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تقدمي

انطالقًا من الدور الرائد للمعهد وحرصًا منه على تيسير املعرفة القانونية 
بصورة سهلة مبسطة دفعًا لتأدية شباب رجال القضاء العمل القضائي على 
الوجه املرجو. نقدم بهذا اإلصدار مجموعة من التساؤالت واملشاكل العملية 
التي كثيرًا ما تثور في العمل، ونعرض حلولها في صورة إجابات موجزة تسعف 
من يريد شيئًا منها لتكون عونًا له وهاديًا في حتديد مواطن البحث في أحكام 

محكمة التمييز واملراجع الفقهية التي ال غنى عنها لكل باحث مجد.

منها  ب��اك��ورة  هي  وإمن��ا  التساؤالت  كل  أوفينا  قد  أننا  بذلك  نزعم  وال 
الله بالعديد من غيرها على ضوء ما تكشف عنه التطبيقات  سنتبعها بإذن 

ويسفر عنه العمل.

وعلى الله قصد السبيل.

مــديــــر  معهـــــد الكويــــــت
للدراسات القضائية والقانونيـــة

وكــيـل محـكمــــة االســـتئناف
املستشار/ جــمال حـمد الشامري
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القسم األول
في قانوني اجلزاء 
واإلجراءات
والمحاكمات اجلزائية
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ما الفارق بني سقوط الدعوى اجلزائية وسقوط العقوبة، وما هي املدة املقررة لكل منهما؟1

اإلجابة : 
تنشأ الدعوى اجلزائية عن ارتكاب شخص جلرمية مما نص عليه القانون وهي توجه ضد املتهم، ويباشر 
العامة في قضايا اجلنايات أو احملققون في قضايا اجلنح. )م9  النيابة  الدعوى اجلزائية إما أعضاء 
إجراءات جزائية(. وسقوط الدعوى اجلزائية يرد على سلطة الدولة في العقاب، أما سقوط العقوبة فيرد 
على سلطتها في تنفيذ العقوبة الصادر فيها حكم نهائي، وسقوط الدعوى ذو طبيعة إجرائية إذ يكون 
مبضي فترة من الزمن تبدأ من تاريخ ارتكاب اجلرمية دون أن تتخذ خاللها اإلجراءات املقررة لتحريك 
الدعوى أو السير فيها، أما سقوط العقوبة فهو ذو طبيعة موضوعية ويكون مبضي فترة من الزمن على 

صدور حكم نهائي بإدانة املتهم دون تنفيذ العقوبة احملكوم بها.
فاحلكم النهائي هو الفاصل بني سقوط الدعوى وسقوط العقوبة.

مدة سقوط الدعوى اجلزائية:
1-  عشر سنوات في اجلنايات )م1/4 جزاء(.

2-  خمس سنوات في اجلنح )م1/6 جزاء(.
مدة سقوط العقوبة:

ثالثون سنة بالنسبة لعقوبة اإلعدام )م2/4 جزاء(.    -1
عشرون سنة بالنسبة لعقوبة احلبس املؤبد أو املؤقت ملدة تزيد على ثالث سنوات )م2/4 جزاء(.   -2

عشر سنوات بالنسبة لعقوبة احلبس املؤقت مدة ال جتاوز ثالث سنوات، أو عقوبة الغرامة )م2/6     -3
جزاء(.

ما هي أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية؟2

اإلجابة : 
أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية مبعنى زوال سلطة الدولة في العقاب وذلك بانغالق الطريق اإلجرائي 

لتقرير املسؤولية وتوقيع العقوبة هي:
وفاة املتهم )م205 أ.ج(.   -1

سقوط الدعوى مبضي املدة )م1/4، 1/6 جزاء(.   -2
العفو الشامل عن اجلرمية من أمير البالد )م238 أ.ج(.  -3

عفو املجني عليه عن املتهم أو تصاحله معه في اجلرائم التي حددها القانون على سبيل احلصر    -4
)م240، 241، أ.ج(.

صدور حكم نهائي في الدعوى )م184 أ.ج(.   -5
صدور حكم نهائي في الدعوى من محكمة أجنبية على كويتي ارتكب جرمية في اخلارج واستوفى    -6

عقوبته )م13 جزاء(.
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ما املقصود بجرائم الشكوى في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية؟3

اإلجابة : 
يقصد بها اجلرائم التي حددها القانون على سبيل احلصر والتي تطلب لرفع الدعوى اجلزائية فيها 
صدور شكوى من املجني عليه أو من وليه الشرعي إذا كان قاصراً )م109 أ.ج( وذلك استثناء من األصل 
العام الذي خول أعضاء النيابة العامة أو احملققني سلطة رفع الدعوى في اجلنايات واجلنح دون قيد، 
فهي قيود إجرائية حتول دون مباشرة هؤالء اختصاصهم في رفع الدعوى حتى صدور الشكوى من املجني 

عليه.
وهذه اجلرائم هي:

جرائم السب والقذف وإفشاء األسرار.   -1
جرائم خطف اإلناث.   -2

جرائم السرقة واالبتزاز والنصب وخيانة األمانة إذا كان املجني عليه من أصول اجلاني أو فروعه    -3
أو كان زوجه.

ويجدر التنويه إلى أن املادة 109/ثانياً من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلنائية تنص أنه ال يجوز دفع 
الدعوى اجلزائية في جرمية الزنا إال بناء على شكوى املجني عليه كما كانت تنص املادة 197 جزاء قبل 
تعديلها على أنه ال تقام الدعوى اجلزائية على الزاني وشريكه إال بناء على طلب الزوج املجني عليه ولكن 
مت تعديل املادة 197 املشار إليها بالقانون 46 لسنة 1960 بالنص على أنه يجوز للزوج املجني عليه أن مينع 
إقامة الدعوى اجلزائية على الزوج الزاني أو على شريكه بشرط أن يقبل املعاشرة الزوجية كما كانت، 
وعليه فإن املشرع بالتعديل الالحق للمادة 197 جزاء يكون قد رفع القيد الذي كان وارداً على حرية النيابة 
العامة في رفع دعوى الزنا سواء في قانون اجلزاء أو في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية رجوعاً 
إلى األصل في إطالق سلطتها في حتريك الدعوى اجلزائية عموماً واكتفى في دعوى الزنا بتقرير حق 
الزوج في منع إقامتها بشرط قبول املعاشرة الزوجية كما كانت ومن ثم تكون املادة 197 جزاء بعد تعديلها 

قد ألغت حكم املادة 109 من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية في خصوص جرمية الزنا.
)الطعن رقم 2 سنة 1974 جزائي 1974/6/10(.

جرائم 4 ب��إح��دى  ترتبط  جرمية  ف��ي  ال��دع��وى  حتريك  ف��ي  واالت��ه��ام  التحقيق  جهة  سلطة  م��دى  م��ا 
الشكوى ارتباطًا ال يقبل التجزئة كجرمية دخول مسكن بقصد ارتكاب جرمية مع جرمية زنا؟

اإلجابة : 
توقف رفع الدعوى اجلزائية على شكوى من املجني عليه هو استثناء من األصل كما سلف فال يجوز 
التوسع فيه ومن ثم فإن سلطة التحقيق ال تتقيد بضرورة تقدمي شكوى من املجني عليه في اجلرائم 
األخرى التي ترتبط بجرمية من جرائم الشكوى فيجوز لها رفع الدعوى فيها )طعن متييز رقم 2004/657 
جلسة 2005/6/7( ولكن محكمة التمييز استثنت جرمية الزنا ملا لها من طبيعة خاصة وأثر فقضت 
إلى جرمية املواقعة بالرضا إذ إن الفعل هنا فعل واحد  بأن تنازل الزوج في جرمية الزنا ميتد حتماً 
جلسة   2001/802 رقم  )طعن متييز  للجرمية  املعنوي  التعدد  من صور  يعد صــورة  أي  كون جرميتني 

2003/4/8، 2005/756 جلسة 2006/7/1(.
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ما أثر الصلح في اجلرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه املادة 109 إجراءات جزائية؟5

اإلجابة : 
يترتب على الصلح في اجلرائم التي لم ترد ضمن املادة 109 من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 

اخلاصة بجرائم الشكوى ما يترتب على احلكم بالبراءة من آثار بشرطني:
املــادة 240 من قانون اإلجــراءات واحملاكمات اجلزائية وهي  أن تكون اجلرمية مما نصت عليه    -1
جرائم اإليذاء والتعدي التي ال تزيد عقوبتها على احلبس ملدة خمس سنوات، وجرائم انتهاك حرمة 

ملك الغير والتخريب واإلتالف الواقع على أمالك األفراد، والتهديد وابتزاز األموال بالتهديد.
أن توافق احملكمة على الصلح بني املجني عليه واملتهم.   -2

أما فيما عدا جرائم الشكوى، واجلرائم سالفة الذكر املنصوص عليها في املادة 240 أ.ج فال يترتب على 
الصلح فيها األثر املذكور، ولكن  قد يكون له أثر على تقدير محكمة املوضوع للعقوبة فتخفف منها أو 

تقرر باالمتناع عن النطق بالعقاب عند توافر شروطه.

متى تبدأ املدة املسقطة للدعوى اجلزائية في جرمية استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟6

اإلجابة : 
يبدأ حساب مدة سقوط الدعوى اجلزائية من تاريخ انتهاء التمسك باحملرر املزور فهذه اجلرمية من 
اجلرائم املستمرة التي ال يبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى فيها من يوم ارتكاب الفعل املكون للجرمية 

)م1/4، 1/6 جزاء( بل من اليوم التالي النتهاء حالة االستمرار.

متى تبدأ املدة املسقطة للدعوى اجلزائية في جرمية اختالس املال العام؟7

اإلجابة : 
ال تبدأ املدة املسقطة للدعوى اجلزائية في هذه اجلرمية إال من تاريخ انتهاء الوظيفة استثناء من األصل 
وهو تاريخ ارتكاب اجلرمية ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك أي قبل انتهاء وظيفة املتهم، واحلكمة 
من ذلك أن وجود املوظف في الوظيفة قد ميكنه من إخفاء جرميته فال يتم اكتشافها إال في حالة بدء 
واملدة  املــدة  احتساب  بدء  تراخي  في  املذكورة  احلكمة  تنتفي  فهنا  الوظيفة  من  قبل خروجه  التحقيق 

الالزمة لسقوط الدعوى في هذه اجلرمية بحسبانها جناية هي عشر سنوات.

ما هي اإلجراءات التي تقطع املدة التي تسقط بها الدعوى اجلزائية؟8

اإلجابة : 
اإلجراءات التي ينقطع بها سريان املدة التي تسقط بها الدعوى اجلزائية مبعنى أن اتخاذ إجراء من هذه 
اإلجراءات التي يترتب عليه وقف احتساب مدة سقوط الدعوى املبينة في املادتني 1/4، 1/6 من قانون 
اجلزاء )راجع سؤال رقم 1( ويبدأ احتساب املدة من جديد بعد انتهاء اإلجراء، فإذا مضت سنتان مثاًل 
على يوم وقوع اجلرمية ثم بدأت إجراءات التحقيق فإن املدة يبدأ احتسابها من جديد في اليوم التالي 
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النتهاء التحقيقات مادام لم يتخذ إجراء آخر يقطع سريان املدة، فاإلجراء القاطع للمدة ميحو املدة التي 
مضت قبل اتخاذه وهذه اإلجراءات هي: إجراءات االتهام – إجراءات التحقيق – إجراءات احملاكمة – 

التحريات إذا اتخذت في مواجهة املتهم أو أخطر بها بوجه رسمي.

ما الفرق بني انقضاء الدعوى اجلزائية وانتهاء التحقيق؟9

اإلجابة : 
التحقيق االبتدائي هو أحد مراحل الدعوى اجلزائية التي تشمل كذلك مرحلة احملاكمة ومرحلة التنفيذ – 
وتأتي مرحلة احملاكمة بعد انتهاء التحقيق وهو أمر واقع ومفاده أن سلطة التحقيق رأت أن الدعوى باتت 
مهيأة للتصرف فيها بينما انقضاء الدعوى كما سلف يعني زوال سلطة الدولة في عقاب املتهم، فيمتنع 
على سلطة التحقيق أو احملاكم اتخاذ أي إجراء فيها ومنها التحقيق فانقضاء الدعوى ينهي التحقيق إذا 

كان مازال مفتوحاً لم ينتهي وقد ينهي احملاكمة ذاتها أو مينع بدءها.

هل يجوز للفرد العادي القبض على املتهم؟10

اإلجابة : 
نعم يجوز للفرد العادي أن يقبض على املتهم في احلاالت التي حددها قانون اإلجــراءات واحملاكمات 

اجلزائية على سبيل احلصر فال يجوز في غيرها، وهذه احلاالت هي بحسب املادة 58 أ.ج: 
إذا صدر أمر بذلك أو تكليف من رجال القضاء أو التحقيق.   -1

إذا كان املتهم هارباً ومطلوباً القبض عليه وإحضاره بواسطة اإلعالن والنشر.   -2
إذا كان املتهم قد قبض عليه قبضاً قانونياً، ولكنه فر فيجوز للفرد العادي أن يعيد القبض عليه.   -3

إذا ضبط املتهم واجلرمية مشهودة )أي متلبس بها(.   -4

ما هي الشروط الشكلية ألمر القبض على املتهم وما هي بياناته وما نطاق صالحيته مكانيًا وما 11
هي مدة نفاذه؟

اإلجابة : 
)أ( الشروط الشكلية ألمر القبض هي أن يكون مكتوباً، ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره مع بيان صفته 
)ب( أما بياناته: يبني فيه )اسم املطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه( مثل سنه وصفاته 
أو أوصافه. وسبب األمر بالقبض )م63 أ.ج( نطاق صالحية األمر: يكون نافذاً في جميع أنحاء الكويت 

وتوابعها وعلى جميع السفن التي حتمل علم الكويت )م67 أ.ج(.
مدة نفاذ األمر: األمر بالقبض ينفذ خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره، ويسقط إذا لم ينفذ خاللها وال 

يجوز تنفيذه إال إذا صدر أمر كتابي جديد )م2/63 أ.ج(.
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يجوز 12 وه��ل  واألح���داث  البالغني  م��ن  لكل  بالنسبة  مدته  وم��ا  االحتياطي  احلبس  م��ب��ررات  ه��ي  م��ا 
للمحقق الذي أمر بحبس املتهم احتياطيًا أن يفرج عنه؟

اإلجابة : 
مبررات احلبس االحتياطي هي منع املتهم من الهرب أو منعه من التأثير على التحقيق ومدة احلبس 
االحتياطي الذي يأمر به احملقق ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ القبض عليه بالنسبة للبالغني. ثم 
يعرض املتهم على رئيس احملكمة قبل انتهاء هذه املدة لتجديد احلبس االحتياطي وأمر رئيس احملكمة 

بتجديد احلبس حتدد فيه مدته بحيث ال تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة.
وإذا استمر املتهم محبوساً مدة ستة شهور ال يجدد حبسه إال بأمر من احملكمة املختصة بنظر الدعوى 

ويكون أمر احملكمة بالتجديد ملدة ثالثني يوماً في كل مرة )م69، 70 أ.ج(.
ويجوز لنيابة األحداث حبس املتهم احلدث ملدة ال تزيد على أسبوع ويجوز لقاضي األحداث حبس احلدث 
ملدة ال جتاوز ثالثني يوماً يجوز جتديدها ملدة ال تتجاوز ثالثني يوماً ويجوز جتديدها ملدة أو مدد أخرى 
)م22، 23 ق3 لسنة 1983 في شأن األحــداث(، ويجوز للمحقق في أي وقت أن يصدر قراراً باإلفراج 
عن املتهم احملبوس متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر وأنه ال ضرر على التحقيق من إخالء سبيله وال 

يخشى هروبه أو اختفاؤه )م1/72 أ.ج(.

عرف تفتيش املساكن وما هي كيفية إجرائه؟13

اإلجابة : 
تفتيش املساكن وهو كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد لالستعمال كمأوى )م78 أ.ج( 
يكون بدخولها والبحث فيها عن شيء أو أثر يفيد التحقيق أو يلزم له )م78، 83 أ.ج( ويجب أن يكون 
التفتيش نهاراً وبعد االستئذان ممن يشغلون املكان، وال يجوز الدخول إلى املسكن لياًل أو من دون استئذان 
إال في حالتني هما: 1- إذا كانت اجلرمية مشهودة، 2- إذا وجد احملقق أن ظروف االستعجال تستوجب 
ذلك )م1/85 أ.ج( ويجوز للقائم بالتفتيش أن يقتحم املسكن وأن يستعمل وسائل القوة الالزمة للدخول 
إذا رفض صاحب املكان أو شاغله أن ميكنه من الدخول أو قاوم دخوله )م2/85 أ.ج( وإذا كان في املسكن 
نساء محجبات وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد املتبعة في معاملتهن )م86 أ.ج( ويجب على 
القائم بالتفتيش أن يبحث عن األشياء التي صدر أمر التفتيش بشأنها، ولكن يجب عليه ضبط األشياء 

التي تعتبر حيازتها جرمية أو متعلقة بجرمية أخرى إذا ظهرت له عرضاً.

كيف يتم تفتيش األنثى؟ وما األثر املترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش؟14

اإلجابة : 
تفتيش النساء يجب أن تقوم به في جميع األحوال امرأة تندب لذلك مبعرفة احملقق وكذلك يكون شهوده 

من النساء )م82 أ.ج(.
ويترتب البطالن على مخالفة هذا احلكم أي يبطل اإلجراء وما يتولد عنه من دليل.
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كيف يتم تفتيش الرسائل املكتوبة؟15

اإلجابة : 
يكون تفتيش الرسائل بضبطها واالطالع عليها، ويجوز للمحقق أن يصدر أمراً ملصلحة البريد أو أحد 
رجال الشرطة بضبط الرسالة املكتوبة وتسليمها إليه كما هي دون فضها أو االطالع عليها، فهو املنوط 
به االطالع وحده، ولكن يجوز للمحقق أن يستعني في فرز الرسائل املضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق 

أو أحد رجال الشرطة أو املترجمني على أن يكون ذلك بحضوره وحتت إشرافه )م2/87، 1 أ.ج(.

عرف االعتراف مبينًا شروط صحته وسلطة احملكمة في تقديره؟ وهل ميكن للمحكمة أن جتزئ 16
االعتراف فتأخذ بعضه وتطرح البعض اآلخر؟

اإلجابة : 
االعتراف هو إقرار املتهم على نفسه أو تسليمه تسليماً إرادياً بارتكاب اجلرمية ويجب أن يكون صريحاً 
وقاطعاً في ذلك، أو بتعبير محكمة التمييز يجب أن يكون نصاً في اقتراف اجلرمية مبعنى أن يحيط 

بأركانها )م98، 156، 157 أ.ج(.
وشروط صحة االعتراف هي أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ومدركة )م1/157 أ.ج( وهو ال 
يكون كذلك حتى لو كان صادقاً متى كان وليد اإلكراه أو التهديد كائناً ما كان قدره ولكن ال يلزم أن يرد 
االعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنج منها محكمة املوضوع ومن 
باقي عناصر الدعوى اقتراف اجلاني للجرمية وتقدير صحة االعتراف أو عدم صحة ما يدعيه املتهم من 
أن اعترافه كان نتيجة :إكراه من سلطة محكمة املوضوع، وال وجود لالعتراف إذا صدر عن متهم فاقد 
اإلدراك ملرض عقلي أو عدم التمييز كالطفل دون السابعة وميكن للمحكمة أن جتزئ أقوال املتهم فتأخذ 

منها ما تطمئن إليه وتصدقه وتطرح سواه مما ال تثق به.

هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب املتهم أو الشاهد أو الضغط 17
عليه بأية وسيلة للحصول على أقوال من أي منهما؟

اإلجابة : 
ال يجوز للمحقق أن يستخدم التعذيب أو اإلكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد أو ملنعه من تقرير 
ما يريد اإلدالء به، وللمتهم أن يرفض الكالم أو أن يطلب تأجيل االستجواب حلني حضور محاميه وال 
يجوز حتليفه اليمني وال يجوز إكراه املتهم سواء مادياً بالضرب أو التعذيب، أو معنوياً بتهديده أو تخويفه 
أو إرهابه أو خديعته بوعد غير حقيقي مثل تبرئة ساحته أو عدم تقدميه للمحاكمة حتى يدلي بأقوال 

معينة )م12، 3/98، 158 أ.ج(.
إرادته  املعترف فيؤثر في  على  أو معنوياً  كان  واإلكــراه املبطل لالعتراف هو ما يستطيل باألذى مادياً 
ويحمله على اإلدالد مبا أدلى به، وال يعد مجرد اخلشية من رجال الشرطة قرين اإلكراه املبطل لالعتراف 
مادامت إرادة املتهم بقيت حرة كما أن الرهبة أو اخلوف نتيجة مثول املتهم أمام النيابة العامة ال يعتبر 

سبباً لبطالن االعتراف.
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)متييز الطعن 1992/18 جزائي جلسة 1992/6/15(.
وللمحكمة أال تعول على االعتراف متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع.

)نقض 1979/10/1 س10 ص730(.
وال يعد استطالة أمر االستجواب في حد ذاته قريناً لإلكراه املبطل لالعتراف مادام لم يثبت أن احملقق 

تعمد اإلطالة في االستجواب من دون مقتضى إلرهاق املتهم والتأثير على إرادته.

ما األثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف املتهم أو أقواله صدرت نتيجة اإلكراه أو التعذيب؟18

اإلجابة : 
إذا تبني للمحكمة أن أقوال املتهم أو اعترافه قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه فعليها أن تعتبرها باطلة 
وال قيمة لها ف ياإلثبات )م159 أ.ج( فال يجوز لها أن تستند إليها في اإلدانة بل ويعد فعل التعذيب 

جرمية يعاقب عليها قانون اجلزاء )م53 جزاء(.

ماذا يجب على احملقق فعله إذا رفض املتهم اإلجابة على أسئلته دون إبداء األسباب؟19

اإلجابة : 
من حق املتهم أن يرفض الكالم أو اإلجابة على أسئلة حملقق )م3/98 أ.ج( وهو ما يعرف باحلق في 
الصمت، وفي هذه احلالة يتعني على احملقق أن يثبت كل سؤال يوجهه إلى املتهم ويثبت أنه رفض اإلجابة 

عليه.

متى يكون اإلفراج عن املتهم احملبوس احتياطيًا وجوبيًا على سلطة التحقيق؟20

اإلجابة : 
يكون اإلفراج وجوبياً في احلاالت اآلتية:

إذا صدر قرار بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم كفاية األدلة، أو نهائياً إذا كانت الوقائع املنسوبة إلى    -1
املتهم ال صحة لها او ال جرمية فيها )م102 أ.ج(.

