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 مذكرة

 بعض التساؤالت الواردة بشأن  حول  

 المضافة  مكرر  17تطبيق المادة 

  2020( لسنة 5قانون رقم )بال

 قانون المرافعات المدنية والتجارية ل

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمقتضى  لقانون المرافعاتالمضافة  مكرر( 17مادة )لما كان النص في ال

)طبقاً للمادة الثانية من هذا والمعمول به بأثر رجعى    2020( لسنة  5رقم )القانون  

"في األحوال التي يقرر فيها يجرى على  2020/ 3/  12اعتبارا من  القانون(

مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية لألمن أو 

يها المصلحة العليا للبالد، ال تحسب مدة السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتض

التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد اإلجرائية المنصوص عليها في هذا القانون 

وقانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته، 

احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى  يستأنفعلى أن 

 العمل "

المشار في القوانين  المواعيد اإلجرائية المنصوص  احتساب    وقف  مفادهبما   

والذى تعطل  اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العملحتى اليها بالنص 

 المستجدفايروس كورونا فشي خشية تعلى ما بينت المذكرة اإليضاحية للقانون 

، ونظرا ألن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها اجتاح العالم الذى 

في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانون اإلجراءات والمحاكمات 

الجزائية وقانون حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق 
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ي مانع قهري مثل الحروب أو أ األوبئةاألفراد حال حدوث الكوارث أو األزمات أو 

 . 2ءص..الخ.......

مجموعة من  فرضقد بهذا النص التدخل التشريعي والحقيقة أن هذا 

ً التساؤالت     على النحو التالي:أثارها البعض ونستعرضها تباعا

 اإلجرائيةالمواعيد  مرافعات على    مكرر  17المادة  هل يسرى حكم  س/  

بشأن إنشاء دائرة  1981لسنة  20مرسوم بقانون رقم بال الواردة

وهو من القوانين التي لم  اإلداريةبالمحكمة الكلية لنظر المنازعات 

 ؟مكرر سالفه البيان 17فى المادة  يشملها النص

المواعيد احتساب  لم ينص على وقف    وإن  2020( لسنة  5رقم )  القانونج/  

 دائرةالبشأن إنشاء  1981لسنة  20مرسوم بقانون رقم الواردة بال اإلجرائية

من القانون األخير تنص  (15) مادةال" تلما كان هإال أنبالمحكمة الكلية  اإلدارية

عليها   فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص"  على

القواعد واالجراءات فيه واالحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه االحكام 

 17" ومن ثم فحكم المادة  المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 20بالمرسوم بقانون رقم المواعيد اإلجرائية الواردة سرى على يمكرر مرافعات 

بحسب  بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية 1981لسنة 

  .على قانون المرافعاتلم يرد به من نص    فيماحالت  أالتي    قانونالمن هذا    15المادة  

 



3 
 

غير خرى  أفي قوانين    تورد  اإلجرائيةمواعيد  هناك العديد من ال  س/

مكرر مرافعات والتي لم تتضمن  17التي شملها النص في المادة 

المرافعات كما هو الشأن في قانون إنشاء قانون  علىصريحة إحالة 

 هل يسرى عليها حكم هذه المادة؟ف، اإلدارية بالمحكمة الكليةالدائرة 

 العام اإلجراءات قانون هو والتجارية المدنية المرافعات قانونلما كان  ج/

 خاص نص   آخر إجرائي تشريع في يرد لم ما التطبيق واجبة نصوصه تعد الذي

  قواعد   إلى  الرجوع  تعين  معينة  حالة  من  الخاص  التشريع  خال  فإن  وأحكامه،  يتعارض

 إجراءات  في  األساسية  العامة  القواعد  باعتبارها  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون

  .المدنية الخصومة

  [485 ص 57مكتب فني  - 2006/  5/  22جلسة  68لسنة  338]الطعن رقم 

الجنائية أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون اإلجراءات و

ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون األخير من نقص أو لإلعانة على تنفيذ 

