٠٠٥، ١٠١، ٩٦الطعون (

قابليتهـا للطعـن بـالتمييز      . ز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة           جوا -٣٤٤٧
امتنـاع الخـصم فـي المواجهـة        . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . أو الطعن عليها فعالً بذلك    

مـادام قـد    . معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه                
مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر مخـالف          .  الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك        التزم في 

للقانون بشأن إعمال حجية األمر المقضي بموجب حكـم التمـاس إعـادة النظـر محـل الطعـن                   
 .في مسألة الجنسية

 )٤٣ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

 جـواز الطعـن عليـه بـالتمييز فـي           . أثـره  .خصوم أو بأكثر مما طلبوه     لم يطلبه ال   يءالحكم بش  -٣٤٤٨
 .حالة إدراك المحكمة ذلك وبالتماس إعادة النظـر فـي حالـة عـدم إدراكهـا أو قـصدها ذلـك                    

 .مثال

 )٣٩٧ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠٠٧جلسة عمالي  ١٥٧/٢٠٠٦الطعن (

 . مرافعات٢٤٨م. اهيته وشروط قبولهم.  عليه التماس إعادة النظرالذي ينبنيالغش  -٣٤٤٩

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

التماس إعادة النظر المبنى علـى أوراق كـان الخـصم قـد حـال دون تقـديمها قبـل صـدور                       -٣٤٥٠
الـرأي  أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لـو قـدمت لغيـرت وجـه                . شرط قبوله . الحكم

فيها لمصلحة الملتمس وأن تكون قد احتجزت بفعل الخـصم المحكـوم لـه وأن يكـون الملـتمس                   
 .جاهالً وجودها تحت يد حائزها

 )٢٢٧ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٠٠٠/٢٠٠٦، ٦٤٨الطعنان (
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خـالل  للمؤمن الرجوع على المـؤمن لـه بمـا أداه مـن تعـويض للمـضرور فـي حـالتي اإل                     -٣٤٥١
 مـن الالئحـة     ٧٦بالشروط المعقولة أو توافر إحدى الحـاالت المنـصوص عليهـا فـي المـادة                

. أثـره . ورود شـرط الرجـوع فـي وثيقـة التـأمين عامـاً ومطلــقاً              . التنفيذية لقانون المرور  
لشركة التأميـن الرجوع على مالك السيارة بما أدته من تعـويض سـواء وقعـت المخالفـة منـه                   

مثال بشأن صحة رجوع شركة التـأمين علـى المـؤمن لهـا بمـا أدتـه مـن                . عيهأو من أحد تاب   
 .تعويض للمضرور رغم تأمينها على عمالها لدى شركة تأمين أخرى

 )٣٥ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٠٩٣/٢٠٠٦الطعن (

ـ هو ما كان حالـه خافيـاً        .  التماس إعادة النظر   عليه يبنيالغش الذي    -٣٤٥٢  الخـصم طيلـة نظـر     ىعل
. ه وتنـوير حقيقتـه للمحكمـة فتـأثر بـه الحكـم      يالدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه ف  

 أساسـه رجحـت المحكمـة قـول     وعلـى ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيهـا           
 .عدم جواز التماس إعادة النظر فيه.  آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانهعلىطرف 

 )٣١٩ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٣٨/٢٠٠٦طعن ال(

ثبـوت  . شـرط قبولـه   .  مرافعـات  ١٤٨مـن المـادة     ) ب(إعادة النظر المقرر في الفقرة      التماس   -٣٤٥٣
تزوير الورقة التي كانت أساساً للحكم إما باعتراف الخـصم أو بالقـضاء بتزويرهـا بعـد الحكـم                   

مثال بـشأن القـضاء بـبطالن التوكيـل للمحـامين الـذين          . لتماس أن يكون ذلك قبل رفع اال      على
 .باشروا الدعوى الملتمس في الحكم الصادر فيها دون الحكم بتزوير ذلك التوكيل

 )٣١٩ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٣٨/٢٠٠٦الطعن (

عـدم جـواز التعـرض      . مـه الز. القضاء فيها بعدم قبول االلتمـاس     . دعوى التماس إعادة النظر    -٣٤٥٤
الـدفاع الـوارد    . أوجه دفاع متـصلة بموضـوع االلتمـاس        و لما أثاره الطاعن من طلبات ودفوع     

 .ال عيب. التفات الحكم عنه وعدم الرد عليه. دفاع فاسد. بهذا السبب

 )٣١٩ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٣٨/٢٠٠٦الطعن (

وجـوب أال يتخـذ وسـيلة للتوصـل         .  المحكم في الحاالت المحـددة     طلب ذوي الشأن بطالن حكم     -٣٤٥٥
إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً السـتئناف األحكـام أو ضـمن حـاالت                    

 .علة ذلك. التماس إعادة النظر

 )١٠٠ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٧/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٨٣٣/٢٠٠٦الطعن (

هو الـذي يقـع ممـن حكـم لـصالحه فـي             : ماهيته  . يه التماس إعادة النظر   الغش الذي ينبني عل    -٣٤٥٦
الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة االحتراز عند أخذها بـه لعـدم دحـض المحكـوم عليـه لـه                     
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.  مرافعـات  ١٤٨م  . أن يكون قـد أثـر فـي رأي المحكمـة          . شرطه. لجهله به وخفاء أمره عليه    
 .مثال بشأن إنكار نسب

 )٤٠٧ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٥/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٤٨٠/٢٠٠٨الطعن (

خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كـل حالـة مـن حاالتـه              . الطعن بالتماس إعادة النظر    -٣٤٥٧
أ، ب، ج،   (جعـل بـدء الميعـاد للحـاالت المبينـة بـالفقرات             . كيفية ذلك . الست التي أجازه فيها   

ـ      ) و ـ (رك الفقـرتين  مما يتفق وطبيعة كل منها وت للقواعـد العامـة وهـي بـدء ميعـاد      ) د، هـ
. علـة ذلـك   .  مرافعـات  ١٢٩الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعالنه وفقـاً للمـادة              

أن سبب االلتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر علـى المحكـوم عليـه فيهمـا العلـم بـأي                    
 .مثال.  أمر آخرمنهما باإلطالع على الحكم دون تعليق ذلك على أي

 )١٥٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٨٨/٢٠٠٧، ٣٨٦ان الطعن(

  .  مرافعات١٤٨ق . طريق غير عادي للطعن في األحكام االنتهائية. التماس إعادة النظر -٣٤٥٨
عدم جواز الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن العاديـة وغيـر              . األحكام الصادرة من محكمة التمييز     -

.  مرافعـات  ١٥٦/٣م  . أن هذه األحكام تعتبر نهايـة المطـاف فـي الخـصومة           . علة ذلك . يةالعاد
الطعـن عليهـا بالتمـاس إعـادة        . شمول هذا الحظر ألحكامها الصادرة في الطعن أو الموضـوع         

 .غير جائز. النظر

 )٣٣ ص١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١١/١/٢٠١١جلسة   تجاري٢٨٨/٢٠٠٨الطعن (

أن يكـون صـادراً مـن    : ماهيتـه وشـروطه  .  التماس إعادة النظر في األحكـام الغش الذي يجيز   -٣٤٥٩
المحكوم له أو ممن يمثله ويكون خفياً على الطاعن أثناء نظـر الـدعوى وأن يـؤثر هـذا الغـش                     

. مرافعـات ١٤٨م  . في رأي المحكمة بحيث لواله ما صدر الحكم على النحـو الـذي صـدر بـه                
 .بشأن انتفاء الغش: مثال

 )١٥٧ ص١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٨/٣/٢٠١١جلسة   تجاري١٦١٥/٢٠٠٨الطعن (

مثـل فـي    صدور الحكم حائزاً لقوة األمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صـدر ضـده غيـر م                 -٣٤٦٠
أن هذه القوة ال تعـصمه مـن الطعـن عليـه بطريـق التمـاس                . 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

 )٦٧ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٠/٥/٢٠١١جلسة  اري تج١٣٥٤/٢٠٠٨الطعن (
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  اعتراض الخارج عن الخصومة

  -: بوجه عام-

 الخـصومة   فـي  أن يكـون المعتـرض ممـثالً         . شـرطه  .قبول اعتراض الخارج عن الخصومة     -٣٤٦١
   .علة ذلك. بغيره

  )٦٢ سنوات ص ٧ مج ١٢/٦/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ لسنة ١٦الطعن ( 

 أبـاح لـه الـشارع اسـتثناء         . الخـصومة بشخـصه    فيعليه ولم يكن طرفاً     من كان الحكم حجية      -٣٤٦٢
 إثبـات غـش مـن كـان يمثلـه أو تواطـؤه أو           . شرط ذلـك   .أن يدفع االحتجاج عليه بهذا الحكم     

 الخـصومة بشخـصه     فـي  مثال بشأن عدم قبول اعتراض ممن لـم يكـن ممـثالً              .إهماله الجسيم 
  .أو بغيره

  )٦٣ ، ٦٢ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٦/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٥ / ٣٧الطعن ( 

تـدخل فـي   : حقيقتـه . اعتراض الخارج عن الخصومة ال يعد من طـرق الطعـن فـي األحكـام       -٣٤٦٣
إثبـات المعتـرض    : شـروط قبولـه   . الخصومة بعد صدور الحكم فيها لمن خوله المـشرع ذلـك          
 بقـاء الحـق فيـه مـا لـم يـسقط      . غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجـسيم           

  .حدود ذلك. زوال حجية الحكم. أثره. قبول االعتراض. بمضي المدة
انتقالهـا إليهـا بموجـب حوالـة        . أثـره . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١شراء الدولة للمديونيات وفق القانون       -

حق نافذة من تاريخ العمل به بخصائصها وتوابعها ودعاويها المؤكـدة للحقـوق بمـا فيهـا حـق                   
  .مثال. االعتراض

 بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ق١١م. عتراض على الحكـم الـصادر علـى المـدين         حق الدولة في اال    -
. 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    
سـريانه بـأثر فـوري علـى        .  فيهـا  ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعـد صـدور الحكـم          

 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        . ي تترتب على المراكز القانونيـة الـسابقة       وعلى اآلثار المستقبلية الت   
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 . على حق اعتراض الخارج عن الخصومة١٩٩٣ لسنة ٤١ق المديونيات 

  )١٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤١٧٤/١٩٩٦الطعن (

بـت المعتـرض    وجـوب أن يث   . ماهيتـه . االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخـصومة         -٣٤٦٤
  . مرافعات١٥٨م. غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم

  )٦٥١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/١٢/٢٠٠٣ عمالي جلسة ١٧٧/٢٠٠١، ١٧٤، ١٧٢ن والطع(

 أن يـدفع هـذا      لـه الحـق   . من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكـم حجـة عليـه              -٣٤٦٥
 . ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. ذلكشرط . االحتجاج عليه

الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عـسى أن يحكـم بـه علـى المـدعى عليـه فـي                       -
.  يعـد طرفـاً وذو شـأن فـي خـصومة الـدعوى األصـلية               - طالب الضمان  -الدعوى األصلية 

لحكـم بطـرق الطعـن المقـررة     له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن علـى ا     . مؤدى ذلك 
 مـن قـانون     ١٥٨قانوناً وال يقبل منه االعتراض على الحكم الصادر استناداً إلـى أحكـام المـادة                

  .وجوب أال يكون المعترض قد ُأدخل أو تدخل في الدعوى. علة ذلك. المرافعات
  )٦٥٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠١١/٢٠٠٣الطعن (

إثبات المعترض غـش مـن كـان يمثلـه فـي            : شرطه. ماهيته. راض الخارج عن الخصومة   اعت -٣٤٦٦
كفايـة  . عدم قبولـه ممـن ال يـسري عليـه الحكـم           : مؤداه. الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم     
  .أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته

 فيهـا شـأن      مـن الـشركاء طرفـاً      كم الصادر فيها قاصرة على من كان      حجية الح . دعوى القسمة  -
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    

 .غير مقبول. عتراض الخارج عن الخصومةبا

  )٦٥٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٥٥/٢٠٠٥الطعن (

االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة ال يعتبـر فـي الواقـع مـن األمـر طعنـاً                      -٣٤٦٧
ور في الحكم من المحكوم عليه بل من قبيل التـدخل فـي الخـصومة رغـم وقوعـه بعـد صـد                     

  . الحكم فيها
. رفع االعتراض باإلجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو كطلـب عـارض تبعـاً لـدعوى قائمـة                  -

يوجـب رفـع اعتراضـه إلـى المحكمـة التـي أصـدرت              . لجوء المعترض إلى الطريقة األولى    
خضوع الحكم الصادر في االعتـراض للقواعـد العامـة المقـررة للطعـن              . الحكم المعترض عليه  
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صدور الحكم مـن المحكمـة الكليـة فـي حـدود            . بحسب نوع المحكمة التي أصدرته    في األحكام   
 .جواز استئنافه أمام محكمة االستئناف. اختصاصها االبتدائي

 )١٤ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٦٠١/٢٠٠٧الطعن (

 طـرق الطعـن فـي       ال يعتبر طريقـاً مـن     . االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة        -٣٤٦٨
اعتباره من قبيل التدخل فـي الخـصومة خولـه المـشرع لمـن يعتبـر                . 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           

الطاعنين لم يكونـوا طرفـاً فـي الخـصومة أو ممثلـين فـي الحكـم محـل                   على أطرافها وأن    
 . مخالفة للقانون توجب تمييزه.االعتراض فال يحوز حجية قبلهم

 )٢٣١ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٠/٢٠١٠جلسة   أحوال شخصية٩٨/٢٠١٠الطعن (

ـ     . االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة        -٣٤٦٩ ن طـرق الطعـن فـي       ال يعتبر طريقـاً م
اعتباره من قبيل التدخل فـي الخـصومة خولـه المـشرع لمـن يعتبـر                . 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           

 الطاعنين لم يكونـوا طرفـاً فـي الخـصومة أو ممثلـين فـي الحكـم محـل                    على أطرافها وأن  
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. االعتراض فال يحوز حجية قبلهم

  )٢٣١ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٠/٢٠١٠جلسة   أحوال شخصية٩٨/٢٠١٠الطعن (
 

  -:االعتراض على شروط البيع -

ض على شـروط البيـع وكـذا المتعلقـة بـاإلجراءات الـسابقة              المنازعات المتعلقة بأوجه االعترا    -٣٤٧٠
وجـوب  . على جلسة البيع كبطالن الحجز علـى العقـار أو الـسند التنفيـذي المنفـذ بمقتـضاه                 

إبداؤها بطريق الدعوى المبتدأة أمام المحكمة المختـصة بمنازعـات التنفيـذ قبـل حلـول ميعـاد                  
ـ . تخلف ذلـك  . جلسة البيع بعشرة أيام على األقل       ٢٧١/٤م  . سـقوط الحـق فـي إبـدائها       . رهأث

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظـر منتهيـاً إلـى أن هـذا الميعـاد لـيس شـرطاً                    . مرافعات
لقبول دعوى بطـالن الحجـز وأن عـدم مراعاتـه تقتـصر علـى سـقوط الحـق فـي إبـداء                       

 .خطأ يوجب تمييزه. االعتراض أمام قاضي البيوع

 )٣٧٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٤/٥/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٥٥٤/٢٠٠٨الطعن (
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. مـن المواعيـد المرتـدة     . ت مرافعـا  ٢٧١/٤ميعاد العشرة أيام المنصوص عليـه فـي المـادة            -٣٤٧١
. احتسابه تنازلياً من اليوم السابق على جلسة البيع إلى ماقبـل تلـك الجلـسة بعـشرة أيـام                  . مؤداه

ل فـي حـسابه اليـوم المحـدد إليقـاع           عدم امتداد الميعاد إذا صادف آخره عطلة رسمية وال يدخ         
 .مثال. سقوط الحق في دعوى بطالن الحجز. أثره. عدم مراعاة الميعاد. البيع

  )٣٧٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٤/٥/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٥٥٤/٢٠٠٨الطعن (
 

 األوامر على العرائض وأوامر األداء

 -:األوامر على العرائض -

جلة استصدار أمر علـى عريـضة قبـل أو بعـد تحريـك الـدعويين                لمالك العالمة التجارية المس    -٣٤٧٢
ــضائع     ــات والب ــى اآلالت واألدوات والمنتج ــي عل ــالحجز التحفظ ــة ب ــة والتجاري الجزائي

  .المستخدمة في تقليدها
  )٥١٢صالثالث  مج القسم الرابع المجلد ٢٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٦الطعن (

ره قضاة األمور الوقتية بمـا لهـم مـن سـلطة والئيـة              ما يصد : ماهيتها. األوامر على العرائض   -٣٤٧٣
 .موضوعي. تقدير أسبابه. كيفيته. التظلم منها. في غيبة الخصوم ودون تسبيب

  )٥١٣صالثالث  مج القسم الرابع المجلد ٢٣/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٠الطعن (

ـ                  -٣٤٧٤ دعوى سـوى   القانون لم يرسم شكالً معيناً في األمر على عريـضة الـصادر بتقـدير رسـوم ال
. غيـر الزم  . ذكر اسـم القاضـي الـذي أصـدره        . أن يصدر كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرته       

  .كفاية توقيعه عليه ليعد التوقيع قرينة على صحته وعلى صدوره منه
  )٣٦٧صالثالث  مج القسم الخامس المجلد ٦/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٣٩/٢٠٠٢الطعن (

لمـدير إدارة التنفيـذ أو وكيـل المحكمـة          . و أمر أداء نهـائي    امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أ       -٣٤٧٥
لآلمـر فـي   . الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من تـوافر شـروط إصـداره       

سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار األمر أو االمتناع عـن إصـداره إجـراء تحقيـق فـي                    
  .هذا الشأن

ـ    إجراء من إجـر   . طلب اآلمر إحضار المدين    -  للفـصل فـي أمـر الحـبس         ةًاءات التحقيـق توطئ
  .علة ذلك. عدم جواز التظلم منه. قبوالً أو رفضاً

  )٣٦٨صالثالث  مج القسم الخامس المجلد ٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٨٥/٢٠٠٣الطعن (
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لـه سـلطة إصـدار أمـر علـى عريـضة بحـبس           . مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكليـة        -٣٤٧٦
. شـرط ذلـك   .  بنـاء علـى طلـب الـدائن        نهائي أو أمر أداء     نهائيذ حكم   المدين الممتنع عن تنفي   

  .توافر موجبات إصدار األمر
 إصـداره   لتعرف على مدى توافر موجبـات إصـدار األمـر أو االمتنـاع عـن              ا في سبيل لآلمر   -

   .إجراء تحقيق في هذا الشأن
  )٣٦٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٤٠/٢٠٠٤الطعن (

األمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو مـن تندبـه الجمعيـة العامـة للمحكمـة                     -٣٤٧٧
وجـوب  . جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للـتظلم مـن األوامـر علـى العـرائض               . الكلية

جـواز الـتظلم   . معاملته في ذلك شأن األوامر الوالئية التي تصدر مـن رئـيس المحكمـة الكليـة     
  . مرافعات٢٩٧م. لقاضي اآلمر بدالً من التظلم للمحكمة المختصةل

  )٣٦٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٧/٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٤الطعن (

تقديمـه إلـى قاضـي األمـور الوقتيـة بالمحكمـة التـي              : شرطه. استصدار أمر على عريضة    -٣٤٧٨
ـ     . تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به األمر       للطالـب الحـق فـي    . أثـره . ررفـض إصـدار األم

للـصادر ضـده األمـر الـتظلم منـه أمـام            . التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثالثة قـضاة        
  .المحكمة الكلية أو أمام القاضي اآلمر

تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمـام دائـرة التظلمـات بالمحكمـة الكليـة والمـشكلة مـن           -
. مـؤداه .  وصـدور حكـم فـي الـتظلم        -مشكلة من ثالثة قضاة   دون المحكمة الكلية ال   -قاض فرد   

صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعـد االختـصاص النـوعي للمحـاكم والمتعلقـة                 
  . تمييزهويوجببالنظام العام ويعيب الحكم 

  )٣٦٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩٦/٢٠٠٤الطعن (

 استصدار أمر مـن القاضـي المخـتص باتخـاذ إجـراءات             ةالعالمة التجاري لكل ذي شأن ولمالك      -٣٤٧٩
تحفظية علـى أي آالت أو أدوات اسـتخدمت فـي وضـع العالمـة التجاريـة وكـذا المنتجـات               

كما يجوز إجراء هـذا الحجـز عنـد اسـتيراد البـضائع             . والبضائع واألوراق التي وضعت عليها    
  .أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عملهندب خبير . للقاضي األمر بالحجز. من الخارج

أنهـا ليـست طرفـاً فـي        مـن   إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سـند              -
أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلـى للـشركة وليـست ذات شـأن فيـه رغـم                     

يعيبـه بمخالفـة الثابـت    . عةتقديمها شهادة قيد وكالة عن تلـك الـشركة مقيـدة بـوزارة الـصنا             
  . تمييزهويوجبباألوراق والخطأ في تطبيق القانون 

  )٣٧٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤الطعن (
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يتولـد أساسـاً مـن هـذه        . حق الدائن في توقيع الحجز علـى أمـوال مدينـه اسـتيفاء لحقوقـه               -٣٤٨٠
. توقيع الحجز استصدار أمـر مـن قاضـي األمـور الوقتيـة            األحوال التي يتعين لجواز     . الحقوق

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 . ئي بإلغـاء األمـر قبـل الفـصل فـي الـدعوى            صدور حكم نها  . المرفوعة بأصل الحق  
صدوره فـي دعـوى الـتظلم مـن األمـر باعتبـاره             . ال يغير من ذلك   . بطالن إجراءات الحجز  

  .مثال. علة ذلك. حكماً وقتياً
  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٨/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٢٧/٢٠٠٤الطعن (

ي يصدرها قضاة األمور الوقتيـة بمـا لهـم مـن سـلطة              هي األوامر الت  . األوامر على العرائض   -٣٤٨١
صـدورها دون تـسبيب بـإجراء وقتـي أو          . والئية في العرائض المقدمة لهم مـن ذوي الـشأن         

جـواز  . تحفظي في الحاالت التي تقتضي السرعة دون مـساس بأصـل الحـق المتنـازع عليـه                
تظلـم  . إذا رفـض  التظلم منها أمام المحكمة المختـصة ممـن صـدر عليـه األمـر أو طالبـه                  

جـواز رفعـه دعـوى موضـوعية بـالحق الـذي            . غيـر جـائز   . غيرهما ولو كان له مصلحة    
 . مرافعات١٦٤م . علة ذلك. يتعارض معه صدور األمر

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٦٤/٢٠٠٣الطعن (

 الوقتيـة بمـا لهـم مـن سـلطة           هي األوامر التي يصدرها قضاة األمور     . األوامر على العرائض   -٣٤٨٢
صـدورها دون تـسبيب بـإجراء وقتـي أو          . والئية في العرائض المقدمة لهم مـن ذوي الـشأن         

جـواز  . تحفظي في الحاالت التي تقتضي السرعة دون مـساس بأصـل الحـق المتنـازع عليـه                
تظلـم  . التظلم منها أمام المحكمة المختـصة ممـن صـدر عليـه األمـر أو طالبـه إذا رفـض                   

جـواز رفعـه دعـوى موضـوعية بـالحق الـذي            . غيـر جـائز   .  ولو كان له مصلحة    غيرهما
 . مرافعات١٦٤م : علة ذلك. يتعارض معه صدور األمر

  )٣٤٦ ج٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٦٤/٢٠٠٣الطعن (
 

 :داءاألمر واأ -

 . لعـدم الطعـن فيـه       صـيرورته نهائيـاً    فـي  عدم منازعة أحد من الطـرفين        . حكم .أمر األداء  -٣٤٨٣
  . مثال بشأن المساس بحجية أمر األداء.إلحاق قوة الشئ المحكوم فيه بمنطوقة. مؤداه

  )٧٢ سنوات ص ٧ مج ٧/١٢/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٦ / ٥٩الطعن ( 
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 اإلشـكال ال ليفـصل فيـه        فـي لقاضى األمور المستعجلة أن يتناول بصفة وقتية جديـة النـزاع             -٣٤٨٤
مثـال بـشأن وقـف تنفيـذ        .  شرط ذلـك   . واقع يستقل به   . ذلك فيره   تقري .بحكم حاسم للخصومة  

  .أمر أداء

  )٧٢ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٩٧٣ / ٦٥ ، ١٩٧٤ / ٤الطعنان ( 

 قضائه إلى جديـة إدعـاء المطعـون ضـده بتزويـر سـند الـدين               فياستناد الحكم المطعون فيه      -٣٤٨٥
 ركيـزة صـحيحة تـصلح       .تنفيـذ أمـر األداء     وقـف    فيالصادر به أمر األداء مما يبرر إجابته        

  . غير منتج. تقريرات أخرىفي العيب على الحكم .وحدها إلقامة قضاء الحكم عليها

  )٧٢ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٩٧٣ / ٦٥ ، ١٩٧٤ / ٤الطعنان ( 

 اعتبارها كأن لم تكـن إذا لـم تعلـن للمـدين خـالل سـتة شـهور مـن تـاريخ                       .أوامر األداء  -٣٤٨٦
  .ورهاصد

  . ماهيته.أمر األداء -

 . ال يجـوز إال إذا تجـرد الحكـم مـن أركانـه األساسـية               .التحدى ببطالن الحكم بدعوى مبتـدأه      -
 ال يغيـر مـن ذلـك تظلـم المـدين بطريـق       .جواز التمسك ببطالن أمر األداء بـدعوى أصـلية     

  .ألداء مثال بشأن بطالن أمر ا. موضوعهافي أمر األداء ما دام لم يفصل فيالمعارضة 

  )٧٣ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٢/١٩٧٩ جلسة مدني ١٩٧٨ لسنة ١٢الطعن (

 مرافعـات  ١٦٧ميعاد الثالثـة أيـام المحـددة فـي م         . المنوط به . االختصاص بإصدار أمر األداء    -٣٤٨٧
عـدم ترتـب الـبطالن      . أثـر ذلـك   . ميعاد تنظيمـي  . كي يصدر القاضي قراره بشأن أمر األداء      

 .على تجاوزه

  )٦٠١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٥/١٩٩٠ي جلسة  مدن٢١/١٩٨٩الطعن (

 لـسنة   ٤٤صيرورته وجوبيـاً بموجـب المرسـوم بقـانون          . إتباع طريق استصدار أوامر األداء     -٣٤٨٨
عـدم سـريان هـذا التعـديل علـى          . تعلق ذلك بإجراءات التقاضـي    .  بعد أن كان جوازياً    ١٩٨٩

لمطالبـة القـضائية التـي تمـت صـحيحة         أن ا : علة ذلك . الدعاوى التي رفعت صحيحة قبل نفاذه     
. مخالفـة ذلـك   . في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لهـا شـكالً خاصـاً                

 .خطأ يوجب تمييز الحكم

  )٦٠١ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١١٥/١٩٩٠الطعن (
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 أمـر األداء بخمـسة أيـام وإال امتنـع           وجوب تكليف الدائن للمدين بالوفاء بالحق قبل استـصدار         -٣٤٨٩
بطـالن األمـر وعلـى     . أثـره . إصداره لألمر رغم تخلـف التكليـف      . القاضي عن إصدار األمر   

  .على الدائن. عبء إثبات حصول التكليف. محكمة التظلم إلغاؤه
  )٧٣٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٣الطعن (

ي تنظر التظلم من أمر األداء فـي حالـة إلغائـه فـي التـصدي للفـصل فـي                    سلطة المحكمة الت   -٣٤٩٠
  .علة ذلك. حاالته. النزاع
  )٧٣٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٤الطعن (

المطالبة بمبلـغ مـن النقـود ثابـت بالكتابـة معـين المقـدار               : شروطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٤٩١
. الـدين غيـر معـين المقـدار أو غيـر حـال األداء             . والً معينا بنوعه ومقداره   حال األداء أو منق   
  .الطريق العادي لرفع الدعوى: سبيل المطالبة به

  )٧٣٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٤الطعن (

  .جارية من قانون المرافعات المدنية والت١٦٧المادة . إجراءاته. استصدار أمر األداء -٣٤٩٢
  .أثر ذلك. انتفاء توافر شروط إصدار أمر األداء -

  )٧٣٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٣/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٦/١٩٩٤، ٢٥٢ انالطعن(

  . مرافعات١٧٢ - ١٦٦المواد من . شروطه وإجراءاته. طريق أمر األداء -٣٤٩٣
ـ                 - . صدار أمـر األداء   المطالبة بحق تابع أو مرتبط بالحق الذي اتبعـت فـي شـأنه إجـراءات است

يجوز إبداؤها أمام المحكمة المنظورة أمامها الـدعوى فـي صـورة طلـب عـارض دون إتبـاع                   
  .مثال. طريق أمر األداء

  )٧٣٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٩/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٥٧/١٩٩٥الطعن (

 الـدين   شـروط . استثناء مـن القواعـد العامـة فـي رفـع الـدعاوى            . سلوك طريق أمر األداء    -٣٤٩٤
  .مثال. المطالب به لسلوك هذا الطريق

  )٧٣٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤٢/١٩٩٥الطعن (

عـدم  . ضرورة توافرها فـي كـل مـا يطالـب بـه الـدائن             . شروطه. سلوك نظام أوامر األداء    -٣٤٩٥
  .توافرها في الكل مؤداه

  )٧٣٥الثالث المجلد األول ص مج القسم ٢٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦الطعن (

  . شروطه.سلوك طريق أمر األداء -٣٤٩٦
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عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب بـه وتـضمن المطالبـة للفوائـد الغيـر ثابتـة بالكتابـة                     -
  .امتناع سلوك طريق أمر األداء. مؤداه. والغير محدد بدء استحقاقها

  )٧٣٥مجلد األول ص مج القسم الثالث ال٢٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦الطعن (

إثبات القائم بإعالن أمر األداء بأصل الورقة غلق مسكن المعلـن إليـه وأنـه سـيجري اإلعـالن                    -٣٤٩٧
كفايـة ذلـك لـصحة اإلعـالن وانفتـاح          . بواسطة المخفر وأنه أرسل كتابا مسجال إلى المعلن إليه        

قـضاء  . ميعاد التظلم به حتى ولو خلت الصورة المسلمة مـن بيـان إرسـال الكتـاب المـسجل                 
خطـأ  . الحكم ببطالن اإلعالن لخلو الصورة من هذا البيان وترتيبـه عـدم قبـول الـتظلم عليـه                 

  .في تطبيق القانون يوجب تمييزه
  )٧٣٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦الطعن (

 . بعد الميعادمثال لتظلم. عشرة أيام من تاريخ إعالنه: ميعاده. التظلم من أمر األداء -٣٤٩٨

  )٧٣٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦الطعن (

  .شروطه. سلوك طريق أمر األداء -٣٤٩٩
  )٤٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥١/١٩٩٦الطعن (

. للـتظلم منـه   مغايرتـه   . طرح الدعوى على المحكمة بعد االمتناع عن إصـدار األمـر بـاألداء             -٣٥٠٠
  .أثر ذلك
  )٤٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤١٣/١٩٩٦الطعن (

سلوك طريق أمر األداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغـاً مـن النقـود معـين المقـدار                     -٣٥٠١
  .مثال. وثابتاً بالكتابة وحال األداء

  )٤٧٣قسم الرابع المجلد الثاني ص مج ال٢٠/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٩٥/١٩٩٦الطعن (

  .شرطه. استصدار أمر األداء -٣٥٠٢
فقـده لـشروط استـصدار أمـر األداء فـي           . أثر ذلك . الدين المضاف إلى أجل ال يعد حال األداء        -

  .مثال. المطالبة
  )٤٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٩٨ جلسة مدني ١١٤/١٩٩٧الطعن (

. مـا يـشترط فيـه     . در باألداء الـذي يبـدأ بـه ميعـاد الـتظلم           اإلعالن بالعريضة وباألمر الصا    -٣٥٠٣
، 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



 المرافعات        

 

- ٥٩٦ -  

 واألقـارب واألصـهار أو إلـى جهـة          وكالء المطلوب إعالنه أو القـاطنين معـه مـن األزواج          
  .اإلدارة

  .ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه -
  .ماهيتها وأثرها. اإلجراءات التي يلزم على مندوب اإلعالن اتباعها. تسليم اإلعالن لإلدارة -

  )٤٧٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١١/١٩٩٨ جلسة مدني ١٨/١٩٩٧الطعن (

  .شترط إلصدار أمر األداءما ي -٣٥٠٤
  )٤٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٣٢/١٩٩٨الطعن (

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                    -٣٥٠٥
ال . آالف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر عـدا مـا ترفعـه الحكومـة منهـا                 

  .أساس ذلك. جه لوجوب هذا اإلجراء في عريضة أمر األداءو
  )٤٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٦٤/١٩٩٨الطعن (

دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية منوط بها دون غيرهـا االختـصاص بنظـر كافـة المنازعـات                  -٣٥٠٦
 االختـصاص بنظـر الـتظلم مـن أمـر           المتعلقة باإليجار والتعويضات الناشئة عنه بما في ذلـك        

مـا يـستثنى مـن      .  مكرر من قانون إيجـار العقـارات       ٢٦األداء الصادر استناداً إلى نص المادة       
  .ذلك

  )٤٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٩٨الطعن (

. ريـضة استـصداره   المحكمة ال تقف عند حد إلغاء أمر األداء المتظلم منـه لـسبب ال يتـصل بع                 -٣٥٠٧
  .يتعين عليها المضي في نظر موضوع النزاع

  )٤٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٢٧/١٩٩٥الطعن (

متى ال تقف عنـد حـد اإللغـاء وتمـضي فـي نظـر موضـوع                 . محكمة التظلم من أمر األداء     -٣٥٠٨
  .النزاع
  )٤٧٧لرابع المجلد الثاني ص مج القسم ا٢٨/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٨٦/١٩٩٨الطعن (

مثال لطلب لم يـستوف شـرط أن يكـون الـدين المثبـت              . ما يشترط له  . سلوك طريق أمر األداء    -٣٥٠٩
  .بالورقة حال األداء

  )٤٧٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٠٧/١٩٩٨الطعن (
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جـواز اسـتئنافه مباشـرة      .  إليـه  للمدين التظلم من أمر األداء خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنـه            -٣٥١٠
  .خالل مدة ثالثين يوماً مضافاً إليها مدة التظلم

  )٤٧٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٨الطعن (

محكمـة  . يعد خصومة جديدة يكـون المـتظلم فيهـا فـي حكـم المـدعي              . التظلم من أمر األداء    -٣٥١١
مـا يترتـب علـى      . ى جانب اختصاصها بالطلبـات األصـلية      التظلم تختص بالطلبات العارضة إل    

  .ذلك
  )٤٧٧مج القسم الرابع المجلد الثاني ص ٣١/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٤٧/١٩٩٧الطعن (

وجوب اتبـاع الطريـق العـادي فـي رفـع الـدعوى             . ماهيتها. شروط سلوك طريق أمر األداء     -٣٥١٢
  .مثال. حال تخلف شرط من تلك الشروط

  )٤٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٩، ٥٠٨ انالطعن(

أن يكون الدين مبلغـاً مـن النقـود ثابتـاً بالكتابـة حـال األداء                . شرطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٥١٣
مثـال  . اتبـاع الطريـق العـادي لرفـع الـدعوى         . أثره. تخلف أحد هذه الشروط   . ومعين المقدار 

  .دة اإلثراء بال سبب وال يعد معين المقداربشأن طلب أداء معادل قائم على قاع
  )٤٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/١١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥٢/٢٠٠١الطعن (

أن يكون الدين مبلغاً مـن النقـود ثابتـاً بالكتابـة معـين المقـدار                . شرطه. استصدار أمر األداء   -٣٥١٤
  .علة ذلك. إليهعدم جواز اللجوء . أثره. تخلف أحد هذه الشروط. حال األداء

ما يكون غير معلق على شـرط أو مـضافاً إلـى أجـل واقـف ثـم                  . ماهيته. االلتزام حال األداء   -
  .حل األجل

  .يكون صراحة أو ضمناً يستخلص من الظروف. االتفاق على األجل -
انتهـاء الحكـم إلـى      . دين مضاف إلـى أجـل واقـف       . االتفاق على السداد في أقرب فترة ممكنة       -

  .خطأ في تطبيق القانون. ء تأسيساً على أنه مستحق األداء بمجرد الطلبإصدار أمر األدا
  )٤٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١١/٢٠٠١ جلسة مدني ١٠١/٢٠٠١الطعن (

التظلم من أمر األداء والقضاء بإلغائه لـسبب ال يتـصل بعريـضة استـصداره أو اسـتناداً إلـى                     -٣٥١٥
 وقوف المحكمـة عنـد حـد اإللغـاء والمـضي فـي              عدم. أثره. تخلف أحد شروطه الموضوعية   

 .علة ذلك. نظر النزاع إلصدار حكم حاسم فيه

  )٤٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠١/٢٠٠١الطعن (
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إلغاء الحكم الصادر فـي الـتظلم مـن أمـر األداء بـسبب ال يتـصل بعريـضة استـصداره أو                       -٣٥١٦
إصـدار حكـم حاسـم للنـزاع بـين          : مـؤداه . الزمة الستـصداره  استناداً لتخلف أحد الشروط ال    

اتـساع  . أساسـه . محكمة الموضوع اختصاصها أصـيل بالفـصل فـي النـزاع          . الدائن والمدين 
. تطبيـق األثـر الناقـل لالسـتئناف       . علـة ذلـك   . نطاق االستئناف ببحث أحقية الدائن في طلبـه       

  ..علة ذلك. أنفةأن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المست. مؤداه
  )٣٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢/١٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦٢/٢٠٠٢الطعن (

أن يقوم الدائن بتكليف المدين بالوفـاء بـالحق قبـل تقـديم عريـضة               : شرطه. إصدار أمر األداء   -٣٥١٧
إلغـاء األمـر واعتبـاره كـأن     : أثـره . مخالفة ذلك أو بطالن التكليـف   . األمر باألداء بخمسة أيام   

  .لم يكن
  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٠/٣/٢٠٠٣ جلسة مدني ٢٤٠/٢٠٠٢الطعن (

أن يكون الدين المطالب به مبلغـاً مـن النقـود ثابتـاً بالكتابـة               . شرطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٥١٨
كون الـدين غيـر ثابـت بورقـة موقـع      . معين المقدار حال األداء أو منقوالً معيناً بنوعه ومقداره 

المطالبـة بـه تكـون بـالطريق العـادي لرفـع            . أثـره . ها من المدين أو كان محل منازعـة       علي
   .الدعاوى
  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٣/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٠٣/٢٠٠٢الطعن (

المطالبة بدين ثابت بورقة تجاريـة حـال كـون المطالـب الـساحب أو المحـرر أو القابـل أو                      -٣٥١٩
المطالبـة مـن غيـر هـؤالء        . سلوك طريـق أمـر األداء     . كيفيته.  منهم الضامن االحتياطي ألي  

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

  )٣٠٨س المجلد الثالث ص مج القسم الخام٣١/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١١٠/٢٠٠٣الطعن (

اعتبـاره كـأن لـم يكـن        . أثـره . يب أحد الشروط الشكلية   يه بسبب تع  ؤالتظلم من أمر األداء وإلغا     -٣٥٢٠
 إلـى   اإللغـاء اسـتنادها فـي     . ووقوف المحكمة عند ذلك وعدم تعرضها للفصل فـي الموضـوع          

 لغـاء اإلعـدم الوقـوف عنـد حـد       . أثره. تخلف شرط من الشروط الموضوعية الالزمة إلصداره      
 قدماً في نظر الموضوع والفـصل فيـه بحكـم نهـائي حاسـم بـين الـدائن                   المضيوإنما يتعين   

والمدين باعتبار أنها المختصة بخصومة جديدة محلها لـيس فقـط تـوافر وعـدم تـوافر شـروط              
  .وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن. إصدار األمر

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٨٠/٢٠٠٣الطعن (



 المرافعات        

 

- ٥٩٩ -  

أن يوجـه   . شـرطه .  يبدأ بـه ميعـاد الـتظلم       والذيإعالن عريضة أمر األداء واألمر الصادر به         -٣٥٢١
اكتفـاء  .  موطنـه األصـلي أو محـل عملـه دون المـوطن المختـار              فيإلى شخص المدين أو     

حتـى ال   . علـة ذلـك   . يقـي أو الظنـي     هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحق        فيالمشرع  
  . وتجنباً لضياع الحقوقق حق التقاضيييع

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٢/٢٠٠٣الطعن (

  .شرطه. سلوك طريق أمر األداء -٣٥٢٢
  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٦٧/٢٠٠٣الطعن (

طرح النزاع علـى محكمـة الـتظلم ليقـضي فـي موضـوعه مـن                . أثره. ألداءالتظلم من أمر ا    -٣٥٢٣
 . أال تكون إجراءات طلب أمر األداء باطلة. شرط ذلك. جديد

إلغاء أمر األداء لسبب ال يتصل بعريـضة استـصداره إنمـا اسـتناداً إلـى تخلـف شـرط مـن                       -
ـ               . الشروط الموضوعية إلصداره   ه وجـوب المـضي فـي نظـر موضـوع النـزاع لتـصدر في

. محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختـصة أصـالً بالفـصل فيـه                 
امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالـب بـه الـدائن دون الوقـوف عنـد                    

 . توافر أو عدم توافر شروط إصدار األمر

. ثبـوت بطـالن الحكـم     .  الـدعوى  استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا بـالحكم فـي موضـوع            -
وجوب أن تمضى محكمة االستئناف في الفصل فـي موضـوع الـدعوى بحكـم جديـد تراعـى                   

  .مثال. علة ذلك. فيه اإلجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطالن
  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٣الطعن (

محكمـة  . يعد خصومة جديدة يكـون المـتظلم فيهـا فـي حكـم المـدعى              . داءلتظلم من أمر األ   ا -٣٥٢٤
مـا يترتـب علـى      . التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبـات األصـلية          

  .ذلك
  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٤/٢٠٠٤الطعن (

الدين مبلغاً من النقـود ثابتـاً بالكتابـة معـين المقـدار             أن يكون   . شرطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٥٢٥
كون الدين المطالـب بـه غيـر معـين المقـدار أو             . وحال األداء أو منقوالً معيناً بنوعه ومقداره      

  .مثال.  اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى.الزمه. غير حال األداء
  )٣١٢جلد الثالث ص مج القسم الخامس الم١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٨٥/٢٠٠٣الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٠٠ -  

التظلم من أمر األداء والقضاء بإلغائه لسبب ال يتصل بعريـضة استـصداره وإنمـا اسـتناداً إلـى                    -٣٥٢٦
عدم وقوف المحكمـة عنـد حـد اإللغـاء والمـضي فـي              : أثره. تخلف أحد شروطه الموضوعية   

  .علة ذلك. نظر النزاع إلصدار حكم حاسم فيه
  )٣١٣ القسم الخامس المجلد الثالث ص مج١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٨٨/٢٠٠٣الطعن (

عـدم سـقوط حـق المـدين فـي          . جوازي للمدين . التظلم من أمر األداء واستئنافه في ذات الوقت        -٣٥٢٧
 مرافعـات بعـد   ١٧٠م. أن الـسقوط ال يتقـرر إال بـنص        : علـة ذلـك   . التظلم نتيجة السـتئنافه   

ـ . بـدؤه . ميعاد االستئناف في هذه الحالة    . ١٩٨٩ لسنة   ٤٤تعديلها بق    ن تـاريخ فـوات ميعـاد       م
  .مثال. التظلم
  )٣١٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

القيـام بتحريـات    : شـرطه . اللجـوء إليـه   . اسـتثناء . إعالن األوراق القضائية إلى النيابة العامة      -٣٥٢٨
ـ      . كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه       ر إعـالن لـسلوك هـذا       عدم كفاية ورود الورقـة بغي

 . الطريق االستثنائي

 . شرطه. موضوعي. تقدير التحريات التي تسبق اإلعالن للنيابة -

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 . ن دون القيام بتحريات كافية للوقـوف علـى محـل إقامـة المعلـن إليـه                العنوا
  .اإلعالن وال ينفتح به ميعاد التظلم من أمر األداء

  )٣١٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

احتـساب مـدة سـقوط الحـق        . سريانه من تاريخ إعالنه إلي المدين     . ميعاد التظلم من أمر األداء     -٣٥٢٩
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
 ١٧٠م  . شـكالً عـدم قبولـه     . التظلم من أمر األداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقـررة للـتظلم             -

  .مرافعات
  )٣١٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٤/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ٨٠٤/٢٠٠٤الطعن (

حق البنك الطاعن في احتـساب الفوائـد القانونيـة علـى ديـن الرصـيد اعتبـاراً مـن تـاريخ                      -٣٥٣٠
استصداره أمر األداء وهو تاريخ الحق على التوقف عـن سـداد بـاقي قيمـة القرضـين وقفـل                    

  .مثال. لجاريالحساب ا
  )٣١٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦١٩/٢٠٠٥الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٠١ -  

وجـوب إعالنهـا إلـى      : الزم ذلـك  . إنزال المشرع لها منزلـة األحكـام الغيابيـة        . أوامر األداء  -٣٥٣١
عـدم  .  مرافعـات  ١٦٩،  ١٢٩المادتـان   . شخص المدين أو في موطنه األصلي أو محـل عملـه          

مثـال لعـدم اعتـداد الحكـم     . علـة ذلـك  . جهة اإلدارة في حالـة غلـق الـسكن        جواز إعالنها ل  
المطعون فيه بإعالن أمر األداء إلى المطعون ضدها لجهة اإلدارة ومـن ثـم عـدم بـدء سـريان                    

 .ميعاد الطعن منه

  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٢/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠٥/٢٠٠٥الطعن (

  



 المرافعات        

 

- ٦٠٢ -  



 المرافعات        

 

- ٦٠٣ -  

  

  

  

 ل الوالئيةاألوامر واألعما

 . أوامر والئية-١

 . أعمال والئية-٢



 المرافعات        

 

- ٦٠٤ -  



 المرافعات        

 

- ٦٠٥ -  

  األوامر واألعمال الوالئية

 -: أوامر والئية-١

إعـالم المـتظلم    . علـة ذلـك   . وجوب أن يكـون مـسبباً     . التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية      -٣٥٣٢
 .بالصحيفة حتى ستعد الممتنع للرد عليهاضده باألسباب بمجرد إعالنه 

  )٦١٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٦/١٩٨٧ي جلسة  تجار١٧٧/١٩٨٦الطعن (

الواقعة المنشئة لحق الخزانة في استئداء الرسوم القضائية المـستحقة هـي تقـديم الـصحيفة إلـى                   -٣٥٣٣
المحكمة وسيلة إدارة الكتاب في المطالبة بها هي التقـدم لـرئيس الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم             

 .الستصدار أمر على عريضة بها

  )٦١٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٨٦الطعن (

 .شروط إصداره. األمر بحبس المدين -٣٥٣٤

طلب األمر بحبسه يكـون تجـاه مـن يكـون االمتنـاع عـن               . الشخص االعتباري الخاص المدين    -
 .التنفيذ راجعاً إليه شخصياً

  )٦١٤جلد األول ص مج القسم الثاني الم٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٦الطعن (

قيـام  . منـاط ذلـك   . موضـوعي . تقدير موجبات إصدار األمر بحبس المدين وأسباب التظلم منـه          -٣٥٣٥
 .األمر أو الحكم في التظلم على ما يسوغ إصداره

  )٦١٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٦الطعن (

واقـع تـستقل بـه      . ير تـوافر هـذه الـشروط      تقد. شروط إصداره . األمر بمنع المدين من السفر     -٣٥٣٦
 .محكمة الموضوع ما دام سائغاً

  )٦١٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٤/١٩٨٨ جلسة تظلمات ٤٦/١٩٨٧الطعن (

 . مرافعات٢٩٧م. شروطه. منع المدين من السفر -٣٥٣٧

  )٦١٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٢/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٨الطعن (

 .ثبوت قدرته على الوفاء.  شرطه.حبس المدين عند امتناعه عن تنفيذ حكم نهائياألمر ب -٣٥٣٨

  )٦١٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٨٨ جلسة مدني ١٨/١٩٨٨الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٠٦ -  

ممـن يـصدر وشـروط      . األمر بحبس المدين المتناعه عن تنفيذ حكم نهائي أو أمـر أداء نهـائي              -٣٥٣٩
 للتعـرف علـى مـدى تـوافر موجبـات إصـداره أو              سلطة اآلمر في إجـراء تحقيـق      . إصداره

 .االمتناع عن إصداره بما فيها األمر بإحضار المدين

. لـيس أمـراً بـالحبس     . األمر بإحضار المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمـر أداء نهـائي              -
 .امتناع التظلم منه. أثر ذلك

  )٦١٥لد األول ص مج القسم الثاني المج٣٠/١/١٩٨٩ جلسة تظلمات ٥/١٩٨٧الطعن (

مـن سـلطة القاضـي اآلمـر        . موجبات إصدار األمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم منـه           -٣٥٤٠
 .ومن بعده محكمة التظلم

  )٦١٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٦٢/١٩٨٩الطعن (

صـدور  . مناطـه . طعـن عـدم قابليتـه لل    . الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب المحامي         -٣٥٤١
 .األمر بالطريق الوالئي

خـضوع الحكـم    . أثـره . تقدير أتعاب المحامي في خـصومة مـرددة بـين المحـامي والموكـل              -
 .مثال لحكم قابل لالستئناف. الصادر فيها للقواعد العامة من حيث الطعن

  )٦١٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٠الطعن (

أمـر والئـي لـسماع أقـوال الـصادر          .  الصادر من مدير إدارة التنفيذ بالضبط واإلحضار       األمر -٣٥٤٢
شـرط قبـول الـتظلم      . ضده األمر للوقوف على سبب امتناعه عن التنفيذ ومـدى قدرتـه عليـه             

الـتظلم منـه    . انقـضاؤه وزوال أثـره بـسقوطه أو بتنفيـذه         . أن يكون قائما ومنتجا آلثـاره     . منه
  .حليكون واردا على غير م

  )٧٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٣ مدني جلسة ٢٣/١٩٩٠الطعن (

 الحكم قضاءه ال على بطالن عريضة أمر األداء وإنمـا علـى انعـدام صـفة الطالـب فـي                     ةقامإ -٣٥٤٣
غيـر  . النعـي الـوارد علـى بطـالن عريـضة أمـر األداء      . استئداء الدين الصادر بـه األمـر   

  .صحيح
  )٧٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١٢/١٩٩٣جلسة  مدني ١١/١٩٩٣الطعن (

وجوب تكليف الدائن للمدين بالوفاء بالحق قبل استـصدار أمـر األداء بخمـسه أيـام وإال امتنـع                    -٣٥٤٤
بطـالن األمـر وعلـى     . أثـره . إصداره لألمر رغم تخلـف التكليـف      . القاضي عن إصدار األمر   

  .على الدائن. عبء إثبات حصول التكليف. محكمة التظلم إلغاؤه
  )٧٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٣الطعن (
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تقـدير موجبـات إصـداره وأسـباب        . شـرطاه وعـبء إثباتهمـا     . األمر بمنع المدين من السفر     -٣٥٤٥
  .التظلم منها لقاضي الموضوع ومن بعده محكمة التظلم

  )٧٥٨ الثالث المجلد الثاني ص مج القسم٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٣الطعن (

النعـي عليـه    . كفاية ما انتهى إليه الحكم دعامة لرفض إصدار األمر بمنـع المـدين مـن الـسفر                 -٣٥٤٦
  .غير منتج. بأن الدين مما شمله قانون شراء الدولة للمديونيات الصعبة

  )٧٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٣الطعن (

أن يكـون الـدين محقـق الوجـود         . شـرطاه . إلذن بتوقيع حجز ما للمدين لـدى الغيـر        األمر با  -٣٥٤٧
ثبـوت أن   . وجوب تحقق القاضي اآلمر ومن بعده محكمـة الـتظلم مـن توافرهمـا             . حال األداء و

. اثـر ذلـك   . الدين احتمالي أو معلق على شرط واقف أو منازع فيه جـديا أو غيـر حـال األداء                 
  .حكم بإلغائه عن التظلم منهوجوب رفض إصدار األمر أو ال

  )٧٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧١/١٩٩٣الطعن (

المنازعات المتعلقة بأوامر اإلخالء الصادرة على عريـضة مـن قاضـي األمـور الوقتيـة طبقـا           -٣٥٤٨
استثناؤها مـن قواعـد وإجـراءات التقاضـي المنـصوص عليهـا فـي               . ٨/١٩٩١للمرسوم بق   

عـدم  . اقتـصاره علـى الـتظلم     . الطعن في األحكام الصادرة فيهـا     . ٣٥/١٩٧٨ من ق    ٢٦دة  الما
خـضوع  . أثـره . جواز االستئناف تصدى المحكمـة االسـتئنافية للحكـم الـصادر فـي الـتظلم              

  .حكمها للقواعد العامة في الطعن وجواز الطعن فيه بالتمييز
  )٧٥٨ المجلد الثاني ص مج القسم الثالث٢٨/٣/١٩٩٤ جلسة مدني ١٨/١٩٩٣الطعن (

تقـدير تـوافر هـذه الـشروط أو عـدم توافرهـا             . شروط إصداره . األمر بمنع المدين من السفر     -٣٥٤٩
  .من سلطة محكمة الموضوع

  )٧٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٤الطعن (

. تـصدى للفـصل فـي النـزاع       سلطة المحكمة التي تنظر التظلم من أمر األداء  عند إلغائه فـي ال              -٣٥٥٠
  .حاالته
  )٧٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢٩/١٩٩٤الطعن (

المطالبة بمبلـغ مـن النقـود ثابـت بالكتابـة معـين المقـدار               : شروطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٥٥١
.  حـال األداء   الـدين غيـر معـين المقـدار أو غيـر          . حال األداء أو منقوال معيناْ بنوعه ومقداره      

  .الطريق العادي لرفع الدعوى. سبيل المطالبة به
  )٧٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٤الطعن (
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يلـزم لـه أن يكـون حـق طالـب الحجـز       . إذن القاضي بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير       -٣٥٥٢
 مـن سـلطة قاضـي الموضـوع مـا دام            تقدير هذا الوجـود   . ثابتا بسبب ظاهر يدل على وجوده     

  .سائغا
  )٧٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٤، ١٥٧ انالطعن(

تقدير توافرها  من سـلطة القاضـي اآلمـر ومـن بعـده              . موجباته. األمر بمنع المدين من السفر     -٣٥٥٣
  .محكمة التظلم

  )٧٦٠م الثالث المجلد الثاني ص مج القس٢٣/٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٠/١٩٩٥الطعن (

صاحب المصلحة في طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكـم الجزائـي المتـضمن قـضاء فـي                  -٣٥٥٤
عـدم  .مـا يـشترط ومـا ال يـشترط فيـه          . مسألة مدنيه أو بالرد أو التعـويض أو المـصاريف         

  .اقتصاره على من كان خصما
  )٧٦٠المجلد الثاني ص مج القسم الثالث ٢٠/١١/١٩٩٥جلسة مدني  ٤٠/١٩٩٥الطعن (

إصدار القاضي حكما يثبت إقرارات أولى الـشأن أو اتفـاقهم فإنـه يعـد بمثابـة عمـل والئـي                      -٣٥٥٥
  .كيفيه ذلك. للمحكمة يخضع للشكل المقرر لألحكام ولكن ال تكون له حجيته

  )٧٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٤/١٩٩٦ جلسة أحوال شخصية ٦٦/١٩٩٦الطعن (

  .الهدف منه. ظيالحجز التحف -٣٥٥٦
. أن يكون ديـن الحـاجز محقـق الوجـود وحـال األداء            . شروطه. األمر بتوقيع الحجز التحفظي    -

  .مثال
  )٧٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٢الطعن (

تقـدير  . شـروطه . اإلذن الصادر من قاضي األمور الوقتية بتوقيع حجز ما للمـدين لـدى الغيـر               -٣٥٥٧
  .واقع تستقل به محكمة الموضوع. د حق الحاجزوجو
  )٧٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٩٥الطعن (

  .شروطه. سلوك طريق أمر األداء -٣٥٥٨
عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب بـه وتـضمن المطالبـة للفوائـد الغيـر ثابتـة بالكتابـة                     -

 .امتناع سلوك طريق أمر األداء. داهمؤ. والغير محدد بدء استحقاقها

  )٧٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٠٩ -  

متى ال تقف عنـد حـد اإللغـاء وتمـضي فـي نظـر موضـوع                 . محكمة التظلم من أمر األداء     -٣٥٥٩
 .النزاع

  )٥١٤ص مج القسم الرابع المجلد األول ٢٨/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٨٦/١٩٩٨الطعن (

اختصاصها بالفصل في تقـدير أتعـاب المحامـاة فـي حالـة             . محكمة االستئناف ب .الدائرة المدنية  -٣٥٦٠
عدم جواز الطعـن فـي حكمهـا الـصادر فـي هـذا              . عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطالنه      

تمييزه عن األمر الوالئي الذي يصدر من القاضـي بموجـب سـلطته الوالئيـة               . علة ذلك . الشأن
  .ه النزاع بين الخصوموال يحسم ب

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٢/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٦٧/٢٠٠١الطعن (

القرار الصادر من محكمة اإلفالس باإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة             -٣٥٦١
عمـل والئـي صـادر مـن        . دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القـانوني           

عـدم جـواز    . أثـره . كمة باعتبارها المنوط بها اإلشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة          المح
 ١٢٧م. علـة ذلـك  . ال يغيـر منـه تـصدير القـرار بكلمـة حكـم         . الطعن عليـه باالسـتئناف    

  .مثال. مرافعات
  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ انالطعن(

. تـستنفد بـه واليتهـا     . ة أول درجة بعدم قبول الدعوى ألسباب تتعلـق بموضـوعها          قضاء محكم  -٣٥٦٢
  .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. دار أمر والئيالتداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية إلص

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٣/١١/٢٠٠٣ جلسة مدني ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

 أوامـر والئيـة فـي حـاالت حـددها           -أو مـن يقـوم مقامـه      -جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ       -٣٥٦٣
. م المحكمـة الكليـة  جواز الـتظلم منـه أمـا   . األمر الوالئي الصادر برفض طلب الحجز . المشرع

  .مثال
  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

األمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو مـن تندبـه الجمعيـة العامـة للمحكمـة                     -٣٥٦٤
وجـوب  . ضجواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للـتظلم مـن األوامـر علـى العـرائ               . الكلية

جـواز الـتظلم   . معاملته في ذلك شأن األوامر الوالئية التي تصدر مـن رئـيس المحكمـة الكليـة     
 . مرافعات٢٩٧م. للقاضي اآلمر بدالً من التظلم للمحكمة المختصة

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٣٣/٢٠٠٤الطعن (
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التظلم منه إما أمام المحكمـة الكليـة أو لـنفس القاضـي             لمن صدر ضده    . أوامر المنع من السفر    -٣٥٦٥
مـؤدي  . عنـد االقتـضاء    صدر األمر أو لغيره من قضاة األمور الوقتية بالمحكمـة الكليـة           أالذي  
اعتبار الحكم الذي يصدر من القاضـي فـي الـتظلم كأنـه صـادر مـن المحكمـة نفـسها               . ذلك

ة التنفيـذ بوصـفه قاضـي األمـور الوقتيـة           صدور أمر المنع من مدير إدار     . هاتمنعقدة بكامل هيئ  
 .صحيح. والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي األمور الوقتية

 )١٨٧ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٩٦/٢٠٠٥الطعن (

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة االستئناف في حالة عدم وجـود اتفـاق مكتـوب علـى أتعـاب                   -٣٥٦٦
عمل قضائي ينحسم به النزاع بـين المحـامي والموكـل علـى تلـك               . ماة أو بطالن االتفاق   المحا

اخـتالف ذلـك عـن األمـر الـوالئي الـصادر            .قضاؤها فيه نهائي ال يجوز الطعن فيه      . األتعاب
م . من القاضي في غير خصومة منعقدة والذي ال يحسم النـزاع بـين طرفيـه وال يحـوز حجيـة           

 . ق المحاماة المعدل٣٢

  )٧٠ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٧/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري٧٥٢/٢٠٠٧الطعن (
 

 -:أعمال والئية -٢

علـة  . خروجه عـن نطـاق األحكـام القـضائية        . عمل والئي بحت  . تصديق القاضي على الصلح    -٣٥٦٧
  .ذلك

  )٥٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١١/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠٢الطعن (

ن محكمة اإلفالس باإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة          القرار الصادر م   -٣٥٦٨
عمـل والئـي صـادر مـن        . دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القـانوني           

عـدم جـواز    . أثـره . المحكمة باعتبارها المنوط بها اإلشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة          
 ١٢٧م. علـة ذلـك  .  منـه تـصدير القـرار بكلمـة حكـم       ال يغيـر  . الطعن عليـه باالسـتئناف    

  .مثال. مرافعات
  .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          -

فيه أمام محكمة االسـتئناف خـالل عـشرة أيـام مـن             جواز الطعن   . شأن ال يدخل في اختصاصه    
   من قانون التجارة٦٣٩/١م. تاريخ تبليغ القرار

  )٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ن ناالطع(



 المرافعات        

 

- ٦١١ -  

إما إلـى القاضـي اآلمـر أو أمـام المحكمـة المختـصة              . كيفيته. التظلم من أمر المنع من السفر      -٣٥٦٩
صدور أمر المنع من مـدير إدارة التنفيـذ بوصـفه قاضـى األمـور الوقتيـة                 .  األصلية بالدعوى

الـتظلم مـن    . علـة ذلـك   . صـحيح . والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي األمور الوقتية        
 .هذا األمر يعامل معاملة التظلم من األوامر الوالئية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

  )٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/١١/٢٠٠٦تجاري جلسة  ٥٥٨/٢٠٠٥الطعن (
  

 يمـالتحك

  :طبيعة االتفاق على التحكيم وأثره -١

  . حاالت االتفاق عليه.التحكيم -٣٥٧٠

  )٩١ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٩الطعن ( 

لـى التحكـيم لعـدم      إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على عدم انعقـاد االتفـاق ع              -٣٥٧١
 تزيده فيما أورده مـن عـدم تـوافر الـصفة للمطعـون ضـده األول                 .تطابق القبول مع اإليجاب   

  . علة ذلك. ال عيب.تخوله أجراء التحكيم عن باقى الورثة

  )٩١ سنوات ص ٧ مج ١٧/٦/١٩٧٤ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ٦الطعن ( 

  .باته الكتابة شرط إلث.التحكيم عقد يتم باإليجاب والقبول -٣٥٧٢

 كـل المـسائل التـي    فـي  وجوب تطـابق القبـول لإليجـاب       . شرطه .انعقاد االتفاق على التحكيم    -
  . عدم انعقاده. أثره. اختالف القبول عن اإليجاب.اتجهت إرادة الطرفين إلى االتفاق عليه

  )٩١ سنوات ص ٧ مج ١٧/٦/١٩٧٤ جلسة مدني ١٩٧٤ لسنة ٦الطعن ( 

وجـوب تـوفر هـذا الـشرط فـي         . ى التحكيم هي أهلية التـصرف     األهلية الالزمة في االتفاق عل     -٣٥٧٣
 .جواز إبرام النائب عقد التحكيم بإذن خاص. األصيل

  )٤٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨١الطعن (

علـة ذلـك تفـادي النـزاع حـول إثبـات           . االتفاق على التحكيم عقد لكنه ال يثبـت إال بالكتابـة           -٣٥٧٤
 .همحتوا

  )٤٤٢ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ١١٨/١٩٨٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦١٢ -  

وجوب إبدائه قبل أي طلـب وإال سـقط الحـق فيـه مـا لـم                 . الدفع بعدم االختصاص دفع شكلي     -٣٥٧٥
 .يكن االختصاص متعلقاً بالنظام العام

ـ . مخالفـة لالختـصاص   . اللجوء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها         - دم تعلـق هـذا     ع
 . االختصاص بالنظام العام

  )٤٤٣ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٩١/١٩٨٢الطعن (

مثـال صـدور حكـم      . التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيـذه ممكنـاً            -٣٥٧٦
 عـودة االختـصاص   . أثـره . المحكم في جزء من الطلبات وبانتفاء سـلطته بنظـر شـق آخـر             