عند صدور احلكم االبتدائي بالبراءة أو الغرامة أو احلبس مع وقف التنفيذ )م1/215 أ.ج(.   -2
إذا كان املتهم احملكوم عليه ابتدائياً بعقوبة احلبس متى قضى في احلبس االحتياطي مدة تعادل    -3

املدة احملكوم بها )2/215 أ.ج(.
إذا مضت مدة ستة أشهر على حبس املتهم من تاريخ القبض عليه ولم يتم عرضه على احملكمة    -4

املختصة بنظر الدعوى لتجديد حبسه )1/70 أ.ج(.
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هل يجوز حبس احلدث املنحرف الذي لم يكمل اخلامسة عشرة عامًا احتياطيًا؟21

اإلجابة : 
إذا رؤي أن مصلحة التحقيق أو مصلحة احلدث نفسه تستوجب حبس احلدث املنحرف احتياطياً )وهو 
من أكمل السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة(، جاز لنيابة األحداث حبسه احتياطياً ملدة ال تزيد 

على أسبوع من تاريخ القبض عليه.
والقرار هنا يخضع لتقدير احملقق فإذا رأى ان مصلحة التحقيق تتطلب ذلك كاخلشية من تأثير احلدث 
على الشهود مثاًل أو إذا كانت مصلحة احلدث نفسه تستوجب ذلك كحمايته من تأثير غيره من املتهمني 

عليه أو ملنعه من الهرب أو ارتكاب جرائم أخرى جاز حبسه )م22 ق1983/3 في شأن األحداث(.
ويجوز لقاضي األحداث بناء على طلب النيابة حبس احلدث املنحرف احتياطياً في دار املالحظة مدة ال 

تتجاوز ثالثني يوماً ويجوز جتديدها ملدة أو ملدد أخرى )م23  ق1983/3 في شأن األحداث(.

هل يجوز إعادة حبس املتهم بعد اإلفراج عنه؟22

اإلجابة : 
نعم يجوز ذلك للمحكمة في كل وقت متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى )م3/144 أ.ج(.

كما يجوز للنيابة إعادة حبس املتهم إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله بعد 
صدور قرار بحفظه – إذا ما رأت أن مصلحة التحقيق تستوجب ذلك )م103 أ.ج(.

هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن احلضور لسؤاله أمام النيابة العامة؟23

اإلجابة : 
نعم يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالقبض على الشاهد إذا تخلف عن احلضور في املوعد احملدد له )213 
أ.ج( ولكن يتعني قبل صدور األمر أن يتم إعالنه بأمر احلضور محرراً من نسختني موقعاً عليه من احملقق 
ويجري اإلعالن بواسطة مندوب اإلعالن باحملكمة أو رجال الشرطة طبقاً ألحكام املواد من 16 إلى 19 

من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.

عرف املعاينة وما هو الفرق بينها وبني املناظرة، ومتى يلتزم احملقق بإجراء كل منهما؟24

اإلجابة : 
املعاينة هي انتقال احملقق إلى محل احلادث ملعاينته ووصف مكان ارتكاب اجلرمية وآثارها وظروفها 
املادية ففي جرائم القتل أو اخلطف أو االغتصاب أو هتك العرض ينتقل احملقق إلى املكان الذي وقع فيه 
الفعل املادي املكون للجرمية، وفي جرمية إحراز أو حيازة مخدر أو سالح ناري ينتقل احملقق إلى مكان 
إخفاء املخدر أو السالح الناري أو مكان العثور عليه، وعليه أن يقوم بوصف املكان وصفاً تفصيلياً وخاصة 
املوضع محل اجلرمية وإثبات أية آثار قد يالحظها كآثار دماء أو أدوات أو مالبس أو غيرها استعملت 

أو تتصل باجلرمية. )املادة 1/76 أ.ج(.
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أما املناظرة فهي مناظرة املتهمني أو املجني عليهم وإثبات حالتهم الظاهرية وأوصافهم وأية آثار يراها 
احملقق هامة أو ضرورية كإصابات أو جروح أو آثار مبالبسهم كدماء أو آثار ملخدر مثاًل وتكون املناظرة 
من اخلارج فال يجوز للمحقق كشف العورات وبالنسبة للسيدات يراعي احملقق عدم املساس بأجسادهن 

أو خدش حيائهن.
ويلتزم احملقق مبناظرة املتهمني فور مثولهم أمامه، كما عليه مناظرة املجني عليهم أيضاً أو جثثهم في 

حالة الوفاة.
أن  اجلنايات  في  يحسن  ولكن  الواقعة،  ظــروف  على ضوء  مدى ضرورتها  يقدر  فاحملقق  املعاينة  أما 
يجري معاينة ملكان حدوث الواقعة وكذلك في اجلرائم األخرى التي يجب عليه حتقيقها إذا كانت طبيعة 
اجلرمية وأركانها وعناصرها تتطلب ذلك وخاصة إذا كانت اجلرمية قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن 

قصير )م2/76 أ.ج(.

ما هي صور التصرف في املضبوطات؟25

اإلجابة : 
إذا تبني للمحقق أن األشياء املضبوطة معرضة للتلف، أو نفقات صيانتها باهظة وال تتناسب مع    -1
قيمتها جاز له بيعها وإيداع ثمنها في خزانة احملكمة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط 

)م93 أ.ج(.
إذا وجد احملقق أن األشياء املضبوطة غير الزمة للتحقيق أو للفصل في القضية، فله أن يأمر    -2

بتسليمها فوراً ملن ضبطت لديه أو ملن يرى له احلق في حيازتها.
وإذا قام شك فيمن له حق احليازة، عرض احملقق األمر على رئيس احملكمة الكلية أو من يقوم   

مقامه للفصل فيه )م95 أ.ج(.
إذا كان الشيء املضبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به أحد، جاز للمحقق أو للمحكمة أن تأمر    -3

باإلعالن عنه، وتطالب من يدعي حقاً فيه باحلضور وتقدمي ما يؤيد طلباته )96 أ.ج(.
أو بردها إلى شخص معني غير من  إذا لم حتكم محكمة املوضوع مبصادرة األشياء املضبوطة    -4
إلى من  يأمر بتسليمها  القضية أن  النهائي في  الفصل  ضبطت لديه وجب على احملقق مبجرد 

ضبطت لديه )م1/97 أ.ج(.
إذا لم ميكن تسليم األشياء إلى صاحب احلق فيها، ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة    -5

من انتهاء القضية، فإن هذه األشياء تصبح ملكاً للدولة )م2/97 أ.ج(.

ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر التفتيش أو احلبس االحتياطي أو املنع من السفر؟26

اإلجابة : 
البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر التفتيش واألمر باحلبس هي بذاتها التي يجب أن يتضمنها أمر 
القبض وهي بيان اسم الشخص املأذون بتفتيشه أو الصادر عليه أمر احلبس ومحل إقامته وكل ما يلزم 
لتعيينه وسبب التفتيش أو احلبس وهو ما يسري أيضاً على أمر املنع من السفر )املادة 1/63، 68 أ.ج(.
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باالستعانة 27 للمتهم  القانوني  ال��ع��رض  عملية  إل��ى  النيابة  وكيل  فيها  يلجأ  التي  احل���االت  ه��ي  م��ا 
بأشخاص آخرين، وما هي الضوابط التي يجب مراعاتها في هذا الشأن؟

اإلجابة : 
يلجأ وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم في احلاالت اآلتية:

إذا كان املتهم مرتكب اجلرمية مجهول الشخصية وأدلى املجني عليه أو الشهود بأوصاف محددة  أ-  
له ثم مت ضبطه فيجب عرضه عليهم حتى يتم التعرف عليه.

إذا كان املتهم مجهول الشخصية وأسفرت حتريات الشرطة عن معرفته وحتديد شخصيته فيجب  ب-  
عرضه على املجني عليه أو الشهود للتقرير مبا إذا كان هو مرتكب احلادث من عدمه.

الضوابط التي يجب مراعاتها هي:
مراعاة عدم مشاهدة املجني عليه أو الشهود املتهم قبل عملية العرض.   -1

2-  اختيار عدد مناسب من األشخاص تتشابه أوصافهم مع أوصاف املتهم بقدر اإلمكان لالستعانة 
بهم في عملية العرض.

يحسن البدء بعرض األشخاص املختارين على املجني عليه والشهود دون وجود املتهم فيما بينهم ثم    -3
إعادة عرضهم بعد إضافة املتهم لهم حتى تؤتي عملية العرض أثرها ويتم التأكد من عملية تعرف 

املجني عليه أو الشهود على املتهم.

ما هو املقصود باملواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟28

اإلجابة : 
جتري املواجهة في حالة اختالف أقوال املتهم مع أقوال الشهود أو إنكاره ما قرروه من وقائع أو في حالة 
اختالف الشهود فيما بينهم سواء بشأن تصوير الواقعة أو األدلة القائمة فيها ويقصد بها حتري حقيقة 
األمر وذلك من خالل مواجهة كل طرف باآلخر وعرض أقواله عليه وسماع ما يبديه كل منهما في شأن 
هذا االختالف، وهي إجراء من إجراءات التحقيق التي جتد سندها في نص املادتني 98، 99 أ.ج ويكون 
إثباتها في محضر التحقيق إما أثناء التحقيق بعد إجابة املتهم أو الشاهد على سؤال للمحقق تضمنت 
إجابته ما يتناقض أو يتعارض مع اآلخر، مع أقوال شاهد آخر، أو بعد انتهاء وكيل النيابة احملقق من 
استجواب أو سؤال املتهم أو سماع الشاهد وذلك بتدوين ملحوظة يبني طرفيها املتهم وشاهد أو شاهدين 
معاً وموضوع االختالف وما أجاب به كل منهما في هذا الشأن سواء عدل أحدهما عن أقواله األولى أو 

صمم عليها ويوقع وكيل النيابة احملقق في نهاية ما دونه كاتب التحقيق في هذا الشأن.
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هل يجوز االستماع إلى احملادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟29

اإلجابة : 
إلى  باالستماع  الشرطة  رجــال  أو  الهاتف  إدارة  رجــال  أحد  يكلف  ان  احملقق  النيابة  لوكيل  يجوز  نعم 
احملادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل صيغتها إليه )م4/87 أ.ج( ويعد ذلك أمر ندب للمندوب باتخاذ هذا 
اإلجراء من إجراءات التحقيق، ويجب أن يصدر األمر مكتوباً ويحدد فيه اسم الشخص املنتدب وصفته 
وحتديداً واضحاً للمكاملة أو املكاملات املطلوب تسجيلها واملدة التي يجب فيها ذلك مع مالحظة أال تستمر 

املراقبة أو االستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق )م5/87 أ.ج(.

ما هو اإلجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا مت ضبط املتهم عقب صدور قرار بحفظ 30
التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟

اإلجابة : 
بطلب  ويأمر  الشرطة  من  له  ــوارد  ال املتهم مبوجب احملضر  فيه ضبط  يثبت  فتح محضر  عليه  يجب 
القضية من الرئاسة وإعادة فتح التحقيق فيها واستكماله بسؤال املتهم املضبوط أو استجوابه أو تلقي 
اعترافه إذا اعترف بارتكاب اجلرمية املنسوبة إليه، وكذلك بسؤال من يرى سؤالهم من شهود وغير ذلك 
من إجراءات حتقيق يرى ضرورتها الستجالء احلقيقة حتى ينتهي من ذلك )م103 أ.ج( واملفهوم أن قرار 
حفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل هو قرار مؤقت يجوز العدول عنه عند ظهور أدلة جديدة تستوجب 

إعادة فتح التحقيق وإكماله.

ما هي األسباب القانونية واملوضوعية حلفظ الدعوى اجلزائية، وما هو الفرق بني هذه وتلك؟ 31
وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟

اإلجابة : 
األسباب القانونية حلفظ الدعوى اجلزائية هي: أ- عدم صحة الواقعة املنسوبة إلى املتهم. ب- عدم 
أ.ج( ويدخل في  فيها )م1022  للمتهم ال جرمية  املنسوبة  الواقعة  أن  أي  الواقعة لنص جترمي  خضوع 
هذا النوع وجود مانع من العقاب أو وفاة املتهم أو انقضاء الدعوى اجلزائية مبضي املدة أو بالعفو. أما 
األسباب املوضوعية أو الواقعية فهي: أ- عدم معرفة الفاعل أي مرتكب اجلرمية، ب – عدم كفاية األدلة 
قبل املتهم، وذلك إذا لم يعترف وكانت األدلة غير كافية إلحالته إلى احملاكمة )م2/102 أ.ج(. ج- عدم 
األهمية وذلك لتفاهة اجلرمية أو للظروف التي البستها كحصول صلح بني املتهم واملجني عليه، وهذه 

السلطة مخولة لرئيس الشرطة واألمن العام )م104 أ.ج(.
والفرق بني األسباب القانونية واألسباب املوضوعية أن القرار الصادر بسبب قانوني هو قرار نهائي أما 
القرار الصادر بسبب موضوعي ماعدا في حالة األهمية فهو قرار مؤقت )م2/102 أ.ج(. ويترتب على 
القرار  يعلن  أن  فيها ويجب  التحقيق  الدعوى ووقف  السير في  التحقيق وقف  أو  الدعوى  قرار حفظ 
للخصوم في الدعوى )م103، 2/102 أ.ج( ولكن يجوز لسلطة التحقيق إلغاء األمر واستخراج القضية من 
احلفظ وإعادة التحقيق فيها واستكماله إذا ظهرت أدلة جديدة وهي تشمل حالة القبض على املتهم إذا 

كان مجهول الشخصية عند حفظ التحقيق )م103 أ.ج(.
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هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق، وهل يكون ذلك خالل مدة محددة وما هي اجلهة 32
املختصة بنظر التظلم واألحكام التي حتكم نظره لها والنتائج املترتبة على قرارها؟

اإلجابة : 
نعم يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة وألي من ورثته – حتى وإن لم يدع مدنياً أن يتظلم من قرارات 
حفظ التحقيق – سواء منها القانونية أو املوضوعية – وذلك خالل شهرين من تاريخ إعالنه أو علمه بها، 
ويكون التظلم أمام محكمة اجلنايات. أو محكمة اجلنح املستأنفة – بحسب نوع القضية جناية أو جنحة 

)م1/104 مكرر أ.ج(.
وتفصل احملكمة منعقدة في غرفة املشورة في التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه بقرار نهائي ال 
يقبل الطعن عليه بأي طريق ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقواله كما أن لها 

أن تكلف جهة التحقيق باستيفاء أو استكمال أي نقص فيه أو أوراقه )م104 مكرراً أ.ج(.
وفي حالة قبول التظلم موضوعاً تقدم القضية إلى احملكمة املختصة خالل عشرة أيام من تاريخ إعادة 
التحقيقات )م3/104  إدارة  أو  العامة  النيابة  املتظلم منه، أي  القرار  التي أصدرت  إلى اجلهة  األوراق 

مكرراً أ.ج(.

متى يلتزم احملقق بإعداد قيد ووصف للتهمة املنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية؟ 33

اإلجابة : 
يلتزم احملقق عند االنتهاء من التحقيق متى وجد أن الواقعة صحيحة وتشكل جرمية – جناية أو جنحة 
– أي إنها مؤثمة بنص جزائي بإعداد قيد ووصف للتهمة مبيناً فيه املادة أو املواد املنطبقة ورقم القانون 
الذي تضمنها وعنوانه أو اسمه ووصف التهمة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية – ببيان 

الفعل الذي اقترفه املتهم.

34
هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة 
بها أم أنها تلتزم بها؟ ومباذا حتكم احملكمة إذا ما تبني لها أن الفعل املنسوب للمتهم يخضع ألكثر 

من وصف.؟

اإلجابة : 
نعم يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة فهي ال تتقيد بالوصف الوارد في صحيفة االتهام املقدمة من 
النيابة العامة إذ إن هذا الوصف يعد مبثابة طلب من النيابة العامة يخضع في النهاية لتقدير احملكمة 
الوصف  ارتكبه  املتهم  أن  يثبت  الــذي  للفعل  تعطي  أن  احملكمة  على  ويجب  الدعوى  لواقعة  وتكييفها 
الصحيح الذي ينطبق عليه )م132 أ.ج( ولكن يتعني عليها أن تنبه اخلصوم إلى ذلك سواء بشأن املادة 
تعددت  وإذا  أ.ج(  )م1/134  عناصرها  تغيير  أو  الوقائع  بعض  بزيادة  ذاتها  التهمة  أو وصف  املنطبقة 
أوصاف الفعل مبعنى أن أكثر من نص جزائي ينطبق عليه فإن احملكمة تطبق على املتهم عقوبة الوصف 

األشد )م2/132 أ.ج(.
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ماذا يقصد مببدأ عالنية اجللسات وسرية املداولة وما هي احلكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها 35
كل منهما؟

اإلجابة : 
حضور  من  متييز  بغير  الناس  بتمكني  وذلــك  علناً  احملاكمة  أن جتري  هو  اجللسات  بعالنية  املقصود 
من  منعهم  يجوز  وال  واملرافعات،  املناقشات  وسماع  إجــراءات  من  يجري  ما  على  واالطــالع  اجللسات 
الدخول إلى قاعات احملاكم أثناء انعقاد اجللسات وقد نص على هذا املبدأ الدستور الكويتي في املادة 
165 منه كما نص عليه قانون تنظيم القضاء الصادر مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في املادة 13 
منه، كما نصت عليه املادة 136 من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية ويجوز استثناء ذلك من األصل 
العام بجعل احملاكمة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو احملافظة على اآلداب واحلكمة من تقرير 
التي تهمه مبا ميكنه من مراقبة ما  هذا املبدأ هي إشراك الشعب ومتكينه من االطالع على املسائل 
يجري في احملاكمات وهو ما يحمل القضاة على التزام أحكام القانون وحسن تطبيقه وكذلك مراقبة 
ممثل االدعاء واحملامني في أدائهم لواجباتهم وكل ذلك يبعث على الثقة في القضاة وسالمة أحكامهم 
وعدالتها، كما يتحقق به معنى الردع العام من خالل علم الناس باألحكام والعقوبات التي تصدر على كل 

خارج على أحكام القانون.
أما سرية املداولة فيقصد بها عدم جواز أن يحضرها سوى القضاة الذين يشكلون هيئة احلكم التي 
سمعت املرافعة وعدم جواز إذاعة ما جرى في هذه املداولة واحلكمة من ذلك هي كفالة احلرية التامة 
األحكام  فيهم وصيانة  الثقة  ودعــم  أو اخلصوم  العام  الــرأي  دون خشية من  آرائهم  إبــداء  للقضاة في 
الصادرة منهم واحترامها من قبل الكافة بالنأي باختالف اآلراء الذي يثور أثناء املداولة عن أن يكون 

موضوعاً الطالع الرأي العام وحتى يظل احلكم كما نطق به القاضي عنواناً للحقيقة.

ما هو اإلجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد األشخاص على هيئة احملكمة أو أحد أعضائها ومن 36
الذي يتولى االدعاء في هذه احلالة؟

اإلجابة : 
أحد  أو  تعد عليها  جرمية   – انعقادها  أثناء  منه  تقع  بنفسها من  أن حتاكم  للمحكمة في هذه احلالة 
أعضائها وحتكم عليه فوراً بالعقوبة – ويتولى االدعاء في هذه احلالة النيابة العامة أو أي شخص آخر 
تكلفه احملكمة بذلك واحلكمة من ذلك هي احلفاظ على هيبة القضاء وحفظ النظام وسير إجراءات 
احملاكمة بطريقة منتظمة متكن احملكمة من حتقيق العدالة )م139 أ.ج( وتطبق هذه األحكام أيضاً على 

جرميتي الشهادة الزور في اجللسة واالمتناع عن تأدية الشهادة 2/139 أ.ج(.

ما املقصود بجرائم اجللسات، وما الذي يجب على احملكمة إذا وقعت باجللسة إحدى اجلرائم غير 37
التعدي على هيئتها؟

اإلجابة : 
أثناء انعقاد احملكمة غير جرائم التعدي على هيئة احملكمة  يقصد بها اجلرائم التي تقع في اجللسة 

والشهادة الزور واالمتناع عن تأدية الشهادة )م1/140 أ.ج(.
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وفي هذه اجلرائم يكون للمحكمة إما أن حتيل القضية إلى جهة التحقيق املختصة وإما أن توجه التهمة 
إلى من ارتكبها وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه وأن حتقق الواقعة وتسمع الشهود ثم تأمر بإحالة املتهم 
إلى احملكمة املختصة مبحاكمته أو إلى نفس احملكمة إذا كانت هي املختصة ولكن في جلسة أخرى غير 

التي وقعت فيها اجلرمية )140 أم.ج( ومعه احملضر الذي حررته في هذا الشأن.

ما املقصود بحجية األحكام وقوة الشيء املقضي به؟38

اإلجابة : 
املقصود بحجية احلكم هو عدم جواز رفع الدعوى اجلزائية من جديد ضد املتهم ومحاكمته مرة ثانية 
عن نفس األفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها احلكم )م1/184 أ.ج( ومناط حجية األحكام هو وحدة 

اخلصوم واملوضوع والسبب )طعن متييز رقم 11 لسنة 92 جلسة 1992/9/23(.
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى مع ذلك، جاز التمسك بقوة الشيء املقضي أو بعدم جواز نظر الدعوى 

لسبق الفصل فيها وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى )م1/184 أ.ج(.

فيم جتوز املعارضة كطريق من طرق الطعن في األحكام، وممن وأمام أي محكمة؟39

اإلجابة : 
جتوز املعارضة في األحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة في اجلنح واجلنايات أي التي يتخلف 
فيها املتهم عن احلضور في اجللسة احملددة حملاكمته أو يتخلف وكيله عن احلضور في األحوال التي 
بالتالي في غيبته ويكون احلكم غيابياً  الدعوى  أ.ج( وتنظر  يجوز فيها حضور وكيله بدالً منه )م121 

).122 أ.ج(.
واملتهم احملكوم عليه هو الذي يكون له الطعن في احلكم الغيابي بطريق املعارضة )م187 أ.ج( وتكون 
املعارضة أمام احملكمة ذاتها التي أصدرت احلكم الغيابي حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وعدم 

تفويت فرصة محاكمته أمام محكمة أول درجة.

