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º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

ΩÓ°ùdG π°†aCG ¬«∏Y óªfi Éfó«°S ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ÚŸÉ©dG ÜQ ¬∏d óª◊Gh

. . . ó©Hh ,Ú©ªLCG  ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh º«∏°ùàdG ”CGh

äÉµ∏e ¬H ≥∏£æJh ,IóÄaC’G ¬«dEG ìÉJôJh ,¢SƒØædG ¬«dEG øÄª£J lπ«∏L k≈æ©e ∫ó©dG ¿EG

¥ƒ©J »àdG äÓµ°ûŸG πM ‘ º¡°ùojh ´óÑoj ,¬dÉeh ¬°VôYh ¬°ùØf ≈∏Y øeB’G ¿É°ùfE’G

øWGƒŸG Qƒ©°T ∞YÉ°†àjh ÇOÉÑŸG ô≤à°ùJh º«≤dG ¿É°üJ √óMh ∫ó©dÉH h ,¬àeCG IÒ°ùe

.¿É°ùfE’G AÉæH ƒ∏©jh ¬æWƒd AÉªàf’ÉH

ÉkæeCG ÌcCG G kô°VÉM ó°ûæj ô°†ëàe ™ªà› …C’ ±GógC’G áªbh äÉjÉ¨dG ájÉZ ∂∏Jh

.G kQÉgORGh ká©aQ ÌcCG Ék∏Ñ≤à°ùe ±ó¡à°ùjh ,G kQGô≤à°SGh

∫ó©dG ¿Éc ,É¡«∏Y øeh ¢VQC’G ¬∏dG çôj ≈àMh ,¿ƒµj ≈fCGh ,¿É°ùfE’G ¿Éc òæeh

óFGQh ¬æeCG êÉ«°Sh É k©«ªL ájhÉª°ùdG ¬©FGô°T ôgƒLh ¬jôµØe πeCGh ¬JÉ«M º∏M ≈≤Ñ«°Sh

É kbƒeôe É kaógh É¡°SQÉMh äGQÉ°†◊G ™fÉ°Uh Ωó≤àdGh á©aô∏d ≥jôW πc ≈∏Y ¬ÑcQ

ádÉ°SQ ôgƒL ƒg ∫ó©dG ≥«≤– ¿CG Éªc ,É¡«æWGƒe ídÉ°üe »YGôJ »àdG ∫hódG áaÉµd

kÓeÉµàe kÓeÉ°T ÉkeÉ¶f ¿ƒµjh ¬d Oôéàj kAÉ°†b ¬«∏Y º«≤J ¿CÉH ádhódG ¬≤≤ëàa AÉ°†≤dG

.G kójÉfih kÓ≤à°ùeh G kô≤à°ùe

äÉjÉ¨dG ájÉZ ƒg …òdG ∫ó©dG ≥«≤ëàd AÉ°†≤d ∫ƒcƒŸG QhódG á«ªgCÉH Éæe G kQƒ©°Th

≈∏Y ¬æ«©J »àdG QGhOC’G áaÉc øe ¬æ«µ“ Ú©àj ¬fEÉa OÓÑdG ´ƒHQ ‘ ádGó©dG ô°ûædh

¿ƒµj »µd ∂dPh É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG ¬àdÉ°SQ ≥«≤– ≈∏Y ΩÉ«≤dGh ¬JÉ«dhDƒ°ùÃ ´Ó£°V’G

´hôØH áWÉME’G ∂dòch á«¡≤ØdGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dÉH áWÉME’G ÚH ™ªéj Ékjô°üY kAÉ°†b

.É«∏©dG áªµÙG É¡«∏Y äô≤à°SG »àdG ÇOÉÑŸGh ΩÉµMC’Gh áaÉc ¿ƒfÉ≤dG Ωƒ∏Y



áªµÙG ΩÉµMC’ ájô°û©dG áYƒªéª∏d ∫hC’G QGó°UE’G Ωó≤f ÉæfEÉa ôeC’G Gò¡H kÉfÉÁEGh

É¡«∏Y äô≤à°SG »àdG ÇOÉÑŸGh óYGƒ≤dG áaÉc º°†J »àdGh â°†e äGƒæ°S ô°û©d É«∏©dG

á«Yô°ûdGh á«fóŸGh á«FGõ÷G ÉjÉ°†≤dG ‘  á«°VÉŸG ô°û©dG äGƒæ°ùdG ‘ É«∏©dG áªµÙG

.á«dÉª©dGh ájQÉéàdGh

á˘˘˘dÓ÷G ÖMÉ˘˘˘°U Iô˘˘˘°†M É˘˘˘f’ƒŸ ¿É˘˘˘aô˘˘˘©˘˘˘dGh ô˘˘˘µ˘˘˘°ûdÉ˘˘˘H ¬˘˘˘Lƒ˘˘˘JCG ΩÉ˘˘˘˘≤ŸG Gò˘˘˘˘g ‘ »˘˘˘˘æ˘˘˘˘fEGh

 º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG-‘ ádGó©dG ìô°U ¬«dEG π°Uh ÉŸ -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM

¬àdÓL ógÉ©f ÉæfEGh ,lπ≤à°ùelAÉ°†b É¡H »àdG ∫hódG ±É°üe ‘ âë°VCG  »àdGh ÉfOÓH

.≥aôŸG ∂dòH ¢Vƒ¡ædG ‘ Ékeób »©°ùdG ≈∏Y

ÚjQGOE’Gh ÚæØdGh ÚãMÉÑdGh  IÉ°†≤dG áaÉc ¤EG ôµ°ûdÉH ¬LƒJCG »æfEÉa ÉkeÉàNh

.ó¡÷G ∂dP ≈∏Y GƒeÉb øjòdG Ú≤bóŸGh

,,,≥«aƒàdG ‹h ¬∏dGh

…ó``«©°SƒÑdG ó```ªMCG ø`H ¥É````ë`°SEG .O

É``«∏©dG á``ªµÙG  ¢ù``«FQ

AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf

AÉ°†≤∏d ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ



º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

¬∏dG √ó¡j øe ,¬«dEG Üƒàfh ¬jó¡à°ùfh √ôØ¨à°ùfh ¬H Ú©à°ùfh √óªëf ¬∏d óª◊G ¿EG

Éfó«°S ¿CG ó¡°ûfh ¬∏dG ’EG ¬dEG ’ ¿CG ó¡°ûfh ,¬d …OÉg Óa π∏°†j øeh ¬d π°†e Óa

 ¬∏dGóÑY øH óªfi ÉfQÉ°üHCG Qƒfh ÉæÑ«ÑMh-ÉeCG , ¬dƒ°SQh √óÑY - º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U

:ó©H

√AÉ«ÑfCG ¬∏dG å©H ,∫ó©dG áeÉbEG ≈∏Y ΩGƒ≤dG ¬fC’ ≥◊G ¬∏dG Qƒf øe ¢ùÑb AÉ°†≤dG ¿EÉa

Éæ∏°SQ Éæ∏°SQCG ó≤d) :¬∏jõæJ ºµfi ‘ ¤É©J ¬dƒ≤d ¬≤∏N ≈∏Y ¬àéM Gƒª«≤«d ¬∏°SQh

.25: ójó◊G  (§°ù≤dÉH ¢SÉædG Ωƒ≤«d ¿Gõ«ŸGh ÜÉàµdG º¡©e ÉædõfCGh äÉæ«ÑdÉH

káfÉµe ÉgõYCGh G kô£N É¡∏LCGh G kQób äÉj’ƒdG ≈∏YCG AÉ°†≤dG áj’h  âfÉc Éæg øeh

ΩôëoJ É¡Hh ,∂Ø°ùJ É¡fhóHh AÉeódG º°ü©J É¡H ¿C’ G kôcP É¡aô°TCGh ÉkfCÉ°T É¡ª¶YCGh

Rƒéj Ée º∏©oj É k°†jCG É¡Hh ,Ö∏°ùoJ É¡fhóHh ∫GƒeC’G ¿É°üoJ É¡Hh ,∂à¡oJ É¡fhóHh ¢VGôYC’G

.Üóæojh √ôµojh Ωôëoj Éeh äÓeÉ©ŸG øe

Qó≤H ¬fEÉa ,É¡«a ∫ó©dG ƒª°ùH É¡JQÉ°†M ó∏îJh ,É¡bÓNCÉH É«– ·C’G  âfÉc GPEGh

≈≤Ñàa º∏¶dG ô°ùëæj Ée Qó≤H  ΩƒµÙGh ºcÉë∏d ájÉªMh kÓX ádGó©dG ∞«°S óàÁ Ée

≈∏Y Ωƒ≤j …òdG AÉ°†≤dG ádÉ°SQ  ôgƒL  ƒg ∫ó©dG ≥«≤–h ,É«∏©dG »g ≥◊G áª∏c É kªFGO

kÉWhô°T â©°Vh ób á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ¿EÉa IÉ°†≤dGh AÉ°†≤dG á«ªgC’ G kô¶f ôeC’G Gòg

∂dP ‘h , ´QƒdGh º∏©dG Éªg ÚWô°T ºgCG ¿CG ’EG ,AÉ°†≤dG ¤ƒàj ≈àM »°VÉ≤dG ‘ IóY

‘ Ωƒ«dG ™ªàŒ IÉ°†≤dG ∫É°üN iQCG ’) :¬æY ¬∏dG »°VQ ¢ùfCG øH ∂dÉe ΩÉeE’G ∫ƒ≤j

.‹h ´QƒdGh º∏©dG ¿Éà∏°üN É¡æe ™ªàLG ¿EÉa ,óMCG

á˘˘˘aô˘˘˘©ŸGh åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh OÉ˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘L’Gh º˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Ωƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘j AÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG ¿CG ó˘˘˘˘cDƒŸG ø˘˘˘˘e ¿É˘˘˘˘c ÉŸh

áªµÙG É¡«∏Y äô≤à°SG »àdG ÇOÉÑŸG É k°†jCGh á«fƒfÉ≤dGh á«Yô°ûdGh á«¡≤ØdG ¢Uƒ°üædÉH

Éæe kÉfÉÁEGh ,º¡FÉª∏Yh IÉ°†≤dG ñƒ«°T É¡JÉÑæL ÚH º°†J »àdG áªµÙG É¡Ø°UƒH É«∏©dG



Qób ÈcCG GƒdÉæ«d ∂dPh IÉ°†≤∏d kÉæ«©e ¿ƒµJ »µd äGhOC’Gh πÑ°ùdG áaÉc ÒaƒJ ÜƒLƒH

â°†e äGƒæ°S ô°ûY ∫ÓN É¡«∏Y ô≤à°ùŸG á«FÉ°†≤dG ÇOÉÑŸG áaÉc á©HÉàeh áaô©ŸG  øe

º˘¡˘KÉ˘˘ë˘˘HCGh º˘˘¡˘˘eÉ˘˘µ˘˘MCG ‘ IÉ˘˘°†≤˘˘∏˘˘d G kOGR ¿ƒ˘˘µ˘˘à˘˘d É˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG á˘˘ª˘˘µÙG É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y äô˘˘≤˘˘à˘˘°SG »˘˘à˘˘dGh

∫hC’G QGó°UE’G Ωó≤f ÉæfEÉa ¿ƒfÉ≤dÉH Ú∏¨à°ûŸGh Ú∏eÉ©dG  áaÉµd É k°†jCGh á«FÉ°†≤dG

∂dPh É«∏©dG áªµÙG É¡«∏Y äô≤à°SG »àdG ÇOÉÑŸGh óYGƒ≤dG áaÉµH ájô°û©dG áYƒªéª∏d

Ée á«HOC’G áª«≤dG øe É¡d ¿ƒµj »àdG á«fƒfÉ≤dG ÇOÉÑŸG ∂∏àH äÉgÉŒ’Gh iDhôdG ó«Mƒàd

¬°VôY OÉ©j Éª«a É¡JGP É«∏©dG áªµÙG É¡eõà∏Jh πH É¡LÉ¡àfG ≈∏Y ºcÉÙG πªëj

.É¡«∏Y

πª©dG Gòg ‘ ºgÉ°S øe πµd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG πjõéH ¬LƒJCG ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ »æfEGh

Ú«fƒfÉ≤dG ÚãMÉÑdGh É«∏©dG áªµÙÉH »æØdG ÖàµŸG AÉ°†YCG á∏«°†ØdG ÜÉë°UCG øe

¿ƒµàd É¡ÑjƒÑJh É¡LGôNEGh ÇOÉÑŸG ºµ∏J ∞«æ°üJ ‘ ÚjQGOEGh Ú≤bóe øe Ú∏eÉ©dGh

ôjƒ£Jh AÉæÑd ∂dPh ¿ƒfÉ≤dGh AÉ°†≤dG ∫ÉLQ øe ™∏£eh åMÉHh ÇQÉb πc …ój ÚH

Iô°†M Éf’ƒe äÉ¡«LƒJh iDhôH øjó°TÎ°ùe ·C’G ¬H »gÉÑf Úàe »FÉ°†b  ìô°U

 º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U-.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM

¥Éë°SEG .O / ï«°ûdG á∏«°†Ød ¿Éaô©dGh ôµ°ûdG ∫õLCG ¿CG ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ »æJƒØj ’h

 …ó«©°SƒÑdG óªMCG øH-¢ù«FQ AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ÖFÉf É«∏©dG áªµÙG ¢ù«FQ

»bôdG  kGó°TÉf ¬àbh »æØjh  √ó¡L ¢Sôµj …òdG - AÉ°†≤∏d ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏›

.É¡«∏Y ÚªFÉ≤dGh ádGó©∏d  QÉgOR’Gh

¬∏dG ¥ó°U |º«µ◊G º«∏©dG âfCG ∂fEG Éæàª∏Y Ée ’EG Éæd º∏Y ’ ∂fÉëÑ°S} ÉkeÉàNh

º«¶©dG

»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ÖdÉW øH OƒªM
É``````«∏©dG áªµëª`dG »``````°VÉ````b
»`````æØ``dG Ö```````àµŸG ¢ù``````«FQ
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(CG)

OÉ¡àLEG `` ÖÑ°S ÓH AGôKEG `` ΩÉY äÉÑKEG `` IÉeÉfi ÜÉ©JCG )

`` ΩGôMEG `` ádÉMEG `` IôLCG `` »°VÉ≤àdG äGAGôLEG `` ôLCG ``

`` QÉ£NEG `` á«ÑW AÉ£NCG `` ¢UÉ°üàNEG `` á«°üî°T ∫GƒMCG

IOÉYEG `` ádÉ≤à°SG `` ±ÉæÄà°SEG `` ádGREG `` ∫ÉNOEG `` AÓNEG

•É°ùbCG `` ¢SÓaEG `` IÒ¶f ∫ÉªYCG `` ¿ÓYEG `` QÉ°ùYEG `` ô¶f

(QGòfEG `` QÉéjEG `` á«∏gCG `` ´ÉØàfG `` áfÉeCG `` ΩGõàdEG ``
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 إثبات عام
 عدالقوا

 ١................................................سلطة حمكمة املوضوع :
 ٢.........................................................عبء إثبات: :

 وسائل اإلثبات:
 ٤ـ ٣.....................................................إقرار: :........

 ٧-٥..................................................بينة:..............
 ٨..............................................خربة(إلزامها) :.........

 ٩....................................................خربة (جماهلا): :...
 ١٠......................كمة يف األخذ هبا): :.........خربة ( سلطة املح

 ١١..........................................شهادة(نصاهبا) :..........
 ١٣ـ١٢.........................................شهادة ( ردها): :.........

 ١٤...............................................قرينة:(األمر املقيض) :
 ١٦-١٥..........................................قرينة (قبول احلكم): :..

 ١٧.................................................مستندات:(حكم) :
 ١٨..............................................مستندات(حمرر موثوق:

 ١٩...........................مناقشتها): :.................. مستندات(
 ٢٠.............................بوهلا): :..................مستندات( ق

 ٢١..........................................مستندات ( صك): :......
 ٢٢...............................................حمرر: :..............

 ٢٣..........................................وثيقة: :..................
 ٢٦-٢٤................................................يمني:(توجيهها) :

 ٢٧...................................................يمني حاسمة:  : 
 ٢٨..................................................يمني (رفضها): :

 ٢٩..............................لتخلف عنها) :...............يمني(ا
 ٣٠ .............كمة عىل طلبها): :.................يمني (عدم رد املح

 ٣١.........................................................يمني متممة
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 موجز القواعد:
 سلطة حمكمة املوضوع:

 القات حمكمة املوضوعـ حتصيل الوقائع يف الدعو وتقدير الدليل من إط١
 عبء إثبات:

 ـ مدعي احلدث عليه البينة، ألن األصل عدمه.٢
 وسائل اإلثبات:

 إقرار: 
معرفته باللغة العربية للطعن يف إقراره لد الكاتب بالعدل. ـ ادعاء املقر عدم ٣

أثره الرفض ملخالفة الواقع، ألن األصل يف الكاتب ال يكتب إال عىل من يفهم 
 شهدون إال عىل من يتحدث العربية.العربية وكذلك الشهود ال ي

فسري ـ  انرصاف اإلقرار إىل الواقعة املقر هبا دون سواها . مؤداه . عدم جواز ت٤
 . مدلول اإلقرار الضمني ليشمل وقائع غري املقر هبا

 بينة:
 ـ بينة املدعي مقدمة عىل بينة املدعى عليه عند التعارض. ٥
عىل الغائب بال بينة واعتبار غيابة بمثابة االعرتاف . خمالف للرشيعة  احلكمـ٦

 والقانون . أثره . نقض احلكم.
اضهم وال تستباح إال بوجه صحيح ـ حرمة أموال الناس كحرمة دمائهم وأعر٧

 الظن والتخمني أثره واألصل براءة الذمة حتى يصح شغلها. اعتامد احلكم عىل
 نقض احلكم.
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 خربة(إلزامها):
ـ يتعني عىل املحكمة يف املسائل الفنية البحتة التي ال تدخل يف دائرة معرفة ٨

. جتاهل احلكم لذلك  املحكمة القانونية االستعانة باخلربة الفنية يف هذا املجال
 ن.يكون قد جتنب صحيح القانو

 خربة (جماهلا):  
ـ تقترص مهمة اخلبري عىل حتقيق الواقع وإبداء الرأي يف املسائل الفنية . مؤداه . ٩

 ونية ليست من اختصاص أهل اخلربة.املسائل القان
 خربة ( سلطة املحكمة يف األخذ هبا): 

دلة املطروحة يف الدعو خيضع لتقدير حمكمة ـ إن تقرير اخلبري شـأنه شأن األ١٠
تضمنته املوضوع. خمالفة املحكمة له مرشوط بتعليل رأهيا تعليال سائغاً يتفق مع ما 

 األوراق ويقتضيه القانون.
 شهادة(نصاهبا):

 ـ شهادة الواحد ال تقبل يف إثبات احلقوق.١١
 شهادة ( ردها):

. االستثناء. شهادة األصول والفروع ـ مطلق القرابة ليست موجبة لرد الشهادة١٢
 ة أحد الزوجني لآلخر.أو شهاد

التفات املحكمة عن سامع شهود مدعي صورية الصك تعويالً عىل أن  ـ ١٣
الترصف القانوين الذي تزيد قيمته عن ألف ريال ال يثبت إال بالكتابة استناداً إىل 

جب عىل املحكمة ) من قانون اإلثبات إخالل بحق الدفاع ، الوا٤١املادة (
  عند عدم إثبات البينة لذلك التحقيق يف ذلك وتوجيه اليمني
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 قرينة:(األمر املقيض):
ـاحلكم احلائز حلجية األمر املقيض فيه يكون حجة و ال جيوز قبول دليل ينقض ١٤

احلجية . علة ذلك . حسم النزاعات ، احليلولة دون تناقض األحكام . رشوط 
 اخلصوم ، واحتاد املحل أو املوضوع ، واحتاد السبب.احلق املدعى به: احتاد 
 قرينة (قبول احلكم):

 احلكم أثره. عدم جواز الطعن فيه.ـ طلب تنفيذ احلكم قرينة عىل قبول ١٥
عدم توجيه اإلخطار الكتايب هبالك أو تلف البضاعة املرسلة قرينة بسيطة ــ  ـ١٦

أن الناقل سلم البضاعة  ) من القانون البحري ــ عىل٢٥٥وفقا لنص املادة (
 باحلالة التي وصفت هبا يف سند الشحن ويصح إثبات العكس . املدة املحددة

 لإلخطار ليست من النظام العام .
 مستندات:(حكم): 

ـ احلكم أقو سند يعتد به وهو حجة يف مضمونه إال أنه ال يبطل حق الغري.  ١٧
 مؤد ذلك . تسمع الدعو من الغري.

 موثق): مستندات( حمرر
ـ السند الرسمي حجيته عىل الغري التي ال يطعن فيها إال بالتزوير هي إثبات ١٨

الواقعة املدونة هبا التي بارشها املوظف أو وقعت أمام سمعه وبرصه . ما عدا ذلك 
 فللغري إثباته بكافة طرق اإلثبات.

 مستندات( مناقشتها):
يف املوقع من املنسوب إليه. ـ التفات املحكمة وعدم مناقشتها للمستند العر ١٩

 ره نقض احلكمأث
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 مستندات( قبوهلا):
ـ قبول املستندات . رشطه القانونى . أن تكون حمررة باللغة  العربية أو مرفقاً  ٢٠

 أثره . الحجة هلا ىف اإلثبات .  هبا ترمجتها إىل العربية . خمالفة ذلك .
 مستندات ( صك):

ت بعد االعرتاف به وإصدار ملكيا ـ اعرتاض وزارة اإلسكان عىل الصك٢١
 استنادا عليه. أثره . الرفض . 

 حمرر:
ـ املحررات العربية حجة عىل املحررات باألجنبية عند التعارض. تعلق ذلك  ٢٢

 بالنظام العام . أثر خمالفة ذلك.
 وثيقة:

ـ تقديم املؤسسة وثيقة إلغاء التأمني من اهليئة العامة للتأمينات االجتامعية ٢٣
راء تقوم به يل عىل استقالة العامل غري مقبول. علته. ذلك إن هذا اإلجكدل

 املؤسسة دون العامل.
 يمني:(توجيهها):

ـ ليس لألوالد توجيه اليمني إىل جدهتم ألهنا بمنزلة األم يف االحرتام. توجيه ٢٤
 اليمني إليها مناف لالحرتام وسبب لقطيعة الرحم. 

ن قصد هبا التعسف أو وجد من البينات ما ـ للقايض رفض توجيه اليمني . إ٢٥
 يكفي لإلثبات.

 ـ عدم توجيه املحكمة اليمني عىل املدعى عليه حالة عجز املدعي إثبات٢٦
 صورية املحرر . أثره نقض احلكم.
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 يمني حاسمة:
ـ  اليمني احلاسمة احتكام من يعوزه الدليل لقول خصمه وهى حق لكال ٢٧

توجيه اليمني . حاالته . أن تكون الوقائع  اخلصمني . سلطة القايض يف رفض 
موضوع احللف غري متعلقة بالدعو أو غري منتجة فيها ،أو غري جائز قبوهلا 
قانوناً، أن يكون فيها خمالفة للنظام العام واآلداب ، أن يكون اخلصم متعسفاً يف 

ن توجيهها . تقدير التعسف و الكيد سلطة تقديرية ملحكمة املوضوع . رشطه . أ
 تعقيب عليها من املحكمة العليا. تقيم قضاءها عىل أسباب سائغة. مؤداه . ال

 يمني (رفضها):
 الدعو.   ـ رفض املدعي يمني خصمه بعد عجزه عن إقامة البينة . أثره: رفض٢٨

 يمني(التخلف عنها):
ـ عىل املحكمة إذا ختلف من حدد له جلسة ألداء اليمني أن تؤجل إىل جلسة ٢٩

 عتبار التخلف من اجللسة األوىل نكوالً. أثره. نقض احلكم. ثانية. ا
 يمني (عدم رد املحكمة عىل طلبها):

ـ عدم رد املحكمة عىل طلب توجيه اليمني قصور يف احلكم . مؤداه . نقضه ٣٠
 ملخالفته القاعدة الفقهية.

 يمني (متممة):
 مة. ماهيتها وأثرهاـ اليمني املتم٣١
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 القواعد القانونية:
 حمكمة املوضوع: سلطة

ـ  إن حتصيل الوقائع يف الدعو وتقدير الدليل والرضر فيها هو من إطالقات ١
حمكمة املوضوع وال رقابة عليها يف ذلك ما دامت اعتمدت عىل أسباب صحيحة 

 وأدلة قوية هلا مأخذها يف األوراق ، ومل خترج عن دائرة احلق والعدل.
 )م١٦/١٢/٢٠٠٦جلسة–م رشعي عليا ٦٣/٢٠٠٦(الطعن رقم

 ٧ق س ١١:املبدأرقم
 ينظر:

 م٥/٤/٢٠١٠ جلسة–م عاميل عليا٢٠٠٩/ ١٣٥(الطعن رقم 
 )١٠س ق  -١٠٤:املبدأرقم

 م٢٢/١١/٢٠٠٨جلسة–م رشعي عليا٦٨/٢٠٠٨(الطعن رقـم

 ٩ ق س) ٣:املبدأرقم
 م٢٧/١/٢٠٠٨جلسة–م مدين ثانية عليا ٥٢٤/٢٠٠٧(الطعن رقم

 ٨ ق س) ٤٩:املبدأرقم
 م١٦/١٢/٢٠٠٦جلسة–م رشعي عليا٦٣/٢٠٠٦(الطعن رقم

 ٧ ق س) ١١:املبدأرقم
 م١٨/٣/٢٠٠٦جلسة–م  مدين ثانية عليا٢٠٠٥/ ١٤٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٥٥:املبدأرقم
 م ٢٢/١١/٢٠٠٤جلسة–م  عاميل عليا٢٠٠٤/ ٧٦(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٥٥:املبدأرقم
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 عبء اإلثبات:
وداً يف األرض موضوع يتضح من فحو كالم الطرفني أن هناك باباً موجـ ٢

النـزاع وأحداثاً أخر يقول الطاعن أن املشرتي هو الذي أحدث الباب وكبس 
بعض األرض الستخدامه طريقاً له بينام املشرتي ينكر حدوث الباب وجييب بأن 
الباب موجود قبل رشائه األرض وكذلك ينكر األحداث األخر من قبله فهنا ال 

ذلك أن من ادعى احلدث عىل اآلخر هو املدعي  بد من تقعيد الدعو واحلق يف
وعليه البينة لصحة دعواه ألن األصل عدم احلدث ومدعيه هو املدعى وهذا ما 

 .أغفلت عنه املحكمة
 م٢٧/١/٢٠٠٨جلسة–م مدين ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٢٧٠(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤٧:املبدأرقم
 ينظر:

 م٢٤/١/٢٠١٠ جلسة–م مدين عليا ٥٢٥/٢٠٠٩(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٢٧:املبدأرقم

 م١٢/١٢/٢٠٠٩ جلسة–م مدين عليا ٨٥٩/٢٠٠٨(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٣٧:املبدأرقم
 م١٢/١١/٢٠٠٧ جلسة–م عاميل عليا ١٨٧/٢٠٠٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٠٤:املبدأرقم
 م ٣/٢٠٠٧/ ٧ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٧٨(الطعن رقم 

 ٧) س ق ١٤١املبدأ رقم:
 م ٣/٢٠٠٤/ ٣١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٣/ ١٨٨(الطعن رقم 

 ٤) س ق ١٣:املبدأرقم
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 إقرار:
إن إقرار الطاعن ثبت كتابة لد اجلهة املختصة وهي دائرة الكاتب بالعدل ـ ٣

وكون الطاعن يدعي عدم معرفته باللغة العربية عندما أقر باحلق لد الكاتب 
الكاتب ال يكتب عىل بالعدل فهو ادعاء خيالف الواقع ، إذ املعروف استقراءً أن 

أحد إال بعد إقراره بام عليه من حق ثم يتلو عليه بام أقر به وكذلك الشاهدان 
يشهدان عىل إقراره وال يمكن الكتابة عليه دون معرفته باللغة العربية أو بوساطة 

 .مرتجم يرتجم إقراره
 م ٢/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٤٥٤(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٥٤:املبدأرقم
املقرر قانوناً أيضاً وفق القواعد العامة يف اإلثبات أن اإلقرار ينرصف إىل ـ ٤

الواقعة املقر هبا وحدها دون سواها واإلقرار سواء أكان رصحياً أو ضمنياً ينبغي 
أال يعتد به إال يف شأن تلك الواقعة املقر هبا وال جيوز قانوناً تفسري مدلول اإلقرار 

 قائع أخر غري تلك املقر هبا.الضمني ليشمل و
 م ٥/٢٠٠٧/ ٢٥ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٨٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٧٨:املبدأرقم
 بينة:

ـ األصل أن البينة ترشع يف جانب املدعي لضعفه وقوة جانب املدعي عليه حسبام ٥
 قرره الفقهاء من كون بينة اخلارج الذي مل يكن اليشء املدعى به يف يده مقدمة عىل

 بينة الداخل وهو الذي اليشء يف يده.
 م٣/٦/٢٠٠٧جلسة–م مدين ثانية عليا ٤٠٦/٢٠٠٦و ٤٠٤(الطعنان رقام رقم

 ٧ ق س) ٩٣:املبدأرقم
ـ بام أن املحكمة سمعت الدعو ومل حيرض الطاعن ليبدي دفاعه، كان عىل ٦

املحكمة أن تطلب من املطعون ضده ما يثبت دعواه من مستندات أو شهود بل 
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ندت يف إثبات احلق بعدم حضور الطاعن وجعلت غيابه بمثابة اعرتاف، وهذا است
ما ال يقره رشع وال قانون فالقاعدة الرشعية يف إثبات احلقوق املدعاة عامة سواءً 
كان املدعى عليه حارضاً أم غائباً، وقد طبق ذلك حكام املسلمني يف مجيع 

ه عند حضوره فقالوا أحكامهم باإلضافة أهنم خصوا الغائب بقبول دفاع
 فاحلكم بغري ذلك خمالف لسنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. "للغائب حجته"

 م ١١/٢٠٠٧/ ٣ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٤١٤(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ١٢:املبدأرقم

ـ احلكم اعتمد عىل الظن والتخمني فقط ومل يعتمد عىل دليل صحيح قاطع يف ٧
ورة أن حرمة أموال الناس كحرمة دمائهم وأعراضهم القضية ومن املعلوم رض

 وال تستباح إال بوجه صحيح واألصل براءة الذمة حتى يصح شغلها. 
 م ١١/٢٠٠٧/ ١٠ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٢٢٥(الطعن رقم 

 ٨) س ق ١٥املبدأ رقم:
 خربة ( إلزامها):

ن  املسائل الفنية ـ ملا كان ذلك ، وكان موضوع الدعو التي نحن بصددها م ٨
البحتة التي ال تدخل يف دائرة معرفة املحكمة القانونية ، فإنه كان يتعني عليها 
االستعانة باخلربة الفنية يف هذا املجال وتقدير القوة التدليلية لتقارير اخلرباء الفنية 
عند تقديمها يف الدعو ، وملا جتاهل احلكم املطعون فيه ذلك يكون قد جتنب 

من قانون اإلجراءات املدنية  ٢٦٠قانون ، مما يعني وبحكم املادة صحيح ال
والتجارية نقضه وإحالة الدعو إىل املحكمة التي أصدرت احلكم املطعون فيه 

 للفصل فيها من جديد هبيئة مغايرة.
 م ١١/٢٠٠٧/ ١٠ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٣٢٩(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٤:املبدأرقم
 م ١/٢٠١٠/ ٢٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ٢٤٩(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٨٣:املبدأرقم
 م ٢/٢٠٠٤/ ٢٣ جلسة–عاميل عليا ٢٠٠٣/ ١٨٦(الطعن رقم 

 ٤) س ق ١٨:املبدأرقم
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 خربة ( جماهلا):
ـ  مسائل القانون ال يعهد هبا إىل أهل اخلربة والذين تقترص مهمتهم عىل حتقيق ٩

سائل الفنيّة التي يصعب عىل القايض الواقع يف الدعو وإبداء رأهيم يف امل
 استقصاء كنهها بنفسه دون املسائل القانونيّة.

 م ١/٢٠٠٨/ ٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٣٤٥(الطعن رقم 
 ٨ق  س) ٨٤:املبدأرقم

 خربة ( سلطة املحكمة يف األخذ هبا):
ضع ـ ولئن كان املقرر أن تقرير اخلبري شأنه شأن األدلة املطروحة يف الدعو خي١٠

لتقدير حمكمة املوضوع فإن عىل هذه األخرية إذا ما رأت خالف ما انتهى إليه 
 .اخلبري أن تعلل رأهيا تعليالً سائغاً يتفق مع ما تضمنته األوراق ويقتضيه القانون

 م ١١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ١٣٧(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٤٧:املبدأرقم

 ينظر:
 م ١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–نية أوىل عليا م مد٢٠٠٧/ ٣٠٢(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٢٦:املبدأرقم
 م ٣/٢٠٠٨/ ٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٥٣١(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٦٣:املبدأرقم
 م ٢/٢٠٠٧/ ٢١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٢٠(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٦٣:املبدأرقم
 م١/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ٢٠٧و٢٠٦(الطعنان رقام 

 ٦ ق س) ٦٨:املبدأرقم
 م ١٠/٢٠٠٤/ ٢٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٤/ ٤٧(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٤٣:املبدأرقم
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 شهادة (نصاهبا)
ـ شهادة الواحد مل تقم هبا حجة عند اجلمهور من العلامء وهو الذي جر به ١١

 العمل قديام وحديثاً من الرعيل األول وحتى يومنا هذا.
 م ١/٢٠٠٨/ ٢٧ جلسة–دنية ثانية عليا م م٢٠٠٧/ ٢٧٠(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤٧:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١/٢٠٠٩/ ٢٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٦٠٦(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٢٩:املبدأرقم

 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا٢٠٠٦/ ٢٧٠(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٦٦:املبدأرقم
 شهادة ( ردها)

مانعاً من قبول الشهادة إذا كانوا عدوالً إال ما جاء  ـ ليس جمرد القرابة يكون١٢
االستثناء من عدم قبول شهادة األصل لفرعه والفرع ألصله وشهادة أحد 
الزوجني لآلخر وهنا احلكم مل يذكر علة عدم قبوهلام يف احلكم من قبيل العدالة 

 وإنام بناها بمجرد القرابة بينهام فقط وهو ما مل يكف هنا.
 م ١/٢٠٠٦/ ٢٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا٢٠٠٥/ ٢٣٨ (الطعن رقم

 ٦ ق س) ٨:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٢/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا٢٠٠٧/ ٢٩٨(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٥١:املبدأرقم

 م ١٠/٢٠٠٦/ ١٤ جلسة–م رشعي عليا٢٠٠٦/ ٢٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٤:املبدأرقم
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 م ١١/٢٠٠٦/ ١٢ لسةج–م مدنية ثانية عليا٢٠٠٦/ ٢٠٤(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٥٩:املبدأرقم

 م ٥/٢٠٠٥/ ٣٠ جلسة–م عاميل عليا٢٠٠٥/ ٣٠(الطعن رقم 
 ٥) س ق ٢٣:املبدأرقم

 م ١٠/٢٠٠٦/ ٩ جلسة–م عاميل عليا٢٠٠٦/ ٦٨(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٦٠:املبدأرقم

ـ الطاعن ينعى احلكم املطعون فيه بسببني يمكن إرجاعهام إىل سبب واحد ١٣
ة القانون واخلطأ يف تطبيقه واإلخالل بحق الدفاع ويف بيان ذلك يقول وهو خمالف

) من قانون اإلثبات الصادر باملرسوم ٤١إن احلكم املطعون فيه أخذ بنص املادة (
ة إذا كان  "م والتي جاء فيها ٦٨/٢٠٠٨السلطاين رقم  يف غري املواد التجاريّ

ف القانوين تزيد قيمته عىل ألف ريال أو كا ن غري حمدد القيمة فال جتوز الترصّ
شهادة الشهود يف إثبات وجوده وانقضائه ... الخ) وأغفل العمل  باملادة رقم 

) من ذات القانون التي أجازت اإلثبات بشهادة الشهود إذا وجد مانع مادي ٤٣(
أو أديب حيول دون احلصول عىل دليل كتايب وأن املانع األديب هو قيام الزوجيّة بني 

ملطعون ضدها ومل ترد املحكمة عىل هذا الدفاع ومل تتعرض لنص املادة الطاعن وا
جلسة الصادر من  ١٦/٢٠٠٤من الطعن  ٢٨) وقد نص القرار رقم ٤٣(

إذا أغفل احلكم املطعون فيه دفاعاً جوهرياً ويكون من شأنه أن  "املحكمة العليا 
 ." معه نقض احلكمراً مما يتعنيّ يؤثر يف النتيجة التي انتهت إليها فإنه يعد قصو

وهذا النعي سديد ذلك أنه من خالل االطالع عىل أوراق الدعو نجد أن الطاعن 
طلب من حمكمة املوضوع سامع شهوده عىل ما يدعيه من صورية الصك وأن 
املطعون ضدها اعرتفت أمام الشهود أن زوجها ليس مديناً هلا بيشء إال أن 

ب حكمها والرد عليه واحلال أن ذلك املحكمة مل تتناول ذلك الطلب صلب أسبا
من واجبها ثم إنه وصوالً إىل وجه احلق كان عليها سامع الشهود والتحقق من 
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ذلك ويف حال عدم ثبوت الشهادة حيكم باليمني عىل املطعون ضدها عىل أن 
 الصك حقيقي وليس صكاً صورياً وأن الطاعن مدين هلا باملبلغ املذكور يف الصك  

 م ١١/٢٠٠٩/ ٨ جلسة–م مدنية عليا٢٠٠٩/ ٢٢٩(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٢١:املبدأرقم

 قرينة ( األمر املقيض)
ـ املقرر قانوناً أن األحكام التي حازت عىل قوة األمر املقيض تكون حجة فيام ١٤

فصلت فيه من احلقوق وال جيوز قبول دليل ينقض هذه احلجية إذ تقوم فكرة 
حد تنتهي عنده اخلصومات فضالً عن احلجية عىل رضورة حسم النزاع ووضع 

احليلولة دون تناقض األحكام مع مراعاة النسبية يف احلقيقة القضائية إال أن من 
املقرر قانوناً ايضا أنه ال تكون للحكم حجية األمر املقىض إال إذا توافرت يف احلق 

 املدعى به ثالثة رشوط:
 إحتاد اخلصوم..١
 إحتاد املحل أو املوضوع.٢
 .إحتاد السبب.٣

 م ٥/٢٠٠٦/ ٣ جلسة–م جتاري عليا٢٠٠٥/ ٢٢٨(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٩٠:املبدأرقم

 راجع:
 م ١١/٢٠٠٦/ ٢٠ جلسة–م عاميل عليا٢٠٠٦/ ٥٥(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٦٣:املبدأرقم
 قرينة ( قبول احلكم)

) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجارية والتي تنص عىل أنه ٢٠٢ـ نص املادة (١٥
لطعن يف األحكام إال من املحكوم عليه وال جيوز ممن قبل احلكم أو ممن (ال جيوز ا
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قيض له بكل طلباته ما مل ينص القانون عىل غري ذلك وال يضار الطاعن بسبب 
طعنه) وحيث إن املؤجر (الطاعن) قد جلأ إىل حمكمة التنفيذ فإن ذلك يعد بمثابة 

 نص هذه املادة.قبول للحكم وال جيوز له الطعن فيه بالنقض وفقاً ل
 م ١١/٢٠٠٧/ ١١ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٢٧١(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤١:املبدأرقم

 ينظر:

 م ١٠/٢٠٠٤/ ١١ جلسة–عاميل عليا ٢٠٠٤/ ٤٢(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٤٦:املبدأرقم

) من القانون البحري والذي مؤداه أن عدم ٢٥٥ـ القول بإلزامية نص املادة (١٦
كتايب هبالك أو تلف البضاعة املرسلة قرينة عىل أن الناقل قد توجيه اإلخطار ال

سلم البضاعة باحلالة التي وصفت هبا يف سند الشحن ، ليس صحيحاً عىل إطالقة 
ذلك أن ما ورد يف هذا النص جمرد قرينة قابلة إلثبات العكس من قبل املرسل إليه 

ظام العام ، وبام أن الطاعنة أو من حيل حمله وأن املدة املحددة لإلخطار ليست من الن
قد خاطبت املطعون ضدها الثانية (وكيل السفينة) بشأن ذلك العجز يف األعمدة 
وأن املطعون ضدمها ردت عليها بام يفيد بإكامل النقص فإن هذا يكفي الستبعاد 

الستمرار املكاتبات بني  ) من القانون البحري٢٥٥تطبيق أحكامه املادة (
 . الطرفني

 م ١٠/٢٠٠٩/ ٢٨ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٩/ ١٧٢قم (الطعن ر

 ١٠ ق س) ٧٦:املبدأرقم
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 مستندات ( حكم)
ـ احلكم إذا صدر من حاكم عدل عامل بأمور األحكام يف قضيّة ما من القضايا  ١٧

فهو حجة يف مضمونه ، والكل يعلم إن حكم احلاكم أقو سند يعتد به ومع هذا 
م ال يبطل حق الغري مع كونه حجة وأن أيضاً فقد اتفقت األمة أن حكم احلاك

الدعو مسموعة فيام تضمنه ذلك احلكم إذا صدر من غري من شملهم احلكم 
فتسمع الدعو ويطلب الرد من اخلصم املدعى عليه فإن اعرتف فبها ونعمت 

 وإن أنكر فالبيّنة عىل املدعى واليمني عىل املنكر.
 م ٥/٢٠٠٨/ ٢٤ جلسة–مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٤٦٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٣٤:املبدأرقم
 مستندات ( حمرر موثق):

ـ  السند الرسمي الذي يكون حجة عىل الغري وال يطعن فيه إال بالتزوير وهو ١٨
إثبات الواقعة املدونة هبا كوهنا ثبتت من متعاقدهيا وإثبات حضور شاهدهيا 

لك صحيحاً مطابقاً وكوهنا واقعة يف املكان والزمان املبينني يف السند أما كون ذ
للواقع أو ال فلألجنبي احلق املطلق يف إثبات ذلك بجميع طرق اإلثبات ومنها 
شهادة الشهود وما دامت له مصلحة يف ذلك ، من ذلك يتبني أن ذات الرسميّة 
مقصورة عىل الوقائع التي تناوهلا املوظف الرسمي ببرصه وسمعه كحضور من 

نهم عىل الوجه املبني يف السند إىل غري ذلك صدر هلم السند أمامه وصدور ذلك م
أما ما عدا ذلك بكوهنم مالكي مضمونه أو لغريهم وكوهنم ذا أهليّة تامة أم ال 
وكون ما صدر يف ذلك السند صحيحاً أو صورياً وما إىل ذلك فهو خارج عن 
معنى الرسميّة إذ إن املوظف املختص وإن كان يفرتض أنه أخذ مجيع االحتياطات 

 وكل إليه ال علم له فيام غاب عنه وإنام أصدر ذلك السند بناء عىل ما ظهر له فيام
 والغيب هللا وحده.

 م ٥/٢٠٠٨/ ٢٤ جلسة–مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٤٦٧(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٣٤:املبدأرقم

 ينظر:
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 م ٢/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٢٢٣(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٤٨:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٦/ ٥ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣قم (الطعن ر
 ٦ ق س) ٨٩:املبدأرقم

 مستندات ( مناقشتها):
) صادراً ممن ١٥ـ وهو مستند عريف ويعترب وفقاً لقانون اإلثبات العُامين املادة ( ١٩

عه ما مل ينكر رصاحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء وملا كان التوقيع هو  وقّ
رقة العرفيّة وحيث إن هذه املحكمة قد أوضحت الرشط الوحيد لصحة الو

األشخاص الذين وقعوا هذا املستند فال بد من مناقشته وعرضه عىل من وقعه 
 وسامع شهادة الذين حرضوا حتريره.

 م ٥/٢٠٠٩/ ٢٤ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٧٥٢(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٤٢:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٤/ ٢٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٤/ ١٥(الطعن رقم 
 ٤) س ق ٢٢:املبدأرقم

 مستندات ( قبوهلا):
ـ حمكمة املوضوع ال تقبل املستندات إال إذا كانت حمررة باللغة العربيّة أو مرفقاً ٢٠

 هبا ترمجتها إىل اللغة العربيّة وإن مل تكن كذلك فال حجيّة هلا يف اإلثبات.
 م ١٢/٢٠٠٦/ ٢٧ جلسة–جتاري عليا٢٠٠٦/ ٣٥٩(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٢٨:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٢/٢٠١٠/ ٢١ جلسة–إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٣٧٩(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٥٦:املبدأرقم
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 م ١/٢٠٠٧/ ١٠ جلسة–جتاري عليا٢٠٠٦/ ٣٧١(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٣٠:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٧/ ١٨ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٤١٠(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٤٩:املبدأرقم

 م ٦/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ١٥٦(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٩٤:املبدأرقم

 م ٢/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٢٢٣(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٤٨:املبدأرقم

 م ٣/٢٠٠٦/ ٢٩ جلسة–جتاري عليا٢٠٠٥/ ٩٣(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٨٥:املبدأرقم

 مستندات ( صك):
ضاء ليس عليها آثار والصك الرشعي ـ  ومن ناحية الطعن عىل أن األرض بي٢١

حدوده تنطبق عىل مساحة واسعة شاسعة هبا منازل للمواطنني وخمطط إسكاين 
ومنشآت حكوميّة إن هذا النعي غري سديد ألن وزارة اإلسكان اعرتفت هبذا 
الصك منذ سنوات ونفذته وأصدرت ملكيات يف تلك األرايض لصالح الوقف 

مل تكن متت معارضة من وزارة اإلسكان فمعارضتها وهي أكثر من أربعني ملكيّة و
اليوم بعدما فات األوان وبعد مصادقتها عىل الصك املذكور وبعد تنفيذها له ال 

 تسمع.
 م ١/٢٠٠٨/ ١٢ جلسة–رشعي عليا ٢٠٠٧/  ٤٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٥:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١١/٢٠٠٩/ ١ جلسة–مدين عليا ٢٠٠٩/  ٢٠٧(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ١٩:ماملبدأرق
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 حمرر:
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية تعترب احلجة ٢٧ـ إن املادة (٢٢

للمحررات العربية عند التعارض مع املحررات األجنبية وهي مسألة دستورية هتم 
 سيادة البالد فال يمكن خمالفتها ملساسها بالنظام العام.

 م ١١/٢٠٠٧/ ٧ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٧/  ٢٢٧(الطعن رقم 
 ٨) س ق ٧٩بدأ رقم:امل

 وثيقة:
ـ  النعي عىل احلكم املطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الوحيد للطعن غري ٢٣

سديد ومردود عليه بأن املطعون ضده مل يقدم استقالته للطاعنة وأن املستند املقدم 
 يف صحيفة الطعن هي صورة ضوئية صادرة من اهليئة العامة التأمينات االجتامعيّة

وأن الطاعنة هي التي متلك إلغاء أو إهناء التأمني عىل املطعون ضده وغريه من 
العاملني لدهيا وبالتايل هي التي تقدمت إىل اهليئة وأبلغتها بإلغاء التأمني عىل 

م وأنه استقال كام هو مؤرش عليه باملستندين ١/١٢/٢٠٠٥املطعون ضده بتاريخ 
االجتامعيّة وإن املطعون ضده ال يملك هذا  الصادرين من اهليئة العامة للتأمينات

 اإلجراء من نفسه لذلك ال يعتد هبذا املستند كدليل عىل االستقالة.
 م ١١/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–عاميل عليا ٢٠٠٧/  ١٨٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٠٤:املبدأرقم
 يمني ( توجيهها):

ة عىل أوالدها ـ اجلدة تقوم مقام األم يف االحرتام وهلا حقوق يف اإلسالم واجب٢٤
وتوجيه اليمني منافٍ لتلك احلقوق ، وحيث إن  الطاعن ذكر يف صحيفة طعنه بأنه 
استحيا من جدته ومل يطالبها بتحرير التنازل فمن األوىل أن ال يطالبها اآلن بحلف 
اليمني ألهنا قطيعة يف حق الرحم وأي قطيعة أشد من خماصمة الوالدين ورفع 
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وإزعاجهام باخلصومة أمام املحاكم هذا أمر خمالف  الصوت أمامهام وحتليفهام
 ألوامر الرشيعة السمحة.

 م ٤/٢٠٠٨/ ١٢ جلسة–رشعي عليا ٢٠٠٧/  ١٠٨(الطعن رقم 

 ٨ق س) ٧:املبدأرقم
ـ جيوز للقايض أن يمنع توجيه هذه اليمني إذا وجد أن هنالك بيّنة كافية تقوده ٢٥

تعسف وهنا يف هذه الدعو توجد عىل حكم عادل إذ إن توجيه اليمني قصد منه ال
من املستندات العرفيّة والرسميّة ما يمكن القايض من الوصول إىل احلقيقة يف 

 رشاكة املطعون ضدهم يف األرض ويف السقيا وال حاجة لليمني يف وجود البيّنة.
 م ٦/٢٠٠٨/ ٢٢ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٨/  ٧٥(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٧٢:املبدأرقم
 ينظر:

 م٢٠١٠/ ١٣ جلسة–إجيارات عليا ٢٠٠٩/  ١١٤٦لطعن رقم (ا
 ١٠ ق س) ٧٢:املبدأرقم

 م ١١/٢٠٠٤/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٤/ ٨٣(الطعن رقم 
 ٤) س ق ٥٤:املبدأرقم

ـ املحكمة أغفلت قاعدة رشعيّة يف حكمها املطعون فيه من حيث إهنا قعدت ٢٦
ة املحرر بالبيّنة تأسيساً الدعو عىل األصل بمطالبة مدعي الرشوط عىل صوري

منها عىل القاعدة الرشعيّة التي تنص يف معناها أن املدعي هو املطالب بالبيّنة 
واستمعت إىل شهادة الشهود وانتهت إىل عدم قبوهلا وهبذا طبقت جانباً من هذه 
القاعدة وهو مطالبة املدعي بالبيّنة وأمهلت اجلانب اآلخر من القاعدة الرشعيّة 

ليمني عىل املنكر وبعدم تطبيقها لنص القاعدة التي توجب البيّنة عىل وهو أن ا
املدعي واليمني عىل املنكر فإن قضاءها هذا يكون خمالً وغري مكتمل ملا تقتضيه 
أصول األحكام واألقضية الرشعيّة وعليه فإنه جيب أن توضع اليمني عىل املنكر 
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بينتك أو يمينه  "لنبوية الرشيفة : وهو املدعى عليه وتبني يف احلكم عمالً بالسنة ا
 ومن وجبت له اليمني فبإمكانه حينئذ أخذها أو تركها. "

 ١٢/٢٠٠٦/ ١٧ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٦/  ٢٧٠(الطعن رقم 
 ٧ق س) ٦٦:املبدأرقم

 يمني ( يمني حاسمة):
ـ  املقرر وفقاً للقواعد العامة إن اليمني احلاسمة هي احتكام اخلصم الذي  ٢٧
زه الدليل عىل احلق الذي يدعيه لقول خصمه حتت وطأة القسم متحمالً ما يعو

يرتتب عيل ذلك من نتائج سواء بكسب أو خسارة دعواه ، وجيوز لكل من 
اخلصمني يف الدعو أن يوجه اليمني احلاسمة إىل اخلصم اآلخر عىل أنه جيوز 

هها ومؤد هذا أن للقايض أن يمنع توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعسفاً يف توجي
سلطة القايض يف توجيه اليمني ليست قارصة عىل الرشوط املوضوعية املستلزمة يف 
الواقعة حمل اإلثبات بحيث للمحكمة أن ترفض توجيهها إذا كانت الوقائع التي 
توجه بشأهنا اليمني غري متعلقة بالدعو أو غري منتجة فيها أو غري جمدية أو غري 

اليمني احلاسمة كام هو احلال يف التمسك هبا باملخالفة ملا هو جائز قبول إثباهتا ب
ثابت بحكم قضائي بات أو ملا سبق ثبوته بإقرار اخلصم أو إذا كانت خمالفة للنظام 
العام واآلداب ، بل مد القانون رقابة القضاء عىل استعامل اخلصم حلقه يف توجيه 

ذا قدر تعسفه أو كيده يف ذلك اليمني احلاسمة بحيث له أن يرفض طلبه بتوجيهها إ
، وملحكمة املوضوع السلطة التقديرية يف استخالص كيدية توجيه اليمني احلاسمة 
والتعسف فيها ذلك بمنأ عن تدخل املحكمة العليا متى أقامت قضاءها عىل 

 أسباب سائغة . 
 م ٤/٢٠٠٧/ ٢٥ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٧/  ٥١(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٥١:املبدأرقم
 ظر:ين
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 م ٣/٢٠١٠/ ٢٤ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٩/  ٢٨٦(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٩٤:املبدأرقم

 م ٦/٢٠١٠/ ١٣ جلسة–إجيارات عليا٢٠١٠/  ٤(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٧٣:املبدأرقم

 م ٢/٢٠٠٧/ ٤ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٦/  ٢٤٦(الطعن رقم 
 ٧ سق) ٧٤:املبدأرقم

 م ١١/٢٠٠٦/ ٢٢ ةجلس–جتاري عليا٢٠٠٦/  ١٤٢(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١١٨:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٦/ ٥ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٦/  ٣(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٨٩:املبدأرقم

 يمني ( رفضها):
ـ وحيث إن الوضع القانوين أنه عند توجيه اليمني احلاسمة إىل اخلصم فإنه  ٢٨

مل حيلف  يكون أمام اخلصم أحد أمرين إما أن حيلف أو يردها عىل من وجهها فإذا
ومل يرد اليمني اعترب ناكالً وخرس الدعو وحمكمة االستئناف حينام رفضت بيّنة 
الطاعنني وجهت اليمني إىل املطعون ضده الذي أبد استعداده ألداء اليمني 
ولكن الطاعنني رفضا تلك اليمني وهنا أصبح املوقف واضحاً أمام تلك املحكمة 

واليمني مل تقبل أيضاً وليس أمامها سو رفض أن البيّنة املقدمة إليها مل تقبل 
الدعو 

 م ١٢/٢٠٠٦/ ٣ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٦/  ١٨٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٦٣:املبدأرقم

 يمني ( التخلف عنها):
ـ الطعن بأسبابه املختلفة سديد ، بيان ذلك أن احلكم املطعون فيه استند عىل ٢٩

جللسة نكوالً عن أداء اليمني ، السيام سبب ظني ، حيث اعترب التخلف عن موعد ا
وأن الطاعنني مل يتخلفوا هنائياً وإنام حرضوا متأخرين بفرتة زمنية بسيطة عن موعد 
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إعالن املحكمة حلجز الدعو وذلك حسب قوهلم وأن تأخرهم كان لظروف 
خارجة عن إرادهتم وهلذا السبب كان عىل املحكمة أن تؤجل النطق باحلكم إىل 

ة تكون قاطعة لعذرهم إن ختلفوا مرة أخر، أما وإهنا مل تفعل فإن جلسة ثاني
قضاءها بالنكول الضمني غري سديد مما يستوجب نقض احلكم والقضاء فيه من 

 جديد.
 م ١٠/٢٠٠٨/ ١٨ جلسة–رشعي عليا ٢٠٠٨/  ٢٧(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ١:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١/٢٠١٠/ ٢٣ جلسة–رشعي عليا ٢٠٠٩/  ٤٧(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٣:املبدأرقم

 م ٥/٢٠١٠/ ١ جلسة–مدين عليا ٢٠٠٩/  ١١٠٩(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٤٨:املبدأرقم

 يمني (عدم رد املحكمة عىل طلبها)
ـ أن القاعدة الفقهية املأخوذة من السنة النبوية البينة عىل من ادعى واليمني عىل ٣٠

ن جتب عليه فإما أن يؤدي من أنكر فإنه لزاماً عىل املحكمة توجيه اليمني عىل م
هذه اليمني أو يردها عىل خصمه ليؤدهيا وعدم الرد عىل ذلك يعترب قصوراً حلق 
باحلكم املطعون فيه يستوجب النقض واإلحالة من أجل توجيه اليمني ومل يكن 
صحيحاً إغفال هذا األمر من قبل املحكمة حيث إنه كان يمكن أن يوصلها إىل 

 ا النزاع.قرار حاسم وهنائي يف هذ
 م ٣/٢٠٠٦/ ١٩ جلسة–مدين أوىل عليا ٢٠٠٥/  ٢٩٥(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٢٣:املبدأرقم
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 يمني (متممة)
ـ اليمني املتممة هي يمني يوجهها القايض إىل أي من اخلصمني ليستكمل هبا ٣١

 األدلة التي قدمها هذا اخلصم،  فهي طريق تكمييل لإلثبات وال تعفي منه.
 م ١٢/٢٠٠٤/ ٢٩ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٤/  ٧٢(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٦٥:املبدأرقم
 اثراء بال سبب

 القواعد
 ١......................... ...........اثراء بال سبب.....................

 موجز القواعد:
تقادم دعو الشيك  املرصفيه . مدته سنة من تاريخ استحقاق رصف الشيك . 

و الشيك و اإلثراء بال سبب .  أثره .  حق إختالف السبب القانونى بني دع
 حامل الشيك ىف  دعو اإلثراء بال سبب.

 القواعد القانونية:
) السالفة التضمني ميعاد دعو رجوع حاماللشيك عىل ٥٦١ولئن حددت املادة (

) أكدت فيمدلوهلا أنه يف حالة ٥٦٤من جيب عليه الوفاء بمبلغ الشيك فإن املادة (
الرصيف املرتتب عىل الشيك كورقةجتارية بميض امليعاد املنصوص  انقضاء االلتزام

ل حلاماللشيك القيام بدعو اإلثراء بال سبب يف ٥٦١عليه باملادة ( ) فإنه خيوّ
 مواجهة الساحب أي بتجديدااللتزام بتغيري سببه القانوين.

 م ١١/٢٠٠٦/ ٨ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٦/  ٢٤٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١١١:املبدأرقم
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 اجتهاد
 القواعد

 ١...................... ...............................اجتهاد....
 موجز القواعد:

 ـ اجتهاد القايض يف الواقعة حمل الدعو. رشوطه.١
 القواعد القانونية:

عند عدم وجود قانون فإن املجال مفتوح الجتهاد القايض بام خيتاره منأقوال -١
 بني املتنازعني.العلامء ليجعله حكامً 

 م ١/٢٠٠٥/ ٩ جلسة–مدين عليا ٢٠٠٤/  ٧٠(الطعن رقم 
 ٥) س ق ٤:املبدأرقم

 أجر
 القواعد

 ١.............. ................................اجر.............
 موجز القواعد:

 أجر:
 ــ األجر الشامل . تعريفه . الراتب األساسى مضافاً إليه مقابل العمل اإلضاىف  ،١

املكافأة ، املنح ، عالوات غالء املعيشة . اإلستثناءات .بدالت السفر ، اإلنتقال ، 
 السكن.
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 القواعد القانونية:
ف يف الفقرة (١ ) من قانون العمل بأنه: ١) من املادة (١٣ــ األجر الشامل عرّ
األجر األسايس مضافاً إليه سائر االستحقاقات األخر التي قد تقرر للعامل "

له ويشمل هذا مقابل العمل اإلضايف وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت لقاء عم
أو منح أو عالوات بسبب غالء املعيشة أو بدالت فيام عدا بدل السفر وبدل 

 االنتقال وبدل السكن.
 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–عاميل عليا ٢٠٠٦/  ٢٢٥(الطعن رقم 

 ٧) س ق ١٦٨رقم: املبدأ
 ينظر:

 م ٤/٢٠١٠/ ٥ جلسة–عاميل عليا ٢٠٠٩/  ١٣٥(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ١٠٤:املبدأرقم

 إجراءات التقايض
 القواعد

 ٢  -١.................    .....................إجراءات التقايض (إدخال):
 ٣...............      ......................... إجراءات التقايض:(إحالة):

 ٤...........     ............................ إجراءات التقايض (إعادة):  
 ٥............. .....................إجراءات التقايض (أمر عىل عريضة) 

 ٦.........          ........................... إجراءات التقايض (تكييف):
 ٧..........          ............................. إجراءات التقايض(تنفيذ):

 ٨....................................          اءات التقايض (خصومة):إجر
 ١١ - ٩....      .................................  إجراءات التقايض (دفع):
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 ١٥-١٢..    ................................... إجراءات التقايض (دفاع):
 ١٦.....................    ......... إجراءات التقايض (درجات التقايض):

 ١٧.........................................        إجراءات التقايض(صفة):
 ١٩ - ١٨................................   إجراءات التقايض (طلب جديد):

 ٢٠.............  ........................ إجراءات التقايض (طلب مغفل)
 ٢١.........  ........................ (طلب احتياطي):إجراءات التقايض 

 ٢٢.......... ......................... إجراءات التقايض(طلب عارض):
 ٢٥-٢٣..... ................................. إجراءات التقايض (مرافعة):

 ٢٦ ........  ......................... إجراءات التقايض (فصل اجرائي): 
 ٢٧........  ......................... إجراءات التقايض (خمالفة القواعد): 

 ٢٨....................  ............... إجراءات التقايض(منع من السفر):
 ٢٩................... ......................... إجراءات التقايض (هيئة):

:(إجراءات أخر) ٣٥ - ٣٠......    ..................... إجراءات التقايض 
 موجز القواعد:

 إجراءات التقايض (إدخال):
ـ إذا بان ملحكمة االستئناف وجوب إدخال خصم يف الدعو مل يكن مدخالً يف ١

حكم حمكمة أول درجة توجب عليها إدخاله وإحالة الدعو ملحكمة أول درجة. 
 اخلصوم. خمالفة ذلك. أثره.علة ذلك: أال تفوت درجة من درجات التقايض عىل 

٢ اجلزائية وإدخاهلا يف الدعو ـ عدم إدخال اهليئة العامة لسوق املال يف الدعو
املدنية املحالة للفصل يف التعويض.  ال يعد تفويتا لدرجة من درجات التقايض. 
علة ذلك. دعو مستقلة بذاهتا. تعديل القرار الوزاري املنظم لصندوق طوارئ 

وقوع احلادث وقبل رفع الدعو. أثره. يطبق القرار قبل التعديل.  التأمني بعد
.علته. العربة بوقوع احلادث ليس برفع الدعو 
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 إجراءات التقايض:(إحالة):
) من قانون السلطة القضائية تطبق ٩اإلحالة إىل اهليئة التي أشارت إليها املادة (ـ ٣

خيالف ما استقرت  عند صدور أحكام خيالف بعضها البعض. وجود حكم واحد
 عليه األحكام من بعد ليس موجبا إلحالته إىل اهليئة املشار إليها.

 إجراءات التقايض (إعادة):  
ــ عند وقوع بطالن يف إجراءات احلكم أو موضوعه تقيض حمكمة االستئناف ٤

 مؤداه . وقوع بطالن يف اإلعالن ال تعاد معه الدعو . بإلغائه وحتكم يف الدعو
 حمكمة االستئناف يف موضوعه. بل تفصل

 إجراءات التقايض (أمر عىل عريضة):
ــ  صدور أمر عىل عريضة خمالف آلخر سابق ىف ذات املوضوع . رشطه . ٥

تسبيب األمر الالحق . خمالفة ذلك . أثرها البطالن . ال أثر لعلم القاىض باألمر 
 .ر الالحق من قاىض خيتلف عن األولالسابق أو لصدوراألم

 اءات التقايض (تكييف):إجر
ــ التكييف القانوين هو إعطاء النزاع وصفاً قانونياً يسمح بتحديد القاعدة ٦

القانونية الواجبة التطبيق . إسباغ التكييف من وظائف املحكمة. مؤد ذلك . 
 املحكمة غري ملزمة بتكييف اخلصوم للوقائع.

 إجراءات التقايض(تنفيذ):
يمنعه من نظر الدعو . علة ذلك . عدم  مبارشته  ــ تنفيذ القايض للحكم ال٧ 

. ملوضوع الدعو 
 إجراءات التقايض (خصومة):

ــ احلكم الذي يصدر ضد من مل يكن خصامً يف الدعو يعد معيباً بعيب جسيم. ٨
القواعد واإلجراءات و األحكام املقررة أمام حمكمة الدرجة األوىل ترسي عىل 
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ينص القانون عىل غري ذلك. ال تنعقد اخلصومة ما مل  أحكام حمكمة االستئناف ما مل
يعلن املستأنف ضده . وللمحكمة أن تقيض من تلقاء نفسها ببطالن احلكم  لتعلقه 
بالنظام العام . الفرق بني االنعدام والبطالن املطلق والنسبي . أثر كل منهام يف 

 .التصحيح أو حتصنه بميض املدة ، وإجراءات دعو اإلبطال
 ءات التقايض (دفع):إجرا

 ـ إغفال احلكم بحث الدفع اجلوهري املؤثر يف النتيجة. أثره بطالن احلجج.٩
ـ الدفع بسبق الفصل يف الدعو . رشطه . إحتاد املوضوع واخلصوم والسبب  ١٠

 يف الدعويني.
ـ ال يصح إبداء دفوع موضوعية جديدة  لد املحكمة العليا مل تكن مثارة يف ١١

 ع.حمكمة املوضو
 إجراءات التقايض (دفاع):

ـ عدم استدعاء املحكمة للخبري بناء عىل طلب أحد اخلصوم ملناقشة ما شاب ١٢
 تقريره من غموض يعد إخالال بحق الدفاع. أثره نقض احلكم.

ـ خصومة االستئناف استمرار للخصومة االبتدائية . مؤداه. لطريف اخلصومة ١٣
أمام حمكمة االستئناف سواءً تلك  التمسك بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة

 الدفوع أو اإلثباتات قد قدمت أمام حمكمة أولدرجة أم ال.
ــ  املحكمة العليا حمكمة قانون . عدم جواز تقديم دفاع أو طلبات جديدة . ١٤

 ألسباب املتعلقة بالنظام العام أثره  . عدم قبول الدفاع اجلديد . اإلستثناء . ا
املحكمة بإجابته أو الرد عليه . رشطه . أن يكون بصفة  ـ الدفاع الذ تلتزم١٥

 جازمة تدل عىل التصميم عليه ، وأن يقرتن بالسبب القانونى.
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 إجراءات التقايض (درجات التقايض):
ــ تصدي حمكمة االستئناف للفصل يف الدعو . رشطه. استنفاد حمكمة أول ١٦

خمالفته ملبدأ التقايض عىل درجة واليتها. خمالفة ذلك أثره نقض احلكم. علته. 
 درجتني املتعلق بالنظام العام.

 إجراءات التقايض(صفة):
ـ اخلصومة ىف الطعن بالنقض ال تكون إال ممن كان خصامً ىف النزاع الذ فصل ١٧

 فيه وبذات الصفة .  خمالفة ذلك عدم توافر للصفة  . أثره  عدم قبول الطعن.
 إجراءات التقايض (طلب جديد):

ديم الطلب ألول مرة أمام حمكمة اإلستئناف جيعله  طلباً  جديداً .  مؤداه ـ تق١٨
الرفض  .  علة ذلك  .  تفويت درجة من درجات التقاىض .  تعلق ذلك بالنظام 

 العام.
ـ يستثنى من عدم جواز تقديم طلبات جديدة لد حمكمة االستئناف ما ١٩

 املتجددة للطلب األصيل. يستجد من أجرة .علة ذلك . اعتبارها من امللحقات
 إجراءات التقايض (طلب مغفل)

ـ  الطلب املغفل يشرتط فيه أن يكون اإلغفال كلياً عىل نحو واضح جازم  ٢٠
جيعل الطلب معلقاً باقياً .  مؤداه . أن يكون اإلغفال عن غلط أو سهو ، أن ال يرد 

 يف شأنه قضاء رصيح أو ضمني يف أسباب احلكم أو منطوقه.
 ت التقايض (طلب احتياطي):إجراءا

ــ تفصل املحكمة أوالً يف الطلب األصيل فإن تعذر حتقيقه نظرت يف الطلب ٢١
االحتياطي. التفات حمكمة أول درجة عن البحث يف الطلب األصيل هنائياً وفصلها 

) من قانون ١٨٢يف الطلب االحتياطي خمالف للقانون. أثره. ال تطبق عليه املادة (
دنية والتجارية املتعلقة بإغفال بعض الطلبات. نتيجته. عىل حمكمة اءات املاإلجر

االستئناف أن تعيد الدعو إىل حمكمة أول درجة للفصل فيها من جديد تطبيقاً 
 ) من ذات القانون.٢٢٣للامدة (
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 إجراءات التقايض(طلب عارض):
ة ـ  تقديم الطلب العارض . رشطه . أن يقدم للمحكمة باالجراءات املعتاد٢٢

لرفع الدعو . طريقته . طلب قبل اجللسة، شفوياً ىف اجللسة بحضور اخلصم 
 ويثبت بمحرضها . ميعاده . اىل ما قبل قفل باب املرافعة.

 إجراءات التقايض (مرافعة):
ــ ال جيوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غري التي ذكرت يف الصحيفة. ٢٣

النظام العام. حضور املداولة من مل االستئناف . جيوز التمسك بغريها إن تعلق ب
يسمع املرافعة . أثره . بطالن احلكم بطالنا متعلقا بالنظام العام. املقصود باملرافعة 

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية املرافعة التي حجزت ١٦٣وفق املادة(
 املحكمة فيها الدعو للحكم.

 املوضوع .رشطه.ــ قفل وفتح باب املرافعة من سلطة حمكمة ٢٤
ـ  قرار فتح باب املرافعة . كون اإلجراء الذ اختذ بسببه القرار جوهرياً ىف ٢٥

 الدعو . مؤداه . يتعني عىل املحكمة إعالن اخلصوم باجللسة املحددة . 
 إجراءات التقايض (فصل اجرائي): 

ـ احلكم بعدم قبول الدعو لرفعها من غري حمامٍ ٍ هو فصل إجرائي وليس ٢٦
موضوعيا ، أثر ذلك يصح تصحيحها أو رفعها بدعو جديدة. نتيجته. ال حيوز 

 حجية األمر املقيض.
 إجراءات التقايض (خمالفة القواعد): 

ــ خمالفة املحكمة للقواعد اإلجرائية أو املوضوعية . خمالفة للقانون . مثال . ٢٧
 أثرها . نقض احلكم.

 إجراءات التقايض(منع من السفر):
مر الصادر باملنع من السفر منازعة وقتية . إستئنافه . إختصاص املحكمة ـ األ٢٨

 اإلبتدائية املشكلة من ثالثة قضاة . 
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 إجراءات التقايض (هيئة):
ـ األحكام الصادرة من هيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا ملزمة. أثر ذلك . ٢٩

فيام فصلت فيه  وجوب العمل بام حكمت به اهليئة وال جمال للنظر واالجتهاد
 اهليئة.

:(إجراءات أخر) إجراءات التقايض 
القرار الوقتي الصادر بإعادة العامل لعمله يكون انتهائياً . أثره . عدم جواز ـ ٣٠

إستئنافه . مؤداه . غوص حمكمة اإلستئناف ىف موضوع الدعو غري قانونى . 
.إعادة االوراق ملحكمة أول درجة للفصل ىف موضوع الدعو 

ـ عدم إحضار الطاعن لشهوده دون عذر. أثره.  نعيه من بعد عىل املحكمة ٣١
اإلخالل بحق الدفاع عىل غري أساس . سامع الشهادة سلطة تقديرية ملحكمة 

 املوضوع.رشطه.
ـ عدم تقديم املدعي صورة من صحيفة الدعو املتعلقة بحق عيني  ألمانة ٣٢

) من قانون  ٣٦لة ذلك . أن املادة (السجل  للتأشري عليها  ال يرتب البطالن . ع
 السجل العقاري وضعت محاية ملصلحة املدعى.

ـ رفع الدعو من حمام ضد زميله قبل أخذ موافقة جلنة قبول املحامني ال ٣٣
.يرتتب عليه البطالن . أثره قبول الدعو 

) من قانون ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩ـ إتباع اإلجراءات التي نصت عليها املواد (٣٤
اءات املدنية والتجارية يف دعو خماصمة القضاء وجوبية. اتباع غري الطريق اإلجر

. التي نصت عليها تلك املواد . أثره . رفض الدعو 
ـتقيض حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم وحتكم يف الدعو إن رأت بطالنا وقع ٣٥

ي إىل يف احلكم أو يف اإلجراءات ، خمالفة املحكمة إلجراءات اإلعالن ، ال يؤد
 بطالن احلكم إن حتقق نتيجته وحرض املعلن.
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 القواعد القانونية:
 إجراءات التقايض ( إدخال):

) من قانون ١١٧ـ أخذ املرشع بنظام اختصام الغري بصورتيه الواردتني باملادة (١
) ٢) اختصام الغري بناء عىل طلب اخلصوم ، (١اإلجراءات املدنية والتجارية: (

عىل أمر املحكمة .. وملا كان األمر معروضاً عىل حمكمة واختصام الغري بناء 
املوضوع حمل احلكم املطعون فيه عندما أبان تقرير اخلبري املنتدب يف الدعو عن 
(رشكة ... للتأمني) املؤمن لدهيا مقرتض الطاعن دون (رشكة .....) فقد بات 

يم ، أن عىل املحكمة وقد اطلعت عىل أوراق الدعو وحمصتها التمحيص السل
تسري بالدعو وفق الطريق املحقق للعدالة وفق الذي رسمه القانون حتقيقاً للغاية 
الترشيعية، وهو إحالة األوراق ملحكمة أول درجة لتقوم بواجبها يف اختصام ذي 
الصفة ..ال أن تتنصل هذا الدرب عىل زعم انعدام صفة اخلصم املدخل رغم 

لسفة تعدد درجات التقايض ألطراف اتضاحه أمامها ، وحيث إن ذلك حيقق ف
اخلصومة حالة أن اإلحالة ملحكمة أول درجة فيه من التطبيق السليم لذلك املبدأ 
ما يكفل احلامية حلقوق الناس يف التقايض. األمر الذي يعني واحلال ما ذكر نقض 

 احلكم املطعون فيه وإحالة األوراق ملحكمة أول درجة.
 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٢ جلسة–عليا جتاري ٢٠٠٨/  ١٨٧(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٤٥:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٣/٢٠٠٦/ ١٩ جلسة–مدين أوىل عليا ٢٠٠٥/  ٣٤٤(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٢٤:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–مدين أوىل عليا ٢٠٠٥/  ٣٠٣(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٢٦:املبدأرقم
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اد يف االستدالل ـ  إن ما جاء به السبب األول من القصور يف التسبيب والفس٢
 املدنية يف حني مل يكن طرفاً يف الدعو إلدخال الطاعنة كطرف يف الدعو
اجلزائية غري مؤسس ، إذ ال دخل للطاعنة يف الدعو اجلزائية وتلك الدائرة مل 

من قانون  ٢٣تفصل يف الدعو املدنية بل أحالت الدعو املدنية عمالً باملادة 
ة ومل يفوت عليها مرحلة من مراحل التقايض إذ كل اإلجراءات املدنية والتجاري

دعو قائمة بذاهتا وخمتصة هبا دائرة حمددة ولو بينهام ترابط مما جيعل السبب غري 
 مؤسس قانوناً فريفض. 

 م ١/٢٠٠٨/ ٢٧ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٧/  ٢٩٣(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤٨:املبدأرقم
 إجراءات التقايض (إحالة):

تضح من عبارة هذا النص أنه ال جمال النطباقه عىل موضوع احلال ـــ وحيث ي٣
ألنه يتعلق بأحكام سابقة خيالف بعضها البعض يف حني أن األمر يف الصورة املاثلة 

م والذي أخذ ٦٣/٢٠٠٣ال يتعد احلكم الصادر عن املحكمة العليا حتت رقم 
كم الصادر من نفس باملانع األديب الذي حيول دون مطالبة العامل بحقوقه واحل

م والذي مل يأخذ باملانع ٩٩/٢٠٠٦م حتت رقم ٢٧/١١/٢٠٠٦املحكمة بتاريخ 
األديب وهو الذي آل إىل الطعن املاثل بعد صدور قضاء حمكمة اإلحالة فتعني تبعاً 

 لذلك رفض اإلحالة عىل اهليئة امللمع إليها أعاله.
) من قانون السلطة ٩ها باملادة (فيام يتعلق بطلب إحالة الطعن عىل اهليئة املشار إلي

إذا تبني إلحد دوائر املحكمة العليا عند  "القضائية فقد قررت هذه املادة أنه 
نظر أحد الطعون أنه صدر منها ، أو من إحد دوائر املحكمة أحكام سابقة 
خيالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة 

العليا تعني عليها إحالة الطعن إىل هيئة تشكل برئاسة رئيس  صادرة من املحكمة
املحكمة أو األقدم فاألقدم من نوابه وعضوية عرشة من األقدم فاألقدم من نواب 

 الرئيس وقضاة املحكمة.
 م ١١/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–عاميل عليا ٢٠٠٧/  ١٢٩(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٠١:املبدأرقم



٣٧ 
 

 إجراءات التقايض (إعادة):
ذا كان احلكم املستأنف صادراً يف املوضوع ورأت املحكمة التي تنظر ــ  إ٤

االستئناف أن هناك بطالناً يف احلكم أو بطالناً يف اإلجراءات أثر يف احلكم تقيض 
بإلغائه وحتكم يف الدعو وقد رأت املحكمة االستئنافيّة أن اإلعالن كان خاطئاً 

الن قد حقق النتيجة املرجوة منه وأبطلته ثم حكمت يف الدعو باعتبار أن اإلع
بحضور املعلن أمام حمكمة االستئناف وتقديمه الستئنافه لذا تكون النتيجة من 

 اإلعالن قد حتققت وعلم املستأجر بالدعو وقدم دفاعه ودفوعه وطعنه.
 م ٥/٢٠٠٨/ ٤ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/  ٤٨(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٦٦:املبدأرقم
  (أمر عىل عريضة):إجراءات التقايض

ــ املقرر قانوناً إنه سواء علم القايض بسبق صدور أمر خمالف أم مل يعلم ، ٥
وسواء ذكر الطالب لألمر ذلك أم مل يذكره فإن البطالن يرتتب حتامً إذا مل يسبب 
القايض أمره اجلديد .. ويستوي أن يصدر األمر اجلديد من ذات القايض الذي 

 ن غريه .أصدر األمر األول أو م
الصادر  ٢٠٠٤ت/٢٤٢/٣٧٦ــ مما ال شك فيه أن األمر عىل عريضة رقم 

الصادر  ٣٩٩/٢٠٠٤قد جاء خمالفاً لألمر عىل عريضة رقم  ٤/٦/٢٠٠٥بتاريخ 
فاألول قد قىض برفع احلجز عن قطعة األرض السكنية  ٢٢/٦/٢٠٠٤بتاريخ 

جلناة الكائنة بوالية التجارية رقم رسم مساحي ......................... مربع ا
بينام الثاين الذي سبقه قد أوقع احلجز عليها  ٢م٢٨٨٧٨صور والبالغ مساحتها 

 ٤/٢٠٠٢ومنع الترصف فيها حلني صدور حكم هنائي يف دعو التحكيم رقم 
..إذاً فاألمران خمتلفان فيام قضيا به ، وقد جاء األمر الالحق الذي قىض برفع 

) من قانون اإلجراءات املدنية ١٩١اقتضته املادة ( احلجز دون تسبيب خالفاً ملا
والتجارية كام قضت حمكمة االستئناف بحق ، والتسبيب هنا أمر واجب حمتم 

 يؤدي التغايض عنه إىل البطالن كام أورد نص املادة بجالء ال لبس فيه .
 م ٢/٢٠٠٧/ ٢١ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٦/  ٣١٥(الطعن رقم 

 ٧ق س) ١٣٨:املبدأرقم
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 اءات التقايض (تكييف):إجر
ـ التكييف القانوين للوقائع وتفسري العقود واالتفاقات وما هيدف إليه أطرافها ٦

هو إعطاء النزاع املطروح عىل حمكمة املوضوع وصفاً قانونياً يسمح بإعامل قاعدة 
قانونية معينة عليه ويتم ذلك عن طريق مقارنة الوقائع بمفرتض القاعدة القانونية 

ها املحكمة حمتملة التطبيق عىل النزاع املعروض عليها ، فإذا تأكد وجود التي ترا
قيام التطابق التام بني الوقائع املادية ومفرتض القاعدة القانونية فإن األثر القانوين 
هلذه القاعدة ينطبق بقوة القانون وال تلتزم املحكمة بالوصف الذي يضيفه 

بحكم وظيفتها بإسباغ التكييف القانوين اخلصوم عىل وقائع النزاع بل هي ملتزمة 
 السليم عىل تلك الوقائع.

 م ٤/٢٠٠٨/ ٢٣ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٧/  ٢٩٥(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٨٩:املبدأرقم

 م ٣/٢٠٠٤/ ٢٢ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٣/ ١٩٨(الطعن رقم 
 ٤) س ق ٢٥:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (تنفيذ):
موضوع الدعو وتقترص مهمته عىل آلية تنفيذ احلكم ــ  قايض التنفيذ ال يبارش ٧

الوارد فيها ومن هذا املنطلق فليس ثمة ما يمنع القايض من نظر الدعو حمل 
 الطعن بني الطرفني 

 م ٤/٢٠٠٧/ ٢٨ جلسة–رشعي عليا ٢٠٠٦/  ٩٨(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٧:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (خصومة):
ية أن يصدر يف خصومة مستكملة املقومات أطرافاً ــ من أركان احلكم األساس ٨

وحمالً وسبباً ويعد احلكم الذي يصدر عىل من مل يكن خصامً يف الدعو ــ كأن مل 
يعلن متاماً بالدعو ، أو كان قد تويف قبل رفعها ــ معيباً بعيب جسيم . وحيث إن 
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ان القواعد املقررة ) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية تقيض برسي٢٣٠املادة (
أمام حمكمة الدرجة األوىل عىل االستئناف سواءً فيام يتعلق باإلجراءات أو 
باألحكام ما مل ينص القانون عىل غري ذلك فإنه جيب النعقاد اخلصومة يف 
االستئناف أن يعلن املستأنف ضده بصحيفة االستئناف . وملا كانت الطاعنة ليس 

ستئناف ومن ثم مل تعلن به فإن احلكم الذي صدر هلا وجود قانوين يف خصومة اال
يف االستئناف وقىض بإلزامها بنصف التعويض املقيض يعترب باطالً بطالناً مطلقاً ال 
يقبل التصحيح وغري صالح هلذا النتاج أي أثر قانوين وال يغري من هذا انقضاء 

بالنظام العام ميعاد الطعن . وللمحكمة أن تقيض بالبطالن من تلقاء نفسها لتعلقه 
، وال يغري من ذلك ما ذهب إليه جانب من فقه القانون بأن احلكم يكون منعدماً يف 
هذه احلالة إذ مبنى هذا االجتـــــاه أن اإلجراء ال وجود له وأن البطالن عيب 
يعرتي إجراءً موجوداً خالف نموذجه القانوين ، والعمل املنعدم هو الذي ختلف 

التي بغريها ال يتصور وجوده ، وإذا كان البطالن هو جزاء أحد عنارصه األساسية 
يلحق بالعمل اإلجرائي فإن هذا اجلزاء قرره القانون وال يكون اإلجراء باطالً دون 
نص يف القانون . وإذا كان البطالن ال يرد إال عىل العمل الذي ال تتوافر فيه 

إىل عدم إنتاج آثاره  املقتضيات التي يتطلبها القانون يف هذا العمل مما يؤدي
القانونية فإن االنعدام يف املحصلة النهائية ال يؤدي إىل غري ذلك . وحيث إن 
االنعدام ال حيتاج إىل قرار به من املحكمة فإن البطالن املطلق ال حيتاج بدوره إىل 
قرار من املحكمة ولعل الفرق بني االنعدام والبطالن هو أن األول كجزاء كان 

قضائي وال جزاء إجرائي دون نص وإذا كان االنعدام ال يرد عليه  نتيجة اجتهاد
التصحيح فالبطالن املطلق ال يرد عليه التصحيح وال يتحصن اإلجراء الباطل 
بطالناً مطلقاً بميض املدة إنام يرد ذلك عىل البطالن النيس ، ولعل ما يدعم هذا 

 بطالن أصليه أو الرأي إن طلب إلغاء احلكم الذي يعد معدوماً يكون بدعو
الدفع بذلك يف دعو أخر لتجرد احلكم من أركانه األساسية ملا شابه من عيب 
جوهري جسيم أصاب كيانه وأفقده صفة احلكم . وحيث إن احلكم املطعون فيه 
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قد خالف القانون خمالفة جوهرية حني قىض بإلزام الطاعنة التي مل تكن طرفاً يف 
اصفة دون أن يدخلها يف اخلصومة فإنه يكون خصومة االستئناف بالتعويض من

 مشوباً بعيب جوهري جيعله باطالً بطالناً مطلقاً متعيناً لذلك نقضه.
 م ٤/٢٠٠٨/ ٢٦ جلسة–مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/  ٣٤٦(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٣١:املبدأرقم
 م ٣/٢٠٠٤/ ١٧ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٤/  ٢(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٦:املبدأرقم
 التقايض (دفع): إجراءات

ـ وأنه من املقرر أن إغفال احلكم بحث دفاع أبداه اخلصم يرتتب عليه بطالن ٩
احلكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً يف النتيجة التي انتهى إليها ، ومتى قدم 
اخلصم إىل حمكمة املوضوع مستندات ومتسك بداللتها فالتفت احلكم عنها أو 

يف حقوق اخلصوم دون أن يبني بمدوناته ما يربر هذا االطراح أطرح داللتها املؤثرة 
 فإنه يكون قارصاً.

 م ٥/٢٠٠٩/ ٦ جلسة–جتاري عليا٢٠٠٨/  ٤٣٧(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٥٨:املبدأرقم

 ينظر:
 ١١/٢٠٠٨/ ١٦ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/  ٤٧٠(الطعن رقم 

 ٩) س ق ٢٥رقم: املبدأ
١٠ لسبق الفصل فيها  جيب أن يشتمل عىل ثالثة ــ عدم جواز النظر يف الدعو

رشوط: احتاد املوضوع واخلصوم والسبب وإن اختل واحد منها كان جديراً بنظر 
الدعو  ملا كان ذلك وكان الثابت  باألوراق أن احلكم املطعون فيه يتعلق بطلب 
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تسليم املبيع وهو أثر من آثار  أو تنفيذ للحكم  السابق القايض  برفض الدعو 
 والذي خيتلف عنه يف املوضوع.

 م ١/٢٠٠٦/ ٢٨ جلسة–مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/  ٢٥٧(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٤٧:املبدأرقم

ـ  فيام دفع به الطاعن من كون حق الشفعة يمس البائع مثل الذي يمس ١١
املشرتي وال بد من رفع الدعو عليهام فاجلواب عن ذلك أن هذا الدفع مردود 

يث مل يتقدم به الطاعن إىل حمكمة املوضوع وقت اخلصومة ومن لكونه جديداً بح
 ثم ال جيوز إبداؤه لد املحكمة العليا.

 م ٢/٢٠٠٦/ ١٢ جلسة–مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/  ١٤٧(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ١٢:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (دفاع):
ومشوب ـ ملا كان ذلك فإن احلكم املطعون فيه قد جاء قارصاً يف تسبيبه ١٢

باإلخالل بحق الدفاع ، مما يتعني معه نقضه وإحالة الدعو إىل املحكمة التي 
 أصدرته لتحكم فيها من جديد هبيئة مغايرة.

 م ١١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–م جتاري عليا٢٠٠٨/  ٢٣٥(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٤٩:املبدأرقم

ألطراف ـ  يتعني عىل املحكمة املطعون يف حكمها أن تنظر إىل مجيع ما قدمه ا١٣
من قانون  ٢٢٤من سندات وطلبات ودفوع وأوجه دفاع جديدة إعامالً لنص املادة 

اإلجراءات املدنية والتجارية ذلك أن موضوع االستنئاف املقدم يف نفس املوضوع 
الذي أثري أمام حمكمة أول درجة ولذلك فإنه بإمكان طريف اخلصومة التمسك 

مة االستئناف سواءً تلك الدفوع أو بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة أمام حمك
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اإلثباتات قد قدمت أمام حمكمة أول درجة أم ال رضورة أن خصومة االستئتاف 
 استمرار للخصومة نفسها التي انعقدت يف الطور االبتدائي.

 ١٢/٢٠٠٧/ ٨لسة ج–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/  ٣٨١(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٢٢:املبدأرقم

 ينظر:
 ١/٢٠٠٨/ ١٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/  ٤٥٠(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤٦:املبدأرقم
ـ من املقرر أن املحكمة العليا حمكمة قانون يف املقام األول ومن ثم ال جيوز ١٤

للخصوم أن يتقدموا أمامها بطلبات جديدة كام ال جيوز هلم أن يبدوا دفاعاً جديداً 
أسباباً متعلقة بالنظام العام  مل يتمسكوا به أمام حمكمة املوضوع إال إذا كانت

وبالتايل ال جيوز هلم أن يثريوا أمامها ألول مرة أسباباً جديدة إلثبات املسؤولية أو 
 .لنعي املتعلق هبذا الدفاع اجلديدنفيها فإن فعلوا كان اجلزاء هو احلكم بعدم قبول ا

 م٤/٤/٢٠٠٧جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/  ٤٠٩و ٣٩٧(الطعنان رقام 
 ٧ ق س) ١٤٨:ماملبدأرق

 ينظر:
 م ٦/٢٠٠٧/ ١٨ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/  ٨١(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٨١:املبدأرقم
 م ٤/٢٠٠٦/ ١٠ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/  ٢٠١(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ١٠٣:املبدأرقم
ـ من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن الطلب أو الدفاع الذي تلتزم املحكمة ١٥

يه هو ذلك الدفاع الذي يقدم إليها يف صيغة جازمة عىل تصميم بإجابته أو الرد عل
 صاحبه مقرتناً بالسبب القانوين الذي أقيم عليه.

 م ١/٢٠٠٦/ ٢٣ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/  ١٥٤(الطعن رقم 
 ٦) س ق ٩٤:املبدأرقم
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 إجراءات التقايض (درجات التقايض):
حلكم املطعون فيه واستنفدت ــ حمكمة االستئناف ال تتصد إال ملا فصل فيه ا١٦

به واليتها ، وإذ مل تبنيّ حمكمة االستئناف املفرتض القانوين الذي خالفه العمل 
اإلجرائي الذي وصمته بالبطالن ، ومل تناقش ما انتهت إليه حمكمة أول درجة 
حيث ذهبت إىل عدم صحة متثيل املطعون ضدهم السالف ذكرهم متثيالً صحيحاً 

تبني صحيفة الدعو نقص أهليّتهم ، ومل يظهر وليهم الطبيعي  يف الدعو وإذ مل
أمام املحكمة يف كل مراحل الدعو ، ومل يوكل عنهم حمامياً فإن تصدي حمكمة 
االستئناف للدعو يف شقها اخلاص هبم يكون خمالفاً ملبدأ أسايس وهو التقايض 

 فيه باطالً .عىل درجتني وهو من النظام العام وبذلك يكون احلكم املطعون 
  ١/٢٠٠٨/ ١٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/  ٣١٦(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٢٨:املبدأرقم
 ينظر:

 م٢٣/٣/٢٠٠٦جلسةم جتاري عليا ٢٠٠٥/  ١٣٤و  ١١(الطعنان رقام 
 ٦ ق س) ٨٤:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (صفة):
النقض ال تكون ـ املقرر يف قضاء املحكمة العليا أن اخلصومة يف الطعن بطريق ١٧

إال ممن كان طرفاً يف اخلصومة يف النـزاع الذي فصل فيه فال يقبل الطعن إال ممن 
كان طرفاً يف اخلصومة التي صدر فيها احلكم املطعون فيه  وبصفته التي كان 

 متصفاً هبا.
 م ٢/٢٠٠٦/ ٢٠ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ١٣٣(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٩٨:املبدأرقم
 ينظر:
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 ١٢/٢٠٠٧/ ٢٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ١٠٦رقم  (الطعن
 ٨ ق س) ٢٥:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (طلب جديد):
ـ  الثابت باألوراق من ان هذا الطلب مل يكن ضمن طلبات الطاعنة أمام ١٨

املحكمة االبتدائية وإنام كانت تطالب بالرواتب ملدة عامني حسب عقد العمل 
أشهر واخلمسة عرش يوماً يقدم ألول مرة أمام حمكمة  والطلب برواتب األربعة

االستئناف والطلب الذي يقدم ألول مرة أمام حمكمة االستئناف يعترب طلباً جديداً 
ومؤد ذلك أن عليها من تلقاء نفسها أن تقيض بعدم قبوله عمالً بمقتضيات 

ال تقبل  ") من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية التي تنص عىل ٢٢٥املادة (
الطلبات اجلديدة يف االستئناف وتقيض املحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوهلا . الخ 

وعلة ذلك انطواؤه عىل تفويت درجة من درجات التقايض وهو أمر يتعلق  ".. 
 بالنظام العام للمحكمة أن تثريه بنفسها.

 م ١/٢٠٠٦/ ٣٠ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ١٥٠(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٩٦:املبدأرقم

 ينظر:
 م ١٠/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٦٩(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٠٥:املبدأرقم
ــ احلكم املطعون فيه مل يتزيد يف قضائه وإنام عدل يف األجرة تطبيقاً ألحكام ١٩

) من القانون املذكور وذلك بإضافة ما استجد من أجرة خالل الفرتة ٢٢٥املادة (
كم االبتدائي وذلك بناءً عىل طلب املطعون ضده وال التي أعقبت صدور احل

تثريب عىل احلكم املطعون فيه إن هو قىض بذلك إذ إن طلب املطعون ضده 
بانقضاء ما يستجد من أجرة أمام حمكمة االستنئاف وإن كان يعترب من الطلبات 

عتبارها اجلديدة إال أن املرشع تيسرياً للمتقاضني أجاز التقدم بمثل هذه الطلبات با
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من امللحقات املتجددة للطلب األصيل والتي مل يكن يف الوسع املطالبة هبا أمام 
حمكمة أول درجة لعدم حلول موعد استحقاقها وكل ما يشرتك هنا هو أن 

 (املدعي) املطعون ضده قد طالب باحلكم له بام يستجد من هذه األجرة.
 م ٣/٢٠٠٦/ ٢٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ١٨٨(الطعن رقم 

 ٦ق س) ٥٦:املبدأرقم
 إجراءات التقايض (طلب مغفل):

) من ١٨٢ـ املقرر أنه يشرتط لتوافر حالة اإلغفال التي نصت عليه املادة (٢٠
قانون اإلجراءات املدنية والتجارية أن يكون إغفال املحكمة للطلب املوضوعي 

اً معلقاً أمامها وال املطروح عليها عىل نحو واضح جازم إغفاالً كلياً جيعله باقي
يكون كذلك إال إذا كان اإلغفال عن غلط أو سهو ومل يرد يف شأنه من أسباب 
احلكم أو منطوقه قضاء رصيح أو ضمني ، فالعربة باملستفاد من أسباب احلكم أو 
منطوقه فيام إذا كانت املحكمة قد قضت يف الطلب رصاحة أو ضمناً يف الطلب 

 املطروح عليها.
 م ١٢/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٢٠١ (الطعن رقم

 ٨) س ق ٨٠:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٦/٢٠٠٨/ ٣٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٢٧٧(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٩٧:املبدأرقم

 م ٦/٢٠٠٨/ ٣٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٤٣٤(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٩٩:املبدأرقم
 إجراءات التقايض (طلب احتياطي):

حمكمة املوضوع مل تتصد لطلب الطاعن ومل تفصل فيه وقضت  ـ  وحيث إن٢١
بعدم قبوله عىل أساس أن حمكمة أول درجة قد أغفلت الطلب األصيل وأن طلب 

) من قانون ١٨٢األجر مرتبط بالطلب األصيل وحيث إنه بالرجوع إىل نص املادة (
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الطلبات  إذا أغفلت املحكمة احلكم يف بعض"اإلجراءات املدنية والتجارية أنه 
املوضوعية جاز لصاحب الشأن من  اخلصوم إعالن خصمه للحضور أمامها لنظر 

ويستفاد من نص املادة السالف الذكر أن اخلصم إذا  "هذه الطلبات واحلكم فيها
أغفلت بعض طلباته جاز له أن يتقدم إىل ذات املحكمة التي أصدرت احلكم 

الة إغفاله بعض طلباته كام سبق بطلب إلعادة النظر يف الطلب املغفل هذا يف ح
 القول.

أما يف حالة الطعن املاثل نجد أن حمكمة أول درجة مل تفصل يف الطلب األصيل 
هنائياً سواءً يف األسباب أو املنطوق األمر الذي يؤكد أن حمكمة أول درجة قد 
أخطأت يف تطبيق القانون حيث كان يتعني عليها أن تبحث يف الطلب األصيل 

يف حالة تعذر حتقيقه يتم بعد ذلك البحث يف الطلب االحتياطي وبالتايل للطاعن و
) سالفة الذكر وعمالً بنص ١٨٢ال يعد ذلك إغفاالً فال تنطبق عليه نص املادة (

)) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية التي تنص عىل أن ٢٢٣املادة ((
ل صدور احلكم املستأنف االستئناف ينقل الدعو بحالتها التي كانت عليها قب"

فإنه كان يتعني عىل حمكمة املوضوع أن  "بالنسبة إىل ما رفع عنه االستئناف فقط
تعيد الدعو ملحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بناء عىل األثر الناقل 
لالستئناف األمر الذي يؤكد أن حمكمة االستئناف قد أخطأت يف تطبيق القانون 

 ها مشوباً بالبطالن ويستوجب نقضه.وتأويله مما جيعل حكم
 م١٤/١/٢٠٠٨جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ١٦٥و ١٦٣(الطعنان رقام 

 ٨ ق س) ١٠٦:املبدأرقم
 إجراءات التقايض (طلب عارض): 

ــ قبول الطلب العارض رشطه أن يقدم إىل املحكمة باإلجراءات املعتادة لرفع ٢٢
 اجللسة يف حضور اخلصم الدعو قبل يوم اجللسة أو بطلب يقدم شفاهية يف

ويثبت يف حمرضها وأن يكون ذلك الطلب العارض جائزاً إىل ما قبل إقفال باب 
 املرافعة.

 م ١٠/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٩٢(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٠٣:املبدأرقم
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 إجراءات التقايض (مرافعة):
ية تنص يف الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات املدنية والتجار ٢٤٣ــ إن املادة ٢٣

ال جيوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غري التي ذكرت يف الصحيفة ، "منها 
ومع ذلك فاألسباب املبينة عىل النظام العام يمكن التمسك هبا يف أي وقت ، 

) من ذات القانون عىل ١٦٣وتنص املادة ("وتأخذ هبا املحكمة من تلقاء ذاهتا 
كام رساً بني القضاة جمتمعني ، وال جيوز أن يشرتك يف تكون املداولة يف األح"

، وحيث إن  "املداولة غري القضاة الذين سمعوا املرافعة وإال كان احلكم باطالً 
املقصود باملرافعة يف معنى هذا النص هي املرافعة التي تسبق إصدار احلكم مبارشة 

االشرتاك يف أي تلك التي قررت فيها املحكمة حجز الدعو للحكم ، ومناط 
املداولة هو التوقيع عىل مسودة احلكم  وإذا كان الثابت من مسودة احلكم إن 
رئيس اهليئة التي أصدرت احلكم مل يكن من بني القضاة الذين حرضوا اجللسة 

 ٢٠/١١/٢٠٠٧التي حددت فيها جلسة  ٢٣/١٠/٢٠٠٧األخرية بتاريخ 
) املذكورة ومن ثم ال ١٦٣دة (للحكم فإنه ال يكون قد سمع املرافعة يف معنى املا

جيوز له االشرتاك يف املداولة إذ تقتيض املداولة اإلحاطة بالواقع يف الدعو وما 
قدم فيها من مستندات إحاطة كاملة للتشاور وتبادل الرأي وصوالً إىل مطابقة 
الواقع مع النموذج القانوين الواجب التطبيق ، وقطعاً ال يتأتى هذا ملن مل حيرض 

 افعة.املر
 م ٥/٢٠٠٨/ ١٠ جلسة–م مدين أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٥٧٢(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٣٣:املبدأرقم
ــ  قفل وفتح باب املرافعة من األمور التي تناط بمحكمة املوضوع ، إذ هلا إذا ٢٤

رأت إغالق باب املرافعة وهلا إن رأت فتح ذلك الباب إن كان هنالك مربر لذلك 
ة وها  مة تقتيض فتح ذلك الباب.رشيطة وجود أسباب جديّ

–م ٥/٢٠٠٨/ ٤ جلسة–م مدين ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٤٨(الطعن رقم 
 ٨ سق) ٦٦:املبدأرقم
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ـ من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه يف حالة تقرير املحكمة فتح باب املرافعة ٢٥
بعد حتديد جلسة للحكم يتعني عليها إعالن اخلصوم بتاريخ اجللسة املحددة 

) من قانون اإلجـراءات املدنيّة والتجـارية إذا كان ١٦٨املادة (استناداً عىل 
.اإلجراء الذي فتح من أجله بـاب املـرافعة إجـراءاً جوهرياً يف الدعو 

 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٣ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢٩٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٢٢:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (فصل إجرائي):
املحكمة عىل أن الدفع بعدم القبول الذي أيد يف ـ لقد استقر قضاء هذه ٢٦

يعني اعرتاض اخلصم عىل حق الدعو للخصم اآلخر بعدم  ٧٢٦الطعن رقم 
توافر رشوطها لسبق الفصل فيها وهذا يتضمن انكار اخلصم حلق الدعو بالنسبة 
للمشرت ويرمى إىل حكم بعدم قبول الدعو قبل الفصل يف موضوعها وهذا 

جه عىل عدم صالحية إقامة الدعو واهلدف منه احلصول عىل االعرتاض مو
حكم إجرائي بعدم قبول الدعو قبل الفصل يف املوضوع بمعنى عدم صالحية 
الدعو للنظر فيها بواسطة املحكمة فهو يثري عقبة مسبقة تغنى القايض عن 
الفصل يف املوضوع وما كان صحيحاً أن تذهب املحكمة بعد أن توصلت إىل عدم 
قبول الدعو إىل مناقشة الثمن وأثره يف العقد ، وبتوصل املحكمة إىل عدم قبول 

من قانون املحاماة تكون قد فصلت إجرائيا يف النزاع  ٣١الدعو ملخالفتها للامدة 
وهذا الفصل اإلجرائي ال يمنع املشرتي من تصحيح الدعو ورفعها بواسطة 

عو قد فصل يف موضوعها وهو واقعة حمام التزاما بقانون املحاماة وال تعد الد
الرشاء وجيوز له أن يقيم دعو منفصلة جديدة مصححة ملتزمة بالقانون وال 
يكون للحكم الصادر يف الشكل أي أثر يف املوضوع القائم بني الطرفني وال حيرم 
ذلك احلكم اإلجرائي املشرتي من إقامة دعواه بصحة البيع بعد تصحيح دعواه لذا 



٤٩ 
 

م ٤٢٢/٢٠٠٧الصادر من حمكمة االستئناف يف االستئناف رقم  يكون احلكم
 ـو لسبق الفصل فيهــا غيـــر صحيح.بعدم جــواز نظر الدعـ

 م ٤/٢٠٠٨/ ٢٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٤٥٧(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٦٥:املبدأرقم

 إجراءات التقايض (خمالفة القواعد):
القواعد اإلجرائية أو املوضوعية ، فإغفال  ـ ان خمالفة القانون تتضمن خمالفة٢٧

املحكمة مثالً تطبيق قاعدة قانونية رصحية تتعلق بالنـزاع املطروح بني الطرفني أو 
تطبيق قاعدة قانونية ملغاة أو تطبيق قاعدة قانونية عىل وقائع نزاع بحيث تؤدي إىل 

 نطاق خمالفة القانون. نتائج خمالفة للنتائج التي يريدها القانون .. ذلك مما يدخل يف
 م ١١/٢٠٠٦/ ١٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٤٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١١٥:املبدأرقم
 إجراءات التقايض (منع من السفر): 

ــ ال خالف يف أن املنازعة وقتية إذ هي تتعلق بأمر صادر عن قايض التنفيذ ٢٨
 ٣٣٩ذ وأن املادة بمنع من السفر إىل حني سداد الدين موضوع احلكم حمل التنفي

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية رصحية فيام قررته من أنه يف مثل هذه 
املنازعة تستأنف أحكام قايض التنفيذ إىل املحكمة االبتدائية مشكلة من ثالثة قضاة 
وإن احلكم املطعون فيه ملا قىض واحلالة ما قرر بعدم جواز االستئناف قد طبق 

 ليامً دون خطأ يف ذلك.القانون تطبيقاً س
 م ٣/٢٠٠٧/ ٢١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٧٥(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٤٤:املبدأرقم
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 إجراءات التقايض (هيئة): 
ـ  إذ بصدور القرار من هيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا بتاريخ ٢٩
م مل يكن هناك جمال للنظر واالجتهاد بشأن الشفعة للجار إال ١٩/٦/٢٠٠٦

 د سبب موجب للشفعة غري اجلوار لذلك وجب املصري إليه والعمل به.بوجو
 م ٦/٢٠٠٧/ ٢ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ١٥(الطعن رقم 

 ٧) س ق ٥٠دأ رقم:املب
:(إجراءات أخر) إجراءات التقايض 

) من قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٠٦ـ نصت املادة (٣٠
تي الذي يصدر عن املحكمة وفقاً لنص هذه املادة إن القرار الوق ٣٥/٢٠٠٣

 يكون حكامً انتهائيّاً باعتبار إنه ال يتناول لب املوضوع.
ـ إن غوص حمكمة االستئناف يف موضوع الدعو وتفاصيلها وقضاءها بام قضت 
به مل يكن له سند يف القانون وكان ينبغي عليها القضاء بعدم جواز استئناف القرار 

دة األوراق ملحكمة أول درجة للفصل يف موضوع الدعو التي مل الوقتي وإعا
 تستنفد حمكمة أول درجة واليتها فيها.

) ١٥٩:املبدأرقم–م ١٠/٢٠٠٦/ ٩ جلسة–عاميل عليا٢٠٠٦/  ٦٤(الطعن رقم 
 ٧ سق
ـ إذا  مل حيرض الطاعن عىل املوطن يف املوعد الذي حددته حمكمة أول درجة ٣١

وطن رغم أنه عىل علم بذلك املوعد ومل حيرض شهوده ومل لسامع شهود الطرفني بامل
يربر غيابه عن املوعد بام يكون معه ما ادعاه يف شأن طلب سامع شهوده ال يعتد به 

.وال أساس له يف أوراق الدعو 
 م ١٠/٢٠٠٦/ ١٥ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٦/  ١٢٩(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٥٥:املبدأرقم
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قانون  السجل العقاري مل ترتب اثرا البطال صحيفة ) من ٣٦ـ  أن املادة (٣٢
الدعو  وال احلكم فيها بل وضعت محاية ملصلحة املدعى إذا خشى  من ترصفات 
خصمة رضراً يلحقه من جراء عدم القيام  بتلك اإلجراءات فإذا ما تركها صاحب 

 احلق بنفسه فال  تـثريب عليه.
 م ١١/٢٠٠٦/ ٤ سةجل–مدين أوىل عليا ٢٠٠٦/  ١٥٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٢٠:املبدأرقم
قد نصت عىل أنه ال جيوز للمحامي أن يقبل الوكالة يف دعو ضد  ٣٩ـ املادة ٣٣

زميل له قبل احلصول عىل إذن من جلنة قبول املحامني ولكن هذه املادة مل ترتب 
 البطالن عىل ذلك.