 .بنظر الشق اآلخر إلى المحاكم ذات الوالية العامة

  )٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٦، ٤٣ انالطعن(

 .مؤدى ذلك. أساس التحكيم هو رضاء أطرافه -٣٥٧٧

  )٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٨٥/١٩٨٦الطعن (

ئي ذو طبيعة خاصة يستمد فيـه المحكـم واليتـه مـن االتفـاق علـى                 عمل قضا . حكم المحكمين  -٣٥٧٨
اقتصار التحكيم على تنصرف إرادة المحكمـين إلـى عرضـه علـى المحكـم               . أثر ذلك . تحكيمه

 .وبال انطباق لقاعدة قاضي األصل قاضي الفرع على التحكيم

  )٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٨٨ جلسة مدني ٣٣/١٩٨٧الطعن (

التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكـيم فيهـا يعتبـر مخالفـة لقواعـد االختـصاص                    -٣٥٧٩
عـدم  . أثـر ذلـك  . تعلق االختصاص فـي هـذا المنحـى بالنظـام العـام     عدم  . المتعلق بالوظيفة 

 . جواز الدفع به بعد التكلم في الموضوع

الغيـر متـصل بالنظـام    التكلم في الموضوع المـسقط للـدفع الـشكلي والمتعلـق بـاإلجراءات و         -
 .كيفيته. العام

  )٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٨٣/١٩٨٩الطعن (

 .حكم مفوضاً بالصلحمجواز تحديد موضوع النزاع في االتفاق على التحكيم ولو كان ال -٣٥٨٠

  )٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤/١٩٨٩الطعن (

أثـر  . استقالل عقد الكفالة عن عقد الـدين األصـلي فـي أطرافـه وموضـوعه              . ماهيتها. فالةالك -٣٥٨١
عدم سريان شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد األخيـر علـى عقـد الكفالـة مـا لـم يقبلـه                     . ذلك

اختصاص المحاكم بنظر النزاع حـول العقـدين الرتباطهمـا ارتباطـاً ال يقبـل               . الكفيل أو يجيزه  
 .من تناقض األحكامالتجزئة منعاً 

  )٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٠الطعن (
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وجـوب تحديـد الموضـوع فـي المـشارطة والتقيـد            . أثر ذلك . والية المحكم مصدرها االتفاق    -٣٥٨٢
االتفـاق  . مـؤدى ذلـك   . األصل هـو قاضـي الفـرع      بهذا التحديد وعدم سريان قاعدة أن قاضي        

االرتبـاط بـين العقـدين      . ي شأن النزاع حول عقد معين ال يمتد إلـى عقـد آخـر             على التحكيم ف  
 .انعقاد االختصاص للمحاكم. أثره. ارتباطاً ال يقبل التجزئة

  )٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٠الطعن (

 .طابق إرادة طرفيهتحقق القاضي من ت. مؤداه. المحكم يستمد سلطته من اتفاق التحكيم -٣٥٨٣

  )٦٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٠الطعن (

صيرورته واجباً في كـل منازعـة تتعلـق بطلـب قيمـة مـا تـم                 . مؤداه. االتفاق على التحكيم   -٣٥٨٤
 .تنفيذه

  )٦٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٠الطعن (

 .ما لم يتفق صراحة على خالف ذلك. م ال يشمل المسائل المستعجلةالتحكي -٣٥٨٥

 .االتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل -

  )٦٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٩٣الطعن (

ـ              -٣٥٨٦ ا تحتملـه عباراتهـا     لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط متـى كـان تفـسيرها مم
ال يجـوز االنحـراف عنهـا عـن         . وضوح عبارة العقـد   . وال خروج فيه على المعنى الظاهر لها      

 .طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

 .ال عيب. إقامة الحكم قضاءه بعدم االختصاص التزاماً بشرط التحكيم الوارد بالعقد -

  )٦٧ج القسم الثالث المجلد الثاني ص م١٩/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧٥٧/١٩٩٣الطعن (

الدفع بعدم االختصاص الوظيفي في حالة التجاء الخصم إلـى القـضاء فـي مـسألة اتفـق علـى                     -٣٥٨٧
سقوط الحق فيـه فيمـا لـو أثيـر بعـد الكـالم              . أثر ذلك . غير متعلق بالنظام العام   . التحكيم فيها 

 .في الموضوع

  )٦٧الثالث المجلد الثاني ص مج القسم ١٥/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٧/١٩٩٣الطعن (

وجـوب إبـداؤه قبـل      . غير متعلق بالنظـام العـام     . الدفع بعدم االختصاص لوجود شرط التحكيم      -٣٥٨٨
 .الكالم في الموضوع وإال سقط الحق في التمسك به

 .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع -

  )٦٨ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا١٣/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٤الطعن (
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 .التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذه ممكناً -٣٥٨٩

 .أثر ذلك. عدم تعلق الدفع بالنظام العام -

  )٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٥، ٣٦، ٣٣ انالطعن(

مثـال  . لـك شـرط ذ  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تفسير العقود والشروط المختلف عليها     -٣٥٩٠
 .بشأن تفسير شرط تحكيم

  )٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥١/١٩٩٥الطعن (

التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكـيم فيهـا يعتبـر مخالفـة لقواعـد االختـصاص                    -٣٥٩١
 .المتعلق بالوظيفة

  )٦٨مجلد الثاني ص مج القسم الثالث ال٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٦الطعن (

طلب إخراج شريك وإحالل غيره محله في نزاع ناشئ عن تنفيـذ عقـد شـركة تـضمن شـرطاً                     -٣٥٩٢
كـون هـذا الـشرط قـد ورد فـي          . ال ينال مـن ذلـك     . عدم اختصاص المحاكم بنظره   . بالتحكيم

وثيقة الحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقـد تأسيـسها لـم يفـرغ فـي الـشكل الرسـمي أو أن                       
لخاص بالشركات التي يشترك فـي ملكيتهـا كويتيـون وغيـر كـويتيين هـو الواجـب                  القانون ا 
 .مثال. مخالفة للقانون توجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. التطبيق

ليس من البيانات التي يوجـب قـانون الـشركات التجاريـة إدراجهـا فـي عقـد                  . شرط التحكيم  -
 .تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

  )٦٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٦لطعن ا(

 .أساس التحكيم هو رضاء طرفي الخصومة -٣٥٩٣

  )١٢٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٣/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤١٩/١٩٩٦الطعن (

 عـدم تعلقـه بالنظـام     . الدفع بعدم االختصاص في المنازعات التي يتفـق علـى التحكـيم فيهـا              -٣٥٩٤
  .سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. ما يترتب على هذا الدفع. العام

  )١٢٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٧الطعن (

  .الكتابة فيه شرط إثبات ال انعقاد. التحكيم عقد يتم بااليجاب والقبول -٣٥٩٥
هـو أسـاس   . الً مـن المحكمـة المختـصة     رضاء طرفي الخصومة بعرضها علـى المحكـم بـد          -

  .مثال. التحكيم
  )١٢٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٧/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٧الطعن (
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القانون ال يتطلب في مشارطة التحكيم أو فـي شـرط التحكـيم المـدرج بالعقـد األصـلي بيـان                      -٣٥٩٦
  .في في ذلكما يك. الموضوع المراد التحكيم فيه بشكل خاص أو بتحديد معين

  )١٢٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤١/١٩٩٨الطعن (

أنـه يـشترط إذا كـان       . الزم ذلـك  . المحكم يستمد واليته من اتفـاق الخـصوم علـى تحكيمـه            -٣٥٩٧
االتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمـه شـخص بـصفته نائبـاً عـن غيـره أن تكـون نيابتـه                      

ينعقـد االختـصاص    . المنازعـة فـي ذلـك     . ل في قبول شرط التحكـيم     تخوله صفة تمثيل األصي   
  .مثال. أساس ذلك. بالفصل فيها لجهة القضاء

  )١٢٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٣/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٦٨/١٩٩٨الطعن (

االحتجاج على المؤمن لـه بالـشروط المتعلقـة بـالبطالن أو بالـسقوط أو بـالتحكيم والـواردة                    -٣٥٩٨
 .موضوعي. استخالص ذلك. إبرازها بطريقة مميزة. شرطه.  التأمينبوثيقة

  )١٢٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤١٠/٢٠٠٠الطعن (

مخالفـة لقواعـد االختـصاص      . التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكـيم بـشأنها            -٣٥٩٩
  .عدم تعلق ذلك بالنظام العام. الوظيفي

سقوط الحـق فيـه إذا أبـدى بعـد الـتكلم فـي       . عدم االختصاص غير المتعلق بالنظام العام     الدفع ب  -
 .لمحكمة الموضوع. استخالص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. الموضوع

  )١٤٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠١الطعن (

  . وأثرهماهية ذلك.  عمل قضائي ذو طبيعة خاصةالتحكيم -٣٦٠٠
بيـان جـوهري والزم ال يغنـي عنـه أي           . إثبات صورة من االتفاق على التحكيم بحكم المحكـم         -

التحقق من صـدور القـرار فـي حـدود سـلطة المحكـم المـستمدة مـن                  : الغاية منه . بيان آخر 
  .البطالن. أثر إغفاله. مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم

  . مرافعات١٨٦م. حاالته. لحكم ببطالنهجواز طلب ا. حكم المحكم الصادر نهائياً -
اشـتماله علـى    . ال يغيـر منـه    . بطـالن الحكـم   : أثـره . خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم      -

  .علة ذلك. صورة اتفاقية التحكيم
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطالعه على صـورة حكـم التحكـيم وخلوهـا مـن                    -

تمـسك الطـاعن بـأن الحكـم أثبـت          . ه ببطالن حكم التحكيم   كفايته لحمل قضائ  . مشارطة التحكيم 
 .غير منتج. على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خالفاً للثابت باألوراق

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ جلسة مدني ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢ن ناالطع(
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اعتـراف المـدين بهـا بحـق        . االسـتثناء . ادمال تعد في ذاتها إجراء قاطعاً للتق      . مشارطة التحكيم  -٣٦٠١
إقـرار المـدين صـراحة أو ضـمناً بالـدين           . علة ذلك . الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين     

 .مثال. ينقطع به التقادم

)١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢الطعنان (  

  .ال تقطع التقادم. مشارطة التحكيم -٣٦٠٢
واقـع  . بمـشارطة التحكـيم كـسبب لقطـع التقـادم         بالدين الوارد   استخالص توافر إقرار المدين      -

 .مثال. شرط ذلك. يستقل به قاضي الموضوع

)١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢الطعنان (  

ادة المحتكمـين إلـى     قـصره علـى مـا تنـصرف إر        . التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات     -٣٦٠٣
  .عرضه على هيئة التحكيم

الجمـع  . جـوازه بـالتحكيم بالقـضاء أو التحكـيم بالـصلح          . حسم المنازعات عن طريق التحكيم     -
بطـالن  . مـؤداه . غير مانع من اسـتقاللية كـل منهمـا عـن اآلخـر            . بينهما في مشارطة واحدة   

 االتفـاق علـى التحكـيم       االتفاق على التحكيم بالصلح لعـدم ذكـر أسـماء المحكمـين ال يلحـق              
 .مثال. علة ذلك. للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه. بالقضاء الذي يبقى صحيحاً

  )١٤٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (

عـدم إطـالق القـول فـي خـصوصه          . ماهية ذلك وأثره  . التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة      -٣٦٠٤
  . هو قاضي الفرعبأن قاضي األصل

عدم امتـداده إلـى عقـد آخـر ولـو           . مؤداه. االتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين         -
عدم قابليـة ذلـك االرتبـاط للتجزئـة لكـون الفـصل             ثبوت  . كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم     

 .مثال. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. أثره. فيه ال يحتمل غير حٍل واحد

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٦/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢١/٢٠٠٢، ٢٠ الطعنان(

قـصر التحكـيم    . أثـره . والية المحكم فيه يستمدها مـن اتفـاق الخـصوم         . التحكيم عمل قضائي   -٣٦٠٥
ال محـل إلعمـال قاعـدة أن    . على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئـة التحكـيم    

 .قاضي األصل هو قاضي الفرع

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١١/٢٠٠٤الطعن (
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  -: شروط المحكم–قيد المحكمين واختيارهم واستبدالهم  -٢

  . تعريفه.المحكم -٣٦٠٦

  . حاالته وشروطه.تعيين المحكم -

  )٩١ سنوات ص ٧ مج ٢٩/١٢/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٥ لسنة ٤٨الطعن (

في إصدار القرارات الالزمة لتنظـيم القيـد فـي جـداول المحكمـين              وزير العدل مفوض قانونياً      -٣٦٠٧
  .وإجراءات اختيارهم واستبدالهم

 ال يشترط فيه توافر الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء. المحكم -

  )١٢٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٨/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤٥/١٩٩٨الطعن (
  

  -: على التحكيمما ال يعد اتفاقاً -٣

ال يعتبـر  . االتفـاق علـى فـضها بطريـق توفيـق األوضـاع      . المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد     -٣٦٠٨
فـشل  . اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنمـا فـضاً للنـزاع بطريقـة وديـة                 

 .ر باعتباره حقاً كفله الدستوالطبيعي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه ألي. المساعي الودية

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤الطعن (
  

  -:التحكيمعلى  تفاقال ما ال يشمله االمحكمة المختصة بنظر -٤

االتفـاق بـين الخـصوم علـى إحالـة مـا        . االستثناء. والية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم      -٣٦٠٩
ـ           ى محكـم أو محكمـين يختـارونهم للفـصل فيـه            ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معـين عل

  .بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم
. خروجـه عـن نطـاق التحكـيم    . ما لم يـشمله االتفـاق     . المحكم يستمد واليته من اتفاق الخصوم      -

ما يصدر عن هيئـة التحكـيم خارجـاً عـن نطـاق             . أثره. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه     
ن الخصوم دفع االحتجاج بـه عليـه والتمـسك بعـدم وجـوده دون               ال يعد حكماً وألي م    . التحكيم

  .حاجة لرفع دعوى مبتدأه إلهداره
تحديد نطاق االتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بـين أطـراف االتفاقيـة بـشأن تفـسيرها أو                     -

منازعة أحدهما قبل اآلخـر بـشأن مـسألة عـدم صـحتها أو              . أثره. تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها   
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خروجهـا  .  نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل األصيل فـي التعاقـد حـدود نيابتـه دون إذنـه                  عدم
قـضاء حكـم التحكـيم      .  بنظر النـزاع بـشأنها     يعدم اختصاص المحكم االتفاق   . حكيمعن نطاق الت  
 .ال يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الوالية من الفصل فيها. في هذا الطلب

  )١٥٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٦/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٨٧، ٢٧٨ن ناالطع(
  

  -:المحكمة المختصة بنظر الدفع ببطالن االتفاق على التحكيم -٥

ضـرورة  . ال يملكـه المحكـم مـن تلقـاء نفـسه          . الحكم في شأن بطالن أو حجية اتفاق التحكيم        -٣٦١٠
 .تمسك أحد المحتكمين بذلك

اعتبار ذلك مـسألة أوليـة ترتـب وقـف خـصومة            .  التحكيم تمسك أحد المحتكمين ببطالن اتفاق     -
. اثـره .  للفـصل فـي تلـك المـسألة األوليـة          امخالفة المحكمة ذلك وتصديه   . التحكيم بقوة القانون  

للمتمـسك بـالبطالن مـصلحة حالـة قائمـة فـي            .  بطالناً ال يمكن فصل أجزائـه      ابطالن حكمه 
 .طرح بطالن حكم المحكمة لهذا السبب على القضاء

  )٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٨٨ مدني جلسة ٣٩/١٩٨٧الطعن (

تمـسك أحـد المحتكمـين بـبطالن        . ال يملك المحكم الحكـم بـصحته أو بطالنـه         . اتفاق التحكيم  -٣٦١١
الزمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتـى يـصدر حكـم نهـائي فـي شـأن                   . االتفاق

انعقـاد االختـصاص    . بارها مسألة أوليـة تخـرج عـن واليتـه         صحة هذا االتفاق أو بطالنه باعت     
 .بها للقضاء العادي صاحب الوالية العامة

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١١/٢٠٠٤الطعن (
  

  -: إجراءات نظر التحكيم-٦

 شـرط   . لها ما للمحكمة أن تـرفض إجـراء أى تحقيـق يطلـب الخـصم إجـراءه                 .هيئة التحكيم  -٣٦١٢
 . ذلك

  )٩٢ سنوات ص ٧ مج ٣١/٣/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ / ٤٨الطعن ( 

 تطـرح  التـي  االنزعـة  فـي  الفـصل  فـي ما لمحكمة الموضوع مـن سـلطة         لها   .هيئة التحكيم  -٣٦١٣
  .عليها

  )٩٢ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٩الطعن ( 



 المرافعات        

 

- ٦١٩ -  

  . كيفية إصداره وما يشتمل عليه.حكم المحكمين -٣٦١٤

 ذكـر سـبب رفـض الممتنـع عـن           . شـرط صـحته    . توقيع الحكم من أغلبية المحكمـين      جواز -
 . التوقيع

  )٩٢ سنوات ص ٧ مج ٧/٦/١٩٧٨ جلسة تجاري ١٩٧٧ لسنة ٣٩الطعن ( 

 .أساس ذلك. ال يعيبه. إبراز األسباب حكم المحكمين بصفة عامة أو بطريقة مجملة -٣٦١٥

  )٤٤٥ول المجلد األول ص مج القسم األ٢٢/٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٣الطعن (

 .أثره. أساس ذلك. حكم المحكم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة -٣٦١٦

 .استئناف حكم المحكم غير جائز ما لم يتفق الخصوم قبل صدوره على خالف ذلك -

صـل  توال يـصح اتخاذهـا وسـيلة لل       . حاالت بطالن حكم المحكم محدودة على سـبيل الحـصر          -
 .ي تصلح سبباً الستئناف األحكامإلى النص على الحكم بذات أوجه النعي الت

  )٤٤٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٣الطعن (

وسـيلة الطعـن فيـه هـي دعـوى الـبطالن            . األصل هو عدم جـوازه    . استئناف حكم المحكمين   -٣٦١٧
وجوب عدم اتخـاذ هـذه الحـاالت وسـيلة للنعـي            . األصلية في حاالت معينة على سبيل الحصر      

 . الحكم بذات األوجه التي تصلح سبباً لالستئنافعلى

أمـا القـصور أو الخطـأ فـي أسـبابه القانونيـة فـال               . القصور في أسباب الحكم الواقعية يبطله      -
مثال بالنـسبة لخطـأ حكـم المحكمـين فـي تطبيـق             . يبطله لكن يجعله مشوباً بالخطأ في القانون      

 .قاعدة النسبية بما يخرجه من حاالت البطالن

  )٤٤٦ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٨٤عن الط(

المحكم عليه أن يحكم خالل ستة أشهر من تـاريخ إخطـار طرفـي الخـصومة بجلـسة التحكـيم                   -٣٦١٨
للخـصوم االتفـاق صـراحة أو       . إذا لم يشترط الخصوم في االتفاق على التحكـيم أجـالً للحكـم            

 .اً أو قانوناًضمناً على مد الميعاد المحدد اتفاق

  )١٣٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤١/١٩٩٨الطعن (
  

  -: عدم تعلق الدفع بسبق االتفاق على التحكيم بالنظام العام-٧

مخالفـة لقواعـد االختـصاص      . التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكـيم بـشأنها            -٣٦١٩
  .م العامعدم تعلق ذلك بالنظا. الوظيفي
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سقوط الحـق فيـه إذا أبـدى بعـد الـتكلم فـي       . الدفع بعدم االختصاص غير المتعلق بالنظام العام       -
 .لمحكمة الموضوع. استخالص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. الموضوع

  )١٤٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠١الطعن (
  

 -: مشارطة التحيكم-٨

 التـي  كافـة المـسائل      فـي وكيال المطعون ضدهما أمام هيئة التحكيم وإبـدائهما دفاعهـا           حضور   -٣٦٢٠
 زوال مـا كـان الحقـاً بالمـشارطة مـن            . أثـر ذلـك    . إقرارها للتحكـيم   . مفاده .تناولها التحكيم 

 . البطالن

  )٩٢ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٩الطعن ( 

 شـرط التحكـيم المـدرج بالعقـد األصـلي بيـان             فـي حكيم أو    مشارطه الت  فيالقانون ال يتطلب     -٣٦٢١
  . ذلكفي ما يكفى .الموضوع المراد التحكيم فيه بشكل خاص أو بتحديد معين

  )٩٢ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٩الطعن ( 

  .ماهية ذلك وأثره.  عمل قضائي ذو طبيعة خاصةالتحكيم -٣٦٢٢
بيـان جـوهري والزم ال يغنـي عنـه أي           . كيم بحكم المحكـم   إثبات صورة من االتفاق على التح      -

التحقق من صـدور القـرار فـي حـدود سـلطة المحكـم المـستمدة مـن                  : الغاية منه . بيان آخر 
  .البطالن. أثر إغفاله. مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم

  . مرافعات١٨٦م. حاالته. جواز طلب الحكم ببطالنه. حكم المحكم الصادر نهائياً -
اشـتماله علـى    . ال يغيـر منـه    . بطـالن الحكـم   : أثـره . و حكم التحكيم من مشارطة التحكيم     خل -

  .علة ذلك. صورة اتفاقية التحكيم
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطالعه على صـورة حكـم التحكـيم وخلوهـا مـن                    -

الحكـم أثبـت    تمـسك الطـاعن بـأن       . كفايته لحمل قضائه ببطالن حكم التحكيم     . مشارطة التحكيم 
 .غير منتج. على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خالفاً للثابت باألوراق

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢الطعنان (

اعتـراف المـدين بهـا بحـق        . االسـتثناء . ال تعد في ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم      . مشارطة التحكيم  -٣٦٢٣
إقـرار المـدين صـراحة أو ضـمناً بالـدين           . علة ذلك . الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين     

 .مثال. ينقطع به التقادم

)١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢الطعنان (  
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  .ال تقطع التقادم. مشارطة التحكيم -٣٦٢٤
واقـع  . بمـشارطة التحكـيم كـسبب لقطـع التقـادم         وارد  بالدين ال استخالص توافر إقرار المدين      -

 .مثال. شرط ذلك. يستقل به قاضي الموضوع

)١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢الطعنان (  

 

 -: وقف خصومة التحكيم-٩

ضـرورة  . هال يملكـه المحكـم مـن تلقـاء نفـس          . الحكم في شأن بطالن أو حجية اتفاق التحكيم        -٣٦٢٥
 .تمسك أحد المحتكمين بذلك

اعتبار ذلك مـسألة أوليـة ترتـب وقـف خـصومة            . تمسك أحد المحتكمين ببطالن اتفاق التحكيم      -
. اثـره . مخالفة المحكمة ذلك وتصديه للفـصل فـي تلـك المـسألة األوليـة             . التحكيم بقوة القانون  

حة حالـة قائمـة فـي طـرح     للمتمسك بالبطالن مـصل . بطالن حكمه بطالناً ال يمكن فصل أجزائه   
 .بطالن حكم المحكم لهذا السبب على القضاء

  )٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٨٨ مدني جلسة ٣٩/١٩٨٧الطعن (
  

  -:التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح -١٠

اتفـاق  . االسـتثناء . انتهائي ال يجوز الطعـن عليـه باالسـتئناف        . الحكم الصادر من هيئة التحكيم     -٣٦٢٦
الخصوم على خالف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضـاً بالـصلح أو كـان محكمـاً فـي                    

 . مرافعات١٨٦م . االستئناف أو كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز ألف دينار

  )١٦٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٧٣/٢٠٠٣الطعن (
  

  -:التحكيم القانوني الذي يخضع له اتفاق التنظيم -١١

خروجـه عـن    . مـا يجـاوز ذلـك     . حظر الطعن فيه بأي طريق    . الحكم الصادر بتعيين المحكمين    -٣٦٢٧
 .نطاق الحظر

  )٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٤/١٩٨٨الطعن (
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يكـون قـابالً    . مـا يجـاوز ذلـك     . بتعيـين محكـم ال تتجـاوز نطاقـه        انتهائية الحكم الـصادر      -٣٦٢٨
 .مثال. خطأ في تطبيق يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. ف طبقاً للقواعد العامةلالستئنا

  )٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٨٩الطعن (

فـصل الحكـم فـي مـسألة أو يترتـب           . مناطـه . حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم       -٣٦٢٩
 .الطعن فيهجواز . أثره. إجابة طلب تعيين المحكم

  )٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٥٨/١٩٨٩الطعن (

مـا  . القـصد منـه   . موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكـيم القـضائي              -٣٦٣٠
. يكون الخصوم قد اتفقوا عليه مـن شـروط للتحكـيم تغـاير المنـصوص عليهـا فـي القـانون                

اص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بيـنهم مـن منازعـات تنـشأ عـن العقـد                  اتفاقهم على اختص  
تراضـيهم علـى    . مفـاده . وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر فـي القـانون            

أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكـون مـا يجـب أن يطبـق فـي                    
وماً للكافة وال تتوافر معه حكمـة اشـتراط ترديـده فـي أسـباب               هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعل    

 .الحكم

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٠٤/٢٠٠٠الطعن (

. مـؤدى ذلـك   . التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنـصرف إليـه إرادة أطرافـه              -٣٦٣١
مخالفـة لقواعـد االختـصاص    . كـيم بـشأنها  لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق علـى التح     

  .الوظيفي
عدم الرجوع إلى القانون العـام إال فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                 . أثره. قيام قانون خاص   -

  .علة ذلك. أحكام
اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بنـاء علـى مـشارطة تحكـيم بينهمـا           -

 لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ولقـانون المرافعـات       لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجـاري    
أن هـذا القـانون     . أثـره . المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هـذه المـشارطة             

 بموافقة دولة الكويـت علـى إنـشاء مركـز التحكـيم التجـاري               ٢٠٠٢ لسنة   ٤القانون  -الخاص  
 ويقيـد القـانون العـام إال فيمـا لـم             هو القانون الواجب التطبيـق     -لدول مجلس التعاون الخليجي   

  .يرد به نص
 من الئحة مركز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون      ١٧السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة      -

إقامـة الطاعنـة دعواهـا بطلـب رد المحكمـين           . هو اللجوء إلى األمين العام للمركـز      . الخليجي
 .ال عيب. التزام الحكم ذلك. اعلجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النز. أمام المحكمة

  )١٥٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٧١/٢٠٠٤الطعن (
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  : في التحكيمإلعمالها قاضي األصل هو قاضي الفرع ال محل -١٢

عـدم إطـالق القـول فـي خـصوصه          . ماهية ذلك وأثره  . التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة      -٣٦٣٢
  .ضي الفرعبأن قاضي األصل هو قا

عدم امتـداده إلـى عقـد آخـر ولـو           . مؤداه. االتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين         -
عدم قابليـة ذلـك االرتبـاط للتجزئـة لكـون الفـصل             ثبوت  . كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم     

 .مثال. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. أثره. فيه ال يحتمل غير حٍل واحد

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٦/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢١/٢٠٠٢، ٢٠ انالطعن(

قـصر التحكـيم    . أثـره . والية المحكم فيه يستمدها مـن اتفـاق الخـصوم         . التحكيم عمل قضائي   -٣٦٣٣
ال محـل إلعمـال قاعـدة أن    . على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئـة التحكـيم    

 .قاضي األصل هو قاضي الفرع

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١١/٢٠٠٤الطعن (
  

  -: تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها-١٣

تختص بها المحكمة التـي يقـع بـدائرتها محـل تنفيـذ             . المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود      -٣٦٣٤
ـ     . علـة هـذا االسـتثناء     . العقد استثناء من قواعـد االختـصاص       رفين علـى   جـواز اتفـاق الط

  .التحكيم
  )١٢٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٩٧الطعن (

 التصريح لـه ببيـع الـسندات المرهونـة ضـماناً            ١٩٩٣ لسنة   ٤١طلب المدين الخاضع للقانون      -٣٦٣٥
ـ   . إجازته بالالئحـة التنفيذيـة للقـانون      . للدين الذي اشترته الدولة وفقاً لهذا القانون       طدام عـدم اص

اختـصاص  . مـؤدي ذلـك   . ما ال يمنع مـن عـده كـذلك        . ذلك بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام     
  .هيئة التحكيم به

  )١٢٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ انالطعن(

نازعـات  الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية اختصها المشرع دون غيرهـا بواليـة الفـصل فـي الم                -٣٦٣٦
. هيئة التحكيم غير مختـصة بنظـر خـصومة التحكـيم المتعلقـة بقـرار إداري قـائم                 . اإلدارية

  .مثال
  )١٢٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٨/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٨الطعن (
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  .اقتصار التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم -٣٦٣٧
الحكم في شأن بطالن أو صحة اتفاق التحكـيم الـذي منحـه سـلطة الحكـم        المحكم ال يملك بنفسه      -

  .في النزاع
  )١٢٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٧٤/١٩٩٨الطعن (

. االختصاص ببحث الدفع ببطالن العقد الذي اتفق فيـه علـى التحكـيم ينعقـد للقـضاء العـادي                   -٣٦٣٨
  .بيق القانون وقصور يوجب التمييزخطأ في تط. مخالفة ذلك. أساس ذلك

  )١٢٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٧٤/١٩٩٨الطعن (

  . التحكيم يستمد قوته من اتفاق الخصوم -٣٦٣٩
  .الغاية من سلوك طريق التحكيم -
  .كيف يتم تشكيلها. هيئة التحكيم -

  )١٣٨لمجلد الثالث ص مج القسم الرابع ا٢٨/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤٥/١٩٩٨الطعن (

بنك الكويت المركزي مأذون له بشراء إجمـالي المـديونيات الـصعبة للعمـالء الكـويتيين لـدى                   -٣٦٤٠
أن تكـون تلـك المـديونيات       . منـاط ذلـك   . البنوك وشركات االستثمار وبيت التمويـل الكـويتي       

الطعن على قرار البنك المركـزي الـسلبي بامتناعـه عـن شـراء تلـك                . ١/٨/١٩٩٠قائمة في   
خروجـه  . طعن على قرار إداري تختص بـه الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة              . لمديونياتا

 .عن االختصاص الوالئي لهيئات التحكيم

  )١٣١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٦/٤/٢٠٠٠اري جلسة إد ٥٣٦/١٩٩٩الطعن (

 القـانون   اختصاصها بالفصل فـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة التـي صـدر             . هيئة التحكيم  -٣٦٤١
  .بشأن التحكيم فيها

تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود اإلدارية وعدم الطعـن علـى هـذا التكييـف بـأي                     -
ال يغيـر مـن ذلـك أن يتـصل التكييـف            . صيرورة الحكم باتاً ال يجوز المساس به      . أثره. مطعن

حجيـة األحكـام تعلـو      . ذلـك علـة   . بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام       
 .على اعتبارات النظام العام

  )١٥٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٨٢/٢٠٠١الطعن (

المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبـان الغـزو العراقـي وبعـده لحمايـة المـصلحة                   -٣٦٤٢
صـدورها عـن الدولـة كـسلطة حكـم      . ةالعامة والنظام االقتصادي للدولة وسالمة األوراق النقدي     

 .ال سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم

  )١٥٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٩٤/٢٠٠٣الطعن (
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مـا  . قـصد منـه   ال. موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكـيم القـضائي              -٣٦٤٣
. يكون الخصوم قد اتفقوا عليه مـن شـروط للتحكـيم تغـاير المنـصوص عليهـا فـي القـانون                

اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بيـنهم مـن منازعـات تنـشأ عـن العقـد                    
تراضـيهم علـى    . مفـاده . وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر فـي القـانون            

يم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكـون مـا يجـب أن يطبـق فـي                  أن يتم التحك  
هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة وال تتوافر معه حكمـة اشـتراط ترديـده فـي أسـباب                   

 .الحكم

  )١٥٤ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٠٤/٢٠٠٠الطعن (

االتفـاق بـين الخـصوم علـى إحالـة مـا        . االستثناء.  المنازعات للمحاكم  والية الفصل في جميع    -٣٦٤٤
ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معـين علـى محكـم أو محكمـين يختـارونهم للفـصل فيـه                      

  .بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم
. خروجـه عـن نطـاق التحكـيم    . ما لم يـشمله االتفـاق     . المحكم يستمد واليته من اتفاق الخصوم      -

ما يصدر عن هيئـة التحكـيم خارجـاً عـن نطـاق             . أثره. اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه    وجوب  
ال يعد حكماً وألي من الخصوم دفع االحتجاج بـه عليـه والتمـسك بعـدم وجـوده دون                   . التحكيم

  .حاجة لرفع دعوى مبتدأه إلهداره
ـ                 - شأن تفـسيرها أو    تحديد نطاق االتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بـين أطـراف االتفاقيـة ب

منازعة أحدهما قبل اآلخـر بـشأن مـسألة عـدم صـحتها أو              . أثره. تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها   
خروجهـا  . عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل األصيل فـي التعاقـد حـدود نيابتـه دون إذنـه                  

حكـيم  قـضاء حكـم الت    .  بنظر النـزاع بـشأنها     يعدم اختصاص المحكم االتفاق   . حكيمعن نطاق الت  
 .ال يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الوالية من الفصل فيها. في هذا الطلب

  )١٥٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٦/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٨٧، ٢٧٨الطعون (
  

  -:همحكمين وعدم صالحيتهم وردهم وتنحيتعيين الم -١٤

خروجـه عـن    . مـا يجـاوز ذلـك     .  بأي طريق  حظر الطعن فيه  . الحكم الصادر بتعيين المحكمين    -٣٦٤٥
 .نطاق الحظر

  )٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٤/١٩٨٨الطعن (
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يكـون قـابالً    . مـا يجـاوز ذلـك     . انتهائية الحكم الـصادر بتعيـين محكـم ال تتجـاوز نطاقـه             -٣٦٤٦
 .مثال.  تمييز الحكمخطأ في تطبيق يوجب. مخالفة ذلك. لالستئناف طبقاً للقواعد العامة

  )٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٨٩الطعن (

فـصل الحكـم    . تعيـين شـخص المحكـم     . مناطه. حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم       -٣٦٤٧
 .جواز الطعن فيه. أثره.  إجابة طلب تعيين المحكمأولية ويتوقف على البت فيهافي مسألة 

  )٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٨٩ الطعن(

 .أن تكون جدت أو ظهرت بعد اختياره. شرطها. أسباب رد المحكم -٣٦٤٨

واقـع  . استخالص علم الخصوم أو جهلهم بسبب رد المحكم أو عـدم صـالحيته وقـت اختيـاره                 -
 .تستقل به محكمة الموضوع

  )٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٨٦الطعن (

رد أنـه يجـوز     . مـؤدى ذلـك   . حياد المحكم من الضمانات األساسية للتقاضي أمـام المحكمـين          -٣٦٤٩
المحكم لذات األسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بـسببها غيـر صـالح للحكـم ومنهـا سـبق           

 .علته. المقصود بذلك. نظره الدعوى قاضياً

  )٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/٥/١٩٨٩اري جلسة  تج٢١٠/١٩٨٨الطعن (

خضوعها لألحكام المنظمة للتحكـيم فـي قـانون المرافعـات فيمـا ال يتعـارض                . هيئات التحكيم  -٣٦٥٠
  .مع أحكامها

عـدم  . التنازل عنه ال أثر له فـي اسـتمرار إجـراءات نظـره والفـصل فيـه       . طلب رد القاضي   -
  .ذلكعلة . سريان ذلك في حالة رد المحكم

  )١٣٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٦الطعن (

تحديد المحكمة المختصة بطلب الرد في قانون المرافعـات دون بيـان حكـم التنـازل عنـه مـع                     -٣٦٥١
  .مؤداه. النص على أن أسباب رد المحكم هي ذات أسباب طلب رد القاضي

  )١٣٣ج القسم الرابع المجلد الثالث ص م٣١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧الطعن (

. مـؤداه . التنازل عن طلب رد المحكم أو تـرك الخـصومة فيـه بعـد انقـضاء ميعـاد الطلـب                    -٣٦٥٢
  .النزول عن الحق في الرد

  .كيفية حصوله وأثره. التنازل عن الحق في الرد -
  )١٣٣ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧الطعن (
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  .م يرد لألسباب التي يرد بها القاضيالمحك -٣٦٥٣
التنازل عن طلب رد المحكم ال يخضع لذات الحكم الـذي يخـضع لـه التنـازل عـن طلـب رد                       -

  .القاضي
  )١٣٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٠/٥/١٩٩٩اري جلسة إد ٢٩٥/١٩٩٨الطعن (

مثـال بـشأن    . ونعدم قبول أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مـصلحة قائمـة يقرهـا القـان                  -٣٦٥٤
  .طلب رد محكم

  )١٣٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٤/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٨الطعن (

علـة  . حظر الطعن على الحكم الذي يصدر بتعيين محكم مـا لـم يتجـاوز الحكـم هـذا النطـاق        -٣٦٥٥
  .مثال لقابلية الحكم لالستئناف. ذلك

  )١٣٥ الرابع المجلد الثالث ص مج القسم٢٥/٩/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٤/١٩٩٩الطعن (

 بـشأن التحكـيم القـضائي    ١٩٩٥ لـسنة  ١١هيئات التحكيم تخضع لألحكـام الـواردة بالقـانون       -٣٦٥٦
  .وأحكام قانون المرافعات فيما ال يتعارض مع أحكام القانون األول

المحكم يرد لذات األسباب التي يرد بها القاضي أو التـي يـصبح بـسببها غيـر صـالح للفـصل                      -
  .في النزاع

  .جواز انسحاب المحكم دون الفصل في طلب رده خالفاً للقاضي -
 .مثال. ال محل له. طلب رده. تنحي المحكم عن القيام بعمله -

  )١٣٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٨٠/١٩٩٩الطعن (

  .المحكم يرد لذات األسباب التي يرد بها القاضي -٣٦٥٧
مـؤدى  . تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختيـاره وتعيـين شخـصه           وجوب أن   . أسباب رد المحكم   -

ويجـوز لهـم التنـازل عـن        . علم الخصوم بهذه األسباب قبل اختيـاره ال يجيـز لهـم رده            . ذلك
  .طلب رده مع توافر موجباته

رفع دعـوى بطـالن خـالل ثالثـين يومـاً مـن             . أثره. العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم       -
  .ط الحق في رفعهاظهور هذا السبب وإال سق

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     . استخالص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عـدم الـصالحية            -
 .شرطه

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١٨/٢٠٠١الطعن (
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تشابههما في وظيفـة الفـصل فـي المنازعـات واختالفهمـا فـي قيـام األول                 . التحكيم والقضاء  -٣٦٥٨
ساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني علـى التجـائهم إلـى محـاكم مـشكلة                  على أ 

أن علـم الخـصم بقيـام سـبب         : مؤدى ذلـك  . من قضاة ال يختاروهم وال تربطهم بهم أي روابط        
من أسباب عدم الصالحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده لـه قبـل إبـداء أي دفـع أو دفـاع                 

سقط حقه في التمسك بهذا العيب وال يبطـل قـضاء المحكمـة لعـدم تعلـق                 في موضوع التحكيم ي   
 .ذلك بالنظام العام خالفاً لبطالن قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٣/٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٥١٨/٢٠٠١الطعن (

ـ       . النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد     -٣٦٥٩ أن يتفـق   . شـرطه . صل فيـه  اختـصاص التحكـيم العـادي بالف
الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحـل النـزاع وأن يـتم تعيـين المحكمـين فـي ذات                    

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

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤الطعن (

 . ١٩٩٥ لسنة ١١ ق ٦م  .اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. طلب رد المحكم -٣٦٦٠

. سـقوط الحـق فيـه     . أثـره . فـوات هـذا الميعـاد     . مدته وكيفية حسابه  . ميعاد طلب رد المحكم    -
ة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء مـن إجـراءات التقاضـي المتعلقـة بالنظـام                    للمحكم
 . 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. دفي الميعا

  )١٥٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٢الطعن (

. عـدم التـزام طالـب الـرد بإيـداع كفالـة           . اختصاصها بنظر طلب رد المحكم    . محكمة التمييز  -٣٦٦١
 .ال محل لمصادرتها. أثره

  )١٥٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٢الطعن (
  

  :رد المحكمين وفقاً لالئحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي -١٥

. مـؤدى ذلـك   . التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنـصرف إليـه إرادة أطرافـه              -٣٦٦٢
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مخالفـة لقواعـد االختـصاص    . لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق علـى التحكـيم بـشأنها       
  .الوظيفي

عدم الرجوع إلى القانون العـام إال فيمـا فـات القـانون الخـاص مـن                 . أثره. نون خاص قيام قا  -
  .علة ذلك. أحكام

اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بنـاء علـى مـشارطة تحكـيم بينهمـا           -
لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ولقـانون المرافعـات           

أن هـذا القـانون     . أثـره . ة والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هـذه المـشارطة             المدني
 بموافقة دولة الكويـت علـى إنـشاء مركـز التحكـيم التجـاري               ٢٠٠٢ لسنة   ٤القانون  -الخاص  

 هو القانون الواجب التطبيـق ويقيـد القـانون العـام إال فيمـا لـم                 -لدول مجلس التعاون الخليجي   
  .يرد به نص

 من الئحة مركز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون      ١٧لرد المحكمين وفقاً للمادة    السبيل   -
إقامـة الطاعنـة دعواهـا بطلـب رد المحكمـين           . هو اللجوء إلى األمين العام للمركـز      . الخليجي

 .ال عيب. التزام الحكم ذلك. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. أمام المحكمة

  )١٥٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٣/١١/٢٠٠٥ جلسة  تجاري٦٧١/٢٠٠٤الطعن (
  

  -: حكم المحكمين-

 :طبيعة حكم المحكمين وأثره -١

ال يعيبـه إيـراده     . صحة حكم المحكمين ال تقاس باألقيـسة التـي تقـاس بهـا أحكـام القـضاء                 -٣٦٦٣
 .ألسبابه بصفة عامة أو بطريقة مجملة ما دام ال يقع في موضوعها مخالفة للقانون

كفايـة إيـراد بيانـات االتفـاق        . ب تضمين حكم المحكمين صورة االتفـاق علـى التحكـيم          وجو -
  .كاملة في الحكم

  )٤٤٤ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٧/١٩٨١ تجاري جلسة ٢٧/١٩٨١الطعن (
  )٤٤٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨١الطعن و( 

 .نطاق هذا اإلعفاء. بقواعد وإجراءات المرافعاتإعفاء المحكم من التقييد  -٣٦٦٤

  )٧٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩/١٩٩١الطعن (
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خلـو  .  مرافعـات  ١٨٣م. خـضوعه لقواعـد التحكـيم     . عدم تقيد المحكمة بإجراءات المرافعـات      -٣٦٦٥
 .لكعلة ذ. بطالن الحكم. أثره. بياناته من صورة من االتفاق على التحكيم

  )٧٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٤الطعن (

 .حاالته. إجراءاته. تعيين المحكم -٣٦٦٦

 .الحكم الصادر بتعيين محكم غير جائز الطعن فيه -

  )٧٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٥، ٢٢٣ انالطعن(

 .ماهية ذلك.  ذو طبيعة خاصةعمل قضائي. حكم المحكمين -٣٦٦٧

  )١٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤١/١٩٩٨الطعن (

  .ماهية ذلك وأثره.  عمل قضائي ذو طبيعة خاصةالتحكيم -٣٦٦٨
بيـان جـوهري والزم ال يغنـي عنـه أي           . إثبات صورة من االتفاق على التحكيم بحكم المحكـم         -

 من صـدور القـرار فـي حـدود سـلطة المحكـم المـستمدة مـن                  التحقق: الغاية منه . بيان آخر 
  .البطالن. أثر إغفاله. مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم

  . مرافعات١٨٦م. حاالته. جواز طلب الحكم ببطالنه. حكم المحكم الصادر نهائياً -
اشـتماله علـى    . ال يغيـر منـه    . بطـالن الحكـم   : أثـره . خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم      -

  .علة ذلك. صورة اتفاقية التحكيم
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطالعه على صـورة حكـم التحكـيم وخلوهـا مـن                    -

تمـسك الطـاعن بـأن الحكـم أثبـت          . كفايته لحمل قضائه ببطالن حكم التحكيم     . مشارطة التحكيم 
 .غير منتج. على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خالفاً للثابت باألوراق

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠٠، ٣٣٢الطعنان (

أنـه يحـوز    . مـؤداه .  بـين الخـصوم    ضائييرتب جميع اآلثار التي تكون للحكم الق      . حكم المحكم  -٣٦٦٩
أن صـدور األمـر يتطلـب مـن أجـل           : علـة ذلـك   . الحجية ولو لم يكن قد صدر األمر بتنفيذه       

 .مثال. ذ ال من أجل قوة الثبوتالتنفي

  )١٦١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٢٧/٢٠٠٤الطعن (
  

  -: تسبيبه وإصداره-٢

 .ما ال يعيب تسبيبه. حكم المحكمين -٣٦٧٠

  )٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٦الطعن (
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 .يهاالمناط ف. صحة أحكام المحكمين -٣٦٧١

  )٧١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩/١٩٩١الطعن (

  .مثال. ما يتطلبه القانون بخصوص توقيعه. حكم التحكيم -٣٦٧٢
  )١٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٩٧الطعن (

ـ         -٣٦٧٣ ى أو اعتـزل واحـد مـنهم أو    الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كـان قـد تنح
  .مثال. أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة

  )١٣٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٤٩/١٩٩٨، ١٤٣ انالطعن(

مـا يكفـي    . صحة حكم المحكمين ال يقاس بذات األقيسة ذاتها التي تقـاس بهـا أحكـام القـضاء                 -٣٦٧٤
  .في ذلك
  )١٣٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/٢/١٩٩٩جاري جلسة  ت٤٤١/١٩٩٨الطعن (

  .كيفية صدوره وما يشتمل عليه وإيداعه. حكم هيئة التحكيم -٣٦٧٥
وجـوب حـضور جميـع      . جواز امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن توقيـع مـسودة الحكـم              -

 .مثال. البطالن. أثره. عدم تمام ذلك. المحكمين الذين سمعوا المرافعة للحكم

  )١٣٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٦/٤/٢٠٠٠ إداري جلسة ٥٣٦/١٩٩٩الطعن (

  .ماهيتها. ضوابط تسبيبه. حكم المحكمين -٣٦٧٦
اشتمال حكم المحكمين بأسـبابه علـى ملخـص لوقـائع النـزاع ومـستندات الخـصوم وأوجـه                    -

 .علة ذلك. كفايته لحمله على محمل الصحة. دفاعهم ودفوعهم

  )١٦١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/٢/٢٠٠٣ي جلسة  تجار٥٣١/٢٠٠٢الطعن (
  

  -:سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتفسير المحررات -٣

حكمـاً أجنبيـاً واجـب التنفيـذ بـل          جواز االستناد إلى قرار التحكـيم األجنبـي لـيس بوصـفه              -٣٦٧٧
 .مثال. باعتباره ورقة من أوراق الدعوى

 .التحكيم األجنبي ومشارطتهسلطة محكمة الموضوع في مناقشة قرار  -

  )٤٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٣/١٩٨١ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٣٢ -  

مـن سـلطة هـذه الهيئـة        . تفسير المحررات المقدمة لهيئة التحكيم بما هو أوفي بمقصود عاقديها          -٣٦٧٨
 .مادامت لم تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها

  )٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨١ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨١الطعن (

 . شرطه. من سلطة هيئة التحكيم. فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات -٣٦٧٩

  )١٦٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٣/٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٥١٨/٢٠٠١الطعن (

  -: أسباب بطالنه والطعن عليه-٤

 أحكـام المحكمـين الوطنيـة دون أحكـام          .اقهـا  نط . مرافعات ٢٦٥دعوى البطالن المبينة بالمادة      -٣٦٨٠
  .المحكمين األجنبية

  . علة ذلك. قواعد متعلقة بالنظام العام.طرق التقاضى وطرق الطعن -

  )٩٢ سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١الطعن ( 

 ٢٦١/ م . حكمهـم  فـي  يـستند إليهـا المحكمـين        التـي  وجـوب كتابـة أسـبابه        .حكم المحكمين  -٣٦٨١
  .فعاتمرا

 إيـراده لألسـباب     . تقاس بهـا أحكـام القـضاء       التيصحة حكم المحكمين ال تقاس باالقيسة ذاتها         -
 .   شرط ذلك. ال عيب.بصفة عامة أو بطريقة مجملة

  )٩٣ سنوات ص ٧ مج ٢/٦/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٩الطعن ( 

  . كيفيته. الحكمفيتصحيح الخطأ المادي  -٣٦٨٢

 يكـون بـالطعن عليـه أو بـدعوى          .حكم الصادر من هيئـة التحكـيم       ال فيتصحيح الخطأ المادي     -
  . علة ذلك.مبتدأه ببطالنه

  )٩٣ سنوات ص ٧ مج ٧/٦/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١٩الطعن ( 

ال يقبل الطعن فيها بأي طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة               . األحكام الصادرة بتعيين محكمين    -٣٦٨٣
 .أو غير العادية

  )٢٤٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٥لسة  تجاري ج١٧/١٩٨٤الطعن (

التوقيـع علـى مـسودته مـن أغلبيـة المحكمـين دون إجمـاعهم         . مناطها. حجية حكم المحكمين   -٣٦٨٤
ال يلـزم لـصحة     . عن التوقيع دون ذكـر سـبب االمتنـاع        على أن يذكر بالمسودة امتناع الممتنع       

 .في توقيع نسخة أصلية مكانهاوإنما يك. الحكم توقيع األغلبية على النسخة األصلية

  )٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨١ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨١الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٣٣ -  

عمـل قـضائي ذو     . حكم المحكمين رغم أنه قضاء يفصل فـي خـصومة ولـه حجيتـه المانعـة                -٣٦٨٥
إن المحكـم يـستمد واليتـه مـن اتفـاق الخـصوم             . أساس تلك الطبيعة الخاصـة    . طبيعة خاصة 

إن اسـتئناف حكـم     . نتيجـة ذلـك   . كيم وليس من القـانون كالـشأن بالنـسبة للقاضـي          على التح 
 .المحكم ال يجوز ما لم يتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره

التزامـه مـع    . علـة ذلـك   . إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكـن مـصالحاً            -
األصـول العامـة فـي قـانون        ذلك باحترام القواعد المقـررة فـي أسـباب التحكـيم واحتـرام              

 .المرافعات وحماية حقوق الدفاع

جـائز اسـتثناء فـي حـاالت معينـة وبـإجراءات            . الطعن في حكم المحكم بدعوى بطالن أصلية       -
 .أمام المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع. خاصة

ال يـصح اتخـاذه وسـيلة       . طلب بطالن حكم المحكم في حاالت محـددة علـى سـبيل الحـصر              -
 . علة ذلك. لى النعي عليه بذات األوجه التي تصلح سبباً الستئناف األحكامللتوصل إ

  )٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٦الطعن (

 .ماهيته. حكم المحكمين -٣٦٨٦

المقضي وغير جائز الطعـن عليـه بـاإلجراءات المقـررة بقـانون       حكم المحكمين له حجية األمر  -
 .رفع دعوى البطالن في حاالت معينة. االستثناء. المرافعات

عـدم سـريان هـذه القاعـدة علـى          . للحكم هو القصور في أسباب الحكم الواقعية      القصور المبطل    -
ال يعيبه إيراد أسبابه بصفة عامـة أو مجملـة تنـصب علـى مقطـع النـزاع وال        . حكم المحكمين 

 . مخالفة فيها للقانون

  )٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٩الطعن (

التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكـيم واحتـرام األصـول العامـة فـي قـانون            -٣٦٨٧
  .المرافعات وحماية حقوق الدفاع

جواز الطعن استثناء على حكم التحكيم بدعوى بطالن أصـلية متـى وقـع بطـالن فيـه أو فـي                      -
  .أساس ذلك. إجراءاته
  )١٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦لطعن ا(

القضاء ببطالن حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمـة للموضـوع الـذي فـصل فيـه هـذا                    -٣٦٨٨
  .الحكم

سـبب  . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضي بـبطالن الحكـم المطعـون فيـه                 -
  .أساس ذلك.  واليتهاعدم استنفاد تلك المحكمة. ذلك

  )١٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٣٤ -  

أسـباب الطعـن عليهـا هـي األسـباب الـواردة            . األحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي      -٣٦٨٩
بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتمـاس إعـادة النظـر ومنهـا وقـوع غـش مـن                 

  .المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.  أثر في الحكمالخصم
  )١٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٧الطعن (

الطعن في حكم المحكم الـصادر نهائيـاً يكـون بـدعوى بطـالن أصـلية ترفـع بـاإلجراءات                     -٣٦٩٠
  .ماهية هذه الحاالت. المعتادة أمام المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع في حاالت معينة

  .لهيئة التحكيم السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى -
  )١٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٦٧/١٩٩٦الطعن (

الطعن في حكم المحكم الـصادر نهائيـاً يكـون بـدعوى بطـالن أصـلية ترفـع بـاإلجراءات                     -٣٦٩١
  .ماهية تلك الحاالت.  بنظر النزاع في حاالت معينةالمعتادة أمام المحكمة المختصة أصالً

  )١٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٧/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٠٢/١٩٩٧الطعن (

وجـوب أال يتخـذ وسـيلة للتوصـل         . طلب ذوي الشأن بطالن حكم المحكم في الحاالت المحـددة          -٣٦٩٢
  .علة ذلك. ناف األحكامإلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً الستئ

  )١٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٧/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٠٢/١٩٩٧الطعن (

  .عدم جواز استئناف حكم المحكم إال إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خالف ذلك -٣٦٩٣
  .ما يترتب على ذلك. إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات -

  )١٤١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤١/١٩٩٨الطعن (

االسـتئناف عندئـذ   . عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتفـق الخـصوم علـى خـالف ذلـك       -٣٦٩٤
خـضوعه فـي ذلـك للقواعـد المقـررة السـتئناف            . يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة اسـتئنافية      

  .األحكام الصادرة من المحاكم
  . ترفع إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاعالدعوى بطلب بطالن حكم المحكم -
مثـال  . قصر الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف واألحكـام االنتهائيـة            -

 .لطعن غير جائز بطلب بطالن حكم المحكم

  )١٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٤/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٣/١٩٩٩الطعن (

جـوازه فـي حـاالت محـددة علـى سـبيل            . م بدعوى البطالن األصـلية    الطعن في حكم المحك    -٣٦٩٥
عدم جواز اتخاذ هذه الحـاالت وسـيلة للتوصـل إلـى النعـي علـى                .  مرافعات ١٨٦م. الحصر

أن القاعـدة هـي عـدم       : علـة ذلـك   . الحكم بذات األوجه التي تصلح سبباً السـتئناف األحكـام         



 المرافعات        

 

- ٦٣٥ -  

 .جواز استئناف حكم المحكم

  )١٦٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/٢/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (

النعـي بهـا موجـه فـي حقيقتـه إلـى            . أوجه النعي التي ال تصلح أسباباً لبطالن حكم المحكمين         -٣٦٩٦
 .عدم قبولها. أثره. حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه

  )١٦٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٣١/٢٠٠٢الطعن (

الطعن عليـه بـدعوى بطـالن أصـلية فـي           . االستثناء. األصل عدم جواز استئنافه   . حكم المحكم  -٣٦٩٧
عـدم جـواز اتخـاذ تلـك        . ماهية تلك الحـاالت   . حاالت معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر      

علـة  . الحاالت وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تـصلح سـبباً السـتئناف األحكـام               
 .ذلك

إقامـة دعـوى    . نهائي ملـزم لطرفـي النـزاع      . نة التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية     حكم لج  -
. طعناً عليه بأسباب ال تندرج تحت إحدى الحاالت التـي تجيـز رفـع دعـوى الـبطالن اسـتثناء                   

 .ال عيب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. ال يجوز

  )١٦٤امس المجلد الرابع ص مج القسم الخ٢٥/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٤٠/٢٠٠٤الطعن (

إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنـة التحكـيم بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة علـى              -٣٦٩٨
أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها وال تنـدرج تحـت إحـدى الحـاالت التـي تجيـز رفـع                    

 انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـي هـذه           . طعنها على ذلك القرار غير جـائز      . دعوى البطالن 
. النعي علـى الحكـم فـي هـذا الـشأن          . ال مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه      . النتيجة الصحيحة 
 .على غير أساس

  )١٦٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية -٥

نهائيـة وواجبـة النفـاذ      .  لـألوراق الماليـة    القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويـت        -٣٦٩٩
 .وال يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات

  )١٦٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٠٦/٢٠٠١الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٣٦ -  

لجنـة   توقيـع مـسودته مـن رئـيس ال         بوجو. قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية       -٣٧٠٠
قعـت  ويكون صحيحاً إذا وقـع علـى نـسخته األصـلية رئيـسها وأمـين الـسر وو                 . وأعضائها

 .مثال. أساس ذلك. مسودته من أغلبية أعضائها

  )١٦٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٨/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٠/٢٠٠٤الطعن (

ـ   . الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف          -٣٧٠١ اً كانـت المـادة التـي       جـائز أي
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             
نـزاع   فـي   انـت المحكمـة التـي أصـدرته إذا فـصل          بذات الطريق في أي حكم انتهائي أيـاً ك        

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

  )١٦٨ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥الطعن (

 المـشتملة  - بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة    -وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكـيم        -٣٧٠٢
اعتبـار  . توقيعهـا مـن األغلبيـة     . على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعـضاء اللجنـة          

، ١٥المـواد   . لجنـة وأمـين الـسر     توقيعها من رئـيس ال    . 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

  )١٦٨ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:زعات األسهم باألجل التحكيم في منا-٦

تنفيـذ الحكـم    . اقتصار دورها علـى إصـدار الحكـم النهـائي الملـزم للطـرفين             . هيئة التحكيم  -٣٧٠٣
 .مثال. خضوعه للقواعد العامة. واستيفاء المبلغ المحكوم به

  )٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٦/١٩٨٥الطعن (

 .اء العادياألصل فيها للقض. والية القضاء -٣٧٠٤

اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعـامالت فـي أسـهم الـشركات التـي                  -
 .اختصاص استثنائي. تمت باألجل

الرسوم المسددة لصندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلـق بأسـهم الـشركات التـي تمـت باألجـل         -
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للمحـاكم  . زعـات الناشـئة عنهـا     االختـصاص بالمنا  . عن تسجيل المعامالت المتعلقة بهذه األسهم     
 .العادية

  )٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢١/١٩٨٨الطعن (

الوالية العامة في الفصل في جميع المنازعات المتعلقـة بـاألحوال الشخـصية والمـسائل المدنيـة        -٣٧٠٥
 . للمحاكم عدا ما استثنى. والتجارية والجرائم

المعامالت في أسهم الـشركات التـي تمـت باألجـل والمطالبـات المترتبـة               المنازعات المتعلقة ب   -
 .مناط هذا االختصاص وحدوده. استثناء. االختصاص بهيئة التحكيم. عليها

  )٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٨الطعن (

حكمـة الكليـة المـشكلة      منـوط بإحـدى دوائـر الم      . االختصاص بنظر منازعات األسهم باألجل     -٣٧٠٦
  .أحكامها نهائية. من ثالثة قضاة تتولى اختصاصات هيئة التحكيم

  )١٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٦الطعن (

: مقتـضاه . قرار هيئة تحكيم معامالت األسهم باألجل بمنع المـدين مـن التـصرف فـي أموالـه                 -٣٧٠٧
ألموال أو التصرف فيها وال يعد ذلك نقـصاً فـي أهليتـه بـل هـو                 غل يد المدين من إدارة هذه ا      

 .بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها

  )١٤٣ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٧/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٧الطعن (
  

  -:التحكيم في منازعات األحوال الشخصية -٧

إضـرار أحـد الـزوجين      . مـا يـسوغه   . مالتفريق القضائي بين الزوجين عـن طريـق التحكـي          -٣٧٠٨
معيار الضرر المسوغ للتفريـق هـو عـدم اسـتطاعة دوام العـشرة بـين                . باآلخر قوالً أو فعالً   

 .أمثالهما

  )٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٤/١٩٩٠ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٩الطعن (

. التطليـق للـضرر   سعي المحكمة لإلصالح بين الـزوجين قبـل الحكـم فـي دعـوى الزوجـة                  -٣٧٠٩
عليهـا اتخـاذ    . الزمـه . تعذر هـذا اإلصـالح علـى المحكـم        . تعلقه بالنظام العام  . واجب عليها 

 .ما يكفي لتسبيب الحكم في هذا الشأن. إجراءات التحكيم

  )٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦٤/١٩٩٤الطعن (
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. قـضاء الحكـم رغـم ذلـك بـالتطليق         . د المسيء من الزوجين   اختالف المحكمين الثالثة في تحدي     -٣٧١٠
  .ال عيب
  )١٤٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٤/١٩٩٨الطعن (

. أن يكون أحدهما من أهـل الـزوج والثـاني مـن أهـل الزوجـة               . األصل فيه . تعيين المحكمين  -٣٧١١
 .عنها جائزتعيين والد الزوجة حكماً . علة ذلك وأساسه

  )١٤٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣٠/١٠/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٩٩الطعن (

محاولـة اإلصـالح    : تباعه في دعوى التطليـق للـضرر والقـضاء فيهـا          اما يلزم على المحكمة      -٣٧١٢
  . في شأن األحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق١٣٢، ١٣٠، ١٢٧المواد . وتعيين الحكمين

 .أثره. يرهماتقديم الحكمين لتقر -

  )١٦٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٠/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٦/٢٠٠١الطعن (

تكـرار الـشكوى مـن الزوجـة لـم          . شرطه تعذر اإلصـالح علـى المحكمـة       . تعيين الحكمين  -٣٧١٣
 .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق١٢٦م. يشترطه نص القانون

  )١٦٩الخامس المجلد الرابع ص مج القسم ٣٠/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

. الزمـه . تعـذر ذلـك   . لمحكمة محاولة اإلصالح بـين الـزوجين      على ا . دعوى التطليق للضرر   -٣٧١٤
عـدم  . قضاء المحكمة بمـا اتفقـا عليـه       : الزمه. اتفاق الحكمين . تعيين حكمين من أهل الزوجين    

المـواد  . ا عليـه للمحكمة تعيين حكم مرجح من غير أهل الزوجين والقـضاء بمـا اتفقـو       . اتفاقهما
 . في شأن األحوال الشخصية١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون رقم ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧

  )١٧٠ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/١/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٦٣/٢٠٠٣الطعن (

سـلطة تقديريـة    . التعرف على شخص المسيء مـن الـزوجين عنـد اخـتالف آراء الحكمـين               -٣٧١٥
دخوله في سلطتها في فهـم الواقـع وبحـث الـدالئل والمـستندات              . لكعلة ذ . لمحكمة الموضوع 

 .مثال. المقدمة إليها

  )١٧٠ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٨/٢٠٠٤الطعن (

ـ حق كـل منه   . مؤداه. إضرار أحد الزوجين باآلخر قوالً أو فعالً       -٣٧١٦ فـشل  . ا فـي طلـب التفريـق      م
ـ  للمحكمـة   . اختالفهمـا فـي الـرأي     . تعيين حكمين . أثره. ح بينهما المحكمة في اإلصال   ين أن تُع

اتبـاع المحكمـة    . أثـره . رائهـم تفـرق آ  .  يتفق عليه األكثريـة مـنهم      حكماً مرجحاً والقضاء بما   
ــة  ــراءات العادي ــواد . لإلج ــسنة ٥١ ق ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦الم  ١٩٨٤ ل

 . في شأن األحوال الشخصية
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ي الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيهـا وكفايـة األسـباب التـي بنيـت عليهـا                  فهم الواقع ف   -
. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخالص قيام الـشقاق        

 .مثال. شرط ذلك

  )١٧٠ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/١١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣١٥/٢٠٠٤الطعن (

. حقها في الحكم بـالتفريق دون إحالـة النـزاع إلـي حكمـين             .تي تنظر دعوى التطليق   المحكمة ال  -٣٧١٧
عـدم إطالـة أمـد الـدعوى دون         : علـة ذلـك   .ثبوت حصول الضرر بوجه قطعـي     : شرط ذلك 

أن ندب الحكام ال يكون إال في حالـة عـدم ثبـوت الـضرر بطـرق اإلثبـات                   : مفاد ذلك . طائل
 .الشرعية

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٧/٥/٢٠٠٥جلسة  أحوال شخصية ٢٩٨/٢٠٠٥الطعن (

. إحالـة النـزاع إلـى حكمـين       . كاٍف لقضاء المحكمة بـالطالق    . ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي     -٣٧١٨
 ٥١ ق   ١٢٧م  . عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مـع إصـرار الزوجـة علـى التطليـق               : شرطه
  . بشأن األحوال الشخصية المعدل١٩٨٤لسنة 