 .القواعد المنصوص عليها فيه

 [774ص    3ج    15س    1964/  12/    1ق جلسة    34لسنــة    1211]الطعن رقم  

 [546ص   2ج 13س 1962/  6/ 12ق جلسة  31لسنــة  3423]الطعن رقم 

 [1127ص   3ج  24س  12/1973/ 3ق جلسة  43 لسنــة 973]الطعن رقم 

 [863ص 30 س 2002 /5/ 14جلسة جزائي  2001لسنــة 673]الطعن رقم 
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مكرر مرافعات سالف البيان يسرى على  17فإن حكم المادة وعلى هذا 

من نص خاص األخير المواعيد اإلجرائية التي وردت في أي قانون أخر طالما خال 

 .ينظم ذات المسألة

مكرر مرافعات المشار اليه فترة المانع   17س/ لقد قصر نص المادة  

احتسابه ورتب على ذلك وقف ه دمن اتخاذ اإلجراء في موع القهري

يستأنف والتي  12/3/2020فترة االجازة التي بدأت في على 

احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى 

في فتره سابقة على  عليهم المحجورينفما موقف المحكوم  ،العمل 

في   لبالدلاالعودة  السبلاومن تقطعت بهم  اعليه الالحقةاالجازة 

 ؟ذلك من الحاالت التي واكبت هذا الظرف أو غير موعد االجراء

يجرى قضاء محكمة التمييز على األخذ باألعذار التي يتمسك بها الخصوم ج/  

والتي تمنعهم من اتخاذ إجراء معين في وقت محدد، واألعذار ال يمكن حصرها 

وبعضاً منها شملها المشرع بالنص ومنها أسباب انقطاع الخصومة الواردة بالمادة 

 .من قانون المرافعات 92

القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية  ينقطع سير الخصومة بحكم"  

إال إذا حدث  الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين

شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة 

نسبة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب االنقطاع وأجلت نظرها بال

وال تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى وال بانقضاء وكالته بالتنحي أو  .للباقين

بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجال مناسبا للخصم الذي توفى وكليه أو انقضت وكالته 

إذا كان قد عين له وكيال جديدا خالل الخمسة عشر يوما التالية النقضاء الوكالة 
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خصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت ويترتب على انقطاع ال األولى

جارية في حق الخصم الذي قام به سبب االنقطاع، وبطالن جميع اإلجراءات التي 

 ".تحصل أثناء االنقطاع

من أحوال وقف  -هي بذاتها  -وأسباب انقطاع الخصومة اتخذها المشرع 

 .من قانون المرافعات 130المادة رقم على النحو المبين بميعاد الطعن 

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال "

لحكم إلى الورثة ، وال يزول الوقف إال بعد إعالن اصفة من كان يباشر الخصومة عنه

في آخر موطن كان لمورثهم أو إعالنه الى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي 