 م ١١/٢٠٠٦/ ١٩ جلسة–مدين ثانية عليا ٢٠٠٦/  ٢٥٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٦٠:ملبدأرقما

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩ـ نصوص املواد ٣٤
واضحة ورصحية فيام قررته بأن الطريق التي يسلكها الطاعن هي خماصمة القايض 
وبالتايل فال جيوز له العدول عنها ، كام أهنا ليست جوازية فقط كام ذكرها الطاعن 

أنه خالف ما نصت عليه املواد سالفة الذكر وسلك طريقاً  يف صحيفة طعنه ، وبام
أخر غري التي رسمها القانون فإن نعيه عىل احلكم القايض برفض دعواه يف غري 

 حمله واملحكمة تلتفت عنه ومتيض يف تأييد احلكم املطعون فيه.
 م ١٠/٢٠٠٩/ ٢٤ جلسة–عليا "ب"مدنية  ٢٠٠٩/  ٢٠٦(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٣٣:املبدأرقم
ـ مل ختطىء املحكمة يف تطبيق القانون وإنام طبقته تطبيقاً صحيحاً وخاصة املادة ٣٥

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية فاملادة املذكورة نصت عىل أنه إذا  ٢٢٨
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كان احلكم املستأنف صادراً يف املوضوع ورأت املحكمة التي تنظر االستئناف أن 
نا يف اإلجراءات أثر يف احلكم  تقيض بإلغائه وحتكم هناك بطالنا يف احلكم أو بطال

يف الدعو وقد رأت املحكمة االستئنافية أن اإلعالن صحيحٌ لوروده وفق 
املقررات القانونية وقد حقق النتيجة املرجوة منه بحضور الطاعن أمام حمكمة 
  االستئناف وتقديمه الستئنافه لذا تكون النتيجة من اإلعالن قد حتققت وعلم

 املستأجر بالدعو وقدم دفاعه ودفوعه وطعنه .
 م ٦/٢٠٠٩/ ١٣ جلسة–إجيارات عليا٢٠٠٩/  ١٠٩٥(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٥٤:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١٢/٢٠٠٩/ ٦ جلسة–مدنية  عليا ٢٠٠٩/  ٣٨٠(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٢٥:املبدأرقم

 أجرة
 القواعد

 ١............       ....قها):...................أجرة (أجرة استحقا
 ٢...........     .............................أجرة (أجرة نقل):.. 

 ٣...............      ........................أجرة:(حمل):.......
 أجرة:(استحقاقها):

 موجز القواعد:
ني ـ استحقاق األجرة. رشطه. االنتفاع بالعني املؤجرة، صالحيتها لالنتفاع ومتك١

 املستأجر منها.
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 أجرة (أجرة نقل): 
جيب عىل الراكب عند عدوله عن السفر إشعار الناقل قبل يوم من موعد السفر ـ ٢

. عدم اإلشعار يف املوعد . أثره. إلزام الراكب باألجرة . االستثناء وجود مانع 
 قهري. وفاة أحد األقارب ليس مانعا قهريا.

 أجرة (أجرة حمل): 
للمستأجر من االنتفاع باملحل بإغالقه . نتيجته . عدم استحقاقه  ـ حرمان املؤجر٣

 لألجرة. علة ذلك .  األجرة تستحق مقابل االنتفاع باملحل املستأجر.
 القواعد القانونية:

 أجرة:(استحقاقها):
ـ املبدأ املستقر فقهاً وقضاءً من أن األجرة تلزم مقابل االنتفاع بالعني املؤجرة أو ١

ون طريقة مرشوعة فمتى توافرت الرشوط املطلوبة يف العني املؤجرة التمسك هبا د
ومن بينها صالحيّة العني املؤجرة للسكنى فيها واالنتفاع هبا ومنها متكني املستأجر 

 باالنتفاع بالعني املؤجرة.
 م ٢/٢٠٠٩/ ٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٥٦٣(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٣٦:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٤/٢٠٠٨/ ٢٣ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ٢٣رقم (الطعن 
 ٨ ق س) ٩٠:املبدأرقم
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 أجرة (أجرة نقل):
ـ  الراكب ملزم باألجرة حتى ولو قرر ترك السفر لسبب ما مثلام حدث يف هذه ٢

الدعو حيث قرر الطاعن العدول عن السفر بسبب وفاة جدة أبنائه لذا فإنه 
فإنه ملزم بالثمن حتى يف حالة عدم سفره  من قانون التجارة ١٨٩وإعامالً للامدة 

ولكن القانون التجاري يف نفس املادة أجاز للراكب يف حالة وفاته أو مرضه أو 
حدث مانع قهري أن يفسخ العقد وال جتب عليه أجرة النقل واملانع القهري الذي 
يقره القانون هو ذلك األمر اإلهلي الذي حيدث وال يستطيع أحد أن يمنعه 

ت األرضية والزالزل والصواعق وما شابه ذلك وليس أمراً قهرياً تأخر كاهلزا
 الراكب عن السفر لوجود سبب اجتامعي حال دون سفره يف ذلك اليوم.

 م ٢/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٤٢٤(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٥٥:املبدأرقم

 أجرة (أجرة حمل):
إىل غلق املحل واحلال أن العالقة  ـ يبني من أوراق الدعو أن الطاعن عمد٣

اإلجيارية قائمة بني الطرفني فإنه يكون بذلك قد حرم املطعون ضده من استغالل 
املحل التجاري املستأجر وصارت نتيجة لذلك املنفعة من املحل متعذرة وبام أن 
األجرة هي مقابل االنتفاع باملحل املستأجر وطاملا حرم الطاعن املطعون ضده من 

االنتفاع طيلة مدة غلق املحل فإنه ال يستحق أجراً عن الفرتة التي ظل أثناءها ذلك 
املحل مغلقاً بسبب منه ألنه ال يمكن له بأي حال أن يستفيد من خطئه بإغالق 

 املحل.
 م ٥/٢٠٠٨/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٤٠٩(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٦٧:املبدأرقم
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 إحرام
 القواعد

  ١................... .................................إحرام......
 موجز القواعد:

 إحرام:
 إحرام البئر أربعون ذراعاً من كل جهة. -

 القواعد القانونية:
وبناء عىل ما سبق من اعرتاف املطعون ضدها بام ذكر أعاله فإن للطاعن بقدر   -

املكان املناسب منها ما شغل من األرض وتقدره املحكمة بالفي مرت مربع ويف 
حسب مالئمة التخطيط ؛ وبيان ذلك أنه ملا ثبت حفر البئر ووجودها عىل الواقع 
فلها حريم من كل جهة أربعون ذراعاً حسب ما ورد يف السنة املطهرة عىل 

من حفر بئرا يف فالة فله أربعون ذراعاً عطنا "صاحبها أفصل الصالة والتسليم 
ويعترب الذراع نصف مرت  "ريم البئر أربعون ذارعاً ح"ويف رواية أخر  "ملاشيته

تقريباً فعىل هذا يكون للبئر ألف وستامئة مرت مربع وأربعامئة مرت مقابل القطعة 
 املشغولة بالبناء.

 م ١/٢٠١٠/ ٢٣ جلسة–مدين عليا ٢٠٠٩/  ١٤٤(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٤٢:املبدأرقم

 أحوال شخصية
 القواعد

 ٦ - ١.........................................  أحوال شخصية (تطليق):....
 ١٢ - ٧أحوال شخصية ( حضانة):........................................   

 ١٣................................................   أحوال شخصية (حكامن)
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 ١٤...... ......................................... أحوال شخصية (خطبة):  
 ١٥..................................................  (زواج)أحوال شخصية 
 ١٦................. ................................ (سكن)أحوال شخصية 
 ١٧.................................................  (صداق)أحوال شخصية 

 ٢١ - ١٨................................ .......... أحوال شخصية (طالق):
 .٢٢..................................................  (عضلأحوال شخصية 

 ٢٣.....................................  أحوال شخصية (عوارض األهلية):
 ٢٤..................................................  أحوال شخصية (كفاءة)

 ٢٥.................................................  أحوال شخصية (مرياث)
 ٢٦...................................................  أحوال شخصية (نسب)
 ٣٠ - ٢٧...........................................  أحوال شخصية (نفقة):

 ٣١.................................................. أحوال شخصية (وصية)
 ٣٢(ويل) .................................................... أحوال شخصية 
 موجز القواعد:

 أحوال شخصية (تطليق): 
 ـ للمحكمة يف حالة الشقاق بني الزوجني وتعذر اإلصالح أن حتكم بالتفريق .١
 ض طلب التطليق.ـ ثبوت أن اهلجر كان بسبب الزوجة.أثره.رف٢
ـ  مرض االنفصام املزمن سبب من األسباب املوجبة للتطليق ، علة ذلك ألنه ٣

 مرض من األمراض العقلية اخلطرية .
) الفقرة (ب) للعالج . رشطه . أن ٩٨ـ إعطاء املريض املهلة املقررة يف املادة (٤

 يرجى منها الربء.
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أو عضوية أصيب هبا قبل العقد العلة املوجبة للطالق مطلقة سواء كانت عقلية  -
 أو بعده . برشط . أن ال يرجى منها برء أو يرجى بعد ميض أكثر من سنة.

 ـ عدم القدرة عىل املعارشة رضر. مؤداه. للمرأة طلب التطليق معه.٥
التطليق ال يصار إليه بالشبهة وال بمجرد اخلطأ األول الواقع من الزوج. يلجأ ـ٦

كمني قبل التطليق. أقوال الفقهاء املخالفة هلذا ال أوال إىل الصلح وحتكيم احل
 يعول عليها .

 أحوال شخصية (حضانة):
ـ مدار احلكم باحلضانة مصلحة املحضون ، فمتى حتققت وجب املصري إليه ولو ٧ 

 خالف ذلك مصلحة األب أو احلاضنة.
ـ حتديد زيارة األوالد . سلطة تقديرية لقايض املوضوع . أثره. خروجه عن ٨

 رقابة املحكمة العليا. رشطه.
ـ دعاو احلضانة من الدعاوي املتجددة . أثر ذلك . ال تنطبق عليها قاعدة سبق ٩

. الفصل يف الدعو 
 ـ عمل احلاضن ليس مسقطاً للحضانة إذا مل يتعارض مع رعايتهم وتأديبهم.١٠
موطنها ـ تباعد األميال بني املحضون وويل أمره بسبب انتقال األم للسكنى يف ١١

 األصيل ال يصلح سبباً إلسقاط احلضانة من األم خاصة طاملا كان داخل الدولة.
ـ تنازل األم عن حضانة أوالدها ال يسقط حقها يف املطالبة بحضانتهم . علة ١٢

 ذلك . احلضانة ليست حقا لألم وحدها بل يراعى مصلحة املحضون.
 ختصاص قايض املوضوع. تقدير العذر املقبول عن املطالبة باحلضانة من ا -

 أحوال شخصية (حكامن):
ـ تعيني حكمني آخرين أو تعيني حكم ثالث سلطة تقديرية لقايض املوضوع . ١٣

 رفضه لذلك ال يعد خطأً يف تطبيق القانون.
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 أحوال شخصية (خطبة):
ــ ال خالف يف حرمة املواعدة أو اخلطبة يف العدة وإنام  اخلالف يف صحة ١٤

قايض بفساد الزواج أخذا بقول من أقوال املسلمني يرفع الزواج . حكم ال
 اخلالف.

 أحوال شخصية (زواج)
ـ  الزواج غايته اإلحصان وإنشاء أرسة مستقرة برعاية الزوجني عىل أسس ١٥

 تكفل هلام حتمل أعبائها بمودة ورمحة وتعاون.
 والية الزواج حق للويل العاصب بنفسه حسب ترتيبهم يف اإلرث.

 ة (سكن)أحوال شخصي
 للحاضنة احلق يف توفري السكن املالئم . وال يلزم أن يكون منزالً بعينه .ـ١٦

 أحوال شخصية (صداق)
ـ  علم املرأة بتنازل والدها عن صداقها مقابل التنازل عن الدعو املرفوعة ١٧

ضدها وسكوهتا عن ذلك مدة طويلة مع قدرهتا عىل اإلنكار .أثره . مطالبتها بعد 
 لرفض.ذلك مآله ا

 أحوال شخصية (طالق):
ـ املطلقة للمرة الثالثة سكوهتا ال يمنع من قبول طلبها توجيه اليمني عىل ١٨

 زوجها إن أنكر . علة ذلك. تعلقه بحق اهللا عز وجل. 
 ـ االتفاق عىل التنازل عن الصداق مقابل احلضانة. تكييفه طالقا وليس  خلعا. ١٩
حيق للمطلقة معه املطالبة بنفقة العدة أو ـ الطالق الواقع مقابل الصداق ال ٢٠

 املتعة أو مؤخر الصداق . علة ذلك.
٢١ املتجددة . عدم ثبوت الرضر يف دعو الطالق للرضر من الدعاو ـ دعاو

 سابقة ال يمنع رفع دعو جديدة. 
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 أحوال شخصية (عضل)
عه عن ـ دعو العضل؛هي الدعو التي ترفعها طالبة الزواج عىل وليها المتنا٢٢

تزوجيها. والية األمر بالزواج  حق للويل العاصب بنفسه حسب ترتيب اإلرث، 
 الويل عليه عبء إثبات سبب امتناعه.

 أحوال شخصية (عوارض األهلية):
ـ اجلنون والعته والغفلة والسفه من عوارض األهلية. حيجر عىل من يصاب هبا ٢٣

ن وقت إصابته . العته يثبت وينصب له ويص . املعتوه ترصفاته املالية باطلة م
 بالتقارير الطبية والشهادة . سوء نية الطرف اآلخر ليست رشطا يف إبطال العقد.

 أحوال شخصية (كفاءة):
ـ الكفاءة حق للمرأة وأوليائها،  وتشمل الكفاءة يف الدين والنسب، علة ذلك ٢٤

 وسنده.
 أحوال شخصية (مرياث):

وذوي األرحام من تطبيق أحكام  استثناء حاالت مرياث البنت واجلد-٢٥
املواريث التي نص عليها قانون األحوال الشخصية وارد عىل سبيل احلرص. 
مؤداه. خمالفة مذهب املورث ما نص عليه القانون يف غري تلك احلاالت يطبق 

 عليها نصوص القانون.
 أحوال شخصية (نسب):

، ويفرق بني الزوجني . زواج الرجل بامرأة حامل . أثره . يلحق  الولد بأمه  -٢٦
 علة ذلك . احلمل مانع رشعي ال يصح معه العقد.

محل املرأة سفاحا من رجل قبل أن يعقد عليها ال يعد شبهة يثبت النسب هبا.  -
علة ذلك . النسب نعمة عظيمة والزنا حمظور رشعاً وال يعقل أن تنال النعم 

 بارتكاب املحرمات . 
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 أحوال شخصية (نفقة):
ىل حمكمة املوضوع أن تراعي األسباب اجلدية والدفوع املوضوعية ـ جيب ع٢٧

املتعلقة بحالة املنفق املادية عند تقدير النفقة . عدم مراعاة ذلك سبب لنقض 
 احلكم.

ـ  ختفيض حمكمة االستئناف للنفقة ورفض الطلبات بال دليل وال مراعاة حلالة ٢٨
 املنفق . يعد خطأ.

سائر الديون . األب مكلف رشعاً وقانوناً باإلنفاق عىل  ـ  النفقة هلا امتياز عىل٢٩
أوالده. وجيوز إنقاصها والزيادةعليها ولو مل يمض عام عىل آخر حكم إذا اقتضت 

 الرضورة ذلك.
 ـ تقدير النفقة هو من اختصاص حمكمة املوضوع ــ رشط ذلك.٣٠

 أحوال شخصية (وصية):
من األسباب التي أوجدهتا ـ إجازة وصية املصاب باخلرف لعدم وروده ض٣١

) جمانب للصواب ، لالشرتاط يف املويص رشعا وقانونا أن تكون له ٢٢٨املادة (
 أهلية التربع.

 أحوال شخصية (ويل)
ــ القايض حيل حمل الويل عند امتناعه عن تزويج وليته البالغة ثامنية عرشة سنة ٣٢

 بال سبب مرشوع. 
 القواعد القانونية:

 ق)أحوال شخصية (تطلي
ـ ألن املحكمة بذلت  كل اجلهود للتوصل إىل إصالح احلال بني الطرفني ولكن ١

دون جدو وذلك بسبب اخلالف الدائم واملستمر بني الطرفني حسبام جاء يف 
تقرير احلكمني وحسبام أثبتته األوراق والفصوالت املتقدمة من دعاو ومرافعات 
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د املحكمة طريقاً أو مسلكاً ينهي هذا أمام املحاكم الرشعية واجلزائية حينئذ مل جت
 ) من قانون األحوال الشخصية١٠١الشقاق إال الطالق وهو ما نصت عليه املادة (

 م ٢/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٨٥(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٥:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٤/ ٣٠ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٤/ ٣٤(الطعن رقم 
 ٥) س ق ١٤:املبدأرقم

البينة املقبولة يف احلكم املطعون فيه أن املطعون ضده طلب الطاعنة أمام ــ صح ب٢
شهود شهدوا بذلك وتم الصلح بينهام وأبت الرجوع إىل بيت زوجها وبذلك 
يتضح أن املطعون ضده مل يكن اهلجران من سببه وإنام كان من سبب الطاعنة وعىل 

 حكمة دعواها الطالق وطلب النفقة ذلك رفضت امل
 م ١٠/٢٠٠٦/ ١٤ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٣٨ن رقم (الطع

 ٧ ق س) ٣:املبدأرقم
ــ إصابة املذكور بمرض االنفصام املزمن وهو مرض من األمراض العقلية ٣

اخلطرية التي تعرض حياة اآلخرين للخطر ومما ال شك فيه أن العقل نعمة عظيمة 
عن غريه من املخلوقات من نعم اهللا الكثرية عىل اإلنسان فقد ميز اهللا اإلنسان 

بنعمة العقل ألن به يميز بن النافع والضار والصح واخلطأ فإذا فقده صار يف حال 
ال يؤمن منه عىل نفسه وال عىل غريه خاصة زوجته التي تالزمه الليل والنهار فقد 
تصدر منه هلا ترصفات ال حتمد عقباها واجلنون بالزوج عيب حيدث النفرة ويلحق 

والزواج هو رباط  "ال رضر وال رضار") :وجيب رفعه لقوله ( الرضر بالزوجة
لِيظاً {مقدس وميثاق غليظ كام وصفه اهللا بقوله : يثَاقاً غَ م مِّ نكُ نَ مِ ذْ أَخَ ويقوم عىل }وَ

اجاً {املودة والرمحة كام قال تعاىل :  وَ مْ أَزْ كُ سِ نْ أَنفُ م مِّ لَقَ لَكُ اتِهِ أَنْ خَ نْ آيَ مِ وَ
نُوا إِلَ  كُ ةً لِّتَسْ َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ م مَّ يْنَكُ عَلَ بَ جَ ا وَ وينى عىل حسن العرشة واملعروف قال }يْهَ
انٍ {سبحانه :  سَ يحٌ بِإِحْ ِ وفٍ أَوْ تَرسْ رُ عْ اكٌ بِمَ سَ إِمْ فإذا فقدت هذه الرابطة تلك }فَ

 املقومات واستحالت العرشة بينهام وجب التفريق للرضر.
 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٦٣(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١١:املبدأرقم
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) الفقرة (ب) إال للعلل التي يرجى ٩٨ـ ال يكون إعطاء املهلة املقررة يف املادة (٤
منها الربء ومل يظهر من التقارير الطبية الصادرة من أهل اخلربة احتامل ورجاء الربء 

 من املرض.
و بعده بل نصت بأنه لكل املادة املذكورة مل تفرق بني وجود العلة قبل الزواج أ -

من الزوجني طلب التطليق لعلة يف اآلخر يتعذر معها استمرار احلياة الزوجية وال 
يرجى منها برء أو يرجى بعد ميض أكثر من سنة عقلية كانت العلة أو عضوية 

 أصيب هبا قبل العقد أو بعده ورفع الرضر واجب رشعي وقانوين.
 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٦ لسةج–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٦٣(الطعن رقم 

 ٧) س ق ١١:املبدأرقم
ـ إن لكل من الزوجني طلب التطليق للرضر الذي يتعذر معه دوام العرشة ٥

وأي رضر أشد من رضر عدم القدرة عىل املعارشة إضافة  "الزوجية بينهام 
 لإلهانات والرضب الذي أثبتته املرأة.

 م ٤/٢٠٠٦/ ١٥ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٧(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٤:ملبدأرقما

ـ أمر الطالق ليس باهلني فيجب التثبت منه فعقد الزوجية ثبت بيقني فال يصح ٦
حله إال بيقني مثله فال يصح حله بشبهة أو وهم أو عىل تقدير خاطئ وما أبداه 
املحامي عن من يعتقدهم فقهاء أهنم يرون الطالق من سيئة واحدة أو رضبة 

بسنة ملزمة وال فريضة حمكمة فاآلراء ولو واحدة ذلك رأي اختاروه وليس 
صدرت من عامل فال بد أن تكون مطابقة للدليل ولو جر احلكم عىل اآلراء 
الشاذة لكثر الطالق واشتد الفراق وتفككت األرس وضاع األوالد مع أن الطالق 
جيب أن يكون احلل األخري ولذلك كان من األوىل بعث احلكمني وقد قال تعاىل 

وهذا ما مل يوفق إليه  "والصلح خري"وقال  "إصالحاً يوفق اهللا بينهام إن يريدا"
حكم أول درجة وال يمكن أن يوقع الطالق من أول وهلة أو من أصغر األسباب 

السيام الزوجان واألقارب  "ردوا اخلصوم ليصطلحوا"وقد قال عمر بن اخلطاب 
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يه من الفرقة وضياع وهو من الرفق بمكان فالطالق أبغض احلالل إىل اهللا ملا ف
 األوالد وإشاعة البغضاء وفساد املجتمع.

 م ١١/٢٠٠٩/ ٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٩/ ٢٦(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٢:املبدأرقم

 أحوال شخصية (حضانة):
ـ  احلضانة هي حفظ الولد والقيام برعايته ومصاحله بام مقتضاه أن مدارها عىل ٧

يشء وجب املصري إليه ولو خالف ذلك  نفع املحضون ، فمتى حتققت مصلحته يف
مصلحة األب أو احلاضنة ، ألن حق املحضون يف الرعاية أقو من حق احلاضن 
أماً أو أباً ويقدم عىل حقهام ، وقايض املوضوع هو صاحب السلطة يف تقدير أين 

 تكون مصلحة املحضون حتى ال يضيع بني األب واألم.
 م ١١/٢٠٠٦/ ١١ سةجل–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٦٦(الطعن رقم 

 ٧) س ق ٧بدأ رقم:امل
 ينظر:

 م ٢/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٥٥(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٦:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٧/ ٢٨ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٩٨(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٧:املبدأرقم

ـ  تقدير املصلحة من اختصاص سلطة قايض املوضوع وال رقابة عليه من قبل ٨
ملحكمة طاملا قام هذا التقدير عىل وقائع وأدلة صحيحة هلا وزهنا السليم يف هذه ا

 ميزان احلق والعدالة.
 م ١٠/٢٠٠٦/ ٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ١٢(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٢:املبدأرقم
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ـ  دعاو احلضانة من الدعاوي املتجددة بتجدد ظروفها ومالبساهتا فال تشملها ٩
 هذا من جهة  قاعدة سبق الفصل فيها ،

 م ٤/٢٠٠٧/ ٢٨ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٩٨(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٧:املبدأرقم

 م ٣/٢٠١٠/ ١٣ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٩/ ٦٧(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٦:املبدأرقم

ـ ارتباط احلاضنة بالعمل ليس خمالً برشط احلضانة طاملا التزمت بحضانتهم ١٠
والد قد اختاروا البقاء مع أمهم ومل يقدح الطاعن ورعايتهم وتأديبهم ال سيام أن األ

 يف صالحية األم إال لكوهنا تعمل.
 م ٢/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٥٥(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٦:املبدأرقم
ـ أما السكن فإنه مهام تباعدت األميال بني املحضون وويل أمره طاملا كان داخل ١١

ضانة من األم خاصة إذا كانت األم انتقلت الدولة ال يصلح سبباً إلسقاط احل
للسكنى يف موطنها األصيل ومل متنع األب من حقه يف زيارة أوالده كام أن حالة 
األوالد الصحيّة قد ظهر لد حمكمة املوضوع بأهنا مستقرة وبالتايل مل يوجد مانع 

 .رشعي أو طبيعي من بقاء األوالد مع أمهم وألهنا األحرص واألوىل بحضانتهم
 م ٢/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٥٥(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٦:املبدأرقم
من قانون األحوال الشخصيّة  ١٣٥/٣و  ٩٦ـ ملا هو مقرر قانوناً بنص املادتني ١٢

يفيد أن اخللع إذا  ٩٦م.حيث أن نص املادة ٣٢/١٩٩٧الصادر باملرسوم السلطاين 
فيه التخيل عن حضانة األوالد أو عن وقع بني الزوجني وكان املقابل أو العوض 

أي حق من حقوقهم بطل الرشط وصار اخللع طالقاً فمفاد هذا النص أن لألم 
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حق املطالبة بحضانة أوالدها من أبيهم ولو كان طالقها قد وقع عىل خلع مقابله 
أو عوضه التخيل عن احلضانة وذلك أن احلضانة تتعلق هبا ثالثة حقوق هي حق 

ة املحضون وحق ا حلاضنة (األم) وحق األب إال أن حق املحضون له األولويّ
القصو عىل سائر حق الوالدين فيجب النظر فيه ألن احلضانة حق الولد كام هو 
حق األم فال متلك األم إسقاط حقه ما دام حمتاجاً إليها وللمحكمة اإلجابة إىل 

الً لذلك ألنه إذا طلبها ولو كان قد سبق حكم أو قرار بتنازهلا عنها ما دامت أه
بطل حقها يف استحقاق احلضانة بتنازهلا يبقى حق الولد يف أن حتضنه من هي 
أقرب إليه ويكون إبطاهلا حقها من قبيل التزام ما ال يلزم وهلا حق الرجوع فيه عىل 
أهنا ال متلك هذا التنازل ألن كون الولد يف يدها مل يقصد به مصلحتها الذاتيّة وإنام 

 صلحة الصغري نفسه فتنازهلا من يشء ال متلكه يعترب رضباً من اللغو.روعي فيه م
هو من اختصاص قايض املوضوع وال رقابة  ١٣٥/٣تقدير العذر املبنيّ باملادة  -

 عليه من قبل حمكمة النقض ما دام ذلك التقدير قائامً عىل أسس صحيحة وسليمة.
 م ٥/٢٠٠٧/ ١٩ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ١٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٨:املبدأرقم
 أحوال شخصية( حكامن):

ـ  وما نعاه الطاعن من تعيني حكمني آخرين أو الزيادة بثالث هذا أمر يرجع ١٣
اخليار فيه إىل قايض املوضوع إن رأ الزيادة أو تعيني حكمني آخرين وليس تعدد 

 احلكمني من باب اإللزام.
 م ١١/٢٠٠٨/ ٢٢ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٨/ ٦٨(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٣:املبدأرقم
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 أحوال شخصية( خطبة):
ـ  املواعدة أو اخلطبة يف العدة حرام بالكتاب والسنة وعىل ذلك أمجعت األمة ، ١٤

وإنام اخلالف يف صحة التزويج وإذا حكم القايض بقول من أقوال املسلمني فإن 
إليه حمكمة  حكمه يرفع اخلالف وحيوز حجية األمر املقيض فيه ومما يؤيد ما ذهبت

 املوضوع لقد أفتى سامحة الشيخ مفتي عام السلطنة ( الكتاب الثاين يف فتاو
) بحرمة التزويج كام جاء ذلك يف أجوبة اإلمام نور الدين ١٦و  ١٢النكاح ص 

 الساملي يف كتابه العقد الثمني وهو ما استدلت به املحكمة.
 م ٥/٢٠٠٨/ ٢٤ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ١٠٥(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٩:املبدأرقم
 أحوال شخصية( زواج):

ـ ملا كانت غاية الزواج اإلحصان وإنشاء أرسة مستقرة برعاية الزوجني عىل ١٥
أسس تكفل هلام حتمل أعبائها بمودة ورمحة وتعاون . وجعل الشارع احلكيم والية 
 الزواج حقاً من حقوق األولياء فهو حق للويل العاصب بنفسه منحه له الشارع

نَّ {ذلك حسب ترتيبهم يف اإلرث  ، قال تعاىل لِهِ نِ أَهْ نَّ بِإِذْ وهُ انْكِحُ . والويل عند }فَ
عامة املسلمني من فرائض النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة ، قال تعاىل 

مْ { ائِكُ إِمَ مْ وَ بَادِكُ نْ عِ نيَ مِ احلِِ الصَّ مْ وَ نْكُ ى مِ امَ َيَ وا األْ أَنْكِحُ األولياء  ، وقال خماطباً }وَ
نَّ { لُوهُ اءِ {، وقال تعاىل  }فَال تَعْضُ ىلَ النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ ، وقال حكاية عن  }الرِّ

ِ {شعيب عليه السالم  اتَنيْ نَتَيَّ هَ  ابْ دَ كَ إِحْ يدُ أَنْ أُنْكِحَ ، وقال عليه الصالة  }إِينِّ أُرِ
أة وال املرأة نفسها فإن ال تزوج املرأة املر"، وقال  "ال نكاح إال بويل"والسالم 

أيام إمرأة نكحت  "، وقال عليه الصالة والسالم  "الزانية هي التي تزوج نفسها
فقد تعاضد الكتاب والسنة أن ال  "بغري إذن وليها فنكاحها باطل ثالث مرات

 نكاح إال بويل .
 م ١٠/٢٠٠٧/ ٢ جلسة–م عضل رشعي عليا ٢٠١٠/ ٢٣(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٧:املبدأرقم
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 أحوال شخصية( سكن): 
) من قانون األحوال الشخصية التي حددت عنارص النفقة وهي ٤٤ـ املادة (١٦

الطعام والكسوة واملسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة اإلنسان ومل حتدد 
هذه املادة مسكناً بعينه ، كام أنه ال يسوغ رشعاً وقانوناً أن تقيم املرأة يف بيت 

عدهتا منه فضالً عن كون بقاء املنزل بيد الطاعنة (مطلقته) مطلقها بعد انتهاء 
بدون رضا من مالكه بحجة احلضانة ينايف مبدأ امللكية والغاية منها فصاحب امللك 

ال رضر  "أوىل بملكه ترصفاً السيام إذا كان حمتاجاً إليه ففي منعه منه إرضارٌ لهُ 
يه ألزم املطعون ضده بتوفري . عىل أن احلكم املطعون ف "وال رضار يف اإلسالم 

 مسكن مالئم للطاعنة وأوالدها منه .
 م ٣/٢٠١٠/ ١٣ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٩/ ٦٧(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٦:املبدأرقم
 أحوال شخصية( صداق):

ـمحكمة أول درجة قد أصابت صحيح الرشع والقانون حينام قضت برفض ١٧
فها الصحيح أمام املحكمة بأن هذا الطلب ألنه مل يؤسس عىل يشء معترب العرتا

والدها قد أخربها عن تنازله عن هذا املبلغ وهو ألف ريال صداقها اآلجل منذ 
أربع سنوات وأهنا علمت بذلك يف نفس اليوم ورضيت عسى أن يرجعها املدعى 
عليه إىل عصمته أو أنه يرضيها، وحيث إن سكوهتا بعدما أخربها والدها بذلك 

ر حجة عليها ال هلا ، وال شك أن املرء مؤاخذ عىل إقراره مع قدرهتا عىل اإلنكا
وقد اعرتفت املرأة ورصحت بأهنا علمت هبذا الترصف من قبل والدها ومل تنكر 
عليه أمام اجلهات املختصة وقد سكتت مدة ليست بقصرية فبعد هذه املدة الطويلة 

املطعون فيه من  تأيت اليوم لتتقدم هبذا الطلب هلو جدير بالرفض وما ذكره احلكم
أن والدها قد تنازل عن حق ال يملكه وتنازله ال قيمة له ومىض أربع سنوات مع 
سكوهتا عن املطالبة هبذا احلق ال يسقط حقها ألن احلق ال يسقط بالتقادم غري 
وجيه ألن هذه املرأة قد علمت هبذا التنازل وهو تنازل مقابل يشء وهو تنازل 

ا ضدها وكام أهنا أقرت أمام حمكمة أول درجة بأهنا الرجل عن الدعو التي رفعه
علمت بذلك ورضيت والذي دعاها بعدم املطالبة هو أملها يف الرجوع إليه وهذا 
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اإلقرار الرصيح أمام املحكمة كافٍ للقضاء بموجبه نعم لو مل تعلم هبذا التنازل 
والرضا وسكتت عن املطالبة فإن حقها ال يسقط بالتقادم لكنها رصحت بالعلم 

ومادام احلال كذلك فإن ما قضت به حمكمة أول درجة برفض الطلب هو عني 
 احلق والصواب.

 م ١١/٢٠٠٧/ ٢٤ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٣٥(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٢:املبدأرقم

 أحوال شخصية( طالق)
ـ فال يمنع من قبول الدعو مانع حيث إن وقوع الطلقة الثالثة حترم بعدها ١٨

ى تنكح زوجاً آخر ثم يطلقها ، فسكوهتا ال يبطل حق اهللا عز وجل،  املطلقة حت
فمن هذا الوجه ساغ قبول الدعو وتوجيه اليمني إىل املنكر حيلف باهللا العظيم إنه 

 ما طلق زوجته ثالث طلقات متفرقات.
 م ١٢/٢٠٠٧/ ٨ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٤٨(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٣:املبدأرقم
وواضح من أن التنازل عن الصداق مقابل التنازل عن طلب  ـاالتفاق رصيح١٩

احلضانة ومل يذكر الطالق فال يصح القول بأنه خلع بمجرد وقوعه يف الظرف 
 الذي متت فيه االتفاقيّة.
 م ١/٢٠٠٧/ ٢٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٤٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٣:املبدأرقم
تكون املحكمة قد أصابت احلقيقة ـإن ما قىض به احلكم من التطليق عىل بدل ٢٠

حينام مل تقض هلا بنفقة العدة أو املتعة أو مؤخر الصداق ألن ذلك من توابع الطالق 
 الواقع من قبل الزوج أو املحكمة إذا كان بغري عوض أما يف حالة هذه الدعو
فإن املرأة الطاعنة قد أقرت وتنازلت عن صداقها وهو بدل لطالقها بإرادهتا وعليه 

 إن النعي يضحى غري سديد ويتعني رفضه.ف
 م٢١/١/٢٠٠٦جلسةم رشعي عليا ٢٠٠٥/ ٥٣و٥١(الطعنان رقام رقم 

 ٦ ق س) ١:املبدأرقم
ـ القول بسبق الفصل يف النزاع وبني نفس اخلصوم ولذات السبب ويف ذات ٢١

 املوضوع إن هذا القول ليس عىل إطالقه ويف مجيع األحوال ذلك ألن دعاو
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ر دعاو متجددة بتجدد الرضر ، فعدم إثبات وقوع الرضر يف الطالق للرض
دعو سابقة ، ال يمنع من قيام دعو جديدة وإثباته إذا ما وقع الرضر مرة 

.أخر 
 م ٣/٢٠١٠/ ٦ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٩/ ١١٢(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٥:املبدأرقم
 م ٤/٢٠٠٥/ ٢ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٥/ ٢(الطعن رقم 

 ٥) س ق ١١:املبدأرقم
 أحوال شخصية( عضل)

ـ حيث إن دعو العضل من الناحية اإلجرائية هي الدعو التي ترفعها طالبة ٢٢
 الزواج عىل وليها المتناعه عن تزوجيها لسبب عليه إثباته .

وملا كانت والية األمر بالتزويج حقاً من حقوق األولياء فهو حق للويل بنفسه 
  اإلرث.منحه الشارع له حسب ترتيبهم يف

 م ١٠/٢٠١٠/ ٩ جلسة–م عضل رشعي عليا ٢٠١٠/ ٢(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٨:املبدأرقم

 أحوال شخصية( عوارض األهلية)
ـ األهلية تتأثر بعارض يرجع إىل التمييز والعوارض أربعة هي اجلنون والعته ٢٣

والغفلة والسفه وهيمنا يف هذه الدعو العته واملعتوه كاملجنون حيجر عليه 
صب له قيّم فإذا مل يكن له ويل أو ويص والقيم عىل املعتوه والويص كالقيم عىل وين

املجنون من حيث الوالية عىل املال والعته بعدم إرادة من يصاب به فتقع ترصفاته 
باطلة من وقت ثبوته وال يطلب القانون إثبات التحايل عىل القانون أو الغش من 

تستدل عىل العته وقت الترصف بالبيع  قبل املشرتي لألرض وجيوز للمحكمة أن
بكل األدلة السائغة فإذا ثبت العته فإنه يعدم الرضا للبائع ساعة ترصفه بالبيع وقد 
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استقرت املبادئ القانونية أن حالة العته تثبت بالتقارير الطبية وشهادة الشهود 
 الذين يقيمون يف نفس املنطقة التي هبا املترصف بالبيع.

 م ٦/٢٠٠٨/ ٢٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ١٥٢(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٧٦:املبدأرقم

 أحوال شخصية( كفاءة)
ـ  ملا كانت غاية الزواج اإلحصان وإنشاء أرسة مستقرة برعاية الزوجني عىل ٢٤

أسس تكفل هلام حتمل أعبائها بمودة ورمحة وتعاون . وجعل الشارع احلكيم والية 
ء فهو حق للويل العاصب بنفسه منحه له الشارع الزواج حقاً من حقوق األوليا

نَّ {ذلك حسب ترتيبهم يف اإلرث  ، قال تعاىل لِهِ نِ أَهْ نَّ بِإِذْ وهُ انْكِحُ . والويل عند }فَ
عامة املسلمني من فرائض النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة ، قال تعاىل 

نيَ مِ { احلِِ الصَّ مْ وَ نْكُ ى مِ امَ َيَ وا األْ أَنْكِحُ مْ وَ ائِكُ إِمَ مْ وَ بَادِكُ ، وقال خماطباً األولياء }نْ عِ
نَّ { لُوهُ اءِ {، وقال تعاىل  }فَال تَعْضُ ىلَ النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ ، وقال حكاية عن  }الرِّ

ِ {شعيب عليه السالم  اتَنيْ نَتَيَّ هَ  ابْ دَ كَ إِحْ يدُ أَنْ أُنْكِحَ ، وقال عليه الصالة  }إِينِّ أُرِ
ال تزوج املرأة املرأة وال املرأة نفسها فإن "، وقال  "نكاح إال بويلال "والسالم 

أيام إمرأة نكحت  "، وقال عليه الصالة والسالم  "الزانية هي التي تزوج نفسها
فقد تعاضد الكتاب والسنة أن ال  "بغري إذن وليها فنكاحها باطل ثالث مرات

 نكاح إال بويل .
 م ١٠/٢٠١٠/ ٢ جلسة–ليام عضل رشعي ع ٢٠١٠/ ٢٣(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٧:املبدأرقم
 أحوال شخصية( مرياث)

) من قانون األحوال الشخصية ال يمكن تطبيقه ألنه ٢٨١ـ  نص املادة (٢٥
استثنى ثالث حاالت من تطبيقه وهي حالة مرياث البنت واجلد وذوي األرحام 
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صحيفة الطعن  وأن احلالة موضوع النزاع ليست من بني تلك احلاالت ، ومل يرد يف
 ما يقدح يف سالمة عدم تطبيق املحكمة للنص املذكور.

 م ٢/٢٠٠٩/ ٢١ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٨/ ٨١(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٥:املبدأرقم

 أحوال شخصية( نسب)
 ١٥ـ احلمل ما نع رشعي ال يصح العقد باملرأة حال احلمل كام ورد ذلك باملادة ٢٦

ا جاءت عامة لكل مانع رشعي ومنها مانع من قانون األحوال الشخصية حيث إهن
احلمل فإذا تزوج رجل بامرأة حامل فالولد ولدها دونه وال يلحق به ، ويفرق 

 بينهام.
شبهة العقد التي أثارها الطاعن ليس من ضمنها العقد عىل احلوامل بل هي   -

م حمصورة يف حاالت معينة ذكرها أهل العلم يف كتب الفقه وذلك مثل النكاح باأل
أو األخت أو مطلقة الغري ونحوها بدون علم ومل تكن املعقود عليها ذات محل أما 
القضية املاثلة فقد اعرتفت فيها املرأة بأهنا كانت عىل إقامة غري مرشوعة مع 
املطعون ضده قبل العقد وعارشته ومحلت منه وتزوجته وهي عاملة باحلمل وعندما 

قته بأنه مل يعارشها بعد الزواج وألن علم هبا الرجل توقف عن معارشهتا وصاد
النسب نعمة عظيمة والزنا حمظور رشعاً وال يعقل أن تنال النعم بارتكاب 

 املحرمات.
 م ١/٢٠٠٧/ ٢٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٦٩(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٤:املبدأرقم
 أحوال شخصية( نفقة)

تستقل به حمكمة ـ حتصيل الوقائع وتقدير الرضر واملصلحة والنفقات مما ٢٧ 
املوضوع وأن حمكمة أول درجة هي حمكمة موضوع وقد قدرت بعدما بان وظهر 
هلا من خالل إطالعها عىل اإلثبات واالتفاقات السابقة يف املوضوع وقد انتهت 
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قناعتها إىل أن تقدير النفقة لألوالد ومها ولد وبنت بأن تكون نفقتهام كل شهر 
امنياً  بدل عرشين رياالً وعرشة رياالت لكل واحد منهام يف مخسة وثالثني رياالً عُ

كل من عيدي الفطر واألضحى وهذا التقدير كان يتعني عىل حمكمة االستئناف أن 
تـؤيده خاصة بعدما طرح الطاعن أمامها من أسباب جدية ودفوع موضوعية 
حول حالته املادية وأنه يعيل أرسة أخر تتكون من عدة أفراد ولذلك فإن مقدار 

 النفقة التي قدرهتا حمكمة أول درجة تتناسب وحاجة الولدين من مؤنة شهرية.
 م ١١/٢٠٠٧/ ٢٤ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٣٥(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٢:املبدأرقم
ـ حمكمة االستئناف قد أخطأت يف حكمها حينام قضت بتخفيض النفقة ٢٨

د عليه ذلك بأنه ورفض باقي الطلبات دون دليل قاطع يمكن األخذ به واالعتام
كان يتعني عليها أن تراعي حالة املنفق من حيث يساره وحاجة البنات من النفقة 
والسكنى وغريمها وما طرأ عىل األسعار من غالء املعيشة والسكن واللباس 

 وغريها.
 م ١/٢٠٠٨/ ١٢جلسة  –م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٩٠و٨٩(الطعنان رقام 

 ٨ ق س) ٦:املبدأرقم
) من قانون األحوال ٤٧ هو معلوم قانوناً وفق نص املادة (ـ إن النفقة كام٢٩

الشخصية هلا امتياز عىل سائر الديون واألب مكلف رشعاً وقانوناً باإلنفاق عىل 
أوالده عىل قدر يساره وحاجة األوالد الفعلية وهذه النفقة تتدرج وجيوز إنقاصها 

ما قــــرره القانون والزيادة عليها كلام كان هناك رضورة ومقتىض لذلك وهذا 
 ٤٦املشار إليه ولو مل يمض عام عىل آخر حكم هبا كام ورد بفقريت أ ، ب من  املادة 

 من ذات القانون.
 م ١/٢٠٠٨/ ١٢ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٩٠و٨٩(الطعنان رقام 

 ٨ ق س) ٦:املبدأرقم
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ـاستخالص الواقعة وتقدير األدلة وموازنتها وتقدير النفقة من اختصاص ٣٠
حمكمة املوضوع متى ما أقامت قضاءها عىل أدلة صحيحة وأسباب سائغة 
والظاهر من األوراق أن املحكمة اجتهدت يف ذلك واستمعت إىل قدح كل من 
الطاعن واملطعون ضدها يف بعضهام البعض وترجح يف عقيدة  املحكمة أن قسم 

ثرية واإلجيارات احلضانة بينهام أوىل وأن النفقة هبذا القدر أرجح ألن املغارم ك
 مرتفعة وقضايا احلضانة تتجدد ملا يطرأ عليها من تغيريات .

 م ١١/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٢٤(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٨:املبدأرقم

 أحوال شخصية( وصية):
ـ  ودعو أن نقص األهلية اخلرف .. الخ مل يكن ضمن األسباب التي ٣١

جاء فيه هلي دعو جمانبة للصواب إذ إن القانون ) .. الخ ما ٢٢٨أوجدهتا املادة (
ذاته اشرتط أوالً أن الوصية تصح ممن له أهلية التربع وهو نص يف املوضوع كام أن 
الرشيعة اإلسالمية أوجبت ذلك بام ال يدع جماالً للجدل وكام أن القانون ذاته 

قانون حيكم ) فقرة (د) من أنه : (إذا مل يوجد نص يف هذا ال٢٨١رصح يف مادته (
 بمقتىض قواعد الرشيعة اإلسالمية).

 م ١٢/٢٠٠٧/ ٨ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٧٣(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٤:املبدأرقم

 أحوال شخصية( ويل):
/أ) من قانون األحوال الشخصية الصادر ١٠ـ ملا  كان ذلك وكانت املادة (٣٢

رشة من عمره م) أعطت من أكمل الثامنة ع٣٢/١٩٩٧باملرسوم السلطاين رقم (
 أن يطلب من القايض تزوجيه إن امتنع وليه من تزوجيه 
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وإعامالً حلكم الفقرة (ب) من هذه املادة كان حضور املدعى عليه أمام هذه 
املحكمة الذي مل يقدم سبباً رشعياً حيول دون زواج املدعية بمن ترغب يف زواجها 

 منه .
حمل الويل باعتبار أن القايض  وملا كان الشارع احلكيم أعطى القايض حق احللول

) من ذات القانون ، ولقوله ــ صىل اهللا عليه ١٣ويل من ال ويل له بنص املادة (
وحيث امتنع املدعى عليه من تزويج  "السلطان ويل من ال ويل له"وسلم ــ : 

أخته املدعية مع انعدام السبب املانع تتوىل املحكمة أمر تزوجيها لثبوت العضل من 
 وليها .

وحيث حرضت املدعية وكان عمرها فوق الثامنة عرشة ، وحرض من ترغب 
الزواج منه وأبد كل منهام رغبته يف الزواج من اآلخر ، ولعدم قيام أي مانع من 

إذا "موانع الزواج رشعاً وقانوناً ، وعمالً بقوله ــ صىل اهللا عليه وسلم ــ : 
ا تكن فتنة يف األرض وفساد جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إال تفعلو

وحتقيقاً لألهداف السامية ملقاصد الرشيعة اإلسالمية السمحاء املبتغاة من  "كبري
الزواج ، رأت املحكمة أن تصدر حكمها بتزويج املدعية ...... بـ ....... عىل 
حكم كتاب اهللا وسنة رسوله حممد ــ صىل اهللا عليه وسلم ــ وعىل ما اتفقا عليه 

 ق ، وقد أبرم عقد الزواج بقاعة املحكمة فعالً .من الصدا
 م ١٠/٢٠١٠/ ٩ جلسة–م عضل رشعي عليا ٢٠١٠/ ٢(الطعن رقم 

 ١٠) س ق ٨:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١٠/٢٠١٠/ ٢ جلسة–م عضل رشعي عليا ٢٠١٠/ ٢٣(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٧:املبدأرقم
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 اختصاص
 القواعد

 ٧ _ ١................  .....ي):......................اختصاص( والئ
 ١٠ - ٨........... ........................اختصاص( حميل):..........

 ١٥ - ١١................. ..........................اختصاص (نوعي)
 ١٦..............................................اختصاص ( توزيعه).

 ١٧.........................................اختصاص ( طلب عارض)
 ١٨.............................................اختصاص ( قيمي)....

 ١٩....................ون األرايض)..............اختصاص (جلان شؤ
 موجز القواعد:

 اختصاص والئي:
 ـ ينعقد االختصاص يف قضايا الوقف للدائرة الرشعية . جملس الوزراء ينظر يف١

نزاع امللكية بني وزارتني . وزارة األوقاف هلا حق اإلرشاف واملحافظة عىل الوقف 
اخلاص فقط . نتيجته . جملس الوزراء غري مناط به النظر يف النزاع املتعلق بالوقف 

 اخلاص.
ــ قرارات اللجنة الفنية للسباق تكيف بأهنا قرارت إدارية . نتيجتها . حماكم ٢

 صة والئيا بنظرها.القضاء العادي غري خمت
ـ دعو التعويض املادي الناجتة عن رضر من قرار إداري ختتص هبا املحكمة ٣

 اإلدارية وكل ما يرتتب عىل القرار اإلداري يتبع ذلك القرار يف االختصاص.
ـ القرار الذي يصدر من جهة إدارية يف املسائل اإلدارية يتظلم منه أمام اجلهات ٤

ع يف دعو منح أرض  هو من اختصاص القضاء اإلداري اإلدارية املختصة. النزا
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وليس العادي . العربة بزمن تطبيق القانون هو التاريخ الذي حدث فيه النزاع 
 وليس تاريخ منح األرض.

ـ دعو التعويض ضد وزارة ...... لتقييدها الومهي للعامل يف احلاسب اآليل ٥
) ٦داري. علته. املادة (من ضمن املوظفني ليس من اختصاص حمكمة القضاء اإل

من قانون القضاء اإلداري جاءت عىل سبيل احلرص. كون اإلدارة طرفاً يف 
 الدعو ال يكفي لتكييف النزاع بأنه إداري.

ـاجلهة املختصة للفصل يف املنازعات املتعلقة باألرايض هي املحاكم االبتدائية. ٦
 ام حمكمة القضاء اإلداري.رشيطة أن ال يكون اخلصم قد جلأ للطعن عىل القرار أم

ـ حماكم السلطنة غري خمتصة بنظر الدعاو اجلنائية واملدنية واإلدارية املرفوعة ٧
عىل أعضاء السلك الدبلومايس وان كانت هلم إقامة عىل أراضيها . استثناؤهم من 

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية بموجب اتفاقية فينا للعالقات ٢٩املادة (
 م١٩٦١لوماسية الدب

 (اختصاص حميل):
ـ ينعقد االختصاص يف الدعو املرفوعة ضد أجهزة الدولة واهليئات ٨

واملؤسسات العامة وغريها من األشخاص اإلعتبارية للمحكمة التي يوجـد 
بدائرهتا املقر الرئييس هلا . استثناء . جواز رفعها أمـام املحكمة التي يقع يف نطاق 

 بع إلحد تلك اجلهات . رشطه . تعلق النزاع بذلك الفرع.اختصاصها الفرع التا
 ـ ينعقد االختصاص حمليا للمحكمة التي أبرم العقد  يف حدود دائرهتا. ٩

ـ ينعقد االختصاص يف بيع العني املنفذ عليها للمحكمة التي تقع العني يف ١٠
 انطاقها . االختصاص يتعلق بالنظام العام . تبديه املحكمة من ذات نفسه

 ــ االختصاص املحيل لقايض التنفيذ من النظام العام.
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 (اختصاص نوعي):
ـ ينعقد االختصاص يف الدعو العاملية للمحكمة االبتدائية وفقاً لالختصاص ١١

القيمي والنوعي وليس للدوائر. سنده. مل ينص قانون العمل عىل إنشاء حمكمة 
 خمتصة لذلك.

اعدون املتعلقة بشؤوهنم الوظيفية ينعقد ـ الدعاو التي يرفعها القضاة املس١٢
االختصاص فيها إلحد دوائر املحكمة العليا التي حيددها جملس الشؤون 

)  من قانون السلطة ٧٢) و(٧١)و(٧٠) و(٢٧) و(٢٠اإلدارية. سنده. املادة (
 القضائية.

ـ اإلختصاص النوعى . املحكمة اإلبتدائية املشكلة من ثالثة قضاة . ١٣
 نظر دعاو التأمني . أثر خمالفة ذلك . احلكم بعدم اإلختصاص .إختصاصها ب

ـ حكم حمكمة االستئناف بعدم االختصاص يف نظر منازعات قايض التنفيذ ١٤
 الوقتية دون إحالتها للدائرة الثالثية . أثره . نقض احلكم.

ـ استقدام العامل قبل استصدار الرتخيص املتطلب قانوناً . خطأ يستحيل معه ١٥
فيذ العقد . مؤداه . إخالل باملسؤولية العقدية يوجب التعويض . اختصاص تن

 الدائرة العاملية بالنظر ىف طلب التعويض عنه.
 اختصاص ( توزيعه):

ـ توزيع االختصاص بني الدوائر داخل املحكمة الواحدة تنظيم داخيل ، ليس ١٦
ائرة مدنية يف مادة متعلقاً بالنظام العام ، أثره .ال يعيب احلكم كونه صدر من د

 رشعية.
 اختصاص ( طلب عارض):

ـ الطلب العارض حتكم فيه املحكمة املشكلة من قاض فرد مع الطلب األصيل ١٧
 ما مل يرتتب عىل ذلك رضر بسري العدالة. أثر ذلك.
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 اختصاص ( قيمي):
 ـ االختصاص بطلب الغاء قرار الفصل. انعقاده.١٨

 اختصاص( جلان شؤون األرايض)
 ان شؤون األرايض. نطاق اختصاصها.ـ جل١٩

 القواعد القانونية
 اختصاص والئي:

ـ احلكم أصاب صحيح القانون يف انعقاد االختصاص فإن قضايا الوقف ختتص ١
هبا الدائرة الرشعيّة بموجب نص قانون األوقاف الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

ألن الدعو بني ) ومن ناحية االختصاص ملجلس الوزراء ٤املادة ( ٦٥/٢٠٠٠
وزارتني فهذا النعي أيضاً غري سديد ألن الدعو تتعلق بوقف خاص ألهايل فلج 
الوشيل واملوقوف ال عالقة له باختصاصات الوزارات وإنام يتعلق حق اإلرشاف 
واملحافظة عليه من قبل وزارة األوقاف وجملس الوزراء غري مناط بذلك وإنام يناط 

 رتني يف حميط اختصاصاهتام وممتلكاهتام.بام يتعلق من نزاع بني وزا
 م ١/٢٠٠٨/ ١٢ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ٤٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٥:املبدأرقم
ـ أصل الدعو وجوهرها يدور حول القرار اإلداري الذي أصدرته اللجنة ٢

م والذي تضمن أول بند فيه من بني بنود ٢٥/٢/٢٠٠٦الفنية للسباق بتأريخ 
من قانون السلطة القضائية  ٨كز األول ، وإعامالً للامدة أخر حجب كأس املر

م) فإن املحاكم املنصوص عليها يف ١٤/٢٠٠١الصادر باملرسوم السلطاين رقم (
هذا القانون ختتص بالدعاو املشار إليها فيه عىل اختالفها ما عدا اخلصومات 

ا استثناء اإلدارية إال ما استثنى بنص خاص وليس يف اخلصومة التي نحن بصدده
 خاص.

 م ١١/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٦٣(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ١٧:املبدأرقم

٣ مقامة بالتبعية للدعو التعويض املقامة من املطعون ضده تعترب دعو ـ دعو
اإلدارية التي أقامها املطعون ضده أمام املحكمة اإلدارية وطاملا أنه قد رفع دعواه 
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املختصة قانوناً (املحكمة اإلدارية) فإن الدعو التابعة هلا تعترب أيضاً أمام املحكمة 
 "من قانون حمكمة القضاء اإلداري التي تنص :  ٦إدارية بالتبعية أنظر املادة 

وهذا  "ختتص حمكمة القضاء اإلداري دون غريها بالفصل يف اخلصومات اإلدارية 
ة اإلدارية طرفا فيه ومل يعط النص واضح املعاين إذ ينعقد االختصاص للمحكم

من  ٦املرشع أي جهة أخر سلطة الفصل يف مثل هذه النزاعات ثم جاءت املادة 
دعاو التعويض عن القرارات املنصوص عنها يف  "نفس القانون لتؤكد أن 

البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية هذه الدعاو ختتص هبا املحكمة 
ن أي دعو تعويض مادي ناتج عن رضر من قرار إداري بمعنى أ "اإلدارية 

ختتص به املحكمة اإلدارية وكل ما تريتب عىل القرار اإلداري يتبع ذلك القرار يف 
 االختصاص.

 م ١٠/٢٠٠٧/ ٢٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ١٩٤(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٣٨:املبدأرقم

ل اإلدارية يتظلم منه أمام اجلهات ـ القرار الذي يصدر من جهة إدارية يف املسائ٤ 
اإلدارية املختصة سواء كانت تلك اجلهات هي اجلهة اإلدارية األعىل أو املحكمة 

 ٩١/٩٩اإلدارية املختصة يف هناية املطاف وحيث إن املرسوم السلطاين رقم 
بإنشاء حمكمة القضاء اإلداري وإصدار قانوهنا قد أنشأ هيئة قضائية مستقلة 

صومات اإلدارية وحيث إن ذلك القانون أصبح سارياً منذ عام للفصل يف اخل
فإن هذه املحكمة تقرر بأن القضاء العادي ليس خمـتصاً بالفصل يف مثل  ٢٠٠٠

هذه النزاعات وإنام خيتص بذلك القضاء اإلداري وحيث إن هنالك حجة من قبل 
سبقت املطعون ضده مفاده بأن القضاء اإلداري ال خيـتص بالنزاعات التي 

الترشيع وإنام ينحرص اختصاصه يف النزاعات اإلدارية التي حلقت بالترشيع ولكننا 
أي بعد رسيان قانون املحكمة  ٢٠٠٤نقول بأن الدعو االبتدائية أقيمت يف عام 

اإلدارية بأربع سنوات لذا فإن القول بأن النزاع قد سبق إنشاء املحكمة اإلدارية 
ربة ليست بتاريخ منح األرض ولكن بالتاريخ الذي قول ال يسنده القانون ألن الع
 حدث فيه النزاع بني الطرفني.

 م ١٢/٢٠٠٧/ ٢ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٢٨٩(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٤٣:املبدأرقم
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ـ  حيث إن النعي عىل احلكم املطعون فيه بعدم االختصاص الوالئي فهو غري ٥
ة القضائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم ) من قانون السلط٨سديد إذ إن املادة (

تنص عىل (فيام عدا اخلصومات اإلدارية ختتص املحاكم املنصوص عليها  ٩٠/٩٩
 ة وطلبات التحكيم ودعاو يف هذا القانون باحلكم يف الدعاو املدنيّة والتجاريّ

ة وغ ريها األحوال الشخصيّة والدعاو العموميّة والعامليّة والرضيبيّة واالجياريّ
التي ترفع إليها طبقاً للقانون إال ما استثني بنص خاص ، وتبني النصوص 

 اإلجرائيّة قواعد اختصاص املحاكم).
) من قانون حمكمة القضاء اإلداري الصادر باملرسوم ٦وحيث تضبط املادة (

ة التي ختتص بالفصل فيها ومن  ٩١/٩٩السلطاين رقم  أنواع اخلصومات اإلداريّ
لتعويض عن القرارات املنصوص عليها بفقرات هذه املادة وهي ضمنها دعاو ا

حمصورة بالعد من (واحد إىل ثامنية) ال ينطبق أي منها عىل دعو احلال التي 
يطلب رافعها وزارة .. .. بأن تؤدي له رواتبه املرتتبة عن تعيينه لد رشكة .. .. 

لغائه يف التعيني إىل تاريخ الفصل يف الشكو وإخالء طرفه وإ ١/١٢/٢٠٠١من 
من الكمبيوتر لدهيا بعلة أهنا مل تعلمه هبذا التعيني حتى يتصل بالرشكة املعني لدهيا 
ويتسلم شغله كام أهنا مل تقم بإعالم هذه الرشكة املشغلة حتى تقوم باإلجراءات 
الالزمة لرتسيمه لدهيا مما نتج عنه رضر يتمثل يف حبسه بالكمبيوتر بسبب تعيني 

م تنفيذه بصفة فعليّة وكان ذلك حائالً دون متكينه من البحث عن شغل ومهي مل يت
 وبقي يرتقب طيلة مدة مخس سنوات تقريباً بدون عمل.

وحيث إنه برصف النظر عن نوع هذه الدعو من كوهنا عامليّة أو مدنيّة فإنه ال 
يكفي أن تكون جهة إدارية طرفاً يف الدعو حتى تصبح من اختصاص القضاء 

ري وإنام ينبغي البحث عن تكييف النـزاع تكييفاً قانونياً صحيحاً يتالئم مع اإلدا
النصوص القانونيّة الضابطة لالختصاص الوالئي وعىل هذا األساس يكون سبب 

 الطعن هبذا الوجه غري سديد وجيب االلتفات عنه.
 م ١١/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ١٧٣(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٠٣:املبدأرقم
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ـ بعد صدور قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم ٦
م أصبحت املحاكم االبتدائية هي اجلهة املختصة للفصل يف املنازعات ٩٠/١٩٩٩

من املرسوم املذكور.  رشيطة أن ال  ٢املتعلقة باألرايض وهو مانصت عليه املادة 
 القضاء اإلداري. يكون اخلصم قد جلأ للطعن عىل القرار أمام حمكمة

 م ٣/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ١٤٢(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٥٥:املبدأرقم

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية أعطى ٢٩ـ ورغم أن نص  املادة (٧
امنية اختصاص نظر الدعاو التي ترفع عىل غري العُامين الذي له حمل  املحاكم العُ

إن هذا النص نص عام قيده نص خاص وملا كان القانون اخلاص  إقامة بالسلطنة ،
 يقيد العام . 

امن قد صادقت عىل اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية   ١٩٦١حيث إن سلطنة عُ
ومن الدول التي صادقت عليها أيضاً مجهورية الصني الشعبية ، وقد نصت املادة 

الدبلومايس باحلصانة القضائية فيام يتمتع املبعوث  ") من االتفاقية عىل أنه : ٣١(
يتعلق بالقضاء اجلنائي للدولة املعتمد لدهيا ، وكذلك فيام  يتعلق بقضائها املدين 

 واإلداري إال يف احلاالت املستثناة . 
إن السفارة هي املمثل الدبلومايس لبلدها يف البلد املضيف وهي امتداد لبلدها 

ثة الدبلوماسية وعىل رأسها السفري فإذا كان ويقوم عىل ترصيف أعامل السفارة البع
املنزل موضوع الدعو متت إجيارته ليشغله سفري مجهورية الصني فإن النص 
املشار إليه حيقق له احلصانة .. ذلك ألن العالقات بني الدول حتقق أهدافاً قدرهتا 

 الدول وارتضت استثناء تطبيق قوانينها عىل البعثات الدبلوماسية . 
ر ممثل السفارة أمام حمكمة أول درجة وتقديم رده ال يعني قبول إن ظهو

االختصاص لنظر الدعو بل إن مثول ممثلها كان من أجل متسكها بحق احلصانة 
الدبلوماسية املقرر يف االتفاقية آنفة الذكر والقول بغري ذلك يقود إىل أمور قد تؤثر 

اءاته قد يؤدي إىل رفضها أو يف العالقات الدبلوماسية بني الدول فالسري يف إجر
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احلكم بكل أو ببعض الطلبات املقدمة ويستتبع هذا تنفيذ احلكم وما يؤدي إليه من 
 تعرض سفري الدولة إلجراءات التنفيذ املعلومة .

 م ١٢/٢٠٠٩/ ٢٦ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ١٣٤(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٤٠:املبدأرقم

 (اختصاص حميل):
ة أن رفع الدعو ضد أجهزة الدولة واهليئات واملؤسسات ـ خيلص من هذه املاد٨

العامة وغريها من األشخاص اإلعتبارية ال يقـع إال أمـام املحكمة التي يوجـد 
بدائرهتا املقر الرئييس هلا وكام جيوز رفعها أمـام املحكمة التي يقع يف نطاق 

 ملتعلقة به.اختصاصها الفرع التابع إلحد تلك اجلهات وذلك يف املنازعات ا
 م ١١/٢٠٠٧/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٢٥٦(الطعن رقم 

 ٨) س ق ٤٠:املبدأرقم
) من قانون اإلجراءات ٤٨ـ وأما فيام يتعلق بالدفع الشكيل فإن نص املادة (٩

املدنية والتجارية قد أجاز للمحكمة أن تنظر الدعو إذا كان العقد الذي تم 
 ائرهتا وهو احلاصل حسبام ثبت باألوراق.بموجبها قد وقع يف حدود د

 م ١١/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٢٧٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٢٤:املبدأرقم

 م ١٠/٢٠٠٥/ ١٠ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ٢٩(الطعن رقم 
 ٥) س ق ٣٠:املبدأرقم

ص ينعقد ـ العني املنفذ عليها قرار البيع تقع يف والية شناص لذا فإن االختصا ١٠
ملحكمة شناص وليس حمكمة صحار وهو من النظام العام وتقيض به املحكمة من 
تلقاء نفسها ولو مل يثره اخلصوم ورد املحكمة عىل هذا السبب وهو القول بالتبعية 
جاء يف غري حمله ألن نص املادة املشار إليه يتعلق بأمر آخر يأيت يف الدعاو التي 

يئات واملؤسسات العامة وغريها من الشخصيات تقام عىل أجهزة الدولة واهل
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االعتبارية وذلك يف املنازعات املتعلقة بتلك اجلهات وليس بالدعاو العقارية لذا 
 فإن املحكمة تكتفي لنقض احلكم هبذا السبب دون ذكر باقي األسباب .

 م ٢/٢٠١٠/ ١٣ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٩٢٠(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٤٣:املبدأرقم

 ختصاص نوعي)(ا
ـ وحيث إنه فيام يتعلق بالنعي عىل احلكم املطعون فيه بالدفع بعدم اختصاص ١١

الدائرة العامليّة لد املحكمة االبتدائيّة نوعياً غري سديد أيضاً إذ إنه ال يوجد يف 
قانون العمل نص يشري إىل إنشاء حمكمة متخصصة من حيث النوع للفصل يف 

ات العمل برصف النظر عن قيمة الدعو وبذلك فإن النـزاعات الناشئة عن عالق
املحكمة االبتدائيّة مشكلة من قاض واحد التي نظرت يف القضيّة موضوع الطعن 
مؤهلة للفصل فيها وفقاً الختصاصها القيمي والنوعي تطبيقاً ألحكام املادتني 

ة ألن االختصاص يكون ٣٧،  ٣٦( ) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ
 لمحكمة وليس للدائرة ، وبناء عىل ذلك يتجه رفض الطعن هلذا السبب.ل

 م ١١/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ١٧٣(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ١٠٣:املبدأرقم

 ينظر:
 م ٥/٢٠٠٤/ ٣ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٤/ ٢(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٣٤:املبدأرقم
) من ٢٠صاص الوالئي فإن املادة (ـ خالفاً ملا دفع به املدعى عليه بعدم االخت١٢

خاصة بعدد  ٩٠/٩٩قانوين السلطة القضائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
) منه تنص عىل ٧٠ترتيب القضاة فذكر من بينهم (ج ـ قايض مساعد) وأن املادة (

فيام ورد بشأنه نص خاص يف الفصل الثامن الباب الثالث من هذا القانون  ": 
ن اإلدارية إحد دوائر املحكمة العليا ختتص دون غريها حيدد جملس الشؤو
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بالفصل يف الدعاو التي يرفعها القضاة بمراجعة القرارات اإلدارية النهائية 
 ) منه:٧١، كام تنص املادة ( "املتعلقة بشأن من شؤوهنم الوظيفية ... 

ه أو ترفع خالل ثالثني يوماً من تاريخ نرش القرار أو إعالن صاحب الشأن ب "
علمه به علامً يقينياً وذلك بعريضة تودع أمانة رس املحكمة العليا وذلك وفقاً 
لإلجراءات املقررة لرفع الدعو وال تتحصل رسوم عىل هذه الدعو كام جاءت 

يبارش املدعي مجيع اإلجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم  ") منه : ٧٢املادة (
ذلك أحد القضاة من غري قضاة املحكمة العليا ،  دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه يف

وتفصل الدائرة يف الدعو بعد سامع دفاع املدعى واالدعاء العام ويكون احلكم 
 ."الصادر فيها هنائياً وغري قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

وحيث إنه استناداً إىل ما تقدم فإن دفع املدعى عليه من هذه الناحية غري مقبول 
 وينبغي جتاوزه.

 م ٤/٢٠٠٩/ ٢٠ جلسة–م شؤون القضاة ٢٠٠٨/ ٤(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٥٩:املبدأرقم

 ينظر:
 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٦ جلسة–م شؤون القضاة ٢٠٠٨/ ١(الطعن رقم 

 ١٠) س ق ١٠٨املبدأ رقم:
) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجارية أنه (ختتص ٣٦ـ املقرر طبقاً للامدة (١٣

تدائيّة مشكلة من ثالثة قضاة بالفصل يف الدعو املتعلقة باإلفالس املحكمة االب
والصلح الواقي منه وتصفية الرشكات ودعاو التأمني ) وهبذا يكون احلكم بعدم 

 اختصاص املحكمة مشكلة من قاض فرد صحيحاً.
 م ١/٢٠٠٧/ ٨ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٦/ ١١٩(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٦٩:املبدأرقم
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الستشكال الذي تقدم به الطاعن أمام حمكمة التنفيذ هو من قبيل ـ طلب ا١٤
منازعات التنفيذ الوقتية ، والتي خيتص هبا قايض التنفيذ أياً كانت قيمتها وهو 
اختصاص عام ونوعي يتعلق بالنظام العام فال جيوز له أن ينظر يف غري مسائل 

اجلزئية ، لذلك فإن والية التنفيذ ، وهو هبذه الصفة يمثل حمكمة من طبقة املحاكم 
االختصاص يف نظر منازعات قايض التنفيذ الوقتية تنعقد إىل املحكمة االبتدائية 

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  ٣٣٩مشكلة من ثالث قضاة بحكم املادة 
من ذات القانون كان عىل احلكم املطعون فيه عندما قىض بعدم  ١١٢وبإعامل املادة 
 ن حييل الدعو برمتها إىل املحكمة املختصة.االختصاص أ

 م ١/٢٠٠٧/ ٢٧ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٣١٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٣٨:املبدأرقم

ـ املطعون ضدها استقدمت الطاعن قبل احلصول عىل الرتخيص املستوجب ١٥
سنة ل ٣٤من قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين رقم  ١٩قانوناً عمالً باملادة 

الذي نشأت العالقة يف ظله وهو ما يعترب خطأ منها أدّ إىل استحالة  ١٩٧٣
مواصلة تنفيذ عقد العمل فأخلت بسبب ذلك بمسؤوليتها التعاقدية األمر الذي 
أحلق بالطاعن رضراً حمققاً جيعل حمكمة املوضوع خمتصة بالنظر يف طلب التعويض 

 عنه.
 م ١/٢٠٠٦/ ٢ سةجل–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ٨٠(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٩٢:املبدأرقم
 اختصاص ( توزيعه)

ـأن توزيع االختصاص بني الدوائر داخل املحكمة الواحدة أمر ليس متعلقاً ١٦
بالنظام العام ما دام االختصاص مل خيرج عن حدود ما قرر هلا القانون والئياً بنظر 

رة مدنية يف مادة رشعية الدعاو وبالتايل فإنه ال يعد احلكم باطالً إذا صدر من دائ
وهكذا العكس ما دامت اجلمعية العمومية قد أقرت ذلك التوزيع داخل املحكمة 
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الواحدة وال يعيب احلكم كونه صدر من دائرة مدنية يف مادة رشعية ألهنا خمتصة 
 نوعياً بالفصل يف املواد الرشعية واملدنية.

 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٧٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٠:املبدأرقم

 ينظر:
 م ٣/٢٠٠٦/ ١٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ٢٢٥(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٢٢:املبدأرقم
 م ٦/٢٠١٠/ ١٣ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠١٠/ ٤(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٧٣:املبدأرقم
 اختصاص ( طلب عارض)

طلب  ـ إذا عرض عىل املحكمة املشكلة من قاض فرد مع الطلب األصيل١٧
عارض خيرج عن اختصاصها جيوز هلا احلكم يف الطلب األصيل وحده ما مل يرتتب 
عىل ذلك رضر بسري العدالة وإال وجب عليها أن حتكم من تلقاء ذاهتا بإحالة 
الدعو األصلية والطلب العارض وما يتصل هبام إىل املحكمة االبتدائية املختصة 

 باإلحالة يف هذه احلالة قابالً للطعن.مشكلة من ثالثة قضاة ، وال يكون احلكم 
 م ١/٢٠٠٥/ ٣١ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٤/ ١٠١(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٨:املبدأرقم
 اختصاص ( قيمي)

ـ طلب إلغاء قرار الفصل هو طلب غري قابل لتقدير القيمة مما جيعل ١٨
 االختصاص بالفصل فيه ينعقد للمحكمة االبتدائية مشكلة من ثالثة قضاة.

 م ٢/٢٠٠٥/ ٢٨ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٤/ ١١٢طعن رقم (ال
 ٥) س ق ١٣:املبدأرقم
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 اختصاص ( جلان شؤون األرايض)
جلان شؤون األرايض هي املختصة بالنظر يف طلبات ملكية األرايض ويف  -١٩

واالدعاءات  ١٩٧٠االدعاءات املتعلقة باالشغاالت السابقة عىل أول يناير سنة 
ريخ وكذا االدعاءات املتعلقة باألرايض البيضاء املنصوص الالحقة عىل هذا التا

وتقوم بسامع أصحاب الطلبات وسامع  ٥/١٩٨٠عليها يف املرسوم السلطاين رقم 
 شهودهم وإصدار قرارها بعد التحقق من صحة املستندات املقدمة إليها.

 م ٤/٢٠٠٥/ ٩ جلسة–م مدين عليا ٢٠٠٤/ ٦١(الطعن رقم 
 ٥) س ق ١٨:املبدأرقم

 خطاء طبيةأ
 القواعد

 ١.................... ..........اء طبية.......................أخط
 موجز القواعد:

 أخطاء طبية:
ـ جيب عرض األخطاء الطبية عىل اللجنة الطبية العليا املشكلة بوزارة الصحة. ١

 عرض املوضوع لغري تلك اللجنة خمالف للقانون ويستوجب نقض احلكم .
 انونية:القواعد الق

 أخطاء طبية:
م شكلت ١٩٩٩ــ وحيث إنه ومنذ أكثر من عرش سنوات وبالتحديد يف عام ١

جلنة طبية عليا بوزارة الصحة استناداً إىل قانون تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة 
وتعديالته وكذلك إىل قانون مهنة الطب  ٢٦/٧٥الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
وإىل قرار جملس  ٢٢/٩٦باملرسوم السلطاين رقم البرشي وطب األسنان الصادر 

م بتشكيل جلان فنية وطبية ، وإىل القرار الوزاري ٨/٩٥الوزراء الصادر بجلسة 
بإعادة تشكيل املجلس الطبي وبناء عىل املصلحة العامة تقرر تشكيل  ٩٨/٩٦
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جلنة طبية وفنية عليا يف وزارة الصحة من رئيس وأعضاء املجلس الطبي 
يكون اختصاصها  ٩٨/٩٦) من القرار الوزاري رقم ١ليه يف املادة (املنصوص ع

بنظر التظلامت التي تقدم من قرارات اللجان الطبية والفنية األولية املشكلة من 
اجلهات احلكومية التي تقدم خدمات عالجية وجيوز هلذه اللجنة االستعانة بمن 

 تراه مناسباً . 
ب مراسيم سلطانية وقرارات من جملس وحيث إن هذه اللجنة تم تشكيلها بموج

الوزراء فإن عرض كل التظلامت التي حتدث من اللجان الفنية أو الطبية يكون 
لزاماً عىل اجلهات التي تتظلم أن تعرض األمر عىل هذه اللجنة وال جيوز ألي جهة 

 التشكيك بأمانة وجترد اللجنة.
 م ١/٢٠١٠/ ٣١ جلسة–م ٢٠٠٩/ ٧٢٣(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٢٩:ماملبدأرق
 إخطار

 القواعد
 ٢ -١.............. ........................................إخطار

 موجز القواعد:
 إخطار:

رشط صحة اإلخطار إلهناء العالقة اإلجيارية أن يكون رصحياً وواضحاً وغري  ـ١
مرشوط أو متوقف عىل رشط. اإلخطار إن توقف عىل رشط ال يعترب إنذاراً 

 ء . باإلخال
تسجيل البلدية لعقد اإلجيار ال يلزم املؤجر ما مل يوقع عليه. االستثناء.  يف  -٢

 حالة جتدد العقد لعدم اإلخطار باإلخالء أو عدم صحته.
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 القواعد القانونية:
 إخطار:

ـ املرشع عندما اشرتط اإلخطار الكتايب إلهناء العالقة اإلجيارية قبل إهناء مدة ١
نام يستوجب أن يكون ذلك اإلخطار رصحياً وواضحاً غري العقد بثالثة أشهر إ

مرشوط أو متوقف عىل رشط آخر وذلك بعدم رغبتهم يف جتديد عقد اإلجيار بعد 
انتهاء مدته وأما أن يرتبط ذلك اإلخطار عىل رشط حمدد فيه إن مل يوافق املطعون 

 ام يتطلبه املرشع. ضده عىل الزيادة فعليه أن خييل فهذا ال يعترب إخطاراً قانونياً ك
 م ٣/٢٠١٠/ ٢١ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٥٢٢(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٥٩:املبدأرقم
أما بشأن ما أثارته املستأنفة فيام يتعلق بالعقد املجدد لد البلدية بالرقم  -٢
) ، صحيح أن حمكمة أول درجة رغم إهنا ناقشت العقد وصحته ٧٧٠٩٣٤(

 بطالنه إال أهنا مل تشمل ذلك يف منطوق احلكم وتوصلت يف حيثيات احلكم إىل
ذلك أن عقد اإلجيار من العقود الرضائية التي جيب أن تتوافر فيها تالقي اإلجياب 
والقبول ، وملا كان املستأنف ضده مل يوقع أو يوافق عىل جتديد العقد فال يتأتى 

لعقد الذي للمستأنفة التمسك به فقط ملجرد أن سلطات البلدية قد سجلت هذا ا
ال يلزم املستأنف ضده إال إذا ثبت عدم صحة اإلنذار وبالتايل يمكن القول بانتقال 
اإلجارة التعاقدية إىل إجياره قانونية أو حكمية ....)) وكان هذا االستخالص 
سائغاً كافياً حلمل قضاء احلكم املطعون فيه فإن النعي عليه بام سلف يكون عىل 

 غري أساس.
 م ٥/٢٠١٠/ ١٠ جلسة–م اجيارات عليا ٢٠٠٨/ ٦٠٢(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٦٣:املبدأرقم
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 اخالء
 القواعد

 ٧ - ١..................... ...........................اخالء......
 موجز القواعد:

 اخالء:
ـ طلب اإلخالء بسبب عدم دفع املستأجر تكلفة اخلدمات مآله الرفض إذا مل ١

عليه كسبب من أسباب  ٦/٨٩لك. عدم نص املرسوم ينص عليه يف العقد. علة ذ
 اإلخالء.

ـ إيداع اإلجيار باملحكمة قبل الفصل يف النزاع المتناع املؤجر عن قبضه. أثره. ٢
 رفض طلب اإلخالء.

ـ رشط عدم احلكم عىل املستأجر باإلخالء. أداء األجرة مع مرصوفات التقايض ٣
وفات عرض غري مربئ لذمة قبل الفصل يف الدعو. عرض األجرة دون املرص

 املستأجر. أثره. حيكم عليه باإلخالء.
ـ رفض طلب اإلخالء حلاجة املالك الستغالله عن طريق الرشكة التي هو ٤ 

عضو جملس إدارهتا واملفوض بالتوقيع مع رشيكه بحجة أن للرشكة شخصية 
مستقلة عن أصحاهبا . فساد يف االستدالل وقصور يف التسبيب. أثره. نقض 

 احلكم.
ـ رشط طلب إخالء العقار املؤجر عند هناية مدة اإلجيار  هو توجيه إنذار ٥

للمستأجر قبل هنايته بثالثة أشهر عىل األقل أو نصف مدة العقد إذا كان أقل من 
) من ٧ذلك ، ال حيق طلب اإلخالء قبل هناية العقد إال يف احلاالت املستثناة باملادة (

الك ومستأجري املساكن واملحال التجارية والصناعية قانون تنظيم العالقة بني م
 م.٦/١٩٨٩الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
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% يرسي يف حالة استمرارية ١٥ـ القرار الصادر من جملس الوزراء بزيادة ألـ ٦
 العقد . القرار ال يمنع املالك بحقه يف املطالبة باإلخالء عند انتهاء العقد.

ني عىل املستأجر عند إنكاره استالم إخطار اإلخالء ـ رفض املحكمة توجيه اليم٧
ال يشكل إهداراً حلق دفاع املؤجر إذا قبل املؤجر األجرة بعد انتهاء عقد اإلجيار 

 دون حتفظ . علة ذلك. قبول األجرة قرينة عىل قبوله جتديد العقد تلقائياً .
 القواعد القانونية:

 اخالء:
ستأجرة ليس سبباً من أسباب اإلخالء ـ عدم دفع تكلفة اخلدمات من قبل امل١

التينصت عليها املادة السابعة من قانون تنظيم العالقة بني مالك ومستأجري 
وكام  ٦/٨٩املساكنواملحال التجارية والصناعية الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

أن عقد اإلجياراملربم بني الطرفني مل ينص هو اآلخر عىل أن عدم دفع املطعون 
كلفة اخلدماتكسبب لإلخالء وبالتايل فإن تأسيس الطاعنة طلب اإلخالء ضدها ت

 عىل عدم دفع تكلفة اخلدمات فيغري حمله.
 م ١/٢٠٠٨/ ٢٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٥٩٤(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٢٦:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٣/٢٠١٠/ ٢١ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٤٩٤(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٥٨:املبدأرقم

 م ٦/٢٠٠٩/ ١٣لسة ج–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ١٠٩٥(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٥٤:املبدأرقم

 م ٢/٢٠١٠/ ٢١ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٤٦٧(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٥٧:املبدأرقم

 م ٥/٢٠٠٩/ ١٠ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٤٦٥(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٥٢:املبدأرقم

 م ٦/٢٠١٠/ ٦ جلسة–ارات عليام إجي ٢٠٠٩/ ٧١٨(الطعن رقم 
 ١٠) س ق ٧٠ملبدأ رقم:ا
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ـ أن املستأجر قدم اإلجيارات للاملكة ومل تقبلها وأودعها املحكمة اإلبتدائية ٢
واالستئنافية ولئن كان السبب يف اإليداع لد املحكمتني لإلجيار هو تعنت املالكة 

جيار لد حمكمة أو رفضها االستالم لإلجيار أو أن املستأجر رأ إيداع اإل
املوضوع فإن األمر املهم هو دفع اإلجيار قبل الفصل يف النزاع ، وحيث إن مبلغ 
اإلجيارات تم دفعه كام أسلفنا قبل الفصل النهائي يف النزاع فإن املحكمة تكون 

 بذلك قد طبقت صحيح القانون حينام رفضت اإلخالء للعقار .
 م ٥/٢٠٠٩/ ١٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٧١٢(الطعن رقم 

 ٩) س ق ٤١رقم: املبدأ
 ينظر:

 م ٦/٢٠١٠/ ٦ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٦٩٤(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٦٩:املبدأرقم

ـ تبني أن الطاعن عرض املبلغ املذكور وفاء لتأخره عن سداد ثالثة عرش شهراً ٣
فات ر.ع) يف الشهر ومل يعرض ما حتمله املؤجر من مرصو ٧٠وقيمة األجرة (

) فقرة (أ) سالفة ٧التقايض ومن ثم يكون عرضه غري مربئ لذمته طبقاً للامدة (
البيان ، وترتيباً عىل ذلك فإن احلكم املطعون فيه يكون قد انتهى إىل نتيجة صحيحة 

 يف قضائه بإخالء الطاعن من العني املؤجرة.
 م ٥/٢٠٠٩/ ٦ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ٤٢٠(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٥٧:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٦/٢٠١٠/ ٦ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٣٧٣(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٦٧:املبدأرقم
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ـ  إن الطاعن أسس طلبه اإلخالء للمحل حلاجته املاسة إليه الستعامله حلاجات ٤
رشكته (.......) التي حكم عليها باإلخالء بموجب حكم جتاري رقم 

القايض باإلخالء وقرار قايض  م٢٢/٤/٢٠٠٦م صادر بتاريخ ٢٦٣٦/٢٠٠٥
م والقايض بحبس ٢٣/٨/٢٠٠٨م الصادر بتاريخ ١٠٥٥/٢٠٠٨التنفيذ رقم 

 مدراء املنفذ ضدها ....... (الطاعن). 
حيث إن الطاعن قدم املستندات الرسمية املثبتة أنه الرشيك وعضو جملس اإلدارة 

يص تلك ومفوض التوقيع مع رشيكه الوحيد أخيه ....... وكان يتعني متح
املستندات وال االكتفاء بالرد أن للرشكة شخصية مستقلة من أصحاهبا مما جيعل 

 احلكم املطعون فيه يشوبه الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب فينقض . 
 م ٥/٢٠٠٩/ ٢٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٩/ ٤٨(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٤٣:املبدأرقم
نه جيوز للمؤجر أن يطلب إخالء العقار املؤجر ـ وحيث خيلص من هذه املادة أ٥

عند هناية مدة اإلجيار برشط أن يوجه إنذاراً إىل املستأجر قبل هناية مدة اإلجيار 
بثالثة أشهر عىل األقل أو نصف مدة العقد إذا كان أقل من ذلك وال حيق له تبعاً 

ية حددهتا املادة لذلك أن ينهي عقد اإلجيار قبل هناية مدته إال يف حاالت استثنائ
) املذكورة والتي من بينها احلالة التي تضمنتها الفقرة (د) من ذات املادة والتي ٧(

ال ختول طلب اإلخالء قبل هناية مدة اإلجيار إال ليسرتجع املؤجر العقار ليشغله 
بنفسه أو بواسطة زوجه أو أوالده أو والديه يشرتط أن يوجه إنذاراً إىل املستأجر 

ستة أشهر ليتدبر أمره ، وغاية املرشع من هذه الفقرة (د) هو إعطاء  ومنحه مدة
احلق للمؤجر يف طلب اإلخالء قبل هناية العقد ليشغل العقار بنفسه أو بواسطة 
أحد أفراد عائلته املذكورين أعاله ومحاية املستأجر يف ذات الوقت وذلك بإمهاله 

 ستة أشهر ليتدبر أمره.
 م ٢/٢٠٠٨/ ٢٤ جلسة–مدنية ثانية عليام  ٢٠٠٧/ ٣٦٥(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٥٩:املبدأرقم
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 ينظر:
 م ٦/٢٠١٠/ ٦ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٣٧٣(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٦٧:املبدأرقم
 م ٣/٢٠١٠/ ٢١ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٥٢٢(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٥٩:املبدأرقم
 م ٥/٢٠١٠/ ١٠ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٣٩٧(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٦٤:املبدأرقم
% الصادر من جملس الوزراء فإنه يتعلق بالزيادة القانونية ١٥ـ أما قرار زيادة ألـ ٦

يف حالة اقتناع الطرفني (املالك واملستأجر) بإستمرارية العقد والعالقة بينهام 
وكذلك إذا كان العقد مازال ساري املفعول ، أما وأن العقد يف طريقه للنهاية 

ملتفق عليها فلم يلزم القرار املالك بعدم املطالبة بحقه الذي كفل له العقد ومل ا
 يسقطه ال رصاحة وال ضمناً.

 م ٥/٢٠٠٨/ ١٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ١٨٨(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٦٩:املبدأرقم

ـ إن قبول املؤجر لألجرة بعد انتهاء عقد اإلجيار بدون حتفظ يعترب قبوالً منه ٧
تجديد عقد اإلجيار ألن األجرة هي مقابل االنتفاع بالعني املؤجرة وقبوهلا يعترب ب

قرينة قاطعة عىل رغبة املؤجر وهو الطاعن يف استمرار عالقة اإلجيار وهو ما 
 يرتتب عليه جتدد عقد اإلجيار تلقائياً . 

أن يكون وبام أنه تأكدت رغبة الطاعن يف استمرار عالقة اإلجيار فمن البدهيي      
توجيه اليمني عىل املطعون ضده بخصوص تسلُم اإلخطار يف غري حمله وإن رفض 

ا حلق الدفاع كام يدعي الطاعن .  توجيهها من املحكمة بالتايل ال يشكل إهدارً
 م ٦/٢٠١٠/ ١٣ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ١١٤٦(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٧٢:املبدأرقم
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 إدخال
 القواعد

 ٣ -١...................... ......................إدخال.........
 موجز القواعد:

١ اجلزائية وإدخاهلا يف الدعو ـ عدم إدخال اهليئة العامة لسوق املال يف الدعو
املدنية املحالة للفصل يف التعويض.  ال يعد تفويتا لدرجة من درجات 

ري املنظم لصندوق التقايض.علة ذلك. دعو مستقلة بذاهتا. تعديل القرار الوزا
طوارئ التأمني بعد وقوع احلادث وقبل رفع الدعو. أثره. يطبق القرار قبل 

.التعديل. علته. العربة بوقوع احلادث ليس برفع الدعو 
ـ احلكم يف الدعو من غري إدخال من جيب إدخاله من املدعى عليهم خمالف ٢

 للقانون أثره نقض احلكم لتعلقه بالنظام العام.
ن مل يكن خصامً يف الدعو أمام حمكمة أول درجة ال جيوز إدخاله خصامً يف ـ  م٣

 حمكمة االستئناف. علة ذلك. خمالفة مبدأ التقايض عىل درجتني.
 القواعد القانونية:

ـ  إن ما جاء به السبب األول من القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل ١
 حني مل يكن طرفاً يف الدعو إلدخال الطاعنة كطرف يف الدعو املدنية يف

اجلزائية غري مؤسس ، إذ ال دخل للطاعنة يف الدعو اجلزائية وتلك الدائرة مل 
من قانون  ٢٣تفصل يف الدعو املدنية بل أحالت الدعو املدنية عمالً باملادة 

اإلجراءات املدنية والتجارية ومل يفوت عليها مرحلة من مراحل التقايض إذ كل 
ة بذاهتا وخمتصة هبا دائرة حمددة ولو بينهام ترابط مما جيعل السبب غري دعو قائم

مؤسس قانوناً فريفض. حيث إن السبب الثاين القائم عىل اخلطأ يف تطبيق القانون 
وتأويله قسم إىل ثالثة فروع وإن ما جاء به الفرع األول أن املطعون ضده رفع 

املعدل للقرار  ١/٢٠٠٤قم أي بعد صدور القرار ر ٣/١/٢٠٠٦دعواه بتاريخ 
واحلكم جاء خالفاً  ١/٢٠٠٤وكان حرياً تطبيق القرار رقم  ١٠٣/٢٠٠٢رقم 
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لذلك فهو خالف القانون ، فهذا النعي ال أساس له يف الواقع وال يف القانون حيث 
املؤرخ يف  ١٠٣/٢٠٠٢إن القرار الواجب التطبيق هو القرار رقم 

ع احلدث والعربة ليست بتاريخ رفع لكونه هو السائد حني وقو ٢٤/٧/٢٠٠٢
الدعو ولكن بتاريخ وقوع احلادث املوجب للتطبيق وبام أن احلادث وقع يف 

وليس القرار املعدل رقم  ١٠٣/٢٠٠٢فيطبق القرار رقم  ٩/١٠/٢٠٠٢
ألنه ال يرسي بأثر رجعي عىل احلوادث التي وقعت قبل صدوره عمالً  ١/٢٠٠٤

حلكم املطعون فيه املؤيد للحكم االبتدائي طبق بمبدأ عدم رجعية القوانني ، فا
 صحيح القانون فالفرع يرد.

 م ١/٢٠٠٨/ ٢٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٢٩٣(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٤٨:املبدأرقم

ـ  وحيث إنه لزاماً عىل املحكمة ضم هؤالء املالكني للدعو وسامع ردهم عليها ٢
ه باع حصتهم بالفضول ودون موافقتهم وهل فوضوا الطاعن يف ذلك البيع أم أن

وحيث إن املحكمة قد أصدرت حكمها املؤيد من حمكمة االستئناف دون ضم 
أولئك املالك وسامع ردهم فإهنا تكون قد خالفت القانون وحيث إن خمالفة 
القانون من النظام العام فإنه جيوز للمحكمة إثارهتا يف أي حالة تكون عليها 

.الدعو 
 م ٣/٢٠٠٨/ ٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٥٣١(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٦٣:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١٢/٢٠٠٦/ ٢ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٢٠٩(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٢٦:املبدأرقم

 ١٢/٢٠٠٦/ ٢٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٨٥(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٧٠:املبدأرقم
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) من قانون ٢٢٦/١، ذلك أن النص يف املادة (وحيث إن هذا النعي غري سديد  -٣
ال جيوز يف االستئناف إدخال من مل يكن "اإلجراءات املدنية والتجارية عىل أنه 

 "خصام يف الدعو الصادر فيها احلكم املستأنف ما مل ينص القانون عىل غري ذلك
ام يدل عىل أن اخلصومة يف االستئناف حتدد باألشخاص الذين كانوا خمتصمني أم

حمكمة الدرجة  األوىل سواء كانوا مدعني أو مدعى عليهم أو مدخلني أو 
متدخلني يف الدعو فمن مل يكن خصامً يف الدعو أمام حمكمة أول درجة ال جيوز 
إدخاله يف االستئناف فإذا ما تم االختصام عىل خالف ذلك أمام حمكمة االستئناف 

لف قواعد االختصاص ومبدأ التقايض فإنه يعد بدءاً بدعو جديدة أمامها مما خيا
عىل درجتني ، وملا كان ذلك ، وكان الثابت يف الدعو أن مصلحة البلدية مل تكن 
خصامً يف الدعو الصادر فيها احلكم املستأنف مما ال جيوز معه إدخاهلا يف 
االستئناف ، وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه هبذا السبب 

 عىل غري أساس. يكون
 م ٥/٢٠١٠/ ١٠ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٦٠٢(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٦٣:املبدأرقم
 إزالة

 القواعد
 ١....................................... ......................إزالة

 موجز القواعد:
 إزالة:

ؤداه. ليس ملالك ـ البناء يف أرض الغري . حاالته . البناء  بحسن نية . مثال  . م١
األرض أن يطالب بإزالة املباين. ختيري املالك بني دفع قيمة املواد وأجرة العمل أو 
مبلغ يساو ما زاد يف ثمن األرض ما مل يطالب صاحب املباين بإزالتها. حق مالك 
األرض يف طلب متليك األرض ملن أقام عليها البناء مقابل تعويض عادل. 

 ل عن اخلطأ.التعويض يلزم به املسؤو
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 القواعد القانونية:
 :إزالة

ـ البناء يف أرض الغري سواء بحسن نية أم بسوئها معروف يف الفقه اإلسالمي ١ 
والقوانني املدنية ، وقد فرقت هذه الترشيعات بني البناء بحسن نية وجعلت له 
حكامً مغايراً للبناء بسوء نية يف أرض الغري إذ ال يكون لصاحب األرض التي تم 
عليها البناء أن يطالب بإزالة املباين وإنام خيري بني أن يدفع قيمة املواد وأجرة العمل 
أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد يف ثمن األرض بسبب هذا البناء ما مل يطلب 
صاحب املنشآت إزالتها ، وقد راعت الترشيعات املدنية حالة ما إذا كان البناء قد 

احب األرض لذلك سمحت له بأن يطلب متليك بلغ حدا من اجلسامة يرهق ص
 األرض ملن أقام البناء نظري تعويض عادل.

البناء يف أرض الغري بحسن نية له عدة حاالت من بينها قيام اجلهة املختصة بتسليم 
املستحق قطعة األرض املجاورة للقطعة املستحقة له نتيجة خطأ فإذا قام املستحق 

يطبق املبدأ الذي أرشنا إليه وهو يتفق مع أحكام  ببنائها ثم ظهر صاحبها فحينئذ
 الرشيعة اإلسالمية وما ذهبت إليه القوانني املدنية.

املسؤولية تقع عىل عاتق املتسبب يف وقوع اخلطأ منذ مبدأ األمر وهذا ما سوف 
يتضح من التحقيق الذي سوف جير عىل الرغم مما ذهب إليه اخلرباء الذين تم 

 ىل بيان من هو املسؤول عن اخلطأ.ندهبم يف الدعو إ
 م ٦/٢٠٠٨/ ٣٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٣٤١(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٩٦:املبدأرقم
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 استئناف
 القواعد

 ١.................................  طلبات جديدة:......" استئناف
 ٣- ٢.............  ................................"فرعي "استئناف

 ٤...................... ........................."ميعاده“ف استئنا
 ٥..............................................."نصابه"استئناف 
 ٦............................................."صحيفة"استئناف 
 ٧...............................:................"لهقبو"استئناف 

 القواعد:موجز 
 طلبات جديدة:"استئناف 

االستئناف ينقل الدعو بحالتها التي كانت عليها قبل. مؤداه. ال يقبل تقديم -١
طلبات جديدة لد حمكمة االستئناف. تدفع املحكمة بعدم قبوهلا من ذات 
نفسها. طلبات اخلصوم هي التي ترفع يف صحيفة الدعو وفق القانون ويصمم 

 تهاء املرافعة. تعديلها يصح أثناء سري الدعو. رشطه.عليها مقدمها حتى ان
 استئناف(فرعي):

ـ يشرتط لقبول االستئناف الفرعي أن يوجه إىل املستأنف األصيل وحده. خمالفة ٢
 ذلك أثرها.

 ـ رفض االستئناف األصيل موضوعاً ال يزيل االستئناف الفرعي. ٣
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 استئناف (ميعاده):
اإلجراءات املدنية والتجارية ميعاد االستئناف ) من قانون ٢١٤حددت املادة (-٤

بثالثني يوماً. إذا صادف آخر يوم من امليعاد عطلة رسمية امتد إىل أول يوم عمل 
 رسمي.

 "نصابه"استئناف 
ـ تستأنف أحكام قايض التنفيذ املوضوعية إن زادت عن ألف ريال ومل تتجاوز ٥

كمة االستئناف إذا جاوزهتا، ثالثة آالف ريال أمام الدائرة الثالثية وإىل حم
وتستأنف أحكامه الوقتية أمام الدائرة الثالثية . ميعاد االستئناف سبعة أيام . أثر 

 جتاوزه . الرفض.
 "صحيفة"استئناف 

ـإلتفات حمكمة االستئناف وإغفاهلا متاماً عن الفصل يف الدفع ببطالن صحيفة ٦ 
انونا . أثره نقض احلكم وإعادته االستئناف لعدم توقيعها من حمام جائز الرتافع ق

 للمحكمة للفصل فيه هبيئة مغايرة.
 :"قبوله"استئناف 

ـ احلكم بعدم قبول االستئناف تأسيساً عىل عدم تنفيذ قرار املحكمة إعالن ٧
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ، أثره ١٠١اخلصم بالنرش خمالف للامدة (

 ، البطالن .
 القواعد القانونية:

 طلبات جديدة:"استئناف 
من قانون اإلجراءات أن االستئناف  ٢٢٣ـ  من املستقر قضاء وبموجب املادة ١

ينقل الدعو بحالتها التي كانت عليها قبل صدور احلكم املستأنف بالنسبة إىل ما 
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رفع عنه االستئناف فقط ومعلوم أيضاً أنه ال تقبل طلبات جديدة يف االستئناف ، 
من تلقاء نفسها بعدم قبوهلا ومعلوم أيضاً ومستقر قضاء أن وتقيض املحكمة 

طلبات اخلصوم هي التي ترفع يف صحيفة الدعو بطريقة قانونيّة أمام حمكمة 
البداية وال بد أن ترد الطلبات يف تلك الصحيفة ويصمم عليها مقدمها حتى انتهاء 

أن يناقش الطرف  املرافعة وجيوز بموجب القانون تعديلها أثناء سري الدعو عىل
 اآلخر تلك التعديالت ويكفي أن تذكر هذه الطلبات يف تلك الصحيفة.

 م ١/٢٠٠٩/ ٢٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٢٥١(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٣٠:املبدأرقم

 ينظر:
 م ١١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ١٧٠(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٥٣:املبدأرقم
 م٢٣/١٢/٢٠٠٩جلسة–م جتاري عليا٢٨٣/٢٠٠٩و٢٧٤و٢٦٧(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٨٢:املبدأرقم
 م ٤/٢٠٠٤/ ١٢ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٤/ ١١(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٢٩:املبدأرقم
 "فرعي "استئناف

ـ من املقرر أيضاً أنه ال يقبل االستئناف الفرعي إال يف مواجهة املستأنف األصيل ٢
ر وذلك ألهنام يف مركز قانوين واحد ، وحده فال يقبل يف مواجهة مستأنف عليه آخ

وملا كان الطاعن هو مستأنف عليه يف االستئناف األصيل أقام استئنافاً فرعياً بعد 
امليعاد واختصم فيه املطعون ضده الثاين وهو أيضاً مستأنف عليه يف االستئناف 

ط األصيل مما يكون معه االستئناف الفرعي املقام منه غري مقبول ذلك أنه يشرت
لقبول االستئناف الفرعي أن يوجه إىل املستأنف األصيل وحده ، وإذ خالف احلكم 

 املطعون فيه هذا النظر وقىض بقبول االستئناف الفرعي شكالً يكون معيباً.
 م٥/١١/٢٠٠٨جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ٢٧١و٢٦٩(الطعنان رقام 

 ٩ ق س) ٢٥:املبدأرقم
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 ينظر:
 م ١٢/٢٠٠٧/ ١ جلسة–ىل عليام مدنية أو ٢٠٠٧/ ٤٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٢٠:املبدأرقم
 م ١/٢٠٠٦/ ١٢ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٢٣٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٤٥:املبدأرقم
ة تنص عىل (جيوز للمستأنف  ٢٢٧ـ املادة ٣ من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ

بالً باإلجراءات املعتادة أو عليه إىل ما قبل إقفال باب املرافعة أن يرفع استئنافاً مقا
بمذكرة مشتملة عىل أسباب استئنافه فإذا رفع االستئناف املقابل بعد ميض ميعاد 
االستئناف أو بعد قبول احلكم وقبل رفع االستئناف األصيل اعترب استئنافاً فرعياً 
 يتبع االستئناف األصيل ويزول بزواله) . وحيث إنه بمراجعة أوراق الدعو

 ٢٩/٣/٢٠٠٩حلكم االبتدائي حمل االستئناف صدر حضورياً بتاريخ يتضح أن ا
أي خالل األجل القانوين وقد تولّت  ١٥/٤/٢٠٠٩واستأنفته الطاعنة يف 

أي بعد انقضاء  ٢٠/٥/٢٠٠٩املطعون ضدها تقديم استئنافٍ فرعيٍ بتاريخ 
أجل االستئناف وكان ذلك بواسطة مذكرة أودعها وكيلها املطعون ضدها 

قانوناً وإن احلكم برفض االستئناف األصيل موضوعاً والبت يف  وأعلنت
االستئناف الفرعي طبقاً ملا صدر به احلكم املطعون فيه صحيح وال يشوبه البطالن 
ألن البت يف االستئناف األصيل موضوع واحلكم برفضه من هذه الناحية ال يزول 

 به االستئناف الفرعي كام ذهبت يف ذلك الطاعنة.
 م ١٢/٢٠٠٩/ ٩ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٩/ ٨٣رقم (الطعن 

 ١٠ ق س) ٩٨:املبدأرقم
 استئناف (ميعاده):

فيكون آخر يوم يف ميعاد استئنافه  ٥/٦/٢٠٠٧ـ احلكم االبتدائي صدر بتاريخ ٤
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية هو  ٢١٤املقدر بثالثني يوماً حسب املادة 
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ة رسمية باعتباره يوم مخيس فامتد امليعاد إىل الذي صادف عطل ٥/٧/٢٠٠٧يوم 
من  ١٩تطبيقاً لنص املادة  ٧/٧/٢٠٠٧أول يوم عمل بعدها وهو يوم السبت 

 ذات القانون.
 م ١١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ١٣٧(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٤٧:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١١/٢٠٠٦/ ٢٣ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ١٣٥(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٩٣:بدأرقمامل

 م ١٢/٢٠٠٦/ ٢٧ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٧٦(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٢٦:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٧/ ٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣١٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٤٧:املبدأرقم

 م ١١/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ١٣٨(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٢٥:املبدأرقم

 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦ /٧٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٠:املبدأرقم

 م ١٠/٢٠٠٦/ ٧ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٤٢(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١:املبدأرقم

 استئناف (نصابه):
ــ أحكام قايض التنفيذ تستأنف يف املنازعات املوضوعيّة إىل املحكمة االبتدائيّة ٥

امين ومل جتاوز ثالثة مشكلة من ثالثة قضاة إذا زادت قيمة ا لنزاع عن ألف ريال عُ
امين وإىل حمكمة االستئناف إذا زادت عىل ذلك وتستأنف أحكامه يف  آالف ريال عُ
املنازعات الوقتيّة إىل املحكمة االبتدائيّة ويكون ميعاد االستئناف سبعة أيام من 

بة تاريخ احلكم إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعالنه إذا صدر احلكم يف غي
املستأنف ويرتتب عىل عدم مراعاة مواعيد الطعن يف األحكام سقوط حق الطعن 
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وملا كان الثابت من جمريات الدعو وسري املرافعة فيها أن احلكم املستأنف صدر 
حضورياً وأن رفع االستئناف وقع خارج األجل الزمني املحدد وحسبام جاء يف 

لطعن لرفعه بعد امليعاد صحيح حيثيات احلكم الطعني فإن القضاء بسقوط حق ا
 جاء طبق رصيح املادة السالفة البيان.

 م ٦/٢٠٠٨/ ١٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ١٢٢(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٧١:املبدأرقم

 ينظر:
 م ٤/٢٠٠٧/ ٢٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٨٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٥٠:املبدأرقم
 استئناف (صحيفة):

 كان قد دفع يف رده عىل صحيفة االستئناف رقم إن وكيل الطاعنني -٦
الذي أقامته املطعون ضدها ، ببطالن صحيفة االستئناف لعدم  ١٨٩/٢٠٠٥

توقيعها من حمام وألن التوكيل املرفق بالصحيفة ليس موثقاً لد دائرة الكاتب 
بالعدل . كام متسك هبذا الدفع أمام حمكمة االستئناف يف جلستها بتاريخ 

وحيث إنه يستحيل عىل الشخص املعنوي مبارشة إجراءات  ٢٢/١/٢٠٠٦
الدعو بنفسه ويتوىل ذلك ممثله القانوين الذي حيدده القانون أو سند إنشائه 
بوصفه صاحب الصفة اإلجرائية فإنه يتعني التحقق من هذه الصفة وأن الصحيفة 

و أن الذي وقع موقعة من هذا املمثل متى كان ذلك جائزاً وفقاً ألحكام القانون ، أ
الصحيفة هو الوكيل القانوين ملمثل الشخص املعنوي بمقتىض توكيل صادر منه ، 

 وذلك ألمهية هذا اإلجراء ملا له من آثار قانونيّة غاية يف األمهيّة.
 م ١١/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ١٥٨(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٢٢:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١١/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–رشعي عليا م ٢٠٠٦/ ٦٦(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٧:املبدأرقم

 م ٥/٢٠٠٧/ ٢٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٧٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٩٢:املبدأرقم
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 استئناف (قبوله):
ـ ملا كان ذلك وكان يبني من أوراق الدعو أن حمكمة االستئناف أمرت الطاعنة ٧

ن وتنفيذاً لذلك قامت الطاعنة باختصام الكفيل املحكوم عليه معها بالتضام
بتقديم عريضة االختصام مع سداد الرسوم طبقاً لإلجراءات املعتادة لرفع 
الدعو إال أهنا مل تتول إعالن املختصم فأمرت املحكمة مرة أخر الطاعنة 
بإعالنه بالنرش وحددت جلسة لذلك الغرض غري أن الطاعنة ختلفت عن تنفيذ 

حكمت حمكمة االستئناف بعدم قبول االستئناف ذلك اإلجراء ونتيجة لذلك 
شكالً تأسيساً عىل عدم تنفيذ الطاعنة لقرار املحكمة باختصام املحكوم عليه 
بالتضامن إال أن هذا القضاء جاء يف غري حمله ألن الطاعنة قامت باختصام الكفيل 

) من ٢٠٩كيف ذكر وبالتايل تكون قد خرجت من نطاق تطبيق أحكام املادة (
ون اإلجراءات املدنية والتجارية ويكون عدم تنفيذها ألمر املحكمة املتعلق قان

) من القانون املذكور والتي ١٠١بإعالن املختصم بالنرش داخالً يف نطاق املادة (
حتكم املحكمة عىل من يتخلف من العاملني هبا أو من اخلصوم عن "تنص عىل أن 

إجراءات اخلصومة يف امليعاد الذي  إيداع املستندات أو عن القيام بأي إجراء من
حددته بغرامة ال تقل عن عرشة رياالت وال جتاوز عرشين رياالً ويكون ذلك 
بقرار غري قابل للطعن يثبت يف حمرض اجللسة وتكون له ما لألحكام من قوة 
 تنفيذية وللمحكمة أن تقيل املحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبد

جيوز للمحكمة بدالً من احلكم بالغرامة عىل املدعي أن حتكم بوقف عذراً مقبوالً و
الدعو ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد سامع أقوال املدعى عليه فإذا مضت مدة 
الوقف ومل يطلب املدعي السري يف دعواه خالل ثالثني يوماً التالية النتهائها أو مل 

وكان عليها  "لدعو كأن مل تكنينفذ ما أمرت به املحكمة جاز احلكم باعتبار ا
استناداً هلذا املادة أن حتكم بوقف الدعو ملدة ثالثة أشهر بعد سامع املستأنف 
ضده أو أن حتكم عىل الطاعنة بغرامة ال تقل عن عرشة رياالت لعدم قيامها 
باإلجراء املذكور ال أن حتكم بعدم قبول االستئناف شكالً بام يكون معه واحلالة ما 

مها املطعون فيه خمالفاً للقانون وأضحى النعي عليه بالسبب األول للطعن قرر حك
 مقبوالً .