للمحكمـة االلتفـات عنـه متـى وجـدت فـي            . لى التحقيق لـيس حقـاً للخـصوم       طلب اإلحالة إ   -
مثال لتـسبيب سـائغ لحكـم صـادر بتطليـق دون            . األوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه      

 .بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦١/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:١٩٩٥ لسنة ١١التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم  -٨

  .١١/١٩٩٥ ق ٢م. مناطه. اختصاص هيئة التحكيم -٣٧١٩
 ٢١/١٩٨١ ق   ٥ ،   ٤،  ١المـواد   . المنازعـات اإلداريـة   . حـدوده . اختصاص الـدائرة اإلداريـة     -

مثال بشأن اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظـر طلـب التعـويض عـن قـرار مجلـس                   . المعدل
  . بتعطيل جريدةالوزراء
  )١٤٣ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٦الطعن (

هـي  .  بـشأن التحكـيم فيهـا      ١٩٩٥ لـسنة    ١١المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القـانون         -٣٧٢٠
مثـال  . المنازعات التي تختص بها هيئـة التحكـيم دون المنازعـات المتعلقـة بـالقرار اإلداري               

  .د أشغالبشأن عق
  )١٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٥/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥١/١٩٩٧الطعن (
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انتقـال  . األمـوال محـل إدارتـه     . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١البنك المدير للمديونية الخاضـعة للقـانون         -٣٧٢١
. علـة ذلـك ومـؤداه     . ليـست قـرارات إداريـة     . قراراتـه بـشأنها   . ملكيتها للدولة ملكية خاصة   

  .كيم بهااختصاص هيئة التح
  )١٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣٠/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ انالطعن(

المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيهـا هـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة التـي                   -٣٧٢٢
تخـتص بهـا الـدائرة      . المنازعـات المتعلقـة بعقـد إداري      . صدر القانون بشأن التحكـيم فيهـا      

  .ة بالمحكمة الكلية دون هيئة التحكيماإلداري
  )١٤٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢/١٩٩٧الطعن (

هيئة التحكيم تفصل في الدفع المتعلق بعـدم اختـصاصها متـى تـم التمـسك بهـذا الـدفع قبـل                       -٣٧٢٣
  .مثال.التحدث في الموضوع وإال سقط الحق فيه

  )١٤٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٩/١١/١٩٩٨ جلسة  تجاري١٤٩/١٩٩٨، ١٤٣ انالطعن(

.  بـشأن التحكـيم القـضائي      ١٩٩٥ لـسنة    ١١هيئات التحكيم تخضع لألحكام الـواردة بالقـانون          -٣٧٢٤
خضوعها ألحكام قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة يكـون فيمـا ال يتعـارض                . أساس ذلك 

  .مرافعات في هذا المجالالمقصود بأحكام قانون ال. مع أحكام القانون األول
  )١٤٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/٥/١٩٩٩اري جلسة إد ٢٩٥/١٩٩٨الطعن (

ال اختـصاص لهـا بالفـصل فـي         . ماهيتهـا . المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيهـا        -٣٧٢٥
يـة  المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية ممـا تخـتص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بوال                

  .الفصل فيها وحدها
  )١٤٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٩/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٦٨/١٩٩٩الطعن (

 ال تخـتص بنظـر المنازعـات        ١٩٩٥ لـسنة    ١١هيئات التحكيم القضائي المشكلة تنفيذاً للقـانون         -٣٧٢٦
  .االختصاص في ذلك للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية. اإلدارية
  )١٤٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٥/٣/٢٠٠٠ري جلسة  تجا٤٣١/١٩٩٩الطعن (

منهـا  . حاالت محددة قانوناً يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر مـن هيئـة التحكـيم بـالتمييز                 -٣٧٢٧
عدم جـواز الطعـن علـى هـذا الحكـم           . وقوع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثر في الحكم         

  . مثال. الة عن الطعن بالتمييزوجوب إيداع كف. بأي طريق آخر من طرق الطعن
  . عدم جواز اإلحالة من محكمة أدني إلى محكمة أعلى -

  )١٤٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٩/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٤/٢٠٠٠الطعن (
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المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيهـا هـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة التـي                   -٣٧٢٨
 . بشأن التحكيم فيها١٩٩٥ لسنة ١١صدر القانون 

  )١٤٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٤/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤١٢/٢٠٠٠الطعن (

لـذوى الـشأن    . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ و   ١٩٩٥ لـسنة    ١١العقود المبرمة بعـد سـريان القـانونين          -٣٧٢٩
والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة االتفاق علـى تـسوية منازعـاتهم الناشـئة عنهـا بطريـق                 

قـصره علـى    . نظـام خـاص   . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦وص عليه في القـانون      التحكيم المنص . مالتحكي
المنازعات التي تنشأ بين تلـك المـشروعات أو بينهـا وبـين الجهـة التـي تتـولى إدارة تلـك                      

 ١م  . المناطق أو غيرها من السلطات واألجهـزة ذات الـصلة بنـشاط العمـل بالمنـاطق الحـرة                 
  .  بشأن المناطق الحرة١٩٩٥ لسنة ٢٦ ق ١٤قضائي،  بشأن التحكيم ال١٩٩٥ لسنة ١١ق 

 وانـصبا علـى اسـتغالل قـسائم         ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقـانون          -
بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطـرفين إلـى االتفـاق علـى طريـق التحكـيم                  

خـروج المنازعـة    . أثـره . الحـرة  بشأن المنـاطق     ١٩٩٥ لسنة   ٢٦المنصوص عليه في القانون     
 .١٩٩٥ لسنة ١١عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 

  )١٧٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١١/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٠٦/٢٠٠٤الطعن (
  

 -:١٩٩٥ لسنة ٢٦ المناطق الحرة رقمالتحكيم وفقاً لقانون  -٩

لـذوى الـشأن    . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ و   ١٩٩٥ لـسنة    ١١ن القـانونين    العقود المبرمة بعـد سـريا      -٣٧٣٠
والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة االتفاق علـى تـسوية منازعـاتهم الناشـئة عنهـا بطريـق                 

قـصره علـى    . نظـام خـاص   . ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦وص عليه في القـانون      التحكيم المنص . التحكيم
ـ             ين الجهـة التـي تتـولى إدارة تلـك          المنازعات التي تنشأ بين تلـك المـشروعات أو بينهـا وب

 ١م  . المناطق أو غيرها من السلطات واألجهـزة ذات الـصلة بنـشاط العمـل بالمنـاطق الحـرة                 
  .  بشأن المناطق الحرة١٩٩٥ لسنة ٢٦ ق ١٤ بشأن التحكيم القضائي، ١٩٩٥ لسنة ١١ق 

ل قـسائم    وانـصبا علـى اسـتغال      ١٩٩٥ لـسنة    ٢٦ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقـانون          -
بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطـرفين إلـى االتفـاق علـى طريـق التحكـيم                  

خـروج المنازعـة    . أثـره .  بشأن المنـاطق الحـرة     ١٩٩٥ لسنة   ٢٦المنصوص عليه في القانون     
 .١٩٩٥ لسنة ١١عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 

  )١٧٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١١/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٠٦/٢٠٠٤الطعن (
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  -:التحكيم الطبي في مجال المنازعات العمالية -١٠

اقتـصاره علـى سـلوك    . لزوم تقدم العامل بطلبه إلى وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل أوالً            -٣٧٣١
 .أساس ذلك. ال محل له عند اللجوء إلى التحكيم. سبيل الدعوى العمالية

 .نون العمل ال يمنع من اللجوء إلى التحكيم لفض األنزعة المترتبة على خالفات العملقا -

  )٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١٨/١٩٨٩الطعن (

لعاهـة  ااختصاص لجنة التحكيم الطبي بالفـصل فـي الخـالف بـشأن فتـرة العـالج وتخلـف                    -٣٧٣٢
 بـشأن تنظـيم إجـراءات    ٢٣/١٩٧٤القـرار الـوزاري   . والقدرة على االسـتمرار فـي العمـل      

 .التحكيم الطبي في حاالت إصابات العمل وأمراض المهنة

 .مؤداه. خلو القرار الوزاري من إلزام اللجنة بتوقيع الكشف الطبي على العامل المصاب -

  )٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٩٥ عمالي جلسة ٣٣/١٩٩٤الطعن (

  -:في مجال التأمينالتحكيم  -١١

 .شرطه. االحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطالن أو بالسقوط أو بالتحكيم -٣٧٣٣

بروز شروط وثيقة التأمين وتميزها عن غيرهـا مـن الـشروط واقـع تـستقل بتقـديره محكمـة                 -
 .الموضوع

  )٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢/١٩٩٠الطعن (

  -:وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وتنفيذه -١٢

. أثــره. انــضمام الكويــت إليهــا. اتفاقيــة نيويــورك بــاالعتراف وتنفيــذ أحكــام المحكمــين -٣٧٣٤
 .صيرورتها من قوانين الدولة

انطبـاق االتفاقيـة علـى      . مـؤداه . ما لم يكـن قـد تـم تنفيـذه         فيسريان طرق التنفيذ بأثر فوري       -
ا بطلب تنفيذ أحكام المحكمين األجنبيـة ولـو صـدرت األحكـام قبـل               الدعاوى التي ترفع في ظله    

 .نفاذها

  )٤٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٠الطعن (

 .دليل ذلك. عدم تعارضه واعتبارات النظام العام في الكويت. انفراد محكم واحد بالحكم -٣٧٣٥

  )٤٤٩لقسم األول المجلد األول ص مج ا٢٧/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٠الطعن (
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مـا يعتبـر مـن      . شـموله . تحديد نطاق العقد ال يقتصر فيه على ما اتجهت إليه نيـة المتعاقـدين              -٣٧٣٦
مثـال بـشأن مـشارطة تحكـيم طبقـاً          . مستلزمات العقد ومنها األحكام القانونية المكملة والمفسرة      

 .التفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين

قيـام قرينـة قانونيـة      . أثـره . تقديم طالب االعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه للمستندات المطلوبـة         -
قابلة إلثبات العكس على صحة حكم التحكيم من حيـث تـشكيل الهيئـة وكونـه متفقـاً مـع إرادة                     
الطرفين واألحكام القانونية المكملة والمفـسرة لهـذه اإلرادة فـي قـانون البلـد الـذي تـم فيـه                     

 .للخصم اآلخر دحض هذه القرينة. كيمالتح

  )٤٤٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٠الطعن (

 .ال بطالن. إيداع صورة االتفاق على التحكيم دون أصله -٣٧٣٧

  )٤٥٠ مج القسم األول المجلد األول ص٣/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨١الطعن (

مجـال تطبيـق    . كيفيته وضوابطه والقانون الـذي يـسري بـشأنه        . تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية    -٣٧٣٨
 .كل من قانون المرافعات الكويتي واتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين

  )٤٥٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١١٥/١٩٨٣الطعن (

. تقـديم هـذه المـستندات     . هـي مـا   . المستندات الواجب تقديمها لتنفيذ حكم المحكمـين األجنبـي         -٣٧٣٩
 .توافر قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس على صحة حكم التحكيم وأنه ملزم ألطرافه. أثره

  )٤٥١ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١١٥/١٩٨٣الطعن (

 .المستندات الالزمة لذلك. طلب االعتراف وتنفيذ حكم المحكم األجنبي -٣٧٤٠

  )٤٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١١٧/١٩٨٥الطعن (

. األمر الذي يصدره رئيس المحكمـة الكليـة ويعتبـر حكـم المحكـم بمقتـضاه واجـب التنفيـذ                    -٣٧٤١
مراقبة عمل المحكم بالتثبت مـن وجـود مـشارطة التحكـيم وأن المحكـم راعـى                 : المقصود به 

محكمـة بـصفته قاضـياً لألمـور الوقتيـة حـق            ال يجوز لـرئيس ال    . الشكل الذي يتطلبه القانون   
 .بحث الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون

  )١٧٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٢٧/٢٠٠٤الطعن (

قصر طلبات الطاعن على إلغاء األمر بوضـع الـصيغة التنفيذيـة علـى حكـم التحكـيم دون أن                     -٣٧٤٢
عـدم اشـتراط إعـالن هـذا        . ن إعالن حكم التحكيم مذيالً بالصيغة التنفيذيـة       يتضمن طلباً ببطال  

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

  )١٧٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٢٧/٢٠٠٤الطعن (

التثبـت مـن انتفـاء موانـع        . شـرطه . إصدار األمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكـم         -٣٧٤٣
تـصدى الحكـم للفـصل فـي الـدفع بـه            . من موانع التنفيـذ   . سقوط الحكم بمضي المدة   . تنفيذه
 .ال يعيبه. وقبوله

  )١٧٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٣١/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ١١٣/٢٠٠٤الطعن (

  -:تنفيذ حكم التحكيم األجنبي -١٣

 التحقق مـن صـدورها مـن هيئـة قـضائية            . شرطه . الكويت فيتنفيذ األحكام واألوامر األجنبية      -٣٧٤٤
  . صدر فيهالذيمختصة وفقاً لقانون البلد 

  .نبية متى تعد وطنية ومتى تعد أج.أحكام المحكمين -

  )٩٤ سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤ لسنة ١الطعن رقم ( 

. انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك باالعتراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين األجنبيـة أثـره                 -٣٧٤٥
 .اعتبار أحكام االتفاقية من قوانين الدولة

 لقواعـد المرافعـات     خـضوعها . إجراءات الحصول على األمر بتنفيذ حكم المحكمـين األجنبـي          -
 .في اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ

القواعد المتعلقة بالشروط الالزم توافرهـا فـي حكـم المحكمـين وعـبء إثباتهـا والمـستندات                   -
. الواجب على طالب التنفيـذ تقـديمها وحـدود سـلطة القاضـي عنـد إصـدار األمـر بالتنفيـذ                    

 .علة ذلك. خضوعها ألحكام االتفاقية

  )٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٧الطعن (

إغفـال المتعاقـدين لـبعض      . علـة ذلـك   . شموله لألحكام القانونية المكملة والمفسرة    . نطاق العقد  -٣٧٤٦
اعتبـار األحكـام المكملـة      : مـؤدى ذلـك   . التفصيالت اعتماداً على النص عليهـا فـي القـانون         

 . دينوالمفسرة بمثابة إرادة مفترضة للمتعاق

يعـد  . تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعـة مـن اتفاقيـة نيويـورك                -
علـى الخـصم الـذي يحـتج عليـه          . قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس على صحة حكم التحكـيم         

 .مثال. بهذا الحكم تقديم الدليل الذي يدحض تلك القرينة

  )٩٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٧الطعن (
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قيـام قرينـة   . أثـر تقـديمها  . المستندات الواجب على طالب تنفيذ حكم المحكمين األجنبي تقـديمها   -٣٧٤٧
. قابليـة هـذه القرينـة إلثبـات العكـس         . قانونية لصالحه على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ       

 .على الخصم الذي يرغب توقي التنفيذ. عبء إثباته

  )٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٨الطعن (

انضمام دولة الكويت إلـى اتفاقيـة نيويـورك الخاصـة بـاالعتراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين                    -٣٧٤٨
نطـاق تطبيـق قواعـد      . الغايـة المتوخـاة منهـا     . ١٩٧٨ لـسنة    ١٠مرسوم بقـانون    . األجنبية

 .لمطلوب إليه التنفيذ ونطاق نصوص االتفاقيةالمرافعات المتبعة في اإلقليم ا

  )٧٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٩٢الطعن (

المستندات التي يلتزم طالب تنفيذ حكـم المحكمـة األجنبـي بتقـديمها وفقـاً التفاقيـة نيويـورك                    -٣٧٤٩
قيـام قرينـة    : م تلـك المـستندات    وأثر تقـدي  . الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية     

قانونية قابلة إلثبات العكس على صحة حكم التحكيم مـن حيـث تـشكيل الهيئـة التـي أصـدرته                    
واتفاقه وإرادة أطرافه واألحكام القانونية المكملـة والمفـسرة وصـحة اإلجـراءات التـي اتبعـت            

 .فيتهكي. على عاتق من يحتج بها عليه. دحض هذه القرينة. وأنه ملزم ألطرافه

  )٧٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٩٢الطعن (

. انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتـراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين األجنبيـة                 -٣٧٥٠
اعتراف كل من الدول المتعاقـدة بحجيـة حكـم التحكـيم واألمـر بتنفيـذه وفقـاً لقواعـد                    . أثره

. توحيـد معاملـة حكـم التحكـيم األجنبـي         . غاية ذلك .  اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ    المرافعات في 
المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة الحـصول علـى األمـر بتنفيـذ الحكـم فـي           

علـة  . اإلقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكـم ولـو كانـت مغـايرة     
عـدا ذلـك ممـا يتعلـق بالـشروط الـشكلية            . زدواج اإلجرائي المفضي إلى التعقيد    منع اال : ذلك

والموضوعية الالزمة للحكم وعبء إثباتها والمـستندات الواجـب علـى طالـب التنفيـذ تقـديمها                 
  .خضوعه لنصوص االتفاقية وحدها. وحدود سلطة القاضي في إصدار األمر بالتنفيذ

قيـام  . أثـره . وبة لالعتراف وتنفيـذ حكـم التحكـيم األجنبـي         تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطل     -
  .قابلية هذه القرينة إلثبات العكس. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ

  )١٤٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٠/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨٠/١٩٩٧الطعن (

مثـال بـشأن    . شـرطه . ن التحكـيم األردنـي    حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفقـاً لقـانو         -٣٧٥١
 .طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك

  )١٤٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٠/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨٠/١٩٩٧الطعن (
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سلوك طالب التنفيذ إجراءات التـداعي الواجـب اتباعهـا للحـصول علـى              . حكم التحكيم األجنبي   -٣٧٥٢
ر بتنفيذ الحكم وتقديمه المـستندات المنـصوص عليهـا فـي المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة                    األم

قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة إلثبـات العكـس علـى صـحة حكـم التحكـيم                 . أثره. نيويورك
ـ للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم       . وقابليته للتنفيذ   تنفيـذه بتقـديم الـدليل الـذي يـدحض           قيوت
 واقع النصوص القانونية فـي البلـد الـذي تـم فيـه واألحكـام واألوامـر التـي                    هذه القرينة من  

 من اتفاقية نيويـورك بـشأن االعتـراف وتنفيـذ أحكـام             ٥،  ٤،  ٣المواد  . صدرت في هذا الشأن   
 .١٩٧٨ لسنة ١٠المحكمين األجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 

  )١٤٦سم الخامس المجلد الرابع ص مج الق٢١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

الكويت إلـى اتفاقيـة نيويـورك الخاصـة بـاالعتراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين                 دولة  انضمام   -٣٧٥٣
أن هذه االتفاقية تُعد قانوناً من قوانين الدولـة يلـزم القاضـي بإعمـال القواعـد                 . مؤداه. األجنبية

كـيم الـصادر مـن دولـة أخـرى          الواردة بها ويتعين على أطرافها االعتراف بحجية حكـم التح         
متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي يـنص عليهـا قانونهـا للحـصول علـى                   

 . األمر بتنفيذ الحكم

 . شرطه. تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت -

قرينـة قانونيـة   .  األجنبـي المـستندات الواجبـة لتنفيـذه بالكويـت       تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم     -
لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجـراءات التحكـيم وأنـه ملـزم ألطرافـه ولخـصمه                 

 .دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها

  )١٤٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

  -: المحكم ومصروفات التحكيمأتعاب -١٤

 .ال محل لقاعدة قاضي األصل هو قاضي الفرع. ماهيته. حكم المحكمين -٣٧٥٤

علـة  . ليس للمحكم سلطة تقدير أتعاب ومصروفات ما لم يتفق المحتكمـون علـى ذلـك صـراحة                 -
 .ذلك

  )٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٥/١٩٨٧الطعن (

السلطة في تقدير أتعاب المحكم ومـصروفات التحكـيم متـى أقامـت تقـديرها               لمحكمة الموضوع    -٣٧٥٥
 .على أسس مقبولة

  )٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٥/١٩٨٧الطعن (
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  يذـالتنف

 -:اختصاص قاضي التنفيذ -

جواز التظلم من األوامـر التـي يـصدرها بـذات الطريـق المقـرر               .  اختصاصه .قاضي التنفيذ  -٣٧٥٦
 .للتظلم من األوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

  )٥٠٤صالخامس  المجلد الخامس مج القسم ١٩/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٣٤/٢٠٠٥الطعن (

  -:تنفيذ العيني والتنفيذ بمقابلال -

 .متى يستعاض عن التنفيذ العيني بالتعويض -٣٧٥٧

  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٩/١٩٨٩، ٣٧ن ناالطع(

  .متى يصار إلى عوضه. األصل في تنفيذ االلتزام أن يكون عيناً -٣٧٥٨
  )٥٠٥ الثالث المجلد الثاني ص مج القسم١٨/٣/١٩٩٦ مدني جلسة ٩٥/١٩٩٥، ٦٣ انالطعن(

 مطالبة الدائن إلزام المدين بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بـسبب تعـذر  تنفيـذ االلتـزام عينـاً                    -٣٧٥٩
عجز المدين عن إثبات أن عدم التنفيـذ أو التـأخير كـان لـسبب أجنبـي                 . شرطه. أو التأخير فيه  
  .مثال: ال يد له فيه 

  )٥٠٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص مج١٤/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤٨/١٩٩٦الطعن (

ـ             -٣٧٦٠ اع التزام المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بالمأجور بحالة صـالحة لالنتفـاع بـه كـل االنتف
. قعـوده عـن ذلـك     . ر بالصيانة طوال سـريان مـدة اإليجـار        جؤالمقصود به اإليجار وتعهد الم    

  . إنقاص األجرةيرتب حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني أو فسخ اإليجار أو
حـصول المـستأجرمن القـضاء علـى إذن         . الزمـه . إخالل المؤجر بالتزامه بإجراء اإلصالحات     -

 . من األجرةفي إجرائها بنفسه خصماً

  )٥٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٣٧/١٩٩٥الطعن (

 لعينـي مـستحيالً بخطـأ المـدين أو        االستعاضة عن التنفيذ العيني بالتعويض متى أصبح التنفيـذ ا          -٣٧٦١
  .أساس ذلك. لم يطلبه الدائن

  )٨٥١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥١٣/١٩٩٦الطعن (
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متـى كـان ذلـك مـرده ظـروف          . لقاضي الموضوع أن يرد االلتزام المرهق إلي الحد المعقول         -٣٧٦٢
  .أساس ذلك. استثنائية

  .موضوعي. زام مرهقاً من عدمهتقدير ما إذا كان تنفيذ االلت -
  . هو معيار الشخص العادي.  من عدمهمعيار ما إذا كان الحادث االستثنائي متوقعاً -

  )٨٥٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٩/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٩٧الطعن (

 اسـتحالة   يشترط فيها أن تجعل تنفيـذ االلتـزام مـستحيالً         . القوة القاهرة التي ينقضي بها االلتزام      -٣٧٦٣
اقتـصار أثرهـا علـى وقفـه إلـي أن يـصبح             . االستحالة المؤقتة ال ينقضي بها االلتزام     . مطلقة

  .مثال. قابالً للتنفيذ
  )٨٥٣ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٤/١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٧/١٩٩٩الطعن (

تـه بـدعوى عـدم      عدم جـواز امتناعـه عـن تنفيـذ التزاما         ". الشاحنة"البائع لسيارة نقل األشياء      -٣٧٦٤
تـوافر الـشروط منـوط      . علـة ذلـك   . توافر الشروط الالزمة للترخيص في المشتري األجنبـي       

  .باإلدارة العامة للمرور
تـوافر ذلـك بخـروج المبيـع مـن ملـك            . وقوعه باسـتحالة تنفيـذه    . فسخ العقد الملزم للجانبين    -

  .البائع
  )٨٥٣جلد الثالث ص مج القسم الرابع الم١٥/١/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٢٦/١٩٩٩الطعن (

. مـؤدي ذلـك   . مستحقة التنفيـذ فـي وقـت واحـد        . االلتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين      -٣٧٦٥
لكل منهما االمتناع عن الوفاء بالتزامه في حالة امتنـاع المتعاقـد اآلخـر مـا لـم يتفـق علـى                      

  .خالفه أو يقضي العرف بغيره
  )٨٥٣م الرابع المجلد الثالث ص مج القس٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥٣/٢٠٠١الطعن (

دعوى استحقاق مآالً يقـصد بهـا تنفيـذ التزامـات البـائع والتـي               . ماهيتها. دعوى صحة التعاقد   -٣٧٦٦
من شأنها نقل الملكية للمشتري تنفيذاً عينياً والحصول علـى حكـم يقـوم تـسجيله مقـام تـسجيل         

 حـول ملكيـة البـائع       وجوب بحث كل ما يثـار مـن منازعـات         . أثر ذلك . العقد في نقل الملكية   
 .للمبيع عند الفصل فيها

  )٨٥٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣١/١٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٧١/٢٠٠١الطعن (

  -:إجراءات التنفيذ -

مجرد عدم اتخاذ الدائن اإلجراءات الواجبة ضد المدين عند حلـول أجـل الـدين أو تـأخره فـي                     -٣٧٦٧
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 .إلجراءاتماهية هذه ا.  ليس بمبرئ لذمة الكفيلاتخاذها

إنـذاره الـدائن اتخـاذ اإلجـراءات الواجبـة          . أن يطلب براءة ذمته من الكفالـة      متى يكون للكفيل     -
خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلنذار وعدم اتخاذ الدائن لها وعـدم تقـديم المـدين للكفيـل ضـماناً                    

 .متى يظل الكفيل ملتزماً حتى بعد حلول أجل االلتزام األصلي. كافياً

. وجوب تقـدم الـدائن بحقـه فـي تفليـسة المـدين            . دين قبل حلول أجل الدين المكفول     إفالس الم  -
قـدر مـا كـان      يسقط حقه فـي الرجـوع عليـه ب        . لكفيلجزاء تخلفه عن ذلك عند رجوعه على ا       
 .يستوفيه لو أنه تقدم بحقه في تفليسة المدين

  )٤٦٦ي ص مج القسم الثاني المجلد الثان١٠/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٦الطعن (

 .ما يتوقف وجود االلتزام على تحققه. الشرط الواقف -٣٧٦٨

 .شرط صحيح. دة الغيرارق على إرادة أحد طرفي االلتزام وإالشرط الواقف المعل -

أثر ذلـك حظـر اتخـاذ الـدائن لوسـائل           . أثناء فترة تعليقه يكون وجوداً غير مؤكد      وجود االلتزام    -
 .لشرطالتنفيذ القتضاء حقه جبراً طالما لم يتحقق ا

  )٤٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/١٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٢/١٩٨٧الطعن (

قضاء الحكـم برفـضها ينبنـي عليـه انتفـاء           . دعوى االستحقاق الفرعية هي دعوى ملكية أساساً       -٣٧٦٩
 .صفة الحائز عن رافعها وعدم أحقيته في طلب بطالن إجراءات التنفيذ

  )٤٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٢ مدني جلسة ٩/١٩٩٠الطعن (

 .علة ذلك. بطالن التنفيذ. أثره. عدم إعالن السند التنفيذي أو بطالن هذا اإلعالن -٣٧٧٠

  )٥٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩٤الطعن (

ـ        -٣٧٧١ ضاء فـي  صاحب المصلحة من طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكـم الجزائـي المتـضمن ق
عـدم  . مـا يـشترط ومـا ال يـشترط فيـه          . مسألة مدنية أو بالرد أو التعـويض أو المـصاريف         

 .اقتصاره على من كان خصماً

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤/١٩٩٥الطعن (

 .  مرافعات١٨٩م . تشكيلها. إدارة تنفيذ األحكام القضائية -٣٧٧٢

التحقـق مـن    . أن يكون من يوجه إليه التنفيـذ هـو المحكـوم عليـه            . ابطهمن ضو . 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
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إسـاءة السـتعمال حـق      . االنحـراف فـي اسـتعمالها     . ائيةإجراءات التنفيذ من اإلجراءات القض     -
 .مثال. التقاضي

  )٥٠٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤الطعن (

  .ال تتم إال في مواجهة المحكوم عليه. إجراءات التنفيذ -٣٧٧٣
 بالكويـت إال  ال يجـوز األمـر بتنفيـذه    . الحكم األجنبي ولو كان حـائزاً لقـوة األمـر المقـضي            -

 .مؤدى ذلك.  مرافعات١٩٩باإلجراءات والشروط التي أوردتها المادة 

  )٥١١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٢/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٠٠/٢٠٠٢، ١٩٥الطعنان (

 أوامـر والئيـة فـي حـاالت حـددها           -أو مـن يقـوم مقامـه      -جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ       -٣٧٧٤
جـواز الـتظلم منـه أمـام        .  علـى عقـار    الئي الصادر برفض طلب الحجـز     األمر الو . المشرع

 .مثال. المحكمة الكلية

  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

وجوب أن يكـون سـابقاً علـى الجلـسة المحـددة            . االعتراض على صحة اإلعالن بالبيع بالمزاد      -٣٧٧٥
البطالن المتعلقة بـاإلجراءات الـسابقة علـى جلـسة البيـع واالعتـراض              أوجه  . للبيع بثالثة أيام  

. أثـره . فـوات هـذين الميعـادين   . وجوب إبدائها في ميعاد مدته عـشرة أيـام     . على شروط البيع  
  . سقوط الحق في إبدائهما

وجوب تمامـه بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة            . إبداء أوجه بطالن اإلعالن عن البيع بالمزاد       -
  . التي يتبعها قاضي البيوع المختص بالمنازعةالكلية 

إبداء أوجه البطالن المتعلقة بـاإلجراءات الـسابقة علـى جلـسة البيـع لعيـب فـي الـشكل أو                      -
جوازها لطالـب التنفيـذ وللمـدين والحـائز والكفيـل           . الموضوع والمالحظات على شروط البيع    

متـى كـانوا طرفـاً فـي إجـراءات          العيني والدائنين وأصحاب الحقوق المقيدة بالسجل العقـاري         
تمامه بطريـق الـدعوى المبتـدأة التـي ترفـع بـاإلجراءات المعتـادة أمـام                 . التنفيذ على العقار  
  . المحكمة المختصة

 .نطاقها. دعوى االعتراض على البيع -

 )١٦٠ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٤١٣/٢٠٠٧الطعن (

األمـر الـصادر بـه خـالل ثمانيـة أيـام             و محجوز عليه بمحضر الحجز   زام الحاجز بإعالن ال   تال -٣٧٧٦
 وبأن يرفـع الـدعوى بثبـوت الحـق وصـحة      -  قبليكن قد أعلن به من مالم  -من تاريخ توقيعه  

التحفظي وحجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر            تعلقه بالحجز    .الحجز وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن      
المـواد  . ال يـشترط لـصحته ذلـك      . موقع علـى العقـار    الحجز التنفيذي ال  .  محله منقوالً  إذا كان 



 المرافعات        

 

- ٦٥٣ -  

 . من قانون المرافعات وما بعدها٢٦٣ و وما بعدها٢٢٥

 )٣١٣ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/١/٢٠٠٩جلسة  مدني ٥٩١/٢٠٠٧الطعن (

. األحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون تنفيـذها علـى مـسئولية طالـب التنفيـذ وحـده                   -٣٧٧٧
 المحكوم له وإقدامه على تنفيذ الحكم مع علمـه أنـه معـرض لإللغـاء عنـد الطعـن                    عدم تريث 

يلُـزم طالـب    تحمل مخاطره إذا ما ُألغى الحكم ويصبح التنفيـذ بغيـر سـند قـانوني و               : أثره. فيه
ال يغيـر   .  عليه وتعويض الضرر الـذي قـد ينـشأ عـن التنفيـذ             التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كان     

علـة  . كم الذي جرى التنفيـذ بمقتـضاه صـادراً مـن القـضاء المـستعجل              من ذلك أن يكون الح    
 .ذلك

 )٨٣ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٣٩/٢٠٠٥الطعن (

الحكـم  . موضـوع غيـر قابـل للتجزئـة       . النزاع حول صحة أو بطالن إجراءات البيع الجبـري         -٣٧٧٨
ـ          ـ   . ه المـزاد  بإيقاع البيع يصدر لمصلحة المشتري الذي رسـا علي .  أو إلغائـه   هالقـضاء ببطالن

ـ إانحالل البيـع وزوالـه مـن وقـت          . هأثر تري وعودتهـا للمالـك      وزوال ملكيـة المـش     هيقاع
وجوب اختصامه في الطعن في الحكم ولـو لـم يكـن طرفـاً فـي اإلجـراءات                  . الزمه. األصلي

ئن والمـدين   قـصر الطـاعن طعنـه علـى الـدا         . السابقة على إيقاع البيع باعتباره محكوماً لـه       
. ختصام الراسي عليـه المـزاد الـذي تـدخل فـي االسـتئناف             ا عليه مالك العقار دون      زالمحجو

 .بطالن الطعن. أثره

 )٣٥٣ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٦١٢/٢٠٠٨الطعن (

تحقـق  توجيـه التنفيـذ إلـى المحكـوم عليـه وال          : شرطه. تنفيذ األحكام من اإلجراءات القضائية     -٣٧٧٩
وقوعه على عاتق طالـب التنفيـذ وإال اسـتوجب تعـويض المـضرور              . من شخص المنفذ عليه   

 .عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده إذا تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه

 )١٣١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١/٦/٢٠١١جلسة   تجاري٢٠٢/٢٠١٠الطعن (

  -:التنفيذ الجبري والسندات التنفيذية -

 .ماهيتها. حكام القابلة للتنفيذ الجبرياأل -٣٧٨٠

 .ليست من األحكام القابلة للتنفيذ الجبري. األحكام المقررة أو المنشئة لحق أو مركز قانوني -

  )٤٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٩٤/١٩٨٧الطعن (

 . الوجود وحال األداءأن يكون دين الحاجز محقق. شروطه. األمر بتوقيع الحجز التحفظي -٣٧٨١

  )٤٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٨٧الطعن (
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- ٦٥٤ -  

 .كيفيته. تقريرها بما في ذمتها. الحجز تحت يد الحكومة -٣٧٨٢

 فـي اإلجـراءات بحـصيلة التنفيـذ فـي حـدود             ومن اعتبر طرفاً  . اختصاص الدائنين الحاجزين   -
 .تهحاال. ديونهم دون مشاركة من غيرهم

  )٤٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٨/١٩٨٨ جلسة مدني ٥٦/١٩٨٧الطعن (

 .ليس لمن عليه البدء في تنفيذ التزامه قبل اآلخر أن يدفع بعدم تنفيذ اآلخر اللتزامه -٣٧٨٣

  )٤٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٨١/١٩٨٨الطعن (

 .مؤدى ذلك. تقيده بالضرورة والعرف. سك بهشرط التم. الدفع بعدم التنفيذ -٣٧٨٤

  )٤٧٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٩ جلسة مدني ١٩/١٩٨٩الطعن (

لكـل منهمـا أن يـدفع بعـدم تنفيـذ التزامـه             . المتعاقدان في االلتزامات المتقابلة المستحقة الوفاء      -٣٧٨٥
 .تزامهوحبس ما لديه في حال امتناع المتعاقد اآلخر عن الوفاء بال

  )٤٧٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٨٩الطعن (

جـواز سـداده خمـس ثمـن األسـهم          . حقه من قبيل حق الملكيـة     . المساهم في الشركة المساهمة    -٣٧٨٦
للـشركة  . عند االكتتاب بها وسداد الباقي خالل خمـس سـنوات مـن تـاريخ مرسـوم التأسـيس        

ه الحق في بيع أسهمه إذا تـأخر فـي سـداد بـاقي قيمـة األسـهم بعـد                    بموجب نيابة قانونية عن   
إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبـري القـضائي وذلـك السـتيفاء الـثمن والفوائـد                  

 .والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع

  )٥٢٦ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢١/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٢/٢٠٠٢الطعن (
  

  -:تنفيذ األحكام -

شرط المعاملة بالمثل أو مبدأ التبادل أخـذ المـشرع الكـويتي بـه فـي تنفيـذ الحكـم األجنبـي                       -٣٧٨٧
مثـال لعـدم تحقـق مبـدأ        .  مرافعـات سـابقة    ٢٧٦م. باعتباره حكماً الستئناف دعـوى جديـدة      

 .تفسير هذا المبدأ مسألة قانونية. التبادل

  )٨٤٦ مج القسم األول المجلد األول ص١٩/١٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ٥٠/١٩٧٩الطعن (

ال يمنـع دائنيـه بـديون غيـر         . إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعـامالت المتعلقـة باألسـهم           -٣٧٨٨
متعلقة بأسهم الشركات التي تمت باألجل من االلتجـاء إلـى القـضاء للمطالبـة بحقـوقهم ولكـن                   



 المرافعات        

 

- ٦٥٥ -  

 مـا عـدا     ٧٥/١٩٨٣كـام القـانون     هذه األحكام يوقف تنفيذها حتى يبت في أمر المدين طبقاً ألح          
المحـاكم هـي صـاحبة      . أسـاس ذلـك   . األحكام التي ألصحابها رهون أو حقوق امتياز خاصـة        

 .وال يخرج من ذلك إال ما استثنى بنص خاص. الوالية العامة بنظر جميع األنزعة

  )٨٤٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٨٤الطعن (

. ين إلى مؤسسة تسوية المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت باألجـل                 إحالة المد  -٣٧٨٩
وقـف تنفيـذ    . الدائن بدين ال يتعلق بهذه المعامالت حقه في الحصول علـى حكـم بدينـه              . أثرها

محكمـة اإلفـالس المبينـة بالقـانون        . ما يستثنى مـن ذلـك     . هذا الحكم حتى يبت في أمر المدين      
إحالـة أمـر المـدين إليهـا        . المتنازع عليها شـرطه   .  في الديون   اختصاصها بالفصل  ٧٥/١٩٨٣

اختـصاص المؤسـسة بتحقيـق الـديون ووضـعها          . ال يؤثر في ذلك   . وصدور حكم بشهر إفالسه   
 .علة ذلك. للمدينتقريراً بالمركز المالي 

  )٨٤٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٦/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٦/١٩٨٤الطعن (

 بالتـصديق علـى اتفـاق    ٩٦/٧٧حكم أو تنفيذه طبقـاً للمرسـوم بقـانون رقـم       طلب االعتراف ب   -٣٧٩٠
 .المستندات الالزمة لذلك. التعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر

  )٨٤٩ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٥الطعن (

ـ          -٣٧٩١ ال .  الـشركات التـي تمـت باألجـل        همإحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعامالت المتعلقـة بأس
مجـرد وقـف تنفيـذ الحكـم حتـى          . أثر اإلحالة . ع الدائن العادي من الحصول على حكم بدينه       تمن

. التسوية الودية التي تجريها المؤسسة وتكـون محـالً لموافقـة هـذا الـدائن              . يبت في أمر المدين   
ـ               . ه إذا مـا أيـسر المـدين       ال تحول بين الدائن والمضي في دعواه والحصول على حكـم ينفـذ ب

 .علة ذلك

  )٨٥٠ مج القسم األول المجلد األول ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٤الطعن (

الوديعة أو الكفالة المصرفية التي يودعها وكيـل الـسفينة بأحـد البنـوك إعمـاالً لـنص المـادة                     -٣٧٩٢
لناقـل  مقررة لـضمان تنفيـذ األحكـام التـي تـصدر علـى ا             .  من قانون التجارة البحرية    ١٣٩

ال يلـزم أن تكـون الوكالـة مـسجلة فـي            . البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري       
 .علة ذلك. السجل المعد لذلك بوزارة المواصالت

  )٨٥١ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٥الطعن (
  )٦٣٩لمجلد الثاني ص مج القسم الثاني ا٩/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٥والطعن (

 ضـد المحـالين إلـى       ١٠٠/٨٣األحكام المدنية والتجارية الصادرة بعـد العمـل بالقـانون رقـم              -٣٧٩٣



 المرافعات        

 

- ٦٥٦ -  

يـستثنى  . ٧٥/١٩٨٣مؤسسة األسهم وقف تنفيذها حتى يبت في أمـرهم طبقـاً ألحكـام القـانون                
األحكام التي ألصـحابها رهـون أو حقـوق امتيـاز خاصـة بـشرط أن تكـون هـذه                    . من ذلك 
 .  والحقوق مقيدةالرهون

  )٨٥٢ مج القسم األول المجلد األول ص١١/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٤/١٩٨٥الطعن (

ال يغنـي تقـديم الحكـم ولـو     . إجراء الزم لتنفيذ أحكام المحكمـين األجنبيـة    . تقديم شرط التحكيم   -٣٧٩٤
 .أشير فيه إلى شرط التحكيم

  )٨٥٣جلد األول ص مج القسم األول الم١٨/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١١٧/١٩٨٥الطعن (

تنفيـذ الحكـم    . اقتصار دورها علـى إصـدار الحكـم النهـائي الملـزم للطـرفين             . هيئة التحكيم  -٣٧٩٥
 .مثال. خضوعه للقواعد العامة. واستيفاء المبلغ المحكوم به

  )٦٣٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٦/١٩٨٥الطعن (

ألجنبـي المطلـوب تنفيـذه طبقـاً التفـاق التعـاون            اختصاص المحكمة التي أصـدرت الحكـم ا        -٣٧٩٦
 .العبرة في تحديده. دولة الكويت وجمهورية مصر العربية القانوني والقضائي بين

  )٦٤٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٦الطعن (

ـ  . المستندات الواجب على طالب تنفيذ حكم المحكمين األجنبي تقـديمها   -٣٧٩٧ قيـام قرينـة   . ديمهاأثـر تق
. قابليـة هـذه القرينـة إلثبـات العكـس         . حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ   قانونية لصالحه على صحة     

 .على الخصم الذي يرغب توقي التنفيذ. عبء إثباته

  )٦٤١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٨الطعن (

ال يحـول  . يه بمـا يتعـارض والغـرض الـذي أعـد لـه            طلب قسمة المال الشائع أو التصرف ف       -٣٧٩٨
  . ذلك دون تنفيذ حكم الحراسة بتسليم المال للحارس القضائي للمحافظة عليه وإدارته

  )٦٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٩/١٩٩٤، ٤١ انالطعن(

المتـضمن قـضاء فـي     صاحب المصلحة في طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكـم الجزائـي              -٣٧٩٩
عـدم  . مـا يـشترط ومـا ال يـشترط فيـه          . مسألة مدنية أو بالرد أو التعـويض أو المـصاريف         

 .اقتصاره على من كان خصما

  )٦٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤١/١٩٩٥الطعن (

لقـوة األمـر    اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهري علـى أمـوال مدينـه بموجـب حكـم حـائز                   -٣٨٠٠
حق له ال يستوجب مسئوليته طالما راعـي اإلجـراءات التـي فرضـها القـانون فـي                  . المقضي
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- ٦٥٧ -  

  .مادام سائغاً. موضوعي. استخالص توافر الخطأ من عدمه. التنفيذ
  )٢٨٢ صالرابع مج القسم الرابع المجلد ٢٠/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٣٦/١٩٩٨الطعن (

دراً فـي مـادة تجاريـة حتـى يتيـسر لمـأمور التنفيـذ        وجوب أن يبين في الحكم ما إذا كان صا        -٣٨٠١
. األحكام الـصادرة مـن محـاكم الدرجـة األولـى     : نطاق ذلك . معرفة شموله بالنفاذ المعجل أم ال     

 .علة ذلك. عدم شمول ذلك لألحكام الصادرة من محكمة التمييز

  )٢٨٢ صالرابع مج القسم الرابع المجلد ٢١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣١٨/١٩٩٨الطعن (

 .سقوطه بصدور الحكم في موضوع الدعوى. الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ -٣٨٠٢

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٥/٤/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٨٧/٢٠٠٠، ١٦٧ انالطعن(

لمـدير إدارة التنفيـذ أو وكيـل المحكمـة          . امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهـائي           -٣٨٠٣
لآلمـر فـي   .  على عريضة بحبسه بعد التحقق من تـوافر شـروط إصـداره    الكلية أن يصدر أمراً   

سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار األمر أو االمتناع عـن إصـداره إجـراء تحقيـق فـي                    
  .هذا الشأن

ـ       . طلب اآلمر إحضار المدين    -  للفـصل فـي أمـر الحـبس         ةًإجراء من إجـراءات التحقيـق توطئ
  .علة ذلك. نهعدم جواز التظلم م. قبوالً أو رفضاً

  )٣٨٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٨٥/٢٠٠٣الطعن (

عدم جواز تنفيذها جبـراً مـا لـم يكـن النفـاذ المعجـل               . األحكام الجائز الطعن فيها باالستئناف     -٣٨٠٤
مخالفـة  . مخالفة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك        .منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم        

 .مثال .قانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزهلل

  )٣٨٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٨/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٥٤/٢٠٠٣الطعن (

 .  مرافعات١٨٩م . تشكيلها. إدارة تنفيذ األحكام القضائية -٣٨٠٥

التحقـق مـن    . أن يكون من يوجه إليه التنفيـذ هـو المحكـوم عليـه            . من ضوابطه . تنفيذ األحكام  -
ثبـوت أن مـن وجهـت إليـه اإلجـراءات      . وقوعه على عاتق طالب التنفيـذ . لمنفذ عليهشخص ا 

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

  )٣٨٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤ن الطع(



 المرافعات        

 

- ٦٥٨ -  

إعدام القرار الملغـى ومحـو آثـاره مـن وقـت صـدوره وبالمـدى              . مقتضاه. تنفيذ حكم اإللغاء   -٣٨٠٦
وجوب تنفيذ الحكم تنفيـذاً كـامالً غيـر منقـوص لعـدم اإلخـالل بـالحقوق                 . الذي حدده الحكم  

  . شأنوالمراكز القانونية بين ذوى ال
صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطـى المطعـون ضـدها فـي الترقيـة علـى                     -

أساس أنه يتعين ترقية األقدم وأن المطعون ضـدها أقـدم مـن المطعـون علـى ترقيتـه وقـت                     
وجـوب ترقيـة المطعـون      . مـؤداه . صدور القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييـز        

قدم من المطعون على ترقيته وقت صـدور القـرار واعتبـار األخيـر كأنـه                ضدها باعتبارها األ  
ال يكفى تنفيذاً لهذا الحكـم االقتـصار علـى إلغـاء ترقيـة المرقـى بـالقرار المحكـوم                 . لم يرق 
 .علة ذلك. بإلغائه

  )٣٨٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٩/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٣١/٢٠٠٤الطعن (

مرور ثـالث سـنوات علـى آخـر         . سقوطه بانقضاء االلتزام ألي سبب    . فرالمنع منع الس  بمر  األ -٣٨٠٧
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. ينقض االلتزام

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٦/٦/٢٠٠٥ مدني جلسة ٧٢٤/٢٠٠٤الطعن (

. الحكم االستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المـشمول بالنفـاذ المعجـل ورفـض الـدعوى                 -٣٨٠٨
للمحكـوم عليـه اسـترداد مـا        : مـؤدي ذلـك   . قابل للتنفيذ الجبري إلزالة آثار الحكم االبتـدائي       

  .ك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذيكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذل
الحكم االستئنافي الـصادر بإلغـاء حكـم أول درجـة الـذي قـضي بإسـقاط الحـضانة ونفقـة                      -

 .اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ. الصغار

  )٣٨٦ الخامس المجلد السادس ص مج القسم٤/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٦٤٩/٢٠٠٥الطعن (

استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجـرة المـسكن علـى زوجهـا جـزاء احتباسـها لحقـه                    -٣٨٠٩
سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي الـصادر بـدخولها فـي                   . ومنفعته

  .طاعته بعد إعالنها به بما يجعلها ناشزاً
  )٥٠٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٠/١٢/٢٠٠٢ة  أحوال شخصية جلس٩٦/٢٠٠٢الطعن (

بيان مـا إذا كـان الحكـم صـادراً فـي            . ماهيتها. البيانات التي يترتب على إغفالها بطالن الحكم       -٣٨١٠
التيسير على مـأمور التنفيـذ لمعرفـة مـا إذا كـان             . مقصود ذلك البيان  . ليس منها . مادة تجارية 

 . قانون أم الالحكم مشموالً بالنفاذ المعجل بقوة ال

  )٥٠٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٥/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٧٢/٢٠٠٢الطعن (
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انتقال ملكية الـشيء المبيـع مـن المـدين أو الحـائز إلـى               . أثره. رسو المزاد في البيع الجبري     -٣٨١١
ال شـأن للمـشتري بـالمزاد بالـديون العاديـة التـي       . الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه   

 .علة ذلك. كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً

  )٥٠٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٩٩/٢٠٠٣الطعن (

عدم جواز تنفيذها جبـراً مـا لـم يكـن النفـاذ المعجـل               . األحكام الجائز الطعن فيها باالستئناف     -٣٨١٢
مخالفـة  . مخالفة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك        .حكممنصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في ال        

 .للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه

  )٥٠٦ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٨/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٥٤/٢٠٠٣الطعن (

إعدام القرار الملغـى ومحـو آثـاره مـن وقـت صـدوره وبالمـدى              . مقتضاه. تنفيذ حكم اإللغاء   -٣٨١٣
ذ الحكم تنفيـذاً كـامالً غيـر منقـوص لعـدم اإلخـالل بـالحقوق                وجوب تنفي . الذي حدده الحكم  

 .والمراكز القانونية بين ذوى الشأن

صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطـى المطعـون ضـدها فـي الترقيـة علـى                     -
أساس أنه يتعين ترقية األقدم وأن المطعون ضـدها أقـدم مـن المطعـون علـى ترقيتـه وقـت                     

وجـوب ترقيـة المطعـون      . مـؤداه .  الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييـز      صدور القرار وتأييد  
ضدها باعتبارها األقدم من المطعون على ترقيته وقت صـدور القـرار واعتبـار األخيـر كأنـه                  

ال يكفى تنفيذاً لهذا الحكـم االقتـصار علـى إلغـاء ترقيـة المرقـى بـالقرار المحكـوم                 . لم يرق 
 .علة ذلك. بإلغائه

  )٥٠٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٩/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٣١/٢٠٠٤الطعن (

عدم اشتمال ورقة الحجز علـى صـورة الحكـم أو الـسند التنفيـذي               . حجز ما للمدين لدى الغير     -٣٨١٤
بطـالن  . أثـره . الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضـي بـالحجز أو أمـره بتقـدير الـدين                

مخالفة ذلـك واعتبـار مجـرد ذكـر رقـم ملـف             . ةجواز التمسك به من كل ذي مصلح      . الحجز
 .خطأ في تطبيق القانون. التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها

  )٥٠٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٥/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٩٤/٢٠٠٥الطعن (

ال يؤدي بمجـرده إلـى إخـراج المـال المحجـوز مـن ملـك                . استيفاء إجراءات الحجز المقررة    -٣٨١٥
عـدم  . أثـر ذلـك   . أن الحجز هو تمهيـد السـتيفاء حـق الحـائز          . مقتضى ذلك . المحجوز عليه 

حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيـه بـشرط أال يتعـارض ذلـك مـع الغايـة مـن                      
  .الحجز

  .علة ذلك.يبقى قائماً منتجاً آلثاره إلى أن يحكم ببطالنه.اإلجراء المعيب -
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نـص  . االسـتثناء .  تتعلـق بالنظـام العـام      مـدين ال  قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال ال        -
مثـال بـشأن عـدم جـواز الحجـز علـى المـال              .ج مرافعات /٢١٦م.القانون أو ما قرره القضاء    

 .الموهوب كنفقة

  )٥٠٦ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٣الطعن (

. فـاذ المعجـل ورفـض الـدعوى       الحكم االستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المـشمول بالن          -٣٨١٦
للمحكـوم عليـه اسـترداد مـا        : مـؤدي ذلـك   . قابل للتنفيذ الجبري إلزالة آثار الحكم االبتـدائي       

  .يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ
 ونفقـة   الحكم االستئنافي الـصادر بإلغـاء حكـم أول درجـة الـذي قـضي بإسـقاط الحـضانة                   -

 .اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ. الصغار

  )٥٠٩ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٤/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٦٤٩/٢٠٠٥الطعن (

  -:تنفيذ األحكام األجنبية وما في حكمها  -

المرسـوم بقـانون رقـم      . الالزمـة لـذلك   المـستندات   . طلب االعتراف بحكم أجنبـي أو تنفيـذه        -٣٨١٧
 . بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر٩٦/٧٧

  )٧٠٧ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٥الطعن (

ولـو  إجراء الزم لتنفيذ أحكام المحكمـين األجنبيـة ال يغنـي تقـديم الحكـم                . تقديم شرط التحكيم   -٣٨١٨
 .أشير فيه إلى شرط التحكيم

  )٧٠٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١١٧/١٩٨٥الطعن (

القـصد منـه تمكـين أصـحاب الـشأن          . تنظيم مزاولة وكالة السفن الوارد بقانون التجارة البحرية        -٣٨١٩
األحكـام التـي    هـذا التنظـيم اليمـس       . من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام على الناقلين األجانـب          

 .تنظم كيفية انعقاد الوكالة وانقضائها وإثباتها

الكفالة المصرفية أو الوديعة النقدية التي يلتزم وكيل السفن بإيـداعها أحـد البنـوك تـضمن تنفيـذ                -
 .األحكام الصادرة على الناقل البحري منذ نفاذ قانون التجارة البحرية

  )٤٧٢سم الثاني المجلد الثاني ص مج الق٩/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٨٥الطعن (

اختصاص المحكمة التي أصـدرت الحكـم األجنبـي المطلـوب تنفيـذه طبقـاً التفـاق التعـاون                    -٣٨٢٠
 .العبرة في تحديده. القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية

  )٤٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٧/١٩٨٦الطعن (
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الحكم األجنبي المطلوب تنفيذه طبقاً لنصوص اتفـاق التعـاون القـانوني والقـضائي بـين دولـة                   -٣٨٢١
تعليـق الخـصوم    . متى يعتبر صادراً مـن محكمـة مختـصة        . الكويت وجمهورية مصر العربية   

 .أمر تقدره محكمة الموضوع. بتقديم نسخة من نصوص القانون األجنبي

  )٤٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٧/١٩٨٦الطعن (

انضمام دولة الكويت إلـى اتفاقيـه نيويـورك الخاصـة بـاالعتراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين                    -٣٨٢٢
نطـاق تطبيـق قواعـد      . الغايـة المتوخـاة منهـا     . ١٩٧٨ لـسنه    ١٠مرسوم بقـانون    . األجنبية

  .االتفاقيةالمرافعات المتبعة في اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ ونطاق نصوص 
  )٥٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٩٢الطعن (

المستندات التي يلزم طالب تنفيـذ حكـم المحكـم األجنبـي بتقـديمها وفقـا التفاقيـه نيويـورك                     -٣٨٢٣
قيـام قرينـة    : اثـر تقـديم تلـك المـستندات       . الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية     

ة قابلة إلثبات العكس على صحة حكم التحكيم مـن حيـث تـشكيل الهيئـة التـي أصـدرته                    قانوني
واتفاقه وإرادة أطرافه واألحكام القانونية المكملـة والمفـسرة وصـحة اإلجـراءات التـي اتبعـت            

  . كيفيته. على عاتق من يحتج بها عليه. دحض هذه القرينة. وانه ملزم ألطرافه
  )٥٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤  تجاري جلسة١٨٤/١٩٩٢الطعن (

ال تكـون لـه قـوة تنفيذيـة فـي الكويـت إال              . الحكم األجنبي ولو كان حائزاً قوة األمر المقضي        -٣٨٢٤
  . مرافعات١٩٩إذا منح تلك القوة من المحاكم الكويتية وفقا للمادة 

  )٥٠٢جلد الثاني ص مج القسم الثالث الم١٠/١٢/١٩٩٤ جلسة أحوال شخصية ٥/١٩٩٤الطعن (

ال . طلب تنفيذ الحكم األجنبي ليس درجة من درجات التقاضي ولـيس طعنـا علـى ذلـك الحكـم                   -٣٨٢٥
يجوز للقاضي أن يبحـث الموضـوع وال يلـزم الطالـب بإرفـاق شـهادة دالـة علـى إعـالن                      
الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم علـى الوجـه الـصحيح إال إذا كـان هـذا الحكـم قـد                      

 .صدر غيابيا

  )٥٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٤، ١٥٧ انالطعن(

الحكم األجنبي ال تكون له قوة تنفيذية في الكويت ولو كـان حـائزاً علـى قـوة األمـر المقـضي               -٣٨٢٦
  .مثال. ما لم يمنح تلك القوة من المحاكم الكويتية وفقاً للقانون

  )٢٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٥/١٩٩٨لسة  تجاري ج٣١٨/١٩٩٧، ٣١٦ن ناالطع(

جواز تنفيذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة            . األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي      -٣٨٢٧
الطلـب يقـام أمـام المحكمـة        . في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة في الكويـت          
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. الشروط التي يـتم التحقـق منهـا قبـل األمـر بالتنفيـذ             . الكلية باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى    
  .مثال. ماهيتها

قيـام قرينـة قابلـة إلثبـات العكـس علـى       . أثـره . تقديم المستندات الالزمة لتنفيذ الحكم األجنبي     -
 .كيفية دحض تلك القرينة. قابلية الحكم للتنفيذ

  )٢٨٣ابع ص مج القسم الرابع المجلد الر١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٢/٢٠٠٠الطعن (

ليس درجـة مـن درجـات التقاضـي وال طعنـاً علـى              . طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية       -٣٨٢٨
  .الحكم

ال يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ أن تبحـث الموضـوع                    -
وال شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيهـا بـالتحقق مـن أن المحكمـة التـي أصـدرت                     

  .مفاد وعلة ذلك. حكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاعال
قضاء الحكم المطعون فيه باألمر بتنفيذ حكم صـادر مـن محكمـة االسـتئناف العليـا الـشرعية                    -

بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولـة الكويـت بعـد اسـتيفائه كافـة الـشروط                  
 .صحيح.  مرافعات١٩٩ المنصوص عليها في المادة

  )٣٨٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٨/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٣٠/٢٠٠١الطعن (

أن يكـون بـنفس     : شـرطه . تنفيـذها فـي الكويـت     . األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبـي       -٣٨٢٩
لـة  الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام الـصادرة فـي الكويـت أي بـشرط المعام                 

بالمثل وأن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقاً لقـانون البلـد الـذي صـدر فيـه وأن يكـون                     
الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثـيالً صـحيحاً وأن يحـوز الحكـم قـوة األمـر المقـضي                    
طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته وأن يكون غيـر متعـارض مـع حكـم سـبق صـدوره مـن               

 مـن المرسـوم بالقـانون    ٢٩ المادتـان   .للنظام العـام واآلداب بهـا     محاكم الكويت وغير مخالف     
 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقـضائي بـين دولـة الكويـت وجمهوريـة                ٧٦/١٩٧٧

 . مرافعات١٩٩مصر العربية و

  )٣٨٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٩/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣٣/٢٠٠٢الطعن (

ال يجـوز األمـر بتنفيـذه بالكويـت إال          . ان حائزاً لقـوة األمـر المقـضي       الحكم األجنبي ولو ك    -٣٨٣٠
 .مؤدى ذلك.  مرافعات١٩٩باإلجراءات والشروط التي أوردتها المادة 

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٢/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٠٠/٢٠٠٢، ١٩٥ انالطعن(

ي والقـضائي بـين دولـة الكويـت وبـين            مـن اتفاقيـة التعـاون القـانون        ٢٠النص في المادة     -٣٨٣١
اقتصار الـسلطة القـضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب             . مؤداه. جمهورية مصر العربية  

االعتراف فيها بالحكم أو تنفيـذه علـى التحقـق مـن الـشروط المنـصوص عليهـا فيهـا دون                     
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 المـدة   الدفع بسقوط الحق في التمـسك بالـسند التنفيـذي بمـضي           . أثر ذلك . التعرض للموضوع 
 .علة ذلك. غير مقبول.  أمام المحكمة بالمختصة باألمر بتنفيذهالمبدي

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١١/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠٢الطعن (

علـة  . خروجه عـن نطـاق األحكـام القـضائية        . عمل والئي بحت  . تصديق القاضي على الصلح    -٣٨٣٢
  .ذلك

قـصره  . ر بتنفيذ األحكام واألوامـر الـصادرة فـي دولـة أجنبيـة        اللجوء إلى المحكمة الكلية لألم     -
محاضـر الـصلح التـي تـصدق عليهـا          .  مرافعـات  ١٩٩م. على األحكام واألوامر دون غيرها    

طلب تنفيذها فـي دولـة الكويـت بعريـضة تقـدم            . أثره.  مرافعات ١٩٠م. ال تعد كذلك  . المحاكم
كـام المعاهـدات بـين دولـة الكويـت وغيرهـا            عدم اإلخالل بأح  . شرطه. إلى مدير إدارة التنفيذ   

  . مرافعات٢٠٣م. من الدول
وجـوب تطبيقهـا علـى      . اتفاقية التعاون القانوني والقـضائي مـع جمهوريـة مـصر العربيـة             -

جـواز تنفيـذها طبقـاً لإلجـراءات        . أثـره . محاضر الصلح التي يطلب تنفيذها بدولـة الكويـت        
 .مثال. شرط ذلك. رها من السندات التنفيذيةالمتبعة في تنفيذ األحكام القضائية باعتبا

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١١/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠٢الطعن (

وجـوب تنفيـذها بـين سـائر        . اتفاقية تنفيذ األحكام المعقودة مع بعض حكومات الـدول العربيـة           -٣٨٣٣
ـ . الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم الحقاً         ا مـن القـوانين الداخليـة لكـل         اعتباره

 ودولـة اإلمـارات التـي صـدر فيهـا           االتفاقيـة انضمام دولة الكويت لهذه     . منها والواجبة النفاذ  
  .أثره. الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ الحق

ال يعد درجة مـن درجـات التقاضـي أو طعنـاً علـى              . طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية       -
عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ                 . لك الحكم ذ

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

ـ      -  مرافعـات واتفاقيـة تنفيـذ األحكـام         ١٩٩ي تتطلبهـا المـادة      استيفاء الحكم األجنبي الشروط الت
ال يغيـر  . وجـوب األمـر بتنفيـذه بدولـة الكويـت      . أثره. االتفاقيةوانضمام الدولة األخرى لذات     

منه إثارة مسألة اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم األجنبـي وانعقـاد االختـصاص                 
 عليهمـا ويوجـد بهـا مقـر الـشركة           لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمـة مـوطن المـدعى         

العبـرة فـي تحديـد االختـصاص الـدولي هـي            . علـة ذلـك   . المحكوم ضدها بالتضامن معهما   
 .بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه

  )٣٩١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٤٢/٢٠٠٢الطعن (
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القواعـد التـي يقـصد بهـا تحقيـق          . ماهيتهـا . النظـام العـام   القواعد القانونية التي تعتبر من       -٣٨٣٤
التـزام جميـع    .  علـى مـصلحة األفـراد      امصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمـع األعلـى وتعلـو         

ال يجـوز لألفـراد مناهـضتها باتفاقـات فيمـا           . أثـره . األفراد بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقهـا     
أن تـدل عبـارة الـنص       . الزم ذلـك  . هـم  مصلحة فرديـة ل    االتفاقاتبينهم حتى ولو حققت هذه      

  .إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره
النعي بأن الحكم األجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مـع النظـام العـام فيهـا إلغفالـه                    -

 .علة ذلك. نعي يتعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت. دفاعاً أبداه الطاعنان

  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٤٢/٢٠٠٢الطعن (

 .مثال. شرطه. وضع الصيغة التنفيذية على األحكام المطلوب تنفيذها بدولة الكويت -٣٨٣٥

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

جواز تنفيذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة            . بياألحكام واألوامر الصادرة في بلد أجن      -٣٨٣٦
طلـب األمـر بالتنفيـذ يقـام        . في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة فـي الكويـت           

الـشروط التـي يـتم التحقـق منهـا قبـل            . أمام المحكمة الكلية باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى      
  . ماهيتها. األمر بالتنفيذ

ليس درجة مـن درجـات التقاضـي وال طعنـاً علـى             . م الصادر في دولة أجنبية    طلب تنفيذ الحك   -
اليجوز للسلطة القضائية المختصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ              . مؤدى ذلك . ذلك الحكم 