ما هو ميعاد املعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا امليعاد؟40

اإلجابة : 
ميعاد املعارضة أسبوع واحد، وهو يبدأ في اجلنح من تاريخ إعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في 
اجلنايات فيبدأ من تاريخ القبض على احملكوم عليه إذا لم يكن احلكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى 
هذا امليعاد دون أن يعارض احملكوم عليه، لم يجز الطعن في احلكم إال باالستئناف إذا كان قاباًل له 

)م1/188 أ.ج(.
وال يجوز الطعن باملعارضة في األحكام التي تصدر من محكمة االستئناف في غيبة املتهم )م204 أ.ج(.
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ما هو اإلفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه؟41

اإلجابة : 
هو إطالق سراح احملكوم عليه بعقوبة احلبس قبل انقضاء كل مدته إذا توافرت شروط معينة، ويجوز 

للسلطة املختصة أن تفرض قيوداً على احملكوم عليه خالل املدة الباقية )م87 جزاء(.
التي  ويشترط أن يكون احملكوم عليه قد قضى ثالثة أرباع املدة احملكوم بها عليه بحيث ال تقل املدة 
قضاها عن سنة كاملة، وأن يكون خالل هذه املدة حسن السيرة والسلوك وأال يؤدي اإلفراج عنه إلى 

اإلخالل باألمن )م1/87 جزاء(.
التي يقضيها احملكوم عليه في  العقوبة احملكوم بها هي احلبس املؤبد، وجب أال تقل املدة  وإذا كانت 

السجن عن عشرين سنة )م2/87 جزاء(.
وعلة اإلفراج الشرطي هي حث احملكوم عليه على التزام سلوك حسن أثناء تنفيذ العقوبة وكذلك خالل 
املدة املتبقية من عقوبته، كما أنه وسيلة من وسائل تفريق املعاملة العقابية بتمييز احملكوم عليهم حسني 

السير والسلوك بتقرير اإلفراج عنهم قبل تنفيذ كل عقوبة احلبس املقضي بها عليهم.
للمحكوم عليه بل هو سلطة للجهة املختصة يخولها القانون لها بشروط  واإلفراج الشرطي ليس حقاً 
إذا خالف  أو  املفرج عنه  إذا ســاءت سيرة  اإلفــراج  إلغاء  إذ يجوز  نهائياً،  إفراجاً  ليس  أنه  كما  معينة، 
الشروط التي فرضت عليه – فيعاد إلى املكان املخصص لتنفيذ عقوبة ليستوفي املدة التي كانت باقية 

يوم اإلفراج عنه )م3/87، 88 جزاء(.
ويجوز بعد إلغاء اإلفراج في احلالتني السابقتني أن يفرج عن احملكوم عليه مرة أخرى وفقاً لألحكام ذاتها 

السابقة، وإذا ساءت سيرة املفرج عنه للمرة الثانية، ألغي اإلفراج أيضاً.
وال يجوز اإلفراج عنه بعد ذلك )1/89، 2 جزاء(، وإذا لم يلغ اإلفراج خالل املدة األولى التي أفرج فيها 

عن احملكوم عليه أو حتى انقضاء املدة الثانية، أصبح اإلفراج نهائياً )م90 جزاء(.
ويختص النائب العام بإصدار األمر باإلفراج كما يختص بإلغائه )م91 جزاء(.

ما هو الشروع، وما الفرق بني اجلرمية املوقوفة واجلرمية اخلائبة؟42

اإلجابة : 
هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذ اجلرمية إذا لم يستطع الفاعل ألسباب ال دخل إلرادته فيها إمتام اجلرمية 
فالعنصر الرئيسي هو عدم إمتام اجلرمية حتى نهايتها سواء إليقاف تنفيذ فعل اجلاني رغم إرادته أو 

خليبة أثرة، فالشروع هو جرمية ناقصة.
والفرق بني اجلرمية املوقوفة واجلرمية اخلائبة، أنه في األولى ال يقترف اجلاني كل األفعال التنفيذية 
التي تكون الركن املادي للجرمية رغم إرادته وذلك بإيقاف نشاطه، أما في الثانية فهو أي اجلاني اقترف 
كل األفعال الالزمة لتنفيذ اجلرمية ولم يستطع حتقيق نتيجتها رغم ذلك فخاب أثرها، ومثال لألولى 
أن يصوب اجلاني سالحه صوب املجني عليه ولكن يتدخل شخص ثالث ومينعه من إطالق النار، ومثال 

الثانية أن يطلق النار بالفعل فال يصيب املجني عليه أو يصيبه ولكن يتم إسعافه وإنقاذ حياته.
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ما الفرق بني القصد اجلنائي والباعث على ارتكاب اجلرمية، وما أثر كل منهما في قيامها وما هي 43
عناصر القصد اجلنائي؟

اإلجابة : 
القصد اجلنائي هو أحد أركان اجلرمية أو الركن املعنوي لها في اجلرائم العمدية وهو ينطوي على العلم 
بالوقائع وعلى اإلرادة أي اجتاه اإلرادة إلى ارتكاب الفعل املادي املكون للجرمية وإحداث نتيجتها، أما 

الباعث على اجلرمية فهو ليس ركناً في اجلرمية.
وال من عناصرها وال عبرة به في توافر القصد اجلنائي فيها )م41 جزاء( )طعن متييز رقم 198/163 
ارتكابها وبالتالي فهو ال يدخل في  إلى  جزائي جلسة 1999/3/22( إذ هو السبب الذي دفع اجلاني 

أركانها أو عناصرها.

ما املقصود بالقصد االحتمالي وما مدى مسؤولية املتهم عن اجلرائم التي يتوافر فيها هذا القصد 44
لديه؟

اإلجابة : 
إال أنه قد  عندما تتجه إرادة اجلاني نحو ارتكاب السلوك وحتقيق النتيجة فإن القصد يكون مباشراً 
يحدث أن يقدم اجلاني على ارتكاب جرمية قاصداً حتقيق نتيجة محددة ويتوقع في نفس الوقت أن 
تؤدي األفعال التي يرتكبها في سبيل ذلك إلى حدوث نتيجة أخري أشد جسامة من النتيجة التي اجتهت 
إرادته مباشرة إليها ورغم ذلك ميضي اجلاني في ارتكاب نشاطه مستوياً لديه حدوث هذه النتيجة أو 

عدم حدوثها.
ومثال ذلك أن يقدم شخص على إجهاض امرأة مريضة وهو يتوقع وفاتها ويستوي لديه حدوث الوفاة أو 
عدم حدوثها، فإذا حدثت الوفاة بالفعل فإنه يسأل عن جرمية قتل عمد ألنه قبل هذه النتيجة األخيرة في 
سبيل حتقيق غايته وهي التخلص من اجلنني، وتقوم مسؤولية اجلاني العمدية في هذه احلالة تأسيساً 

على القصد االحتمالي.
)متييز 1997/295 جزائي س26 ص592(.

وقد عرفت محكمة النقض القصد االحتمالي »أنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس اجلاني الذي 
يتوقع أن فعله قد يتعدى الغرض املنوي عليه بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل أصاًل فيمضي 
مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب الغرض غير املقصود وفطنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه 

النتيجة أو عدم حصولها.
)نقض 1930/12/25 مجموعة القواعد ج2 ص168(.



- 24 -- 25 -

ما هي عناصر الركن الشرعي للجرمية؟45  )45(

اإلجابة : 
الركن الشرعي هو الصفة غير املشروعة للفعل واملرجع في حتديده هو النصوص اجلزائية.

ولهذا الركن عنصرين األول خضوع الفعل لنص جترمي أي انطباق النص اجلنائي على الفعل، والثاني 
عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب اإلباحة التي تخرج الفعل من نطاق نص جترمي وجتعله مشروعاً 

)م1، 26 جزاء(.

ما الفرق بني سبق اإلصرار والترصد وما أثر كل منهما في جرمية القتل العمد؟46  )46(

اإلجابة : 
سبق اإلصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء 
فهو في حالة ذهنية تقوم بنفس اجلاني يستفاد من الوقائع اخلارجية، ويتحقق بإعداد وسيلة اجلرمية 
يتصل بقصد  رويــة، فهو ظــرف شخصي  أي في هــدوء  األفعال  ثــورة  عن  بعيداً  تنفيذها  ورســم خطة 

اجلاني.
أما الترصد فهو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد مالءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ، فيتربص 
اجلاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه منه أو يعتقد مالءمته لتنفيذ 
الفعل ليتوصل بذلك إلى مفاجأته واالعتداء عليه فهو ظرف عيني يتعلق بكيفية ارتكاب وتنفيذ اجلرمية 

)م1/151 جزاء(.
ويترتب على توافر أي من هذين الظرفني أي اقترانه بالقتل العمد تشديد العقوبة بجعلها اإلعدام  وجوباً 

بدالً من العقوبة املقررة وهي اإلعدام أو احلبس املؤبد )م150 جزاء(.

ما هي صور االشتراك في اجلرمية وما هو حكم الشريك؟47

اإلجابة : 
نصت املادة 48 من قانون اجلزاء على أنه يعد شريكاً في اجلرمية قبل وقوعها:

من حرض على ارتكاب الفعل املكون للجرمية فوقع بناء على هذا التحريض. أواًل:  
من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل املكون للجرمية فوقع بناء على هذا االتفاق. ثانيًا:  

من ساعد الفاعل بأية طريقة كانت في األعمال املجهزة للجرمية مع علمه بذلك فوقعت  ثالثًا:  
بناء على هذه املساعدة.

ويعاقب الشريك - كأصل عام - بالعقوبة املقررة للجرمية مثل الفاعل األصلي )م1/52، 1/53 جزاء( 
وإذا كان فاعل اجلرمية غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب وجبت معاقبة الشريك بالعقوبة املقررة 
كما أنه ال تأثير على الشريك من الظروف اخلاصة بالفاعل التي تغير وصف اجلرمية إذا كان الشريك 

غير عالم بها. )م1/52، 2 جزاء(.
كما أن الشريك يعاقب أيضاً بعقوبة اجلرمية ولو كانت قد ارتكبت بطريقة غير التي قصدت أصاًل، أو 
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كانت غير التي تعمد االشتراك فيها مادامت كيفية التنفيذ أو اجلرمية التي وقعت نتيجة محتملة ألفعال 
االشتراك )م53 جزاء(.

ويجدر التنويه إلى أن املادة 49 من قانون اجلزاء كانت جترم أفعال االشتراك في اجلرمية بعد وقوعها 
بعد  أن االشتراك في اجلرمية  إال  لوقوع اجلرمية  الالحق  املــادة 55 جــزاء عقوبة االشتراك  وحــددت 
وقوعها على هذا النحو أصبح غير مجرم بعد األحكام الصادرة من احملكمة الدستورية أرقام 2007/6، 

2009/1، 2010/12 بعدم دستورية املادتني 49، 55 من قانون اجلزاء.

ما هو معيار التمييز بني الفاعل والشريك باملساعدة في ارتكاب اجلرمية؟48

اإلجابة : 
معيار التمييز بني الفاعل والشريك باملساعدة هو معيار زمني أو مكاني فيشترط في فعل الفاعل األصلي 
الذي يأخذ صورة املساعدة أن يقع أثناء ارتكاب اجلرمية فهناك معاصرة بني فعل املساعدة وبني الفعل 
املكون للركن املادي ومثله أن يرشد الفاعل باملساعدة باقي املساهمني معه في جرمية السرقة من مسكن 
أثناء استيالئهم على النقود، عن مكان وجود باقي املسروقات من مصاغ أو غيرها، واملعيار الثاني هو 
أن يكون الفاعل باملساعدة حاضرا في املكان الذي ترتكب فيه اجلرمية أو بقربه بقصد التغلب على أية 
مقاومة أو بقصد تقوية عزم اجلاني كأن يقف الفاعل في حديقة املنزل وهو يحمل سالحا للتغلب به على 
أية مقاومة للسارقني أو بقصد شد أزرهم وتقوية عزمهم )م2/4 جزاء( أما االشتراك بطريق املساعدة 
فهو يكون مبساعدة الفاعل بأية طريقة في األعمال املجهزة للجرمية مع علمه بذلك وتقع اجلرمية بناء 
على هذه املساعدة أي أنها تقدم في وقت سابق على ارتكاب الفعل املادي أو البدء فيه وتعد من األفعال 
املجهزة كأن ميد الشريك الفاعل بالسالح الناري الذي سوف يستعمله في القتل أو باألداة التي سوف 

يتمكن بها من دخول املسكن في جرمية السرقة )م3/48 جزاء(.

ما الفرق بني أسباب اإلباحة وموانع املسؤولية وموانع العقاب؟49

اإلجابة : 
أسباب االباحة تتعلق بالركن الشرعي للجرمية فهي تخرج الفعل من نطاق نص التجرمي وجتعله مشروعاً 
الرياضية  األلعاب  التأديب وممارسة  استعمال احلق كاستعمال حق  ومثلها  التجرمي  وذلك النتفاء علة 

والدفاع الشرعي )م26 وما بعدها من قانون اجلزاء(.
أما موانع املسؤولية فهي احلاالت التي تتعلق بعنصر اإلرادة الالزم لتوافر القصد اجلنائي كأن ال توجد 
انتفى  فإذا  واالختيار  التمييز  اإلرادة هما  فعنصرا  القانونية  قيمتها  من  اإلرادة  تتجرد  أو  الفعل  إرادة 
أحدهما أو كالهما قام مانع املسؤولية ولكن يبقى الفعل الذي ارتكبه املتهم غير مشروع ومثالها صغر 

السن )م18 جزاء( أو املرض العقلي )م22 جزاء( أو فقد حرية االختيار لإلكراه )م24 جزاء(.
شروط  وتوافر  اجلرمية  أركــان  قيام  رغم  املتهم  على  العقوبة  توقيع  متنع  أسباب  هي  العقاب  وموانع 
املسؤولية فهي ال تتعلق بأي من اركان اجلرمية الركن الشرعي الركن املادي الركن املعنوي وهي محددة 
في القانون على سبيل احلصر ألنها استثناء على األصل من وجوب العقاب متى قامت اجلرمية وتوافرت 
مسؤولية املتهم وهي ال تستخلص إال بعد نظر وفحص موضوع الدعوى ومثلها إبالغ اجلاني عن اجلرمية 

وأسماء املساهمني فيها مما يؤدي إلى ضبطهم.
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ما املقصود بتعدد اجلرائم وما الفرق بينه وبني العود، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟ 50

اإلجابة : 
تعدد اجلرائم هو ارتكاب شخص عدد من اجلرائم دون أن يفصل بينها وبني الواقعة اجلديدة حكم بات، 
وهو يكون إما تعدداً معنوياً مبعنى أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة فاجلاني ارتكب فعاًل واحداً 
ولكنه ينطبق على أكثر من نص جزائي، وإما تعدداً مادياً مبعنى ارتكاب اجلاني أفعاالً متعددة لكل منها 

وصفها اإلجرامي أي أن كل منها يخضع لنص جزائي مختلف )م1/84 جزاء(.
أما العود فيعني حالة الشخص الذي يرتكب جرمية أو أكثر بعد سبق صدور حكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية 

)م1/85 جزاء( فالفارق إذاً بني التعدد والعود هو صدور حكم نهائي في احلالة الثانية أي في العود.
أما حكم  العقوبة وحدها،  بهذه  واحلكم  أشد  التي عقوبتها  اعتبار اجلرمية  هو  املعنوي  التعدد  وحكم 
التعدد املادي فهو تعدد العقوبات بتعدد اجلرائم، إال إذا كانت هذه اجلرائم املتعددة قد ارتكبت لغرض 
واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً ال يقبل التجزئة فهنا أيضاً يحكم بالعقوبة املقررة ألشدها 

)م84 جزاء(.

ماذا يقصد بالعقوبات األصلية والتبعية والتكميلية؟51

اإلجابة : 
يقصد بالعقوبات األصلية تلك التي ميكن أن تكون اجلزاء الوحيد الذي يوقعه القاضي أما العقوبات 
التبعية والتكميلية فهي التي ال توقع مبفردها بل توقع إلى جانب عقوبة أصلية والفرق بني العقوبات 
التبعية والتكميلية أن العقوبات التبعية تتبع عقوبة أصلية فالقانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة 
األصلية، أما العقوبات التكميلية فإن توقيعها يتوقف علي نطق القاضي بها سواء أوجب القانون عليه 

ذلك أو أجازه له )67 جزاء( والعقوبات األصلية هي اإلعدام واحلبس املؤبد واحلبس املؤقت والغرامة.
العزل   ،68 املادة  في  عليها  املنصوص  واملزايا  والتكميلية هي احلرمان من احلقوق  التبعية  والعقوبات 
من الوظائف العامة، احلرمان من مزاولة املهنة، إغالق احملال العامة، مراقبة الشرطة، املصادرة، إبعاد 
األجنبي عن البالد، وتقدمي تعهد باحملافظة على األمن وبالتزام حسن السيرة مصحوباً بكفالة أو غير 

مصحوب بها )م57، م66 جزاء(.

ما هي وسائل تخفيف  العقوبة  املخولة للقاضي، وسلطته في خصوص كل منهما؟52

اإلجابة : 
خول املشرع القاضي عدة أدوات لتخفيف العقوبة أخذاً بسياسة التفريد القضائي للعقوبة مبعنى تزويد 
القاضي بأدوات متعددة يستطيع من خاللها مواجهة ظروف اجلرمية أو املجرم التي تستوجب تخفيف 

العقاب عن احلد الذي تضمنه نص التجرمي وهذه الوسائل هي:
االمتناع عن النطق بالعقاب )م81 جزاء(.   -1

وفيها يجوز للقاضي في اجلرائم التي تستوجب احلبس إذا رأى من أخالق املتهم أو ماضيه أو سنه 
أو الظروف التي ارتكب فيها جرميته أو تفاهة هذه اجلرمية ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود 
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إلى اإلجرام أن يقرر االمتناع عن النطق بالعقاب ويكلف املتهم بتقدمي تعهد بكفالة شخصية أو 
عينية أو بغير كفالة يلتزم فيه مبراعاة شروط معينة واحملافظة على حسن السلوك مدة ال تتجاوز 
سنتني، كما يجوز له وضع املتهم حتت رقابة شخص بعينه، وإذا انقضت املدة التي حددها القاضي 
دون أن يخل املتهم بشروط اعتبرت إجراءات احملاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل املتهم بتلك 
الشروط فإن احملكمة تأمر باملضي في احملاكمة وتقضي عليه بالعقوبة عن اجلرمية التي ارتكبها 

ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.
وقف تنفيذ عقوبة احلبس أو الغرامة التي قضى بها القاضي، بشرط أال جتاوز مدة احلبس سنتني    -2
)م82 جزاء(. واالعتبارات التي جتيز وقف التنفيذ هي ذاتها التي تضمنها النص السابق اخلاص 
بالتقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب، ويصدر األمر بوقف التنفيذ ملدة ثالثة سنوات، وإذا إنقضت 
هذه املدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ اعتبر احلكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن، ويجوز 
الغاء وقف التنفيذ إذا صدر خالل مدة الوقف حكم باحلبس من أجل جرمية إرتكبت خالل هذه 

املدة أو قبلها ولم تكن احملكمة تعلم بها عند األمر بوقف التنفيذ وهنا تنفذ العقوبة احملكوم بها.
استبدال العقوبة املقررة للجرمية بأخرى، أخف منها )م83 جزاء( إذا توافرت ظروف معينة تتعلق    -3
باجلرمية أو ماضي املتهم أو أخالقه أو سنه، وهذه الوسيلة تنصرف فقط إلى عقوبتي اإلعدام 

واحلبس املؤبد أو املؤقت وفي حدود معينة في النص.
فتستبدل عقوبة اإلعدام بعقوبة احلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات وأن 
تستبدل بعقوبة احلبس املؤبد احلبس املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات، وال يجوز أن تقل 

عقوبة احلبس املؤقت عن ثلث احلد األقصى املقررة للجرمية.

من 53 السادسة  امل��ادة  في  عليها  املنصوص  التدابير  بأحد  ال��ص��ادرة  األحكام  على  الطعن  يجوز  هل 
قانون األحداث رقم3 لسنة 1983؟

اإلجابة : 
طبقاً لصريح نص املادة 36 من قانون األحداث ال يجوز الطعن على األحكام الصادرة بأحد التدابير 
اإليداع في مأوى  القضائي،  التسليم، االختبار  التوبيخ،  السادسة منه وهي  املادة  املنصوص عليها في 

عالجي وذلك فيما عدا تدبير اإليداع في مؤسسة لرعاية األحداث فيجوز الطعن عليه.
)م6، 36 من قانون األحداث(.

ما هي حاالت انتهاء التدبير في قانون األحداث؟54

اإلجابة : 
حاالت انتهاء التدبير في قانون األحداث هي:

1- بلوغ احلدث إحدى وعشرين سنة )م13 من قانون األحداث(.
2- انتهاء مدة سنتني بالنسبة لتدبير االختبار القضائي )م9 من األحداث(.

3- يجوز للمحكمة التي أصدرت احلكم بالتدبير على احلدث أن تعيد النظر فيه وتقضي بانتهائه بناء 
على طلب نيابة األحداث )م33 من األحداث(.
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كيف يتم التفرقة بني كل من دار املالحظة، دار التقومي، دار اإليداع في قانون األحداث؟55

اإلجابة : 
دار املالحظة تتبع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على األحداث املتهمني الذين تأمر 
نيابة األحداث بحبسهم احتياطياً )م1/ط من قانون األحداث( أما دار التقومي فهي كل جهة حكومية أو 
أهلية تكلف من وزارة الشؤون االجتماعية برعاية األحداث املنحرفني بناء على أمر من محكمة األحداث 

)م6/1 د من قانون األحداث(.
أما دار اإليداع فهي كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل تختص بإيواء ورعاية 
الذين تأمر محكمة األحــداث بحبسهم )م1/م من قانون األحــداث( أي أن معيار  األحــداث املنحرفني 

التفرقة يقوم على حالة احلدث واألمر الصادر في شأنه.

متى تتولى نيابة األحداث التحقيق مع البالغ؟56

اإلجابة : 
تتولى ذلك إذا ساهم معه في اجلرمية حدث سواء كان فاعاًل أصلياً أو شريكاً )املستفاد من نص املادة 

28 من قانون األحداث(.

ما الفرق بني جرميتي القذف والسب وما أثر تنازل املجني عليه في كل منهما؟57

اإلجابة : 
جرمية القذف تتطلب اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، أما جرمية 
السب فهي مجرد التلفظ بألفاظ السب التي تخدش شرف املجني عليه دون أن تشتمل على إسناد واقعة 
معينة له، أي أن الفارق بينهما هو ان القذف يتضمن اسناد واقعة محددة الى املجني عليه في حني ان 
السب ال يتضمن ذلك )م209، 120 جزاء( ويترتب على تنازل املجني عليه في كل من هاتني اجلرميتني 

ما يترتب على احلكم بالبراءة من آثار )م109، 110، 240، 241 أ.ج(.