 م ٣/٢٠١٠/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ٣٦٥(الطعن رقم 
 ١٠) س ق ٩٣:املبدأرقم
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 استقالة
 القواعد

 ٢ -١..................... ...................استقالة..............
 موجز القواعد:

 استقالة:
ـ اإلستقالة إحد أسباب انتهاء عقد العمل . ماهيتها  . عمل إرادي قانونى ١

يعرب به العامل عن إرادته يف ترك العمل . انتهاء عقد العمل بتقديم االستقالة دون 
اشرتاط موافقة صاحب العمل . عدم جواز تضمني الئحة العمل أحكاماً وقواعد 

بطالن البند املخالف . اشرتاط الئحة  ختالف قانون العمل . خمالفة ذلك . أثره
العمل موافقة صاحب العمل عىل قبول االستقالة . أثره . انتهاء العقد دونام حاجة 

 ملوافقة رب العمل .
 ـ استقالة العامل بمحض إرادته ال متنع استحقاقه من التأمينات االجتامعية.٢

 القواعد القانونية:
 استقالة:

انون العمل العُامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم من ق ٤٣ـ املقرر باملادة ١
أن عقد العمل ينتهي بمجموعة من األسباب أوردهتا حرصاً املادة  ٣٥/٢٠٠٣

املذكورة ومن بني تلك األسباب االستقالة وهي عمل إرادي قانوين يصدر تعبرياً 
ول عن إرادة العامل يف ترك العمل لد صاحب العمل وال يتوقف متامها عىل قب

 صاحب العمل وينتهي هبا عقد العمل بمجرد تقديمها .
ــ املقرر أن الئحة تنظيم العمل ال جيوز أن تتضمن أحكاماً أو قواعد باملخالفة 
لقانون العمل والتي تعترب من النظام العام وإذا افرتضنا ـ جدالً ـ أن الئحة تنظيم 

عتبار االستقالة إال إذا العمل لد املستأنفة تضمنت بنداً أو حكامً يقرر عدم ا
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وافقت عليها املستأنفة كتابياً فإن مثل هذا البند باطل خيالف قاعدة مهمة من 
قواعد قانون العمل والتي تعترب أن االستقالة هي ترصف فردي يصدر من جانب 

 العامل وينتهي هبا العقد دونام حاجة ملوافقة رب العمل .
 م ٦/٢٠٠٧/ ١٨ ةجلس–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٧٨(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٨٠:املبدأرقم
ـ االستقالة ال حترم مقدمها من مستحقاته يف حال التأمينات االجتامعية إذ إن ٢

) من قانون التأمينات االجتامعية جاء عاماً دون استثناء املستقيلني ٢٤نص املادة (
عية بمحض إرادهتم ، والقول بغري ذلك يتعارض مع طبيعة نظام التأمينات االجتام

والذي يقتىض أن يتم خصم نسبة من راتب العامل يضاف إليها نسبة أخر من 
 ترصف يف حال انتهاء اخلدمة إىل املستخدم. "اجلهة املخدمة 

 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ١٩٤(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٣١:املبدأرقم

 إعادة نظر
 القواعد

 ٤ - ١......................... ....لنظر.....................إعادة ا
 موجز القواعد:

 إعادة نظر:
ـ الغش الذي يكون سبباً اللتامس إعادة النظر هو الذي حيمل املحكمة عىل ١

 إصدار حكمها بام خيالف احلقيقة.
التامس إعادة النظر بسبب ظهور ورقة قاطعة يف الدعو بعد احلكم. رشطه. -

 ا.إحالة اخلصم دون احلصول عليه
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ـ يطعن بالتامس إعادة النظر يف األحكام الصادرة بصفة انتهائية، األحكام ٢
االبتدائية اجلائز استئنافها ال يطعن عليها بالتامس إعادة النظر ولو بعد صريورهتا 

 انتهائية  .
ـ ميعاد التامس إعادة النظر ثالثون يوماً ، رفعه بعد امليعاد يوجب رفضه  ما مل ٣ 

 .٢٣٢املستثناة املنصوص عليها يف املادة  يكن من احلاالت
) من ٢٣٢حق التامس إعادة النظر ليس مطلقاً . تقييده وفق رشوط املادة ( ـ٤

 قانون اإلجراءات املدنية والتجارية . عدم انطباق الرشوط . أثره رفضه .
 القواعد القانونية:

شاً قد وقع ـ وبإنزال النص املذكور عىل وقائع لدعو ال تر املحكمة أن غ١
والغش هو استعامل طرق احتيالية توهم من وقع عليه الغش عىل تصديق أمر عىل 
خالف احلقيقة ، واملقصود بالغش الوارد بالفقرة (أ) هو الغش الذي حيمل 

 املحكمة عىل إصدار حكمها بام خيالف احلقيقة.
ي حال أما الفقرة (ج) من املادة املذكورة فهي تشرتط أن يكون اخلصم هو الذ-

دون تقديم املستند الذي تم احلصول عليه وهو قاطع يف الدعو ، أي أنه ال يكفي 
أن يقدم امللتمس مستنداً باعتباره حصل عليه بعد صدور احلكم بل جيب أن يكون 
امللتمس ضده هو السبب يف عدم احلصول عليه ، والثابت أن الطاعنة مل تدع شيئاً 

 اً لدهيا .من ذلك ، وأن املستند كان موجود
 م ٢/٢٠٠٩/ ١٤ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٩/ ٢٤٠(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ١٧:املبدأرقم
للخصوم ") من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية تنص عىل أن ٢٣٢ـ املادة (٢

 أن يلتمسوا إعادة  النظر يف األحكام الصادرة بصفة انتهائية يف األحوال اآلتية:
 غش كان من شأنه التأثري يف احلكم. أ ـ إذا وقع من اخلصم
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ب ـ إذا كان احلكم قد بني عىل أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قىض 
 "بتزويرها..

وحيث خيلص من هذه املادة أن األحكام الصادرة بصفة انتهائية سواء من حماكم 
ز الطعن االستئناف أو املحاكم االبتدائية يف حدود نصاهبا االنتهائي هي التي جيو

فيها بالتامس إعادة النظر فيها أما األحكام االبتدائية فال جيوز الطعن فيها 
 بااللتامس حتى بعد فوات ميعاد االستئناف وصريورهتا انتهائية.

 م ١١/٢٠٠٨/ ٥جلسة  –م جتاري عليا ٢٠٠٨/ ٢٥(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٥٤:املبدأرقم
يف حني إن  ١١/٧/٢٠٠٦صدر يوم ـ احلكم االستئنايف امللتمس إعادة النظر فيه ٣

أي خارج امليعاد القانوين  ١٩/٨/٢٠٠٦الطاعنني قدما طلب االلتامس يف يوم 
) املذكورة فيكون تبعاً لذلك قد سقط حقهام يف طلب ٢٣٣املحدد باملادة (

االلتامس يف احلكم االستئنايف املذكور خاصة وأهنام مل يبيّنا حالة من احلاالت طلب 
من القانون املذكور بام يضحى معه واحلالة  ٢٣٢نصت عليها املادة  االلتامس التي

 ما قرر النعي عىل احلكم املطعون فيه بسبب الطعن عىل غري أساس تعنيّ رده.
 م ٦/٢٠٠٧/ ٢٤جلسة  –م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٢(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٩٥:املبدأرقم
والتجارية أعطى اخلصوم حق ) من قانون اإلجراءات املدنية ٢٣٢ـ  نص املادة (٤

التامس إعادة النظر يف األحكام الصادرة بصفةٍ انتهائية ولكنه مل جيعل االلتامس حقاً 
 مطلقاً بل حدد حاالته باآليت: 

إذا وقع من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم : من املعلوم أن الغش )أ (
يكون بطريق يبطل كل يشء سواء كان ترصفاً أو إجراء قضائيا  والغش قد 

االحتيال واخلديعة أي إظهار األمر موضوع الغش عىل غري حقيقته فيعتقد من 
وقع عليه الغش أن الوهم هو احلقيقة وهو ينطوي أصالً عىل سوء النية خالفاً 
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حلسن النية املطلوب يف املعامالت أو الترصفات واإلجراءات ويشرتط لتأثري 
ش أثناء نظر الدعو مما يؤدي إىل الغش عىل الفصل يف الدعو أن حيدث الغ

تأثريه يف إصدار احلكم أي أنه لو تم العلم بالغش ملا صدر احلكم عىل الوجه الذي 
صدر به ، أي أن حتقق الغش حيدث أثناء طرح الوقائع فتنخدع املحكمة بذلك 
الغش وتصدر حكمها اعتقاداً منها بصحة الوقائع التي أثر الغش يف فهمها عىل 

ها ، واستخالص حدوث الغش من مسائل الواقع التي تستقل حمكمة غري حقيقت
 املوضوع يف تقديرها طاملا كان استخالصها سائغاً له أصله الثابت يف األوراق . 

إذا كان احلكم قد بني عىل أوراق حصل عليها بعد صدوره إقرار بتزويرها )ب (
 ا شهادة زور . أو قُيض بتزويرها أو بُني عىل شهادة شاهد قىض بعد صدوره بأهن

إذا حصل امللتمس بعد صدور احلكم عىل أوراق قاطعة يف الدعو كان )ج (
 خصمه قد حال دون تقديمها . 

وهذا يقتيض أن يصدر احلكم وكان امللتمس يف وضع يستحيل معه احلصول      
عىل مستندات كانت حاسمة يف الدعو مل تقدم لعدم علمه بوجودها أو أن يكون 

السبب يف ذلك فإن مل يكن للملتمس ضده يد يف حجب امللتمس ضده هو 
املستندات فال يقبل االلتامس ، وأن من حق اخلصم أن يطلب من املحكمة إلزام 
 بتقديم مستند معني إن كان يعلم بوجود املستند لد خصمه أثناء نظر الدعو

 خصمه فإن مل يفعل فال جيوز له ذلك بالطعن بالتامس إعادة النظر .
 م ١٢/٢٠٠٩/ ١٢ جلسة–م ٢٠٠٩/ ٥٦٧رقم (الطعن 

 ١٠ ق س) ٣٩:املبدأرقم
 م ٢/٢٠٠٤/ ٢٣ جلسة–م ٢٠٠٣/ ١٣١(الطعن رقم 

 ٤) س ق ١٥:املبدأرقم
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 إعسار
 القواعد

 ١....................... ...........إعسار.........................
 موجز القواعد:

 إعسار:
فكل ترصف يصدر منه من بيع وإعطاء  ـإذا أحاط الدين بامل املدين واستغرقه١

 وهبة يكون باطالً قضاءً ولو مل حيجر عليه. سداً للذريعة.
 القواعد القانونية:

 إعسار:
ـ باب سد الذرائع باب عظيم يف األحكام وهو مما جر العمل عليه لد سلف ١

هذه األمة وخلفائها عرب القرون املاضية وما أجدر األخذ به يف عرصنا احلارض 
كثرة التحايل عىل ذهاب احلقوق بشتى الوسائل فاحلكم به يقطع مادة الفساد ب

وهذه الدعو املاثلة ال خترج عن دائرة حكم هذا الباب الذي قرره الفقهاء يف 
أحكامهم ال سيام إذا أحاط الدين بامل املدين واستغرقه فكل ترصف يصدر منه 

جر عليه حسبام ذهب إليه بعض من بيع وإعطاء وهبة يكون باطالً قضاءً ولو مل حي
أهل العلم وعليه ملا كان احلكم املطعون فيه سلك هذا املنحى يف قضائه فإنه يكون 

 صحيحاً موافقاً لقواعد الرشيعة وصحيح القانون.
 م ٥/٢٠٠٦/ ٢١ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ٣٣٤(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٢٩:املبدأرقم
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 إعالن
 القواعد

 ٦ -١................... .........................إعالن...........
 موجز القواعد:

 إعالن:
ـ رضورة اإلعالن والغرض منه .  علم االطراف ومواجهتهم بام يرفع عليهم من ١

 دعاو وطعون .  عدم حتقق الغاية من اإلعالن  .  مؤداه البطالن.
غاية من االعالن . ـ إعالن الرشكات ذات الشخصية االعتبارية . عدم حتقق ال٢

 مؤداه . إعالن باطل . أثره عىل احلكم البطالن . 
ـ اإلعالن العاد . طرقه . اإلعالن لشخص املعلن إليه حيقق العلم اليقينى . ٣

اإلعالن بالتسليم ىف املوطن ، أو إىل من يصح تسليمه ورقة اإلعالن ، أو جلهة 
ن بديل ىف حالة تعذر أو إستحالة اإلدارة حيقق العلم الظنى . اإلعالن بالنرش إعال

اإلعالن العاد ويفيد العلم احلكمى . ينتج أثره من تاريخ النرش . يبدأ به رسيان 
 ميعاد الطعن . 

ـ البطالن املرتتب عىل عدم إعادة اإلعالن للمعلن لغري شخصه ، هو بطالن ٤
 مام املحكمة العليا.نسبي، ال يتعلق بالنظام العام . أثره . ال جيوز إبداؤه ألول مرة أ

ـ   تقيض حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم وحتكم يف الدعو إن رأت بطالنا وقع ٥
يف احلكم أو يف اإلجراءات ، خمالفة املحكمة إلجراءات اإلعالن ، ال يؤدي إىل 

 بطالن احلكم إن حتقق نتيجته وحرض املعلن.
لبطالن طاملا حتققت الغاية ـ خمالفة اجراءات اإلعالن املحددة قانونا ال ترتب ا٦

 من اإلجراء. رشح ذلك.
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 القواعد القانونية:
 إعالن:

ـ   من املقرر يف قضاء هذه املحكمة رضورة اتصال علم أطراف التقايض ١
بإجراءات الدعو بصفة عامة وبمواجهتهم بام يرفع عليهم من دعاو أو طعون 

ال علمهم كام سبق ، وحيث إن غياب ذلك وعدم املواجهة بني األطراف واتص
 ذكره يؤدي إىل البطالن

 م ١١/٢٠٠٦/ ١٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢٩٧(الطعن رقم 
 ٧) س ق ١١٦املبدأ رقم:

 ينظر:
 م ٥/٢٠١٠/ ٣ جلسة–م عاميل عليا ٢٠١٠/ ٤(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ١٠٦:املبدأرقم
ري فيها مؤثرة يف ـ ملا كان املقرر قانوناً أن اإلجراءات الالزمة إلقامة الدعو والس٢

احلكم بحيث إذا شاب أحدها البطالن امتد إىل احلكم ، وأن الواضح من صحيفة 
الدعو االبتدائية أهنا أقيمت يف مواجهة الرشكة الطاعنة وأن هذه الرشكة تتمتع 
 بشخصية اعتباريه مستقلة عن شخصية مالكها وأهنا هي املقصودة يف هذه الدعو

الن صحيفة الدعو للطاعنة عىل النحو الذي نصت دون مالكها ، فإن عدم إع
/ج) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية يعني أن الغاية من ١٣عليه املادة (

 اإلعالن مل تتحقق وبالتايل يكون اإلعالن مشوباً بالبطالن لقيامه عىل إجراء باطل.
 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٣ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٦(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٢١:ماملبدأرق
ـ  املقرر أن اإلعالن بتسليم الورقة لشخص املعلن إليه حيقق العلم اليقيني هبا ٣

وكان تسليمها إليه يف موطنه إىل أحد الذين يصح تسليمهم ورقه اإلعالن يف حالة 
 ١٠تعذر تسليمها لشخص املراد إعالنه أو جلهة اإلدارة عىل النحو الوارد يف املادة 

حيقق العلم الظني فإنه توجد حاالت يتعذر فيها حتقيق أي من من ذات القانون 
ل  هذين األمرين فقد يكون املراد إعالنه جمهول اإلقامة مما يتعذر معه أن مل يَستحِ
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عىل املحرض توصيل الورقة املطلوب إعالهنا إليه وملقابلة مثل هذه احلاالت فقد 
إذا تبني "ة و التجارية عىل: من قانون اإلجراءات املدني ١١نص املرشع يف املادة 

ألمانة رس املحكمة أن املطلوب إعالنه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر 
إعالنه بالطرق العادية وجب عليها إثبات ذلك يف أصل وصورة اإلعالن وعرض 
األمر عىل رئيس املحكمة أو القايض املختص ، ليأمر بإجراء اإلعالن بطريق النرش 

اسعتي االنتشار (تم تعديل النص باملرسوم السلطاين رقم يف صحيفتني يوميتني و
بأن يتم النرش يف صحيفة واحدة) ، وينتج اإلعالن أثره من تاريخ  ١١٩/٢٠٠٦

النرش واإلعالن هبذه الطريقة يتحقق به العلم احلكمي والذي ينتج أثره بمجرد 
هدم ملبدأ النرش ويكون كافياً ألغراض بدء رسيان ميعاد الطعن . خمالفة ذلك . 

 إستقرار االحكام واملراكز القانونية 
 م ١/٢٠٠٧/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢١٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٣٥:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٣/٢٠١٠/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ٣٦٥(الطعن رقم  

 ١٠ ق س) ٩٣:املبدأرقم
األوىل عىل  ـ مسألة إعادة إعالن الطاعن باعتباره مدعى عليه لد الدرجة٤

أساس أن اإلعالن للجلسة األوىل مل يبلغه شخصياً مسألة ترتب بطالن حكم 
حمكمة أول درجة بطالناً نسبياً ال يتعلق بالنظام العام إذ كان عىل الطاعن أن يثري 
عدم إعادة إعالنه من قبل حمكمة أول درجة وذلك أمام حمكمة االستئناف 

فعل ذلك فال جيوز له بأي حال إثارة الدفع باعتبارها حمكمة موضوع وطاملا مل ي
املذكور أمام املحكمة العليا بام يضحى معه واحلالة هذه النعي عىل احلكم املطعون 

 فيه بسبب الطعن السالف التضمني عىل غري أساس تعني رده.
 م١٢/٢٠٠٦/ ٢٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٥٠(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٦٨:املبدأرقم
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طىء املحكمة يف تطبيق القانون وإنام طبقته تطبيقاً صحيحاً وخاصة املادة ـ مل خت٥
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية فاملادة املذكورة نصت عىل أنه إذا  ٢٢٨

كان احلكم املستأنف صادراً يف املوضوع ورأت املحكمة التي تنظر االستئناف أن 
ءات أثر يف احلكم  تقيض بإلغائه وحتكم هناك بطالنا يف احلكم أو بطالنا يف اإلجرا

يف الدعو وقد رأت املحكمة االستئنافية أن اإلعالن صحيحٌ لوروده وفق 
املقررات القانونية وقد حقق النتيجة املرجوة منه بحضور الطاعن أمام حمكمة 

االستئناف وتقديمه الستئنافه لذا تكون النتيجة من اإلعالن قد حتققت وعلم  
 لدعو وقدم دفاعه ودفوعه وطعنه .املستأجر با

 م ٦/٢٠٠٩/ ١٣ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ١٠٩٥(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٥٤:املبدأرقم

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية يرتتب  ٢٠/ج و١٣ـ إن خمالفة املادتني ٦
جارية من قانون اإلجراءات املدنية والت ٢١عليه البطالن ، غري أنه وفقاً لنص املادة 

ال حيكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء ومل يرتتب "
 ."عليه رضر
 م ١٢/٢٠٠٥/ ١٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٤٨(الطعن رقم  

 ٥) س ق١٠٧:املبدأرقم
 أعامل نظرية

 القواعد
 ٣ - ١................... ......................أعامل نظرية........

 القواعد:موجز 
 أعامل نظرية:

ـ عمل الوايل بلجان األرايض يعد عمالً نظريا لألعامل القضائية وفقاً لنص املادة ١
 من قانون املحاماة. ٢٦
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ـ تكييف طبيعة عمل املدير العام لرشكة التأمني بأنه عمل إداري وليس قانونيا. ٢
 نتيجته . ال حيسب من األعامل النظرية ألعامل املحاماة.

 عامل النظرية ملهنة املحاماة. بداية احتساب مدهتا.ـ األ٣
 القواعد القانونية:

 أعامل نظرية:
قد  ٤٤/٨٨ـ أما عن السلطات القضائية هلذه اللجان فإن القرار الوزاري ١

أوضح كيفية تشكيل هذه اللجان وجلنة االستئنافات واختصاصها واإلجراءات 
اللجان ويرأسها يف كل الواليات وايل  التي تتبع أمامها وأصدر الئحة تنظيميه هلذه

الوالية وتشكل من مخسة أعضاء ويتوىل أمني الرس أعامل اللجنة ويتبع هلا جلان 
فرعية للمناطق وملدة سنتني وختتص فيام مىض يف الفصل يف طلبات امللكية 

وكذلك  ١٩٧٠واالدعاءات املتعلقة باالشغاالت السابقة عىل أول يناير 
رايض البيضاء والفصل يف املنازعات النامجة عن تطبيق أحكام االدعاءات حول األ

ويعقد جلسات منتظمة يف  ٥/٨٠قانون األرايض الصادر باملرسوم السلطاين 
وجاء التعديل  ٣٧/٢٠٠٣الوالية وتم تعديل هذه الالئحة بالقرار الوزاري رقم 

لتظلم من متضمنا لكل النصوص السابقة يف الالئحة السابقة وأضاف إليها جهة ا
قرارات اللجنة وهي الوزير وتسمع اللجنة أصحاب الطلبات وشهودهم ومن 
تر لزاماً لسامعه وإجراء ما تراه من حتقيقات ومعاينات واالستعانة بأهل اخلربة 
ويتوىل أمني الرس حترير حمرض بذلك ويوقع مجيع األعضاء ، وجيوز للجنة إدخال 

وجيوز لصاحب املصلحة التدخل لد من تر لزوماً إلدخاله وسامع شهودهم 
اللجنة وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية األعضاء بعد سامع الشهود واإلطالع عىل 
املستندات وهلا تصحيح ما يقع من أخطاء ، هذه اإلجراءات هي نفس إجراءات 
املحاكم بموجب قانون اإلجراءات املدنية والتجارية مما جيعل عمل الوايل هبا 

من قانون املحاماة وما صدر  ٢٦ألعامل القضاء وفقاً لنص املادة  عمالً مماثالً 
الذي أوضح األعامل  ١٥٣/٢٠٠٣بموجب هذه املادة من قرار وزاري رقم 
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النظرية ألعامل املحاماة وهو األعامل التي تقوم هبا اللجان ذات االختصاص 
 القضائي.

 م ٣/٢٠٠٨/ ٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٥١٢(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٦٢:املبدأرقم
ـ طبيعة مدير عام الرشكة أو الفرع أو الرئاسة هلذه الرشكة ال خترج الوظيفة عن ٢

العمل اإلداري للرشكة حتى ولو كان ضمن أعامل املدير العام اإلرشاف عىل قسم 
الشؤون القانونية يف الرشكة ومتابعة الدعاو واملطالبات والتعويضات بموجب 

 جزائية أو جتارية أو مدنية.كافة القوانني 
 م ٥/٢٠٠٦/ ٢١ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ١٨(الطعن رقم  

 ٦ ق س) ٤١:املبدأرقم
) إال بعد حصول ٢٠األعامل النظرية ال حتتسب هلا املدة وفقاً لنص املادة ( -٣

 اجلامعات املعرتف هبا أو الشخص عىل درجة جامعية يف القانون من إحد
 . املعاهد

 م ١٠/٢٠٠٥/ ١٦ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٨٨عن رقم (الط

 ٥) س ق ٣٤:املبدأرقم
 إفالس

 القواعد
 ٢ -١.............................. ...................إفالس.....

 موجز القواعد:
 ـ الدين الذي يتوقف عن دفعه يف دعو اإلفالس. رشوطه.١
 عة خاصة. رشح ذلك.ـ دعو إشهار اإلفالس هي دعو ذات طبي٢
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 القواعد القانونية:
 -ـ يشرتط يف الدين الذي يتوقف عن دفعه يف دعو اإلفالس رشطان:١

 أن يكون ديناً جتارياً..١
 أن يكون حاالً وحمققاً وخالياً من النـزاع..٢

ـ إن تقدير الوقائع املكونة حلالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هنالك نزاع جدي 
عن دفعه من املسائل املوضوعية التي تستقل هبا حمكمة  حول الدين املتوقف

املوضوع متى أقامت قضاءها يف ذلك عىل أسباب سائغة جتد أصلها الثابت 
 باألوراق.

 م ٤/٢٠٠٥/ ١٣ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١١(الطعن رقم 
 ٥) س ق ٢٧:املبدأرقم

طبيعة  ـ دعو شهر اإلفالس التي يقيمها الدائن ضد مدينه هي دعو ذات٢
خاصة إذ ال يقصد هبا أصالً الفصل يف نزاع وإنام يكون مبتغى املدعي أن ينشئ 
ملدينه التاجر حالة جديدة مل يكن هلا وجود من قبل وهذه احلالة ال تتقرر إال 
باحلكم النهائي الصادر بشهر اإلفالس فهي هلذا ليست بديالً لدعاو استيفاء 

االحكام وهلذا فقد اشرتط املرشع للحكم بشهر الديون كام أهنا ليست أداة لتنفيذ 
من قانون التجارة الصادر  ٥٧٩إفالس التاجر أموراً حمددة أوضحها يف املادة 

 .٥٥/٩٠باملرسوم السلطاين رقم 
الدائن املدعي يف دعو شهر االفالس ال يكفيه أن يثبت أن املدين املدعى عليه 

ل يتعني عليه فوق ذلك أن يقنع مدين له وأنه عجز عن أداء ذلك الدين وحسب ب
حمكمة املوضوع أن ذلك العجز أو التوقف عن دفع دينه ينبئ عن اضطراب أعامله 
التجارية بام يؤثر سلباً عىل حالته االئتامنية ألن التوقف عن الدفع املعترب قانوناً 
الصدار حكم بشهر افالس التاجر هو ذلك الذي ينبئ عن مركز مايل مضطرب 

حكمة يتزعزع معها ائتامن التاجر وتتعرض هبا حقوق دائنيه إىل خطر وضائقة مست
 حمقق أو كبري االحتامل.

 م ١٠/٢٠٠٥/ ١٩ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٠٨. (الطعن رقم 
 ٥) س ق ٧٧املبدأ رقم:
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 أقساط
 القواعد

 ١........................ ....أقساط............................
 موجز القواعد:

 اط:أقس
ـاإلخالل بدفع األقساط يف موعدها املتفق عليه . أثره حلول أجل سائر ١

 األقساط.
 القواعد القانونية:

 أقساط:
العرف السائد يف السلطنة أن املشرتك الذي يستلم مبلغاً من اجلمعيّة ملزم  -١

بدفع األقساط يف مواعيدها املتفق عليها فإذا أخل بأي رشط من تلك الرشوط ومل 
 أي قسط مستحق فإنه يلزم بجميع املبالغ املستلمة بواسطته . يدفع 

 م ١/٢٠٠٧/ ١٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٣٢٢(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٧١:املبدأرقم

 التزام
 القواعد

 ٥ -١............................. ...................التزام.......
 موجز القواعد:

 التزام:
غري أقره العرف والتعامالت  والقواعد املرصفية . القاعدة العامة االلتزام عن الـ ١

أن اإللتزام عن الغري مصدر من مصادر االلتزام . مؤداه . عدم جواز التملص من 
 اإللتزامات وحقوق الغري.

ـ إلتزام املتسلم غري املستحق حسن النية برد ما تسلمه فقط . إلتزام املتسلم سيىء ٢
فة للفوائد و األرباح . األصل حسن النية وعىل من يدعى النية بالرد باإلضا

 خالفها اإلثبات.
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ـ  اإللتزام العقد اما ببذل عناية أو بتحقيق غاية . توافر اخلطأ العقد بعدم ٣
حتقق الغاية . إثبات اخلطأ العقد والرضر عىل الدائن وعالقة السببية مفرتضة . 

 بية بإثبات السبب األجنبى لسبمؤداه . إستحقاق التعويض . إنتفاء ا
جمرد اختالس أشياء  ممن كانت حتت حراسته غري كاف يف اعتبار ذلك إخالل ـ ٤

بالتزامه يربر فصله . علة ذلك . العناية التي يبذهلا يف احلراسة تقاس بالعناية التي 
 يبذهلا الشخص العادي مثله .

 القواعد القانونية:
 التزام:

ه العرف والقواعد املرصفية والتعامالت وال يمكن جتاهله ـ االلتزام عن الغري أقرّ ١
وبالتايل التملص من االلتزامات املنشأة وحقــــوق الغري ويعترب مصدراً من 

 مصادر االلتزام وفقاً للقواعد العامة.
 م ١/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م جتاري  عليا ٢٠٠٥/ ٢٠٤(الطعن رقم  

 ٦ ق س) ٦٧:املبدأرقم
فقاً للقواعد العامة أنه إذا كان من تسلم غري املستحق حسن ـ من املقرر قانوناً و٢

النية فال يلتزم أن يرد إال ما تسلم وأما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضاً 
الفوائد واألرباح التي جناها أو التي قرص يف جنيها من الشئ الذي تسلمه لغري 

إثبات حسن نيته والدافع هو حق واملفروض أن املدفوع له حسن النية فال يكلف 
 الذي عليه أن يثبت سوء نية املدفوع له إذا إدعى ذلك.

 م٤/١/٢٠٠٦جلسة–م جتاري عليا٢٠٧/٢٠٠٥و٢٠٦(الطعنان رقام رقم 

 ٦ ق س) ٦٨:املبدأرقم
ـ املقرر قانوناً أن االلتزام العقدي إما أن يكون التزاماً ببذل عناية أو التزاماً ٣

زام بتحقيق غاية ال ينقيض ذلك االلتزام إال إذا حتققت الغاية بتحقيق غاية ويف االلت
حمل االلتزام فاخلطأ العقدي فيه هو عدم حتقق هذه الغاية ويقع إثبات اخلطأ 
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العقدي عىل الدائن إذ عليه أن يثبت أن املدين مل ينفذ التزامه فإذا أثبت ذلك كان 
اً أن يثبت الرضر وكانت عالقة ذلك إثباتاً للخطأ العقدي وملا كان عىل الدائن أيض

السببية ما بني اخلطأ والرضر مفروضة فإن الدائن متى أثبت عدم تنفيذ االلتزام 
وأثبت الرضر الذي أصابه يكون قد اضطلع بام يقع عىل عاتقه من إثبات فاستحق 
التعويض ما مل ينف املدين السببية املفرتضة بإثبات السبب األجنبي وإال فاخلطأ 

جانبه ومسؤوليته العقدية متحققة وإثبات السبب األجنبي يكون بأن  ثابت يف
يثبت املدين أن الرضر يرجع إىل قوة قاهرة أو حادث فجائي أو يرجع إىل خطأ 

 الدائن أو يرجع إىل فعل الغري . 
 م ٥/٢٠٠٧/ ٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٤٣٦(الطعن رقم  

 ٧) س ق ١٥٣بدأ رقم:امل
عن اخلوض يف مسألة حجية احلكم اجلزائي عىل القايض  ـ وحيث برصف النظر٤

) من قانون العمل التي توجب عىل رب العمل ٣٢املدين وعن مدة تطبيق املادة (
إرجاع العامل إىل عمله ورصف رواتبه وإال اعترب الفصل تعسفياً موجباً 
 للتعويض فإن تأسيس الطاعنة طعنها عىل إخالل املطعون ضده بالتزامه إخالالً 

جسيامً بناءً عىل اختالس الكابالت الكهربائية وهي حتت حراسته ويف عهدته ال 
يكفي وحده إلثبات اخللل اجلسيم ألنه مسؤول يف حدود ما يبذله الشخص 

) املضمنة أعاله بل ال بد من توافر العنارص ٢٧العادي مثلام تنص عىل ذلك املادة (
طورة ما يرتتب علنه من نتائج الفعلية الكافية لتجسيم اخللل اجلسيم نظرا خل
 تعصف بحقوق العامل التي ضمنها له القانون .

 م ٣/٢٠١٠/ ١٥ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٩/ ١٠٨(الطعن رقم  

 ١٠ ق س) ١٠٣:املبدأرقم
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 أمانة
 القواعد

 ١................................... .أمانة......................
 موجز القواعد:

 أمانة:
ر للمركبة يعد من الغري. عدم رده للمركبة يكيف إساءة أمانة نتيجته املستأج-١

/د) من القرار الوزاري رقم ١لصاحب املركبة احلق يف املطالبة بالتأمني وفق املادة (
)١٠٠/١٩٩٥.( 

 القواعد القانونية:
 أمانة:

ـ القول بأن وثيقة التأمني ال تغطي حالة إساءة األمانة خيالف ما جاء بوثيقة ١
لتأمني نفسها الفقرة (د) وذلك ألن مستأجر املركبة يعترب من الغري وهذا ما نصت ا

 عليه الفقرة (د) فعل متعمد صادر من الغري.
هذا النعي سديد ، فاهلدف من التأمني عىل املركبات هو اتقاء املخاطر التي تم 

رجوع إىل التأمني من أجلها ، وفقاً لوثيقة التأمني والقانون الذي ينظم ذلك وبال
واخلاص بإصدار نموذج  ١٠٠/١٩٩٥/ د) من القرار الوزاري رقم  ١املادة (

وثيقة التأمني املوحد عىل املركبات ، وملحق احلوادث الشخصيّة والتي تقرأ يلتزم 
املؤمن بتعويض املؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق باملركبة املؤمن عليها 

هبا والتي تعترب جزءاً ال يتجزأ منها وذلك يف وملحقاهتا وقطع غيارها املوجودة 
 -احلاالت اآلتية :

 (د) فعل متعمد صادر من الغري.
 م٢١/٣/٢٠٠٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا ب  ٢٠٠٨/ ٦٠٥(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ١٨:املبدأرقم
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 انتفاع
 القواعد

 ١........................... ............................انتفاع.....
 ز القواعد:موج

 انتفاع:
دعو اتفاق العلامء بجواز االنتفاع بأرض املقربة إذا بىل اجلسد وصار رفاتاً  -١

 باطلة ملخالفتها السنة الثابتة.
 القواعد القانونية:

 انتفاع:
ـ دعو اتفاق العلامء بجواز االنتفاع بأرض املقربة بالغرس والزرع والبناء وأي ١

ىل اجلسد وصار رفاتاً فإهنا دعو مردودة ملخالفتها يشء من وجوه االنتفاع  إذا ب
ما ثبت من السنة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم ،  فقد ورد عنه صىل 

 اهللا  عليه وسلم النهي الشديد عن امليش واجللوس عليها.
 م ٥/٢٠٠٦/ ٢١ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٨٢(الطعن رقم  

 ٦ ق س) ٤٢:املبدأرقم
 يةأهل

 القواعد
 ١.................... .....................................أهلية....

 موجز القواعد:
 أهلية:

ـ اجلنون والعته والغفلة والسفه من عوارض األهلية. حيجر عىل من يصاب هبا ١
وينصب له ويص . املعتوه ترصفاته املالية باطلة من وقت إصابته . العته يثبت 

 طبية والشهادة . سوء نية الطرف اآلخر ليست رشطا يف إبطال العقد.بالتقارير ال



١٢٤ 
 

 القواعد القانونية:
 أهلية:

ـ أهليته تتأثر بعارض يرجع إىل التمييز والعوارض أربعة هي اجلنون والعته ١
والغفلة والسفه وهيمنا يف هذه الدعو العته واملعتوه كاملجنون حيجر عليه 

ه ويل أو ويص والقيم عىل املعتوه والويص كالقيم عىل وينصب له قيّم فإذا مل يكن ل
املجنون من حيث الوالية عىل املال والعته بعدم إرادة من يصاب به فتقع ترصفاته 
باطلة من وقت ثبوته وال يطلب القانون إثبات التحايل عىل القانون أو الغش من 

رصف بالبيع قبل املشرتي لألرض وجيوز للمحكمة أن تستدل عىل العته وقت الت
بكل األدلة السائغة فإذا ثبت العته فإنه يعدم الرضا للبائع ساعة ترصفه بالبيع وقد 
استقرت املبادئ القانونية أن حالة العته تثبت بالتقارير الطبية وشهادة الشهود 

 الذين يقيمون يف نفس املنطقة التي هبا املترصف بالبيع.
 م ٦/٢٠٠٨/ ٢٩ جلسة–يام مدنية ثانية عل ٢٠٠٨/ ١٥٢(الطعن رقم  

 ٨ ق س) ٧٦:املبدأرقم
 اجيار

 القواعد
 ٨ - ١........................ ..........................إجيار.........

 موجز القواعد:
 إجيار:

) ٦/٩٨) من املرسوم السلطاين رقم(٧ـ املراد بالفصل يف النزاع الوارد باملادة (١
 س قفل باب املرافعة. أثره.هو النطق باحلكم يف جلسة علنية ولي

دعو املطالبة باإلجيار ال تكيف بأهنا جتارية بمجرد تسليم شيك مقابل ـ ٢ 
.االنتفاع بإجيار العقار . علة ذلك . أن الشيك ورقة من أوراق الدعو 
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 ـ عدم توثيق عقد اإلجيار ال يمنع املحكمة من سامع دعو املطالبة  باإلجيار.٣
املؤجر لألجرة عدم إستفادة املستأجر من العقار . رشطه .  ال يؤثر عىل استحقاق-

 أن ال يعود سبب عدم االستفادة عىل املؤجر.
 ـ عقد إجيار. أنواعه. أثر اجلهالة عىل عقد اإلجيار.٤
ـ إصالح املستأجر للمحل من غري الرجوع إىل املحكمة أو إذن من املؤجر يعد ٥

 .بذلك متربعاً وليس له املطالبة بأي مبلغ
ـ يستثنى من عدم جواز تقديم طلبات جديدة لد حمكمة االستئناف ما يستجد ٦

 من أجرة .علة ذلك . اعتبارها من امللحقات املتجددة للطلب األصيل.
ـ عدم النص عىل فرض غرامة مالية عند التأخري عن دفع اإلجيار يف العقد ال ٧

 ية.يصح معه املطالبة بالغرامة بناء عىل املسؤولية التقصري
عقد االجيار رشيعة املتعاقدين ـــ إستحقاق األجرة مقابل األنتفاع ــــ رشوط ـ ٨

استحقاق األجرة أن تكون العني صاحله للغرض املستأجرة من أجله،أن يكون من 
 قدرة املؤجر تسليم العني للمستأجر.

 القواعد القانونية:
 إجيار:

دة املذكورة ذهب األطراف يف ـ وعبارة قبل الفصل يف النزاع الواردة يف املا١
تفسريها بمذاهب شتى وهذه املحكمة تر أن املستأجر أباح له القانون دفع 
اإلجيار قبل الفصل يف النزاع وهذا يعني بعد حترير مسودة احلكم وإمضائها من 
القضاة الذين شاركوا يف املداولة وترصيح احلكم يف جلسة علنية حيرضها القضاة 

من قانون اإلجراءات املدنية  ١٦٦ودة عمالً بأحكام املادة الذين امضوا املس
من  ١٧٢والتجارية وبعد الترصيح باحلكم حترر نسخة أصليه له وأوجبت املادة 

نفس القانون أن حتوز هذه النسخة عدة شكليات وتتضمن عدة بيانات حتام تنتج 
يف الدعو إذ  أثرها القانوين لألحكام وليس قفل باب املرافعة هو الفصل النهائي

جيوز فتح الدعو وفقا للقانون إلجراء معني وألسباب معينة وختلص من ذلك 



١٢٦ 
 

أن الفصل هو احلكم يف الدعو وليس أي مرحلة أخر سواء كان ذلك الفصـل 
 أمام املحكمة االبتدائية أو االستئنافية.

 م ٥/٢٠٠٩/ ١٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٧١٢(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٤١:املبدأرقم

ـ وحيث إن الشيك بالنظر إىل النزاع الذي حصل بني الطرفني صار ورقة من ٢
أوراق الدعو ثم إن الطاعن تسلمه من املطعون ضده كضامن إجيار العقار 
املرهون لديه ملدة عرش سنوات وبالتايل فهو شيك ضامن ناجم عن انتفاع الطاعن 

تحقاق الطاعن ملبلغ الشيك يدخل يف بمنافع العقار املرهون لديه وبذلك فإن اس
إطار النزاع املدين وليس يف إطار النزاع التجاري ومن ثمّ فإن الدعو تكون مدنية 

 وليست جتارية.
 م ٣/٢٠٠٧/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٣٤٢(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٧٩:املبدأرقم
سوم السلطاين رقم ـ أما فيام خيص بعدم توثيق عقد اإلجيار كذلك فإن نص املر٣
ال يمنع املؤجر من املطالبة بحقه جتاه املستأجر طاملا يعرتف له املستأجر  ٦/٨٩

 بالعالقة اإلجيارية ويقر له باملديونية وهو احلاصل حسبام ثبت باألوراق.
أما فيام خيص بالدفع املوضوعي وهو ما يرتكز عليه الطاعن حول عدم استفادته  -

شأنه هو، وال شأن للمؤجر حيث إن هذا اجلانب يتعلق من العقار املؤجر فهذا 
 بدراسة نجاح املرشوع وال دخل للمؤجر فيه بسبب من األسباب .

 م ١/٢٠٠٧/ ١٣ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٢٧٣(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٢٤:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١/٢٠٠٦/ ١ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ٢٨٥(الطعن رقم 

 ٦ ق س )٧:املبدأرقم
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ـ ومن املعلوم فقهاً وقضاءً أن عقود اإلجيارات عىل ثالثة أنواع:االول إجيار عىل ٤
يشء معلوم بيشء معلوم إىل وقت معلوم وهذا النوع إجيار صحيح ملزم لطرفيه 
فمن أخل منهام به سقط حقه ، الثاين إجيار بمعلوم عىل معلوم وبزمن جمهول غري 

يه صحة وفساداً فإذا أخل األجري يف العمل وأراد معلوم وهذا النوع من املختلف ف
اخلروج منه قبل انتهاء مهمته بكاملها وبسبب لغري إرادته رجع إىل أجرة املثل 
بحيث ينظر العدول العارفون قدر املنجز والباقي ويقدرون له ذلك بوجه العدل 

جهالة دون شطط أو مغاالة وهذا النوع هو الذي ينطبق عىل موضوعنا ملا فيه من 
املدة التي حيتاجها إىل انتهاء العمل بكامله مع جهالة توفر سداد احلقوق من عدمها 

% أما النوع الثالث فهو ما كان  ٦٠وهو األمر املعلق عليه ذلك العناء النسبي ب 
 عىل معلوم بيشء جمهول إىل وقت جمهول وهو باطل.

 م ١/٢٠٠٧/ ١٣ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٣٢٠(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٣٥:املبدأرقم

 م ١١/٢٠٠٥/ ٢٦ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ١٤١(الطعن رقم 
 ٥) س ق ٤٧:املبدأرقم

ـ إن الطاعن قد غري معامل املبنى قبل وصول املطعون ضده وقام بإجراء ٥
اإلصالحات عىل ذلك املبنى دون إذن من حمكمة خمتصة أو من املؤجر فإنه يكون 

اً وإن فعله قد أخفى معامل ما حدث للمبنى وما بداخل املبنى بذلك الفعل متربع
وال جيوز له بعد ذلك املطالبة بأي مبالغ كتعويض عام أصابه من رضر ألن الرضر 

 ال أحد يعرف كيف حدث وما حجمه.
 م ٢/٢٠٠٦/ ٥ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ٢٨٨(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ١٠:املبدأرقم
مل يتزيد يف قضائه وإنام عدل يف األجرة تطبيقاً ألحكام املادة  ـ احلكم املطعون فيه٦
) من القانون املذكور وذلك بإضافة ما استجد من أجرة خالل الفرتة التي ٢٢٥(

أعقبت صدور احلكم االبتدائي وذلك بناءً عىل طلب املطعون ضده وال تثريب 
ده بانقضاء ما عىل احلكم املطعون فيه إن هو قىض بذلك إذ إن طلب املطعون ض

يستجد من أجرة أمام حمكمة االستنئاف وإن كان يعترب من الطلبات اجلديدة إال أن 
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املرشع تيسرياً للمتقاضني أجاز التقدم بمثل هذه الطلبات باعتبارها من امللحقات 
املتجددة للطلب األصيل والتي مل يكن يف الوسع املطالبة هبا أمام حمكمة أول درجة 

استحقاقها وكل ما يشرتك هنا هو أن (املدعي) املطعون ضده  لعدم حلول موعد
 قد طالب باحلكم له بام يستجد من هذه األجرة.

 م ٣/٢٠٠٦/ ٢٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ١٨٨(الطعن رقم 

 ٦ق س) ٥٦:املبدأرقم
ـ العقد مل ينص عىل غرامة التأخري رغم وجود نص بااللتزام بالقوانني واللوائح ٧

ل هبا يف السلطنة ، فكان البد من نص رصيح يوضح وجوب دفع الغرامة املعمو
يف حالة تأخري دفع األجرة من قبل املستأجر . وحينام تكون العالقة بني الطرفني 
حمكومة بعقد واضح فإنه عىل املحكمة تطبيق نصوص العقد يف حالة اإلخالل أو 

صريية عىل العقود ألن العقد مبادئ العقود وال تطبق أركان وقواعد املسؤولية التق
 رشيعة املتعاقدين.

 م ١/٢٠٠٦/ ١ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ١٨٦(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٦:املبدأرقم

ـ إن عقد اإلجيار الذي يعد رشيعة املتعاقدين يستلزم عدة رشوط يف استحقاق ٨
ي تم األجرة للمؤجر منها بأن تكون العني املؤجرة صاحلة للغرض املقصود الذ

من أجله توثيق العقد وهو االنتفاع بالعني املؤجرة ألن األجرة تكون مقابل 
االنتفاع هبا للمستأجر وهنا تعذر االنتفاع للمطعون ضدها لوجود املانع من 
استغالهلا موضوع العقد حسبام حصلتها حمكمة املوضوع بدرجتيها. األمر الثاين: 

ؤجرة القدرة عىل تسليمها للمستأجر إن من رشوط استحقاق األجرة عىل العني امل
لالنتفاع هبا وهو ما مل حيدث بمحل الدعو لوجود العوائق املانعة من ذلك 

.وأمهها انقطاع التيار الكهربائي عن املحل موضوع الدعو 
 م ٢/٢٠٠٦/ ١٢ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ٢٧٢(الطعن رقم 

 ٦ ق  س) ١٥:املبدأرقم
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 إنذار
 القواعد

 ٣ -١...................... ...................................إنذار..
 موجز القواعد:

 إنذار:
ـ اإلنذار باإلخالء ال يشرتط فيه شكلٌ أو مكانٌ أو عددٌ معنيٌ ، وإنام العربة ١

 بوصول اإلعالن والعلم به يف املوعد ولو ملرة واحدة .
بثالثة أشهر ، اإلنذار بإهناء العقد ـ اإلنذار بعدم جتديد العقد يكون قبل انتهائه ٢

 يف حال رسيانه وفقاً للرشوط االستثنائية قبل ستة أشهر.
اإلنذار املربئ لذمة الكفيل ال يشرتط فيه شكل بعينه، لكن جيب أن يفهم منه ـ٣

بوضوح طلب اختاذ اإلجراءات بمطالبة املكفول خالل شهر، عدم الوضوح ال 
 يرتب أثره. 

 :القواعد القانونية
 إنذار:

ـ حيث إن حتقق العلم بعدم رغبة املستأنف ضده يف جتديد عقد اإلجارة وخالل ١
مل حيدد شكالً خاصاً عن اإلعالن  ٦/٨٩الفرتة القانونية ذلك أن املرسوم السلطاين 

عن الرغبة أو اإلنذار بانتهاء العقد وسواء أكان مكتوباً أم شفوياً أم مكانا حمدداً 
عدداً إنام العربة بوصول اإلعالن والعلم ملرة واحدة ويف امليعاد  لإلعالن ومل حيدد له

 القانوين. 
 م ٥/٢٠١٠/ ١٠ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٦٠٢(الطعن رقم 

 ١٠ق س) ٦٣:املبدأرقم
ـ الثابت يف األوراق أن العالقة بني الطرفني حيكمها عقد اإلجيار املربم بتاريخ  ٢
وقد تم إنذار الطاعن بعدم رغبة  ٣٠/٩/٢٠٠٨تنتهي مدته يف  ١/١/٢٠٠٧

 ١٠/١/٢٠٠٩وبتاريخ  ٢١/٥/٢٠٠٨املطعون ضده يف جتديد العقد بتاريخ 
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أقام الطاعن دعواه أمام املحكمة االبتدائية بطلب إلزام املطعون ضده بتحديد 
العقد وناهض دعو املطعون ضده بعدم قانونية اإلنذار من حيث مدته إذ تقل 

يف شأن تنظيم العالقة  ٦/٨٩ددها املرسوم السلطاين رقم عن الستة أشهر التي ح
بني مالك ومستأجري املساكن واملحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود 

/د قبل وبعد تعديلها باملرسوم ٧اإلجيار اخلاصة هبا ، وحيث إن مقتىض املادة 
 هو أن حاجة املؤجر لشغل العني املؤجرة بنفسه ظرف ٧١/٢٠٠٨السلطاين رقم 

ملح يطرأ أثناء رسيان العقد يربر اسرتداده للعني متى توافرت رشوط االسرتداد 
القانونية ، فإذا ما انتهت العالقة التعاقدية وفقاً ألحكام القانون فليس للمؤجر أن 
يتمسك هبذا السبب ادعاءاً و دفاعاً وليس للمستأجر أن يدفع الدعو بعدم 

قانونية ، وإذا كان املطعون ضده قد أنذر استيفاء رشوط إقامتها من الناحية ال
الطاعن يف امليعاد القانوين أي قبل أربعة أشهر من انتهاء العقد وانتهت العالقة 

، وكان الطاعن قد أقام  ٣٠/٩/٢٠٠٨التعاقدية طبقاً ألحكام القانون يف 
دعـــواه للمطالبة بتجديد العقد بعد أكثر من ثالثة أشهر من انتهاء العقد فليس 
له أن يتمسك بمهلة الستة أشهر ، وإذا كان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل هذه 
النتيجة وكان موافقاً للقانون ، وكانت بقية األسباب ال تأثري هلا عىل هذه النتيجة 
فقد تعني القضاء بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع برفضه وإلزام الطاعن 

 باملصاريف ومصادرة نصف الكفالة .   
 م ٦/٢٠١٠/ ٦ جلسة–م إجيارات عليا ٢٠٠٩/ ٣١٦الطعن رقم (

 ١٠ ق س) ٥١٣:املبدأرقم
) من قانون التجارة وإن ٢٤٦ـ سبق هلذه املحكمة أن قررت بأن املرشع يف املادة (٣

مل يفرض شكالً معيناً لإلنذار املربئ لذمة الكفيل إال أنه جيب أن يفهم فهام واضحاً 
الكفيل للبنك بوجوب اختاذ إجراء قانوين جتاه  من بني ثناياه وسطوره توجيه

 املدين استيفاء لدينه خالل مدة شهر .
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وحيث إنه بمطالعة رسالة الطاعن يتضح أهنا ال تعني رصاحة بوضوح ال لبس فيه 
توجيه إنذار للبنك الختاذ إجراءات قانونية خالل مدة شهر بقدر ما تتضمن 

 ومل يعد مسؤوالً عن متأخرات القرض . إعالنه بأن عالقته باملقرتضة قد انتهت 
وحيث إن ما توصلت إليه حمكمة احلكم املطعون فيه يف حكمها وقررت أن 
املراسلة التي وجهها الطاعن للبنك املطعون ضده ال تعترب إنذاراً باملعنى الذي 

) من قانون التجارة فهو استنتاج سليم يتفق مع التأويل ٢٤٦جاءت به املادة (
لتفسري القانوين السديد وال تثريب عليه بام جاء بالطعن وعىل هذا الصحيح  وا

األساس يتجه رفض الطعن من هذه الناحية وإلزام رافعه باملصاريف ومصادرة 
 الكفالة

 م ١١/٢٠٠٩/ ١٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ٧٧و٦٦(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٨١:املبدأرقم
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 بـئـر
 قواعدال

 ٢ - ١........... ......................................بئر........
 موجز القواعد:

 بـئـر:
ـ الرتخيص من اجلهة املختصة حلفر بئر للمصلحة العامة ، األصل عدم رضرها ١

 باألفالج. علة ذلك. أهنا مبنية عىل دراسة علمية. مدعي الرضر عليه إثباته.
 ذراعاً من كل جهة. إحرام البئر أربعون -٢

 القواعد القانونية:
 بـئـر:

ـالطاعن فشل يف إثبات الرضر من حفر البئر وذلك ألن اآلبار ال حتفر إال ١
بدراسة علمية وملصلحة عامة يستفيد منها كافة املواطنني وال يمكن أن تؤثر البئر 

طالبة بنقل عىل األفالج بعد إجراء الدراسة العلمية والفنية من حفرها وال جيوز امل
املكان للحفر إال عند وقوع الرضر الذي فشل الطاعن يف إثباته وال يكفي أن يقال 

 بأن رضراً سيلحق إذ البد من إثبات الرضر بالبينة واملستندات الفنية.
 م ٥/٢٠٠٩/ ١٠ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٦٠١(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٤٠:املبدأرقم
عرتاف املطعون ضدها بام ذكر أعاله فإن للطاعن بقدر وبناء عىل ما سبق من ا  -٢

ما شغل من األرض وتقدره املحكمة بالفي مرت مربع ويف املكان املناسب منها 
حسب مالئمة التخطيط ؛ وبيان ذلك أنه ملا ثبت حفر البئر ووجودها عىل الواقع 
 فلها حريم من كل جهة أربعون ذراعاً حسب ما ورد يف السنة املطهرة عىل

من حفر بئرا يف فالة فله أربعون ذراعاً عطنا "صاحبها أفصل الصالة والتسليم 
ويعترب الذراع نصف مرت  "حريم البئر أربعون ذارعاً "ويف رواية أخر  "ملاشيته
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تقريباً فعىل هذا يكون للبئر ألف وستامئة مرت مربع وأربعامئة مرت مقابل القطعة 
 املشغولة بالبناء.

 م ١/٢٠١٠/ ٢٣ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ١٤٤(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٤٢:املبدأرقم

 بطالن
 القواعد

 ١.....................................بطالن(حكم)...............
 ٢..................................................بطالن(عقد)...
 موجز القواعد:
 بطالن(حكم ):

التي فصل فيها سابقاً. أثره: البطالن. علة  ـ  قضاء القايض يف نفس القضية١
 ذلك.

 ـ تصدي املحكمة العليا لبطالن احلكم االبتدائي.حاالته.٢
 ـ عدم سداد الرسم ال يرتب بطالن احلكم . علة ذلك.٣

 بطالن (عقد)
 ـ يكون العقد باطال باختالل أحد أركانه. أركان العقد. ماهيتها.٤

 القواعد القانونية:
 بطالن (حكم):

١ سابقا فقضاؤه يف نفس القضية مرة أخر ـإذا سبق للقايض أن فصل يف الدعو
بعد ردها هليئة مغايرة يكون حكمه  باطال ومعيبا يستوجب نقضه ، وحتكم به 

 املحكمة من تلقاء نفسها ألنه مما يتعلق بالنظام العام.
 م ١٢/٢٠٠٤/ ٢٥ جلسة–رشعي عليا٢٠٠٤/ ٢٧(الطعن رقم 

 ٤ق ) س ٢٦:املبدأرقم
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ليس للمحكمة العليا أن تتصد ملا شاب احلكم االبتدائي من بطالن إال إذا  -٢
كان حكم حمكمة االستئناف املطعون فيه قد ارتكز يف قضائه عىل أسباب احلكم 

 االبتدائي .
 م ١/٢٠٠٥/ ١٦ جلسة–مدنية عليا ٢٠٠٤/ ٥٤(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٩:املبدأرقم
عليه البطالن ألن القانون مل ينص عىل ذلك  إن عدم سداد الرسم ال يرتتب _ـ٣

رصاحة كام وأن عدم سداد الرسم يرتتب عليه عدم السري يف الدعو وقد استقر 
 عن جدول نظر الدعاو قضاء املحكمة العليا عىل االكتفاء باستبعاد الدعو

 دون احلكم بالبطالن.
 م ١١/٢٠٠٥/ ١٦ جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٢٢(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٩٣:أرقماملبد
 بطالن (عقد):

ـ  يكون باطالً العقد إذا اختل ركنه بأن مل يطابق القبول اإلجياب، أو كان الرضا ٤
صادراً ممن مل تتوافر فيه األهلية وكان املحل أو السبب فاقداً لرشط من رشوطه 
كذلك يبطل العقد إذا كان من العقود الشكلية ومل يتوافر فيه الشكل الذي يتطلبه 

 لقانون كام يف بيع املتجر.ا
 م ٦/٢٠٠٤/ ٩ جلسة–جتاري عليا٢٠٠٤/ ٢٦(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٣٠:املبدأرقم
 بلوغ

 القواعد
 ١.........................................................بلوغ..

 موجز القواعد:
 بلوغ(سن):

 ـ  البلوغ يف الرشيعة اإلسالمية. ماهيته.١
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 القواعد القانونية:
ـإن املقصود بالبلوغ يف الرشيعة اإلسالمية بلوغ احللم بالنسبة للذكر واحليض ١

 لألنثى.
 م ١٢/٢٠٠٤/ ٢٨ جلسة–رشعي عليا٢٠٠٤/ ٢٥(الطعن رقم 

 ٤) س ق٢٤:املبدأرقم
 بيع

 القواعد
 ١........................:...................."ظام سنتنين"بيع 
 ٢..............................::.................."هإثبات "بيع 
 ٣.................................................:."أثره "بيع 
 ٤................................::................."هعيب "بيع
 ٦ - ٥ .................................::............"أركانه“بيع 
 ٧..............................  :..................."إقالة“بيع 
 ٨ ...............................:..........."جيل البيعتس"بيع 

 موجز القواعد:
 :"نظام سنتني"بيع 

بيع األرايض املمنوحة من احلكومة خالل مدة احلظر لغري للفئة املستثناة. يقع -١
 ع وإن حتققت أركانه.باطالً. نتيجته رفض الطعن ضد احلكم القايض ببطالن البي

 :"إثباته "بيع 
يقع باطالً بطالناً  ٨٨/٢٠٠٥الصلح القايض بإثبات البيع املخالف للمرسوم -٢

 مطلقاً. تدفع املحكمة من ذاهتا لتعلقه بالنظام العام.
 "أثره "بيع 

البيع تعريفه. أثره. نقل امللكية وليس إنشاء التزام بتسليم املبيع فقط . الكتابة -٣
 يل أداة إثبات. الوفاة قبل التسجيل ال تؤثر يف صحة البيع.والتسج
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 :"عيبه "بيع
ــ دعو ضامن املبيع لعدم صالحية املبيع للغرض الذي اشرتي من أجله . ٤

 رشطه. إيضاح املشرتي للبائع ذلك الغرض.
 :"أركانه“بيع 

مه، ـ من أركان البيع ورشوطه أن يكون البائع مالكا للمبيع وقادراً عىل تسلي٥
البيع الواقع عىل أرض قبل صدور سند امللكية فيه، وإنام بمجرد إيصال يكون بيعا 

 معلوالً ال يرتتب عليه أثر.
ـ عدم وجود سند ملكية لألرض ال يقدح يف صحة بيعها إن كان هبا صك ٦

 رشعي مبني حدودها بياناً نافيا للجهالة .
 "إقالة“بيع 

ذرع به إىل الربا ألن املسلمني عىل رشوطهم إال البيع برشط اإلقالة جائز ما مل يت ـ٧
م حالالً.  رشطاً أحل حراماً أو حرّ

 "تسجيل البيع"بيع 
بيع املالك للعقار مرتني. أثره. ال يعتد بالبيع الثاين إن سجل البيع األول يف  ــ٨

 السجل العقاري .
 القواعد القانونية:

يها احلكم وبنى عليها قضاءه حمل وبام أن نص املادة اآلنفة الذكر والتي أشار إل-١
الطعن جاءت واضحة ورصحية باحلظر عن بيع األرايض املمنوحة من احلكومة 
وعدم االعتداد بأي ترصف فيها خالل مدة احلظر املقدرة بسنتني إال لفئة استثنيت 
من املرسوم فعليه جيب تطبيق ما نصت عليه املادة من ذلكم املرسوم الذي وضع 

تلك األرايض قبل مرور سنتني وهو رشط صادر من ويل األمر احلظر عن بيع 
الذي راعى مصلحة املواطن وهو ما جيب تطبيقه والعمل عليه ملا فيه من املصالح 
العامة ومن حيث كونه موافقاً ملقاصد الرشيعة اإلسالميّة التي هي أساس الترشيع 



١٣٨ 
 

قبول ومتعاقدين وما نعاه الطاعن من أن عقد البيع توفرت أركانه من إجياب و
وثمن وحمل ال جهالة فيه فهذا يشء معروف لكنه يف ذات األمر ال يمس من سالمة 
احلكم الذي بصدد تأييده لكون تلك األركان وإن توفرت يف حمل البيع فإنه ال 
يعتد بذلك الترصف حيث إن حمل التعاقد حمظور بيعه بموجب نص املادة الذي 

صحيح بني عىل أصل صحيح وعليه ملا  أسس احلكم قضاءه عليها وهو قضاء
كان األمر كذلك تكون أسباب الطعن ال أساس هلا من الصحة فرتفض، وبه 

 تقيض هذه املحكمة.
 م ١١/٢٠٠٨/ ٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٤٢٤(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٢٢:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٣/٢٠٠٩/ ١ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٥٣٥(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٣٧:املبدأرقم

 م ٥/٢٠٠٧/ ٢٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٤٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٩١:املبدأرقم

 :"إثباته "بيع 
احلكم املذكور أعاله الذي ثبت الصلح بني الطرفني يف خصوص اتفاقهام عىل  -٢

ريخ األرض والتزامات كل منهام إزاء اآلخر بناءً عىل ذلك االتفاق إال أنه صدر بتا
م وهو بذلك كان الحقاً لصدور املرسوم السلطاين رقم ٢٥/١٢/٢٠٠٥
م والصادر بتعديل قانون األرايض ٢٤/١٠/٢٠٠٥م املؤرخ يف ٨٨/٢٠٠٥

م والذي نص يف مادته الثانية عىل أنه ( ٥/١٩٨٠الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
قبل انتهاء  حيظر عىل من منحت له األرض الترصف فيها بالبيع أو اهلبة أو رهن

سنتني من تاريخ حصوله عىل سند امللكية ويستثنى من ذلك البيع واهلبة لألقارب 
من الدرجتني األوىل والثانية رشيطة عدم نقلهم امللكية إىل الغري إال بعد اكتامل مدة 
السنتني ) . وطاملا ثبت من أوراق الدعو املاثلة أن بيع األرض تم بناءً عىل 

م باسم ١/٤/٢٠٠٦ور سند امللكية والذي صدر يوم إيصال طلب وقبل صد
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الطاعن مرشوط به عدم الترصف يف األرض إال بعد ميض سنتني إال لألقارب من 
الدرجتني األوىل والثانية بام يكون معه ترتيباً عىل ذلك أن حمرض الصلح واالتفاق 

نص عليه  م املشار إليه سلفاً خمالفاً ملا٢٩٢/٢٠٠٥املصادق عليه يف الدعو رقم 
وهو متعلق بالنظام العام وتثريه املحكمة من  ٨٨/٢٠٠٥املرسوم السلطاين رقم 

تلقاء نفسها يف أي مرحلة تكون عليها الدعو ولو مل يتطرق إليه اخلصوم ويكون 
واحلالة ما قرر أن ذلك الصلح باطل بطالناً مطلقاً خاصة وأنه مل متض عليه مدة 

امللكية وتاريخ رفع الدعو وأن املطعون ضده سنتني بالنظر إىل تاريخ شهادة 
 م .٨٨/٢٠٠٥ليس من األقارب املشار إليهم باملرسوم السلطاين رقم 

 م ٢/٢٠٠٩/ ٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٤٦٥(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٣٥:املبدأرقم
 "أثره "بيع 

ف فقهاء الرشيعة اإلسالميّة البيع بأنه مبادلة مال بامل وال٣  يفرقون بني ــ يعرّ
البيع واملقايضة ألن البيع عندهم إما بيع العني بالنقد وهو البيع املطلق أو بيع العني 
بالعني وهو املقايضة أو بيع النقد بالنقد وهو الرصف أو بيع الدين بالثمن وهو 
السلم وإعامالً لذلك فإن ما يستفاد من ذلك أن البيع ينقل امللكيّة بذاته وال يقترص 

شاء التزام بنقل امللكيّة أو التزام بتسليم املبيع وهذا البيع يتم بمجرد اتفاق عىل إن
الطرفني عليه وحيدث أثره وتغيري الكتابة والتسجيل أداة إثبات ولئن تأخر مورث 
املطعون ضدهم يف التسجيل إبان حياة عمه فإن ذلك ال يغري من واقع احلال شيئاً 

عىل املتابعة يف التسجيل وتغيري امللكيّة إذ ليس من فالعالقة بني الطرفني تؤثر سلباً 
السهولة مطالبة االبن لعمه بأن يسجل له القطعة ويالحقه يف ذلك ملا بينهام من 

ة.  عالقات أرسيّ
 م ١/٢٠٠٩/ ٢٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٢٥١(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٣٠:املبدأرقم
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 :"عيبه "بيع
عن طلب املكيفات بنفسها واختارها كذلك وتسملها ـ تشري األوراق إىل أن الطا٤

كذلك وملا ركبت يف املنزل الذي بناه الطاعن وجد أهنا ال تغطي الكميّة املطلوبة 
من اهلواء البارد وهنا ينبغي ويلزم الطاعن بأن يثبت أنه حينام اشرت املكيفات 

ربيد فإن جاء أوضح للبائع املكان الذي يريد وضعه فيها واملساحة املطلوبة للت
املبيع خمالفاً لتلك املواصفات، هنا كان جيوز له مقاضاة املطعون ضدها أما وأن 
الطاعن اشرت املكيفات دون أن يوضح املكان الذي يريد تربيده  هبا. وحيث إن 
الطاعن مل يدع بأن املكيفات غري صاحلة للغرض الذي تم رشاؤه من أجله ومل يدع 

تعامهلا ومل يدع بأن الرشكة املطعون ضدها قد قامت برتكيب بأن هبا عيباً منع من اس
املكيفات بطريقة خاطئة مما جعلها غري قادرة عىل إعطاء كميّة اهلواء البارد املطلوبة 
وحيث إن الطاعن مل يستطع إثبات خطأ املطعون ضدها فإن احلكم املطعون فيه 

 اً للقانون.واملؤيد حلكم املحكمة االبتدائيّة قد جاء صحيحاً ووفق
 م ١/٢٠٠٨/ ٢٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٥٢٤(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤٩:املبدأرقم
 :"أركانه“بيع 

ـ ومن أركان البيع ورشوطه أن يكون البائع يملك اليشء ملكاً صحيحاً وقادراً ٥
عىل تسليمه وهنا قد انتفى هذا الركن وبانتفائه ال يعتد به ، ومنها : أن البيع وقع 
عىل إيصاالت عىل تلك األرايض دون صدور ملكية صحيحة من اجلهات 

 املختصة وقت البيع وعىل هذه الصفة يكون البيع معلوالً ال يرتتب عليه أثر.
 م ٤/٢٠٠٨/ ٢٧ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٥٤٩(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٦٤:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١٢/٢٠٠٦/ ٢٤ سةجل–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٥٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٦٩:املبدأرقم
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 م ١١/٢٠٠٩/ ١ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ١٢٢(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ١٧:املبدأرقم

ـ الثابت يف األوراق أن الـمطعون ضده اشرت األرض حمل التداعي مع آخرين ٦
بموجب إحالة ثابتة رشعاً من ............ بتاريخ ... و ... اشرت املزرعة من 

............ ، بموجب الصك الرشعي رقم ........ بتاريخ ... وقد حددت ..
الـمزرعة حتديداً نافياً للجهالة فال يقدح يف البيع عدم وجود الـملكيّة مع وجود 

 الصك الرشعي.
 م ١١/٢٠٠٩/ ١ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٢٠٧(الطعن رقم 

 ١٠) س ق ١٩بدأ رقم:امل
 "إقالة“بيع 

م ومن املقرر  -٧ رشعاً أن املسلمني عىل رشوطهم إال رشطاً أحل حراماً أو حرّ
حالالً، إن اإلقالة ليست خمالفة له بل جائزة يف الرشع ومعمول هبا إال إّذا صاحبها 

 ما خيالف ذلك من حيث التواطؤ والتذرع إىل الربا.
 م ٦/٢٠٠٧/ ٢٧ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٣٧٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٥٢:املبدأرقم
 م ١٠/٢٠٠٥/ ٢٢ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٥/ ١٢١(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٣٧:املبدأرقم
 "تسجيل البيع"بيع 

البيع األول تم تسجيله أمام السجل العقاري وهو بالتايل أصبح بيعاً قانونياً  -٨
يكتسب أمهية قصو والبيع الثاين بيع عريف مل يسجل أمام السجل العقاري وال 

ية البيع األول وال يعتد بالبيع الثاين ألنه وقع عىل أرض مبيعة سلفاً يكتسب أمه
نتقلت للمشرتي بموجب البيع وسجلت سلفاً وخرجت من ملك البائع وا

 .األول
 م ١٠/٢٠٠٩/ ١٨ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٧٢و٣٢(الطعنان رقام 

 ١٠ ق س) ١٥:املبدأرقم
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 تأمني
 القواعد

 ٢٧ - ١................................. ....................تأمني.
 موجز القواعد:

 تأمني:
) من قانون ١٦اد بالبيانات اجلوهرية الصحيحة املنصوص عليها باملادة (ـ املر١

تأمني املركبات والتي تبدأ رسيان مدة التقادم من علم صاحب املصلحة هبا، 
البيانات التي حتول دون أداء مبلغ التأمني إىل املرضور املستحق أو التي تؤدي إىل 

ملؤمن أو تشكل إخالالً بالتزام تغري موضوع اخلطر أو تقلل من أمهيته يف نظر ا
 املؤمن له باإلدالء بالبيانات الصحيحة.

) من قانون تأمني املركبات. ١٦ـ أحكام الوقف واالنقطاع ترسي عىل املادة (٢
رفع دعو جزائية ضد املتسبب يف احلادث يوقف رسيان تقادم املطالبة بالتعويض 

 ) علة ذلك: اجلزائي يوقف املدين.١٦باملادة (
املستأجر للمركبة يعد من الغري. عدم رده للمركبة يكيف إساءة أمانة نتيجته  ـ٣

/د) من القرار الوزاري رقم ١لصاحب املركبة احلق يف املطالبة بالتأمني وفق املادة (
)١٠٠/١٩٩٥.( 
ـ احلكم عىل اجلاين بالتعويض ال حيول دون مطالبة رشكة التأمني بالتعويض ٤

 طه تعذر التنفيذ عىل اجلاين.بحجة اإلثراء بال سبب. رش
ـ تأمني املركبة بأقل من قيمتها. أثره. التعويض يقدره عىل أساس عقد التأمني ٥

بعد خصم نسبة االستهالك وليس عىل أساس قيمة الرشاء . احلكم بالتعويض 
دون النص عىل  ٩٩/٩٥عىل أساس قيمة الرشاء اعتامدا عىل القرار الوزاري 

 ه النقض.أساس عقد التأمني مآل
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ـ إصالح املركبة التي جتاوز عمرها العام يكون بالورشة ، وال تصلح بقطع غيار ٦
. ٣٤/٩٤جديدة إال بمسامهة وفق جدول االستهالك باملرسوم السلطاين رقم 

 خمالفة ذلك اثره نقض احلكم.
ـ عقد التأمني حيكم العالقة بني الطرفني ويرتب التزامات عىل كل منهام ينص ٧

 وثيقة التأمني . وثيقة التأمني متثل القانون الذي حيكم العالقة بني الطرفني عليها  يف
 . رشطه . أن ال ختالف القانون أو النظام العام.

ـ مسؤولية املؤمن تنتفي بقيادة املركبة حتت تأثري املسكر برضا مالكها، استنادا ٨
رضاه بقيادة مركبته ) من قانون تأمني املركبات . دعو املالك عدم ١٥عىل املادة (

 مع وجود عقد اإلجيار حتتاج إىل دليل.
 ـ التأمني بموجب ملحق احلوادث الشخصيّة. األرضار التي يغطيها.٩
 ملحق احلوادث الشخصية. املقصود منه. -

ـ تأجري املركبة التي ناقلها عادي لشخص رخصة قيادته ناقل أتوماتيكي ١٠
 انون وخمالفا لبنود وثيقة التأمني . أثره.وتفويضه بقيادته يكون بذلك خمالفا للق

) ترسي أحكامه عىل  احلوادث الواقعة ١٠٣/٢٠٠٢ـ القرار الوزاري رقم (١١
قبل تعديله . يغطي الصندوق مساعدة حاالت عدم معرفة املركبة أو يف حالة عدم 

 تأمني املركبة أو انتهاء عقد التأمني.
رتاط ملصلحة الغري . املستفيد خالف ـ عقد التأمني . القواعد العامة . اإلش١٢

املؤمن له ينشأ له حق مبارش من عقد التأمني قبل املؤمن . اإلستثناء . النص ىف 
 .قترص احلق عىل املستفيد دون غريهالعقد عىل أن ي

ـ  مسؤولية رشكة التامني اجتاه الغري . مطلقة ال حدود هلا . مداها ما قد حيكم ١٣
 به قضائياً من تعويض . 

ـ وثيقة التأمني املوحد تلزم املؤمن بتعويض املؤمن له عن الفقد أو التلف . ١٤
 حاالته . الفعل املتعمد الصادر من الغري .
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ـ  مسؤولية املؤمن متتد لتشمل كل املطالبات الناشئة عن حادث واحد  . ١٥
 حدود املسؤلية ما قد حيكم به من تعويض.

تقرير املؤمن له بكل ما هيم املؤمن معرفته  ـ عقد التأمني من عقود حسن النية .١٦
خاصة األسئلة املحددة واملكتوبة . رشطه . أن تكون البيانات معلومة للمؤمن له . 
عبء إثبات إخفاء البيانات عند التعاقد يقع عىل عاتق املؤمن . اإلخفاء أثره 

 بطالن عقد التأمني .
ها أن يكون طالب التأمني ــ عقود التأمني عىل احلياة أو ضد املرض جيوز في

واملؤمن له شخصاً واحدا ًويكون املستفيد شخصاً آخر . املستفيد هو الدائن إذا 
عينه املؤمن له وقبل هذا التعيني . حق املستفيد مبارش قبل املؤمن وغري قابل 

 للنقض من قبل األخري بعد قبول املستفيد للتعني .
الغري . اهلدف منه  .  ضامن حصول  ـ التأمني من املسؤولية املدنية لصالح١٧

 املرضور عىل التعويض اجلابر للرضر . علة ذلك . املقدرة املالية لرشكات التأمني.
 التزام املؤمن تسوده الصفة التعويضية .  سقوط اإللتزام بإنقضاء مدة رسيانه. -

أثره ـ الرضر الذي حتدثه املركبة بسبب إمهال األب وترك ابنه يعبث باملركبة ، ١٨
 .رشكة التأمني غري ملزمة بالتعويض.

ـ التأمينات بأنواعها تعد أعامالً جتارية وحيكمها قانون رشكات التأمني . أثر ١٩
ذلك .  مدة التقادم عرش سنوات . التأمني عىل احلياة هو عقد يتعهد بموجبه املؤمن  

بل أقساط عند بأن يؤد مبلغاً من املال أو  مرتباً مد احلياة  للمستفيد يف مقا
موت املؤمن عىل حياته أو عند بقائه حياً بعد مدة معينة . إختالف التأمني عىل 

 احلياة عن التعويض الوارد بقانون  تأمني املركبات ىف عدة أوجه منها التقادم.
ـ عقود التأمني جتيز إشرتاط املؤمن عىل املؤمن له إسقاط حقه ىف مبلغ التأمني  ٢٠

اإلتفاقية . األخذ برشط سقوط احلق سواءً كان املؤمن له سيىء  إذا أخل بالتزاماته
النية أو حسن النية وسواءً أصاب املؤمن رضر أو مل يصيبه. املقصود من الرشط 
الردع وهو عقوبة مدنية للمؤمن له إذا أخل بإلتزاماته وليس رشطاً جزائياً. عدم 
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ال يشرتط. يشرتط  قيام الرشط عىل أساس من املسؤولية  التقصريية والرضر
لصحة الرشط وجود إتفاق خاص و واضح بني املؤمن واملؤمن له ، أو أن يكون 

 الرشط بارزاً وظاهراً.
لرشكة التأمني احلق يف الرجوع عىل املؤمن له أو السائق بام أدته من تعويض ـ ٢١

للطرف الثالث . رشطه . إذا كان السائق ال حيمل رخصة قيادة أو كان واقعاً حتت 
 تأثري مسكر أو خمدر ، وكانت قيادته بموافقة من صاحب املركبة.

ـ النص يف عقد التأمني عىل عدم مسؤولية رشكة التأمني عن أي توقف ٢٢
للمركبة ال يمنع من مطالبتها بالتعويض إن كان الرضر ناجتا عن  متادي رشكة 

 التأمني عن إصالح املركبة استناداً عىل املسؤولية التقصريية.
ليس لرشكة التأمني أن تتحلل من مسؤوليتها جتاه املؤمن له بحجة إخفائه  ـ٢٣

 معلومات جوهرية إن كان بإمكاهنا الكشف عنها بالسؤال عند توقيع العقد.
ـ استحقاق التأمني رشطه أالّ يتوقف حتقق اخلطر عىل حمض إرادة املؤمن له، ٢٤

ب وقوع اخلطر . مؤداه . عدم عدم اختاذ املؤمن له كافة االحتياطات املعقولة لتجن
 استحقاقه للتأمني.

ـ مالك املركبة يعترب من الغري إن مل يكن قائدا للمركبة عند وقوع احلادث .  ٢٥
علة ذلك . أن ملحق احلوادث يغطي اخلطأ الذي يرتكبه قائد املركبة وال يفرق بعد 

 هذا أن يكون هو املالك أو السائق.
ف إنشائه. تعويض املترضر يف حالة عجز ـ صندوق طوارئ التأمني أهدا٢٦

رشكة التامني عن الوفاء بالتزاماهتا أو يف حالة عدم معرفة املتسبب يف احلادث أو 
 عدم وجود تأمني لديه أو أنه غري ساري املفعول.

ما تدفعه وزارة التجارة والصناعة ( صندوق طوارئ التأمني ) من احلقوق  -
م) هلا ١٠٣/٢٠٠٢) من القرار الوزاري (٢ادة (التأمينية املنصوص عليها يف امل

حق الرجوع عىل من دفعت عنه. الدفع بعدم العالقة العقدية والقانونية للرجوع 
 ال سند له من القانون.
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ـ التأمني اإلجباري ال يغطي إال اإلصابات التي تلحق بالطرف الثالث دون ٢٧
 غريه. 

 القواعد القانونية:
كمة ثاين درجة من تقرير غري صحيح ذلك أن ما أدىل به ـ  إن ما انتهت إليه حم١

قائدا السيارتني مل يكن سو رؤية كل منها ألسباب وكيفية وقوع احلادث ليدرأ 
عن نفسه املسؤولية اجلزائية عن احلادث وليس من قبيل البيانات أو املعلومات 

من بيانات أو  التي تتعلق مبارشة باخلطر املؤمن منه ، أما ما خطه االدعاء العام
معلومات فال تعدو أن تكون إثباتا ملا أدىل به ذوو الشأن من أقوال بشأن احلادث 
متكينا لالدعاء العام من توجيه االهتام ، ومن ثم ال يعترب االدعاء العام قد أدىل 

) من قانون تأمني املركبات ، إن البيانات ١٦ببيانات غري صحيحة يف معنى املادة (
تي نصت عليها املادة املذكورة هي تلك البيانات التي حتول دون أداء واملعلومات ال

مبلغ التأمني إىل املرضور املستحق ، أو تلك التي تؤدي إىل تغري موضوع اخلطر أو 
تقلل من أمهيته يف نظر املؤمن ، أو تشكل إخالالً بالتزام املؤمن له باإلدالء 

إبطال عقد التأمني ، وتؤدي  بالبيانات الصحيحة بحيث تؤدي األوىل إىل طلب
الثانية إىل طلب فسخه ، بخالف املعلومات التي أدىل هبا قائدا السيارتني فهدف 

 كل منهام إبراء ساحته من املسؤولية.
 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٥ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٨/ ٣٦٣(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٦:املبدأرقم
) ١٦املنصوص عليها يف املادة (ـ إن أحكام الوقف واالنقطاع ترسي عىل املدة ٢

املشار إليها ، وملا كان حق املطعون ضدها يف رفع الدعو ضد الطاعنة مبارشة 
) فإن هذه احلق ينشأ وقت وقوع احلادث ١٣قرره قانون تأمني املركبات يف املادة (

الذي ترتبت عليه مسؤولية املؤمن ، وإذا كان هذا الفعل الذي سبب الرضر 
شأهنا دعو جزائية أمام املحكمة املختصة عىل مرتكب اجلريمة جريمة ورفعت ب

واختار املرضور عدم رفع الدعو املدنية بالتبعية أمام هذه املحكمة فإن الزم هذا 
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وقف رسيان تقادم الدعو املدنية حلني الفصل النهائي يف الدعاو اجلزائية التي 
املؤمن ذلك ألن اجلنائي يتوقف عىل نتيجتها ترتيب املسؤولية من عدمها عىل 

 يوقف املدين.
 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٥ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٨/ ٣٦٣(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٦:املبدأرقم
ـ القول بأن وثيقة التأمني ال تغطي حالة إساءة األمانة خيالف ما جاء بوثيقة ٣

ما نصت التأمني نفسها الفقرة (د) وذلك ألن مستأجر املركبة يعترب من الغري وهذا 
 عليه الفقرة (د) فعل متعمد صادر من الغري.

 (د) فعل متعمد صادر من الغري.
هذا النعي سديد ، فاهلدف من التأمني عىل املركبات هو اتقاء املخاطر التي تم 
التأمني من أجلها ، وفقاً لوثيقة التأمني والقانون الذي ينظم ذلك وبالرجوع إىل 

واخلاص بإصدار نموذج  ١٠٠/١٩٩٥ري رقم / د) من القرار الوزا ١املادة (
وثيقة التأمني املوحد عىل املركبات ، وملحق احلوادث الشخصيّة والتي تقرأ يلتزم 
املؤمن بتعويض املؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق باملركبة املؤمن عليها 

ك يف وملحقاهتا وقطع غيارها املوجودة هبا والتي تعترب جزءاً ال يتجزأ منها وذل
 -احلاالت اآلتية :

 (د) فعل متعمد صادر من الغري.
 م٢١/٣/٢٠٠٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا (ب)٢٠٠٨/ ٦٠٥(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ١٨:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م جتاري عليا  ٢٠٠٥/ ١٥٧(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٦٥:املبدأرقم
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، وقد سبب رفض الدعو بأن  ـ  إن حكم املحكمة االبتدائيّة تم تأييده ألسبابه٤
املحكمة اجلزائيّة قضت لصالح الطاعن باملبلغ املطلوب يف الدعو املدنيّة ، ومن 
ثمَّ فإن احلكم له مرة أخر يعترب إثراء بال سبب لتعويضه مرتني ، هذا القول غري 
سديد أيضاً فالثابت أن جريمة إساءة األمانة ارتكبت من شخص أجنبي ، وقد 

يتم القبض عليه ومتت حماكمته غيابياً ، وصار احلكم صادراً ضد  اختفى ومل
شخص جمهول املكان والعنوان وهناك استحالة لتنفيذه ، ومن ثم فال إثراء 
للطاعن بحال ال وجود له ، وإذا أمكن تنفيذ ذلك احلكم فإن ذلك يكون سبباً 

ديث عن اإلثراء ملقاضاة الطاعن باإلثراء بال سبب ، أما وأنه مل حيدث يضحى احل
 بال سبب أمراً نظرياً مل يتحقق.

 م٢١/٣/٢٠٠٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا (ب)٢٠٠٨/ ٦٠٥(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ١٨:املبدأرقم

امين دون قيمتها ٥ ـ طاملا أمنت املطعون ضدها عربتها يف حدود أربعة آالف ريال عُ
امنيا ( عند الرشاء واملقدرة بثامنية آالف ومائة وستة وعرشين رياال )ر.ع ٨١٢٦عُ

امين ( )ر.ع فإهنا ال تستحق ٤٠٠٠ومكتفية بالتأمني يف حدود أربعة آالف ريال عُ
قيمة املركبة إال باالعتامد عىل تلك القيمة التي عىل أساسها ابرم عقد التأمني وذلك 
بعد خصم نسبة االستهالك خاصة وأن القرار الوزاري املذكور ولئن أجاز 

يمة مركبته املؤمنة تأميناً شامالً باالعتامد عىل قيمتها يف تاريخ استحقاق املؤمن له ق
الرشاء حسب فاتورة رشاء املركبة ألول مرة بعد خصم نسبة االستهالك عند 
صريورهتا خسارة كلية نتيجة األرضار التي حلقها إال أنه مل يمنعه من أن يؤمن 

 مركبته تأميناً شامالً دون قيمتها احلقيقة عند الرشاء.
 م١١/٢٠٠٨/ ١٦ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٤٠٨(الطعن رقم 

 ٩ق س) ٢٤:املبدأرقم
ـ املركبة مىض عليها أكثر من مخس سنوات وال جيوز إصالحها بقطع غيار ٦

جديدة ما مل تساهم املستأنف ضدها يف ذلك وفق جدول االستهالك باملرسوم 
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املنظم  ٩٩/١٩٩٥ي رقم عالوة حيث إن القرار الوزار ٣٤/٩٤السلطاين رقم 
آلية إصالح املركبات لد التأمني فأي مركبة جتاوز عمرها العام جيب إصالحها 
بالورشة ـ واحلكم املطعون فيه املؤيد للحكم االبتدائي خالف ذلك مما ينبغي 

 نقضه.
 م ٦/٢٠٠٨/ ٢٢ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ١٧٥(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٧٥:املبدأرقم
حيكم العالقة بني املؤمن واملؤمن له هو عقد التأمني املربم بني الطرفني ، ـ الذي ٧

إن عقد التأمني كسائر العقود ترتتب عنه التزامات عىل طرفيه ينص عليها تفصيالً 
يف وثيقة التأمني ،فهي إن مل ختالف نصاً يف القانون أو النظام العام واآلداب ، كانت 

بني الطرفني بام ينشأ من التزامات وما يرتتب عليه هي القانون الذي حيكم العالقة 
 من حقوق.

 م ٦/٢٠٠٨/ ٣٠ جلسة–عليام جتاري  ٢٠٠٨/ ٩٦(الطعن رقم 

 ٨) س ق ٩٨بدأ رقم:امل
ـ وبمراجعة مجيع األوراق واألحكام بام فيها احلكم املطعون فيه وحكم أول ٨

حتت تأثري اخلمر فإنه ال درجة واحلكم اجلزائي الصادر بإدانة املتهم بقيادته السيارة 
) من قانون تأمني املركبات وهي واضحة الداللة ١٥مناص من إعامل نص املادة (

وما وصلت إليه حمكمة املوضوع من تأويل كون مرتكب احلادث املدان بالسكر 
أوقع احلادث دون رضا املؤجر فهو تأويل ال يقبله منطق ذلك أنه من الواضح 

لسيارة حمل الدعو كانت حتت يده برضا مالكها بمكان أن مرتكب احلادث با
 املدعي وبعقد إجيار. 
 م ١١/٢٠٠٧/ ١٧ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٢٧٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٦:املبدأرقم
ـ  ملحق احلوادث الشخصيّة يغطي ما ينتج عن حوادث املرور من وفاة أو ٩

احلدود املتفق عليها وطبقاً  إصابات بدنيّة ملالك املركبة وقائدها وأرستيهام يف
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للقواعد العامة املحددة يف ملحق احلوداث الشخصيّة وبالتايل هذا النوع من 
التأمني حيكمه مبدأ رئيس هو انعدام صفة التعويض ، ذلك أن التأمني بموجب 
ملحق احلوادث الشخصيّة ليس بعقد تعويض عن األرضار بحيث يتوقف عىل 

ملقصود منه أن يتقاىض املؤمن له أو من يف حكمه وجودها ويقاس بمقدارها بل ا
مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر املؤمن منه ويرتتب عىل هذا احلكم االلتزام باملبلغ 
املحدد يف ذلك امللحق برصف النظر عن مد الرضر الذي أصاب املؤمن له أو 

 من يف حكمه.
 م ٥/٢٠٠٧/ ٥ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٦٢(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٤٨:املبدأرقم
ـ ملا كانت املركبة موضوع الدعو ناقلها عادي والشخص املستأجر لتلك ١٠

املركبة املدعو (..................) كانت رخصة قيادته ناقل أتوماتيكي ، وقد 
عهد إليه املطعون ضده بقيادهتا بعد أن مأل استامرة اإلجيار وحتت هذه الظروف بام 

من الباب السادس من قانون  ٤١الباب األول مقروءة مع املادة  ٢٧خيالف املادتني 
م) وخيالف أيضاً بنود وثيقة ٢٨/١٩٩٣املرور الصادر باملرسوم السلطاين رقم (

التأمني املعنية، فإن املطعون ضده (املؤمن له) يكون قد حجب نفسه عن الغطاء 
ن متتنع عن منحه الغطاء التأميني هبذه املخالفات ، وحيق بذلك للطاعنة (املؤمنة) أ

/ج من قانون تأمني املركبات الصادر باملرسوم السلطاين ١٥التأميني وفقاً للامدة 
م) ذلك أن الرضر الذي حلق املطعون ضده يتعلق بجسم املركبة ٣٤/٩٤رقم (

وليس رضراً مادياً أصاب شخصه فال يعترب يف هذه احلالة طرفاً ثالثاً حيق له 
ن ، بل طرفاً ثانياً يف عقد التأمني وخالف هبذه الصفة التعويض بحكم القانو

 القانون وبنود وثيقة التأمني وحجب نفسه عن التعويض.
 م ٦/٢٠٠٧/ ٢٣ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ١٠٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٥١:املبدأرقم
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ـ النص من القرار الوزاري والذي جيعل الصندوق جهة مساعدة يف حالة عدم ١١
ركبة أو يف حالة عدم تأمني املركبة أو انتهاء عقد التأمني كلها حاالت معرفة امل

يستوجب تدخل الصندوق باملساعدة واستمر هذا احلال والنص ساري حتى 
حيث حذفت بعض الفقرات  ٢٠٠٤نوفمرب  ٨تاريخ إصدار قرار وزاري آخر يف 

حدث  ) بمعنى أن احلادث والذي١٠٣/٢٠٠٢من القرار الوزاري السابق رقم (
) لذا فقد جاء ١٠٣/٢٠٠٢م حدث إبان رسيان النص (٢/٤/٢٠٠٤يف 

صحيحاً تطبيق نصوص الصندوق عىل حاالت املصابني ألن املستتبع كام قبل 
يرسي من تاريخ صدوره وهو بعد احلادث بسبعة أشهر لذلك ال يوجد تطبيق 

 خاص للقانون.
 م ١/٢٠٠٧/ ٢٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٠٠(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٧٣:املبدأرقم
ـ من املقرر طبقاً للقواعد العامة يف عقود التأمني أنه إذا كان املستفيد شخصاً ١٢

آخر خالف املؤمن له فإنه ينشأ له حق مبارش من عقد التأمني ذاته قبل املؤمن دون 
أن يؤثر هذا يف حق املؤمن له بمطالبته املؤمن بتنفيذ ما اشرتط األول ملصلحة 

ستفيد إال إذا تبني من العقد أن املستفيد وحده هو الذي جيوز له ذلك وليس هذا امل
 إال تطبيقاً للقواعد العامة يف االشرتاط ملصلحة الغري.

 م ١١/٢٠٠٦/ ٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢١٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٠٩:املبدأرقم
ات هو تأمني لتغطية ـ التأمني يف حوادث السيارات وفقاً لقانون تأمني املركب١٣

الوفاة واإلصابات البدنية التي تنتج عن احلادث الذي يرتكبه املؤمن له أو السائق 
دون وضع حد معني ملسؤولية رشكة التأمني وإنام جعل هذه املسؤولية مطلقة حتدد 

) من ١٢عىل أساس ما حيكم به قضائياً وهذا هو مفاد نص الفقرة (ج) من املادة (
ر والتي تنص عىل أنه (مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون تتحدد القانون املذكو
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مسؤولية املؤمن نحو الغري عن الوفاة واألرضار البدنية من احلادث بكامل ما حيكم 
 به قضائياً .

 م ١٠/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٨٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٩٩:املبدأرقم

بإصدار نموذج ١٠٠/١٩٩٥ار الوزاري رقم ) من القر١أن النص يف املادة (ـ ١٤
وثيقة التأمني املوحدة عىل املركبات وملحق احلوادث الشخصية عىل أنه (يلتزم 
املؤمن بتعويض املؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق املركبة املؤمن عليها 
وملحقاهتا وقطع غيارها املوجودة هبا والتي تعترب جزاً منها وذلك يف احلاالت 

تية :(أ) ...........(ب) ............ (ج)......... (د) فعل متعمد صادر من اآل
بني رشوطها يف الفصل األول  الغري) ، وقد تضمنت وثيقة التأمني هذا الرشط من

 .منها
 م ٣/٢٠٠٧/ ٧ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٢٣(الطعن رقم 

 ٧) س ق ١٤٣:املبدأرقم
إصدار قواعد تأمني املركبات رصاحة ب ٩٩/٩٥ـ نص القرار الوزاري رقم ١٥

) من الفصل ٥) والبند (١عىل أن مسئولية املؤمن بالنسبة للفقرة (أ) من البند (
الثاين متتد لتشمل أية مطالبة أو مجلة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما 

 حيكم به قضائياً من تعويض.
 م ٣/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٣٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٤٦:املبدأرقم
ـ املقرر قانوناً أن عقد التأمني من عقود حسن النية وأن عىل املؤمن له أن يقرر ١٦

يف دقة كل الظروف املعلومة له وقت إبرام العقد والتي هيم املؤمن معرفتها ليتمكن 
 من تقدير املخاطر التي يأخذها عىل عاتقه ويعترب مهامً يف هذا الشأن الوقائع التي

جعلها املؤمن حمل أسئلة حمددة ومكتوبة وأن اإلخالل هبذا الرشط إذا ثبت من 
شأنه أن يبطل عقد التأمني إال أن من املقرر أيضاً أنه يتعني أن تكون تلك البيانات 
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معلومة للمؤمن له وإذا وقع اخلطر املؤمن منه وأدعى املؤمن أن املؤمن له قد أخفى 
لومة له وقت التعاقد فإنه يقع عليه عبء إثبات بعض البيانات اجلوهرية وهي مع

 ذلك تأسيساً عىل أن البينة عىل من أدعى.
ــ  من املقرر قانوناً أنه يف عقد التأمني عىل احلياة والتأمني عىل املرض تتفرق عادة 
الصفات الثالث ، طالب التأمني واملؤمن له واملستفيد عىل أشخاص خمتلفني 

مني واملؤمن له شخصاً واحداً ويكون املستفيد شخصاً فيجوز أن يكون طالب التأ
آخر والدائن يف التزام املؤمن عند حلول أجله يكون هو املستفيد إذا عني املؤمن له 
ذلك املستفيد وقبل هذا األخري التعيني إذ من هذا الوقت يكسب املستفيد حقه 

ؤمن له بعد املبارش قبل املؤمن ويكون هذا احلق غري قابل للنقض من طرف امل
 قبول املستفيد للتعيني.

 م٤/٤/٢٠٠٧جلسة–م جتاري عليا٤٠٩/٢٠٠٦و٣٩٧(الطعنان رقام رقم
 ٧ ق س) ١٤٨:املبدأرقم

 ينظر:
 م ٢/٢٠١٠/ ١٧ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ١٥٠(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٩٢:املبدأرقم
ح الغري طوال ـ إن التامني من املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث املرور لصال١٧ 

مدة الرتخيص إنام هدف املرشع منه إىل ضامن حصول املرضور عىل التعويض 
اجلابر للرضر الواقع عليه به اعتبار أن رشكات التأمني قادرة عىل ذلك بخالف ما 

 قد يكون عليه حال املتسبب يف الرضر، وما قد يتعرض له يف نفس احلادث.
ة التعويضية، وتسقط عنه هذه الصفة  إذا ـ إن التزام املؤمن التزام تسوده الصف

 انقطعت مدة رسيانه.
 م ١/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٨٧(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٦٦:املبدأرقم
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ـ وبالرجوع إىل الواقعة أمامنا وما فيها من أحكام وأوراق وتقارير نجد أن ١٨
لفرامل املاسكة هلا السيارة نزل منها املدعي املطعون ضده وتركها للطفل فعبث با

عن التحرك (هاند بريك) وبسبب ذلك حتركت السيارة وحدث العطل يف سيارة 
أخر ويف املطعون ضده وهو خارجها ، ومن املعلوم أن الطفل الذي تسبب يف 
حتريك السيارة غري حامل لرخصة أصالً فضالً عن كونه غري مؤهل وغري قادر 

ملسؤولية التقصريية عىل املطعون ضده عىل تدارك أي خطر يقع منه وكان عبء ا
كونه نزل منها وتركها وهبا الطفل وملا كان ذلك واحلال عىل النحو املبني فإن 
مسؤولية اخلطأ تقع عىل عاتقة وهو الذي يتحمل مسؤولية غري مستفيد من ملحق 
احلوادث الذي يطالب به وبالتايل فإن الطاعنة تضحى غري مسؤولة عن هذا الرضر 

 دعيه املطعون ضده الذي أصابه هبذا السبب.الذي ي
 م ٢/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ١٧٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٥٠:املبدأرقم
من قانون  ١٣فقرة  ٩إن التأمينات بأنواعها املختلفة تعد أعامالً جتارية وفقاً للامدة -

صدار قانون اخلاص بإ ١٢/٧٩التجارة وبذلك حتكم باملرسوم السلطاين رقم 
 رشكات التأمني وتعديالته وتكون مدة التقادم عرش سنوات.

ـ إن التأمني عىل احلياة هو عقد يتعهد بموجبه املؤمن يف مقابل أقساط بأن يدفع ١٩
لطالب التأمني أو لشخص ثالث مبلغاً من املال عند موت املؤمن عىل حياته أو 

إما أن يكون رأس مال يؤد للدائن  عند بقائه حياً بعد مدة معيّنة. ومبلغ التأمني
دفعة واحدة وإما أن يكون إيرادا مرتباً مد حياة الدائن وذلك بحسب ما يتفق 
عليه الطرفان يف وثيقة التأمني ومن ثم فهو خيتلف عن التعويض الوارد بقانون 

 تأمني املركبات املحتج به من عدة أوجه من ضمنها مدة التقادم.
 م ٢/٢٠٠٦/ ١٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٣٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٧٩:املبدأرقم
ـ من املقرر قانوناً وفقاً للقواعد العامة يف عقود التأمني أنه جيوز أن يشرتط ٢٠ 

املؤمن عىل املؤمن له بموجب اتفاق خاص يف وثيقة التأمني أن يسقط حقه يف مبلغ 
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ة التي ارتضاها باتفاق خاص التأمني إذا هو أخل بأي التزام من االلتزامات االتفاقي
بينه وبني املؤمن ، ورشط سقوط احلق يف مبلغ التأمني يعمل به سواء كان املؤمن له 
سيئ النية متعمداً اإلخالل بالتزامه أو كان حسن النية مل يتعمد اإلخالل بااللتزام 
ومل ينسب إليه إال جمرد التقصري وسواءً أصاب املؤمن رضر من إخالل املؤمن له 

اء ذلك فهو رشط يراد به أن يردع املؤمن له من ب التزامه أو مل يصبه أي رضر من جرّ
أن خيل بالتزامه وينـزل به أشد اجلزاء إذا هو اخل هبذا االلتزام وال يقوم الرشط 
عىل أساس من املسؤولية التقصريية إذ الرضر ال يشرتط كام سلف القول وليس 

ليس إال تقديراً إتفاقياً للتعويض عن  هو بالرشط اجلزائي إذ الرشط اجلزائي
اء  الرضر الذي يصيب أحد املتعاقدين بل هو عقوبة مدنية توقع عىل املؤمن له جرّ
إخالله بالتزامه وهي شبيهة بالبطالن عند كتامن املؤمن له أمراً أو تقديمه بياناً كاذباً 

شبيهة بوقف يرتتب عليه تغيري موضوع احلظر أو تقليل أمهيته يف نظر املؤمن و
رسيان عقد التأمني عند إخالل املؤمن له بدفع قسط التأمني وهذه العقوبات املدنية 

 هي من خصائص عقد التأمني.
حتى يكون رشط سقوط احلق يف مبلغ التأمني صحيحاً وعىل ما يستفاد من نص -

جيب  ١٢/٧٩قم من قانون رشكات التأمني الصادر باملرسوم السلطاين ر ٥٨املادة 
 -يتوافر أمران:أن 

األمر األول: أن يكون هنالك إتفاق خاص بني املؤمن واملؤمن له عىل سقوط احلق 
 فرشط السقــوط ال يفرتض وجيب ان يكون هذا االتفاق اخلاص واضحاً وحمدداً.

األمر الثاين: جيب ان يكون رشط سقوط احلق ـ إذا ورد بني الرشوط العامة 
 رزاً بشكل ظاهر.املطبوعة يف وثيقة التأمني ـ با

 م ٢/٢٠٠٦/ ٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ٢٠٨(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٧٦:املبدأرقم

) من قانون تأمني املركبات (عىل أنه ومع عدم اإلخالل ١٥ـ النص يف املادة (٢١
بالتزام املؤمن يف مجيع األحوال بأداء التعويض املستحق وفق أحكام هذا القانون 

أداه إعامالً هلذا االلتزام عىل املؤمن له و/أو من يف  حيق للمؤمن الرجوع بام
حكمه..) وإن مفاد هذا النص أن لرشكة التأمني احلق يف الرجوع عىل املؤمن له أو 
السائق بام أدته من تعويض للطرف الثالث يف األحوال املبينة يف هذا النص ومن 
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ي تسمح باسـرتداد بني هذه األحوال احلالة املنصوص عليها يف الفقرة (ج) والت
التعويض إذا كان سائق املركبة ـ سواء كان املؤمن له أو أي شخص آخر ـ يقودها 
بموافقته ال حيمل رخصة قيادة لنوع املركبة التي يقودها أو كان واقعاً حتت تأثري 

 مسكر أو خمدر.
 م ٣/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٢٥١(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٥٢:املبدأرقم
٢٢ ـ إذا نتج رضر عن عقد التأمني فإن ذلك الرضر يمكن أن يكون سبباً لدعو

تعويض بموجب املسؤولية التقصريية وال يغري  الطاعنة القول بأن وثيقة  التأمني 
املربمة بني املطعون ضده  والطاعنة تنص عىل عدم مسؤولية الطاعنة عن أي توقف 

 و املسؤولية التقصريية.للمركبة إذ إن الدعو كام أرشنا هي دع
 م ٤/٢٠٠٦/ ٢٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٦٦(الطعن رقم 

 ٦) س ق ٦٠املبدأ رقم:
ـ من واجب املطعون ضدها بصفتها امللزمة بتغطية اخلطر أن تستجيل طبيعة ٢٣

العمل إذا كان مؤثراً يف تقديرها للقسط أو حتى قبول تغطية اخلطر، فإن مل تفعل 
، فإنه ال يسعها أن تتحلل من مسؤوليتها جتاه املؤمن له بحجة إخفائه رغم قدرهتا

معلومات جوهرية ومؤثرة كان جيب عليها وبإمكاهنا كشف سرتها وإماطة اللثام 
 عنها عند توقيع العقد.

 م ٥/٢٠٠٦/ ١٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٩(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٦١:املبدأرقم
التأمني أالّ يتوقف حتقق اخلطر عىل حمض إرادة املستأمن  ـ إن أهم ما يميز عقد٢٤

عىل الرغم مما هو معلوم بأن عقد التأمني يقوم عىل توقع اخلطر وليس استحالة 
وقوعه ، فعىل الرغم من توقع اخلطر إال أنه جيب أالّ تتدخل إرادة أحد الطرفني يف 

قوع اخلطر ولذلك فليس وقوعه ، وإن كان املطلوب دائامً من املستأمن أن يتوقى و
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غريباً أن يلزم القانون املستأمن باختاذ كافة االحتياطات املعقولة لتجنب وقوع 
 اخلطر.

 م ٦/٢٠٠٦/ ٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٦٣:املبدأرقم
ـ الطاعن يعترب من الغري طاملا أنه مل يكن قائداً للمركبة عند وقوع احلادث إذ  ٢٥

إن ملحق احلوادث يغطي مرتكب اخلطأ فقط إذا كان قائداً للمركبة سواء كان 
املالك أو السائق فالعلة تدور وجوداً وعدماً مع اخلطأ الذي يرتكبه قائد املركبة وال 
يفرق بعد هذا أن يكون هو املالك أو السائق وينظر بعدئذ إىل من يوجد منهام من 

 .بني ركاب املركبة عىل أنه من الغري
 م ٣/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ١٥٦(الطعن رقم 

 ٦) س ق ٥٣م:املبدأرق
م واهلدف من ٥١/٢٠٠٢ـ الصندوق أُنشئ بموجب مرسوم سلطاين رقم  ٢٦

إنشائه املساعدة يف حل األزمات التي تواجه أعامل التأمني يف السلطنة واملساعدة يف 
م ١٠٣/٢٠٠٢ية من القرار الوزاري رقم حاالت احلوادث يتم بموجب املادة الثان

بشأن تنظيم أعامل الصندوق وذلك يف حالة عجز رشكة التامني املعنية عن الوفاء 
بالتزاماهتا جتاه املؤمن أو تعويض املترضر بالنسبة لتأمني املركبات يف حالة عدم 

ال معرفة املتسبب يف احلادث أو عدم وجود تأمني لديه أو مع وجود عقد التأمني إ
 أنه يكون غري ساري املفعول .  

) من القرار املذكور بأن حتل وزارة التجارة والصناعة ٣حيث نصت املادة (
الصندوق حمل مجلة الوثائق واملستفيدين والغري يف احلقوق التأمينية الناجتة عن 
الوثائق املشار إليها وكذلك يف الرجوع عىل املتسبب يف احلاالت املنصوص عليها 

ند (ب) من املادة الثانية من القرار املذكور .. حيث إنه يتضح بأن حقوق يف الب
الرجوع عىل املتسبب يف احلادث حق كفله القانون إذ إن القرار الوزاري صادر 
بموجب املرسوم السلطاين وليس صحيحاً ما ذهب إليه حمامي الطاعن من أن حق 
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قة عقدية إذ ليس بالرضورة الرجوع مل ينص عليه إذ إنه لو نص عليه ال توجد عال
 .ذي دفع له املبلغ من مال الصندوقوجود عالقة عقدية بني الصندوق واملترضر ال

 م ٢/٢٠١٠/ ٧ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٦٩٣(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٣٠:املبدأرقم

ـ الطاعن مل يتمسك يف صحيفة الطعن بوجود عقد بينه وبني املطعون ضدها ٢٧
سبب فيها نتيجة قيادته ملركبته بل ذهب إىل أن تأمني املركبة ضد احلوادث التي يت

اإلجباري يغطي ما يصيبه من إصابات يلحقها بنفسه نتيجة احلوادث التي تقع له 
 من حوادث مركبته .

وحيث إن هذا التأويل ال سند له من القانون ، فإن ما انتهت إليه حمكمة ثاين درجة 
تعني معه القضاء بقبول الطعن شكالً ويف يكون قد صادف صحيح القانون مما ي

 املوضوع برفضه وإلزام الطاعن باملصاريف ومصادرة نصف الكفالة . 
 م ٣/٢٠١٠/ ٢٠ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ١٠٤٠(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ١٠:املبدأرقم
 تأمينات اجتامعية

 القواعد
 ١..... ....................عية......................تأمينات اجتام

 موجز القواعد:
 :تأمينات اجتامعية

 استقالة العامل بمحض إرادته ال متنع استحقاقه من التأمينات االجتامعية.-١



١٦٠ 
 

 القواعد القانونية:
 :تأمينات اجتامعية

االستقالة ال حترم مقدمها من مستحقاته يف حال التأمينات االجتامعية إذ إن  -١
جتامعية جاء عاماً دون استثناء املستقيلني ) من قانون التأمينات اال٢٤نص املادة (

بمحض إرادهتم ، والقول بغري ذلك يتعارض مع طبيعة نظام التأمينات االجتامعية 
والذي يقتىض أن يتم خصم نسبة من راتب العامل يضاف إليها نسبة أخر من 

 ترصف يف حال انتهاء اخلدمة إىل املستخدم. "اجلهة املخدمة 
 م ١٢/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ١٩٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٣١:املبدأرقم
 حتكيم

 القواعد
 ٣ -١......................... ........................حتكيم......