إعادة بحث الموضوع وال يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شـهادة دالـة علـى إعـالن الخـصوم أمـام                    
مثـال بـشأن تنفيـذ حكـم        . إذا كان ذلك الحكم قـد صـدر غيابيـاً         الجهة التي أصدرت الحكم إال      

 .بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعالناً قانونياً صحيحاً

  )٣٩٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٣/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٨١/٢٠٠٥الطعن (

ـ             . الحكم أو األمر األجنبي    -٣٨٣٧ ا يخـالف   يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه فـي الكويـت أال يتـضمن م
  . علة ذلك. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. اآلداب أو النظام العام

صدور الحكم األجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربويـة بالمخالفـة للنظـام العـام بدولـة                   -
مخالفـة الحكـم    . عدم جواز تنفيذه في خصوص القـضاء بالفوائـد فـي الكويـت            . أثره. الكويت

قضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكـم مـن قـضاء بالفوائـد لـيس فيـه مـساس                   المطعون فيه ذلك و   
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي

  )٣٩٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٣٥/٢٠٠٥الطعن (
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فيذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة           جواز تن . األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي      -٣٨٣٨
طلـب األمـر بالتنفيـذ يقـام        . في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة فـي الكويـت           

الـشروط التـي يـتم التحقيـق منهـا قبـل            . أمام المحكمة الكلية باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى      
  . ماهيتها. األمر بالتنفيذ

ليس درجة مـن درجـات التقاضـي وال طعنـاً علـى             . ي دولة أجنبية  طلب تنفيذ الحكم الصادر ف     -
اليجوز للسلطة القضائية المختصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ              . مؤدى ذلك . ذلك الحكم 

إعادة بحث الموضوع وال يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شـهادة دالـة علـى إعـالن الخـصوم أمـام                    
مثـال بـشأن تنفيـذ حكـم        . ك الحكم قـد صـدر غيابيـاً       الجهة التي أصدرت الحكم إال إذا كان ذل       

 .بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعالناً قانونياً صحيحاً

  )٩ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٨١/٢٠٠٥الطعن (

 -:تنفيذ أحكام المحكمين -

ـ           اقتصار دورها   . هيئة التحكيم  -٣٨٣٩ تنفيـذ الحكـم    . رفينعلـى إصـدار الحكـم النهـائي الملـزم للط
 .مثال. خضوعه للقواعد العامة. واستيفاء المبلغ المحكوم به

  )٤٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٦/١٩٨٥الطعن (

 .مناطها. قابلية حكم المحكم للتنفيذ -٣٨٤٠

ـ                 - م قبـل   األمر الصادر من رئيس المحكمة بتنفيذ حكم المحكمين القصد منـه مراقبـة عمـل المحك
 .ليس لمصدر األمر الحق في بحث الحكم من الناحية الموضوعية. تنفيذ حكمه

  )٤٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تظلمات جلسة ٢٧/١٩٨٧الطعن (

التثبـت مـن انتفـاء موانـع        . شـرطه . إصدار األمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكـم         -٣٨٤١
تـصدى الحكـم للفـصل فـي الـدفع بـه            . من موانع التنفيـذ   . سقوط الحكم بمضي المدة   . تنفيذه
 .ال يعيبه. وقبوله

  )٥١٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٣١/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ١١٣/٢٠٠٤الطعن (

إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهـة المـدعى عليـه ويتحـدد بهـا نطـاق                 . المطالبة القضائية  -٣٨٤٢
 .  المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوىالتزام. الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي

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

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

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

  -:تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية -

قيـام قرينـة   . أثـر تقـديمها  . جب على طالب تنفيذ حكم المحكمين األجنبي تقـديمها المستندات الوا  -٣٨٤٣
. قابليـة هـذه القرينـة إلثبـات العكـس         . قانونية لصالحه على صحة حكم المحكمة وقابليته للتنفيذ       

 .على الخصم الذي يرغب توقي التنفيذ. عبء إثباته

  )٤٧١ المجلد الثاني ص مج القسم الثاني٢١/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٨الطعن (

انضمام دولة الكويت إلى االتفاقيـة الخاصـة بـاالعتراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين األجنبيـة                   -٣٨٤٤
التـزام  . صيرورة أحكامها قانونـاً مـن قـوانين الدولـة      : مؤداه. المحررة في نيويورك مع التحفظ    

  .القاضي بإعمال قواعدها
ـ        - انحـصارها فـي إجـراءات      . وب إليـه التنفيـذ    قواعد قانون المرافعات المتبعة في اإلقليم المطل

مخالفـة الحكـم    . عدا ذلـك يخـضع لالتفاقيـة      . التداعي الالزمة للحصول على األمر بتنفيذ الحكم      
  .مثال. توجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. المطعون فيه ذلك

  )٨٥٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٧/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٩٥الطعن (

مثـال بـشأن    . شـرطه . ة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفـق قـانون التحكـيم األردنـي            حياز -٣٨٤٥
  .طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك

  )٨٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٠/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨٠/١٩٩٧الطعن (

. عتـراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين األجنبيـة         انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن اال        -٣٨٤٦
اعتراف كل من الدول المتعاقـدة بحجيـة حكـم التحكـيم واألمـر بتنفيـذه وفقـاً لقواعـد                    . أثره

. توحيـد معاملـة حكـم التحكـيم األجنبـي         : غاية ذلك . المرافعات في اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ     
لحـصول علـى األمـر بتنفيـذ الحكـم فـي       المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة ل    

علـة  . اإلقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكـم ولـو كانـت مغـايرة     
عـدا ذلـك ممـا يتعلـق بالـشروط الـشكلية            . منع االزدواج اإلجرائي المفضي إلي التعقيد     : ذلك

 علـى طالـب التنفيـذ تقـديمها         والموضوعية الالزمة للحكم وعبء إثباتها والمـستندات الواجـب        
  .خضوعه لنصوص االتفاقية وحدها. وحدود سلطة القاضي في إصدار األمر بالتنفيذ

قيـام  . أثـره . تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة لالعتراف وتنفيـذ حكـم التحكـيم األجنبـي              -



 المرافعات        

 

- ٦٦٧ -  

 .إلثبات العكسقابلية هذه القرينة . قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ

  )٨٥٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٠/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨٠/١٩٩٧الطعن (

سلوك طالب التنفيذ إجراءات التـداعي الواجـب اتباعهـا للحـصول علـى              . حكم التحكيم األجنبي   -٣٨٤٧
األمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المـستندات المنـصوص عليهـا فـي المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة                    

قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة إلثبـات العكـس علـى صـحة حكـم التحكـيم                 . أثره. نيويورك
ـ للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم       . وقابليته للتنفيذ   تنفيـذه بتقـديم الـدليل الـذي يـدحض           قيوت

هذه القرينة من واقع النصوص القانونية فـي البلـد الـذي تـم فيـه واألحكـام واألوامـر التـي                      
 من اتفاقية نيويـورك بـشأن االعتـراف وتنفيـذ أحكـام             ٥،  ٤،  ٣ المواد   .صدرت في هذا الشأن   

 .١٩٧٨ لسنة ١٠المحكمين األجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٨/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٢٣/٢٠٠٣الطعن (

.  أحكـام المحكمـين األجنبيـة   انضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصـة بـاالعتراف وتنفيـذ       -٣٨٤٨
أن هذه االتفاقية تُعد قانوناً من قوانين الدولـة يلـزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة                   . مؤداه

بها ويتعين على أطرافها االعتراف بحجية حكم التحكيم الـصادر مـن دولـة أخـرى متعاقـدة أو                   
 قانونهـا للحـصول علـى األمـر بتنفيـذ         طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها        

 . الحكم

تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحـدى الـدول المنـضمة إلـى اتفاقيـة نيويـورك سـالفة الـذكر                      -
 . شرطه. بالكويت

قرينـة قانونيـة   . تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم األجنبـي المـستندات الواجبـة لتنفيـذه بالكويـت            -
ـ         راءات التحكـيم وأنـه ملـزم ألطرافـه ولخـصمه         لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إج

 .دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها

  )٥٢٠ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

  -:أوامر حبس المدين -

  . أثره. تخلف أحدها. شروطه. إصدار أمر حبس المدين -٣٨٤٩
 .من شروط األمر بالحبس. دائن ذلكقدرة المدين على الوفاء وإثبات ال -

  )٨٥٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣/٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥٤/١٩٩٩الطعن (

لـه سـلطة إصـدار أمـر علـى عريـضة بحـبس           . مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكليـة        -٣٨٥٠
. لـك شـرط ذ  .  بنـاء علـى طلـب الـدائن        نهائي أو أمر أداء     نهائيالمدين الممتنع عن تنفيذ حكم      
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- ٦٦٨ -  

  .توافر موجبات إصدار األمر
 إصـداره   لتعرف على مدى توافر موجبـات إصـدار األمـر أو االمتنـاع عـن              ا في سبيل لآلمر   -

 .إجراء تحقيق في هذا الشأن

  )٥٢١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٤/٢٠٠٣الطعن (

ثابتـاً بموجـب حكـم أو أمـر         أن يكـون الحـق      . شرطه. حبس المدين المتخلف عن سداد الدين      -٣٨٥١
 .علة ذلك. أداء نهائيين

  )٥٢١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٥/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠١/٢٠٠٥الطعن (

  -":طبيعته"األمر بإحضار المدين  -

لمـدير إدارة التنفيـذ أو وكيـل المحكمـة          . امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهـائي           -٣٨٥٢
لآلمـر فـي   . أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من تـوافر شـروط إصـداره    الكلية أن يصدر    

سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار األمر أو االمتناع عـن إصـداره إجـراء تحقيـق فـي                    
  .هذا الشأن

ـ       . طلب اآلمر إحضار المدين    -  للفـصل فـي أمـر الحـبس         ةًإجراء من إجـراءات التحقيـق توطئ
 .علة ذلك. لم منهعدم جواز التظ. قبوالً أو رفضاً

  )٥٢٠ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٨٥/٢٠٠٣الطعن (

  -:"ال تعد من أدوات التنفيذ "أوامر المنع من السفر -

تقـديم عريـضة مـن صـاحب الـشأن إلدارة           . إجـراءات استـصداره   . األمر بالمنع من السفر    -٣٨٥٣
أسـاس  . بفرار المـدين رغـم قدرتـه علـى الوفـاء          التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعو إلي الظن         

  . مرافعات٢٩٧م . ذلك
صـدور  . تباع الطاعنة لكافة اإلجراءات الالزمة الستصدار األمـر بمنـع المـدين مـن الـسفر               إ -

عـدم  . عـدم مـساءلتها عـن ذلـك       . األمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطـاعن         
ن يتعـين عليهـا مراجعـة البيانـات الخاصـة بـشخص             التزام الحكم هذا النظر قوال منه بأنه كا       

  .خطأ في تطبيق القانون. مدينها وهو ما لم يفرضه القانون
  )٨٥٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٧/٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ٨١/١٩٩٩الطعن (

. تقدير موجبـات استـصدار األمـر وأسـباب الـتظلم منـه       . ال يعتبر أداة للتنفيذ   . المنع من السفر   -٣٨٥٤
 .يستقل به القاضي مصدر األمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم. عيموضو

  )٥٢١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٧/٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٤الطعن (
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- ٦٦٩ -  

مرور ثـالث سـنوات علـى آخـر         . سقوطه بانقضاء االلتزام ألي سبب    . المنع منع السفر  بمر  األ -٣٨٥٥
 النهائي بالـدين دون أن يتقـدم الـدائن مستـصدر األمـر              إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم     

سـقوط أمـر المنـع مـن الـسفر ولـو لـم              . أثره. بطلب االستمرار في مباشرة تلك اإلجراءات     
 .علة ذلك. ينقض االلتزام

  )٥٢٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٦/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠٤الطعن (

رسمي سند الدين الصادر بـشأنه األمـر بـالمنع مـن الـسفر              الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد ال      -٣٨٥٦
ال يغير ميعـاد حلـول أداء الـدين المتفـق عليـه             . 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           . دوره صـحيحاً  ص. ليس أداة تنفيذ  . األمر بالمنع من السفر    -
أن المـشرع لـم يـشترط       : علـة ذلـك   . الدين الصادر بشأنه ذلك األمر لوجود نزاع في مقـداره         

لصدوره أن يكون حق الدائن طالب األمـر معـين المقـدار مكتفيـاً بوجـوب أن يكـون محقـق                     
 .الوجود وحال األداء

  )٥٢٣ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٤٢/٢٠٠٥، ٨٣١ انالطعن(

  -:التنفيذ بموجب المحررات الموثقة -

للـدائن تنفيـذ االلتزامـات الثابتـة فيـه جبـراً عـن              : مفاده. اعتبار المحرر الموثق سنداً تنفيذياً     -٣٨٥٧
 ١٩٠المدين دون اللجوء للقضاء للحـصول علـى حكـم إلـزام أو أمـر أداء حـسب األحـوال م               

  .مرافعات
يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عـن منازعـة المـدين فـي الحـق محـل                  . لتنفيذيالسند ا  -

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه        . شرط ذلـك  . التنفيذ ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي يقيناً      
 .مثال. خطأ في تطبيق القانون. هذا النظر

  )٥٢٤ ص القسم الخامس المجلد الخامس مج١٦/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٣٩/٢٠٠٥الطعن (

  -:التنفيذ بموجب محضر موقع من ذوي الشأن والموظف المختص بإدارة التنفيذ -

تثبـت  . اعتراض ذوى الشأن على قائمة التوزيع المؤقتة المعـدة مـن قبـل مـدير إدارة التنفيـذ                  -٣٨٥٨
إثباتهـا فـي محـضر      . جواز إبداء أسباب االعتراض في مـذكرة تفـصيلية        . في محضر الجلسة  

ها جزءا من المحـضر معلومـة لـدى الخـصوم ولـدى المحكمـة التـي            صيرورت. أثره. الجلسة
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- ٦٧٠ -  

  .ترفع الدعوى أمامها بعد ذلك
تعلـق مـصلحة جميـع الـدائنين غيـر          . مناقضة أحد الدائنين التي تقدم صـحيحة فـي الميعـاد           -

المناقضين بها ويحوز الحكم الصادر فيهـا حجيـة األمـر المقـضي بالنـسبة لجميـع أطـراف                   
  .أساس ذلك.  يمثلوا في خصومه المناقضةخصومة  التوزيع ولو لم

 .الحكم في المناقضة يفيد ويضر جميع الدائنين الحاجزين -

  )٤٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣٣/١٩٩٠الطعن (

خروجهـا مـن    . التسهيالت التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهـات البائعـة لمـديونياتها             -٣٨٥٩
أنهـا تتـصف بمحدوديـة      . علـة ذلـك   . ات التي يجب على البنك المركزي شراؤها      عداد المديوني 

 . المخاطر وقصر األجل عالوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها

هم إلـى االتفـاق علـى       التـسوية الوديـة وانتهـاؤ     حضور ذوي الشأن إدارة التنفيذ فـي جلـسة           -
ـ التوزيع وإثبات مدير إدارة التنفيذ ذلك في محـضر           ه والموظـف المخـتص والحاضـرون      وقع .

 .أن لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. مفاده

  )٥٢٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٨/٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٧٢٦/٢٠٠٤الطعن (
  

  -):أسهم االكتتاب(التنفيذ على األسهم  -

ار وقـوف اختـصاصها عنـد إصـد       . هيئة تحكيم منازعات أسهم الشركات التـي تمـت األجـل           -٣٨٦٠
مـؤدى  . خـضوعه للقواعـد العامـة     . تنفيـذ الحكـم   . الحكم النهائي الملزم في موضوع النـزاع      

 .أن الدعوى بطلب وقف تنفيذ حكم الهيئة تخرج عما تختص به. ذلك

  )٤٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٧الطعن (

جـواز سـداده خمـس ثمـن األسـهم          . الملكيـة حقه من قبيل حق     . المساهم في الشركة المساهمة    -٣٨٦١
للـشركة  . عند االكتتاب بها وسداد الباقي خالل خمـس سـنوات مـن تـاريخ مرسـوم التأسـيس        

بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تـأخر فـي سـداد بـاقي قيمـة األسـهم بعـد                       
ـ              تيفاء الـثمن والفوائـد     إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبـري القـضائي وذلـك الس

 .والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع

  )٥٢٦ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢١/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٢/٢٠٠٢الطعن (
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- ٦٧١ -  

  -:)شرطه( الحجز على سكن المدين الكويتي -

حقـه  أثره على حق الـدائن فـي اتخـاذ الوسـائل التنفيذيـة للمطالبـة ب               . مقتضاه. الشرط الواقف  -٣٨٦٢
 .جبراً

  )٤٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٨٦، ١٧٩ن ناالطع(

  .األصل جواز توقيع الحجز عليها إال ما استثني بنص خاص. أموال المدين -٣٨٦٣
اعتبـار الـسكن    . عدم جواز الحجز على السكن الخاص الالزم إلقامة المـدين الكـويتي وأسـرته              -

زيـادة مـساحة األرض التـي أقـيم عليهـا           . لبيوت الحكومية أو مـا يماثلهـا      الزماً إذا كان من ا    
 .زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه. أثره. المسكن الخاص عن ألف متر مربع

  )٥٢٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٩٦/٢٠٠١الطعن (

  -:التنفيذ على أموال المدين -

مثـال لمـا ال     . شـروط اعتبارهـا كـذلك     . ماهيتهـا . ي تعتبر من النظام العام    القواعد القانونية الت   -٣٨٦٤
خلوهـا مـن نـص يحـرم        .  المعـدل  ١٩٩٣ لـسنة    ٤١نصوص القـانون    . يعد من النظام العام   

الدائن الذي بيده سند تنفيذي يخوله توقيع الحجز على أمـوال مدينـه الـضامنة للمـديونيات التـي                 
 .اشترتها الدولة

  )٨٦٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٩/٣/١٩٩٨جاري جلسة  ت٩٣/١٩٩٧الطعن (

. حبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهـائي أو أمـر أداء نهـائي رغـم قدرتـه علـى الوفـاء                       -٣٨٦٥
  .امتناع إصدار األوامر. الزمه. تخلف أحد هذه الشروط. إجراءاته وشروطه

. كـم نهـائي أو أمـر أداء نهـائي         وجوب أن يكـون ثابتـاً بح      . الشرط المتعلق بالحق المطالب به     -
: علـة ذلـك   . ثبوته في سند معتبر من السندات التنفيذية ال يغني عن وجوب تـوافر هـذا الـشرط                

أن الحق الثابت بحكم نهائي أو أمر أداء نهـائي هـو أدعـى لالطمئنـان فـي المقـام المتـصل                      
 .بحرية المدين

  )١٥٢ ص٢ ج٣٩انون س مجلة القضاء والق٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٦٠٣/٢٠١٠الطعن (
 

  -:)الحجز التحفظي (التنفيذ على ما للمدين لدى الغير -

أن يكون حق طالب الحجـز ثابتـاً بـسبب ظـاهر            . شرطه. الحجز على ما للمدين تحت يد الغير       -٣٨٦٦
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تقدير وجود الحق بهذا المعنى تـستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى أقامـت                 . يدل على وجوده  
 .قضاءها على ما يبرره

  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٦/١٩٨٨الطعن (

ال يـشترط لتوقيعـه الخـشية مـن فقـدان الـدائن             . الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغيـر        -٣٨٦٧
الخـشية مفترضـة فـي      : علـة ذلـك   .  للحجز التحفظي على منقوالت المـدين      لضمان حقه خالفاً  

 .األول

  )٥٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٩٤لسة  تجاري ج١٦٢/١٩٩٣، ١٦١ انالطعن(

يلـزم لـه أن يكـون حـق طالـب الحجـز       . إذن القاضي بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير       -٣٨٦٨
مـن سـلطه قاضـي الموضـوع مـا دام           . تقدير هذا الوجود  . ثابتا بسبب ظاهر يدل على وجوده     

 .سائغاً

  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٤، ١٥٧ انالطعن(

  .مثال. ما يشترط لصدوره. اإلذن بتوقيع حجز ما للمدين لدي الغير -٣٨٦٩
  )٨٦١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦الطعن (

ضـرورة الحـصول علـى حكـم        . امتياز دين مقاولي الباطن تجـاه رب العمـل عنـد التـزاحم             -٣٨٧٠
قيع الحجز على ما للمقاول لدي رب العمـل حتـى يتحـدد محـل االمتيـاز والنـسبة                   بالحق أو تو  
 .عند التزاحم

  )٨٦١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٢/١٩٩٦الطعن (

أن يكـون الحـاجز دائنـاً بـدين         . شـرطه . توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لـدى الغيـر          -٣٨٧١
داللـة الظـاهر علـى انتفـاء حـق          . بتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده     محقق الوجود بأن يكون ثا    

. امتنـاع إصـدار األمـر بـالحجز       . أثـره . طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نـزاع جـدي           
 .مثال.  مرافعات٢٢٧م

  )٥٢٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٣/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٧٦/٢٠٠٢الطعن (

  -:جزاء عدم التقرير بما في الذمة -

جـواز الحكـم عليـه للـدائن الـذي حـصل            . أثره. عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته للمدين        -٣٨٧٢
للمحجـوز  . تهديـدي . طبيعـة هـذا الجـزاء     . على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجلـه        

لديه تالفى العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعـة فيهـا ولـو أمـام محكمـة                    
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 .للمحكمة السلطة المطلقة في توقيع أو عدم توقيع هذا الجزاء. االستئناف

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٩٤الطعن (

 مرافعات بإلزام المحجـوز لديـه بـدفع ديـن الحـاجز             ٢٣٧توقيع الجزاء المنصوص في المادة       -٣٨٧٣
ازي لمحكمـة الموضـوع ولـو تـوافرت        جـو . الرتكابه أحد األمور المنصوص عليها حصراً بها      

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  . همـؤدا . عدم جواز الحكـم بهـذا الجـزاء       . أثره. باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة     
. تصميم المحجوز لديـه علـى ذلـك العيـب         . مناط توقيعه . هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي     

 .مثال

  )٥٢٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٣٣/٢٠٠٣الطعن (

  -:الدعوى بصحة الحجز -

بـصرف النظـر عـن      صحة الحجز ال تكون إال في حدود المبلغ المحكوم بـه للـدائن الحـاجز                 -٣٨٧٤
 .مثال. المبلغ الذي تم توقيع الحجز من اجله ابتداء

  )٤٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٩٠الطعن (

يتولـد أساسـاً مـن هـذه        . حق الدائن في توقيع الحجز علـى أمـوال مدينـه اسـتيفاء لحقوقـه               -٣٨٧٥
. ز استصدار أمـر مـن قاضـي األمـور الوقتيـة           األحوال التي يتعين لجواز توقيع الحج     . الحقوق

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 . األمـر قبـل الفـصل فـي الـدعوى         صدور حكم نهائي بإلغـاء      . المرفوعة بأصل الحق  
 صـدوره فـي دعـوى الـتظلم مـن األمـر باعتبـاره                يغير من ذلك   ال. بطالن إجراءات الحجز  

 .مثال. علة ذلك. حكماً وقتياً

  )٥٢٨ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٨/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٢٧/٢٠٠٤الطعن (

  -:التنفيذ على راتب الموظف أو ما يعادله -

إذا : متـى يحـرم مـن كامـل مرتبـه         . ف الموقوف عن عمله لحبسه تنفيذا لحكم قـضائي        الموظ -٣٨٧٦
في حالـة الحكـم الغيـر نهـائي يوقـف صـرف ثالثـة أربـاع                 . كان الحبس تنفيذا لحكم نهائي    
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 .المرتب

  )٤٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٩٣/١٩٩٠الطعن (

غيـر جـائز إال وفـاء لنفقـه محكـوم بهـا أو ألداء               .  عليه الخصم من مرتب الموظف أو الحجز      -٣٨٧٧
مطلوب الحكومة منه بـسبب أداء وظيفتـه أو السـترداد مـا صـرف لـه بغيـر حـق بالقـدر                     

تحقيـق مـصلحه عامـة متعلقـة        . حكمة ذلـك  .  من قانون الخدمة المدنية    ٢٠م. المنصوص عليه 
  .ما هيتها. بالنظام العام

للجهـة  . أثـره . لحجز عليهـا لغيرمـا اسـتثنى بـالنص        بطالن خصم مستحقات من الموظف أو ا       -
 .االداريه أالّ تعتد بالحجز وتفي بالحق للمحجوز عليه

  )٤٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٣الطعن (

عـدم اسـتحداث    . علـة ذلـك   . عدم جواز األخذ بما يخالفه أو تقييـده       . أثره. وضوح عبارة النص   -٣٨٧٨
  .اير لمراد المشرعحكم مغ

الحاالت الثالث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز علـى مرتـب الموظـف أو أيـة مبـالغ                      -
نفقـة محكومـاً بهـا أو أداء مـا يكـون مطلوبـاً              : ماهيتهـا . واجبة األداء للحكومة من الموظف    

للحكومـة حـق    . للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صـرف لـه بغيـر وجـه حـق                 
  .خصم في الحالتين األولى والثانية دون سند تنفيذيال
. فـي صـيغة عامـة مطلقـة دون تخـصيص          "استرداد ما صرف له بغير وجه حق        "ورود عبارة    -

أنه يجـوز الخـصم مـن راتـب الموظـف مباشـرة ولـو               : مؤدى ذلك . عدم جواز تقييدها  . أثره
ـ            . كانت غير متعلقة بوظيفته    الغ صـرفت للموظـف    مخالفة الحكم ذلـك علـى سـند مـن أن المب

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. بصفته دارساً

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٥/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٨٥٥/٢٠٠١الطعن (

  -:العرض واإليداع -

العرض الحقيقي للدين الذي ال يمكن تسليمه للـدائن فـي موطنـه أو محـل عملـه أو ال يتيـسر                       -٣٨٧٩
عـدم  . امه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء علـى يـد منـدوب اإلعـالن              تم. نقله إال بمشقة  

للمدين أن يطلـب الحكـم بـصحة العـرض واإليـداع وللـدائن             . قبول الدائن العرض بعد اإليداع    
  . رفع دعوى ببطالنه دون أن ينتظر

و قبـول الـدائن لـه أ      . شـرط ذلـك   . وفاء مبـرئ للذمـة    . إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً      -
 .صدور حكم نهائي بصحته

  )٥٣٠ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٧/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٨١/٢٠٠٤الطعن (
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  -:التنفيذ على العقار -

دعوى االستحقاق الفرعية ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيـذ بطلـب اسـتحقاق العقـار محـل                   -٣٨٨٠
يـة العقـار المحجـوز عليـه بعقـد          أساسـها ملك  . التنفيذ كله أو بعضه وبطالن إجراءات التنفيـذ       
 .مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية

  )٤٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٢ مدني جلسة ٩/١٩٩٠الطعن (

ال يحـول  . طلب قسمة المال الشائع أو التصرف فيه بمـا يتعـارض والغـرض الـذي ُأعـد لـه                   -٣٨٨١
 .لمال للحارس القضائي للمحافظة عليه وإدارتهذلك دون تنفيذ حكم الحراسة بتسليم ا

  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٩/١٩٩٤، ٤١ انالطعن(

. المخـتص بنظرهـا  . منازعـة وقتيـة فـي التنفيـذ    . طلب إيقاف إجراءات التنفيذ علـى العقـار       -٣٨٨٢
فـصل محكمـة    . تبعيـة قاضى األمور المستعجلة ومحكمه الموضوع إذا رفعـت لهـا بطريـق ال            

النعـى علـى    . الموضوع في اصل الحق دون التطرق للطلب الوقتي الذي لم تعد بحاجـة لبحثـه              
  .ال يصادف محال من قضائه. الحكم في هذا الخصوص

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٥الطعن (

هـو مـن    . صوره من طلب الحجـز علـى العقـار        الحائز في التنفيذ العقاري الذي يجب إعالنه ب        -٣٨٨٣
انتقلت إليه ملكية العقار المحجوز عليه في تاريخ سـابق علـى تـسجيل طلـب الحجـز ودون أن                    

 . مرافعات٢٦٥م. يكون مسئوال شخصيا عن الدين

  )٥٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٢/١٩٩٥الطعن (

ورود تلك البيانات علـى نحـو يكـشف عـن حقيقـة             . ز على العقار  البيانات الالزمة لطلب الحج    -٣٨٨٤
  .كفايته. العقار بما ينتفي بها التشكيك فيه

  )٨٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٧الطعن (

هي التي ترفع من الغيـر أثنـاء إجـراءات التنفيـذ بطلـب اسـتحقاق             . دعوى االستحقاق الفرعية   -٣٨٨٥
ملكيـة العقـار المحجـوز    .  أو جزء منه وبطلب بطالن إجـراءات التنفيـذ تبعـاً لـذلك      عقار كله 

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

  )٨٦٣لرابع المجلد الثالث ص مج القسم ا٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠١/١٩٩٨الطعن (

هـو  . المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقـار ومراقبـة سـالمتها وتـولي إجـراءات المزايـدة                 -٣٨٨٦
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  .قاضي البيوع
  .المناداة على البيع علتها -
تحقـق  .  تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيـره بالمنـاداة علـى البيـع تحـت إشـرافه                  -

  .ات المزايدةالغاية المقصودة منه وتصح به إجراء
  )٨٦٣ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ٩/١٩٩٨الطعن (

لعيب في إجـراءات المزايـدة أو فـي شـكل الحكـم أو              . متى يجوز . استئناف حكم مرسى المزاد    -٣٨٨٧
 ٢٧٧م  . لصدوره دون وقف اإلجراءات في حالـة يكـون وقفهـا واجبـاً قانونيـاً أسـاس ذلـك                  

  .مرافعات
ن من قاضي البيوع وقـف إجـراءات البيـع لعـدم قابليـة العقـار المحجـوز عليـه                 طلب الطاع  -

للحجز قانوناً 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                    

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه     . البيع التزاماً بـذلك الحكـم  وجوب وقف   . إثر ذلك . الحجز وأثاره 
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         
 .النظر والقضاء بعدم جواز استئنافه يعيبه

  )٨٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٧/٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩٢/١٩٩٩ الطعن(

أن يتقـدم الـدائن بطلـب       . شـرطه . اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجـوزاًً          -٣٨٨٨
الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ باالنتقـال إلـى إدارة التـسجيل العقـاري والتوثيـق ويـسجل                  

  . الطلب في سجالتها
. ع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقـدم الـدليل علـى تـسجيل طلـب الحجـز                   الدفا -

 .ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. دفاع عاٍر عن الدليل

  )٥٣٠ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٨/٤/٢٠٠٢ جلسة تجاري ١٣/٢٠٠١، ١٢ انالطعن(

اعتبـاره  . المنـاداة علـى البيـع    . بيـوع منوط بقاضي ال  . مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات     -٣٨٨٩
وجـوب تـضمنه البيانـات      . حكـم مرسـي المـزاد     . إجراء إلخبار الحاضـرين ببـدء الجلـسة       

 .مرافعات٢٧٦المنصوص عليها بالمادة 

  )٥٣٠ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٨/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٣٢/٢٠٠١الطعن (

. منـوط بقاضـي البيـوع   . إجـراء المزايـدة   مباشرة إجراءات بيع العقـار ومراقبـة سـالمتها و          -٣٨٩٠
إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلـسة ببـدء المزايـدة وإعالمهـم بـالثمن               . المناداة على البيع  
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. تكليـف سـكرتير الجلـسة بـه       . والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبـل افتتـاح الجلـسة          
 .راءات المزايدةتتحقق به الغاية المقصودة من المناداة وال أثر له على صحة إج

  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣الطعن (

. منـوط بقاضـي البيـوع     . تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيهـا مقابـل أتعـاب المحامـاة             -٣٨٩١
  .وجوب إعالن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد

تكليـف قاضـي البيـوع سـكرتير الجلـسة بالمنـاداة وتـالوة          . المقصود منها . لى البيع المناداة ع  -
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

  )٥٣١ج القسم الخامس المجلد الخامس ص م٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣الطعن (

  .المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها -٣٨٩٢
بطالن اإلجراءات السابقة علـى جلـسة البيـع ال تُعـد مـن              . حاالته.  المزاد مرسىاستئناف حكم    -

ـ        . هذه الحاالت   وفقـاً   البيـوع أو أمـام المحكمـة المختـصة      يوجوب التمـسك بهـا أمـام قاض
سـقوط  . أثـره . مخالفـة ذلـك   .  مرافعـات  ٢٧١لإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمـادة       

 .مثال. عدم جواز قبولها سبباً الستئناف حكم مرسي المزاد. الحق في إبدائها

  )٥٣١ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣الطعن (

 . مرافعات١٩٠م . ية يجوز التنفيذ بمقتضاهاسندات تنفيذ. المحررات الموثقة -٣٨٩٣

بطـالن الحـاالت الـسابقة علـى جلـسة          .  مرافعات ٢٧٧م  . حاالته. استئناف حكم مرسي المزاد    -
ال تعـد مـن حاالتـه وال تقبـل سـبباً      . البيع كبطالن اإلعالن عن البيع أو بطالن السند التنفيـذي        

أو أمـام المحكمـة المختـصة وفقـاً         وجوب التمسك بها أمـام قاضـى البيـوع          . الستئناف الحكم 
 ٢٧١م . لإلجــراءات والمواعيــد المنــصوص عليهــا قانونــاً وإال ســقط الحــق فــي إبــدائها

 .مرافعات

  )٥٣٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٠/١٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤١٠/٢٠٠٣الطعن (

يـه بطـرق الطعـن      هو الحكم الحائز لقوة األمر المقضي لعدم قابليتـه للطعـن عل           . الحكم النهائي  -٣٨٩٤
  . مرافعات٢٧٣م . العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر

 . مرافعات٢٧٥م . مجرد الطعن بالتمييز ال يعد سبباً لذلك. حاالته. الوقف اإلجباري للبيع -

  )٥٣٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٥الطعن (

مزايدة وبيع العقار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا فيهـا مقابـل                مباشرة إجراءات ال   -٣٨٩٥
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 ٢٧٢م. منـوط بقاضـي البيـوع     . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           
  .مرافعات

 . مرافعات٢٧٦م . ماهيتها. البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد -

  )٥٣٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٥الطعن (

طلب المدعى في دعوى االستحقاق األصلية المرفوعة قبـل مباشـرة إجـراءات التنفيـذ والبيـع                  -٣٨٩٦
عالوة على طلب تثبيت ملكيته للعقار الحكم له بعدم نفاذ حكـم إيقـاع بيعـه فـي حقـه وبطـالن                   

 ال يحتمـل غيـر حـل واحـد بعينـه            موضوع واحد غير قابـل للتجزئـة      . 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 
ليهـا  االستحقاق األصلية على نحو ما استوجبه في دعـوى االسـتحقاق الفرعيـة المنـصوص ع               

 .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                     -٣٨٩٧
 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            . األطراف هي بطالن أو صحة إجراءات التنفيذ      

وجـوب  . مخالفـة الحكـم المـستأنف ذلـك       . عدم قبـول الـدعوى    . أثره.وهما الدائنين الحاجزين  
 .إلغائه

  )٣٣٩ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٧/٦/٢٠١٠جلسة ني مد ٤٤٤/٢٠٠٩الطعن (
 

  -:تنفيذ القرارات اإلدارية -

لجهة اإلدارة تنفيذ قرارات اإلدارة مباشـرة دون حكـم مـن القـضاء وذلـك حـسب مقتـضيات                    -٣٨٩٨
 .خضوعها لرقابة القضاء في ذلك لها االلتجاء إلى القضاء مباشرة. المصلحة العامة

  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩سة  تجاري جل١٤٠/١٩٨٨الطعن (

. يعـد فـي حكـم القـرار اإلداري        . امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه           -٣٨٩٩
  .ال يعد قرارا إداريا سلبيا. سكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها

جـوازي لـوزارة الـشئون      . معيـات التعاونيـة   وقف تنفيذ القـرارات الـصادرة عـن إدارة الج          -
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 .سكوتها عن ذلك ال يعد بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه باإللغاء. االجتماعية

  )٤٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٦٤/١٩٩٠الطعن (

مـا  . وقتيـة إذا كان مبنى اإلشكال إجراء وقتي فإن االختصاص بنظره يكـون لقاضـي األمـور ال      -٣٩٠٠
االختصاص بنظره للمحكمة المختصة علـى ضـوء قواعـد االختـصاص المنـصوص              . عدا ذلك 

  .مثال. عليها في قانون المرافعات
  )٨٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٢/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢٥/١٩٩٥الطعن (

المـادة  . شـكال  إلـي أن يقـضي فـي اإل        لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتياطيـاً          -٣٩٠١
 . مرافعات٢١٢

  )٨٦٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٩٨الطعن (

 -تمتعهـا بهـذا االمتيـاز     . حق الجهة اإلدارية فـي تنفيـذ قراراتهـا اإلداريـة تنفيـذاً مباشـراً               -٣٩٠٢
  .ء في نطاق مباشرتها وظيفتها اإلدارية دون حاجة إلى االلتجاء للقضا-االستثنائي

. التنفيـذ المباشـر   . األصل لجوء اإلدارة إلى القضاء القتـضاء الحقـوق شـأنها شـأن األفـراد               -
يخـضع  . سـلوكها هـذا الـسبيل   . رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامـة    

 .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مؤدى ذلك. لرقابة القضاء

  )٥٣٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٧٠٣/٢٠٠٥الطعن (

 -تمتعهـا بهـذا االمتيـاز     . حق الجهة اإلدارية فـي تنفيـذ قراراتهـا اإلداريـة تنفيـذاً مباشـراً               -٣٩٠٣
  . في نطاق مباشرتها وظيفتها اإلدارية دون حاجة إلى االلتجاء للقضاء-االستثنائي

. التنفيـذ المباشـر   .  الحقـوق شـأنها شـأن األفـراد        األصل لجوء اإلدارة إلى القضاء القتـضاء       -
يخـضع  . سـلوكها هـذا الـسبيل   . رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامـة    

 .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مؤدى ذلك. لرقابة القضاء

  )٢٠١ ص٣ ج٣٤نون س مجلة القضاء والقا٢٦/١٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٧٠٣/٢٠٠٥الطعن (
 

  -:منازعات التنفيذ الوقتية -

فصل المحكمة في أصل الحق دون فـصلها فـي الطلـب الـوقتي مؤقتـاً لحـين الفـصل فـي                       -٣٩٠٤
 .غير منتج. النعي بهذا السبب. موضوع الدعوى

  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٤/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٦١/٢٠٠١الطعن (
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  -:توزيع حصيلة التنفيذ -

 . في اإلجراءات بحصيلة التنفيذمتى يختصون ومن اعتُِبر طرفاً. ونالدائنون الحاجز -٣٩٠٥

  )٤٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢الطعن (

فـي  . ترتيبهـا . امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضـرائب ورسـوم وحقـوق أخـري              -٣٩٠٦
  . صروفات القضائيةالدرجة الثانية بعد امتياز الم

المرجع فيها هو النصوص الخاصـة لتحديـد مـا يـرد عليـه مـن                . الحق الممتاز ومحل االمتياز    -
إسباغ المشرع الحماية على ديـون مؤسـسه البتـرول الوطنيـة الكويتيـة بـذات                : مثال. االمتياز

ن  مرسـوم بقـانو  ٢١م. الحماية المقررة لمستحقات الخزانـة العامـة مـن حـق التقـدم والتتبـع              
ورود االمتيـاز   : مـؤدى ذلـك   . عدم تحديد هذا النص الخاص ما يرد عليـه االمتيـاز          . ٦/١٩٧٠

علـة هـذا االسـتثناء هـو رعايـة المـصلحة العامـة فـي تحـصيل                  . على كافه أموال المدين   
 .١٨م . مستحقات المؤسسة

  )٥٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٩٣، ١٦١ انالطعن(

شـرط  . األصل أن الحاجز ال يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يـشاركه فيهـا مـن حجـز بعـده                   -٣٩٠٧
أن يكون الحجز األخير قبـل لحظـة الحجـز علـى نقـود لـدى المـدين أو بيـع المـال                       : ذلك

المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما فـي الذمـة فـي حجـز مـا للمـدين                      
 مثال العتبـار الطـاعن مـن الغيـر بالنـسبة إلجـراءات التنفيـذ                . مرافعات ٢٨٢م  . لدى الغير 

 .لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع

  )٥٣٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٠٤/٢٠٠٣الطعن (
  

  -:استحالة التنفيذ -

 .ماهيته.  استحالة تنفيذ العقدالسبب األجنبي الذي يؤدي إلى -٣٩٠٨

  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨١/١٩٨٨الطعن (

انقضاؤه إذا طرأ بعد نشوئه مـا يجعـل تنفيـذه مـستحيال بـسبب أجنبـي كقـوة                   . التزام المدين  -٣٩٠٩
عـدم اسـتيفاء الـدائن لحقـه        . أثر االنقـضاء  . يستوي أن تكون االستحالة قانونية أو فعلية      . قاهرة

  .عينا أو بمقابل
ي بها التزام المدين في المسئولية العقديـة قـد تكـون حربـا أو حريقـا أو       القوة القاهرة التي ينقض    -
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 .أن تكون مستحيلة التوقع والدفع. شرط ذلك. زلزاال

  )٤٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٥/١٩٩٣ مدني جلسة ٤/١٩٩٢الطعن (

 الغـزو   مثـال بـشأن   . أثره في وقـف تنفيـذ العقـود       . شروطه. نطاقه. ما هيته . الحادث الطارئ  -٣٩١٠
 .العراقي كحادث طارئ وأثره في التمسك بإسقاط الفوائد القانونية

  )٥٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٩٤الطعن (

مـن  . استخالصـها . المقـصود باالسـتحالة المطلقـة   . استحالة التنفيذ التي ينقضي بهـا االلتـزام    -٣٩١١
 .سلطة محكمة الموضوع

  )٥٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٦الطعن (

استحالة تنفيذ االلتزام الواجب تنفيذه في وقت معـين اسـتحالة فعليـة أو قانونيـة طـوال وقـت                     -٣٩١٢
كـون  . انقـضاؤه دون أن يتحمـل المـدين تبعـة عـدم التنفيـذ             . أثـره . تنفيذه نتيجة قوة قاهرة   

 ميعاد التنفيذ ال تـؤدي إلـى انقـضاء االلتـزام إنمـا رفعـه                االستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول    
  .إلى أن يصبح قابالً للتنفيذ

  .واقع لمحكمة الموضوع. استخالص استحالة التنفيذ من عدمه -
 .ال ترد عليه االستحالة المطلقة. االلتزام بدفع مبلغ من النقود -

  )٥٣٧لخامس ص مج القسم الخامس المجلد ا٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١الطعن (
  

  -:إدارة التنفيذ -

  .المصلحة هى الفائدة العملية التى تعود على المدعى من الحكم بما يطلبه -٣٩١٣
أمـر والئـي لـسماع أقـوال الـصادر          . األمر الصادر من مدير إدارة التنفيذ بالضبط واإلحضار        -

 شـرط قبـول الـتظلم     . ضده األمر للوقوف على سبب امتناعه عن التنفيذ ومـدى قدرتـه عليـه             
الـتظلم منـه    . انقـضاؤه وزوال أثـره بـسقوطه أو تنفيـذه         . أن يكون قائما ومنتجا آلثـاره     . منه

 .يكون واردا على غير محل

  )٤٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١/١٩٩٣ مدني جلسة ٣٢/١٩٩٠الطعن (

مـر  سـداد الـدين الـصادر بـشأنه األ    . الزمـه . اختصاصها بكافة أعمـال التنفيـذ    . إدارة التنفيذ  -٣٩١٤
تخاذهــا دون غيرهــا وجــوب ا. أو إيداعــه خزانــة إدارة التنفيــذ بــضبط وإحــضار المــدين

مـسئوليتها  . تقاعـسها عـن ذلـك   . جراءات الواجبة وإخطار الجهة المختصة بتنفيذ ذلك األمـر     لإل
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 خطـأ يـستوجب تمييـز الحكـم         .مخالفـة ذلـك   . المدين من ضـرر   بوحدها عما يكون قد حاق      
تـب  دم قيام مسئوليتها عن عدم اإلخطـار عـن سـداد ديـن نفقـة تر               جزئياً فيما قضى به من ع     

 .عليه القبض دون حق على المدين به

 )٣٠٩ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٠/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٢/٢٠٠٨الطعن (

الحكم الصادر بإلزام إدارة التنفيذ بدفع المبلغ المحكوم بـه والمـودع لـديها مـن الهيئـة العامـة                     -٣٩١٥
تـوفر  : مـؤدى ذلـك   . اعتباره في حقيقته صادراً ضد تلـك الهيئـة        . إلى المحكوم له  للتعويضات  

صفتها ومصلحتها في الطعن على الحكم الصادر بتسليم جـزء مـن المبلـغ إلـى المحكـوم لـه                    
أن الطعـن المرفـوع مـن إدارة التنفيـذ باعتبارهـا            : أثـر ذلـك   . على سند من عدم أحقيته فيه     

انتفاء تـأثر مركزهـا القـانوني بالقـضاء الـصادر           : علة ذلك .لمجرد مودع لديه يكون غير مقبو     
 .بتسليم المبلغ لشخص دون آخر بحسبانها مجرد مودع لديه

  )٢٤٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٢/٤/٢٠١٠جلسة مدني  ١٥٨/٢٠٠٩، ١٢٤ انالطعن(
 

  -:إعالن السند التنفيذي -

  . علة ذلك. في التنفيذ الجبريحق الدائن إخبار المدين ب. الغرض منه. يإعالن السند التنفيذ -٣٩١٦
ي  الـسند التنفيـذ    فـي  الثابـت    لتزامتنبيهه بضرورة الوفاء بـاال    . القصد منه . تكليف المدين بالوفاء   -

كفايـة اإلحالـة إلـى      .  سـيرد عليـه الحجـز      الـذي وال يشترط بيان طريق التنفيـذ وال المـال          
  . مضمون ذلك السند

  .  التنفيذ وإال وقع باطالًفين به قبل البدء وجوب إعالن المدي. السند التنفيذي -
 .وجوب أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال األداء. الدين محل التنفيذ -

 )١٩٦ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٨/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٢١/٢٠٠٦، ٧١١، ٦٩٤الطعون (

 تقريـر أو إنـشاء حـق أو         لـى عاألحكـام التـي تقتـصر       .  المقصود بها  .األحكام القابلة للتنفيذ   -٣٩١٧
  . ال تعد كذلك. مركز قانوني

  .بطالن التنفيذ. أثره. بطالن إعالنهعدم إعالن السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ أو  -
  . الغرض منه. إعالن السند التنفيذي -
لـزام بـأداء    قضاء تقريـري لـم يتـضمن اإل       . ون ضده قضاء الحكم باستمرار ونفاذ وكالة المطع      -

 اتخـاذ . عـدم اعتبـاره سـنداً تنفيـذياً       . مـؤدى ذلـك   . عدم قابليته للتنفيذ الجبري   . همعين لصالح 
النعـي  . غيـر الزم  . إجراءات التنفيذ ومنها إعالن السند التنفيذي قبـل مباشـرة أعمـال الوكالـة             
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 . غير منتج. ذلكعلىببطالن إعالن الحكم السابق 

 )٤٣٠ ص٢ ج٣٦قانون س مجلة القضاء وال١٦/٦/٢٠٠٨جلسة  يمدن ٢٠٦/٢٠٠٥الطعن (

 ٢٠٤م. بطالن التنفيذ إذا لم يـسبقه إعـالن الـسند التنفيـذي بـالطريق الـذى رسـمه القـانون                    -٣٩١٨
ال يحول دون عدم الحكم بالبطالن رغم الـنص عليـه إذا لـم يترتـب علـى اإلجـراء           . مرافعات

  . من ذات القانون١٩م. ضرر للخصم
 بحـق الـدائن فـي التنفيـذ الجبـري ومـداه             إخبـاره . المقصود به . إعالن السند التنفيذي للمدين    -

وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له واالعتراض عليـه أو الوفـاء اختيـاراً لتجنـب إجـراءات                  
عـدم تحققـه    . أن الضرر المترتب علي بطالن إعـالن المـدين بالـسند التنفيـذي            . مؤداه. التنفيذ

. أثـره . بينه وبـين المنازعـة فـي التنفيـذ    إال بعدم اتصال علمه به قبل البدء في التنفيذ بما يحول         
ال محـل للحكـم     . علم المدين باإلعالن الباطل ومـسارعته المنازعـة فـي التنفيـذ قبـل بدئـه               

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. بالبطالن

  )٣٣٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٥/٢٠١١جلسة  يمدن ٢١٥/٢٠١٠الطعن (
 

  -:لبيوعقاضي ا -

حـصولهما  . تحديـد تـاريخ البيـع وإجرائـه     . مهمته هى إجـراء بيـع العقــار      . قاضى البيوع  -٣٩١٩
عـدم تمـام البيـع فـي اليــــوم          . بغير تدخل من الدائنين الحاجزين أو أصـحاب المـصلحة         

وجوب تحديد قاضى البيوع جلـسة إلجرائـه بنـاء علـى طلـب              . المحدد ألى سبب من األسباب    
. المحـددة قانونـاً   اإلعالن عـن البيـع بمراعـاة المواعيـد          دة إجراءات   صاحب المصلحة مع إعا   

المشرع ميعاداً للتمسك بأوجه البطالن السابقة على جلـسة البيـع بحيـث ينغلـق بانقـضائه                 تحديد
 هـو التـاريخ الـذى       ٢٧١أن المقصود بتاريخ البيع الـوارد بـنص المــادة          . مؤداه.باب إثارتها 

اعتبـار هـذا التـاريخ      .  مرافعـات  ٢٦٤م  . تسجيل طلـب الحجـز    يحدده مأمـور التنفيذ فـور     
التـزام الحكـم    . بأوجـه الـبطالن أو االعتـراض      الذى يتحدد به مـواعيد دعوى المدين المتعلقة        

 .ال يعيبه. المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامة الدعوى

 )٢٤٦ ص٢ ج٣٩ن س مجلة القضاء والقانو١١/٤/٢٠١١جلسة  مدني ١٣١/٢٠١٠الطعن (
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 -:مسائل متنوعة -

ال يجوز إال إذا كان الحق المطلوب الحبس من أجلـه ثابتـاً بحكـم نهـائي أو أمـر                    . حبس المدين  -٣٩٢٠
 .ال يغني. ثبوت الحق بسند تنفيذ آخر. أداء نهائي

ال ينفي توافر مـصلحة الـدائن فـي رفـع دعـوى الستـصدار               . ثبوت الدين بسند رسمي موثق     -
 . ذلكأساس. حكم بالدين

  )٧٠٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/١٢/١٩٨٤ مدني جلسة ١٨/١٩٨٤الطعن (

الوديعة أو الكفالة المصرفية التي يودعها وكيـل الـسفينة بأحـد البنـوك إعمـاالً لـنص المـادة                     -٣٩٢١
مقررة لـضمان تنفيـذ األحكـام التـي تـصدر علـى الناقـل               .  من قانون التجارة البحرية    ١٣٩

ال يلـزم لـذلك أن   . قانون في الدعاوى الناشـئة عـن أعمـال النقـل البحـري      البحري بعد نفاذ ال   
 . علة ذلك. تكون الوكالة مسجلة في السجل المعد لذلك بوزارة المواصالت

  )٧٠٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٧/١٩٨٥ جلسة تجاري ٢٣/١٩٨٥الطعن (

اءات التنفيـذ الجبـري إذا تـأخر        حقها في بيع أسهم الشريك دون التقيـد بـإجر         . شركة المساهمة  -٣٩٢٢
 .عن سداد األقساط

  )٧٠٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٧/١٩٨٥ جلسة تجاري ٢٧/١٩٨٥الطعن (

 .هو دفع بعدم التنفيذ. الحق في الحبس -٣٩٢٣

إقرار القاضي للخصم حقه في الحبس ليس بمانع له من الحكم عليـه بمـا يطلبـه خـصمه علـى                      -
 .مثال. خطأ. مخالفته ذلك. تنفيذ التزامه في الوقت ذاتهأن يقرن حكمه بشرط قيامه ب

  )٤٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٨٧ مدني جلسة ١٢/١٩٨٧الطعن (

ثبـوت حـق شخـصي للمـستفيد فـي          : أثره. يجوز للمتعاقد االشتراط لمصلحه الغير عند التعاقد       -٣٩٢٤
  . ذمة المتعهد يستأديه منه مباشرة

يخـول  . حق عيني اصـلي يقـع مباشـرة علـى الـشيء المنتفـع بـه               : فهتعري.  حق االنتفاع  - -
صاحبه بعض سلطات المالك كاستعمال واسـتغالل الـشيء المملـوك للغيـر وفقـا للـسند الـذي          

  .أنشأه وفي األجل المحدد به ويجرد حق الملكية من حق االستعمال واالستغالل
زامـا بهـذا الحـق يجبـر علـى          يرتب في ذمـة المتـصرف الت      . أثره. عقد إنشاء الحق العيني   - -

  .تنفيذه عينا بالتسجيل عن طريق دعوى صحة التعاقد وبالتسليم قبل التسجيل
  )٤٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٤/١٩٩١الطعن (
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حق الدائن في الترخيص لـه مـن القـضاء فـي تنفيـذه علـى                . أثره. عدم تنفيذ المدين  اللتزامه     -٣٩٢٥
  .ننفقة المدي

 إنـذاره  فـي حـق صـاحب العمـل    . أثره. تنفيذ المقاول اللتزامه على وجه معيب أو مخالف للعقد    -
بأن يفسخ  العقد أو أن يؤذن من القضاء بأن يعهد إلي مقـاول آخـر بإنجـاز العمـل علـى نفقـة              

اقتـصار ذلـك علـى الحالـة التـي يـروم فيهـا              . المقاول األول متى سمحت طبيعة العمل بذلك      
 .تنفيذ العمل دون المطالبة بالتعويضصاحب العمل 

  )٤٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١٠/١٩٩٢ تجاري جلسة ٧٤/١٩٩٢الطعن (

 .أثر ذلك. الحجز ال يؤدى بمجرده إلي إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه -٣٩٢٦

  )٤٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٣الطعن (

 .متى يختصون ومن اعتُِبر طرفا في اإلجراءات بحصيلة التنفيذ. الدائنون الحاجز ون -٣٩٢٧

  )٤٩٧ صاألول مج القسم الثالث المجلد ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢الطعن (

انضمام دولة الكويت إلـى اتفاقيـه نيويـورك الخاصـة بـاالعتراف وتنفيـذ أحكـام المحكمـين                    -٣٩٢٨
نطـاق تطبيـق قواعـد      . الغايـة المتوخـاة منهـا     . ١٩٧٨ه   لـسن  ١٠مرسوم بقـانون    . األجنبية

  .المرافعات المتبعة في اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ ونطاق نصوص االتفاقية
  )٥٠٠ صاالول مج القسم الثالث المجلد ١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٩٢الطعن (

 مـأمور   يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعالن سـابق للمـدين بموجـب ورقـة تعلـن بمعرفـة                  -٣٩٢٩
وإذا لـم تـشتمل     .  مرافعـات  ٢٣٠م  . ما يـشترط فيهـا مـن بيانـات        . التنفيذ إلى المحجوز لديه   

 .على بياناتها كان الحجز باطال ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطالن

  )٣١٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٦/١٩٩٥، ٧٨الطعن (

مقتـضيات إثباتـه هـي أن يطلـب الـزوج إليهـا             . في سقوط نفقتها  مناطه وأثره   . نشوز الزوجة  -٣٩٣٠
 ٨٧م. أسـاس ذلـك   . تسليم نفسها له تنفيـذاً للحكـم النهـائي الـصادر بـدخولها فـي طاعتـه                

  . وجوب تطبيق هذه القاعدة اإلجرائية أياً ما كان المذهب المطبق. ٥١/١٩٨٤ق
  )٥٠٥ابع المجلد األول ص مج القسم الر٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٤/١٩٩٧الطعن (

جواز تنفيذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة            . األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي      -٣٩٣١
الطلـب يقـام أمـام المحكمـة        . في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة في الكويـت          

.  قبـل األمـر بالتنفيـذ      الشروط التي يـتم التحقـق منهـا       . الكلية باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى    
  . مثال. ماهيتها
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قيـام قرينـه قابلـة إلثبـات العكـس علـى       . أثـره . تقديم المستندات الالزمة لتنفيذ الحكم األجنبي     -
 .كيفية دحض تلك القرينة. قابلية الحكم للتنفيذ

  )٥٠٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٢/٢٠٠٠الطعن (

ليس درجـة مـن درجـات التقاضـي وال طعنـاً علـى              . ر من دولة أجنبية   طلب تنفيذ حكم صاد    -٣٩٣٢
  .الحكم

ال يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ أن تبحـث الموضـوع                    -
وال شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيهـا بـالتحقق مـن أن المحكمـة التـي أصـدرت                     

  .مفاد وعلة ذلك. لياً بالفصل في النزاعالحكم كانت مختصة نوعياً أو مح
قضاء الحكم المطعون فيه باألمر بتنفيذ حكم صـادر مـن محكمـة االسـتئناف العليـا الـشرعية                    -

بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولـة الكويـت بعـد اسـتيفائه كافـة الـشروط                  
 .صحيح.  مرافعات١٩٩المنصوص عليها في المادة 

  )٧٥٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٨/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٣٠/٢٠٠١الطعن (

وجـوب تنفيـذها بـين سـائر        . اتفاقية تنفيذ األحكام المعقودة مع بعض حكومات الـدول العربيـة           -٣٩٣٣
اعتبارهـا مـن القـوانين الداخليـة لكـل          . الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم الحقاً        

انضمام دولة الكويت لهذه االتفاقيـة ودولـة اإلمـارات التـي صـدر فيهـا                . فاذمنها والواجبة الن  
  .أثره. الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ الحق

ال يعد درجة مـن درجـات التقاضـي أو طعنـاً علـى              . طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية       -
تـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ            عدم جواز تصدي السلطة القضائية المخ     . 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
األحكـام   مرافعـات واتفاقيـة تنفيـذ        ١٩٩استيفاء الحكم األجنبي الشروط التـي تتطلبهـا المـادة            -

ال يغيـر  . وجـوب األمـر بتنفيـذه بدولـة الكويـت      . أثره. وانضمام الدولة األخرى لذات االتفاقية    
منه إثارة مسألة اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم األجنبـي وانعقـاد االختـصاص                 
لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمـة مـوطن المـدعى عليهمـا ويوجـد بهـا مقـر الـشركة                    

العبـرة فـي تحديـد االختـصاص الـدولي هـي            . علـة ذلـك   . لتضامن معهما المحكوم ضدها با  
  .بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه

 . الصحةاإلجراءاتاألصل في  -

  )٧٩١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٤٢/٢٠٠٢الطعن (
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 . ت مرافعا١٨٩م . تشكيلها. إدارة تنفيذ األحكام القضائية -٣٩٣٤

التحقـق مـن    .  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     . لتنفيذ من اإلجراءات القضائية   إجراءات ا  -

 .مثال. التقاضي

  )٧٦١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤الطعن (

جواز تنفيذها فـي الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة            . األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي      -٣٩٣٥
طلـب األمـر بالتنفيـذ يقـام        . لد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة فـي الكويـت        في قانون ذلك الب   

الـشروط التـي يـتم التحقـق منهـا قبـل            . أمام المحكمة الكلية باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى      
  . ماهيتها. األمر بالتنفيذ

ـ            . طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية       - ى ليس درجة مـن درجـات التقاضـي وال طعنـاً عل
اليجوز للسلطة القضائية المختصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ              . مؤدى ذلك . ذلك الحكم 

إعادة بحث الموضوع وال يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شـهادة دالـة علـى إعـالن الخـصوم أمـام                    
مثـال بـشأن تنفيـذ حكـم        . الجهة التي أصدرت الحكم إال إذا كان ذلك الحكم قـد صـدر غيابيـاً              

 .ويت صدر بالبحرين وأعلن إعالناً قانونياً صحيحاًبدولة الك

  )٧٦٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٣/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٨١/٢٠٠٥الطعن (

 -تمتعهـا بهـذا االمتيـاز     . حق الجهة اإلدارية فـي تنفيـذ قراراتهـا اإلداريـة تنفيـذاً مباشـراً               -٣٩٣٦
  .جة إلى االلتجاء للقضاء في نطاق مباشرتها وظيفتها اإلدارية دون حا-االستثنائي

. التنفيـذ المباشـر   . األصل لجوء اإلدارة إلى القضاء القتـضاء الحقـوق شـأنها شـأن األفـراد               -
يخـضع  . سـلوكها هـذا الـسبيل   . رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامـة    

 .ييزهيعيبه ويوجب تم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مؤدى ذلك. لرقابة القضاء

  )٧٦٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٧٠٣/٢٠٠٥الطعن (
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  حراسةال

 -: بوجه عام-

غـل يـده عـن    . مـؤداه . وضع الشخص تحت الحراسة القضائية ومنعه من التصرف في أموالـه           -٣٩٣٧
. عليـه أو مـدعى    إدارة هذه األموال والتصرف فيها وال يكون له حق التقاضـي بـشأنها مـدعياً                

إقامة الـدعوى علـى صـاحب المـال دون الحـارس            . الحارس المعين يباشر هذا الحق نيابة عنه      
 .أثره عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. القضائي

  )٧٣٤ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٧/١٩٨٣ مدني جلسة ٣/١٩٨٣الطعن (

 فـي الـدعوى وعـدم        خـصماً  الحـارس دفع الخصم بأنه وضع تحت الحراسة وطلبـه إدخـال            -٣٩٣٨
قـصور  . إطراح الحكم لهذا الـدفاع بمقولـة أنـه لـم يقـدم مـا يثبتـه           . منازعة خصمه في ذلك   

 .وفساد في االستدالل

  )٧٣٥ مج القسم األول المجلد األول ص٧/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٤٨/١٩٨٣الطعن (

صـفته  انتفـاء   . أثـره . منع الشخص من التصرف في أمواله ووضعها تحت الحراسـة القـضائية            -٣٩٣٩
 .صاحب الصفة هو الحارس القضائي. في أن يكون مدعى أو مدعى عليه بشأنها

  )٧٣٥ مج القسم األول المجلد األول ص٧/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٤٨/١٩٨٣الطعن (

لمحكمة األمـور المـستعجلة بـصفة أصـلية ولمحكمـة           . االختصاص بفرضها وإنهائها  . الحراسة -٣٩٤٠
 .الموضوع إذا طرحت تابعة لدعوى الموضوع

  )٧٣٥ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٣الطعن (

تعيينهـا حارسـاً قـضائياً علـى        . م الشركات التـي تمـت باألجـل       هست أ مؤسسة تسوية معامال   -٣٩٤١
 .مثال. اكتسابها الصفة في تمثيله أمام القضاء. أموال المدين المحال

  )٥١٨سم الثاني المجلد الثاني ص مج الق٥/٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٨/١٩٨٥الطعن (

أساسها مـا يوجـه إلـى إدارتـه أو شخـصه مـن تجـريح وال تمـس           . دعوى استبدال الحارس   -٣٩٤٢
 .بأصل الحق

  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٢١/١٩٨٥الطعن (

ـ                   -٣٩٤٣ . م تـستند  حارس الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه سواء استندت إلـى حـق مـشروع أم ل
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 .علة ذلك. عدم انتقالها إلى التابع

  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٥/١٩٨٨، ٧١ن ناالطع(

غـل يـد مالـك الـشيء عـن إدارتـه وسـداد ديونـه                . أثـره . صدور حكم الحراسة القضائية    -٣٩٤٤
ـ             صفة فـي تمثيـل     والتزاماته ومنعه من التقاضي بشأنه وصيرورة الحارس القـضائي صـاحب ال

 .المدين أمام القضاء

  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/١/١٩٨٥ عمالي جلسة ١٤/١٩٨٨الطعن (

قرار هيئة تحكيم معامالت األسهم باألجل بمنـع المـدين مـن التـصرف فـي أموالـه وتعيـين                     -٣٩٤٥
ـ   . مقتـضاه . مؤسسة تسوية معامالت أسهم الشركات التي تمت باألجـل حارسـاً عليهـا             د غـل ي

المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وحجـب حـق التقاضـي عنـه بـشأنها لكنـه ال يعـد                      
 .خطأ يوجب تمييزه.  الحكم ذلكمخالفة. نقصاً في أهليته

  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٩الطعن (

ـ          . أثره. صدور حكم الحراسة   -٣٩٤٦ ه حـق إدارة األمـوال      صيرورة الحـارس هـو الـشخص الـذي ل
 .الموضوعة تحت الحراسة وصيانة حقوقها والتقاضي بشأنها