ما هو معيار التمييز بني جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة )التبديد(؟58

اإلجابة : 
معيار التمييز بني اجلرائم الثالث ينبع من الركن املادي، فهو اختالف وسائل االعتداء على حق امللكية 
الذي يجمع بني هذه اجلرائم، فالسرقة تتطلب وقوع فعل االختالس أي إخراج الشيء من حيازة الغير 
دون رضاه م217 أما النصب فهو يتطلب ارتكاب اساليب تدليس حتمل املجني عليه على تسليم ماله 

للفاعل أو غيره ومثلها الطرق االحتيالية )م231 جزاء(.
وخيانة األمانة تفترض وجود عقد أو نص قانوني او حكم قضائي يحوز الفاعل مبقتضاه الشيء أو املال 
اململوك لغيره فيستولي عليه لنفسه أو يتصرف فيه حلسابه أو يتعمد إتالفه خيانة منه اللتزامه بحفظ 

املال )م240 جزاء(.
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ما هي احلاالت التي حتقق فيها نيابة األحداث مع البالغ وال تتولى إحالته إلى احملاكمة اجلزائية 59
تاركة ذلك جلهة االختصاص؟

اإلجابة : 
املستفاد من نص املادة 2/28 من قانون األحداث أن نيابة األحداث تتولى التحقيق مع املتهم البالغ ولكنها 

ال تتولى إحالته إلى احملاكمة في حاالت ثالث:
إذا تعدد املتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية وكان من بينهم حدث فتحيل نيابة األحداث    -1

احلدث إلى احملاكمة وتتولى إدارة التحقيقات إحالة غير احلدث.
إذا كان احلدث لم يكمل اخلامسة عشر من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جناية مع آخرين من    -2
غير األحداث أي بالغني، وتتولى نيابة األحداث إحالة احلدث إلى محكمة األحداث ويحال الباقون 

إلى احملكمة املختصة بواسطة جهة االختصاص سواء إدارة التحقيقات أو النيابة العامة.
األحداث  نيابة  فتتولى  بينهم حدث  من  وكان  بجناية  مرتبطة  بارتكاب جنحة  املتهمون  تعدد  إذا    -3

التحقيق معهم جميعاً ولكنها ال حتيل املتهمني البالغني بل حتيلهم النيابة العامة.

ما الفرق بني جرمية االتفاق اجلنائي واالتفاق كأحد صور االشتراك في اجلرمية؟60

اإلجابة : 
االتفاق في جرمية  أن  واالتفاق كأحد صور االشتراك  االتفاق اجلنائي  االتفاق في جرمية  الفرق بني 
االتفاق اجلنائي يتطلب باإلضافة إلى حدوث اتفاق بني شخصني أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أن 
يتخذ املتهمون العدة لذلك على وجه ال يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه ولو لم تقع اجلرمية التي 
كانت موضوعاً لالتفاق )م56 جزاء( أما االتفاق كصورة من صور االشتراك في اجلرمية فإنه يتطلب 

باإلضافة إلى حدوث االتفاق وقوع اجلرمية بناء عليه )م48 ثانياً جزاء(.

ما الوضع القانوني ملن شهد ارتكاب جرمية أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فورًا أقرب جهة من 61
جهات الشرطة أو التحقيق مماألة للمتهمني؟

اإلجابة : 
اداء  للمتهمني بعقوبة االمتناع عن  التبليغ مماألة منه  املــادة 2/14 على أن يعاقب من امتنع عن  تنص 
الشهادة اي باحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز سبعة وثالثون ديناراً وخمسمائة فلس أو 
بإحدى هاتني العقوبتني وهي املنصوص عليها في املادة 140 من قانون اجلزاء )م2/14 أ.ج(. وال يعاقب 
من امتنع عن التبليغ عن اجلرمية إذا كان هو زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه اجلرمية أو على 

أصوله أو فروعه.
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ما هي احلاالت التي نص عليها قانون اجلزاء واعتبر اإلنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان آخر 62
ولو كان فعله ليس هو السبب املباشر  أو السبب الوحيد في املوت؟

اإلجابة : 
هذه احلاالت هي طبقاً لنص املادة 157 من قانون اجلزاء.

إذا أوقع الفاعل باملجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو عالجاً طبياً وأدى ذلك إلى  أواًل:  
موت املجني عليه.

إذا أوقع الفاعل باملجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي إلى املوت لو أن املجني عليه لم يقصر  ثانيًا:  
في اتخاذ االحتياطات الطبية والصحية الواجبة ولكنه توفي رغم ذلك.

أما إذا كان املجني عليه قد تعمد عدم اتخاذ االحتياطات الصحية قاصداً اإلساءة إلى مركز 
املتهم فال يسأل اجلاني عن النتيجة.

إذا حمل الفاعل املجني عليه على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف أو بالتهديد  ثالثا:  
باستعماله وثبت ان الفعل الذي أدى الى موت املجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف 

املهدد به.
إذا كان املجني عليه مصاباً مبرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة وعجل الفاعل بفعله  رابعًا:  

موت املجني عليه.
خامسًا: إذا كان ال يفضي إلى املوت إال إذا اقترن بعمل من املجني عليه او من اشخاص آخرين.

ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحارًا؟63

اإلجابة : 
تقوم النيابة العامة بتحقيق الواقعة حتقيقاً كاماًل ثم تقوم بقيدها جناية بوصف القتل ضد املنتحر وتقرر 

بحفظها لعدم اجلناية.

منع 64 في  عليه  املجني  ال��زوج  حق  م��دى  وم��ا  الزنا  جرمية  في  الفاعل  لشريك  القانوني  الوضع  ما 
إقامة الدعوى على الزوج الزاني؟

اإلجابة : 
نصت املادة 196 من قانون اجلزاء على أن يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان 
كل منهما يعلم أن من زنا معه متزوج، باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوز 225 دينارا 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.
وطبقاً للمادة 197 من قانون اجلزاء على أنه - يجوز للزوج املجني عليه في جرمية الزنا أن مينع إقامة 
الدعوى اجلزائية على الزوج الزاني رجاًل كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل املعاشرة 
الزوجية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير اإلجراءات في أية حالة كانت عليها كما أن له أن يوقف 

تنفيذ احلكم النهائي برضائه استمرار احلياة الزوجية.



- 30 -- 31 -

هل يلزم الكتمال جرمية وضع النار عمدًا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في املنقوالت؟65

اإلجابة : 
ال يلزم ذلك إذ إن الركن املادي للجرمية املذكورة بحسب نص املادة 243 من قانون اجلزاء هو وضع النار 
عمداً في املكان املسكون وأن تترتب على ذلك نتيجة معينة هي حدوث ضرر للغير، فال يلزم اشتعال النار 

في املنقوالت داخل املسكن.
إذ إن املقصود هو حماية املسكن واملقيمني فيه من خطورة فعل وضع النار.

ما هي احلاالت التي حددها املشرع معتبرا فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقًا؟66

اإلجابة : 
هذه احلاالت هي:

إذا كان الفاعل شريكاً على الشيوع واختلس الشيء من املالك احلائز له )م3/217 جزاء(.   -1
اختالس املالك األشياء اململوكة له واملجوز عليها )م3/217 جزاء(.   -2

اختالس املالك األشياء التي قام برهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره )م3/217 جزاء(.   -3

هل يتصور حصول تزييف النقد للعمالت الورقية واملعدنية؟67

اإلجابة : 
نعم إذ عاقب قانون اجلزاء على كال الفعلني في املادتني 263، 268 منه فالتقليد يقع على العملة الورقية 

وعلى العملة املعدنية فهي من املسكوكات التي حماها نص املادة 268 جزاء.

 اصطنع اجلاني محررًا رسميًا واستعمله فيما زور من أجله، فهل يسأل عن جرميتي التزوير في 68
محرر رسمي واستعماله؟

اإلجابة : 
وفقا للمستفاد من اجلمع بني نصوص املواد 257، 258، 259، 260 من قانون اجلزاء، فإن من اصطنع 
محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله، ال يسأل إال عن جرمية التزوير في محرر رسمي، ألن جرمية 

استعمال احملرر املزور ال تقع إال من شخص آخر خالف من زوره  ) م260 جزاء(.
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ما هي احلالة التي نص عليها قانون اجلزاء على عذر مخفف للعقاب في جرمية ترويج املسكوكات 69
املزيفة؟

اإلجابة : 
العذر املخفف للعقاب في جرمية ترويج املسكوكات املزيفة يتحقق  وفق ما نصت عليه املادة 270 من 
قانون اجلزاء  إذا أخذ اجلاني مسكوكات مزيفة معتقداً أنها صحيحة، وبعد أن علم بتزييفها تعامل بها، 
وقد رصدت املادة املذكورة عقوبة الغرامة التي ال جتاوز خمسة أمثال املسكوكات املتعامل بها، على أال 

تقل الغرامة بأي حال عن سبعمائة وخمسني فلسا )م270جزاء(.

إذا خال شيك من بيان مكان الوفاء به، فهل يفقد الشيك صفته؟70

اإلجابة : 
ملا كان النص في الفقرة )ب( من املادة 512 من قانون التجارة على أن : » إذا خال الشيك من بيان مكان 
وفائه، فاملكان املعني بجانب اسم املسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم 
املسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبني فيه، وإذاخال الشيك من هذه البيانات أو 
من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في املكان الذي يقع فيه احملل الرئيسي للمسحوب عليه » مؤاداه: 

أن الشيك ال يفقد صفته في حالة خلوه من مكان الوفاء به.
وكان قانون اجلزاء عندما قرر في املادة 237 منه عقوبة لكل من يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم 
وقابل للتصرف فيه، لم يقصد بالعقاب على هذه اجلرمية أن يكون الشيك مستكماًل لكل شرائطه كماهي 
واردة في قانون التجارة، وإمنا استهدف حماية املستفيد من الشيك باعتباره أداء وفاء جتري مجري 
النقود في املعامالت، فمناط العقاب في هذه اجلرمية أن تكون الورقة لها مظهر الشيك وحصل تسليمها 

على هذا األساس.
)طعن متييز مجلة القضاء والقانون س 17 ج 2 ص 489 بند 2(.

) مجموعة القواعد التي قررتها محكمة التمييز من 1992/1/1 حتى 1996/12/31 في املواد اجلزائية  
القسم الثالث  املجلد الرابع ص 554 قاعدة رقم 4(.

جرمية، 71 ارتكاب  وبقصد  املسكن  حائز  رض��اء  ب��دون  مت  إذا  إال  مؤثما  الغير  ملسكن  الدخول  يعد  ال 
فمن هو احلائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة واإلبنة واخلادم؟

اإلجابة : 
احلائز للمسكن الذي يعتد برضائه بدخول الغير فيه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة واألبنة واخلادم هو 

الزوج فقط، ألن حيازة الزوجة واإلبنة واخلادم ذات طابع خاص مستمدة من حيازة الزوج؟
وميكن وفي حالة غياب الزوج عن مسكنه  االعتداد برضاء الزوجة بدخول الغير فيه )م 78، 79 أ0ج(.
) الطعن بالتمييز رقم 2006/334 جزائي جلسة 2007/4/24 نقض جنائي مصري س48 ص 1187(.
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انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله 72
جناية تزوير في محرر رسمي، ومتى يصبح فعله ال جرمية فيه؟

اإلجابة : 
من املقرر أن تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً، سواء كان األسم املنتحل لشخص 
يتخذ  دام احملرر صاحلا ألن  ما  والواقع  له في احلقيقة  ال وجود  خيالياً  اسماً  كان  أم  حقيقي معلوم 
حجة في إثبات شخصية من نســـب إليه. )م 257 جزاء(. ) مجلة القضاء والقانون س 29 ج 1 ص 608 

بند2(.
وينبني على ذلك، أن من ينتحل اسماً لشخص آخر حال استجوابه أمام النيابة العامة، ويصر على ذلك 
حتى االنتهاء من التحقيق الذي جتريه، يكون مرتكبا جلناية التزوير في محرر رسمي بطريق اإلمالء، 
أما إذا عاد املستجوب  قبل انتهاء النيابة العامة من التحقيقات، وأدلى باسمه الصحيح، فيصير فعله ال 

جرمية فيه.

73
مسئوليته  ي��ع��دم  عقلي  مب��رض  م��ص��اب��ًا  الفعل  ارت��ك��اب  وق��ت  املتهم  فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  القضايا  ف��ي 
اجلزائية، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة املتهم على األمن العام  

وما السند في ذلك؟

اإلجابة : 
إذا ثبت أن املتهم كان مصابا مبرض عقلي وقت ارتكاب جرميته، فإنه ال يسأل جزائيا عمال بنص املادة 

22 من قانون اجلزاء.
عقلي  مبرض  مصاباً  كان  أنه  متهم  مع  التحقيق  أثناء  العامة  للنيابة  ثبت  متى  أنه  ذلك  على  ويترتب 
املتهم اجلزائية، ويجب  التحقيق لعدم مسئولية  إلى حفظ  ارتكابه اجلرمية، فإنها ستنتهي حتماً  وقت 
تأمر  أن  عليها  تعني  ذلــك،  لها  ثبت  ما  فــإذا  العام،  األمــن  املتهم على  أن تستظهر مدى خطورة  عليها 
بأخالء  إدارة احملل  القائمة على  تأمر اجلهة  أن  إلى  بعقولهم،  للمرضى  املعد  املتهم في احملل  بإيداع 
 سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه، وذلك أخذا بحكم الفقرة الثانية من املادة املشار إليها.

 )م 2/22 جزاء، 3/118 أ0ج(.

74
حدد املشرع عقوبة اإلجتار في مادة الهيروين املخدرة باإلعدام، وحدد عقوبة اإلجتار في مادة 
احلشيش املخدرة باحلبس املؤبد والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار، فإذا أرتأى القاضي 

تخفيف العقوبة، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من احلالتني؟

اإلجابة : 
العقوبة املقررة قانوناً جلرمية االجتار في مادة الهيروين املخدرة  وفقا لنص املادتني 31مكرر/2 ، 32 
مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1983 في شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعمالها واالجتار فيها املعدل 

بالقانون رقم 13 لسنة 1995  هي اإلعدام.
والعقوبة املقررة جلرمية االجتار في مادة احلشيش املخدرة  وفقا لنص املادة 32/أ من القانون املشار إليه  

هي احلبس املؤبد والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال جتاوز عشرين ألف دينار.
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وقد نصت املادة 48 من القانون املذكور على أن » في تطبيق أحاكم املادة 83 من قانون اجلزاء املشار 
إليه على املتهمني في اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، ال يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة 
اإلعدام سوى عقوبة احلبس املؤبد وأن تستبدل عقوبة احلبس املؤبد سوى بعقوبة احلبس املؤقت الذي 

ال تقل مدته عن خمس عشرة سنة«.
وبناء على ما تقدم، فإذا أرتأت احملكمة تخفيف عقوبة االجتار في مادة الهيروين املخدرة، فال يجوز لها 

النزول إال إلى عقوبة احلبس املؤبد.
وإذا أرتأت احملكمة تخفيف عقوبة االجتار في مادة احلشيش املخدرة، فال يجوز لها النزول إال إلى عقوبة 
احلبس املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس عشرة سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال 

جتاوز عشرين ألف دينار .
راجع على سبيل املثال : )مجلة القضاء والقانون س 29 ج 1 ص 639 بند 9(.

ما اإلجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب املدمن على تعاطي املخدرات 75
بطلب ايداعه أحد املصحات للعالج؟

اإلجابة : 
أجازت املادة 35 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة املخدرات وتنظيم إستعمالها واإلجتار 
فيها ألحد الزوجني أو أي من األقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو 
قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي املواد املخدرة أحد املصحات للعالج، وأوجبت املادة سالفة الذكر على 
النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن حتوله إلى 
محكمة اجلنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع املشكو إحدى املصحات للعالج وفقا حلكم الفقرة الثانية 

من املادة 33 من هذا القانون.
وبالتريب على ذلك، فإذا ما طلب أحد األزواج أو األقارب إلى الدرجة الثانية من النيابة العامة إيداع 
زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي املخدرات، فيجب عليها أن جتري حتقيقاً تسأل فيه مقدم 
الطلب واملطلوب إيداعه مصحة لعالجه من اإلدمان، فإذا استظهرت النيابة العامة من التحقيق وتقرير 
مشفى الطب النفسي جدية الطلب املقدم إليها، حتيله إلى محكمة اجلنايات لتفصل فيه على الوجه 

املشار إليه سلفا. )م34، 35 ق 74 لسنة 1983(.

انعقاد 76 دور  أث��ن��اء  األم���ة  مجلس  أع��ض��اء  اح��د  ارت��ك��اب  التحقيق  م��ن  فيه  ثبت  ب��الغ  عليك  ع��رض 
املجلس جرمية يعاقب عليها القانون بعقوبة اجلناية، فما اإلجراء الذي تتخذه؟

اإلجابة : 
يتمتع أعضاء مجلس األمة بحصانة برملانية أثناء دور انعقاد املجلس، فال يجوز  في تلك األثناء اخضاعهم 
إلجراءات التحقيق إال بعد احلصول على إذن من املجلس، وذلك في غير حالة اجلرم املشهود، عمال بنص 
املادة 111 من الدستور واملادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة، وعلى ذلك، إذا تبني للنيابة العامة أن أحد أعضاء مجلس األمة قد ارتكب جناية غير متلبس بها 
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أثناء دور انعقاء املجلس، فعلهيا أن توقف التحقيق الذي جتريه وتطلب إلى  مجلس األمة اإلذن بالتحقيق 
مع ذلك العضو، فإذا أذن املجلس بذلك تستأنف النيابة العامة التحقيق ثم تتصرف في الدعوى حسبما 
إجراءات  من  إجــراء  أي  اتخاذ  العامة  النيابة  على  بذلك ميتنع  اإلذن  املجلس  إذا رفض  أما  لها،  يبني 

التحقيق مع العضو املذكور، ويتعني عليها أن تأمر بحفظ التحقيق لعدم جواز رفع الدعوى عليه.
ويالحظ أن القيد الوارد على النيابة العامة في اتخاذ اجراءات التحقيق أو القبض أو التفتيش نحو عضو 
مجلس األمة، رهن بتوافر شرطني هما أن تكون اجلرمية التي يرتكبها غير مشهودة، وأن تقع منه أثناء 

دور انعقاد مجلس األمة .
)م111 من الدستور، 12 من الالئحة الداخلية(.

77

ت��ق��دم مجني عليه ب��ش��ك��وى إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ع��ن إص����دار ش��ي��ك��ات ب���دون رص��ي��د، وك���ان بالغه 
في  الصحيح  اإلج����راء  ه��و  ف��م��ا  ال��ت��ج��زئ��ة،  يقبل  ال  ارت��ب��اط��ا  عنها  إب��الغ��ه  س��ب��ق  بشيكات  م��رت��ب��ط��ًا 

احلاالت اآلتية:
إذا تبني أن البالغ السابق عن الشيكات املرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم األهمية؟ أ    - 

ولم  املختصة  احملكمة  إل��ى  رف��ع��ت  ق��د  السابقة  الشيكات  ع��ن  اجل��زائ��ي��ة  ال��دع��وى  أن  تبني  إذا  ب - 
يصدر فيها حكم نهائي بعد؟

إذا تبني أنه صدر في الدعوى اجلزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي؟ ج  - 

اإلجابة : 
التجزئة  يقبل  ارتباطا ال  بدون رصيد مرتبطة  إصــدار شيكات  بواقعة  العامة  النيابة  إبالغ  عند  أ- 
بشيكات سبق حفظ التحقيق فيها لعدم األهمية، في هذه احلالة، يجوز للنيابة العامة أن تعدل 
عن قرارها السابق بحفظ التحقيق، وجتري حتقيقاً في وقائع الشيكات اجلديدة املرتبطة، فإذا ما 

رأت كفايتها مع وقائع الشيكات السابقة لتقدمي املتهم للمحاكمة، فتحيله إلى احملكمة املختصة.
احملكمة  إلى  رفعت  قد  السابقة  الشيكات  عن  اجلزائية  الدعوى  أن  العامة  للنيابة  تبني  إذا  أما  ب- 
الشيكات  وقائع  في  حتقيقاً  العامة  النيابة  فتجري  نهائي،  حكم  بعد  فيها  يصدر  ولم  املختصة 

اجلديدة، ثم حتيلها إلى احملكمة التي تنظر الدعوى عن الشيكات احملالة إليها قبل ذلك.
أما إذا تبني للنيابة العامة صدور حكم نهائي في الدعوى اجلزائية عن الشيكات السابقة املرتبطة  ج- 
ارتباطا ال يقبل التجزئية بالشيكات موضوع البالغ اجلديد، فعليها أن حتفظ ذلك البالغ لسبق 

الفصل في الدعوى.
ذلك أنه من املقرر إن إصدار املتهم لعدة شيكات ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل التصرف فيه لصالح 
مستفيد واحد وفي يوم واحد أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أوالقيمة التي صدر بها يكون نشاطاً 
إجرامياً ال يتجزأ تنقضي الدعوى اجلزائية عنه  وفقا ملا تقضي به الفقرة األولى من املادة 84 من قانون 
اجلزاء بصدور حكم نهائي واحد بالبراءة أو اإلدانة في إصدار أي شيك منها  ) م 1/84 جزاء، 1،2/184 

أ0ج(.
راجع على سبيل املثال ) مجلة القضاء والقانون س 31 ج 2 ص 510 بند 2، مجلة القضاء والقانون س 

26 ج 1 ص 813 بند 1(.
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ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف واإلدعاء فيها ؟78

اإلجابة : 
النائب العام  بالتحقيق والتصرف واإلدعــاء في القضايا  النيابة الكلية  وفق تعليمات وتعاميم  تختص 

التالية : 
الشكاوى التي تقدم من أو ضد أحد أعضاء السلطة القضائية.  1

الشكاوى التي تقدم ضداحملامني بسبب عملهم أو املتعلقة مبهنتهم.  2
جنح الصحافة والنشر.  3

ما يحيله النائب العام إليها من قضايا.  4

سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها، فهل الواقعة تشكل 79
جناية أم جنحة، مع توضيح سند اإلجابة؟

اإلجابة : 
هذه الواقعة تشكل جنحة، ذلك أن ظرف استعمال مفاتيح مصطنعة املشدد جلرمية السرقة  على ما يبني 
من نص املادة 222 من قانون اجلزاء  مقصور على وقوع السرقة في مكان مسور أو غرفة، وال ينطبق 

وصف أي منهما على السيارة التي تعد وعاء ملا حتتويه من متعلقات .) م 219 جزاء(.