 موجز القواعد:
 حتكيم:

ـ إتفاق الطرفني عىل رشط التحكيم.  أثره . حرمان كلٍ منهام  من االلتجاء إىل ١ 
ا الحقا عىل العدول عن الرشط. التحكيم غري متعلق بالنظام القضاء إال إذا اتفق

العام . نتيجة ذلك . فصل القايض يف طلبات متعلقة بموضوع التحكيم . أثره . 
 البطالن  خلروجه عن اختصاصه.

التحكيم طريق استثنائي يرتكز عىل إرادة املحتـكمني الذين خيتارون  هيئة ـ ٢
التفاق عىل التحكيم يف نزاع معني بوثيقة خاصة املحكمني وال فرق بني أن يكون ا

 أو كل النزاعات التي تنشأ من تنفيذ عقد بذاته.
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 ـ املنطوق يف حكم التحكيم جيب أن يكون فاصال ف اخلصومة. علة ذلك.٣
 القواعد القانونية:

 حتكيم:
ـ التحكيم بوصفه طريقاً استثنائياً لفض املنازعات قوامه اخلروج عىل طرق ١

ة بالتنازل عن رفع الدعو إىل قضاء الدولة . فإتفاق الطرفني عىل  التقايض العاديّ
مشارطة التحكيم يرتتب عليه حرمان األطراف من االلتجاء إىل القضاء بصدد 
اخلصومة املطروحة ، إال إذا تم االتفاق يف أية مرحلة عىل العدول عنه . فالطبيعة 

  متعلق بالنظام العام.االتفاقيّة التي يسمح هبا التحكيم جتعله غري
وطاملا اتفق الطرفان يف هذه اخلصومة التي نحن بصددها عىل مشارطة التحكيم يف 

) وسائر بنود االتفاق املشار ١٥العقد املربم بينهام ومل يعدال عنها ، وبمطالعة البند (
) من قانون التحكيم العامين الصادر ١٤) بداللة املادة (٩إليه ، وبقراءة املادة (

م) فإن رشط التحكيم الذي تضمنه العقد ٤٧/١٩٩٧باملرسوم السلطاين رقم (
) من ذات القانون ، ٣املربم بني الطرفني ذو طبيعة دوليّة حسب منطوق املادة (

وبذلك فتصدي فضيلة قايض األمور الوقتيّة بالفصل يف طلب تدابري وقتيّة مرتبطة 
ويقع قضاؤه فيه باطالً يتعني  بموضوع حتكيم دويل ال يقع يف دائرة اختصاصه ،

 نقضه.
 م ١/٢٠٠٧/ ١٣ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٢٥٦(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٣٦:املبدأرقم
 م ١٢/٢٠٠٥/ ١٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٣٦(الطعن رقم  

 ٥) س ق ١١١:املبدأرقم
ـ  استقر قضاء هذه املحكمة أن الفصل يف النزاعات بني األطراف عن طريق ٢
لتحكيم هو طريق استثنائي غري الطريق املتبع وهو طريق يرتكز عىل إرادة ا

املحتـكمني الذين خيتارون  هيئة املحكمني وال فرق يف ذلك أن يكون االتفاق عىل 
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التحكيم يف نزاع معني بوثيقة خاصة أو إىل كل النزاعات التي تنشأ من تنفيذ عقد 
 بذاته.

 م ١٠/٢٠٠٦/ ١٦ جلسة–عليا م مدنية أوىل ٢٠٠٥/ ٥٤(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٢٥:املبدأرقم

ـ املنطوق يف حكم التحكيم هو قرار هيئة التحكيم بالنسبة للطلبات املعروضة ٣
عليها وهو أهم جزء يف احلكم إذ حيتوي عىل احلل الذي انتهت إليه هيئة التحكيم 

بغي بخصوص خصومة التحكيم، فينبغي أن يكون فاصالً يف كل ما قدم إليها وين
أن ترد عباراته يف صياغة واضحة وحاسمة تبني بجالء املضمون الذي تنطوي 

 عليه.
 م ٥/٢٠٠٤/ ٢٦ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٤/ ٢٤(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٢٦:املبدأرقم
 ختارج

 القواعد
 ١................................ .......................ختارج..

 موجز القواعد:
 ختارج:

 رج يف األموال معترب رشعا. رشوطه.ـ التخا١
 القواعد القانونية:

التخارج يف األموال املوروثة مقرر ومعترب رشعاً إذا تم بضوابطه ورشوطه، -١
ومنها أن يكون يف أموالٍ معلومة علم اليقني دون جهلٍ أو تغرير هبا، بغض النظر 

 عن قيمتها وقت التخارج أو بعده.
 م ١٠/٢٠٠٥/ ٢٩ جلسة–عليام رشعي  ٢٠٠٥/ ٢٧(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٢٨:املبدأرقم
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 تدليس
 القواعد

 ١................... .....تدليس................................
 موجز القواعد:

 :تدليس
ــ التدليس اما قوالً او فعالً او بالسكوت عمداً عن واقعة اساسية وهامة ىف ١

 لالبطال ملصلحة من وقع عليه التدليس .التعاقد . أثره عىل العقد . جيعله قابالً 
 القواعد القانونية:

 :تدليس
التدليس جيعل العقد قابالً لالبطال ملصحلة من وقع عليه التدليس سواء أكان  -١

التدليس بالقول أو الفعل، ذلك ألن املقرر أن السكوت عمداً عن واقعة أو مالبسة 
جاء باملادة من قانون التجارة املشار هامة وأساسية يف التعاقد يُعدَّ تدليساً، وقد 

إليها ما يفيد بأنه حتى لو ذكر يف العقد بأن املشرت علم باملبيع فإن التدليس يفسد 
 ذلك وجيعل للمشرت احلق يف إبطال العقد.

 م ١١/٢٠٠٦/ ٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢٧٢(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١١٢:املبدأرقم

 م ٤/٢٠٠٥/ ٢٧ جلسة–عليام جتاري  ٢٠٠٥/ ١٤(الطعن رقم 
 ٥) س ق ٣١:املبدأرقم

 تذكرة
 القواعد

 ١.......................... ......تذكرة........................
 موجز القواعد:

 تذكرة:
ـمبالغ اإلعاشة والسكن املدفوعة مع قيمة التذكرة هي وحدة واحدة ال يمكن ١

 شمل عدم اسرتداد املبالغ األخر . أن تتجزأ . احلكم بعدم اسرتداد قيمة التذاكر ي
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 القواعد القانونية:
 تذكرة:

ـ املبالغ املدفوعة فيام ورد يف األوراق مجلة واحدة تتعلق بالسفر عىل الطائرة ١
واحلجز بالفنادق يف اململكة العربية السعودية وهذا ما تعارف عليه الناس يف وقت 

هم جواً واحلجز هلم باألرايض احلج والعمرة إذ يذهبون لوكالء السفر بغية نقل
املقدسة وكذلك اإلعاشة بتلك الديار وال يمكن الفصل بني قيمة تذاكر السفر 
واملبالغ األخر التي تتبع تلك التذاكر فهي وحدة واحدة ال تتجزأ لذا فإن احلكم 
املطعون فيه مل يغفل تلك املبالغ ألن عدم اسرتداد التذاكر يعني أيضاً عدم اسرتداد 

 مبالغ أخر.أي 
 م ٢/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٤٢٤(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٥٥:املبدأرقم
 ترخيص

 القواعد
 ١........................... ...................ترخيص........

 موجز القواعد:
ـ استقدام العامل قبل استصدار الرتخيص املتطلب قانوناً . خطأ يستحيل معه ١

العقد . مؤداه . إخالل باملسؤولية العقدية يوجب التعويض . اختصاص تنفيذ 
 الدائرة العاملية بالنظر ىف طلب التعويض عنه.

 القواعد القانونية:
ـ املطعون ضدها استقدمت الطاعن قبل احلصول عىل الرتخيص املستوجب ١

لسنة  ٣٤م من قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين رق ١٩قانوناً عمالً باملادة 
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الذي نشأت العالقة يف ظله وهو ما يعترب خطأ منها أدّ إىل استحالة  ١٩٧٣
مواصلة تنفيذ عقد العمل فأخلت بسبب ذلك بمسؤوليتها التعاقدية األمر الذي 
أحلق بالطاعن رضراً حمققاً جيعل حمكمة املوضوع خمتصة بالنظر يف طلب التعويض 

 عنه.
 م ١/٢٠٠٦/ ٢ جلسة–ليام عاميل ع ٢٠٠٥/ ٨٠(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٩٢:املبدأرقم
 تزوير

 القواعد
 ١............................ ...................تزوير..........
 موجز القواعد:

 تزوير:
ــ عىل املحكمة بيان أسباب اقتناعها بحصول التزوير من عدمه وفقاً ١

التزوير خارج عن سلطتها للمستندات ــ اعتامدها عىل قدم وحداثة املسند إلثبات 
 ) من قانون اإلثبات .٣٣التقديريــة ألنه عمل فني يعمل فيه بنص املادة (

 القواعد القانونية:
 تزوير:

إن الثابت من األوراق أن الطاعنني أنكروا توقيع مورثهم عىل املحررات  -١
ت املذكورة وهي حمررات منتجة يف الدعو وقدموا بطاقة مورثهم الشخصية املثب

هبا توقيعه وإن كانت حتمل تارخياً بعيداً إال أن تقدير صحة التوقيعات عىل 
املحررات املذكورة أو عدم صحتها إذا رأت املحكمة أن تقرصه عىل نفسها يتعني 
عليها أن تبني يف حكمها األسباب التي رأت أهنا كافية يف ذاهتا إلقناعها بصحتها 

حداثته إذ إن هذه أمور فنية خترج عن سلطتها  ال أن تعتمد عىل جمرد قدم املستند أو
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التقديرية وبالتايل يكون هلا اخليار يف أن تكلف اخلصم املتمسك باملحرر املطعون 
فيه أن يثبت بشهادة الشهود صحة صدور املحرر ممن احتج به عليه أو أن تندب 

أم ال . خبرياً للمضاهاة وحينئذ تكون يف وضع يمكنها من تربير قضائها بالتزوير 
منه (حيث تبني من مطالعة البطاقة  ٣وإذ جاء بحيثيات احلكم املطعون فيه عىل ص

بينام تاريخ  ٢٩/٨/١٩٨٧الشخصية ملورث الطاعنني بالتزوير أهنا صادرة بتاريخ 
أي أن توقيع مورثهم عىل البطاقة  ٢٧/٥/١٩٩٦عقدي الكفالة والرهن 

ة والرهن بمدة طويلة وليست الشخصية سابقٌ عىل تاريخ التوقيع عىل الكفال
معارصة لتاريخ التوقيع عليها ومن ثم ال تصلح البطاقة الشخصية للمضاهاة) 

) من قانون اإلثبات ٣٣وإن ما ذهب إليه احلكم ال يتفق وصحيح نص املادة (
والتي تنص عىل أنه (إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً يف النزاع ومل تكف  ٢٠٠٨

ا إلقناع املحكمة بصحة املحرر أو بتزويره ورأت أن وقائع الدعو ومستنداهت
إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن يف تقريره منتج وجائز أمرت بالتحقيق 
باملضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهام طبقاً للقواعد واإلجراءات املنصوص 

 عليها يف املواد السابقة) . 
 م ٣/٢٠١٠/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ١٢٠(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٩٥:املبدأرقم

 تصدير
 القواعد

 ١............... ........................................تصدير..
 موجز القواعد:

 تصدير:
ـ تصدير املبيع للمشرتي ال يتم إال بالقبض والتسلم ، االستثناء اإلنفاق عىل غري ١

 ذلك ، خمالفة احلكم لذلك يوجب نقضه .
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 انونية:القواعد الق
 تصدير:

) من قانون التجارة عىل أنه (إذا وجب تصدير املبيع ١١٠ـ النص يف املادة (١
للمشرتي فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه ما مل يوجد اتفاق يقيض بغري ذلك) 
وإن مفاد هذا النص أن األصل يف تصدير املبيع إىل املشرتي أن يتم قبضه وتسلمه 

 ىل غري ذلك . واالستثناء هو االتفاق ع
 م ١/٢٠١٠/ ٢٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ٢٨١(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٨٦:املبدأرقم
 فاتترص

 القواعد
 ١.............. .......................فات.................ترص

 موجز القواعد:
 ترصفات:

ترصف الشخص يف العقار الذي انتقل إليه بوسيلة االحتيال ال يؤثر يف صحة -١
لترصف اجتاه الغري إذا كان ترصف املالك بمقتىض سند امللكيّة الذي يثبت أنه ا

 املالك  وكان الغري حسن النية
 القواعد القانونية:

 ترصفات:
ـ صحيح إن العقار املذكور انتقل إىل املطعون ضده الثالث عن طريق االحتيال ١

أنه املالك ومن  ولكنه ترصف فيه ترصف املالك بمقتىض سند امللكيّة الذي يثبت
ثمَّ فإن رهنه للبنك الطاعن مقابل تلك التسهيالت املرصفيّة يكشف يف وضوح 
عن حسن نيّة البنك الطاعن وبالتايل فإن العقار املذكور يظل مثقالً هبذا الرهن 
حتى ولو أعيد للمطعون ضده األول . وملا كان احلكم املطعون فيه قد أبطل العقد 
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مها األول والثاين كام أبطل عقد الرهن مع توفر حسن نيّة املربم بني املطعون ضد
البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ يف ذلك مما جيعله مرشحاً للنقض يف شقه 
اخلاص بإبطال مجيع الترصفات الالحقة عىل العقار إذ إن الرهن يظل قائامً ملصلحة 

خ أو ألغي أو زال الدائن املرهتن حتى ولو أبطل سند ملكيّة املدين الراهن أو فس
ألي سبب آخر . ولذلك فإنه ال مناص من انتقال ملكيّة العقار املذكور للمطعون 

 ضده األول حممالً بالرهن.
 م ١٢/٢٠٠٦/ ٩ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٤١(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٢٨:املبدأرقم
 تصحيح

 القواعد
 ١............. ..............................................تصحيح.

 موجز القواعد:
 تصحيح:

عدم إتباع الطرق القانونية لتصحيح اخلطأ باملحرض واالعتامد عىل الشهادة  -١
الصادرة من أمانة رس املحكمة. أثره . رفض االعتداد بالشهادة لعدم صالحيتها 

 لتصحيح ما أثبت يف حمرض اجللسة.
 القواعد القانونية:

 تصحيح:
طعون فيه للشهادة الصادرة من أمانة رس املحكمة االبتدائية جتاهل احلكم امل -١

كان صحيحاً وهذه الشهادة  ال قيمة هلا يف وزن البينات وال تصحح األحكام أو 
املحارض هبذه الطريقة إذ الواجب عىل املحكمة أن تصحح املحرض بالتأكيد عىل 

قانون  من حرض أمامها ومن ثم تصحح احلكم الصادر وفقاً ملا نص عليه
ة من تصحيح األحكام واألخطاء التي تلحق باحلكم  اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ

 فإذا رفض املستند فإن املحرض هو الذي يعول عليه واألخذ به.
 م ٣/٢٠٠٧/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٦٦(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٧٨:املبدأرقم
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 تطليق
 القواعد

 ١........ ................................................تطليق
 موجز القواعد:

 تطليق:
 ـ عدم القدرة عىل املعارشة رضر. مؤداه. للمرأة طلب التطليق معه.١

 القواعد القانونية:
 تطليق:

ـ إن لكل من الزوجني طلب التطليق للرضر الذي يتعذر معه دوام العرشة ١
رة عىل املعارشة إضافة وأي رضر أشد من رضر عدم القد "الزوجية بينهام 

 لإلهانات والرضب الذي أثبتته املرأة.
 م ٤/٢٠٠٦/ ١٥ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٦/ ٧(الطعن رقم 

 ٦ ق  س) ٤:املبدأرقم

 تعارض قوانني
 القواعد

 ١..... .........................تعارض قوانني...................
 موجز القواعد:
 تعارض قوانني:

نني . مسألة واحده حيكمها نصان  . اخلاص يقيد العام . قانون ــ  تعارض القوا١
التجارة ينظم املعامالت التجارية عامة .القانون املرصىف ينظم اعامل املصارف 

 خاصة .اسعار الفائدة.
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 القواعد القانونية:
 تعارض قوانني:

ألخر ــ من املقرر قانوناً أنه عند تعارض نصني حيكامن مسأ لة ما أحدمها عام وا١
 خاص يتعني تطبيق النص اخلاص إعامالً للمبدأ القايض بأن اخلاص يقيد العام.

القانون املرصيف هو القانون اخلاص الذي ينظم أعامل املصارف ومن بينها مسألة -
 حتديد  اسعار الفائدة.

 م ١١/٢٠٠٦/ ٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٠٠(الطعن رقم 

 ٧) س ق ١٠٦رقم: املبدأ
 تعسف

 عدالقوا
 ١................... ...........تعسف..........................

 موجز القواعد:
 تعسف:

ـ تربئة املحكمة للمتهم ال تكفي يف حد ذاهتا اعتبار اللجوء للقضاء تعسفاً ١
 موجبا للتعويض.

ـ إلغاء احلكم االبتدائي ال يستلزم سوء نية املدعي وتعسفه يف رفع الدعو. عىل ٢
 ء النية اإلثبات.مدعى سو

 القواعد القانونية:
 تعسف:

ــ إن حدث أي رضر لشخص حركت عليه الدعو اجلزائيّة ومتت براءته علامً ١
بأن براءة الطاعن وفقاً ملا تذكره األوراق متت عىل أساس تفسري الشك ملصلحته إذ 

أن مل يكن ثابتاً مسؤوليته عن املبلغ املدعى بسوء استعامله عىل هذا األساس و
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املحكمة برأته وال يعني بمجرد الرباءة أن الشاكي يسء النيّة حتى لو حرك 
اإلجراءات القضائيّة قبل وصول التقرير املحاسبي إذ إن هنالك سببا للجوء 

 للقضاء اجلزائي وهو عجز مبلغ من املال يدفع الرشكة للسؤال عنه.
 م ١١/٢٠٠٨/ ٢ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٣٠٠(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٢١:املبدأرقم
ة ال يعني ٢ ـ  جمرد إلغاء احلكم التجاري من قبل حمكمة االستئناف التجاريّ

بالرضورة أن البنك قد تعسف يف استعامل حقه القانوين بإقامة الدعو وال يعني 
بأنه بترصفه ذلك كان يقصد الكيد لعميلته وكان ال بد للمطعون ضدها من إثبات 

النيّة حينام أقام عليها تلك الدعو وضمها إىل املدين .... أن البنك كان يسء 
كيداً وتعسفاً وبال سبب معقول ولكي يبدو أن هنالك سبب معقول إلضافة 
املطعون ضدها للدعو التجاريّة ككفيلة للمدعني ولكن إذ ثبتت هذه الكفالة 

ة إال أهنا مل تثبت أمام حمكمة ا ة أمام املحكمة االبتدائيّة التجاريّ الستئناف التجاريّ
 األمر الذي جعل هذه العميلة ترفع دعو تعويض.

 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٦ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٢٢٨(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ١٩:املبدأرقم

 تعويض
 القواعد

 ٢١ -١.................. ..............................تعويض....
 موجز القواعد:

 تعويض:
وقعة من اإلصابة ال تدخل يف التقدير ما مل تتحقق. ولكن تكون ـ األرضار املت١

 موضع اعتبار عند تقدير جسامة اإلصابة وخطورهتا.
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ـ دعو التعويض وفق املسؤولية التقصريية. رشطها. حتقق أركاهنا الثالثة. ٢
 اخلطأ والرضر والعالقة السببية.

رتتبة عىل اإلصابة املبارشة ـ التعويض يدخل يف تقديره اآلثار الغري املبارشة وامل٣
 والعمليات اجلراحية. اإلصابات الغري املنصوص عليها تقدرها املحكمة.

ـ تقدير احلكم للتعويض من نسبة العجز الكلية دون اعتبار لنوع اإلصابات ٤
 البدنية التي حلقت بالطاعن وأروشها املقدرة رشعاً . أثره . نقض احلكم.

) من قانون اجلزاء العُامين والقرار السلطاين رقم ٥٨ـ ال تعارض بني املادة (٥
 يف تقدير التعويض. األخري يعترب مفصالً ملا أمجله األول.  ٢/٨٣
ـ حيدد تقدير التعويض عن الرضر الذي يلحق بالغري ويؤدي إىل الوفاة بمقدار ٦

 الدية.
ـ السلطة التقديرية للمحكمة تنحرص متى حدد القانون ضوابط وأطراً حتكم ٧

حتديد التعويض . املحكمة مقيدة يف حتديد إصابات العمل بام هو منصوص عليه 
من قانون اجلزاء ال جمال  ٥٨م) املادة ٤٠/١٩٧٧قانوناً باملرسوم السلطاين رقم (

 إلعامهلا يف التعويض عن إصابة العمل. علة ذلك.
و ـ تربئة املحكمة للمتهم لعدم كفاية األدلة ال يكفي سندا إلثبات الدع٨

الكيدية. املطالبة بالتعويض أمام املحكمة املدنية . رشطه. إثبات الرباءة مما نسب 
 إليه وسوء نية خصمة.

ـ عنارص تقدير التعويض عن الفصل التعسفي عنارص موضوعية تقوم عىل ثالثة ٩
 ضوابط هي: مدة العمل وراتب العامل وفرصته يف احلصول عىل عمل جديد.

 اف يف تعديل قيمة التعويض. رشطه. ـ سلطة حمكمة االستئن١٠
ـ سكوت احلكم عن الطلبات يعد رفضا ضمنيا هلا . استحقاق التعويض ١١

 مقصور عىل املترضر احلقيقي دون سواه.
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ـ التعويض ال يكون إال عن الرضر املبارش الذي ال يستطيع املرضور مهام عمل ١٢
ي الرضر وسكوته مدة من احتياطات أن يوقفه ، عدم بذل املرضور أي جهد لتفاد

 طويلة عن املطالبة بالتعويض. نتيجته عدم أحقيته يف التعويض .
ـ القايض املدين ليس ملزما يف احلكم بالتعويض بام توصل إليه القايض ١٣

 اجلزائي.
ـ وضع حد أقىص للتعويض عند تعدد اإلصابات بام ال يتجاوز جمموعه مخس ١٤

 .٢/٨٣ر السلطاين رقم الفاً للقراديات ، يعترب اجتهاداً خم
ـ إنتقادات املوظف من خالل رفع شكو إىل مسؤوليه من غري تروجيها ١٥

 وإعالم الكافة قرينة عىل حسن النية. أثره ال يوجب التعويض.
ـ التعويض يشمل كافة األرضار املادية و املعنوية . القرار السلطانى بني كيفية ١٦

الرشعية . التعويض املعنو تقدره تقدير الديات واألروش وربطها بالقواعد 
 املحكمة . علة ذلك . صعوبة حتديد التعويض أو تقديره مقدماً .

اق أو نص يقدر وجود إتف حمكمة املوضوع ىف تقدير التعويضـ سلطة ١٧
. دور املحكمة اإلستيثاق من ال جمال إلعامل السلطة التقديرية. اثره . التعويض

قدية أم تقصريية . القضاء بالتعويض اإلتفاقى عنارص اخلطأ وقيام املسؤولية ع
 كجزاء .

ـ ال يصح مطالبة مؤسسات الدولة بالتعويض عن الرضر الناتج عن تطبيقها ١٨
للقانون . رشطه . أن ال يكون عملها كيديا أو قصد منه الرضر . عبء اإلثبات 

 عىل من يدعي ذلك. 
واعد موضوعية . معيار ـ  قواعد  تقدير التعويض يف الرشيعة اإلسالمية ق١٩

 التقدير.
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) من قانون اجلزاء يكون وفق قواعد ٥٨تقدير التعويض بموجب املادة ( -
) من قانون اجلزاء وأحكام قانون ٥٨الديات واألروش. ال تعارض بني املادة  (

 تأمني املركبات.
ـاحلد األعىل املقرر للتعويض وفقاً مللحق احلوادث الشخصية هو مبلغ مخسة ٢٠
 ف ريال عامين. اإلستثناء. إتفاق الطرفني عىل خالف ذلك.آال

ـ دعو التعويض الناشئة عن تطبيق قانون التأمني ال تسمع بعد ميض سنتني ٢١
من احلادث ما مل تنقطع ، ينقطع التقادم بكتاب مسجل أو تسليم املستندات املتعلقة 

ون التأمني ال يقطع ) من قان١٦باملطالبة إىل املؤمن. اإلجراء املخالف للامدة (
 التقادم.

 القواعد القانونية:
 تعويض:

ـ جاء بالتقرير الطبي أنه ترتب عىل هذه اإلصابة أن عولج املصاب جراحياً ١
بمعنى إجراء عمليّة جراحيّة أو أكثر بالرأس كام جاء أيضاً بأن املصاب ما زال 

ض يف املستقبل لإلصابة بالرصع . وهذه ليست  يعاين من صداع شديد وأنه معرّ
جمرد تنبؤات مستقبليّة كام ذكرت الطاعنة وإنام هي إفادة علميّة مبنيّة عىل أساس 
من واقع اإلصابة يف الرأس ومع ذلك فهي ال تدخل يف تقدير التعويض ما مل 
تتحقق فعالً ، عىل أهنا توضع يف االعتبار عند تقدير مد جسامة اإلصابة 

 وخطورهتا.
 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٥ جلسة–مدنية أوىل عليا م ٢٠٠٨/ ٢٣٠(الطعن رقم 

 ٩ق  س) ٨:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١٠/٢٠٠٦/ ١١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ١٨٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٩٩:املبدأرقم
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ة ال بد أن تشتمل عىل أركان ثالثة اخلطأ ٢ ـ  كل دعو حتت املسؤولية التقصرييّ
كان الثالثة فال تكون هنالك والرضر وعالقة السببيّة فإذا انتفى أي من هذه األر

.ة تستوجب التعويض للشخص الذي أقام الدعو  مسؤولية تقصرييّ
 م ١٠/٢٠٠٨/ ٢٦ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٢٢٨(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ١٩:املبدأرقم
 ينظر:

 م ٢/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٣٤٠(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٥٢:املبدأرقم

 م ٣/٢٠٠٩/ ١ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٨/ ٥٣٥(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ٣٧:املبدأرقم

ـ وملا كان املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن التعويض ال يقترص عىل اإلصابات ٣
وإنام يمتد ليشمل كافة العمليات اجلراحية املرتبطة باإلصابات وكذا اآلثار التي 

حلقت بالطاعن واملبينة باملستند  ترتتب عىل هذه اإلصابات وكانت اإلصابات التي
م تتجاوز يف تقريرها ما اعتمد عليه احلكم يف تقدير  ٢٠٠٧يوليو  ٣٠الطبي املؤرخ 

التعويض إذ هي خلع مرتد مع كرس ملتئم يف مفصل الكتف األيرس مع حتديد 
واضح يف حركة مفصل الكتف وكرس يف هناية عظم الكوع األيرس متأخر االلتئام 

أسالك حديدية مع حتدد يف حركة الساعد األيرس باإلضافة إىل مثبت بواسطة 
وجود رضر يف األعصاب املحركة لعضالت الكتف نتيجة تأثر أعصاب احلزمة 
الذراعية ، فإن املصاب يستحق تعويضاً عن كافة اإلصابات سواءً نتجت عن 

مثل  احلادث مبارشة أو ترتبت عىل اإلصابات من آثار أو اقتىض التطبيب تسبيبها
العمليات اجلراحية وتثبيت األسالك والصفائح املعدنية بجسم املصاب وغريها 
كام وأن عدم النص عىل بعض اإلصابات ال يعني عدم التعويض عنها إذ ختضع يف 
هذه احلال لقياسها باإلصابات األخر أو لتقدير املحكمة وهذا ما يسمى 

 بحكومة العدل.
 م١/٢٠٠٩/ ٢٤ جلسة–ىل عليا(أ)م مدنية أو ٢٠٠٨/ ٤٠٥(الطعن رقم 

 ٩) س ق ١٣بدأ رقم:امل
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 ينظر:
 م ٤/٢٠٠٦/ ١ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ١٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٥٧:املبدأرقم
 م ٤/٢٠١٠/ ٣ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ١٠٦٥(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ١٢:املبدأرقم
لذي جيب أن يتحدد ـ نسبة العجز الكلية ال تصلح أساساً لتقدير التعويض ا٤

حسب نوع اإلصابة وموضعها يف اجلسم ، إنام قد يفيد يف حالة الذهاب باملنفعة 
اجلزئية لعضو من األعضاء ـ وإذا كان احلكم املطعون فيه قد ذهب إىل تقدير 
التعويض عىل أساس نسبة العجز الكلية دون اعتبار لنوع اإلصابات البدنية التي 

قدرة رشعاً ، وكان قد أغفل ذكر بعض اإلصابات حلقت بالطاعن وأروشها امل
املؤثرة يف تقدير التعويض فإنه يكون خمالفاً للقانون ولقصور أسبابه مما يتعني معه 

 القضاء بنقضه.
 م ١١/٢٠٠٧/ ٣ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٢٠٨(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٣:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١٠/٢٠٠٧/ ٢٠ جلسة–ام مدنية أوىل علي ٢٠٠٧/ ١٤٣(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ١١:املبدأرقم

 م ٤/٢٠١٠/ ٣ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٩٦٨(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ١١:املبدأرقم
كل جريمة تلحق بالغري  ") من قانون اجلزاء العُامين تنص عىل : ٥٨ـ املادة (٥

 "رضراً مادياً كان أم معنوياً حيكم عىل فاعلها بالتعويض عند طلب املرضور 
حتيل يف شأن أحكام الديات  ٢/٨٣وكانت أحكام القرار السلطاين رقم 
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واألروش التفصيلية إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية ، فإنه ال تعارض بني املادة 
امين والقرار السلطاين ، بل إن األخري يعترب مفصالً ملا ٥٨( ) من قانون اجلزاء العُ

 أمجلته األوىل. 
 م ١٢/٢٠٠٧/ ١٥ جلسة–نية أوىل عليام مد ٢٠٠٧/ ٣٢٠(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٢٣:املبدأرقم
ـ  وحيث إن املعمول به فقها وقضاءً ورشعاً وقانوناً يف حالة الوفاة أن ال يكون ٦

التعويض اجلابر للرضر إال بمقدار الدية الرشعية وهو ما أكده املرسوم السلطاين 
هنة الطب البرشي م الصادر بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة م٣٦/٢٠٠٣رقم 

وطب األسنان فإنه يتعني القضاء بتعويض الطاعن دية املتويف الرشعية مخسة آالف 
امين.  ريال عُ

 م ١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٣٠٢(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٢٦:املبدأرقم

 م٢٦/٦/٢٠٠٥جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٦٧و٦٦(الطعنان رقام 
 ٥ ) س ق٢٨:املبدأرقم

ـ متشياً مع التعريف الوارد يف قانون التعويض عن إصابات العمل الصادر ٧
م) ، والذي حيكم الواقعة التي نحن بصددها ٤٠/١٩٧٧باملرسوم السلطاين رقم (

، فالتعويض الذي تقيض به حمكمة املوضوع جيب أن ال خيرج عن مظلة هذا 
منه حسب كل حالة  ٣٢و٢٣القانون اخلاص بإصابات العمل والسيام املادتني 

ووقائعهام وتقوم اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز إلحتساب النسبة املئوية 
للرضر الذي يلحق باملصاب أثناء العمل ، وبذلك تقل سلطة املحكمة التقديرية 
يف حتديد التعويض طاملا ذلك حمدداً بالقانون عىل ضوء قواعد وقوالب قانونية 

 حمددة.
من قانون اجلزاء يف وقائع هذه الدعو التي نحن  ٥٨عامل املادة كام أنه ال جمال إل

بصددها ألننا لسنا بصدد جريمة وقعت عىل الغري استحق عليها التعويض عموماً 
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، بقدر ما نحن بصدد إصابات عمل ناجتة عن مبارشة املصاب املطعون ضده 
اين يف ذات م) ألعباء وظيفته لد املطعون ضده الث٣٧٨/٢٠٠٧األول يف الطعن (

 الطعن موقعاً اإلصابة عىل نفسه.
 م ٤/٢٠٠٨/ ٢٦ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٧/ ٣٧٨(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٣٢:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١/٢٠١٠/ ١١ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٩/ ٨١(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ١٠١:املبدأرقم

خمني فإن هيئة ـ إن األحكام تبنى عىل اجلزم واليقني ال عىل جمرد الشك والت٨
املحكمة عىل ضوء ما تقدم حتكم بإلغاء احلكم املستأنف وتربئة ساحة املتهم مما 
نسب إليه من جنحة إساة األمانة. وهذا احلكم يعنى بوضوح أن املحكمة اجلزائية 
االستئنافية مل تتوصل إىل صحة ادانة الطاعن بعد مرحلة الشك املعقول وانام 

ه ربام يكون املالك هلذا املحل املتنازع عليه وربام ال هنالك شك فرس ملصلحته بأن
 يكون لذلك فإن اإلدانة اجلزائية ليس يسندها اليقني فربأته ، وهنا يف الدعو
املدنية كام أسلفنا فإن مستو اإلثبات حيتم عىل الطاعن أن يثبت للمحكمة املدنية 

جيار السجل التجاري ملكيته للمحل املتنازع عليه واتفاقه مع املطعون ضدها با
مقابل مبلغ من املال بطرق االثبات املختلفة ، وكان عليه ايضا أن يثبت أن جلوء 
املطعون ضدها للقضاء مل يكن بحسن نية وانام جاء ذلك بسوء نية منها جتاهه ، 

 وأن توضح أسباب سوء النية املوجه إليه من قبل املطعون ضدها.
 م ١/٢٠٠٨/ ٦ جلسة–ية عليام مدنية ثان ٢٠٠٧/ ٤١١(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٤٥:املبدأرقم
ـ من املقرر يف هذه املحكمة أن املحكمة ترتكن يف تقدير التعويض إىل عنارص ٩

موضوعيّة هي مدة العمل ورواتب العامل وفرصته يف احلصول عىل عمل جديد ، 
وملا كان احلكم املطعون قد التزم هذا النظر عند تقديره لقيمة التعويض عن 

 لفصل التعسفي بالنسبة للمطعون ضده ، فإهنا تكون قد طبقت صحيح القانون.ا
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 م ١/٢٠٠٨/ ١٤ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ١٩٧(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٠٧:املبدأرقم
 ينظر :

 م ٣/٢٠٠٨/ ١٧ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٢٢٣(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ١٠٩:املبدأرقم

 م ١٠/٢٠٠٦/ ٩ سةجل–م عاميل عليا ٢٠٠٦/ ٨٦(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٦١:املبدأرقم
 م ٥/٢٠٠٥/ ٣٠ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ٣١(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٢٤:املبدأرقم
 م ٤/٢٠١٠/ ٢٦ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٩/ ٧٨(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ١٠٥:املبدأرقم
 م ١٠/٢٠٠٤/ ١١ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٤/ ٤٢(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٤٦:املبدأرقم
تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقصان من املحكمة االستئنافية أمر  ـ١٠

موضوعي يدخل يف سلطتها التقديريه تقىض فيه بام تراه مناسباً إال أن هذا مرشوط 
بأن يكون احلكم قد أحاط بعنارص املسؤولية املدنية من خطأ ورضر وعالقة سببية 

وص مؤدياً إىل النتيجة التي انتهى إحاطة كافية وأن يكون ما أورده يف هذا اخلص
 إليها.

 م ٤/٢٠٠٧/ ١٤ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٢٢٦(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٤٥:املبدأرقم

 ينظر:
 م٨/١١/٢٠٠٦ جلسة–م جتاري عليا ١٣٤/٢٠٠٦و١٠٣(الطعنان رقام 

 ٧ ق س) ١٠٧:املبدأرقم



١٨٠ 
 

 م ١/٢٠٠٦/ ٢١ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ٢٣٢(الطعن رقم 
 ٦ ق س) ٤٥:املبدأرقم

 م ٤/٢٠١٠/ ١٧ جلسة–م مدين عليا ٢٠٠٩/ ١٠٣٤(الطعن رقم 
 ١٠) س ق ١٣رقم: املبدأ

 م ٤/٢٠١٠/ ١٧ جلسة–م مدين عليا ٢٠٠٩/ ١٠٦٣(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ١٤:املبدأرقم

ـ إن سكوت احلكم املطعون فيه عن طلبات الطاعن الرامية إىل جرب رضره ١١
صلني له من جراء برت ساق ابنه يعد رفضاً ضمنياً باعتبار أن املادي واملعنوي احلا

الطاعن ال يستحق أي تعويض ال ماديا وال معنوياً ألن املترضر احلقيقي هو الذي 
 يستحق التعويض دون سواه.

 م ١/٢٠٠٧/ ٢٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٧٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٧٢:املبدأرقم
ه مدة طويلة حتى يرفع دعواه مطالباً بالتعويض ـ ولقد سكت املطعون ضد١٢

ومن املعلوم أن التعويض ال يكون إال للرضر املبارش الذي ال يستطيع املرضور 
مهام عمل من احتياطات أن يوقفه أما إذا تركه يستمر حتى يطالب بالتعويض فإن 

الً لتفادي اخلطأ يكون منسوباً إىل املرضور ألنه ملزم قانوناً بأن يبذل جهداً معقو
 ذلك الرضر وال يلزم أي أحد غريه بجرب ذلك الرضر.

 م ٤/٢٠٠٧/ ٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٣٨٣(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٨٢:املبدأرقم

 ينظر:
 م ٣/٢٠٠٧/ ١٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٣٩٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٨٠:املبدأرقم
 م ٥/٢٠٠٦/ ٨ ةجلس–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ١٦٩(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ١٠٧:املبدأرقم
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ـ إن القايض املدين جيوز له النظر يف عنارص الدعو املدنيّة ، ومد ثبوهتا وما ١٣
يلزم للتعويض إن وجد له وجهاً ، وهو ليس ملزماً بالتعويض وفقاً ملا توصل إليه 

 القايض اجلزائي.
 م ٤/٢٠٠٧/ ١٥ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٣٧٨(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٨٦:املبدأرقم
مل يقرر مخس ديات كحد أقىص حتى يعترب هذا  ٢/٨٣ـ القرار السلطاين رقم ١٤

قانوناً ملزماً واجب االتباع ومبنى حتديد سقف لعدد الديات عىل النحو الذي جاء 
يف احلكم املطعون فيه هو حمض اجتهاد من املحكمة التي أصدرت احلكم حيث 

كمة مبدأ التعويض عن ست ديات يف التقرير بالعجز وقد اختذت املح"جاء 
واعتامداً عىل ما قررته قضت بتخفيض مقدار  "% لكل اجلسم١٠٠الكامل 

 التعويض.
 م ١١/٢٠٠٦/ ١٨ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ١٨٢(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٢٣:املبدأرقم
الصادر بتاريخ  ) بتعديل الديات واألروش١١٨/٢٠٠٨يراجع: املرسوم السلطاين رقم (

 م٥/١١/٢٠٠٨
ـ  انتقادات املطعون ضدها يف الطعن أعاله مل خترج عن كوهنا شكو رفعت ١٥

إىل املسؤولني يف اإلدارة التي يعمل هبا ، ومل تسع املطعون ضدها إىل تروجيها 
 وإعالمها إىل الكافة ، مما يعترب مؤرشاً إجيابياً لتوفر حسن النيّة.

 م٢١/٤/٢٠٠٧جلسةم مدنية أوىل عليا٣٦٩/٢٠٠٦و٣٦٨و٣٦٤(الطعون أرقام

 ٧) س ق ٤٧:املبدأرقم
ــ   إنام عنى ببيان  ٨٣/ ٨٢ـ القرار املذكور ــ  املقصود القرار السلطانى رقم ١٦

كيفية تقدير الديات واألروش وربطها بالقواعد الرشعية ومل يعرض للتعويض 
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، ولذلك فقد ترك أمره  املعنوي إذ يصعب حتديد هذا التعويض أو تقديره مقدماً 
 للمحكمة لتقديره وفقاً لعنارص الرضر.

 م ٣/٢٠٠٧/ ٢١ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٣٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٤٦:املبدأرقم

 ينظر:
 م ١/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٨٧(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٦٦:املبدأرقم
در التعويض فإن املحكمة هي ـ معلوم قانوناً أنه إذا مل يوجد اتفاق أو نص يق١٧

املنوط هبا تويل تقديره مراعاة لعنارص عدة ... أما إذا وجد النص عىل التعويض 
فإن املحكمة ال جمال لدهيا إلعامل سلطتها يف تقدير التعويض بل عليها االستيثاق 
من توفر عنارص اخلطأ وقيام املسؤولية املدنيّة عقدية كانت أم تقصريية وبقيام ذلك 

 يض بمبلغ التعويض املتفق عليه كجزاء.تق
 م ١١/٢٠٠٦/ ٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢٢٣(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١١٣:املبدأرقم
 ينظر:

 م ١١/٢٠٠٦/ ٢٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٢٤(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١١٩:املبدأرقم

 م ٥/٢٠٠٧/ ٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٤٣٦(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٥٣:املبدأرقم

ـ جيوز للسلطات املسؤولة عن اجلوازات أن تطلب من األجانب تقديم ١٨
جوازات سفرهم للسلطة للتأكد من رسيان اإلقامة وتلزم كافة املقيمني بتجديد 
تلك اإلقامة عند االنتهاء وقبل أن ينتهي بمدة حمددة وتكون الرشطة مسنودة يف 

ستعامل السلطة إال إذا استطاع ذلك اإلجراء بالقانون وال يكون هنالك إساءة ال
الشخص الطاعن أن يؤكد بأنه مستهدف ألسباب معينة ولكن كل األعامل 
القانونية التي تؤدهيا الدولة ملصلحة أمن وسالمة املواطنني مرشوعة وقانونية وال 
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جيوز أن تكون سبباً للتقايض إال بموجب خمالفة للقانون. ال جيوز ألي جهة أن 
ر حلق هبا من جراء األعامل القانونية التي تؤدهيا الدولة عرب تطالب بجرب أي رض

املؤسسات والوزارات واملصالح طاملا كان ذلك العمل وفقاً للقانون ومل يكن 
عمالً كيدياً أو عمالً قصد منه الرضر وال يستحق الطاعن جرب الرضر الذي يدعيه 

  الدولة.ألنه مل يثبت بأن ذلك الرضر قد خالف القوانني السارية يف
 م ٢/٢٠٠٧/ ١٨ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٦/ ٢٧٧(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ٧٦:املبدأرقم
ـ قواعد الرشيعة اإلسالمية املتعلقة بالتعويض هي قواعد موضوعية فإن ١٩

التعويض الذي بموجبها يكون دائامً ويف مجيع األحوال بالقدر الذي يزيل الرضر ـ 
ر يزال ـ وجرب ما فات من مصلحة مرشوعة دون إثراء عمالً بالقاعدة الفقهية الرض

 للمرضور بسبب اإلصابة.
) من قانون اجلزاء بام يمكن من تطبيقه إىل فقه ٥٨يرجع يف فهم نص املادة (  -

القانون الذي ال يعرف أسساً لتقدير التعويض ، فإن قراءة هذا النص يف ضوء 
 ١٠١/٩٦ادر باملرسوم السلطاين رقم املادة الثانية من النظام األسايس للدولة الص

التي تنص عىل أن الرشيعة االسالمية هي أساس الترشيع ، فإن فهمها ال يستقيم 
مما يعني أن تقدير  ٢/٨٣إال باستصحاب املادة الثانية من القرار السلطاين رقم 

التعويض بموجبه يف حاالت املوت واإلصابة اجلسدية يكون وفق قواعد الديات 
) من قانون اجلزاء وأحكام ٥٨، ولذا فال تعارض بني حكم املادة (واألروش 

قانون تأمني املركبات يف هذه اجلزئية ، إال إذا تضمن األخري أحكاماً خاصة حتدد 
 مقادير التعويض كام هو الشأن يف ملحق احلوادث الشخصية.

 م ٤/٢٠٠٧/ ١٤ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٦/ ٣٥٦(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ٤٦:املبدأرقم

 م ٣/٢٠١٠/ ٢٠ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٧٣٢(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ٩:املبدأرقم



١٨٤ 
 

ـ مبلغ اخلمسة اآلف ريال عامين الذي قيست نسب التعويض عليه إنام هو احلد ٢٠
األعىل وليس األدنى املقرر للتعويض وفقاً مللحق احلوادث الشخصية ، عىل أنه 

ا عىل رفع هذا احلد وذلك بتعديل أقساط التأمني جيوز للمؤمن واملؤمن له أن يتفق
 للتامشى مع رفع قيمة التعويض.

 م ٣/٢٠٠٦/ ٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٥/ ١٥٦(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٥٣:املبدأرقم
 ٣٤/١٩٩٤) من قانون التأمني الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٦ـ املادة ( ٢١

اشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء ال تسمع الدعو الن -تنص عىل أنه (أ
سنتني من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأهنا الدعو عىل أنه يف حالة 
ة غري  ة املتعلّقة باخلطر املؤمن أو تقديم بيانات جوهريّ إخفاء البيانات اجلوهريّ
صحيحة فإن مدة التقادم املذكورة ترسي من تاريخ علم صاحب املصلحة يف رفع 

  بالبيانات املخفاة أو البيانات الصحيحة.الدعو
وينقطع التقادم املشار إليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم  -ب 

قة باملطالبة إىل املؤمن املعني خالل الفرتة املشار إليها بتلك  املستندات املتعلّ
 الفقرة).

ون التأمني وحيث خيلص من هذه املادة أن دعو التعويض الناشئة عن تطبيق قان
ال تسمع بعد انقضاء سنتني من تاريخ حدوث الواقعة وتنقطع مدة التقادم 

 املذكورة بكتاب مسجل أو بتسليم املستندات املتعلّقة باملطالبة إىل املؤمن.
 أن الطاعنة أقامت الدعو وحيث إنه ملا كان ذلك وكان يبني من أوراق الدعو

جراء قاطع للتقادم وهو إعالمها وذلك بعد آخر إ ٢٨/٤/٢٠٠٧املاثلة يوم 
بام يكون معه أن الدعو قد رفعت  ٢..٩/٢/٢للمطعون ضدها بالواقعة يوم 

) من قانون التأمني املذكور أعاله وبالتايل وترتيباً ١٦خارج األجل املحدد باملادة (
عىل ذلك فإن حق املطالبة قد سقط بالتقادم خاصة وأن اخلطابات التي احتجت هبا 

) املذكورة بالنظر عىل ١٦ال تعد إجراءاً قاطعاً للتقادم عىل ضوء املادة ( الطاعنة



١٨٥ 
 

مضموهنا ال يدل بشكل قاطع عىل انقطاع التقادم بالشكل الذي حددته املادة 
) من قانون التأمني السالفة التضمني األمر الذي كان معه واحلالة ما قرر ١٦(

قىض به من سقوط حق الطاعنة احلكم املطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيام 
يف املطالبة حمل الدعو بالتقادم وأضحى معه تبعاً لذلك النعي عليه بالسبب 

 الوحيد للطعن عىل غري أساس تعنيّ رده.
 م ١/٢٠٠٩/ ٨ جلسة–م مدنية عليا ٢٠٠٩/ ٢٥٧(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٢٢:املبدأرقم
 م ٢/٢٠٠٥/ ٢٣ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٤/ ١٢٢(الطعن رقم 

 ٥) س ق ١٣:املبدأرقم
 تعيني

 القواعد
 ١............. ......................................تعيني.......

 موجز القواعد:
 تعيني:

تظلم املدعي من قرار وزير العدل لعدم شمول املرسوم بتعيينه يف وظيفة قاضٍ  -١
ن اإلدارية. مآله وختطيه يف الرتقية. إذا ثبت ترشيحه من قبل الوزير وجملس الشؤو

الرفض. علة ذلك. أن موضوع النزاع املرسوم وليس قرار الوزير واملراسيم 
 السلطانية حمصنة.
 القواعد القانونية:

 تعيني:
ــ وحيث إنه وفيام يتعلق باملوضوع فإنه ال خالف بني الطرفني يف كون املدعي ١

ن اإلدارية قد وقع ترشيحه من طرف وزير العدل بناءً عل قرار جملس الشؤو
لشغل وظيفة قايض حسب النظام املعمول به قبل تاريخ التعديل الواقع يف 

م إال أنه مل يقع قبوله ضمن ٩٨/٢٠٠٦م بموجب مرسوم سلطاين رقم ٢٠٠٦
م ومل يشمله هذا املرسوم وبذلك فقد وقع ٤٥/٢٠٠٥املرسوم السلطاين رقم 
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نازعة تصبح يف هذا املرسوم ختطيه يف التعيني يف وظيفة قايض مما يفهم منه وأن امل
وليست يف قرار الوزير ألن هذا األخري قام بام يوجبه عليه القانون ومل يعد مسؤوالً 

) من ٤١عام يتخذ يف شأن املدعي بموجب املرسوم املذكور خاصة وأن املادة (
م املتعلق بإصـدار النظام األسايس للدولة : ( ١٠١/٩٦املرسوم السلطاين رقم 

يس الدولة ، والقائد األعىل للقوات املسلحة ذاته مصونة ال متس السلطان رئ
واحرتامه واجب وأمره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر عىل رعايتها 

 ومحايتها.. ).
 م ٤/٢٠٠٩/ ٢٠ جلسة–م شؤون القضاة  ٢٠٠٨/ ٤(الطعن رقم 

 ٩ ق س) ٥٩:املبدأرقم
 تقادم

 القواعد
 ١٣ -١............... ...................................تقادم.....

 موجز القواعد:
 تقادم:

ـ التقادم ال يسقط احلق وإنام يمنع سامع الدعو عند اإلنكار . ال تسقط ١
 الدعو بالتقادم عند وجود مانع من رفعها.

 ــ املطالبة باحلق املدين تبدأ مدة رسيان التقادم من بعد صدور احلكم اجلنائي.
لتقادم بإقرار املدين بحق الدائن . اإلقرار الذي يقطع التقادم قد يكون ـ انقطاع  ا٢

رصحياً أو ضمنياً وقد يكون مكتوباً أو غري مكتوب . اإلقرار الضمني يستخلص 
مما يصدر من املدين ويفيد معنى اإلقرار بالدين . أمثلة . اإلقرار الضمني يقدره 

 مة العليا . رشطه.قاىض املوضوع وال خيضع تقديره لرقابة املحك
ـ التقادم رشطه. حيازة من بيده اليشء عىل مرأ ومسمع من خصمه ومن غري ٣

 إنكار طوال مدة التقادم عرش سنني.
ال حيازة لرشيك عىل "ـ أحكام التقادم املسقط ال ترسي عىل الرشيك . لقاعدة . ٤

 ."رشيك..
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خص العادي ـ إخفاء العيب و تعمد الغش يف املسائل التي ال يمكن للش٥
 اكتشافها إال بعد االستعانة بأهل اخلربة. أثره . عدم جواز الدفع بالتقادم لتفاد

 ضامن البائع لعيوب املبيع.
ـ للعامل الذي يفصل من عمله رفع شكواه إىل دائرة تسوية املنازعات العاملية ٦

) من قانون العمل، وذلك اإلجراء ١٠٦خالل مخسة عرش يوماً وفق نص املادة (
) من ذات القانون فيام يتعلق بسقوط احلق يف ٧خيرج عن النص الوارد باملادة (

املطالبة بالتقادم. أثره عدم قبول الشكو حالة تقديمها للدائرة املختصة بعد مخسة 
 عرش يوماً.

ـ الدفع  بالتقادم املسقط ليس من النظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته للوهلة ٧
كمة العليا . علة ذلك . البت ىف مسألة التقادم يتوقف عىل أمور األوىل أمام املح

واقعية . أثر خمالفة ذلك . االلتفات عن الدفع باعتباره دفعاً جديداً ال يتعلق 
 بالنظام العام .

ـ  وقوف رسيان التقادم ــ وفقاً للقواعد العامة ــ متى وجد مانع يتعذر معه ٨
املانع األدبى الذ حيول بني الدائن واملطالبة بحقه . املطالبة باحلق ولو كان أدبياً . 

مناطه . وجود صلة بني الدائن ومدينه تبعث عىل اإلحرتام والثقة والرهبة . مثال . 
تطور القوانني التى تنظم عالقات العمل . أثره . عدم قبول املانع األدبى كامنع 

 للمطالبة باحلقوق . 
دورية املتجددة . أثره . الراتب واحلقوق التى ــ األجور وملحقاهتا من احلقوق ال

 مل متض عليها سنة ال تسقط بالتقادم .
ـ التقادم املسقط . يبدأ رسيانه وفقاً للقواعد العامة من اليوم الذ يصبح فيه ٩

الدين مستحق األداء . السداد باألقساط جيعل كل قسط  مستقالً بذاته ىف تاريخ 
 إستحقاقه ورسيان تقادمه .
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ـ العقد التجار بالنسبة  ألحد العاقدين تطبق بشأن اإللتزامات الناشئة عنه ١٠
أحكام قانون التجارة .  مؤد ذلك  .  تقادم األحكام الصادرة ىف املنازعات 

 املتعلقة باالعامل التجارية بمرور عرش سنوات .  
) من ٤١١يتقادم الدين أو القرض الذي يدخل احلساب اجلاري وفقاً للامدة (ـ ١١

 ) خمالفة ذلك يؤثر البطالن.٤١٤قانون التجارة وليس املادة (
دعو التعويض الناشئة عن تطبيق قانون التأمني ال تسمع بعد ميض سنتني  ـ١٢

من احلادث ما مل تنقطع ، ينقطع التقادم بكتاب مسجل أو تسليم املستندات املتعلقة 
) من قانون التأمني ال يقطع ١٦باملطالبة إىل املؤمن. اإلجراء املخالف للامدة (

 التقادم.
 ـ تقادم دعو البطالن املطلق. مدته. الدفع بالتقادم ال يتعلق بالنظام العام.١٣

 القواعد القانونية:
 تقادم:

ـ إنه من املتفق عليه فقها وقضاءً رشعاً وقانوناً أن احلق ال يسقط بالتقادم مهام ١
ملدعي عىل املدعى عليه عند اإلنكار وعدم كانت املدة إال أن الدعو ال تسمع من ا

وجود عذر مانع من املطالبة سواء كان املانع مادياً أو أدبياً إذا مضت مدة معلومة 
عىل عدم املطالبة حسبام هو مقرر يف فقه القضاء عىل حسب نوع الدعو ووضعها 

 عدم سامعها أما إذا وجد مانع من إقامة الدعو ولو القائمة عليه عند من ير
 أدبياً فإن الدعو ال تسقط لعدم توفر رشوط التقادم املسقط.

من املتفق عليه أن املطالبة باحلق املدين ال ترسي عليها أحكام مدد التقادم إال بعد �
صدور احلكم اجلنائي بمعنى أنه بعد صدور احلكم اجلنائي تبدأ مدة رسيان 

 التقادم . 
 م ١/٢٠٠٨/ ٥ جلسة–ام مدنية أوىل علي ٢٠٠٧/ ٤١٩(الطعن رقم 

 ٨) س ق ٢٧بدأ رقم:امل
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ـ املقرر يف قضاء املحكمة العليا أن التقادم ينقطع إذا أقر املدين بحق الدائن ٢
 إقراراً رصحياً أو ضمنياً.

اإلقرار الرصيح ال يشرتط فيه أن يكون يف شكل خاص فأي تعبري عن إرادة املدين 
قرار مكتوباً أو غري مكتوب وذلك تفيد معنى اإلقرار بالدين يكفي وقد يكون اإل

كأن يكون يف صورة رسالة موجهة إىل الدائن أو يف صورة اتفاق بني الدائن 
واملدين أما اإلقرار الضمني يستخلص من أي عمل يصدر عن املدين يمكن أن 
يفيد معنى اإلقرار بالدين وذلك كأن يعرض املدين مقاصة يف دين أو تسوية يف 

لفوائد أو قسطاً من الدين وأن قايض املوضوع هو الذي يقدر الدين أو أن يدفع ا
ما إذا كان العمل الذي صدر من املدين ينطوي عىل إقرار ضمني أم ال وال معقب 

 عىل تقديره من املحكمة العليا ما دام ذلك التقدير سائغاً.
 م ٦/٢٠٠٨/ ١٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٣٨٩(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٩٣:املبدأرقم
  نظر:ي

 م ٥/٢٠٠٧/ ٢٥ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٨٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٧٨:املبدأرقم

٣ ـ من رشط التقادم أن يكون اخلصم احلائز بيده اليشء حيوزه ويمنعه عىل مرأ
ومسمع من خصمه طوال املدة التي وضعها الشارع للتقادم املكسب واخلصم 

ة بدليل قوله صىل اهللا عليه وسلم حارض ال يغري وال ينكر إىل أن مضت تلك املد
 (من حاز أرضاً وعمرها عرش سنني واخلصم حارض ال يغّري وال ينكر ..).

 م ٥/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ١٠٢(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٨:املبدأرقم

ـ الرشيك يف اليشء ال جتري عليه أحكام التقادم املسقط لقوله صىل اهللا عليه ٤
 وهؤالء يدعون الرشكة . "يك عىل رشيك..ال حيازة لرش"وسلم 

 م ٥/٢٠٠٨/ ٣ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٧/ ١٠٢(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٨:املبدأرقم
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( وال يفيد أنه) من القانـون املذكورة تنص عىل ١١٨ـ  الفقرة الثالثة من املادة (٥
 ).إذا كان قد تعهد إخفاء العيب غشاالبائع من السقوط أو من التقادم 

ثبت فنياً كام سبقت اإلشارة إىل ذلك أن املطعون ضدها تعمدت الغش يف  طاملا 
التوصيالت الكهربائية يف غرفة القيادة وذلك لقيامها برتكيب أسالك كهربائية غري 
مالئمة للبحر وهي من املسائل التي ال يستطيع الشخص العادي اكتشافها وإنَّام ال 

ال يمكن للمطعون ضدها أن تدفـع  يتوصل إىل معرفتها إال أهل اخلربة وعليه
 ) املذكورة أعاله١١٨الدعو بالتقادم تطبيقاً للامدة (

 م ١/٢٠٠٨/ ٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٢٠٨(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٨٥:املبدأرقم
ـ أن احلكم املطعون فيه جانبه الصواب عندما ساير حمكمة أول درجة من رفض ٦

) من ١٠٦بعد امليعاد املنصوص عليه باملادة (الدفع بعدم قبول الشكو لتقديمها 
) من ذات القانون تضمن ٧قانون العمل وأسس رفضه هذا عىل أن نص املادة (
) من قانون العمل تبني ١٠٦كافة املطالبات خالل عام ويرد عليه بأن نص املادة (

إجراءات رفع الشكو إىل دائرة تسوية املنازعات العاملية وحددهتا بخمسة عرش 
وماً للعامل الذي يفصل من العمل وهذا اإلجراء خيرج من النص العام الوارد يف ي

) من ذات القانون التي تقر فيها بسقوط حق العامل يف املطالبة بأي حق ٧املادة (
 .عد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقهمن احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون ب

 م ٣/٢٠٠٨/ ٣ لسةج–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٢٢٩(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ١٠٨:املبدأرقم
ـ الدفع بسقوط حق املطالبة بمرور الزمن ليس من النظام العام وعليه ال جيوز ٧

إثارته للوهلة األوىل أمام املحكمة العليا إذ جيب أن يتم التمسك به أمام حمكمة 
حها املوضوع لتقول فيه كلمتها ألن البت فيه يتوقف عىل أمور واقعية ال جيوز طر

ابتداء أمام املحكمة العليا وطاملا أن الطاعنة مل يسبق هلا أن دفعت بالتقادم أمام 
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حمكمة املوضوع فإن دفعها هذا تلتفت عنه هذه املحكمة باعتباره دفعاً جديداً ال 
 يتعلق بالنظام العام .

 م ٦/٢٠٠٧/ ١٨ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٩٢(الطعن رقم 
 ٧) س ق ١٨٣:املبدأرقم

 :ينظر
 م ٢/٢٠٠٦/ ٢٠ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ١٤٥(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٩٩:املبدأرقم
 م ٤/٢٠٠٦/ ٢٤ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٥/ ٢٠٢(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ١٠٦:املبدأرقم
 م ٥/٢٠٠٤/ ٢٤ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٤/ ٢٧(الطعن رقم 

 ٤) س ق ٤:املبدأرقم
ادم يقف وال يرسي كلام وجد مانع يتعذر ـ  املقرر وفقاً للقواعد العامة أن التق٨

معه عىل الدائن أن يطالب بحقه ولو كان املانع أدبياً إال أن مناط تقرير ما إذا كان 
هنالك مانع أديب حيول بني الدائن واملطالبة بحقه وقت استحقاقه أن تكون هنالك 

ها عىل صلة ما بينه وبني مدينه تبعث عىل االحرتام والثقة والرهبة يستحيل مع
الدائن أدبياً أن يطالب بحقه كالعالقة بني األصيل ونائبة والعالقة بني الزوجني 
والعالقة بني األصول وفروعهم ..وقد كانت يف السابق تعترب عالقة العمل مانعاً 
أدبياً يوقف رسيان التقادم غري أن ذلك ، وإن كان يصح يف العصور السابقة أيام 

له تتسم بام يشبه السيطرة واهليمنة ، ويف هذه كانت عالقة صاحب العمل بعام
احلالة يتصور أن العامل األديب ماثل حال رسيان عالقة العمل .. إال أنه بام طرأ يف 
احلياة من تطور وبروز القوانني التي تنظم عالقات العمل بني العامل وصاحب 

العقد فقد  العمل والتي تكفل للعامل حقوقه القانونية وحتفظ التوازن بني طريف
كامنع للعامل من املطالبة أصبح من غري املقبول منطقاً قبول العامل األديب 

 .بحقوقه
ـ األجور وملحقاهتا هي من احلقوق الدورية املتجددة ، وكان من املقرر قانوناً 

) من قانون العمل أن حق العامل يسقط بعد سنة من ٧وفق ما نصت عليه املادة (
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ن مؤد ذلك أن الراتب واحلقوق التي مل متض عليها سنة تاريخ استحقاق احلق فإ
 تكون مستحقة ومل تسقط بالتقادم احلويل املذكور.

 م ٥/٢٠٠٧/ ٢٥ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ٢٩(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٧٥:املبدأرقم

 م ٤/٢٠١٠/ ٥ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٩/ ١٣٥(الطعن رقم 
 ١٠ ق س) ١٠٤:املبدأرقم

للقواعد العامة أنه ال يبدأ رسيان التقادم املسقط إال من اليوم الذي  املقرر وفقاً ـ ٩
يصبح فيه الدين مستحق األداء ، وملا كان السداد عن طريق األقساط ، جيعل كل 

 قسط مستقالً بذاته فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ استحقاق كل قسط عىل حدة .
 م ١/٢٠٠٧/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٧٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٣٢:املبدأرقم
ـ إذا كان العقد جتارياً بالنسبة إىل أحد املتعاقدين دون اآلخر رست أحكام ١٠

قانون التجارة عىل التزامات كل منهام الناشئة عن هذا العقد ، وتسقط بمرور عرش 
سنوات األحكام النهائيّة الصادرة يف املنازعات الناشئة عن تلك االلتزامات 

 بأعامهلم التجاريةاملتعلقة 
 م ١/٢٠٠٧/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٣٤٤(الطعن رقم 

 ٧ ق س) ١٣٣:املبدأرقم
 م ١/٢٠١٠/ ٢٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ٢٩٨(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٨٥:املبدأرقم
 م ٢/٢٠١٠/ ١٠ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ١٧٥(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٨٩:املبدأرقم
الذي يدخل يف احلساب اجلاري ال يظل خاضعاً للتقادم الدين أو القرض  -١١

اخلاص به بل يصبح جزءاً من هذا ا حلساب ويسهم يف تكوين رصيده النهائي 
) ٤١١الذي يظهر عند قفله وهذا الرصيد خيضع للتقادم املنصوص عليه يف املادة (

ل تقادم ) تتناو٤١١) من ذات القانون إذ إن املادة (٤١٤من قانون التجارة وليس (
) التي يعتمد عليها الطاعنون تتناول ٤١٤دين الرصيد وعوائده يف حني أن املادة (

تقادم كل دعو تتناول احلساب اجلاري فيام خيتص بتصحيح احلساب من جراء 
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) ٤١١غلط أو إغفال أو تكرار يف القيد أو غري ذلك بخالف ما تنص عليه املادة (
ائده فيتقادم هذا الدين وعوائده بميض مخس والتي تتناول تقادم دين الرصيد وعو

 عرشة سنة وفقاً للقواعد العامة.
 م ٣/٢٠١٠/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٩/ ١٢٠(الطعن رقم 

 ١٠ ق س) ٩٥:املبدأرقم
 ٣٤/١٩٩٤) من قانون التأمني الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٦ـ املادة ( ١٢

تطبيق هذا القانون بعد انقضاء  ال تسمع الدعو الناشئة عن -تنص عىل أنه (أ
سنتني من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأهنا الدعو عىل أنه يف حالة 
ة غري  ة املتعلّقة باخلطر املؤمن أو تقديم بيانات جوهريّ إخفاء البيانات اجلوهريّ
صحيحة فإن مدة التقادم املذكورة ترسي من تاريخ علم صاحب املصلحة يف رفع 

 انات املخفاة أو البيانات الصحيحة.الدعو بالبي
وينقطع التقادم املشار إليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم  -ب 

قة باملطالبة إىل املؤمن املعني خالل الفرتة املشار إليها بتلك  املستندات املتعلّ
 الفقرة).

مني وحيث خيلص من هذه املادة أن دعو التعويض الناشئة عن تطبيق قانون التأ
ال تسمع بعد انقضاء سنتني من تاريخ حدوث الواقعة وتنقطع مدة التقادم 

 املذكورة بكتاب مسجل أو بتسليم املستندات املتعلّقة باملطالبة إىل املؤمن.
 أن الطاعنة أقامت الدعو وحيث إنه ملا كان ذلك وكان يبني من أوراق الدعو

طع للتقادم وهو إعالمها وذلك بعد آخر إجراء قا ٢٨/٤/٢٠٠٧املاثلة يوم 
بام يكون معه أن الدعو قد رفعت  ٢..٩/٢/٢للمطعون ضدها بالواقعة يوم 

) من قانون التأمني املذكور أعاله وبالتايل وترتيباً ١٦خارج األجل املحدد باملادة (
عىل ذلك فإن حق املطالبة قد سقط بالتقادم خاصة وأن اخلطابات التي احتجت هبا 

) املذكورة بالنظر عىل ١٦إجراءاً قاطعاً للتقادم عىل ضوء املادة ( الطاعنة ال تعد
مضموهنا ال يدل بشكل قاطع عىل انقطاع التقادم بالشكل الذي حددته املادة 
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) من قانون التأمني السالفة التضمني األمر الذي كان معه واحلالة ما قرر ١٦(
من سقوط حق الطاعنة احلكم املطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيام قىض به 

يف املطالبة حمل الدعو بالتقادم وأضحى معه تبعاً لذلك النعي عليه بالسبب 
 الوحيد للطعن عىل غري أساس تعنيّ رده

 م ١١/٢٠١٠/ ٨ جلسة–م مدين عليا ٢٠٠٩/ ٢٥٧(الطعن رقم 

 ١٠) س ق ٢٢أ رقم:املبد
 يرد نص قانوين مدة تقادم دعو البطالن املطلق  تكون مخس عرشة سنة ما مل -١٣

 حيدد مدة أقل.
الدفع بالتقادم ال يتعلق بالنظام العام إذ ال جيوز للمحكمة أن تقيض بالتقادم من  -

تلقاء نفسها بل جيب أن يكون ذلك بناءً عىل طلب املدين أو بناءً عىل طلب دائنيه 
 .أو أي شخص له مصلحة فيه

 م ٦/٢٠٠٥/ ٨ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ٤٠(الطعن رقم 

 ٥) س ق ٥٧:املبدأرقم
 تنفيذ

 القواعد
 ٥-١..............................نفيذ..........................ت

 موجز القواعد:
 تنفيذ:

ـ حاالت استئناف حكم إيقاع البيع . وجود عيب يف إجراءات املزايدة، أو يف ١
اع البيع شكل احلكم . الطعن يف إجراءات التنفيذ أو احلجز السابقة حلكم إيق

يكون قبل صدور احلكم بإيقاع البيع . أثر صدور حكم إيقاع البيع . عدم جواز 
 إثارة اإلجراءات السابقة للحكم.
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ـ إغفال القايض تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ ال يرتتب عليه البطالن . ٢
مؤداه . جواز تقديرها بناءً عىل أمر عىل عريضة . إلزام الرايس عليه املزاد 

 صاريف باعتبارها من ملحقات الثمن.بامل
ـ كل اموال املدين ضامنة لديونه . التنفيذ عليها ال يعد تعدياً . أثر ذلك عىل ٣

 أموال الكفالء ورشكات التأمني .
ـ  تنفيذ احلكم األجنبى بالسلطنة . رشوطه . الرشوط املحددة قانوناً مل تتضمن ٤

تكون هى األوىل بالتطبيق دون النظر  وجود إتفاقية أو معاهدة . حال وجود إتفاقية
للرشوط القانونية . القانون األملانى خيضع إختصاص املحاكم األجنبية لقواعد 
 اإلختصاص العام املبارش بينام السلطنة لإلختصاص العام غري املبارش . مؤد

 ذلك . إختالل رشط املعاملة باملثل.
 ذ عدم اخلوض فيه. ماهيته.ـ موضوع املنازعة الذي يتوجب عىل قايض التنفي٥

 القواعد القانونية:
 تنفيذ:

ـ   املقرر يف قضاء هذه املحكمة إن إجراءات التنفيذ السابقة حلكم إيقاع بيع ١
العقار يتعني أن يطعن فيها قبل احلكم بإيقاع البيع والتي هي بطبيعة احلال سابقة 

حتى صدور حكم له ومنها إجراءات احلجز فإذا تقاعس املنفذ ضده عن الطعن 
إيقاع البيع فإنه ال جيوز له بعد ذلك إثارة ما سبق ذلك احلكم من إجراءات 
وينحرص حقه يف استئناف حكم البيع فقط يف حال وجود عيب يف إجراءات 

 املزايدة أو يف شكل احلكم.
 م ١٢/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٢٩١(الطعن رقم 

 ٨ ق س) ٨٢:املبدأرقم
إنه إذا أغفل قايض التنفيذ تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ املنصوص ـ  املقرر ٢

ة فال يرتتب عىل ذلك ٤٠٣عليها يف املادة ( ) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ
ثمة بطالن وجيوز له تقديرها بعد ذلك بأمر عىل عريضة تقدم إليه وفقاً للامدة 
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ة .. كام أن املقرر أنه يف هذه احلالة ) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجار١٩٠( يّ
يلتزم الرايس عليه املزاد باملصاريف عىل أهنا تعترب من ملحقات الثمن الرايس به 

) من قانون اإلجراءات ٤٠٤املزاد خاصة وأن الترشيع أوجب عليه يف املادة (
ة أن يودع كامل الثمن واملصاريف.  املدنيّة والتجاريّ

 م ١٢/٢٠٠٧/ ١٢ جلسة–جتاري عليا م ٢٠٠٧/ ٢٩١(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ٨٢:املبدأرقم

ـ من املقرر قانوناً أن كل أموال املدين تعترب ضامنة لديونه وال يعترب الدائن ٣
متعديا عىل حق أو مركز قانوين للمدين إن هو نفذ عىل أي من أمواله برصف 

و النظر عن وجود أموال ألشخاص آخرين ضامنة للدين كاموال الكفالء أ
 رشكات التأمني.

 م ١١/٢٠٠٦/ ٨جلسة  –م جتاري عليا ٢٠٠٦/ ٢١٧(الطعن رقم 
 ٧ ق س) ١٠٩:املبدأرقم

ـ إذا توافرت للحكم األجنبي املراد تنفيذه بالسلطنة الرشوط املحددة يف املادة ٤
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية جاز تنفيذه بالسلطنة دونام حاجة إىل  ٣٥٢

اهدة أما إذا وجدت إتفاقية أو معاهدة فهي األوىل بالتطبيق وفق إتفاقية أو مع
من قانون اإلجراءات املدنية  ٣٥٢الرشوط الواردة هبا دون النظر ملتطلبات املادة 

 والتجارية.
إن القانون األملاين خيضع إختصاص املحاكم األجنبية ملا يعرف بقواعد -

عامين يـخضع مسألة إختصاص اإلختصاص العام املبارش يف حني أن القانون ال
املحكمة األجنبية املراد تنفيذ حكمها يف السلطنة إىل قواعد اإلختصاص العام غري 
املبارش وقد يؤدي إعامل املعيارين إىل نتائج خمتلفة متاماً مما جيعل رشطاً أساسياً من 

 رشوط املعاملة باملثل قد إختل.
 م ١/٢٠٠٦/ ٢٥ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٥/ ١٧٦(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ٧٢:املبدأرقم
ـ يقصد بأصل احلق أو موضوع املنازعة الذي يتوجب عىل القايض أن ال يمسه ٥

عند الفصل يف إشكاالت التنفيذ الوقتية موضوع النزاع بوجه عام أياً كان سببها، 
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سواء كانت موجهة إىل حق الدائن املوضوعي أو إىل حقه يف التنفيذ اجلربي أو 
 نفيذ عىل مال بعينة أو إىل اإلجراءات من حيث صحتها أو غري ذلك.احلق يف الت

 م ١١/٢٠٠٤/ ٢٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٤/ ٤١(الطعن رقم 
 ٤) س ق ٥٠:املبدأرقم

 م ٦/٢٠٠٥/ ٢٩ جلسة–م رشعي عليا ٢٠٠٥/ ١٦و١٥(الطعنان رقام 
 ٥) س ق ١٨:املبدأرقم

 توكيل
 القواعد

 ٦ -١................ ..............................توكيل.........
 موجز القواعد:

 توكيل:
ـ رشط قبول صحيفة الطعن أن تكون موقعة من حمامٍ صدر التوكيل باسمه. ١

توكيل مكتب املحامي دون النص عىل اسم املحامي الذي وقع الصحيفة يف 
 التوكيل أثره رفض التوكيل لتقديمه من غري ذي صفة.

توكيل صادر من وكيل منتهية وكالته . غري صحيحة .  ـ األجراءات املبنية عىل٢
 للمحكمة أن تدفع به من ذات نفسها لتعلقه بالنظام العام.

ل فيه.٣ كّ  ـ األصل يف الوكيل األمانة يف إطار ما وُ
ـ اختيار صيغة الوكالة يرجع إىل املوكِل ، الوكيل ال يتعني عليه التدخل يف صيغة 

 الوكالة.
لتوكيل جيعل الوكالة مقيدة بام خصصته به. أثره انتفاء ـالتخصيص يف صيغة ا٤

الصفة الالزمة لقبول الطعن شكالً متى خال التوكيل من التقرير بالطعن أمام 
 املحكمة العليا
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ـ التوكيل باخلصومة ملكتب املحاماة . مكتب املحاماة يتمتع بالشخصية ٥
الصفة يف املحامى الذ اإلعتبارية ويمثله أشخاص طبيعيون هم املحامون . توافر 

 يعمل ىف املكتب عند توقيع صحيفة الطعن . 
ـ التوكيالت الصادرة  من أعضاء دول جملس التعاون ال يشرتط فيها اتباع ٦

 اإلجراءات املتبعة يف التوكيالت الصادرة من دولة أجنبية.
 القواعد القانونية:

 توكيل:
التجارية اشرتطت توقيع صحيفة من قانون اإلجراءات املدنية و ٢٤٣ـ إن املادة ١

من قانون  ٤٣الطعن من حمام مقبول للرتافع أمام املحكمة العليا ، وقضت املادة 
) بأن يتوىل املحامي متثيل ٧٨/٢٠٠٨املحاماة (املعدلة باملرسوم السلطاين رقم 

موكله يف النزاع املوكل فيه بموجب توكيل صادر باسمه ، فإن مقتىض ذلك أن 
صحيفة الطعن هو املحامي الذي ورد اسمه حتديداً يف سند الوكالة يكون من وقع 

، وبالنظر إىل سند الوكالة الذي أرفق مع صحيفة الطعن فإن الوكيل هو مكتب 
الدكتور ......  ، ووقعت صحيفة الطعن من حمام مل يرد اسمه يف التوكيل مما يعد 

له وإلزام الطاعنة معه الطعن مقدماً من غري ذي صفة متعيناً لذلك عدم قبو
 باملصاريف ومصادرة نصف الكفالة.

 م ١٢/٢٠٠٨/ ٢٠ جلسة–م مدنية أوىل عليا ٢٠٠٨/ ٤٠٦(الطعن رقم 
 ٩ ق س) ١١:املبدأرقم

ـ حيث إنه تبني أن التوكيل للمحامي .... املقبول أمام املحكمة العليا جاء من ٢
 املحامي ...  بعد انتهاء صالحية وكالته بأكثر من شهر.

يث إن إجراءات التقاضــي متعلقة بالنظام العام ، ويتعني اتباع الطريق الذي وح
 رسمه القانون يف طريقة الطعن ، وإال كان الطعن غري صحيح.



١٩٩ 
 

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٧٥حيث إنه عمالً باملواد 
يقدم سند توكيل  الطعن جيب أن يرفع بصحيفة يوقعها حمام مقبول أمام املحكمة

ساري املفعول وإال كانت اإلجراءات باطلة فيتعني عىل املحكمة العليا من تلقاء 
 نفسها احلكم بعدم قبول الطعن شكالً.

 م ١٢/٢٠٠٧/ ٩ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٣٨٩(الطعن رقم 

 ٨) س ق ٤٤:املبدأرقم
كّل فيه من سل٣ وك مهني وشخيص وهذا ـ األصل يف الوكيل األمانة يف إطار ما وُ

 يتضح جلياً يف كون الطاعن هو الذي اختاره وكيالً له يف دعواه.
ــ اختيار صيغة الوكالة فهو موكول إىل املوكل ألنه هو صاحب الشأن يف حقه 
وليس واجباً عىل الوكيل التدخل فيام ال يعنيه والقانون املشار إليه مل يلزمه حتامً 

يعرف حمتويات القانون فيام يتعلق باملحاماة وما بشأن ذلك وأما كونه عليه أن 
انطوت عليه أوراق الدعو فهو صحيح ألن املحامي البد له أن تكون لديه خربة 
فائقة ختولــه فيام وكل بصدده لكن ذلك ال حيتم عليه اختيار صيغة التوكيل عىل 

 سبيل الوجوب ، وإنام أمر ذلك إىل املوكل كام أسلفنا سابقاً.
 م ٢/٢٠٠٨/ ٢٤ جلسة–م مدنية ثانية عليا ٢٠٠٧/ ٥١٥رقم (الطعن 

 ٨ ق س) ٥٨:املبدأرقم
ـ ملا كان التوكيل الصادر من الطاعنة للموكل جاءت عامة شاملة جلميع أنواع ٤

املحاكم إال أنه عاد وخصص يف صيغة هذا التوكيل بقوله (واالستئناف والتامس 
ملحامي املوكل بأمور معيّنة ليس إعادة النظر ...والخ) فإن هذا التخصيص قيد ا

من بينها التقرير بالطعن أمام املحكمة العليا مما تنفي صفته الالزمة لقبول التقرير 
 بالطعن أمام املحكمة وبالتايل يتعني عدم قبوله شكالً للتقرير به من غري ذي صفة.

 م ١/٢٠٠٨/ ١٤ جلسة–م عاميل عليا ٢٠٠٧/ ١٤٩(الطعن رقم 
 ٨ ق س) ١٠٥:املبدأرقم



٢٠٠ 
 

ـ التوكيل باخلصومة صادر من الطاعن ملكتب ................... للمحاماة ٥
واالستشارات القانونية وهذا املكتب يعترب شخصية اعتبارية بحسبانه رشكة مدنية 
ومن البدهيي أن يمثله أشخاص طبيعيون من املحامني ، وملا كان األستاذ 

طعن من العاملني هبذا املكتب ومن ............... املحامي الذي وقع صحيفة ال
املحامني املقبولني أمام املحكمة العليا فإن صفته يف رفع الطعن تكون متوفرة 

 ويكون الدفع بالبطالن بال أساس .
 م٤/٢٠٠٨/ ٤ جلسة–م جتاري عليا ٢٠٠٧/ ٤٠٩و٣٩٧(الطعنان رقام 

 ٧ ق س) ١٤٨:املبدأرقم
جملس التعاون تعترب وكأهنا قد  ـإن التوكيالت الصادرة من أي من أعضاء دول٦

صدرت من تلك الدولة التي يراد أن يتم اإلجراء فيها وال تتبع اإلجراءات املعتادة 
يف التوكيالت الصادرة من دولة أجنبية إذ إن دول اخلليج ال تعترب بعضها أجنبي 

 عن بعض عىل األقل بموجب االتفاقات التي تم إبرامها.
 م ٢/٢٠٠٦/ ١٢ جلسة–نية أوىل عليام مد ٢٠٠٥/ ٢٤٠(الطعن رقم 

 ٦ ق س) ١٤:املبدأرقم
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٢٠٢ 
 

 

 مجعية
 القواعد

 ١................ ...............................مجعية.............
 موجز القواعد :

مدير اجلمعية أو سكرتريه أو املحصل املايل ليسوا مسؤولني بصفة شخصية . .١
تحصل فيها يرصفونه شهرياً ألعضاء اجلمعية نيابة عنهم . علة ذلك . أن املال امل

 نتيجة ذلك . جيب عىل املحكمة إدخال اآلخرين ملناقشة املسؤولية املدنية هلم .
 القواعد القانونية :

فاملسؤولية يف مثل هذه اجلمعيات مسؤولية مجاعية وهي تقع عىل عاتق اجلمعية  .١
رياً ألعضاء اجلمعية وال يكون مدير كلها إذ إن املال املتحصل فيها يرصف شه

اجلمعية أو سكرتريه أو املحصل املايل مسؤوالً بصفته الشخصية وإنام مسؤول نيابة 
عن اجلمعية وحينام أدخل آخرين كان ينبغي عىل املحكمة االبتدائية واإلستئنافيه  

تفــي إظهارمها كأطراف يف النزاع وذكر مسؤوليتهام ومراكزمها يف اجلمعية وأال تك
 بضمهام واحلكم عليها دون مناقشة املسؤولية املدنية هلام سوياً.

 رقمم١٩/٣/٢٠٠٦مدين أوىل عليا جلسة  -م ٣٤٤/٢٠٠٥ـم ( الطعن رقــ
 ) ٦) س ق (  ٢٤املبدأ ( 
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٢٠٤ 
 

 

 حجز
 القواعد

  ١............................ ...ظي).....................حجز (حتف
 ٢.......................... ...)........................حجز (تنفيذه 

 موجز القواعد :
 حجز (حتفظي) : 

ولكن االلتجاء إىل القضاء للذود عن احلق الذي حيميه القانون أمر مرشوع .١
 برشط إال يسيئ الشخص استعامل حقه يف االلتجاء إليه .

 حجز(تنفيذه ) :
دعو منازعة التنفيذ لرفع احلجز عن املال املحجوز هتدف يف املقام األول إىل .٢

 إثبات أن هذا املال ليس ملكاً للمحجوز عليه وإنام هو ملك ملدعي ملكيته .
 القواعد القانونية :

 حجز (حتفظي) :
إىل القضاء للذود عن احلق الذي حيميه القانون أمر مرشوع ولكن  االلتجاء .١

برشط إال يسيئ الشخص استعامل حقه يف االلتجاء إليه الذي يشمل ما ينص عليه 
القانون من إجراءات يتوصل هبا الشخص إىل حقوقه ومنها ما أجازه املرشع 

ال املبينة يف للدائن طلب توقيع احلجز التحفظي عىل منقوالت املدين يف األحو
وتعديالته التي كانت سارية  ٣٢/٨٣) من املرسوم السلطاين رقم ١٩املادة (

املفعول عند توقيع احلجز التحفظي ويكون استعامله هذا احلق غري مرشوع إذا 
كانت اإلجراءات املطلوبة كيدية ومشوبة بسوء النية وقصد األرضار باخلصم 

يدعي بوقوع رضر له من هذه  ويقع عبء اإلثبات عىل عاتق اخلصم الذي
اإلجراءات،  وجلوء الشخص إىل القضاء ورفض الدعو ال يفيد حتامً وبطريق 
اللزوم أن استعامله الدعو كوسيلة الستعامل احلق كان استعامالً غري مرشوع إذ 

 قد يكون رفض دعواه لضعف حجته.



٢٠٥ 
 

 م٢١/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤و٦( الطعنني 
 ) ٤ق ( ) س  ٢٤رقم املبدأ ( 

 حجز ( تنفيذه)  :
دعو منازعة التنفيذ لرفع احلجز عن املال املحجوز هتدف يف املقام األول إىل إثبات .٢

أن هذا املال ليس ملكاً للمحجوز عليه وإنام هو ملك ملدعي ملكيته ومن ثم فإن 
النعي هبذا الوجه استناداً إىل دعو االسرتداد برشوطها املنصوص عليها يف تلك 

نني مل يكن سديداً ومن ثم نرصف النظر عنه لعدم قيامه عىل صحيح القوا
النصوص التي حتكم منازعات التنفيذ املوضوعية املنصوص عليها يف قانون 

 اإلجراءات املدنية والتجارية العامين.
 م١/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٧/٢٠٠٤و ٧٦( الطعنني 

 ) ٤) س ق (  ٧٩(  -رقم املبدأ 
 حجية

 القواعد
 ٤- ١........................................ ................ية....حج

 ١٠- ٥...................... قيض........................حجية األمر امل
 موجز القواعد :

 حجية:
يفقد احلكم اجلزائي حجيته إذا فصل يف مسألة خارج اختصاصه، مثال حجية .١

 وصفها القانوين ونسبتها لفاعلها.احلكم القضائي تتعلق بوقوع اجلريمة و
املسألة القانونية املقصود هبا ما طرح  سابقاً امام املحكمة العليا وأبدت فيه رأياً،  .٢

مؤداها تكون بمثابة الشىء املحكوم فيه، أثرها يمتنع عىل حمكمة اإلحالة املساس 
 وض.هبذه احلجية وما عداها تعود فيه اخلصومة اىل ما قبل صدور احلكم املنق

تعني عىل املحكمة املحال إليها الدعو أن تتبع حكم املحكمة العليا يف املسألة .٣
 القانونيّة التي فصلت فيها .



٢٠٦ 
 

حجية األمر املقىض فيه  حجة فيام فصل فيه، مؤداها عدم جواز قبول دليل .٤
يناقضها، نطاقها نزاع قائم بني نفس اخلصوم، تعلق النزاع بذات احلق حمالً وسبباً 

 ا بالنظام العام .تعلقه
 حجية األمر املقيض:

 احلكم ال حيوز حجية األمر املقيض إال بني أطرافه ..٥
الدفع بحيازة قرار للجان املحلية حلجية األمر املقيض مآله الرفض، سنده. .٦

قانون األرايض ال يمنع من اللجوء إىل القضاء بعد استنفاذ اإلجراءات من اجلهة 
 املختصة .

األمر املقيض يمتنع معه رفع دعو جديدة تناقض ما قيض  احلكم احلائز حجية.٧
 به إال عن طريق الطعن بإحد طرق الطعن القانونية.

احلكم اجلزائي بالرباءة يقيد املدين فيام يتعلق بوقوع اجلريمة وبوصفها ونسبتها .٨
 إىل فاعلها.مناط التقييد .

رائي وليس احلكم بعدم قبول الدعو لرفعها من غري حمامٍ ٍ هو فصل إج.٩
موضوعيا، أثر ذلك يصح تصحيحها أو رفعها بدعو جديدة. نتيجته. ال حيوز 

 حجية األمر املقيض.
إحتاد املوضوع واخلصوم والسبب متثل أسس حجية األمر املقيض فيه،  .١٠

اختالف املراكز القانونية لألطراف يف الدعويني السابقة والالحقة جيعل حجية 
 احلكم السابق ليست مطلقة .

 القواعد القانونية: 
 حجية:

) من قانون اإلجراءات اجلزائيّة العامين ٢٨٠حجيّة احلكم اجلزائي وفقاً للامدة (.١
تتعلق بوقوع اجلريمة ووصفها القانوين ونسبتها إىل فاعلها ثمَّ احلكم بالرباءة أو 

إذا  باإلدانة استناداً إىل ذلك ومن ثمَّ فإن حجيّة احلكم اجلزائي ال يمكن األخذ هبا
خرج احلكم اجلزائي عن االختصاص وتناول مسألة مدنيّة بحتة مثل إبطال العقد 

 وتفسريه واستظهار نيّة طرفيه.
 م ٩/١٢/٢٠٠٦جلسة  -م مدين أوىل عليا ٤١/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٢٨مبدأ رقم (  



٢٠٧ 
 

استقر قضاء هذه املحكمة عىل أن املقصود باملسألة القانونية أن تكون قد .٢
رحت أمام املحكمة العليا وأبدت رأهيا فيها وبالتايل اكتسب رأهيا هذا ـ وهو ط

بمثابة حكم فيها ـ قوة اليشء املحكوم فيه بحيث يمتنع عىل حمكمة اإلحالة 
املساس هبذه احلجية ، أما ما عدا هذه املسألة فتعود فيها اخلصومة كام هي ويعود 

 املنقوض . اخلصوم إىل ما كانوا عليه قبل صدور احلكم
 م ١١/١٠/٢٠٠٦جلسة  -جتاري عليا  - ١٨٣/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٩٩مبدأ رقم (  
ة التي تلزم حمكمة ٢٦٠ووفقاً للامدة (.٣ ) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ

االستئناف املحال إليها النزاع باتباع حكم املحكمة العليا بخصوص املسألة 
ني عليها أن تبحث يف املسألة القانونيّة املحال إليها وهذا ال يعني القانونيّة فإنه يتع

بالرضورة االلتزام بالفصل يف الدعو فقد تكون حمكمة االستئناف ملزمة بإحالة 
النزاع يف الشق املتعلق باملسألة التي قررهتا املحكمة العليا إىل حمكمة أول درجة 

قايض أما وأهنا تقيض بعدم قبول حتى ال حيرم أحد اخلصوم درجة من درجات الت
 الدعو لعدم اكتامل الصفة يف الدعو فهذا يعترب خمالفاً للقانون.

 م ١٠/٢/٢٠٠٧جلسة  - أوىل عليا مدين -م ٢٣٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٤٢مبدأ رقم ( 

من املقرر أن األحكام التي حازت حجية األمر املقيض فيه  تكون حجة فيام .٤
اخلصومة وال جيوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن ال تكون  فصلت فيه من

لتلك األحكام هذه احلجية إال يف نزاع قائم بني اخلصوم أنفسهم دون أن تتغري 
صفاهتم وتعلق بذات احلق حمالً وسبباً وتقيض املحكمة هبذه احلجية من تلقاء 

 تجارية.) من قانون اإلجراءات املدنية وال١١١نفسها طبقاً للامدة (
 م ٨/١١/٢٠٠٦جلسة  -جتاري عليا  -م ٢٤٣/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١١١مبدأ رقم ( 



٢٠٨ 
 

 حجية األمر املقيض:
م والذي قضت فيه بأن األرض ١٥٠/٢٠٠٥حول حكم هذه الدائرة الرقم .٥

لـ.... فإنه حكم ال حيتج به عىل الطاعن .... وال يكتسب احلجية الواردة يف نص 
انون اإلثبات ، ألن الطاعن مل يكن طرفاً فيه واحلكم ال يلزم إال من ق ٥٥املادة 

أطرافه إذ معنى حجية األمر املقيض فيه يعني أن للحكم حجية فيام بني اخلصوم 
وبالنسبة إىل ذات احلق حمالً وسبباً فيكون حجة يف هذه احلدود حجة ال تقبل 

ثبت هذه احلجية الدحض وال تتزحزح إال بطريق من طرق الطعن يف احلكم وت
لكل حكم قطعي وال حتوز األحكام حجية األمر املقيض فيه إال يف نزاع قام بني 

 اخلصوم أنفسهم دون أن تتغري صفاهتم وتعلق بذات احلـــق حمالً وسبباً 
 م ١٨/١٠/٢٠٠٩جلسة  -مدين عليا  -م ٧٢/٢٠٠٩و  ٣٢( الطعنان رقمي 

 )١٠) س ق (  ١٥رقم املبدأ  ( 
كون أن اللجان املحليّة هلا حجيّة األمر املقيض فإنه قد تمَّ الرد  وما أثارته من.٦

عليها من أول درجة وهو كون قانون األرايض مل يمنع املواطن من اللجوء إىل 
 القضاء بعد استنفاد اإلجراءات من جهة االختصاص.

 م١٠/١٠/٢٠١٠جلسة  -مدين عليا  -م ٤١٢/٢٠٠٨( الطعن رقم
 )١٠) س ق ( ٥٠رقم املبدأ ( 

إذ املقرر أن لكل حكم قضائي قطعي حجية اليشء املحكوم فيه من يوم .٧
 صدوره ولو كان قابالً للطعن فيه ، وهذه احلجية متنع اخلصوم من رفع دعو
جديدة بإدعاءات تناقض ما قىض به هذا احلكم وال جيوز معها للمحكمة التي 

إذا كانت هي املحكمة  أصدرته وال ملحكمة غريها أن تعيد النظر فيام قىض به إال
 األعىل التي يرفع إليها الطعن بإحد طرق الطعن القانونية.

 ٢٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  -ية أوىل عليا مدن - ١٤٣/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ١١رقم املبدأ ( 
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احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة تكون له حجيّة تتقيد هبا املحكمة املدنيّة فيام .٨
وبوصفها ونسبتها إىل فاعلها سواء بني عىل انتفاء التهمة او  خيتص بوقوع اجلريمة

عدم كفاية األدلة ومناط التقيد هو أن يكون ما ورد يف احلكم اجلزائي رضورياً 
 لقيامه ، فإذا مل يكن رضورياً فال يقيد القايض املدين.

 م١٢/٤/٢٠٠٨جلسة  -مدنية أوىل عليا  -م ٤٨٣/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٣٠رقم املبدأ ( 

 م ٢٤/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤١/٢٠٠٤م ( الطعن رق
 ) ٤) س ق (  ٧٠رقم املبدأ ( 

لقد استقر قضاء هذه املحكمة عىل أن الدفع بعدم القبول الذي أيد يف الطعن .٩
يعني اعرتاض اخلصم عىل حق الدعو للخصم اآلخر بعدم توافر  ٧٢٦رقم 

اخلصم حلق الدعو بالنسبة  رشوطها لسبق الفصل فيها وهذا يتضمن انكار
للمشرت ويرمى إىل حكم بعدم قبول الدعو قبل الفصل يف موضوعها وهذا 
االعرتاض موجه عىل عدم صالحية إقامة الدعو واهلدف منه احلصول عىل 
حكم إجرائي بعدم قبول الدعو قبل الفصل يف املوضوع بمعنى عدم صالحية 

و يثري عقبة مسبقة تغنى القايض عن الدعو للنظر فيها بواسطة املحكمة فه
الفصل يف املوضوع وما كان صحيحاً أن تذهب املحكمة بعد أن توصلت إىل عدم 
قبول الدعو إىل مناقشة الثمن وأثره يف العقد ، وبتوصل املحكمة إىل عدم قبول 

من قانون املحاماة تكون قد فصلت إجرائيا يف النزاع  ٣١الدعو ملخالفتها للامدة 
الفصل اإلجرائي ال يمنع املشرتي من تصحيح الدعو ورفعها بواسطة  وهذا

حمام التزاما بقانون املحاماة وال تعد الدعو قد فصل يف موضوعها وهو واقعة 
الرشاء وجيوز له أن يقيم دعو منفصلة جديدة مصححة ملتزمة بالقانون وال 

 الطرفني وال حيرم يكون للحكم الصادر يف الشكل أي أثر يف املوضوع القائم بني
ذلك احلكم اإلجرائي املشرتي من إقامة دعواه بصحة البيع بعد تصحيح دعواه لذا 

م ٤٢٢/٢٠٠٧يكون احلكم الصادر من حمكمة االستئناف يف االستئناف رقم 
 بعدم جــواز نظر الدعـــو لسبق الفصل فيهــا غيـــر صحيح.

 ٢٧/٤/٢٠٠٨لسة ج -ية ثانية عليا مدن - ٤٥٧/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٦٥رقم املبدأ (  
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إن هذا احلكم حاز حجية األمر املقيض فيه فيام تضمنه من أسباب ودفاع .١٠
ودفوع موضوعاً وأطرافاً ، وال يكتسب هذه احلجية يف هذه الدعو فرغم أن 
الطاعنة واملطعون ضدها كان كالمها خمتصامً يف تلك الدعو إال أن كال منهام كان 

فاً عام عليه احلال يف هذه الدعو إذ كانت الطاعنة واملطعون ضدها مدعى خمتل
عليهام أي أن كليهام كان يف موقف دفاع لدفع دعو املدعية يف تلك الدعو وهي 
الرشكة ........ ، واملركز القانوين يف هذه الدعو خمتلف حيث إن الطاعنة هي 

فإن حجية ذلك احلكم ليست املدعية واملطعون ضدها مدعي عليها ، ومن ثم 
حجية مطلقة وإن اختلفت أسس قيام احلجية، وال حيكم عىل املطعون ضدها 

.ألن حكامً قد صدر ضدها يف تلك الدعو أخر بطريقة آلية يف دعو 
 م ٣٠/٦/٢٠٠٨جلسة  -جتاري عليا  -م ٩٦/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٩٨رقم املبدأ (  

 اري عليا،جت -م ٢/٢٠٠٥لطعن رقم ( ا
 ) ٥) س ق (  ٦٦رقم املبدأ ( 

 حساب مشرتك
 القواعد

 ١................... ............ك......................حساب مشرت
 موجز القواعد: 

جواز اإلتفاق عىل فتح حساب مشرتك حق عمالء احلساب املشرتك ىف اإليداع .١
 . والسحب منه، أثره تضامن العمالء ىف احلساب   املشرتك

 القواعد القانونية:
املقرر جواز فتح احلساب املشرتك ويتفق عميالن أو عدة عمالء عىل فتح .١

حساب واحد عىل وجه التضامن .. ويكون لكل منهم اإليداع يف احلساب املشرتك 
 وحق السحب منه .

 م٧/٣/٢٠٠٧جلسة  -جتاري عليا  -م ٣٢٥/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٤٢رقم املبدأ ( 
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 بةحس
 القواعد

 ٢ -١.................................... ة......................حسب
 موجز القواعد:

عىل القايض أن يتصد حسبة  بنفسه للدفع  املتعلق باحلالل واحلرام ولو مل يثره .١
 اخلصوم.

رفع الدعو حسبة يف املطالبة بحق املقربة والدفاع عن حرماهتا مقبولة . الدفع .٢
 فة رافعها حسبة . أثره الرفض.بعدم ص

 القواعد القانونية:
احلق ليس للمطعون ضده وإنام هو متعلق باحلرمة وهو من النظام العام ، .١

فاحلالل ما أحل اهللا واحلرام ما حرم، وألن احلسبة أصبحت عىل قايض املوضوع 
ني بعد أن ختىل الويل عن واليته وجعل أمرها إىل القايض وألنه عندما سأل الطرف

عام تم عليه االتفاق من املهر وأظهرا ما وقعا فيه من اخلطأ كان مسؤوالً أمام اهللا 
 سبحانه وتعاىل وكان لزاماً عليه أن يقيض بام يسعه. 

  ٢٤/٥/٢٠٠٨جلسة  -رشعي عليا  - ١٠٥/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٩رقم املبدأ (  

مة فقهاً وقضاءً حسبام نص دعو احلسبة مقبولة  ومعمول هبا يف األمور العا.٢
عليها الفقهاء يف اسفارهم وقد استقرت عليها أحكام السلف  من هذه األمة 
وخلفها عرب األجيال املاضية حتى يومنا هذا فاملطلع عىل مظنون أمهات تلك 
األحكام جيد إن شاء اهللا ضالته املنشودة وبغيته املطلوبة كام أن رشوطها قد 

ملاثلة حيث متثلت يف الذب عن املقربة باملحافظة عليها توافرت يف هذه الدعو ا
وصيانتها بتكملة سورها املتبقي خشية االعتداء عىل حرماهتا وحرمات مساكن 
األموات واهانتهم وعدم املساس بتلك العظام البالية واألجسام اهلامدة التي 

رهتا إىل عامل صارت يف بطون تلك احلفر بعد انتقاهلا من عامل احلياة الدنيا  وصريو
 اآلخرة.

 م ٢١/٥/٢٠٠٦جلسة  -مدين أوىل عليا  -م ٨٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٦) س ق (  ٤٢رقم املبدأ ( 
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 حراسة
 القواعد

 ١....................... ....................................حراسة.
 موجز القواعد:

مالكاً أو حائزاً أو احلراسة هي سيطرة فعلية عىل يشء بغض النظر عام إذا كان .١
 منتفعاً وسواء كانت هذه السيطرة مرشوعة أم غري مرشوعة.

 القواعد القانونية:
احلراسة هي سيطرة فعلية عىل يشء بغض النظر عام إذا كان مالكاً أو حائزاً أو .١

 منتفعاً وسواء كانت هذه السيطرة مرشوعة أم غري مرشوعة.
  م١٩/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢١/٢٠٠٤قم ( الطعن ر

 ) ٤) س ق (  ٣٧رقم املبدأ ( 
 حريق

 القواعد
 ١............ .حريق............................................... 

 موجز القواعد:
تقيض القواعد العامة بأن املستأجر الذي تسلم العني املؤجرة ومل تكن قد .١

عناية بام احرتقت فإنه جيب عليه أن يردها غري حمرتقة، وأن املستأجر مكلف بال
 يستأجر واملحافظة عليه كمحافظته عىل ماله .

 : القواعد القانونية
تقيض القواعد العامة بأن املستأجر الذي تسلم العني املؤجرة ومل تكن قد .١

احرتقت فإنه جيب عليه أن يردها غري حمرتقة، وأن املستأجر مكلف بالعناية بام 
ل رضر حيصل باملحل املؤجر عىل يستأجر واملحافظة عليه كمحافظته عىل ماله، فك

املستأجر إثبات أن ال يد له فيه كإمهال أو غريه وليس يف هذا التكليف مما خيرج عن 
حد الطاقة إذ أن املحل حتت يده، ويسهل عليه القيام بمثل هذا اإلثبات وذلك 
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بخالف املؤجر، فهو بعيد عن املحل وليس لديه ما يسمح له بمراقبته والعناية به، 
قى ما يقع من مثل حوادث احلريق، وعليه يرتتب عىل ذلك أن يعوض وأت

املستأجر صاحب العني عن مجيع األرضار التي أصابته ومنها دفع قيمة اإلجيارات 
 التي كانت عىل املؤجر. 

 م ٨/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٥/٢٠٠٤قم ( الطعن ر
 ) ٤٨) س ق (  ٨٨رقم املبدأ ( 

 حق التقايض
 القواعد

 ١............. .......................................حق التقايض...
 موجز القواعد:

اللجوء للقضاء يف حالة وجود أي دعو حق مكفول لكل مواطن، أثره ال .١
 يصح مقاضاة من جلأ للقضاء .

 القواعد القانونية: 
إن النظام األسايس للدولة أجاز لكافة املواطنني اللجوء للقضاء يف حالة وجود .١

 عو ، وال يرتتب عىل ذلك مقاضاة من جلأ للقضاء.أي د
 م ١٥/٤/٢٠٠٧جلسة  - ثانية عليا مدين -م ٣٧٨/٢٠٠٦(الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٨٦مبدأ رقم (  
 حق شخيص

 القواعد
 ١....................... .........حق شخيص.......................

 موجز القواعد:
 خيص ال يبارش إال بإذن صاحبه.الطعن أمام املحكمة العليا حق ش.١
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 القواعد القانونية: 
وتأسيساً عىل ذلك فإن الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا حق شخيص ملن .١

صدر احلكم ضده يامرسه أو ال يامرسه حسبام ير مصلحة له وليس ألحد غريه 
 أن ينوب عنه مبارشة هذا احلق إال بإذنه. 

 م ١٤/١/٢٠٠٨جلسة  -ا عاميل علي -م ١٤٩/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ١٠٥رقم املبدأ ( 

 حكم
 القواعد

 ١........................ .........................حكم............  
  ٣- ٢...................... .....................حكم(اإلحالة فيه)...

 ٥ - ٤........ ..............................حكم (أخطاؤه)............
  ٩ - ٦.......................................حكم(أسبابه)............. 
  ١١ -١٠............................................حكم(استئنافه)... 
 ١٢......................................حكم(إغفال الدفاع)......... 

 ١٣....................................ه)..................حكم (إلزام
 ١٤......... .............................م(إلغاؤه)...............حك 
 ١٨ - ١٥........................................حكم(بطالنه).......... 

 ٢٤ - ١٩.....................................حكم(تسبيبه).............
 ٢٦ - ٢٥............................تصحيح أسبابه).............حكم( 

 ٢٧...............................)......................حكم (تفسريه
 ٢٩ - ٢٨...... ......................كم(تناقضه)....................ح 

 ٣٠...... .............................توقيعه).................حكم (
 ٣٢ - ٣١... ........................حاالته)....................حكم ( 
 ٣٣.......... ............................حكم وطنى................ 
 ٣٤......................................م وقتي..................حك 
 ٣٥..........................................حكم(الفصل فيه)...... 
 ٣٩ - ٣٦...... ..........................كم(مسودته)...............ح 
  ٤٠...................................حكم(نقص بياناته)............. 
 ٤١................................... ضه)..................حكم(نق 
 ٤٢.................................. ..............فه).....حكم(وص 
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 موجز القواعد :
 حكم 

احلكم الذي خيري اخلصوم بني أمرين وال حيسم النزاع حكم غري مستوف .١
 ملقومات احلكم وأركانه . أثره . البطالن .

 حكم (اإلحالة فيه): 
الرد عليها  اقتصار حكم حمكمة االستنئاف عىل إيراد أسباب االستئناف، إحالة.٢

 للحكم املستأنف جائز قانوناً وال يشكل عيباً، رشطه عدم تقديم دفاع جديد.
إحالة احلكم اإلستئناىف إىل احلكم اإلبتدائى وتبنى أسبابه . عدم وجود خمالفة أو .٣

مانع قانونى، رشطه أن يكون احلكم اإلبتدائى معلالً تعليالً سائغاً مستوىف البيان 
 ومستمد مما له أصل ثابت باالوراق. 

 حكم (أخطاؤه): 
أو بالقضاة الذين  النقص أو اخلطأ الذي يؤدي إىل التجهيل باخلصوم وصفاهتم.٤

 اشرتكوا يف إصداره أثره بطالن احلكم.
اشتامل اسباب احلكم عىل أخطاء قانونية ال يبطله، رشطه أن ينتهى اىل نتيجة .٥

 صحيحة، مؤد ذلك قيام املحكمة العليا بتصحيحه دون نقضه .
 حكم (أسبابه):

تلك ملحكمة االستئناف االكتفاء بأسباب حمكمة أول درجة إذا ما رأت أن .٦
 األسباب صحيحة وكافية يف محل احلكم عليها .

تعارض األسباب مع املنطوق بحيث ال يمكن محل املنطوق عىل أسبابه أثره .٧
 نقض احلكم .

 اإلهبام والغموض والنقص يف تسبيب األحكام يعيبها ويستوجب نقضها..٨
أهم واجبات املحكمة متحيص دفاع اخلصم وفهم املراد منه ،  وإنزال حكم .٩

نون عليه الدفاع باملرافعة الشفوية أو املكتوبة أو بمستند، خمالفة ذلك قصور القا
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 أغفل جوهرياً قد يتغري به وجه الرأ يشوب احلكم، رشطه أن يكون الدفاع الذ
 ىف الدعو، القصور ال يتوافر إذا متسك اخلصم بدفاع ظاهر الفساد .