  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٨٩الطعن (

غـل يـده عـن إدارتهـا والتـصرف فيهـا وال             . مقتضاه. منع الشخص من التصرف في أمواله      -٣٩٤٧
طعـن  . احب الـصفة فـي تمثيلـه أمـام القـضاء          الحارس هو ص  . يكون له حق التقاضي بشأنها    

عـدم جـواز اختـصام      . أثـره . الحارس في حكم صادر ضد الشخص الموضوع تحت الحراسـة         
  .علة ذلك. الشخص في الطعن

  )٥٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٠، ١٠٣، ١٠١ن والطع(

يتعلـق بالحراسـة االتفاقيـة      . انتهـاء الحراسـة   وجوب اتفاق ذوي الشأن على تعيين الحـارس و         -٣٩٤٨
  .دون الحراسة القضائية

  .أساس ذلك. جائز. تعيين حارس قضائي على حصة ضمن حصص أخرى شائعة -
  )٥٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٢، ٢٦ انالطعن(

  . هو الحارس القضائي. يهصاحب الصفة في تمثيل من فُرضت الحراسة القضائية عل -٣٩٤٩
  )٥٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٣الطعن (

  . األصل في الحراسة أنها بأجر ما لم يكن الحارس قبل القيام بها تبرعاً -٣٩٥٠
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  .ما الذي يراعيه في ذلك.  بتعيين األجرالقاضي االحراسة القضائية يقوم فيه -
  )٥٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٣/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٨٤/١٩٩٣الطعن (

نزول الحارس عن مهمته في حفظ المـال الموضـوع تحـت الحراسـة أو فـي إدارتـه ألحـد                      -٣٩٥١
  .علة ذلك. ال يجوز ما لم يرتض جميعهم ذلك. الشركاء على الشيوع

  )٥٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٩/١٩٩٤، ٤١ انالطعن(

  .علة ذلك. الحراسة ال تنقل من الحارس إلى تابعه -٣٩٥٢
  )٥٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٥الطعن (

. نفـى هـذه المـسئولية   . أساسها الخطأ المفترض فـي جانـب الحـارس   . مسئولية حارس األشياء   -٣٩٥٣
  .جنبيماهية السبب األ. إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. شرطه
  )٥٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٥الطعن (

التحقـق  . السيطرة الفعلية على الشيء علـى أسـاس مـن القـانون أو الواقـع              . تعريفها. الحراسة -٣٩٥٤
  . شرط ذلك. واقع تستقل به محكمة الموضوع. من قيامها

  )٥٦٥لثالث المجلد الثاني ص مج القسم ا٧/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٥الطعن (

تقــدير تــوافر العناصــر المكونــة للحراســة واســتخالص الخطــأ الموجــب للمــسئولية عــن  -٣٩٥٥
  .موضوعي. التعويض

  )٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ١٦٦/١٩٩٨الطعن (

  .الحراسة القضائية ال تبيح للحارس إال أعمال اإلدارة -٣٩٥٦
أنـه  . مفـاده . حق صاحب المال في اتخاذ كافة األعمـال المتـصلة بهـا           فرض الحراسة ال يمس      -

ال أثر لها على األهلية المدنية لصاحب المـال وال علـى األعمـال القانونيـة التـي تمـت قبـل                      
 .فرض الحراسة سواء كانت أعمال إدارة أو حفظ

  )٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥/١٩٩٩الطعن (

صـيرورة الحـارس صـاحب الحـق فـي إدارة األمـوال محـل               . أثـره .  حكم الحراسة  صدور -٣٩٥٧
 .الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها

  )١٠٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٢٢/١١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٧٦/٢٠٠٢الطعن (

 .ه الحراسةرضت عليالحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فُ -٣٩٥٨

   )١٠٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٣/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٥٧/٢٠٠١الطعن (
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  .محكمة األمور المستعجلة. المحكمة المختصة بها. دعوى الحراسة -٣٩٥٩
مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . غيـر جـائز   . إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمـام محكمـة الموضـوع          -

 . نظام العام تتعلق بال التيلقواعد االختصاص النوعي

  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص ٩/٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ١١٢/٢٠٠٣الطعن (

ثبـوت صـفة    . اعتبار الحارس نائباً عن صـاحب الـشأن بحكـم القـانون           : أثره. فرض الحراسة  -٣٩٦٠
  .الحارس بمجرد صدور الحكم

 الحـارس فـي جميـع       ةثبـوت صـف   . قـصرها علـى أعمـال اإلدارة والحفـظ        . مهمة الحارس  -
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 له والتي ال تدخل في مهمة الحارس إذبه

  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٧٧/٢٠٠٢ ،٦٣٧ انالطعن(

وضع مال متنازع فيه بيد أمـين لحفظـه وإدارتـه إذا كـان بقـاؤه فـي يـد                    . ماهيتها. الحراسة -٣٩٦١
  .حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه

  .شرطه. موضوعي. تقدير أوجه النزاع والخطر الموجب للحراسة -
الجدل في السلطة التقديرية لمحكمـة الموضـوع فـي تقـدير الخطـر الموجـب للحراسـة مـن                     -

 .ال يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز. عدمه

  )١١١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص ١٢/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٣١٩/٢٠٠٢الطعن (

ـ أن الحارس ينـوب عـن ذوى الـشأن          . مؤدى ذلك .  مؤقت تحفظيالحراسة إجراء    -٣٩٦٢  مباشـرة   يف
. أعمال حفظ أموال الحراسـة ومـا تـستتبعه مـن أعمـال التـصرف المحـدودة الملحقـة بهـا             

  .  بشأنهاالتقاضي مباشرة تلك األعمال و فيللحارس وحده الصفة 
 حكمهـا والمتعلقـة بأصـل تلـك األمـوال و         فـي تجاوز حدود الحراسة من أعمال التصرف وما         -

 فـي انتفـاء صـفة الحـارس     .  عليهـا  عينـي  حق   أي  جزء منها أو إنشاء    فيمقوماتها والتصرف   
بقاء تلـك الـصفة لـذوى الـشأن مـا لـم يتفقـوا        . مباشرتها أو رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها 

  . على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء
يجـوز للمـدين رغـم حكـم الحراسـة أن يـوفى            .  ال يتناولها حكم الحراسة    التيأعمال التصرف    -

تصرفاته صحيحة ما لم يكن الغـرض منهـا اإلضـرار بحقـوق الـدائنين فيجـوز                 دائنيه وتكون   
 .الطعن فيها أمام القضاء

 )٦٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٩٠٨/٢٠٠٥الطعن (
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  المصفي القضائي

 -: بوجه عام-

في المعـين   صاحب الصفة الوحيد في تمثيلهـا أمـام القـضاء هـو المـص             . أثره. انقضاء الشركة  -٣٩٦٣
 .لتصفيتها وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية وبموطنها طيلة فترة التصفية

  )٩١٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٦/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٩٥الطعن (

زوال صـفة مـديريها وحلـول المـصفي الـذي عينتـه المحكمـة               . أثره. حل الشركة وتصفيتها   -٣٩٦٤
. فة في تمثيل الـشركة أمـام القـضاء لحمايـة حقـوق الـشركاء              صيرورته صاحب الص  . محلهم

انتفاء تلك العلة إذا قام المـدير الـشريك بعـد زوال صـفته باتخـاذ إجـراءات تحفظيـة أثنـاء                      
اختصام المصفي صـاحب الـصفة الـذي لـم يقـم            . شرط ذلك . التصفية من شأنها إفادة الشركاء    

 .باتخاذ هذا اإلجراء

 )٣٤١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠٠٩جلسة ني  مد٤٤٦/٢٠٠٨، ٣٧٢الطعنان (
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 شكالاإل

 -: بوجه عام-

مثـال بـشأن    .  شـرط ذلـك    . من سلطة قاض األمور المـستعجلة      . اإلشكال فيتقدير حجية النزاع     -٣٩٦٥
  . ووقف تنفيذ أمر األداءأشكالقبول 

  . ال يجوز أمام محكمة التمييز. تقدير القضاء المستعجل لألدلةفيالجدل  -

  )٦٠ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٩٧٣ لسنة ٦٥ ، ١٩٧٤ لسنة ٤الطعنان ( 

 وجـوب نظـر المحكمـة إليهـا باعتبارهـا يـوم             .طلبات الخصوم من حيث صـحتها وقبولهـا        -٣٩٦٦
  . علة ذلك.رفعها

  . عدم تمام التنفيذ ولو تم بعد ذلك. شرطه.قبول اإلشكال -

 اليوقـف التنفيـذ     . كونه مـشمول بالنفـاذ المعجـل       استئناف الحكم القاضى برفض االستشكال حال      -
  . هدف المشرع من ذلك.ما لم تأمر به المحكمة

 انسحابه إلى كافة إجراءات التنفيـذ التـى اتخـذت مـن تـاريخ تقـديم طلـب                   .قرار وقف التنفيذ   -
  .وقف التنفيذ

  )٦١ ، ٦٠ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٤/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٥ لسنة ٥٢الطعن ( 

 فـي  النعـى عليـه      .م المطعون فيه إلى ركيزة صحيحة تصلح وحدها إلقامـة قـضائه           استناد الحك  -٣٩٦٧
  . غير منتج.تقريرات أخرى أيا كان وجه الرأى فيها

  )٦١ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٩٧٣ لسنة ٦٥ ، ١٩٧٤ لسنة ٤الطعنان ( 

 المحكمـة المدنيـة      مصدرها األحكام التشريعية التـى توجـب علـى         .قاعدة الجنائى يوقف المدني    -٣٩٦٨
 . الوقائع التي يكـون الفـصل فيهـا الزمـاً لـه            فيوالتجارية التقيد بما يقضى به الحكم الجزائي        

 الموضوع يترتـب عليـه اإلخـالل بمـا          في تالفياً لصدور حكم مدني أو تجاري حاسم         .علة ذلك 
طبـاق هـذه     عـدم ان   .للحكم الجزائي من قوة الشئ المقضى أمام المحكمـة المدنيـة أو التجاريـة             

  .القاعدة على الدعوى المستعجلة ألن الحكم الصادر بها ال يجوز أية حجية

  )٦١ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٩٧٣ لسنة ٦٥ ، ١٩٧٤ لسنة ٤الطعنان ( 

لقاضي األمور المستعجلة السلطة التامة في أن يتناول بـصفة وقتيـة بحـث جديـة النـزاع فـي                     -٣٩٦٩
 .أسباب تبرره ال ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومةاإلشكال مادام يستند إلى 

  )٥٦٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٢، ٢٦ انالطعن(
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المـادة  . لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتياطيـا إلـي أن يقـضي فـي اإلشـكال                   -٣٩٧٠
 . مرافعات٢١٢

  )١٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٩٨الطعن (

  

 حجزال

  -:إجراءات الحجز -١

 تقدير مـستندات الطاعنـة بـشأن الحـق الـذي تـم       .عبء اإلثبات على من يدعي خالف الظاهر  -٣٩٧١
  .من سلطة محكمة الموضوع.الحجز من أجله

  )١٤٦سنوات ص٧ مج ٢/٥/١٩٧٩ تجاري جلسة ٤٨/١٩٧٨الطعن (

 بما في ذمته في قلم كتـاب المحكمـة الكليـة خـالل أسـبوع مـن                   وجوب تقريره  .المحجوز لديه  -٣٩٧٢
 الحكـم للـدائن بـالمبلغ المحجـوز مـن           .مؤداه.إعالنه بالحجز  امتناعه عن التقرير بما في ذمته        

  .أجله
    .مثال. علة ذلك. عدم جواز الخروج عنه.النص الواضح الجلي -

  )١٤٧سنوات ص٧ مج ١٧/٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ٤٥/١٩٧٦الطعن (

وجوب إعالن الحاجز به إلـى المحجـوز عليـه خـالل ثمانيـة أيـام                . ر الحجز واألمر به   محض -٣٩٧٣
على األكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خـالل ذات األجـل أن يرفـع أمـام المحكمـة                    

اعتبـار الحجـز كـأن لـم        . أثـره . مخالفة ذلـك  . المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز     
 . بعمل الحق له على الوجه الذي يتطلبه القانونيكن وتزول آثاره لعدم القيام

  )١٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤الطعن (

٣٩٧٤-             يتولـد أساسـاً مـن هـذه        .  لحقوقـه  حق الدائن في توقيع الحجز علـى أمـوال مدينـه اسـتيفاء
. اضـي األمـور الوقتيـة     األحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمـر مـن ق           . الحقوق

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             -
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. أثـره .  الـدعوى  صدور حكم نهائي بإلغـاء األمـر قبـل الفـصل فـي            . المرفوعة بأصل الحق  
 صـدوره فـي دعـوى الـتظلم مـن األمـر باعتبـاره               ال يغير من ذلك   . ن إجراءات الحجز  بطال

 .مثال. علة ذلك. حكماً وقتياً

  )١٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٢٧/٢٠٠٤الطعن (

حجـوز مـن ملـك      ال يؤدي بمجـرده إلـى إخـراج المـال الم          . استيفاء إجراءات الحجز المقررة    -٣٩٧٥
عـدم  . أثـر ذلـك   . أن الحجز هو تمهيـد السـتيفاء حـق الحـائز          . مقتضى ذلك . المحجوز عليه 

حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيـه بـشرط أال يتعـارض ذلـك مـع الغايـة مـن                      
  .الحجز

  .علة ذلك.يبقى قائماً منتجاً آلثاره إلى أن يحكم ببطالنه.اإلجراء المعيب -
نـص  . االسـتثناء . جز على بعض أموال المـدين ال تتعلـق بالنظـام العـام            قاعدة عدم جواز الح    -

مثال بـشأن عـدم جـواز الحجـز علـى المـال             . ج مرافعات /٢١٦م.القانون أو ما قرره القضاء    
 .الموهوب كنفقة

 )١٥ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٣الطعن (

ـ فـي  اتخـذت  التـي إذ قضى بصحة إجراءات الحجـز      على الحكم مخالفته القانون      يالنع -٣٩٧٦  ة مواجه
مادامـت  . غيـر منـتج   .  رغم صدور حكم بإلغاء الحكـم الـصادر بـشهر إفالسـه            ةمدير التفليس 

 . والمدين المفلسةإجراءات الحجز قد تمت في مواجهة مدير التفليس

 )٤٤٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٥/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٠٨/٢٠٠٦الطعن (

 أن يسبقها إعـالن الـسند التنفيـذي للمـدين وأن تـشمل ورقـة                : شرط صحتها  .جراءات التنفيذ إ -٣٩٧٧
  . مرافعات٢٠٤م . اإلعالن على بيان المطلوب وتكليفه بالوفاء

  . مرافعات٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣المواد . ماهيتها. إجراءات الحجز على العقار -
هيئـة العامـة لالسـتثمار بـصفتها        تخاذ البنك الحاجز مقدمات التنفيذ في الحجز فـي مواجهـة ال           ا -

.  صـحة اإلجـراءات  :أثـره . بـذات الـصفة  . المدين وتقدمه بطلب الحجز ضد الهيئة ة لتفليس اًمدير
. علـة ذلـك   . ال يغير من ذلك إعالنه للمدين بالسند التنفيذي وذكـر اسـمه فـي طلـب الحجـز                 

  .اعتباره تزيداً ال يؤثر في سالمة اإلجراءات
. ت الواردة بطلـب الحجـز وتكـشف عـن حقيقـة صـاحب الـصفة               محضر الحجز يكمل البيانا    -

  .ال خطأ.  في محضر الحجزةورود اسم المدين دون مدير التفليس: مؤدي ذلك
إيراد الحكم أن مأمور التنفيذ أخطأ في إثبات بيانـات محـضر الحجـز وعـدم دقتـه فـي نقـل                       -

قريـرات الزائـدة عـن      مـن قبيـل الت    . بإغفاله اسم مدير التفليـسة    بيانات طلب الحجز بالمحضر     
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 .حاجته ويستقيم بدونها

 )٤٤٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٥/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٠٨/٢٠٠٦الطعن (

 الملكيـة أو كـان حقـاً        كحـق كل حق عيني يقع على عقار سواء كان هذا الحق عينيـاً أصـلياً                -٣٩٧٨
عينيـة التـي تقـع علـي         عدم انتقـال هـذه الحقـوق ال        .عينياً تبعياً كالرهن الرسمي يعتبر عقاراً     

 الحقـوق األخـرى   .العقار إال بالتسجيل ويتبع بشأن الحجز عليها إجراءات الحجـز علـي العقـار     
 يجـوز للـدائن بـدين محقـق الوجـود حـال             .غير العينية والحقوق العينية التي ترد علي منقول       

مـا للمـدين    رة لحجـز    قـر األداء أن يحجز علي ما يكون لمدينه منها لدى الغير بـاإلجراءات الم            
 . مثال. مرافعات٢٢٨، ٢٢٧لدى الغير وفقاً للمادتين 

 )١٠٥ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٩٠٧/٢٠٠٥الطعن (

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير يترتب عليه حبس المـال المحجـوز عليـه تحـت يـد األخيـر                      -٣٩٧٩
 المحجـوز  وز لديـه بهـذا المـال إلـي دائنـه     لمحج عدم جواز وفاء ا.حبساً كلياً مهما بلغت قيمته    

 يجب عليه إيداع المال خزانة إدارة التنفيذ أو االكتفـاء بـالتقرير بمـا فـي ذمتـه بـإدارة                     .عليه
يام من تاريخ إعالنـه بـالحجز فـي الحالـة األخيـرة وبعـد               أكتاب المحكمة الكلية خالل عشرة      

غ الذي أقـر بـه أو مـا يفـي منـه بحـق               عشرة أيام من تاريخ التقرير أن يدفع إلي الحاجز المبل         
 أثـر   . منه هـذا المـسلك إخـالالً بـالتزام قـانوني           د المحجوز لديه هذا النظر ع     مخالفة .الحاجز

 .ذلك

 )١٠٥ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٩٠٧/٢٠٠٥الطعن (

 خـالل ثمانيـة أيـام       األمـر الـصادر بـه      و زام الحاجز بإعالن المحجوز عليه بمحضر الحجز      تال -٣٩٨٠
 وبأن يرفـع الـدعوى بثبـوت الحـق وصـحة      -  قبليكن قد أعلن به من مالم  -من تاريخ توقيعه  

التحفظي وحجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر            تعلقه بالحجز    .الحجز وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن      
مـواد  ال. ال يـشترط لـصحته ذلـك      . الحجز التنفيذي الموقع علـى العقـار      .  محله منقوالً  إذا كان 
 . من قانون المرافعات وما بعدها٢٦٣ و وما بعدها٢٢٥

 )٣١٣ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٥٩١/٢٠٠٧الطعن (

 ومـا   ٢٤٢ورودهـا فـي المـادة       . اإلجراءات الواجب اتخاذها في حجز المنقـول لـدى المـدين           -٣٩٨١
 .بعدها من قانون المرافعات

 )٢٧٣ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٤/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ٢٤/٢٠١١الطعن (
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  -:آثار الحجز -٢

حبس المـال المحجـوز مهمـا زادت قيمتـه أو قلـت             . هأثر. توقيع الحجز على المنقول أو العقار      -٣٩٨٢
قيمة الدين المحجوز من أجله وال يكون الحجز مقصوراً علـى مبلـغ معـين إال باتخـاذ المـدين                    

 .اع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجزالمحجوز عليه نظام وإجراءات اإليد

  )١٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٥٧/٢٠٠٣الطعن (

  -:الحجز التحفظي -٣

  . شروط توقيعه. الحجز التحفظي على ما للمدين لدي الغير -٣٩٨٣
  )١٤٦سنوات ص٧ مج ٢٩/٦/١٩٧٧ تجاري جلسة ٥٥/١٩٧٦الطعن رقم (

واز استصداره أمـراً بحجـز األدوات التـي اسـتخدمت فـي ارتكـاب               ج. مالك العالمة التجارية   -٣٩٨٤
جـواز  . إجـراء تحفظـي   . الجريمة والمنتجات التي وضعت عليها العالمـة موضـوع الجريمـة          

 .اتخاذه قبل أو بعد تحريك الدعويين الجزائية أو التجارية

  )٧٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٦/١٩٧٩، ٣٠ انالطعن(

بطالنهـا  . إجراءات الحجز على األدوات والمنتجات التي استعملت فـي تقليـد العالمـة التجاريـة          -٣٩٨٥
ما لم تتبع خالل ثمانية أيام من توقيـع الحجـز برفـع دعـوى تجاريـة أو جزائيـة علـى مـن                        

كفاية تقـديم الـشكوى للمحقـق أو للنيابـة العامـة خـالل األجـل        . اتخذت بشأنه هذه اإلجراءات  
 .لم ترفع الدعوى خاللهحتى ولو 

  )٧٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٦/١٩٧٩، ٣٠ انالطعن(

 .القصد منه. الحجز التحفظي على السفينة -٣٩٨٦

  )٧٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص٨/١٢/١٩٨٢ تظلمات جلسة ٦/١٩٨٢الطعن (

ضـرورة أن تكـون مملوكـة       . همفـاد . حق الدائن في الحجز التحفظي علـى منقـوالت مدنيـة           -٣٩٨٧
 .مثال بشأن سفينة. للمدين

  )٧٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص٨/١٢/١٩٨٢ تظلمات جلسة ٦/١٩٨٢الطعن (

فقـدان  . خـشية الـدائن   . مبرراتـه . اإلذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي علـى منقـوالت مدينـه           -٣٩٨٨
 .الضمان العام لحقه إن توافرت شروط الدين

  )٧٢٣ مج القسم األول المجلد األول ص١٠/١/١٩٨٣ تجاري جلسة –لمات  تظ٨/١٩٨٢الطعن (
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تحقـق الوجـود والثبـوت بـسبب        . شـروط الـدين   . حجز تحفظي وحجز ما للمدين لدى الغيـر        -٣٩٨٩
. داللة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجـوده محـل شـك كبيـر ونـزاع جـدي                   . ظاهر
 .مثال. امتناع إصدار األمر. أثره

  )٧٢٣ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٤الطعن (

مـن سـلطة    . تقدير موجبات إصدار األمر بتوقيـع الحجـز التحفظـي وتقـدير أسـباب الـتظلم                -٣٩٩٠
 .محكمة الموضوع

  )٥٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٨٧الطعن (

 . مرافعات٢٢٢م. روط الدينش. مبررات اإلذن بتوقيع الحجز التحفظي -٣٩٩١

  )٥٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/١/١٩٨٦جلسة تظلمات  ٣٢/١٩٨٥الطعن (

خـشية  . شـرطه . حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على منقوالت مدينه ومالـه لـدى الغيـر               -٣٩٩٢
 .فقد ضمان حقه وأن يكون دينه محقق الوجود حال األداء

اعتباره محقق الوجـود متـى كـان ثابتـاً بـسبب ظـاهر وكـان                المنازعة في الدين ال تمنع من        -
 .النزاع فيه غير جدي

  )٥٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٣/١٩٨٦الطعن (

 .أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال األداء. شروطه. األمر بتوقيع الحجز التحفظي -٣٩٩٣

  )٥٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٨٧الطعن (

 .غير جائز. التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز -٣٩٩٤

  )٥٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٨٧الطعن (

 .لمن يثبت والغرض منه. الحق في الحجز التحفظي على المنقول -٣٩٩٥

  )٥٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٩الطعن (

. أثـره . مخالفـة ذلـك   . ملكية المال المراد الحجـز عليـه      . شرط اإلذن بتوقيعه  . الحجز التحفظي  -٣٩٩٦
 .بطالن الحجز

  )٥٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٨٩الطعن (

تقريـر بمـا فـي الذمـة أو تغييـر الحقيقـة             توقيع الجزاء على المحجوز لديه حالة امتناعه عن ال         -٣٩٩٧
جـوازي لمحكمـة الموضـوع رغـم تـوافر      . أو إخفاء األوراق الواجب إيداعها لتأييـد التقريـر     

 .شروطه

  )٥٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٥/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٢الطعن (
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 . بحصيلة التنفيذمتى يختصون ومن اعتُبِر طرفاً في اإلجراءات. الدائنون الحاجزون -٣٩٩٨

  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢الطعن (

 .شروطها. سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله -٣٩٩٩

. أثـره . بناء الحكم على فهم مخالف للثابت باألوراق أو على مـا لـيس لـه أصـل ثابـت فيهـا                     -
  . بطالن الحكم

دين احتمـالي وال يعـد محقـق الوجـود قبـل أن تفـصل فيـه                 . الدين المثار بشأنه نزاع قضائي     -
 .عدم صالحيته لتوقيع الحجز. المحكمة

  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧١/١٩٩٣الطعن (

 .ط إعمالهمناطه وشرو. توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله -٤٠٠٠

  )٥٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٢/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٠٠/١٩٩٤الطعن (

 .الغاية منه. الحجز التحفظي -٤٠٠١

. أن يكون ديـن الحـاجز محقـق الوجـود وحـال األداء            : شروطه. األمر بتوقيع الحجز التحفظي    -
 .مثال

  )٥٣٠لثاني ص  مج القسم الثالث المجلد ا١٣/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٤الطعن (

 .حاالته. الحجز التحفظي -٤٠٠٢

. أن يكون ديـن الحـاجز محقـق الوجـود وحـال األداء            : شروطه. األمر بتوقيع الحجز التحفظي    -
يعيـب حكمهـا    . التفـات محكمـة الموضـوع عـن بحثـه         . المنازعة في توافرها دفاع جوهري    

 .مثال.  تمييز الحكمإلىبالقصور الذي يؤدي 

  )٥٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٧/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤٠/١٩٩٥الطعن (

لمالك العالمة التجارية المسجلة استصدار أمر علـى عريـضة قبـل أو بعـد تحريـك الـدعويين                    -٤٠٠٣
ــضائع     ــات والب ــى اآلالت واألدوات والمنتج ــي عل ــالحجز التحفظ ــة ب ــة والتجاري الجزائي

 .المستخدمة في تقليدها

  )١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٦الطعن (

هـي األحكـام ومـا فـي       . األعمال التي يلزم صدروها باسم حضرة صاحب السمو أميـر الـبالد            -٤٠٠٤
 .خروج األمر بالحجز التحفظي عن ذلك. حكمها

  )١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٦الطعن (
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ال ترتـب بطـالن أمـر الحجـز         . مخالفتهـا . تنظيمية. (*) مرافعات ١٦٣المواعيد المقررة بالمادة     -٤٠٠٥
كفايـة توقيعـه عليـه وبغيـر        . غيـر الزم  . تحرير أمر الحجز بخـط يـد القاضـي        . أو سقوطه 

 .مثال. تسبيب

  )١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٦الطعن (

مـن سـلطة القاضـي مـصدر     . ي وأسباب التظلم منـه    تقدير موجبات األمر بتوقيع الحجز التحفظ      -٤٠٠٦
  .مثال. شرط ذلك. األمر والمحكمة التي تنظر التظلم منه

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

للقاضـي األمـر   . تقدير موجبات إصدار األمر بتوقيع الحجـز التحفظـي وأسـباب الـتظلم منـه              -٤٠٠٧
  .مثال. حكمة التي تنظر التظلم فيهومن بعده للم

  )١٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٦/٤/١٩٩٩ تجاري إداري جلسة ٢٧٩/١٩٩٨الطعن (

للدائن بإذن من قاضي األمور الوقتية متى كان دينه محقق الوجود ولـم يكـن بيـده سـند تنفيـذي         -٤٠٠٨
ت مدينـه وعلـى مـا لـه         غير معين المقدار توقيع الحجز التحفظي علـى منقـوال         أو كان الدين    

  .علة ذلك. لدى الغير
مـن سـلطة محكمـة      . تقدير موجبات إصدار األمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب الـتظلم منـه            -

  .شرطه. الموضوع
  )١٦ص  مج القسم الرابع المجلد الرابع ١٠/١٠/١٩٩٩ مدني جلسة ١٩٥/١٩٩٧الطعن (

ج بـشأن عـدم اعتـداد بحجـز         مثـال لنعـي غيـر منـت       . متى ال تتـوافر   . المصلحة في الطعن   -٤٠٠٩
 .تحفظي

  )١٦ص  مج القسم الرابع المجلد الرابع ٢٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٤٩/٢٠٠١الطعن (

اللجوء إلى قاضي األمور الوقتية للحجز التحفظي علـى منقـوالت المـدين وعلـى مالـه لـدى                    -٤٠١٠
ـ         يجوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خش        . الغير ع تقـدير    الدائن فقـدان ضـمان حقـه م

  .الدين تقديراً مؤقتاً
المنازعة في الدين ال تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجـز بموجبـه متـى كـان ثابتـاً                     -

  .بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي
  .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله -

                                                           
 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ونشر ٢٠٠٢ لسنة ٣٦بالقانون ) ١٦٣(تم تعديل الفقرتين األولى والثانية من المادة  (*)

  .٥/٥/٢٠٠٢ بتاريخ ٤٨ لسنة ٥٦٣بالكويت اليوم العدد 
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ال يحـول دون توقيـع الحجـز التحفظـي علـى            . حسابإقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية ال       -
 . مخالفة للثابت باألوراق وفساد في االستدالل مما يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. أمواله

  )١٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٧/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤١٦/٢٠٠٤الطعن (

ـ . دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شـهر اإلفـالس          -٤٠١١ اس والموضـوع فيهمـا     األس
. 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
  )٢٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١الطعن (

أن يكـون الحـاجز دائنـاً بـدين         . شـرطه . التحفظي على ما للمدين لـدى الغيـر       توقيع الحجز    -٤٠١٢
داللـة الظـاهر علـى انتفـاء حـق          . محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده         

. امتنـاع إصـدار األمـر بـالحجز       . أثـره . طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نـزاع جـدي           
 .مثال.  مرافعات٢٢٧م

  )٢٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/١/٢٠٠٤تجاري جلسة  ٧٧٦/٢٠٠٢الطعن (

قصر المطعون ضدها دعواهـا علـى طلـب صـحة الحجـز التحفظـي دون أن ترفـع علـى                      -٤٠١٣
.  مرافعـات ٢٣١المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبلـه خـالل األجـل المعـين فـي المـادة           

ـ خ. مخالفـة الحكـم ذلـك     . بطالن الحجز واعتباره كأن لم يكن     . أثره  فـي تطبيـق القـانون       أط
  .يوجب تمييزه

  )٢١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣٠/٦/٢٠٠٤اري جلسة إد ١٠٢٢/٢٠٠٣الطعن (

قـصره علـى حجـز       .اإلجراء التحفظي الالزم اتخاذه من مالـك العالمـة        . تقليد العالمة التجارية   -٤٠١٤
فـة واألوراق التـي     األدوات واآلالت التي استخدمت أو قد تـستخدم فـي عمليـة التقليـد واألغل              

وضعت عليها العالمة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يـستخدم فـي صـناعة المنـتج ذاتـه الـذي                      
  .مثال.  من قانون التجارة٩٣/١م. علة ذلك. وضعت عليه العالمة أو منتج آخر

  )٢١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٧/٩/٢٠٠٤ جلسة مدني ٥٧/٢٠٠٣الطعن (

. تتكـون مـن عـدد مـن األشـخاص ال يزيـد علـى ثالثـين                .  المحدودة الشركة ذات المسئولية   -٤٠١٥
اسـتقالل الشخـصية المعنويـة للـشركة        . مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته فـي رأس المـال          

  . انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها. مؤداه. عن أشخاص الشركاء فيها
ـ   . ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محـدودة       - شركة دون الـشريك الـذي يتـولى إدارة         اختـصام ال

الشركة في الدعوى التي استندت إليهـا الـشركة فـي توقيـع الحجـز التحفظـي علـى شـركة                     
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. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجـز علـى أمـوال المـدير الخاصـة لـدى إدارة التنفيـذ                  . أخرى
  .مخالفة للقانون وفساد في االستدالل

  )٢٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١١/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٥٣/٢٠٠٤الطعن (

 استصدار أمر مـن القاضـي المخـتص باتخـاذ إجـراءات             ةلكل ذي شأن ولمالك العالمة التجاري      -٤٠١٦
تحفظية علـى أي آالت أو أدوات اسـتخدمت فـي وضـع العالمـة التجاريـة وكـذا المنتجـات               

يراد البـضائع   كما يجوز إجراء هـذا الحجـز عنـد اسـت          . والبضائع واألوراق التي وضعت عليها    
  .ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله. للقاضي األمر بالحجز. من الخارج

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                      

يعيبـه بمخالفـة الثابـت    . ها شهادة قيد وكالة عن تلـك الـشركة مقيـدة بـوزارة الـصناعة             تقديم
  . تمييزهويوجبباألوراق والخطأ في تطبيق القانون 

  )٢٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤الطعن (

خـالل ثمانيـة أيـام      وجوب إعالن الحاجز به إلـى المحجـوز عليـه           . محضر الحجز واألمر به    -٤٠١٧
على األكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خـالل ذات األجـل أن يرفـع أمـام المحكمـة                    

اعتبـار الحجـز كـأن لـم        . أثـره . مخالفة ذلـك  . المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز     
  .يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل الحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون

  )٢٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤الطعن (

لـزوم اشـتمال    . رفـع دعـوى صـحة الحجـز وثبـوت الحـق           . لحجز التحفظي على السفينة   ا -٤٠١٨
محضر الحجز عند إعالنه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع                  

فـاً للقواعـد العامـة فـي االختـصاص          الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كـان مقـداره خال          
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               . نةدعوى صحة الحجز على السفي     -
عـدم تـضمن محـضر الحجـز هـذا          . القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمـة بهـذه الـدعوى         

. رتـب علـى ذلـك   تخلو قانون التجارة البحرية مـن بيـان األثـر الم      . التكليف وعدم تحديد جلسة   
اعتبـار  . أثـره . العـام فـي هـذا الـصدد       وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون        

 . مرافعات٢٢٥م . الحجز كأن لم يكن

  )٢٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩/٤/٢٠٠٦ جلسة  مدني١٥٩/١٩٩٧الطعن (
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يجوز له أن يأذن للدائن متـى كـان دينـه محقـق الوجـود وحـال األداء                  . قاضي األمور الوقتية   -٤٠١٩
علـى   غير معـين المقـدار بتوقيـع الحجـز التحفظـي             ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أو كان دينه        

أن تكـون   . شـرط ذلـك   . لدى الغير مع تقدير الـدين تقـديراً مؤقتـاً         منقوالت مدينه وعلى ماله     
  . هناك خشية من فقدان ضمان حقه

مـن سـلطة القاضـي      . تقدير موجبات إصدار األمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب الـتظلم منـه            -
 .شرط ذلك. لحجز ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلمالذي يطلب منه توقيع ا

  )٣٤١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٤٦/٢٠٠٨، ٣٧٢الطعنان (
 

  -:حجز ما للمدين لدى الغير -٤

يدفع دين الحاجز المحجـوز مـن أجلـه إذا ارتكـب المحجـوز لديـه                . الحكم على المحجوز لديه    -٤٠٢٠
جـوازي لمحكمـة    . طبيعـة هـذا الجـزاء     ). سابق( مرافعات   ٢٨٦ بينتها المادة    أحد األمور التي  

 .الموضوع

  )٧٢٥ مج القسم األول المجلد األول ص١/٤/١٩٨١ تجاري جلسة ١١٧/١٩٨٠الطعن (

مـا  . المنـاط فيـه   . جـوازي للمحكمـة   .  سابق . مرافعات ٢٨٦الجزاء المنصوص عليه في المادة       -٤٠٢١
 .ديه وسوء نيته وتعنتهيبدو لها من خطورة مسلك المحجوز ل

  )٧٢٥ مج القسم األول المجلد األول ص١/٤/١٩٨١ تجاري جلسة ١١٧/١٩٨٠الطعن (

اعتبـار  . تخلـف ذلـك   . إعالن الحجز إلى المحجوز عليه خالل الثمانيـة أيـام التاليـة لتوقيعـه              -٤٠٢٢
 .مثال. الحجز كأن لم يكن

  )٧٢٦ األول ص مج القسم األول المجلد٣/٥/١٩٨٢ جلسة تظلمات ١٠٢/١٩٨١الطعن (

ال يعتبـر مـن الغيـر مـن حيـث األدلـة             . الحاجز في دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة         -٤٠٢٣
 .الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها

  )٧٢٦ مج القسم األول المجلد األول ص١٥/١٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٢الطعن (

مـا يجيـزه القـانون للمحجـوز     الحاجز ال يملك في مواجهة المحجوز لديه من طرق اإلثبـات إال     -٤٠٢٤
شـرط  . جـوازي لقاضـي الموضـوع   . إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجـوز مـن أجلـه      . عليه

 .الحكم به

  )٧٢٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٥/١٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٢الطعن (
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حجـز  يلـزم لـه أن يكـون حـق طالـب ال     . إذن القاضي بتوقيع الحجز ما على المدين لدى الغير       -٤٠٢٥
مـن سـلطة قاضـي الموضـوع مـا دام           . تقدير هذا الوجود  . ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده     

 .سائغاً

  )٧٢٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٧/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٤، ٢٢ انالطعن(

الحكم الصادر في التظلم من أمر قاضي األمور الوقتية باإلذن بحجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر                     -٤٠٢٦
طلـب اعتبـار الحجـز كـأن لـم يكـن            . أساس ذلك . هو حكم وقتي  . دين الحاجز مؤقتاً  وبتقدير  

. مخالفـة ذلـك   . يخرج عن والية قاضي الـتظلم فـي أمـر الحجـز           .  مرافعات ٢٣١طبقاً للمادة   
 .خطأ في القانون

  )٧٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨٤ تظلمات جلسة ٧٠/١٩٨٤الطعن (

 .شروط توقيعه. غيرحجز ما للمدين لدى ال -٤٠٢٧

  )٧٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨٤ تظلمات جلسة ٧٠/١٩٨٤الطعن (

قاضي األمور الوقتية هو المختص بإصدار األمر بتوقيع حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر ولـو                     -٤٠٢٨
 .كانت الدعوى بأصل الحق قد رفعت أمام المحكمة المختصة

  )٧٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨٤ تظلمات جلسة ٧٠/١٩٨٤الطعن (

أن يكون حـق طالـب الحجـز ثابتـاً بـسبب ظـاهر              . شرط اإلذن به  . حجز ما للمدين لدى الغير     -٤٠٢٩
 .موضوعي. تقدير ذلك وتقدير أسباب التظلم من هذا األمر. يدل على وجوده

  )٧٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٥/١٩٨٤الطعن (

تحقـق الوجـود والثبـوت بـسبب        . شـروط الـدين   . تحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير     الز  حجال -٤٠٣٠
. داللة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجـوده محـل شـك كبيـر ونـزاع جـدي                   . ظاهر
 .مثال. امتناع إصدار األمر. أثره

  )٧٢٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢٤/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٤الطعن (

. موجبـات إصـدار األمـر بتوقيـع الحجـز         . شـرط توقيعـه   . ا للمـدين لـدى الغيـر      حجز م  -٤٠٣١
 .مادام سائغاً. موضوعي

  )٧٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٤/١٩٨٥الطعن (

. طالـب الحجـز محقـق الوجـود       مناطه أن يكون ديـن      . اإلذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير       -٤٠٣٢
 .موضوعي. تقدير ذلك. المنازعة الجديةخال من . حال األداء

  )٧٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٤/١٩٨٥الطعن (
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الحكم الصادر في التظلم المرفوع من المحجوز عليه من أمـر قاضـي األمـور الوقتيـة بـاإلذن                    -٤٠٣٣
ال يمـس أصـل     حكـم وقتـي     . بحجز ما للمدين لدى الغير وبتقدير دين الحـاجز تقـديراً مؤقتـاً            

 .الحق وال يقيد المحكمة عند نظر الموضوع

  )٥٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٨٥الطعن (

أن يكـون الـدين المطلـوب       . شـروطه . صدور األمر باإلذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغيـر          -٤٠٣٤
 ومـن بعـده قاضـي الـتظلم مـن           على القاضي اآلمر  . محقق الوجود حال األداء   . الحجز وفاء له  

 .األمر أن يتحقق من تلقاء نفسه من توافر هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام

  )٥٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٨٥الطعن (

محاجتـه  . أثـره . اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى طلـب رفـع الحجـز               -٤٠٣٥
قبـول  . أثـر ذلـك   . فيها سواء بشأن صحة إجراءات الحجز أو رفعـه أو تنفيـذه           بالحكم الصادر   

 .اختصامه في الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها

  )٥٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٨٦، ١٧٩ انالطعن(

 .كيفيته. تقريرها بما في ذمتها. الحجز تحت يد الحكومة -٤٠٣٦

 فـي اإلجـراءات بحـصيلة التنفيـذ فـي حـدود             ائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفـاً     اختصاص الد  -
 .حاالته. دون مشاركة من غيرهم. ديونهم

  )٥٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٦/١٩٨٨ مدني جلسة ٥٦/١٩٨٧الطعن (

داللـة  . تحقـق الوجـود والثبـوت بـسبب ظـاهر         . شـروط الـدين   . حجز ما للمدين لدى الغير     -٤٠٣٧
امتنـاع  . أثـره . على انتفاء حق الطالب أو كان وجوده محل شك كبيـر أو نـزاع جـدي               الظاهر  

 .إصدار األمر

واقـع تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع بغيـر            . تقدير وجود حق طالب الحجـز وشـروطه        -
 .شرط ذلك. معقب

  )٥٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٧/١٩٨٨الطعن (

أن يكون حق طالب الحجـز ثابتـاً بـسبب ظـاهر            . شرطه.  للمدين تحت يد الغير    الحجز على ما   -٤٠٣٨
تقدير وجود الحق بهذا المعنى تـستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى أقامـت                 . يدل على وجوده  

 .قضاءها على ما يبرره

  )٥٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٦/١٩٨٨الطعن (

تقييـده  . أن يكون الـدين محقـق الوجـود حـال األداء          . شرط توقيعه . غيرحجز ما للمدين لدى ال     -٤٠٣٩
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باشتراط الخشية من فقدان الـدائن ضـمان حقـه الخـاص بـالحجز التحفظـي علـى منقـوالت                    
 .مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه. المدين

  )٥٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٩الطعن (

 .ال يعد إعالناً بالحكم ينفتح به باب الطعن فيه. الن بصحيفة حجز ما للمدين لدى الغيراإلع -٤٠٤٠

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

  .أثرانتفائها. شروطه. توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -٤٠٤١
  .مثال. مناطه. التظلمتقدير مدى توافر شروطه من سلطة محكمة  -

  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٠١/١٩٩٢الطعن (
  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٢والطعن (

تحقـق الوجـود والثبـوت      . شـروط ديـن الحـاجز     . الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير       -٤٠٤٢
داللة الظاهر على انتفاء حق الطالـب أو أن وجـوده محـل شـك كبيـر أو نـزاع                    . بسبب ظاهر 

  .امتناع إصدار األمر. أثره. جدي
تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع دون         . واقـع . تقدير وجود حق طالب الحجـز وشـروطه        -

  .شرط ذلك. معقب
  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١١/١٩٩٣الطعن (

ال يـشترط لتوقيعـه الخـشية مـن فقـدان الـدائن             . الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغيـر        -٤٠٤٣
الخـشية مفترضـة فـي      . علـة ذلـك   . لضمان حقه خالفاً للحجز التحفظي على منقوالت المـدين        

  .األول
  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٩٣، ١٦١ انالطعن(

أن يكـون الـدين محقـق الوجـود حـال           . شرطاه. بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير     األمر باإلذن    -٤٠٤٤
ثبـوت أن الـدين     . وجوب تحقق القاضي اآلمر ومن بعده محكمة الـتظلم مـن توافرهمـا            . األداء

: أثـر ذلـك   . احتمالي أو معلق على شرط واقـف أو منـازع فيـه جـدياً أو غيـر حـال األداء         
  . بإلغائه عند التظلم منهوجوب رفض إصدار األمر أو الحكم 

  )٥٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧١/١٩٩٣الطعن (

امتناعـه عـن    . شـرطه . الحكم على المحجوز لديه بدفع ديـن الحـاجز المحجـوز مـن أجلـه               -٤٠٤٥
التقرير بما فـي الذمـة أو تقريـر غيـر الحقيقـة أو إخفـاء األوراق الواجـب إيـداعها لتأييـد                       

  . ريرالتق
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. جـوازي لمحكمـة الموضـوع     . الجزاء الخاص بالحكم على المحجوز لديه برفع ديـن الحـاجز           -
ــه مــن توقيــع هــذا الجــزاء ــدعوى . إعفائ ال يحــول دون الحكــم بإلزامــه بمــصروفات ال

  .والتعويضات المترتبة على تقصيره
  )٥٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٣الطعن (

إذن القاضي بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير يلـزم لـه أن يكـون حـق طالـب الحجـز                       -٤٠٤٦
مـن سـلطة قاضـي الموضـوع مـادام      . تقدير هذا الوجـود  . ثابتا بسبب ظاهراً يدل على وجوده     

  .سائغاً
  )٥٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٤، ١٥٧ انالطعن(

موال المدين تحت يد مؤسسة تسوية المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي                الحجز على أ   -٤٠٤٧
. مـؤداه . تمت باألجل وليس تحت يد الشركة الكويتيـة للمقاصـة المختـصة بتحـصيل الرسـوم               

قـضاء الحكـم بعـدم سـماع        . أثـره .  مـدني  ٣١٨م  . أنه ال ينطبق عليها وصف الدائن الحابس      
. ال مخالفـة فيـه للقـانون      . ات مـن يـوم اسـتحقاقها      دعوى المطالبة بالرسم لمضي خمس سـنو      

  .غير منتج. النعي باعتبار الرسم من الحقوق الممتازة
  )٥٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٣الطعن (

 ٧م  . ال تنتقل فيما بـين المتعاقـدين أو بالنـسبة للغيـر إال بالتـسجيل              . الملكية في المواد العقارية    -٤٠٤٨
  . ١٩٥٩ لسنة ٥من المرسوم بقانون 

ال ينفذ تصرف المدين في حق الدائن الحاجز إذا كـان هـذا التـصرف قـد حـصل شـهره بعـد               -
  .مثال. تسجيل طلب الحجز

  )٥٣٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٢/١٩٩٥الطعن (

تقـدير  . شـروطه . مـدين لـدى الغيـر     اإلذن الصادر من قاضي األمور الوقتية بتوقيع حجز ما لل          -٤٠٤٩
  . واقع تستقل به محكمة الموضوع. وجود حق الحاجز

  )٥٣٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٩٥الطعن (

.  مرافعـات  ٢٣٠عدم اشتمال إعالن ورقة الحجز علـى البيانـات المنـصوص عليهـا بالمـادة                 -٤٠٥٠
 .التمسك بهذا البطالنلكل ذي مصلحة . بطالن الحجز. أثره

  )٥٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٤الطعن (

  .مثال. ما يشترط لصدوره. اإلذن بتوقيع حجز ما للمدين لدي الغير -٤٠٥١
  )٨٦١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦الطعن (
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 توقيـع الحجـز علـى مـا للمقـاول األصـلي لـدى رب                ضرورة الحصول على حكم بالحق أو      -٤٠٥٢
 .العمل حتى يتحدد محل االمتياز والنسبة عند التزاحم

  )٨٦١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٢/١٩٩٦الطعن (

توقيـع هـذا   . شـرطه . الحكم بإلزام المحجوز لديه بـدفع ديـن الحـاجز المحجـوز مـن أجلـه          -٤٠٥٣
 . مرافعات٢٣٧/١م. محكمةجوازي لل. الجزاء

  )٨٦١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٥٦/٢٠٠١الطعن (

ـ          ٢٣٧/١إعفاء المحجوز لديه من الجزاء المقـرر بالمـادة           -٤٠٥٤  ه مرافعـات غيـر مـانع مـن إلزام
بمصروفات الدعوى التي تقام عليه بسبب اقترافه ألحد العيـوب المنـصوص عليهـا فـي المـادة                  

 بالتضمينات الناشئة عن تقصيره أو تأخيره فـي التقريـر بمـا فـي الذمـة أو تالفـي العيـب                      أو
 .موضوعي. تقرير توافر التقصير أو التأخير. الذي رفعت به الدعوى

  )٨٦١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٥٦/٢٠٠١الطعن (

أن : علـة ذلـك   . شئ لـه حقـاً علـى قيمتـه        صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل ال ين         -٤٠٥٥
. البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كمـا ال تمثـل حقـاً للعميـل لـدى المـستفيد                     

أن العميل ال يستطيع المطالبة بها وال يجـوز لدائنيـه توقيـع الحجـز عليهـا تحـت                   . مؤدى ذلك 
يـة إال إذا طلبهـا هـو شخـصياً فـي            يد البنك أو لدى المستفيد وال تدخل في ذمـة األخيـر المال            

  .حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب
  )٢٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٠/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٦٨/٢٠٠٢الطعن (

 مرافعات بإلزام المحجـوز لديـه بـدفع ديـن الحـاجز             ٢٣٧توقيع الجزاء المنصوص في المادة       -٤٠٥٦
جـوازي لمحكمـة الموضـوع ولـو تـوافرت         . ها حصراً بها  الرتكابه أحد األمور المنصوص علي    

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 . هـذا الجـزاء   عدم جواز الحكـم ب    . أثره. باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة     
. تصميم المحجوز لديـه علـى ذلـك العيـب         . مناط توقيعه . يهذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديد     

  .مثال
  )٢٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٣٣/٢٠٠٣الطعن (

ـ  .شرط صحته . حجز ما للمدين لدى الغير     -٤٠٥٧ ليـة إلعـالن   جز خـالل الثمانيـة أيـام التا   ا رفـع الح
 أمـام علـى المحجـوز عليـه    وصـحة الحجـز      الحـق ثبوت  بدعوى  الالحجز إلى المحجوز لديه     
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وإال اعتبـر الحجـز كـأن       في األحوال التي يكون فيها الحجز بـأمر القاضـي           المحكمة المختصة   
  .لم يكن
  )٢٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٢٢/٢٠٠٣الطعن (

وز عليه رفع حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر بـدعوى أمـام محكمـة الموضـوع                  طلب المحج  -٤٠٥٨
المختصة للتخلص من الحجـز وآثـاره وتمكينـه مـن أن يتـسلم مـن المحجـوز لديـه المـال                      

 االعتـداد اختالفـه عـن طلـب عـدم         . المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كـأن لـم يكـن           
أن الحكـم الـصادر مـن       . مـؤدى ذلـك   . جلبالحجز الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستع       

محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليهـا بطلـب رفـع الحجـز وإلغائـه باعتبـاره طلبـاً                    
موضوعياً ال ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقـررة السـتئناف األحكـام الـصادرة فـي                  

ـ           . المواد المستعجلة  تئناف لرفعـه بعـد     مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنـة فـي االس
مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي تطبيقـه يوجـب        . الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مـستعجلة       

  .تمييزه
  )٢٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٢٨/٢٠٠٢الطعن (

ـ            . حالتـه . تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة      -٤٠٥٩ . ينإذا كـان الحجـز موقعـاً علـى مـال مع
علـة  . إذا لم يكن الحجز موقعاً على مال بعينه فإنه ال يلزم تعيـين المحجـوز عليـه                . مؤدى ذلك 

ـ                  : ذلك  هأن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليـه فـي ذمـة المحجـوز لدي
مخالفـة الحكـم    . وما ينشأ في ذمة األخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقريـر بمـا فـي ذمتـه                  

  .يبه ويوجب تمييزهيع. ذلك
  )٢٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٥٠/٢٠٠٤الطعن (

أن يكـون محقـق الوجـود وحـال         . شـرطاه . األمر باإلذن به  . توقيع حجز ما للمدين لدى الغير      -٤٠٦٠
صـدور األمـر    . عـدم تحقـق وجـوده     . مؤداه. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز      . األداء
  .بطالن الحجز: أثره. ز رغم ذلكبالحج
  )٢٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٢/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٥/٢٠٠٤الطعن (

عدم اشتمال ورقة الحجز علـى صـورة الحكـم أو الـسند التنفيـذي               . حجز ما للمدين لدى الغير     -٤٠٦١
طـالن  ب. 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
 .خطأ في تطبيق القانون. التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها

  )٢٩ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٥/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٩٤/٢٠٠٥الطعن (
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  -:الحجز التنفيذي -٥

مثـال لمـا ال     . شـرط اعتبارهـا كـذلك     . ماهيتهـا . النظام العام القواعد القانونية التي تعتبر من       -٤٠٦٢
 المعدل خلوها مـن نـص يحـرم الـدائن           ١٩٩٤ لسنة   ٤١ نصوص القانون    :يعد من النظام العام   
 توقيع الحجز على أموال مدينـه الـضامنة للمـديونيات التـي اشـترتها               من يالذي بيده سند تنفيذ   

 . الدولة

  )١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٧الطعن (

القضاء بعدم قبول التظلم تأسيـساً علـى أن الطلـب بتوقيـع الحجـز التنفيـذي علـى عقـاري                      -٤٠٦٣
  .تستنفد به المحكمة واليتها. التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية إلصدار أمر والئي

  )٣٠مجلد السادس ص مج القسم الخامس ال٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

انتقال ملكية الـشيء المبيـع مـن المـدين أو الحـائز إلـى               . أثره. رسو المزاد في البيع الجبري     -٤٠٦٤
ال شـأن للمـشتري بـالمزاد بالـديون العاديـة التـي       . الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه   

 .علة ذلك. كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً

  )٣٠ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٩٩/٢٠٠٣الطعن (

  -:ة الحجز المتعلق بالتفليس-٦

ـ    في ١٩٩٣ لسنه ٤١ن  القانو -٤٠٦٥ القـصد  .  بعـض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها        ة شأن شراء الدول
  . منه

 مـا يـشترط لـذلك ومـا         .١٩٩٣لـسنه ٤١جدولة المديونية أو السداد النقدي الفوري في القـانون           -
  . مثال. على عدم االلتزام بتلك الشروطيترتب 

ال تمنـع الكفيـل المتـضامن مـن هـذا           . امتناع المدين عن اختيـار طريقـة الـسداد المناسـبة           -
  .االختيار

حلـول أجـل الـدين واتخـاذ إجـراءات التنفيـذ قبلـه              . أثره.  الوفاء بالتزاماته  فيإخالل العميل    -
  .ابة العامة لشهر إفالسه أو عقابهومنها الحجز على أمواله وبيعها جبراً وإبالغ الني

  )١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤/٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٩٧/١٩٩٧، ٦٩٥ انالطعن(

. مقتـضاه . قرار هيئة تحكيم معامالت األسهم باألجل بمنع المـدين مـن التـصرف فـي أموالـه                 -٤٠٦٦
اً فـي أهليتـه بـل هـو         غل يد المدين من إدارة هذه األموال أو التصرف فيها وال يعد ذلك نقـص              

  .بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها
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  مثال. ماهيته وأثره على التصرفات التي يجريها المدين بعد صدوره. الحكم بشهر اإلفالس -
  )٢٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٧/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٧الطعن (

س مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء              غل يد المفل  . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٤٠٦٧
 للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون           ة أن أمواله كلهـا ضـامن      . علة ذلك  .كانت متعلقة بتجارته أم ال    

شمول ذلك لألموال التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة اإلفـالس وال                  . وذمته المالية ال تتجزأ   
لـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة        يجوز له مباشرة الدعاوي المتعلقة بها إالّ ما يكون قاصـراً ع           

  . التي تفيد المبادرة فيها دائنيه وال تضرهم
عـدم  . أثـره . التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفالسـه دون مـدير التفليـسة               -

 .علة ذلك. قبوله

  )٢١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٧٨/٢٠٠٠الطعن (
  

  -: العقارالحجز على -٧

ورود تلـك البيانـات علـى نحـو     . البيانات الالزمة لطلب الحجز علـى العقـار والقـصد منهـا          -٤٠٦٨
 .كفايته. يكشف عن حقيقة العقار بما ينتفي بها التشكيك فيه

  )٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٧الطعن (

أن يتقـدم الـدائن بطلـب       . شـرطه . ز عليه محجـوزاً   اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحج       -٤٠٦٩
الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ باالنتقـال إلـى إدارة التـسجيل العقـاري والتوثيـق ويـسجل                  

  . الطلب في سجالتها
. الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقـدم الـدليل علـى تـسجيل طلـب الحجـز                    -

  .لحكم عدم الرد عليهال يعيب ا. دفاع عاٍر عن الدليل
  )٣١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٨/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٣/٢٠٠١، ١٢ انالطعن(

أساسـها ملكيـة العقـار المحجـوز عليـه بعقـد مـسجل أو               . ماهيتها. دعوى االستحقاق الفرعية   -٤٠٧٠
  .بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية

  )٣١ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٠٠/٢٠٠٠الطعن (

لألخيـر إصـدار وكـاالت مماثلـة        . إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سـند الملكيـة          -٤٠٧١
اعتباره من الغيـر بالنـسبة للبـائع األول وال يحـتج            : أثره. تسجيل المشتري األخير للعقد   . للغير
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مثـال لـرفض طلـب      . عينية إال في الحدود التي رسـمها القـانون        في مواجهته بحق من حقوق ال     
توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق االمتيـاز وصـدور الـسند التنفيـذي بعـد تـسجيل                    

 .العقد

  )٣٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

  -:الحجز على خطاب الضمان -٨

عـدم قابليتـه للتـداول وعـدم        . أثر ذلـك  . مستفيد وليس بورقة تجارية   خطاب الضمان شخصي لل    -٤٠٧٢
 .جواز الحجز على قيمته تحت يد البنك

  )٥٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٤/١٩٨٨الطعن (

ال ينشئ للعميل حقاً علـى قيمتـه وال للعميـل لـدى المـستفيد وتعتبـر                 . صدور خطاب الضمان   -٤٠٧٣
لـيس للعميـل المطالبـة بهـا ولـيس          . أثـر ذلـك   . لوكة للبنك حتى يصرفها المـستفيد     أمواالً مم 

لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يـد البنـك أو لـدى المـستفيد وال تـدخل ذمـة المـستفيد إال إذا              
 .طلبها شخصياً

  )٥٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٨الطعن (
  )٥٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٩والطعن (

أثـر  . طبيعته واستقالل العالقات الناشئة عنه بـين البنـك والعميـل والمـستفيد            . خطاب الضمان  -٤٠٧٤
  .صدوره بناء على طلب العميل

لماذا تعد مملوكة للبنك حتـى تـصرف للمـستفيد وأثـر ذلـك              . المبالغ التي يمثلها خطاب الضمان     -
 مطالبة العميل بها أو الحجز عليها تحت يد البنـك أو تحـت يـد المـستفيد أو دخولهـا ذمـة          على

 .المستفيد

  )٥٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٤الطعن (

 -: الحجز كأن لم يكن اعتبار-٩

 .بطالن الحجز واعتباره كأن لم يكن الدفع به ال يتعلق بالنظام العام -٤٠٧٥

مثـال  . الدفاع الذي يختلط فيه الواقع بالقانون وال يقبل إثارته ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز                  -
 .بشأن بطالن حجز

  )٥٠٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٦/١٩٨٨ مدني جلسة ٥٦/١٩٨٧الطعن (



 المرافعات        

 

- ٧١٣ -  

وجوب إعالن الحاجز به إلـى المحجـوز عليـه خـالل ثمانيـة أيـام                . محضر الحجز واألمر به    -٤٠٧٦
األكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خـالل ذات األجـل أن يرفـع أمـام المحكمـة                   على  

اعتبـار الحجـز كـأن لـم        . أثـره . مخالفة ذلـك  . المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز     
  .يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل الحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون

  )٣٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤الطعن (

جواز أن يـتم اإلبـالغ بورقـة الحجـز بعـد إعالنهـا              . بياناته. إعالن الحجز إلى المحجوز عليه     -٤٠٧٧
اعتبـار  . أثـره . عدم إعالن المحجوز عليـه خـالل المـدة المحـددة قانونـاً            . إلى المحجوز لديه  
  .الحجز كأن لم يكن

  )٣٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٨/٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٢٧/٢٠٠٤الطعن (

  -: التظلم من أمر الحجز-١٠

تقـدير موجبـات إصـدار      . شـرطه . حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على منقوالت مدينـه          -٤٠٧٨
 .واقع يستقل به قاضي الموضوع. األمر بتوقيع الحجز وأسباب التظلم منه

  )٧٢٤ول المجلد األول ص مج القسم األ٢٥/٥/١٩٨١ تظلمات جلسة ٣١/١٩٨١الطعن (

تأييـد الحكـم ألمـر بـالحجز دون أن          . شـروطه . الحجز التحفظي على ما للمدين لـدى الغيـر         -٤٠٧٩
 .يعرض لدفاع بأن دين الحجز المتظلم منه غير محقق الوجود أو حال األداء يعيبه

  )٧٢٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/٢/١٩٨٢ تظلمات جلسة ١٠٧/١٩٨١الطعن (

 .موضوعي. تقديرها. ر األمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منهموجبات إصدا -٤٠٨٠

  )٧٢٥ مج القسم األول المجلد األول ص١٠/١/١٩٨٣ تظلمات جلسة ٨/١٩٨٢الطعن (

 .مداها. تقديرية. سلطة القاضي عند نظر التظلم من أمر الحجز -٤٠٨١

 يقيـد محكمـة     حكم وقتـي ال يمـس أصـل الحـق وال          . الحكم الصادر في التظلم من أمر الحجز       -
 .الموضوع عن نظر الدعوى الموضوعية

  )٥٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٩الطعن (

تثبـت  . اعتراض ذوى الشأن على قائمة التوزيع المؤقتة المعـدة مـن قبـل مـدير إدارة التنفيـذ                  -٤٠٨٢
إثباتهـا فـي محـضر      . يلةجواز إبداء أسباب االعتراض فـي مـذكرة تفـص         . في محضر الجلسة  

صيرورتها جزءاً من المحضر ومعلومـة لـدى الخـصوم ولـدى المحكمـة التـي                . أثره. الجلسة
  .ترفع الدعوى أمامها بعد ذلك
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تعلـق مـصلحة جميـع الـدائنين غيـر          . مناقضة أحد الدائنين التي تقدم صـحيحة فـي الميعـاد           -
ي بالنـسبة لجميـع أفـراد       المناقضين بها ويحوز الحكـم الـصادر فيهـا حجيـة األمـر المقـض              

  . أساس ذلك. خصومة التوزيع ولو لم يمثلوا في خصومة المناقضة
  .الحكم في المناقضة يفيد ويضر جميع الدائنين الحاجزين -

  )٥٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٠الطعن (

يخـرج عـن واليتـه عنـد        . قتيـة قاضي التظلم المرفوع من المحجوز من أمر قاضي األمور الو          -٤٠٨٣
نظر التظلم القضاء باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم رفع دعـوى ثبـوت الحـق وصـحة الحجـز                    

  .أن حكمه هو حكم وقتي ال يمس أصل الحق. في ميعاد الثمانية أيام أساس ذلك
  )٥٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٢الطعن (

  . غير جائز. ضوع عند نظر التظلم من أمر الحجزالتعرض للمو -٤٠٨٤
النـزاع فـي الـدين ال يمنـع مـن           . شروط توقيعـه  . الحجز التحفظي على مال المدين لدى الغير       -

  .شرط ذلك. الحجز بموجبه
  . واقع يستقل به قاضي الموضوع. تقدير أن حق الدائن محقق الوجود -

  )٥٣٦الث المجلد الثاني ص مج القسم الث٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٢الطعن (

لـك الـدعوى ال     تعدم ضم دعوى التظلم لدعوى صحة الحجـز أو وقفهـا لحـين الفـصل فـي                   -٤٠٨٥
  .أساس ذلك. يعيب الحكم

  )٥٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٢الطعن (

  .أثر ذلك. الحاجزاقتصاره على من حل محل الدائن : نطاقه . الحلول القانوني أو اإلتفاقي -٤٠٨٦
  )٥٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٣الطعن (

للغير إقامـة دعـوى عاديـة بـالحق الـذي يتعـارض             . التظلم من أمر الحجز قاصر على طرفيه       -٤٠٨٧
الحكـم الـصادر فيـه حكـم وقتـي ال           . التظلم دعوى وقتيـة   : علة ذلك   . معه صدور أمر الحجز   

 .مثال. ق وال يفيد المحكمة عند نظر الموضوع الحأصليمس 

  )٥٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٣الطعن (

 أوامـر والئيـة فـي حـاالت حـددها           -أو مـن يقـوم مقامـه      -جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ       -٤٠٨٨
ـ  .  علـى العقـار    األمر الوالئي الصادر برفض طلب الحجـز      . المشرع تظلم منـه أمـام   جـواز ال