ما هي اجلهة املختصة بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في اجلرائم التي تقع باملخالفة لقانوني قمع 80
الغش في املعامالت التجارية، وفي شأن اإلشراف على اإلجتار في السلع وحتديد أسعار بعضها؟

اإلجابة : 
النيابة العامة هي املختصة بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في اجلرائم الناشئة عن تطبيق قانوني قمع 
الغش في املعامالت التجارية، وفي شأن اإلشراف على االجتار في السلع وحتديد أسعار بعضها، وذلك 
عمال بحكم املادة 12 مكرر من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في املعامالت، واملادة 
20 من املرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن اإلشراف على اإلجتار في السلع وحتديد األسعار 

بعضها.

ما الفرق بني جرميتي االختالس واالستيالء على املال العام ؟81

اإلجابة : 
جرميتا االختالس واالستيالء على املال العام بغير حق تشتركان في صفة اجلاني في كل منهما وهي صفة 
املوظف العام أو من في حكمه، بيد أن كال من هاتني اجلرميتني تختلف عن األخرى، فجرمية االختالس 
تتحقق متى كان املال املختلس مسلما إلى اجلاني بسبب وظيفته، واقترف فعال داال على اجتاه نيته إلى 
اختالسه لنفسه بتحويل حيازته له من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة )م 1/9 ق السنة 1993 بشأن حماية 
األموال العامة (، بينما جرمية االستيالء على املال العام، ال تستلزم في املال املستولى عليه سوى أن يكون 
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ماال عاماً دون ان يشترط أن يكون مسلما إلى اجلاني بسبب وظيفته، ويستوى فيها أن يكون اجلاني قد 
استولى على املال العام لنفسه أو سهل ذلك لغيره ) م10 ق 1 السنة 1993 املشار إليه(.

هل يتصور الشروع في جرمية اختالس األموال العامة  وما سند اإلجابة ؟82

اإلجابة : 
جرمية االختالس املنصوص عليها في املادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال 
العامة تتوافر عناصرها القانونيةمتى كان املال املختلس  سواء كان مملوكا للدولة أو ألحد األفراد  قد 
أودع في عهدة املوظف العام أو من في حكمه أو سلم إليه بسبب وظيفته وأن تتجه نيته إلى اعتباره 

مملوكا له بأي فعل يكشف عن ذلك.
) مجلة القضاء والقانون س 23 ج 1 ص 441 بند 6(.

وال يشترط فيما يقارفه اجلاني من فعل يدل على تغيير حيازته للمال املسلم إليه من حيازة ناقصة إلى 
حيازة كاملة أن يسبقه أو يصاحبه عمل مادي، وعلى ذلك، فال يتصور الشروع في هذه اجلرمية.

ما القيود التي وضعها املشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة املقضي 83
بها على املتهم عند إدانته في جرائم األموال العامة ؟

اإلجابة : 
ال جتيز الفقرة األولى من املادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة تطبيق 
املادة 81 من قانون اجلزاء املتعلقة بسلطة احملكمة في االمتناع عن النطق بالعقاب عن جرمية األموال 

العامة إال بالشروط اآلتية:
أوال : أن يبادر اجلاني برد األموال موضوع اجلرمية.

ثانيا : أن يرد تلك األموال كاملة .
ثالثا : أن يقوم بذلك قبل اقفال باب املرافعة، وذلك كله في احلاالت التي يجب فيها الرد، كما ال يجوز 
للمحكمة أن تخفف عقوبة احلبس أو الغرامة إإل إذا كان الضرر الناجم عن اجلرمية يسيراً ) م2/20 

من القانون املشار إليه(.

هل يتصور إدان��ة اجلاني عن جرمية حيازة سالح ن��اري ب��دون ترخيص رغم عدم ضبط السالح 84
موضوع اجلرمية؟

اإلجابة : 
نعم، تصح إدانة اجلاني في هذه اجلرمية على الرغم من عدم ضبط السالح موضوعها، متى ثبت أنه 
كان حائزا أو محرزاً له بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، فال يشترط لتوافر الركن املادي في 
جرمية حيازة إو إحراز سالح ناري بدون ترخيص أن يكون السالح قد مت ضبطه مع شخص احلائز أو 

احملرز له.
) مجلة القضاء والقانون س 27 ص 539 بند 3(.
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ما هي حاالت اإلعفاء من احلصول على ترخيص حليازة أو إحراز سالح ناري؟85

اإلجابة : 
تنص الفقرة األولى من املادة العاشرة من املرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن األسلحة والذخائر 
الدبلوماسي  السلكني  أعضاء  السالح  إحــراز  أو  حليازة  الترخيص  على  احلصول  من  »يعفى  أن  على 

والقنصلي للدول األخرى واحلراس املرافقون للوفود الرسمية بشرط املعاملة باملثل«
ال تسري األحكام املتعلقة بإحراز السالح أو  كما تنص املادة 12 من املرسوم بالقانون ذاته على أن “ 

حيازته على أسلحة احلكومة املسلمة إلى كل من:
1 - أعضاء قوة الشرطة .

2  - العسكريني العاملني باحلرس الوطني .
3 - العسكريني العاملني باجليش .

4 - أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السالح“ .

ما هي املفرقعات املؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟86

اإلجابة : 
املفرقعات املعاقب على حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها  وفقاً لنص الفقرة الثانية من املادة الثالثة 
من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم املفرقعات  تشمل القنابل والديناميت والبارود وعلى العموم 
كل مادة حتدث انفجاراً بحكم خواصها الطبيعية أو الكيمائية، وكل مادة أخرى يدخل في تركيبها املفرقعات 
 ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك األجهزة واآلالت واألدوات التي تستخدم في صنعها أو في 

تفجيرها .

ما الركن املعنوي الواجب توافره لدى اجلاني لعقابه عن جرمية حيازة أو إحراز مفرقعات ؟87

اإلجابة : 
ال تتطلب جرمية حيازة أو إحراز مفرقعات سوى القصد اجلنائي العام املتمثل في علم اجلاني وإدراكه 

بأنه يحرز املفرقعات أو يحوزها بغير ترخيص .
) مجلة القضاء والقانون س 21 ج 1 ص 463 بند3(

واعتبر املشرع مبا نص عليه في املادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن املفرقعات أن إحراز 
املفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها بدون ترخيص بقصد ارتكاب جرمية 

أو متكني شخص آخر من ذلك ، ظرفاً مشدداً للعقاب.
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ما هي األسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جرمية معاقبًا عليها، وماهي األسلحة التي 88
ال تعد حازتها جرمية في القانون ؟

اإلجابة : 
األسلحة والذخائر التي ال يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه  وفقاً 

لنص املادتني 1، 2 من املرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن األسلحة والذخائر هي :
البنادق واملسدسات بجميع أنواعها وأحجامها إلطالق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه 

،وكذا الطلقات الصاحلة واملخصصة لالستعمال في البنادق واملسدسات .
ويالحظ أن املشرع قد حظر في الفقرة الثانية من املادة 2 من املرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991  
سالف اإلشارة إليه  حيازة أو إحراز أو استعمال املدافع أو املدافع الرشاشة وكامتات الصوت، بأي حال، 

ومن ثم فإن حيازة أو إحراز ماعدا ما تقدم بغير ترخيص تكون مبنأى عن الـتأثيم .

هل يجوز إعفاء اجلاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو 89
تزييف املسكوكات  مع التعليل  ؟

اإلجابة : 
األشخاص املرتكبون للجنايات املتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد املذكورة في املواد 263، 264، 265 
من قانون اجلزاء، يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه اجلنايات قبل متامها، أو قبل الشروع 
في البحث عن مرتكبيها، أو إذا سهلوا القبض على باقي مرتكبي اجلنايات املذكورة ولو بعد الشروع في 
البحث عنهم، وذلك عماًل بحكم املادة 267 من القانون املذكور وكذلك األشخاص املرتكبون جلرائم تقليد 
املسكوكات أو ترويج مسكوكات مزورة أو تصنيع أو املساهمة في صناعة أو إصالح أو إدخال الكويت 
أو آله أو أداة أو مادة أياً كانت، تستعمل في تزييف املسكوكات، مع علمهم باحتمال استعمالها  جهازاً 
في ذلك، إذا أخبروا السلطات بهذه اجلرمية قبل متامها أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا 
القبض على باقي املرتكبني لهذه اجلرائم، ولو بعد الشروع في البحث املذكور، وذلك عماًل بحكم املادة 

273 من القانون املشار إليه .
اجلرائم  تلك  عن  اإلبــالغ  على  املذكورين  األشخاص  تشجيع  هي  ذلك  من  املشرع  تغياها  التي  والعلة 
وتسهيل القبض على باقي مرتكبيها، وذلك بقصد مكافحتها وزجر من يقارفها وردع من تسول له نفسه 

مقارفتها.
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ما هي إجراءات حتريز املضبوطات  وما أثر مخالفتها ؟90

اإلجابة : 
إجراءات حتريز املضبوطات  وفقاً للمستفاد من نص املادة 91 من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
هي إثباتها في محضر يبني أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها واملكان الذي عثر عليها فيه، وأقوال من 
ضبطت لدية أو من يقوم مقامة بشأنها، وتوضع املضبوطات في إحراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، 
وتلصق عليها ورقة تبني تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية املتعلقة بها ،وتوقيع من قام به، و تتم هذه 

اإلجراءات قبل مغادرة املكان الذي حصل به الضبط، كلما كان ذلك ممكناً.
 وال أثر على مخالفة إجراءات التحريز، إذ أن القصد منها تنظيم العمل للمحافظ على الدليل خشية 
توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطالناً، بل ترك األمر في ذلك إلى اطمئنان احملكمة إلى سالمة 

الدليل ،
 وهو ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز .

راجع على سبيل املثال ) مجلة القضاء والقانون س 32 ج 3 ص 634 بند 12 (

ما الفرق بني احليازة الناقصة واليد العارضة في اجلرائم الواقعة على املال  وما التكييف القانوني 91
لكل منها ؟

اإلجابة : 
تختلف احليازة الناقصة عن اليد العارضة في األوجه التالية :

تتمثل  بل  احليازة،  من  نوعا  تعد  ال  العارضة  اليد  بينما  احليازة،  من  نوع  الناقصة هي  احليازة   -1
في وجود الشيء عرضاً لدى واضع اليد عليه ،ومثال األولى إيداع الشيء لدى أمني حلفظه أو 

إصالحه أو  عرضه للبيع، ومثال الثانية مناولة الشيء من مالكه أو حائزه ألخر لتسليمه لثالث .
احليازة الناقصة تخول للحائز سلطات على الشيء يتحدد نطاقها وفق سند احليازة  يظل خاللها    -2
مبنأى عن رقابة صاحب احلق فيه ،بينما اليد العارضة ال تخول صاحبها أي سلطات على الشيء 

املوجود لديه، وال يستقل به إمنا يكون خاضعاً لرقابة صاحب احلق فيه .
احلائز حيازة ناقصة يعد نائباً عن صاحب الشيء املوجود في  حيازته، بينما صاحب اليد العارضة    -3 

ليس له حق على الشيء مستمد من صاحبه .
وبالنسبة إلى التكييف القانوني للجرائم الواقعة على املال :

إذا استولى صاحب احليازة الناقصة على الشيء املوجود في حوزته، فإنه يعد خائنا لألمانة، بينما إذا 
استولى صاحب اليد العارضة على الشيء املوجود لديه، فإنه يعد سارقاً .
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ما األحوال التي تتطلب االستكتاب  وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟92

اإلجابة : 
أ - األحوال التي تتطلب االستكتاب :

إذا طعن شخص على بيانات محرر منسوب صدوره إليه أو على توقيعه عليه وأنكر صدوره أو    -1
توقيعه منه.

جرائم تزوير بيانات احملرر أو التوقيع عليه .   -2
جرائم البالغ الكاذب املبلغ بها كتابة .   -3

جرائم التهديد بإنزال ضرر بنفس الغير أو بسمعته أو مباله، إذا كان التهديد كتابياً .   -4
وفي العموم أي جرمية ينكر املتهم فيها صلته باملستندات املزورة .   -5

ب - كيفية إثبات االستكتاب في محضر التحقيق .
 يـــقـــوم احملـــقـــق بــاســتــكــتــاب املــتــهــم مبــعــرفــتــه، وذلـــــك بــتــكــلــيــفــه بــــأن يــكــتــب الـــعـــبـــارة أو الـــعـــبـــارات ،

أو التوقيع محل التزوير عدة مرات في ورقة أو أوراق مستقلة، يؤشر احملقق عليها مبا يفيد النظر ثم  
يضعها مع احملرر موضوع التزوير في حرز مختوم يكتب عليه بيانات، ويرسله مشفوعاً مبذكرة إلى اإلدارة 

العامة لألدلة اجلنائية إلجراء املضاهاة، بعد أن يثبت جميع ما تقدم في محضر التحقيق .

ما هي األح��وال التي يصدر فيها ق��رار باملنع من السفر  وم��ن ال��ذي يصدر ه��ذا األم��ر، و من الذي 93
ميلك رفع هذا األمر ؟

اإلجابة : 
جتيز املادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة للنائب العام إذا جتمعت دالئل 
كافية بالنسبة ألحد األشخاص على أنه ارتكب إحدى جرائم االختالس أو االستيالء على املال العام أو 

اإلضرار العمدي أو  التربح أو اإلضرار اجلسيم غير العمدي، أن يأمر مبنعه من السفر .
كما جتيز املادة 26 من القانون املذكور لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة املختصة من قرار املنع من السفر 
بعد مضي ثالثة أشهر من صدور هذا القرار، وأوجبت هذه املادة على احملكمة أن تفصل في التظلم على 
وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء األمر أو بتعديله، ثم أجازت املادة سالفة الذكر للنائب العام العدول 

عن قرار املنع من السفر أو تعديله وفقاً ملقتضيات التحقيق .

من هم األشخاص الذين يتعني على وكيل النيابة حتليفهم اليمني القانونية قبل سؤالهم؟94

اإلجابة : 
وفقاً ملا تنص عليه املواد 3/99، 100، 166، 3/170 من قانون اإلجــراءات واحملاكمات اجلزائية، فإن 

األشخاص الذين يتعني على وكيل النيابة حتليفهم اليمني القانونية قبل سؤالهم هم :
1- الشهود العاقلون الذين ال تقل سنهم عن أربع عشرة سنة كاملة ) م 99 أ .ج (.

2- اخلبراء ) م 166 أ .ج (.
3- املترجمون م ) 3/170 أ .ج ( .
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من هم األشخاص الذين يتعني على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل االستدالل ؟95

اإلجابة : 
وفقاً لنص املادة 166 من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية، فإن األشخاص الذين يتعني على وكيل 

النيابة سؤالهم على سبيل االستدالل هم :
الشهود الذين تقل سنهم عن أربع عشرة سنة كاملة .  -1

مضمون  غير  أو  ممكن  غير  معهم  التفاهم  جتعل  جسيمة  عاهة  أو  مبــرض  املصابون  الشهود   -2
النتائج.

هل يجب على وكيل النيابة تكليف اخلبير الذي انتدبه ملباشرة املأمورية بأداء اليمني القانونية 96
قبل مباشرة مأموريته ؟

اإلجابة : 
وفقاً لنص املادتني 100، 3/170 من قانون اإلجراءات واحملاكمات  اجلزائية، فإنه يجب على وكيل النيابة 
أن يكلف اخلبير الذي انتدبه ملباشرة املأمورية بأداء اليمني القانونية قبل مباشرة مأموريته . غير أن 
ذلك ال ينسحب على خبراء وزارة العدل واإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، والطب الشرعي، لكونهم يحلفون 
اليمني القانونية قبل مباشرتهم أعمالهم فال يجب تكليفهم بأدائها قبل كل مأمورية ينتدبون ملباشرتها، إال 

إذا رأى وكيل النيابة سؤال أحدهم  كشاهد  بعد انتهائه من املأمورية املكلف بها .

من هو املوظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية األموال العامة ؟97

اإلجابة : 
تنص املادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة على أن “يعد في حكم املوظف 
العام في تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص املنصوص عليهم في املادة 43 من القانون رقم )31( لسنة 
1970 املشار إليه، وقد جرى نص املادة األخيرة على أن “ يعد في حكم  املوظف العام في تطبق نصوص 

هذا الفصل :
أو  إشرافها  حتت  املوضوعة  أو  للحكومة  التابعة  املصالح  في  والعمال  واملستخدمون  املوظفون  أ   

رقابتها .
أعضاء املجالس النيابية العامة أو احمللية سواء أكانوا منتخبني أو معينني . ب 

احملكمون واخلبراء ووكالء النيابة، واملصفون واحلراس القضائيون . ج 
كل شخص مكلف بخدمة عامة . د   

أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو املؤسسات والشركات واجلمعيات واملنظمات  هـ 
واملنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
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ما مدى سلطة النيابة العامة في اإلشراف على السجون ؟98

اإلجابة : 
تنص املادة 56 من املرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن : تتولى 

النيابة العامة اإلشراف على السجون وغيرها من األماكن التي تنفذ فيها األحكام اجلزائية .
 ووفقاً للمستفاد من نصوص املواد 9، 17، 18، 30 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، أن 
سلطة النيابة العامة في اإلشراف على السجون وسائر األماكن التي تنفذ فيها األحكام اجلزائية ليست 
مقصورة على حد اإلشراف، بل تتعدى ذلك إلى متابعة تنفيذ أوامرها وأوامر احملاكم في شأن إرسال 
املسجونني للتحقيق أو جللسات احملاكم، وكذا التأكد من عدم وجود أشخاص محبوسني بدون أمر كتابي 
من السلطة املختصة، أو وجود أي إنسان محبوساً بعد املدة احملددة في هذا األمر، وللنيابة العامة أن 

تأذن كتابة حملامي احملبوس احتياطيا مبقابلته على انفراد .

من الذي له احلق في التظلم من ق��رارات احلفظ التي تصدرها النيابة العامة  وما هي إجراءات 99
التظلم؟

اإلجابة : 
عماًل بحكم املادة 104 مكرراً من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية، يجوز للمجني عليه في جناية 
أو جنحة وألي من ورثته وإن لم يدع مدنياً أن يتظلم من قرارات احلفظ التي تصدرها النيابة العامة، 
أمام محكمة اجلنايات أو محكمة اجلنح املستأنفة بحسب األحوال، وذلك خالل شهرين من إعالنه أو 

علمه بقرار احلفظ .

ما هي صور اجلرائم الواردة في قانون غسل األموال ؟100

اإلجابة : 
صور جرائم غسل األموال بينتها املادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل 

األموال وهي:
إجراءات عملية غسل األموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جرمية أو متحصل عليها من فعل   -1

من أفعال االشتراك فيها.
نقل أو حتويل أو حيازة أو إحراز أ واستخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل    -2 

عليها من فعل من أفعال االشتراك فيها .
أو  أو حركتها  فيها  التصرف  أو طريقة  مكانها  أو  أو مصدرها  األمــوال  أو متويه حقيقة  إخفاء   -3
احلقوق املتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جرمية أو متحصل عليها من فعل 

من أفعال االشتراك فيها.
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ما هي اإلجراءات التي يجب على النيابة العامة اتخاذها حال مباشرتها التحقيق في جرائم غسل 101
األموال ؟

اإلجابة : 
كافة  اتخاذ  األمــوال  غسل  جرائم  من  جرمية  في  التحقيق  مباشرتها  حــال  العامة  النيابة  على  يتعني 
اإلجراءات التي من شأنها التحقق من قيام اجلرمية كما هي معرفة به في القانون من عدمه، ولها في 
سبيل ذلك تكليف وحدة غسل األموال بالبنك املركزي ملتابعة احلسابات املقدمة عنها الشكوى، وحتليل 
بياناتها، كما أن لها أن تطلب حتريات الشرطة عن املتهم وأمواله، فإذا لم تسفر هذه اإلجراءات عن صحة 
توافر جرمية من جرائم غسل األموال، تعني على النيابة العامة حفظ األوراق إدارياً، أما إذا ثبت ارتكاب 
 املتهم ألي من اجلرائم املشار إليها فيجب على النيابة العامة استكمال التحقيق في الدعوى وإحالتها 

إلى احملكمة املختصة .
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القسم الثاني
في قانون المرافعات 
المدنية والتجارية 
والقوانني المدنية
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اكتب رأيك في الدفوع اآلتية :1

دفع املدعي عليه بعدم االختصاص الوالئي للمحكمة في الدعوى التي رفعها خادم  ) أ ( 
لنقل إقامته على كفيل آخر?

اإلجابة : 
تنص املادة الثانية من املرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على أنه » ليس للمحاكم 
أن تنظر في أعمال السيادة « وجرى قضاء محكمة التمييز على أن » املشرع إذ لم يورد تعريفاً أو حتديداً 
ألعمال السيادة التي نص عليها في املادة سالفة البيان فإنه يكون قد ترك أمر حتديدها للقضاء اكتفاء 
بإعالن مبدأ وجودها، ومن ثم تكون احملاكم هي املختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من 
احلكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ ال يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه. ومحكمة 
املوضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز. وأنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع 
ألعمال السيادة أو حصر دقيق لها إال أن ثمة عناصر متيزها عن األعمال اإلدارية العادية أهمها تلك 
الصبغة السياسية البارزة فيها ملا يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من احلكومة بوصفها سلطة 
حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى 
فيه صالحاً للوطن وأمنه وسالمته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه » ملا كان ذلك فإن 
طلب املدعى حتويل كفالته إلى كفيل آخر يعد مبنأى عما تصدره احلكومة من أعمال باعتبارها سلطة 
حكم ومن ثم فهو يدخل في والية احملاكم ويكون الدفع بعدم اختصاص احملكمة والئياً بنظره على غير 
أساس . )انظر: الطعن رقم 66 لسنة 2000 مدني – جلسة 2001/1/15 – السنة 29 ج 1 ص 249 (.

) ب (  الدفع املبدي من املدعي عليه بسقوط حق املدعي في التمسك باحلكم الصادر بتعيني 
خبير في الدعوى لعدم سداده أمانة اخلبير?