 حكم  (استئنافه):
ام الدائرة االبتدائية املشكلة من ثالثة قضاة ال أحكام قايض التنفيذ املستأنفة أم.١٠

تقبل الطعن عليها أمام املحكمة العليا، وأحكامه املستأنفة أمام حمكمة االستئناف 
) من قانون اإلجراءات املدنية ٣٣٩تقبل الطعن أمام املحكمة العليا، سنده:املادة (

 ) من ذات القانون.٢٣٩والتجارية مقروءة مع املادة ( 
ة بالطلبات اخلتامية . تعديل الطلبات بام ال تتجاوز األلف . أثره . ال العرب.١١

 يصح استئناف احلكم الصادر فيها .
 حكم  (إغفال الدفاع):

إغفال احلكم بحث دفاع أبداه اخلصم مؤداه قصور ىف أسباب احلكم،  أثره .١٢
 البطالن، رشطه أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً ىف نتيجة احلكم

 امه):حكم  (إلز
مبدأ عدم إلزامية أحكام املحكمة العليا للمحاكم األدنى إال أدبياً مقصور عىل .١٣

 االجتهادات القضائية . االستثناء . علته. 
 حكم (إلغاؤه): 

ليس ملحكمة االستئناف التصدي للموضوع يف حالة إلغاء حكم حمكمة أول .١٤
تعني إحالتها درجة القايض بعدم قبول الدعو لرفعها عىل غري ذي صفة، بل ي

 إليها حتى ال تفوت درجة من درجات التقايض .
 حكم  (بطالنه):

عدم توقيع مجيع القضاة الذين اشرتكوا يف احلكم عىل مسودته يرتب البطالن. .١٥
 تأسيس حمكمة االستئناف حكمها عىل أسبابه نتيجته. البطالن

انون من املحكمة العليا حتكم ببطالن احلكم املخالف للقواعد الرشعية والق.١٦
 تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

احلكم الذي يصدر ضد من مل يكن خصامً يف الدعو يعد معيباً بعيب جسيم. .١٧
القواعد واإلجراءات واألحكام املقررة أمام حمكمة الدرجة األوىل ترسي عىل 
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أحكام حمكمة االستئناف ما مل ينص القانون عىل غري ذلك. ال تنعقد اخلصومة ما مل 
علن املستأنف ضده . وللمحكمة أن تقيض من تلقاء نفسها ببطالن احلكم  لتعلقه ي

بالنظام العام . الفرق بني االنعدام والبطالن املطلق والنسبي . أثر كل منهام يف 
 التصحيح أو حتصنه بميض املدة ، وإجراءات دعو اإلبطال.

ة واليتها . احلكم الصادر ىف موضوع الدعو . تستنفذ به حمكمة أول درج.١٨
وجود بطالن شاب احلكم أو إجراءاته و أثر ىف احلكم . مؤداه . إلغاء احلكم 
والقضاء ىف الدعو موضوعاً . وجوب مراعاة اإلجراءات الصحيحة ىف احلكم 

 اجلديد .
 حكم  (تسبيبه):

مشتمالت ورقة احلكم أسبابه ومنطوقه وتسبيب احلكم إيراد للحجج .١٩
 بني عليها احلكم علة تسبيب األحكام. الواقعية والقانونية التي

جواز تأييد حمكمة اإلسئتناف للحكم اإلبتدائى اكتفاء بأسبابه ودون إضافة .٢٠
أسباب جديدة، رشطه أن يكون احلكم اإلبتدائى قد قام عىل صحيح القانون 
والوقائع . إغفال ذكر نصوص املستندات التي اعتمد عليها احلكم ال يعيبه طاملا 

ة، رشطه أن ال تكون املستندات عقوداً أو اتفاقات حتتاج إىل قدمت للمحكم
 تفسري، مؤداه يتعني عىل املحكمة تفسري املستندات وبيان ما استدلت به منها.

األصل ىف تسبيب احلكم القضائى بيان األدلة الواقعية واألسانيد القانونية .٢١
مة املوضوع اإلطالع التى اعتمد عليها، خمالفة الثابت باألوراق تتحقق بإغفال حمك

عىل األوراق أو القضاء عىل خالف الثابت فيها أو تنأ ىف تفسري ما تضمنه 
 املدلول الصحيح .

تسبيب األحكام إجراء أساسى ومفروض وفقاً ملقتضيات القانون، علة ذلك .٢٢
متكني كل من سيطلع عىل احلكم من الوقوف عىل ما إنتهت إليه املحكمة، 

 ن.اإلخالل به أثره البطال
اغفال احلكم ذكر املواد القانونية التي بنى عليها ال يرتب البطالن متى كانت .٢٣

 املواد الواجب اعامهلا مفهومة من الوقائع التي أوردها.
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املحكمة غري ملزمة بالرد عىل مجيع طلبات اخلصوم  طاملا كان قضاء املحكمة .٢٤
 إليها املحكمة. عادالً وله أسبابه القانونية التي تسند النتيجة التي توصلت

 حكم  (تصحيح أسبابه): 
تصحح املحكمة العليا أسباب حكم حمكمة املوضوع إذا شابه قصور أو خطأ .٢٥

قانوين وانتهى إىل نتيجة صحيحة. رشطه. أن يكون القصور ال يعجز املحكمة 
 العليا من مراجعة التطبيق القانوين عىل الوقائع.

 أسباب خاطئة إن كانت نتيجته املحكمة األعىل ال تنقض احلكم إن بني عىل.٢٦
 صحيحة، وإنام تصحح األسباب.

 حكم  (تفسريه):
املقصود  بتفسري األحكام وتعريفه احلكم الصادر بالتفسري متمم   للحكم .٢٧

الذي يفرسه ويعتربان حكامً واحداً، رسيان قواعد الطعن عليه رضورة التأشري عىل 
ه وعىل كل صورة تسلم من النسخة األصلية بصدور احلكم التفسريي وبيانات

 احلكم املفرس.
 حكم  (تناقضه): 

يتحقق فساد احلكم يف االستدالل إذا كان االستدالل بأدلة غري صاحلة من .٢٨
الناحية املوضوعيّة أو أد إىل عدم فهم العنارص الواقعيّة أو وقوع تناقض من هذه 

 العنارص .
اس قام قضاء التناقض الذ يعيب احلكم الذ اليفهم معه عىل أ أس.٢٩

 قى منها ما يمكن محل احلكم عليه املنطوق أو تتامحى به األسباب حتى ال يب
 حكم  (توقيعه):

األصل أن حيرض جلسة النطق باحلكم من اشرتك يف املداولة، تصح النيابة .٣٠
عمن حدث له مانع ال تنتهي به واليته من احلضور برشط التوقيع وإثبات ذلك 

يستوي األمر يف النيابة إن قام املانع يف واحد أو كثر عىل نسخة احلكم األصلية، 
 لعدم حتديد القانون لذلك .
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 حكم  (حاالته):
احلكم احلضور حاالته حضور اجللسات وتقديم مذكرة بالدفاع.  أثر ذلك .٣١

 رسيان ميعاد اإلستئناف من تاريخ صدور احلكم.
غري القطعي احلكم القطعي هو الذي يفصل فصال ينهي اخلصومة، أما احلكم .٣٢

فهو الذي يفصل يف مسألة بصورة ال تنهي اخلصومة، أثر الفرق بينهام احلكم 
القطعي ال رجوع فيه من جانب املحكمة التي أصدرته سواءً كان موضوعياً أم 
فرعياً ويصـــــــــح استئنافه، أما احلكم غري القطعي  للمحكمة أن تراجعه 

عيار التفرقة ما تضمنه منطوق احلكم دون فتعدله أو تلغيه، وال يصح استئنافه، م
 أسبابه

 حكم  (حكم وطنى):
حجية احلكم الوطنى عىل احلكم األجنبى ترد عىل املنطوق حسب األصل .٣٣

وقد ترد ىف األسباب ذات اإلرتباط الوثيق باملنطوق قوة األمر املقىض فيه تتصل 
ون النقاط بكل ما تفصل فيه املحكمة مــن نقـــــاط نـــزاع، رشطه أن تك

طرحت ىف البحث وتناوهلا األطراف واملذكرات وفصلت فيها املحكمة ىف 
 حكمها.

 حكم  (حكم وقتي):
األحكام الوقتية ال متس أصل احلق املتنازع  عليه، أثره ال حتوز حجية األمر .٣٤

 املقيض فيه.
 حكم (الفصل فيه):

) ٦/٩٨طاين رقم() من املرسوم السل٧املراد بالفصل يف النزاع الوارد باملادة (.٣٥
 هو النطق باحلكم يف جلسة علنية وليس قفل باب املرافعة . 

 حكم  (مسودته):
 عدم توقيع مسودة احلكم يف الفرتة املحددة قانونا جزاؤه بطالن احلكم..٣٦
وجوب االحتفاظ بمسودة احلكم املمىض عليها بملف الدعو، أثر خمالفة .٣٧

ة ذلك املسودة هى احلجة ذلك حكم مشوب بالبطالن ويف حكم املعدوم، عل
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الوحيدة عىل موافقة القضاة الذين اشرتكوا يف املداولة عىل احلكم وأن احلكم أقيم 
 عىل األسباب املدونة به.

مسودة احلكم التي يقع البطالن بعدم توقيعها من رئيس املحكمة هي مسودة .٣٨
ها البطالن احلكم األصلية، أما مسودة احلكم بعد الطباعة ال يرتتب عىل عدم توقيع

. 
خلو مسودة احلكم من توقيع الرئيس وأعضاء اجللسة أثره البطالن لتعلقة .٣٩

 بالنظام العام.
 حكم (نقص بياناته):

نقص البيانات املتطلبة قانوناً ىف احلكم أثره ال يعيب احلكم ويرتب بطالنه، .٤٠
 رشط ذلك أن ال يكون من شأنه التجهيل باخلصوم أو الدعو املرددة بينهم .

 م (نقضه):حك
نقض احلكم ألحد أسباب الطعن جيعل النقض يمتد للحكم برمته، عدم .٤١

 إعتبار ذلك رفضاً لألسباب التى مل تبحث أو إقراراً ملا تعلق بتلك األسباب.
 حكم (وصفه):

حضور املدعى عليه أو وكيله لبعض اجللسات يعترب احلكم بحقه حضورياً .٤٢
 ولو تغيب يف جلسة النطق باحلكم.

 القانونية:  القواعد
 حكم 

م والذي أيدته حمكمة االستنئاف حمموالً ٣/٦/٢٠٠٧احلكم الصادر بتاريخ .١
عىل أسبابه قد قىض يف منطوقه باحلكم بالتخيري ألحد أطراف الدعو ومل حيسم 
النزاع البتة ومل يقطع اخلصومة بني األطراف بقول فصل ،  وتركهم تتجاذهبم 

 يستوف مقوماته وأركان وجوده ، ويرتتب عىل اخليارات ، فاحلكم هبذه الصورة مل
فقد مقومات احلكم اهنياره ، فال يعد حكامً حيسم النزاع وينهي اخلصومة ، وعىل 
املحكمة حتصيل وقائع الدعو ، وفهم الواقع فيها من الثابت يف األوراق ، ورسم 

اف ذلك يف تسبيب متسق مع املنطوق وصوالً للحكم احلاسم يف النزاع بني أطر
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اخلصومة بصورة ال ترتك جماالً للرتدد أو الرجعية واخلالف ، ويصبح بذلك احلكم 
 عنواناً للحقيقة . 

وملا كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه قد خالف ذلك النظر ، وصدر بصورة 
ختيريية مل حتسم النزاع بني األطراف حسامً باتاً عىل ضوء معطيات الدعو الثابتة 

ه يكون قد جانبه الصواب ومن ثم تعني نقضه وإعادة الدعو إىل يف األوراق فإن
حمكمة أول درجة للفصل فيها من جديد هبيئة مغايرة ، ويستتبع ذلك رد الكفالة 

 من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية .  ٢٤٧إىل الطاعنة بحكم املادة 
 م٦/٣/٢٠١٠جلسة  -مدين عليا  -م ٣٧٤/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (٤٥بدأ (رقم امل 
 حكم (اإلحالة فيها): 

تعرض احلكم املطعون فيه إىل أسباب االستئناف إيرادا وأحال رداً عليها إىل .٢
احلكم املستأنف متبنيا أسانيده وهذا أمر جائز قانوناً ألن األخذ بنفس أسباب 

ديداً احلكم االبتدائي ال يعيب احلكم املطعون فيه طاملا مل يقدم الطاعن دفاعاً ج
 حسبام هو املقرر يف قضاء املحكمة العليا.

 م١٣/١١/٢٠٠٦جلسة  -يل عليا عام -م ١٩٩/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٦٢مبدأ رقم ( 

ال مانع قانونا يف أن حييل احلكم االستئنايف إىل احلكم االبتدائي متبنياً أسبابه .٣
 تعليالً سائغاً مستويف طاملا صدر بتأييد احلكم املستأنف وكان هذا احلكم معلال

 البيان ومستمداً مما له أصل ثابت باألوراق . 
 م١٩/٢/٢٠٠٧عاميل عليا جلسة  -م ٢١٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٧٢مبدأ رقم ( 
 م١٨/١٢/٢٠٠٦عاميل عليا جلسة  - م٢٢٥/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٦٨مبدأ رقم ( 
 م ١٨/٦/٢٠٠٧يا جلسة عاميل عل -م ٨٢/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق  (  ١٨٢مبدأ رقم (  
 م١٢/٢/٢٠٠٦مدين أوىل عليا جلسة  -م ٢٣١/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س  ق(  ١٣مبدأ رقم ( 
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 حكم (أخطاؤه): 
جيب أن يبني يف احلكم املحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وما إذا .٤

ة أو مدنيّة أو غري ها وأسامء القضاة الذين سمعوا املرافعة كان صادراً يف مادة جتاريّ
واشرتكوا يف احلكم وحرضوا النطق به وعضو االدعاء العام الذي أبد رأيه يف 
القضيّة إن كان وأسامء اخلصوم وقبائلهم وخالصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم 

 اجلوهري ورأي االدعاء العام إن كان،ثم تذكر بعد ذلك أسباب احلكم ومنطوقه.
يف أسباب احلكم الواقعيّة والنقص أو اخلطأ الذي يؤدي إىل التجهيل والقصور 

باخلصوم وصفاهتم أو بالقضاة الذين اشرتكوا يف إصداره يرتتب عليه بطالن 
 احلكم.

 م ١٥/١٠/٢٠٠٦ ثانية عليا، جلسة مدين -م ١٧٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٥٤مبدأ رقم ( 

 م٢٨/١/٢٠٠٦ة عليا جلسة مدين ثاني -م ٢٥٧/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٦) س ق (  ٤٧رقم املبدأ ( 

ال يبطل احلكم ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية طاملا أنه قد انتهى إىل .٥
نتيجة صحيحة وهي جتدد مدة اإلجارة فإنه ال يؤثر فيه بعد هذا ما ورد يف أسبابه 

 ون أن تنقضه .من أخطاء قانونية إذ للمحكمة العليا تصحيح هذه األسباب د
 م ١١/١٠/٢٠٠٦جتاري عليا جلسة  - ٢٠٠٦/ ٢٢٢( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٠٢مبدأ رقم ( 
 م ١٠/١/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة  - م ٣٥٤/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٣١مبدأ رقم ( 
 م١٧/٣/٢٠٠٧مدين عليا، جلسة  -  م٣٩٩/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٤٣مبدأ رقم (  
 م١٨/١٠/٢٠٠٦جتاري عليا جلسة  - ٤٧/٢٠٠٦لطعن رقم ( ا

 ) ٧) س ق (  ١٠٤مبدأ رقم (  
 م٧/٣/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة  -م  ١٧٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٤١مبدأ رقم ( 
 -م٢١/٣/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة  -م ٣٣٧/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٤٦مبدأ رقم ( 
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 حكم ( أسبابه):
احلكم االستئنايف اكتفى بحمله عىل أسباب أول درجة فال تثريب عىل وأما كون .٦

 املحكمة إذا ما رأت أن تلك األسباب صحيحة وكافيةيف محل احلكم عليها.
 م ٤/١١/٢٠٠٦ين أوىل عليا، جلسة مد -م ١٥٧/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٢٠مبدأ رقم ( 
هو ذلك التناقض الذي  التناقض الذي يفسد احلكم ويبطله ويؤدي إىل نقضه.٧

يقع يف األسباب بحيث ال يفهم معه عىل أي أساس قضت املحكمة بام قضت به يف 
املنطوق ، بمعنى أن تتعارض األسباب مع املنطوق ، وتتامشى بالتناقض األسباب 
بحيث ال يبقى بعدها ما يمكن محل احلكم عليه أو ما يكون واقعاً يف أسبابه ، وال 

 أي أساس قضت املحكمة بام قضت به يف منطوقه.يمكن أن يفهم عىل 
 م ٢٦/٥/٢٠٠٧ين أوىل عليا، جلسة مد -م ٥٩/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٤٩مبدأ رقم ( 
وملا كان اإلهبام والغموض والنقص يف تسبيب األحكام يعيبها ويستوجب .٨

عىل ما نقضها ، وكان احلكم املطعون فيه قد اعتمد عىل التقدير اجلزايف للتعويض 
حيتويه من غموض دون اتباع القرار السلطاين املذكور وأنه كان يتعنيّ إعادة 
عرضه عىل املستشفى لبيان ما استقرت عليه حالته الصحيّة فال مناص إذن  من 
 نقضه وإحالة الدعو للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد هبيئة مغايرة. 

 م ٢٧/١/٢٠٠٧ليا، جلسة م مدين ع٣١٩/٢٠٠٦و ٣١٦( الطعنان رقام 
 ) ٧) س ق (  ٣٩مبدأ رقم ( 

 م ٤/١١/٢٠٠٦م مدين عليا، جلسة ١٩٩/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٢١مبدأ رقم ( 

ــ   من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن شائبة القصور تعلق باحلكم إذا ختلت .٩
م املراد منه املحكمة التي أصدرته عن أهم واجباهتا وهو متحيص دفاع اخلصم وفه

ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع باملرافعة الشفوية أو املكتوبة أو 
بمستند دلل اخلصم عىل ما تضمنه من دفاع ، وال يكفي أن تتصد املحكمة لدفاع 
اخلصم وإنام حيب أن تتفهم مرماه حتى يكون ردها متمشياً مع واقع الدفاع وجيب 
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ل أن يكون الدفاع الذي أغفلت املحكمة الرد عليه أو ردت لتوافر القصور املبط
عليه دون أن متحصه للوقوف عيل حقيقة مرماه جوهرياً مما قد يتغري به وجه الرأي 
يف الدعو فإن مل يكن الدفاع جوهرياً فإن إغفال املحكمة الرد عليه أو إذا أخطأت 

 يتوافر القصور إذا متسك يف فهمه ويف الرد عليه ال يؤدي إىل بطالن حكمها كام ال
 اخلصم بدفاع ظاهر الفساد .

 م)٢/٥/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٤٣٦/٢٠٠٦(الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٥٣مبدأ رقم ( 

 م٢١/٢/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٢٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٣٦مبدأ رقم (  

 م٢٧/١٢/٢٠٠٦جتاري عليا جلسة  ٢٩٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٢٧أ رقم ( مبد 

 م٨/١١/٢٠٠٦جتاري عليا جلسة١٣٤/٢٠٠٦م و١٠٣/٢٠٠٦( الطعنني رقمي
 ) ٧) س ق (  ١٠٧مبدأ رقم (  

 م ١٣/١٢/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ١٣٥/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٢٣مبدأ رقم ( 

 م ٢٨/٢/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٠٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧س ق (  ) ١٣٩مبدأ رقم (  

 م ١٨/٤/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة م ٤١٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س (  ١٤٩مبدأ رقم ( 

 م ١٨/٦/٢٠٠٧م عاميل عليا جلسة ٨٢/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٨٢مبدأ رقم ( 

 م ١٠/٤/٢٠٠٦م عاميل عليا جلسة ٢١٠/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٦) س ق (  ١٠٤رقم املبدأ ( 

 حكم (استئنافه):
إنه بالنسبة بام أثاره الدفاع عن املطعون ضده من عدم جواز الطعن بالنقض .١٠

مقروءة مع  ٣٣٩يف قرارات حمكمة االستئناف يف شأن التظلامت فالرجوع للامدة 
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية فإن عدم اجلواز أو القبول منوط  ٢٣٩املادة 
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االبتدائية هبيئة استئنافية ثالثية ، إذا زادت باألحكام النهائية الصادرة من املحاكم 
امين ، حيث قدر  امين ومل جتاوز ثالثة آالف ريال عُ قيمة النزاع عن مبلغ ألف ريال عُ
املرشع أن أمهيتها ال تربر أن تشغل هبا املحكمة العليا ، وإذا زادت عىل ذلك ـ 

أنف إىل حمكمة وهذا هو واقع احلال بالنسبة لالستشكال الذي نحن بصدده ـ تست
االستئناف ، ومجيع أحكام حمكمة االستئناف تقبل الطعن بالنقض ، وعليه فالدفع 

 هبذه الصورة ال يقوم عىل سند من القانون متعيناً االلتفات عنه .
 م ٨/١١/٢٠٠٨مدنية أوىل عليا، جلسة  ٣٣٦/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ١٠رقم املبدأ ( 
يف الدعو ، وقد عدل املدعي دعواه بتاريخ  العربة بالطلبات اخلتامية.١١
م بعد أن أعادت الطاعنة له التيار الكهربائي وحرص طلباته يف ١٤/٤/٢٠٠٩

ر.ع) عبارة عن تعويض األرضار التي حلقت به من جراء قطع  ٥٠٠حدود مبلغ (
التيار الكهربائي عنه ، وعليه فقد أصبحت القيمة احلقيقية للدعو هي مبلغ 

امين ، وبذلك يكون احلكم االبتدائي ريال عُ  ٥٠٠ امين ومل تتجاوز األلف ريال عُ
الصادر يف الدعو حمل النزاع قد صدر يف حدود نصاب املحكمة االبتدائية 

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ،وبحكم املادة  ٣٧النهائي وفقاً للامدة 
تدائي االنتهائي من ذات القانون فال جيوز استئناف ذلك احلكم االب ٢١١

 النصاب.
 م ٢٧/٣/٢٠١١م مدين عليا، جلسة ٨٦٣/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (٤٦رقم املبدأ (
 حكم (إغفال الدفاع):

من املقرر أن إغفال احلكم بحث دفاع أبداه اخلصم يرتتب عليه بطالن احلكم .١٢
كمة إذ يعترب إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً يف النتيجة التي انتهت إليها املح

 ذلك اإلغفال قصوراً يف أسباباحلكم الواقعيّة بام يقتيض بطالنه .
 م ٢٥/٥/٢٠٠٧م عاميل عليا جلسة ٣٨/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٧٦مبدأ رقم ( 
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 حكم (إلزامه):
وإذا كانت املحاكم األدنى قد درجت عىل عدم االعتداد هبذا القضاء استناداً .١٣

أحكام املحكمة العليا إال أدبياً ، فإن مناط إعامل هذا املبدأ هو  إىل مبدأ عدم إلزامية
ما يصدر عن املحكمة العليا من اجتهادات قضائية ، أما إذا كان حكم املحكمة مل 
يكن إال تطبيقاً ألحكام القانون التزاما هبا نصوصاً وروحاً فال جمال لعدم االلتزام 

كام القوانني التي مل تنشأ املحاكم إال هبذه األحكام وإال أد ذلك إىل إهدار أح
 لتطبيقها إهناءً للنزاعات وقطعاً للخصومات ورداً للحقوق إىل أصحاهبا.

  ٢٤/١١/٢٠٠٧نية أوىل عليا، جلسة مد ١٨٧/٢٠٠٧(الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ١٨رقم املبدأ (  

 م ٢٤/٦/٢٠٠٧ين ثانية عليا، جلسة م مد٩٤/٢٠٠٧(الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٩٦مبدأ رقم (  

 حكم (إلغاؤه):
قبول الدفع بعدم قبول الدعو دفع يتعلق بإجراءات نظر الدعو دون .١٤

التعرض ملوضوعها ، وحيث قبلت حمكمة أول درجة الدفع وقضت بعدم قبول 
 الدعو النعدام الصفة.

 وحيث إن حمكمة االستئناف قضت بخطأ احلكم املستأنف بعدم قبول الدعو
ي صفة ، وحيث إهنا حكمت بإلغاء حكم أول درجة . فإن هذا لرفعها عىل غري ذ

القضاء يستلزم إحالة الدعو أمام حمكمة أول درجة للفصل يف موضوعها ، 
وحيث إن حمكمة االستئناف قد تصدت ملوضوع الدعو ، فليس هلا حق 
التصدي والفصل يف املوضوع بل عليها إحالة الدعو أمام حمكمة أول درجة 

ت عىل طريف الدعو مرحلة من مراحل لتفصل يف م وضوعها ، حتى ال تفوّ
 التقايض.

 م ٥/١١/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ١٧١/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩) س ق (  ٤٦رقم املبدأ ( 
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 حكم  (بطالنه):
بالرجوع إىل احلكم االبتدائي للوقوف عىل أسبابه تبني أنه صادر عن الدائرة .١٥

بعربي ومل يوقع مسودة احلكم إال أحد القضاة مما الثالثية باملحكمة االبتدائية 
من قانون  ١٧٠/٢يرتتب عليه بطالن احلكم االبتدائي عمالً بحكم املادة 

اإلجراءات املدنية والتجارية ، وملا كان احلكم املطعون فيه مل يؤسس قناعته عىل 
 أسباب خاصة به بل أحال إىل أسباب احلكم االبتدائي وكان هذا األخري باطالً 

 فقد غدا احلكم املطعون فيه بال أسباب مما يصمه بالبطالن.
 م٧/٢/٢٠٠٩جلسة  -نية أوىل عليا م مد٤٣٠/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ١٥رقم املبدأ ( 
 م٨/٥/٢٠٠٦م عاميل عليا جلسة ١٥/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ١٠٩رقم املبدأ (  
 م ١/١/٢٠٠٥م ـــ جلسة ٣٣/٢٠٠٤( الطعن رقم 
 ) ٥) س ق (  ١رقم املبدأ (  

احلكم إذا بني عىل خالف القواعد الرشعيّة وخمالف للقانون فإن للمحكمة .١٦
 العليا أن حتكم ببطالنه وإن مل يثره اخلصوم ألنه من النظام العام. 

 م ٢٩/٣/٢٠٠٨م مدنية عليا، جلسة ٥٠٦/٢٠٠٧و٤٨٧(الطعنان رقام 
 ) ٨) س ق (  ٢٩رقم املبدأ (  

ن احلكم األساسية أن يصدر يف خصومة مستكملة املقومات أطرافاً من أركا.١٧
وحمالً وسبباً ويعد احلكم الذي يصدر عىل من مل يكن خصامً يف الدعو ــ كأن مل 
يعلن متاماً بالدعو ، أو كان قد تويف قبل رفعها ــ معيباً بعيب جسيم . وحيث إن 

ارية تقيض برسيان القواعد املقررة ) من قانون اإلجراءات املدنية والتج٢٣٠املادة (
أمام حمكمة الدرجة األوىل عىل االستئناف سواءً فيام يتعلق باإلجراءات أو 
باألحكام ما مل ينص القانون عىل غري ذلك فإنه جيب النعقاد اخلصومة يف 
االستئناف أن يعلن املستأنف ضده بصحيفة االستئناف . وملا كانت الطاعنة ليس 

 يف خصومة االستئناف ومن ثم مل تعلن به فإن احلكم الذي صدر هلا وجود قانوين
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يف االستئناف وقىض بإلزامها بنصف التعويض املقيض يعترب باطالً بطالناً مطلقاً ال 
يقبل التصحيح وغري صالح هلذا النتاج أي أثر قانوين وال يغري من هذا انقضاء 

نفسها لتعلقه بالنظام العام  ميعاد الطعن . وللمحكمة أن تقيض بالبطالن من تلقاء
، وال يغري من ذلك ما ذهب إليه جانب من فقه القانون بأن احلكم يكون منعدماً يف 
هذه احلالة إذ مبنى هذا االجتـــــاه أن اإلجراء ال وجود له وأن البطالن عيب 
يعرتي إجراءً موجوداً خالف نموذجه القانوين ، والعمل املنعدم هو الذي ختلف 

ارصه األساسية التي بغريها ال يتصور وجوده ، وإذا كان البطالن هو جزاء أحد عن
يلحق بالعمل اإلجرائي فإن هذا اجلزاء قرره القانون وال يكون اإلجراء باطالً دون 
نص يف القانون . وإذا كان البطالن ال يرد إال عىل العمل الذي ال تتوافر فيه 

العمل مما يؤدي إىل عدم إنتاج آثاره املقتضيات التي يتطلبها القانون يف هذا 
القانونية فإن االنعدام يف املحصلة النهائية ال يؤدي إىل غري ذلك . وحيث إن 
االنعدام ال حيتاج إىل قرار به من املحكمة فإن البطالن املطلق ال حيتاج بدوره إىل 

ن قرار من املحكمة ولعل الفرق بني االنعدام والبطالن هو أن األول كجزاء كا
نتيجة اجتهاد قضائي وال جزاء إجرائي دون نص وإذا كان االنعدام ال يرد عليه 
التصحيح فالبطالن املطلق ال يرد عليه التصحيح وال يتحصن اإلجراء الباطل 
بطالناً مطلقاً بميض املدة إنام يرد ذلك عىل البطالن النيس ، ولعل ما يدعم هذا 

وماً يكون بدعو بطالن أصليه أو الرأي إن طلب إلغاء احلكم الذي يعد معد
الدفع بذلك يف دعو أخر لتجرد احلكم من أركانه األساسية ملا شابه من عيب 
جوهري جسيم أصاب كيانه وأفقده صفة احلكم . وحيث إن احلكم املطعون فيه 
قد خالف القانون خمالفة جوهرية حني قىض بإلزام الطاعنة التي مل تكن طرفاً يف 

اف بالتعويض مناصفة دون أن يدخلها يف اخلصومة فإنه يكون خصومة االستئن
 مشوباً بعيب جوهري جيعله باطالً بطالناً مطلقاً متعيناً لذلك نقضه.

 -م٢٦/٤/٢٠٠٨م مدنية أوىل عليا، جلسة ٣٤٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٣١رقم املبدأ ( 

 املوضوع ورأت املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه إذا كان احلكم صادراً يف.١٨
املحكمة التي تنظر االستئناف أن هناك بطالناً يف احلكم أو بطالناً يف اإلجراءات 
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أثّر يف احلكم تقيض بإلغائه وحتكم يف الدعو ... كام أن املقرر يف قضاء هذه 
 املحكمة إذا استنفدت حمكمة أول درجة واليتها باحلكم يف موضوع الدعو

اإلجراءات تعنيّ عىل حمكمة االستئناف أن تفصل وشاب حكمها بطالن لعيب يف 
 يف املوضوع بحكم جديد تراعى فيه اإلجراءات الصحيحة الواجبة اإلتباع.

 م ١٣/١٢/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٩٣/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٢٢مبدأ رقم (  

  ٤/٥/٢٠٠٨دنية ثانية عليا، جلسة م م٤٨/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٦٦ رقم املبدأ ( 

 م ٦/١٢/٢٠٠٩ين عليا، جلسة األحد م مد٣٨٠/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٢٥رقم املبدأ ( 

 حكم (تسبيبه):
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية أوجبت أن تشتمل ورقة ١٧٢املادة (.١٩

احلكم أسباب احلكم ومنطوقه ورتبت عىل القصور يف أسباب احلكم الواقعية 
ن وتسبيب احلكم هو احلجج الواقعية والقانونية التي بني عليها القايض البطال

منطوق حكمه فهي املقدمات التي تبنى عليها النتيجة التي توصل إليها احلكم 
 وأمهية التسبيب تبدو من أهنا تضمن التحقق من أنه قد أمل بجميع وقائع الدعو

ومستندات وأنه قد بني  وكل ما أبداه اخلصوم من دفوع أو أوجه دفاع وأدلة
حكمه عىل الواقع الثابت قانوناً وأنه قد كيّف الوقائع التكييف القانوين السليم 
وأرسى القواعد القانونية الصحيحة كام أن التسبيب هو الذي متلكه املحكمة 
العليا من مراقبة التزام حماكم املوضوع بالقانون فبغري تسبيب تعجز تلك املحكمة 

 ه الرقابة.عن القيام هبذ
 م٧/١١/٢٠٠٧م جتاري عليا، جلسة ٢٣١/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٧٨رقم املبدأ ( 
وإن كان ملحكمة االستئناف تأييد احلكم االبتدائي اكتفاءً بأسبابه دون أن .٢٠

تضيف إليها أسباباً جديدة إال أنه يتعني يف هذه احلالة أن يكون احلكم االبتدائي قد 
 يح القانون والوقائع.أقام قضاءه عىل صح
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عىل الرغم مما تقرر يف قضاء هذه املحكمة من أنه ال يعيب احلكم إغفال ذكر 
نصوص املستندات التي اعتمد عليها ومن باب أوىل ال يعيبه إغفال ذكر وجه 
االستدالل هبا ما دامت مقدمة إىل املحكمة ومبيّنة يف مذكرات اخلصوم بام يكفي 

إال أن ذلك مرشوط بأال تكون هذه املستندات عقوداً أو معه جمرد اإلشارة إليها 
اتفاقات أو مشارطات حتتاج لتفسري ، وحينئذ يتعني عىل املحكمة أال تكتفي 
باإلشارة إىل تلك املستندات بل يتعني عليها أن تقوم بتفسريها وأن تبنيّ وجه ما 

ملقدمة إليها استدلت به منها حتى يطمئن املطلع عىل حكمها أهنا حمصت األدلة ا
خاصة يف حالة تغيّب املدعى عليه حتى ال يرتتب عىل تغيّبه ختفيف عبء اإلثبات 

 عىل املدعي.
 م ٢/١/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ٣٤٥/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨)  س ق (  ٨٤رقم املبدأ ( 
املستقر يف قضاء هذه املحكمة أن شائبة خمالفة الثابت يف األوراق تتحقق إذا .٢١

كمة املوضوع االطالع عىل األوراق وقضت عىل خالف الثابت فيها أو أغفلت حم
إذا اطلعت عليها ونأت يف تفسري ما تضمنته عن مدلوهلا الصحيح خمالفة بذلك 

، فاألصل يف تسبيب احلكم  "القواعد املقررة يف تفسري العقود واملحررات 
تمدهتا املحكمة وأقامت القضائي بيان األدلة الواقعية واألسانيد القانونية التي اع

عليها قضائها واقتنعت هبا وجعلتها تصدر حكمها عىل النحو الذي صدر به 
ويتحقق ذلك من خالل إملام املحكمة بالوقائع التي تم طرحها من قبل اخلصوم 
يف الدعو وفقاً لقواعد االثبات املقررة قانوناً وإختيار الصحيح منها ومن ثم 

 صحيحاً بام يتفق والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق.تكيفها تكييفاً قانونياً 
 م٢٧/٣/٢٠٠٦م عاميل عليا جلسة ٢٠٨/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ١٠١رقم املبدأ (  
 م ٧٣/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٥) س ق (  ٧٥رقم املبدأ ( 
تسبيب األحكام إجراء أسايس يرتتب عن االخالل به البطالن حسبام نصت .٢٢

) من قانون االجراءات املدنية والتجارية إذ الغرض من فرض ١٧٢( عليه املادة
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التسبيب والتعليل يف األحكام هو متكني كل من سيطلع عىل احلكم من الوقوف 
عىل ما انتهت إليه املحكمة يمثل قدراً من الصواب واملعقولية وأنه أقرب ما يكون 

ايةالقضاء واحلكم هو إىل احلق ومطابقة الواقع والقانون فبلوغ احلقيقة هي غ
 عنوان احلقيقة.

 م ٣/٥/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٥٤/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٦) س ق (  ٩١رقم املبدأ ( 

 م ١٧/٢/٢٠١٠م جتاري عليا، جلسة ٢٣٢/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٩١رقم املبدأ ( 

دعو متى ال يعيب احلكم اغفاله ذكر املواد القانونية التي طبقها عىل وقائع ال.٢٣
كانت النصوص الواجب اعامهلا مفهومة من الوقائع التي أوردها والعربة يف 
التكييف بتوخي معاين القانون لربط معاين وفهم الواقع هبا وال يعتد بذات ألفاظ 

 القانون وعباراته. 
 م ٢٩/٤/٢٠٠٦ين ثانية عليا جلسة م مد٦٦/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٦٠رقم املبدأ ( 
علوم قضاءً بأن املحكمة أيا كانت درجتها ليست ملزمة بتتبع دفوع امل.٢٤

املتنازعني والرد عليها تفصيالً فيكفي إيرادها وفهمها والرد عليها بأي كيفية تراها 
املحكمة مناسبة طاملا كان قضاء املحكمة عادالً وله أسبابه القانونية التي تسند 

 النتيجة التي توصلت إليها املحكمة.
 م ١/١/٢٠٠٦مدين أوىل عليا جلسة  م١٨٦/٢٠٠٥عن رقم ( الط

 ) ٦) س ق (  ٦رقم املبدأ (  
 حكم (تصحيح أسبابه):

وحيث إن احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل نتيجة صحيحة فإنه جيوز هلذه .٢٥
املحكمة تصحيح أسبابه إذا شاهبا قصور أو خطأ قانوين طاملا كانت هذه األسباب 

حمكمة املوضوع من واقع الدعو وطاملا كان هذا  تستند إىل ما استخلصته
 القصور ال يعجز املحكمة العليا من مراقبة التطبيق القانوين عىل الوقائع.

 م٢٥/١٠/٢٠٠٨ية أوىل عليا، جلسة م مدن٣٦٣/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩) س ق (  ٦رقم املبدأ ( 
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لتي انتهى ولئن أيد احلكم املطعون فيه احلكم املستأنف من حيث النتيجة ا.٢٦
إليها واملتمثلة يف عدم جواز التامس إعادة النظر وإنام بنى تلك النتيجة عىل أسباب 
غري أسباب احلكم املستأنف وعليه فطاملا كانت النتيجة التي انتهى إليها احلكم 
املطعون فيه صحيحة قانوناً فإن هذه املحكمة تأخذ هبذه النتيجة وتصحح 

النظر السالف البيان مع األخذ بأسباب احلكم األسباب وذلك باالعتامد عىل 
 املستأنف كأساس للنتيجة التي انتهى إليه احلكم املطعون فيه والسالف الذكر.

 م٥/١١/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ٢٥/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ). ٩)  س ق (  ٥٤رقم املبدأ ( 

 حكم (تفسريه):
التي تضمنها منطوق  املقرر أن املقصود بالتفسري هو بيان مدلول العبارات.٢٧

احلكم بغرض الوقوف عىل فحواها عىل ضوء ما كان مطروحاً أمام املحكمة من 
 أسباب ترتبط باملنطوق ارتباطاً وثيقاً.

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية (...يعترب احلكم ١٨١وفقاً لنص املادة (
ي عىل احلكم الصادر بالتفسري متمام للحكم الذي يفرسه ويرسي عليه ما يرس

األصيل من قواعد خاصة بالطعن) فإنه يتعني عىل أمانة رس املحكمة أن تقوم 
بالتأشري عىل النسخة األصلية للحكم املفرس بصدور احلكم التفسريي وبيان رقمه 
ويؤرش عىل كل صورة تسلم من احلكم املفرس ويرفق هبام صورة من احلكم 

 التفسريي باعتبارمها حكام واحداً.
 م١٢/١٢/٢٠٠٧م جتاري عليا، جلسة ٤١٠/٢٠٠٦طعن رقم ( ال

 ) ٨) س ق (  ٨١رقم املبدأ (  
 حكم (تناقضه): 

ال يكون احلكم الصادر فاسداً يف االستدالل إال إذا انطو عىل عيب يمس .٢٨
سالمة االستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت املحكمة يف اقتناعها عىل أدلة غري 

لالقتناع هبا أو إىل عدم فهم العنارص الواقعيّة أو  صاحلة من الناحية املوضوعيّة
وقوع تناقض من هذه العنارص كام يف حالة عدم اللزوم املنطقي التي انتهت إليها 
ا عىل تلك العنارص التي بنت لدهيا ومن املقرر يف قضاء هذه املحكمة  املحكمة بناءً
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جود له أو موجود أنه إذا بنى القايض حكمه عىل واقعة استخلصها من مصدر ال و
ولكنه يناقض ملا أثبته أو غري مناقض ولكن من املستحيل عقالً استخالص تلك 

 الواقعة منه كان هذا احلكم باطالً.
  ٢٢/٦/٢٠٠٨ية ثانية عليا، جلسة مدن٧٥/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق ( ٧٢رقم املبدأ ( 
 م٧/٤/٢٠١٠اري عليا، جلسة م جت٢٥٨/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق ( ٩٦بدأ (رقم امل 
املقرر يف قضاء هذه املحكمة هو أن التناقض الذي يعيب احلكم هو الذي ال .٢٩

يمكن معه الفهم عىل أي أساس قام قضاء املنطوق وإذ جاء قضاء احلكم متمشياً 
مع املنطوق فإنه ال يعيبه بعد هذا أن تتضمن األسباب عبارات ال تغري من وجه 

. الرأي يف الدعو 
 م٢٣/١٢/٢٠٠٦دين أوىل عليا،جلسةم١٣٢/٢٠٠٦و١٣٠ينرقم(الطعن

 ) ٧) س ق (  ٣٣مبدأ رقم ( 
 -م١٣/٦/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة  ٤٢٤/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٥٤مبدأ رقم ( 
 حكم (توقيعه):

) التي توجب حضور القضاة الذين اشرتكوا يف املداولة للنطق ١٦٦املادة (.٣٠
 تنتهي به واليته وجب أن يوقع مسودة احلكم ويثبت باحلكم إال إذا حدث مانع ال

ذلك عىل نسخة احلكم األصلية وطاملا وقع القضاة الذين اشرتكوا يف املداولة 
مسودة احلكم فيجوز أن حيرض عنهم غريهم إذا حدث مانع ألحدهم أو ألكثر ومل 

 يف املداولة.حيدد القانون عدداً معيناً إذ إن العربة بتوقيع املسودة بعد املشاركة 
 م ١٩/٣/٢٠٠٦دين أوىل عليا جلسة م م٢٩٥/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٢٣رقم املبدأ ( 
 م ١٥/٢/٢٠٠٦م جتار عليا جلسة ١٩٧/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٨١رقم املبدأ ( 
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 حكم (حاالته):
دم عىل الرغم من صحة املبدأ القانوين الذي طرحه الطاعن إالَّ أنه كان قد تق.٣١

بمذكرة بدفاعه وأن الثابت من مدونات احلكم أن الطاعن حرض جلسة النطق 
ولذلك فإناحلكم يعترب حضورياً يف مواجهته  ٢١/٣/٢٠٠٦باحلكم بتاريخ 

 وبالتايل فإن مدة رسيان االستئناف تبدأ من اليوم التايل لتاريخ صدوره.
 م ٢٧/١٢/٢٠٠٦جتاري عليا جلسة  ٣٧٦/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٢٦رقم ( مبدأ 
احلكم القطعي هو الذي فصل يف مسألة فصالً ال جيوز الرجوع فيه ، أما  .٣٢

احلكم غري القطعي فهو ذلك احلكم الذي يفصل يف مسألة بصورة ال تنهي 
اخلصومة ، وللمحكمة أن تراجعه فتعدله أو تلغيه بمعنى أن احلكم القطعي الذي 

ضع حداً للنزاع يف مجلته أو جزء منه أو يف ينهي اخلصومة هو ذلك احلكم الذي ي
مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم ال رجوع فيه من جانب املحكمة التي أصدرته 
سواءً كان موضوعياً أو فرعياً ، ذلك أن األحكام املنهية للخصومة القاطعة فيها 
فبمجرد صدورها تستنفد املحكمة واليتها بشأن ما فصلت فيه ، فليس هلا أن 

عنه  فقطعية احلكم ليست سو صفة أو حالة قانونية له تعني عدم جواز تعدل 
 املساس به بعد إصداره من املحكمة التي أصدرته.

أما احلكم غري القطعي الذي ال ينهي اخلصومة يصدر يف دعو وقتيه أو احلكم 
الذي يتعلق بسري اخلصومة أو حتقيقها ، وهو يتميز بأن املحكمة ال تستنفد واليتها 
بإصداره فاألحكام غري القطعية سواءً كانت متهيدية أو حتضريية ال حتسم موضوع 
النزاع وال جزءاً منه ، وال تعتد املحكمة بنتيجة تنفيذ هذه األحكام الغري منهية 
للخصومة القتصارها عىل تنظيم سري اخلصومة وحتقيقها واإلجراءات املتعلقة هبا، 

موضوعها ، والعربة يف معرفة ما إن كان احلكم وترمي إىل إعداد القضية للحكم يف 
قطعياً منهياً للخصومة أو غري قطعي وغري منهٍ للخصومة بام تضمنه منطوقه دون 

 أسبابه.
 م١٣/١/٢٠٠٧م رشعي عليا، جلسة ١٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٢مبدأ رقم (  
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 حكم (حكم وطنى):
جب أن يضحى باحلكم السيادة التي يقيض باسمها القايض الوطني تو.٣٣

األجنبي الحرتام احلكم الصادر من القضاء الوطني وحجية احلكم الوطني كام ترد 
يف املنطوق بحسب األصل إال أهنا قد ترد يف األسباب التي ترتبط باملنطوق ارتباطاً 
وثيقاً فقوة اليشء املقيض فيه تتصل بكل ما تفصل يف املحكمة من نقاط النزاع 

ذه النقاط قد طرحت عىل بساط البحث وتناوهلا الطرفان يف رشيطة أن تكون ه
املرافعة واملذكرات ورجحت املحكمة حجة طرف عىل آخر وقطعت ذلك النـزاع 

 يف حكمها.
 م١٥/٢/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ١٢٠/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٧٨رقم املبدأ (  
 حكم (حكم وقتي):

دعو املذكورة واملؤيد بمقتىض حكمي اتضح بجالء أن احلكم الصادر يف ال.٣٤
االستئناف والعليا قد اقترص عىل مسألة ترتبط برفعها قبل أواهنا مما يعني أن احلكم 
السابق إنام كان حكامً وقتياً ال يغلق منافذ الدعو املوضوعية إذا قضت فيه 

ل املحكمة بعدم القبول ألن األحكام الوقتية إنام تصدر يف أمر وقتي ال متس أص
النزاع أي موضوعه ومن بني تلك األحكام الوقتية احلكم الصادر بعدم قبول 
 لرفعها قبل األوان. ملا كان هذا وكان احلكم السابق صدوره يف الدعو الدعو

جتاري مل يفصل يف موضوع الدعو وإنام قىض فحسب بعدم قبول  ٨٩٥/٢٠٠٢
خمالفا هلذا النظر إذ اعترب  الدعو لرفعها قبل أواهنا وإن احلكم املطعون فيه جاء

احلكم الوقتي حكام يف املوضوع حائزا للحجية التي متنع من إعادة النظر يف 
 املوضوع.

 م١١/٢/٢٠٠٦ين ثانية عليا جلسة م مد٢٢٨/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٦) س ق (  ٤٩رقم املبدأ ( 

 م ٢٠/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٥/٢٠٠٤م ( الطعن رق
 ) ٤) س ق (  ٦٢رقم املبدأ ( 
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 حكم (الفصل فيه):
وعبارة قبل الفصل يف النزاع الواردة يف املادة املذكورة ذهب األطراف يف .٣٥

تفسريها بمذاهب شتى وهذه املحكمة تر أن املستأجر أباح له القانون دفع 
اإلجيار قبل الفصل يف النزاع وهذا يعني بعد حترير مسودة احلكم وإمضائها من 

ولة وترصيح احلكم يف جلسة علنية حيرضها القضاة القضاة الذين شاركوا يف املدا
من قانون اإلجراءات املدنية  ١٦٦الذين امضوا املسودة عمالً بأحكام املادة 

من  ١٧٢والتجارية وبعد الترصيح باحلكم حترر نسخة أصليه له وأوجبت املادة 
نفس القانون أن حتوز هذه النسخة عدة شكليات وتتضمن عدة بيانات حتام تنتج 
أثرها القانوين لألحكام وليس قفل باب املرافعة هو الفصل النهائي يف الدعو إذ 
جيوز فتح الدعو وفقا للقانون إلجراء معني وألسباب معينة وختلص من ذلك 
أن الفصل هو احلكم يف الدعو وليس أي مرحلة أخر سواء كان ذلك الفصـل 

 أمام املحكمة االبتدائية أو االستئنافية.
 ١٧/٥/٢٠٠٩م مدنية ثانية عليا، جلسة ٧١٢/٢٠٠٨ن رقم ( الطع

 ) ٩) س ق (  ٤١رقم املبدأ (  
 حكم (مسودته):

وحيث إن الدفع سديد ، وبالرجوع لألوراق ،  وإىل شهادة عدم توقيع مسودة .٣٦
م من أمانة رس حمكمة االستئناف بإبراء ، ٧/١/٢٠٠٧احلكم الصادرة بتاريخ 

ملطعون فيه مل يتم توقيعها باجللسة املنعقدة يف والتي تشهد بأن مسودة احلكم ا
م (جلسة النطق باحلكم) مما تعني املخالفة الرصحية لنص املادة ٢٠/١٢/٢٠٠٦

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ، التي أوجبت أن يكون احلكم باطالً  ١٧٠
، وجيوز  يف هذه احلاالت ، وهذا أمر يتعلق بالنظام العام ألنه حيمي مصلحة عامة

 ، التمسك به من األطراف واملحكمة عىل السواء يف أية مرحلة من مراحل الدعو
والداللة عليه أن املرشع أوجب أن تودع مسودة احلكم مشتملة عىل أسبابه موقعاً 

 عليها من مجيع أعضاء اهليئة التي أصدرته وإال كان باطالً.
 م٢٦/٥/٢٠٠٧م رشعي عليا، جلسة ١٠/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٩رقم املبدأ ( 
 م١٨/١١/٢٠٠٩م جتاري عليا، جلسة ١٣٥/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٨٠مبدأ رقم ( 
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... حتفظ  ") من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية تنص عىل ١٧١املادة (.٣٧
 "مسودة احلكم املشتملة عىل منطوقه وأسبابه بامللف بعد النطق به ...الخ 

ن ذلك أن مسودة احلكم جيب أن حتفظ يف ملف الدعو إذ إن املسودة ويستفاد م
املمىض عليها رشط لقيام احلكم وهي احلجة الوحيدة التي تثبت أن احلكم موافق 
عليه من قبل القضاة الذين تداولوها عىل الوجه الذي صدر به وأنه أقيم عىل 

له يف حكم املعدوم األسباب املدونة به وخلو ملف الدعو من مسودة احلكم جيع
ة فال يعتد باألسباب  ماته القانونية وبدون هذه املسودّ لفقده أهم عنارص مقوّ
ة احلكم األصلية التي جيب حفظها  والبيانات الواردة باحلكم واملقصود بمسودّ
ة الوحيدة املشتملة عىل  بامللف حتى ال يكون احلكم مشوباً بالبطالن هي املسودّ

 تكون املرجع ألخذ النسخة األصلية للحكم.منطوق احلكم وأسبابه و
 م١٣/٢/٢٠٠٦م عاميل عليا جلسة ١٤٩/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق(  ٩٧رقم املبدأ (  
) يف حني أن ١٧٣ما ذكره االدعاء العام ليس صحيحاً إذ إنه أورد نص املادة (.٣٨

ء ) هي التي ترتب البطالن للحكم إن مل يوقعه رئيس اجللسة وأعضا١٧٠املادة (
املحكمة واحلكم املعني بذلك هو مسودة احلكم األصلية والتي جيب أن توقع من 
قبل هيئة املحكمة وإال كان احلكم باطالً أما نسخة احلكم بعد طباعته فإنه ال 
يرتتب عىل عدم توقيعها من قبل رئيس املحكمة البطالن ، وهذا ما أوردته املادة 

بل نصت عىل التعويض عىل املتسبب يف ) إذ مل ترتب البطالن بذلك السبب ١٧٣(
التأخري وذلك بعد ميض مدة العرشة أيام التي نصت عليها املادة بإيداع احلكم 

 فيها.
 م ١٩/٢/٢٠٠٦دين أوىل عليا جلسة م م١٩١/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ١٦رقم املبدأ ( 
وحيث يبني أن مسودة احلكم املطعون فيه جاءت موقعاً عليها من أحد .٣٩

أعضاء الدائرة دون توقيع العضوين اآلخرين، وقد استقر قضاء هذه املحكمة عىل 
أن مثل هذا العيب يرتتب عليه بطالن احلكم بطالناً متعلقاً بالنظام العام ألن خلو 
مسودة احلكم من توقيع عضوين من أعضاء الدائرة  ممن اشرتكوا يف اصدراه جيعل 
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، فتوقيع القايض عىل احلكم هو الذي يضفى احلكم ورقة حتصل بيانات ال قيمة هلا
عليه الصفة القانونية وجتعله حجة عىل الغري وخلوه من التوقيع يؤدي إىل اعتباره 
كاملعدوم اآلن توقيع القضاة هو الضامنة الوحيدة ملا يصدر عنهم من قرارات 

دة وأحكام وبدون هذا التوقيع ختتل الرشائط الشكلية، وعىل ذلك فقد جاء يف املا
ويف مجيع األحوال جيب أن تكون "من قانون االجراءات املدنية والتجارية  ١٧٠

 ."املسودة موقعة من الرئيس ومن األعضاء عند النطق باحلكم وإال كان باطالً 
 م ١٨/٣/٢٠٠٦نية عليا جلسة م مدين ثا٢٧٩/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٥٤رقم املبدأ ( 
 حكم (نقص بياناته):

يف قضاء هذه املحكمة إنه إذا كان النقص يف البيانات التي أوجبت  من املقرر.٤٠
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية إيرادها باحلكم ليس من شأنه ١٧٢املادة (

التجهيل باخلصوم أو بالدعو املرددة بينهم فإن مثل هذا النقص ال يعيب احلكم 
 وال يرتتب عليه بطالنه.

 م٢٩/١/٢٠٠٧عاميل عليا جلسة  م٢٢١/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٧١مبدأ رقم ( 

 م ١/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٧/٢٠٠٤و ٧٦( الطعنني 
 ) ٤) س ق (  ٧٩مبدأ رقم ( 

 حكم (نقضه):
من املقرر قانوناً إنه إذا صدر احلكم يف موضوع واحد وطعن فيه بالنقض .٤١

حكمة العليا وتضمنت صحيفة الطعن عدة أسباب نعياً عىل احلكم فنقضته امل
ألحد هذه األسباب فإن النقض يمتد للحكم برمته فيكون النقض كلياً فضالً عن 
أن من املقرر أيضاً أنه يف هذه احلالة ال يعترب أن املحكمة قد رفضت ما مل تر حمالً 
لبحثه من األسباب األخر أو أقرت ما تعلق من قضاء احلكم املنقوض بتلك 

 األسباب.
 م ٤/١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٠٧/٢٠٠٥و٢٠٦( الطعنني رقمي 

 ) ٦) س ق (  ٦٨رقم املبدأ ( 
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 حكم (وصفه):
إذا حرض "من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية التي تنص  ٨٥عمالً باملادة .٤٢

املدعى عليه يف أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتربت  اخلصومة حضورية يف 
ور الوكيل املعتمد للمدعى  عليه ألكثر يتجىل بحض "حقه ولو ختلف بعد ذلك...

 من جلسة اعتربت اخلصومة حضورية يف حقه ولو تغيب يف جلسة النطق باحلكم.
 م ١٤/٥/٢٠٠٦دين أوىل عليا جلسة م م١٤/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق(  ٢٨رقم املبدأ ( 
 حوالة الدين

 القواعد
 ١............. ..................لة الدين......................حوا

 موجز القواعد: 
حوالة الدين األصل أن تتم باتفاق بني املدين واملحال اليه، جواز قيامها بني .١

الدائن واملحال اليه دون رضاء املدين األصيل، أثر ذلك برآءة ذمة املدين األصىل 
 ولو مل يف املحال عليه بالدين.

 القواعد القانونية: 
بالدين كام تتم باتفاق بني املدين وشخص آخر  من املقرر قانوناً أن حوالة.١

يتحمل عنه الدين بحسب األصل أال أنه جيوز أيضاً أن تتم باتفاق بني الدائن 
 واملحال عليه يتقرر فيه أن هذا حيل حمل املدين األصيل يف التزامه.

 م٢٢/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٣٢٤/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١١٩مبدأ رقم ( 

 م٧/٣/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٢٥/٢٠٠٦الطعن رقم  (
 ) ٧) س ق (  ١٤٢مبدأ رقم (  

 م ١/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦٤/٢٠٠٤قم ( الطعن ر
 ) ٤) س ق (  ٧٨مبدأ رقم ( 

 م ١/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٠/٢٠٠٥قم ( الطعن ر
 ) ٥) س ق (  ٨٨مبدأ رقم ( 
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 حيازة
 القواعد

 ١.....................................(تعريفها)...............حيازة
 ٦-٣................. ..............................(رشوطها)...حيازة

 موجز القواعد: 
 حيازة (تعريفها):  

احليازة هي التي مل يسبق ألحد إحياؤها، حكمها ال يصح متلكها أو بيعها إال .١
 بعد حيازهتا حيازة رشعية .

عمرها ومتلكها أناس معلومون حكمها ملكيتها هلم الرموم هي التي حازها و.٢
ولورثتهم من بعدهم الرموم التي تنسب لقبيلة معينة دون ختصيصها لشخص 
بعينه، حكمها توزع حسب سنة أهل البلد، أثره احلكم بعدم شموهلا للنساء عمالً 

 بالعرف جائز.
 حيازة (رشطها): 

م. رشطها ٥/١٩٨٠األرايض ) من قانون ١٣احليازة املنصوص عليها باملادة (.٣
أن تكون علنية وهادية ومستقرة وغري متنازع عليها، تنتفي احليازة املكسبة للملكية 

 إذا فقدت رشطا من رشوطها.
من حاز أرضاً وعمرها واخلصم حارضٌ ال ينكر ومضت مدة احليازة فال حجة .٤

 له.
ومن غري  إذا وضع املواطن يده عىل األرض وحفر بئر بموافقة اجلهة املختصة.٥

 إنكار منها فمن حقه أن يتملك بقدر ما شغل من األرض مع إحرام البئر . 
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احليازة الفعلية مقدمة عىل سند امللكية . األصل يف احليازة أهنا حيازة متلك. .٦
 البينة عىل مدعي أهنا حيازة مؤقتة . اليمني توجه إىل اخلصم عند العجز عن البينة .

 القواعد القانونية: 
 (تعريفها): حيازة. 

إن هناك فارقاً دقيقاً ينبغي أن ينتبه له وهو أن احلوزات التي مل يسبق هلا إحياء .١
من أحد ال يصح متلكها وال بيعها إال بعد حيازهتا حيازة رشعية، وأما الرموم 
واألمالك فإن كانت ألناس معلومني قد حازوها وعمروها ومتلكوها فهي هلم 

املنسوبة إىل القبيلة بالشهادة أو الشهرة دون خاصة ولورثتهم، وأما الرموم 
ختصيص أحد بعينه بيشء منها فهذا عىل ما جرت فيه سنة أهل ذلك البلد ما مل 
يقسم بني أفراد القبيلة أو يباع وكل يأخذ سهمه فعند ذلك يكون ذلك السهم 

ر ملكاً لذلك الفرد وبام أن هذه األرض تقدم فيها حكم قديم وأهنا تشتمل عىل آبا
وهي لقبيلة .... وليست لشخص بعينه وقد أكد الشهود ما جرت عليه سنة أهل 

 البلد من أن الرموم العامة تقسم بني رجال القبيلة دون النساء.
 م ٢٥/١٠/٢٠٠٨م رشعي عليا، جلسة ٢/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩)  س ق (  ٢رقم املبدأ ( 
وزات التي مل يسبق هلا إحياء إن هناك فارقاً دقيقاً ينبغي أن ينتبه له وهو أن احل.٢

من أحد ال يصح متلكها وال بيعها إال بعد حيازهتا حيازة رشعية، وأما الرموم 
واألمالك فإن كانت ألناس معلومني قد حازوها وعمروها ومتلكوها فهي هلم 
خاصة ولورثتهم، وأما الرموم املنسوبة إىل القبيلة بالشهادة أو الشهرة دون 

يشء منها فهذا عىل ما جرت فيه سنة أهل ذلك البلد ما مل ختصيص أحد بعينه ب
يقسم بني أفراد القبيلة أو يباع وكل يأخذ سهمه فعند ذلك يكون ذلك السهم 
ملكاً لذلك الفرد وبام أن هذه األرض تقدم فيها حكم قديم وأهنا تشتمل عىل آبار 
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سنة أهل  وهي لقبيلة .... وليست لشخص بعينه وقد أكد الشهود ما جرت عليه
 البلد من أن الرموم العامة تقسم بني رجال القبيلة دون النساء.

 م ٢٥/١٠/٢٠٠٨ا، جلسة م رشعي علي٢/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩)  س ق (  ٢رقم املبدأ ( 

 حيازة (رشطها):
) من قانون ١٣رشوط حيازة األرض وما عليها من بناء واملستخلصة من املادة (

امين يثبت للوزارة انه منذ  "تنص عىل أن : م التي ٥/١٩٨٠األرايض رقم  كل عُ
م كان يشغل أو شغل سلفاؤه من قبله دون ١٩٧٠تاريخ سابق عىل أول يناير سنة 

انقطاع بني اإلشغالني أرضاً مبنية لغرض سكني حيق له أن يتملك األرض والبناء 
ملساحة القائم عليها مهام كان نوع املواد املستعملة يف البناء وذلك يف حدود ا

املشغولة فعالً رشيطة أن يكون اإلشغال هادئاً وعلنياً وغري متنازع فيه وعليه أن 
واملتمثلة يف  "يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقاً ألحكام القانون 

أن تكون احليازة علنية وهادئة وأن تكون مستمرة بدون انقطاع وأن تكون غري 
 هذه الرشوط تنتفي احليازة املكتسبة للملكية.متنازع فيها وبانتفاء أحد 

 م١/٢/٢٠٠٩م مدنية ثانية عليا، جلسة ٢٦٣/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩) س ق(  ٣٣رقم املبدأ (  

 –م ٧/٦/٢٠٠٨م مدنية أوىل عليا، جلسة ٧٢/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٣٧رقم املبدأ ( 

عبيدة إن كل ما حيز من  قال:وائل بن حمبوب عن الربيع رفع احلديث إىل أيب .٣
الدور والقر وغري ذلك فحازه أهله وعمروه منذ عرشين سنة يبنون وهيدمون ومل 
يدع ومل حيتج فيها بحجة وهم حضور يرون احلياة جتاز وتعمر دورهم هذه 
العرشين سنة وهم حضور ال يغريون ثم أدلوا باحلجة بعد ذلك إنه ال حجة هلم 

 يشء من دعواهم وال حجة هلم يف يشء هو يف يد وال حق وال يلتفت القايض إىل
أهله منذ عرشين سنة فهذه اآلثار مع عدم النكري من صاحبه وهو حارض ال يمنعه 
يشء من الوصول إىل حقه لد القايض فهو للذي حازه وعمره وال تسمع فيه 
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 منه بعد تلك املدة ملدعية وما أجدر انطباق هذه اآلثار عىل هذه الدعو دعو
 لتي نحن بصددها الستكامهلا مدة احليازة وعدم اإلنكار من الطاعن .وا

 –م ٢٤/٤/٢٠١٠يا، جلسة م مدين عل٨١٥/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ٤٧رقم املبدأ (

الثابت من األوراق واحلكمني أول وثاين درجة ومن املعاينة امليدانية أن موقع .٤
ة طويلة وعىل مرأ ومسمع من جهات النزاع به بئر ارتوازي أقامه الطاعن من فرت

االختصاص وباألخص املطعون ضدها وقد حفرها بموجب ترصيح رسمي 
حكومي واملطعون ضدها تقر بذلك ، وال يقدح يف ذلك كونه منع من  استعامهلا 
بسبب قرهبا من األفالج فالثبوت يشء واالستعامل يشء آخر راجع إىل اجلهة 

و املنع منه كام أن باملوقع غرفة مبنية بالطابوق املختصة يف اإلذن باالستعامل أ
واالسمنت وبصفة رسمية وهذا ما ال تنكره املطعون ضدها وما زالت األرض يف 
يده إىل هذا التاريخ ومل حترك جهة االختصاص ساكناً إن كانت تر عدم احلق له 

د إىل بل وحتى يف مراحل النزاع ومل يرد يف مجيع مذكراهتا ما يشري ولو من بعي
املطالبة برفع اليد بقطع النظر عن بقية األوراق التي بحوزته إال أن املطعون ضدها 
امتنعت عن التمليك فقط وحتى آخر مذكرة تنادي بعدم املوافقة عىل التمليك وملا 
كان األمر كذلك وكان الطاعن قد وضع يده عىل  األرض حمل النزاع بصفة 

متر وهو ينفق األموال فمن غري املقبول رشعاً رسمية فقد حفر البئر وبنى واأليام 
 وال قانوناً حرمانه من مجيع ذلك ، والذي تأخذ به املحكمة وتقيض به.

 –م ٢٣/١/٢٠١٠م مدين عليا، جلسة ١٤٤/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٤٢رقم املبدأ (

إن سند امللكية الذي يتمسك به املطعون ضدهم والذي اعتمدت عليه املحكمة .٥
متليك العقار حمل الدعو للمدعني معارض بحيازة املدعى عليهم للعقار  يف

وهي حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة دون اعرتاض أو إنكار من أحد لفرتة تزيد 
 عاماً منذ وفاة مورثهم . ٢٥عىل 

ولكن بام أن املدعني يدفعون بأن حيازة املدعى عليهم للمنزل ليست حيازة متلك 
يعمل مزارعاً مع والدهم وبحكم هذا العمل أسكنه يف املنزل وإنام كان والدهم 
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مؤقتًا ثم مات مورثهم وبقي املنزل يف يد الورثة وطالبوهم باإلخالء إال أهنم 
رفضوا وبناء عىل هذه الدعو فإهنم مطالبون بالبينة العادلة الذي تثبت دعواهم 

عىل أرضه وإنام سكنه  وتشهد هلم بأن املنزل هو ملك ملورثهم هو الذي قام ببنائه
مورث املدعى عليهم مؤقتاً أي ما دام عامالً لد مورث املدعني فإن عجزوا عن 
إحضار البينة تتوجه اليمني إىل املدعى عليهم (الطاعنني) حيلفون يمني العلم أهنم 
ما علموا مورثهم سكن املنزل حمل الدعو منحة مؤقته كام يدعي املدعون 

لفوا ثبت حقهم يف ملكية املنزل ومن نكل عن احللف (املطعون ضدهم) فإن ح
 سقط حقه.

 م ١٢/١٢/٢٠٠٩لسة م مدين عليا، ج٨٥٩/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٣٧رقم املبدأ (
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 خربة

 القواعد
 ١. .............................................................خربة

 موجز القواعد :
اخلربة وسيلة فنية تستعني هبا املحكمة للفصل يف النزاع ، اخلبري ال يكسب .١

األطراف حقا ، وليس له مناقشة املسائل القانونية التي هي من اختصاص 
 القايض.

 القواعد القانونية :
إن اخلربة ليست وسيلة إثبات وإنام هي طريقة فنية تلجأ إليها املحكمة عندما .١
تاج إىل بيان وضبط أمور فنية تساعدها عىل البت يف النزاع وتندب لذلك خبرياً حت

خمتصاً قادراً عىل إنجاز املأمورية التي تكلفه هبا وحتدد له صالحياته دون أن تتنازل 
عىل احلكم يف الدعو للخبري إذ اخلبري يساعد املحكمة يف مهمتها وال يُكسب 

تي تُكسب األطراف حقاً وال جيوز للخبري أن األطراف حقا وإنام املحكمة هي ال
 يناقش املسائل القانونية التي هي من اختصاص القايض.

 م ١٩/٣/٢٠٠٦مدين أوىل عليا جلسة م ٢٠١/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٦) س ق (  ٢١رقم املبدأ (  

 خبري
 القواعد

 ٧ -١............. .............................................خبري.
 موجز القواعد :

القايض غري ملزم باللجوء للخربة الفنية ، االستثناء جيب اللجوء إليها إن كان .١
احلكم يتوقف عىل بحث مسائل فنية علمية ال يتوصل إليها إال باالستعانة باخلربة 

. 
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تعيني اخلبري أو رفضه من سلطة حمكمة املوضوع متى كانت قائمه عىل أسباب .٢
 سائغة .

خصوم باحلضور أمامه جيب أن تكون بكتاب مسجل، علة ذلك دعوة اخلبري لل.٣
 أثر خمالفة ذلك عدم إتباع الطريقة التي حددهتا  الالئحة يرتب بطالن أعامل اخلبري.

تقدير مد حاجة الدعو إىل خبري مما تستقل به حمكمة املوضوع، رشطه أن .٤
ليها من يوجد باوراق الدعو ما يكفى لتكوين عقيدهتا، مؤداه ال تعقيب ع

 املحكمة العليا.
قضاء حمكمة املوضوع تأسيساً عىل ما أورده تقرير اخلربة رشطه وجوب التحقق .٥

من أن تقرير اخلربة جاء مطابقاً ملتطلبات الئحة اخلربة  واحلكم التمهيد وبعد 
 اإلستامع للخصوم.

ال تثريب عىل حمكمة املوضوع ىف األخذ بام توصل إليه اخلبري واعتامده ىف .٦
كمها، رشطه أن ال يقوم اخلبري بالرتجيح ىف حالة تعارض الداللتني واملعانى ح

املستمدة من املستندات، علة ذلك الرتجيح يتصل بتقدير الدليل وخيرج اخلبري عن 
 مهمته وهى حتقيق الواقع. 

مهمة اخلبري تقترص عىل حتقيق الواقع ىف الدعو، وإبداء الرأ ىف املسائل .٧
القانونية من صميم واجب القاىض الذ ال جيوز له التخىل عنه، الفنية، املسائل 

تعويل احلكم عىل ما قرره اخلبري ىف مسألة قانونية دون بيان رأ القاىض فيها مؤداه 
 خطأ ىف تطبيق القانون وقصوراً يعيب احلكم.

 القواعد القانونية :
الفنية إال إذا كان إذ املقرر يف هذا القضاء أن القايض غري ملزم باللجوء للخربة .١

الفصل يف املوضوع يتوقف عىل البحث يف مسائل فنية علمية ال يستطيع معرفتها 
أو إظهار حقيقتها من خالل األدلة املعروضة فيها فعندئذ يكون ملزماً باالستعانة 

 باخلبري إلجراء العمل الفني الالزم  
 م ٢٠/١/٢٠١٠م جتاري عليا، جلسة ٢٤٩/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٨٣املبدأ (  رقم
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من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن تعيني خبري يف الدعو رخصه من الرخص .٢
املخولة ملحكمة املوضوع فلها تقدير تعيني اخلبري من عدمه وال معقب عليها يف 
ذلك متى كانت إجابة طلب تعيني اخلبري قائمةً عىل أسباب مربرة هلا ، وكان يف 

 يكفي القتناعها بالرأي الذي انتهت إليه يف طلب تعيني اخلبري.أوراق الدعو ما 
 م٤/٢٠١٠/ ٥م  عاميل عليا، جلسة ١٣٥/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ١٠٤رقم املبدأ ( 
إن املرشع استلزم أن يوجه اخلبري الدعوة للخصوم للحضور أمامه بموجب .٣

ه الدعوة قد وصلت كتاب مسجل واهلدف من هذا اإلجراء هو االستيثاق بأن هذ
إىل الطرف املعنى وأنه تم إحاطته هبذا املوعد بشكل قطعي ال لبس فيه ، ويرتتب 
عىل عدم دعوة اخلبري للخصوم بالطريقة التي استلزمها القانون وهو أن يكون 

 بكتاب مسجل بطالن أعامله.
 –م ٤/٦/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ٤٥١/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٨ق (  ) س ٩١رقم املبدأ ( 
من املقرر أن تقدير مد حاجة الدعو إىل خبري مما تستقل به حمكمة املوضوع .٤

دون معقب عليها من املحكمة العليا متى وجدت يف أوراق الدعو ما يكفي 
 لتكوين عقيدهتا .

 م ٢٩/١/٢٠٠٧م عاميل عليا جلسة ٨٧/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٧٨رقم املبدأ ( 

 م ٢١/٢/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٢٨٧/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٣٧رقم املبدأ ( 

 م١٣/٦/٢٠١٠إجيارات عليا، جلسة  م٤/٢٠١٠( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ٧٣رقم املبدأ (  
 م ٢٠/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٧/٢٠٠٤م ( الطعن رق

 ) ٤) س ق (  ٥٩رقم املبدأ ( 
قد جاء مطابقاً ملتطلبات  عىل حمكمة املوضوع التحقق من أن تقرير اخلربة.٥

الالئحة ووفقاً للحكم التمهيدي وبعد االستامع إىل اخلصوم كام اقتضت الالئحة 
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السابق ذكرها طاملا اجته قضاؤها نحو تأسيس حكمها بناءً عىل طلب ما أورده 
 التقرير املذكور.

 م٧/٣/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٦١/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧( ) س ق ١٤٠رقم املبدأ (  

املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه ال تثريب عىل حمكمة املوضوع إن هي أخذت .٦
بالنتيجة التي توصل إليها اخلبري واعتمدهتا يف حكمها إالَّ أن هذا مرشوط بأنه يف 
حالة تعارض الدالالت واملعاين املستمدة من املستندات أالَّ يرجح اخلبري إحداها 

دير الدليل وأسباب ترجيحه مما خيرج عن مهمته عىل األخر ألن هذا يتصل بتق
 التي تقترص عىل حتقيق الواقع . 

 م٢/٥/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٨٣/٢٠٠٦و٣٨٢( الطعنني رقمي 
 ) ٧) س ق (  ١٥٢رقم املبدأ ( 

من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن مهمة اخلبري تقترص عىل حتقيق الواقع يف .٧
ئل الفنيّة التي يصعب عىل القايض استقصاء كنهها الدعو وإبداء رأيه يف املسا

بنفسه دون املسائل القانونيّة والتي هي من صميم واجب القايض وال جيوز له 
التخيل عنه لغريه ومن املقرر أيضاً أن تعويل احلكم عىل ما قرره اخلبري يف مسألة 

 وقصوراً يعيبه .قانونيّة دون أن يقول كلمته فيها يعترب خطأ منه يف تطبيق القانون 
 م١٣/٦/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة  ٤٢٤/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٥٤رقم املبدأ (  
 م٢١/٢/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٢٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٣٦رقم املبدأ ( 
 م٢٨/٢/٢٠٠٧م جتاري عليا جلسة ٣٠٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٣٩رقم املبدأ (  
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 خصومة
 القواعد

 ١.................................... خصومة.....................
 موجز القواعد :

احلكم الذي يصدر ضد من مل يكن خصامً يف الدعو يعد معيباً بعيب جسيم. .١
القواعد واإلجراءات و األحكام املقررة أمام حمكمة الدرجة األوىل ترسي عىل 

نص القانون عىل غري ذلك. ال تنعقد اخلصومة ما مل أحكام حمكمة االستئناف ما مل ي
يعلن املستأنف ضده . وللمحكمة أن تقيض من تلقاء نفسها ببطالن احلكم  لتعلقه 
بالنظام العام . الفرق بني االنعدام والبطالن املطلق والنسبي . أثر كل منهام يف 

 التصحيح أو حتصنه بميض املدة ، وإجراءات دعو اإلبطال.
 د القانونية :القواع

من أركان احلكم األساسية أن يصدر يف خصومة مستكملة املقومات أطرافاً .١
وحمالً وسبباً ويعد احلكم الذي يصدر عىل من مل يكن خصامً يف الدعو ــ كأن مل 
يعلن متاماً بالدعو ، أو كان قد تويف قبل رفعها ــ معيباً بعيب جسيم . وحيث إن 

جراءات املدنية والتجارية تقيض برسيان القواعد املقررة ) من قانون اإل٢٣٠املادة (
أمام حمكمة الدرجة األوىل عىل االستئناف سواءً فيام يتعلق باإلجراءات أو 
باألحكام ما مل ينص القانون عىل غري ذلك فإنه جيب النعقاد اخلصومة يف 

نة ليس االستئناف أن يعلن املستأنف ضده بصحيفة االستئناف . وملا كانت الطاع
هلا وجود قانوين يف خصومة االستئناف ومن ثم مل تعلن به فإن احلكم الذي صدر 
يف االستئناف وقىض بإلزامها بنصف التعويض املقيض يعترب باطالً بطالناً مطلقاً ال 
يقبل التصحيح وغري صالح هلذا النتاج أي أثر قانوين وال يغري من هذا انقضاء 

قيض بالبطالن من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ميعاد الطعن . وللمحكمة أن ت
، وال يغري من ذلك ما ذهب إليه جانب من فقه القانون بأن احلكم يكون منعدماً يف 
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هذه احلالة إذ مبنى هذا االجتـــــاه أن اإلجراء ال وجود له وأن البطالن عيب 
م هو الذي ختلف يعرتي إجراءً موجوداً خالف نموذجه القانوين ، والعمل املنعد

أحد عنارصه األساسية التي بغريها ال يتصور وجوده ، وإذا كان البطالن هو جزاء 
يلحق بالعمل اإلجرائي فإن هذا اجلزاء قرره القانون وال يكون اإلجراء باطالً دون 
نص يف القانون . وإذا كان البطالن ال يرد إال عىل العمل الذي ال تتوافر فيه 

طلبها القانون يف هذا العمل مما يؤدي إىل عدم إنتاج آثاره املقتضيات التي يت
القانونية فإن االنعدام يف املحصلة النهائية ال يؤدي إىل غري ذلك . وحيث إن 
االنعدام ال حيتاج إىل قرار به من املحكمة فإن البطالن املطلق ال حيتاج بدوره إىل 

هو أن األول كجزاء كان  قرار من املحكمة ولعل الفرق بني االنعدام والبطالن
نتيجة اجتهاد قضائي وال جزاء إجرائي دون نص وإذا كان االنعدام ال يرد عليه 
التصحيح فالبطالن املطلق ال يرد عليه التصحيح وال يتحصن اإلجراء الباطل 
بطالناً مطلقاً بميض املدة إنام يرد ذلك عىل البطالن النيس ، ولعل ما يدعم هذا 

اء احلكم الذي يعد معدوماً يكون بدعو بطالن أصليه أو الرأي إن طلب إلغ
الدفع بذلك يف دعو أخر لتجرد احلكم من أركانه األساسية ملا شابه من عيب 
جوهري جسيم أصاب كيانه وأفقده صفة احلكم . وحيث إن احلكم املطعون فيه 

رفاً يف قد خالف القانون خمالفة جوهرية حني قىض بإلزام الطاعنة التي مل تكن ط
خصومة االستئناف بالتعويض مناصفة دون أن يدخلها يف اخلصومة فإنه يكون 

 مشوباً بعيب جوهري جيعله باطالً بطالناً مطلقاً متعيناً لذلك نقضه.
 م٢٦/٤/٢٠٠٨نية أوىل عليا، جلسة م مد٣٤٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٣١رقم املبدأ (  
 م ١٧/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢/٢٠٠٤( الطعن رقم 

 ) ٤) س ق (  ١٠رقم املبدأ ( 
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 خطأ
 القواعد

 ٢ -١.................. ...............خطأ..........................
 موجز القواعد :

إثبات الوقائع املكونة للخطأ مما تستقل به حمكمة املوضوع بإعتباره من مسائل .١
الوقائع بأهنا تشكل خطأً  الواقع، مؤداه ال رقابة عليها من املحكمة العليا، تكييف

 أم غري ذلك من املسائل القانونية مؤد ذلك خضوعه لرقابة املحكمة العليا.
اخلطأ اجلسيم الذ يعطى صاحب العمل احلق ىف فصل العامل معياره إلتزام .٢

.  اليقظة والتبرص وعدم اإلرضار بالغري يمثل اإلنحراف عنه خطأً جسيامً
 القواعد القانونية :

ر يف قضاء هذه املحكمة أن إثبات الوقائع املكونة للخطأ من مسائل من املقر.١
الواقع التي تستقل هبا حمكمة املوضوع دون تدخل من املحكمة العليا إال أن 
تكييف تلك الوقائع بأهنا تشكل خطأ أم غري ذلك يعترب من املسائل القانونية التي 

 .ختضع لرقابة املحكمة العليا
 -م١٥/٢/٢٠٠٦م جتار عليا جلسة ٢٠٩/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٨٢رقم املبدأ ( 
لصاحب العمل فصل  "من قانون العمل التي تنص عىل أن  ٤٠/٩املادة .٢

إذا أخل  ٩العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة هناية اخلدمة يف احلاالت الفقرة 
عمله ، ومعيار اخلطأ العامل إخالالً جسيامً بالتزامه بأداء عمله املتفق عليه يف عقد 

اجلسيم وفقاً ملا استقر عليه الفقه والقضاء هو معيار الرجل العادي يف ظروف 
عادية وهو أن يلتزم الشخص يف سلوكه اليقظه والتبرص حتى ال يرض بالغري فإذا 

 انحرف عن هذا السلوك كان انحرافه يمثل خطأ جسيامً يستوجب املسؤولية.
 -م٢٧/٣/٢٠٠٦اميل عليا جلسة م ع٢٠٨/٢٠٠٥( الطعـن رقــم 

 ) ٦) س ق (  ١٠١رقم املبدأ ( 
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 خطأ طبي
 القواعد

 ٣ -١.................. ................أ طبي....................خط
 موجز القواعد :

إثبات املريض بتقرير طبي خلوه من مرض ضغط الدم ال يستلزم خطأ التقرير .١
 ري ويمكن اختفاؤه.املثبت للمرض، علة ذلك مرض الضغط متغ

 التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس ملزماً بتحقيق نتيجة..٢
) من قانون مزاولة مهنة ٢١جيب اللجوء إىل اللجنة املنصوص عليها يف املادة (.٣

الطب البرشي وطب األسنان قبل رفع الدعو يف املخالفات التي قد تقع من 
 األطباء.

 القواعد القانونية :
يظهر وخيتفي حسب الظروف الصحية للشخص الذي يكون  الضغط مرض.١

حتت الفحص كام أنه يمكن أن خيتفي يف حاالت كثرية منها املهدئات واحلبوب 
التي يتناوهلا وكذلك احلالة النفسية للمريض وقد كان الطبيب حريصاً جداً حيثام 

 كرر الفحص عدة مرات للتأكد من صحة القراءة.
 م ١٧/٦/٢٠٠٧ ثانية عليا ، جلسة دينم م١٥٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٩٤رقم املبدأ (  
التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية أي بذل جهد صادق لعالج املريض مع .٢

 مراعاة األصول الفنيّة ملهنة الطب ، وليس ملزماً بالنتيجة.
 م ١/٤/٢٠٠٧ين ثانية عليا، جلسة م مد٤٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٨١رقم املبدأ ( 
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) من قانون مزاولة مهنة الطب البرشي وطب األسنان قد ٢٢وأن املادة (.٣
) بالنظر يف املخالفات التي قد تقع ٢١خصت اللجنة املنصوص عليها يف املادة (

من األطباء ، وأنه واحلال كذلك يصعب جتاوز هذه اللجنة بل ال بد من اللجوء 
 إليها.

 م ١/٤/٢٠٠٧ية عليا، جلسة دين ثانم م٤٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٨١رقم املبدأ (  
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دعو 

 القواعد
.............١.............................. ..................دعو 

 ٢........................ .............دعو(إحالتها)...............
  ٣...... ...........................تبارها كأن مل تكن)......دعو(اع

  ٤......................... ها).......................دعو(تصحيح
  ٥..... ...........................................دعو(تعريفها)...
 ٦..... ............................................دعو(تقديرها)...

 ١٢-٧........................ ..........................دعو(تكييفها).
 ١٣..... .....................ايض)....................دعو(حق التق

 ١٤........ ..................................دعو (فرعية)..........
 ١٥....... ................................دعو(رفضها)............

 ١٦......... .............................دعو(رفعها)..............
 ١٨-١٧.... ....................ها)..............دعو(سبق الفصل في

 ٢١-١٩...... ......لطلبات فيها)...................دعو(صحيفتها وا 
  ٢٢............. ...............................ها)دعو(صفة  أطراف

  ٢٤-٢٣.............. .........................دعو(ضمها)..........
  ٢٥............... ..................ا)..................دعو(فقداهن

  ٢٦................ ..................ا)..................دعو(قبوهل
دعو.........(وتعليقها وقف الدعو).............. ...........٢٧  
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 موجز القواعد :
دعو 

اللجوء إىل القضاء يف الشكاوي املتعلقة بتنظيم االتصاالت . رشطه . الرجوع .١
أوالً إىل هيئة تنظيم االتصاالت . عدم اللجوء إىل اهليئة أوالً لسبب رفض الدعو 

 دعو (إحالتها):
 إحالة الدعو للمحكمة املختصة وجويب. .٢

 دعو( اعتبارها كأن مل تكن): 
اعتبار الدعو كأن مل تكن لعدم حضور طالب جتديدها للمرة الثانية. رشطه. .٣

 إعالنه بموعد اجللسة ، خمالفة ذلك أثره. نقض احلكم 
 دعو (تصحيحها):

ائي وليس احلكم بعدم قبول الدعو لرفعها من غري حمامٍ ٍ هو فصل إجر.٤
موضوعيا، أثر ذلك يصح تصحيحها أو رفعها بدعو جديدة، نتيجته ال حيوز 

 حجية األمر املقيض.
 دعو (تعريفها): 

تعريف الدعو احلق ىف احلصول عىل احلامية القضائية، وشخصية احلق ىف .٥
 واحلامية القضائية، وأحد صورها القضاء املوضوعى، أشكاله تقرير الدعو

 م . ومنشىء وإلزا
 دعو (تقديرها):

تقدر قيمة الدعو املتعلقة بالعقار وصحة العقد بقيمة العقار يوم رفع .٦
الدعو. تقدير قيمة الدعو عىل أساس قيمة العقار يوم البيع خطأ يف تطبيق 

 القانون.
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 دعو (تكييفها):
رفع الدعو حسبة يف املطالبة بحق املقربة والدفاع عن حرماهتا مقبولة، الدفع .٧
 عدم صفة رافعها حسبة أثره الرفض.ب

كشف إرادة املتعاقدين وتكييف الوقائع وعدم التقيد بتكييف اخلصوم من .٨
الوظائف األساسية ملحكمة املوضوع، حياد املحكمة عن القيام بوظيفتها أو إختاذ 

 موقف سلبى أثره حكم معرض للنقض .
اختصاص تطبيق مواد القانون وتكييف الدعو واستخالص الوقائع من .٩

 املحكمة، أثره ال يتوقف ذلك عىل طلب من اخلصوم .
دعو املطالبة باإلجيار ال تكيف بأهنا جتارية بمجرد تسليم شيك مقابل .١٠

 .أن الشيك ورقة من أوراق الدعو االنتفاع بإجيار العقار . علة ذلك .
قيام الدعو العاملية عىل خمالفة قانون العمل، والعقد السار بني أطراف .١١

خلصومة، الدعو التى تقوم عىل املسؤولية التقصريية وليس ملخالفة قانون العمل ا
 أو عقد العمل أو لنزاع حول استخدام العامل ورشوط خدمته ليست بدعو
عاملية، تطبيق القانون لنظام االختصاص الشامل  للمحاكم العدلية أثره 

 ؤولية التقصريية.اختصاص الدائرة العاملية بنظر الدعو القائمة عىل املس
تكييف دعو بيت املال دعو مدنية وليس رشعية، نظرها من دائرة رشعية .١٢

 أو مدنية ال يؤثر يف طبيعتها، أثر ذلك ميعاد استئنافها ثالثون يوما.
 دعو (حق التقايض):

حق اللجوء للقضاء أمر دستوري كفله القانون. رشطه. عدم التعسف يف .١٣
 استعامل هذا احلق.

  فرعية):دعو (دعو
تقديم الدعو الفرعية أمام حمكمة اإلستئناف تعد من املسائل التى مل تطرح .١٤

عىل حمكمة أول درجة، نتيجتها الرفض، علة ذلك اإلخالل بمبدأ التقاىض عىل 
 درجتني .
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 دعو (رفضها): 
إصدار املحكمة حكام متهيدياً لندب خبري إلجراء احلساب ال حيول أمام .١٥

ا عىل غري ذي صفة متى ثبت هلا عدم صفة املدعى عليه، رفضها للدعو لرفعه
 وال يشكل ذلك فساداً يف االستدالل.

 دعو(رفعها): 
١٦. شؤون القضاة  ال يشرتط رفعها بواسطة حمام، يبارش القايض الدعو دعاو

ا من القضاة من غري قضاة الـمحكمة العليا.   بنفسه، أو ينيب عنه أحدً
 دعو (سبق الفصل فيها):

فع بعدم جواز نظر الدعو لسبق الفصل فيها تقيض به املحكمة من تلقاء الد.١٧
.ذاهتا وجيوز إبداؤه يف أي مرحلة تكون فيها الدعو 

رفع دعو جديدة يف موضوع سبق الفصل فيه بحكم بات هنائي نتيجتها .١٨
 الرفض.

 دعو (صحيفتها والطلبات فيها): 
لقضاء بغريها أو بأكثر منها طلبات اخلصوم  تقيد املحكمة هبا، وعدم جواز ا.١٩

 خمالفة ذلك عيب أثره البطالن  .
الدفع ببطالن الصحيفة املقدمة للمحكمة االبتدائية لتوقيعها من غري مفوض .٢٠

أو عدم جواز متثيل الوكيل ملوكله حمله املحكمة االبتدائية، أثره عدم قبول الدفع 
 بذلك ابتداء أمام املحكمة العليا.

تي تزيد قيمتها عن مخسة آالف ريال عامين من توقيع خلو صحيفة الدعو ال.٢١
 حمامي أثره عدم قبوهلا، وتعلق هذاالدفع بالنظام العام.

 دعو(صفة  أطرافها): 
رفع الدعو واالعرتاض عىل الربط الرضيبي الواقع مع رشكة مسجلة بغري .٢٢

مآهلا اسم الرشكة املعرتضة، دون إثبات حصول واقعة الدمج وانتقال ذمتها إليها. 
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الرفض. لرفعها من غري ذي صفة. تقديم شهادة الدمج ألول مرة أمام املحكمة 
العليا مصريها الرفض. لعدم جواز تقديم أي وثيقة أو مستند أمامها مل يسبق 

 للخصوم أن أطلعوا عليها يف املراحل السابقة.
 دعو (ضمها): 

ذاتيتها، ومؤد  ضم دعويني لإلرتباط ال يعنى إندماجهام وأن تفقد كل منهام.٢٣
 ذلك عىل املحكمة أن تفصل ىف كل دعو وما إشتملت عليه من طلبات.

وجود صلة بني الدعو الفرعية واألصلية الزم  لقبول الدعو الفرعية، .٢٤
التأكد من وجود الصلة سلطة تقديرية ملحكمة املوضوع، تقدير الصلة مسألة 

ون التقدير سائغاً ومقبوال قانونية ختضع لرقابة املحكمة العليا، رشطه أن يك
 قانوناً.

 دعو (فقداهنا):
فقدان ملف الدعو أو أي جزء من أجزائه ال يكون جزاؤه بطالن احلكم، .٢٥

وعىل املحكمة الفصل يف الدعو، وعىل من يدعي عدم مراعاة اإلجراءات 
 اجلوهرية إثبات ذلك .

 دعو (قبوهلا):
دعو جديدة، أثره عدم قبول املحكوم عليه من حقه استئناف احلكم ال رفع .٢٦

 الدعو إن رفعها لسابقة الفصل فيها، علته استقرار األحكام .
 دعو (وقف الدعو وتعليقها):

وقف الدعو حلني إنتهاء املهلة التى حددها التقرير الطبى خمالفة ذلك .٢٧
لقاعدة األجر مقابل العمل، العربة باحلالة الصحية الراهنة للعامل والتى جعلته 

قادر للقيام بوظيفته احلالية، مؤد ذلك عدم إستجابة املحكمة لوقف  غري
 الدعو ال يشكل إخالال ًبحق الدفاع .
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 القواعد القانونية :
دعو 

) من قانون تنظيم االتصاالت أعطى هيئة تنظيم االتصاالت ٨/١٨نص املادة (.١
د أهدافها ) من القانون أعطاها سلطات واسعة لتحدي١/٢وهي املرفقة يف املادة (
) والتي تقرأ : تبارش اهليئة مجيع االختصاصات وجتري ٨/١٨ومنها ما جاء باملادة (

 مجيع الترصفات واألعامل الالزمة لتحقيق أهدافها وعىل األخص ما يأيت : 
) فحص الشكاو املقدمة من املنتفعني أو املرخص هلم أو من أي شخص ١٨(

 شأهنا . آخر ذي صفة واختاذ اإلجراءات الالزمة ب
) فإن النص األول أعطى اهليئة حق ١مكراً (٥١مكرر) و( ٥١أما نصا املادتني (

اختاذ إجراءات معينة يف حالة ثبوت خمالفة ألحكام القانون واللوائح والقرارات 
الصادرة تنفيذاً له ، والنص اآلخر أعطى من اختذت ضده تلك اإلجراءات أن 

شهر من تاريخ إخطاره ، صحيح أن هذين يطلب من اهليئة مراجعة قرارها خالل 
النصني ال يمنعان من حق اللجوء إىل القضاء ولكن املرشع أراد تنظيم عملية 
االتصاالت بإقامة هيئة االتصاالت ككيان، وعهد إليها ببعض االختصاصات 
قبل اللجوء إىل القضاء واهلدف من ذلك هو احلد من اللجوء إىل القضاء يف كل 

فرتب اإلجراءات بشأن اخلدمة التي تؤد للعمالء  فالشكو  صغرية وكبرية ،
تكون أوالً للهيئة فإذا هنت األمر لصالح الشاكي كان هبا وإذا رأ اللجوء إىل 

 ٥١و ٨/١٨القضاء فالطريق أمامه مفتوح بعد استيفاء القيد الوارد باملادتني (
 مكرر).

 م ١٠/١٠/٢٠٠٩م مدين عليا، جلسة ٨٢٧/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ٣٢رقم املبدأ ( 

 دعو (إحالتها):
وحيث إن احلكم املطعون فيه ملا التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون يف .٢

حتديد املحكمة اإلبتدائية املختصة بنظر الدعو حمليا إال أنه أخطأ يف عدم إحالة 
) من قانون ١١٢الدعو إىل تلك  املحكمة اإلبتدائية املختصة إعامالً للامدة (
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عىل املحكمة إذا قضت بعدم  "اإلجراءات املدنية والتجارية والتي تنص أنه 
 "اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعو بحالتها إىل املحكمة املختصة...

 م ٤/١١/٢٠٠٧ة ثانية عليا، جلسة مدني ٢٥٦/٢٠٠٧(الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٤٠رقم املبدأ (

  دعو(اعتبارها كأن مل تكن):
ن فيها هو حجة وح.٣ يث إنه ومن واقع حمارض حمكمة االستئناف واحلال أن ما دوّ

فيام حواه ال يطعن فيه إال بالتزوير لكونه مستنداً رسميّاً فقد تبنيّ أنه بجلسة 
م قد صدر إعالن املستأنف (الطاعن) ولكن وضح ختلّفه عنها ٢/٨/٢٠٠٩

لنظر االستئناف وقد وحرضها وكيل املستأنف ضدها وكانت هي اجللسة األوىل 
انسحب عنها تاركاً الدعو للشطب وقد قررت املحكمة شطبها عمالً بنص 

ة .. اإلجراء هنا وعمالً بذات ٨٤املادة ( ) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ
املادة املذكورة فإن املستأنف إن أراد جتديد السري يف الدعو بعد قرار الشطب 

يوما  ٦٠أن يقدم طلبا بتجديدها يف مدة ال جتاوز الـ  م عليه٢/٨/٢٠٠٩املؤرخ 
 من ذلك التاريخ ويعلن خصمه باجللسة التي حتددها املحكمة للسري يف الدعو
وإال اعتربت الدعو كأن مل تكن بالنسبة للمدعي (املستأنف) .. وواقع احلال 

انوناً لتجديد يؤكد تقديم املستأنف (الطاعن) لطلبه للمحكمة يف املواعيد املقررة ق
م وقبلته املحكمة وحددت جلسة ١/٩/٢٠٠٩السري فيها وتم ذلك حتديداً يف 

م للسري فيها وهنا حيتم القانون اإلعالن .. الثابت من صحيفة ١/١/٢٠٠٩
اإلعالن املعنونة إىل املستأنف (الطاعن) أنه مل يتم إعالنه باجللسة املذكورة وهي 

يها من قرار الشطب وقد وضح من اإلعالن اجللسة املحددة بعد جتديد السري ف
ا فيه أن عدم اإلعالن للمستأنف يرجع إىل وجود خطأ  املعاد إىل املحكمة موضحً
يف العنوان لكونه ال يوجد فيه رقم السكة ، واحلال أن املستأنف ضده قد حرضها 
رة ولعدم حضور املستأنف لعدم اإلعالن فقد أمرت املحكمة  م مذكّ بوكيله وقدّ

م وباجللسة املذكورة وضح ختلّف الطرفني فام كان ١٤/١/٢٠٠٩نه جللسة بإعال
م وقد أصدرت ٢١/١١/٢٠٠٩من املحكمة إال وقررت حجزها للحكم جللسة 

حكمها يف اجللسة املذكورة والثابت من املحرض أن املحكمة مل توضح يف جلستها 
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ختلّف  م ملاذا هي حجزهتا للحكم برغم ما يفيد١٤/١١/٢٠٠٩املنعقدة يف 
األطراف ومل يوضح املحرض فيام إذا كان املستأنف (الطاعن حالياً) قد تم إعالنه 
غ فإن واقع  للجلسة املذكورة وبرغم ذلك قد ختلّف عن احلضور دونام عذر مسوّ
احلال يقول بأن املحكمة كان عليها أن تتأكد من تنفيذ أمرها الصادر باجللسة 

املستأنف (الطاعن) ولكن املحرض جاء السابقة بإعالن اخلصوم ومن ضمنهم 
م وأنّه قد ختلّف ١٤/١١/٢٠٠٩خالياً من أية إشارة إلعالنه صحيحاً جللسة 

عنها وبالتايل فإن قرارها بحجز الدعو للحكم وثم صدوره بجلسة 
م يكون قد جاء يف غري حملّه خالفت فيه التطبيق الصحيح ٢١/١١/٢٠٠٨

باعتبار الدعو كأن مل تكن قد جاء يف غري حمله للقانون بام جيعل قضاءها املتعلّق 
ال يسنده واقع أو قانون وخالف التأويل والتطبيق الصحيح للقانون بام جيعلنا 
واحلال كذلك أن نقيض بنقض احلكم املطعون فيه وبإعادة الدعو إىل حمكمة 
االستئناف بمسقط لنظره من جديد وهبيئة مغايرة وبدون رسوم مع األمر برد 

) ٢٦١فالة للطاعن وإلزام املطعون ضده باملصاريف وذلك عمالً بنص املادة (الك
ة.  من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ

 م٢٩/٦/٢٠١٠إجيارات عليا، جلسة  م١١٩٩/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٧٤رقم املبدأ ( 

 دعو (تصحيحها):
ل الذي أيد يف الطعن لقد استقر قضاء هذه املحكمة عىل أن الدفع بعدم القبو.٤

يعني اعرتاض اخلصم عىل حق الدعو للخصم اآلخر بعدم توافر  ٧٢٦رقم 
رشوطها لسبق الفصل فيها وهذا يتضمن انكار اخلصم حلق الدعو بالنسبة 
للمشرت ويرمى إىل حكم بعدم قبول الدعو قبل الفصل يف موضوعها وهذا 

 واهلدف منه احلصول عىل االعرتاض موجه عىل عدم صالحية إقامة الدعو
حكم إجرائي بعدم قبول الدعو قبل الفصل يف املوضوع بمعنى عدم صالحية 
الدعو للنظر فيها بواسطة املحكمة فهو يثري عقبة مسبقة تغنى القايض عن 
الفصل يف املوضوع وما كان صحيحاً أن تذهب املحكمة بعد أن توصلت إىل عدم 

ثره يف العقد ، وبتوصل املحكمة إىل عدم قبول قبول الدعو إىل مناقشة الثمن وأ
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من قانون املحاماة تكون قد فصلت إجرائيا يف النزاع  ٣١الدعو ملخالفتها للامدة 
وهذا الفصل اإلجرائي ال يمنع املشرتي من تصحيح الدعو ورفعها بواسطة 
 حمام التزاما بقانون املحاماة وال تعد الدعو قد فصل يف موضوعها وهو واقعة

الرشاء وجيوز له أن يقيم دعو منفصلة جديدة مصححة ملتزمة بالقانون وال 
يكون للحكم الصادر يف الشكل أي أثر يف املوضوع القائم بني الطرفني وال حيرم 
ذلك احلكم اإلجرائي املشرتي من إقامة دعواه بصحة البيع بعد تصحيح دعواه لذا 

م ٤٢٢/٢٠٠٧الستئناف رقم يكون احلكم الصادر من حمكمة االستئناف يف ا
 بعدم جــواز نظر الدعـــو لسبق الفصل فيهــا غيـــر صحيح.

 م٢٧/٤/٢٠٠٨جلسة  مدنية ثانية عليا، ٤٥٧/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٦٥رقم املبدأ ( 

 دعو (تعريفها): 
إن من املقرر قانوناً إن الدعو هي احلق يف احلصول عىل احلامية القضائيّة .٥

ى آخر فإن احلق يف الدعو هو حق شخص يف مواجهة شخص آخر وبمعن
مضمونه احلصول عىل تطبيق القانون يف حالة حمددة ومنح املدعي محاية قضائيّة 
معيّنة ومن صور احلامية القضائيّة القضاء املوضوعي والذي قد يقترص عىل جمرد 

ال يقترص األمر عىل  تقرير احلق أو املركز القانوين فيسمى بالقضاء التقريري ، وقد
جمرد التقرير بل ينشأ عن هذا التقرير تغيري يف مركز قانوين قائم وإنشاء ملركز 
جديد فيسمى بالقضاء املنشئ وقد يتخذ القضاء صورة إلزام بأداء معنيّ فيسمى 

 بقضاء اإللزام .
 م ٢٧/١٢/٢٠٠٦جتاري عليا جلسة  ٢٩٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق ( ١٢٧رقم املبدأ (
 م٨/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢١٧/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق ( ١٠٩رقم املبدأ ( 
 دعو (تقديرها):

والتي تتحدث عن  ٥٨إن املحكمة املطعون يف حكمها قد خالفت نص املادة .٦
من قانون اإلجراءات والتي أيضاً تتحدث عن  ٥٩تقدير الدعو وكذلك املادة 
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ىل تقدير قيمة دعاو العقارات واملنازعات نفس املوضوع واألخرية تنص ع
املوضوعيّة املتعلّقة بالتنفيذ عىل العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار وحيث إن املدعي 

 ٦٥٠بمبلغ  ١٩٩٣قد أوضح يف عريضته أنه اشرت األرض املتنازع عليها يف عام 
تكون األرض ر.ع فإن فهم الواقع يشري إىل أنه وبعد أربعة عرش عاماً ال يمكن أن 

بنفس القيمة السابقة وهنا يتحتم عىل حمكمة املوضوع إن تندب خبرياً يف األرايض 
ملعرفة سعر األرض يف تاريخ رفع الدعو ومن ثمَّ تسري يف الفصل العادل للنزاع 
بني الطرفني وقد أخطأت حمكمة البداية وكذلك حمكمة االستئناف حني حكمتا 

وهو تاريخ الرشاء قبل أربعة عرش عاماً  ر.ع)٦٥٠عىل أساس قيمة األرض (
وأخطأت األخرية حني قضت بعدم جواز االستئناف النتهائيّة احلكم املستأنف 
اعتامداً عىل ذلك املبلغ الذي هو بعيد كل البعد عن القيمة احلقيقيّة لألرض املتنازع 

 عليها.
 م ٣/٥/٢٠٠٩ية ثانية عليا ، جلسة م مدن٦٣٣/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٣٩املبدأ (  رقم 
 دعو (تكييفها):

دعو احلسبة مقبولة  ومعمول هبا يف األمور العامة فقهاً وقضاءً حسبام نص .٧
عليها الفقهاء يف اسفارهم وقد استقرت عليها أحكام السلف  من هذه األمة 
وخلفها عرب األجيال املاضية حتى يومنا هذا فاملطلع عىل مظنون أمهات تلك 

جيد إن شاء اهللا ضالته املنشودة وبغيته املطلوبة كام أن رشوطها قد األحكام 
توافرت يف هذه الدعو املاثلة حيث متثلت يف الذب عن املقربة باملحافظة عليها 
وصيانتها بتكملة سورها املتبقي خشية االعتداء عىل حرماهتا وحرمات مساكن 

واألجسام اهلامدة التي األموات واهانتهم وعدم املساس بتلك العظام البالية 
صارت يف بطون تلك احلفر بعد انتقاهلا من عامل احلياة الدنيا  وصريورهتا إىل عامل 

 اآلخرة.
 م٢١/٥/٢٠٠٦مدين أوىل عليا جلسة  م٨٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 )٦) س ق ( ٤٢رقم املبدأ (
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وع اقتصار حمكمة املوضوع عىل القول بأن املستأنفة وهي الطاعنة اآلن مل حتدد ن.٨
العقد ورشوطه هل هو وديعة أو قرض أو مسامهة ....) يعترب موقفاً سلبياً إزاء 
وظيفتها األساسية وهي الكشف عن إرادة املتعاقدين وتكييف الوقائع تكييفاً 
قانونياً صحيحاً غري متقيده بتكييف اخلصوم ثم ترتيب اآلثار القانونية وطاملا 

 .للنقض بها هذا يكون حكمها معرضاً حادت عن واج
 م ٣/٥/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٥٤/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 )٦) س ق ( ٩١رقم املبدأ (
األطراف يف الدعاو ليس مطلوباً منهم طلب تطبيق نصوص مواد معينة يف .٩

 القانون وإنام ذلك من صميم اختصاص املحكمة فهي التي تكيف الدعو
م القانون وليس مطلوباً التكييف القانوين وتستخلص الوقائع وتوقع عليها حك

من الطاعن أن يطلب تطبيق نص مادة معينة بل يكفي أن يقدم مطالبته مستنداً عىل 
 البينة واملستندات التي يعتمد عليها يف دعواه.

 م١٩/١١/٢٠٠٦ثانية عليا ، جلسة م مدين ٢٥٧/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق ( ٦٠رقم املبدأ (

 م٢/٤/٢٠٠٥م ــ  جلسة  ٢/٢٠٠٥م ( الطعن رق
 )  ٥) س ق (  ١٧رقم املبدأ (

وحيث إن الشيك بالنظر إىل النزاع الذي حصل بني الطرفني صار ورقة من .١٠
أوراق الدعو ثم إن الطاعن تسلمه من املطعون ضده كضامن إجيار العقار 
املرهون لديه ملدة عرش سنوات وبالتايل فهو شيك ضامن ناجم عن انتفاع الطاعن 

رهون لديه وبذلك فإن استحقاق الطاعن ملبلغ الشيك يدخل يف بمنافع العقار امل
إطار النزاع املدين وليس يف إطار النزاع التجاري ومن ثمّ فإن الدعو تكون مدنية 

 وليست جتارية.
 م ٤/٣/٢٠٠٧ين ثانية عليا، جلسة م مد٣٤٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س  ق (  ٧٩رقم املبدأ (
ة إال إذا كانت قائمة عىل أساس خمالفة قانون الدعو ال تعترب دعو عاملي.١١

) ١٠٤العمل وعقد عمل ساري املفعول بني طريف اخلصومة وهذا ما تؤكده املادة (
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من قانون العمل الواردة حتت الباب الثامن املسمى منازعات العمل ، حيث تنص 
ترسي أحكام هذا الباب عىل كل نـزاع خاص بالعمل أو رشوطه بني  "عىل 

مل وأحد عامله أو بني واحد أو أكثر من أصحاب األعامل ومجيع عامهلم صاحب ع
وبإنزال ما سلف بيانه من نصوص قانونية عىل الدعو املاثلة  "أو فريق منهم 

نجدها ال تستويف الرشائط التي قررها الشارع إلسباغ وصف املنازعة العاملية عىل 
قائمة عىل أساس املسؤولية هذا النـزاع حيث إن الثابت أن الدعو حمل الطعن 

التقصريية ومل تقم عىل أساس خمالفة أحد طريف اخلصومة لقانون العمل أو عقد 
عمل فضالً عن أهنا ال تتعلق بنـزاع بينهام عىل أساس استخدام العامل أو لرشوط 
خدمته أو ظروف عمله مما جيعلها دعو مدنية عادية وليست عاملية وال نسوق 

بطال احلكم بدعو خمالفة قواعد االختصاص ذلك أن القانون هذا الذي سقناه إل
العامين قد أخذ بنظام االختصاص الشامل للمحاكم العدلية وفق ما جاء باملادة 

 ٩٠/٩٩الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
 وتعديالته.