 .مثال. المحكمة الكلية

  )٣٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (
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  -: الحجزحصيلة تنفيذ -١١

شـرط  . األصل أن الحاجز ال يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يـشاركه فيهـا مـن حجـز بعـده                   -٤٠٨٩
 لـدى المـدين أو بيـع المـال          أن يكون الحجز األخير قبـل لحظـة الحجـز علـى نقـود             : ذلك

المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما فـي الذمـة فـي حجـز مـا للمـدين                      
مثال العتبـار الطـاعن مـن الغيـر بالنـسبة إلجـراءات التنفيـذ               .  مرافعات ٢٨٢م  . لدى الغير 

  .لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع
  )٣٣سم الخامس المجلد السادس ص مج الق١/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٠٤/٢٠٠٣الطعن (

  -:ماال يجوز الحجز عليه -١٢

شخصية معنويـة وذمـة ماليـة مـستقلة عـن شخـصية وذمـم               . عدا شركة المحاصة  . للشركة -٤٠٩٠
خروج حصة الشريك عن ملكيته وانتقالهـا إلـى الـشركة وبالتـالي ال يجـوز           . أثر ذلك . الشركاء

 ولـو كـان ديـنهم هـو المقـدم مـن             لدائني الشريك أن يحجزوا على شيء من أموال الـشركة         
 .الشريك كحصة في الشركة

  )٧٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٥/١٩٨٤الطعن (

قاعـدة عـدم جـواز      . ال يعد حـساباً جاريـاً     ..) خطاب ضمان . فتح اعتماد (التسهيالت المصرفية    -٤٠٩١
 .الحجز على الحساب الجاري قبل قفله ال تسري عليها

  )٧٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٤/١٩٨٥عن الط(

. غيـر جـائز   . الحجز على الحـساب الجـاري قبـل قفلـه         . ماهيته وخصائصه . الحساب الجاري  -٤٠٩٢
 .علة ذلك

  )٧٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٤/١٩٨٥الطعن (

مـاال يجـوز الحجـز عليـه وال         : أثـره .  المرهون الرهن الرسمي هو تصرف وارد على العقار       -٤٠٩٣
  .بيعه جبراً بالمزاد العلني ال يجوز التعامل فيه وال أن يكون محالً لعقد رهن رسمي

  )٢٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢١/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٧الطعن (

 أن يكـون    .شـرط ذلـك   . عدم جواز الحجز على الـسكن الخـاص بالمـدين الكـويتي وأسـرته              -٤٠٩٤
  .ما يستثنى من ذلك. شاغالً له قبل نشأة الدين

قـضاء  . تمسك الطاعن بأن العقار المرهون ال يجوز أن يكـون محـالً للـرهن وبطـالن الـرهن            -
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 .مثال. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. الحكم بالمخالفة لذلك

  )٢٣لمجلد الرابع ص مج القسم الرابع ا٢١/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٧الطعن (

  .األصل جواز توقيع الحجز عليها إال ما استثني بنص خاص. أموال المدين -٤٠٩٥
اعتبـار الـسكن    . عدم جواز الحجز على السكن الخاص الالزم إلقامة المـدين الكـويتي وأسـرته              -

زيـادة مـساحة األرض التـي أقـيم عليهـا           . الزماً إذا كان من البيوت الحكومية أو مـا يماثلهـا          
  .زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه. أثره. لخاص عن ألف متر مربعالمسكن ا

  )٣٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٩٦/٢٠٠١الطعن (

عدم جواز االقتطاع منه أو الحجز عليه أو النـزول عنـه إال فـي الحـدود المقـررة             . أجر العامل  -٤٠٩٦
غيـر مـانع مـن تعـديل شـروط العقـد            . خالفة لذلك بطالن كل شرط في عقد العمل بالم      . قانوناً

أثناء سريان عالقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنـه فـي هـذه الـشروط ولـو ترتـب علـى                 
  .شرط ذلك. ذلك إنقاص أجر العامل

  )٣٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٠/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٠٩/٢٠٠١، ٦٦ انالطعن(

 الخصم أو توقيع الحجز علـى مرتـب الموظـف أو أيـة مبـالغ                الحاالت الثالث التي يجوز فيها     -٤٠٩٧
نفقـة محكومـاً بهـا أو أداء مـا يكـون مطلوبـاً              : ماهيتهـا . واجبة األداء للحكومة من الموظف    

للحكومـة حـق    . للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صـرف لـه بغيـر وجـه حـق                 
  .الخصم في الحالتين األولى والثانية دون سند تنفيذي

. فـي صـيغة عامـة مطلقـة دون تخـصيص          "استرداد ما صرف له بغير وجه حق        "ورود عبارة    -
أنه يجـوز الخـصم مـن راتـب الموظـف مباشـرة ولـو               : مؤدى ذلك . عدم جواز تقييدها  . أثره

مخالفة الحكم ذلـك علـى سـند مـن أن المبـالغ صـرفت للموظـف                . كانت غير متعلقة بوظيفته   
  .نون يوجب تمييزهخطأ في تطبيق القا. بصفته دارساً

  )٣٥ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٥/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٨٥٥/٢٠٠١الطعن (

أن . شـرطه . عـدم جـواز الحجـز عليـه    . السكن الخاص الالزم إلقامة المدين الكويتي وأسـرته     -٤٠٩٨
  .يشغل المدين وأسرته هذا المسكن قبل نشأة الدين وأن يقتصر ذلك على سكن واحد للمدين

  )٣٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

ال يؤدي بمجـرده إلـى إخـراج المـال المحجـوز مـن ملـك                . استيفاء إجراءات الحجز المقررة    -٤٠٩٩
عـدم  . أثـر ذلـك   . أن الحجز هو تمهيـد السـتيفاء حـق الحـائز          . مقتضى ذلك . المحجوز عليه 

ـ         ه بـشرط أال يتعـارض ذلـك مـع الغايـة مـن              حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف في
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  .الحجز
  .علة ذلك.يبقى قائماً منتجاً آلثاره إلى أن يحكم ببطالنه .اإلجراء المعيب -
نـص  . االسـتثناء . مـدين ال تتعلـق بالنظـام العـام        قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال ال        -

جـز علـى المـال      مثـال بـشأن عـدم جـواز الح        .ج مرافعات /٢١٦م.القانون أو ما قرره القضاء    
 .الموهوب كنفقة

  )٣٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٣الطعن (

  -:بطالن الحجز -١٣

يجوز إبـداؤه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا             . دفع موضوعي . الدفع ببطالن الحجز النعدام محله     -٤١٠٠
 .الدعوى

  )٧٣١قسم األول المجلد األول ص مج ال١٣/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٤، ٢٢٣ انالطعن(

صحة الحجز ال يكون إال في حدود المبلغ المحكوم بـه للـدائن الحـاجز بـصرف النظـر عـن                      -٤١٠١
  .مثال. المبلغ الذي تم توقيع الحجز من أجله ابتداء

  )٥٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٩٠الطعن (

تقـدير مـدى تـوافر      . أثـره . انتفائهـا . شروطه. مدين لدى الغير  توقيع الحجز التحفظي على ما لل      -٤١٠٢
  .مثال. مناطه. شروط توقيعه من سلطة محكمة التظلم

  )٥٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٩٢الطعن (

شـغل المـدين    . شـرطه . حظر الحجز على السكن الخاص إلقامـة المـدين الكـويتي وأسـرته             -٤١٠٣
  .مصدره. المقصود بنشأة الدين. علة ذلك. بل نشأة الدينوأسرته ق

ينشأ عن العمل غير المـشروع ولـيس مـن الحكـم الـصادر فـي دعـوى                  . الحق في التعويض   -
  .أن الحكم مقرر. علة ذلك. المسئولية

  )٥٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧/١٩٩٢الطعن (

نـص  . االسـتثناء .  أموال المـدين ال تتعلـق بالنظـام العـام          قاعدة عدم جواز الحجز عن بعض      -٤١٠٤
  . القانون على ما يخالفها أو تقرير القضاء ذلك باعتباره يحقق مصلحة عامة

  )٥٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٣الطعن (

  .أثر ذلك. عليهالحجز ال يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز  -٤١٠٥
  )٥٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٣الطعن (
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غيـر جـائز إال وفـاء لنفقـة محكـوم بهـا أو ألداء               . الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليه       -٤١٠٦
مطلوب الحكومة منه بـسبب أداء وظيفـة أو السـترداد مـا صـرف لـه بغيـر حـق بالقـدر                       

تحقيـق مـصلحة عامـة متعلقـة        . حكمة ذلـك  .  من قانون الخدمة المدنية    ٢٠م  . المنصوص عليه 
  .ماهيتها. بالنظام العام

للجهـة  . أثـره . بطالن خصم مستحقات الموظف أو الحجز عليهـا لغيـر مـا اسـتثنى بـالنص                -
 .اإلدارية أال تعتد بالحجز وتفي بالحق للمحجوز عليه

  )٥٣٨الثالث المجلد الثاني ص مج القسم ٢٧/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٣الطعن (

يـستمد وجـوده فـضال      . توقيع الحجز على أموال المدين بناء على أمر قاضي األمـور الوقتيـة             -٤١٠٧
  .بطالن الحجز. أثره. إلغاؤه. عن الحقوق المحجوز من أجلها من هذا األمر

الحكم النهائي بإلغاء أمر الحجز قبل الفصل في دعوى صـحة الحجـز الموقـع بنـاء علـى أمـر          -
علـى محكمـة    .  صادراً في الـتظلم مـن هـذا األمـر           وقتياً ضي األمور الوقتية ولو كان حكماً     قا

  .الموضوع التقيد بحجية هذا الحكم والذي ال ينصرف أثره إلى ذات الحق
  )٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٩٥، ١٣١ انالطعن(

لعيب في إجـراءات المزايـدة أو فـي شـكل الحكـم أو              : وزمتى يج . ستئناف حكم مرسى المزاد   ا -٤١٠٨
ـ لصدوره دون وقف اإلجراءات فـي حالـة يكـون وقفهـا واجبـاً         ٢٧٧م. أسـاس ذلـك  . اً قانون

  .مرافعات
طلب الطاعن من قاضي البيوع وقـف إجـراءات البيـع لعـدم قابليـة العقـار المحجـوز عليـه                   -

اد بـالحجز وصـورة مـن الحكـم        للحجز قانونا وتقديمه صورة صـحيفة دعـوى بعـدم االعتـد           
الصادر فيها بإجابته إلى طلباته وهو حكم نافذ بقوة القـانون فـور صـدوره ممـا مقتـضاه زوال                    

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه        .  بذلك الحكـم   وجوب وقف البيع التزاماً   . أثر ذلك . الحجز وآثاره 
تتـوافر بـه   . إلى رفض اعتراض الطاعن واالستمرار في إجـراءات البيـع مـع وجـوب وقفـه               

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه        . حالة من الحاالت التي يجوز فيها استئناف حكم مرسي المـزاد          
 .يعيبه. هذا النظر والقضاء بعدم جواز استئنافه

  )٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩٢/١٩٩٩الطعن (

. حقوقه يتولـد أساسـاً مـن هـذه الحقـوق          حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء ل          -٤١٠٩
الحجـز  . األحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمـر مـن قاضـي األمـور الوقتيـة                

. إلغـاء الحجـز   . المتوقع يستمد وجوده من األمر بتوقيعه وليس من مجـرد قيـام هـذه الحقـوق               
 . بطالنه. أثره
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عرضـها مـع الـدعوى      . ر الوقتيـة  دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي األمـو           -
. أثـره . صدور حكم نهائي بإلغـاء األمـر قبـل الفـصل فـي الـدعوى              . المرفوعة بأصل الحق  
صدوره فـي دعـوى الـتظلم مـن األمـر باعتبـاره             . ال يغير من ذلك   . بطالن إجراءات الحجز  

 .مثال. علة ذلك. حكماً وقتياً

  )٣٨امس المجلد السادس ص مج القسم الخ١٨/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٢٧/٢٠٠٤الطعن (

  -:التعويض عن الحجز -١٤

النعـي علـى    . نفي االنحراف بالحق في توقيع الحجز التحفظي عما وضـع لـه بأسـباب سـائغة                -٤١١٠
 .على غير أساس. ذلك

  )٧٣١ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٣/١٩٨١ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٠الطعن (

 .الكيد والعنت أو البسه تقصير أو خطأاستعمال الحق ال يرتب مسؤولية إال إذا قُصد به  -٤١١١

 .متى تكون كيدية. الدعوى -

ومتـى ال يـساغ     . صحة إجراءات الحجز ووقوعه على مال يعتقد الحـاجز أنـه مملـوك لمدينـه               -
 .مساءلة الحاجز إن تبين عدم ملكية المدين للمال

  )٧٣١ مج القسم األول المجلد األول ص٦/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٠الطعن (
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 مر المنع من السفرأ

  -: بوجه عام-

تقـدير موجبـات إصـداره وأسـباب        . شـرطاه وعـبء إثباتهمـا     . األمر بمنع المدين من السفر     -٤١١٢
  .لقاضى الموضوع ومن بعده محكمة التظلم. التظلم منها

  )٧٤٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٣الطعن (

النعـي عليـه    . امة لرفض إصدار األمر بمنـع المـدين مـن الـسفر           كفاية ما انتهى إليه الحكم دع      -٤١١٣
  .غير منتج. بأن الدين مما شمله قانون شراء الدولة للمديونيات الصعبة

  )٧٤٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٣الطعن (

  .ثالم. على الدائن. عبء إثباتها. شروط إصدار األمر بمنع المدين من السفر -٤١١٤
  )٧٤٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٩٥الطعن (

واقـع يـستقل بـه      . تقـديرها . موجبات إصدار األمر بالمنع من الـسفر وأسـباب الـتظلم منهـا             -٤١١٥
 .مثال. شرط ذلك. قاضى الموضوع

  )٧٤١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٩٥الطعن (

إيـداع المـدين    : االسـتثناء . يان أمر المنع من السفر حتى انقضاء الدين بالوفـاء أو اإلبـراء            سر -٤١١٦
خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المـال مـساٍو للـدين وملحقاتـه يخـصص للوفـاء بحـق الـدائن                     

التـزام اإلدارة باتخـاذ اإلجـراءات الواجبـة         : األثر المترتب على ذلك اإليـداع     . مستصدر األمر 
تقاعـسها عـن ذلـك يرتـب المـسئولية عمـا يحـدث مـن                . فع األمر بالمنع من السفر    ومنها ر 
  .ضرر
  )٤٩٢ صالثاني مج القسم الرابع المجلد ٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٢١١/١٩٩٧الطعن (

مـن شـروط صـدور األمـر بـالمنع مـن            . قدرة المدين على الوفاء بالدين عند مطالبته بـذلك         -٤١١٧
تـستقل بتقـدير ذلـك بـشرط أن يكـون           . حكمة الموضوع م. على الدائن عبء إثبات ذلك    . السفر

  .حكمها قائماً على أسباب سائغة
  )٤٩٣ صالثاني مج القسم الرابع المجلد ٥/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٧٤/١٩٩٨الطعن (

تقـديم عريـضة مـن صـاحب الـشأن إلدارة           . إجـراءات استـصداره   . األمر بالمنع من السفر    -٤١١٨
 ٢٩٧م. لى الظن بفرار المـدين رغـم قدرتـه علـى الوفـاء            التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعوا إ      

  .مرافعات
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صـدور  . تباع الطاعنة لكافة اإلجراءات الالزمة الستصدار األمـر بمنـع المـدين مـن الـسفر               ا -
عـدم  . عـدم مـساءلتها عـن ذلـك       . األمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطـاعن         

يتعـين  عليهـا مراجعـة البيانـات الخاصـة بـشخص             التزام الحكم هذا النظر قوالً منه بأنه كان         
  .خطأ في تطبيق القانون. مدينها هو ما لم يفرضه القانون

  )٤٩٤ صالثاني مج القسم الرابع المجلد ٢٧/٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٨١/١٩٩٩الطعن (

أن يكـون حـق الـدائن محقـق الوجـود وحـال            . شرطه. استصدار األمر بمنع المدين من السفر      -٤١١٩
دم الدائن الدليل على وجود أسباب جديـة تـدعو إلـى الظـن بفـرار المـدين مـع                    األداء وأن يق  

استقالل القاضي بـه ومـن بعـده محكمـة الـتظلم مـن           . تقدير موجبات المنع  . قدرته على الوفاء  
 .األمر

  )٤٩٢ صالثاني مج القسم الرابع المجلد ٢/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٠٤/٢٠٠١الطعن (

أن يكـون حـق الـدائن محقـق الوجـود وحـال             : شرطه. لسفراستصدار أمر بمنع المدين من ا      -٤١٢٠
األداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تـدعوا للظـن بفـرار المـدين مـن الـدين                     

مـن سـلطة القاضـي      . تقدير موجبات إصدار األمر وأسباب الـتظلم منـه        . وأنه قادر على الوفاء   
  .شرطه. تظلمالذي ينظر األمر ومن بعده المحكمة التي تنظر ال

  )٣٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٦/٤/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٧١/٢٠٠٢الطعن (

التظلم منه يكـون بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى ويجـوز              . األمر بمنع المدين من السفر     -٤١٢١
قابليـة  . رفعه على سبيل التبع للدعوى األصلية باإلجراءات التي ترفـع بهـا الطلبـات العارضـة               

  .الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة لألحكام ومنها االستئنافالحكم 
إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين مـن الفـرار قبـل حـصول الـدائن علـى                  . المنع من السفر   -

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                    
بسقوط الحق في االستئناف إليداع صحيفته إدارة الكتاب بعـد مـضي أكثـر مـن خمـسة عـشر                    

م المستأنف حال أن الـصحيفة أودعـت خـالل الثالثـين يومـاً مـن                يوماً من تاريخ صدور الحك    
  . تمييزهويوجبيعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . تاريخ صدور هذا الحكم

  )٣٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣الطعن (
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لـى القاضـي اآلمـر أو       مـا إ  إلمن صدر عليه الحق في التظلم منـه         . صدور أمر منع من السفر     -٤١٢٢
  . أمام المحكمة المختصة بالدعوى األصلية

أن . مـؤدى ذلـك   . وقتيـة المـور   لأل اًصدور األمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصـفه قاضـي           -
وقتيـة بموجـب قـرار الجمعيـة العموميـة          المـور   األالتظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضـي        

   .مختصة أمام محكمة للمحكمة الكلية يكون مقاماً
  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣الطعن (

 ثبوت حق طالب األمر بـسبب ظـاهر يـدل علـى وجـوده      .شرطه. األمر بمنع المدين من السفر     -٤١٢٣
وأن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وقيام أسـباب جديـة تـدعو إلـى الظـن بفـراره                     

  .عبء إثبات ذلك على الدائنوقوع . من الدين
  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣الطعن (

التـزام  . استمراره ساري المفعول حتى ينقضي بـأي سـبب مـن األسـباب            .  السفر منأمر المنع    -٤١٢٤
المدين قبل دائنه مستصدر األمر يسقط إذا انقضت ثـالث سـنوات علـى آخـر إجـراء صـحيح                    

 إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالـدين الـصادر أمـر المنـع مـن الـسفر القتـضائه دون أن                     من
. يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب االستمرار فـي مباشـرة إجـراءات تنفيـذ الحكـم       

  .حتى ال يبقي مسلطاً على المدين إلى ما ال نهاية. علة ذلك
  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٦/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠٤الطعن (

أن يكـون الـدين محقـق الوجـود وحـال           . ما يشترط الستصدار األمر به    . منع المدين من السفر    -٤١٢٥
  .الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل: ماال يعد كذلك. األداء وأال يكون احتمالياً

  . من سلطة محكمة الموضوع. تقدير وجود الدين -
مثـال بـشأن ديـن غيـر محقـق          .  محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر       متى يكون . الدين -

  .الوجود
  )٣٢٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٧/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٧٤/٢٠٠٥الطعن (

إما إلـى القاضـي اآلمـر أو أمـام المحكمـة المختـصة              . كيفيته. التظلم من أمر المنع من السفر      -٤١٢٦
ع من مـدير إدارة التنفيـذ بوصـفه قاضـى األمـور الوقتيـة               صدور أمر المن  . بالدعوى األصلية 

الـتظلم مـن    . علـة ذلـك   . صـحيح . والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي األمور الوقتية        
  .هذا األمر يعامل معاملة التظلم من األوامر الوالئية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

  )٣٢٧ القسم الخامس المجلد الثالث ص مج٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٥الطعن (
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أن يكـون حـق الـدائن محقـق الوجـود وحـال            . شرطه. استصدار األمر بمنع المدين من السفر      -٤١٢٧
األداء وأن يقدم الدائن الدليل على قيام أسباب جدية تدعو إلـى الظـن بخـشية فـرار مدينـه مـع         

  .  مرافعات٢٩٨، ٢٩٧المادتان . قدرته على الوفاء
اسـتقالل القاضـي مـصدر      . دار األمر بالمنع من السفر وأسباب الـتظلم منـه         تقدير موجبات إص   -

  .شرط ذلك. األمر به ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه
  )٣٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٥الطعن (

 لـسنة  ٤١ طبقـاً ألحكـام القـانون    للنيابة العامة طلب شهر إفالس العميل الذي يتوقف عن الـدفع          -٤١٢٨
يترتـب علـي طلـب    .  وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص فـي القـانون األول       ١٩٩٣

منع العميل من السفر إلى الخارج ما لم تـصدر المحكمـة قرارهـا برفـع المنـع                  : شهر اإلفالس 
. غيـر صـحيح   . الـشأن النعي عليه فـي هـذا       . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر     . من السفر 

 .مثال

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٥٢/٢٠٠٥الطعن (

التظلم منهـا يكـون أمـام المحكمـة الكليـة           . األوامر على العرائض ومنها أوامر المنع من السفر        -٤١٢٩
وقتيـة  أو لنفس القاضي الذي أصدر هذا األمر أو لغيره عنـد االقتـضاء مـن قـضاة األمـور ال                   

حلول القاضي محل المحكمة ويعتبر مـا يـصدر منـه فـي الـتظلم               . مؤدى ذلك . بالمحكمة الكلية 
  . كأنه صادر من المحكمة بكامل هيئتها

الـتظلم مـن هـذا األمـر يكـون أمـام المحكمـة        . إصدار مدير إدارة التنفيذ أمر المنع من السفر       -
لتظلم صـدر مـن محكمـة غيـر مـشكلة           النعي بأن الحكم في ا    . الكلية يرأسها قاضي أمور وقتية    

 .غير صحيح. من ثالثة قضاة

 )٢٨ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٦/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٣٦٩/٢٠٠٧الطعن (

ضـي  امـا أمـام المحكمـة الكليـة أو لـنفس الق           إلمن صدر ضده أمر المنع من السفر التظلم منه           -٤١٣٠
  .كمة الكلية عند االقتضاءمور الوقتية بالمح األةالذي أصدر األمر أو غيره من قضا

.  من مدير إدارة التنفيـذ يكـون بوصـفه قاضـياً لألمـور الوقتيـة                بالمنع من السفر   صدور األمر  -
أن التظلم أمام المحكمـة التـي يرأسـها قاضـي األمـور الوقتيـة بموجـب قـرار                   .  ذلك مؤدى

 .الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة

 )١٧٦ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٢٤٠/٢٠٠٧الطعن (
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 إدارة الكتاب

. بـدء الخـصومة   . أثـره . صـحيفتها إدارة الكتـاب    إيـداع    هـو ب   رفع الدعوى الطريق األصلي ل   -٤١٣١
أن الخـصومة تبـدأ بإيـداع       : مفـاد ذلـك   .  إجراء الزم النعقادهـا    . عليه للمدعىإعالن الصحيفة   

تخلـف ذلـك حتـى صـدور الحكـم          . ى شرط إعالنها إعالناً صـحيحاً     الصحيفة وتظل معلقة عل   
 .ن الحكم الصادر فيهازوال الخصومة وبطال. أثره. االبتدائي

 )١٨١ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٧٨/٢٠٠٨الطعن (
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 اةـمحام

 -:بوجه عام: أوالً

الخصم قـد اتخـذه موطنـاً لـه فـي ورقـة             أن يكون   . مناطه. إعالن الطعن في الموطن المختار     -٤١٣٢
 .علة ذلك. إعالن الحكم أو في أوراق الدعوى األخرى

. 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. درجةموكالً عنه أمام أول 

متـى تـستمر اسـتثناء      . انتهاؤهـا بـصدور الحكـم االبتـدائي       . وكالة المحامي في أول درجـة      -
 .ويصح إعالن المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً

  )٥٤٦ صالثالث مج القسم الثاني المجلد ٢٦/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٨٦ الطعن(

دخولـه فـي نطـاق سـلطته بـصفته وكـيالً بالخـصومة              . عـالن إقرار المحامي بحـصول اإل     -٤١٣٣
ـ   . أثـره . فاع فـي الـدعوى    باعتباره من مستلزمات الد    ة قاطعـة علـى حـصول       اعتبـاره حج

عـدم أخـذ    . ال يحول دون ذلك عـدم وجـود الورقـة المعلنـة           . اإلعالن وعلى القاضي األخذ به    
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. الحكم بهذا اإلقرار

  )٥٤٧ صالثالث مج القسم الثاني المجلد ٢٥/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٨٦ الطعن(

تعلـق هـذا الحظـر      . حظره على األجنبي إال مـا اسـتثنى       . االشتغال بمهنة المحاماة في الكويت     -٤١٣٤
 .بالنظام العام

  )٥٤٧ صالثالث مج القسم الثاني المجلد ٢٠/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٤/١٩٨٦ الطعن(

األزواج . جـواز إنابـة   . االسـتثناء . للمحـامين وحـدهم   . األصـل . محاكمتمثيل الخصوم أمام ال    -٤١٣٥
التوقيـع علـى صـحف      . األصهار واألقارب حتى الدرجـة الرابعـة فـي إجـراءات المرافعـة            

 .  محاماة١٨ م. علة ذلك. ناء للمحامين وحدهماالستث

جـدول  القيـد ب  . شـرطه . قبول محامي البنوك والشركات والمؤسسات للمرافعـة أمـام المحـاكم           -
 .علة ذلك. المحامين الدائم

  )٥٤٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٩/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٠٤/١٩٨٧ الطعن(

تـرجيح العنـصر الغالـب فيـه        . خليط من أعمال مادية وتصرفات قانونيـة      . عقد توكيل المحامي   -٤١٣٦
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 .وهو الوكالة وإعمال أحكامها دون ما يتعارض معها

 . الدائمشروط القيد بجدول المحامين -

  )٥٤٨القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢٩/٢/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٠٤/١٩٨٧ الطعن(

 برد سند التوكيـل والمـستندات األصـلية لموكلـه ولـو لـم           هإلزام. أثره. انقضاء وكالة المحامي   -٤١٣٧
له فقط حبـسها إلـى أن يـؤدي لـه األخيـر مـصروفات اسـتخراج                 . يكن قد حصل على أتعابه    

 .داً في المطالبة بهذه األتعابصور منها تصلح سن

  )٥٤٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٢/١٢/١٩٨٨  جلسةمدني ٢٠/١٩٨٨ الطعن(

إجراء جوهري يترتـب علـى إغفالـه بطـالن الطعـن            . توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز      -٤١٣٨
 .بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام

  )٥٤٩القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١/٥/١٩٨٩  جلسةتجاري ٣٣٦/١٩٨٨ الطعن(

 .ال يشترط. حمله توكيالً من الطاعن. المحامي الذي يوقع صحيفة الطعن بالتمييز -٤١٣٩

  )٥٥٠القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٢/٤/١٩٩٠  جلسةمدني ٣٢/١٩٨٩ الطعن(

. نايـة العاألصـل فـي هـذه    . التزام بعمل يبذل فيه قدراً مـن العنايـة  . التزام المحامي قبل موكله   -٤١٤٠
 .ماهيته. بذل عنايةالخطأ العقدي في االلتزام ب

تتحقـق بتقـصيره فـي أداء واجبـه بمـا يفـوت الفرصـة            . مسؤولية المحامي العقدية قبل موكله     -
 .التعويض: أثر تحقق هذه المسؤولية. على الموكل حتى ولو كانت اإلفادة منها أمراً محتمالً

  )٥٥٠القسم الثاني المجلد الثالث ص جم ٩/١٢/١٩٩١  جلسةتجاري ١٤٢/١٩٩٠ الطعن(

من مسائل القـانون التـي تخـضع لرقابـة محكمـة            . تكييف الفعل المؤسس على طلب التعويض      -٤١٤١
 .التمييز

استخالص الخطأ الموجب لمسؤولية المحامي قبـل موكلـه أو نفيـه وثبـوت الـضرر الموجـب                   -
 .واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. للتعويض أو عدم ثبوته

  )٥٥١القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٩/١٢/١٩٩١  جلسةتجاري ١٤٢/١٩٩٠ الطعن(

األصل العام فيهـا هـو حـصر حـق تمثيـل الخـصوم              . تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالخصومة     -٤١٤٢
حـق إنابـة األزواج واألصـهار أو األقـارب          : االسـتثناء . أمام المحاكم في المحـامين وحـدهم      
 .القضائيةلدرجة معينة في إجراءات المرافعة 

استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائـب تـوكيالً رسـمياً مـصدقاً علـى التوقيـع                    -
كفايـة إثبـات    . عـدم اسـتلزام التوكيـل     . حـضور المحـامي مـع الخـصم       . فيه في أول جلسة   
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 . حضوره بمحضر الجلسة

  )٥٥١القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

 .تعريفه وأثره. عقد الوكالة -٤١٤٣

تمخـض العقـد    . قيام الوكيل بعمل قانوني لصالح الموكل قد يستتبع القيام بأعمـال ماديـة تابعـة               -
 .انحسار صفة الوكالة عنه. عن أعمال مادية صرفه

  )٥٥١القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

. أثـره . مخالفـة ذلـك   . ستئناف إال إذا كانت موقعة مـن محـام        نهى المشرع عن تقديم صحف اال      -٤١٤٤
  .لم يصرح به البطالن ولو

ال يلزم أن يكـون مـوكالً مـن المـستأنف أو أن يباشـر               . المحامي الذي يوقع صحيفة االستئناف     -
  .االستئناف بنفسه

  )٥٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣١/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢الطعن (

الـبطالن المطلـق    . أثـر إغفالـه   . إجـراء جـوهري   . ام على صحيفة الطعن بـالتمييز     توقيع مح  -٤١٤٥
  .لتعلقه بالنظام العام

  )٥٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٢/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٢الطعن (

ما اشترطه المشرع في الوكيل غير المحامي الذي يحضر عـن الخـصم بالجلـسات مـن وجـود                    -٤١٤٦
. قاصـر علـى حـضور الجلـسات    . بة أو مصاهرة إلـى الدرجـة الرابعـة    رابطة زوجية أو قرا   

مـا لـم    . ألي من غير هؤالء تحرير صحف الدعاوى والتوقيع عليهـا وتقـديمها إلدارة الكتـاب              
 ٥٤توقيـع صـحيفة الـدعوى ممـن لـم تتـضمنهم المـادة               : مثال. يشترط القانون توقيع محام   

 .ال بطالن. أثره. مرافعات

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

ـ . إخالل المحامي بواجبات مهنته بامتناعه عن تقديم مـساعدة أو مـشورة لخـصم موكلـه                -٤١٤٧ شكل ي
 .مثال. مخالفة مهنية إال انه ال ينال من صحة العمل الذي قام به لصالح خصم موكله

  )٥٨٧ المجلد الثالث ص مج القسم الثالث١/٥/١٩٩٥ عمالي جلسة ٢/١٩٩٤الطعن (

إجـراء جـوهري يترتـب علـى إغفالـه  بطـالن              . توقيع محام على صحيفة الطعـن بـالتمييز        -٤١٤٨
  .الطعن بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام

  )٥٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/٥/١٩٩٦ عمالي جلسة ٥٢/١٩٩٥الطعن (
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  . لمحاٍممثال بشأن معاش تقاعدي. شروطه. المعاش التقاعدي -٤١٤٩
  )٥٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٩٦الطعن (

  .شرط قبول االستئناف. توقيع محام على أصل صحيفة االستئناف أو على صورتها -٤١٥٠
النعي ألول مرة أمام محكمة التمييز بأن توقيع المحامي علـى صـحيفة االسـتئناف كـان الحقـاً                    -

  .لق بالواقع فال تقبل إثارته ألول مرة أمامهادفاع يتع. على إيداعها
  )٥٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٩٦الطعن (

 بطالنها رغـم عـدم الـنص علـى ذلـك بقـانون              .أثره. خلو صحيفة االستئناف من توقيع محام      -٤١٥١
  .اشتراط قانون المحاماة للتوقيع: علة ذلك. المرافعات

 قانون المرافعات توقيع محام على صـحيفة االسـتئناف والـنص فيـه علـى إلغـاء                  عدم اشتراط  -
عدم امتداد هذا اإللغاء لمـا اشـترطه قـانون المحامـاة مـن ضـرورة                . كل نص يخالف أحكامه   

 .علة ذلك. توقيع محام على صحيفة االستئناف

  )٥٩١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٦الطعن (

االستعانة بمحام من القطاع األهلي إلى جانب محامي الحكومة فـي الـدعاوى التـي ترفـع مـن                    -٤١٥٢
  .غير محظور. الحكومة أو عليها

  )٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٦٧/١٩٩٦الطعن (

لغـرض منهـا   وكالة عامـة بـين المحـامين ا   . توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة     -٤١٥٣
استمرار السير في إجراءات الخصومة وعـدم تعطلهـا دون أن يقـصد بهـا الوكالـة الخاصـة                   

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

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

  )٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٧٩/١٩٩٦الطعن (

اتفاق المحامي على أجر ينُسب إلى قدر أو قيمة ما هـو مطلـوب فـي الـدعوى أو مـايحكم بـه                  -٤١٥٤
  .شرط ذلك. غير جائز. فيها

  )٧٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢/٣/١٩٩٨ جلسة مدني ٨٢/١٩٩٧الطعن (

عـدم اشـتراط أن     . وجوب توقيعها مـن أحـد المحـامين       . الصحيفة التي يرفع بها الطعن بالتمييز      -٤١٥٥
  .يكون المحامي موكالً عن الطاعن
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المحامي الذي يقبل المرافعة عن الشركات ويخول بـالتوقيع علـى صـحف الطعـون هـو ذلـك                    -
  .مثال. بالجدول الدائم للمحامين وتتوافر فيه شروط القيدالمقيد 
  )٧٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣٠/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ن ناالطع(

جـزاء إغفـال هـذا اإلجـراء هـو          . القـصد منـه   .وجوب توقيع محام على صحيفة االسـتئناف       -٤١٥٦
  .مثال. تعلقه بالنظام العام.البطالن
  )٧١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٩/٦/١٩٩٨ جلسة مدني ١٩٩/١٩٩٧الطعن (

إغفـال ذلـك يترتـب عليـه بطـالن الطعـن بطالنـاً              . وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن      -٤١٥٧
  .مثال. مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

  )٧١ المجلد السادس ص مج القسم الرابع١٤/١٢/١٩٩٨ جلسة عمالي ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ انالطعن(

وجوب أن يكون إسم المحامي مقيداً بجدول المحـامين المـشتغلين وانقـضاء مـدة معينـة للقيـد                    -٤١٥٨
  .في كل درجة من درجات التقاضي

وجوب توقيع صحف الدعاوي والطعون التي تزيد قيمتها علـى خمـسة آالف دينـار مـن محـام                    -
مـا  . بطـالن هـذه الـصحف     : أثـره . عـدم حـدوث ذلـك     . مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها     

  .يستثنى من ذلك
  )٧١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٩٨الطعن (

المحامي الذي يزاول أعمال مهنة المحاماة رغم استبعاد إسـمه مـن جـدول المحـامين يتعـرض                   -٤١٥٩
  .مؤداه. راءات قيدهزوال هذا االستبعاد بمجرد استيفاء المحامي إلج. للجزاءات التأديبية

  )٧١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٩٨الطعن (

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                    -٤١٦٠
ال . آالف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعـادة النظـر عـدا ماترفعـه الحكومـة منهـا                 

  .أساس ذلك. ب هذا اإلجراء في عريضة أمر األداءوجه لوجو
  )٧٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٨/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٦٤/١٩٩٨الطعن (

القواعد واإلجراءات التي تسري علـى الطعـن باالسـتئناف أمـام محكمـة االسـتئناف تـسري                   -٤١٦١
  .يزعلى الطعن بالتمييز فيما ال يتعارض مع نصوص وإجراءات الطعن بالتمي

  .القصد منه. وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن -
وجـوب  . الطعن بالتمييز أو االستئناف المرفوع من الحكومة أو مـن إحـدى المؤسـسات العامـة                -

. أثـر مخالفتـه   . علـة ذلـك   . أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتـوى والتـشريع           
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  .تعلق هذا البطالن بالنظام العام. البطالن
  )٧٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٨/٦/١٩٩٩اري جلسة إد ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

ضـمان مراعـاة أحكـام القـانون        . مقـصوده . وجوب توقيعها من محام   . صحيفة الطعن بالتمييز   -٤١٦٢
ال يغنـي   .  بالنظـام العـام     متعلقـاً  بطالن الطعن بطالنـاً   . أثره. إغفال هذا اإلجراء  . في تحريرها 

  .بوعاً على الصحيفةعن ذلك ورود اسم المحامي مط
  )٧٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/٦/٢٠٠٠جلسة مدني  ٢٦٢/١٩٩٩، ٢٥٧ انالطعن(

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                    -٤١٦٣
مخالفـة ذلـك يترتـب عليـه        . آالف دينار وصحيفة الطعن وصـحيفة التمـاس إعـادة النظـر           

 حظر تقديم صحف االستئناف مالم تكن موقعـة مـن أحـد المحـامين المقبـولين أمـام                   .البطالن
  .ال يشترط مباشرته االستئناف بنفسه. االستئناف

 .شرط ذلك. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. توقيع المحامي على صحيفة االستئناف -

  )٧٤ادس ص مج القسم الرابع المجلد الس٣١/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠الطعن (

وجـوب أن تقـضي المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها فـي               . أثـره . إصدار الحكم المنهي للخصومة    -٤١٦٤
 .مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه دون طلب

  )١٤٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٨٩/٢٠٠٠الطعن (

عـدم اشـتراط    . الـبطالن . أثـره . طعن أو االلتمـاس   عدم توقيع محاٍم على صحيفة الدعوى أو ال        -٤١٦٥
  .شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى

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

  )١٤٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣/٢٠٠٢الطعن (

ي شأن عالقته بموكله أحكـام القـانون العـام المتعلقـة بعالقـة      األصل أن المحامي وكيل تسري ف     -٤١٦٦
 الخـاص بمهنـة     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ مـن القـانون رقـم        ٣٢النص في المـادة     . الموكل بالوكيل 

 صـدور . المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحامي إذا مـا نـازع الموكـل فيهـا                
 بـشأن تقـدير أتعـاب       القـانون الـسابق   ه ما نص عليـه فـي         واستبعاد ١٩٩٦ لسنة   ٦٢القانون  

المحامي في حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قـد اسـتهدف مـن ذلـك تـرك هـذا األمـر                      
 .مثال. ألحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة النتفاء التعارض

  )١٤٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣٠/١٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٧٧/٢٠٠١الطعن (
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تخضع فـي انعقادهـا وانقـضائها وسـائر أحكامهـا للقواعـد العامـة المتعلقـة            . وكالة المحامي  -٤١٦٧
 وتعديالتـه الخـاص     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتـضمنه القـانون            

  .بمهنة المحاماة
 لوكيلـه   جـواز عـزل الموكـل     : أثر ذلـك  .  للقانون المدني  هعوخض. انقضاء عقد وكالة المحامي    -

فإذا كانـت الوكالـة بـأجر ولـم يكـن العـزل لعـذر            . في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة       
مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيـل عمـا يلحقـه مـن ضـرر مـن جـراء                     

  .عزله
  .ال يجوز االتفاق على مخالفتها. من النظام العام. قاعدة جواز عزل الوكيل -
يل تقاضي تعويض إذا عزله الموكـل حتـى ال تتقيـد حريـة الموكـل فـي                  ال يجوز اشتراط الوك    -

 .مثال. عزل الوكيل

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣٠/١٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٧٧/٢٠٠١الطعن (

ـ التـزام بعمـل ي  .  ماهيتـه .التزام المحامي قبل موكله إذا كانت الوكالة بأجر   -٤١٦٨ م فيـه ببـذل مـا    زل
والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد فـي الـدفاع عـن حقـوق                يبذله الشخص العادي    

موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجـة الـدعوى ومجابهـة الخـصوم باألدلـة القانونيـة وااللتـزام                  
بمواعيد المرافعات خاصـة مـا يترتـب علـى إغفالهـا مـن وقـف الـدعوى أو سـقوطها أو                      

 .اعتبارها كأن لم تكن

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١/٢٠٠٣لسة  مدني ج٢٥٧/٢٠٠٠الطعن (

هـو عـدم بـذل العنايـة المطلوبـة واالنحـراف عـن              . الخطأ العقدي في االلتزام ببذل عنايـة       -٤١٦٩
  .السلوك الواجب

مسئولية المحامي تتحقق في حالـة تقـصيره فـي أداء واجبـه تقـصيراً يترتـب عليـه ضـياع                      -
عنهـا تفويـت الفرصـة علـى الموكـل ولـو كانـت              فإذا نشأ   . الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن    
 .محتملة ُألزم المحامي بالتعويض

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٥٧/٢٠٠٠الطعن (

استخالص توافر الخطأ العقـدي الموجـب لمـسئولية المحـامي قبـل موكلـه أو نفيـه وثبـوت                     -٤١٧٠
. ك المضرور بخطئـه فـي إحداثـه مـن عدمـه           الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشترا      

من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضـوع مـادام استخالصـها سـائغاً ومـستمداً                  
 .مثال. علة ذلك. من عناصر الدعوى المطروحة عليها

  )١٤٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٥٧/٢٠٠٠الطعن (
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يه إلى عجز الطاعنة عن إثبـات عالقـة عمـل بينهـا وبـين المطعـون                 انتهاء الحكم المطعون ف    -٤١٧١
 ذلك وأن العقـد الـذي يربطهـا بـه كمحاميـة متدربـة       إلثباتضده وأن ما قدمته ال يصلح دليالً      

قـضاؤه براتبهـا حتـى تـاريخ        . هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر ال يخضع ألحكام قـانون العمـل            
 .عيبهال ي. استقاللها بالعمل لحسابها الخاص

  )١٤٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/٥/٢٠٠٣ جلسة عمالي ٨٧/٢٠٠٢، ٧٣الطعنان (

زوال صفة مـديرها فـي تمثيلهـا وحلـول المـصفي محلـه ولَـه وحـده             . أثره. تصفية الشركة  -٤١٧٢
انقـضاء التـوكيالت الـصادرة مـن مـدير الـشركة            . مؤدى ذلك . الصفة في تمثيلها أمام القضاء    

الحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكـون المحـامي الـذي يرفـع الطعـن                بتفويض المحامين ب  
 .بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإال كان مقاماً من غير ذي صفة

  )١٥٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢١/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧١٨/٢٠٠٣الطعن (

ة األولـى مـن المـادة األولـى مـن القـانون              من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقر      يالدفع المبد  -٤١٧٣
عـدم تقـديم المحـامى      .  بشأن تحديد أمالك الدولة خارج خـط التنظـيم العـام           ١٩٦٩ لسنة   ١٨

ال . عـدم قبولـه إلبدائـه مـن غيـر ذي صـفة            . أثره. رافع الطعن توكيال يخوله الحق في الدفع      
وكيـل تخويلـه فـي اتخـاذ     يغير منه تخويله رفع الطعن باالسـتئناف أو التمييـز أو تـضمين الت           

 .علة ذلك. اإلجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى

  )١٥٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٦/١٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٤٧/٢٠٠٣الطعن (

بطـالن الطعـن بطالنـاً      . أثـره . إغفال ذلـك  . وجوب توقيعها من محام   . صحيفة الطعن بالتمييز   -٤١٧٤
سريان ذلك على كافـة صـحف الطعـن بـالتمييز سـواء المرفوعـة               . العاممطلقاً متعلقاً بالنظام    

 . من األفراد أو األشخاص االعتبارية العامة

جـواز توكيلـه محاميـاً أهليـاً فـي          . يمثلها مديرها العام أمام القضاء    . القُصرالهيئة العامة لشئون     -
وجـوب  .  الهيئـة طرفـاً فيهـا      الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى اإلدارية التي تكون          

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

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

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٣٣٤/٢٠٠٤عن الط(

الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التـي ترفـع مـن الحكومـة أو عليهـا أمـام                      -٤١٧٥
حظر االستعانة إلى جانبهـا بمحـام خـاص مـن القطـاع             عدم  . إلدارة الفتوى والتشريع  . المحاكم
  . األهلي
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رئيس مجلس إدارتها هو الـذي يمثلهـا أمـام القـضاء ولـه أن               . وية الكويتية مؤسسة الخطوط الج   -
توقيـع هـذا المحـامى علـى     . يوكل محامياً أهلياً إلى جانـب محـامى إدارة الفتـوى والتـشريع      

 .صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون

  )١٥٣سم الخامس المجلد العاشر ص مج الق٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٩/٢٠٠٢ ،٧٦٨الطعنان (

وجـوب التوقيـع عليهـا مـن محـام مقبـول أمـام              . صحف الدعاوى أو الطعون أو االلتمـاس       -٤١٧٦
التوقيـع علـى شـكل فرمـة        . عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيـع       . إليهاالمحكمة التي ترفع    
 .األصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. ولو لم يمكن قراءته

  )١٥٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤الطعن (

سـريانها فـي شـأن عالقـة المحـامي بموكلـه            . أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني      -٤١٧٧
 .فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة

  )١٥٥لعاشر ص مج القسم الخامس المجلد ا٢٤/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٩٩٣/٢٠٠٣الطعن (

 يجعلـه ممـثالً   حضور محام بصفته وكيالً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالـة أمـام المحكمـة                 -٤١٧٨
لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكـون الموكـل مـاثالً فـي الخـصومة وينـصرف                   

 .إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها

  )١٥٥القسم الخامس المجلد العاشر ص مج ٢١/٢/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

للمحكمـة فـي حـال رفـض الـدعوى إلزامـه            . إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم       -٤١٧٩
 .٣٨/١٩٦٤ ق٩٦/١م. بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٣/٣/٢٠٠٦ جلسة عمالي ٣٤٢/٢٠٠٤الطعن (

نشوء حالـة قانونيـة هـي اعتبـاره فـي حالـة إفـالس ومـا                 . أثره. لحكم بشهر إفالس التاجر   ا -٤١٨٠
يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعـة الـدائنين مـن الـدائنين العـاديين وأصـحاب حقـوق                    

حظـر مباشـرتهم الـدعاوى الفرديـة        . االمتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صـدور الحكـم         
زوال آثـار اإلفـالس جميعهـا واعتبارهـا كـأن لـم             . مؤداه. لغاء الحكم إ. منذ تاريخ ذلك الحكم   

للخصوم التمسك أمام محكمة التمييـز بـأثر هـذا اإللغـاء وللمحكمـة أن تثيـر                 . تكن منذ نشأتها  
مخالفـة ذلـك وعـدم قبـول        . تعلق قواعد اإلفالس بالنظام العـام     . علة ذلك . ذلك من تلقاء نفسها   

 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه. ئناف طلب تقدير أتعاب المحاماةالدائرة المدنية بمحكمة االست

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٣٠/٢٠٠٥الطعن (
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وجـوب  . صحيفة الطعن باالستئناف في النزاع الـذي تزيـد قيمتـه علـى خمـسة آالف دينـار                  -٤١٨١
مراعـاة أحكـام القـانون فـي        .  ذلـك  القصد من . توقيعها من محام مقبول أمام محكمة االستئناف      

تـضمن هـامش الـصحيفة لتوقيـع        . البطالن المتعلق بالنظام العـام    : أثره. إغفال ذلك . تحريرها
غير مقروء إال أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلـو الـصحيفة وصـورها مـن أي إشـارة                     

 صـحيفة االسـتئناف     قـضاء الحكـم بـبطالن     . إلى أنه لمحاٍم وعدم تقديم الطاعنة دليالً على ذلك        
 .ال عيب. لعدم التوقيع عليها من محام

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٧١/٢٠٠٢الطعن (

كون الشاهد محاميا شهد بما وصل إلى علمه عن طريـق مهنتـه واشـتراكه فـي الـدفاع عـن                      -٤١٨٢
 . ته لصلته بالمشهود لهال يعد سبباً لعدم األخذ بشهاد. المطعون ضده في هذا النزاع

الحـرص علـى    . مقـصوده . منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريـق مهنتـه             -
 .العالقة التي تربطه بموكله وحماية أطراف هذه العالقة دون غيرهم

  )١٥٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

عـدم جـواز مـساءلته عنهـا مـن          . التنفيذ التي باشرها لصالح موكلـه     خطأ المحامي في أعمال      -٤١٨٣
 .المنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالة

  )١٥٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٣٤/٢٠٠٥الطعن (

 بـين المتعاقـدين إذا كـان        جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق اإلثبـات كافـة فيمـا             -٤١٨٤
 .مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة. شرط ذلك. القصد من تلك الصورية االحتيال على القانون

  )١٥٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٤/١٠/٢٠٠٦جلسة  عمالي ٩٧/٢٠٠٥، ٨٨الطعنان (

يهـا مقابـل    مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا ف               -٤١٨٥
 ٢٧٢م. منـوط بقاضـي البيـوع     . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           

 .مرافعات

  )١٥٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٤٠/٢٠٠٥الطعن (

 .سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها.  بموكلهالمحاميعالقة  -٤١٨٦

شأن تنظيم مهنة المحامـاة طـرق انقـضاء عقـد وكالـة              في   ١٩٦٤ لسنة   ٤٢م تنظيم القانون    عد -
 بهـا عقـد الوكالـة المنـصوص عليهـا            انقضاؤه بذات األسباب التـي ينقـضي       .مؤداه. المحامي

 . نيبالقانون المد

 وقت ولـه أن يقيـد وكالتـه ولـو           يأ في   للموكل عزل وكيله  . مؤدى ذلك . الوكالة عقد غير الزم    -
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تعلـق ذلـك بالنظـام العـام فـال          . بل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء األجل المعين لهـا           ق
صدور الوكالة لـصالح الوكيـل أو شـخص مـن الغيـر             . االستثناء. يجوز االتفاق على ما يخالفه    

يد وكالته دون رضـاء مـن صـدرت هـذه الوكالـة             يهذه الحالة عزل الوكيل أو تق      في   فال يجوز 
 . لصالحه

عدم مسئولية الموكل عـن ذلـك إال إذا كـان عزلـه للوكيـل               . انتهاء الوكالة . أثره. ل الوكيل عز -
وقت غير مناسب ويلتـزم بـالتعويض عمـا لحقـه مـن ضـرر مـن                  في   بغير مبرر مقبول أو   

 .مثال إلنهاء وكالة محاٍم بعذر مقبول. جراء عزله

 )١١٢ص  ١ ج٣٥ س مجلة القضاء والقانون٦/٢/٢٠٠٧ جلسة تجاري ٤٧٧/٢٠٠٦الطعن (

 عـدم جـواز انـسحاب أثـر القـانون           . سريانها علي ما يقع من تاريخ العمل بها        .أحكام القوانين  -٤١٨٧
  . علة ذلك.الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع

لـو   بقاؤه صـحيحاً فـي ظـل القـانون الجديـد و      .اإلجراء الذي تم صحيحاً في ظل القانون القديم        -
 ٦٢ بـق  ١٩٦٤ لـسنة  ٤٢ مثال بـشأن تعـديل ق المحامـاة        . مرافعات ١/٥ م   .كان يعتبره باطالً  

 بوجـوب توقيـع صـحف الـدعاوي التـي           ٢٢/١٢/١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من      ١٩٩٦لسنة  
 .تجاوز قيمتها خمسة آالف دينار من أحد المحامين

 )٢١٧ص  ٢ ج٣٥انون سمجلة القضاء والق ١٠/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري١٤٣٠/٢٠٠٥الطعن (

 شأن عالقتـه بموكلـه أحكـام الوكالـة المنـصوص عليهـا بالقـانون                فيالمحامى وكيل تسرى     -٤١٨٨
  .  وذلك فيما لم يرد بشأنه نص بقانون المحاماةمدنيال
 وقـت أو يقيـد وكالتـه ولـو كانـت            أي فـي للموكل أن يعزل الوكيـل      . الوكالة عقد غير الزم    -

ال يترتـب علـى     . تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       . لح الوكيل محددة بأجل معين إال إذا صدرت لصا      
  . وقت غير مناسبفيالعزل مسئولية للموكل إال إذا كان بغير مبرر أو 

.  تنفيـذ الوكالـة وبـاإلرادة المنفـردة للموكـل          فـي  وقت قبل البـدء      أي فيجوازه  . زل الوكيل ع -
  . مدني٧١٧م. تعلق ذلك بالنظام العام

 .مثال بشأن إنهاء عقد المحاماة. حلل منه باإلرادة المنفردة عقد الوكالة التطرفي من ألي -

 )٩٥ص  ٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٧/١٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧٧٥/٢٠٠٦الطعن (

ال . بطـالن الطعـن   . أثـره . إغفـال ذلـك   . وجوب توقيعها مـن محـام     . صحيفة الطعن بالتمييز   -٤١٨٩
 .ها صدرت عن مكتب محاماةيغير من ذلك ورود اسم محام مطبوعاً على الصحيفة أو أن

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



 المرافعات        

 

- ٧٣٦ -  

المحامي وكيل تسري في شأن عالقته بموكله أحكـام القـانون العـام المتعلقـة بعالقـة الموكـل                    -٤١٩٠
 .بالوكيل مؤدي ذلك

 )٧٠ص  ١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٣٣٧/٢٠٠٤، ٣١١، ٢٩٧الطعون (

للمحامي الموكل في الدعوى أن ينيب عنـه فـي الخـصومة أو فـي المرافعـة أو فـي أي مـن                        -٤١٩١
 .إجراءات التقاضي محامياً آخر دون توكيل ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك

 )٤٣٣ ص ١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٧/٢/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٣٠٦/٢٠٠٧الطعن (

لـزم فيـه ببـذل مـا         بعمـل ي   التزام . ماهيته - إذا كانت الوكالة بأجر    -موكله   المحامي قبل    التزام -٤١٩٢
يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد فـي الـدفاع عـن حقـوق                   

 لتـزام موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجـة الـدعوى ومجابهـة الخـصوم باألدلـة القانونيـة واال                
ـ               بمو  الـدعوى أو سـقوطها أو       فاعيد المرافعات خاصـة مـا يترتـب علـى إغفالهـا مـن وق

 .اعتبارها كأن لم تكن

 )٣٢٥ص  ١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٦٢/٢٠٠٦، ١١٥٦الطعنان (

مسئولية المحامي تتحقق في حالـة تقـصيره فـي أداء واجبـه تقـصيراً يترتـب عليـه ضـياع                      -٤١٩٣
 نشأ عنهـا تفويـت الفرصـة علـى الموكـل ولـو كانـت                فإذا .قوط مواعيد الطعن  الحقوق أو س  

 . الذي يقدره قاضي الموضوع التزم المحامي بالتعويض.محتملة

 )٣٢٥ص  ١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٦٢/٢٠٠٦، ١١٥٦الطعنان (

 موكلـه أو نفيـه وثبـوت        استخالص توافر الخطأ العقـدي الموجـب لمـسئولية المحـامي قبـل             -٤١٩٤
من مسائل الواقـع التـي تـدخل فـي سـلطة محكمـة              . الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته     

 .مثال. شرط ذلك. الموضوع

 )٣٢٥ص  ١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٦٢/٢٠٠٦، ١١٥٦الطعنان (

 للقواعـد العامـة المتعلقـة بعقـد         تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامهـا      . وكالة المحامي  -٤١٩٥
 فـي شـأن تنظـيم مهنـة     ١٩٦٤ لـسنة  ٤٢الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون     

  . من أحكام خاصة بتلك الوكالة١٩٩٦ لسنة ٦٢المحاماة أمام المحاكم والمعدل بالقانون 
نقـضاء عقـد وكالـة       في شأن تنظيم مهنة المحامـاة طـرق ا         ١٩٦٤ لسنة   ٤٢عدم تنظيم القانون     -

ـ انقضاؤه بنفس األسباب التي ينقضي بها عقـد الوكالـة المنـصوص             . مؤداه. المحامي ا فـي   عليه
  .القانون المدني

للموكل عزل الوكيل في أي وقـت قبـل إتمـام العمـل محـل               .  ذلك مؤدى. الوكالة عقد غير الزم    -
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  .الوكالة سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر
التـزام الموكـل    . مخالفـة ذلـك   . أن يكون عـزل الوكيـل لعـذر مقبـول         وجوب  . الوكالة بأجر  -

  . ضرر من جراء عزلهبتعويض الوكيل عما يلحقه من 
 مـا يخالفهـا أو االشـتراط      علـى عدم جواز االتفـاق     . جواز عزل الموكل للوكيل من النظام العام       -

  .علة ذلك. بتقاضي تعويض في حالة العزل
مـن سـلطة محكمـة      .  الموكـل مـن نفـع      علـى  عـاد    تقدير ما بذله المحامي من جهـد ومـا         -

 .شرط ذلك. الموضوع

 )٣١١ص  ٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري٣٥١/٢٠٠٧الطعن (

بطالن صحيفة الدعوى أو الطعن أو االلتماس إذا لم توقـع مـن محـام مقبـول أمـام المحكمـة                      -٤١٩٦
لو بعد التمـسك بـه وذلـك بتوقيـع محـام            إجازة المشرع تصحيح هذا البطالن و     . التي ترفع إليها  

أن يـتم ذلـك فـي ذات درجـة التقاضـي وفـي الميعـاد        : شرط ذلك. على الصحيفة بعد تقديمها 
  . مثال. المقرر إن وجد

عدم توقيع محام على صحيفتي الدعوى المبتـدأه وتعـديل الطلبـات وتمكـين المحكمـة الخـصم                   -
البطالن الناشـئ عـن عـدم التوقيـع علـى           تصحيح  : أثره. من الحصول على توقيع محام عليهما     

 .صحيح وفقاً للقانون. القضاء برفض الدفع المبدي  ببطالنهما. الصحيفتين

 )١١٩ص  ٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٠/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٤٠٦/٢٠٠٧الطعن (

ـ  تقديمه توكيالً خاصاً عنـد التقريـر بـه بـرد قـاضٍ            . شرطه. قبول طلب الرد من الوكيل     -٤١٩٧ ه  بعين
 طبيعـة خاصـة تجعلـه حقـاً         لـه طلب رد القاضـي     : علة ذلك . أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها     

عـدم قبـول    . أثرهـا . مخالفـة ذلـك   . شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنـه فيـه          
 .تقرير الرد

 )٣٣٩ص  ٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٣/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٤٦١/٢٠٠٧الطعن (

مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                وجوب توقيع محام     -٤١٩٨
هـذا  . آالف دينار وصحيفتي الطعن والتماس إعـادة النظـر عـدا مـا ترفعـه الحكومـة منهـا                  

 المعـدل   ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . الـبطالن . أثـره . مخالفتـه . التوقيع يعد إجـراءاً جوهريـاً     
  .١٩٩٦ لسنة ٦٢، ١٩٦٨ لسنة ٣٠بالقانونين 

 علـى نحـو واضـح جلـي بـشأن تحديـد             ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨ورود عبارة نص المـادة       -
الزم . األوراق القضائية المعنية بحكمه وليس منهـا طلـب استـصدار أمـر المنـع مـن الـسفر                  

أن طلب استصدار أمر المنع من السفر وهـو أمـر علـى عريـضة يخـرج مـن نطـاق                     : ذلك
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 .مثال. ن محامفال يشترط لصحته أن يكون موقعاً م. تطبيقه

 )٣٨٥ص  ١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٣٨٧/٢٠٠٨الطعن (

تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامهـا للقواعـد العامـة المتعلقـة بعقـد               . وكالة المحامي  -٤١٩٩
  . الوكالة في القانون المدني

الموضـوع إال إذا دفـع      خضوع األجر المتفـق عليـه فيهـا لتقـدير قاضـي             . الوكالة المأجورة  -
  . طوعاً بعد تنفيذ الوكالة

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير ما بذله المحامي من جهـد ومـا عـاد علـى الموكـل مـن نفـع                   -
 .شرط ذلك. الموضوع

 )١٣٩ص  ٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٥/١١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٦١/٢٠٠٩الطعن (

 وجعلـه أصـالً عامـاً       ين وحـدهم   المحـام  حصر المشرع حق تمثيل الخصوم أمام المحاكم فـي         -٤٢٠٠
لذوي الـشأن إنابـة أزواجهـم أو أصـهارهم أو أقـاربهم إلـى            : االستثناء. في الوكالة بالخصومة  

عـدم بـسط هـذا االسـتثناء علـى كافـة            . درجة معينة فـي إجـراءات المرافعـة القـضائية         
جعلـه المـشرع    . حظر إعماله في خـصوص  التوقيـع علـى صـحف االسـتئناف             . اإلجراءات

 .مثال. علة وأثر ذلك.  على المحامين وحدهموقفاً

 )٢٢٣ص  ٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١٢/٢٠٠٩جلسة  تجاري ١٤٠٥/٢٠٠٧،  ٨٩٠/٢٠٠٢الطعنان (

 يكـشف عـن اسـمه       ع وضـعاً معينـاً    لم يتطلب له المشر   . فة الدعوى توقيع المحامي على صحي    -٤٢٠١
  .بوضوح

  . مثال. حتى يثبت العكسسب إليه بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن ناألصل -
 .األصل في اإلجراءات هو حملها على الصحة ما لم يقم دليل على العكس -

 )٢٢٩ص  ١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٩٣/٢٠٠٧الطعن (

قصره على من يتمتع بالجنـسية الكويتيـة إال فـي حـدود مـا اسـتثني                 . االشتغال بمهنة المحاماة   -٤٢٠٢
تعلـق  .  في شـأن تنظـيم مهنـه المحامـاة المعـدل           ١٩٦٤ لسنة   ٤٢ من القانون    ١٧ادة  بنص الم 

وجوب عدم مناهـضة ذلـك باتفاقـات تخالفـه ولـو حققـت هـذه االتفاقـات               . امذلك بالنظام الع  
 .أساس ذلك. مصالح فردية

 )٤٠٦ص  ١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٣/٢٠١٠جلسة  يمدن ٨٣٤/٢٠٠٨، ٨٣٢ان الطعن(

إتفاقها مع المطعون ضـده علـى مـشاركته فـي مكتـب             . ن الطاعنة غير كويتية الجنسية    ثبوت أ  -٤٢٠٣
محاماة مشاركة تشمل جميع القضايا المتداولة باإلضافة إلى القـضايا الجديـدة التـي يوكـل فيهـا                  
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 .صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه ببطالن عقد الشركة وما تاله من اتفاقات. أي منهما

 )٤٠٦ص  ١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٣/٢٠١٠جلسة  يمدن ٨٣٤/٢٠٠٨، ٨٣٢ان الطعن(

إلغـاء هـذا    . جواز إعالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى فيـه          . الموطن األصلي أو المختار    -٤٢٠٤
مجـرد  . وجوب إعالن الخصم اآلخر بـذلك صـراحة وإال صـح اإلعـالن فيـه              . أثره. الموطن

ال يـنهض دلـيالً علـى    .  أثناء الـسير فـي الـدعوى     اتخاذ الخصم موطناً جديداً أصلياً أو مختاراً      
  . علة ذلك. إلغائه ما لم يعلن صراحة

صـحة إعـالن األوراق الالزمـة للـسير فـي      . أثـره . مجرد صدور توكيل من أحـد الخـصوم     -
الدعوى على موطن ذلك الوكيل في كافة درجات التقاضـي مـالم يكـن التوكيـل مقيـداً بدرجـة                    

ل الوكالـة أو عزلـه دون سـير اإلجـراءات فـي مواجهتـه إال إذا                 معينة وال يحول اعتزل الوكي    
تفـادي صـعوبات إعـالن تلـك األوراق فـي           : علة ذلـك  . أعلن الخصم اآلخر بتعيين وكيل آخر     