اإلجابة : 
 تنص املادة 5 من قانون تنظيم اخلبرة رقم 40 لسنة 1980 على أنه » إذا لم تودع األمانة من اخلصم 
املكلف بإيداعها أو من غيره من اخلصوم كان اخلبير غير ملزم بأداء املأمورية، ويجوز للمحكمة أن حتكم 
على اخلصم املكلف بإيداعها بغرامة ال تقل عن خمسني دينار وال جتاوز مائة دينار مع منحه أجاًل مناسباً 
إليداع األمانة أو أن تقرر بسقوط حق اخلصم الذي لم يقم بدفع األمانة في التمسك باحلكم الصادر 
بتعيني اخلبير إذا وجدت أن األعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة » ومؤدى ذلك أن احلكم بالسقوط في 

هذه احلالة يكون جوازيا للمحكمة إذا لم تقبل األعذار التي أبداها لتخلفه عن إيداع األمانة . 
دفع املدعي عليه ببطالن إعالنه بصحيفة الدعوى ألن اإلعالن مت الساعة التاسعة  ) ج (  

مساء ?
اإلجابة : 

تنص املادة 6 من قانون املرافعات على أنه » ال يجوز إجراء أي إعالن أو تنفيذ قبل الساعة السابعة 
صباحاً أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلة الرسمية إال في حاالت الضرورة وبإذن مكتوب 
من قاضى األمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ ويترتب البطالن على مخالفة أحكام هذه املادة » ومن ثم 
يكون إعالن صحيفة الدعوى الساعة التاسعة مساء دون إذن مكتوب من قاضي األمور الوقتية أو مدير 

إدارة التنفيذ باطاًل.
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بصحيفة  بصفته  الـــوزارات  إحــدى  وزارة  وكيل  إعــالن  ببطالن  احلكومة  محامي  دفــع  ) د (  
الدعوى حلصوله في مقر الوزارة ?

اإلجابة : 
 وفقاًً للمادة العاشرة من قانون املرافعات بند ) ب ( تسلم صورة إعالن صحف الدعاوى وصحف الطعون 

فيما يتعلق باألشخاص العامة إلى إدارة الفتوى والتشريع وإال كان اإلعالن باطاًل .
دفع املدعى عليه ببطالن احلجز الذي وقعه املدعى على ماكينة ري حديقة منزله  ) هـ (  

نظير مديونيته له بقيمة بيع سيارة ?
اإلجابة : 

 تنص املادة 25 من القانون املدني على أنه » يعتبر عقاراً بالتخصيص املنقول الذي يضعه صاحبه في 
عقار ميلكه رصداً على خدمته واستغالله » ومن ثم فإن ماكينة الري التي وضعها املالك لري حديقة 
منزله تعد عقاراً بالتخصيص، وقد نصت املادة 216 من قانون املرافعات على أنه » … و من املادة ال يجوز 
احلجز على ما يأتي : )أ(… ) ب ( …… ) و ( املنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان احلجز عليه 
مستقال عن العقار املخصص خلدمته وذلك ما لم يكن احلجز القتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته …«  فإذا 

كان احلجز على ماكينة الري القتضاء ثمن بيع سيارة فإنه يكون غير جائز ومن ثم باطاًل .

2
ما هو النصاب املالي الختصاص كل من احملكمة اجلزئية واحملكمة الكلية، ومتى يعتبر حكم كل 
منهما انتهائيا  وهل ميكن أن تختص احملكمة الكلية بدعاوى تقل قيمتها عن نصاب اختصاصها  

اذكر أمثلة لذلك إن كان في قانون املرافعات أو أي قانون آخر؟

اإلجابة : 
 تختص احملكمة اجلزئية – وفقاًً للمادة 29 من قانون املرافعات – باحلكم ابتدائيا في الدعاوى املدنية 
والتجارية التي ال جتاوز قيمتها خمسة آالف دينار، ويكون حكمها انتهائياً – أي ال يقبل الطعن فيه بطريق 
وفقاًً للمادة 34  إذا كانت قيمة الدعوى ال جتاوز ألف دينار . وتختص احملكمة الكلية –  االستئناف – 
باحلكم ابتدائياً في الدعاوى املدنية والتجارية التي ليست من اختصاص احملكمة  من ذات القانون – 
اجلزئية، أي التي تزيد قيمتها على خمسة آالف دينار . ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال 

تتجاوز خمسة آالف دينار . 
وتختص احملكمة الكلية بدعاوى تقل قيمتها عن نصاب اختصاصها سالف البيان وذلك في احلاالت التي 
نص فيها القانون على اختصاصها نوعيا بدعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها، ومن هذه الدعاوى : 
قانون  مــن   2/34 املـــادة  فــي  عليها  واملــنــصــوص  الشخصية  بــاألحــوال  املتعلقة  املــنــازعــات  جميع    - 1

املرافعات.
تختص الدائرة العمالية باحملكمة الكلية دون غيرها بالفصل في املنازعات العمالية أيا كانت قيمتها    – 2
الناشئة عن تطبيق أحكام القوانني الصادرة في شأن العمل وتنظيم العالقة بني العمال وأصحاب 
التعويض  طلبات  في  بالفصل  تختص  كما  النفطية  األعمال  وقطاع  األهلي  القطاع  في  األعمال 
املترتبة على هذه املنازعات ) املادة 1 من املرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بانشاء دائرة عمالية 

باحملكمة الكلية ( . 
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تختص الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية دون غيرها بنظر املنازعات اإلدارية واملبينة في املادتني    – 3
املنازعات  لنظر  الكلية  باحملكمة  دائــرة  بانشاء   1981 لسنة   20 رقم  بالقانون  املرسوم  من   2  ،1

اإلدارية.
الناشئة  والتعويضات  باإليجار  املتعلقة  املنازعات  الكلية بنظر  تختص دائرة اإليجارات باحملكمة    – 4

عنها ) املادة 24 من املرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات(.
تختص بشهر اإلفالس احملكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن املدين التجاري ) املادة رقم 563    – 5

من قانون التجارة(.

ما هو الوقت الذي يتم فيه تقدير قيمة الدعوى  وهل يتغير األمر إذا تغيرت األسعار انخفاضًا أو 3
ارتفاعًا، أو إذا عدل املدعى طلباته ؟

اإلجابة : 
النص في املادة 37 من قانون املرافعات على أن » تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع 
األحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات اخلصوم » يدل على أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلب 
. فإذا رفعت  ارتفاعا  أو  انخفاضاً  بتغير األسعار  بعد ذلك  يعتد  يوم رفعها، وال  به وذلك  الذي رفعت 
احملكمة  فإن  دينار،  آالف  قيمتها خمسة  تتجاوز  ال  ببضاعة  للمطالبة  اجلزئية  احملكمة  أمام  الدعوى 
اجلزئية تظل مختصة بالدعوى ولو ارتفع سعر هذه البضاعة بعد رفع الدعوى إلى ما يجاوز مبلغ خمسة 

آالف دينار . )انظر املذكرة اإليضاحية لقانون املرافعات( .
كما أن العبرة في جميع األحوال في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات النهائية، فإذا رفعت الدعوى أمام 
تتجاوز  ال  القيمة  يجعل  مبا  الطلبات  عدلت  ثم  اختصاصها  نصاب  في  تدخل  بقيمة  الكلية  احملكمة 
خمسة آالف دينار، فإنه يتعني على احملكمة الكلية – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى احملكمة اجلزئية املختصة. )الطعن رقم 167 لسنة 1997 مدني – جلسة 

.) 1998/5/4

4
م��ا ه��ي ال��ط��ل��ب��ات ال��ع��ارض��ة  وم���ا احل��ك��م إذا ق���دم للمحكمة اجل��زئ��ي��ة ط��ل��ب ع����ارض ال ي��دخ��ل في 
اختصاص  رغ��م  الكلية  احملكمة  إل��ى  ال��ع��ارض  الطلب  ق��دم  إذا  احل��ك��م  يتغير  وه��ل  ؟  اختصاصها 

احملكمة اجلزئية به .؟

اإلجابة : 
الطلبات العارضة هي التي تبدى أثناء سير الدعوى، وهي – وفقاًً للمادة 84 من قانون املرافعات – إما أن 
يوجهها املدعى إلى املدعى عليه فتسمى الطلبات اإلضافية، أو يوجهها املدعى عليه إلى املدعى فتسمى 
دعاوى املدعى عليه. كما قد يوجهها شخص ليس طرفاً في اخلصومة إلى املدعى أو املدعى عليه وذلك 
عن طريق التدخل، وقد يوجهها املدعى أو املدعى عليه إلى الغير بقصد ادخاله في اخلصومة . ويشترط 
في جميع األحوال أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالطلب األصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة 

نظرهما معاً.
وإذا قدم إلى احملكمة اجلزئية طلب عارض ال يدخل في اختصاصها بحسب قيمته أو نوعه، فإنه يتعني 
عليها – وفقاًً للمادة 1/30 من قانون املرافعات – أن تقضي بعدم اختصاصها به وحتيله إلى احملكمة 
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الكلية املختصة وتقضي في الطلب األصلي وحده . أما إذا ترتب على ذلك ضرر بسير العدالة – بأن 
تعذر الفصل بينهما – وجب عليها أن حتكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى األصلية والطلب العارض إلى 
احملكمة الكلية ) املادة 2/30 من قانون املرافعات (. وهكذا فإن الطلب العارض في هذه احلالة يسحب 
معه الدعوى األصلية إلى احملكمة الكلية وذلك منعاً لإلضرار بسير العدالة الذي ينشأ عن تبعيضهما 
) املذكرة اإليضاحية ( . ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى األصلية أو 
عن طريق السلوك فيها اختصت احملكمة اجلزئية به أيا كان مقدار التعويض املطلوب )املادة 3/30 من 

قانون املرافعات( .
أما احملكمة الكلية فإنها – وفقاً للمادة 35 من قانون املرافعات – تختص بالطلب العارض الذي يقدم 
إليها مهما تكن قيمته أو نوعه . ويشترط على ما سلف بيانه ارتباط هذا الطلب بالطلب األصلي ارتباطا 

يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . 

ما هي حاالت جواز ووجوب احلكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن  ؟5

اإلجابة : 
ينص قانون املرافعات على عدد من احلاالت ميكن احلكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهي:

تنص املادة 49 من قانون املرافعات على أنه » يجوز بناء على طلب املدعى عليه اعتبار الدعوى كأن    - 1
لم تكن إذا لم يتم تكليف املدعى عليه باحلضور خالل تسعني يوماً من تاريخ تقدمي الصحيفة إلى 
إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل املدعى » ومفاد هذه املادة أن احلكم باعتبار الدعوى كأن 
لم تكن في احلالة التي أوردتها ليس وجوبياً على احملكمة وإمنا هو أمر جوازي لها ومتروك ملطلق 
تقديرها وال معقب عليها فيه مادامت لم تتجاوز سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون ) الطعن 

رقم 121 لسنة 1998 جتاري – جلسة 1999/10/13 ( . 
وفقاًً للفقرة األولى من املادة 59 من قانون املرافعات – املعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – إذا   – 2
كان قد سبق شطب الدعوى لتخلف املدعى عن احلضور ثم عجلت فتخلف للمرة الثانية عن حضور 
اجللسة فإنه يجوز للمحكمة بدالً من شطب الدعوى مرة ثانية أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم 

تكن، وهي رخصة جوازية للمحكمة تستعملها على ضوء ما تستشفه من مسلك املدعى . 
تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر  تنص الفقرة الثانية من املادة 59 سالفة البيان على أن “    – 3
الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد اخلصوم اخلصم اآلخر بالسير في الدعوى خالل تسعني 
يوماً من شطبها .. “ ومفاد ذلك أن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن في احلالة التي أوردتها هذه 
الفقرة يقع بقوة القانون مبجرد انقضاء املدة املشار إليها من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور 
حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا اجلزاء إذ يتعني عليها ايقاعه متى طلب منها 

ذلك ) الطعن رقم 508 لسنة 2003 جتاري – جلسة 2004/4/24 – السنة 32 ج 2 ص35 ( .
وفقاًً للمادة 2/70 من قانون املرافعات إذا أوقفت احملكمة الدعوى جزاء ومضت مدة الوقف دون أن    – 4
ينفذ املدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز لها احلكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض 

املدعى عليه إذا كان حاضرا.
للمادة 3/70 من قانون املرافعات إذا مضت مدة الوقف اجلزائي ولم يعجل املدعى السير  وفقاًً    – 5
في دعواه خالل الثالثني يوماً التالية النتهائها حكمت احملكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم 

يعترض املدعى عليه إن كان حاضراً .
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غير 6 العمل  ك��ان  إذا  احلكم  وم��ا  امل��ش��روع   غير  العمل  ع��ن  املسئولية  دع��وى  ت��ق��ادم  م��دة  تبدأ  متى 
املشروع يشكل جرمية  ؟

اإلجابة : 
جرى قضاء محكمة التمييز على أن  النص في املادة 253 من القانون املدني على أن » 1- تسقط دعوى 
املسئولية عن العمل غير املشروع مبضي ثالث سنوات من يوم علم املضرور بالضرر ومبن يسأل عنه أو 
خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير املشروع أي املدتني تنقضى أوالًً . 2- على أنه إذا كانت دعوى 
املسئولية عن العمل غير املشروع ناشئة عن جرمية فإنها ال تسقط ما بقيت الدعوى اجلنائية قائمة ولو 
كانت املواعيد املنصوص عليها في الفقرة األولى قد انقضت » يدل على أن مدة تقادم دعوى املسئولية عن 
العمل غير املشروع تبدأ من يوم علم املضرور بالضرر ومبن يسأل عنه . واملراد بالعلم هو العلم احلقيقي 
الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص املسئول عنه، وال يغنى في هذا الصدد العلم بأحدهما دون اآلخر 
) الطعن رقم 281 لسنة 1998 جتاري – جلسة 2004/3/15 – السنة 32 ج 1 ص 169 ( . وأنه إذا كان 
العمل غير املشروع يشكل جرمية مبا يستتبع قيام الدعوى اجلنائية إلى جانب دعوى التعويض املدنية 
فإن الدعوى املدنية ال تسقط إال بسقوط الدعوى اجلنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار املضرور 
الطريق املدني دون الطريق اجلنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية فإن سريان التقادم 
بالنسبة له يقف ما بقى احلق في رفع الدعوى اجلنائية أو حتريكها أو السير فيها قائماً . فإذا انقضت 
هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة اجلانى أو بسبب آخر من أسباب االنقضاء عاد تقادم دعوى 

التعويض إلى السريان من هذا التاريخ ( . )الطعن رقم 54 لسنة 1998 مدني جلسة 1998/10/12(.

هل تتصدى محكمة االستئناف لنظر الطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه؟ 7

اإلجابة : 
تنص املادة 126 من قانون املرافعات على أنه » إذا أغفلت احملكمة احلكم في بعض الطلبات املوضوعية، 
جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه باحلضور أمامها لنظر هذا الطلب واحلكم فيه، ويكون ذلك خالل 
ستة أشهر من صيرورة احلكم باتا »ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أنه إذا أغفلت 
محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات املوضوعية فإن سبيل تدارك ذلك ليس 
الطعن في احلكم ألن الطعن ال يقبل إال في الطلبات التي فصل فيها احلكم صراحة أو ضمناً، وإمنا 
الفصل فيه » وال يجوز حملكمة  لتدارك ما فاتها  إلى ذات احملكمة  بالرجوع  عالج هذا اإلغفال يكون 
االستئناف التصدي للفصل في هذا الطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه » ملا في ذلك من 
إخالل مببدأ التقاضي على درجتني، وهو مبدأ أساسى من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام 
ال يجوز للمحكمة مخالفته« ) الطعنان 219، 220 لسنة 2000 مدني – جلسة 2001/11/19 – السنة 

29 ج 2 ص457(.
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أول 8 محكمة  من  الصادر  احلكم  بإلغاء  قضت  إذا  املوضوع  لنظر  االستئناف  محكمة  تتصدى  هل 
درجة لعدم اختصاصها والئيًا بنظر الدعوى ؟

اإلجابة : 
احلكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها والئياً بنظر الدعوى هو حكم في دفع شكلي ال 
تستنفد به واليتها في نظر املوضوع . فإذا قضت محكمة االستئناف بإلغاء هذا احلكم فال يجوز لها 
التصدي لنظر املوضوع ملا في ذلك من إخالل مببدأ التقاضي على درجتني، وإمنا يجب عليها أن حتدد 
احملكمة املختصة بنظر الدعوى وحتيلها إليها للفصل في موضوعها . ولو وجدت أن الدائرة التي قضت 
بعدم اختصاصها هي املختصة وجب عليها أن تعيدها إليها للفصل فيها باعتبار أنها لم تستنفد واليتها 
في احلكم في موضوعها . ) انظر : الطعن رقم 358 لسنة 1999 جتاري – جلسة 2000/2/28 – السنة 

28 ج 1 ص 102 ( .

لوجود 9 ال��والئ��ي  اختصاصها  بعدم  نفسها  تلقاء  م��ن  ال��دع��وى  ف��ي  تقضي  أن  للمحكمة  يجوز  ه��ل 
شرط التحكيم؟

اإلجابة : 
بنظر  احملاكم  تختص  وال   « أنه  على  املرافعات  قانون  من   173 املــادة  من  اخلامسة  الفقرة  في  النص 
أو  االختصاص صراحة  بعدم  الدفع  عن  النزول  ويجوز  شأنها  في  التحكيم  على  اتفق  التي  املنازعات 
على أن الدفع بعدم اختصاص احملكمة  وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية –  ضمنا « يدل – 
بنظر منازعة اتفق على التحكيم بشأنها غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة اإلتفاقية التي يتسم بها 
التحكيم، وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم االختصاص غير املتعلق بالنظام العام ومنها 
سقوط احلق فيه فيما لو أثير مؤخراً بعد الكالم في املوضوع ) الطعن رقم 222 لسنة 1997 جتاري – 
جلسة 1998/4/19 – السنة 26 ج 1 ص 258 ( . وعلى ذلك ال يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها 
بعدم اختصاصها والئيا لوجود شرط التحكيم، وإمنا البد من التمسك بهذا الدفع من أحد اخلصوم وأن 

يكون ذلك قبل الكالم في املوضوع .  

م���ا ه���ي س��ل��ط��ة م��ح��ك��م��ة امل���وض���وع ف���ي ت��ك��ي��ي��ف ال���دع���وى وحت���دي���د ط��ل��ب��ات وص��ف��ة اخل���ص���وم فيها 10
واالستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة  ؟

اإلجابة : 
جرى قضاء محكمة التمييز على أن حملكمة املوضوع سلطة تكييف طلبات اخلصوم وفهم الدعوى على 
حقيقتها مبا تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها احلق دون تقيد بتكييف اخلصوم مادامت لم تخرج 
عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات اخلصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض 
عليها ) الطعنان 23، 87 لسنة 1998 إداري – جلسة 1999/1/4 – السنة 27 ج 1 ص 48 . والطعن رقم 

73 لسنة 2000 إداري – جلسة 2002/1/21 – السنة 30 ج 1 ص 39( . 
والعبرة في طلبات اخلصوم في الدعوى هي مبا طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد احملكمة بطلباتهم 
اخلتامية )الطعنان 143، 176 لسنة 2001 جتاري – جلسة 2002/5/19 – السنة 30 ج 1 ص 247(. 
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التي صيغ بها ) الطعن رقم 19 لسنة 2000 أحوال  العبرة بحقيقة الطلب ومبناه ال باأللفاظ  كما أن 
شخصية – جلسة 2000/6/10 – السنة 28 ج 2 ص 273 ( . 

ومحكمة املوضوع تستقل بتحري صفة اخلصوم في الدعوى واستخالص توافرها أو انتفائها بشرط أن 
يكون استخالصها سائغاً وال مخالفة فيه للثابت في األوراق وأن يكون مستنداً إلى أسباب تبرره ) الطعن 

رقم 188 لسنة 1996 جتاري – جلسة 1997/11/25 ( . 
وهي إذا قررت حجز الدعوى للحكم فإنه ال تثريب عليها بعدئذ إن هي لم جتب اخلصم إلى طلبه فتح 
باب املرافعة ألن إجابة هذا الطلب من عدمه هو من إطالقاتها ) الطعن رقم 262 لسنة 2000 إداري – 

جلسة 2001/4/2 – السنة 29 ج 1 ص 204 ( . 

رفعه 11 وإج���راءات  االلتماس  ميعاد  هو  وم��ا  النظر   إع��ادة  التماس  يجوزفيها  التي  األح���وال  هي  ما 
والفصل فيه  وهل يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام محكمة التمييز  ؟

اإلجابة : 
أواًلً - أحوال االلتماس : يجوز للخصوم – وفقاًً للمادة 148 من قانون املرافعات – أن يلتمسوا إعادة 

النظر في األحكام الصادرة بصفة انتهائية في األحوال اآلتية : 
إذا وقع من اخلصم غش كان من شأنه التأثير في احلكم. أ –  

إذا كان احلكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها، أو بنى  ب – 
باعتراف  التزوير  يثبت  أن  يشترط  ولكن   . مــزورة  بأنها  صــدوره  بعد  قضى  شاهد  شهادة  على 
اخلصم أو صدور قضاء بذلك بعد احلكم وقبل رفع االلتماس، ألن االلتماس هو غاية إلصالح 
حكم بنى على ورقة مزورة ال وسيلة إلثبات التزوير ) الطعن رقم 67 لسنة 1999 جتاري – جلسة 

.)2001/11/12
إذا حصل امللتمس بعد صدور احلكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقدميها. ج –  

 د –  إذا قضى احلكم بشئ لم يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه . ولكن يشترط أن ال تتعمد احملكمة 
ذلك وإمنا يقع منها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجهة نظرها، أما إذا قضت مبا قضت 
به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات عاملة بأنها إمنا تقضي مبا لم يطلبه اخلصوم أو بأكثر 
مما طلبوه مسببة قضاءها في هذا الشأن فإنه ال يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر ) 

الطعنان 143، 176 لسنة 2001 جتاري – جلسة 2002/5/19 – السنة 30 ج 1 ص 247 ( . 
إذا كان منطوق احلكم مناقضاً بعضه لبعض .  هـ -  

إذا صدر احلكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثاًل متثياًل صحيحاًً في الدعوى وذلك  و –  
فيما عدا حالة النيابة االتفاقية . 