 م ١٠/٤/٢٠٠٦م عامىل عليا جلسة ٢١٠/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 )٦) س ق ( ١٠٤قم املبدأ (ر

حمكمة املوضوع قد استدلت عىل موضوع الدعو بقانون األوقاف، يف حني .١٢
أن النزاع ال خيتص بأرض وقف وال باألوقاف عموماً، ألن األرض حمل النزاع 
وحمل الطعن بيت مال (أموال عامة) فال والية لقانون األوقاف عليها وبالتايل فال 

لرشعية، والنزاع حمل الطعن برمته ذو طبيعة مدنية مكان الختصاص الدائرة ا
بحته، ولئن كانت والية االختصاص تنعقد للدائرة الرشعية االبتدائية للنظر يف أية 
خصومة تنشأ عن تطبيق قانون الوقف الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

) منه إال أن هذا ال يغري من طبيعة أو ٤م) حسب منطوق املادة (٦٥/٢٠٠٠(
ع الدعو املرفوعة أمام املحكمة، فتظل الدعو ذات الطبيعة املدنية مدنية موضو

يف موضوعها، وال تتغري طبيعتها أو موضوعها برصف النظر عن الدائرة التي 
تفصل فيها، والذي يقوم هبذا التكييف لتحديد طبيعة املنازعة هي املحكمة ذاهتا، 

، وبالتايل تطبيق القواعد من باب االستقالل بتحديد االختصاص املناط هبا
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واإلجراءات القانونية اخلاصة بالدعاو املدنية غري تلك اإلجراءات املتعلقة 
باألحوال الشخصية.....وملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا 
النظر حني استدل عىل موضوع الدعو حمل الطعن بقانون األوقاف وأعمل املادة 

اءات املدنية والتجارية يف حساب مدة االستئناف من قانون اإلجر ٢٧٧
من ذات القانون  ٢١٤يوماً)، بينام النزاع ذو طبيعة مدنية بحته وحتكمه املادة ١٥(
يوماً) فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ألن االستئناف كان يف امليعاد ٣٠(

االستئناف القانوين ومن ثم تعني نقض احلكم املطعون فيه برمته، والقضاء بقبول 
م) شكالً، وبإحالة الدعو إىل املحكمة التي أصدرت ٢٠٠٥/ش/٩١رقم (

 احلكم املطعون فيه للفصل يف موضوعها هبيئة مغايرة. 
 م ١١/٣/٢٠٠٦م رشعي عليا جلسة ٦٨/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 )٦) س ق ( ٢رقم املبدأ (
 دعو (حق التقايض):

حلقوقه حق طبيعي عندما  حق البنك باللجوء إىل القضاء طالباً اسرتداداً .١٣
تتعرض أي من حقوقه أو مصاحله للمساس أو التهديد باملساس بغض النظر عن 
مصدر هذا التهديد أو املساس علامً بأن هذا احلق من النظام العام أي أن اللجوء 
للقضاء من احلقوق األساسيّة لألفراد واملؤسسات وجيوز للمحكمة من تلقاء 

ولو أغفله اخلصوم وهذا احلق ال يطلق بغري قيد فإنه مقيّد  نفسها إثارته يف الدعو
بعدم التعسف يف االستعامل ورغم أنه كفله النظام األسايس للدولة الصادر 

إال أنه جيب أن يستخدم بطريقة تنأ به عن  ١٠١/٩٦باملرسوم السلطاين رقم 
احلق  هدف الكيد والتعسف أو اإلمهال ويكون الشخص متعسفاً يف استعامل هذا

إن هو انحرف عن الغرض من كفالة حق التقايض وذلك لسوء نيّة أو إمهال 
ة أو قصد اإلرضار باخلصم أو أن يكون هازالً غري جاد  جسيم أو بالدعو الكيديّ
يف إقامة الدعو أو أن ييسء إىل حق الدفاع يف كل هذه احلاالت يعدُّ متعسفاً يف 

 استعامل حقه.
 م ٢٦/١٠/٢٠٠٨ثانية عليا ، جلسة دنية م م٢٢٨/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ١٩رقم املبدأ ( 
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 دعو (دعو فرعية):
قيام املطعون ضدها بدعو فرعية بكامل إجراءاهتا أمام حمكمة االستئناف .١٤

يعد من املسائل التي مل تطرح أمام حمكمة أول درجة وبالتايل فال يمكن النظر فيها 
جة من درجات التقايض وإخالالً بمبدأ التقايض ألن يف ذلك حرماناً للطاعنة در

 عىل درجتني . 
 م ١١/١٠/٢٠٠٦سة جتاري عليا جل١٩٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق(  ١٠٣رقم املبدأ (
 دعو (رفضها): 

وتبعاً لذلك فإن حمكمة االستئناف ولئن أصدرت حكام متهيدياً لندب خبري .١٥
لصفة التي متسك هبا املطعون ضده إلجراء احلساب ال يعني أهنا جتاوزت مسألة ا

 أن ال صفة للمطعون ضده للقيام بالدعو فإنه ما دام ثبت هلا من أدلة الدعو
املاثلة فإن من واجبها أن تقيض برفض الدعو لرفعها عىل غري ذي صفة وال يعد 
ما قامت به من ندب خبري ثمَّ األخذ بام جاء بأدلة الدعو يف شأن صفة املطعون 

 داً يف االستدالل.ضده فسا
 م ١/٦/٢٠٠٨ية ثانية عليا، جلسة مدن ٣٣٠/٢٠٠٧(الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٧٠رقم املبدأ (
 دعو (رفعها):  

نظّم قانون السلطة القضائيّة إجراءات وميعاد وكيفيّة إقامة الدعو أمام هذه .١٦
ن السلطة ) من قانو٧٢الدائرة والتي ال يلزم فيها توكيل حمام ، ذلك ألن الـامدة (

يبارش الـمدعي مجيع اإلجراءات أمام الدائرة بنفسه ، وله  "القضائيّة تنص عىل أن 
م دفاعه كتابة ، أو أن ينيب عنه يف ذلك أحد القضاة من غري قضاة  أن يقدّ
الـمحكمة العليا ، وتفصل الدائرة يف الدعو بعد سامع دفاع املدعي واالدعاء 

ا هنائياً وغري قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق العام ، ويكون احلكم الصادر فيه
 ."الطعن 
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وترتيباً عىل ذلك فإن املادة املذكورة ال جتيز حضور حمام عن القايض، فالقايض قد 
يمثل أمام الدائرة بشخصه أو ينيب عنه أحد القضاة من غري قضاة املحكمة العليا 

عىل غري أساس يتعنيّ  ، مما يكون معه الدفع الـمبد من الـمدعى عليه برمته
 رفضه.

 م٢٦/١٠/٢٠٠٨م ، جلسة األثنني ١/٢٠٠٨( دعاوي شؤون القضاة رقم 
 ) ١٠) س ق ( ١٠٨رقم املبدأ ( 
 دعو (سبق الفصل فيها):

قرار اهليئة املغايرة يف حمكمة االستئناف هو تطبيق صحيح للقانون إذ إن .١٧
حكام التي حتول دون إعادة احلكم الصادر من الدائرة العامليّة قد نال حجيّة األ

النظر يف أصل احلق مرة أخر أمام دائرة أخر ومل خيالف ذلك احلكم التطبيق 
) من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجارية تنص ١١١الصحيح للقانون إذ إن املادة (

عىل أن الدفع بعدم جواز نظر الدعو لسبق الفصل فيها تقيض به املحكمة من 
 وز إبداؤه يف أي مرحلة تكون فيها الدعو .تلقاء ذاهتا وجي

 م٣/١٢/٢٠٠٦ين ثانية عليا، جلسة م مد٢٦٤/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٦٢رقم املبدأ ( 

 م ٤/١١/٢٠٠٩م جتاري عليا، جلسة ١٣٣/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق( ٧٨رقم املبدأ (

 م١٣٣/٢٠٠٤لطعن املنضم إليه رقم م  وا١٢٢/٢٠٠٤( الطعن رقم 
 )٥) س ق( ٣٣رقم املبدأ (  

وحيث إن احلكم املطلوب إبطاله قد صدر قبل عرش سنوات ومل يراع  .١٨
الطاعن املدة  املحددة  وحيث إن هيئة حسم املنازعات قد نظرت يف كل املسائل 
التي يثريها الطاعن وفصلت فيها من قبل ال جيوز للطاعن رفع دعو جديدة  إذ 

تلك اهليئة  وأصبح احلكم باتاً ونال احلجية وال جيوز سبق الفصل يف املوضوع أمام 
 فتح نزاع تم إغالقه بموجب حكم قضائي ومىض عليه الزمن.

 م ٧/٥/٢٠٠٦جلسة  م مدين أوىل عليا ٢٩٦/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 )٦) س ق ( ٢٧رقم املبدأ (

 م ٤/١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٠٠/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 )٦) س ق ( ٦٤رقم املبدأ (
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 دعو (صحيفتها والطلبات فيها): 
من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه يتعني عىل املحكمة أن تتقيد بطلبات .١٩

اخلصوم وال جيوز هلا أن تقيض بام مل يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه حتى لو تبني هلا من 
ظروف الدعو ووقائعها أحقيتهم فيه .. كام أن من املقرر أن خروج املحكمة عىل 

ت اخلصوم يؤدي إىل اعتباره وارداً عىل غري حمل وبالتايل مشوباً بعيب طلبا
 البطالن.

 م ٨/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٣٦/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١١٠رقم املبدأ (

 م ١٥/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ١٦١/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١١٤رقم املبدأ (

دعو فالصحيفة املقدمة للمحكمة االبتدائيّة عن الدفع ببطالن صحيفة ال.٢٠
موقعة من املدعو ............... وهو ليس مفوضاً من قبل املطعون ضده وليس 
له صفة يف متثيله قضائياً فإن هذا الدفع يف غري حمله ألن مكانه املحكمة االبتدائيّة 

.التي بارشت الدعو 
 م٨/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٣٦/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١١٠رقم املبدأ (
 م ١٥/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ١٦١/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١١٤رقم املبدأ (
 م ٨/٤/٢٠٠٧م مدين ثانية عليا، جلسة ٩/٢٠٠٧( لطعن رقم 

 )  ٧) س ق (  ٨٤رقم املبدأ ( 
افتتاح الثابت من مدونات احلكم املطعون فيه واحلكم االبتدائي ومن صحيفة .٢١

ر.ع) وملا كان  ٥٠٠٠الدعو أهنا غري موقعة من حمام رغم أهنا تزيد قيمتها عن (
ذلك فإنه كان عىل حمكمة أول درجة القضاء فيها بعدم القبول ملخالفتها نص املادة 

) من قانون املحاماة ، وكان ينبغي عىل حمكمة االستئنـاف تصحيــح هذا ٣١(
حلكم بعدم قبول الدعو هلذا السبب ، وذلك اخلطأ بإلغاء احلكم املستأنف وا

بقطع النظر عن عدم الدفع به أمامها كونه دفعاً من النظام العام جيب أن تتصد له 
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املحكمة من تلقاء ذاهتا وجيوز الدفع به يف أي مرحلة كانت عليها الدعو ، مما 
 جيعل احلكم باطالً فيتوجب نقضه.

 م ٢٩/١٠/٢٠٠٦ليا، جلسة ثانية ع م مدين١٦٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٥٧رقم املبدأ (

 دعو(صفة  أطرافها): 
٢٢. من املقرر يف قضاء املحكمة العليا أنه يشرتط يف مبارشة إجراءات الدعو

 التي ترفع أن تكون مقدمة من ذي صفة. 
وحيث إنه ملا كان ذلك وكان يبني من أوراق الدعو الرضيبية املاثلة أن الربط 

م والصادر عن األمانة ١٩٩٨،  ١٩٩٧،  ١٩٩٦للسنوات الرضيبية الرضيبي 
م تم مع رشكة املحفظة األهلية لألوراق ١٥/٢/٢٠٠٣العامة للرضائب بتاريخ 

املالية وأن هذه الرشكة رفعت باسمها اعرتاضاً عىل ذلك الربط الرضيبي أمام 
رضيبة الدخل األمني العام للرضائب ثم أهنا طعنت يف الربط الرضيبي أمام جلنة 

عىل الرشكات بذات االسم وصدر ضدها القرار الرضيبي املطعون فيه باسمها ثم 
أنه صدر عنها طلب وقف سداد الرضيبة باسمها ، األمر الذي يبني منه أنه ليس 
للطاعنة الصفة يف رفع الدعو الرضيبية أي عالقة بإجراءات الربط الرضيبي التي 

األهلية لألوراق املالية بام يرتتب عنه واحلالة ما  متت بكاملها باسم رشكة املحفظة
قرر أنه ليس للطاعنة املاثلة بام أهنا مل تكن طرفاً يف تلك اإلجراءات الرضيبية 
وباإلضافة إىل ذلك أهنا مل تثبت حصول واقعة دمج رشكة املحفظة األهلية 

أمام قضاء املوضوع  لألوراق املالية يف اسمها وانتقال ذمتها إليها ومل تقدم أية وثيقة
بدرجتيها االبتدائية واالستئنافية دالة عىل ذلك تصحيحاً وإثباتاً لصفتها وبالتايل 
تكون نتيجة لذلك عديمة الصفة يف رفع الدعو املاثلة خاصة وأن شهادة الدمج 
التي قدمتها يف هذا الطور ال تغري من األمر شيئاً بناءً عىل أنه ال جيوز تقديم أي 

مستند أمام هذه املحكمة مل يسبق للخصوم أن اطلعوا عليها يف املراحل  وثيقة أو
السابقة بام يضحى معه واحلالة هذه أن ما قىض به احلكم املطعون فيه من عدم قبول 
الدعو لرفعها من غري ذي صفة قد أصاب صحيح القانون لتأسيسه عىل أسباب 



٢٧٣ 
 

طعن عىل غري أساس تعني سائغة واقعاً وقانوناً وأضحى النعي عليه بسببي ال
 رفضه .

 م ٢٨/١٠/٢٠٠٩م جتاري عليا، جلسة ١١/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٧٥رقم املبدأ (

 دعو (ضمها): 
املقرر قانوناً أن ضم دعويني لالرتباط ال يفقد أياً منهام ذاتيتها وال تندمج .٢٣

ل من الدعويني إحداها يف األخر مما مؤداه أنه يتعني عىل املحكمة أن تفصل يف ك
وإن تبنيّ ذلك بوضوح يف قضائها إذ أن كل دعو تشتمل عىل طلبات يتعني عىل 

 املحكمة أن تفصل فيها .
 م١٣/٦/٢٠٠٧جتاري عليا جلسة  ٤٢٤/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق ( ١٥٤رقم املبدأ ( 
٢٤. البد أن توجد صلة بني الدعويني الفرعية واألصلية حتى تكون الدعو

 بولة.الفرعية مق
وحيث إنه عىل حمكمة املوضوع أن تتحقق من تلك الصلة يف حدود سلطتها 
التقديرية وذلك ما إذا كانت للدعو الفرعية صلة بالدعو األصلية أم ال بشكل 
قانوين سائغ ومقبول ألن تكييف الصلة خيضع ملراقبة املحكمة العليا عىل اعتبار أن 

ع ملراقبة املحكمة العليا فإذا كان ذلك عملية التقدير تشكل مسألة قانونية ختض
التقدير سائغاً أيدته واعتربت للدعو الفرعية صلة بالدعو األصلية جاز النظر 
فيها مع الدعو األصلية وأن مل يكن كذلك فال صلة بني الدعويني الفرعية 
 الفرعية النتفاء صلتها بالدعو واألصلية وجاز القضاء برفض الدعو

 األصلية.
 م٣٠/٦/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ٢٧/٢٠٠٨و١٩طعنان رقام ( ال

 ) ٨) س ق (  ٩٥رقم املبدأ (
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 دعو (فقداهنا):
القانون مل يرتب أثراً معيناً حال فقدان يشء من مفردات امللف االبتدائي أو .٢٥

فقدانه كله بل إنه رتب جزاءً مالياً مقدراً عىل من هيمل يف طلب امللف أو يف 
) من قانون اإلجراءات املدنية ٢٢٢كام نصت عليه املادة ( إرساله يف امليعاد

والتجارية فمتى ما ضم امللف االبتدائي استقام االستئناف وتصدت له املحكمة 
وال حيول دون ذلك تبني فقدان أحد مرفقاته ولو تعلق هذا الفقد بمسودة احلكم 

قد النسخة أو بالنسخة األصلية للحكم أو بأحد صفحاهتا ألنه لو ترتب عىل ف
األصلية دفعاً بالبطالن للحكم املطعون فيه خللوها من أحد البيانات اجلوهرية 
تعني عىل الدافع إثبات ما يدعيه بحيث إن عجز عن ذلك وكان األصل يف 

 اإلجراءات أهنا روعيت تعني رفض الدفع وتتصد املحكمة لنظر االستئناف.
 م ٣/٢/٢٠٠٧ مدين أوىل عليا، جلسةم ٢٦١/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق ( ٤٠رقم املبدأ (
 دعو (قبوهلا):

ومن الواضح يف حكم املحكمة االبتدائية العاملية بنزو أنه أُثري أمامها مبدأ .٢٦
 التعويض كام ذكرنا وأهنا قضت برفضه لعدم إثباته من قبل املدعي يف الدعو

ف حكم املحكمة العاملية ولئن كان للمدعي من حق فإنه كان يتبقى عليه أن يستأن
االبتدائية القايض برفع مطالبته بالتعويض لد حمكمة االستئناف بنزو أما كونه 
يرتك ذلك األمر ويرفع دعو مدنية جديدة يضمنها مطالبته بالتعويض مرة 

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ١١١أخر فإنه يصطدم بنص املادة (
نظر الدعو لسبق الفصل فيها تقيض به  والتي تقيض ( .. الدفع بعدم جواز

املحكمة من تلقاء ذاهتا وجيوز إبداؤه يف أي حالة تكون عليها الدعو ومعلوم أن 
هذا النص قصد منه أن تنال األحكام القضائية احلجية وأن تكون هلا القوة وأراد 
املرشع من النص أال يرتك األمر للمتقاضني أن يرفعوا دعاو سابقة يف نفس 

وضوع إذ إن ذلك من شأنه جتديد النزاعات إىل ما ال هناية والنيل من قوة امل
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األحكام وحينام ينال احلكم الصادر احلجية بإثارة النزاع والقوة القانونية فإنه ال 
.جيوز إجهاض تلك القوة وتلك احلجية بإثارة النزاع مرة أخر 

 م١٥/٤/٢٠٠٧ين ثانية عليا، جلسة م مد٨٢/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٨٥رقم املبدأ ( 

 دعو (وقف الدعو وتعليقها):
وقف الدعو تعليقاً حلني انتهاء املهلة التي حددها التقرير الطبي خمالفة .٢٧

باإلضافة إىل أن العربة  "األجر مقابل العمل"القاعدة التي بمقتضاها يكون 
غري صالح للقيام  باحلالة الصحية التي عليها الطاعن يف الوقت الراهن مما جعله

بوظيفته احلالية وعىل هذا األساس فإن عدم استجابة املحكمة إىل ذلك الطلب ال 
 يشكل إخالالً بحق الدفاع وهو ما يقتيض بالتايل رد هذا السبب أيضاً.

 م ١٩/٢/٢٠٠٧م عاميل عليا جلسة ٢١٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٧٢رقم املبدأ (

 م١٤/١١/٢٠٠٩مدين عليا، جلسة م ٢٧٦/٢٠٠٩( الطعن  رقم 
 ) ١٠) س ق ( ٣٥رقم املبدأ (

 دفاع
 القواعد

 ٢ - ١............................به).................... اإلخاللدفاع(
 ٤ - ٣.......... .......................دفاع(إغفاله)..................

  ٦ -٥.................................دفاع(رشطه)................... 
 موجز القواعد: 

 دفاع (اإلخالل به): 
عدم استدعاء املحكمة للخبري بناء عىل طلب أحد اخلصوم ملناقشة ما شاب .١

 تقريره من غموض يعد إخالال بحق الدفاع، أثره نقض احلكم.
التفات املحكمة عن مناقشة مذكرة الرد املقدمة خارج امليعاد الزمني الذي .٢

 حكمة ال يعد إخالال بحق الدفاع.حددته امل
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 دفاع (إغفاله):  
إغفال احلكم بحث الدفاع الذي أبداه اخلصم أثره البطالن، رشطه أن يكون .٣

 الدفاع جوهرياً ومؤثراً يف النتيجة .
الدفاع باملرافعة الشفوية أو املكتوبة أو بمستند ومتحيص دفاع اخلصم وفهم .٤

أهم واجبات املحكمة، تصد املحكمة لدفاع  املراد منه وإنزال حكم القانون عليه
اخلصم دون أن تتفهم مرماه قصور يبطل احلكم، رشطه أن يكون الدفاع الذي 

.أغفلته املحكمة أو مل متحصه جوهرياً يتغري به وجه الرأي يف الدعو 
 دفاع  (رشطه):

 ال جيوز للطاعن إبداء أو التمسك بدفاع ال مصلحة له فيه..٥
م املحكمة بإجابته أو الرد عليه رشطه أن يكون بصفة جازمة الدفاع الذ تلتز.٦

 تدل عىل التصميم عليه، وأن يقرتن بالسبب القانونى.
 القواعد القانونية: 

 دفاع (اإلخالل به):
ملا كان ذلك فإن احلكم املطعون فيه قد جاء قارصاً يف تسبيبه ومشوب باإلخالل .١

لدعو إىل املحكمة التي أصدرته بحق الدفاع ، مما يتعني معه نقضه وإحالة ا
 لتحكم فيها من جديد هبيئة مغايرة.

 م٥/١١/٢٠٠٨م جتاري عليا،جلسة ٢٣٥/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩) س ق (  ٤٩رقم املبدأ (  

 م١٨٤/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٥) س ق (  ١٨٧رقم املبدأ (

اإلخالل  النعي عىل احلكم املطعون فيه بالسبب األول املضمن أعاله واملتمثل يف.٢
بحق الدفاع غري سديد ذلك أنه ثبت من اإلطالع عىل أوراق الدعو أن حمكمة 

وذلك للنطق باحلكم فيها يوم  ٣٠/٥/٢٠٠٧االستئناف حجزت الدعو يوم 
حت للمستأنف ضده األول (الطاعن) بتقديم مذكرة رد عام  ٢٧/٦/٢٠٠٧ ورصّ
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ذكرته خالل ذلك األجل قدمه خصمه من دفوع خالل مخسة أيام إال أنه مل يقدم م
قدم مذكرة ناقش فيها ما جاء بتقرير اخلربة  ١٠/٦/٢٠٠٧املحدد وبتاريخ يوم 

ملتمساً رفض ما جاء به أو ندب خبري وكان تقديمها خارج ذلك األجل فلم 
تلتفت إليها حمكمة االستئناف وكانت بذلك عىل صواب طاملا وإن تلك املذكرة 

د منها عدم التعرض إليها طلب قضاءها قدمت خارج األجل املحدد وال يع
 .إخالالً بحق الدفاع

  ١/٦/٢٠٠٨نية ثانية عليا، جلسة مد٣٣٠/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق ( ٧٠رقم املبدأ (

 دفاع (إغفاله):
املقرر أن إغفال احلكم بحث دفاع أبداه اخلصم يرتتب عليه بطالن احلكم إذا .٣

تيجة التي انتهى إليها ، وأنه متى قدم اخلصم كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً يف الن
إىل حمكمة املوضوع مستندات ومتسك بداللتها فالتفت احلكم عنها وأطرح داللتها 
املؤثرة يف حقوق اخلصوم دون أن يبني بمدوناته ما يربر هذا الطرح فإنه يكون 

 قارصاً . 
 م ٢٠/٢/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ٣٩٠/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٨٦بدأ (رقم امل 
 –م ١٧/٢/٢٠١٠م جتاري عليا، جلسة ٢٢/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق ( ٩٠رقم املبدأ (
 م ٣٠/٦/٢٠٠٨م جتاري عليا، جلسة ٣٤١/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٩٦رقم املبدأ ( 
املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه ينرصف القصور املبطل للحكم إىل ختىل .٤

هم واجباهتا وهو متحيص دفاع اخلصم وفهم املراد منه ثم إنزال املحكمة عن أ
حكم القانون عليه سواءً جاء هذا الدفاع باملرافعة الشفوية أو املكتوبة أو بمستند 
دلل اخلصم عىل ما تضمنه من دفاع ، وال يكفي أن تتصد املحكمة لدفاع اخلصم 

واقع الدفاع ، وجيب لتوافر  وإنام جيب أن تتفهم مرماه حتى يكون ردها متمشياً مع
القصور املبطل أن يكون الدفاع الذي أغفلت املحكمة الرد عليه أو ردت عليه 
 ، دون أن متحصه للوقوف عىل حقيقة مرماه مما قد يتغري به وجه الرأي يف الدعو
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فإن مل يكن الدفاع جوهرياً فإن إغفال املحكمة الرد عليه أو إذا أخطأت يف فهمه 
 ليه ال يؤدي إىل بطالن حكمها.ويف الرد ع

 م ٢٧/٢/٢٠٠٨، جلسة م جتاري عليا٢٩٢/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٨٧رقم املبدأ (

 م١٠/٤/٢٠٠٦م/ عامىل عليا جلسة ٢١٠/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 )٦) س ق ( ١٠٤رقم املبدأ ( 

 دفاع (رشطه):
ن إبداء دفاع وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من املقرر أنه ال جيوز للطاع.٥

ال مصلحة له فيه ، وإذ كان الطلب الوقتي بوقف تنفيذ قرار فصل املطعون ضده 
هو حقا مقررا ملصلحة العامل وحده وهو املطعون ضده حسبام تقيض بذلك املادة 

) من قانون العمل ومن ثمَّ ال جيوز للطاعن أن يتمسك بدفاع ليس له احلق ١٠٦(
 يف إبدائه. 

 م ١٤/١/٢٠٠٨م عاميل عليا، جلسة ١٩٧/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق ( ١٠٧رقم املبدأ (

من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن الطلب أو الدفاع الذي تلتزم املحكمة .٦
بإجابته أو الرد عليه هو ذلك الدفاع الذي يقدم إليها يف صيغة جازمة عىل تصميم 

 صاحبه مقرتناً بالسبب القانوين الذي أقيم عليه.
 م٢٣/١/٢٠٠٦م عامىل عليا جلسة ٢٠٠٥/ ١٥٤ن رقم ( الطع

 )٦) س ق ( ٩٤رقم املبدأ (
 دفع

 القواعد
 ١............... دفع..............................................

 ٢............ ..........دفع(إغفاله)................................
 ٣.......... ................التصدي له)......................دفع(

 ٤........................ ..........................دفع(جوهري)..
 ٧ -٥................ ................................دفع  (جديد)....

  ٩-٨...... .....................................دفع(الرد عليه)......
  ١٣-١٠..... ........................................دفع(عدم قبوله)..
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 موجز القواعد :
 دفع

 الدفع بصورية املستند دفع جوهري جتاهل املحكمة له . أثره . نقض احلكم .١
 دفع (إغفاله):

 إغفال احلكم بحث الدفع اجلوهري املؤثر يف النتيجة أثره بطالن احلجج..٢
 دفع (التصدي له): 

أن يتصد حسبة  بنفسه للدفع  املتعلق باحلالل واحلرام ولو مل يثره  عىل القايض.٣
 اخلصوم.

 دفع (جوهري):
٤. ،الدفع برسقة الشيك دفع جوهري من شأنه أن يغري وجه الرأي يف الدعو

 مؤداه عدم استجابة املحكمة للدفع يؤدي إىل بطالن احلكم.
 دفع (دفع جديد):  

املوضوع مؤداه عدم جواز التمسك به أمام  تقديم دفع جديد مل يثار أمام حمكمة.٥
 املحكمة العليا .

خصومة االستئناف استمرار للخصومة االبتدائية، مؤداه لطريف اخلصومة .٦
التمسك بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة أمام حمكمة االستئناف سواءً تلك 

 الدفوع أو اإلثباتات قد قدمت أمام حمكمة أول درجة أم ال.
الصفة ، يتعلق بالنظام العام، أثره ، جيب عىل املحكمة التحقق من الدفع بانتفاء .٧

 صفة اخلصوم . وجيوز التمسك به ألول مرة لد حمكمة االستئناف.
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 دفع (الرد عليه):
 املحكمة غري ملزمة بالرد عىل مجيع دفوع اخلصوم ..٨
إذا أغفلت املحكمة الرد عىل الدفع بعدم قبول الدعو النتفــاء صفة املدعى .٩

 عليه فإهنا تكون قد أخلت بحق الدفاع املقدم من اخلصم .
 دفع (عدم قبوله) :

الدفع بحيازة قرار للجان املحلية حلجية األمر املقيض مآله الرفض، سنده. .١٠
قانون األرايض ال يمنع من اللجوء إىل القضاء بعد استنفاذ اإلجراءات من اجلهة 

 املختصة .
د ال يقبل إذا مىض عىل االتفاق مدة طويلة الدفع بعدم العلم باتفاق أهل البل.١١

 مع وجود مدعي عدم العلم يف البلد
الدفع القانونى الذ خيالطه واقع عدم جواز اثارته ألول مرة أمام املحكمة .١٢

 العليا مؤداه عدم القبول.
الدفوع بالتزام اهليئة باملساعدة وليس التعويض للتنصل من االلتزام بكامل .١٣

 التعويض ماله الرفض.
 القواعد القانونية: 

 دفع :
إن الصورية يف املستند الذي ادعاه الطاعن تتناول وجوده وعدم قيامه، ولقايض .١

املوضوع السلطة املطلقة يف تقدير األدلة التي يأخذ هبا يف ثبوت هذه  الصورية أو 
نفيها متى كانت األدلة التي أخذ هبا ، أو القرائن التي استدل هبا مستمدة من 

 .ومستخلصه منها استخالصا   سائغاً لدعو ، أوراق ا
وملا كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه قد جتاهل بحث دعو صورية املستند 
املكتوب الذي ادعاه الطاعن ، وكذلك املبالغ املدفوعة ، بل انصب قضاءه عىل 
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 اخذ اليمني املتعلقة بدعو العمل فقط ، مما يكون معه احلكم مشوباً بالقصور يف
 التسبيب ، والفساد يف االستدالل ومن ثم يتعني نقض احلكم املطعون فيه.

 م١٤/١١/٢٠٠٩م مدين عليا، جلسة ٢٧٦/٢٠٠٩( الطعن  رقم 
 ) ١٠) س ق (٣٥رقم املبدأ ( 

 دفع (إغفاله):
وأنه من املقرر أن إغفال احلكم بحث دفاع أبداه اخلصم يرتتب عليه بطالن .٢

رياً ومؤثراً يف النتيجة التي انتهى إليها ، ومتى قدم احلكم إذا كان هذا الدفاع جوه
اخلصم إىل حمكمة املوضوع مستندات ومتسك بداللتها فالتفت احلكم عنها أو 
أطرح داللتها املؤثرة يف حقوق اخلصوم دون أن يبني بمدوناته ما يربر هذا االطراح 

 فإنه يكون قارصاً.
 م ٦/٥/٢٠٠٩ليا، جلسة م جتاري ع٤٣٧/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٥٨رقم املبدأ ( 
 دفع (التصدي له): 

احلق ليس للمطعون ضده وإنام هو متعلق باحلرمة وهو من النظام العام ، .٣
فاحلالل ما أحل اهللا واحلرام ما حرم، وألن احلسبة أصبحت عىل قايض املوضوع 

ل الطرفني بعد أن ختىل الويل عن واليته وجعل أمرها إىل القايض وألنه عندما سأ
عام تم عليه االتفاق من املهر وأظهرا ما وقعا فيه من اخلطأ كان مسؤوالً أمام اهللا 

 سبحانه وتعاىل وكان لزاماً عليه أن يقيض بام يسعه.
 ٢٤/٥/٢٠٠٨رشعي عليا، جلسة  ١٠٥/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٩رقم املبدأ ( 
 دفع (جوهري):

دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل إن إدعاء الطاعن برسقة الشيك هو .٤
املقدمة يف الدعو بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغري وجه الرأي يف الدعو برمتها 
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فكان عىل املحكمة حتقيقه بلوغاً إىل غاية األمر وجيوز للساحب إثبات خروج 
الشيك من حيازته بدون رضاه إذ إن هذه الواقعة واقعة مادية جيوز إثباهتا بكافة 

 اإلثبات وفقاً للقواعد املقررة يف القانون. وسائل
 م١٦/١١/٢٠٠٨م مدنية عليا، جلسة ٤٧٠/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٢٥رقم املبدأ (  
 م ١٠/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦١/٢٠٠٤م ( الطعن رق

 ) ٤) س ق (  ٦٦رقم املبدأ (
 دفع (دفع جديد):  

ون ضده يعمل بنظام النعي عىل احلكم بالسبب األول غري صحيح بأن املطع.٥
الرشاكة مع الطاعن فإن هذا الدفع جديد مل يثر أمام حمكمة املوضوع وبذلك ال 

 جيوز التمسك أمام املحكمة العليا بدفاع مل يسبق إبداؤه أمام حمكمة املوضوع.
 م٢٥/٥/٢٠٠٧م عاميل عليا جلسة ٨٨/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق ( ١٧٩رقم املبدأ ( 
 م١٨/٦/٢٠٠٧م عاميل عليا جلسة ٨١/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٨١رقم املبدأ ( 
 م ٥/٢/٢٠٠٥م ـــ  جلسة  ٣٠/٢٠٠٤ ( الطعن رقم

 )٥) س ق (  ٥رقم املبدأ (
يتعني عىل املحكمة املطعون يف حكمها أن تنظر إىل مجيع ما قدمه األطراف من .٦

من قانون  ٢٢٤سندات وطلبات ودفوع وأوجه دفاع جديدة إعامالً لنص املادة 
اإلجراءات املدنية والتجارية ذلك أن موضوع االستنئاف املقدم يف نفس املوضوع 
الذي أثري أمام حمكمة أول درجة ولذلك فإنه بإمكان طريف اخلصومة التمسك 
بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة أمام حمكمة االستئناف سواءً تلك الدفوع أو 

رجة أم ال رضورة أن خصومة االستئتاف اإلثباتات قد قدمت أمام حمكمة أول د
 استمرار للخصومة نفسها التي انعقدت يف الطور االبتدائي.

 م٨/١٢/٢٠٠٧نية أوىل عليا، جلسة مد ٣٨١/٢٠٠٧( لطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٢٢رقم املبدأ (

 م٢٣/١٢/٢٠٠٩م جتاري عليا،جلسة٢٨٣/٢٠٠٩و٢٧٤و٢٦٧الطعن رقم(
 ) ١٠) س ق ( ٨٢رقم املبدأ (
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بانتفاء الصفة سواءً قدم أمام أول درجة أو ما بعدها هو دفع شكيل  الدفع.٧
متعلق بالنظام العام واملحكمة ملزمة قبل تناول املوضوع أن تـتحقق من صفات 
اخلصوم وعالقتهم بالدعو وأن غياب اخلصوم كلهم أو بعضهم ال حيول دون 

 . ق أوراقها إن كان التبليغ صحيحاً مواصلة النظر يف الدعو طب
 م ٧/١/٢٠٠٦دين ثانية عليا جلسة م م٢٤١/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 )٦) س ق ( ٤٣رقم املبدأ (
 م٢٠/١/٢٠١٠ليا، جلسة األربعاء م جتاري ع٢٩٨/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق ( ٨٥رقم املبدأ (
 دفع (الرد عليه):

ات املحكمة جيوز هلا أن حتكم يف الدعو بعد اإلطالع عىل األوراق وتقييم البين.٨
.واألدلة وهي ليست ملزمة بالرد عىل كل ما يورده اخلصوم من دفوع يف الدعو 

 ١١/١١/٢٠٠٧ية ثانية عليا، جلسة مدن ٢٧١/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٤١رقم املبدأ ( 

  ٢٢/٦/٢٠٠٨ية ثانية عليا، جلسة مدن ٧٥/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٧٢رقم املبدأ (

قبول الدعو النتفــاء صفة املدعى عليه قائم عىل  وحيث إن الدفع بعدم.٩
أساس أنه دفع شكيل ويدخل يف ضمن النعي األول للطعن فإنه يتعني تأجيل 
الدعو إلعالن ذي الصفة فيها ، وكان تصحيح الدعو بإدخال صاحب الصفة 
فيها جيب أال خيل بامليعاد املحدد لرفعها كام أن الدفع بعدم قبول الدعو جيوز 

من قانون  ١١٦بداؤه يف أية حالة تكون عليها الدعو وهذا ما نصت عليه املادة ا
اإلجراءات املدنية والتجارية كام أن عىل حمكمة االستئناف أن تنظر عىل أساس ما 
يقدم هلا من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك ملحكمة أول 

راءات املدنيـة فإذا أغفلت املحكمة املطعون من قانون اإلج ٢٢٣درجة وفقاً للامدة 
يف حكمها الرد عىل تلك الدفوع املقدمة فإهنا تكون قد أخلت بحق الدفاع املقدم 

 من اخلصم.
 م ٢/١٢/٢٠٠٦ين أوىل عليا، جلسة م مد٢٠٩/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٢٦رقم املبدأ (
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 دفع (عدم قبوله) :
حليّة هلا حجيّة األمر املقيض فإنه قد تمَّ الرد وما أثارته من كون أن اللجان امل.١٠

عليها من أول درجة وهو كون قانون األرايض مل يمنع املواطن من اللجوء إىل 
 القضاء بعد استنفاد اإلجراءات من جهة االختصاص.

 م ١٠/١٠/٢٠١٠م مدين عليا، جلسة ٤١٢/٢٠٠٨( الطعن رقم
 ) ١٠) س ق ( ٥٠رقم املبدأ (

ضوع اعتمدت يف حكمها عىل ذلك االتفاق وعىل فصل وكون حمكمة املو.١١
احلكم املذكور يف مدونات احلكم املطعون فيه واعتامدها صحيح لكون ذلك 
احلكم واالتفاق حازا حجيّة األمر املقىض به وقول الطاعن أنه مل يكن موجوداً يف 

هل وقت احلكم السابق فال تأثري له طاملا اتفق اجلميع بأن ذلك اجلزء مشاع أل
البالد إذ إن الطاعن واحد منهم واملنفعة تعم أهل البالد مجيعاً وأما قوله ال علم له 
بذلك احلكم واالتفاق بعد طول املدة وهو موجود يف البلد فال وجه لقوله هذا 
ومع هذا كله فإن املحكمة طالبته بالبيّنة عىل دعواه اخلصوصيّة يف اجلزء املشار إليه 

 فعجز عنها. 
 م)١٠/١٢/٢٠٠٦ثانية عليا، جلسة م مدين ٣٢٤/٢٠٠٦رقم ( الطعن 

 ) ٧) س ق (  ٦٥رقم املبدأ (
املقرر ان الدفع القانوين الذي خيالطه واقع ال يمكن إثارته ألول مرة أمام .١٢

املحكمة العليا .. وحيث إن هذا الوجه من النعي هو عبارة عن دفع قانوين خيالطه 
 حكمة فإنه يكون غري مقبول. واقع وقد أثري ألول مرة أمام هذه امل

 م) ١٨/١٢/٢٠٠٦عاميل عليا جلسة  م٢١٩/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٦٥رقم املبدأ (

إن ما جاء به الفرع الثاين من خطأ احلكم املطعون فيه حني قىض بدفع مبلغ .١٣
التعويض والقرار الوزاري الذي استند إليه ينص يف مادته الثانية إىل حاالت 

.. فهو مردود ويفتقر إىل األساس القانوين ألن املادة الثانية املستشهد هبا  املساعدة
 إىل تعويض الطرف الثالث. فالفرع يرفض كسابقه. "ب"تشري يف فقرهتا 

حيث إن ما جاء به الفرع الثالث من خطأ احلكم املطعون فيه بإخراجه املطعون 
ن الطاعنة بحكم القانون ضده الثاين من الدعو بدون إلزامه بالتعويض مردود أل
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حتل حمل حامل وثائق التأمني  ٣،  ٢،  ١يف مواده   ١٣/٢٠٠٢السيام القرار 
واملستفيدين منها والغري يف احلقوق التأمينية الناجتة عن الوثائق ..من تعويض 
املترضر من احلادث ... فالفرع يرفض كسابقيه وكذا الطعن بالنقض جدير 

 بالرفض.
 م٢٧/١/٢٠٠٨ة ثانية عليا، جلسة مدني ٢٩٣/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٤٨رقم املبدأ (
 دين

 القواعد
 ١..................... .......................دين..................

 موجز القواعد: 
اليسار والقدرة عىل وفاء الدين مفرتض يف االلتزام النايشء عن العقد .١

 ة قبول أو رفض ما يثبت خالف ذلك.الرضائي، وملحكمة املوضوع صالحي
 القواعد القانونية: 

إن تقديم املستندات املشار إليها ال يعني أن املحكمة التي قدمت إليها .١
املستندات ملزمة بقبوهلا والعمل هبا إذ إن املحكمة ليست ملزمة بام يقدم إليها من 

مقدرة املدين مستندات وهلا أن تصدق منها ما تصدقه وترفض منها ما ترفضه أما 
بالوفاء بالدين فإهنا مفرتضة من دخوله العقد طواعية وبإرادته دون إكراه من 

 املؤجر.
 م) ١٣/٥/٢٠٠٧ ثانية عليا جلسة م مدين٧٣/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧) س  ق (  ٨٩رقم املبدأ (
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 ذريعة
 القواعد

 ١................ ...................................ذريعة.........
 موجز القواعد :

التذرع برهن العقار للوصول إىل رشائه يف مدة احلظر . أثره بطالنه . علة ذلك. .١
 عدم جواز أن يكون العقار  مشغوالً ببيع ورهن يف آن واحد ولشخص واحد .

 القواعد القانونية :
يف مدة احلظر وكان  الترصف الذي حصل يف األرض حمل الدعو كان داخالً .١

 خارجاً عن حدود جواز الترصف املسموح به . 
وقد تكشف األمر أن الطريقة التي سلكها الطاعن هي طريقة مموهة برشعية عقد 
الرهن ووافقه عليها املطعون ضده ، بدليل أن الطاعن رجع عن دعواه الراهنة 

ه بدفعها فتبني وقدم دعو طلب فيها إلزام املطعون ضده قيمة األرض والتزم ل
من ذلك أن عملية الرهن كانت غري حقيقة وإنام هي ذريعة للوصول إىل رشاء 
األرض داخل زمن احلظر ، وإذا حاول الطاعن اجلمع بني الرهن والرشاء فال 
يتأتى له ذلك إذ ال يمكن رشعاً وال قانوناً أن تكون نفس األرض مشغولة بعقدين 

 حد ولشخص واحد . ؛ عقد الرهن وعقد البيع يف آن وا
 م١/٥/٢٠١٠م مدين عليا، جلسة ٩٩٦/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٤٩رقم املبدأ ( 
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 ذمة مالية
 القواعد

 ١............ .........................ذمة مالية....................
 موجز القواعد :

ماله اخلاص إلزام املسؤول عن إدارة اجلمعية سداد مبالغ املشرتكني فيها من .١
 فساد يف االستدالل علة ذلك ، ذمة اجلمعية مستقلة عن ذمته.

 القواعد القانونية :
احلكم املطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء املبلغ املحكوم به من ماله اخلاص .١

واحلال أن ذمة اجلمعية مستقلة عن ذمته املالية ، ولئن كان الطاعن مسؤوالً عن 
يلزم بدفع مبالغ مالية من ماله اخلاص ختص اجلمعية بل  أموال اجلمعية إال أنه ال

عليه أن يدفع املبالغ املستحقة للمشرتكني من أموال اجلمعية طبق ما يقتضيه 
 االتفاق املربم بني املشرتكني يف اجلمعية .

ولئن أصاب احلكم املطعون فيه صحيح القانون فيام قىض به من استحقاق 
به إال أنه جاء فاسد االستدالل العتباره أن الطاعن املطعون ضده للمبلغ الذي يطل

مسؤول مسؤولية شخصية عن اجلمعية والصحيح أنه مسؤول عن أمواهلا فقط 
وكان يتعني عىل حمكمة املوضوع أن تأخذ بعني االعتبار استقالل ذمة كل من 

 اجلمعية والطاعن إذ لكل منهام ذمة مالية مستقلة عن اآلخر
 م ١/١١/٢٠٠٩م مدين عليا،جلسة ١٨٩/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ١٨رقم املبدأ ( 
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 راتب

 القواعد
 ٢-١........................ ..................................راتب..

 موجز القواعد :
صل غري قانونى، إستحقاق راتب فرتة االنذار، رشوطه عقد غري حمدد املدة، ف.١

 مؤداه وجوب احلكم به.
األصل استالم الراتب باليد وهو  ملك لصاحبه، االستثناء حتويل الراتب إىل .٢

 املؤسسات املرصفية.
 القواعد القانونية :

متى انتهى احلكم باعتبار العقد غري حمدد املدة وبأن الفصل بال أساس قانوين .١
 كم به.سليم يكون استحقاق شهر اإلنذار واجباً احل

 م١٨/١٢/٢٠٠٦م عاميل عليا جلسة ٢٢٣/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٦٧رقم املبدأ (  

من املسلم به فقهاً وقضاءً أن الراتب ملك لصاحبه يتسلمه ويترصف به كام .٢
حيلو له واألصل أن استالم الراتب باليد إال أن هذا الدفع مردود عىل الطاعن ألن 

ري من االستثناءات بل الواقع والقاعدة العامة هذا األصل دخلت عليه الكث
املعمول هبا حالياً والعرف املطبق واملفروض بحكم التطور اهلائل يف املعامالت 

 .أصبح الراتب حيول إىل املؤسسات املرصفية
 م٤/١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٠٤/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٦٧رقم املبدأ (  
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 رد القايض
 القواعد

 ٢- ١................ ....................................القايض..رد 
 موجز القواعد :

طلب رد القايض بدعو اخلصوم مآله الرفض إن مل تتبع اإلجراءات املنصوص .١
 ) أو كانت اخلصومة رفعت بعد الفصل يف احلكم.١٤٢عليها يف املادة (

ييسء للمحكمة ال يؤثر عىل حبس القايض أثناء مبارشته الدعو ملن تلفظ بام .٢
 .  حياد القايض بام يوجب رده

 القواعد القانونية :
ر احلكم .١ إن السبب الثاين حول ادعاء وجود خصومة بني القايض مصدّ

االبتدائي والطاعن واملستند عىل شكايتني ضد القايض أمام اإلدارة العامة للتفتيش 
أي بعد صدور احلكم  ٢٦/٥/٢٠٠٧القضائي األوىل غري مؤرخة والثانية بتاريخ 

أي الشكو بعد صدور احلكم يف الدعو  ٢/٥/٢٠٠٧يف تلك الدعو بتاريخ 
التي خرسها ما جيعل السبب غري مؤسس وكان عىل الطاعن إتباع اإلجراءات 

وما يليها من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجارية إذا  ١٤٢املنصوص عليها يف املادة 
التي حددها القانون لرد القضاة ما جيعل النعي غري سديد ما توفرت لديه األسباب 

 فريد.
 م٢٦/١٠/٢٠٠٨م مدنية عليا، جلسة ١١٧/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٢٠رقم املبدأ ( 
 )م٩/١٢/٢٠٠٦م رشعي عليا، جلسة ٤٥/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٩رقم املبدأ (  
م دعو رد أو خماصمة قايض ومن واقع الدعو التي نحن بصددها فلسنا أما.٢

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ، وكل ما هنالك أن  ١٦١وفقاً للامدة 
قايض املوضوع وأبان مبارشته نظر الدعو قد قيد حتقيقاً يف هتمة التلفظ بألفاظ 
بذيئة يف جملس القضاء يف مواجهة الطاعن وهو ما يقع حتت مظلة إساءة املحكمة ، 
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يتعلق بحياد القايض الذي قوامه اطمئنان املتقايض إىل أن القضاء ال فاألمر ال 
يصدر  إال من احلق دون حتيز أو هو ، وحق رد القايض عن نظر نزاع بعينه 
مناصه توفر اجلدية وعدم استخدامه سبيالً لعرقلة الفصل يف القضايا واإلساءة إىل 

 القضاة.
 م٢٨/٤/٢٠٠٧م رشعي عليا، جلسة ٩٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٧رقم املبدأ (  
 رموم

 القواعد
 ٢ -١................ ........................وم...................رم

 موجز القواعد :
احليازة هي التي مل يسبق ألحد إحياؤها  حكمها ال يصح متلكها أو بيعها إال .١

 بعد حيازهتا حيازة رشعية.
ا ومتلكها أناس معلومون حكمها ملكيتها هلم الرموم هي التي حازها وعمره.٢

ولورثتهم من بعدهم، الرموم التي تنسب لقبيلة معينة دون ختصيصها لشخص 
بعينه حكمها توزع حسب سنة أهل البلد، أثره احلكم بعدم شموهلا للنساء عمالً 

 بالعرف جائز.
 القواعد القانونية :

أن احلوزات التي مل يسبق هلا إحياء إن هناك فارقاً دقيقاً ينبغي أن ينتبه له وهو .١
من أحد ال يصح متلكها وال بيعها إال بعد حيازهتا حيازة رشعية، وأما الرموم 
واألمالك فإن كانت ألناس معلومني قد حازوها وعمروها ومتلكوها فهي هلم 
خاصة ولورثتهم، وأما الرموم املنسوبة إىل القبيلة بالشهادة أو الشهرة دون 

ينه بيشء منها فهذا عىل ما جرت فيه سنة أهل ذلك البلد ما مل ختصيص أحد بع
يقسم بني أفراد القبيلة أو يباع وكل يأخذ سهمه فعند ذلك يكون ذلك السهم 
ملكاً لذلك الفرد وبام أن هذه األرض تقدم فيها حكم قديم وأهنا تشتمل عىل آبار 
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عليه سنة أهل  وهي لقبيلة .... وليست لشخص بعينه وقد أكد الشهود ما جرت
 البلد من أن الرموم العامة تقسم بني رجال القبيلة دون النساء.

 م ٢٥/١٠/٢٠٠٨م رشعي عليا، جلسة ٢/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩) س ق (  ٢رقم املبدأ ( 

إن هناك فارقاً دقيقاً ينبغي أن ينتبه له وهو أن احلوزات التي مل يسبق هلا إحياء .٢
ها إال بعد حيازهتا حيازة رشعية، وأما الرموم من أحد ال يصح متلكها وال بيع

واألمالك فإن كانت ألناس معلومني قد حازوها وعمروها ومتلكوها فهي هلم 
خاصة ولورثتهم، وأما الرموم املنسوبة إىل القبيلة بالشهادة أو الشهرة دون 
ختصيص أحد بعينه بيشء منها فهذا عىل ما جرت فيه سنة أهل ذلك البلد ما مل 

بني أفراد القبيلة أو يباع وكل يأخذ سهمه فعند ذلك يكون ذلك السهم  يقسم
ملكاً لذلك الفرد وبام أن هذه األرض تقدم فيها حكم قديم وأهنا تشتمل عىل آبار 
وهي لقبيلة .... وليست لشخص بعينه وقد أكد الشهود ما جرت عليه سنة أهل 

 دون النساء.البلد من أن الرموم العامة تقسم بني رجال القبيلة 
 م٢٥/١٠/٢٠٠٨م رشعي عليا، جلسة ٢/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٢رقم املبدأ (  
 رهــــــن

 القواعد
 ٢ - ١........................... .....................رهن...........
 موجز القواعد :

ه عىل ترصف املواطن يف األرض الزراعية بالبيع أو اإلجيار أو الرهن قبل حصول.١
سند امللكية النهائي يكون باطال بطالنا مطلقا. االستثناء. إذا كان الترصف بالرهن 

 ألجل استغالل األرض يف الغرض املخصصة له.
التذرع برهن العقار للوصول إىل رشائه يف مدة احلظر . أثره بطالنه . علة ذلك. .٢

 ص واحد . عدم جواز أن يكون العقار  مشغوالً ببيع ورهن يف آن واحد ولشخ
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 القواعد القانونية :
أي ترصف يف األرض الزراعية سواء بالبيع أو اإلجيار أو الرهن من قبل .١

املواطن وذلك قبل حصوله عىل سند امللكية النهائي يكون باطال بطالنا مطلقا 
،وحيث إنه بالرجوع إىل أوراق الدعو يبني أنه سبق للطاعن  أن متسك ببطالن 

نه وبني املطعون ضده استنادا إىل املرسوم السلطاين املشار إليه عقد البيع املربم بي
سلفا بالنظر إىل عدم حصوله عىل سند ملكية هنائي وهو حمق يف ذلك إعامال 

م ٨١/١٩٨٤ألحكام الفقرتني السالفتي التضمني من املرسوم السلطاين رقم 
 للفقرتني وبالتايل كان عىل حمكمة املوضوع أن تقيض ببطالن عقد البيع إعامال

 املذكورتني أعاله وعليه طاملا مل تقم بذلك فجاء حكمها خمالفا للقانون
 م١/١١/٢٠٠٩م مدين عليا، ١٢٢/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ١٧رقم املبدأ (  

الترصف الذي حصل يف األرض حمل الدعو كان داخالً يف مدة احلظر وكان .٢
  خارجاً عن حدود جواز الترصف املسموح به .

وقد تكشف األمر أن الطريقة التي سلكها الطاعن هي طريقة مموهة برشعية عقد 
الرهن ووافقه عليها املطعون ضده ، بدليل أن الطاعن رجع عن دعواه الراهنة 
وقدم دعو طلب فيها إلزام املطعون ضده قيمة األرض والتزم له بدفعها فتبني 

هي ذريعة للوصول إىل رشاء من ذلك أن عملية الرهن كانت غري حقيقة وإنام 
األرض داخل زمن احلظر ، وإذا حاول الطاعن اجلمع بني الرهن والرشاء فال 
يتأتى له ذلك إذ ال يمكن رشعاً وال قانوناً أن تكون نفس األرض مشغولة بعقدين 

 ؛ عقد الرهن وعقد البيع يف آن واحد ولشخص واحد . 
 م ١/٥/٢٠١٠م مدين عليا، جلسة ٩٩٦/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٤٩رقم املبدأ ( 
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٢٩٦ 
 

 سحب عىل املكشوف
 القواعد

 ١..................... .ف........................سحب عىل املكشو
 موجز القواعد :

ورة من صور القرض، اإلتفاق بني البنك والعميل السحب عىل املكشوف ص.١
عىل إيداع املبلغ باحلساب اجلار للعميل مقابل فائدة حمددة، رشطه عدم جتاوز 

 العميل عند السحب جلملة املبلغ املتفق عليه.
 القواعد القانونية: 

السحب عىل املكشوف وهو ال يعدو أن يكون صورة من صور القرض إال أن .١
تلم مبلغ القرض مبارشة وإنام يودع بحسابه ليقوم بسحبه هو أو من املقرتض ال يس

يفوضه عىل النحو الذي يريده سواء كان مجله أو عىل دفعات وله أن يعود إليداعه 
بحسابه مرة أخر أو أن يودع جزءاً منه عىل فرتة واحدة أو فرتات متعددة وعىل 

أنه يتم االتفاق فيه بني  هذا فالسحب عىل املكشوف ال يعدو أن يكون قرضاً إال
البنك والعميل عىل إيداعه حساب العميل اجلاري مقابل فائدة حمددة وعىل أال 

 يتجاوز العميل عند سحبه مجلة القرض املتفق عليه. 
 م ٢٥/١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ١٧٢/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٧١رقم املبدأ ( 
 سلطة حمكمة املوضوع

 القواعد
 ١............. ................ع................مكة املوضوسلطة حم

 موجز القواعد :
ال رقابة عىل املحكمة يف تكوين عقيدهتا . رشطه . أن يكون هلا أصل ثابت .١

 باألوراق ومتفق مع صحيح القانون .



٢٩٧ 
 

 القواعد القانونية: 
ثابت للمحكمة احلق يف تكوين عقيدهتا من أي مصدر ما دام أن له أصله ال.١

بأوراق الدعو وملا كانت املحكمة قد اطمأنت إىل أن الفصل كان تعسفياً وكان 
مصدر اطمئناهنا أقوال املدعي واحلكم اجلزائي واعتربت ذلك كافياً لتكوين 
قناعتها فإن املجادلة يف ذلك تغدو جدالً خيرج عن اختصاص هذه املحكمة كون 

تصاص حمكمة املوضوع متى أقامت الوقائع واالطمئنان إىل األدلة من صميم اخ
 قضاءها كام سبق القول عىل ما له أصل يف الدعو ومتفقاً وصحيح القانون

 م١١/١/٢٠١٠م عاميل عليا، جلسة ٨٢/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ١٠٠رقم املبدأ (  

 السلك الدبلومايس
 القواعد

 ١......... .......................................السلك الدبلومايس
 موجز القواعد :

حماكم السلطنة غري خمتصة بنظر الدعاو اجلنائية واملدنية واإلدارية املرفوعة .١
عىل أعضاء السلك الدبلومايس وإن كانت هلم إقامة عىل أراضيها . استثناؤهم من 

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية بموجب اتفاقية فينا للعالقات ٢٩املادة (
 م١٩٦١وماسية الدبل

 القواعد القانونية: 
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية أعطى ٢٩ورغم أن نص  املادة (.١

امنية اختصاص نظر الدعاو التي ترفع عىل غري العُامين الذي له حمل  املحاكم العُ
إقامة بالسلطنة ، إن هذا النص نص عام قيده نص خاص وملا كان القانون اخلاص 

 .  يقيد العام
امن قد صادقت عىل اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية   ١٩٦١حيث إن سلطنة عُ

ومن الدول التي صادقت عليها أيضاً مجهورية الصني الشعبية ، وقد نصت املادة 
يتمتع املبعوث الدبلومايس باحلصانة القضائية فيام  ") من االتفاقية عىل أنه : ٣١(



٢٩٨ 
 

عتمد لدهيا ، وكذلك فيام  يتعلق بقضائها املدين يتعلق بالقضاء اجلنائي للدولة امل
 واإلداري إال يف احلاالت املستثناة . 

إن السفارة هي املمثل الدبلومايس لبلدها يف البلد املضيف وهي امتداد لبلدها 
ويقوم عىل ترصيف أعامل السفارة البعثة الدبلوماسية وعىل رأسها السفري فإذا كان 

إجيارته ليشغله سفري مجهورية الصني فإن النص  املنزل موضوع الدعو متت
املشار إليه حيقق له احلصانة .. ذلك ألن العالقات بني الدول حتقق أهدافاً قدرهتا 

 الدول وارتضت استثناء تطبيق قوانينها عىل البعثات الدبلوماسية . 
إن ظهور ممثل السفارة أمام حمكمة أول درجة وتقديم رده ال يعني قبول 

اص لنظر الدعو بل إن مثول ممثلها كان من أجل متسكها بحق احلصانة االختص
الدبلوماسية املقرر يف االتفاقية آنفة الذكر والقول بغري ذلك يقود إىل أمور قد تؤثر 
يف العالقات الدبلوماسية بني الدول فالسري يف إجراءاته قد يؤدي إىل رفضها أو 

تبع هذا تنفيذ احلكم وما يؤدي إليه من احلكم بكل أو ببعض الطلبات املقدمة ويست
 تعرض سفري الدولة إلجراءات التنفيذ املعلومة . 

 م ٢٦/١٢/٢٠٠٩م مدين عليا، جلسة ١٣٤/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ٤٠رقم املبدأ ( 

 سمرسة
 القواعد

  ٢ -١................... .....................................سمرسة.
 : عدموجز القوا

يستحق السمسار أجرة السمرسة من الطرف الذي فوضه بالتوسط، فإن فوضه .١
الطرفان إلتزم كل منهام بالنصف. سنده. قانون تنظيم أعامل السمرسة يف املجاالت 

 .٧٨/٨٦العقارية الصادر باملرسوم 
السمسار ال يستحق أجرة مهام كانت اجلهود التي بذهلا يف تلك الوساطة إال إذا .٢

 طته إىل إبرام العقد.أدت وسا



٢٩٩ 
 

 القواعد القانونية: 
) من قانون تنظيم أعامل السمرسة يف املجاالت العقارية الصادر ١٠املادة (.١

تنص عىل أنّ (يتقاىض السمسار أجره من  ٧٨/٨٦باملرسوم السلطاين رقم 
ضاً من طريف العقد التزم كل منهام بنصف األجر  ضه فإذا كان مفوّ الطرف الذي فوّ

 ليه).املتفق ع
ضه  وحيث خيلص من هذه املادة أن السمسار يستحق أجرته من الطرف الذي فوّ
ة بمختلف  بأن يتوسط يف بيع أو إجيار أو أي ترصف آخر يف األمالك العقاريّ
ضاً من طرف العقد استحقها منهام ، وحيث إنه  ملا كان ذلك  أنواعها وإن كان مفوّ

ا يثبت بشكل قاطع أن املطعون ضده وكان يبني من أوراق الدعو أنه ال يشء هب
ض الطاعن مالك مؤسسة ... ... بالتوسط له يف املبــــادلة التي متت بينه  قد فوّ
وبني ورثة ..... يف خصوص األرض (....) الكائنة ...  بصاللة وغاية ما هنالك 
أنّ الطاعن هو الذي عرض عىل املطعون ضده رشاء تلك األرض وبالتايل فإنه ال 

 أي أجرة.يستحق 
 -٢٧/١/٢٠٠٨نية ثانية عليا، جلسة مد ٣٢٧/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٥٠رقم املبدأ ( 
تنص  ٥٥/٩٠من قانون التجارة الصادرة باملرسوم السلطاين رقم  ٣٢٥املادة .٢

، و  "ال يستحق السمسار أجرة إال إذا أدت وساطته إىل إبرام العقد  "عىل أنه 
تنظيم أعامل السمرسة يف املجاالت العقارية الصادر  ) من قانون٨تنص املادة (

ال يستحق السمسار أجرة إال إذا  "عىل أنه  ٧٨/١٩٨٦باملرسوم السلطاين رقم 
 ."تم إبرام العقد الذي توسط فيه

وحيث خيلص من هاتني املادتني أن السمسار ال يستحق أجرة إال إذا أدت 
فال يستحق أجرة مهام كانت اجلهود  وساطته إىل إبرام العقد وإن مل تؤد إىل ذلك

 التي بذهلا يف تلك الوساطة.
  ١٧/٢/٢٠٠٨مدنية عليا، جلسة  ٥٤٨/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٥٧رقم املبدأ ( 



٣٠٠ 
 

 سن التقاعد
 القواعد

 ١..................... .............................سن التقاعد......
 موجز القواعد :

طرقه شهادة امليالد أو شهادة تقدير اللجنة الطبية، عدم  حتديد سن التقاعد.١
صالحية اجلواز لتحديد سن التقاعد، خمالفة ذلك إهناء خدمة غري قانونى، مؤداه 

 احلكم بالتعويض.
 القواعد القانونية: 

وفق قانون العمل يكون حتديد السن عن طريق شهادة امليالد أو شهادة تقدير .١
ندت املستأنفة يف قرار إهنائها خدمة املستأنف ضده إىل اللجنة الطبية يف حني است

التاريخ املدون يف جواز سفره خمالفة بذلك القانون املذكور ومن ثم فإن االدعاء 
بأن استنادها إىل وثيقة جواز السفر صحيح أمر غري مقبول طاملا أنه خيالف القانون 

 غري أساس قانوين.ومن ثم فإن قرارها بإهناء خدمة املستأنف ضده يكون عىل 
 م ٩/١٠/٢٠٠٦م عاميل عليا جلسة ١٧٨/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٥٥رقم املبدأ ( 
سند تنفيذ 

 القواعد
 ١................ .................ذي.......................سند تنفي

 موجز القواعد :
نية تنفيذه جرباً، السند التنفيذي تقريرياً أو منشئاً يكتسب صبغة إلزامية إمكا.١

 احلكم الصادرعن هيئة التحكيم سند تنفيذي.



٣٠١ 
 

 القواعد القانونية :
إن السند التنفيذي سواء كان تقريرياً أو منشئاً يكتسب صبغة إلزامية بام خيول .١

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية.  ٣٤٣التنفيذ اجلربي عمالً بام اقتضته املادة 
 التحكيم هو سند تنفيذي عىل معنى املادة سالفة الذكر. إن احلكم الصادر عن هيئة

 م٢٥/١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ١٥٢/٢٠٠٥( الطعن رقم 
 ) ٦) س  ق(  ٧٥رقم املبدأ ( 



302

(¢T)

(∂«°T `` iƒµ°T `` á©Ø°T)



٣٠٣ 
 

 شفعة
 القواعد

 ٨ - ١............ .......................................شفعة........
 موجز القواعد :

يضة ليست سببا للشفعة، رشطه عدم حتديد ثمناً للمبيع،ودفع رسوم نقل املقا.١
 امللكية لد اجلهة املختصة ليس دليالً عىل حتديد ثمن للمبيع.

ـطعن البائع عىل احلكم القايض بالشفعة مرفوض شكال لعدم الصفة ومصلحة .٢
 له بعد البيع.

ذلك عند عدم طلب الشفعة عىل الفور عند العلامء رشط الستحقاقها، سند .٣
 وجود القانون جيب العمل بام هو مقرر يف الفقه اإلسالمي.

 عرض املبيع عىل الشفيع قبل البيع ال يسقط حقه يف الشفعة. علة ذلك..٤
ال شفعة فيام باعه الفرع ألصله ، وال الزوج لزوجه، ويستشفع ما باعه األصل .٥

 لفرعه. 
 ع حق  البائع يف املبيع.ال يلزم اختصام  البائع يف الشفعة، علة ذلك انقطا.٦
ال شفعة إال لرشيك يف أصل العقار أو خليط يف حق االرتفاق للعقار، ال شفعة .٧

بمجرد اجلوار إال باخللطة، ألن احلكمة من مرشوعية الشفعة رفع الرضر وال رضر 
 عىل اجلار غري املخالط، اجلدار إن كان مملوكا للشفيع وحده فال شفعة بسببه . 

فاق املوجب للشفعة باملفهوم الضيق خيالف التغيري السليم تفسري حق االرت.٨
 املقصود هليئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا .

 القواعد القانونية:
األسباب التي استندت عليها املحكمة يف عدم ثبوت الشفعة هي أسباب .١

صحيحة حيث إن القياض غري موجب لذلك حيث مل حيدد ثمن وإنام تم القياض 
ل أما عن دفع الرسوم يف نقل امللكيّة فهذا يشء معتاد لد اجلهة املختصة ماالً بام

 سواء كان الثمن مقرراً أو غري مقرر. 
 م ١٧/١/٢٠٠٩نية أوىل عليا جلسة م مد٥٨٨/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ١٢رقم املبدأ ( 



٣٠٤ 
 

املقام من وزارة ... فإنه يبني من  ٣٠١/٢٠٠٧وحيث إنه عن الطعن رقم .٢
ق الدعو املاثلة أن الطاعنة باعت حمل النزاع للطاعن يف الطعن رقم أورا

املسمى .... وتسلمت ثمنه وبالتايل فإنه ال صفة هلا وال مصلحة هلا  ٢٩٠/٢٠٠٧
قائمة يف الطعن مما يتعني معه ترتيباً عىل ذلك احلكم بعدم قبول طعنها شكالً 

من قانون اإلجراءات املدنية ) ١١٦) و(٣للسبب املذكور استناداً إىل املادتني (
 والتجارية.

  ١٤/١/٢٠٠٨ية عليا، جلسة مدن ٣٠١/٢٠٠٧و٢٩٠( الطعنان رقام 
 ) ٨) س ق (  ٥٦رقم املبدأ ( 

ومن املعلوم ويف ظل عدم وجود قانون مدين ينظم الفرتة التي جتب مراعاهتا .٣
مي من أن لطلب الشفعة يف السلطنة فإنه جيب العمل بام هو مقرر يف الفقه اإلسال

الشفعة واجبة للشفيع عىل الفور برشط العلم وإمكان الطلب ، فإذا علم وأمكن 
الطلب ومل يطلب بطلت الشفعة ويف األثر : ويشفع عند علمه وإن صىل ركعتني 

 نافلة قبل أن يشفع بطلت شفعته.
 م)٢/٦/٢٠٠٧دين أوىل عليا، جلسة م م١٥/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٧ ) س ق ( ٥٠رقم املبدأ (  
إن جمرد عرض املبيع عىل الشفيع ال يسقطه حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع .٤

 إذ الشفعة جتب بعد صحة صفقة البيع ال قبله فهي فرع بعد ثبوت أصل.
هنالك فرق واضح لد الفقهاء حيث إهنم قالوا بوجوب الشفعة فيام باعه األصل 

األوىل يظهر منها خروج املبيع  لفرعه ونفوها فيام باعه الفرع ألصله ففي الصورة
من يد مالكه ويف الصورة الثانية يظهر منها عدم اخلروج وأما قوله صيل اهللا عليه 

فإنه ال ينطبق معناه يف هذه الدعو إذ املراد منه ما  "أنت ومالك ألبيك"وسلم 
لألب من حقوق يف  مال الولد وذلك فيام متس به حاجة اإلنسان من مأكل 

وما به قوام حياته يف حدود معقولة ال بقصد اإلرضار بالولد  ومرشب وملبس
وليس املراد منه فيام يتعلق بحق الغري كام يتومهه الطاعن ألن الشفعة حق مرشوع 
للشفيع مع توافر رشوطها إال ما استثني من البيوع التي تقع بني الزوجني بعدم 



٣٠٥ 
 

نهام والتي جعلت الشفعة فيها وذلك ألجل وجود وشائج الرابطة الزوجية بي
 ماليهام ماالً واحداً ملتن أوارص األلفة واالحتاد الذي قل أن يوجد يف غريمها.

 م٦/٥/٢٠٠٧دين ثانية عليا، جلسة م م٦٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٨٨رقم املبدأ (  

 م ١٢/٢/٢٠٠٦م مدين عليا جلسة ١٤٧/٢٠٠٥( الطعن رقـــــم 
 ) ٦) س ق (  ١٢رقم املبدأ ( 

ن جمرد عرض املبيع عىل الشفيع ال يسقطه حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع إ.٥
 إذ الشفعة جتب بعد صحة صفقة البيع ال قبله فهي فرع بعد ثبوت أصل.

هنالك فرق واضح لد الفقهاء حيث إهنم قالوا بوجوب الشفعة فيام باعه األصل 
 يظهر منها خروج املبيع لفرعه ونفوها فيام باعه الفرع ألصله ففي الصورة األوىل

من يد مالكه ويف الصورة الثانية يظهر منها عدم اخلروج وأما قوله صيل اهللا عليه 
فإنه ال ينطبق معناه يف هذه الدعو إذ املراد منه ما  "أنت ومالك ألبيك"وسلم 

لألب من حقوق يف  مال الولد وذلك فيام متس به حاجة اإلنسان من مأكل 
ه قوام حياته يف حدود معقولة ال بقصد اإلرضار بالولد ومرشب وملبس وما ب

وليس املراد منه فيام يتعلق بحق الغري كام يتومهه الطاعن ألن الشفعة حق مرشوع 
للشفيع مع توافر رشوطها إال ما استثني من البيوع التي تقع بني الزوجني بعدم 

التي جعلت الشفعة فيها وذلك ألجل وجود وشائج الرابطة الزوجية بينهام و
 ماليهام ماالً واحداً ملتن أوارص األلفة واالحتاد الذي قل أن يوجد يف غريمها.

 م٦/٥/٢٠٠٧دين ثانية عليا، جلسة م م٦٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٨٨رقم املبدأ (  

إن جمرد عرض البيع ليس مسقطاً حلق الشفعة لكوهنا فرعا عىل صحة وقوع .٦
 البيع فال تطلب قبله

لصحيح الذي جر عليه العمل يف املحاكم هو عدم اختصام البائع يف قضايا إن ا
الشفعة النقطاع حق البائع من اليشء املبيع بسبب خروجه من يده بموجب صفقة 

 البيع فيه واستالم الثمن املتفق عليه وصريورة انتقال ملكيته للمشرتي ويف ضامنه.
 م ١٢/٢/٢٠٠٦م مدين عليا جلسة ١٤٧/٢٠٠٥( الطعن رقـــــم 

 ) ٦) س ق (  ١٢رقم املبدأ ( 



٣٠٦ 
 

بعد استعراض اهليئة ملا ذهب إليه الفقه اإلسالمي يف شأن  البيوع التي يؤخذ .٧
 فيها بالشفعة للعقار رأت اهليئة قرص األخذ بالشفعة يف حالتني فقط مها:ـــ

 ) للخليط يف حق املبيع.٢للرشيك يف نفس املبيع. (
يف أصل العقار ) سواء كانت بني اثنني أو أكثر وبأي  أما األول فيقصد به (الرشكة

نسبة كانت قلت أو كثرت ما دامت مشاعة بينهم. وأما الثاين فيقصد به األخذ 
بحق الشفعة يف حالة الرشكة يف حق االرتفاق للعقار من طريق خاص أو ماءٍ 

أو كان ونحومها ، فهو حق يثبت للعقار املشفوع فيه حق اإلرتفاق عىل عقار اجلار 
حق االرتفاق لعقار اجلار عىل العقار املشفوع. ولذا فإن الشفعة باجلوار ال تثبت 
إال يف حالة اخللطة يف حق املبيع . أما اجلدار اململوك للشفيع وحده كام هو احلال يف 

) قوله:ــ (إذا أقيمت الطعن املاثل فال يشفع به العقار املبيع ملا روي عن النبي (
الطرق فال شفعة) و : (ال شفعة إال لرشيك) و : ( إذا قسمت احلدود ورصفت 

 األرض ، وحددت ، فال شفعة فيها) . 
 م ١٧/٥/٢٠٠٦وحيد املبادئ) جلسة م (هيئة ت٢٨٠/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ١رقم املبدأ ( 
 ١١٦/٢٠٠٦إن احلكم الصادر من هيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا رقم .٨

سية واسعة الشمول يف مدلوهلا مستمداً ذلك من أدلة الرشيعة وضع قاعدة أسا
اإلسالمية فكلمة االرتفاق هلا مدلوهلا الواسع وال يمكن حرصها يف مفهوم ضيق 
فوضع امليازيب عىل أرض اجلار أو منزل من معاين االرتفاق وكذلك الفتحات 

يث جاء فيه ما نصه والنوافذ من معانيه بل جاء ذلك رصحياً يف املبدأ املشار إليه ح
فامء السيل من امليازيب  "يف حق االرتفاق من طريق خاص أو ماء ونحومها"

داخل يف هذا النص ألنه جاء بصيغة النكرة وهي من صيغ العموم فالواضعون 
للمبدأ عىل دراية بأصول الفقه ثم إن النوافذ ليست بأقل من ذلك وهل املستشفع 

عن ملكه بعدما ثبتت عليه إال بتملكه ذلك  باستطاعته رصف امليازيب والنوافذ
العقار املبيع وهنا تتحقق املرضة واملنفعة وليس املبدأ املشار إليه غافالً عن هذه 
احلقيقة فقد جاء فيه ما نصه وحيث إن مرشوعية الشفعة هي وجود الرضر وهو 

 "نتفاعحق اال"إنام حيصل يف األغلب مع املخالفة يف اليشء اململوك أو يف منفعته 



٣٠٧ 
 

وبذلك يتبني أن رفع الرضر أصل يف ثبوت الشفعة للمشارك وعليه تر هذه 
املحكمة أن احلكم املطعون فيه مل يستخلص تفسري القانون تفسرياً سليامً ومعلوالً 

 يف استنباط الدليل مما يتعني معه نقضه
 م٢١/٢/٢٠١٠م مدين عليا، جلسة ٨٠٤/٢٠٠٩(  الطعن رقم 

 ) ١٠ق (  ) س٤٤رقم املبدأ (  
شكو 

 القواعد
....١........................ ................................شكو 

 موجز القواعد :
إنتقادات املوظف من خالل رفع شكو إىل مسؤوليه من غري تروجيها وإعالم .١

 الكافة قرينة عىل حسن النية. أثره ال يوجب التعويض. 
 القواعد القانونية:

ون ضدها يف الطعن أعاله مل خترج عن كوهنا شكو رفعت إىل انتقادات املطع.١
املسؤولني يف اإلدارة التي يعمل هبا ، ومل تسع املطعون ضدها إىل تروجيها وإعالمها 

 إىل الكافة ، مما يعترب مؤرشاً إجيابياً لتوفر حسن النيّة.
 م٢١/٤/٢٠٠٧جلسةم مدين عليا،٣٦٩/٢٠٠٦و٣٦٨و٣٦٤( الطعون أرقام

 ) ٧) س ق (  ٤٧أ ( رقم املبد
 شيك

 القواعد
 ١................... ............................................شيك

 موجز القواعد :
ارتباط حترير الشيك بعالقة إجيارية مؤداه ينعدم املقابل للشيك بانحالل العالقة .١

رصفه  اإلجيارية قبل حلول الشيك النتفاء املديونية، أثره أمر املحكمة بوقف
 صحيح، إثبات العالقة من سلطة حمكمة املوضوع.

تقادم دعو الشيك  الرصفيه مدته سنة من تاريخ استحقاق رصف الشيك .٢
إختالف السبب القانونى بني دعو الشيك واإلثراء بال سبب،  أثره حق حامل 

 الشيك ىف  دعو اإلثراء بال سبب.



٣٠٨ 
 

 ه . الشيك أداة وفاء اإللتزام به الينقىض إال برصف.٣
يعترب الصك شيكاً باشتامله عىل الرشوط املتطلبة قانونا ىف الشيك، مؤد ذلك .٤

جواز تظهريه، الشيك أداة وفاء وليس أداة ضامن، أثر ذلك ضامن الساحب للوفاء 
به وجود رشط أو اتفاق باإلعفاء من الضامن، أثره إعتبار الرشط أو اإلتفاق كأن مل 

 يكن .
يؤثر يف صحة الشيك، نتيجته يكون الساحب قد حترير الشيك عىل بياض ال .٥

 فوض املستفيد يف تكملة بيانات الشيك، عبء اإلثبات عىل مدعى خالفه.
 القواعد القانونية :

يتضح بأن هذه الشيكات حررت من أجل تلك العالقة االستثامرية وهذا ما .١
ة يف ذلك وهذا أيضا من اختصاصها  توصلت إليه حمكمة املوضوع وهي حمقَّ

ستخالص الوقائع وال رقابة عليها من هذه املحكمة حيث إهنا استخلصت بأن ا
هذه الشيكات مرتبطة باالتفاق الذي تم بني الطرفني فإذا حل االتفاق بني الطرفني 
قبل حلول أجل الشيكات فإن املقابل هلذه الشيكات قد انعدم وال يمكن أن يقال 

التجارية بني الطرفني إذ إنه أي بأن الشيكات ملزمة حتى بعد انحالل العالقة 
شيك أداة وفاء ملديونية قائمة فعالً فإذا انتفت املديونية ألي سبب من األسباب 
فإن الشيك يكون بال مقابل ، وقد كان صحيحاً حكم املحكمة االستئنافية فيام 

 يتعلق بالشيكات.
 م١٦/١١/٢٠٠٨مدنية عليا، جلسة  م٣٩٠/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٢٣ رقم املبدأ (
) السالفة التضمني ميعاد دعو رجوع حامل ٥٦١ولئن حددت املادة (.٢

) أكدت يف مدلوهلا ٥٦٤الشيك عىل من جيب عليه الوفاء بمبلغ الشيك فإن املادة (
أنه يف حالة انقضاء االلتزام الرصيف املرتتب عىل الشيك كورقة جتارية بميض امليعاد 

ل حلامل الشيك القيام بدعو اإلثراء بال ) ٥٦١املنصوص عليه باملادة ( فإنه خيوّ
 سبب يف مواجهة الساحب أي بتجديد االلتزام بتغيري سببه القانوين.

 م٨/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٢٤٣/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١١١رقم املبدأ (  



٣٠٩ 
 

الشيك املقرر قانوناً أن الشيك وإن كان أداة وفاء إال أن االلتزام الذي حرر .٣
 ملقابلته ال ينقيض إال إذا تم رصفه.

 م ٢٢/١١/٢٠٠٦م جتاري عليا جلسة ٣٢٤/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١١٩رقم املبدأ ( 

من املقرر فقها وقضاءً أن املقاصة تتم برضاء الفريقني أو بأمر املحاكم إذا كان .٤
 كل منهام دائناً ومديناً لآلخر.

 م ١٣/١٢/٢٠٠٦ة عليا جلسم جتاري ٣٢٦/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س  ق (  ١٢٠رقم املبدأ ( 

من املقرر قضاء أن حترير الشيك عىل بياض ال يؤثر عىل صحة الشيك ويكون .٥
املحرر قد فوض املستفيد يف تكملة بيانات الشيك قبل تقديمه للبنك املسحوب 

 عليه ومن يدعي خالف الظاهر عليه اإلثبات 
 م ١٦/١١/٢٠٠٨، جلسة ة عليام مدني٤٧٠/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س  ق (  ٢٥رقم املبدأ ( 
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٣١١ 
 

 صحيفة

 القواعد 
 ٥ -١.................... ......هنا ).....................صحيفة ( بطال
 : موجز القواعد

اخلطأ يف أسامء اخلصوم وصفاهتم ال يرتب البطالن، رشطه أن ال يؤدي إىل .١
 ) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية .٢٤٣التشكيك، عمالً باملادة (

التفات حمكمة االستئناف وإغفاهلا عن الفصل يف الدفع ببطالن صحيفة .٢
 االستئناف خللوها من األسباب، رشطه متسك الطرف اآلخر به. 

الدفع ببطالن صحيفة الدعو للتجهيل باملدعي من الدفوع الشكلية، جيب .٣
التمسك به قبل التعرض للموضوع، وعدم التمسك به قبل اخلوض يف املوضوع 

 نتيجته السقوط.
ا من غري ذي صفة إن كانت صحيفته مقدمة بإمضاء غري .٤ يعد االستئناف مقدمً

ة أن تدفع هبذا من تلقاء نفسها مقروء وجمهول ومل يتضمن اسم املحامي . للمحكم
 لتعلقه بالنظام العام .

الدفع ببطالن الصحيفة لكون توقيع املحامي غري املقروء. مآله الرفض؛ إن كان .٥
ا بمهر املكتب العامل به.   ا عىل الصحيفة وممهورً  اسم املحامي مطبوعً

 القواعد القانونية :
مى إليه الشارع مما أورده يف إن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن القرض الذي ر.١

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية من ذكر البيانات املتعلقة بأسامء  ٢٤٣املادة 
اخلصوم وصفاهتم وموطن كل منهم يف صحيفة الطعن هو إعالم ذوي الشأن 
إعالماً كافياً هبذه البيانات وأن الغرض يتحقق بكل ما يكفي للداللة عليها .. 

اخلطأ يف أسامء اخلصوم وصفاهتم الذي ليس من شانه التشكيك يف ومن ثم فإن 
حقيقة احلكم واتصاله باخلصومة ال يرتتب عليه البطالن ، ملا كان ذلك وكان ما 



٣١٢ 
 

جاء بصحيفة الطعن إن اسم الطاعن هو ....  ليس من شأنه التشكيك يف حقيقة 
الصحيفة ، فإن اسمه حسبام هو ثابت من سائر البيانات األخر التي أوردهتا 

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ٢٤٣الدفع ببطالن الصحيفة وفقاً للامدة (
 يكون عىل غري أساس. 

 م ٢٤/١٢/٢٠٠٨ليا، جلسة املوافق م جتاري ع٢٨٧/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٩) س  ق (  ٥٦رقم املبدأ ( 

ستأنف يف مطعنه وملا كانت أسباب االستئناف هى األوجه التي يستند إليها امل.٢
عىل احلكم املستأنف والتي يبنى عليها طلبه إلغائه أو تعديله وقد ترك املرشع 
للمستأنف تقدير ما ير إيراده منها بصحيفة االستئناف بقصد إعالن املستأنف 
عليه هبا لريد عليها دون أن يقصد هبا حتديد نطاق االستئناف فال يلزم أن يذكر 

إنام يكفي إيراد بعضها ولو كان غري صحيح أو عدل املستأنف كل األسباب ، و
عنه املستأنف بعد ذلك ومتسك بأسباب أخر ، فتبطل الصحيفة إذا خلت كلية 
من األسباب أو إذا اقترص ما ورد هبا عىل أسباب عامة تصلح ألي استئناف 
كالقول بأن احلكم ضار باملستأنف أو أنه واضح اخلطأ ، و البطالن املرتتب عىل 

و الصحيفة من أسباب الطعن هو بطالن نسبي يتعني أن يتمسك به صاحب خل
الشأن ، ملا كان ذلك وكان الطاعن املستأنف عليه يف االستئناف األصيل (املحكوم 
ضده) قد متسك بمذكرته املقدمة ملحكمة االستئناف ببطالن صحيفة االستئناف 

ذه الصحيفة أهنا جاءت األصيل خللوها من األسباب ، وكان الثابت من مطالعة ه
خلواً من بيان أسباب االستئناف ذلك أن املستأنف (مشاريع ديب املتحدة) املطعون 
ضده الثاين الصادر لصاحله احلكم قد اقترص فيها عىل قوله ولدينا من اإلثبات ما 
يكفي لرد هذه التهمة وسنقوم بتقديمها للمحكمة خالل جلسات حمكمة 

 معه أن تقيض حمكمة االستئناف ببطالن الصحيفة وإذ االستئناف ، مما كان يتعني
 هي مل تفعل فإن حكمها املرتتب عىل ذلك يكون باطالً.

 م٥/١١/٢٠٠٨جتاري عليا ، جلسة  م٢٧١/٢٠٠٨و٢٦٩( الطعنان رقام 
 ) ٩) س ق ( ٥٢رقم املبدأ ( 



٣١٣ 
 

الدفع ببطالن صحيفة الدعو للتجهيل باملدعي هو من الدفوع الشكلية التي .٣
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية مما يتعني الدفع به  ١١٠حلكم املادة  ختضع

 قبل التعرض للموضوع . 
ملا كان ذلك ، وكان البني من األوراق أن الطاعن مل يبد هذا الدفع مع الدفوع 
الشكلية األخر التي متسك هبا أمام حمكمة املوضوع قبل التعرض ملوضوع 

إجراءات مدنية  ١١٠تمسك به يكون قد سقط طبقاً للامدة الدعو ، فإن حقه يف ال
وجتارية وال جيوز له إثارته ألول مرة أمام املحكمة العليا ويضحى النعي هبذا 

 الوجه غري مقبول .
 م  ٢٠/١/٢٠١٠جتاري عليا، جلسة  م٢٩٨/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق ( ٨٥رقم املبدأ ( 
األول املتعلّق ببطالن صحيفة  النعي عىل احلكم املطعون فيه بالسبب.٤

الذي قدمه املطعون ضده سديد حيث بالرجوع إىل  ٢٥/٢٠٠٩االستئناف رقم 
يتضح أن املطعون ضده قد أقام جمموعة  ١٦/٢/٢٠٠٩سند الوكالة املحرر يف 

من املحامني لتمثيله وبالرجوع إىل صحيفة االستئناف تبني أهنا مقدمة من مكتب 
لة ...................... ............ للمحاماة واالستشارات القانونيّة ومذيّ

بإمضاء غري مقروء وجمهول وال تتضمن اسم أي من املحامني املذكورين بسند 
 الوكالة.

ة و  ٧٥و  ٦٤وتطبيقاً ألحكام املواد  من  ٤٣من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ
ل باملرسوم السلطاين رقم  وباعتبار أهنا إجراءات  ٧٨/٢٠٠٨قانون املحاماة املعدّ

أساسيّة هتم النظام العام يمكن إثارهتا أمام املحكمة العليا ألول مرة وحتى من 
طرف املحكمة نفسها يكون االستئناف مقدماً من غري ذي صفة غري جدير بالقبول 

 شكالً. 
 م ٩/١٢/٢٠٠٩عاميل عليا، جلسة  م٨٩/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س  ق ( ٩٧رقم املبدأ ( 
حيث إنه حول الدفع ببطالن الصحيفة ألن التوقيع غري مقروء ومل يبني اسم .٥

املحامي الذي قام بالتوقيع فإنه دفع يف  غري حمله وغري مقبول حيث إن اسم 
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املحامي املطبوع عىل الصحيفة هو ........................ وهو أحد العاملني 
 الذين شملهم توكيل الطاعن بمكتب ....................... ومن املحامني

للرتافع نيابة عنه يف كل درجات املحاكم بام فيها العليا وملا كان من املحامني 
املقبولني لد املحكمة العليا فإن التوقيع الذي أمهرها يفرتض بأنه توقيع 
الشخص املطبوع اسمه عىل الصحيفة لذا فإن الصحيفة مقبولة ومل يعرتها البطالن 

 ة قبول الطعن شكالً الستيفائه الرشوط  الشكلية .وتر املحكم
 م ٦/٦/٢٠١٠إجيارات عليا، جلسة م ٦٩٤/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 )١٠) س ق ( ٦٩رقم املبدأ ( 
 صفة

 القواعد
 ٨ -١.................... ..................................صفة.......

 موجز القواعد :
 قات حمكمة املوضوع. حتصيل الوقائع وحتديد الصفة من إطال.١
عدم تقديم الوكالة عيب يف الصفة، عدم زوال هذا العيب قبل انقضاء ميعاد .٢

 االستئناف، أثره رفض االستئناف لعدم الصفة.
طعن البائع عىل احلكم القايض بالشفعة مرفوض شكال لعدم الصفة ومصلحة له .٣

 بعد البيع .
. أثرها الرفض. لرفعها رفع الدعو شخصيا عىل من تعامل بصفته الوظيفية .٤

 عىل غري ذي صفة.
 الطعن أمام املحكمة العليا حق شخيص ال يبارش إال بإذن صاحبه..٥
) من قانون اإلجراءات ١١٦تأجيل الدعو إلعالن ذي الصفة بناء عىل املادة (.٦

 املدنية والتجارية أمر جوازي للمحكمة .
ي يعترب رفعها عىل غري ذي رفع الدعو عىل البائع بعد أن انتقل املبيع إىل املشرت.٧

 صفة . 
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الدفع بانتفاء الصفة ، يتعلق بالنظام العام، أثره جيب عىل املحكمة التحقق من .٨
 صفة اخلصوم، وجيوز التمسك به ألول مرة لد حمكمة االستئناف.

 القواعد القانونية :
حتصيل الوقائع يف الدعو بـتحديد الصفة فيها من إطالقات حمكمة املوضوع .١

كان ذلك مؤسساً ومؤيداً بإثبات وحقائق واقعية ومنطقية وتتفق مع األوراق  متى
 املقدمة إال أن هذا يدخل يف رقابة هذه املحكمة إذا مل تكيف املحكمة الدعو

 بقدير الدليل فيها.
 م ٨/١٢/٢٠٠٧مدنية عليا، جلسة  ٣٨١/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ٢٢رقم املبدأ ( 
قانوناً أن الصفة رشط الزم لقبول الدعو أو االستئناف  حيث إنه من املقرر.٢

(وحتى حجزه للحكم) ، فإن ذلك مقيد بام حدده القانون من مواعيد، فإذا شاب 
 الصفة عيب وجب زوال هذا العيب قبل انقضاء امليعاد.

 م ٢٩/١٢/٢٠٠٧ة أوىل عليا، جلسة مدني ١٠٦/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٢٥رقم املبدأ (

املقام من وزارة ... فإنه يبني من  ٣٠١/٢٠٠٧حيث إنه عن الطعن رقم و.٣
أوراق الدعو املاثلة أن الطاعنة باعت حمل النزاع للطاعن يف الطعن رقم 

املسمى .... وتسلمت ثمنه وبالتايل فإنه ال صفة هلا وال مصلحة هلا  ٢٩٠/٢٠٠٧
دم قبول طعنها شكالً قائمة يف الطعن مما يتعني معه ترتيباً عىل ذلك احلكم بع

) من قانون اإلجراءات املدنية ١١٦) و(٣للسبب املذكور استناداً إىل املادتني (
 والتجارية.

 م ١٤/١/٢٠٠٨مدنية عليا، جلسة  ٣٠١/٢٠٠٧و٢٩٠( الطعنان رقام 
 ) ٨) س ق (  ٥٦رقم املبدأ ( 
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ثبت من اإلطالع عىل أوراق الدعو أن املطعون ضده متسك أمام قضاء .٤
ضوع بدرجتيه االبتدائيّة واالستئنافيّة من أنه خاطب الفندق بأن مجعيّة ........ املو

هي املنظمة للمؤمترات ذلك بصفته الوظيفيّة كرئيس لتلك اجلمعيّة ومل خياطبه 
 بصفته الشخصيّة وأن القيام بالدعو املاثلة ضده شخصياً كان عىل غري ذي صفة.

 ١/٦/٢٠٠٨لسة مدنية عليا، ج ٣٣٠/٢٠٠٧( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ٧٠رقم املبدأ (  

وتأسيساً عىل ذلك فإن الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا حق شخيص ملن .٥
صدر احلكم ضده يامرسه أو ال يامرسه حسبام ير مصلحة له وليس ألحد غريه 

 أن ينوب عنه مبارشة هذا احلق إال بإذنه.
 م ١٤/١/٢٠٠٨عاميل عليا، جلسة  م١٤٩/٢٠٠٧( الطعن رقم 

 ) ٨) س ق (  ١٠٥رقم املبدأ ( 
وليس هذا النص إلزامياً بمعنى أنه مل يلزم املحكمة التأجيل إلعالن ذي الصفة .٦

وإال كان النص أنه جيب عىل املحكمة تأجيل الدعو وإلزام ذي الصفة واحلال 
كذلك فإنه للمحكمة مطلق احلرية يف أن تعلن بعد تأجيل أو تقيض بانعدام الصفة 

قد فعلت فعالً صحيحاً إذ إن الطاعن مل يكن يريد ضم ذي الصفة للدعو فلامذا و
) من قانون اإلجراءات املدنية ١١٦تؤجل الدعو وملاذا حيتج بنص املادة (

 والتجارية.
 م ١١/٢/٢٠٠٧م مدين عليا، جلسة ٣٣٠/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٧٥رقم املبدأ ( 
يده اليشء إذ  ال يملك البائع الترصف فيام انتقل احلكم جيب أن يتوجه إىل من ب.٧

عنه وصار يف ملك غريه فتكون الدعو عليه عبثاً وإقراره ال يكون حجة عىل 
املالك ، وللاملك احلق يف الدفاع عن ماله كام أن التنفيذ ال يتأتى يف ملك الغري مادام 

 احلكم مل يصدر ضده.
 م ٢٣/١٢/٢٠٠٦م مدين عليا، جلسة ٢٥٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٣٢رقم املبدأ ( 
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الدفع بانتفاء الصفة سواءً قدم أمام أول درجة أو ما بعدها هو دفع شكيل .٨
متعلق بالنظام العام واملحكمة ملزمة قبل تناول املوضوع أن تـتحقق من صفات 
اخلصوم وعالقتهم بالدعو وأن غياب اخلصوم كلهم أو بعضهم ال حيول دون 

 .ق أوراقها إن كان التبليغ صحيحاً ظر يف الدعو طبمواصلة الن
 م٧/١/٢٠٠٦م مدين عليا جلسة ٢٤١/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٤٣رقم املبدأ ( 
 صالحية

 القواعد
 ٨ -١............. .................صالحية...........................

 موجز القواعد :
لق بالنظام العام. نظر القايض للدعو عدم صالحية القايض لنظر الدعو. متع.١

اجلزائية املقامة عىل املطعون ضدها بتهمة سوء األمانة.أثره. عدم صالحيته من بعد 
 لنظر دعو إسقاط احلضانة لذات السبب.

تنفيذ القايض للحكم ال يمنعه من نظر الدعو . علة ذلك . عدم  مبارشته .٢
.ملوضوع الدعو 

 ع ال حتول دون صالحية اشرتاكه يف التنفيذ.نظر القايض يف دعو املوضو.٣
الرأي الذي يوجب عدم صالحية القايض يف نظر الدعو هو الرأي الذي يفصل .٤

 يف املوضوع . 
يقع باطالً عمل القايض أو قضاؤه ولو مل يرده أحد اخلصوم إذا سبق له نظر .٥

 الدعو قاضياً أو خبرياً أو حمكامً أو كان قد أد شهادة فيها. 
القايض مجيع جلسات املرافعة ليس رشطاً الشرتاكه يف املداولة ، بل  حضور.٦

 يكفي حضوره جلسة املرافعة األخرية.
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أحكام املحكمة العليا غري قابلة الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن . حكم .٧
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية الذي يمنع القايض ١٤٣،  ١٤٢املادتني (

أن نظر الدعو أن ينظرها مرة أخر ـ ال ينطبق عىل هيئة احلكم يف الذي سبق له 
) من ذات ٢٦٤،  ٢٦٠املحكمة العليا عند نظر الطعن للمرة الثانية سنده للامدة (

 القانون .
جمرد إحالة املحكمة للدعو من غري النظر يف موضوعها . ال حيول من نظرها .٨

 ثانية وبذات تشكيلتها .
 :القواعد القانونية 

أسباب عدم صالحية القايض لنظر الدعو متعلقة بالنظام العام وجيوز .١
التمسك هبا ألول مرة أمام املحكمة العليا متى كانت العنارص الالزمة لإلملام هبا 
مطروحة عىل حمكمة املوضوع ، وكان الثابت باألوراق أن فضيلة القايض ...... 

ون يف حكمه كان عضواً يف م) املطع١/٢٠٠٦عضو اليسار يف االستئناف رقم (
م) ، واملقام من الشكو ٢٤١/٢٠٠٥الدائرة اجلزائية التي نظرت التظلم رقم (

م) االدعاء العام السيب واملقام من الطاعن يف ٢٠٠٥/ق/١٤اجلزائية رقم (
م ، بعد ٢٦/١١/٢٠٠٥مواجهة املطعون ضدها والصادر فيه احلكم يف جلسة 

ع ، ومبنى واقعات التظلم وأسبابه هي ذات سامع املرافعة وأقوال طريف النزا
واقعات الدعو املاثلة ، ألن بينهام قاسام مشرتكا أعظم يتمثل يف عنرصي االهتام 
بعدم األمانة وبسوء سلوك أحد طريف اخلصومة يف موضوع الدعويني اجلزائية 

ع والرشعية ، واألخرية تبعتها املطالبة بإسقاط احلضانة لذات السبب فجوهر النزا
واحد يف كليهام ومن املعول عليه هو إبداء الرأي الذي يتعارض مع ما يشرتط يف 
القايض من خلو الذهن عن ما يعرض أمامه من نزاع ليستطيع أن يزن حجج 
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اخلصوم وزناً جمرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو  إىل التزامه مما يتناىف مع حرية 
 العدول عنه.

 م٢٨/١٠/٢٠٠٦عليا، جلسة  م رشعي٣٦/٢٠٠٦الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٦رقم املبدأ (  

قايض التنفيذ ال يبارش موضوع الدعو وتقترص مهمته عىل آلية تنفيذ احلكم .٢
الوارد فيها ومن هذا املنطلق فليس ثمة ما يمنع القايض من نظر الدعو حمل 

 الطعن بني الطرفني 
 ٢٨/٤/٢٠٠٧م رشعي عليا، جلسة ٩٨/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ١٧رقم املبدأ ( 
وكونه قىض يف أصل موضوع دعو التنفيذ فإن ذلك ال يمنع من اشرتاكه يف .٣

التنفيذ لعدم وجود دليل رصيح يقتيض منعه وهبذا ينعدم النعي عىل احلكم هبذا 
 السبب .

 م ٢٤/١٢/٢٠٠٦م مدين عليا، جلسة ٢٥٥/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٦٧رقم املبدأ ( 

املعول عليه يف إبداء الرأي املوجب لعدم الصالحيّة هو أن يقوم القايض  إن.٤
بعمل جيعل له رأياً واضحاً يف الدعو فإذا مل يتحقق يف القايض إبداء رأي معني أو 
اجتاه معني بالنسبة للدعو مل تتحقق عدم الصالحيّة فالعربة واملعول عليه يف مثل 

 وع.هذه احلاالت هو عدم الفصل يف املوض
 م ١٤/٤/٢٠٠٧م مدين عليا، جلسة ٣٦١/٢٠٠٦( الطعن رقم 

 ) ٧) س ق (  ٤٤رقم املبدأ ( 
وحيث إن أساس تنحية القايض أو إبطال حكمه يف مثل هذه األحوال هو -.٥

احرتام ملبدأ احليدة والنزاهة الذي جيب أن يظهر به القايض أمام اخلصوم واجلمهور 
ته بسبب الشك يف نزاهته أو استقامته وليس أساس إبطال حكم القايض أو تنحي

وبام أن احلكم املطعون فيه قد اشتمل عىل اسم القايض الذي سبق له االشرتاك يف 
وبام أن املحكوم عليهم هم نفس املحكوم  ١٢/٢٠٠٢القضية باالستئناف رقم 
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 عليهم السابقني فإن القايض باشرتاكه يف احلكمني قد أبدا رأياً يف النزاع القائم مما
 جيعل احلكم باطالً والبطالن هنا من النظام العام فال يسقط وال يزول.

 م ١٩/٢/٢٠٠٦م مدين عليا جلسة ٢٠٢/٢٠٠٥( الطعن رقـم 
 ) ٦) س ق (  ١٧رقم املبدأ ( 

 م٣١/٥/٢٠٠٨رشعي عليا، جلسة  ١٤/٢٠٠٨( الطعن رقم 
 ) ٨) س ق (  ١٠رقم املبدأ ( 

 م ٢٧/١٢/٢٠٠٦ جتاري عليا جلسة ٣٧٦/٢٠٠٦(ا لطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ١٢٦رقم املبدأ ( 

وحيث إن النعي هبذا السبب غري سديد ذلك ملا هو جار يف قضاء هذه املحكمة .٦
من أنه ال يشرتط أن يكون القايض الذي اشرتك يف املداولة قد حرض مجيع جلسات 

يره املرافعة بل يكفي حضوره جلسة املرافعة األخرية ، كام أنه ال يبطل احلكم تقر
بأنه صدر باألغلبية رغم أن القانون ال يستلزم ذلك ملا هو مقرر من أن تقريرات 

 احلكم الزائدة أو اخلاطئة ال تؤثر عىل قضائه وال يرتتب عليها البطالن.
 م ١١/٢/٢٠٠٦م  مدين عليا جلسة ٢٢٣/٢٠٠٥( الطعن رقم 

 ) ٦) س ق (  ٤٨رقم املبدأ ( 
نقض أحكامها ، بل منع ذلك بموجب املادة  القانون مل يعط املحكمة العليا حق.٧
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية حيث ال جيوز الطعن يف أحكامها ٢٦٣(

بأي طريق من طرق الطعن ذلك ألهنا هناية السلم القضائي وأحكامها بأنه فيام 
فصلت فيه ، وهي عنوان احلقيقة القضائية سواء أخطأت أم أصابت ، كام أن نص 

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية أوجب عىل املحكمة العليا ٢٦٠دة (املا
إذا نقضت احلكم املطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن حتكم يف املوضوع 
وكلمة للمرة الثانية الواردة بالنص تعني سبق الفصل يف الطعن أمام املحكمة  

ص املذكور مل يشرتط أن ينظر الطعن العليا ثم الطعن أمامها للمرة الثانية ، والن
أمام املحكمة هبيئة مغايرة من املحكمة العليا خالف اهليئة التي نظرت الطعن يف 

 املرة األوىل .
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هذا خالفاً ملا جاء بذات املادة بشأن نقض احلكم املطعون فيه وإحالته إىل املحكمة 
أعضاء املحكمة التي أصدرته لتفصل فيه ، حيث اشرتط النص أال يكون من بني 

التي أحيلت إليها الدعو أحد القضاة الذين اشرتكوا يف إصدار احلكم املنقوض 
، ولو أراد املرشع أن يطبق هذا النص عىل هيئة املحكمة العليا لنص عليه ، ولكن 

) جعلت النصوص اخلاصة ٢٦٤سكوت النص يعني اإلباحة سيام أن املادة (
د اخلاصة باألحكام ترسي عىل الطعون أمام باإلجراءات ونظام اجللسات والقواع

املحكمة العليا بام ال يتعارض مع نصوص هذا الفصل أي الفصل الثاين عرش من 
القانون ، وهذا االستثناء جيعل نصوص هذا الفصل هي التي تسود يف حال 

 تعارضها مع أي نص آخر . 
 م١٢/١٢/٢٠٠٩م مدين عليا، جلسة ٢/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٣٨أ ( رقم املبد 
من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن صدور حكم من هيئة أو دائرة يف الشكل ال .٨

يمنعها من النظر يف ذات املوضوع إذا رفع أمامها يف املوضوع وملا كان احلكم 
املدعى خمالفته مل تـتطرق فيه املحكمة يف املوضوع وإنام أحالت احلكم إىل حمكمة 

) من ١٤٣ثالثة قضاة للفصل فيها فإن املنع الوارد يف املادة ( أول درجة مشكلة من
ة ال يطال حكمها ويغدو الطعن عىل احلكم هبذا  قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّ

 السبب عىل غري أساس 
 م ١١/١/٢٠١٠م عاميل عليا، جلسة ٨٢/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ١٠٠رقم املبدأ ( 
 م١٣٥/٢٠٠٤لطعن املنضم إليه رقم م  وا١٢٣/٢٠٠٤( الطعن رقم 

 ) ٥) س ق (  ٣٤رقم املبدأ (  
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 صلح
 القواعد

 ٣ -١.......................... .....................صلح...........
 موجز القواعد :

يقع باطالً بطالناً  ٨٨/٢٠٠٥الصلح القايض بإثبات البيع املخالف للمرسوم .١
 ا لتعلقه بالنظام العام. مطلقاً. تدفع املحكمة من ذاهت

 قبول الصلح يف بعض الرتكة ال يلزم قبول الصلح يف قسمة كل الرتكة..٢
إبرام الصلح  املتعلق بمصالح العامة من بعض األشخاص، ال يكون حجة عىل .٣

 مجيع أهل البلد . الدعاو العامة ال تقطع باليمني . 
 القواعد القانونية :

لصلح بني الطرفني يف خصوص اتفاقهام عىل احلكم املذكور أعاله الذي ثبت ا.١
األرض والتزامات كل منهام إزاء اآلخر بناءً عىل ذلك االتفاق إال أنه صدر بتاريخ 

م وهو بذلك كان الحقاً لصدور املرسوم السلطاين رقم ٢٥/١٢/٢٠٠٥
م والصادر بتعديل قانون األرايض ٢٤/١٠/٢٠٠٥م املؤرخ يف ٨٨/٢٠٠٥

م والذي نص يف مادته الثانية عىل أنه ( ٥/١٩٨٠ين رقم الصادر باملرسوم السلطا
حيظر عىل من منحت له األرض الترصف فيها بالبيع أو اهلبة أو رهن قبل انتهاء 
سنتني من تاريخ حصوله عىل سند امللكية ويستثنى من ذلك البيع واهلبة لألقارب 

 إال بعد اكتامل مدة من الدرجتني األوىل والثانية رشيطة عدم نقلهم امللكية إىل الغري
السنتني ) . وطاملا ثبت من أوراق الدعو املاثلة أن بيع األرض تم بناءً عىل 

م باسم ١/٤/٢٠٠٦إيصال طلب وقبل صدور سند امللكية والذي صدر يوم 
الطاعن مرشوط به عدم الترصف يف األرض إال بعد ميض سنتني إال لألقارب من 

ن معه ترتيباً عىل ذلك أن حمرض الصلح واالتفاق الدرجتني األوىل والثانية بام يكو
م املشار إليه سلفاً خمالفاً ملا نص عليه ٢٩٢/٢٠٠٥املصادق عليه يف الدعو رقم 

وهو متعلق بالنظام العام وتثريه املحكمة من  ٨٨/٢٠٠٥املرسوم السلطاين رقم 
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م ويكون تلقاء نفسها يف أي مرحلة تكون عليها الدعو ولو مل يتطرق إليه اخلصو
واحلالة ما قرر أن ذلك الصلح باطل بطالناً مطلقاً خاصة وأنه مل متض عليه مدة 
سنتني بالنظر إىل تاريخ شهادة امللكية وتاريخ رفع الدعو وأن املطعون ضده 

 م .٨٨/٢٠٠٥ليس من األقارب املشار إليهم باملرسوم السلطاين رقم 
 م ٨/٢/٢٠٠٩م مدنية عليا، جلسة ٤٦٥/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٣٥رقم املبدأ ( 
إن قبول الصلح عىل قسمة بعض أموال الرتكة ، ال يلزم املتصاحلني بقبول .٢

 الصلح عىل كل الرتكة دون رضاهم.
 م٢١/٢/٢٠٠٩م رشعي عليا، جلسة ٨١/٢٠٠٨( الطعن رقم 

 ) ٩) س ق (  ٥رقم املبدأ ( 
 من بعض وأما الصلح فلم يصح لد حمكمة املوضوع ولو صح مثالً .٣

األشخاص فال يكون حجة عىل مجيع أهل البلد ورصف املاء عن جمراه فيه رضر 
عام وقد تتبعت املحكمة شهادة الشهود ومل تثبت عندها ولذلك مل تعتمد عليها 
 جماري املياه من الدعاو والتفتت عن طلب الطاعنني اليمني باعتبار أن دعو

هذه املحكمة ما توصل إليه احلكم املطعون  العامة التي ال تقطع باليمني لذلك تر
 فيه هو عني الصواب.