أو زالت صفته. وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة 

أيام ما لم تكن المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما 

 " يكمله

لظرف االستثنائي الحالي والذى يحيط الكثير من دول العالم والخاص ولعل ا

 2020مارس  12بانتشار وباء كرونا هو ما دعي  منظمة الصحة العالمية في 

عززت الدول وكانت ان  وباء عالمي "جائحة" 19-كوقيد فيروس  أنعالن إل

ن ذات ومن ذلك دولة الكويت التي اتخذت في وقت مبكر مإجراءات التصدي له 

على ما اشارت اليوم تعطيل عمل الدوائر الحكومية ومنها كافة النيابات والمحاكم 

وبالتالي بات هناك مكرر مرافعات سالفه البيان  17لمادة المذكرة اإليضاحية لله 

مانعا قهرياً ال دخل إلرادة االشخاص فيه ليتخذوا إجراءات كان يتعين عليهم 

التراث العظيم من أحكام محكمتي النقض والتمييز نجد أن مباشرتها والذى يقرأ 

هناك من  األعذار التي تم األخذ بها في إيقاف المواعيد في قانون المرافعات وغيره 

 . سابقه علي تطبيقاته في دراسة نامن القوانين وهو ما وقف

ولعل المشرع كان حصيفاً حينما أشار في المذكرة اإليضاحية لقانون 

الى )االجازة غير المتوقعة( وأعمل ذات األثر ألسباب انقطاع الخصومة  المرافعات

والتي هي بذاتها حاالت وقف مواعيد الطعن في منع تسلسل الجلسات وكان في هذا 
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الوصف )االجازة غير المتوقعة( ما يدل على أنها عطلة لم يكن يتوقعها أحد وبالتالي 

عيداً عنها كما يحدث في االجازات فلم يكن هناك فرصة ليرتب القضاة جلساتهم ب

العادية التي ال تحدد خاللها جلسات سواء من إدارات الكتاب او القضاة وبالتالي لم 

يكن للخصوم فرصة لترتيب أمورهم نحو المطالبة القضائية أو اتخاذ إجراءات الطعن  

 خاللها .

المانع  ولكن هل يقتصر العذر على فترة االجازة فقط هل نحتاج مع قيام هذا

في كل الحاالت التي  )االجازة غير المتوقعة( الى تشريع ينص على هذا الوقف

مكرر  17وصفه المشرع في المذكرة اإليضاحية للمادة  ذىالبست هذا الظرف ال

 ا، وماذا عن فترة ما قبل االجازة بالنسبة لهؤالء الذين كانو  القهريمرافعات بالمانع  

، وماذا عن موقف المحجورين بعد ذلك أو من امتد حجرهم هاقد خضعوا للحجر قبل

عليه إلصابته لما بعد االجازة ، وبمعنى أخر  ماذا لو كان المحكوم عليه محجورا 

وتمسك بهذا  العذر ، وهل  طين للمصاب لمن المخا أو مشتبهاً في حالته ءبالوبا

بلد أخر وتقطعت به يتغير األمر لو كان محجوراً في أماكن الحجر أو منزله أو في 

، هل يختلف الحال لو كان في حالة من الوعى يملك أن يوجه للعودة للبالدالسبل 

بنص صريح ومتى كان عالج  تال  هذه األمور    كلوبالتالي فإن  موكله ليتخذ اإلجراء ،  

على ما افصح عنه في المذكرة االيضاحية للنص سالف البيان شرع واضحا  مقصد ال

حال اإلجراءات في مواعيدها  اتخاذالذين لم يتمكنوا من من حفظ حقوق األفراد 

يمكن أن يضبطها ال  ا  أخر ممأو أي مانع قهري    األوبئةحدوث الكوارث أو األزمات أو  

 الركون فيها الى ال مناص من مور الموضوعية التيوكلها من األمعاً ضابط واحد 

التي يحكمها  المرنة التقديريةوفق سلطته  يقدر كل حالة وظرففسلطة القاضي 

 دراسةه في  يلاعلى نحو ما اشرنا  لمحاكمنا العليا    القضائيةتراث هائل من السوابق  

 ً  .سابقه نوهنا عنها سلفا

خاصة اإلدارية  هل يسرى الوقف أيضا على مواعيد التظلم في الدعوى  س/  

 للمحاكم؟الدعوى ويقدم للجهة اإلدارية وليس    إقامةوأنه إجراء سابق على  
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ورد عاماً بشأن من قانون إنشاء الدائرة اإلدارية  (15) النص في المادةج/ 