ثانيًاً - ميعاد االلتماس : حددت املادة 149 من قانون املرافعات ميعاد االلتماس بأنه ثالثون يوماً . 
وال يبدأ هذا امليعاد في احلاالت املنصوص عليها في الفقرات ) أ و ب و ج( إال من اليوم الذي ظهر فيه 
الغش، أو الذي مت فيه اإلقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت 
فيه الورقة احملتجزة . ويبدأ امليعاد في احلالة املنصوص عليها في الفقرة ) و ( من اليوم الذي يعلن فيه 

احلكم إلى من ميثل احملكوم عليه متثياًل صحيحاًً . 
للمادة 150 من قانون املرافعات  ثالثًا - إجراءات رفع االلتماس : يرفع التماس إعادة النظر- وفقاًً 
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املعدلة بالقانون 36 لسنة 2002 -  أمام احملكمة التي أصدرت احلكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقاًً 
لإلجراءات املقررة لرفع الدعوى . ويجب أن تشتمل الصحيفة على على بيان احلكم امللتمس فيه وأسباب 
االلتماس وإال كانت باطلة . ويجوز أن تكون احملكمة التي تنظر االلتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين 

أصدروا احلكم . 
رابعًا - الفصل في االلتماس :  تفصل احملكمة أوالً في جواز قبول االلتماس، فإذا قبلته حددت جلسة 
للمرافعة في املوضوع . على أنه يجوز لها أن حتكم في قبول االلتماس وفي املوضوع بحكم واحد إذا كان 
اخلصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في املوضوع، وال تعيد احملكمة النظر إال في الطلبات التي تناولها 

االلتماس .
خامسًا - التماس إعادة النظر في أحكام التمييز : وفقاًً ملادة 3/156 من قانون املرافعات ال يجوز 
الطعن بإى طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من األحكام باعتبارها نهاية املطاف في 
اخلصومة . وقد جاء هذا احلظر عاماً مطلقا فيسرى على جميع األحكام الصادرة من محكمة التمييز 
سواء اقتصر قضاؤها على احلكم في الطعن أو شمل احلكم في املوضوع في األحــوال املقررة قانونا 

)الطعن رقم 35 لسنة 1999 عمال – جلسة 2000/4/10 ( . 

12

ما هي شروط استصدار أمر األداء  وإج��راءات طلب إص��داره  وسلطة القاضي في إصدار األمر أو 
وسلطة  واستئنافه  منه  التظلم  وميعاد  امليعاد   ه��ذا  مخالفة  وج��زاء  األم��ر  إع��الن  وميعاد  رفضه  
محكمة  أم��ام  ال��دع��وى  أقيمت  إذا  احلكم  وم��ا  ن��ظ��ره   ف��ي  االستئنافية  احملكمة  أو  التظلم  محكمة 
– وهل تتصدى محكمة  أول درج��ة ب��اإلج��راءات املعتادة رغم توافر ش��روط استصدار أمر األداء 
االستئناف لنظر املوضوع إذا قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة إذا تبني لها عدم توافر شروط  

استصدار أمر األداء ؟

اإلجابة : 
أواًل - شروط استصدار أمر األداء : حددت املادة 166 من قانون املرافعات الشروط الالزم توافرها 

للجوء الدائن إلى طريق استصدار أمر األداء، وهي : 
أن يكون محل احلق املطالب به مبلغا من النقود معني املقدار، أو منقوالً معيناً بنوعه ومقداره، أو    – 1

معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة . 
أن يكون حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال األداء .    – 2

إذا كان حق الدائن ثابتاً في ورقة جتارية فيجب أن يقتصر رجوعه على الساحب أو احملرر أو القابل   – 3
أو الضامن االحتياطي ألحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤالء وجب عليه اتباع القواعد 

العامة في رفع الدعوى .
ثانيًا - إجراءات استصدار أمر األداء : 

أوجب املشرع على الدائن قبل استصدار أمر األداء مبيعاد خمسة أيام على األقل أن يكلف املدين    – 1
بالوفاء مبقتضى كتاب مسجل يوجهه إليه . وال يجوز أن يكون احلق الوارد في التكليف بالوفاء أقل 

من املطلوب في عريضة استصدار األمر باألداء .
يتقدم الدائن بعد ذلك بعريضة استصدار أمر األداء إلى قاضى احملكمة اجلزئية أو رئيس الدائرة    – 2
باحملكمة الكلية حسب األحوال، ويرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه . ويجب أن 
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حترر العريضة من نسختني متطابقتني وأن تشتمل على البياناًت الواجب اشتمال صحيفة الدعوى 
عليها وفقاًً للمادة 45 من قانون املرافعات . 

إذا توافرت شروط استصدار امر األداء ورأى  ثالثًا - سلطة القاضي في إصدار األمر أو رفضه : 
القاضي إجابة الطالب إلى كل طلباته فإنه يصدر األمر باألداء على إحدى نسختى عريضة األمر خالل 
ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقدميها . ويجب أن يبني املبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول 

حسب األحوال، وما إذا كان األمر صادراً في مادة جتارية . 
وإذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار األمر ألي سبب آخر ) كعدم 
توافر الشروط الالزمة الستصداره، أو عدم توافر املستندات الكافية (، وجب عليه أن ميتنع عن إصدار 

األمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام احملكمة املختصة .
رابعًا - ميعاد إعالن األمر وجزاء مخالفة هذا امليعاد : إذا صدر األمر فإنه يتعني وفقاًً للمادة 169 
من قانون املرافعات أن يعلن املدين به لشخصه أو في موطنه األصلي أو محل عمله بالعريضة وباألمر 
الصادر ضده باألداء. وتعتبر العريضة واألمر الصادر عليها باألداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعالنها للمدين 

خالل ستة أشهر من تاريخ صدور األمر.
خامسًا - ميعاد التظلم من أمر األداء واستئنافه وسلطة احملكمة في نظره : يجوز للمدين – وفقاًً 
للمادة 170 من قانون املرافعات – التظلم من أمر األداء خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه إليه . كما 
يجوز له استئنافه وفقاًً للقواعد واإلجراءات املقررة الستئناف االحكام ويبدأ ميعاد استئناف األمر من 
تاريخ فوات ميعاد التظلم منه. وعلى ذلك فإنه يجوز له استئنافه مباشرة خالل مدة ثالثني يوماً مضافا 
إليها مدة التظلم سالفة الذكر ليضحى ميعاد االستئناف في حالة عدم التظلم أربعني يوماً من تاريخ 
إعالن أمر األداء إعالناً قانونياً صحيحاً ) الطعن رقم 536 لسنة 1998 جتاري – جلسة 2000/1/22 

– السنة 28 ج1 ص21 ( .
وحملكمة التظلم السلطة الكاملة في الفصل في الدعوى، وهي تستطيع أن تؤيد األمر فيما قضى به من 
لسبب ال يتصل  إلزام أو تؤيده في جزء منه، كما أنها تستطيع أن تلغى األمر. وهي إذا ألغت األمر – 
بعريضة استصداره إمنا استناداً إلى تخلف شرط من الشروط املوضوعية الالزمة إلصداره كما إذا كان 
احلق متنازعا فيه أو غير حال األداء أو غير ثابت بالكتابة – فإن احملكمة ال تقف عند حد اإللغاء وإمنا 
يتعني عليها املضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكما نهائيا حاسما بني الدائن واملدين 
باعتبار أنها املختصة أصاًل بالفصل فيه . وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع 
النزاع ألن التظلم يفتح الباب خلصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار األمر 
وإمنا ميتد إلى بحث كل ما يتعلق باحلق الذي يطالب به الدائن ) الطعن رقم 953 لسنة 2003جتاري – 

جلسة 2005/6/4 – السنة 33 ج 2 ص 149 ( . 
سادسًا - وجوب اللجوء إلى طريق األداء وأثر ذلك : جعل املشرع نظام أوامر األداء وجوبياً متى 
باملرسوم  املرافعات  قانون  من   167  ،166 املادتني  على  أجــراه  الــذي  بالتعديل  وذلــك  توافرت شرائطه 
بشأنه شروط  تتوافر  بحق  متعلقة  دعــوى  رفعت  إذا  فإنه  ذلك  وعلى   .  1989 لسنة   44 رقم  بالقانون 
استصدار أمر األداء باإلجراءات املعتادة، فإن محكمة أول درجة يتعني عليها في هذه احلالة أن تقضي 

بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها .
وإذا استؤنف احلكم الصادر بعدم القبول وقضت محكمة االستنئناف بإلغاء احلكم املستأنف لعدم توافر 
شروط استصدار أمر األداء، فإن على احملكمة االستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها 

إذ أنها لم تستنفد واليتها بنظر موضوعها . 
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وسلطته 13 األمر  بإصدار  واملختص  وإجراءاته  وموانعه  املدين  بحبس  األمر  إص��دار  شروط  هي  ما 
في هذا الشأن  وما هي أحوال سقوطه  ؟

اإلجابة : 
أواًل - شروط إصدار األمر بحبس املدين : حددتها املادة 292 من قانون املرافعات وهي : 

اإلمتناع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي : فيجب أن يكون حق الدائن ثابتاً مبقتضى    – 1
حكم نهائي أو أمر أداء نهائي . فال يجوز للدائن طلب حبس مدينه إذا لم يكن حقه قبله ثابتاً على 

هذا الوجه ولو كان ثابتاً في غير ذلك من السندات التنفيذية . 
قدرة املدين على الوفاء : فيجب أن يكون املدين قادراً على الوفاء بالدين املستحق عليه مبوجب    – 2
احلكم أو أمر األداء النها ئى سالف البيان، بحيث ال يجوز األمر بحبسه رغم صدور احلكم أو األمر 
إذا لم يكن قادراً على الوفاء . ويقع على الدائن طالب احلبس عبء إثبات قدرة املدين على الوفاء. 
ويتعني أن تكون قدرة املدين على الوفاء مستندة إلى أموال يجوز احلجز عليها، فإذا قامت هذه 

القدرة كليا على أموال ال يجوز احلجز عليها امتنع اصدار األمر بحبسه .
ثانيًا - موانع إصدار األمر بحبس املدين : ميتنع إصدار األمر بحبس املدين – وفقاًً للمادة 294 من 

قانون املرافعات – في األحوال اآلتية :
إذا كان املدين قد جتاوز اخلامسة والستني من عمره. أ –  

إذا كان للمدين أوالًد لم يبلغوا اخلمسة عشر عاماً، وكان زوجه متوفى أو محبوساً ألي سبب آخر .  ب –  
على أن امتناع إصدار األمر باحلبس لهذا السبب ال يكون إال مرة واحدة يزول املانع بعدها، بحيث 

يجوز إصدار األمر بحبس هذا املدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم آخر أو أمر آخر .
إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة .  ج –  

إذا كان املدين قد استوفى احلد األقصى ملدة احلبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين . فإذا  د –  
كان قد سبق إصدار أمر بحبس املدين لذات الدين واستوفى هذه املدة سواء كانت دفعة واحدة أو 

مجزأة امتنع إصدار األمر بحبسه مرة أخرى .
إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفياًل مقتدراًً يقبله املختص بإصدار األمر .    هـ -  

ثالثًا - إجراءات األمر بحبس املدين واملختص بإصداره وسلطته في هذا الشأن : يصدر األمر 
بحبس املدين بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنفيذ مشفوعة بصورة من السند 
التنفيذى – وهو احلكم النهائي أو أمر األداء النهائي – وإعالنه . ويختص بإصدار األمر مدير إدارة التنفيذ 

أو من تندبه اجلمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكالء باحملكمة م 1/293 من قانون املرافعات.
ويجوز لآلمر قبل إصدار األمر أن يجرى حتقيقاً مختصراً إذا لم تكفه املستندات املؤيدة للطلب. ويصدر 
أمره الوالئى بعد ذلك باحلبس إذا حتقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون وانتفت املوانع التي 
حتول دون إصداره، ويحدد األمر مدة احلبس وهي ال تزيد على ستة أشهر، كما يبني ما إذا كانت تنفذ 

دفعة واحدة أو على دفعات . 
ومع ذلك يحق للمختص بإصدار األمر – وفقاًً للفقرة الثانية من املادة 293 من قانون املرافعات – رغم 
توافر شروط إصداره وانتفاء موانعه أن مينح املدين مهلة للوفاء بشرط أال تتجاوز هذه املهلة مدة شهر. 
كما يجوز له – بعد موافقة الدائن – أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة املدين على أدائه 

كامال . 
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التنفيذ  الــذي تقرر احلبس القتضائه وال مينع من  انقضاء احلق  إلى  تنفيذ األمــر باحلبس  يــؤدي  وال 
اجلبري القتضائه بالطرق املقررة ) املادة 4/293 مرافعات ( . 

رابعًا - سقوط األمر بحبس املدين : يسقط األمر الصادر بحبس املدين – وفقاًً للمادة 296 من قانون 
املرافعات – في األحوال اآلتية : 

إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط األمر .  أ –  
إذا انقضى – ألي سبب من األسباب – التزام املدين الذي صدر ذلك األمر القتضائه .  ب – 

إذا سقط أي شرط من الشروط الالزم توافرها لألمر باحلبس أو حتقق مانع من موانع إصداره  ج –  
وذلك بعد صدوره . كأن يعسر املدين بعد أن كان قادراً على الوفاء، أو كأن يتجاوز أثناء تنفيذ األمر 

باحلبس اخلامسة والستني من عمره .  

ما هي شروط إصدار األمر باملنع من السفر وإجراءاته واملختص بإصداره وسلطته في هذا الشأن  14
وما هي أحوال سقوطه  ؟

اإلجابة : 
أواًل - شروط إصدار األمر مبنع املدين من السفر : نصت املادة 297 - املعدل بالقانون رقم 36 لسنة 
2002 - من قانون املرافعات على الشروط الالزم توافرها الستصدار أمر مبنع املدين من السفر وهي  
أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال األداء، فال يلزم إقامة دعوى موضوعية بهذا احلق أو    – 1
صدور حكم به . بل ال يلزم أن يكون احلق املذكور معني املقدار وإمنا يتعني على الدائن في هذه 

احلالة أن يطلب من املختص بإصدار األمر تقدير الدين تقديراً مؤقتاً . 
أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار املدين من الوفاء بالدين وأنه    – 2

قادر على الوفاء . 
ثانيًا - إجراءات األمر مبنع املدين من السفر واملختص بإصداره وسلطته في هذا الشأن : يصدر 
األمر مبنع املدين من السفر بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن إلدارة التنفيذ، وتتبع في شأنها 
القواعد واإلجراءات املقررة في باب األوامر على العرائض . واملختص بإصدار هذا األمر هو مدير إدارة 

التنفيذ أو من تندبه اجلمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكالء باحملكمة . 
ويتعني على اآلمر قبل إصدار أمره أن يتحقق من توافر الشروط الالزمة إلصداره، وله في هذا املقام أن 
يجرى حتقيقاً مختصراً إذا كانت املستندات املقدمة له من الدائن غير كافية في تأييد الطلب . ويجب 
إعالن األمر ملن صدر ضده خالل إسبوعني من تاريخ صدوره ويجرى التظلم منه وفقاًً للقواعد املقررة 

للتظلم من األوامر على العرائض .
ثالثًا - سقوط األمر باملنع من السفر : متى صدر األمر باملنع من السفر فإنه يظل ساري املفعول ضد 
املدين حتى ينقضى دينه قبل دائنه الذي استصدر األمر بأى سبب من أسباب االنقضاء . إال أن املادة 
298 - املعدلة بالقانون 36 لسنة 2002 - من قانون املرافعات قد نصت على أحوال يسقط فيها هذا 

األمر ولو لم ينقض الدين، وهذه األحوال هي : 
أي شرط من الشروط الالزم توافرها لألمر به . كأن يعسر املدين  بعد صدوره –  إذا تخلف –  أ –  
لسبب أو آلخر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور األمر، أو كأن تنتفى عن املدين مظنة فراره 

بالدين، تلك املظنة التي كانت قائمة وقت صدور األمر . 
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إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط األمر . ذلك أنه قد صدر ملصلحته وبناء على طلبه فال محل  ب – 
لبقائه إذا تنازل عنه، وذلك دون حاجة لاللتفات إلى انقضاء الدين أو عدم انقضائه .

إذا قدم املدين كفالة مصرفية من أحد البنوك كافية لضمان الدين، أو قدم كفياًل مقتدراً يقبله  ج –  
املختص بإصدار األمر.

إذا أودع املدين أو الغير خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود مساوياً للدين وملحقاته، وخصص هذا  د –  
املبلغ للوفاء بحق الدائن الذي صدر األمر بناء على طلبه .

إذا لم يقدم الدائن إلدارة التنفيذ ما يدل على رفع املطالبة القضائية بالدين – في حالة استصدار  هـ -  
األمر قبل رفع الدعوى املوضوعية – خالل سبعة أيام من صدور األمر باملنع من السفر .

إذا انقضت ثالث سنوات على صدور احلكم النهائي في دعوى املطالبة بالدين الصادر أمر املنع من  و –  
السفر القتضائه دون أن يتقدم الدائن احملكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك احلكم . 

إذا انقضت ثالث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ احلكم النهائي بالدين الصادر  ز –  
أمر املنع من السفر القتضائه، دون أن يتقدم الدائن احملكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب االستمرار 

في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك احلكم.

متى يكون النفاذ واجبًا بقوة القانون، ومتى يجوز للمحكمة أن تقضي به ؟15

اإلجابة : 
األصل أن األحكام ال يجوز تنفيذها جبراً مادام الطعن فيها باالستئناف جائزاً لكن املشرع جعل النفاذ 
املعجل واجباً بقوة القانون في أحوال معينة كما أجاز في أحوال أخرى للمحكمة أن تقضي بشمول حكمها 

بالنفاذ املعجل . 
وفقاًً للمادة 193 من  أواًل - النفاذ املعجل بقوة القانون : يكون النفاذ املعجل واجباً بقوة القانون – 

قانون املرافعات املعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2002 – في األحوال اآلتية : 
أ – األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أيا كانت احملكمة التي أصدرتها . 

ب – األحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة احلضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته .
ج – األوامر الصادرة على العرائض واألحكام الصادرة في التظلم منها . 

د – األحكام الصادرة في املواد التجارية . 
ويكون التنفيذ املعجل في احلاالت الــواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( و ) ج ( بغير كفالة ما لم ينص 
في احلكم أو األمر على تقدمي الكفالة، أي أن النص على تقدمي كفالة في هذه احلاالت هو أمر جوازى 
للمحكمة . أما احلالة الواردة في الفقرة ) د ( – وهي اخلاصة باملواد التجارية – فيكون النفاذ املعجل 

بشرط تقدمي كفالة، أي يكون واجباً احلكم بها مع النفاذ املعجل.
ويكون تنفيذ احملكوم عليه شرط الكفالة – وفقاًً للمادة 196 من قانون املرافعات – إما بأن يقدم كفياًل 
مقتدراً، أو بأن يودع في خزانة إدارة التنفيذ مبلغا كافيا أو أوراقا مالية كافية، أو بأن يقبل إيداع ما 
يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشئ املأمور بتسليمه في احلكم أو األمر إلى حارس 

أمني . 
التي يجوز فيها  املرافعات احلــاالت  قانون  املــادة 194 من  ثانيًا - النفاذ املعجل اجلــوازي : حددت 
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للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ املعجل بكفالة أو بدونها . ولكن يشترط 
لذلك أن يطلبه صاحب املصلحة في ذلك وإال كان قضاء بغير ما يطلبه اخلصوم . وهذه احلاالت هي : 

إذا كان احملكوم عليه قد أقر بنشأة االلتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضائه. أ –  
إذا كان احلكم قد صدر تنفيذاً حلكم سابق حائز لقوة األمر املقضى أو مشمول بالنفاذ املعجل بغير  ب – 
كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان احملكوم عليه 

خصماً في احلكم السابق أو طرفا في السند . 
إذا كان احلكم صادراً ملصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به . ويقصد بذلك املنازعات التي  ج –  
الذي  للحكم  املعجل  بالنفاذ  القضاء  للمحكمة  فيجوز  التنفيذ،  عرقلة  بغية  عليه  احملكوم  يقيمها 

تصدره ملصلحة طالب التنفيذ إذا طلب ذلك . 
إذا كان احلكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن عالقة عمل .  د –  

إذا كان احلكم صادراً في إحدى دعاوى احليازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو  هـ -  
فسخ، أو كان صادراً بإخراج شاغل العقار الذي ال سند له متى كان حق املدعى غير مجحود أو 

ثابتاً بسند رسمي .
فى أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم مبصلحة احملكوم له، على أن  و –  

يبني ذلك في احلكم بياناً وافياً . 

 ما هي سلطة احملكمة في وقف الدعوى تعليقًا  وهل يجوز إلحدى دوائر احملكمة أن توقف الدعوى 16
تعليقًا حلني الفصل في مسألة أولية في دعوى منظورة أمام دائرة مماثلة بذات الدرجة؟

اإلجابة : 
تنص املادة 90 من قانون املرافعات على ان » تأمر احملكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق احلكم في 
موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها احلكم . ومبجرد زوال سبب الوقف يكون ألي 
من اخلصوم تعجيل الدعوى« ومؤدى ذلك أن املناط في القضاء بوقف الدعوى تعليقاً أن تكون املسألة 
األخرى هي مسالة أولية الزمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص احملكمة الوظيفى أو النوعى 
وأال يكون ممكنا أخذ احلكم فيها من عناصر الدعوى نفسها ) الطعن رقم 312 لسنة 2003 جتاري 
– جلسة 2004/1/12 – السنة 32 ج 1 ص 47 ( . فإذا أثيرت مسالة أولية في دعوى منظورة أمام 
احملكمة اجلزئية تتعلق بنزاع أمام احملكمة الكلية، فيكون للمحكمة اجلزئية أن توقف الدعوى أمامها 
حلني الفصل في هذه املسألة األولية من احملكمة الكلية . أما إذا كانت املسألة املثارة مما يدخل في 
اختصاص احملكمة وجب عليها أن تفصل فيها لكونها ملزمة بتصفية كل نزاع يثور أمامها ويتوقف عليه 

الفصل في الدعوى . 
والوقف التعليقى هو أمر يخضع لتقدير احملكمة حسبما تستبينه من جدية املنازعة في املسألة األولية 
اخلارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها، ومدى ارتباطها مبا هو معروض عليها ) الطعن رقم 95 لسنة 
1998 مدني – جلسة 1999/11/1، و الطعن رقم 478 لسنة 1996 جتاري – جلسة 1997/10/19( . 