 .كافة درجات التقاضي

 )٧٣ص  ١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري٩٥٦/٢٠٠٧الطعن (

  .  محـل لـه إال عنـد غموض النصال. البحث في حكمة التشريع ودواعيـه -٤٢٠٥
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                  
راعـاة لطبيعـة    م: علـة ذلـك   . عدم اشتراط أن يكون الوكيـل محاميـاً       . بورقة رسمية أو موثقة   

تقـديم صـحف دعـاوى اإليجـارات دون         . أثـره . تلك الدعاوى وتخفيف النفقات علـى المـالك       
  .اشتراط توقيع محام عليها

عـدم سـريانه علـى دعـاوى        . اشتراط قانون المحاماة توقيع محـام علـى صـحف الـدعاوى            -
حامـاة  أن قانون اإليجـارات قـانون خـاص ال محـل لـسريان قـانون الم       : علة ذلك . اإليجارات

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

 )١٣٨ص  ٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٥٨/٢٠٠٨الطعن (

بطـالن الطعـن بطالنـاً      . أثـره . إغفال ذلـك  . وجوب توقيعها من محام   . صحيفة الطعن بالتمييز   -٤٢٠٦
. نه ورود اسـم أحـد المحـامين مطبوعـاً علـى الـصحيفة             ال يغير م  . مطلقاً متعلقاً بالنظام العام   

أن صحيفة الطعـن يجـب أن تـشتمل فـي صـلبها علـى دليـل اسـتكمالها شـروط              : علة ذلك 
 .صحتها

 )٣١٦ص  ٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٠٣/٢٠٠٩الطعن (
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الف دينـار وصـحيفة     توقيع محام مقبول على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتهـا علـى خمـسة آ               -٤٢٠٧
إجـراء وجـوبي   . الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر فيمـا عـدا مـا ترفعـه الحكومـة منهـا             

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

نـسب إليـه حتـى يثبـت     أن األصل بالنسبة للتوقيـع هـو افتـراض صـدوره ممـن         : علة ذلك 
 .أساس ذلك. العكس

 )١٨٨ص  ٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٧٢/٢٠٠٩الطعن (

تعني الشرح الـشفوي مـن الخـصم أو محاميـه لوجهـة النظـر               . المرافعة بمعناها االصطالحي   -٤٢٠٨
 أسـانيد أمـام   فيما يقدمه من خوله المرافعة أو ما يقدمه خصمه من ادعـاءات أو أوجـه دفـاع أو        

  .المحكمة
ال يـستتبع حتمـاً وبطريـق اللـزوم تخويلـه الحـق فـي توقيـع          . تخويل الشخص حق المرافعة    -

ليس في القانون ما يلزم أن يكون المحـامي الـذي يوقـع الـصحيفة مـوكالً                 : علة ذلك . الصحف
  . من المدعي وال أن يباشر الدعوى بنفسه

التـزام الحكـم المطعـون      . علـة ذلـك   .  المرافعـة  ال يعتبر من إجراءات   . التوقيع على الصحيفة   -
 .صحيح في القانون. فيه هذا النظر

 )٩١ص  ١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١١جلسة إداري  ٢٠٦/٢٠٠٧الطعن (

تحديد المشرع على سبيل الحصر األوراق القضائية التـي أوجـب توقيـع محـام مقبـول عليهـا                    -٤٢٠٩
 فـي شـأن    ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . رة واضـحة جليـة    وترتيبه البطالن على مخالفة ذلك بعبا     

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. صحيفة الدعوىالدفع ببطالن صحيفة اإلدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة ب

 )٣٣١ص  ٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١١جلسة  مدني ٥٩٢/٢٠٠٨الطعن (

وجـوب أن يقـرر حـضوره عنـه فـي محـضر الجلـسة           . المحامي الحاضر وكيالً عن الخصم     -٤٢١٠
وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحـضور عنـه بتقـديم توكيلـه المـصدق عليـه إلـى                 

التزام المحكمة بالتثبت مـن قيـام الوكالـة التـي           . سة يحضر فيها عن موكله    المحكمة في أول جل   
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  . مـة لعالقـة الخـصوم بـوكالئهم    التذرع بعدم جـواز تعـرض المحك    . الدعوى
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 .قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور

 )١٧٠ص  ٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (

  -:أتعاب المحاماة: ثانياً

كـسب  منـاط القـضاء بهـا لمـن         . دخولها ضمن مـصروفات الـدعوى     . مقابل أتعاب المحاماة   -٤٢١١
 .مخالفة للقانون. القضاء بها لمن لم يحضر محامياً. أن يكون قد أحضر محامياً. الدعوى

  )٥٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٤/١١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٦١/١٩٨٦الطعن (

. المجادلـة فـي ذلـك     . يـستقل بـه قاضـي الموضـوع       . تقدير أتعـاب المحـامي أو إنقاصـها        -٤٢١٢
 .م محكمة التمييزموضوعية ال تصح إثارتها أما

  )٥٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٣/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٦الطعن (

تقاضي المحامي األتعاب حسب االتفاق المكتوب مـع الموكـل ويجـوز للمحكمـة التـي نظـرت                   -٤٢١٣
                  فيهـا  بـالغ   القضية أن تنقص األتعاب المتفق عليها بنـاء علـى طلـب الموكـل إذا رأت أنهـا م

  .هد المبذول في القضية أو ما عاد على الموكل من نفعبالنسبة للج
واقع يستقل به قاضي الموضوع مـادام قـد التـزم الـضوابط المنـصوص               . تقدير أتعاب المحامي   -

 . من قانون المحاماة وأقام قضاءه على أسباب سائغة٣٢/١عليها في المادة 

  )٥٨٥الثالث ص مج القسم الثالث المجلد ٢٧/٤/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفـاق مكتـوب يكـون باستـصدار أمـر تقـدير مـن                      -٤٢١٤
سـلوك  . المحكمة التي نظرت القضية وهي مـن إجـراءات التقاضـي المتعلقـة بالنظـام العـام                

ال يعيبـه بمخالفـة   . عدم قبول الدعوى التـزام الحكـم هـذا النظـر      . أثره. طريق الدعوى العادية  
 .ونالقان

  )٥٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٣الطعن (

االتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعابه عن العمل القـضائي الموكـل فيـه أو غيـر القـضائي                    -٤٢١٥
بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيهـا أو مـا يتفـق علـى إنجـازه مـن عمـل                        

وجود مصلحة له في الـدعوى أو العمـل الموكـل فيـه وهـو               . علة ذلك . وقوعه باطالً . قضائي
  .ما يحظره القانون

تقدير أتعاب المحامي عن العمل غيـر القـضائي فـي حالـة عـدم وجـود اتفـاق مكتـوب أو                        -
  .الدعوى العادية وفقاً لقانون المرافعات. كيفيته. بطالنه
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مخالفـة الحكـم    . ال كـل أثـر لتنفيـذه      انعدامه من وقـت إبرامـه وزو      . أثره. بطالن عقد االتفاق   -
  .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. ذلك

  )٧٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٦/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٠/٢٠٠٠الطعن (

سقوطها بمضي خمس سنوات من انتهاء عملـه فـي حالـة عـدم وجـود سـند                  . أتعاب المحامي  -٤٢١٦
قرينة الوفاء وعـدم إرهـاق الخـصم بحقـوق أهمـل            . ذلكأساس  . لها وسكوته عن المطالبة بها    

انتفاء هذا األساس بأن جد المحامي في الحـصول علـى سـند لهـا بعـد         . خصمه في المطالبة بها   
  .تقادم حقه بانقضاء خمسة عشر سنة: أثره. انتهاء عمله

 .وقف التقادم في حالة وجود مانع يتعذر معه المطالبة بالحق -

  )٧٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٦/٤/٢٠٠١جلسة  مدني ١٨٠/٢٠٠٠الطعن (

أن يكـون خـصمه الـذي كـسب الـدعوى           . مناطه. القضاء بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه      -٤٢١٧
. حضور عضو بإدارة الفتوى والتـشريع عـن المطعـون ضـده بـصفته             . قد أحضر محامياً فيها   

 .علة ذلك. صحيح في القانون. إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥١٤/٢٠٠٣الطعن (

بناء على طلب المحكـوم لـه فـي حـدود طلباتـه وفـى               . كيفيته. تقدير المحكمة أتعاب المحاماة    -٤٢١٨
دخـول  . ضوء األتعاب الفعلية التي تحملها مع مراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـه التقاضـي               

  .  التي يحكم بها على الخصماألتعاب ضمن مصروفات الدعوى
 . واقع لمحكمة الموضوع. تقدير األتعاب المناسبة للمحاماة -

 .عدم جوازه أمام محكمة التمييز. الجدل في تقدير محكمة الموضوع ألتعاب المحاماة -

  )١٥٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٩٦٢/٢٠٠٣الطعن (

لطاعنـة بأدائهـا للمطعـون ضـده وقـضاؤه فـي            اة الفعلية وإلـزام ا    تقدير الحكم ألتعاب المحام    -٤٢١٩
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياً. خر كأتعاب محاماةالمنطوق بإلزامها بمبلغ آ

  )١٥٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/٢/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٩٦٢/٢٠٠٣الطعن (

خـضوع مقـدارها لتقـدير      . م له بناء علـى طلبـه      أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكو       -٤٢٢٠
 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ١١٩م . قاضي الموضوع

  )١٥٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٣/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨١/٢٠٠٤الطعن (

 .روفات الدعوى من مصاًيلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزء. أتعاب المحاماة الفعلية -٤٢٢١

  )١٦٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة عمالي ٢٦٥/٢٠٠٥، ٢٦٤الطعنان (
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  .مناطه. تقدير المحكمة أتعاب المحاماة -٤٢٢٢
إدخـال المـشرع مقابـل أتعـاب المحامـاة ضـمن تلـك              . مناطـه . الحكم بمصروفات الدعوى   -

 .مصروفاتوجوب الحكم بها علي المحكوم عليه بال. أثره. المصروفات

 )٩٧ص  ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٩٠٣/٢٠٠٥، ٨٩٨ انالطعن(

 التفاتـه عـن دفـع       .تقدير الحكم االبتدائي األتعاب الفعلية للمحامـاة دون تلـك المقـدرة بالعقـد              -٤٢٢٣
 . ال عيب.الطاعنين بصورية األتعاب المقدرة بالعقد

 )١٦٦ص  ٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٧٥/٢٠٠٦الطعن (

 فـي ال محـل للقـضاء      . القـضاء بـرفض الـدعوى     . من مصروفات الـدعوى   . أتعاب المحاماة  -٤٢٢٤
 .طلب األتعاب الفعلية

 )٤٣٢ص  ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٨٨٦/٢٠٠٥الطعن (

 .شرط ذلك. لمحكمة الموضوع. دير أتعاب المحاماة الفعليةتق -٤٢٢٥

 )٤٥ص  ٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٨٨١/٢٠٠٦، ٨٤١لطعنان ا(

 عن أعمال مهنته إذا كانت حـصة عينيـة مـن الحقـوق المتنـازع                اًتعابأحظر تقاضي المحامي     -٤٢٢٦
 . مثال. مناطه وفقاً لألصل العام في العقود.عليها التي يتولى الدفاع عنها

 )٧٠ص  ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨جلسة ري تجا ٣٣٧/٢٠٠٤، ٣١١، ٢٩٧الطعون (

 الـذي كلفـه     هي تلك التي يدفعها المحكوم لـه فـي الـدعوى لمحاميـه            . األتعاب الفعلية للمحاماة   -٤٢٢٧
مـن  . تقـديرها . هذه األتعاب لم يحـددها المـشرع بأسـس محـددة          . ود عنه بالمطالبة بحقه أو الذ   

  .  ودرجة التقاضي المنظورة فيهاسلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى
المقـصود بهـا واإلجـراءات المقـررة        . المحكمة التي تختص بتقدير أتعـاب المحامـاة الفعليـة          -

 .مثال. قانوناً لتقديرها

 )٨٧ص  ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨  تجاري جلسة٩٠٢/٢٠٠٦، ٨٣١الطعنان (

 .مناط وشرط ذلك.  الموضوعمن سلطة محكمة. تقدير أتعاب المحاماة الفعلية -٤٢٢٨

 )١٧٢ص  ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٨ جلسة  تجاري١٢٦٧/٢٠٠٥، ١٢٥٦، ١٢٣٩ ونالطع(

مثـال لتقـدير التعـويض عـن أذى الـنفس والـضررين             . حد ذلك . موضوعي. تقدير التعويض  -٤٢٢٩
 .المادي واألدبي وأتعاب المحاماة

 )٤٧٥ص  ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ٥٢٥/٢٠٠٥، ٥٢١، ٥١٨الطعون (



 المرافعات        

 

- ٧٤٤ -  

حاماة بناء على طلب المحكوم لـه فـي حـدود طلباتـه وفـي ضـوء األتعـاب                   تقدير أتعاب الم   -٤٢٣٠
  . مكرر مرافعات١١٩م. الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي

  .شمولها أتعاب المحاماة. مصروفات الدعوى -
 .مثال. واقع لقاضي الموضوع. تقدير أتعاب المحاماة -

 )١٩٥ص  ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٣٠٨/٢٠٠٧الطعن (

تقـديرها موضـوعي يراعـى      .  طلبـه  علـى يحكم بها للمحكوم له بنـاء       . الفعليةأتعاب المحاماة    -٤٢٣١
 . مكرر مرافعات١١٩ م.فيه موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها

 )٤٥٥ص  ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٦/٢٠٠٨الطعن (

االستئناف ينقل موضوع النزاع بحالته التي كان عليهـا قبـل صـدور الحكـم المـستأنف ويعيـد                    -٤٢٣٢
محكمـة االسـتئناف ال تملـك التـصدي لطلـب          . طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية      

 .مثال بشأن أتعاب المحاماة. لة ذلكع. جديد لم يعرض على محكمة أول درجة

 )١٠٥ص  ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠٠٨تجاري جلسة  ٨٤٨/٢٠٠٧، ٨٤٧ انالطعن(

حظر تقاضي المحامي حصة عينية من الحقـوق المتنـازع عليهـا والتـي يتـولى الـدفاع فـي                     -٤٢٣٣
 هنـة  مفـي شـأن تنظـيم     ١٩٩٦ لـسنة    ٦٢ المعـدل بـق    ١٩٦٤ لسنة   ٤٢ ق   ٣،  ٣٢/١م  . شأنها

جـواز تحديـد    . مـؤداه . قصره على أن تكـون األتعـاب حـصة عينيـة          .  المحاكم مالمحاماة أما 
األتعاب بجعل نقدي معين أو بنسبة مئوية من قيمة الحقوق محل العمـل الـذي يؤديـه المحـامي                   

خطـأ يوجـب    . مخالفـة ذلـك   . أو ما تتالقى عليه إرادة الطرفين باستثناء مـا حظـره المـشرع            
 .تمييز الحكم

 )٤٣٨ص  ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٣/٢٠٠٨لطعن ا(

 مـن قـانون   ١١٩أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها في الدعوى المدنية طبقـاً لحكـم المـادة             -٤٢٣٤
. اختالفها عن األتعاب التي تدفع للمحـامي الموكـل للـدفاع فـي الـدعوى الجزائيـة                . المرافعات

ة اإلخالل بمصلحة ماليـة وأن يكـون ذلـك نتيجـة طبيعيـة للعمـل غيـر                  يشترط للحكم باألخير  
المشروع وأال يكون في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الـذي تقتـضيه ظـروف الحـال مـن                  

 .مثال.  مدني٢٣٠م . الشخص العادي

 )٢٨٦ص  ٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٤/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٣/٢٠٠٨الطعن (

 .يستقل به قاضي الموضوع. حامي من جهد واألتعاب المناسبة لهذا الجهدبذله الم ماتقدير -٤٢٣٥

 )٣٤٥ص  ٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٢٩/٢٠٠٨، ٣٢٢الطعنان (
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علـة  . ال محـل لـه    . طلب المستأنف القضاء له بأتعاب محاماة فعلية وهـو لـيس محكومـاً لـه               -٤٢٣٦
فعات أن يكون طالـب تقـدير أتعـاب المحامـاة الفعليـة              مكرر مرا  ١١٩مناط إعمال المادة    : ذلك

 .هو المحكوم له

 )١١١ص  ٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٥/٥/٢٠٠٩جلسة  تجاري ٣٤١/٢٠٠٨، ٣١٩ الطعنان(

خـضوعها لتقـدير محكمـة      . طلبـه أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء علـى             -٤٢٣٧
 ذلك موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي المنظـور       أن تراعى المحكمة في   وجوب. الموضوع

 .أمامها

 )١١١ص  ٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٦٠/٢٠٠٨، ٤٥٣ الطعنان(

 في شأن تنظيم مهنة المحامـاة علـى تخويـل القاضـي سـلطة           ٤٢/١٩٦٤ ق ٣٢النص في المادة     -٤٢٣٨
 واسـتبعاد مـا     ٦٢/١٩٩٦ لقـانون تعديلـه با  . تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نـازع الموكـل فيهـا          

يكـون  فإنـه   نص عليه  في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعـة فيهـا                 
قد استهدف من ذلك ترك هذا األمـر ألحكـام القـانون العـام أي أحكـام القـانون المـدني فـي                     

  . مثال. الوكالة النتفاء التعارض
  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. نفيذ التزاماتهتقدير أجر الوكيل واستخالص قيامه بت -
وجود تعارض أو اختالف بين دوائر محكمة التمييز فـي شـأن سـلطة محكمـة الموضـوع فـي             -

مـن  .  إلى الهيئـة العامـة لـدوائر المحكمـة         اإلحالة. تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها      
ا تبـين لهـا وجـود ذلـك التعـارض            المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرهـا إذ        ةائرشأن الد 

 والمعـدل بقـانون     ٢٣/١٩٩٠بقـانون    ق تنظيم القضاء الـصادر بالمرسـوم         ٤/٢م  . واالختالف
٢/٢٠٠٣. 

 )١٣٩ص  ٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/١١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٦١/٢٠٠٩الطعن (

 طلباتـه   بناء على طلب المحكـوم لـه وفـي حـدود          : حد ذلك . موضوعي. تقدير أتعاب المحاماة   -٤٢٣٩
وفي ضوء األتعاب الفعليـة التـي تحملهـا وبمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي                   

 .المنظورة أمامها وتدخل ضمن مصروفات الدعوى

 )٤١ص  ١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٦٨/٢٠٠٨الطعن (

هـا التـي يتـولي      عدم جواز تقاضي المحامي أتعابه حصة عينيـة مـن الحقـوق المتنـازع علي               -٤٢٤٠
تحديـده نـسبة مئويـة مـن قيمـة المطالبـة            . المعدل١٩٦٤ لسنة ٤٢ ق   ٣٢/١،٣م  . الدفاع عنها 

مثال بـشأن تقاضـي أتعـاب محامـاة نـسبة مئويـة             . صحيح. بالقضايا المرفوع بشأنها الدعوى   
 .من المطالبة بالقضايا المرفوع بشأنها الدعوى

 )٢٦٩ص  ٢ ج٣٨قضاء والقانون س مجلة ال٢١/٤/٢٠١٠جلسة مدني  ١٩/٢٠٠٩الطعن (
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 .مثال. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير األتعاب المناسبة ألتعاب المحاماة -٤٢٤١

 )٥٨ص  ٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة االستئناف في حالة عدم وجـود اتفـاق مكتـوب علـى أتعـاب                   -٤٢٤٢
عمل قضائي ينحسم به النزاع بـين المحـامي والموكـل علـى تلـك               . طالن االتفاق المحاماة أو ب  

اخـتالف ذلـك عـن األمـر الـوالئي الـصادر            .قضاؤها فيه نهائي ال يجوز الطعن فيه      . األتعاب
م . من القاضي في غير خصومة منعقدة والذي ال يحسم النـزاع بـين طرفيـه وال يحـوز حجيـة           

 . ق المحاماة المعدل٣٢

 )٧٠ص  ٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٧/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري٧٥٢/٢٠٠٧الطعن (

تقدير أتعاب المحاماة يكون لمحكمة الموضوع بناء على طلب المحكـوم لـه فـي حـدود طلباتـه                    -٤٢٤٣
وفي ضوء األتعـاب الفعليـة التـي تحملهـا بمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي                    

ضـوعي ال يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة           جـدل مو  . المنازعة فـي تقـديرها    . المنظور أمامها 
 .التمييز

 )١٢٤ص  ١ 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  -٤٢٤٤
تقاضـي المنظـورة    األتعاب الفعلية التي تحملهـا مـع مراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة ال               

 . دخولها ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه. أمامها

 .مثال. من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع. تقدير أتعاب المحاماة المناسبة -

 )٣١٨ص  ١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٣/٢٠١١جلسة   مدني١/٢٠١٠، ١٠٧٠/٢٠٠٩ انالطعن(

يكون بناء على طلـب المحكـوم لـه فـي حـدود طلباتـه وفـي                 . ير المحكمة أتعاب المحاماة   تقد -٤٢٤٥
ضوء األتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي المنظـورة                 

  . أمامها
. مـن مـسائل الواقـع التـي يـستقل بهـا قاضـي الموضـوع               . تقدير أتعاب المحاماة المناسـبة     -

 .جدل موضوعي. لمحكمة لألتعابالمنازعة في تقدير ا

 )٣١ص  ٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١ إداري جلسة ٣٤١/٢٠٠٧الطعن (

تعويض عما أصاب المحكوم لـه مـن ضـرر مـادى نتيجـة مـا                . مقابل أتعاب المحاماة الفعلية    -٤٢٤٦
      أن يكـون سـائغاً     : شـرط ذلـك   . تقديره موضـوعى  . تكبده من نفقات مطالبة خصمه بحقه قضاء

خروجهـا مـن نطـاق      . التقتيـر  فـي    الـسلطة واإلمعـان    في   تجاوز هذا الحد بالشطط   . قبوالًوم
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أن منـاط   : سـاس ذلـك   أ. ية بما يـصمها بمخالفـة القـانون       المشروعية إلى نطاق عدم المشروع    
  . من الغلوأمشروعية استعمال السلطة هو أن تبر

ـ  تقدير الحكم المطعون فيه مقابل أتعاب المحاماة الفعليـة         - وم لهـم بمبلـغ ال يتناسـب ومـا           للمحك
 يعيـب الحكـم ويوجـب       . التى قـدموا الـدليل عليهـا        الفعلية بتكبدوه نتيجة رفع دعواهم واألتعا    

 .تمييزه

 )٢٧٥ص  ٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢/٥/٢٠١١جلسة  مدني ١٠٦/٢٠٠٩الطعن (

لبيـوع ويعلـن هـذا    يقـدرها قاضـي ا   . مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة        -٤٢٤٧
  .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 . لجلسةافتتاح ا

 )٢٢٧ص  ٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونالطع(

مـن مـصروفات    . أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمـة للخـصم بنـاء علـى طلبـه                -٤٢٤٨
ناف الحكـم الـصادر فـي       خضوع استئناف الحكم الصادر بها لمـا يخـضع لـه اسـتئ            . 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

 )٢٩٠ص  ٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣١/١٠/٢٠١١جلسة عمالي  ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ انالطعن(

  -:دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة: ثالثاً

مـا  . تباعهمـا فـي هـذه الحالـة     االعنـصران الواجـب     . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -٤٢٤٩
سـريان ذلـك سـواء لـم يوجـد اتفـاق            . بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفـع          

 .مكتوب عليها أو كان االتفاق المكتوب باطالً

إجـراءات  . ب المستحقة للمحـامي عـن عمـل آخـر ال عـن قـضية نظرتهـا المحكمـة                  األتعا -
 .دعوى عادية يحكم فيها على وجه االستعجال. المطالبة بها

  )٥٤٦ص  الثالث مج القسم الثاني المجلد ٢/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٦ الطعن(
  )٩١٩ ص مج القسم الثالث المجلد الثاني٢٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٥٩/١٩٩٤ الطعنو(
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صـدور  : مناطـه . عـدم قابليتـه للطعـن     . الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب المحامي         -٤٢٥٠
 .األمر بالطريق الوالئي

خـضوع الحكـم    . أثـره . تقدير أتعاب المحامي في خـصومة مـرددة بـين المحـامي والموكـل              -
 .افمثال لحكم قابل لالستئن. الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن

  )٥٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٠ الطعن(

مـا بذلـه المحـامي مـن        : تباعهمـا االعنصران الواجب   . معرفة المحكمة إنقاص أتعاب المحاماة ب    -٤٢٥١
دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً         . إجراءات المطالبـة بهـا    . جهد وما عاد على الموكل من نفع      

للمحكمة ذات الـسلطة فـي حالـة طلـب الموكـل رفـض دعـوى                . ة عليه يبديه لدعوى مرفوع  
  .مطالبته باألتعاب وعدم اقتصاره رده على طلب إنقاصها

واقـع تـستقل بـه محكمـة        . تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد علـى الموكـل مـن نفـع                -
   .الموضوع مادام سائغاً 

  )٥٨٧لث المجلد الثاني ص مج القسم الثا٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤الطعن (

مـا بذلـه المحـامي مـن        : تباعهمـا االعنصران الواجب   . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -٤٢٥٢
دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً         . إجراءات المطالبـة بهـا    . جهد وما عاد على الموكل من نفع      

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

 .أثر مخالفته. علة ذلك. موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى

  )٥٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٩٠/١٩٩٤الطعن (

لـة  اختصاصها بالفصل في تقـدير أتعـاب المحامـاة فـي حا           . محكمة االستئناف ب .الدائرة المدنية  -٤٢٥٣
عدم جواز الطعـن فـي حكمهـا الـصادر فـي هـذا              . عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطالنه      

تمييزه عن األمر الوالئي الذي يصدر من القاضـي بموجـب سـلطته الوالئيـة               . علة ذلك . الشأن
 .وال يحسم به النزاع بين الخصوم

  )١٤٥ر ص مج القسم الخامس المجلد العاش١٢/٥/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٨٦٧/٢٠٠٠الطعن (

الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمـة االسـتئناف بتقـدير أتعـاب المحـامي                   -٤٢٥٤
 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ٣٢/١م.  غيـر جـائز    - في حالة عدم وجود اتفاق مكتـوب         -

 .تنظيم مهنة المحاماة المعدل

  )١٤٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩/٦/٢٠٠٣جلسة  مدني ٥٤٤/٢٠٠٢الطعن (
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تكييف المحكمة التفاق الخصوم شفاهة على أتعـاب المحامـاة الخاصـة بالـدعاوى محـل عقـد                   -٤٢٥٥
 عليـه ومنهـا عـدم       الـصلح سـريان أحكـام     : أثـره .  الحق صلح المحرر بينهم بأنه عقد      الصلح

 .جواز إثباته إال بالكتابة

  )١٤٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/١٢/٢٠٠٣جلسة  مدني ٣٦٠/٢٠٠٢الطعن (

فـي حالـة عـدم وجـود اتفـاق          -ار الصادر من محكمة االستئناف بتقدير أتعـاب المحـامي         رالق -٤٢٥٦
الطعـن فـي القـرار بطريـق التمـاس           :مـؤدى ذلـك   . غير قابل للطعن  -دارهامكتوب على مق  

 .إعادة النظر ال يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا االلتماس

  )١٥٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٢/١/٢٠٠٤جلسة  مدني ١٩٠/٢٠٠٠الطعن (

. المقـصود بـه   . قرار محكمة االستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابـل للطعـن فيـه              -٤٢٥٧
مـا تـصدره المحكمـة مـن        . القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير األتعاب بمبلغ معـين          

 .المث. يجوز الطعن عليه. قرارات أخرى غير تقدير األتعاب

  )١٥٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٥/١/٢٠٠٤جلسة  مدني ٢٣٤/٢٠٠٣الطعن (

عـدم وجـود    . شـرطه . اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة االستئناف بتقـدير أتعـاب المحـامي           -٤٢٥٨
اتفاق مكتوب على األتعـاب أو بطـالن هـذا االتفـاق أو أن تكـون األتعـاب المختلـف عليهـا             

األتعـاب  . ئية وما يتفـرع عنهـا مـن أعمـال قـضائية أخـري      مستحقة عن مباشرة دعوى قضا   
ال يغيـر مـن   . عدم اختصاص الدائرة المـذكورة بالفـصل فيهـا       . الناشئة عن أعمال غير قضائية    

 .عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها. ذلك

  )١٥٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٥/١/٢٠٠٤جلسة  مدني ٢٣٤/٢٠٠٣الطعن (

  -: المحامينديبمجلس تأ: رابعاً

  .تشكيله واختصاصاته. مجلس تأديب المحامين -٤٢٥٩
  .علة ذلك. قرارات مجلس تأديب المحامين تعتبر أحكاماً وليست قرارات إدارية -
  .نطاقها. سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى التأديبية -

  .اختصاصاته. مجلس تأديب المحامين تشكيله -٤٢٦٠
  )٥٨٢ صالثالثمج القسم الثالث المجلد  ١٣/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة  ١١٨/٩٥الطعن (

للنيابـة العامـة والمحـامي المحكـوم عليـه       . القرارات الصادرة من مجلـس تأديـب المحـامين         -٤٢٦١
 مـن القـانون رقـم       ٤٤استئنافها خالل خمسة عشر يوماً أمام المجلس المنصوص عليـه بالمـادة             
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  . المعدل١٩٦٤ لسنة ٤٢
. أثـره . ستئنافية غيـر مـشكلة تـشكيالً صـحيحاً        صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بهيئة ا        -

 .صحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. انعدامه لتجرده من أحد أركانه األساسية

 )٣٧٥ص  ٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

ـ . ما يصدره مجلس تأديب المحامين في حق المحامي المقـدم إليـه       -٤٢٦٢ . س قـراراً إداريـاً   ولـي اًحكم
إسباغ المشرع طبيعـة الحكـم وخصائـصه عليـه بتغليـب العنـصر القـضائي فـي                  : علة ذلك 

تشكيله في المرحلة األولى وجعل تشكيله بهيئته االسـتئنافية ألعـضاء مـن الهيئـة القـضائية ال                  
يشارك فيه غيرهم وعقده سلطة االتهام للنيابـة العامـة وتنظيمـه إجـراءات نظـر مـا يطـرح                    

 المجلس بدرجتيه بما يكفل إعالم المحامي بما ينـسب إليـه والجلـسات التـي ينظـر فيهـا                    على
الموضوع وتمكين المحامي من إبداء دفاعه وتقرير حق المعارضـة فـي القـرار الـذي يـصدر                  
. ضده وإجازته استئناف القرار من النيابة والمحـامي وتحديـد األجـل الـذي يجـوز فيـه ذلـك                   

 .أو البراءة قد ألحقه المشرع باألحكام وال يعد قراراً إدارياًأن قرار اإلدانة . مؤداه

 )٣٧٥ص  ٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

 .مفادها.  في شأن تنظيم مهنة المحاماة١٩٦٤ لسنة ٤٢ من القانون رقم ٤٤المادة  -٤٢٦٣

ولـو  .  أمام أيـة جهـة قـضائية أخـرى         الطعن فيه . القرار الصادر من مجلس التأديب االستئنافي      -
 .غير جائز الطعن فيه بالتمييز. أثر ذلك. غير مقبول. أخطأ في تطبيق القانون

  )٩٠ كتاب الطعن بالتمييز فقهاً وقضاء الجزء الثاني ص- ٩/١/٢٠١٢جلسة جزائي  ٣٢٤/٢٠١٠الطعن (
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 ومـالرس

  -:بوجه عام -

تقـديم صـحيفة الـدعوى أو       : ئداء الرسـوم القـضائية    استفي  الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة       -٤٢٦٤
  .الطلب للمحكمة

إلدارة الكتاب الحق دون غيرها فـي مطالبـة المـدعى بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى أو                     -
  .أمر على عريضة. وسيلة اقتضاء هذا الحق. الطلب

  .وسيلة ذلك ومدته. للخصوم التظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها األمر -
  )٤٨٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٩ مدني جلسة ١٧٩/١٩٩٨طعن ال(

عنـد قابليـة الطلـب      . متى ال يكـون جـائزاً     . الطعن باالستئناف في التظلم من أمر تقدير الرسوم        -٤٢٦٥
أو الدعوى لهذا الطريق من الطعن وال اعتداد في هذا الصدد بـالمبلغ الـوارد فـي أمـر تقـدير                     

  .علة ذلك. الرسوم
. اوز قيمة الدعوى المقدرة عنها الرسوم محـل الـتظلم للنـصاب االنتهـائي للمحكمـة الكليـة                 تج -

مخالفة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . جواز الحكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم       . أثره
  .يعيبه. وقضاؤه بعدم جوازه

  )٤٨٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٥/١٩٩٩الطعن (

. كيفيتـه . التظلم من أمر تقدير الرسوم متى قام علـى أسـاس المنازعـة فـي اسـتحقاق الرسـم                   -٤٢٦٦
  .بإيداع صحيفته إدارة كتاب المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة وليس بقلم الكتاب

المنازعة في أساس االلتزام بالرسم ومدى الوفاء بـه تكـون وفقـاً لإلجـراءات المعتـادة لرفـع                    -
التـزام المـستأنف ضـده هـذا النظـر          . صحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة     الدعوى أي ب  
الدفع المبدى بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الـذي رسـمه القـانون علـى غيـر                 . في رفع التظلم  

  .أساس
  )٤٨٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٥/١٩٩٩الطعن (

يتم باستـصدار أمـر علـى عريـضة بـه مـن رئـيس أو                . أتعابهتقدير أتعاب الخبير واستئداء      -٤٢٦٧
عـدم جـواز االتفـاق علـى مخالفـة تلـك            . كيفية التظلم من ذلـك    . قاضي المحكمة التي عينته   

  .مثال. اإلجراءات لتعلقها بالنظام العام
  )٤٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٩الطعن (
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اختالفها عن المنازعـة فـي أسـاس االلتـزام بهـا ومـداه              .  الرسوم القضائية  المنازعة في مقدار   -٤٢٦٨
أمـا  . األولى بالتظلم أمام منـدوب اإلعـالن أو بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة                . والوفاء به 

  .الثانية فتكون باإلجراءات المعتادة في رفع الدعوى
  )٤٨٦الثاني ص مج القسم الرابع المجلد ٢٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠/٢٠٠١الطعن (

تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عـدم وجـود اتفـاق مكتـوب عليهـا أو                     -٤٢٦٩
تعلـق ذلـك    . رفع دعـوى عاديـة وفقـاً لقواعـد قـانون المرافعـات            . كيفيته. وجد وكان باطالً  

مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبـول الـدعوى لعـدم رفعهـا بـالطريق الـذي رسـمه                  : بالنظام العام 
  .قصور يوجب تمييزه. نونالقا

تباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمـل القـضائي الموكـل فيـه متنكبـاً               ا -
الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب علـى عريـضة إلـى المحكمـة التـي نظـرت                    

  .عدم قبولها. أثره. الدعوى
  )٤٨٦الرابع المجلد الثاني ص مج القسم ٧/٥/٢٠٠١ مدني جلسة ١٧٩/٢٠٠٠الطعن (

لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقـاء نفـسها ولـو لـم تـرد فـي                 . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -٤٢٧٠
أن يثبت أنه كان تحـت نظـر محكمـة الموضـوع عنـد الفـصل فـي                  . شرطه. صحيفة الطعن 

وى الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بهـا مـن اإللمـام بهـذه األسـباب والحكـم فـي الـدع                    
  .بموجبها وأن تكون هذه األسباب واردة على ما رفع عنه الطعن

  .مثال بشأن أمر تقدير رسوم. من النظام العام. حجية األحكام -
  )٤٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٥٤/٢٠٠٠الطعن (

ـ        إ. كيفيتـه . ائيةالتظلم من أمر تقدير الرسوم القض      -٤٢٧١ اب المحكمـة التـي    مـا بتقريـر فـي إدارة كت
أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية إلعالنه إذا كـان النـزاع حـول مقـدار الرسـوم أو                    

  .تباع اإلجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس االلتزام بهذه الرسوماب
  )٤٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٥٤/٢٠٠٠الطعن (

فـي أمـر تعيينـه أو بطلـب         : كيفية تقدير هـذا األجـر     . جائز. تقاضي المصفي أجراً عن عمله     -٤٢٧٢
  .يراعى في التقدير األعمال التي قام بها وجهده في تنفيذها ومدة التصفية. يقدم للمحكمة

  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٩/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٤٥/٢٠٠٣الطعن (

تقادمهـا بمـضي خمـس سـنوات مـن          .  من الرسوم المـستحقة للدولـة      نوع. الرسوم القضائية  -٤٢٧٣
تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي اسـتحقت عنهـا أو مـن تـاريخ تحريـر األوراق إذا لـم                     



 المرافعات        

 

- ٧٥٣ -  

 ٤٤١م. اعتبـار أمـر التقـدير الـصادر بهـا كـأن لـم يكـن               . أثره. انقضاؤها. تحصل مرافعة 
 .مدني

  )٣١٨م الخامس المجلد الثالث ص مج القس٢٩/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٠٤/٢٠٠٤الطعن (

  -:الرسوم القضائية -

غيـر مطروحـة علـى المحكمـة أو         اعتبـار الـدعوى     . أثره. استبعاد الدعوى لعدم سداد الرسم     -٤٢٧٤
إثـراء بـال    . تحصيل الدولـة لـه رغـم ذلـك        . متصلة بها وال يكون هناك محل الستئداء الرسم       

 .سبب

  )٧٤٧الثاني المجلد الثاني ص مج القسم ٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٥/١٩٨٥الطعن (

التـزام  . تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب هو الواقعة المنشئة للحق فـي اسـتيفاء رسـوم الـدعوى          -٤٢٧٥
 .المدعي بها متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه القانوني أساس ذلك

وحـاً علـى    عـدم اعتبـار أي منهمـا مطر       . مـؤداه . استبعاد الدعوى أو الطلب لعدم سداد الرسم       -
أسـاس  . التـزام الدولـة بـرده إذا حـصلته    . المحكمة أو متصالً بها وينتفي المبرر الستيفاء الرسم 

 .ذلك

  )٧٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٥/١٩٨٥الطعن (

شموله الحكومة أياً كانت الجهـة التـي تنـوب عنهـا فـي              . إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية     -٤٢٧٦
 .سريانه على الدعاوى والطعون. فع الدعوىر

  )٧٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١٢/١٩٨٦ جلسة مدني ٩/١٩٨٦الطعن (

 .ال ترتب بطالنه ما لم ينص القانون على ذلك. المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي -٤٢٧٧

 .عدم ترتب البطالن جزاء على عدم سداد رسم الدعوى -

  )٧٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١/١٩٨٧ جلسة ليعما ٥٧/١٩٨٦الطعن (

تقـديم الـصحيفة إلـى      . الواقعة المنشئة لحق الخزانة في استئداء الرسـوم القـضائية المـستحقة            -٤٢٧٨
وسيلة إدارة الكتاب في المطالبة بها هي التقدم لـرئيس الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم                  . المحكمة

 .الستصدار أمر على عريضة بها

  )٧٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٨٦الطعن (

جـواز اسـتبعاد الـدعوى      . مـؤدى ذلـك   . استقاللها عـن الـدعوى األصـلية      . الدعوى الفرعية  -٤٢٧٩
 .الفرعية إذا لم يسدد رسمها

  )٧٤٩ص  مج القسم الثاني المجلد الثاني ٢١/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٧الطعن (
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استبعاد المحكمة الدعوى أو الطلب الـذي لـم يـسدد عنـه هـذا               . أثره. لمستحقعدم دفع الرسم ا    -٤٢٨٠
 .الرسم

  )٧٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٨٧الطعن (

قاصـر علـى الـدعاوى والطعـون التـي          . ٧/١٩٦١ ق ١م. إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية     -٤٢٨١
 .صدر فيها الحكم ضدها فتلزم برسومهاأما تلك التي ترفع عليها وي. ترفعها

  )٧٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٥/١٩٩١ تجاري جلسة ٩٣/١٩٨٨الطعن (

اإلعفاء من الرسوم القضائية للمؤسسات العامة والـدوائر الحكوميـة ومـصالحها يكـون بالنـسبة                 -٤٢٨٢
ـ       . قضاء الحكم بإلزامها بها   . للدعاوى التي ترفعها   ي تطبيقـه يوجـب     مخالفـة للقـانون وخطـأ ف

 .مثال. تمييزه

  )٧٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١٠/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٦/١٩٩٠الطعن (

صدور قرار من لجنـة اإلعفـاءات مـن الرسـوم القـضائية بإعفـاء الطـاعن مـن الرسـوم                      -٤٢٨٣
 .إعفاء الطاعن من إيداع كفالة الطعن بالتمييز في الحكم. أثره. القضائية

  )٧٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١٢/١٩٩١تجاري جلسة  ٢٢١/١٩٩٠الطعن (

  .مقرر للدعاوى التي ترفعها. إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية -٤٢٨٤
  )٨١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٩٠الطعن (

لتـي ترفعهـا بمـا      إعفاء الدوائر الحكومية ومصالحها والمؤسسات العامة من رسـوم الـدعاوى ا            -٤٢٨٥
 مـن القـانون     ٢٠ والمـادة    ٧/١٩٦١أساس ذلك المـادة األولـى مـن القـانون           .في ذلك الطعون  

  . في شأن الرسوم القضائية١٧/١٩٧٣
يـسري عليـه اإلعفـاء مـن        .  باالسـتئناف  طعنهـا . بلدية الكويت هي إحدى الجهات الحكوميـة       -

  .ييز الحكمإلزامها مصروفات االستئناف مخالف للقانون يوجب تم. الرسوم
  )٨١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٥٤/١٩٨٩الطعن (

وإال اسـتبعدت المحكمـة     . وجوب دفعه قبـل مباشـرة أي إجـراء        . الرسم المستحق على الدعوى    -٤٢٨٦
  .الدعوى أو الطلب

  )٨١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٩٠، ١٦٣ انالطعن(

ال يجـوز للحكـم االسـتئنافي أن يعـرض لمـا            . مثـال . عدم جواز أن يضار الطـاعن بطعنـه        -٤٢٨٧
تمسكت به المستأنف عليها من بطالن الحكم لقضائه بطلبـات موضـوعية قبـل سـداد الرسـوم                  
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  .المستحقة عليها بعد أن قضى بعدم قبول استئنافها األصلي وعدم جواز االستئناف الفرعي
  )٨١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/٥/١٩٩٢لسة  تجاري ج٣/١٩٩٢الطعن (

 .ال تعتبر دفعاً أو دفاعاً فـي الـدعوى األصـلية رغـم ارتباطهـا بهـا                . دعوى الضمان الفرعية   -٤٢٨٨
  .استبعادها من الرول. أثره. عدم سداد الرسوم المستحقة عنها

  )٨١٥ص مج القسم الثالث المجلد الثاني ١٤/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٢الطعن (

ار الـصادر باسـتبعاد الـدعوى مـن         الطعن ال يجوز إال في األحكام الفاصلة في النـزاع، القـر            -٤٢٨٩
  .عدم جواز الطعن عليه.مؤداه. عد حكماًول لعدم سداد الرسم المستحق ال يرال

  )٨١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦٧/١٩٩٢الطعن (

أن قـرار اسـتبعاد الـدعوى مـن الـرول           .  مؤدى تلك القاعـدة    .حكامالطعن ال يكون إال في األ      -٤٢٩٠
  . فال يجوز الطعن عليهً.لعدم سداد الرسم ليس حكما

  )٨١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٣ عمالي جلسة ٢/١٩٩٣الطعن (

خروجهـا عـن نطـاق الخـصومة        . استبعاد دعوى الضمان الفرعية لعدم سـداد الرسـم، أثـره           -٤٢٩١
  .رها غير مطروحة على محكمة االستئنافواعتبا
  )٨١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٣الطعن (

الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامـة لـشئون القـصر بالنيابـة عـن األيتـام تعتبـر فـي حكـم                       -٤٢٩٢
لمقـررة علـى تلـك    إعفائها من الرسـوم القـضائية ا      . أثر ذلك . الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة   

مخالفـة  . قضاء الحكم بإلزامها بمصروفات االسـتئناف المرفـوع منهـا بهـذه الـصفة             .الدعاوى
  .للقانون
  )٨١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٩٤الطعن (

م خطـأ الحكـم بـإلزا     . إعفاء الحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها مـن الرسـوم القـضائية              -٤٢٩٣
  .جهة الحكومة برسوم االستئناف المرفوع منها

  )٨١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٩٤، ١٢٨ن ناالطع(

المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي ال ينبني عليها بطالن ذلك العمـل مـا لـم يـنص القـانون         -٤٢٩٤
 . الوفاء بالرسوم المستحقالقانون لم يرتب البطالن على عدم. على غير ذلك

  )٨١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٤الطعن (
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. استبعاد طلب التعويض المؤقت لعدم سـداد الرسـم المـستحق عنـه أمـام محكمـة أول درجـة               -٤٢٩٥
علـة  . غيـر جـائز   . طرحه أمـام االسـتئناف    : مؤدى ذلك . اعتباره خارج نطاق الخصومة   . أثره
  .ذلك

  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٥٦/١٩٩٦الطعن (

إعفاء العمال من الرسوم القضائية للدعاوى التـي يرفعونهـا بالمطالبـة بحقـوقهم المقـررة فـي                   -٤٢٩٦
جواز إلزامهم بالمصروفات كلهـا أو بعـضها بمـا فيهـا أتعـاب المحامـاة عنـد                  . قانون العمل 

  .رفض الدعوى
جـواز  . أثـره . حكم إلى رفض الدعوى المقامة من العامـل للمطالبـة بحقوقـه العماليـة             انتهاء ال  -

  .إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة
  )٧٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧ جلسة عمالي ١٣٨/١٩٩٦الطعن (

اقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم           تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الو         -٤٢٩٧
  .القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما

إدارة الكتاب تحصل الرسوم المستحقة من الخصم الـذي ألزمتـه المحكمـة بهـا التزامـاً بحجيـة             -
  .مثال. الحكم
  )٧٤٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٦الطعن (

عـد مـن اإلجـراءات القـضائية القاطعـة للتقـادم ولـو               من الرسوم القضائية ال ي     طلب اإلعفاء  -٤٢٩٨
  ..مثال. علة ذلك. قضى بقبوله

  )٧٤٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٩٨ جلسة مدني ١٩١/١٩٩٧الطعن (

إعفاء الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة لـشئون القـصر بالنيابـة عـن األيتـام مـن الرسـوم                     -٤٢٩٩
  .مخالفة للقانون توجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. ائية المقررةالقض
  )٧٤٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٥٣/١٩٩٨الطعن (

اإلعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة أيـا كانـت الجهـة التـي تنـوب عنهـا فـي رفـع                       -٤٣٠٠
  .مثال. الدعاوى

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٨الطعن (

 سريانه علـى الـدعاوى والطعـون المرفوعـة منهـا أيـاً            . إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية     -٤٣٠١
  .كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٥/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٢٧/١٩٩٩الطعن (
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عها العمال طبقاً ألحكام قانون العمل في القطـاع األهلـي تُعفـى مـن الرسـوم                 الدعاوى التي يرف   -٤٣٠٢
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

  )٧٤٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٩/١٩٩٨ جلسة عمالي ٩٣/١٩٩٧الطعن (

. لرسم المستحق على الطلبات المتعددة المعلومـة القيمـة والناشـئة عـن سـبب قـانوني واحـد                  ا -٤٣٠٣
تقـدير الرسـوم باعتبـار      . نشوئها عـن أسـباب مختلفـة      . تقديره باعتبار قيمة هذه الطلبات جملة     

  .كل طلب على حدة
  .للمحكمة استبعاده. أثره. ى الدعوى أو الطلبعدم سداد الرسم المستحق عل -

  )٧٤٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/١١/١٩٩٨ جلسة مدني ١٠١/١٩٩٨الطعن (

تقـديم صـحيفة الـدعوى أو       : الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامـة اسـتئداء الرسـوم القـضائية            -٤٣٠٤
  .الطلب للمحكمة

ة المـدعي بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى           إلدارة كتاب المحكمة الحق دون غيرها في مطالب        -
  .أمر على عريضة. وسيلة اقتضاء هذا الحق. أو الطلب

  .وسيلة ذلك ومدته. للخصوم التظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها األمر -
  )٧٤٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٩ جلسة مدني ١٧٩/١٩٩٨الطعن (

للمحكمـة  . مـؤدى ذلـك  . ء على عـدم الوفـاء بالرسـم المـستحق         القانون لم يرتب البطالن جزا     -٤٣٠٥
مثال بشأن طلب عـارض بـإجراء مقاصـة قـضائية لـم يـتم سـداد رسـمه                   . التصدي للطلب 

  .المقرر
  )٧٤٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١/٢٠٠٠ جلسة عمالي ٥٤/١٩٩٩، ٤٨ انالطعن(

ادمها بمـضي خمـس سـنوات مـن تـاريخ         تق. الرسوم القضائية نوع من الرسوم المستحقة للدولة       -٤٣٠٦
التزام الحكم هـذا النظـر والقـضاء بإلغـاء األمـر      . صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها  

  .مثال. ال عيب. الصادر بتقديرها
  )٧٤٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٢/٢٠٠٠ جلسة مدني ١٥/١٩٩٩الطعن (

ا عن المنازعـة فـي أسـاس االلتـزام بهـا ومـداه              اختالفه. المنازعة في مقدار الرسوم القضائية     -٤٣٠٧
األولى بالتظلم أمام منـدوب اإلعـالن أو بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة أمـا                   . والوفاء به 

 .الثانية فتكون باإلجراءات المعتادة في رفع الدعوى

  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١٢/٢٠٠١ جلسة مدني ١٠/٢٠٠١الطعن (
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التـزام المـدعى بهـا متـى اتـصلت بالمحكمـة علـى الوجـه                . حقة عن الدعوى  الرسوم المست  -٤٣٠٨
  .المرسوم أياً كان قضاؤها في الدعوى

 .لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى. إدارة الكتاب -

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٩/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٨/٢٠٠١الطعن (

هـو الواقعـة المنـشئة للحـق فـي أداء الرسـوم             . عوى أو الطلب إلى المحكمة    تقديم صحيفة الد   -٤٣٠٩
  .القضائية المستحقة للخزانة العامة

المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي ال يترتـب عليهـا بطـالن هـذا العمـل مـا لـم يـنص                        -
أن عـدم تحـصيل رسـم الـدعوى مقـدماً ال يترتـب عليـه                . مؤدى ذلك . القانون على البطالن  

 .هدار الحكم الصادر فيهاإ

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٩/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٨/٢٠٠١الطعن (

. مخالفـة الحكـم ذلـك     . قصره على الرسوم القـضائية دون غيرهـا       . إعفاء الحكومة من الرسوم    -٤٣١٠
 . باإلعفاء من الرسوموتصحيحه تمييزه جزئياً تُوجب

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٧٩/٢٠٠٢الطعن (

التـزام  . بمجـرد تقـديم صـحيفة الـدعوى أو الطلـب للمحكمـة            . اسـتحقاقها . الرسوم القضائية  -٤٣١١
مطالبـة المـدعى    . حقها فـي مطالبتـه بهـذه الرسـوم        . إدارة الرسوم . علة ذلك . المدعى بأدائها 

 ١٧االسـتثناء م  . يف التقاضـي  عليه بهذه الرسوم ال يكون إال عند الحكـم عليـه نهائيـاً بمـصار              
 .من قانون الرسوم القضائية

  )٣٣٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/١٢/٢٠٠٢ جلسة مدني ٤٠٢/٢٠٠٠الطعن (

يـسري علـى الـدعاوى      . إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من الرسـوم القـضائية          -٤٣١٢
 .ي رفع الدعوىوالطعون المرفوعة منها أياً كانت الجهة التي تنوب عنها ف

  )٣٣٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٦/٢٠٠٣جلسة مدني  ٤٦٣/٢٠٠٢، ٤٥٧ انالطعن(

. إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهـة التـي تنـوب عنهـا فـي رفـع الـدعوى                     -٤٣١٣
الدعاوى والطلبات والطعون التـي ترفعهـا الحكومـة أو الجهـات المـذكورة دون التـي                 . نطاقه
. خضوع الحالة األخيـرة للقاعـدة العامـة بـإلزام المحكـوم عليـه بالمـصروفات               .  عليها ترفع

 ٢٠،  ١٩٦١ لـسنة    ٧ ق   ١المـواد   . سريان ذلك على مكتب تصفية معـامالت األسـهم باألجـل          
 . مرافعات١١٩، ١٩٨٨ لسنة ٤٢ من المرسوم بقانون ١٥، ١٩٧٣ لسنة ١٧ق 

  )٣٣٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ انالطعن(
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 .ال بطالن. عدم الوفاء بالرسم المستحق -٤٣١٤

  )٣٣٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١/٢٠٠٢ جلسة أ؛وال شخصية ٤٢/٢٠٠٣الطعن (

مقرر للحكومة أياً كانت الجهـة التـي تنـوب عنهـا إدارة الفتـوى               . اإلعفاء من الرسوم القضائية    -٤٣١٥
 علـى   أيـضاً عدم سريانه على الـدعاوى فحـسب إنمـا ينـصرف            . دعاوىوالتشريع في رفع ال   

. مخالفـة ذلـك   . الطعون المرفوعة من الحكومـة سـواء كانـت مـستأنفة أو طاعنـة بـالتمييز               
 . تمييز الحكم جزئياًتُوجبمخالفة القانون 

  )٣٣٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٦/٢٠٠٤ جلسة مدني ٤٥٠/٢٠٠٢الطعن (

 ١١٩المادتـان   . ماهيتهـا . إلزامه بمصروفاتها التـي تـشمل الرسـوم القـضائية         . خاسر الدعوى  -٤٣١٦
 .١٧/١٩٧٣ من قانون الرسوم القضائية ٢١مرافعات، 

قـصره علـى الـدعاوى      . استثناء من األصـل العـام     . إعفاء دوائر الحكومة من الرسوم القضائية      -
 .١٧/١٩٧٣ ق ٢٠م ، ٧/١٩٦١ ق ١م . والطعون التي ترفع منها دون التي ترفع عليها

  )٣٣٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١/٢٠٠٥ جلسة مدني ٤٧٧/٢٠٠٤الطعن (

تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم                    -٤٣١٧
  .القضائية للخزانة عنهما

 علـى الوجـه     المدعي هو الملتزم برسوم الدعوى متى اتـصلت الـدعوى أو الطلـب بالمحكمـة               -
  .المرسوم لذلك قانوناً

إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمـة خـالل نظرهـا دعـوى أخـري ولـم يـؤد الرسـوم                      -
المقررة ومضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب فـي تحـصيل الرسـم حتـى صـدور                  

التزام إدارة الكتاب بحجيـة هـذا الحكـم فـي تحـصيل الرسـوم المـستحقة مـن                   . مؤداه. الحكم
يعيبـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي          . مخالفة الحكـم ذلـك    . الخصم الذي ألزمته المحكمة بها    

 . تمييزهويوجبتطبيقه 

  )٣٤٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٨٥/٢٠٠٤الطعن (

مثال بـشأن طلـب بطـالن العقـد فـي دعـوى صـحة               . ماهيته وكيفية إبدائه  . الطلب العارض  -٤٣١٨
  .ونفاذ

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

  )٣٤١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/١٢/٢٠٠٥ جلسة مدني ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ن والطع(
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ء الرسـوم   هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئدا         . تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة       -٤٣١٩
التـزام المـدعى بهـذه الرسـوم متـى اتـصلت الـدعوى أو               . القضائية المستحقة للخزانة العامة   

إقامـة دعـوى بطلـب تحديـد رسـم نـسبي            . أثره. الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً     
عـدم قبولهـا    . ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمـة بهـذه الـدعوى               

  .األوانلرفعها قبل 
لمحكمـة التمييـز   . يستوي في نتيجته مع القـضاء بعـدم قبولهـا      . انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى     -

 .تصحيح أسبابه دون أن تميزه

  )٣٤١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧١٦/٢٠٠٥الطعن (

 مـا لـم يـنص القـانون         ال يترتب عليها بطـالن العمـل      . المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي      -٤٣٢٠
  .على بطالنه

  .علة ذلك. ال يرتب البطالن. عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً -
عدم جواز إهـداره لمجـرد أن الرسـم فـات تحـصيله             . ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها      -

 .مقدماً

 )٢٦٢ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٣٨/٢٠٠٤، ٧٩٨الطعنان (

 .ال يترتب عليه بطالنه. عدم سداد الرسم قبل مباشرة اإلجراء -٤٣٢١

 )٣٤١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ١١١/٢٠٠٣، ٨١الطعنان (

للمحكمـة فـي حـال رفـض الـدعوى إلزامـه            . إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم       -٤٣٢٢
 .٣٨/١٩٦٤ ق٩٦/١م.  المحاماةبالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب

 )٣٩٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٣/٢٠٠٦ جلسة عمالي ٣٤٢/٢٠٠٤الطعن (

وجـوب  . تقدير قيمـة الـدعوى بقيمـة المـال المتنـازع عليـه            . النزاع المتعلق بمنقول أو عقار     -٤٣٢٣
يمـة إذا   إلدارة الكتـاب تعـديل هـذه الق       . تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء فـي الـدعوى          

. تبين أنها أقل من حقيقتها خالل أسبوع وإال اعتبـرت القيمـة التـي أوردهـا المـدعي صـحيحة        
 . بشأن الرسوم القضائية١٩٧٣ لسنة ١٧ ق ٣م

 )٤٠٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٨٤/٢٠٠٤الطعن (

مـضي خمـس سـنوات مـن        تقادمهـا ب  . نوع من الرسوم المـستحقة للدولـة      . الرسوم القضائية  -٤٣٢٤
تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي اسـتحقت عنهـا أو مـن تـاريخ تحريـر األوراق إذا لـم                     
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 ٤٤١م. اعتبـار أمـر التقـدير الـصادر بهـا كـأن لـم يكـن               : أثره. انقضاؤها. تحصل مرافعة 
 .مدني

 )٤٢١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٢٠٤/٢٠٠٤الطعن (

واجب قبل مباشرة أي إجـراء دون أن يرتـب القـانون الـبطالن علـى                . رسم المستحق الوفاء بال  -٤٣٢٥
ال تثريب على المحكمة إن هى فصلت فـي طلـب لـم يـؤد الرسـم                 . مؤدى ذلك . عدم الوفاء به  

 .عنه

 )٢٠٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة  ١٠٠/٢٠٠٥الطعن (

ـ        -٤٣٢٦ تظلم مـن أمـر تقـدير الرسـوم القـضائية لرفعـه بعـد               قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول ال
 دون الفـصل فـي   –الميعاد واكتفاء محكمة االسـتئناف بإلغائـه وإعادتـه لمحكمـة أول درجـة             

 ال يمنع أياً ممـن أصـدرهما مـن القـضاة أو المستـشارين مـن نظـر موضـوع              –الموضوع  
 .الحكم الصادر فيهالتظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر االستئناف المقام عن 

 )٢٣٨ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٩/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥٨٧/٢٠٠٥الطعن (

 بــشأن ادعــاءات ملكيــة العقــارات ٢٠٠٠ لــسنة ٣٣الــدعاوى المرفوعــة وفقــاً ألحكــام ق  -٤٣٢٧
  .أساس ذلك. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. المملوكة للدولة

ثبوتها للحكم النهـائي الـذي فـصل بـين الخـصوم بـصفة صـريحة أو                 . قضيحجية األمر الم   -
منع الخصوم من العودة إلى مناقـشة المـسألة التـي فـصل فيهـا فـي أي                  : مؤداه. ضمنية حتمية 

ال يغير من ذلك تقديم أدلـة قانونيـة أو واقعيـة لـم تثـر فـي                  . دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع     
مثال بشأن تقدير الرسوم القـضائية فـي دعـوى ادعـاء ملكيـة              . الدعوى األولى أو لم تبحث فيها     

 .عقار مملوك للدولة

 )٢٣٨ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٩/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥٨٧/٢٠٠٥الطعن (

 فـي شـأن     ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣الدعاوى المنصوص عليها في المادة األولـى مـن القـانون رقـم               -٤٣٢٨
.  تقدير قيمتها بكامل قيمـة العقـار موضـوع الـدعوى           .ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة    

ــسنة ٣٩ ق٢م ــات  . ٢٠٠٢ ل ــت الطلب ــو كان ــة ول ــة القيم ــدعاوى معلوم ــن ال ــا م اعتباره
الموضوعية فيها وقت رفع الدعوى غير محددة بصورة نهائية أو معلقـة علـى مـا يـسفر عنـه                    

 ١٧ ق   ٦م. ا ثابتـا  الرسم المفروض عليها نسبي على كامـل القيمـة ولـيس رسـم            . تقرير الخبير 
 .١٩٧٣لسنة 

 )٣٨١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (
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قصر واليتهـا علـى بحـث سـالمة األمـر           . المحكمة التي تنظر النزاع بشأن أمر تقدير الرسوم        -٤٣٢٩
 عـدم .  وفي حـدود القـضاء الـصادر بمناسـبته ذلـك األمـر             قانوناًعلى ضوء القواعد المقررة     

 . ذلك القضاءإلى بحث المطاعن التي قد توجه إلىامتداد تلك الوالية 

 )٣٨١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

اسـتثناء  . األصل تقدير المدعي قيمة العقار المتنازع عليـه فـي الـدعوى التـي يقيمهـا بـشأنه                  -٤٣٣٠
ـ  ٣٣الدعاوى الخاضعة ألحكام القانون رقـم         فـي شـأن ادعـاء ملكيـة عقـارات           ٢٠٠٠سنة   ل

لمـدير إدارة   . وجوب تحديد قيمة العقار بمعرفة خبيـر تندبـه المحكمـة لهـذا الغـرض              . الدولة
الرسوم القضائية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق ذلـك ومنهـا االسـتعانة بمـن يـراه لتقـدير                  

 .أساس ذلك. هاقيمته في الدعاوى التي يحكم فيها دون أن تقدر المحكمة قيمت

 )٣٨١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

. سلطتها في االستعانة بمن تـراه لتقـدير قيمـة العقـار المتنـازع عليـه               . إدارة الرسوم القضائية   -٤٣٣١
للصادر ضده أمر تقدير الرسوم أن ينازع في هذا التقـدير الـذي تـم دون علمـه وفـي غيبتـه                      

 .يعيب الحكم. ذلكمخالفة 

 )٣٨١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

وجوب إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من جميـع الرسـوم عـن الـدعاوى التـي                  -٤٣٣٢
. ترفعها سواء كانت مرفوعة منها ابتداء أو مرفوعة طعنـاً فـي حكـم صـادر ضـد الحكومـة                   

 .مثال

 )١٧٢ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٤٢٠/٢٠٠٥، ٤١٨الطعنان (

 مـن الرسـوم كلهـا أو بعـضها          يجوز للجنة اإلعفاء من الرسوم القضائية إصدار قرار باإلعفـاء          -٤٣٣٣
 حـق إدارة الرسـوم      .كون دعـواه محتملـة الكـسب      ت أن   .شرط ذلك . لمن يثبت عجزه عن دفعها    

ـ  استصدار أمر بتقدير الرسوم      في  مطالبتهـا   . تلـك الـدعوى بمجـرد صـدور حكـم فيهـا            يف
 صدور قرار جديد مـن لجنـة اإلعفـاءات بنـاء علـى طلـب                .شرطه. الخصم المعفى بالرسوم  

 الـدعوى بإبطـال اإلعفـاء لثبـوت زوال حالـة العجـز عـن        فيإدارة الكتاب أو الخصم اآلخر    
 . تطبيق القانون يوجب تمييز الحكمفي خطأ . مخالفة ذلك.الدفع

 )٢٨٣ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٧جلسة   يمدن ٣٧٢/٢٠٠٦طعن ال(

 تنـوب إدارة الفتـوى     التـي  مقـرر للحكومـة أيـاً كانـت الجهـة         . اإلعفاء من الرسوم القضائية    -٤٣٣٤
مخالفـة الحكـم ذلـك وإلـزام     .  رفع الدعاوى أو االستئناف أو الطعن بـالتمييز        فيوالتشريع عنها   
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 .يوجب تمييزه جزئياً.هاالحكومة بمصروفات استئناف

 )٣٣٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٨/٤/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣٥٩/٢٠٠٦الطعن (