المرافعات المدنية القواعد واالجراءات المنصوص عليها في قانون سريان 

المنازعات  الصادرة في الطعن فيها  حكام وطرقواألعلى الدعاوى  والتجارية

التي يسرى عليها وهو من المواعيد اإلجرائية التظلم ميعاد والتي منها اإلدارية 

ورد في القوانين   اإلجرائيمكرر مرافعات سواء كان هذا الموعد    17الوقف بالمادة  

هذا المعنى تمييز  ]في .غيرها من القوانين الخاصة المشار اليها بالمادة األخيرة أو

كما  [563ص 1ج 11 س 11/6/2000جلسة مدني 60/2000الطعن رقم  دبي

ً لقبولها على ماأن التظلم وإن كان إجراء  بينت  سابق على الدعوى إال أنه واجبا

 اإلدارية.من قانون إنشاء الدائرة  8المادة 

بقانون ماورد بما فيها مواعيد الكافة هل يسرى الوقف على س/ 

 االيجار من عرض األجرة وايداعها إدارة التنفيذ في أجل معين.

على ما يبين من يشمل كافة المواعيد االجرائية وقف احتساب المواعيد  ج/

تتعلق بأعمال إجرائية   التيوالمواعيد اإلجرائية هي    مرافعات،مكرر    17المادة  نص  

ه ومن ثم فإن معين،ويجب اتخاذها في أجل  أو بسببها تتصل بخصومة قضائية

حالة  فيعلى ميعاد إيداع األجرة بعد عرضها العدالة وجب أن يسرى  العتبارات

تحول  والتي الخصم،تحول دون اتخاذ اإلجراء وفق إرادة  التيقيام القوة القاهرة 

 .ذات األثر الخاص بالوقف المواعيد المحددة لها فيبينه وبين هذه اإلجراءات 

 [6/2/2013ق جلسة  81لسنة  4046الطعن رقم نقض هذا المعنى  ]في 

 وخالصة القول مما سبق:

على المواعيد اإلجرائية  يسرى  مكرر مرافعات   17حكم المادة  ان  •

بشأن إنشاء دائرة   1981لسنة  20الواردة بالمرسوم بقانون رقم 

من القوانين  رغم أنه ليس بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية 

 من أسباب.   مما تقدسالف البيان على التي شملها النص 
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الف البيان يسرى على المواعيد  مكرر مرافعات س  17حكم المادة   •

اإلجرائية التي وردت في أي قانون أخر طالما خال األخير من نص  

 خاص ينظم ذات المسألة. 

 

يصعب ضبطها    الكورونا(  )جائحه االعذار التي تلتبس بهذا الظرف   •

بتشريع قد يصادر سلطة القاضي المرنة والتقديرية التي يعملها وفق  

  التقديرية السلطة الى  الركون فيها وبالتالي تعين  كل حاله وظرف

 . دون حاجه للنص عليها صراحة  للقضاء

 

عذار  عليه العمل في السوابق القضائية في حاالت اإل  ى ما جران  •

لم يتدخل فيها المشرع وتركت لتقدير القضاء ومنها حاله غزو الكويت  

  ما سلف والتي اختلفت فيها فترة العذر حسب كل حالة وظرف على 

 . السابقة الدراسة في بيانه 

 

على ما بينت المذكرة   قهريأن الظرف االستثنائي الحالي مانع  •

ما تعتد به وغيره السوابق  وهو م   مكرر مرافعات  17االيضاحية للمادة  

مواعيد  الفي وقف حساب  السابقة المشار اليها في دراستنا القضائية 

 . اودون حاجه للنص عليهفي الظروف التي البسته جرائية اال

 

وإن  في المنازعات اإلدارية الوقف يسرى على ميعاد التظلم هذا  •

   . اإلداريةإجراء سابق على إقامة الدعوى كان 

 

  هي التيو وقف احتساب المواعيد يشمل كافة المواعيد االجرائية  •

ويجب   أو بسببها  تتعلق بأعمال إجرائية تتصل بخصومة قضائية 

الوارد   ميعاد إيداع األجرة بعد عرضها هااتخاذها في أجل معين، ومن

 في قانون االيجار. 

 

 ومصرالكويت   حفظ للا                                     

    ءوكل البالد من كل شر وسو                               

 سعد زغلول /المستشار                                                            

 محكمة التمييز                                              