 م ٩/١٢/٢٠٠٦م مدين عليا، جلسة ٢٧٢/٢٠٠٦( الطعن رقم 
 ) ٧) س ق (  ٢٩رقم املبدأ ( 

 صندوق التعويضات
 القواعد

 ١................ ..........................صندوق التعويضات.....
 موجز القواعد :

وزارة الصحة بالتعويض عن األخطاء الطبية يلزم ضم صندوق يف حالة مطالبة .١
.التعويضات وإدخاله طرفا يف الدعو 
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 القواعد القانونية :
وكان لزاماً عىل وزارة الصحة أن تضم صندوق التعويضات الذي أُنشئ .١

م والذي يتوىل سداد التعويضات التي ٦٧/٢٠٠٤بموجب املرسوم السلطاين رقم 
التصالح بشأهنا مع املترضر أو ورثته وجيوز للمحكمة املختصة قد حيكم هبا أو يتم 

ضم هذا الصندوق ملثل هذه الدعاو ألهنا من صميم اختصاصاته وهو املعني هبا 
 وقد أُنشئ من أجلها .

 م ٣١/١/٢٠١٠م، جلسة ٧٢٣/٢٠٠٩قم ( الطعن ر
 ) ١٠) س ق (  ٢٩رقم املبدأ ( 

 صندوق طوارئ التأمني
 القواعد

 ١.................... ...تأمني.....................ئ الصندوق طوار
 موجز القواعد :

صندوق طوارئ التأمني أهداف إنشائه. تعويض املترضر يف حالة عجز رشكة .١
التأمني عن الوفاء بالتزاماهتا أو يف حالة عدم معرفة املتسبب يف احلادث أو عدم وجود 

والصناعة (صندوق طوارئ  تدفعه وزارة التجارةتأمني لديه أو أنه غري ساري املفعول. ما 
) من القرار الوزاري ٢) من احلقوق التأمينية املنصوص عليها يف املادة (التأمني

الدفع بعدم العالقة العقدية  )هلا حق الرجوع عىل من دفعت عنهم١٠٣/٢٠٠٢(
 والقانونية للرجوع ال سند من القانون.

 القواعد القانونية :
م واهلدف من ٥١/٢٠٠٢بموجب مرسوم سلطاين رقم الصندوق أُنشئ .١

إنشائه املساعدة يف حل األزمات التي تواجه أعامل التأمني يف السلطنة واملساعدة يف 
م ١٠٣/٢٠٠٢حاالت احلوادث يتم بموجب املادة الثانية من القرار الوزاري رقم 

ن الوفاء بشأن تنظيم أعامل الصندوق وذلك يف حالة عجز رشكة التامني املعنية ع
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بالتزاماهتا جتاه املؤمن أو تعويض املترضر بالنسبة لتأمني املركبات يف حالة عدم 
معرفة املتسبب يف احلادث أو عدم وجود تأمني لديه أو مع وجود عقد التأمني إال 

 أنه يكون غري ساري   املفعول .  
اعة ) من القرار املذكور بأن حتل وزارة التجارة والصن٣حيث نصت املادة (

الصندوق حمل مجلة الوثائق واملستفيدين والغري يف احلقوق التأمينية الناجتة عن 
الوثائق املشار إليها وكذلك يف الرجوع عىل املتسبب يف احلاالت املنصوص عليها 
يف البند (ب) من املادة الثانية من القرار املذكور .. حيث إنه يتضح بأن حقوق 

حق كفله القانون إذ إن القرار الوزاري صادر الرجوع عىل املتسبب يف احلادث 
بموجب املرسوم السلطاين وليس صحيحاً ما ذهب إليه حمامي الطاعن من أن حق 
الرجوع مل ينص عليه إذ إنه لو نص عليه ال توجد عالقة عقدية إذ ليس بالرضورة 

ي دفع له املبلغ من مال  وجود عالقة عقدية بني الصندوق واملترضر الذ
 .الصندوق

 م ٧/٢/٢٠١٠م مدين عليا، جلسة ٦٩٣/٢٠٠٩( الطعن رقم 
 ) ١٠) س ق (  ٣٠رقم املبدأ ( 

 صورية
 القواعد

  ٢- ١................ .........................................صورية.
 : موجز القواعد

التفات املحكمة عن سامع شهود املدعي صورية الصك تعويالً عىل أن  الترصف .١
) ٤١الذي يزيد قيمته عن ألف ريال ال يثبت إال بالكتابة استناداً إىل املادة ( القانوين

من قانون اإلثبات إخالل بحق الدفاع ، والواجب عىل املحكمة التحقيق يف ذلك 
 وتوجيه اليمني عند عدم إثبات البينة لذلك . 

 الدفع بصورية املستند دفع جوهري جتاهل املحكمة له . أثره . نقض احلكم .٢
 : القواعد القانونية

الطاعن ينعى احلكم املطعون فيه بسببني يمكن إرجاعهام إىل سبب واحد وهو .١
خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه واإلخالل بحق الدفاع ويف بيان ذلك يقول إن 

) من قانون اإلثبات الصادر باملرسوم ٤١احلكم املطعون فيه أخذ بنص املادة (
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ة إذا كان  "التي جاء فيها م و٦٨/٢٠٠٨السلطاين رقم  يف غري املواد التجاريّ
ف القانوين تزيد قيمته عىل ألف ريال أو كان غري حمدد القيمة فال جتوز  الترصّ
شهادة الشهود يف إثبات وجوده وانقضائه ... الخ) وأغفل العمل  باملادة رقم 

ع مادي ) من ذات القانون التي أجازت اإلثبات بشهادة الشهود إذا وجد مان٤٣(
أو أديب حيول دون احلصول عىل دليل كتايب وأن املانع األديب هو قيام الزوجيّة بني 
الطاعن واملطعون ضدها ومل ترد املحكمة عىل هذا الدفاع ومل تتعرض لنص املادة 

جلسة الصادر من  ١٦/٢٠٠٤من الطعن  ٢٨) وقد نص القرار رقم ٤٣(
فيه دفاعاً جوهرياً ويكون من شأنه أن إذا أغفل احلكم املطعون  "املحكمة العليا 

 ."يؤثر يف النتيجة التي انتهت إليها فإنه يعد قصوراً مما يتعنيّ معه نقض احلكم
وهذا النعي سديد ذلك أنه من خالل االطالع عىل أوراق الدعو نجد أن الطاعن 
طلب من حمكمة املوضوع سامع شهوده عىل ما يدعيه من صورية الصك وأن 

ها اعرتفت أمام الشهود أن زوجها ليس مديناً هلا بيشء إال أن املطعون ضد
املحكمة مل تتناول ذلك الطلب صلب أسباب حكمها والرد عليه واحلال أن ذلك 
من واجبها ثم إنه وصوالً إىل وجه احلق كان عليها سامع الشهود والتحقق من 

عىل أن ذلك ويف حال عدم ثبوت الشهادة حيكم باليمني عىل املطعون ضدها 
الصك حقيقي وليس صكاً صورياً وأن الطاعن مدين هلا باملبلغ املذكور يف 

 الصك.
وحيث إهنا مل تقم بذلك فجاء ترتيباً عىل ذلك حكمها املطعون فيه قارص التسبيب 

 وأضحى النعي عليه مقبوالً.
 م ٨/١١/٢٠٠٩م مدين عليا، جلسة ٢٢٩/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٢١رقم املبدأ (  
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ م ـ جلسة٣٠/٢٠٠٤( الطعن رقم 
 ) ٤) س ق (  ٥٣رقم املبدأ (  

إن الصورية يف املستند الذي ادعاه الطاعن تتناول وجوده وعدم قيامه، ولقايض .٢
املوضوع السلطة املطلقة يف تقدير األدلة التي يأخذ هبا يف ثبوت هذه  الصورية أو 
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، أو القرائن التي استدل هبا مستمدة من  نفيها متى كانت األدلة التي أخذ هبا
 أوراق الدعو ، ومستخلصه منها استخالصا سائغاً .

وملا كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه قد جتاهل بحث دعو صورية املستند 
املكتوب الذي ادعاه الطاعن ، وكذلك املبالغ املدفوعة ، بل انصب قضاءه عىل 

مل فقط ، مما يكون معه احلكم مشوباً بالقصور يف اخذ اليمني املتعلقة بدعو الع
 التسبيب ، والفساد يف االستدالل ومن ثم يتعني نقض احلكم املطعون فيه.

 م ١٤/١١/٢٠٠٩م مدين عليا، جلسة ٢٧٦/٢٠٠٩( الطعن  رقم 
 ) ١٠) س ق (  ٣٥رقم املبدأ ( 

 صورية العقد
 القواعد

 ١...................... ..........عقد.....................صورية ال
 موجز القواعد :

الطعن بالصورية عىل العقد املكتوب أو عىل البيانات الواردة به ال يصح إثباهتا .١
 إال بالكتابة. إثبات املحكمة الصورية بأدلة غري صاحلة لإلثبات أثره نقض احلكم. 

 القواعد القانونية :
لعقد الظاهر املطعون عليه أو عىل من املقرر وفقاً للقواعد العامة أنه متى كان ا.١

أحد البيانات الواردة فيه بالصورية مكتوباً فإنه ال جيوز ألي من عاقديه أن يثبت 
هذه الصورية إال بالكتابة وكان الفساد يف االستدالل يتحقق باستناد املحكمة يف 

فهم  اقتناعها إىل أدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالقتناع هبا أو إىل عدم
 الواقعة التي تثبت لدهيا.
 م ٦/٦/٢٠١٠م إجيارات عليا، جلسة ٣٧٣/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٦٧رقم املبدأ ( 



٣٢٨ 
 

 صيانة
 القواعد

 ١........................... ........................صيانة.........
 موجز القواعد :

التي عليها عند بدء التعاقد. ، إعادته للحالة لصيانة املطلوبة للعقار املستأجرا.١
حمرض التنفيذ ليس دليل إثبات للتلف امللزم للصيانة. علة ذلك. عدم اطالع 
املحرض عىل حالة العقار عند بدء التعاقد وعدم خربته املؤهلة ملعرفة التلف ومداه 

 . ومنشأه هل االستعامل العادي أو غري العادي
 القواعد القانونية :

لتي يعاد فيها العقار إىل حالته عند بدء التعاقد تقتيض بالفعل فالصيانة املطلوبة ا.١
معرفة تلك احلالة مع األخذ يف االعتبار االستعامل العادي للعقار وتقرير عام إذا 
كانت األرضار إن وجدت مما يدخل فيه أم ال ، هذا فضالً عن أن طبيعة استعامل 

ا كان الثابت من األوراق أن العقار تسهم يف تكوين رأي املحكمة وتقديرها ، وإذ
العقار كان يستخدم كمقهى يرتاده الكثري من الناس فال بد من أخذ هذا يف 
االعتبار عند تقدير االستعامل العادي من غري العادي ، ومدة االستخدام وما تم 
استحداثه من إنشاءات إىل  غري ذلك من املسائل ، أما حمرض التنفيذ فإنه ليس بينة 

ض دليالً عىل التلف ذلك ألنه أوالً مل يضطلع عىل حالة العقار ابتداء للطاعن ينه
وألنه ثانياً ال يملك اخلربة الفنية التي تؤهله لتحديد التلف ومداه وما إذا كان يف 

 اإلطار العادي أو غري العادي
 م٦/٦/٢٠١٠م إجيارات عليا، جلسة ٦٤١/٢٠٠٩( الطعن رقم 

 ) ١٠) س ق (  ٦٨رقم املبدأ (  
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٣٣٠ 
 

 طعن
 القواعد

 ١..................  .................طعن ( ميعاده).................
 ٢............. ...........طعن ( بطالنه)............................

 ٣. .............................................طعن ( أسبابه)......
 ٤........... ....................................).....طعن ( ألتامس

 موجز القواعد:
 طعن (ميعاده):

أربعون يوماً من اليوم التايل لصدور احلكم  –ميعاد الطعن أمام املحكمة العليا-١
 رشطه -يل إلعالن املحكوم عليه االستثناء هو أن يرسي هذا امليعاد من اليوم التا –

 طعن (بطالنه):
عىل صحيفة الطعن من حمام بتوقيع مقروء وعدم بيان اسم من قام عدم التوقيع -٢

تتعلق بالنظام العام تقض به  –بطالن الطعن  –أثره  –بالتوقيع عىل الصحيفة 
 املحكمة من تلقاء نفسها.

 طعن أسبابه:
ال جيوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غري التي ذكرت يف الصحيفة -٣

 ام العام، أو املقدمة قبل انقضاء ميعاد الطعن.باستثناء االسباب املتعلقة بالنظ
 طعن ألتامس:

عدم جواز إعادة  –مؤد ذلك  –التامس إعادة النظر طريق من طرق الطعن -٤
 النظر يف أحكام املحكمة العليا.



٣٣١ 
 

 القواعد القانونية:
 طعن ( ميعاده):

ميعاد الطعن بالنقض هو أربعون يوماً من اليوم التايل لصدور احلكم  -١
تثناء هو أن يرسي هذا امليعاد من اليوم التايل إلعالن املحكوم عليه إذا توافر واالس

) من قانون اإلجراءات املدنية ٢٠٤أحد الرشوط الثالثة املوضحة يف املادة(
والتجارية وهي إما أن يكون املحكوم عليه قد ختلف عن احلضور يف مجيع 

عه، أو أن يكون املحكوم اجللسات املحددة لنظر الدعو ومل يقدم مذكرة بدفا
عليه قد ختلف عن احلضور وعن تقديم مذكرة يف مجيع اجللسات التالية لتعجيل 
الدعو بعد وقف السري فيها ألي سبب من األسباب، أو أن يكون قد حدث 
أثناء السري يف الدعو سبب من أسباب انقطاع اخلصومة وصدر احلكم دون 

  أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.اختصام من يقوم مقام اخلصم الذي توىف
 م٣١/٣/٢٠٠٤جلسة–م ٢٠٠٣لسنة ١٨٢( الطعن رقم

 )٤س ق  -١٥:املبدأرقم
 م٢٠/٢/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا ٢٠٠٧لسنة ٣٩٠(الطعن رقم

 )٨س ق – ٨٦:املبدأرقم
 م٢٥/١/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا ٢٠٠٥لسنة ٨٧(الطعن رقم 

 )٦س ق -٧٤:املبدأرقم
 طعن (بطالنه):

وقيع صحيفة الطعن يف النقض من حمام بتوقيع غري مقروء وعدم بيان اسم ت-٢
من قام بالتوقيع عىل الصحيفة ينتج عنه بطالن الطعن، وأن هذا البطالن من النظام 
العام تنقض به املحكمة من تلقاء نفسها، وعليه فالبد للمحامي عند توقيع 

خط مقروء حتى إىل صحيفة الطعن من كتابة اسمه بخط واضح وأن يوقعها ب
 يؤدي خمالفة ذلك إىل بطالن صحيفة الطعن.

  ٣١/٣/٢٠٠٤جلسة– ٢٠٠٤لسنة ٥( الطعن رقم
 )٤س ق -٩:املبدأرقم

 م٢٩/٣/٢٠٠٦جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٥/ لسنة١٣٧( الطعن رقم
 )٦س ق -٨٧:املبدأرقم



٣٣٢ 
 

 طعن (أسبابه):
جب أن من قانون االجراءات املدنية والتجارية تو ٢٤٣/٢حيث أن املادة-٣

تشمل صحيفة الطعن عىل األسباب التي بني عليها الطعن ونصت الفقرة الثالثة 
من ذات املادة بأنه جيوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غري التي ذكرت يف 
الصحيفة باستثناء األسباب املتعلقة بالنظام العام فإن نقض ذلك عدم قبول 

الرأي الغالب هو عدم القبول أسباب جديدة مل ترد يف صحيفة الطعن وإذا كان 
املطلق ولو قدمت األسباب يف امليعاد والرأي الذي نميل إليه هو أنه إذا قدمت 

 هذه األسباب قبل انقضاء ميعاد الطعن فإنه يمكن قبوهلا.
 م١٨/٢/٢٠٠٦جلسة–مدين ثانية عليا  ٢٠٠٥لسنة ٢٥٦(الطعن رقم

 )٦س ق -٥١:املبدأرقم
  ٢٥/٦/٢٠٠٦جلسة–ي عليا جتار ٢٠٠٥لسنة ١٧٢( الطعن رقم

 )٦س ق -  ١٧٢:  املبدأرقم
 طعن (ألتامس):

التامس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن الواردة بالباب الثاين عرش من -٤
الكتاب األول من قانون االجراءات املدنية والتجارية وعىل هذا األساس فال جيوز 

من ذات القانون والذي  ٢٦٣ةالطعن به يف أحكام املحكمة العليا إعامالً لنص املاد
 جاء عاماً ليس فيه استثناء.

 ٢٧/١٢/٢٠٠٦جلسةجتاري عليا٢٠٠٦لسنة٩دة نظر رقم(طلب التامس إعا
 )٧س ق -١٢٩:املبدأرقم



٣٣٣ 
 

 طلب
 القواعد

 ١.................... ...بات اخلصوم)...................طلب (طل
 ٢.......... .......طلبات اخلصوم)..................طلب ( التقيد ب

 ٣..................... ...طلب (جديد)............................
  ٤........ .....................ل).......................طلب (مغف

 ٥............. .....طلب ( احتياطي)...............................
 ٦.............. ........طلبات.....................................

 موجز القواعد:
 طلب ( طلبات اخلصوم):

يتعني عىل املحكمة التقيد بطلبات اخلصوم. احلكم بام مل يطلبه اخلصوم، أثره، -١
 نقض احلكم .

 طلب ( التقيد بطلبات اخلصوم):
احلكم للمستأنف ضده بأكثر مما حكمت به حمكمة أول درجة مع عدم استئنافه -٢

 للقانون ولقاعدة ال يضار الطاعن بطعنه.للحكم خمالف 
 طلب ( جديد):

تقديم أدلة ودفوع ال  –يصح تقديم أدلة ودفوع جديدة لد حمكمة االستئناف -٣
 يعترب تقديم طلب جديد.

 طلب (مغفل):
الطلب املغفل يشرتط فيه أن يكون األغفال كلياً عىل نحو واضح جازم جيعل -٤

ن يكون االغفال عن غلط أو سهواً من ال يرد يف أ –مؤد  –الطلب معلقاً باقياً 
 شأنه قضاء رصيح أو ضمني يف أسباب احلكم أو منطوقه.



٣٣٤ 
 

 طلب (احتياطي):
االلتفات عن الفصل يف الطلب األصيل والفصل يف الطلب االحتياطي خمالفاً -٥

إعادة الدعو أمام حمكمة أول درجة للفصل فيها من جديد  –أثره  -للقانون 
 طلب األصيل.للفصل يف ال

 طلبات:
أثره  –يتعني عىل املحكمة التقيد بطلبات اخلصوم واحلكم بام ال يطلبه اخلصوم -٦
 نقض احلكم. –

 -القواعد القانونية:
 طلب ( طلبات اخلصوم):

إن حمكمة االستئناف قد بينت يف حكمها املطعون فيه وجهة نظرها فيام -١
دركة حقيقة ما قدم هلا من حكمت به وأظهرت فيه أهنا قضت بام قضت به وهي م

طلبات وعلمت أنه بقضائها هذا املطعون فيه أهنا تقيض بام مل يطلبه اخلصوم ومع 
ذلك أرصت عىل القضاء به مسببة إياه عىل النحو السالف البيان، مما يعيب حكمها 

 بمخالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه ويوجب نقضه.
 م٢٠/١/٢٠١٠جلسة–جتاري عليا ٢٠٠٩لسنة٥٠(الطعن رقم

 )١٠س ق -٨٤املبدأ رقم: 
 طلب ( التقيد بطلبات اخلصوم):

احلكم للمستأنف ضده بأكثر مما حكمت به حمكمة أول درجة مع عدم استئنافه -٢
 للحكم خمالف للقانون ولقاعدة  ال يضار الطاعن بطعنه

 م٨/٣/٢٠١٠جلسة -عاميل عليا٢٠٠٩لسنة١٣١(الطعن رقم
 )١٠س ق -١٠٢:املبدأرقم

 يد):طلب ( جد
) من قانون ٢٢٤إن تقديم هذا املستند إلثبات الدعو جائز قانوناً طبق املادة(-٣

نظر حمكمة االستئناف عىل  "االجراءات املدنية والتجارية والتي تنص عىل أن 
أساس ما يقدم هلا من أدلة ودفوع وأوجه جديدة وما كان قد قدم من ذلك ملحكمة 



٣٣٥ 
 

الدعو عىل أساس ذلك املستند غري وإن حمكمة االستئناف تنظر  "أول درجة
املستندات املقدمة يف الدعو، يعد أمراً مقبوالً ويعتد به يف اإلثبات  وال يعترب 
تقديمه طلباً جديداً أمام حمكمة االستئناف طاملا وإن ذلك املستند يعد حجة ناطقة 

 عىل تعهد الطاعنة بإخالء الشقة وإن العالقة االجيارية مع املطعون ضدها.
 ١٣/١/٢٠٠٨جلسة –مدنيثانيةعليا– ٢٠٠٧لسنة ٤٥٠(الطعن رقم

 )٨س ق -٤٦:املبدأرقم
 طلب (مغفل):

) من ١٨٢من املقرر أنه يشرتط لتوافر حالة اإلغفال التي نصت عليها املادة(-٤
قانون االجراءات املدنية والتجارية أن يكون إغفال املحكمة للطلب املوضوعي 

م إغفاالً كلياً جيعله باقياً معلقاً أمامها وال املطروح عليها عىل نحو واضح جاز
يكون كذلك إال إذا كان اإلغفال من غلط أو سهو ومل يرد يف شأنه من أسباب 
احلكم أو منطوقه قضاء رصيح أو ضمني فالعربة بالشفعاء من أسباب احلكم أو 
منطوقه فيام إذا كانت املحكمة قد قضت يف الطلب رصاحة أو ضمنياً يف الطلب 

 ملطروح أمامها.ا
 ١٢/١٢/٢٠٠٧جلسة–جتاري عليا  ٢٠٠٧لسنة ٢٠١(الطعن رقم

 )٧س ق -٨٠:املبدأرقم
 طلب (احتياطي):

تفصل املحكمة أوالً يف الطلب األصيل فإن تعذر حتقيقه نظرت يف الطلب  -٥
االحتياطي، التفات حمكمة أول درجة عن البحث يف الطلب األصيل هنائياً ونقلها 

) من قانون ١٨٢ال تطبق عليه املادة( –ي خمالف للقانون. أثره يف الطلب االحتياط
عىل حمكمة  –نتيجته  –االجراءات املدنية والتجارية املتعلقة بإغفال بنص الطلبات 

االستئناف أن تعيد الدعو إىل حمكمة أول درجة للفصل فيها من جديد تطبيقاً 
 ) من ذات القانون.٢٢٣لنص املادة(

ضوع مل تتقيد لطلب الطاعن ومل تفصل فيه وقضت بعدم وحيث أن حمكمة املو
قبوله عىل أساس أن حمكمة أول درجة أغفلت الطلب األصيل وأن طلب األجر 

) من قانون االجراءات ١٨٣مرتبط بالطلب األصيل، وبالرجوع إىل نص املادة(



٣٣٦ 
 

إذا أغفلت املحكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية  "املدنية والتجارية أنه 
از لصاحب الشأن من اخلصوم إعالن خصمه للحضور أمامها لنظر هذه ج

ويستفاد من نص املادة السالفة الذكر أن اخلضم إذا  "الطلبات واحلكم فيها
أغفلت بعض طلباته جاز له أن يتقدم إىل ذات املحكمة التي أصدرت احلكم 

ه كام بني بطلب إلعادة النظر يف الطلب املغفل هذا يف حالة إغفاله بعض طلبات
القول، أما يف حالة الطعن املاثل نجد أن حمكمة أول درجة مل تغفل يف الطلب 
األصيل هنائياً سواء يف األسباب أو املنطوق األمر الذي يؤكد أن حمكمة أول درجة 
قد أخطأت يف تطبيق القانون حيث كان يتعني عليها أن تبحث يف الطلب األصيل 

تم بعد ذلك البحث يف الطلب االحتياطي وبالتايل للطاعن ويف حالة تعذر حتقيقه ي
) سالفة الذكر وعمالً بنص ١٨٢ال يعد ذلك إغفاالً فال ينطبق عليه نص املادة(

عىل حمكمة ") من قانون االجراءات املدنية والتجارية التي تنص ٢٢٣املادة(
االستئناف تنقل الدعو بحالتها التي كانت عليها قبل صدور احلكم املستأنف 

فإنه يتعني عىل حمكمة املوضوع أن تعيد  "بالنسبة إىل ما رفع عنه االستئناف فقط
الدعو ملحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بناء عىل األثر الناقل 
لالستئناف األمر الذي يؤكد أن حمكمة االستئناف قد أخطأت يف تطبيق القانون 

 نقضه. وتأويله مما جيعل حكمها مشوباً بالبطالن ويستوجب
 م١٤/١/٢٠٠٨جلسة–عاملية عليا  ٢٠٠٧لسنة ١٦٣،١٦٥( الطعنان رقام

 )٨س ق -١٠٦:املبدأرقم
 طلبات:

أن العربة يف حتديد طلبات اخلصم هي بام يطلب احلكم له به رصاحة ال ضمنياً  -٦
إذ ال قضاء االمر صفته وال خصومة بغري دعو وإن التزام املحكمة بام يطلبه 

طبيعة وظيفة القضاء بوصفه أحكاماً بني متخاصمني عىل اخلصوم أمر تابع من 
حق متنازع عليه فإذا خرجت املحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها عىل غري حمل 

 ووقع باطالً بطالناً أساسياً ومن ثم خمالفاً للنظام العام.
 م٢٦/١٠/٢٠٠٥جلسة–جتاري عليا  ٢٠٠٥لسنة ١٠٦( الطعن رقم

 )٥س ق -    ٨٢:املبدأرقم
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٣٣٨ 
 

 رضر

 القواعد
 ١.......... .............رضر ( لعدم تنفيذ االلتزام العقدي).........

 ٢............ .............................رضر ( الحق)...........
 موجز القواعد:

 رضر ( لعدم تنفيذ االلتزام العقدي):
أن يكون متحققاً أي قد وقع أوانه  –رشطه  –لعدم تنفيذ االلتزام العقدي  ��

 سيقع ضامن املستقبل.
 رضر (الحق):

طلب املدعى عليه التعويض من املدعي عن الرضر الالحق بسبب رفع ��
 كيدية. –الدعو رشطه إثبات أن الدعو 

 القواعد القانونية:
 رضر ( لعدم تنفيذ االلتزام العقدي):  

، والدائن يستويف حمل دينه املتفق عليه يتم الوفاء باليشء الذي التزم به املدين.١
وال جيوز جربه عىل استيفاء يشء آخر يف مقابل دينه وإن كان هذا اليشء أكرب قيمة 
من الدين إال أنه ليس ثمة ما يمنع أن يتفق الدائن مع املدين عىل أن يستويف شيئاً 

فعالً فإن آخر غري املتفق عليه عوضاً عن اليشء املستحق، فإذا استوفاه الدائن 
الدين ينقيض وتربأ ذمة املدين ال عن طريق الوفاء بل عن طريق الوفاء بمقابل، 



٣٣٩ 
 

ويفرتض يف الدائن أنه إذا قبل الوفاء بغري ما هو مستحق له دون حتفظ قد ارتىض 
 أن يقوم ذلك مقام الوفاء من املدين إال أن يقوم دليل يسقط هذه القرينة.

عليه املسؤولية وثبوته رشط الزم لقيامها  الرضر هو الركن األول الذي تقوم
واحلكم بالتعويض نتيجة لذلك وهو ال يفرتض وجوده ملجرد أن املدين مل يقم 
بالتزامه العقدي ويشرتط فيه أن يكون حمققاً أي قد وقع أو أنه سيقع حتامً يف 

 املستقبل وجمرد احتامل وقوع الرضر يف املستقبل ال يكفي للحكم بالتعويض.
اعد اإلثبات أن سكوت املدعى عليه يف نفي الدعو ال يصلح بذاته للحكم من قو

 للمدعي بطلباته طاملا مل يثبت األخري ما يدعيه.
 م٨/١٢/٢٠٠٤جلسة–جتاري عليا  ٢٠٠٤لسنة ٦٥،٦٨(الطعنني رقمي

 )٤س. ق -٦١:املبدأرقم
 رضر ( الحق):

يها من وجوب سلطة حمكمة املوضوع بتقدير الرضر وحتديد التعويض ال يعف-٣
تعيني عنارص الرضر التي تدخل يف حساب التعويض وتبيني ذلك تبييناً واضحاً 

 يسوغ معه احلكم وتنتفي معه اجلهالة.
مقرر يف قضاء املحكمة العليا أنه جيب عىل حمكمة املوضوع أن تعني عنارص الرضر 
 التي تدخل يف حساب التعويض وتبني ذلك تبييناً واضحاً يسوغ معه احلكم

وتنتفي معه اجلهالة وال يغري من ذلك كون تقدير الرضر وحتديد التعويض اجلابر 
له من مسائل الواقع التي ختتص هبا حمكمة املوضوع ذلك أن يكون التعويض يقدر 
الرضر جسامة وضعفاً وأن يكون عىل أسبــــاب سائغة هلا اصلها الثابت الكايف 

 حلمل احلكم عىل الوجه الصحيح.
 م٢١/١/٢٠٠٦جلسة–مدين ثانية عليا  ٢٠٠٥لسنة ٢٧١م(الطعن رق

 )٦س. ق -٤٤:املبدأرقم
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 رضيبة
 القواعد

 ١......................... ....................................رضيبة
 موجز القواعد:

 رضيبة:
أن تكون التكاليف  –رشطه  –خصم التكاليف من الدخل االمجايل للرشكة -١

تقديم ضامنه بنكية للقروض ليس من  –مة أو رضورية فعلية أو حقيقية ، الز
مبدأ التبعية االقتصادية أعترب الدخل  –علة ذلك  –التكاليف الواجبة اخلصم 

 ارتباط الناتج بنشاط الرشكة. –رشطه  –الناشئ خارج عامن خاضع للرضيبة 
 القواعد القانونية:

 رضيبة:
رشكة ما مل تتوافر فيها رشوط ال جيوز خصم أي تكاليف من الدخل اإلمجايل لل -١

أمهها أن تكون التكاليف فعلية أو حقيقية وأن تكون الزمة ورضورية حتى حتقق 
الرشكة دخلها اإلمجايل وملا كانت الضامنة البنكية مقابل احلصول عىل قرض 

الرشكة الستثامر القرض يف رشكة تابعة وكانت تلك الرشكة األخرية عليهحصلت
م نال القرض من الضامنة البنكية املقدمة من الرشكة قد حققت خسائر ومن ث

املدعية ويعد بالتايل من املرصوفات التي مل تتوفر فيها الرشوط الواردة باملادة 
) السالفة الذكر إذ إنه مل يلزم إلنتاج إمجايل وبالتايل ال يعد من ا لتكاليف ١٣/١(

 الواجبة اخلصم من الدخل اإلمجايل.
درج آخذا بمبدأ التبعية االقتصادية عىل اعتبار أن الدخل  قضاء املحكمة العليا

امن خيضع للرضيبة متى كان ناجتا عن ارتباط لنشاط الرشكة إعامالً  الناشئ خارج عُ
للقواعد العامة يف القانون الرضيبي وهو ما توفر يف توزيعات األرباح النقدية 

 السالفة البيان.
 م٤/٦/٢٠٠٨سةجل–جتاري عليا  ٢٠٠٨لسنة ١٨(الطعن رقم

 )٨س. ق  -٩٤:املبدأرقم
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 ضامن
 القواعد

 ١................. .........................ضامن ( أساسه )........
 ٢......................... س اليشء)..................ضامن ( حار

 ٣................. ........................ضامن ( العيب ).........
 ٤................ .......)............................. ضامن ( اليد

 موجز القواعد:
 ضامن ( أساسه:

قواعد  –تطبيق الرشيعة اإلسالمية عند عدم وجود نص قانوين  –ضامن أساسه-١
الرشيعة اإلسالمية ال تفرتض اخلطأ كأساس للمسؤولية عندما حتدثه االشياء من 

 وإن مل يتعمد.أرضار بل عىل قاعدة املبارش ضامن 
 ضامن (حارس اليشء):

قائد  –احلارس لليسء يضمن الرضر الناشئ عنه  –حارس اليشء  –ضامن -٢
 –االستثناء  –املركبة يعترب احلارس واحلافظ هلا فهو يضمن الرضر الناشئ عنها 

ألمر طارئ أو قوة قاهرة أو حصل الترضر طبقاً  –مرده  –ثبوت أن ذلك الرضر 
 العامة. ملا تقضيه القواعد

 ضامن (العيب):
وتعمد الغش يف املسائل التي ال يمكن  –إخفاء العيب  –ضامن العيب-٣

عدم جواز  –أثره  –للشخص العادي اكتشافها إال بعد االستعانة بأهل اخلربة 
 الدفع بالتقادم لتفادي ضامن البائع لعيوب املبيع.

 ضامن (اليد):
والعني املؤجرة يد ضامن وليست يد  يد املشرتي واملستأجر يف املبيع –ضامن اليد-٤

عىل املشرتي واملستأجر ضامهنام إذا تلفت يف يده ولوكان العقد  –مؤداه  –أمانه 
 فاسداً. 
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 (القواعد القانونية):
 ضامن ( أساسه):

١- ملا كانت الرشيعة اإلسالميّة متثل النظام العام يف السلطنة واستصحاباً ملا جر
) من النظام األسايس للدولة فإنه كان جيب عىل ٢ادة (عليه العمل واستناداً إىل امل

حمكمة ثاين درجة أن تؤسس حكمها عىل قواعد الرشيعة اإلسالميّة ذات الصلة 
التي ال تفرتض اخلطأ كأساس للمسؤولية عن ما حتدثه األشياء من أرضار بل عىل 

ل الرضر ، ومقتىض هذه القاعدة أن من حيص"املبارش ضامن وإن مل يتعمد "قاعدة 
بفعله مبارشة يكون ضامناً دون حاجة إىل إثبات التعمد أو التعدي ذلك ألن 
املبارشة علة صاحلة وسبب مستقل لإلتالف ، واملبارشة قد تكون إجيابيّة وقد 
تكون سلبيّة، فاإلجيابيّة هي التي يكون فيها اتصال بني الفعل واليشء الذي تم 

اتفاق . وقد تكون سلبيّة وذلك باالمتناع عن إتالفه وتوجب هذه املبارشة الضامن ب
القيام بفعل يوجب الرشع القيام به ويرتتب عليه رضر وقد انقسم الرأي بشأن 
إجياب الضامن يف هذه احلالة . وخالصة ما سبق بيانه أن املبارشة تشرتط التدخل 
اإلجيايب أي اتصال اليشء (آلة اإلتالف) بمحل الرضر مبارشة ، فإذا كانت 

بارشة ملجئه بمعنى أن الرضر حدث نتيجة فعل مستقل عن اليشء أد إىل امل
 االتصال املادي به فال يرتب هذا مسؤولية عن الرضر النعدام املبارشة.

 ١٢/٤/٢٠٠٨جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٧لسنة ٤٨٣(الطعن رقم
 )٨س ق -٣٠املبدأ رقم:

 ضامن (حارس اليشء):  
عليه األول هو احلافظ للسيارة املتسببة يف  يبني من أوراق الدعو أن املدعى -٢

احلادث وبالتايل فهو يضمن الرضر الناشئ عن تلك السيارة باعتباره حافظا هلا 
حال وقوع احلادث املتحكم فيها واملوجه هلا يف أي اجتاه شاء وال يعفى من ذلك إال 

رضر إذا أثبت أن ذلك الرضر مرده أمر طارئ أو قوة قاهرة أو حصل بخطأ املت
 طبق ما تقتضيه القواعد العامة حلراسة األشياء سواء كانت جامدة أو متحركة.
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وحيث إنه ترتيبا عىل ذلك وبالرجوع إىل أوراق الدعو اجلزائية رقم 
م يبني أن السائق املذكور أقر بأنه دخل الشارع ومل يكن منتبها ١٧٨/٢٠٠٦

ان احلادث ومؤد ذلك أن لقدوم سيارة املطعون ضده والتي هلا أولوية املرور فك
اليشء أي السيارة املتسببة يف احلادث تدخلت إجيابياً يف إحلاق الرضر بسيارة 
املطعون ضده واحلال أهنا حتت هيمنة حافظها واملتحكم فيها بام تكون واحلالة هذه 
قرينة املسؤولية السببية متوفرة يف جانب السائق بتوفر الرابطة السببية بني عدم 

والرضر الالحق بسيارة املطعون ضده بام يكون معه تبعا لذلك طلب  االنتباه
التعويض مقبوالً خاصة وأن يف حراسة األشياء تكون يف جانب القائم هبا قرينة 
مسؤولية مفرتضة ال قرينة خطأ إذا نتج عام يف حفظه من األشياء رضر للغري وال 

 .يعفى من جرب ذلك الرضر إال إذا كان مرده سببا أجنبيا
 ٢/٣/٢٠٠٨جلسة–مدين ثانية عليا  ٢٠٠٧لسنة ٤٧٧(الطعن رقم

 )٨س ق -٦٠:املبدأرقم
 ضامن (العيب):

) من القانـون املذكورة تنص عىل أنه ( وال يفيد ١١٨الفقرة الثالثة من املادة ( -٣
 البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعهد إخفاء العيب غشا ).

اإلشارة إىل ذلك أن املطعون ضدها تعمدت الغش يف طاملا ثبت فنياً كام سبقت 
التوصيالت الكهربائية يف غرفة القيادة وذلك لقيامها برتكيب أسالك كهربائية غري 
مالئمة للبحر وهي من املسائل التي ال يستطيع الشخص العادي اكتشافها وإنَّام ال 

ا أن تدفـع يتوصل إىل معرفتها إال أهل اخلربة وعليه ال يمكن للمطعون ضده
 ) املذكورة أعاله١١٨الدعو بالتقادم تطبيقاً للامدة (

  ٢/١/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا ٢٠٠٧لسنة٢٠٨(الطعن رقم
 )٨س ق – ٨٥:املبدأرقم
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 ضامن (اليد): 
إن ما حكم به من تعويض للمطعون ضده عىل الطاعن يكون صحيحاً ذلك -٤

فقهاً وقضاءً رشعاً وقانوناً أن  أنه وإن كان صدر احلكم بفساد البيع فإنه من املعلوم
يد املشرتي يف املبيع يد ضامن وليست يد أمانة ويد الضامن تضمن ما أضاعته عىل 
مالكه وتسببت يف فساده ذلك أنه ما دام املبيع يف يد املشرتي فهو مضمون عليه 
حتى يرده إىل مالكه إن كان الرد بسبب قانوين صحيح أما وأنه هلك يف يده قبل 

فــال يربأ من الضامن وال يغيب مال أمرئ مسلم ((ال تواء عىل مال أمرئ الرد 
مسلم )) وما أثاره من أن وكيل املطعون ضده أقر بأن السفينة كان بدء العالقة 
فيها بني الطرفني هو عقد اإلجيار .. الخ ما جاء فيه فإنه لو أخذنا يف االعتبار هبذا 

د إجيار وهلكت يف يده فهو ال يربأ من السبب فإن الطاعن إن كانت يف يده بعق
 الضامن أيضاً وما قيل يف سابقه من الرد إن كانت حتت يده بالبيع.

  ٨/١٢/٢٠٠٧جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٧لسنة٣٥٣(الطعن رقم
 )٧س ق – ٢١:املبدأرقم
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 عربون

 القواعد
 ١....................... .........عربون ( استالمه)..................

 ٢.............. ..............)....................... عربون ( فسخه
 موجز القواعد:

 عربون (استالمه):
اليشء غري ثابتة استالم العربون ال يثبت صحة البيع إن كان أصل ملكية -١

 للبائع.
 عربون (فسخه):

إذا فسخ البيع ردت احلالة إىل ما قبل التعاقد، مقدم الثمن يرد عند فسخ العقد -٢
 إذا ثبت أنه جزء من الثمن وليس عربوناً .

 (القواعد القانونية):
 عربون( استالمه):

ذا وأما  كون املطعون ضده استلم بعض الثمن كعربون للبيع من الطاعن فإن ه.١
ال يدل عىل ثبوت البيع للطاعــن وال يعتد به كحجة له طاملا أصل امللك غري ثابت 

 وال مستقر يف يد مالكه .
 م٢٧/٤/٢٠٠٨جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٥٤٩(الطعن رقم

 )٨س ق – ٦٤املبدأ رقم:
 عربون ( فسخه):

ن ثبت من االطالع عىل أوراق الدعو وحمارض جلسات القضاء االبتدائي أ.٢
البيع املربم بني الطرفني بيع هنائي وليس بيع عربون وأنه طاملا فسخ هذا البيع 
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بسبب عدم وفاء املطعون ضدمها بباقي الثمن يف األجل الذي حدده هلام وكيل 
الطاعنني وباإلضافة إىل ذلك فإن وكيل الطاعنني قد أقر ّبأن ما قبضه من املطعون 

بالتايل فإنه   البيع بني الطرفني بالسبب ضدمها هو مقدم الثمن وليس عربوناً و
املذكور فإنه البد من إرجاع احلال إىل ما كانت عليه قبل التعاقد وتبعاً لذلك فإنّ 
ما قىض به احلكم املطعون فيه من إلزام الطاعنني بإرجاع مقدم الثمن للمطعون 

يه ضدمها يف حمله وموافق لصحيح القانون وأضحى ترتيباً عىل ذلك النعي عل
 بسببي الطعن عىل غري أساس تعنيّ رفضه.

 م٨/١١/٢٠٠٩جلسة -دين عليام٢٠٠٩لسنة٤٣(الطعن رقم
 )١٠س ق  -٢٠املبدأ رقم:

 عقد انتفاع
 القواعد

 ١.................... .................( انتفاع )................ عقد
 موجز القواعد:

 عقد انتفاع:
بتسليمها وملحقاهتا للمنتفع وهى خالية  التزام مالك األرض -التزام املالك-١

من أي رهن أو حجز أو حق انتفاع آخر . حق مالك األرض بالترصف فيها وهى 
 حمملة بحق االنتفاع.
 (القواعد القانونية):

 عقد انتفاع:
مالك األرض ملزم بأن يسلم األرض وملحقاهتا للمنتفع هبا خالية من أي .٣

له بعد أن يسلم األرض للمنتفع هبا  رهن أو حجز أو حق انتفاع آخر وجيوز
باحلالة املذكورة أن يترصف فيها بجميع أنواع الترصفات حمملة بحق االنتفاع إذ 
حق االنتفاع ال يمنع مالك األرض من أي ترصف كالبيع أو الرهن أو احلجز 
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وغريها برشط أن ال يلحق رضراً باملنتفع هبا إذ حق االنتفاع باألرض ال يغل يد 
 يف الترصف يف أرضه بالكيفية املذكورة.املالك 

 م٣٠/٦/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا ٢٠٠٨ةلسن٢٧،١٩(الطعنان رقام
 )٨س ق  – ٩٥املبدأ رقم: 

 عقد اجيار
 القواعد

 ١.......................... .........عقد اجيار (جتديده)............
 ٢......... ................عقد اجيار (تسجيله).....................

 ٣.......... .........عقد اجيار ( انطباق عقد االجيار)...............
 ٤.......... .....عقد اجيار ( مدته).................................

 ٥............ ......عقد اجيار ( رشط األخالء).....................
 ٦........ .............عقد اجيار ( إصالح املحل املؤجر)...........

 ٧........... ........عقد اجيار ( استحقاق األجرة).................
 موجز القواعد:

 جتديده):(عقد االجيار 
جتدد العقد قانوناً لعدم اإلخطار بإهنائه ال يعد إنشاء لعالقة إجياريه جديدة  -١

القانون اجلديد. أثرها. ال  وإنام امتداداً للعالقة السابقة، امتداد العقد لوقت تطبيق
 يطبق عليها القانون اجلديد. لعدم رجعية القانون .

 عقد االجيار (تسجيله):
تسجيل عقد اإلجيار لد البلدية يضفي له صفة الرسمية ، عدم تسجيله ال  -٢

 يعتد به يف اإلثبات . إال أن العالقة اإلجيارية يمكن إثباهتا بكافة طرق اإلثبات.
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 جيار):(انطباق عقد اال
إذا كان حمل عقد االجيار اسرتاحة مؤثثه لنشاط استثامري فإنه ال ينطبق عليها -٣

يف شأن تنظيم العالقة بني املالك  ١٩٨٩لسنة٦أحكام املرسوم السلطاين رقم
ومستأجري املساكن واملحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود االجيار اخلاصة 

رده املرشع يف قانون التجارة من نصوص هبا وتعديالته وإنام يطبق عليها ما أف
 خاصة بإجازة املتجر وذلك العتبارها متجرأ وفقاً لقانون التجارة.

 عقد االجيار (مدته):
العقد رشيعة املتعاقدين العقد املقيد بمدة حمددة ينتهي بانتهائها إال إذا جدد أو -٤

لعقد بالتخيل هناية استمرت العالقة اإلجيارية . إعالن املؤجر للمستأجر قبل هناية ا
العقد ولو كان ذلك يف أقل من املدة القانونية لإلنذار وريض بذلك يعد العقد 

 منتهيا.
 عقد اجيار (رشط االخالء):

رشط طلب إخالء العقار املؤجر عند هناية مدة اإلجيار  هو توجيه إنذار -٥
أقل من  للمستأجر قبل هنايته بثالثة أشهر عىل األقل أو نصف مدة العقد إذا كان

) من ٧ذلك ، ال حيق طلب اإلخالء قبل هناية العقد إال يف احلاالت املستثناة باملادة (
قانون تنظيم العالقة بني مالك ومستأجري املساكن واملحال التجارية والصناعية 

 م.٦/١٩٨٩الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
 عقد اجيار (إصالح املحل املؤجر):

غري الرجوع إىل املحكمة أو إذن من املؤجر يعد إصالح املستأجر للمحل من -٦
 بذلك متربعاً وليس له املطالبة بأي مبلغ.

 عقد اجيار (استحقاق األجرة):
رشيعة املتعاقدين ـــ استحقاق األجرة مقابل االنتفاع ــــ رشوط استحقاق -٧

األجرة أن تكون العني صاحله للغرض املستأجرة من أجله، أن يكون من قدرة 
 تسليم العني للمستأجر.املؤجر 
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 (القواعد القانونية):
 عقد االجيار( جتديده):

العالقة اإلجيارية بني طريف هذا النزاع وباتفاق الطرفني قد بدأت من -١
م وأهنا قد حكمها عقد إجيار حمدد املدة، وبالتايل فإنه ومعلوم ١/١١/٢٠٠٠

الذي حيكم الواقعة و ٦/٨٩) من املرسوم السلطاين رقم ٧قانوناً وبمفهوم املادة (
فإن عقد اإلجيار املحدد املدة يرسي إىل هناية املدة املحددة فيه ويتجدد ملدة أو مدد 
أخر مماثلة مامل يعلن أحد الطرفني للطرف اآلخر رغبته يف إخالء املكان املؤجر 
قبل انتهاء املدة السارية بثالثة أشهر عىل األقل أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل 

والثابت من واقع احلال أن العالقة اإلجيارية ظل يتجدد فيها عقد  "لك من ذ
م،وبالتايل فإن عقد اإلجيار ٣١/١٠/٢٠٠٨م واملنتهي يف ١/١١/٢٠٠٧اإلجيار   

األخري املشار إليه مل يكن سو جتديد لعقد إجيار مىض وال يعني بداية عالقة 
كام ذهب لذلك الطاعن وبالتايل إجياريه جديدة أو بداية نشأة عالقة إجياريه جديدة 

فإن هذه العالقة وإن كانت قد امتد أثرها فيظل التعديل باملرسوم السلطاين رقم 
م إال أنه وعمال ًبمبدأ عدم رجعية القانون فإنه ال أثر له عىل تلك ٧٢/٢٠٠٨

العالقة اإلجيارية والتي تنتهي بإخطار من أي من طرفيها لآلخر برغبته يف إخالء 
ملؤجر قبل ثالثة أشهر عىل األقل من انتهاء املدة السارية أو بنصف مدة املحل ا

 العقد إذا كانت أقل من ذلك
 م١١/٥/٢٠١٠جلسة -مدين عليا٢٠٠٩سنةل٤١٩(الطعن رقم

 )١٠س ق – ٦٥املبدأ رقم: 
 عقد اجيار (تسجيله):

حيث إن الطاعن يقر بالعالقة التعاقديّة بني الطرفني وال حاجة للمحاكم يف -٢
ة رغم صحة ما أفاد به الطاعن من أن إث بات تلك العالقة بالعقد املوثق لد البلديّ

حتتم وتلزم األطراف املتعاقدة عىل إجيار  ٦/٨٩املادة الثانية من املرسوم السلطاين 
من نفس القانون  ٤العقار من تسجيله لد البلديّة خالل شهر وصحة أن املادة 

ة وذلك بعدم االعتداد بالعقد أمام كافة رتبت أثر عدم تسجيل العقد لد ال بلديّ
ة بني طريف  الدوائر الرسميّة ومنها املحاكم ومن ذلك يتضح بأن العالقة التعاقديّ
النزاع ال حتتاج إىل إثبات بموجب عقد أو خالفه ألنه مقرهبا وحيث إننا نوافق عىل 
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ة ال يعتد به وال جيو ز تقديمه لإلثبات يف أن العقد املربم ولعدم تسجيله لد البلديّ
الدعو ولكن يف كل الدعاوي املدنيّة التي ال تسجل العقد فيها وفقاً للمرسوم 

ة فإن العالقة اإلجياريّة تكون يف حاجة لإلثبات بطرق اإلثبات  ٦/٨٩ لد البلديّ
ة يكون مستنداً رسمياً وحجة للطرفني  املختلفة علامً بأن العقد بتوثيقه لد البلديّ

 عىل اآلخر وال حيتاج من حيتج به إىل مزيد من اإلثبات.ولكل طرف 
 ٢٢/٦/٢٠٠٨جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٨لسنة١١٣(الطعن رقم

 )٨س ق – ٧٤املبدأ رقم:
 عقد اجيار (انطباق عقد االجيار)

إذا كان حمل عقد االجيار اسرتاحة مؤثثه لنشاط استثامري فإنه ال ينطبق عليها -٣
يف شأن تنظيم العالقة بني املالك  ١٩٨٩لسنة٦ أحكام املرسوم السلطاين رقم

ومستأجري املساكن واملحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود االجيار اخلاصة 
هبا وتعديالته وإنام يطبق عليها ما أفرده املرشع يف قانون التجارة من نصوص 

 خاصة بإجازة املتجر وذلك العتبارها متجراً وفقاً لقانون التجارة.
 م١٢/٦/٢٠٠٥جلسة -٢٠٠٥لسنة٥٩رقمن (الطع

 )٥س ق – ٦١املبدأ رقم:
 عقد اجيار ( مدته):

العقد رشيعة املتعاقدين فالوفاء به ملزم لكال الطرفني وبام أن العقد مقيد بمدة -٤
حمددة فهو ينتهي بانتهائها إال إذا جدد أو استمرت العالقة اإلجيارية بينهام وبام أن 

وقبل انتهائه رصح املطعون ضده بعدم  ٥/٣/٢٠٠٧العقد بني الطرفني ينتهي يف 
رغبته يف استمرارية العقد وأعلن الطاعن بالتخيل عن العقار يف هناية العقد وريض 
بذلك الطاعن فهذا االعرتاف حجة عليه ويعترب العقد منتهياً بنهاية مدة العقد 

 .الطرفني ولوكان ذلك يف أقل من املدة القانونية لإلنذار مادام ذلك تم عن رغبة
 ٣١/٥/٢٠٠٨جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٨لسنة٣٩(الطعن رقم

 )٣٦املبدأ رقم:
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 عقد اجيار ( رشط األخالء):
وحيث خيلص من هذه املادة أنه جيوز للمؤجر أن يطلب إخالء العقار املؤجر  -٥

عند هناية مدة اإلجيار برشط أن يوجه إنذاراً إىل املستأجر قبل هناية مدة اإلجيار 
شهر عىل األقل أو نصف مدة العقد إذا كان أقل من ذلك وال حيق له تبعاً بثالثة أ

لذلك أن ينهي عقد اإلجيار قبل هناية مدته إال يف حاالت استثنائية حددهتا املادة 
) املذكورة والتي من بينها احلالة التي تضمنتها الفقرة (د) من ذات املادة والتي ٧(

اإلجيار إال ليسرتجع املؤجر العقار ليشغله  ال ختول طلب اإلخالء قبل هناية مدة
بنفسه أو بواسطة زوجه أو أوالده أو والديه يشرتط أن يوجه إنذاراً إىل املستأجر 
ومنحه مدة ستة أشهر ليتدبر أمره، وغاية املرشع من هذه الفقرة (د) هو إعطاء 

اسطة احلق للمؤجر فيطلب اإلخالء قبل هناية العقد ليشغل العقار بنفسه أو بو
أحد أفراد عائلته املذكورين أعاله ومحاية املستأجر يف ذات الوقت وذلك بإمهاله 

 ستة أشهر ليتدبر أمره.
 م٢٤/٢/٢٠٠٨جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٣٦٥(الطعن رقم

 )٨س ق – ٥٩املبدأ رقم: 
 عقد اجيار ( إصالح املحل املؤجر):

ن ضده وقام بإجراء إن الطاعن قد غري معامل املبنى قبل وصول املطعو-٦
اإلصالحات عىل ذلك املبنى دون إذن من حمكمة خمتصة أو من املؤجر فإنه يكون 
بذلك الفعل متربعاً وإن فعله قد أخفى معامل ما حدث للمبنى وما بداخل املبنى 
وال جيوز له بعد ذلك املطالبة بأي مبالغ كتعويض عام أصابه من رضر ألن الرضر 

 ما حجمه.ال أحد يعرف كيف حدث و
 م٥/٢/٢٠٠٦جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٥لسنة٢٨٨(الطعنرقم

 )٦س ق –١٠املبدأرقم:
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 عقد اجيار ( استحقاق األجرة):
إن عقد اإلجيار الذي يعد رشيعة املتعاقدين يستلزم عدة رشوط يف استحقاق -٧

األجرة للمؤجر منها بأن تكون العني املؤجرة صاحلة للغرض املقصود الذي تم 
ثيق العقد وهو االنتفاع بالعني املؤجرة ألن األجرة تكون مقابل من أجله تو

االنتفاع هبا للمستأجر وهنا تعذر االنتفاع للمطعون ضدها لوجود املانع من 
استغالهلا موضوع العقد حسبام حصلتها حمكمة املوضوع بدرجتيها. األمر الثاين: 

 تسليمها للمستأجر إن من رشوط استحقاق األجرة عىل العني املؤجرة القدرة عىل
لالنتفاع هبا وهو مامل حيدث بمحل الدعو لوجود العوائق املانعة من ذلك وأمهها 

.انقطاع التيار الكهربائي عن املحل موضوع الدعو 
 م١٢/٢/٢٠٠٦جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٥لسنة٢٧٢(الطعن رقم

 )٦س ق – ١٥املبدأرقم:
 عقد البيع

 القواعد
 ١................... ........................عقد البيع ( بيع اإلقالة)

 ٢............... ....عقد البيع ( البيع بإيصال مبدئي)...............
 ٣.......... ......ية البيع)...................عقد البيع (عدم صالح

 ٤... ..........................عقد البيع ( االلتزام بالتسليم)........
 ٥.......... ............).........................بيع (تدليسعقد ال

 موجز القواعد:
 عقد البيع (بيع اإلقالة):

البيع برشط اإلقالة جائز ما مل يتذرع به إىل الربا ألن املسلمني عىل رشوطهم إال -١
م حالالً.  رشطاً أحل حراماً أو حرّ
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 عقد البيع (البيع بإيصال مبدئي): 
املنح املبدئي وقبل استخراج سند ملكيتها ، حكمه . البطالن، األرض بإيصال -٢

 ملكية البائع للمبيع رشط لصحة البيع. خمالفة ذلك. أثرها البطالن.
 عقد البيع ( عدم صالحية البيع):

دعو ضامن املبيع لعدم صالحية املبيع للغرض الذي اشرتي من أجله . -٣
 رشطه. إيضاح املشرتي للبائع ذلك الغرض.

 البيع (االلتزام بالتسليم):عقد 
التزام البائع بالتسليم يف امليعاد املحدد .  خمالفة ذلك . اثره الفسخ . االستثناء .  -٤

إخطار املشرت للبائع بالتمسك بتنفيذ العقد . وقت اإلخطار ثالثة ايام من 
 امليعاد.

 عقد البيع (تدليس ):
ملشرت باملبيع علامً كافياً . ينعقد بالرتايض عىل املبيع والثمن . رشطه . علم ا-٥

حتقق العلم الكايف باشتامل العقد عىل االوصاف االساسية للمبيع . النص يف العقد 
عىل علم املشرت باملبيع . أثره . سقوط احلق يف إبطال العقد . االستثناء . إثبات 

 تدليس البائع .
 (القواعد القانونية):

 عقد البيع ( بيع اإلقالة): 
م ومن املقر-١ ر رشعاً أن املسلمني عىل رشوطهم إال رشطاً أحل حراماً أو حرّ

حالالً، إن اإلقالة ليست خمالفة له بل جائزة يف الرشع ومعمول هبا إال إّذا صاحبها 
 ما خيالف ذلك من حيث التواطؤ والتذرع إىل الربا.

 م٢٧/٦/٢٠٠٧جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٦لسنة٣٧٧(الطعنرقم
 )٧س ق – ٥٢املبدأرقم:

 م٨/١/٢٠٠٥جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٤لسنة١٠٨(الطعنرقم
 )٥س ق – ٢املبدأ رقم:
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 عقد البيع (البيع بإيصال مبدئي):
إليصال منح مبدئي ملقدمه بإعطائه تلك األرض من اجلهة املختصة كام أنه  -٢

معرض لعدة أسباب تستدعي إلغاءه وعدم متلك ما تضمنه لطالبه خصوصاً إذا ما 
عنيّة ما يستوجب إلغاءه حسب األنظمة املتبعة لدهيا فبيع ذلك ظهر للجهة امل

 اإليصال بيع جمهول وغرر منهي عنه رشعاً.
من أركان البيع ورشوطه والتي من ضمنها أن يكون اليشء املبيع ملكاً صحيحاً 

 ملالكه البائع وقادراً عىل تسليمه ملشرتيه وإال كان البيع باطالً .
 م٢٤/٤/٢٠٠٨جلسة - ثانية عليامدين٢٠٠٦لسنة٢٥٣(الطعنرقم

 )٨س ق  – ٦٩املبدأرقم:
 م٢٧/٤/٢٠٠٨جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٥٤٩الطعنرقم

 )٨س ق –٦٤املبدأرقم:

 عقد البيع (عدم صالحية البيع):
تشري األوراق إىل أن الطاعن طلب املكيفات بنفسها واختارها كذلك وتسملها -٣

الطاعن وجد أهنا ال تغطي الكميّة املطلوبة كذلك وملا ركبت يف املنزل الذي بناه 
من اهلواء البارد وهنا ينبغي ويلزم الطاعن بأن يثبت أنه حينام اشرت املكيفات 
أوضح للبائع املكان الذي يريد وضعه فيها واملساحة املطلوبة للتربيد فإن جاء 

أما وأن املبيع خمالفاً لتلك املواصفات، هنا كان جيوز له مقاضاة املطعون ضدها 
الطاعن اشرت املكيفات دون أن يوضح املكان الذي يريد تربيده هبا. وحيث إن 
الطاعن مل يدع بأن املكيفات غري صاحلة للغرض الذي تم رشاؤه من أجله ومل يدع 
بأن هبا عيباً منع من استعامهلا ومل يدع بأن الرشكة املطعون ضدها قد قامت برتكيب 

جعلها غري قادرة عىل إعطاء كميّة اهلواء البارد املطلوبة املكيفات بطريقة خاطئة مما 
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وحيث إن الطاعن ل يستطع إثبات خطأ املطعون ضدها فإن احلكم املطعون فيه 
 واملؤيد حلكم املحكمة االبتدائيّة قد جاء صحيحاً ووفقاً للقانون.

 م٢٧/١/٢٠٠٨جلسة -مدين عليا٢٠٠٧نةلس٥٢٤(الطعنرقم

 )٨س ق –٤٩املبدأرقم:

 البيع (االلتزام بالتسليم):عقد 
إذا مل يقم البائع بالتسليم يف امليعاد املحدد له، اعترب العقد مفسوخاً دون حاجة -٤

إىل إعذار، إال إذا أخطر املشرت البائع متسكه بتنفيذ العقد خالل ثالثة أيام من 
حلول هذا امليعاد، وللمشرت أن يطالب البائع عىل سبيل التعويض بالفرق بني 

 من املتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول عىل يشء مماثل.الث
 م١٨/١١/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦لسنة١٩٨(الطعن رقم

 )٦س ق – ١٠٨املبدأرقم:
 عقد البيع (تدليس): 

ينعقد البيع برتايض املتبايعني عىل املبيع والثمن، وجيب أن يكون املشرت عاملاً -٥
م كافياً إذا اشتمل العقد عىل بيان املبيع وأوصافه باملبيع علامً كافياً، ويعترب العل

األساسية بياناً يمكن من تعرفه، وإذا ذكر يف العقد أن املشرت عامل باملبيع سقط 
 حقه يف إبطال البيع بدعو عدم علمه به، إال إذا أثبت تدليس البائع.

 م٨/١١/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦ةلسن٢٧٢(الطعن رقم
 )٦قس  –١١٢املبدأرقم:
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 عقد التأمني
 القواعد

 ٣ – ١.............. ......................................عقد التأمني
 موجز القواعد:

 عقد التأمني:
حيكم العالقة بني الطرفني ويرتب التزامات عىل كل منهام ينص عليها  يف وثيقة -١

رفني . رشطه . أن التأمني . وثيقة التأمني متثل القانون الذي حيكم العالقة بني الط
 ال ختالف القانون أو النظام العام.

من عقود حسن النية . تقرير املؤمن له بكل ما هيم املؤمن معرفته خاصة -٢
األسئلة املحددة واملكتوبة . رشطه . أن تكون البيانات معلومة للمؤمن له . عبء 

ثره بطالن عقد إثبات إخفاء البيانات عند التعاقد يقع عىل عاتق املؤمن . اإلخفاء أ
 التأمني .

عقود التأمني عىل احلياة أو ضد املرض جيوز فيها أن يكون طالب التأمني واملؤمن 
له شخصاً واحدا ًويكون املستفيد شخصاً آخر . املستفيد هو الدائن إذا عينه املؤمن 
له وقبل هذا التعيني . حق املستفيد مبارش قبل املؤمن وغري قابل للنقض من قبل 

  بعد قبول املستفيد للتعني .األخري
خضوع الشخص املؤمن مللحق احلوادث الشخصية املرفق بقانون تأمني -٣

املركبات هو خضوع لعقد  خاص يسوده مبدأ رئيس هو انعدام صفة التعويض ، 
ومؤد ذلك أن التأمني عىل األشخاص ليس بعقد تعويض و ال يقصد منه 

يقصدا أن جيعال مبلغ التأمني هو التعويض عن رضر بمعنى أن طريف العقد مل 
التعويض عن الرضر بحيث يتوقف عىل وجوده ويقاس بمقداره بل يقصد منه أن 
يتقاضــى املؤمن له مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر املؤمن منه ، ويرتتب عىل ذلك 
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التزام املؤمن باملبلغ الذي يذكر يف وثيقة التأمني برصف النظر عن الرضر الذي 
 من له.أصاب املؤ

 (القواعد القانونية):
الذي حيكم العالقة بني املؤمن واملؤمن له هو عقد التأمني املربم بني الطرفني،  -١

إن عقد التأمني كسائر العقود ترتتب عنه التزامات عىل طرفيه ينص عليها تفصيالً 
كانت يف وثيقة التأمني، فهي إن مل ختالف نصاً يف القانون أو النظام العام واآلداب، 

هي القانون الذي حيكم العالقة بني الطرفني بام ينشأ من التزامات وما يرتتب عليه 
 من حقوق.

 م٣٠/٦/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا٢٠٠٨نةلس٩٦(الطعن رقم
 )٨س ق – ٩٨املبدأ رقم: 

املقرر قانوناً أن عقد التأمني من عقود حسن النية وأن عىل املؤمن له أن يقرر يف -٢
لومة له وقت إبرام العقد والتي هيم املؤمن معرفتها ليتمكن دقة كل الظروف املع

من تقدير املخاطر التي يأخذها عىل عاتقه ويعترب مهامً يف هذا الشأن الوقائع التي 
جعلها املؤمن حمل أسئلة حمددة ومكتوبة وأن اإلخالل هبذا الرشط إذا ثبت من 

يتعني أن تكون تلك البيانات  شأنه أن يبطل عقد التأمني إال أن من املقرر أيضاً أنه
معلومة للمؤمن له وإذا وقع اخلطر املؤمن منه وأدعى املؤمن أن املؤمن له قد أخفى 
بعض البيانات اجلوهرية وهي معلومة له وقت التعاقد فإنه يقع عليه عبء إثبات 

 ذلك تأسيساً عىل أن البينة عىل من أدعى.
احلياة والتأمني عىل املرض تتفرق عادة  من املقرر قانوناً أنه يف عقد التأمني عىل

الصفات الثالث، طالب التأمني واملؤمن له واملستفيد عىل أشخاص خمتلفني 
فيجوز أن يكون طالب التأمني واملؤمن له شخصاً واحداً ويكون املستفيد شخصاً 
آخر والدائن يف التزام املؤمن عند حلول أجله يكون هو املستفيد إذا عني املؤمن له 

لك املستفيد وقبل هذا األخري التعيني إذ من هذا الوقت يكسب املستفيد حقه ذ
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املبارش قبل املؤمن ويكون هذا احلق غري قابل للنقض من طرف املؤمن له بعد 
 قبول املستفيد للتعيني.
 م٤/٤/٢٠٠٧جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦لسنة٣٩٧،٤٠٩(الطعنني رقمي

 )٧س ق – ١٤٨املبدأرقم:
مللحق احلوادث الشخصية املرفق بقانون تأمني  خضوع الشخص املؤمن-٣

املركبات هو خضوع لعقد خاص يسوده مبدأ رئيس هو انعدام صفة التعويض، 
ومؤد ذلك أن التأمني عىل األشخاص ليس بعقد تعويض وال يقصد منه 
التعويض عن رضر بمعنى أن طريف العقد مل يقصدا أن جيعال مبلغ التأمني هو 

حيث يتوقف عىل وجوده ويقاس بمقداره بل يقصد منه أن التعويض عن الرضر ب
يتقاضــى املؤمن له مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر املؤمن منه، ويرتتب عىل ذلك 
التزام املؤمن باملبلغ الذي يذكر يف وثيقة التأمني برصف النظر عن الرضر الذي 

 أصاب املؤمن له.
 م١٧/١٢/٢٠٠٥جلسة -مدين أوىل٢٠٠٥ةلسن٨٧(الطعن رقم

 )٥س ق – ٥٤املبدأرقم:
 عقد العمل

 القواعد
 ١......................... ....عقد العمل ( إهناؤه).................

 ٢......................... مل ( تعمني)....................عقد الع
 ٣..................... ..عقد العمل ( رشوط إهناؤه)...............

 ٤................... ....)........................ رعقد العمل ( أج
 موجز القواعد:

 عقد العمل( إهناؤه):
إهناء العقد يف فرتة االختبار .  حق لطريف العقد  .  مقيد وليس مطلقاً .  رشطه -١

.  اإلخطار قبل سبعة أيام عىل االقل،  وأن يبنى عىل أسباب حقيقية تكفي حلمله .  
 التعويض .خمالفة ذلك توجب 
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 عقد العمل( تعمني):
 بسبب تعمني الوظيفة ال يعد فصالً تعسفياً. أثره ال يوجب التعويض.-٢

 عقد العمل( رشوط إهناؤه):
رشوطه . إعالن الطرف اآلخر قبل املدة التي حددها القانون ، توافر السبب -٣

 الكايف املربر إلهناء العقد والذي ينتفي معه التعسف.
 عقد العمل( أجر):

عامل ، واألجر ، والتبعية . القانون العامين أخذ بنظرية التبعية القانونية عىل ال-٤
خالف غريه ممن أخذوا بالتبعية االقتصادية . أنواع التبعية القانونية فنية ومهنية . 
التبعية املهنية يكفى لقيامها أن يكون لصاحب العمل حق اإلرشاف والتوجيه . 

العمل بصفة فعلية طيلة قيام العامل بتنفيذ عدم اشرتاط استمرارية سلطة رب 
 التزامه .

 (القواعد القانونية):
 عقد العمل( إهناؤه):

من قانون العمل قد أجازت لكل من طريف عقد العمل إهناءه  "٢٤"املادة -١
خالل فرتة االختبار وذلك بعد إخطار الطرف اآلخر قبل اإلهناء بسبعة أيام عىل 

 يف اإلهناء مقيداً وليس مطلقاً وجيب أن يبنى عىل األقل وبذلك يكون حق الطرفني
 أسباب حقيقة واقعية تكفيل محله.

 م٩/١٠/٢٠٠٦جلسة -عاميل عليا٢٠٠٦ةلسن٣٣(الطعن رقم
 )٦س ق – ١٥٦املبدأ رقم:

 عقد العمل ( تعمني):
إن النعي عىل احلكم املطعون فيه بالسبب األول بوجهيه سديد بناء عىل أن -٢

د عمل املطعون ضده استناداً إىل القرار الوزاري رقم الطاعنة قد أهنت عق
الصادر عن وزير الشؤون االجتامعية والعمل والتدريب املهني بتاريخ  ٢٩٨/٩٨

) تطبيقاً ٣حسب املستند املظروف بملف القضية حتت رقم ( ١٩٩٨/سبتمرب٢
ري لقانون التعمني وميزان التفات حمكمة احلكم املطعون فيه عن هذا الدفع اجلوه

بتعلله أن ادعاء الطاعنة وجود قرار تعمني الوظيفة التي يشغلها املطعون ضده 
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قول مرسل ونتيجة لذلك اعتربت الفصل تعسفياً وقضت بتعويض عنه هو تعليل 
 خاطئ قانوناً و واقعاً يعرض حكمها للنقض من هذه الناحية.

 م١٢/١١/٢٠٠٧جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧لسنة١١٣(الطعن رقم
 )٧س ق ١٠٠املبدأرقم:

 م٢٤/١٠/٢٠٠٥جلسة -٢٠٠٥لسنة٥٢ن رقم(الطع
 )٥س ق –٣٤املبدأرقم: 

 عقد العمل (رشوط إهناؤه):
) من قانون العمل يف شأن إهناء العقد غري حمدد املدة ال يكفي ٣٧املادة (-٣

اإلعالن للطرف اآلخر قبل ثالثني يوماً بالنسبة للعامل املعينني بأجر شهري ومخسة 
ة لغريهم وذلك مامل يتفق عىل مدة أطول .. ال يكفي هذا فقط عرش يوماً بالنسب

وإنام البد من توافر السبب الكايف املربر إلهناء العقد والذي ينتفي معه التعسف يف 
استعامل هذا احلق الذي نص عليه القانون .. إذ البد من تالزم هذين الرشطني من 

وب مراعاة اإلخطار وفق ) من قانون العمل ومها وج٣٧أجل إعامل نص املادة (
ما سبق بيانه قبل ثالثني يوماً أو مخسة عرش يوماً من تاريخ اإلهناء حسبام يكون 
احلال وثانيهام وجوب أال يكون إهناء العقد مشوباً بالتعسف وله ما يربر التربير 

 املرشوع والعادل .
 م٩/١٠/٢٠٠٦جلسة -عاميل عليا٢٠٠٦ةلسن٦٣(الطعن رقم

 )٦ق س – ١٥٨املبدأرقم:
 عقد العمل (أجر):

عنارص عقد العمل، العامل، واألجر، والتبعية . القانون العامين أخذ بنظرية -
التبعية القانونية عىل خالف غريه ممن أخذوا بالتبعية االقتصادية . أنواع التبعية 
القانونية فنية ومهنية . التبعية املهنية يكفى لقيامها أن يكون لصاحب العمل حق 

والتوجيه . عدم اشرتاط استمرارية سلطة رب العمل بصفة فعلية طيلة اإلرشاف 
 قيام العامل بتنفيذ التزامه .

 م٢٠/٢/٢٠٠٦جلسة -عاميل عليا٢٠٠٥ةلسن١٤٥(الطعنرقم
 )٦س ق – ٩٩املبدأرقم:
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 عقد املقاولة
 القواعد

 ١...... ...................اهيته)....................عقد املقاولة (م
 ٢............... .....).................إعفاء املقاولقاولة (  عقد امل

 ٣.......... ............).....واالستشاريعقد املقاولة(التزام املقاول
 موجز القواعد:

 عقد املقاولة ( ماهيته):
الفرق بني البيع واملقاولة . عقد البيع ينقل ملكية اليشء أو احلق من أحد -١

مقابل الثمن . جواز بيع األموال غري املوجودة طاملا كان من املتعاقدين لآلخر 
املمكن هتيئتها وإحضارها . االتفاق عىل استصناع   بالوصف مقابل أجر معني هو 
عقد مقاولة . جواز تعهد املقاول بتقديم املادة والعمل معاً أو االقتصار عىل العمل 

 دون غريه.
 ): إعفاء املقاولعقد املقاولة ( 

في إلعفاء املقاول من املسؤولية عن التأخري أن يثبت أنه بذل عناية ال يك-٢
الشخص املعتاد إلنجاز العمل يف امليعاد ولكنه مل يتمكن من ذلك، بل جيب عليه 
حتى تنتفي مسؤوليته إثبات السبب األجنبي حتى تنتفي عالقة السبيبة ومن ثم 

يف إنجاز العمل أيضاً إذا  تنتفي مسؤوليته، وتنتفي مسؤولية املقاول عن التأخري
كان هذا التأخري راجعاً خلطأ صاحب العمل فإذا تأخر صاحب العمل يف تقديم 
املادة التي تعهد بتقديمها وكان هذا التأخري سبباً يف تأخر املقاول يف إنجاز العمل مل 
يكن هذا األخري مسؤوالً وكذلك إذا تأخر صاحب العمل يف دفع اقساط األجرة 

للمقاول ويف مواعيدها حتى يتمكن من متابعة إنجاز العمل فرتتب عىل املستحقة 
هذا التأخري تأخر املقاول يف إنجاز العمل يف ميعاده ال يكون هذا األخري مسؤوالً 

 عن التأخر.
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 ): التزام املقاول واالستشاريعقد املقاولة (
البناء الذي إن التزام املقاول واملهندس االستشاري هو التزام بنتيجة هي بقاء -٣

يشيدانه سليامً ومتيناً ملدة عرش سنوات بعد تسليمه ، وهذا الضامن ليس قارصاً عىل 
ما يصيب البناء من هتدم كيل أو جزئي بل يشمل أيضاً ما يلحق هذا البناء من 

 عيوب أخر هتدد متانته أو سالمته ولو مل تكن مؤدية يف احلال إىل هتدمه.
لية عن هذا الضامن أن يكون املهندس االستشاري األصل يف املسؤو           

واملقاول                            مسؤولني عىل وجه التضامن عن هذه العيوب طاملا أهنا 
ناشئة عن تنفيذ البناء وهي مسؤولية تقوم عىل خطأ مفرتض يف جانبهام وترتفع 

ملعد لذلك واألصول هذه املسؤولية عنهام بإثبات قيامهام بالبناء وفق التصميم ا
 الفنية املرعية.

من املقرر أن األحكام جيب أن تبنى عىل أسباب تطمئن املطلع عليها عىل أن 
املحكمة بحثت األدلة التي طرحت عليها بحثاً دقيقاً وبذلت يف ذلك كل الوسائل 

.التي توصلها إىل ما رأت أنه احلق يف الدعو 
 (القواعد القانونية):

 اهيته):عقد املقاولة ( م
طبقاً للقواعد العامة فإن البيع عقد تنتقل به ملكية يشء أو حق من أحد -١

) من قانون التجارة ١٠٠املتعاقدين لآلخر بثمن يلتزم به وحيث إن املادة (
بيع األموال غري املوجودة  "تنص أن  ٥٥/٩٥الصـادر باملرسوم السلطاين رقم 

 ."التسليم صحيح وقت العقد والتي يمكن هتيئتها و إحضارها وقت
) من قانون التجارة السالف تضمينهام وإىل ١٠٢) و (١٠٠استنادا إىل املادتني (

القواعد العامة فإنه جيوز االتفاق مسبقاً عىل املبيع ولو مل يكن موجود وقت البيع 
ومهيأ وعليه فإن ما متسك به الطاعن من كون حمل التعامل له صبغة عقد صنع يف 

 غري حمله.
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لقواعد العامة فإن املقاولة عىل الصنع عقد عىل استصناع يشء معني طبقاً ل
بالوصف املنضبط يف مقابلة أجر معني وال يتم إال برتايض الطرفني وجيوز أن 
يقترص املقاول عىل تقديم عمله عىل أن يقدم رب العمل املادة التي يستخدمها يف 

ا أن يتعهد املقاول بتقديم الصنع أو التي يستعني هبا يف القيام بعمله وجيوز أيض
 العمل و املادة معاً.

 م٢/١/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا٢٠٠٧نةلس٢٠٨(الطعنرقم
 )٨س ق– ٨٥املبدأرقم:

 ):إعفاء املقاولعقد املقاولة ( 
ال يكفي إلعفاء املقاول من املسؤولية عن التأخري أن يثبت أنه بذل عناية -٢

مل يتمكن من ذلك، بل جيب عليه  الشخص املعتاد إلنجاز العمل يف امليعاد ولكنه
حتى تنتفي مسؤوليته إثبات السبب األجنبي حتى تنتفي عالقة السبيبة ومن ثم 
تنتفي مسؤوليته، وتنتفي مسؤولية املقاول عن التأخري يف إنجاز العمل أيضاً إذا 
كان هذا التأخري راجعاً خلطأ صاحب العمل فإذا تأخر صاحب العمل يف تقديم 

تعهد بتقديمها وكان هذا التأخري سبباً يف تأخر املقاول يف إنجاز العمل مل املادة التي 
يكن هذا األخري مسؤوالً وكذلك إذا تأخر صاحب العمل فيدفع اقساط األجرة 
املستحقة للمقاول ويف مواعيدها حتى يتمكن من متابعة إنجاز العمل فرتتب عىل 

عاده ال يكون هذا األخري مسؤوالً هذا التأخري تأخر املقاول يف إنجاز العمل يف مي
 عن التأخر.

 م١١/٤/٢٠٠٥جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥ةلسن٢٣(الطعنرقم
 )٥س ق – ٤٠املبدأرقم:

 ):     التزام املقاول واالستشاريعقد املقاولة (  
إن التزام املقاول واملهندس االستشاري هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي -

ملدة عرش سنوات بعد تسليمه، وهذا الضامن ليس قارصاً عىل  يشيد انه سليامً ومتيناً 
ما يصيب البناء من هتدم كيل أو جزئي بل يشمل أيضاً ما يلحق هذا البناء من 

 عيوب أخر هتدد متانته أو سالمته ولو مل تكن مؤدية يف احلال إىل هتدمه.
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واملقاول األصل يف املسؤولية عن هذا الضامن أن يكون املهندس االستشاري 
مسؤولني عىل وجه التضامن عن هذه العيوب طاملا أهنا ناشئة عن تنفيذ البناء وهي 
مسؤولية تقوم عىل خطأ مفرتض يف جانبهام وترتفع هذه املسؤولية عنهام بإثبات 

 قيامهام بالبناء وفق التصميم املعد لذلك واألصول الفنية املرعية.
أسباب تطمئن املطلع عليها عىل أن  من املقرر أن األحكام جيب أن تبنى عىل

املحكمة بحثت األدلة التي طرحت عليها بحثاً دقيقاً وبذلت يف ذلك كل الوسائل 
.التي توصلها إىل ما رأت أنه احلق يف الدعو 

 م١٢/١٠/٢٠٠٥جلسة -ياجتاري عل٢٠٠٥لسنة٧٢(الطعنرقم
 )٥س ق – ٦٩املبدأرقم:

 عقد ملزم
 القواعد

 ١......................... ......................عقد ملزم...........
 موجز القواعد:

 عقد ملزم:
عقد النقل اجلوي يلزم الناقل بإيصال الراكب إىل "املسؤولية فيه"عقد نقل -١

حمطة الوصول مع توفري اخلدمات التي يستوجبها ذلك . حتويل الراكب عىل 
لناقلة من مسؤوليتها خطوط طريان أخر ملواصلة الرحلة ال يعفى الرشكة ا

 العقدية . مؤد ذلك. إلزام الناقل بجرب الرضر.
 (القواعد القانونية):

 عقد ملزم: 
ترتب عن هذا االلتزام عقد نقل جوي يقتيض إيصال الراكب إىل الوجهة -١

املتفق عليها مع توفري ما يستوجبه ذلك من خدمات، وحيث من بني هذه 
املطعون ضده األول الرامي إىل تزويده  اخلدمات االستجابة إىل طلب املسافر



٣٦٦ 
 

بكريس متحرك ورافعة ملساعدته خالل الرحلة صعوداً ونزوالً من الطائرة باعتباره 
 من ذوي االحتياجات اخلاصة نظراً حلالته الصحية.

وحيث إن جمرد حتويل الراكب من قبل املطعون ضدها الثانية إىل الطريان 
جود رحلة عىل خطوطها وقتئذ ال يعفيها من .......... يف مطار الدوحة لعدم و

التزاماهتا باعتبارها جهة االحتكار باملحطة األرضية وتبقى مسؤوليتها العقدية 
 بالتايل قائمة جتاه املطعون ضده األول بموجب عقد النقل املربم بينهام.

عدم قيام املطعون ضدها الثانية بتوفري كريس متحرك ورافعة للمطعون ضده 
كل ختلياً عن واجباهتا التعاقدية األمر الذي أحلق رضراً جسيام هبذا األول يش

 األخري يتعني إلزامها بجربة.
 م٤/٦/٢٠٠٨سةجل -جتاري عليا٢٠٠٨لسنة٥٨(الطعنرقم

 )٨س ق – ٩٢املبدأرقم:
 عالمة جتارية

 القواعد
 ١........................ ...............عالمة جتارية.................

 القواعد:موجز 
 عالمة جتارية:

ال تعترب عالمة جتارية وال تسجل إن كانت مطابقة أو متشاهبة إىل حد يثري -١
اللبس بعالمة سبق تسجيلها أو أودع أو طلب تسجيلها .وعىل دائرة امللكية 
الفكرية رفض تسجيل العالمة التجارية إن كانت مشاهبة مع غريها وإن اختلف 

تشابه بني العالمتني يوقع الشخص العادي يف خطأ رقم التسجيل. علة ذلك. جمرد 
 التمييز بينهام وال ينتبه لرقم التسجيل .
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 (القواعد القانونية):
 عالمة جتارية:

وملا كان تسجيل العالمة التجارية للطاعن حاز األولوية إذ إن الطلب مقدم -٢٧
م) وتم ١٠/١٠/٢٠٠٦لد دائرة امللكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة يف (

م) وتم تسجيلها يف ١٥/٥/٢٠٠٧نرشها باجلريدة الرسمية عدد ...... بتاريخ (
م) عىل النحو املوصوف بشهادة تسجيل العالمة التجارية . يف ١٣/١١/٢٠٠٧(

حني أن العالمة التجارية للرشكة ....... املعرتض عليها قد قدم طلب تسجيلها 
تم نرشها باجلريدة الرسمية بالعدد م) و٩/٢/٢٠٠٨لد الدائرة املشار إليها يف (

م) عىل النحو ١٦/٦/٢٠٠٨م) وسجلت بتاريخ (١٥/٦/٢٠٠٨..... بتاريخ (
املوصوف بشهادة تسجيل العالمة التجارية الصادرة من دائرة امللكية الفكرية 
بالوزارة املعنية، األمر الذي يبني جلياً أن الطاعن اكتسب بمقتىض ذلك التسجيل 

منع اآلخرين من أن يستخدموا دون موافقته ـ عالمات مماثلة أو  حقوقاً متكنه من
 متشاهبة ... إذا كان من املحتمل حدوث لبس بسبب ذلك االستخدام .... 

وكان األوىل بالدائرة املعنية أن ترفض تسجيل العالمة التجارية املشاهبة لعالمة 
عرتاض أمامها عىل تسجيل الطاعن التجارية تطبيقاً سليامً للقانون، سيام وأنه تم اال

العالمة وما كان مربرها يف ذلك متوافقاً مع القانون إذ ال يضري الشخص العادي 
رقم تسجيل العالمة بقدر ما يضريه مد تشاهبها مع عالمة جتارية أخر بام 
يوقعه يف خطأ التمييز بينهام، فجوهر التسجيل ينصب عىل مد التشابه بني 

االعرتاض عىل التسجيل الالحق، فالغاية محاية مصالح  العالمتني ال بمد فوات
مالك العالمة التجارية املسجلة أوالً طبقاً للقانون .. وملا كان ذلك تقيض املحكمة 

 بنقض احلكم املطعون فيه
 م١١/١١/٢٠٠٩جلسة -جتاري عليا٢٠٠٩لسنة١٩٣(الطعن رقم

 )١٠س ق – ٧٩املبدأ رقم:
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 غبن
 القواعد

 ١................. ...........................................غبن.
 ٢.......... .......ار للغبن)..................غبن( فسخ عقد االجي

 موجز القواعد:
 غبن:

بن بدعو ارتفاع الرسم وارتفاع سعر األرض. -١ طلب فسخ العقد للغُ
بن هنا أن يكون يف ثمن البيع أن مرفوض .تربيره.  وليس يف الرسوم املستحقة الغُ

للدولة، ومن جهة ثانية ارتفاع سعر األرض بخمسة أضعاف عالوة عىل إنه كالم 
بناً مادام ثمن البيع حدد بني الطرفني وبرضامها  مرسل ألنه ال يمكن أن يشكل غُ

 وبحضور شهود واتفاق اجلميع.
 غبن( فسخ عقد االجيار للغبن):

اس القانوين هلا. الفصل يف دعو فسخ دعو فسخ عقد اإلجيار للغبن. األس-٢
عقد اإلجيار للغبن يستلزم الفصل يف أثر الغبن عىل العقد ومعياره ومقداره، عدم 
ا بالقصور يف التسبيب،  تعرض احلكم ألثر الغبن ومعياره يعد احلكم مشوبً

 .يستوجب النقض
 (القواعد القانونية):

 غبن:
بن بدعو ا-١ رتفاع الرسم وارتفاع سعر حيث إن طلب فسخ العقد لوجود غُ

األرض مردود إذ من جهة أوىل ارتفاع قيمة الرسم راجع للسلطة املختصة وال 
دخل للمطعون ضده فيه والغُبن هنا أن يكون يف ثمن البيع وليس يف الرسوم 
املستحقة للدولة، ومن جهة ثانية ارتفاع سعر األرض بخمسة أضعاف عالوة عىل 
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بناً مادام ثمن البيع حدد بني الطرفني إنه كالم مرسل ألنه ال يمك ن أن يشكل غُ
 وبرضامها وبحضور شهود واتفاق اجلميع.

 م٩/٣/٢٠٠٨جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٤٧٨(الطعن رقم
 )٨س ق – ٦١املبدأ رقم:

 غبن( فسخ عقد االجيار للغبن):
حمور هذه الدعو هو عقد اإلجيار الذي أُبرم بني الطاعن واملطعون ضدهم -٢
يدعى املطعون ضدهم بأن العقد شابه عيب من عيوب الرضا وحلق هبم غبن و

فاحش إذ إن الطاعن أومههم بأن املحل جتاري جيلب الربح ملن يستأجره وعىل 
ر.ع) وادعوا بأن  ١٢٠٠ذلك دخلوا يف العقد هبذه الواقعة ووافقوا عىل إجيار (

اف قيمة اإلجيار الذي يدفعه ذلك اإلجيار أكثر من إجيار املثل بثالثة أو أربعة أضع
املستأجر للمؤجر وقيمة املنفعة التي جيلبها له املحل يف مقابل ذلك وهنالك 
اجتاهان متميزان بشأن االعتداد بالغبن األول يعترب األصل حرية املتعاقدين يف 
حتديد التزاماهتام وعدم االعتداد بالتفاوت بني هذه االلتزامات إال يف أحوال خاصة 

ئية ينظر فيها إىل القيم املادية لاللتزامات بحيث إذا جتاوز التفاوت بينهام استثنا
نسبة عالية اعترب ذلك خمالفاً للعدالة ووجبت إزالة هذه املخالفة باعتبارها عيباً يف 
العقد وأنه ال عيب يف الرضا والثاين يعترب األصل وجوب التعادل يف االلتزامات 

لتعاون كان دليالً عىل أن رضا أحد العاقدين مل يكن املتقابلة بحيث إذا أخل هذا ا
سليامً وجاز للعاقد املقبول إبطال العقد هلذا السبب وير قضاء الرشيعة 
اإلسالمية أن الغبن الفاحش بموجب غرور أحد املتعاقدين جيوز للمغرور فسخ 

 العقد لسوء نية العاقد اآلخر وتضليله . 
غبن وهي ويف حالة ثبوت الغبن هي أجرة وحيث إن هنالك مسألة أخر غري ال

املثل فالبد من بينة خبري أو بينة مستأجرين ألماكن مماثلة يف زمن العقد ملعرفة 
 أجرة املثل يف ذلك الوقت وعند التعاقد بني الطرفني املتعاقدين . 

وحيث إنه هنالك مسألة مهمة وهي استغالل املستأجرين للعني املؤجرة البد من 
ة التي شغلها املستأجرين للمقهى املؤجر حتديداً يوم دخوهلم للعقار إظهار املد

ويوم خروجهم منه وأمهية ذلك يستوضح اإلجيار الذي يدفعونه للمؤجر وفقاً ملا 
 تتوصل إليه املحكمة . 
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وحيث إن احلكم املطعون فيه قد شابه قصور واضح يف مسائل ثالث هي الغبن 
اريخ اإلخالء لذلك فإن هذه املحكمة تر ومعياره وأجرة املثل وحتديدها وت

نقض احلكم املطعون فيه وإحالة الدعو هليئة مغايرة تبحث يف املسائل الثالث 
 املذكورة .

 م١٠/٥/٢٠١٠جلسة -إجيارات عليا٢٠٠٩لسنة١٠٧(الطعن رقم
 )١٠س ق – ٦٢املبدأ رقم:
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 فائدة
 القواعد

 ٣ – ١......................................................فائدة.......
 موجز القواعد:

 فائدة:
تأخر املدين عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق . أثره .  حق الدائن يف اقتضاء -١

 العائد املتفق عليه عن مدة التأخري.
اعة . احلد األقىص للفائدة عىل الديون التجارية حيدده قرار وزير التجارة والصن-٢

جواز االتفاق عىل فائدة أقل من املحددة يف القرار الوزاري . القضاء بفائدة خالف 
 الواردة يف القرار الوزاري أو املتفق عليها خمالفة للقانون .

جتاوز السحب من احلساب اجلاري للرصيد املوجود . مؤداه . حساب فوائد -٣
 احلساب . بالسعر السائد . سنده القواعد العامة التي حتكم فتح

 (القواعد القانونية):
 فائدة:

للدائن احلق يف اقتضاء عائد ") من قانون التجارة عىل أنه :٨٠نصت املادة (-١
مقابل حصول املدين عىل قرض أو دين جتاري، ويتم حتديد العائد باتفاق الطرفني 
يف احلدود التي حتددها وزارة التجارة والصناعة باالتفاق مع غرفة جتارة وصناعة 
امن كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه وخماطرة، وإذا تأخر املدين عن  عُ
الوفاء يف ميعاد االستحقاق، كان للدائن احلق يف اقتضاء العائد املتفق عليه عن مدة 

 ."التأخري..
 م٢٩/٣/٢٠٠٦جلسة -م جتاري عليا٢٠٠٥لسنة١٦(الطعن رقم

 )٦س ق – ٨٥املبدأ رقم:
 م ٥/٥/٢٠٠٤لسةج -م٢٠٠٤لسنة١٦(الطعن رقم

 )٤س ق – ٢٤املبدأ رقم: 
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 م١٣/١٢/٢٠٠٦جلسة -م جتاري عليا٢٠٠٦لسنة٩١(الطعن رقم
 )٧س ق -    ١٢٤املبدأ رقم: 

 م٢/١/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا٢٠٠٧سنةل٢١٧(الطعن رقم
 )٨س ق – ٨٣املبدأ رقم: 

 م١٧/١٢/٢٠٠٨جلسة -م جتاري عليا٢٠٠٨لسنة١٨٥(الطعن رقم
 )٩س ق -   ٥٥املبدأ رقم:   

الثابت من األوراق أنه قد ترصد يف ذمة املطعون ضدهم دين فشلوا يف سداده -٢
وقضت املحكمة بسداده وهو ليس حمالً للطعن أمامنا وأن املطعون ضدهم فشلوا 
يف سداده ولذلك فإنه إعامالً لنص املادة األوىل من القرار الوزاري رقم 

م ٢٠٠٥/مايو/٣اريخ  م الصادر من وزير التجارة والصناعة بت٤٨/٢٠٠٥
% طاملا أن الطرفني مل يتفقا عىل أقل منها ولذلك فإن ٩يُستحق عليه فائدة قدرها  

 % هو اجتهاد ال يسنده واقع أو قانون.٦احلكم بفائدة قدرها 
 م١٨/٤/٢٠٠٧جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦نةلس٤١٠(الطعن رقم

 )٧س ق – ١٤٩املبدأ رقم: 
 م٢٩/٣/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥نةلس٢٥٥(الطعن رقم

 )٦س ق -   ٨٦املبدأ رقم:   
 م٢٧/٢/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا٢٠٠٧نةلس٢٩٢(الطعن رقم

 )٨س ق -  ٨٧املبدأ رقم:  
من القواعد العامة التي حتكم فتح احلساب بني الطاعن واملطعون  ١٦أن البند -٣

يف حالة جتاوز السحب من احلساب اجلاري الرصيد املوجود "ضدها ورد به 
حلساب فإن البنك سوف يتحصل فوائد بالسعر السائد ويكون الدين مستحق با

،فإن مفاد ذلك أنه حدد سعر الفائدة بالسعر السائد طبقاً  "السداد عند الطلب
 لتعميم البنك املركزي .
 م٢١/٣/٢٠٠٧جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦ةلسن٣٨٥(الطعن رقم

 )٧س ق – ١٤٥املبدأ رقم:
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فتو 
 القواعد

.......١....................... ...............................فتو 
 موجز القواعد:

:فتو 
 فتو املفتي غري ملزمة للقضاء، ألن املفتي جييب عىل مقتىض سؤال السائل.-١

 (القواعد القانونية):
:فتو 

 فتو املفتي غري ملزمة للقضاء، ألن املفتي جييب عىل مقتىض سؤال السائل.-١
 م٢٤/١٢/٢٠٠٥جلسة -م٢٠٠٥لسنة٥٩(الطعن رقم

 )٥س ق – ٣٥املبدأ رقم: 
 فصل

 القواعد
 ٤- ١............................. ......................فصل........

 موجز القواعد: 
 فصل:

تقدير قيام املربر للفصل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع -١
أن نفي التعسف يف استعامل حق متى أقامت قضاءها عىل استخالص سائغ، كام 

 الفصل هو تقدير موضوعي ال معقب عليه من املحكمة العليا.
تعليل صاحب العمل فصل العامل بسبب إلغاء الوظيفة وتوقف النشاط. -٢

وإخفاء األسباب احلقيقة مآله. إلغاء القرار. علته. أسباب الفصل خاضعة لرقابة 
 املحكمة.

حراسته غري كاف يف اعتبار ذلك إخالل  جمرد اختالس أشياء ممن كانت حتت-٣
بالتزامه يربر فصله . علة ذلك . العناية التي يبذهلا يف احلراسة تقاس بالعناية التي 

 .يبذهلا الشخص العادي مثله
ال قانون يلزم املحكمة بالتعويض عن الفصل التعسفي بام يساوي مدة العقد -٤

 ،يراعى فيه قاعدة عدم إثراء الباقية . التقرير خاضع لظروف ووقائع كل دعو
 طرف عىل حساب طرف آخر .
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 (القواعد القانونية):
 فصل:

تقدير قيام املربر للفصل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها حمكمة  -١
املوضوع متى أقامت قضاءها عىل استخالص سائغ، كام أن نفي التعسف يف 

مة العليا، استعامل حق الفصل هو تقدير موضوعي ال معقب عليه من املحك
وملحكمة املوضوع بحث مد تناسب الفصل مع خطأ العامل فضالً عن أن تقدير 
التعويض اجلابر للرضر هو أيضاً من اطالقات حمكمة املوضوع متى بينت يف 

 أسباب حكمها عنارص الرضر أساس ذلك التعويض.
قم من قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين ر ٤٠احلاالت الواردة باملادة 

م والتي جتيز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون ٣٥/٢٠٠٣
مكافأة مل ترد عىل سبيل احلرص وإنام جاءت عىل سبيل املثال، وعليه فإنه متى 

من قانون العمل  ٤٠ارتكب العامل خطأ جسيامً ومل يكن من ضمن حاالت املادة 
لعامل، وال يشرتط يف هذه من فصل ا ٤٠فإن لرب العمل االعتامد عىل نص املادة 

 احلالة أن يقوم رب العمل بإبالغ السلطات املختصة أو أن تتم إدانة العامل.
 م١١/٤/٢٠٠٥جلسة –م ٢٠٠٥لسنة١(الطعن رقم

 )٥س ق -  ١٧املبدأ رقم:
وأن قرار املستأنف ضدها بفصل املستأنف بسبب إلغاء وظيفته هو سبب ال -٢

الرشكة أو إلغاء نشاط كامل ال يعترب  جييزه القانون وكذلك احلال توقف نشاط
مربراً كافياَ الستغناء الرشكة عن عامهلا والتنصل من التزامات جتاهاهم واالدعاء 
من قبل الرشكة أهنا أهنت خدمة العامل هو املحافظة عىل مصالح الرشكة وحسن 
تدبري مرصوفاهتا ومالحظات جهاز الرقابة املاليّة عن الرشكة ووجود خسائر 

له كل دفع الرشكة إىل إهناء خدماته من وظيفة .... وإنشاء وظيفة جديرة به تشغي
.... لرئيس جملس اإلدارة ومن ثمَّ إهناء خدماته بإلغاء الوظيفة لعدم إضافة جديد 

قرار املستأنف ضدها بإهناء خدمة العامل  "وانتهت املحكمة بذلك إىل أن  "
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عن العمل ومل يذكر األسباب احلقيقيّة وإلغاء وظيفته مل يكن سبباً مربراً للفصل 
للفصل بصورة دقيقة لكي ختضع ملراقبة صحة هذا االدعاء وبذلك تر املحكمة 

 ."أن قرار الرشكة بإهناء خدمة العامل مشوب بالتعسف 
 م٣/١١/٢٠٠٨جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧لسنة١٧٥(الطعن رقم

 )٩س ق – ٦٠املبدأ رقم:
لة حجية احلكم اجلزائي عىل القايض وحيث برصف النظر عن اخلوض يف مسأ-٣

) من قانون العمل التي توجب عىل رب العمل ٣٢املدين وعن مدة تطبيق املادة (
إرجاع العامل إىل عمله ورصف رواتبه وإال اعترب الفصل تعسفياً موجباً 
للتعويض فإن تأسيس الطاعنة طعنها عىل إخالل املطعون ضده بالتزامه إخالالً 

 اختالس الكابالت الكهربائية وهي حتت حراسته ويف عهدته ال جسيامً بناءً عىل
يكفي وحده إلثبات اخللل اجلسيم ألنه مسؤول يف حدود ما يبذله الشخص 

) املضمنة أعاله بل البد من توافر العنارص ٢٧العادي مثلام تنص عىل ذلك املادة (
يه من نتائج الفعلية الكافية لتجسيم اخللل اجلسيم نظرا خلطورة ما يرتتب عل

 تعصف بحقوق العامل التي ضمنها له القانون .
 م١٥/٣/٢٠١٠جلسة -عاميل عليا٢٠٠٩ةلسن١٠٨(الطعن رقم

 )١٠س ق – ١٠٣املبدأ رقم:
ال يشء بالقانون يلزمها احلكم بالتعويض عن الفصل التعسفي بام يساوي بقية -٤

أقرب إىل العدل  مدة العقد فذلك راجع إىل اجتهادها املطلق يف اختيار أي النوعني
واإلنصاف وحسب ظروف ووقائع كل دعو ومراعاة القاعدة األساسية فيجرب 
الرضر التي متنع إثراء طرف عىل حساب الطرف اآلخر وهذا ما أسفر عنه قضاء 
حمكمة احلكم الطعني وعليه يضحى حكمها هذا بمنأ عن كلام نسب إليه من 

من هذه الناحية وإلزام رافعته  عيوب مما جيعل الطعن غري متجه وينبغي رفضه
) ٢٦١و٢٥٩و١٨٣) من قانون العمل و(١٠مصاريفه دون الرسوم تطبيقاً للمواد

 من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية .
 م٢٦/٤/٢٠١٠جلسة -عاميل عليا٢٠٠٩لسنة٧٨(الطعن رقم

 )١٠س ق – ١٠٥املبدأ رقم:
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 فلج
 القواعد

 ١............................. ..........................فلج........
 موجز القواعد:

 فلج:
املياه هي ثروة وطنية ويقع باطال أي اتفاق خيالف النصوص القانونية املنظمة -١

 هلا ألهنا نصوص آمرة حتقق املصلحة العامة.
 (القواعد القانونية):

 فلج: 
االلتفات أو املياه هي ثروة وطنية أفرد هلا املرشع نصوصاً قانونية آمرة ال جيوز -١

التحايل عليها بأي طريقة كانت وأن أي اتفاق عىل ما خيالفها يعترب اتفاقاً باطالً 
 "أن املصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة"وملا هو مقرر يف قواعد الرشع :
 ."وما بني عىل باطل فهو باطل" "الرضر يزال"وقد جر يف أحكام الرشع بأن 

 م٣١/٥/٢٠٠٨جلسة -نية عليامد٢٠٠٧ةلسن٤١٧(الطعن رقم
 )٨س ق -  ٣٥املبدأ رقم:
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 قاعدة

 القواعد
 ١........................ ..................................قاعدة....

 موجز القواعد:
 قاعدة:

يق القانون اختصاص طرح الوقائع واألدلة حقاً للخصوم تكييف الوقائع وتطب-١
 القايض. اخلطأ يف تطبيق القانون يصح إثارته ألول مرة أمام املحكمة العليا.

 (القواعد القانونية):
 قاعدة:

النعي بالسبب الوحيد فإنه سديد يف شقه الذي نعى عىل حكم حمكمة املوضوع -١
 /ج من قانون املرور التي تم تعديلها باملرسوم١٥تأسيس حكمها عىل املادتني 

، وال يغري من ذلك أن هذا الدفاع مل يثر أمام حمكمة ثاين ٩١/٢٠٠١السلطاين رقم 
درجة ذلك أنه يتعلق بقاعدة الفصل يف النزاع التي يقع عىل القايض وحده البحث 
عنها وإنزال حكمها عىل وقائع النزاع املعروض عليه وليس عىل أطراف النزاع إال 

واقع وأدلة وهو ما يعرف بسيادة اخلصوم أن يطرحوا عىل القايض ما شاءوا من 
 ودور القايض هو تكييف هذا الواقع وحتديد القانون الواجب التطبيق.

 م١/١١/٢٠٠٨جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٨لسنة٣٨٤(الطعن رقم
 )٩س ق – ٩املبدأ رقم:
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 قانون
 القواعد

 ٥-١......... ...................قانون................................
 موجز القواعد:

 قانون:
اكتساب الطاعن حق املرافعة باملحكمة العليا بموجب قانون بالده ال يلزم -١

إقراره بالسلطنة إن خالف قانوهنا. القانون يطبق عىل كل حالة بذاهتا وال يصح 
 القياس واملامثلة.

 جتدد العقد قانوناً لعدم اإلخطار بإهنائه ال يعد إنشاء لعالقة إجياريه جديدة-٢
وإنام امتداداً للعالقة السابقة، امتداد العقد لوقت تطبيق القانون اجلديد. أثرها. ال 

 يطبق عليها القانون اجلديد. لعدم رجعية القانون .
االستدالل بالقانون املرصي يكون عىل سبيل االستئناس ال اإللزام لعدم وجود -٣

 قانون مدين بالسلطنة.
ملحكمة لقاعدة قانونية موجودة أو تأكيدها خمالفة القانون . تفسريها: إنكار ا-٤

لقاعدة غري موجودة. اخلطأ يف تطبيق القانون يكون عند تطبيق قاعدة قانونية عىل 
واقعة ال تنطبق عليها أو تطبيقها عىل نحو يؤدي إىل نتائج قانونية خمالفة ملراد 

 القانون.
وليس بموجب نظام  ٥/٨٠منح الشخص بموجب قانون األرايض رقم -٥
ستحقاق األرايض احلكومية .أثره . ال يمنع املستفيد بقطعة أرض الترصف فيها . ا

 العقد رشيعة املتعاقدين . مؤداه.
 (القواعد القانونية):

 قانون:
إن الطاعن يطلب من هذه املحكمة خمالفة القانون ألن تطبيق نص املادة -١
 وهيدر حقه ) من قانون املحاماة العُامين سيجعله يف مركزين متناقضني٢١/١(

 الذي اكتسبه بموطنه األصيل ..
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من الغريب أن يطلب من املحكمة عدم تطبيق نص قانوين ألنه ليس يف مصلحة 
الطاعن ألنه اكتسب حقاً بموجب قانون بلده، وهذا أمر تأهبا الفطرة السليمة أن 
يطلب إقرار حق مكتسب بقانون يتعارض ونص قانوين ارتضاه املرشع العُامين 

مهنة املحاماة يف السلطنة . وضم ملفات حمامني آخرين باعتباره حماالت لينظم 
مماثلة ال فائدة منه ألننا لسنا بصدد املامثلة وإنام بصدد تطبيق القانون، ومل يرد يف 
قانون املحاماة العُامين ما يشري إىل حق مكتسب بموجب قانون املحاماة يف أي بلد 

 آخر .
 م١٤/١١/٢٠٠٩جلسة -عليامدين ٢٠٠٩ةلسن٣٣١(الطعن رقم

 )١٠س ق – ٣٦املبدأ رقم:
العالقة اإلجيارية بني طريف هذا النزاع وباتفاق الطرفني قد بدأت من -٢
م وأهنا قد حكمها عقد إجيار حمدد املدة، وبالتايل فإنه ومعلوم ١/١١/٢٠٠٠

والذي حيكم الواقعة  ٦/٨٩) من املرسوم السلطاين رقم ٧قانوناً وبمفهوم املادة (
ن عقد اإلجيار املحدد املدة يرسي إىل هناية املدة املحددة يف هو يتجدد ملدة أو مدد فإ

أخر مماثلة ما مل  يعلن أحد الطرفني للطرف اآلخر رغبته يف إخالء املكان املؤجر 
قبل انتهاء املدة السارية بثالثة أشهر عىل األقل أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل 

اقع احلال أن العالقة اإلجيارية ظل يتجدد فيها عقد والثابت من و "من ذلك 
م واملنتهي يف ١/١١/٢٠٠٧اإلجيار سنوياً وآخرها عقد اإلجيار املؤرخ 

٣١/١٠/٢٠٠٨ م، وبالتايل فإن عقد اإلجيار األخري املشار إليه مل يكن سو
 جتديد لعقد إجيار مىض وال يعني بداية عالقة إجيارية جديدة أو بداية نشأة عالقة

إجيارية جديدة كام ذهب لذلك الطاعن وبالتايل فإن هذه العالقة وإن كانت قد 
م إال أنه ٧٢/٢٠٠٨امتد أثرها يف ظل التعديل باملرسوم السلطاين رقم 

وعمال ًبمبدأ عدم رجعية القانون فإنه ال أثر له عىل تلك العالقة اإلجيارية والتي 
يف إخالء املحل املؤجر قبل ثالثة تنتهي بإخطار من أي من طرفيها لآلخر برغبته 

أشهر عىل األقل من انتهاء املدة السارية أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل من 
 ذلك

 م١١/٥/٢٠١٠جلسة -إجيارات عليا٢٠٠٩لسنة٤١٩(الطعن رقم
 )١٠س ق – ٦٥املبدأ رقم:
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االستدالل بالقانون املرصي فيام يتعلق برشوط الرهن فإنه استدالل كام -٣
 حكمة لالستئناس ولعدم وجود ترشيع يف املسألة بالسلطنة.وضحت امل

 ١٢/٢/٢٠٠٦جلسة -مدنية أوىل عليا٢٠٠٥لسنة٢٣١(الطعن رقم
 )٦س ق – ١٣املبدأ رقم:

خمالفة القانون تعني إنكار املحكمة حلالة قانونية موجودة أو تأكيدها لقاعدة -٤
ض حدوث غري موجودة، فالطاعن يتمسك بمخالفة القانون عىل أساس افرتا

وقائع الدعو كام قررهتا املحكمة املطعون يف حكمها، ومن املعلوم أن حتصيل 
الوقائع من سلطة حمكمة املوضوع، وال رقابة عليها من املحكمة العليا مامل خترج 
عن اجلادة، كام أن اخلطأ يف تطبيق القانون يكون حالة تطبيق قاعدة قانونية عىل 

قها عىل نحو يؤدي إىل نتائج قانونية خمالفة لتلك التي واقعة ال تنطبق عليها أو تطبي
 يريدها القانون.