 شـأن إدعـاءات ملكيـة    فـي  ٢٠٠٠ لـسنة  ٣٣الدعاوى المرفوعة وفقاً ألحكـام القـانون رقـم        -٤٣٣٥
 ق  ٢م. وجوب تسديد الرسم عنها كـامالً علـى أسـاس قيمـة العقـار             . العقارات المملوكة للدولة  

 . بشأن حماية الملكية العقارية٢٠٠٢نة  لس٣٩

 )٣٤٦ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٤/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٣٥٣/٢٠٠٦الطعن (

 اسـتئداء   فـي هو الواقعـة المنـشئة للحـق        .  المحكمة إلىتقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب        -٤٣٣٦
 الـذي  العـارض   يرفعهـا أو الطلـب    التـي التزام المدعى بها علـى الـدعوى        . الرسوم القضائية 

 مـصاريف الـدعوى أو الطلـب تبعـاً          فـي  إليه قضاء المحكمة     ييقيمه وبصرف النظر عما ينته    
 المطالبـة بالرسـوم المـستحقة       فـي حق إدارة الرسـوم     . الزمه.  موضوع الخصومة  فيلقضائها  

 استـصدار أمـر علـى عريـضة بمقـدارها وفـق مـا               :وسيلتها. عند تقديم الصحيفة أو الطلب    
 . مرافعات١٢٣دة تقضى به الما

 )٣٤٦ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٤/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٣٥٣/٢٠٠٦الطعن (

 تطالب المدعي بالرسوم المـستحقة علـى الـدعوى التـي يرفعهـا أو الطلـب                  أن دارة الرسوم إل -٤٣٣٧
 التزامها بحجيـة الحكـم فتحـصل الرسـوم مـن            : مؤدي ذلك  .الذي يقيمه حتى صدور حكم فيها     

 .مته المحكمة بهاالخصم الذي ألز

 يـوم   حتـى دعاوى الريع واإليجار والتعويض اليومي تقـدر قيمتهـا بقيمـة المبـالغ المـستحقة                 -
مثـال لتـسبيب    .  استحقاق الرسوم القضائية علـى هـذه المبـالغ         :أثر ذلك . تقديم صحيفة الدعوى  

 تمـام   بـالعين المـؤجرة حتـى      في دعوى مطالبة بمقابل انتفـاع        –سائغ لتقدير الرسوم القضائية     
 . عن المبلغ المستحق حتى تاريخ رفع الدعوى–اإلخالء

 )٣٨٦ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٩/٥/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٩٧/٢٠٠٦الطعن (

مـا تـصدره مـن قـرارات     . الطعن ال يكون إال فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القـضائية    -٤٣٣٨
ار المحكمـة باسـتبعاد طلـب نـدب         مثال بشأن قـر   . عدم جواز الطعن فيها   . ال تحمل صفة الحكم   

 .خبير لعدم سداد الرسم

 )٤١٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٥١/٢٠٠٢، ٤٦ انالطعن(

  الـدعوى مقـدرة أو غيـر مقـدرة القيمـة     في كانت الطلبات    إذاتقدير الرسوم يختلف باختالف ما       -٤٣٣٩
يعـد  . طلـب نـدب خبيـر     .  رسم ثابـت   ى النوع الثاني  فيفرض على النوع األول رسم نسبى وعل      
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مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا          . من الطلبات غير مقدرة القيمة يستحق عنها رسـم ثابـت          
 .يعيبه. النظر

 )٢٦١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٤٦/٢٠٠٦الطعن (

 .أساس ذلك. تعلقها بالنظام العام. أحكام الرسوم القضائية -٤٣٤٠

 )٣٦٨ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٤/١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧١٨/٢٠٠٦الطعن (

تعـديل طلباتـه بإضـافة طلـب        . العبرة فيه بما يطلبه المدعى في صـحيفتها       . تقدير قيمة الدعوى   -٤٣٤١
العبرة بقيمة الطلب المعدل متى كانـت تزيـد عـن قيمـة الطلـب الـذي ورد بـصحيفة                    . جديد

ة أو الـدفاع الـذي يعـضددها أو الـسبب الجديـد       توضيح الطلب المبدي فـي الـصحيف      . الدعوى
ال تعـد مـن الطلبـات       . المضاف للسبب الذي أقيمت عليـه الـدعوى أو الـدفع لـدفاع الخـصم              

خطـأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـز            . مخالفة ذلك . الجديدة التي تقدر بناء عليها الرسوم     
 .الحكم

 )٣٦٨ ص١ ج٣٦قانون س مجلة القضاء وال١٤/١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧١٨/٢٠٠٦الطعن (

القـضاء بـبطالن الحكـم      .  لعـدم سـداد الرسـم المـستحق        المعدلـة استبعاد المحكمة الطلبـات      -٤٣٤٢
تـصدى المحكمـة مـن بعـد       . نف لثبوت سداد الرسوم القـضائية عـن الطلـب المـذكور           أالمست

 أولعـدم اسـتنفاد محكمـة       . أسـاس ذلـك   . القـانون  تطبيـق    فيخطأ  .  تلك الطلبات  فيللفصل  
 .هادرجة واليت

 )٣٣٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧٤٢/٢٠٠٦، ٧٢٥الطعنان (

 والطعـون التـي ترفـع       الـدعاوى  علـى ه  ر قص .استثناء. إعفاء الحكومة من مصروفات الدعوى     -٤٣٤٣
 .اعليه ترفع التيمنها دون 

 )٤٥٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٦/٢٠٠٨الطعن (

ـ   ندب خبير لالطلب   -٤٣٤٤  لتقـدير األضـرار الناتجـة    ةطالع على وثائق الملكية والتحقـق منهـا توطئ
القـضاء بعـدم    .  اإلدعـاء بالملكيـة     هـو   وأساسـه  قوام الطلـب  . ن عدم القيام بتسجيل األرض    ع

قبول الدعوى به لرفعها بعد الميعاد دون اتخاذ اإلجـراءات التـي تطلبهـا نـص المـادة األولـى                    
ـ         فـي شـأن ادعـاء      ٢٠٠٠ة   لـسن  ٣٣انون  من الق  إلزام رافعيهـا    ملكيـة عقـارات الدولـة وب

 أداء الرسـم كـامالً علـى الـدعوى        بوجـو . أثـره . قوة األمر المقـضي   حيازته  . بالمصروفات
غـرض  على أساس قيمة العقار موضوعها والذي يحدد بمعرفـة خبيـر تندبـه المحكمـة لهـذا ال                 

ـ  ١٧ ق   ٣استثناء من أحكـام المـادة         ٣٩ ق   ٢م  شـأن الرسـوم القـضائية و       فـي    ١٩٧٢سنة   ل
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 . ببعض األحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية٢٠٠٢لسنة 

 )٣٠٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٠/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٧٢/٢٠٠٧الطعن (

 ٣٣ المرفوعـة وفقـاً ألحكـام القـانون        الـدعاوى سداد الرسم كامالً على أساس قيمة العقار فـي           -٤٣٤٥
 مـن   ٣اسـتثناء مـن أحكـام المـادة         . دعاءات ملكيـة عقـارات الدولـة      ا  في شأن  ٢٠٠٠لسنة  

 فـي شـأن     ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٩ ق   ٢ م.  في شأن الرسـوم القـضائية      ١٩٧٣ لسنة   ١٧القانون رقم   
  . حماية الملكية العقارية

. هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم القـضائية             . تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب     -
داده على الطلب الذي يقيمـه متـى اتـصل بالمحكمـة علـى الوجـه المرسـوم                   بس المدعىالتزام  
 قانوناً

م . وجوب فرض رسم نسبي علـى كامـل قيمتهـا ولـيس رسـماً ثابتـاً               .  معلومة القيمة  الدعاوى -
 .وجب تمييز الحكمخطأ ي. مخالفة ذلك. ١٩٧٣ لسنة ١٧ق ) ٦(

 )٣٤٢ ص٣ ج٣٦ون س مجلة القضاء والقان٣/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٤٠/٢٠٠٨الطعن (

 تكـون بـالتظلم مـن أمـر         في مقدار الرسم الـذي يجـب اقتـضاؤه        المنازعة  . الرسوم القضائية  -٤٣٤٦
فـي أسـاس    المنازعـة   . التقدير أمام مندوب اإلعـالن أو بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة              

.  اإلجـراءات المعتـادة فـي رفـع الـدعوى          وجـوب سـلوك   . لتزام بالرسم ومداه والوفاء به    اال
عدم التزام رافعهـا بالقيـد الزمنـي المنـصوص عليـه بالمـادة              . أثره. للقواعد العامة خضوعها  

 . في شأن الرسوم القضائية١٩٧٣لسنة ١٧ق ٢٣م .  مرافعات١٢٣

 )٣٤٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٤٠/٢٠٠٨الطعن (

 ٢٢م  . اسـتبعاده للمحكمـة   . أثـره . المقـرر قانونـاً    الرسم    رافع الدعوى أو مقدم الطلب     عدم دفع  -٤٣٤٧
  .  في شأن الرسوم القضائية١٩٧٣ لسنة ١٧ق 

أنـه  : علـة ذلـك   . عدم جـواز اسـتئنافه    . قرار المحكمة باستبعاد الدعوى لعدم سداد الرسم المقرر        -
 .مثال. قرار وليس حكماً

 )٥٨ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٤/٢٠٠٨الطعن (

ن الرسوم القضائية مقرر للحكومة أيـاً كانـت الجهـة التـي تنـوب عنهـا فـي رفـع                     اإلعفاء م  -٤٣٤٨
ء يـشمل الـدعاوى والطلبـات والطعـون المرفوعـة مـن الحكومـة               نطاق هذا اإلعفا  . الدعاوى

  .دون التي ترفع عليها
  . الرسوم القضائية ال تختلف في معناها عن المصروفات -
إعفـاؤه مـن    . شـخاص الحكوميـة المعنويـة     أحـد األ  . مكتب تصفية معامالت األسـهم باألجـل       -
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إلزام الحكـم لـه برسـوم اسـتئناف مرفـوع           . الرسوم القضائية للدعاوى والطعون التي ترفع منه      
 .خطأ يوجب تمييزه جزئياً. منه

 )١٢٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤١٤/٢٠٠٦الطعن (

تعديلـه الطلبـات أثنـاء سـير     . فـي صـحيفة الـدعوى   العبرة فيه مايطلبه المدعي   . تقدير الرسم  -٤٣٤٩
  . العبرة في تقديره بالطلبات المعدلة باعتبارها الطلبات الختامية. الخصومة

تعـديل الطلبـات إلـى      . رفع الدعوى ابتداء بطلب ندب خبير وهـو طلـب غيـر مقـدر القيمـة                -
 ٩ م. وجـوب فـرض رسـم ثابـت عليهـا         . أثـره . القسمة بـين الـشركاء بطريـق التـصفية        

إخضاع الحكم المطعـون فيـه الـدعوى للرسـم النـسبي      .  في شأن الرسوم القضائية    ١٧/١٩٧٣ق
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. وتأييده أمر الرسوم المتظلم منه

 )٢٨٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٤/٢٠٠٩جلسة مدني  ٥١١/٢٠٠٧الطعن (

تقـضي بهـا المحكمـة مـن        . لرسـوم القـضائية   التزام خاسر الدعوى بمصروفاتها التي تشمل ا       -٤٣٥٠
إلدارة الكتاب في حالة صدور الحكـم فـي الـدعوى وتحديـد الخـصم               :  ذلك مؤدى. تلقاء نفسها 

الملزم بمصروفاتها الحق في مطالبة المدعي بالرسـوم المـستحقة عليـه باعتبـاره أنـه الملـزم                  
 مطالبـة الخـصم الملـزم بهـا         بتقديم نفقات اإلجراءات التي يباشرها أو تتم بناء علـى طلبـه أو            

 مـن الرسـوم     المعفـى إذا حكـم علـى خـصم        . بموجب الحكم الصادر في موضوع الخـصومة      
 .مثال. وجبت مطالبته بها أوالً

 )١٦٥ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/٥/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٧٥/٢٠٠٧الطعن (

 أو الـدعوى يفة افتتـاح  هـى تقـديم صـح   . الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسـوم القـضائية       -٤٣٥١
 التـي يرفعهـا أو الطلـب        الـدعوى التزام المدعي بالرسوم المستحقة علـى       . الطلب إلى المحكمة  

 إليـه انتهي  مـا ال يغيـر مـن ذلـك    . اتصالها بالمحكمة على الوجه القـانوني     . شرطه. الذي يقيمه 
 الرسـوم إمـا     التزام المـدعي بـأداء تلـك      . مفاد ذلك . قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه      

 أو انتهاء إذا نظرت دعواه دون سـداده الرسـوم وقـضي فيهـا بإلزامـه      الدعوىابتداء وقت رفع   
 ومـضي المحكمـة فـي    الـدعوى عدم أداء المدعي الرسم المقرر وقت رفـع  . مؤداه.بتلك الرسوم 

التـزام  . الزمـه . نظرها وتراخي إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صـدور حكـم فيهـا              
دارة بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المـستحقة مـن الخـصم الـذي ألزمتـه المحكمـة                   اإل
 .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك.بها

 )٤٥٩ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٦/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٤٩/٢٠٠٥ الطعن(
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تـف المتنقلـة   انتهاء محكمة التمييز إلـى أن ماتتقاضـاه وزارة المواصـالت مـن خـدمات الهوا          -٤٣٥٢
اليعتبر ضريبة وبالتالي ال يشترط أن يصدر به قـانون واالكتفـاء بـصدور قـرار بـشأنه مـن                    

 ٧٩ ألحكـام القـانون      ١٩٩٧ لـسنة    ١٦٨السلطة المختصة وعدم مخالفة القرار الـوزاري رقـم          
.  في شأن الرسوم والتكاليف الماليـة مقابـل االنتفـاع بـالمرافق والخـدمات العامـة                ١٩٩٥لسنة  
 مـن  ١٣٤الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة مـن القـرار سـالف الـذكر لمخالفتـه المـادة           . أثره

  .غير جدي. الدستور
اختالف طبيعة خدمة الدفع المسبق عن طبيعة خـدمتي الـدفع الالحـق والبيجـر وعـدم وجـود                    -

الـدفع بعـدم دسـتورية القـرار        . ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨تلك الخدمة عند صدور القرار الوزاري رقم        
لمذكور في خصوص فرض رسم خدمة على الدفع المسبق رغـم عـدم انطباقـه عليهـا اسـتناداً                   ا

المنازعـة فـي تلـك المـسألة        . أساس ذلـك  . غير جدي . إلى اقتراح فرض رسم على تلك الخدمة      
 .الدستورية غير الزم أو منتج للفصل في الطلبات الموضوعية

 )٢٤٠ ص٢ ج٣٧اء والقانون س مجلة القض٢٣/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٣٠٤/٢٠٠٦الطعن (

هـي تقـديم    . الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسـوم القـضائية المـستحقة للخزانـة العامـة               -٤٣٥٣
التـزام المـدعي بالرسـوم المـستحقة علـى          . صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلـى المحكمـة        

وجـه  اتـصال المحكمـة بهمـا علـى ال        . شـرطه . الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض فيهـا       
إلدارة . الحق فـي مطالبـة المـدعي بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى              . المرسوم لذلك قانوناً  

التقـدم لـرئيس الهيئـة التـي أصـدرت          . وسيلة اقتضاء هذا الحق   . الكتاب بالمحكمة دون غيرها   
  .الحكم الستصدار أمر على عريضة بهذه الرسوم

 ادعــاءات ملكيــة العقــارات  بــشان٢٠٠٠ لــسنة ٣٣الــدعاوى المرفوعــة وفقــاً ألحكــام ق  -
. أسـاس ذلـك   . تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة علـى أسـاس قيمـة العقـار            . المملوكة للدولة 

 .مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة

 )٤١٤ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٦/١٢/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٧/٢٠٠٩الطعن (

يجـب أن يكـون مطروحـاً       . لدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والـرد عليـه         الطلب أو ا   -٤٣٥٤
اسـتبعاد المحكمـة الطلـب أو الـدعوى لعـدم سـداد الرسـم المـستحق                 . عليها بطريق صحيح  

 .أثره. عليها

 )٢٨٠ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري٨٢/٢٠٠٨الطعن (

بمـا يطلبـه المـدعي بـصحيفتها أو بالطلبـات           . بالرسوم القضائية تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق       -٤٣٥٥
  . المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر
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هـو الواقعـة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء            .  تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمـة        -
التزام المدعي بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى التـي            . الرسوم القضائية للخزانة العامة عنها    

  . أساس ذلك. اتصالها بالمحكمة على الوجه القانوني. شرطه. أو الطلب الذي يقيمهيرفعها 
التـزام المـدعي فيهـا      . مـؤدي ذلـك   . استقاللها عن الدعوى األصـلية    . دعوى الضمان الفرعية   -

بالوفاء بالرسوم القضائية دون أن يتوقف ذلك علـى قـضاء المحكمـة فـي مـصاريف الـدعوى                   
  .ومة بين طرفيهاتبعاً للقضاء في موضوع الخص

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       

 .ف دعواهالضمان الفرعية بمصاري

 )٣٦٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٣٤٨/٢٠٠٢الطعن (

اختالفه عـن تقـديرها طبقـاً ألحكـام القـانون           . تقدير قيمة الدعوى وفقاً ألحكام قانون المرافعات       -٤٣٥٦
تضمن األخيـر نـصوصاً تـنظم كيفيـة تقـدير قيمـة             .  بشأن الرسوم القضائية   ١٩٧٣ لسنة   ١٧

وجـوب  . اعتباره الدعوى التي يـستحيل تقـدير قيمتهـا غيـر مقـدرة القيمـة              بعض الدعاوي و  
. 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          . ه عليه في الدعوى األصلية    الحكم له بما عسي أن يحكم ب      

 . من القانون المذكور٧م . الرسم الذي يحصل عنها رسم ثابت. الحالة غير مقدرة القيمة

 )٣٩٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٥/٣/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٣٤/٢٠٠٩الطعن (

ـ   . أثره. استبعاد الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم      -٤٣٥٧ ن نطـاق الخـصومة واعتبارهـا       خروجهـا ع
 .غير مطروحة على محكمة االستئناف

 )١٦٥ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٢٢/٢٠٠٨الطعن (

. الحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامـة عـن صـحيفة الـدعوى أو الطلـب              -٤٣٥٨
بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى التـي          التزام المـدعي    . تقديمهما إلى المحكمة  : شرط تحققه 

إلدارة الكتـاب تحـصيل الرسـوم مـن         .  يرفعها أو الطلب الذي يقدمه متى اتصل ذلك بالمحكمة        
الخصم الذي ألزمته بها المحكمة إذا لم يؤده المدعي ومـضت المحكمـة فـي نظـر الـدعوى أو                    

علـة  .  الـدعوى  الطلب وتراخت إدارة كتاب المحكمة في تحصيله حتى صدور حكم نهـائي فـي             
 .التزاماً بحجية هذا الحكم: ذلك

 )١١٥ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٤٦٩/٢٠١٠الطعن (



 المرافعات        

 

- ٧٦٩ -  

حـق إلدارة الكتـاب     . مطالبة المدعي بالرسوم  المستحقة على الدعوى التـي يرفعهـا أو الطلـب              -٤٣٥٩
لحكـم الستـصدار أمـر      التقدم لـرئيس الهيئـة التـي أصـدرت ا         : وسيلتها في ذلك  . دون غيرها 

 . ق الرسوم القضائية٢٣م . على عريضة بهذه الرسوم

هي األوامر التـي يـصدرها قـضاة األمـور الوقتيـة أو رئـيس الهيئـة                 . األوامر على عرائض   -
التي تنظر الدعوى بما لهم من سلطة والئية في غيبـة الخـصوم فـي الطلبـات المقدمـة إلـيهم                     

إدارة الكتـاب بـالتحري عمـا إذا كـان المطلـوب إصـدار       ال إلزام على   . مؤداه. من ذوى الشأن  
 .األمر ضدهم على قيد الحياة من عدمه

 )٢٣٧ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١/٢٠١١جلسة  يمدن ٧٠٢/٢٠٠٩الطعن (

 فـي شـأن إدعـاءات ملكيـة العقـارات           ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣الدعاوى المرفوعة وفقاً ألحكام القانون       -٤٣٦٠
وجوب تسديد الرسم عنها كـامالً علـى أسـاس قيمـة العقـار              . ويض عنها المملوكة للدولة أو التع   

 . في شأن الرسوم القضائية١٩٧٣ لسنة ١٧استثناء من أحكام القانون رقم 

هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم            . تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة       -
وى أو الطلـب بالمحكمـة بـصرف النظـر          التزام المدعي بالرسوم متى اتصلت الـدع      . القضائية

 .عما ينتهي إليه قضاؤها في الدعوى

 )٢٣٧ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١/٢٠١١جلسة  يمدن ٧٠٢/٢٠٠٩الطعن (

خـضوعها لرسـم    . الدعاوى غيـر مقـدرة القيمـة      . خضوعها لرسم نسبي  . الدعاوى مقدرة القيمة   -٤٣٦١
  .ثابت

خـضوعها لرسـم    . أثـر ذلـك   . بارها غير مقدرة القيمـة    اعت. مؤداه. استحالة تقدير قيمة الدعوى    -
  . ١٩٧٣ لسنة ١٧ ق الرسوم القضائية رقم ٥م . ثابت

الشئ المتنازع عليه في دعوى تصفية الشركة هو مجمـوع أمـوال الـشركة المطلـوب تـصفيتها                   -
قيمـة هـذه    . أن التصفية ليست إال قـسمة أمـوال بـين الـشركاء           : علة ذلك . وقت طلب التصفية  

  . هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوماألموال
اعتبـار الـدعوى   : مـؤداه . أساسـه قيمـة أمـوال الـشركاء      . تقدير قيمة دعوى تصفية الـشركة      -

معلومة القيمة مستحقة الرسـم النـسبي وهـو الرسـم المـستحق علـي قيمـة أمـوال الـشركة                     
 .مثال. الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها

 )٢١١ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٣/٢٠١١جلسة  تجاري ١١٧١/٢٠٠٩الطعن (

استبعاد محكمة الموضوع الدعوى الفرعية بطلب الطاعن إثبـات حـضانته البنتـه لعـدم سـداده                  -٤٣٦٢
. هـو قـرار باالسـتبعاد وال يعـد حكمـاً          .  من قانون الرسـوم    ٢٢الرسوم المقررة استناداً للمادة     
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  .الطعن عليه غير جائز. أثره

 )٣٢٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٥/٢٠١١جلسة  أحوال شخصية ١٧٣/٢٠١٠الطعن (

تقادمها بمـضي خمـس سـنوات مـن نهايـة الـسنة التـي               . الضرائب والرسوم المستحقة للدولة    -٤٣٦٣
 .تستحق فيها

 )١٤٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٤١/٢٠١٠الطعن (

تقادمهـا بمـضي خمـس سـنوات مـن تـاريخ       . لمستحقة للدولـة من الرسوم ا  . رسوم القضائية ال -٤٣٦٤
 . مدني٤٤١م. صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها

 )٣٧٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/١٢/٢٠١١جلسة  يمدن ٩٤٢/٢٠١٠الطعن (

علـى محكمـة    . مـن القواعـد اآلمـرة المتعلقـة بالنظـام العـام           . أحكام قانون الرسوم القضائية    -٤٣٦٥
ع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد الخـصوم وال يعـد النعـي عليـه إبـداء                     الموضو

  . لسبب جديد أمام محكمة التمييز
وجـوب التقيـد بأحكـام      . اعتبارهـا غيـر مقـدرة القيمـة       . مـؤداه . استحالة تقدير قيمة الدعوى    -

ــا  ١٧/١٩٧٣ق ــا بق ــصوص عليه ــدير المن ــد التق ــضائية دون قواع ــوم الق ــشأن الرس نون  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. الحكم له بمبلغ معين   
 .خطأ يوجب تمييز الحكم. نسبي عليها

  )١٨٥ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٤١٣/٢٠١٠الطعن (

  -:إدارة الرسوم القضائية -

 مـن الرسـوم كلهـا أو بعـضها          يجوز للجنة اإلعفاء من الرسوم القضائية إصدار قرار باإلعفـاء          -٤٣٦٦
 حـق إدارة الرسـوم      .كون دعـواه محتملـة الكـسب      ت أن   .شرط ذلك . لمن يثبت عجزه عن دفعها    

 مطالبتهـا   .يهـا  تلـك الـدعوى بمجـرد صـدور حكـم ف           فـي  استصدار أمر بتقدير الرسوم      في
 صدور قرار جديد مـن لجنـة اإلعفـاءات بنـاء علـى طلـب                .شرطه. الخصم المعفى بالرسوم  

 الـدعوى بإبطـال اإلعفـاء لثبـوت زوال حالـة العجـز عـن        فيإدارة الكتاب أو الخصم اآلخر    
 . تطبيق القانون يوجب تمييز الحكمفي خطأ . مخالفة ذلك.الدفع

 )٢٨٣ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٧جلسة   يمدن ٣٧٢/٢٠٠٦الطعن (
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 تطالب المدعي بالرسوم المـستحقة علـى الـدعوى التـي يرفعهـا أو الطلـب                  أن دارة الرسوم إل -٤٣٦٧
 التزامها بحجيـة الحكـم فتحـصل الرسـوم مـن            : مؤدي ذلك  .الذي يقيمه حتى صدور حكم فيها     
 .الخصم الذي ألزمته المحكمة بها

 يـوم   حتـى ليومي تقـدر قيمتهـا بقيمـة المبـالغ المـستحقة            دعاوى الريع واإليجار والتعويض ا     -
مثـال لتـسبيب    .  استحقاق الرسوم القضائية علـى هـذه المبـالغ         :أثر ذلك . تقديم صحيفة الدعوى  

بـالعين المـؤجرة حتـى تمـام         في دعوى مطالبة بمقابل انتفـاع        –سائغ لتقدير الرسوم القضائية     
 .لدعوى عن المبلغ المستحق حتى تاريخ رفع ا–اإلخالء

 )٣٨٦ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٩/٥/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٩٧/٢٠٠٦الطعن (

 تنـوب إدارة الفتـوى     التـي  مقـرر للحكومـة أيـاً كانـت الجهـة         . اإلعفاء من الرسوم القضائية    -٤٣٦٨
مخالفـة الحكـم ذلـك وإلـزام     .  رفع الدعاوى أو االستئناف أو الطعن بـالتمييز        فيوالتشريع عنها   

 .يوجب تمييزه جزئياً.ت استئنافهاالحكومة بمصروفا

  )٣٣٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٨/٤/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣٥٩/٢٠٠٦الطعن (
 

  :الرسوم على األرض الفضاء

جـواز الـتظلم منهـا لـدى        . ١٩٩٤ لـسنة    ٥٠الرسوم المقدرة على األرض الفـضاء بالقـانون          -٤٣٦٩
عـدم قـصر االعتـراض      . لهـذا القـانون   وزارة المالية بالشروط التي حددتها الالئحة التنفيذيـة         

عدم الـتظلم ال يمنـع المالـك مـن اللجـوء            . مؤداه. على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير       
جـواز أن يـدفع دعـوى       . إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضـه علـى التقـدير            

 .وجب تمييزهيعيب الحكم وي. مخالفة ذلك. مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع

 )٣٧٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٦/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٦/٢٠٠٤الطعن (
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  مصاريف الدعوى

 -: بوجه عام-

 إلـزام الطـاعنين     .قضاء الحكـم للمطعـون ضـدهم بطلبـاتهم التـى لـم تكـن محـل تـسليم                   -٤٣٧٠
   .ال خطأ. المصروفات

 )١٧٦ س ص ٧ مج ـ ١١/٢/١٩٧٦ جلسة تجاري ٤٤/١٩٧٥ الطعن( 

 منـاط القـضاء بهـا       .من مصروفات الدعوى التي يحكم بها على مـن خـسرها          . عاب المحاماة أت -٤٣٧١
  . احضاره محامياً للدفاع عنه فيها.لمن كسب الدعوى

 )١٧٧ س ص ٧ مج ـ ٢٤/٢/١٩٧٥ جلسة مدني ٢/١٩٧٤ الطعن( 

سـلطة محكمـة    . إلزام كل من الطرفين بنصف المصروفات وبالمقاصـة فـي أتعـاب المحامـاة              -٤٣٧٢
 .ع في تقديرهالموضو

  )١٢٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٨١ مدني جلسة ١٢٣/١٩٨١، ١١٩ انالطعن(

أن . الحكم بها علـى الخـصم خاسـر الـدعوى مناطـه           . أتعاب المحاماة من مصروفات الدعوى     -٤٣٧٣
 .يكون من كسب الدعوى أحضر محامياً للترافع عنه

  )١٢٠م األول المجلد الثاني ص مج القس١٩/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٦٥/١٩٨٣ الطعن(

عـدم سـداد رسـم الـدعوى ال يترتـب           .  بعمل إجرائي ال ترتب بطالنه     المخالفة المالية في القيام    -٤٣٧٤
 .عليه بطالن الحكم

  )١٢١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/٥/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٨٣ الطعن(

دوائـر الحكومـة معفـاة مـن        بلدية الكويـت هـي إحـدى        . الحكومة معفاة من الرسوم القضائية     -٤٣٧٥
 .الرسوم القضائية

  )١٢١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥١/١٩٨٤ الطعن(

تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم                    -٤٣٧٦
ويكـون مـن حـق إدارة    القضائية ويلتزم المدعي بها متى اتصلت الدعوى أو الطلـب بالمحكمـة           

بينما ال يحـق لهـا مطالبـة المـدعي عليـه إال عنـد الحكـم عليـه            . كتاب المحكمة مطالبته بها   
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 مـن قـانون الرسـوم       ١٧نهائياً بالمصاريف أو فـي الحالـة المنـصوص عليهـا فـي المـادة                
 .القضائية

  )١٢٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٤ الطعن(

أثـر ذلـك فـي شـأن        . عتبر خـصماً فـي دعـوى الـضمان        ال ي . لمدعي في الدعوى األصلية   ا -٤٣٧٧
 . الرسوم

  )١٢٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٤ الطعن(

إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصروفاتها في حالة تركه خصمه على جهـل بمـا كـان فـي يـده                     -٤٣٧٨
 .وضوعمن مستندات من سلطة محكمة الم

  )١٢٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٤ الطعن(

ال يعـد   . المختـصم للحكـم فـي مواجهتـه       . مصاريف الدعوى ال يحكم بها إال علـى خاسـرها          -٤٣٧٩
 .خطأ. الحكم عليه بالمصاريف. خصماً

  )١٢٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٩/١٩٨٤ الطعن(

 .القضاء بها ال يرد إال بعد الحكم المنهي للخصومة. مصاريف الدعوى -٤٣٨٠

  )١٢٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٤ الطعن(

دخولها ضمن مصروفات الـدعوى التـي يحكـم بهـا علـى الخـصم المحكـوم              . أتعاب المحاماة  -٤٣٨١
 . مرافعات١١٩م. عليه

  )١٢٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٨٥ ةعمالي جلس ١٠/١٩٨٥ الطعن(

تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب هو الواقعـة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم القـضائية                     -٤٣٨٢
ويلتزم المدعي بأدائها بصرف النظر عما ينتهي إليه قـضاء المحكمـة فـي مـصاريف الـدعوى                  

أو المتدخل هجـومي بهـا فـي كـل حـال            إلدارة الكتاب مطالبة المدعي     . وفقاً لقانون المرافعات  
 .وال يطالب بها المدعي عليه إال إذا حكم عليه بمصاريف التقاضي

  )١٢٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٨/١٩٨٥ الطعن(

منـاط القـضاء بهـا لمـن كـسب          . دخولها ضمن مـصروفات الـدعوى     . مقابل أتعاب المحاماة   -٤٣٨٣
 .مخالفة للقانون. القضاء بها لمن لم يحضر محامياً. حضر محامياًأن يكون قد أ. الدعوى

  )٨١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٤/١١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٦١/١٩٨٦الطعن (
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. المجادلـة فـي ذلـك     . يـستقل بـه قاضـي الموضـوع       . تقدير أتعـاب المحـامي أو إنقاصـها        -٤٣٨٤
 .موضوعية ال تصح إثارتها أمام محكمة التمييز

  )٨١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٣/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٦الطعن (

. إعفـاء دوائـر الحكومـة منهـا    . األصل أن مصروفات الـدعوى يحكـم بهـا علـى خاسـرها           -٤٣٨٥
اقتصاره على الدعاوى والطعون التي ترفع مـن هـذه الـدوائر دون تلـك التـي                 . نطاقه. استثناء

  .ترفع عليها
  )٩٠٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٩٢ مدني جلسة ١٤/١٩٩٠الطعن (

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشأن اإللزام بالمـصروفات عنـد إخفـاق كـل خـصم فـي                   -٤٣٨٦
  .بعض طلباته

  )٩٠٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٢الطعن (

امتناعـه عـن    . شـرطه . جلـه الحكم على المحجوز لديه برفع ديـن الحـاجز المحجـوز مـن أ              -٤٣٨٧
التقرير بما فـي الذمـة أو تقريـر غيـر الحقيقـة أو إخفـاء األوراق الواجـب إيـداعها لتأييـد                       

  .التقرير
. جـوازي  لمحكمـة الموضـوع      . الجزاء الخاص بالحكم على المحجوز لديه بدفع ديـن الحـاجز           -

ــه مــن توقيــع هــذا الجــزاء ــدع. إعفائ وى ال يحــول دون الحكــم بإلزامــه بمــصروفات ال
  .والتعويضات المترتبة على تقصيره

  )٩٠٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٣الطعن (

الحكم بالمصروفات يتبع من حيث جواز الطعن فيه الحكـم الـصادر فـي المنازعـة المطروحـة                   -٤٣٨٨
  . في الدعوى

  )٩٠٨ثاني ص مج القسم الثالث المجلد ال٢/٥/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٦/١٩٩٣الطعن (

  .المصروفات ال يقضي بها إال عن الطلب الذي يصدر فيه حكم منه للخصومة -٤٣٨٩
  )٩٠٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٦/١٩٩٣الطعن (

  .الحكم بمصروفات الدعوى على خاسرها -٤٣٩٠
 ١٢١م. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . إلزام الخصم الـذي كـسب الـدعوى بمـصروفاتها          -

  .مثال. تمرافعا
  )٩٠٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٥، ٢٣٣ انالطعن(
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مـن  . االلزام بمصروفات الدعوى في حالة إخفاق كـل مـن الخـصمين فـي بعـض الطلبـات                  -٤٣٩١
  .مثال.  مرافعات١٢٠م.سلطة محكمة الموضوع

  )٩٠٨ث المجلد الثاني ص مج القسم الثال١٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥، ٢٢٣ انالطعن(

. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بصفته بمـصاريف الـدعوى باعتبـاره المحكـوم عليـه فيهـا             -٤٣٩٢
  .ال خطأ
  )٩٠٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٢/١٩٩٥، ٨٠ انالطعن(

 طـرف بمـا     للمحكمة إلـزام كـل    : أثره. إخفاق كل من الخصمين في الدعوى في بعض الطلبات         -٤٣٩٣
  .دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما أو الحكم بها جميعاً على أحدهما

  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥١٧/١٩٩٩، ٥١٢ انالطعن(

النعـي  . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بـالمبلغ المقـضي بـه مـن تركـة مـورثهم                  -٤٣٩٤
علـة  . غيـر منـتج   . لقانون إللزامهم بالمصروفات بـصفتهم الشخـصية      عليه بخطئه في تطبيق ا    

  .ذلك
  )٧٤٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩الطعن (

 مرافعـات غيـر مـانع مـن إلزامـه           ٢٣٧/١إعفاء المحجوز لديه من الجزاء المقـرر بالمـادة           -٤٣٩٥
حد العيـوب المنـصوص عليهـا فـي المـادة           بمصروفات الدعوى التي تقام عليه بسبب اقترافه أل       

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

  )٧٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٥١/٢٠٠١الطعن (

وجـوب أن تقـضي المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها فـي               . أثـره .  الحكم المنهي للخصومة   إصدار -٤٣٩٦
  . مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب

جـواز االتفـاق بـين الخـصوم     . أثـر ذلـك  . ال يتعلق بالنظام العام. االلتزام بمصروفات الدعوى   -
مخالفتهـا لـذلك يعيـب حكمهـا ويوجـب          . زم المحكمة بـذلك   على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلت    

 .تمييزه جزئياً

  )٣٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٨٩/٢٠٠٠الطعن (

اليجـوز أن يقـضي عنـه       . الطلب الذي ال يصدر فيه حكـم منـه للخـصومة أمـام المحكمـة               -٤٣٩٧
  .بمصروفات

غ المحكمـة مـن اتخـاذ اإلجـراء التحفظـي المطلـوب             انتهاؤها بمجرد فرا  . دعوى إثبات الحالة   -
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. ال يعـد فـصالً فـي خـصومة        . قضاء المحكمـة بانتهـاء الـدعوى      . فيها بإيداع الخبير تقريره   
 . جزئياًا الطاعنة بالمصروفات يوجب تمييز حكمها تمييزاًإلزامه

  )٣٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٨/٢٠٠٥الطعن (

للمحكمـة فـي حـال رفـض الـدعوى إلزامـه            . فاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم      إع -٤٣٩٨
 .٣٨/١٩٦٤ ق٩٦/١م. بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة

  )٣٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٥الطعن (

. إلـزام كاسـب الـدعوى بهـا أو بعـضها          . سـتثناء اال. يلزم بها خاسـرها   . مصروفات الدعوى  -٤٣٩٩
إذا كـان الحـق مـسلماً بـه مـن      : ماهية هذه الحـاالت . تقديري للمحكمة إذا توافرت حاالت ذلك  

المحكوم عليه أو تسبب المحكوم له في إنفاق مصروفات ال فائدة منهـا أو تركـه خـصمه علـى                    
 ١٢١م  . ن تلـك المـستندات    جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة فـي الـدعوى أو بمـضمو              

وجـوب إلـزام   : أثـره . عدم توافر أي من هذه الحاالت الواردة علـى سـبيل الحـصر        . مرافعات
 .خاسر الدعوى بمصروفاتها

  )٣٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨١٥/٢٠٠٤الطعن (

 . من مصروفات الدعوىاًيلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزء. أتعاب المحاماة الفعلية -٤٤٠٠

  )٣٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١١/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٢٦٥/٢٠٠٥، ٢٦٤ انالطعن(

تقـضي بهـا المحكمـة مـن        . التزام خاسر الدعوى بمصروفاتها التي تشمل الرسـوم القـضائية          -٤٤٠١
ـ              : مؤدى ذلك . تلقاء نفسها  صم إلدارة الكتاب في حالة صدور الحكـم فـي الـدعوى وتحديـد الخ

الملزم بمصروفاتها الحق في مطالبة المدعي بالرسـوم المـستحقة عليـه باعتبـاره أنـه الملـزم                  
بتقديم نفقات اإلجراءات التي يباشرها أو تتم بناء علـى طلبـه أو مطالبـة الخـصم الملـزم بهـا                     

إذا حكـم علـى خـصم المعفـى مـن الرسـوم             . بموجب الحكم الصادر في موضوع الخـصومة      
 .مثال. أوالًوجبت مطالبته بها 

 )١٦٥ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/٥/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٧٥/٢٠٠٧الطعن (
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 ٣٠ .............................................المعاوضات والتبرعات الوكالة الخاصة ب -

 ٣١ .........................................................................الوكالة الخاصة -

 ٣٢ .........................................................................الوكالة الظاهرة -

 ٣٧ ........................................................................الوكالة المستترة -

 ٣٨ ...........................................................................وكالة التأمين -

 ٣٩ ........................................................................وكالة بالسمسرة -

 ٣٩ ........................................................................عقاريةالوكالة ال -

 ٤٠ ........................................................................الوكالة التجارية -

 ٤٢ ............................................................................وكالة العقود -

 ٤٦ .......................................................................... الوكالة بالبيع -

 ٤٦ ........................................................................الوكالة بالعمولة -

 ٤٧ ..............................................................الوكالة في عمليات البنوك -

 ٤٨ ............................................ وكالة الشريك على الشيوع عن باقي الشركاء-

 ٤٩ ............................................................................وكالة السفن -

 ٥١ ...........................................................................وكيل الحمولة -

 ٥١ ....................................................... الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل -

 ٥١ ....................................................الوكالة في مسائل األحوال الشخصية -

 ٥٢ ....................................................................الوكالة والنظام العام -

 ٥٢ .......................................................................تقدير أجر الوكيل -

 ٥٣ ...........................................................................انتهاء الوكالة -

 ٥٧ .............................................................................عزل الوكيل -

 ٥٩ ..........................................حظر تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم -



    - ٧٧٩ -  

;™ì½a;;;;;;;;;;;;@Êì;;@ @òzÐ–Ûa@á;Ó‰@ @
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 ٦٣ ............................................................ ................بوجه عام  -

 ٦٤ ............................................................الوالية على النفس والمال  -

 ٦٧ ........................................................ ................والية المحاكم  -

� �� �� �� �� �
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 ٧٥ ...........................................................................ماهية الحكم وطبيعته -

 ٧٦ ..................................................................... إصدار الحكم وإيداع مسودته-

 ٨٢ ...................................................................................بيانات الحكم -

 ٨٧ ...................................................................................أجزاء الحكم -

 ٩٠ ....................................................................................ديباجة الحكم -

 ٩٠ .........................................................جلساتالنطق بالحكم وانقطاع تسلسل ال -

 ٩١ ...............................................................التوقيع على نسخة الحكم األصلية -

 ٩١ .................................................. المشتملة على أسبابهالتوقيع على مسودة الحكم -

  -: الحكمتسبيب

 ٩٢ ..............................................................لتسبيبضوابط عامة في ا -

    -:تسبيب غير معيب

  ١٠٠  ...............................نتيجة الصحيحةالخطأ القانوني الغير مؤثر في الحكم وانتهائه إلى ال -

  ١٠٦  ....................................................د الحكممرافهم  الخطأ المادي الغير مؤثر في -

  ١٠٦  .................................................................. االستطراد الزائد عن حاجة الحكم-
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  ١١٠  ...................................................... االلتفات عن طلب التأجيل أو اإلعادة للمرافعة-

  ١١١  .......................................................... كفاية إحدى الدعائم التي أقيم عليها الحكم-

  ١١٦  ................................................................................ كفاية الرد الضمني-

  ١٣٠  ........................................................................ القرائن الصحيحة المتساندة-

  ١٣٢  ............................................................... تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرتين-

  ١٣٢  ............................................................................. اإلحالة على حكم آخر-

  ١٣٣  .................................................... إغفال الرد على الدفاع المبدي ممن لم يشرع له-

  ١٣٣  .................................................... إغفال الرد على مستندات لم يطلع عليها الخصم-

  ١٣٣  ......................................... دفاع غير مؤثر أو غير جوهري إغفال الرد على طلب أو-

 عدم ذكر الحكم نصوص مستندات أطرح أدلتها متى اكتفى باإلشارة إليها وكانت مبينة بمذكرات -
  ............................................................................................ موالخص

  
١٣٨  

  ١٣٨  .................. إغفال الرد على دفاع ظاهر البطالن أو الفساد أو ال يستند إلى أساس قانوني سليم-

  ١٤٨  .................................................. إغفال الرد على دفاع ال يصادف محالً من الحكم-

  ١٤٨  .........................................جرد من دليله إغفال الرد على القول المرسل أو الدفاع المت-

  ١٥٣  ...........................................سكوت الحكم عن الرد على أحد المستندات الغير مؤثرة -

  ١٥٣  ................. إغفال الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير إن تضمن التقرير رداً عليها-

  ١٥٩  ............................................................ عدم الرد على دفاع تنازل عنه الخصم-

  ١٦٠  .......................................................... إغفال الرد على دفاع متعلق بخصم آخر-

  ١٦٠  ...................................اللتها إغفال الرد على دفاع متعلق بمستندات لم يتمسك الخصم بد-

  ١٦٠  ......................................................... عدم الرد على طلب لم يبد بصورة جازمة-

  ١٦١  ................................................ تعويل الحكم على المستندات المقدمة تقديماً صحيحاً-

  ١٦١  ................. تصريح من المحكمةال الرد على مستند قدم في فترة حجز الدعوى للحكم دون إغف-
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  ١٦٢  ...................................... عدم تتبع الخصوم في أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقالالً-

  ١٦٣  ................................................................... إغفال طلب إدخال خصوم جدد-

  ١٦٣  ...................................وماً له عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يطلب منها ولم تر لز-

  ١٦٦  ............................................ النعي على الحكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له-

  ١٦٧  .............  من إجراءات اإلثبات الذي أصدرته من تلقاء نفسها عدول المحكمة عن إجراء-

  ١٦٨  ...........................................................................غ  االستخالص السائ-

  ١٧٦  ....................................................... قضاء القاضي بعلمه في الشئون العامة-

  ١٧٦  ............................................................... للثابت باألوراق ماال يعد مخالفاً-

  ١٧٧  ................................................................................ ماال يعد تناقضاً-

  ١٨١  .................................................................. ماال يعد فساداً في االستدالل-

  ١٨٢  ............................................................................... ماال يعد قصوراً-

  ١٨٣  ......................................................... عدم إفصاح الحكم عن سنده القانوني-

  ١٨٣  ........................................ إغفال األساس القانوني الذي أقام الحكم قضاءه عليه-

    -:تسبيب معيب

  ١٨٧  ......................................................... الخطأ في تطبيق القانون-١

  ١٨٧  ......................................................................... القصور-٢

  ٢١٠  ..............................................................ل الفساد في االستدال-٣

  ٢٢٠  .....................................................ائن المجتمعة فساد إحدى القر-٤

  ٢٢١  ...........................................................وراق مخالفة الثابت باأل-٥

  ٢٢٦  ......................................................................... التناقض-٦

  ٢٢٩  ..............................................................الدفاع اإلخالل بحق -٧
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  ٢٣٤  ........................................................  تسبيب الحكم االستئنافي-

  ٢٤٥  .........................................................  تسبيب أحكام المحكمين-

  ٢٤٦  ................................................... القضاء بما لم يطلبه الخصوم-

  ٢٤٦  ............................................................. أثر صدور الحكم-

  ٢٤٦  .................................................... أثر الحكم بعدم الدستورية-

    -:حجية الحكم

  ٢٤٧  ................................................................................بوجه عام -

  ٢٦٠  ...............................األحوال الشخصيةألحكام الصادرة في بعض مسائل  حجية ا-

  ٢٦١  ................................................. حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية-

  ٢٦٥  .......................................................................قتي حجية الحكم الو-

  ٢٦٥  ............................................................. حجية الحكم بإلغاء أمر الحجز-

  ٢٦٦  ..................................................................لمستعجلة حجية األحكام ا-

  ٢٦٦  ........................................................................ثبات حجية حكم اإل-

  ٢٦٦  ..........................................ن اليمين حجية الحكم الصادر بناء على النكول ع-

  ٢٦٧  ..............................................اوي التأديبية حجية األحكام الصادرة في الدع-

  ٢٦٧  ............................................رة في الدعاوي الدستورية حجية األحكام الصاد-

  ٢٦٧  ................................................... حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة-

  ٢٦٨  ....................................................... األحكام الصادرة في البيوع الجبرية-

  ٢٦٨  .............................................................حجية الحكم بالتعويض المؤقت-

  ٢٦٨  ...................................................... سمو الحجية على قواعد النظام العام -

  ٢٦٩  ............................................................................ حكم المحكمين -

  ٢٧٢  ......................................................................... حكم مرسى المزاد-
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  ٢٧٣  ................................................................ استئناف حكم مرسى المزاد-

  ٢٧٣  ............................................................. أثر صدور حكم شهر اإلفالس-

  ٢٧٤  .............................................................................. حق التصدي-

  ٢٧٦  ................................................................................. التجزئة-

    :لطعن في الحكما

  ٢٨١  ................................................................................. بوجه عام-

  ٢٩٢  ........................................................................... إجراءات الطعن-

  ٢٩٢  ......................................................................... قابلية الحكم للطعن-

  ٣١٥  ........................................................القبول المانع من الطعن في الحكم  -

  ٣١٦  ................................................ تعلق جواز الطعن في األحكام بالنظام العام-

  ٣١٧  ...........................................لذي تخضع له قواعد الطعن في األحكام القانون ا-

  ٣١٧  ................................................... حصر المشرع لطرق الطعن في األحكام-

  ٣١٩  ..................................................... الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم-

  ٣٢٤  ..................................................................... ميعاد الطعن في الحكم-

  ٣٣٢  ........................................................... ميعاد الطعن باالستئناف الفرعي-

  ٣٣٢  .................................................... األحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها-

  ٣٣٣  .......................................................................... أثر تمييز الحكم-

  ٣٣٦  ........................................................................... ماال يعد حكماً-

  ٣٣٧  ..............................................................المحكمين  الطعن في أحكام -

  ٣٣٧  ....................................................................... بطالن اإلجراءات-

    :أنواع من األحكام

  ٣٤٨  ............................................................................  الحكم القطعي-
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  ٣٤٨  ............................................ الحكم الصادر في دعاوي األحوال الشخصية-

  ٣٤٩  ................................................................ الحكم بالتعويض المؤقت-

  ٣٥٠  ............................................................ الحكم المقرر والحكم المنشئ-

  ٣٥١  ................................................................. الحكم المنهي للخصومة-

  ٣٥٢  ......................................................................... الحكم المستعجل-

  ٣٥٢  .....................................................................لحالة الحكم بإثبات ا-

  ٣٥٣  ........................................بسقوط الحق في التمسك بالحكم التمهيدي  الحكم -

  ٣٥٣  ....................................................................شهر اإلفالس الحكم ب-

  ٣٥٣  ..................................................................... الحكم بالمصروفات-

    : الحكمبطالن -

  ٣٥٤  .......................) بطالن الحكم(  الحكم  بطالن اإلجراءات المؤثرة في-

  ٣٦٧  ...............................................................  انعدام الحكم-

  ٣٧٠  ............................................................ ..  تفسير الحكم-

  ٣٧٤  .................................................. ..  القضاء الضمني للحكم-

  ٣٧٥  ......................................... ..  تصحيح الخطأ المادي في الحكم-

  ٣٧٩  .................................................  اإلعادة لمحكمة أول درجة-

  ٣٧٩  ........................................................ .....  قرار اإلحالة-

  ٣٨٢  ................................................................ إعالن الحكم-

  ٣٨٥  ....................................................... استنفاد الوالية-

  ٣٩٤  ...........................................................قادم الحكم ت-

  ٣٩٥  ..................................................... أثر صدور الحكم-

  ٣٩٧  ...................................... الطلبات بعض إغفال الفصل في -
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  ٣٩٩  .........................................................األحكام  تنفيذ -

  ٤٠٢  ..................................تنفيذ األحكام األجنبية وما في حكمها  -

  ٤٠٣  ................................................... أثر التنازل عن الحكم-

  ٤٠٣  .......................................................... مسائل متنوعة-

âbØyþa@¿@åÈĐÛa@ÖŠ�@ @  

Òbä÷n�üa@ @  

  ٤٠٥  .قواعد عامة: أوالً

  ٤١٨  .المصلحة في االستئناف: ثانياً

  ٤١٩  .ميعاد االستئناف: ثالثاً

  -:ئنافإجراءات االست: رابعاً

 ٤٢٥ .......................................................توقيع محام على صحيفته -١

  ٤٢٧  .......................................................... إيداع كفالة االستئناف-٢

 ٤٢٨ ........................................................ بيانات صحيفة االستئناف-٣

 ٤٣١ ..  جواز رفع أكثر من استئناف عن حكم واحد أو استئناف واحد عن أكثر من حكم-٤

  ٤٣٢ .......................................................... إيداع صحيفة االستئناف-٥

  ٤٣٢  .......................................... إعالن صحيفة االستئناف وإعادة إعالنها-٦

 ٤٤٠ ........................................ التمسك بالدفوع الشكلية بصحيفة االستئناف-٧

 ٤٤١ ........................  اإلجراءات والقواعد التي تسري على خصومة االستئناف-٨

 ٤٤١ .......................................................... تصحيح شكل االستئناف-٩

  ٤٤١  ................................ستئناف على حجية الشيء المحكوم فيه اال أثر -١٠

تئناف جميع األحكـام الـسابقة عليـه        استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع اس      -١١
  .............................................................................) شرطه(

  
٤٤٢  
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  ٤٤٤  ......................ستئنافال يجوز الطعن فيها باالالتي  األحكام التي يجوز أو -١٢

  ٤٦٩  ...............................اء استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر األد-١٣

  ٤٧٠  .............................................استئناف الحكم  من المانع القبول -١٤

  ٤٧٠  ..............................بنصاب االستئناف تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق -١٥

  ٤٧١  ............................................. صالحية القاضي لنظر االستئناف-١٦

    :نطاق االستئناف: خامساً

 ٤٧٢ ............................................................من حيث موضوعه -١

 ٤٨٧ ..............................................................نصاب االستئناف -٢

 ٤٨٧ .................................... أمام محكمة االستئناف تغيير سبب الدعوى -٣

 ٤٨٨ .............................لة عن خصومة أول درجةخصومة االستئناف مستق -٤

  ٤٨٨  ......................................خل فيهواإلدخال والتدمن حيث أشخاصه  -٥

  ٤٩٣  ............................ استئناف المدعي العام للحكم الجزائي الصادر بالغرامة-٦

  ٤٩٣  ...........................................................األثر الناقل لالستئناف -٧

  ٥١١  ........................................ابلاألثر الناقل لالستئناف الفرعي أو المق -٨

 ٥١١ .......................................تقدير سلطة محكمة االستئناف في إعادة ال-٩

  ٥١٣  .................................هود سلطة محكمة االستئناف في تقدير أقوال الش-١٠

 ٥١٣ ............................................ عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف-١١

  ٥٢٩  ....سلطة محكمة االستئناف في تدارك األخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف -١٢

 ٥٢٩ .............................................................. المقاصة القضائية-١٣

    :ماال يعد طلباًَ جديداً أمام االستئناف: سادساً

  ٥٣٠  ....................................................... ما استثنى بنص القانون-١
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  ٥٣١  ..................................................................  أوجه الدفاع-٢

  ٥٣٣  ........... يقصد به تحديده أو تصحيحهب األصلي أو ما يندرج في مضمون الطل-٣

  ٥٣٤  .................................. ......................... طلب األداء المعادل-٤

 ٥٣٥ ...............................................................األسباب المضافة -٥

 ٥٣٥ ...........................................المقابل االستئناف األصلي والفرعي و-٦

 ٥٤٠ .................................................... ال يضار المستأنف باستئنافه-٧

 ٥٤٠ ...................................................... سقوط خصومة االستئناف-٨

    :الستئناف كأن لم يكنتوقيع الجزاء باعتبار ا: سابعاً

 ٥٤١ ......................................................... لعدم إعالنه خالل الميعاد-١

 ٥٥٥ ......... لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خالل مدة الوقف الجزائي-٢

 ٥٥٦ ............................... شطبه  لعدم السير فيه خالل تسعين يوماً من تاريخ-٣

    .نظر االستئناف والفصل فيه: ثامناً

  ٥٥٨  ........................................................... .......... بوجه عام -

  ٥٥٨  ....................................................... استئناف حكم مرسى المزاد -

  ٥٥٩  .حق التصدي: تاسعاً

  ٥٦٢  .الطعن بالتزوير أمام االستئناف: عاشراً

  ٥٦٢  .اإلعادة لمحكمة أول درجة: حادي عشر

  ٥٦٤  .شطب االستئناف: ثاني عشر

  ٥٦٤  .تدخل النيابة أمام أول درجة ال يغني عن تدخلها في االستئناف: ثالث عشر

  ٥٦٥  .االستئنافيتسبيب الحكم : رابع عشر
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  ٥٧٤  .االستئنافترك الخصومة في : خامس عشر

  ٥٧٤  . مصروفات االستئناف: سادس عشر

  ٥٧٥  .أثر الحكم في االستئناف: سابع عشر

  ٥٧٦  .حجية الحكم االستئنافي: ثامن عشر

 أثر تمييز الحكم االستئنافي على دفوع المدعي عليه إلى سبق رفضه مع             :تاسع عشر 
 .رفض دعوى المدعي

  
٥٧٦ 

ŠÄäÛa@ñ…bÇg@÷bànÛa@ @  

  ٥٧٧  ......................................................... ..........م بوجه عا -

    :اعتراض الخارج عن الخصومة

  ٥٨٧  ......................................................... .......... بوجه عام -
� �� �� �� �  

ÉîjÛa@ÂëŠ‘@óÜÇ@āa�Çüa@ @٥٨٩  
< << << << <  

õa…þa@Šßaëcë@œöaŠÈÛa@óÜÇ@Šßaëþa@ @  

  ٥٩٠  ..................................................................على عرائض وامر األ -

  ٥٩٢  ............................................................................ أوامر األداء-

òîöüìÛa@ÞbàÇþaë@Šßaëþa@ @� �

  ٦٠٥  ................................................................. أوامر والئية-١

  ٦١٠  ................................................................ أعمال والئية-٢
� �� �� �� �

� �



    - ٧٨٩ -  
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  ٦١١  ...............................................  طبيعة االتفاق على التحكيم وأثره-١

 ٦١٧ ............................ شروط المحكم–ارهم واستبدالهم  قيد المحكمين واختي-٢

  ٦١٧  ....................................................ماال يعد اتفاقاً على التحكيم -٣

  ٦١٧  ............................ المحكمة المختصة بنظر ما ال يشمله اتفاق التحكيم-٤

  ٦١٨  .....................حكيمتظر الدفع ببطالن االتفاق على ال المحكمة المختصة بن-٥

 ٦١٨ ......................................................... إجراءات نظر التحكيم-٦

 ٦١٩ ......................... عدم تعلق الدفع بسبق االتفاق على التحكيم بالنظام العام-٧

  ٦٢٠  ............................................................. مشارطة التحكيم-٨

  ٦٢١  ........................................................ وقف خصومة التحكيم-٩

 ٦٢١ ............................................ التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح-١٠

  ٦٢١  ................................حكيمخضع له اتفاق الت التنظيم القانوني الذي ي-١١

 ٦٢٣ .................  في التحكيمإلعمالها قاضي األصل هو قاضي الفرع ال محل -١٢

 ٦٢٣ ..................................... تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها-١٣

 ٦٢٥ ............................ وتنحيهمم تعيين المحكمين وعدم صالحيتهم  ورده-١٤

 رد المحكمين وفقاً لالئحة مركـز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون                 -١٥
  .........................................................................الخليجي

  
٦٢٨  

    :الحكم في التحكيم

 ٦٢٩ .................................................  طبيعة حكم المحكمين وأثره-١

 ٦٣٠ ................................................................ تسبيبه وإصداره-٢



    - ٧٩٠ -  
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 ٦٣١ ............................ سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع  وتفسير المحررات-٤

 ٦٣٢ .................................................... أسباب بطالنه والطعن عليه-٤

 ٦٣٥ .........................................  التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية-٥

  ٦٣٦  ............................................. التحكيم في منازعات األسهم باألجل-٦

 ٦٣٧ .......................................... التحكيم في منازعات األحوال الشخصية-٧

 ٦٣٩ .........................١٩٩٥ لسنة ١١ التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم -٨

 ٦٤١ ..........................١٩٩٥ لسنة ٢٦ التحكيم وفقاًَ لقانون المناطق الحرة رقم -٩

 ٦٤٢ ..................................عمالية التحكيم الطبي في مجال المنازعات ال-١٠

 ٦٤٢ .................................................... التحكيم في مجال التأمين-١١

  ٦٤٢  ................................ وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وتنفيذه-١٢

 ٦٤٤ .................................................... تنفيذ حكم التحكيم األجنبي-١٣

  ٦٤٦  ...................................................... أتعاب ومصروفات التحكيم-١٤

@ @  

ˆîÐänÛa@ @  

  ٦٤٩  ........................................................ اختصاص قاضي التنفيذ-

  ٦٤٩  .....................................................بمقابل التنفيذ العيني والتنفيذ -

  ٦٥٠  ................................................................. إجراءات التنفيذ-

  ٦٥٣  ................................................... التنفيذ الجبري والسندات التنفيذية-

  ٦٥٤  ...................................................................حكام تنفيذ األ-

  ٦٦٠  ............................................ تنفيذ األحكام األجنبية وما في حكمها-
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  ٦٦٥  ............................................................ تنفيذ أحكام المحكمين-

  ٦٦٦  .....................................................فيذ أحكام المحكمين األجنبية تن-

  ٦٦٧  .................................................................. أوامر حبس المدين-

  ٦٦٨  ."...................................................طبيعته" األمر بإحضار المدين-

  ٦٦٨  "...................................ال تعد من أدوات التنفيذ" أوامر المنع من السفر -

  ٦٦٩  ............................................... التنفيذ بموجب المحررات الموثقة-

  ٦٦٩  .. ... التنفيذ بموجب محضر موقع من ذوي الشأن والموظف المختص بإدارة التنفيذ-

  ٦٧٠  ..................... ........................)أسهم االكتتاب( التنفيذ على األسهم -

  ٦٧١  ........................................ شرطه– الحجز على سكن المدين الكويتي -

  ٦٧١  ........................................................ التنفيذ على أموال المدين-

  ٦٧١  ..............................) الحجز التحفظي ( التنفيذ على ما للمدين لدى الغير-

  ٦٧٢  .................................................... جزاء عدم التقرير بما في الذمة-

  ٦٧٣  ............................................................. الدعوى بصحة الحجز-

  ٦٧٣  ........................................... التنفيذ على راتب الموظف أو ما يعادله-

  ٦٧٤  .................................................................... العرض واإليداع-

  ٦٧٥  ................................................................. التنفيذ على العقار-

  ٦٧٨  .............................................................. تنفيذ القرارات اإلدارية-

  ٦٧٩  ........................................................... منازعات التنفيذ الوقتية-

  ٦٨٠ ............................................................... توزيع حصيلة التنفيذ-

  ٦٨٠ ..................................................................... استحالة التنفيذ-
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 ٦٨١  ...................................................................... إدارة التنفيذ-

 ٦٨٢  .............................................................. إعالن السند التنفيذي-

  ٦٨٣ .................................................................. قاضي البيوع -

 ٦٨٤  ..................................................................... مسائل متنوعة-

ò;;;;;;�aŠ§a@ @  

  ٦٨٨  ..................................................................... عام بوجه -

ïöbšÔÛa@óÐ–½a@ @  

  ٦٩٢  .....................................................................بوجه عام  -
� �

  

ÞbØ;;;;;‘⁄a@ @  

  ٦٩٣  .....................................................................بوجه عام  -

    

� �� ������Œv;;;§a@ @  

  ٦٩٤ ................................................................إجراءات الحجز -١

  ٦٩٧ ..................................................................آثار الحجز -٢

  ٦٩٧ ...............................................................الحجز التحفظي -٣

 ٧٠٣ .....................................................لدى الغيرحجز ما للمدين  -٤

 ٧١٠ ...............................................................الحجز التنفيذي -٥

 ٧١٠ ..........................................................الحجز المتعلق بالتفليسة -٦

 ٧١١ ...........................................................العقار الحجز على  -٧

 ٧١٢ ....................................................الحجز على خطاب الضمان -٨



    - ٧٩٣ -  
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  ٧١٢  ..................................................... اعتبار الحجز كأن لم يكن-٩

 ٧١٣ .......................................................... التظلم من أمر الحجز-١٠

 ٧١٥ ............................................................ حصيلة تنفيذ الحجز-١١

 ٧١٥ ....................................................... ماال يجوز الحجز عليه-١٢

  ٧١٧  ................................................................بطالن الحجز -١٣

  ٧١٩  ........................................................... التعويض عن الحجز-١٤

    

@Šßc½aŠÐ�Ûa@åß@Éä@ @  

  ٧٢٠  ..................................................................... عام بوجه -

lbnØÛa@ñ‰a…g@ @٧٢٤  

@ @  
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  ٧٢٥  .بوجه عام: أوالً

  ٧٤١  .أتعاب المحاماة: ثانياً

  ٧٤٧  .دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة: ثالثا

  ٧٤٩  . المحامينتأديبمجلس : رابعاً

� �� �� �� �  
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  ٧٥١  .....................................................................جه عام بو -

  ٧٥٣  ................................................................ الرسوم القضائية-

  ٧٧٠  .......................................................... إدارة الرسوم القضائية-



    - ٧٩٤ -  
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  ٧٧١   ................................................... الرسوم على األرض الفضاء-

@ @  

ôìÇ†Ûa@Ñí‰b–ß@ @  

  ٧٧٢  .....................................................................بوجه عام  -
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