 م٨/١١/٢٠٠٨جلسة -مدنية أوىل عليا٢٠٠٨لسنة٣٣٦(الطعن رقم
 )٩س ق – ١٠املبدأ رقم:

حيث إن األرض موضوع النـزاع منحت للمطعون ضده حسب سند امللكية -٥
موجب وليس ب ٥/٨٠م بموجب قانون األرايض رقم ١٣/٨/٢٠٠٦املؤرخ 

نظام استحقاق األرايض احلكومية كام جاء يف احلكم املطعون فيه وبالتايل ال تطبق 
 يف الدعو مقتضيات املرسوم األخري.

ال يمنع املستفيد بقطعة أرض  ٥/٨٠حيث إن قانون األرايض باملرسوم رقم 
 الترصف فيها.

 يبينه م كام١٩٨٢حيث إن األرض موضوع النـزاع حيوزها املطعون ضده منذ سنة 
الكروكي املقدم ومنحت إليه بموجب قانون األرايض باملرسوم السلطاين رقم 

 م.١٣/٨/٢٠٠٦كام يبينه سند امللكية الصادر بتاريخ  ٥/٨٠
أقر فيه  "حيث إن البيع تم باتفاق وترايض الطرفني وشهادة شهود وحترير إقرار 

ر.ع  ٢٢٥٠٠د بمبلغ البائع املطعون ضده بيعه للمزرعة موضوع النـزاع بثمن حمد
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ر.ع يسددها الشاري للطاعن بعد  ٥٠٠٠ر.ع والباقي  ١٧٠٠٠واستالمه مبلغ 
مدة سنة بعد استخراج سند ملكية املزرعة عىل أن يتحمل البائع .... متابعة 

،فالبيع قائم وثابت، والعقد  "استخراج امللكية ومصاريف وزارة اإلسكان 
 ."و نقضه إال باتفاق الطرفنيرشيعة املتعاقدين فال جيوز تعديله، أ

 م٩/٣/٢٠٠٨جلسة -مدنية ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٤٧٨(الطعن رقم
 )٨س ق – ٦١املبدأ رقم:

 قرار
 القواعد

 ١......................... .............قرار.........................
 موجز القواعد:

 قرار:
تعيينه يف وظيفة قاضٍ تظلم املدعي من قرار وزير العدل لعدم شمول املرسوم ب-١

وختطيه يف الرتقية. إذا ثبت ترشيحه من قبل الوزير وجملس الشؤون اإلدارية. مآله 
الرفض. علة ذلك. أن موضوع النزاع املرسوم وليس قرار الوزير واملراسيم 

 السلطانية حمصنة.
 (القواعد القانونية):

 قرار:
لطرفني يف كون املدعي قد وحيث إنه وفيام يتعلق باملوضوع فإنه ال خالف بني ا-٢

وقع ترشيحه من طرف وزير العدل بناءً عىل قرار جملس الشؤون اإلدارية لشغل 
م ٢٠٠٦وظيفة قايض حسب النظام املعمول به قبل تاريخ التعديل الواقع يف 

م إال أنه مل يقع قبوله ضمن املرسوم ٩٨/٢٠٠٦بموجب مرسوم سلطاين رقم 
ه هذا املرسوم وبذلك فقد وقع ختطيه يف م ومل يشمل٤٥/٢٠٠٥السلطاين رقم 

التعيني يف وظيفة قايض مما يفهم منه وأن املنازعة تصبح يف هذا املرسوم وليست يف 
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قرار الوزير ألن هذا األخري قام بام يوجبه عليه القانون ومل يعد مسؤوالً عام يتخذ 
رسوم ) من امل٤١يف شأن املدعي بموجب املرسوم املذكور خاصة وأن املادة (

م املتعلق بإصـدار النظام األسايس للدولة : ( السلطان ١٠١/٩٦السلطاين رقم 
رئيس الدولة، والقائد األعىل للقوات املسلحة ذاته مصونة ال متس واحرتامه 

 واجب وأمره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر عىل رعايتها ومحايتها )
 م٢٠/٤/٢٠٠٩جلسة -شؤون القضاة -٢٠٠٨لسنة٤(الطعن رقم

 )٩س ق – ٥٩املبدأرقم:
 قضاة

 القواعد
 ٣ – ١.................... ...............................قضاة.........

 موجز القواعد:
 قضاة:

القايض املساعد يعترب قاضياً حتت التدريب وخيضع لقانون السلطة القضائية . -١
 شؤون القضاة.الدعاوي املتعلقة بشؤون وظائفهم ختتص بنظرها دائرة 

الدعاو التي يرفعها القضاة املساعدون املتعلقة بشؤوهنم الوظيفية ينعقد -٢
االختصاص فيها إلحد دوائر املحكمة العليا التي حيددها جملس الشؤون 

)  من قانون السلطة ٧٢) و(٧١)و(٧٠) و(٢٧) و(٢٠اإلدارية. سنده. املادة (
 القضائية.

للتوقيع عىل احلكم يف حالة غياب رئيس انتداب قاض بوساطة رئيس املحكمة -٣
اجللسة .  رشطه . أن يكون القايض املنتدب من بني القضاة الذين تداولوا يف 

 احلكم أو نطقوا به . خمالفة ذلك . أثرها بطالن احلكم.
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 (القواعد القانونية):
 قضاة:
ة ) من قانون السلطة القضائيّة قد ورد هبا ترتيب للوظائف القضائيّ ٢٠املادة (��

حرصاً وجاء من ضمنها وظيفة القايض املساعد ومن ثمّ فإن القايض املساعد يعترب 
قاضياً حتت التدريب وخيضع بالتايل لقانون السلطة القضائيّة، وحيث إن املادة 

ت عىل أنه ((... حيدد جملس الشؤون ٧٠( ) من قانون السلطة القضائيّة قد نصّ
ة إحد دوائر املحكمة العليا  ختتص دون غريها بالفصل يف الدعاو التي اإلداريّ

ة النهائيّة املتعلّقة بأي شأن من شؤوهنم  يرفعها القضاة بمراجعة القرارات اإلداريّ
الوظيفيّة وبالتعويض عنها متى كان سند الدعو عيباً يف االختصاص، أويف 

و إساءة الشكل، أو خمالفة القوانني أو اللوائح، أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أ
ة النهائيّة املتعلّقة  استعامل السلطة ... )) ومفاد هذا النص : أن القرارات اإلداريّ
بأي شأن من شؤون القضاة بام فيها القضاة الـمساعدون يتم الطعن عليها أمام 
ة، كام  دائرة شؤون القضاة بالـمحكمة العليا التي حيددها جملس الشؤون اإلداريّ

 اهنة.هو احلال يف الدعو الر
 م٢٦/١٠/٢٠٠٨جلسة -٢٠٠٨لسنة١ة رقم(دعاوي شؤون القضا

 )٩س ق – ١٠٨املبدأ رقم:
) من ٢٠خالفاً ملا دفع به املدعى عليه بعدم االختصاص الوالئي فإن املادة (��

خاصة بعدد  ٩٠/٩٩قانوين السلطة القضائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
) منه تنص عىل ٧٠اعد) وأن املادة (ترتيب القضاة فذكر من بينهم (ج ـ قايض مس

فيام ورد بشأنه نص خاص يف الفصل الثامن الباب الثالث من هذا القانون  ": 
حيدد جملس الشؤون اإلدارية إحد دوائر املحكمة العليا ختتص دون غريها 
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بالفصل يف الدعاو التي يرفعها القضاة بمراجعة القرارات اإلدارية النهائية 
 ) منه:٧١،كام تنص املادة ( "من شؤوهنم الوظيفية ... املتعلقة بشأن 

ترفع خالل ثالثني يوماً من تاريخ نرش القرار أو إعالن صاحب الشأن به أو  "
علمه به علامً يقينياً وذلك بعريضة تودع أمانة رس املحكمة العليا وذلك وفقاً 

 وال تتحصل رسوم عىل هذه الدعو كام جاءت لإلجراءات املقررة لرفع الدعو
يبارش املدعي مجيع اإلجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم  ") منه : ٧٢املادة (

دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه يف ذلك أحد القضاة من غري قضاة املحكمة العليا، 
وتفصل الدائرة يف الدعو بعد سامع دفاع املدعى واالدعاء العام ويكون احلكم 

 ." قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعنالصادر فيها هنائياً وغري
وحيث إنه استناداً إىل ما تقدم فإن دفع املدعى عليه من هذه الناحية غري مقبول 

 وينبغي جتاوزه.
 م٢٠/٤/٢٠٠٩جلسة -شؤون القضاة -٢٠٠٨لسنة٤(الطعنرقم

 )٩س ق – ٥٩املبدأرقم:
ئيس املحكمة إن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن القايض املنتدب بواسطة ر��

للتوقيع عىل احلكم يف حالة غياب رئيس اجللسة ينبغي أن يكون من بني قضاة 
 املحكمة الذين تداولوا يف احلكم أو الذين نطقوا باحلكم الصادر.

وحيث إن القايض ................... مل يكن من بني قضاة اهليئة التي تداولت يف 
حلكم الصادر يكون باطالً، وخمالفاً احلكم أو التي نطقت به فإن توقيعه عىل ا

 ملقتضيات القانون.
 م١٥/٢/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥ةلسن١٩٧(الطعن رقم

 )٦س ق  - ٨١املبدأ رقم:
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 قرض
 القواعد

 ١.................... ........................قرض.................
 موجز القواعد:

 قرض:
) من ٤١١ساب اجلاري وفقاً للامدة (يتقادم الدين أو القرض الذي يدخل احل-١

 ) خمالفة ذلك يؤثر البطالن.٤١٤قانون التجارة وليس املادة (
 (القواعد القانونية):

 قرض:
الدين أو القرض الذي يدخل يف احلساب اجلاري ال يظل خاضعاً للتقادم -٢

اخلاص به بل يصبح جزءاً من هذا احلساب ويسهم يف تكوين رصيده النهائي 
) ٤١١عند قفله وهذا الرصيد خيضع للتقادم املنصوص عليه يف املادة (الذي يظهر 

) تتناول تقادم ٤١١) من ذات القانون إذ إن املادة (٤١٤من قانون التجارة وليس (
) التي يعتمد عليها الطاعنون تتناول ٤١٤دين الرصيد وعوائده يف حني أن املادة (

ص بتصحيح احلساب من جراء تقادم كل دعو تتناول احلساب اجلاري فيام خيت
) ٤١١غلط أو إغفال أو تكرار يف القيد أو غري ذلك بخالف ما تنص عليه املادة (

والتي تتناول تقادم دين الرصيد وعوائده يف تقادم هذا الدين وعوائده بميض مخس 
 عرشة سنة وفقاً للقواعد العامة

 م٢٤/٣/٢٠١٠جلسة -جتاري عليا٢٠٠٩ةلسن١٢٠(الطعن رقم
 )١٠س ق – ٩٥رقم:املبدأ 
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 قسمة
 القواعد

 ١...................... ......................................قسمة.
 موجز القواعد:

 قسمة:
إجراء القرعة يف القسمة. رشطه. تساوي قيمة املقسوم . يف حالة عدم -١

 بينهام الزيادة والرد للتساوي، عند االختالف جتر التساوي، يقيم املقسوم وجير
 القرعة . عدم اتباع ذلك أثره نقض احلكم.

 (القواعد القانونية): 
 قسمة:

إن القرعة بني النصيبني يعمل هبا عندما يتساو القسامن ومل يكن بينها تفاضل -١
وحيث إن الدور العلوي من هذا البيت له مدخل من جهة الشامل وأمامه مواقف 

 وهو ال يساوي يف القيمة للسيارات والدور السفيل له مدخل من الطريق اجلنويب
ن هو خمتص يف ذلك، و  البيت العلوي، فيحتاج األمر إىل تقييم لكال الطابقني مـمَّ
ما زاد أحدمها عىل اآلخر بيشء من املال يردّ عىل اآلخر، فإن اختلف الطرفان بعد 

 ذلك يف من يأخذ الدور العلو أو السفيل فحينئذ يقرع بينهام.
 م٢١/٥/٢٠٠٦جلسة -دنية أوىل عليام٢٠٠٦لسنة٣٥(الطعن رقم

 )٦س ق – ٤٠املبدأ رقم:
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 كتابة

 القواعد
 ١....................... .............كتابة..........................

 موجز القواعد:
 كتابة:

عة يف ظل غياب القانون املدين الكتابة ليست ركناً يف البيع أخذاً بمبادئ الرشي-١
 اإلسالمية.

 (القواعد القانونية):
 كتابة:

ومن حيث كونه مل يوثق بالكتابة فال يلزم وجوباً ألن األمر بالكتابة أمر إرشاد -١
لد جل الفقهاء ألن الكتابة وسيلة إثبات لوجوده وليست ركناً من أركانه أخذاً 

 حيتم بمبادئ الرشيعة اإلسالمية التي هي أساس الترشيع لعدم وجود قانون مدين
األمر بالكتابة يف بيع العقارات بمختلف أنواعها أو املنقوالت إذا اقتىض األمر 
ذلك؛ وطاملا نحن اآلن يف ظل عدم وجود قانون مدين مما حيتم الرجوع إىل مبادئ 

 الرشيعة.
 م١٦/٤/٢٠٠٦جلسة -مدنية أوىل عليا٢٠٠٥لسنة٣٠٣(الطعن رقم

 )٦س ق – ٢٦املبدأ رقم:
 كفالة

 القواعد
 ٥ – ١.............................. ....لة.......................كفا

 موجز القواعد:
 كفالة:

الكفالة التجارية يكون فيها الكفالء متضامنني فيام بينهم ومتضامنني مع املدين -١
. للدائن اخليار يف مطالبة املدين أو الكفيل . مطالبته ألحدمها ال تسقط حق مطالبة 

 اآلخر.



٣٩٢ 
 

 كفالة اىل كفيل آخر .  جوازي . رشطه .  موافقة الكفيل األول.نقل ال-٢
نقل الكفالة إىل كفيل آخر يتم بموافقة الكفيل األول . علة ذلك . إلزام الكفيل -٣

 بعدم املامنعة حيمل الكفيل األول تبعات ومسؤوليات جتاه املكفول.
فاً يف عقد الكفالة هي عقد بني الكفيل والدائن، أما املدين األصيل فليس طر-٤

 الكفالة، بل إن كفالة املدين جتوز بغري علمه، وجتوز أيضاً رغامً عن معارضته.
التضامن يف الكفالة ال يفرتض وإنام يكون بموجب نص قانوين أو حكم قضائي 

 أو اتفاق عقدي.
تربأ ذمة الكفيل مما بقى من دين املكفول بعد فرتة شهر من استالم الدائن لإلنذار 

من الكفيل دون أن يبادر إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة بحق املدين وفقاً  املوجه إليه
 ) من قانون التجارة . ٢٤٦للامدة (

اإلنذار املربئ لذمة الكفيل ال يشرتط فيه شكل بعينه، لكن جيب أن يفهم منه -٥
بوضوح طلب اختاذ اإلجراءات بمطالبة املكفول خالل شهر، عدم الوضوح ال 

 يرتب أثره.
 عد القانونية):(القوا

 كفالة:
يف الكفالة التجارية يكون الكفالء  ") من قانون التجارة تقيض أنه ٢٣٨املادة (-٢

متضامنني فيام بينهم ومتضامنني مع املدين والدائن خمري يف املطالبة إن شاء طالب 
املدين وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدمها ال تسقط حق املطالبة لآلخر وله 

من قانون التجارة  ٢٣٨. وحيث خيلص من أحكام املادة " معاً أن يطالبهام
املذكورة أن الدائن خمريّ يف املطالبة إن شاء طالب املدين وإنشاء طالب الكفيل وله 

 أن يطالبهام معاً وأن مطالبته ألحدمها ال تسقط مطالبة اآلخر.
 م٥/٤/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥نةلس٢٣٢(الطعن رقم

 )٦س ق – ٨٨املبدأ رقم:
 م١١/١٠/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦لسنة٥(الطعن رقم

 )٧س ق – ١٠٠املبدأ رقم:
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إلزام الطاعن بمنح املطعون ضدها رسالة عدم ممانعة لنقل كفالتها إىل كفيل -٣
من قانون إقامة األجانب التي نصت عىل أنه:  ٢٠آخر يتجاىف مع ما اقتضته املادة 

ىل آخر وفقا لإلجراءات التي حيددها قرار جيوز نقل إقامة األجنبي من كفيل إ "
من الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب أنه  ٢٤وقد جاء باملادة  "املفتش العام 

وعليه  "جيوز نقل إقامة األجنبي من كفيل إىل آخر بعد موافقة الكفيل األول  "
 تعني قبول هذا السبب.
 م١٣/١١/٢٠٠٦جلسة -عاميل عليا٢٠٠٦لسنة١٩٩(الطعن رقم

 ) ٧س ق– ١٦٢املبدأ رقم:
نقل كفالة املكفول إىل كفيل آخر يتم بموافقة الكفيل األول، وإلزام الكفيل -٤

بإعطاء رسالة عدم ممانعة من نقل الكفالة سيؤدي حتام إىل حتميل الكفيل تبعات 
 ومسؤوليات جتاه املكفول فيام يتعلق بإقامة األجنبي بال مربر قانوين.

 م١٨/٦/٢٠٠٧جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧ةلسن٨١(الطعن رقم
 )٧س ق – ١٨١املبدأ رقم:

الكفالة هي عقد بني الكفيل والدائن، أما املدين األصيل فليس طرفاً يف عقد -٥
 الكفالة، بل إن كفالة املدين جتوز بغري علمه، وجتوز أيضاً رغامً عن معارضته.

حكم قضائي التضامن يف الكفالة ال يفرتض وإنام يكون بموجب نص قانوين أو 
 أو اتفاق عقدي.

تربأ ذمة الكفيل مما بقى من دين املكفول بعد فرتة شهر من استالم الدائن لإلنذار 
املوجه إليه من الكفيل دون أن يبادر إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة بحق املدين وفقاً 

 ) من قانون التجارة . ٢٤٦للامدة (
 م١٠/١١/٢٠٠٤جلسة -جتاري عليا٢٠٠٤لسنة٥٤(الطعن رقم

 )٤س ق – ٤٦املبدأ رقم:
) من قانون التجارة ٢٤٦سبق هلذه املحكمة أن قررت بأن املرشع يف املادة ( -٦

وإن مل يفرض شكالً معيناً لإلنذار املربئ لذمة الكفيل إال أنه جيب أن يفهم فهام 
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واضحاً من بني ثناياه و سطوره توجيه الكفيل للبنك بوجوب اختاذ إجراء قانوين 
 املدين استيفاء لدينه خالل مدة شهر . جتاه 

فيه رصاحة بوضوح ال لبس  وحيث إنه بمطالعة رسالة الطاعن يتضح أهنا ال تعني
توجيه إنذار للبنك الختاذ إجراءات قانونية خالل مدة شهر بقدر ما تتضمن 

 إعالنه بأن عالقته باملقرتضة قد انتهت ومل يعد مسؤوالً عن متأخرات القرض . 
ما توصلت إليه حمكمة احلكم املطعون فيه يف حكمها وقررت أن  وحيث إن

املراسلة الت يوجهها الطاعن للبنك املطعون ضده ال تعترب إنذارا ًباملعنى الذي 
) من قانون التجارة فهو استنتاج سليم يتفق مع التأويل ٢٤٦جاءت به املادة (

ء بالطعن وعىل هذا الصحيح والتفسري القانوين السديد وال تثريب عليه بام جا
األساس يتجه رفض الطعن من هذه الناحية وإلزام رافعه باملصاريف ومصادرة 

 الكفالة
 م١٨/١١/٢٠٠٩جلسة -جتاري عليا٢٠٠٩لسنة٦٦،٧٧(الطعن رقم

 )١٠س ق – ٨١املبدأ رقم:
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 جلنة
 القواعد

 ١......... ................................جلنة......................
 موجز القواعد:

 جلنة:
القرار الذي تصدره الدائرة االستئنافية يف املتظلم من قرار جلنة قبول املحامني -١

 يقبل الطعن عليه بالنقض.
 (القواعد القانونية):

 جلنة:
وحيث إن قانون املحاماة قد أحال املتظلم من قرار جلنة قبول املحامني إىل -١

ة االستئناف فإن قصد املرشع يف ذلك أن تقيض هذه الدائرة االستئنافية يف حمكم
الدائرة قضاءً يقبل التنفيذ الفوري ويقبل الطعن بالنقض وذلك ألنه وحينام رشع 
هذا النص وأحال إىل الدائرة االستئنافية يكون قد أحال النزاع بني طالب 

ت الرتخيص وجلنة قبول املحامني إىل جهة قضائية حتكم بموجب قانون املرافعا
وتقيض قضاءً وال حتكم أحكاماً غري قضائية ألهنا حمكمة قضاء أنيط هبا تنفيذ 
القانون لذلك ولئن كان قرار هذه الدائرة سمي قراراً فإنه يقبل الطعن بالنقض كام 
ذكرنا ويعامل معاملة احلكم ملا كان ما تقدم فإن الطعن مقبول من حيث الشكل 

 والدفع مرفوض.
 م٩/٣/٢٠٠٨جلسة -مدنية ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٥١٢(الطعن رقم

 )٨س ق – ٦٢املبدأ رقم: 
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 (م)
 –مساجد  -حماكم  –حماماة  –مانع أديب  –ملكية  –مسودة  –مرافعة  -خماصمة (

 –مكافأة  –مقربة  –مقاصة  –مصلحة  –مسؤولية عقدية  –مسؤولية تقصريية 
 مرياث) –ميعاد  –مؤسسة 
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 خماصمة
 القواعد

 ١............................ ...................خماصمة............
 موجز القواعد:

 خماصمة:
) من قانون ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩إتباع اإلجراءات التي نصت عليها املواد (-١

اإلجراءات املدنية والتجارية يف دعو خماصمةالقضاء وجوبية. إتباع غري الطريق 
التي نصت عليها تلك املواد . أثره . رفض الدعو . 

 (القواعد القانونية):
 خماصمة:

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩نصوص املواد -١
واضحة ورصحية فيام قررته بأن الطريق التي يسلكها الطاعن هي خماصمة القايض 
وبالتايل فال جيوز له العدول عنها، كام أهنا ليست جوازيه فقط كام ذكرها الطاعن 

ه، وبام أنه خالف ما نصت عليه املواد سالفة الذكر وسلك طريقاً يف صحيفة طعن
أخر غري التي رسمها القانون فإن نعيه عىل احلكم القايض برفض دعواه يف غري 

 حمله واملحكمة تلتفت عنه ومتيض يف تأييد احلكم املطعون فيه.
 م٢٤/١٠/٢٠٠٩جلسة -٢٠٠٩لسنة٢٠٦رقم(الطعن 

 )١٠س ق – ٣٣املبدأ رقم:
 عةمراف

 القواعد
 ١........................... ........مرافعة..........................

 موجز القواعد:
 مرافعة:

 فتح باب املرافعة سلطة تقديرية للمحكمة .-١
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 (القواعد القانونية):
 مرافعة:

إعادة فتح باب املرافعة يف الدعو بعد حتديد جلسة النطق باحلكم فيها هو من -١
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  ١٦٨زية طبقاً لنص املادة األمور اجلوا

الذي خيضع تقديره ملطلق سلطة حمكمة املوضوع دون معقب عليها من املحكمة 
 العليا .

 م٢٠/١/٢٠١٠جلسة -جتاري عليا٢٠٠٩ةلسن٢٩٨(الطعن رقم
 )١٠س ق – ٨٥املبدأ رقم:

 مسودة
 القواعد

 ١...................... ...............مسودة.......................
 موجز القواعد:

 مسودة:
مسودة احلكم جيب توقيعها من مجيع أعضاء هيئة احلكم، خمالفة ذلك أثرها -٢

 البطالن .
 (القواعد القانونية):

 مسودة:
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية تنص ١٧٠الفقرة الثانية من املادة (-٢

حوال جيب أن تكون املسودة موقعة من الرئيس ومن ويف مجيع األ "عىل أنه 
،وملا كان قانون السلطة القضائية  "األعضاء عند النطق باحلكم وإال كان باطالً 

يوجب يف الفقرة الثالثة من املادة  ٩٠/٩٩الصادرة باملرسوم السلطاين رقم 
ر اخلامسة منه أن تصدر أحكام املحاكم االستئنافية من ثالثة قضاة، فإن صدو

احلكم من عدد يزيد أو ينقص عن هؤالء القضاء الثالثة هو الذي يفقده ركناً 
أساسياً من أركانه ويؤدي بالتايل إىل بطالنه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام 

م ٣٤١/٢٠٠٧القضائي، وملا كان الثابت من االطالع عىل مسودة احلكم رقم 
أن منطوقة مذيل  ١٦/٢/٢٠٠٩الصادر من حمكمة استئناف مسقط بتاريخ 

بتوقيعني فقط، أي ينقص عن العدد الذي حدده قانون السلطة القضائية بالنسبة 
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لألحكام الصادرة من حماكم االستئناف وهو وجوب توقيعها من ثالثة قضاة، مما 
يرتتب عليه بطالنه، ويستوجب نقضه هلذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب 

التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هبيئة الطعن مع إحالة الدعو للمحكمة 
 ) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية .٢٦٠مغايرة استناداً إىل املادة (

 م١٨/١١/٢٠٠٩جلسة -جتاري عليا٢٠٠٩لسنة١٣٥(الطعن رقم
 )١٠س ق – ٨٠املبدأ رقم:

 ملكية
 القواعد

 ١...... ...............................ة.........................ملكي
 موجز القواعد:

 ملكية:
دعو ملكية األرض ال تسمع إن مل يوجد هبا آثار ظاهرة قديمة يعود تارخيه -٣

 م .١٩٧٠إىل ما قبل 
 (القواعد القانونية):

 ملكية:
وحيث إنه طاملا ثبت باملعاينة أن األرض املتنازع عليها ال يوجد عليها أثر -٣

ام سلفت اإلشارة إىل ذلك فإن األرض م ك١٩٧٠ظاهر قديم يعود إىل ما قبل يناير 
تكون ملكاً للدولة استناداً إىل املادة األوىل من القرار املذكور وبالتايل فال تسمع 
بشأهنا دعو الطاعن ويكون ترتيباً عىل ذلك احلكم املطعون فيه قد أصاب 
القانون فيام قىض به من عدم جواز الدعو. وحيث إنه من املقرر يف قضاء 

العليا أنه إذا كانت النتيجة التي ينتهي إليها احلكم املطعون فيه صحيحة  املحكمة
 فإهنا تأخذ هبذه النتيجة وتصحح األسباب.

 م١٥/١٢/٢٠٠٩جلسة –مدين عليا ٢٠٠٩لسنة٩٤(الطعن رقم
 )١٠س ق – ٢٦املبدأ رقم:
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 مانع أديب
 القواعد

 ١........ ..........................نع أديب.......................ما
 موجز القواعد:

 مانع أديب:
يسقط حق العامل يف املطالبة بحقوقه بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقها، -١

وال تعد عالقة العمل مانعاً أدبياً يوقف رسيان تلك املدة. غاية املرشع من وضع 
 ميعاد لسقوط احلقوق هي استقرار األوضاع واملراكز القانونية.

 ):(القواعد القانونية
 مانع أديب:

م ٣٥/٢٠٠٣) من قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين رقم ٧إن املادة (-٢
يسقط حق العامل يف املطالبة بأي حق من احلقوق املنصوص  "نصت عىل أن 

عليها يف هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاق هو بالنسبة إىل القضايا 
لقانون فتحسب مدة السنة اعتبارا من تاريخ التي تكون قد نشأت قبل العمل هبذا ا

وملا كان هذا النص واضح الداللة، والقاعدة أن كل نص  "العمل بأحكامه 
واضح الداللة جيب العمل بام هو واضح الداللة عليه وال يصح التأويل مامل حيتمل 
التأويل، إال بدليل وعندما ينص يف القانون عىل السقوط فإنه جيب احلكم به ألن 

ملرشع حني وضع ميعاد السقوط احلقوق وضعه لغاية استقرار األوضاع واملراكز ا
القانونية، وأنه من املقرر أن سكوت العامل عن املطالبة بحقوقه خالل سنة من 
استحقاقه يسقط حقه يف املطالبة بعد ذلك األجل، ملا كان ذلك وكانت الطاعنة قد 

ن ضدها يف املطالبة بأجر شهر متسكت أمام حمكمة املوضوع بسقوط حق املطعو
) من قانون ٧م ) استنادا للامدة (٢٠٠٦م لغاية ١٩٩٧أغسطس عن األعوام من (

العمل سالفة البيان وإذ قىض احلكم املطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً إىل أن 
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هنالك مانعا أدبيا حيول دون مطالبة العامل بحقوقه لوجود واستمرار عالقة 
يرتتب عىل هذا املانع وعالقة العمل بينهام عدم رسيان التقادم وال العمل بينهام و

يبدأ احتساب مدة التقادم إال يوم انتهاء عقد العمل واستحقاق العامل حقه وما 
) ٧يرتتب عىل صاحب العمل، فإنه يكون بذلك قد حجب نفسه عن تطبيق املادة (

 ضه يف هذا اخلصوص.من قانون العمل بام يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نق
 م١٧/٣/٢٠٠٨جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧نةلس٧٢٣(الطعن رقم

 )٨س ق – ١٠٩املبدأ رقم:
 م٢٥/٥/٢٠٠٧جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧لسنة٨٨(الطعن رقم

 )٧س ق – ١٧٩ملبدأ رقم:ا
 حماماة

 القواعد
 ٤ -١...................... .............حماماة........................

 د:موجز القواع
 حماماة:

وجوب متابعة املحامي لكافة التعديالت والقوانني واملراسيم السلطانية -١
 مقصورة بنطاق اختصاصه . صيغة التوكيل من اختصاصات املوكِل.

التوكيل اخلاص الذي ال خيول املحامي الرتافع أمام املحكمة العليا. مؤداه. -٢
 استبعاد املذكرة املقدمة منه.

ملحامني عند وقوع النزاع بني املحامي وموكله جوازي اللجوء إىل جلنة شؤون ا-٣
 . مؤد ذلك اخليار الذهاب إىل اللجنة أو املحكمة .

القيد بسجل املحاماة أمام املحاكم االبتدائية وما يف مستواها. رشطه. استيفاء -٤
) من قانون    املحاماة والقرار الوزاري رقم ٢٦، ١٩الرشوط الواردة يف املادتني (

 ) أعامل حمرضي التنفيذ ليست من األعامل النظرية.١٥٣/٢٠٠٣(
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 (القواعد القانونية):
 حماماة:

وأما كون هي تعني عليه متابعة كافة التعديالت والقوانني واملراسيم السلطانية -٥
فهذا يشء مسلم به من حيث املبدأ املطلوب يف جمال عمل املحاماة لكن هذه 

تصاص وال تتعد يف اختصاصات املوكل املتابعة مقصورة بشأن معرفة جمال االخ
فيام يريد من صيغة التوكيل يف درجات التقايض ألن هذا األمر منوط به وما عىل 

 الوكيل إال القيام بام وكل فيه من منازعات ضد الغري.
 م٢٤/٢/٢٠٠٨جلسة -دنية ثانية عليام٢٠٠٧لسنة٥١٥(الطعن رقم

 )٨س ق – ٥٨املبدأ رقم:
ي املطعون ضدها ال خيوله الرتافع أمام املحكمة العليا أن التوكيل اخلاص ملحام-٦

وإنام انحرص التوكيل يف احلضور أمام املحكمة االبتدائية واالستئنافية وأمام 
 املحكمني واخلرباء وبذلك يتطلب استبعاد مذكرة املطعون ضدها.

 م٨/٥/٢٠٠٦جلسة -عاميل عليا٢٠٠٥سنةل١٦٩(الطعن رقم
 )٦س ق – ١٠٧املبدأ رقم:

) من قانون املحاماة جاءت اختيارية ومؤد ذلك أن املطعون ضده ٤٩ادة (امل-٧
خمري بني الذهاب للجنة شؤون املحامني وعدمه وذلك بالنص الرصيح فيها بلفظ 

 (جاز).
 م٨/٤/٢٠٠٦جلسة -مدنية ثانية عليا٢٠٠٦لسنة٣١(الطعن رقم

 )٦س ق – ٥٩املبدأ رقم:
مام املحاكم االبتدائية وما يف إن االستجابة لطلب القيد بسجل املحامني أ-٨

و  ١٩مستواها يقتيض يف مقدم الطلب أن يستوىف الرشوط الواردة يف املادتني (
 م.١٥٣/٢٠٠٣) من قانون املحاماة، والقرار الوزاري رقم ٢٦

وحيث إن الطاعن مل يستوف الرشوط املطلوبة فإن قرار جلنة قبول املحامني املؤيد 
، األمر الذي يتعني معه قبول الطعن شكالً، بقــرار الدائرة االستئنافي ة جاء سليامً

 ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن املصاريف ومصادرة الكفالة.
 م٢٤/١/٢٠٠٩جلسة -ية أوىل عليا(ب)مدن٢٠٠٨لسنة٥٣١(الطعن رقم

 )٩س ق – ١٤املبدأ رقم:
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 حماكم
 القواعد

 ٢ – ١..... .................................................حماكم...
 موجز القواعد:

 حماكم:
١- . تستنفد به واليتها يف الدعو حكم حمكمة أول درجة موضوعياً يف الدعو

إلغاء حمكمة االستئناف حلكم أول درجة بسبب قصور شاب احلكم . مؤداه . 
. إلغاء احلكم االبتدائي، والفصل موضوعياً يف الدعو 

مسألة ترتبط بعدم االختصاص  اقتصار حكم حمكمة أول درجة عىل الفصل يف-٢
أو بقبول الدفع بعدم القبول أو بعدم جواز نظر الدعو لسبق الفصل فيها. مؤداه 
.  يمتنع عىل حمكمة االستئناف الفصل يف موضوع الدعو . خمالفة ذلك أثرها 
البطالن . علة ذلك . تفويت درجة من درجات التقايض  . تعلق مبدأ التقايض 

 ام العام.عىل درجتني بالنظ
 (القواعد القانونية):

 حماكم:
حمكمة االستئناف ملا قررت بأن قصوراً شاب احلكم املطعون فيه أد إىل -١

 إبطاهلا له، كان ينبغي عليها أن تقوم بإلغاء احلكم االبتدائي وأن حتكم يف الدعو
لكوهنا هي أيضاً حمكمة موضوع وألن حمكمة أول درجة قد استنفدت واليتها يف 

من قانون  ٢٢٨و بالفصل يف املوضوع وهذا عن ما اقتضته املادة الدع
 اإلجراءات املدنية والتجارية

 م٢٦/٣/٢٠٠٧جلسة -عاميل عليا٢٠٠٦ةلسن٢٣٦(الطعن رقم
 )٧س ق – ١٧٣املبدأ رقم:

يمتنع عىل حمكمة االستئناف الفصل يف موضوع الدعو إذا اقترص حكم -٢
تبط بعدم االختصاص أو بقبول دفع حمكمة أول درجة عىل الفصل يف مسألة تر

فرعي ترتب عليه عدم الفصل يف موضوع الدعو كام هو احلال بشأن الدفع بعدم 
 القبول أو بعدم جواز نظر الدعو لسبق الفصل فيها.
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ملا كان ذلك وكان حكم حمكمة أول درجة مل يفصل يف موضوع الدعو وقىض 
وبالتايل مل تستنفد حمكمة أول  بعدم جواز نظرها تأسيساً عىل سبق الفصل فيها

درجة واليتها بنظر املوضوع فال متلك حمكمة االستئناف التصدي له إتباعاً ملا هو 
مقرر يف أحكام بعض الدول العربية األخر لعدم وجود نص شبيه بنص املادة 

) املذكور ملا يرتتب عىل ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقايض مما ٢٢٨(
باطالً حتى ولو مل تتمسك الطاعنة بذلك أمامها إذ إن مبدأ  يقع معها حكمها

التقايض عىل درجتني من النظام العام ال جيوز التنازل عنه وجيب عىل املحكمة 
التعرض له من تلقاء نفسها ولذلك يعترب هذا املبدأ مطروحاً أمام املحكمة حتى 

 ول ومل يدفع به أمامها.
 م٢٩/٣/٢٠٠٦جلسة -عليا جتاري٢٠٠٥ةلسن١٣٤،١١٤(الطعنني رقم

 )٦س ق – ٨٤املبدأ رقم:
 مساجد

 القواعد
 ٢ – ١.................................. .......................مساجد

 موجز القواعد:
 مساجد:

توسعة املسجد وبناؤه عىل أرض مل يوافق أصحاهبا مع انتفاء رضورة ذلك غري -٣
 جائز.

جد. ال متلك وال يصح نقلها من أحكام مصليات األعياد كأحكام املسا-٤
 مكاهنا.

 (القواعد القانونية):
 مساجد:

إذا مل يثبت أن هناك رضورة لتوسيع املسجد عىل حساب املجلس لغاية إضافته -١
للمسجد وعليه فإنه بانتفاء الرضورة يكون ما قام به املطعون ضده غري مربر ومن 
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لف للقانون ثم إن توسيع قبيل التعدي عىل ملك الغري وبدون رضاه وهو أمر خما
املسجد ال جيوز أن يكون عىل أرض مل يوافق أصحاهبا عىل ذلك خاصة وأن بيت 
اهللا ال جيوز بناؤه أو توسيعه عىل أرض مغصوبة ألنه إن تم ذلك فال تصح فيها 
الصالة وعليه فإن ما قام به املطعون ضده جاء خمالفاً للقانون وللرشيعة اإلسالميّة 

 واحلالة ما قرر النعي عىل احلكم املطعون فيه بسبب الطعن مقبوالً.بام يضحى معه 
 م٥/١١/٢٠٠٦جلسة -ية عليامدنية ثان٢٠٠٦لسنة١٧(الطعن رقم

 )٧س ق – ٥٨املبدأ رقم:
إن أحكام مصليات األعياد كأحكام املساجد ال متلك وال يصح نقلها من -٢

االستئنايف املذكور أعاله  مكان آلخر فرتتيباً عىل ذلك واستناداً إىل ما جاء باحلكم
وإىل ما جاء بخطاب مدير .... بوزارة .... املوجه إىل وكيل الوزارة بتاريخ 

مرتاً  ٧٧٦م والذي أشار فيه إىل أن مساحة املصىل بعد الطريق ١١/٩/١٩٩٧
مربعاً فإن مساحة املصىل وإحرامه الرشعي والطريق املؤدية إليه طبق ما هو مبني 

املذكور توجب ثبوهتا للمصىل وإخراجها من ملكية املطعون  باحلكم االستئنايف
ضده الثالث ...... وإلزام املديرية العامة لإلسكان والكهرباء باستخراج سند 

 ملكية خاص باملصىل.
 م٢٥/١/٢٠٠٩جلسة -دنية ثانية عليام٢٠٠٧لسنة٣٧٥(الطعن رقم

 )٩س ق – ٣١املبدأ رقم:
 مسؤولية تقصريية

 القواعد
 ٥ -١........... ....ريية...............................مسؤولية تقص

 موجز القواعد:
 مسؤولية تقصريية:

تطبق الرشيعة اإلسالمية عند عدم وجود نص قانوين . قواعد الرشيعة -١
اإلسالميّة ال تفرتض اخلطأ كأساس للمسؤولية عن ما حتدثه األشياء من أرضار 

 . مقتىض تطبيق هذه القاعدة."تعمداملبارش ضامن وإن مل ي "بل عىل قاعدة 
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املطالبة بالتعويض استناداً للمسؤولية التقصريية رشطه توافر عنارصه وهي -٢
اخلطأ والرضر والعالقة السببية. للمترضر حق مطالبة املتبوع عن خطأ تابعة. 

 رشطه. ارتكاب اخلطأ أثناء تأدية الوظيفة. وال جيمع بني الدية والتعويض.
لتأمني عىل عدم مسؤولية رشكة التأمني عن أي توقف للمركبة النص يف عقد ا-٣

ال يمنع من مطالبتها بالتعويض إن كان الرضر ناجتا عن متادي رشكة التأمني عن 
 إصالح املركبة استناداً عىل املسؤولية التقصريية.

ة والقائمة عىل اخلطأ -٤ دعو املطالبة بالتعويض عىل أساس املسؤولية التقصرييّ
عالقة السببيّة بينهام، ومسؤولية التابع عن متبوعة من اختصاص حمكمة والرضر و

 القضاء العادي.
) عالقة ٣) الرضر ( ٢) اخلطأ (١أركان املسؤولية التقصـريية ثالثـة هي (-٥

 السببية ما بني اخلطأ والرضر.
 (القواعد القانونية):

 مسؤولية تقصريية:
لعام يف السلطنة واستصحاباً ملا جر ملا كانت الرشيعة اإلسالميّة متثل النظام ا-١

) من النظام األسايس للدولة فإنه كان جيب عىل ٢عليه العمل واستناداً إىل املادة (
حمكمة ثاين درجة أن تؤسس حكمها عىل قواعد الرشيعة اإلسالميّة ذات الصلة 
التي ال تفرتض اخلطأ كأساس للمسؤولية عن ما حتدثه األشياء من أرضار بل عىل 

، ومقتىض هذه القاعدة أن من حيصل الرضر "املبارش ضامن وإن مل يتعمد "عدة قا
بفعله مبارشة يكون ضامناً دون حاجة إىل إثبات التعمد أو التعدي ذلك ألن 
املبارشة علة صاحلة وسبب مستقل لإلتالف، واملبارشة قد تكون إجيابيّة وقد تكون 

ل بني الفعل واليشء الذي تم إتالفه سلبيّة، فاإلجيابيّة هي التي يكون فيها اتصا
وتوجب هذه املبارشة الضامن باتفاق . وقد تكون سلبيّة وذلك باالمتناع عن القيام 
بفعل يوجب الرشع القيام به ويرتتب عليه رضر وقد انقسم الرأي بشأن إجياب 
الضامن يف هذه احلالة . وخالصة ما سبق بيانه أن املبارشة تشرتط التدخل اإلجيايب 
أي اتصال اليشء (آلة اإلتالف) بمحل الرضر مبارشة، فإذا كانت املبارشة ملجئه 
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بمعنى أن الرضر حدث نتيجة فعل مستقل عن اليشء أد إىل االتصال املادي به 
 فال يرتب هذا مسؤولية عن الرضر النعدام املبارشة.

 م١٢/٤/٢٠٠٨جلسة -مدنية أوىل عليا٢٠٠٧لسنة٤٨٣(الطعن رقم
 )٨س ق – ٣٠املبدأ رقم:

حيث إنه عالوة عىل ما انتهت به املحكمة العليا من توافر عنارص املسؤولية -٢
التقصريية من خطأ ورضر وعالقة سببيه بينهام وكذا مسؤولية املتبوع للتابع 
لوجود عالقة مبارشة ووقوع اخلطأ يف حالة تأدية الوظيفة، فهو ما محله احلكم 

د املسؤولية بإبراز اخلطأ والرضر والعالقة وكذا االبتدائي املستأنف وانتهي إىل حتدي
 حتديد اخلطأ يف شخص مستخدمي وزارة ... التي حلت حملها.

 ٣/٢/٢٠٠٨جلسة -مدنية ثانية عليا٢٠٠٧لسنة٣٤٠(الطعن 
 )٨س ق – ٥٢املبدأ رقم:

٣- إذا نتج رضر عن عقد التأمني فإن ذلك الرضر يمكن أن يكون سبباً لدعو
ة التقصريية وال يغري الطاعنة القول بأن وثيقة التأمني تعويض بموجب املسؤولي

املربمة بني املطعون ضده والطاعنة تنص عىل عدم مسؤولية الطاعنة عن أي توقف 
 للمركبة إذ إن الدعو كام أرشنا هي دعو املسؤولية التقصريية.

 م٢٩/٤/٢٠٠٦جلسة –مدين ثانية عليا ٢٠٠٦لسنة٦٦(الطعن رقم
 )٦قس  – ٦٠املبدأ رقم:

باستقراء االختصاصات الواردة حرصياً يف البنود السابقة الثامنية سالفة الذكر، -٤
وبالرجوع لوقائع الدعو التي نحن بصددها ومستنداهتا ال نجد أن الرضر 

م) يقع حتت ٣٦٤/٢٠٠٦املوجب للتعويض الذي حاق بالطاعنة يف الطعن (
قضاء اإلداري بالفصل يف غطاء أي من البنود املشار إليها ولكي ختتص حمكمة ال

مثل هذه اخلصومات، كان يلزم أن يكون الرضر املدعى به املوجب للتعويض مما 
) من قانون ٦يدخل حتت مظلة بند من البنود الثامنية املذكورة الواردة يف املادة (
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القضاء اإلداري وبانتفاء انتامء الرضر يف اخلصومة التي نحن بصددها ألي من 
ة يف املادة املذكورة تنتفي الوالية يف االختصاص للقضاء الغطاءات الوارد

) من ٨اإلداري، وتنعقد الوالية يف االختصاص للقضاء العادي بحكم املادة (
م) واملعدل ٩٠/١٩٩٩قانون السلطة القضائيّة، الصادر باملرسوم السلطاين رقم (

ة القائمة م) عىل أساس املسؤولية التقصرييّ ١٤/٢٠٠١باملرسوم السلطاين رقم (
 عىل اخلطأ والرضر وعالقة السببيّة بينهام، ومسؤولية التابع عن متبوعة.

 م٢١/٤/٢٠٠٧مدين أوىل علياجلسة٢٠٠٦لسنة٣٦٩،٣٦٨،٣٦٤(الطعون أرقام
 )٧س ق – ٤٧املبدأ رقم:

) عالقة ٣) الرضر ( ٢) اخلطأ (١أركان املسؤولية التقصـريية ثالثـة هي (-٥
 .السببية ما بني اخلطأ والرضر

 اخلطأ هو إخالل بالتزام قانوين وهو دائام التزام ببذل عناية وهو أن يتحر
الشخص يف سلوكه اليقظة حتى ال يرض بالغري فإذا انحرف عن هذا السلوك 
الواجب وكان من القدرة عىل التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف، كان هذا 

 االنحراف خطأ يستوجب مسؤوليته التقصريية.
موضوعي وليس معياراً ذاتيا فيقاس االنحراف بسلوك شخص  معيار التعدي

 نجرده من ظروفه الشخصية فينطبق ما يعرف بمقياس الرجل العادي.
يقع عبء إثبات اخلطأ يف ركنه املادي وهو التعدي عىل املرضور، وللمحكمة 

ه العليا الرقابة عىل قيام ركن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية؛ ألنه وبالرغم من كون
ركنا ماديا ويعترب من مسائل الواقع إال أن وصفه القانوين أنه انحراف عن املألوف 

 من سلوك الشخص العادي ويعترب من مسائل القانون.
 م١٢/١٠/٢٠٠٥جلسة -مدين عليا٢٠٠٥ةلسن٨٢(الطعن رقم

 )٥س ق – ٧١املبدأ رقم:
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 مسؤولية عقدية
 القواعد

 ٢ -١....................... .....ة......................مسؤولية عقدي
 موجز القواعد:

 مسؤولية عقدية:
املسؤولية العقدية املوجبة للتعويض تتحقق إذا ما ثبت خطأ املدين سواءً متثل -١

 هذا اخلطأ يف عدم تنفيذ االلتزام أو يف التأخر يف تنفيذه ونتج عن ذلك اخلطأ رضر.
عد العامة املقررة جلميع العقد غري املسمى خيضع يف تكوينه ويف آثاره للقوا-٢

 العقود . تعذر تنفيذ العقد يؤد لقيام املسؤولية العقدية املوجبة للتعويض.
 (القواعد القانونية):

 مسؤولية عقدية:
إن العقد رشيعة املتعاقدين فال جيوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني أو -١٩

ني وما تعقده إرادتان ال حتله لألسباب التي يقررها القانون ألن العقد وليد ارادت
 إرادة واحدة.

التعويض عن الرضر يف املسؤولية العقدية من حيث األصل فهو مقرر قانوناً متى 
حتققت رشائطه سواءً كان االلتزام الذي مل ينفذ التزاماً بدفع مبلغ من النقود أم 

صل خالف ذلك، فقط هنالك طرق خمتلفة لتقدير التعويض فتارة ـ وهذا هو األ
تقوم املحكمة بتقدير التعويض وهذا هو التعويض القضائي وطوراً يكون تقديره 
مقدماً باتفاق الطرفني وهذا هو التعويض االتفاقي أو الرشط اجلزائي وأحياناً 
يكون التقدير عن طريق القانون كام يف حتديد سعر الفائدة وهذا هو التعويض 

 القانوين.
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يجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء الرضر املبارش هو ما يكون نت
به ويعترب الرضر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

 معقول أما الرضر املتوقع فهو الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
ين سواءً متثل هذا املسؤولية العقدية املوجبة للتعويض تتحقق إذا ما ثبت خطأ املد

اخلطأ يف عدم تنفيذ االلتزام أو يف التأخر يف تنفيذه ونتج عن ذلك اخلطأ رضر 
مبارش ومتوقع وحتققت رابطة السببية بني اخلطأ والرضر وال يشرتط للحكم 
بالتعويض أن يكون متفقاً عليه كجزاء يف العقد ألن يف ذلك خلطاً بني مبدأ 

 لتعويض.استحقاق التعويض وطرق تقدير ا
التعويض عن الرضر عند اإلخالل بالعقد مقرر بقوة القانون إذا توافرت أركانه 
ورشائطه وال حيتاج أن ينص عليه يف العقد إال إذا اختار طرفا العقد حتديد مقداره 

 سلفاً عند التعاقد.
 م٣/١٢/٢٠٠٥جلسة -اري علياجت٢٠٠٥لسنة٩٨(الطعن رقم

 )٥س ق – ٩٨املبدأ رقم:
رر قانونا وفقاً للقواعد العامة أن العقد غري املسمى خيضع يف تكوينه من املق -٢٠

ويف اآلثار التي ترتتب عليه للقواعد العامة التي تقررت جلميع العقود شأنه يف 
ذلك شأن العقد املسمى ووفقا لتلك القواعد العامة فإن العقد رشيعة املتعاقدين 

 أو لألسباب التي يقررها القانون فال جيوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني
وجيب تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 
وتأسيساً عىل ما تقدم بيانه فبعد أن تفرس املحكمة العقد وحتدد نطاقه ال ينبغي إال 

ماُ أن تلزم املتعاقدين تنفيذ مجيع ما اشتمل عليه، مادام العقد نشأ صحيحاً ملز
وتطبق املحكمة العقد كام لو كانت تطبق قانوناً ألن العقد يقوم مقام القانون يف 
تنظيم العالقة التعاقدية فيام بني الطرفني وإن تعذر التنفيذ قامت املسؤولية العقدية 

 املوجبة التعويض.
 م١٥/٢/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥لسنة٢٠٩(الطعن رقم

 )٦س ق – ٨٢املبدأ رقم:
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 مصلحة
 قواعدال

 ٢ – ١..................... .................................مصلحة...
 موجز القواعد:

 مصلحة:
املصلحة النظرية البحتة ال تكفى لنقض احلكم بالرغم من وجود أسباب -١

صحيحة لنقضه . رشطه . أن يتبني للمحكمة أن الطاعن لن جياب إىل طلباته التي 
مؤداه . بحث املحكمة العليا ملا قد يقىض به بعد  رفضها احلكم املطعون فيه .

 النقض.
 ال جيوز للطاعن إبداء أو التمسك بدفاع ال مصلحة له فيه.-٢

 (القواعد القانونية):
 مصلحة:

من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه قد يستند الطعن بالنقض إىل أسباب -١
عليا ما قد يقيض صحيحة تؤدي حتامً إىل نقض احلكم ومع ذلك تبحث املحكمة ال

به بعد النقض سواء كانت األسباب قانونية رصفه أو خيالطها واقع فإن تبني هلا أنه 
بالرغم من خطأ احلكم فسوف ال جياب الطاعن إىل طلباته التي سبق للحكم 
املطعون فيه أن رفضها فإن املحكمة ال تقيض بنقض احلكم استناداً إىل أن القضاء 

مصلحة نظرية بحته. بنقض احلكم لن حيقق سو 
 م٤/١/٢٠٠٦جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥نةلس٢٠٧،٢٠٦(الطعنني رقم

 )٦س ق – ٦٨املبدأ رقم:
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وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من املقرر أنه ال جيوز للطاعن إبداء دفاع -٢
ال مصلحة له فيه، وإذ كان الطلب الوقتي بوقف تنفيذ قرار فصل املطعون ضده 

العامل وحده وهو املطعون ضده حسبام تقيض بذلك املادة هو حقا مقرر املصلحة 
) من قانون العمل ومن ثمَّ ال جيوز للطاعن أن يتمسك بدفاع ليس له احلق ١٠٦(

 يف إبدائه.
 م١٤/١/٢٠٠٨جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧ةلسن١٩٧(الطعن رقم

 )٨س ق – ١٠٧املبدأ رقم:
 مقاصة

 القواعد
 ١............................ ......اصة...........................مق

 موجز القواعد:
 مقاصة:

 طلب املقاصة. أثره .وجوب إجرائها. رشطه.-١
 (القواعد القانونية):

 مقاصة:
 ١٢٦و١٢٥و١٢٤و١٢٣إذا متسك باملقاصة من له مصلحة فيها وفقاً للمواد -١

 طلبه من قانون اإلجراءات املدنية و التجارية فإنه يتعني عىل املحكمة أن جتيبه إىل
فتقيض الدين الذي له بالدين الذي عليه بالرشوط املعروفة قانوناً وهي أن يكون 
كل من طريف املقاصة مسؤوالً شخصياً وصالحية كل من الدينني للمطالبة به 

 قضائياً وأن يكون معلوم املقدار إىل آخر ذلك.
 م٧/١٠/٢٠٠٦جلسة -رشعي عليا٢٠٠٦نةلس١٢(الطعن رقم

 )٧قس  – ٢املبدأ رقم:



٤١٤ 
 

 مقربة
 القواعد

 ١.................................. ...........مقربة..................
 موجز القواعد:

 مقربة:
دعو اتفاق العلامء بجواز االنتفاع بأرض املقربة إذا بىل اجلسد وصار رفاتاً -١

 باطلة ملخالفتها السنة الثابتة.
 (القواعد القانونية):

 مقربة:
لامء بجواز االنتفاع بأرض املقربة بالغرس والزرع والبناء وأي دعو اتفاق الع-١

يشء من وجوه االنتفاع إذا بىل اجلسد وصار رفاتاً فإهنا دعو مردودة ملخالفتها ما 
ثبت من السنة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم، فقد ورد عنه صىل اهللا 

 .عليه وسلم النهي الشديد عن امليش واجللوس عليها
 م٢١/٥/٢٠٠٦جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٦لسنة٨٢(الطعن رقم

 )٦س ق – ٤٢املبدأ رقم:
 مكافأة

 القواعد
 ١.......................... ...............................مكافأة....

 موجز القواعد:
 مكافأة:

حساب مكافأة هناية اخلدمة عىل أساس األجر األسايس . التعويل عىل استامرة -٢
العمل يف حتديد األجر األسايس إذا مل يبينه عقد العمل . البيانات التي يثبتها  مكتب

 املوظف الرسمي رواية عن الغري جيوز دحضها بإثبات عكسها.



٤١٥ 
 

 (القواعد القانونية):
 مكافأة:

 ٣٩مكافأة هناية اخلدمة حتسب طبقاً لألجر األسايس عىل ما تقيض به املادة -٢١
ابت أن عقد الطاعن مل يبني فيه مقدار األجر األسايس من قانون العمل وملا كان الث

فإن تعويل حمكمة املوضوع عىل استامرة  مكتب العمل يف حتديد األجر األسايس 
بحسباهنا مستنداً رسمياً أثبت فيه موظف رسمي ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً 

انون لألوضاع القانونية ويف حدود سلطته واختصاصه يكون موافقاً لصحيح الق
ذلك أن من املقرر وفقاً للقواعد العامة يف اإلثبات أن ما تم من املوظف الرسمي 
عىل يديه وما تلقاه من ذوي الشأن يف صدد الورقة الرسمية يكون حجة عىل 
الكافة ما مل يطعن عليه بالتزوير وما أثبته املوظف الرسمي رواية عن الغري جيوز 

 دحضه بإثبات عكسه.
 م٨/٥/٢٠٠٦جلسة -عاميل عليا٢٠٠٥نةسل١٩٤(الطعن رقم

 )٦س ق – ١٠٨املبدأ رقم:
 مؤسسة

 القواعد
 ١................................... ........................مؤسسة

 موجز القواعد:
 مؤسسة:

املؤسسة الفردية ومالكها وجهان لذمة مالية واحدة . التزام املالك بام يقع عىل -٣
 ذمة املؤسسة.

 قانونية):(القواعد ال
 مؤسسة:

ة ال تنفصل عن ذمة -٢٢ املقرر يف قضاء املحكمة العليا أن ذمة املؤسسة الفرديّ
مالكها، فاملؤسسة ومالكها مها وجهان لذمة ماليّة واحدة . ومن ثم فااللتزامات 

 التي تقع عىل ذمة املؤسسة املاليّة هي يف واقع األمر مما يلزم به مالك املؤسسة .
 م٤/٤/٢٠٠٧جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦نةلس٣١٣(الطعن رقم

 )٧س ق – ١٤٧املبدأ رقم:



٤١٦ 
 

 ميعاد
 القواعد

 ١............ ..............................................ميعاد..
 موجز القواعد:

 ميعاد:
للعامل الذي يفصل من عمله رفع شكواه إىل دائرة تسوية املنازعات العاملية خالل 

) من قانون العمل، وذلك اإلجراء خيرج ١٠٦ادة (مخسة عرش يوماً وفق نص امل
) من ذات القانون فيام يتعلق بسقوط احلق يف املطالبة ٧عن النص الوارد باملادة (

بالتقادم. أثره عدم قبول الشكو حالة تقديمها للدائرة املختصة بعد مخسة عرش 
 يوماً.

 (القواعد القانونية):
 ميعاد:

لصواب عندما ساير حمكمة أول درجة من أن احلكم املطعون فيه جانبه ا-٢٣
رفض الدفع بعدم قبول الشكو لتقديمها بعد امليعاد املنصوص عليه باملادة 

) من ذات ٧) من قانون العمل وأسس رفضه هذا عىل أن نص املادة (١٠٦(
) من ١٠٦القانون تضمن كافة املطالبات خالل عام ويرد عليه بأن نص املادة (

راءات رفع الشكو إىل دائرة تسوية املنازعات العاملية قانون العمل تبني إج
وحددهتا بخمسة عرش يوماً للعامل الذي يفصل من العمل وهذا اإلجراء خيرج 

) من ذات القانون التي تقر فيها بسقوط حق ٧من النص العام الوارد يف املادة (
ن بعد العامل يف املطالبة بأي حق من احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانو

 انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه .
 م٣/٣/٢٠٠٨جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧نةلس٢٢٩(الطعن رقم

 )٨س ق – ١٠٨املبدأ رقم:



٤١٧ 
 

 مرياث
 القواعد

 ١......................... ........................مرياث............
 موجز القواعد:

 مرياث:
من تطبيق أحكام املواريث استثناء حاالت مرياث البنت واجلد وذوي األرحام -٤

التي نص عليها قانون األحوال الشخصية وارد عىل سبيل احلرص. مؤداه. خمالفة 
مذهب املورث ما نص عليه القانون يف غري تلك احلاالت يطبق عليها نصوص 

 القانون.
 (القواعد القانونية):

 مرياث:
نه استثنى ) من قانون األحوال الشخصية ال يمكن تطبيقه أل٢٨١نص املادة (-٢٤

ثالث حاالت من تطبيقه وهي حالة مرياث البنت واجلد وذوي األرحام وأن 
احلالة موضوع النزاع ليست من بني تلك احلاالت، ومل يرد يف صحيفة الطعن ما 

 يقدح يف سالمة عدم تطبيق املحكمة للنص املذكور
 م٢٢١/٢/٢٠٠٩جلسة -رشعي عليا٢٠٠٨ةلسن٨١(الطعن رقم

 )٩س ق – ٥املبدأ رقم:
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٤١٩ 
 

 نسب
 القواعد

 ٢ -١................................. ....نسب.......................
 موجز القواعد:

 نسب:
قرار أو من املقرر فقهاً وقضاءً أن النسب ال يثبت إال بالفراش الصحيح  أو باإل-١

 البينة.
زواج الرجل بامرأة حامل . أثره . يلحقا لولد بأمه، ويفرق بني الزوجني . علة -٢

 ذلك . احلمل مانع رشعي ال يصح معه العقد.
 (القواعد القانونية):

 نسب:
من املقرر فقهاً وقضاءً أن النسب ال يثبت إال بالفراش الصحيح أو باإلقرار أو -١

 البينة.
ال تكفي بنفسها إلثبات دعو النسب يف حال اإلنكار   "قدشهادة ميالد بدل فا

 وعدم صحة قيام الزوجية .
 م٨/١٠/٢٠٠٥جلسة -رشعي عليا٢٠٠٥نةلس٣٠(الطعن رقم

 )٥س ق – ٢٦املبدأ رقم:
 ١٥احلمل مانع رشعي ال يصح العقد باملرأة حال احلمل كام ورد ذلك باملادة -٢

مة لكل مانع رشعي ومنها مانع من قانون األحوال الشخصية حيث إهنا جاءت عا
احلمل فإذا تزوج رجل بامرأة حامل فالولد ولدها دونه وال يلحق به، ويفرق 

 بينهام.
 م٢٧/١/٢٠٠٧جلسة -رشعي عليا٢٠٠٦نةلس٦٩(الطعن رقم

 )٧س ق – ١٤املبدأ رقم:



٤٢٠ 
 

 نزع ملكية
 القواعد

 ٢ – ١...............................ية........................نزع ملك
 موجز القواعد:

 نزع ملكية:
حكم املحكمة بإلغاء التمديد لألرض لرفع الرضر ال يكيف بأنه نزع للملكية -١

 . نتيجته . ال يصح الطعن عليه بمخالفته لقانون نزع امللكية.
امللكية التي نزعت للصالح العام بقانون نزع امللكية. خترج من ملكية صاحبها -٢

 ع واملطالبة هبا، الترصف فيها يكون للدولة .بمجرد التعويض وليس له الرجو
 (القواعد القانونية):

 نزع ملكية:
هذه الدعو املاثلة ليست من باب نزع امللكية وإنام من باب رفع الرضر -٣

وإعادة احلال عىل ما كان عليه قبل التمليك إذ إن التمليك متديد حادث عىل 
امللك مل يستقر للمدعي بعد الطريق واضح الرضر بّنيُ الفساد وبذلك يتضح ان 

فيام مدد له ورفع الرضر واجب واملصلحة العامة مقدمة عىل اخلاصة والرضر مزال 
أينام كان ولئن كانت اجلهة املانحة مل يتضح هلا الرضر من التمديد وأحسنت الظن 
يف طالبه فقد وضح الصبح وتبني الرضر واضحاً دون لبس ويف احلديث الرشيف 

 . "من طريق املسلمني طوقه اهللا يوم القيامة يف سبع أراض  من أخذ شرباً  "
 م١٠/٢/٢٠٠٧جلسة-مدين أوىل عليا٢٠٠٦لسنة٣٤٩(الطعن رقم

 )٧س ق – ٤١املبدأ رقم:
املالك الذي تنزع ملكيته للصالح العام ويعوض تعويضاً عادالً وفقاً للقانون -٤

املطالبة باألرض بعد أن فإن تلك امللكية تنتهي عند ذلك احلد وال جيوز له العودة و
تنازل عنها وتسلم قيمتها وأصبحت يف ملكية جهة حكومية أخر تسلمها 

 بموجب القانون وعوضت صاحبها تعويضاَ عادالً .
 م١٥/١١/٢٠٠٩جلسة -مدين عليا٢٠٠٩ةلسن٣١٩( الطعن رقم

 )١٠س ق – ٢٣املبدأ رقم:



٤٢١ 
 

 نرش
 القواعد

 ٢ -١........................................................نرش......
 موجز القواعد:

 نرش:
نرش الصحافة حلكم صدر علنيا يعترب ممارسة لعملها يف إطار القانون . أثره . ال -١

 تلزم بالتعويض ما مل يتم نرشه قبل النطق باحلكم أو كان خمالفا للواقع.
٢- نرش صورة الشخص املنشورة سابقا يف إعالنات جتارية وغري مسجلة لد

رة محاية امللكيّة ال يعد خطأ أو تعديا عىل أرسار حياته اخلاصة أو العائليّة دائ
 املحميّة قانوناً.

 (القواعد القانونية):
 نرش:

إنام تم نرشه مل خيرج عن دائرة احلقيقة يف ذلك الوقت فاملستأنف ضده اقامت -٣
بنرش حكم علني صدر يف حماكمة علنية وهذا األمر يدخل يف نطاق اختصاص 

صحافة وهي هبذا مارست عملها يف إطار احلدود التي رسمها القانون، ويمكن ال
اعتبار النرش غري قانوين يف حالة نرش اخلرب قبل النطق باحلكم أويف حالة نرشه خمالفاً 

 للواقع، أما واحلال خالف ذلك فال وجه لطلب التعويض املقدم من املستأنفني.
 م٥/٣/٢٠٠٦جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٥لسنة٢٣٤(الطعن رقم

 )٦س ق – ١٩املبدأ رقم:
 م٢٥/١٢/٢٠٠٥جلسة -دين ثانية عليام٢٠٠٥لسنة٢٣٥(الطعن رقم

 ) ٥س ق -   ٥٣املبدأ رقم:
الوقائع ال تبني أي تعد عىل مقومات شخصيّة املطعون ضدها أو حياهتا -٤

اخلاصة، أضف إىل ذلك الصورة غري مسجلة لد دائرة محاية امللكيّة اخلاصة 
أو باسم ................ مالك ................ الذي استعمل سابقاً  باسمها

تلك الصورة للمطعون ضدها، وعالوة عىل ذلك تلك الصورة نرشت يف 
عة للجمهور فإذاً ال يمكن أن تشكل خطأ أو تعديا عىل  ة موزّ إعالنات جتاريّ

املحميّة قانوناً ال  املطعون ضدها يف أمور تتعلق بأرسار حياهتا اخلاصة أو العائليّة



٤٢٢ 
 

بإصدار قانون املطبوعات  ٤٩/٨٤من املرسوم السلطاين رقم  ٣١سيام املادة 
 والنرش ما جيعل السبب مؤسسا يؤدي إىل نقض احلكم املطعون فيه.

 م٦/٥/٢٠٠٧جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٧لسنة١١٠(الطعن رقم
 )٧س ق – ٨٧املبدأ رقم:

 نظام عام
 القواعد

 ١........................... ...............................نظام عام
 موجز القواعد:

 نظام عام:
الدفوع املتعلقة بالنظام العام جيوز للمحكمة أن تثريها من تلقاء نفسها دون -١

 طلب من أحد اخلصوم.
 (القواعد القانونية):

 نظام عام:
قاء نفسها دون الدفوع املتعلقة بالنظام العام جيوز للمحكمة أن تثريها من تل-١

طلب من أحد اخلصوم. إن اتفاق املطلق مع مطلقته البائنة منه بينونة كرب عىل 
الرجوع إىل العرشة الزوجية أمر باطل، وال جيوز رشعاً، وعىل املحكمة التعرض له 

 من تلقاء نفسها؛ ألنه من النظام العام.
 م٨/١٠/٢٠٠٥جلسة -رشعي عليا٢٠٠٥نةلس٢٦(الطعن رقم

 )٥س ق – ٢٣:املبدأ رقم
 نفقة

 القواعد
 ١............................. ................................نفقة..

 موجز القواعد:
 نفقة:

مراعاة  -رشطه -إن تقدير النفقة وإن كان من اختصاص حمكمة املوضوع-١
 جانبي املنفق واملنفق عليه.



٤٢٣ 
 

 (القواعد القانونية):
 نفقة: 

من اختصاص حمكمة املوضوع إال أهنا جيب أن حتمل إن تقدير النفقة وإن كان -٢
قضاءها عىل أسباب سائغة وأدلة ظاهره. جيب عند تقدير النفقة مراعاة جانبي 

 املنفق واملنفق عليه.
 م١/١/٢٠٠٥جلسة -رشعي عليا٢٠٠٤سنةل٣٥(الطعن رقم

 )٥س ق – ٢املبدأ رقم:
 نقل بضاعة

 القواعد
 ١............................. ..نقل بضاعة.........................

 موجز القواعد:
 نقل بضاعة:

عدم توجيه اإلخطار الكتايب هبالك أو تلف البضاعة املرسلة قرينة بسيطة ــ -١
) من القانون البحريــ عىل أن الناقل سلم البضاعة باحلالة ٢٥٥وفقا لنص املادة (

ملحددة لإلخطار التي وصفت هبا يف سند الشحن ويصح إثبات العكس . املدة ا
 ليست من النظام العام .

 (القواعد القانونية):
 نقل بضاعة:  

) من القانون البحري والذي مؤداه أن عدم ٢٥٥القول بإلزامية نص املادة (-١
توجيه اإلخطار الكتايب هبالك أو تلف البضاعة املرسلة قرينة عىل أن الناقل قد 

لشحن، ليس صحيحاً عىل إطالقة سلم البضاعة باحلالة التي وصفت هبا يف سند ا
ذلك أن ما ورد يف هذا النص جمرد قرينة قابلة إلثبات العكس من قبل املرسل إليه 
أو من حيل حمله وأن املدة املحددة لإلخطار ليست من النظام العام، وبام أن الطاعنة 



٤٢٤ 
 

قد خاطبت املطعون ضدها الثانية (وكيل السفينة) بشأن ذلك العجز يف األعمدة 
املطعون ضدمها ردت عليها بام يفيد بإكامل النقص فإن هذا يكفي الستبعاد  وأن

 الستمرار املكاتبات بني الطرفني ) من القانون البحري ٢٥٥تطبيق أحكامه املادة (
 م٢٨/١٠/٢٠٠٩سةجل -جتاري عليا٢٠٠٩لسنة١٧٢( الطعن رقم

 )١٠س ق – ٧٦املبدأ رقم:
 نقل مرصيف

 القواعد
 ١................... ..........................نقل مرصيف...........

 موجز القواعد:
 نقل مرصيف:

النقل املرصيف عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً من املال يف اجلانب املدين من -١
حساب اآلمر بالنقل وىف اجلانب الدائن من حساب آخر لآلمر أو لشخص آخر 

عية رضا، وحمل، وسبب . شكلية لد نفس البنك أو لبنك آخر . اركانه . موضو
الكتابة . عدم اشرتاط القانون لشكل أو أسلوب معني للتدوين . األمر بالنقل قد 
يكون بخطاب من اآلمر وقد يكون عىل أوراق مطبوعة يعدها البنك لعمالئه . 
قيام البنك بالنقل دون وجود رصيد كايف بحساب اآلمر جيعل البنك مقرضاً 

 املبلغ. ويكون له حق استيفاء
 (القواعد القانونية):

 نقل مرصيف:
النقل املرصيف عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا يف اجلانب املدين من -١

حساب اآلمر بالنقل بناء عىل أمر كتايب منه ويف اجلانب الدائـن مـن حساب آخر 
لنفس اآلمر أو لشخص آخر لد نفس البنك أوبنك آخر وجيب لصحة األمر 

 عني من األركان:توفر نو



٤٢٥ 
 

األركان املوضوعية : ملا كان األمر بالنقل ترصف منشؤه اإلرادة املنفردة للعميل 
فيتعني لصحة هذا الترصف توافر األركان الرضورية لسائر الترصفات االرادية 

 من رضا وحمل وسبب.
األركان الشكلية : إن األمر بالنقل ترصف شكيل ذلك أن قانون التجارة اشرتط 

 معينة تتجسد يف الكتابة. شكلية
من قانون التجارة ولكن  ٣٦٤األمر بالنقل هو أمر كتايب وفق ما نصت عليه املادة 

القانون مل يشرتط شكالً خاصاً أو أسلوباً معيناً يف التدوين فقد يكون بخطاب من 
اآلمر إىل البنك وقد يكون عىل ورقة مطبوعة مما يضعه البنك حتت ترصف عمالئه 

البنك بالنقل دون أي يكون بحساب اآلمر رصيد كاف كان البنك  وإذا قام
 بالنسبة لآلمر يف مركز املقرض ويكون له أن يستويف منه املبلغ الذي قام بنقله.

 م١٥/٦/٢٠٠٦جلسة -ياجتاري عل٢٠٠٥لسنة٢١٣(الطعن رقم
 )٦س ق – ٨٠املبدأ رقم:

 م٥/١/٢٠٠٥جلسة -جتاري عليا٢٠٠٤نةلس٩٧الطعن رقم
 )٥س ق -  ٢ماملبدأ رق

 نقل كفالة
 القواعد

 ١............................ ...الة..........................نقل كف
 موجز القواعد:

 نقل كفالة:
ال يلزم جربا صاحب العمل بنقل كفالة العامل األجنبي بعد انتهاء عالقة -١

ادة العامل العمل إىل جهة عمل أخر، وإنام جيوز ذلك بالرتايض، ولكنُّه يلزم بإع
 غري العامين إىل بلده.



٤٢٦ 
 

 (القواعد القانونية):
 نقل كفالة:

ال يلزم جربا صاحب العمل بنقل كفالة العامل األجنبي بعد انتهاء عالقة -١
العمل إىل جهة عمل أخر، وإنام جيوز ذلك بالرتايض، ولكنُّه يلزم بإعادة العامل 

 غري العامين إىل بلده.
 م١٠/١/٢٠٠٥جلسة -ة علياعاملي٢٠٠٤لسنة١٠٥(الطعن رقم

 )٥س ق – ٥املبدأ رقم:
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 هبة
 القواعد

 ١........................... ..........هبة...........................
 موجز القواعد:

 هبة:
. رشطه . أن ال يقصد الواهب اهلبة ألحد األبناء دون األخرين صحيحة -١

تفضيل أحد الورثة بال مربر . يقوم مقام القارص يف قبض اهلبة وليه. إذا ثبتت اهلبة 
 فإن عدم تسجيلها يف السجل العقاري ال يرتتب عليه بطالهنا.

 (القواعد القانونية):
 هبة:

ر الواهب مل يقصد تفضيل املوهوب هلا عىل بقية االخرين وإنام قصد أمراً آخ-١
وهو أن املوهوب هلا خمتلة العقل وغري قادرة عىل الكسب وال معيل هلا كزوج أو 
ولد لذلك السبب فقط وهبت لك األرض كمساعدة للموهوب هلا ولعلها ال جتد 
مأو بعد وفاة الواهب فهو عىل هذا األساس مل خيطئ فيام فعله. دعو عدم 

اب عليه أن القارص يقبض له القبض للهبة وألن املوهوب هلا خمتلة العقل واجلو
ويل أمر هو هذا األمر قد تم عىل يد الواهب. وأما عن عدم تسجيل األرض باسم 
املوهوب هلا لد اجلهة املعنية فهذا ال يبطل اهلبة طاملا يوجد ما يثبت إقرار 

 الواهب.
 م١/٤/٢٠٠٦جلسة -مدين ثانية عليا٢٠٠٦لسنة٣٣(الطعن رقم

 )٦س ق – ٥٨املبدأ رقم:



٤٢٩ 
 

 توحيد املبادئ هيئة
 القواعد

 ١هيئة توحيد املبادئ................................................. 
 موجز القواعد:

 هيئة توحيد املبادئ:
) من قانون السلطة القضائية تطبق ٩اإلحالة إىل اهليئة التي أشارت إليها املادة (-١

ف ما استقرت عند صدور أحكام خيالف بعضها البعض. وجود حكم واحد خيال
 عليه األحكام من بعد ليس موجبا إلحالته إىل اهليئة املشار إليها.

 (القواعد القانونية):
 هيئة توحيد املبادئ:

) من قانون ٩فيام يتعلق بطلب إحالة الطعن عىل اهليئة املشار إليها باملادة (-١
كمة العليا إذا تبني إلحد دوائر املح "السلطة القضائية فقد قررت هذه املادة أنه 

عند نظر أحد الطعون أنه صدر منها، أو من إحد دوائر املحكمة أحكام سابقة 
خيالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة 
صادرة من املحكمة العليا تعني عليها إحالة الطعن إىل هيئة تشكل برئاسة رئيس 

عضوية عرشة من األقدم فاألقدم من نواب املحكمة أو األقدم فاألقدم من نوابه و
 الرئيس وقضاة املحكمة.

وحيث يتضح من عبارة هذا النص أنه الجمال النطباقه عىل موضوع احلال ألنه 
يتعلق بأحكام سابقة خيالف بعضها البعض يف حني أن األمر يف الصورة املاثلة ال 

والذي أخذ م ٦٣/٢٠٠٣يتعد احلكم الصادر عن املحكمة العليا حتت رقم 



٤٣٠ 
 

باملانع األديب الذي حيول دون مطالبة العامل بحقوقه واحلكم الصادر من نفس 
م والذي مل يأخذ باملانع ٩٩/٢٠٠٦م حتت رقم ٢٧/١١/٢٠٠٦املحكمة بتاريخ 

األديب وهو الذي آل إىل الطعن املاثل بعد صدور قضاء حمكمة اإلحالة فتعني تبعاً 
 ع إليها أعاله.لذلك رفض اإلحالة عىل اهليئة امللم

 م١٢/١١/٢٠٠٧جلسة -عاميل عليا٢٠٠٧لسنة١٢٩(الطعن رقم
 )٨س ق – ١٠١املبدأ رقم:

 هيئة مغايرة
 القواعد

 ١.......................... .....ة........................هيئة مغاير
 موجز القواعد:

 هيئة مغايرة:
حمكمة أول درجة  نظر القضية هبيئة مغايرة ليس رشطا عند إعادة القضية إىل-١

) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية. ٢٢٨للحكم يف املوضوع وفقاً للامدة (
علة ذلك. عدم نص املادة عىل ذلك. احلكم بعدم جواز نظر الدعو لرفعها من 

 غري ذي صفة ليس فصالً يف املوضوع.
 (القواعد القانونية):

 هيئة مغايرة:-١
طعن ينعى احلكم املطعون فيه ملخالفته املادة إن ما جاء به السبب األول يف ال-٢

بإعادة  "من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجارية مردود وهذا النص واضح  ٢٢٨
ولوكان املرشع هيدف إىل  "القضيّة إىل حمكمة أول درجة للحكم يف موضوعها 

لك غري ذلك ألشار إليه رصاحة بإعادة الدعو إىل حمكمة أو دائرة مغايرة ويؤيد ذ



٤٣١ 
 

إن حمكمة االستئناف حني أعادت الدعو إىل ذات املحكمة، فألن األخرية مل 
تفصل يف موضوع الدعو بعد، لكي يمنع عليها قانوناً إعادة نظرها من جديد، 
وهذا املبدأ من الثوابت القانونيّة والقضائيّة واحلكم طبّق صحيح القانون فالسبب 

 غري سديد يف رفض.
 م٢٦/١٠/٢٠٠٨جلسة -دين ثانية عليام٢٠٠٨لسنة١١٧(الطعن رقم

 )٩س ق – ٢٠املبدأ رقم:

 هيئة تنظيم االتصاالت
 القواعد

 ١...................... ..التصاالت...................هيئة تنظيم ا
 موجز القواعد:

 هيئة تنظيم االتصاالت:
 الرجوع –رشطه  –اللجوء إىل القضاء يف الشكو املتعلقة بتنظيم االتصاالت -١

أوالً إىل هيئة تنظيم االتصاالت. عدم اللجوء إىل اهليئة أوالً لسبب رفض 
.الدعو 

 (القواعد القانونية):
 هيئة تنظيم االتصاالت:

) من قانون تنظيم االتصاالت أعطى هيئة تنظيم ٨/١٨نص املادة (-١
) من القانون أعطاها سلطات واسعة ١/٢االتصاالت وهي املرفقة يف املادة (

) والتي تقرأ : تبارش اهليئة مجيع ٨/١٨دافها ومنها ما جاء باملادة (لتحديد أه



٤٣٢ 
 

االختصاصات وجتري مجيع الترصفات واألعامل الالزمة لتحقيق أهدافها وعىل ا 
 ألخص ما يأيت : 

) فحص الشكاو املقدمة من املنتفعني أو املرخص هلم أومن أي شخص ١٨(
 ا . آخر ذي صفة واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهن

) فإن النص األول أعطى اهليئة حق ١مكراً (٥١مكرر) و( ٥١أما نصا املادتني (
اختاذ إجراءات معينة يف حالة ثبوت خمالفة ألحكام القانون واللوائح والقرارات 
الصادرة تنفيذاً له، والنص اآلخر أعطى من اختذت ضده تلك اإلجراءات أن 

ن تاريخ إخطاره، صحيح أنه ذين يطلب من اهليئة مراجعة قرارها خالل شهر م
النصني ال يمنع ان من حق اللجوء إىل القضاء ولكن املرشع أراد تنظيم عملية 
االتصاالت بإقامة هيئة االتصاالت ككيان، وعهد إليها ببعض االختصاصات 
قبل اللجوء إىل القضاء واهلدف من ذلك هو احلد من اللجوء إىل القضاء يف كل 

اإلجراءات بشأن اخلدمة التي تؤد للعمالء فالشكو صغرية وكبرية، فرتب 
تكون أوالً للهيئة فإذا هنت األمر لصالح الشاكي كان هبا وإذا رأ اللجوء إىل 

 ٥١و ٨/١٨القضاء فالطريق أمامه مفتوح بعد استيفاء القيد الوارد باملادتني (
 مكرر).

 م١٠/١٠/٢٠٠٩جلسة –مدين عليا ٢٠٠٨لسنة٨٢٧( الطعن رقم
 )١٠س ق – ٣٢أ رقم:املبد
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 وفاء
 القواعد

 ١................................ .........فاء.....................و
 موجز القواعد:

 وفاء:
قية املدينني تربأ قبل إذا وىفّ أحد املدينني املتضامنني بكل الدين فإن ذمة ب-١

الدائن، إال أن أسباب االنقضاء األخر غري الوفاء من إبراء وجتديد ومقاصة 
واحتاد ذمة وتقادم فإهنا إذا حتققت بالنسبة إىل أحد املدينني املتضامنني اقترص أثرها 
عليه دون أن تتعداه إىل سائر املدينني وال حيتج هبا أي من هؤالء إال بقدر حصة 

 الذي قام به سبب االنقضاء. املدين
 (القواعد القانونية):

 وفاء:
إذا وىفّ أحد املدينني املتضامنني بكل الدين فإن ذمة بقية املدينني تربأ قبل -١

الدائن، إال أن أسباب االنقضاء األخر غري الوفاء من إبراء وجتديد ومقاصة 
 املتضامنني اقترص أثرها واحتاد ذمة وتقادم فإهنا إذا حتققت بالنسبة إىل أحد املدينني

عليه دون أن تتعداه إىل سائر املدينني وال حيتج هبا أي من هؤالء إال بقدر حصة 
 املدين الذي قام به سبب االنقضاء.

 م٢١/١٢/٢٠٠٥جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥لسنة١٨٤(الطعن رقم
 )٥س ق – ١١٢املبدأ رقم:



٤٣٥ 
 

 وقف
 القواعد

 ٢ -١...................... ..............................وقف......
 موجز القواعد:

 وقف:
ينعقد االختصاص يف قضايا الوقف للدائرة الرشعية . جملس الوزراء ينظر يف -١

نزاع امللكية بني وزارتني . وزارة األوقاف هلا حق اإلرشاف واملحافظة عىل الوقف 
املتعلق بالوقف اخلاص فقط . نتيجته . جملس الوزراء غري مناط به النظر يف النزاع 

 اخلاص.
) من قانون تأمني املركبات. ١٦أحكام الوقف واالنقطاع ترسي عىل املادة (-٢

رفع دعو جزائية ضد املتسبب يف احلادث يوقف رسيان تقادم املطالبة بالتعويض 
 ) علة ذلك: اجلزائي يوقف املدين.١٦باملادة (

 (القواعد القانونية):
 وقف:

 انعقاد االختصاص فإن قضايا الوقف ختتص احلكم أصاب صحيح القانون يف-١
هبا الدائرة الرشعيّة بموجب نص قانون األوقاف الصادر باملرسوم السلطاين 

) ومن ناحية االختصاص ملجلس الوزراء ألن الدعو ٤املادة ( ٦٥/٢٠٠٠رقم
بني وزارتني فهذا النعي أيضاً غري سديد ألن الدعو تتعلق بوقف خاص ألهايل 

واملوقوف ال عالقة له باختصاصات الوزارات وإنام يتعلق حق فلج الوشيل 
اإلرشاف واملحافظة عليه من قبل وزارة األوقاف وجملس الوزراء غري مناط بذلك 

 وإنام يناط بام يتعلق من نزاع بني وزارتني يف حميط اختصاصاهتام وممتلكاهتام.
 م١٢/١/٢٠٠٨جلسة -رشعي عليا٢٠٠٧نةلس٤٧(الطعن رقم

 )٨س ق – ٥م:املبدأ رق
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) ١٦إن أحكام الوقف واالنقطاع ترسي عىل املدة املنصوص عليها يف املادة (-٢
املشار إليها، وملا كان حق املطعون ضدها يف رفع الدعو ضد الطاعنة مبارشة 

) فإن هذه احلق ينشأ وقت وقوع احلادث ١٣قرره قانون تأمني املركبات يف املادة (
ن، وإذا كان هذا الفعل الذي سبب الرضر جريمة الذي ترتبت عليه مسؤولية املؤم

ورفعت بشأهنا دعو جزائية أمام املحكمة املختصة عىل مرتكب اجلريمة واختار 
املرضور عدم رفع الدعو املدنية بالتبعية أمام هذه املحكمة فإن الزم هذا وقف 

تي يتوقف رسيان تقادم الدعو املدنية حلني الفصل النهائي يف الدعاو اجلزائية ال
عىل نتيجتها ترتيب املسؤولية من عدمها عىل املؤمن ذلك ألن اجلنائي يوقف 

 املدين.
 م٢٥/١٠/٢٠٠٨جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٨لسنة٣٦٣(الطعن رقم

 )٩س ق – ٦املبدأ رقم: 
 وكالة 

 القواعد
 ٢ - ١............................. ...............وكالة ظاهرة........

 عد:موجز القوا
 وكالة ظاهرة:

األصل أن الترصف الذي يربمه الوكيل دون وكالة ال ينرصف أثره عىل -١
األصيل. الوكالة الظاهرة استثناء من األصل  . رشوطها . إثبات رشط الوكالة 

 الظاهرة يقع عىل الغري الذي تعاقد مع الوكيل.
األصيل. أثره.  اآلثار القانونية التي يقوم هبا الوكيل ملصلحة األصيل ترجع إىل-٢

 عدم جواز مقاضاة الوكيل.
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 (القواعد القانونية):
 وكالة ظاهرة:

املقرر أنه إذا عمل الوكيل دون وكالة صادرة من املوكل فإن أثر الترصف الذي -١
يعقده مع الغري ال ينرصف إىل املوكل حتى ولو كان املتعاقد مع الوكيل حسن النية 

افرت رشوطها انرصف أثر الترصف الذي إال يف حالة الوكالة الظاهرة فإذا تو
عقده الغري مع الوكيل إىل املوكل بموجب تلك الوكالة الظاهرة والتي تقتيض 

أن - ٢ـ أن يعمل الوكيل باسم املوكل دون نيابة فعليه عنه  ١توافر رشوط ثالثة : 
يكون الغري الذي تعامل مع الوكيل حسن النية عىل الغري وذلك بإثباته مظهره 

جي املنسوب للموكل وهو املظهر الذي أومهه بأن الوكيل نائب عنه وأخرياً اخلار
أن يقوم املظهر اخلارجي للوكالة صادراً من املوكل من شأنه أن جيعل الغري 

 معذورا يف تعاقده أن هناك عالقة وكالة قائمة.
يقع عىل الغري الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا املظهر املضلل وأنه 

 ظهر من شأنه أن جيعله مطمئناً إىل قيامم
الوكالة بأن يثبت بأنه بالرغم من اختاذ االحتياطات الواجبة فإن هذا املظهر من 

 شأنه أن خيدعه.
 م٢٧/٢/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا٢٠٠٦ةلسن٤٢٦(الطعن رقم

 )٨س ق – ٨٨املبدأ رقم:
مة لألحكام الغيابيّة إنام استقر عليه قضاء املحكمة العليا أنه وفقاً للقواعد العا-٢

كّل فيها تكون حلساب األصيل وتعترب كأهنا  فات وُ أنام جيريه الوكيل من ترصُّ
صادرة عنه فينرصف أثرها القانوين إيل هو يظل الوكيل بعيداً عن هذا األثر فال 

 جتوز مقاضاته وإنام توجه اخلصومة عىل األصيل.
 م١٩/٣/٢٠٠٦جلسة -عليامدين أوىل ٢٠٠٥لسنة٢٢٥(الطعن رقم

 )٦س ق – ٢٢املبدأ رقم:
 م١٢/١/٢٠٠٥جلسة -مدين أوىل عليا٢٠٠٤لسنة٩٢(الطعن رقم

 ) ٥س ق -    ١٦املبدأ رقم:
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 وكالة جتارية
 القواعد

 ١................... ...................................وكالة جتارية.
 موجز القواعد:

 وكالة جتارية:    
بيع أو ترويج منتجات ليس ملنتجها وجود يف الوكالة التجارية اتفاق عىل -١

السلطنة . مناطها .  االتفاق عىل القيام بعمل حمدد ال يعد من قبيل الوكالة 
التجارية وإنام هو وكالة حرصية وتطبق بشأنه القواعد العامة . مؤداه . عدم القيام 

 عاقد اآلخر.بالتسجيل املفروض قانوناً ال يؤثر عىل االلتزامات القانونية نحو املت
 (القواعد القانونية):

 وكالة جتارية:-٢
أن مفهوم الوكالة التجارية حسبام ورد سواء بقانون الوكاالت التجارية أو -٢

قانون التجارة هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إىل 
م تاجر أو أكثر داخل السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقدي

خدمات وال يكون للمنتج أو املورد وجود قانوين داخل السلطنة، فمن اطال 
وكالة التجارية هو ترويج بضائع ملورد ليس هلو جود داخل السلطنة أما عقد 
االتفاق سند الدعو فهو اتفاق تتعهد بمقتضاه املطعون ضدها برشاء أرايض 

ة ومن ثم فإن هذا وعقارات داخل السلطنة ملستثمرين كويتيني خارج السلطن
االتفاق ال يعد من قبيل الوكالة التجارية باملعنى احلقيقي الذي قصده املرشع وإنام 
هو وكالة حرصية مثل الوكالة بالعمولة ونحوها من اإلنابات التي تنطبق عليها 
القواعد العامة، وعليه فإن عدم قيام املطعون ضدها بوصفها الطرف العُامين املعني 

فروض عليها منطقياً السعي بالقيام هبذا اإلجراء اإلداري قبل غريها بالتسجيل امل
فإنه ال تأثري له عىل اإلخالل بالتزاماهتا نحو معاقدهتا الطاعنة وقد ثبت بالتحقيق 
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واالختبار أنه املتنفذ ما التزمت به وعليه تضحى مسؤولة عن ذلك مما جيعل طلب 
 واقعاً.الطاعنة للفسخ والتعويض مؤسساً قانوناً و

 م٢٣/٤/٢٠٠٨جلسة -جتاري عليا٢٠٠٧نةلس٢٩٥(الطعن رقم
 )٨س ق – ٨٩املبدأ رقم: 

 وكالة بالعمولة
 القواعد

 ٣ - ١....... .......................وكالةبالعمولة...................
 موجز القواعد:
 وكالة بالعمولة:

د الرضائية التي يكفي الوكالة بالعمولة ال يشرتط فيها الكتابة إذ إهنا من العقو-١
النعقادها تطابق اإلجياب مع القبول عىل رشوط الوكالة وأنه وطاملا ليس هنالك  

 عقد مكتوب بني الطرفني فإن إثبات الوكالة يكون بكافة طرق اإلثبات.
جيب تقديم سند الوكالة عند إيداع صحيفة االستئناف عن املوكل، املحكمة -٢

عدم تقديم الوكالة عيب يف الصفة، عدم زوال غري ملزمة بطلب إيداع التوكيل .
 هذا العيب قبل انقضاء ميعاد االستئناف، أثره . رفض االستئناف لعدم الصفة.

ال يطالب الوكيل بإثبات الوكالة يف حضور موكله إال يف حالة اإلنكار، عدم -٣
 تعرض حمكمة املوضوع واملوكل للوكالة دليل صحتها .

 (القواعد القانونية):
 بالعمولة: وكالة

الوكالة بالعمولة عقد من شأنه أن جيعل الوكيل التجاري يقوم بالترصف -١
القانوين باسمه ولكن حلساب املوكل مقابل أجر عادة ما يسمى بالعمولة ويصبح 



٤٤٠ 
 

بذلك هو املدين أو الدائن يف العقد الذي يربمه مع الغري، ويف هذا ختتلف الوكالة 
(املدنية) حيث تنرصف آثار العقد مبارشة إىل  بالعمولة عنها يف الوكالة العادية

املوكل. الوكالة بالعمولة ال يشرتط فيها الكتابة إذ إهنا من العقود الرضائية التي 
يكفي النعقادها تطابق اإلجياب مع القبول عىل رشوط الوكالة وأنه وطاملا ليس 

 إلثبات.هنالك عقد مكتوب بني الطرفني فإن إثبات الوكالة يكون بكافة طرق ا
 م١١/٥/٢٠٠٥جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥ةلسن٢٨(الطعن رقم

 )٥س ق – ٤١املبدأ رقم:
 ١٩/١/٢٠٠٥جلسة -جتاري عليا٢٠٠٥ةلسن١٠٥(الطعن رقم

 )٥س ق -  ٧٦املبدأ رقم: 
حيث إن صحيفة االستئناف التي تقدمت هبا الطاعنة كانت موقعة من حمام -٢

تطلب منه تقديم صورة هذا تقاعس عن تقديم سند وكالته، فليس للمحكمة أن 
السند إذ ال يوجد نص قانوين يلزمها أو يمنحها سلطة تقديرية ختوهلا فعل ذلك، 

) من قانون اإلجراءات املدنية ١١٦وال يرس يف شأن االستئناف نص املادة (
والتجارية ذلك أن مناط تطبيقه قارص عىل حالة انعدام صفة املدعى عليه وليس 

ن انه ال جيوز أن خيتصم يف االستئناف إال من كان خصامً أمام املدعي، هذا فضالً ع
 حمكمة أول درجة.

حيث إنه من املقرر قانوناً أن الصفة رشط الزم لقبول الدعو أو االستئناف 
(وحتى حجزه للحكم) ،فإن ذلك مقيد بام حدده القانون من مواعيد، فإذا شاب 

 يعاد.الصفة عيب وجب زوال هذا العيب قبل انقضاء امل
 م٢٩/١٢/٢٠٠٧جلسة -دنية أوىل عليام٢٠٠٧لسنة١٠٦(الطعن رقم

 )٨س ق – ٢٥املبدأ رقم:
) من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية عىل أنه ٧٥وملا كان النص يف املادة (-٣

(مع عدم اإلخالل بام ينص عليه قانون املحاماة حيرض اخلصوم يف اليوم املحدد 
عنهم من يوكلونه من املحامني وجيب عىل لنظر الدعو بأنفسهم أو حيرض 

الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة، وجيوز أن يتم 
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التوكيل بتقرير يثبت يف حمرض اجللسة) يدل عىل أن التوكيل املعنى هو توكيل 
باحلضور وبالتقايض أيضاً وبالتايل ال يثور البحث يف إثباته أو تصدي املحكمة 

إالَّ يف حالة إنكار صاحب الشأن للوكالة، وحينئذ تتصد املحكمة للنزاع  لذلك
حول قيام الوكالة . وحيث مل تعرتض املحكمة وال املوكل عىل التوكيل مما يدل 
عىل قناعة املحكمة بام ورد فيه وصحة صدوره من املوكل واشتامله عىل مقصودة 

 فالنعي ال يكون سديداً .
 م٤/١١/٢٠٠٩جلسة –جتاري عليا ٢٠٠٩لسنة١٣٣( الطعن رقم

 )١٠س ق – ٧٨املبدأ رقم:
 وزير العدل

 القواعد
 ١.............. ..........................................وزير العدل

 موجز القواعد:
 وزير العدل:

وزير العدل ليس له أن يفوض غريه يف اختصاصاته املتعلقة بقانون السلطة -٤
مح له بذلك، القرار الصادر من وكيل الوزارة بإحالة القضائية إال بمرسوم يس

قاض مساعد إىل وظيفة غري قضائية استناداً لتفويض وزير العدل له باطل لعدم 
 االختصاص .

 (القواعد القانونية):
 وزير العدل:

وملا كان التفويض الصادر من وزير العدل لوكيل الوزارة خصص بنص -٥
ض  إليه مبارشهتا بالنيابة عنه ومل ينص من بينها عىل رصيح أموراً معيّنة أجاز للمفوّ
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قانون السلطة القضائيّة ومن ثمّ ال جيوز لوكيل الوزارة أن يصدر أي قرار خاص 
متعلّقٍ بقانون السلطة القضائيّة ألن التفويض الصادر له من وزير العدل مل ينص 

ة، فضالً عن عىل تفويضه يف استعامل اختصاصاته اخلاصة بقانون السلطة القضائيّ 
ض غريه يف استعامل اختصاصاته اخلاصة بقانون  أنه ال جيوز لوزير العدل أن يفوّ
السلطة القضائيّة إال بمرسوم سلطاين يسمح له بذلك، وترتيباً عىل ما تقدم فإن 

م الصادر من وكيل الوزارة بإحالة املدعي ٦٨٧/٢٠٠٨القرار املطعون عليه رقم 
ء عىل التفويض الصادر إليه من وزير العدل يكون صادراً إىل وظيفة غري قضائيّة بنا

 من غري خمتص بإصداره مما يرتتب عليه بطالنه وبطالن م اترتب عليه من آثار.
 -٢٦/١٠/٢٠٠٨جلسة -٢٠٠٨لسنة١( الطعن رقم

 )٩س ق – ١٠٨املبدأ رقم:
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 الكتابفهرس 
 الصفحة املوضـــوع

 ١ )أ ( 
 ٢ أتعاب محاماة

 ٢٦-٣ إثبات عام

 ٢٦ اثراء بال سبب

 ٢٧ اجتهاد

 ٢٨-٢٧ أجر

 ٥٢-٢٨ إجراءات التقاضي

 ٥٤-٥٢ أجرة

 ٥٥ إحرام

 ٧٤-٥٥ أحوال شخصية

 ٨٧-٧٥ اختصاص

 ٨٨-٨٧ أخطاء طبية

 ٨٩-٨٨ إخطار

 ٩٤-٩٠ اخالء

 ٩٧-٩٥ إدخال

 ٩٨-٩٧ إزالة
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 الصفحة املوضـــوع
 ١٠٥-٩٩ استئناف

 ١٠٧-١٠٦ استقالة

 ١١٠-١٠٧ إعادة النظر

 ١١١ إعسار

 ١١٥-١١٢ إعالن

 ١١٧-١١٥ أعمال نظيرة

 ١١٨-١١٧ إفالس

 ١١٩ أقساط

 ١٢١-١١٩ التزام

 ١٢٢ أمانة

 ١٢٣ انتفاع

 ١٢٤-١٢٣ أهلية

 ١٢٨-١٢٤ إيجار

 ١٣١-١٢٩ انذار

 ١٣٢ )ب ( 
 ١٣٤-١٣٣ بئر

 ١٣٥-١٣٤ بطالن
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 الصفحة املوضـــوع
 ١٣٦-١٣٥ بلوغ

 ١٤١-١٣٦ بيع

 ١٤٢ )ت ( 
 ١٥٩-١٤٣ تأمين

 ١٦٠-١٥٩ تأمينات اجتماعية

 ١٦٢-١٦٠ تحكيم

 ١٦٢ تخارج

 ١٦٣ تدليس

 ١٦٤-١٦٣ تذكرة

 ١٦٥-١٦٤ ترخيص

 ١٦٦-١٦٥ تزوير

 ١٦٧-١٦٦ تصدير

 ١٦٨-١٦٧ تصرفات

 ١٦٨ تصحيح

 ١٦٩ تطليق

 ١٧٠-١٦٩ تعارض قوانين

 ١٧١-١٧٠ تعسف
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 الصفحة املوضـــوع
 ١٨٥-١٧١ تعويض

 ١٨٦-١٨٥ تعيين

 ١٩٤-١٨٦ تقادم

 ١٩٧-١٩٤ تنفيذ

 ٢٠٠-١٩٧ توكيل

 ٢٠١ )ج ( 
 ٢٠٢ جمعية

 ٢٠٣ )ح ( 
 ٢٠٥-٢٠٤ حجز

 ٢١٠-٢٠٥ حجية

 ٢١٠ حساب مشترك

 ٢١١ حسبة

 ٢١٢ حراسة

 ٢١٣-٢١٢ حريق

 ٢١٣ حق التقاضي

 ٢١٤-٢١٣ حق شخصي
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 الصفحة املوضـــوع
 ٢٣٩-٢١٤ حكم

 ٢٣٩ حوالة الدين

 ٢٤٤-٢٤٠ حيازة

 ٢٤٥ )خ ( 
 ٢٤٦ خبرة

 ٢٤٩-٢٤٦ خبير

 ٢٥١-٢٥٠ خصومة

 ٢٥٤-٢٥٢ خطأ

 ٢٥٥ )د ( 
 ٢٧٥-٢٥٥ دعوى

 ٢٧٨-٢٧٥ دفاع

 ٢٨٥-٢٧٨ دفع

 ٢٨٥ دين

 ٢٨٦ )ذ ( 
 ٢٨٧ ذريعة

 ٢٨٨ ذمة مالية



٤٤٨ 
 

 الصفحة املوضـــوع
 ٢٨٩ )ر ( 

 ٢٩٠ راتب

 ٢٩٢-٢٩١ رد القاضي

 ٢٩٣-٢٩٢ رموم

 ٢٩٤-٢٩٣ رهن

 ٢٩٥ )س ( 
 ٢٩٦ سحب على المكشوف

 ٢٩٧-٢٩٦ سلطة محكمة الموضوع

 ٢٩٨-٢٩٧ السلك الدبلوماسي

 ٢٩٩-٢٩٨ سمسرة

 ٣٠٠ سن التقاعد

 ٣٠١-٣٠٠ سند تنفيذي

 ٣٠٢ )ش ( 
 ٣٠٧-٣٠٣ شفعة

 ٣٠٧ شكوى

 ٣٠٩-٣٠٧ شيك

 ٣١٠ )ص ( 



٤٤٩ 
 

 الصفحة املوضـــوع
 ٣١٤-٣١١ )بطالنها(صحيفة 

 ٣١٧-٣١٤ صفة

 ٣٢١-٣١٧ صالحية

 ٣٢٣-٣٢٢ صلح

 ٣٢٤-٣٢٣ صندوق التعويضات

 ٣٢٥-٣٢٤ صندوق طوارئ التأمين

 ٣٢٧-٣٢٥ صورية

 ٣٢٧ صورية العقد

 ٣٢٨ صيانة

 ٣٢٩ )ط ( 
 ٣٣٢-٣٣٠ طعن

 ٣٣٦-٣٣٣ طلب

 ٣٣٧ )ض ( 
 ٣٣٩-٣٣٨ ضرر

 ٣٤٠ ضريبة

 ٣٤٤-٣٤١ ضمان

 ٣٤٥ )ع ( 
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 الصفحة املوضـــوع
 ٣٤٧-٣٤٦ عربون

 ٣٤٨-٣٤٧ عقد انتفاع

 ٣٥٣-٣٤٨ عقد ايجار

 ٣٥٦-٣٥٣ عقد البيع

 ٣٥٩-٣٥٧ التأمينعقد 

 ٣٦١-٣٥٩ عقد العمل

 ٣٦٥-٣٦٢ عقد المقاولة

 ٣٦٦-٣٦٥ عقد ملزم

 ٣٦٧-٣٦٦ عالمة تجارية

 ٣٦٨ )غ ( 
 ٣٧١-٣٦٩ بنُغ

 ٣٧٢ )ف ( 
 ٣٧٤-٣٧٣ فائدة

 ٣٧٥ فتوى

 ٣٧٧-٣٧٥ فصل

 ٣٧٨ فلج

 ٣٧٩ )ق ( 



٤٥١ 
 

 الصفحة املوضـــوع
 ٣٨٠ قاعدة

 ٣٨٤-٣٨١ قانون

 ٣٨٥-٣٨٤ قرار

 ٣٨٧-٣٨٥ قضاة

 ٣٨٨ قرض

 ٣٨٩ قسمة

 ٣٩٠ )ك ( 
 ٣٩١ كتابة

 ٣٩٤-٣٩١ كفالة

 ٣٩٥ )ل ( 
 ٣٩٦ لجنة

 ٣٩٧ )م ( 
 ٣٩٨ مخاصمة

 ٣٩٩-٣٩٨ مرافعة

 ٤٠٠-٣٩٩ مسودة

 ٤٠٠ ملكية

 ٤٠٢-٤٠١ مانع أدبي



٤٥٢ 
 

 الصفحة املوضـــوع
 ٤٠٣-٤٠٢ محاماة

 ٤٠٥-٤٠٤ محاكم

 ٤٠٦-٤٠٥ مساجد

 ٤٠٩-٤٠٦ مسؤولية تقصيرية

 ٤١١-٤١٠ مسؤولية عقدية

 ٤١٣-٤١٢ مصلحة

 ٤١٣ مقاصة

 ٤١٤ مقبرة

 ٤١٥-٤١٤ مكافأة

 ٤١٥ مؤسسة

 ٤١٦ ميعاد

 ٤١٧ ميراث

 ٤١٨ )ن ( 
 ٤١٩ نسب

 ٤٢٠ نزع ملكية

 ٤٢٢-٤٢١ نشر

 ٤٢٢ نظام عام



٤٥٣ 
 

 الصفحة املوضـــوع
 ٤٢٣-٤٢٢ نفقة

 ٤٢٤-٤٢٣ نقل بضاعة

 ٤٢٥-٤٢٤ نقل مصرفي

 ٤٢٦-٤٢٥ نقل كفالة

 ٤٢٧ )هـ ( 
 ٤٢٨ هبة

 ٤٣٠-٤٢٩ هيئة توحيد المبادئ

 ٤٣١-٤٣٠ هيئة مغايرة

 ٤٣٢-٤٣١ هيئة تنظيم االتصاالت

 ٤٣٣ )و ( 
 ٤٣٤ وفاء

 ٤٣٦-٤٣٥ وقف

 ٤٤١-٤٣٦ وكالة

 ٤٤٢-٤٤١ وزير العدل
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