وعلى ذلك فإنه ال يجوز للمحكمة أن  توقف الدعوى تعليقاً حلني الفصل في مسألة أولية في دعوى 
منظورة أمام دائرة مماثلة بذات الدرجة، ويكون للخصم في هذه احلالة الدفع بإحالة الدعوى لالرتباط 

أمام أي من الدائرتني وفقاًً للمادتني 77، 79 من قانون املرافعات . 
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17
الختصاص  أخ���رى  محكمة  م��ن  ال��ص��ادر  اإلح��ال��ة  بحكم  ال��دع��وى  إليها  احمل���ال  احملكمة  تلتزم  ه��ل 
احملكمة احمل��ال إليها حتى لو تغير السبب ال��ذي أحيلت الدعوى من أجله أو ص��ارت غير مختصة 

بها لسبب آخر؟

اإلجابة : 
إذا قضت احملكمة بعدم االختصاص سواء بسبب نوع الدعوى أو قيمتها فإنها يجب عليها – وفقاً للمادة 
2/78، 3 من قانون املرافعات – أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى احملكمة املختصة، وتلتزم احملكمة 
احملال إليها الدعوى بنظرها. فاحلكم الصادر بعدم االختصاص واإلحالة في هذه احلالة يوجب على 
احملكمة احملال إليها أن تفصل فيها حتى ولو كان احلكم الصادر باإلحالة قد أخطأ في تطبيق القانون 

)الطعن رقم 358 لسنة 1999 – جلسة 2000/2/28 ( . 
لكن احملكمة احملال إليها الدعوى ال تلتزم بحكم اإلحالة إال في حدود السبب الذي بني عليه، فإذا تغير 
السبب أو صارت احملكمة غير مختصة لسبب آخر كان لها أن حتكم بعدم اختصاصها وحتيل الدعوى 
إلى احملكمة املختصة. فإذا قضت احملكمة اجلزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى 
احملكمة الكلية، فإن هذا احلكم المينع الدائرة املدنية باحملكمة الكلية من القضاء بعدم اختصاصها نوعياً 

بنظرها إذا وجدت أن االختصاص بذلك ينعقد للدائرة اإلدارية.

18
هل وقوف دور قاضى محكمة أول درجة عند حد النطق باحلكم دون اشتراكه في املداولة فيه 
محكمة  ف��ي  ذل��ك  بعد  ع��ض��وًاً  كونه  ح��ال  عنه  امل��رف��وع  االستئناف  ف��ي  للحكم  صالح  غير  يجعله 

االستئناف  ؟

اإلجابة : 
النص في املادة 102 من قانون املرافعات على أن » يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من 
سماعها ولو لم يرده أحد من اخلصوم في األحوال اآلتية : ... )و( إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد 
اخلصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً 
أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ... « يدل على أن املعول عليه في ابداء الرأى املوجب 
لعدم صالحية القاضي افتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا 
في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى 

يستطيع أن يزن حجج اخلصوم وزناً مجرداً . 
فإذا كان القاضي لم ينظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يشترك في املداولة واصدار احلكم، وإمنا 
اقتصر عمله على مجرد حضور جلسة النطق به فإن ذلك ال يجعله غير صالح لنظر االستئناف املرفوع 
عن احلكم الصادر في الدعوى ) الطعن رقم 64 لسنة 1998 جتاري – جلسة 1998/11/15 – السنة 

26 ج 2 ص 181 ( .   
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متى تتقادم التزامات التجار ؟ وهل يجوز للتاجر التمسك بهذا التقادم في مواجهة شخص غير 19
تاجر؟

اإلجابة : 
النص في املادة 1/118 من قانون التجارة على أنه » في املسائل التجارية تتقادم التزامات التجار املتعلقة 
بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض مبضى عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بااللتزام إال إذا 
نص القانون على مدة أقل « يدل صراحة على أن املشرع قد حدد مدة تقادم التزامات التجار قبل بعضهم 
جلسة  البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية بعشر سنوات ) الطعن رقم 517 لسنة 2000 جتاري – 

2001/1/29 ( . وعلى ذلك ال يجوز للتاجر التمسك بهذا التقادم إذا كان الدائن غير تاجر . 

هل تتصدى محكمة االستئناف لنظر املوضوع بعد قضائها ببطالن إعالن صحيفة الدعوى أمام 20
محكمة أول درجة؟

اإلجابة : 
استحدث املشرع نص املادة 135 مكرر من قانون املرافعات املضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 الذي 
يوجب على محكمة الطعن إذا قضت بإلغاء احلكم املطعون فيه لبطالنه لعيب يتصل بإعالن صحيفة 
افتتاح الدعوى أن تقضي مع البطالن بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار اخلصوم 
على أن يعتبر رفع الطعن في حكم اإلعالن بالطلبات املعروضة فيها وكان القضاء الكويتي قد استقر 
قبل هذا النص املستحدث على أن محكمة الطعن تقف عند حد تقرير البطالن وال تتجاوزه لعدم إنعقاد 
اخلصومة ابتداء انعقاداً صحيحاًً ويترتب على ذلك أنه إذا رأى صاحب املصلحة رفع الدعوى من جديد 
فإمنا يرفعها بإجراءات جديدة وقد يكون احلق في رفعها قد تقادم ألن اخلصومة في هذه احلالة لم 
تنعقد منذ بدايتها انعقاداً صحيحاًً أمام محكمة أول درجة مبا ال يتصور معه استنفاد والية هذه احملكمة 
باحلكم في موضوع خصومة في حكم املنعدمة، وعلى ذلك فإن محكمة االستئناف وإن كانت ال تتعرض 
ملوضوع الدعوى عند قضائها بإلغاء احلكم املستأنف وببطالن إعالن صحيفة الدعوى املبتدأة إال أنها ال 

تقف عند حد تقرير البطالن وإمنا تقضي مع البطالن بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها.

هل يجوز مخاطبة اجلمعية التعاونية دون ذكر اسم ممثلها القانوني أو إدخاله في الدعوى؟ 21

اإلجابة : 
اجلمعية التعاونية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها وفقاًً ألحكام القانون رقم 24 
لسنة 1979 في شأن اجلمعيات التعاونية وأنه يكفي إذا خاصمت اجلمعية التعاونية أو خوصمت في 
الدعوى أن يذكر اسمها املميز دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني أو إدخاله في الدعوى اعتباراً بأنها 

هي املقصودة في اخلصومة.
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هل خلو احلكم من اسم كاتب اجللسة يؤدي إلى بطالنه؟22

اإلجابة : 
أوردت املادة 116 من قانون املرافعات البياناًت الواجب ذكرها باحلكم وأشارت الفقرة األخيرة فيها إلى 
البياناًت التي يترتب على إغفالها أو النقص فيها البطالن فأوضحت انها القصور في أسباب احلكم 
الواقعية والنقص أو اخلطأ اجلسيم في أسماء اخلصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين 

أصدروا احلكم.
ولم يرد ضمن هذه البياناًت الواجب ذكرها باحلكم اسم كاتب اجللسة مما يدل على ان هذا البيان ليس 

جوهرياً ومن ثم فإن اغفاله ال يؤدي إلى بطالن احلكم.

هل تختص احملكمة الكلية بطلب فرض احلراسة القضائية؟23

اإلجابة : 
نصت املادة 32 من قانون املرافعات على اختصاص القضاء املستعجل بنظر دعاوى احلراسة القضائية 
وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فإذا رفعت دعوى احلراسة أمام محكمة املوضوع - جزئية كانت 
أو كلية انطوى ذلك على خروج على قواعد االختصاص غير ان ذلك ال مينع من اختصاص تلك احملكمة 

بنظرها إذا رفعت اليها بطريق التبع لدعوى املوضوع التي تنظرها.

24
ما هي احلاالت التي يجوز فيها للخصم طلب إلزام خصمه بتقدمي أوراق موجودة حتت يده؟ وما 
هي الشروط الالزم توافرها في هذا الطلب؟  وما هي سلطة احملكمة في الفصل فيه واإلجراءات 

التي تتبع في هذا الشأن؟

اإلجابة : 
يجوز للخصم – وفقاً للمادة 22 من قانون اإلثبات – أن يطلب إلزام خصمه بتقدمي أية ورقة منتجة في 

الدعوى تكون حتت يده في احلاالت اآلتية : 
إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميها أو تسليمها . أ –  

إذا كانت مشتركة بينه وبني خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على األخص إذا كانت ملصلحة اخلصمني  ب – 
أو كانت مثبتة اللتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة . 

إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ج –  
ويشترط في الطلب الذي يقدمه اخلصم في هذا الشأن – على ما تنص عليه الفقرة الثانية من املادة 22 
سالفة البيان – أن يبني فيه أوصاف الورقة، وفحواها تفصيال، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدالئل 

والظروف املؤيدة لوجودها حتت يد اخلصم، ووجه إلزام اخلصم بتقدميها .
سلطة احملكمة في الفصل في الطلب : 

للمحكمة إزاء هذا الطلب سلطة تقديرية فلها أن ترفضه إذا كونت عقيدتها في الدعوى من األدلة    – 1
التي اطمأنت إليها، أو رأت عدم جديته أو أن تقدمي هذه الورقة غير منتج في النزاع ) الطعن رقم 
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57 لسنة 1998 مدني – جلسة 2000/6/26(.
إذا أثبت الطالب طلبه – ورأت احملكمة إجابته إليه – أمرت بتقدمي الورقة في احلال أو في أقرب    – 2
موعد حتدده ) املادة 1/23 ( . يستوى في ذلك أن يقر اخلصم بأن الورقة في حيازته، أو ينكر 

أمرها، أو يلتزم الصمت . 
إذا لم يقدم الطالب للمحكمة إثبات كاف لصحة طلبه – ورأت احملكمة أهمية الورقة وأنها منتجة   – 3
في النزاع – فإنها تطلب من اخلصم املطلوبة منه الورقة أن يحلف ميينا بأنها ال وجود لها أو أنه 
ال يعلم وجودها وال مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من االستدالل بها 

) املادة 2/23 ( . 
وإذا لم يقم اخلصم بتقدمي الورقة في املوعد الذي حددته احملكمة، أو امتنع عن حلف اليمني سالفة    – 4
الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة ألصلها فإن لم يكن قد قدم 

صورة من الورقة جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها ) املادة 3/23 ( .  

إذا 25 احلكم  وم��ا  جت��اري��ة؟  ورق��ة  في  الثابت  بالدين  للمطالبة  القانون  رسمه  ال��ذي  الطريق  هو  ما 
وجهت املطالبة إلى ورثة املدين الذي حرر الورقة ؟

اإلجابة : 
أنه في حالة املطالبة  املــادة 166 من قانون املرافعات  التمييز على أن مفاد نص  جرى قضاء محكمة 
بدين ثابت في ورقة جتارية يتعني على الدائن سلوك طريق أمر األداء وذلك إذا كان املطالَب بالدين هو 
الساحب أو احملرر أو القابل أو الضامن االحتياطي ألي منهم فقط . أما إذا كان املطالب بالدين غير 
هؤالء فيتعني على صاحب احلق للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية . فإذا كانت املطالبة موجهة 
إلى ورثة املدين الذي حرر الورقة التجارية فإنها ال تكون إال بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق 
أمر األداء ألنهم ليسوا من األشخاص الذين شملهم نص املادة 166 سالفة البيان ) الطعن رقم 110 لسنة 

2003 جتاري – جلسة 2004/3/31 – السنة 32 ج 1 ص 246(.

هل يجوز االلتجاء إلى اليمني احلاسمة في اإلثبات أمام الدائرة اإلدارية ؟26

اإلجابة : 
 من املقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أنه ال يجوز االلتجاء إلى اليمني احلاسمة في 
اإلثبات أمام القضاء اإلداري لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى اإلدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى 
اإلدارة . وهو مما ال مندوحة معه من استبعاد توجيهها أيضا للفرد دون اإلدارة وذلك إعماال ملبدأ املساواة 
بني الطرفني ) الطعن رقم 970 لسنة 2003 إداري – جلسة 2005/1/31 – السنة 33 ج 1 ص 50 ( .
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تكلم عن حجية الورقة العرفية وصورتها في اإلثبات؟27

اإلجابة : 
- للورقة العرفية حجية فيما بني طرفيها من حيث صدورها ممن وقع عليها:

فإذا أراد صاحب التوقيع أن ينفي صدور الورقة منه فعليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط 
أو إمضاء أو ختم أو بصمة وعلى احملتج بالورقة – حني ذلك – عبء إثبات صدورها من صاحب التوقيع. 
الورقة  الورقة منه أو سكت ولم ينكر صراحة صدورها اعتبرت  التوقيع بصدور  وإذا اعترف صاحب 
صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه واخلط املنسوب إليه خطه وتصبح الورقة العرفية من حيث صدورها 
ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية وال يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك إلى اإلنكار إال أن 

يطعن بالتزوير وفي هذه احلالة يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير.
وللورقة العرفية حجية كذلك من حيث صحة الوقائع التي وردت بها والتاريخ الذي حتمله فاألصل فيهما 

الصحة إلى أن يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك ولكن ال يجوز له اإلثبات في هذه احلالة إال بالكتابة.
حجية الورقة العرفية على الغير.

كل شخص يجوز أن يسري في حقه التصرف القانوني الذي  في هذا اخلصوص –  ويقصد بالغير – 
تثبته الورقة العرفية وهو بوجه عام – اخللف العام واخللف اخلاص والدائن فتعتبر الورقة العرفية حجة 
على هذا الغير بالنسبة لصدورها ممن وقع عليها وبالنسبة لصحة الوقائع الواردة بها ما لم ينكر صاحب 

التوقيع صدورها منه.
إذا احتج بالورقة العرفية بعد موت صاحب التوقيع فيكتفي إلسقاط حجيتها أن يحلف الوارث أو    -
اخللف مييناً بأنه ال يعلم أن اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة هي ملن تلقى عنه احلق كما أن 
لهذا الوارث واخللف أن يثبت صورية الوقائع الواردة بها وأن يدفع التصرف القانوني الذي تثبته 

الورقة بجميع الدفوع املوضوعية والشكلية التي كانت لصاحب التوقيع.
ال تكون للورقة العرفية حجية على الغير من حيث التاريخ الذي حتمله إال منذ أن يكون لها تاريخ ثابت    -
ويكون لها ذلك من يوم أن تقيد بالسجل املعد لذلك أو من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص 
أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن 
يصبح مستحيل على واحد من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه أو من يوم وقوع أي حادث 
آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى 

ثابتة التاريخ )مادة 14 إثبات(.
والغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية هو اخللف اخلاص ويلحق به الدائن احلاجز وال يعتبر غيراً    -
كل من كان ممثاًل في التصرف الذي تشهد به الورقة كطرفيها أو األصيل إذا كانت محررة من نائبه 
واخللف العام سواء كان وارثاً أو موصى له والدائن العادي فإن كل هؤالء ال يعتبروا غيراً بالنسبة 

لتاريخ الورقة العرفية ويكون التاريخ الوارد بها حجة عليهم.
حجية صورة الورقة العرفية في اإلثبات.

صورة الورقة العرفية ليست لها في األصل أية قيمة في اإلثبات إال مبقدار ما تهدي إلى األصل إذا كان 
موجوداً وتكون احلجية عندئذ لألصل ال للصورة أما إذا كان األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة 
لكونها ال حتمل توقيع من صدرت عنه، غير أن صورة األوراق املسجلة املستخرجة من إدارة السجل العقاري 
تكون لها حجية األصل متى كان مظهرها اخلارجي ال يسمح بالشك في مطابقتها لألصل )مادة 15 إثبات(.
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ما هو الطعن بالتزوير وما هي وإجراءات حتقيقه وهل يجوز للمحكمة أن تقضي في موضوعي 28
الطعن والدعوى معًا بجلسة واحدة. املواد من 32 إلى 36 إثبات ؟

اإلجابة : 
- الطعن بالتزوير هو مجرد وسيلة دفاع في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع املوضوعية التي 
تبدي أثناء سير الدعوى وغايته إثبات عدم صحة األوراق رسمية كانت أو عرفية ويقع عبء اإلثبات فيه 
على من يدعيه ال على املتمسك بالورقة وهو في ذلك يختلف عن االدعاء باإلنكار الذي ال يرد إال على 

األوراق العرفية ويقع فيه عبء إثبات صحة الورقة على املتمسك بها ال على من ينازع بصحتها.
- ويكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى مبذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته في 
محضر اجللسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب رغبة من املشرع 
في التبسيط والبعد عن التعقيد، غير أنه يجب على الطاعن أن يحدد مواضع التزوير املدعى به وما 
إذا كان مادياً ينصرف إلى صلب احملرر أو في التوقيع أم كان معنوياً حصل بتغيير إقرار ذوي الشأن 
أو بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة معترف بها أو بانتحال شخصية الغير ويجب عليه أيضاً 

أن يحدد إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
يقبل من اخلارجني عنها  الدعوى وال  املمثلني في  بالتزوير غير طرفي اخلصومة  الطعن  - وال ميلك 

التدخل قصداً للطعن بالتزوير في ورقة مقدمة فيها وليس لهم إال رفع دعوى التزوير األصلية.
إجراءات حتقيق الطعن بالتزوير:

إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها إلقناع احملكمة بصحة    -
الورقة أو بتزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج أمرت بالتحقيق باملضاهاة أو 

بشهادة الشهود أو بكليهما.
ويكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع إذا كان لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين    -

عقيدة احملكمة بالنسبة للحكم في املوضوع وإال حكمت برفض الطعن.
إليها من شأنها لو  التي يستند  إذا كانت األدلــة  التحقيق الذي طلبه الطاعن منتجاً  ويكون إجــراء    -
صحت أن تؤدي إلى احلكم بالتزوير وأن تكون هذه األدلة مما يحتاج إلى حتقيق فإذا كانت أدلة كلها 
غير منتجة في إثباته أو غير كافية لالقتناع بوجوده حكمت احملكمة برفض الطعن بالتزوير أما إذا 
كانت منتجة في إثبات التزوير ولكنها ال حتتاج إلى حتقيق كما إذا كانت قرائن مستفادة من الوقائع 

الثابتة في الدعوى فإن احملكمة ترفض إجراء التحقيق ولكنها ال ترفض الطعن بالتزوير.
ويجب أن يكون إجراء التحقيق جائزاً فال يقبل طلب التحقيق إلثبات عدم التوقيع على ورقة سبق    -
احلكم بصحة التوقيع عليها ألن في التحقيق في هذه احلالة إخالل بحجية الشيء احملكوم فيه ويجب 

أن تكون وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية إلقناع احملكمة بصحة الورقة أو بتزويرها.
وإذا توافرت في طلب التحقيق الشروط املشار إليها أمرت احملكمة بالتحقيق باملضاهاة أو شهادة    -
الشهود أو بكليهما. ويجري التحقيق باملضاهاة وفقاًً للقواعد املقررة في أعما ألهل اخلبرة، ويحصل 
اخلصوم  جلسة حلضور  احملكمة  وحتــدد  الشهود  شهادة  في  املقررة  للقواعد  وفقاًً  الشهود  سماع 
لتقدمي ما لديهم من أوراق املضاهاة واالتفاق على ما يصلح منها لذلك والستكتاب اخلصم الذي 
ينازع في صحة الورقة فإذا امتنع عن احلضور بغير عذر مقبول جاز احلكم بصحة الورقة وإذا تخلف 
اخلصم املكلف باإلثبات بغير عذر مقبول جاز احلكم بسقوط حقه في اإلثبات وإذا تخلف خصمه 

جاز اعتبار األوراق املقدمة للمضاهاة صاحلة لها )مادة 1/29 إثبات(.
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ويأمر رئيس اجللسة بإيداع الورقة املطلوب حتقيقها وأوراق املضاهاة وأوراق االستكتاب إدارة الكتاب    -
بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب اجللسة كما يحرر محضراً يبني فيه حالة الورقة املقضي حتقيقها 

وأوصافها ويوقع على هذا احملضر منه ومن كاتب اجللسة )مادة 2/29 إثبات(.
يجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك   -
بالورقة املطعون فيها، وللمحكمة في هذه احلالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن 

بالتزوير ذلك ملصلحة مشروعة )مادة 2/32 إثبات(.
احلكم في موضوع الطعن بالتزوير وفي موضوع الدعوى.

إذا قضت احملكمة في موضوع الطعن بالتزوير بصحة احملرر أو برده أو قضت بسقوط حق الطاعن 
في اإلثبات فال يجوز لها أن تقضي بذلك وفي موضوع الدعوى معاً بل يجب عليها أن جتعل حكمها في 
الطعن مقصوراً عليه وحده حتى ال تفوت على اخلصم الذي متسك بالورقة أو طالب بردها وبطالنها 
أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى إلثبات ما أراد، وال محل ألعمال هذه القاعدة 
إذا قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع النتفاء العلة التي ترمي إلى الفصل بني 

الطعن بالتزوير وبني احلكم في موضوع الدعوى.
إثبات  أو تزويرها أو بسقوط احلق في  الورقة  ويالحظ أن عدم جواز اجلمع بني القضاء بصحة    -
الطعن بالتزوير وفي املوضوع بحكم واحد يسري أيضاً على االدعاء باإلنكار ويعتبر قاعدة أساسية 
من قواعد املرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي اخلصومة وإذا كان القانون رقم 39 
لسنة 1980 بشأن اإلثبات في املواد املدنية والتجارية لم ينص على هذه القاعدة صراحة فليس معنى 
ذلك أنه قصد عدم األخذ بها وإمنا رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص باعتبارها من القواعد 

األساسية في إجراءات املرافعات كما سبق اإلملاح.

اكتب في اليمني احلاسمة واملتممة، وشروط توجيه كل منها وأثرها في اإلثبات؟29

اإلجابة : 
اليمني من طرق اإلثبات التي رسمها القانون ونظم شروط توجيهها وأثرها في اإلثبات في املواد من 61 
حتى 70 من قانون اإلثبات رقم 39 لسنة 1980 وهي نوعان اليمني احلاسمة واليمني املتممة وسنعرض 

فيما يلي لكل منهما.
- اليمني احلاسمة: أواًلً

اليمني احلاسمة هي ميني يوجهها اخلصم الذي يعوزه الدليل القانوني إلثبات دعواه إلى خصمه يحتكم 
بها إلى ضميره حلسم النزاع وال ميلك من وجهت إليه إال أن يقبل هذا االحتكام أو يرد اليمني على من 

وجهها وأي من اخلصمني يستطيع توجيه اليمني.
وتوجيه اليمني احلاسمة وردها والنكول عنها يعد تصرفاً قانونياًً يتم بإرادة منفردة أما حلف اليمني    -

فإنه عمل مادي يترتب عليه أثر قانوني وهو احلكم برفض دعوى من وجه اليمني.
ويشترط فيمن يباشر هذا اإلجراء أن يكون كامل األهلية وأن تكون إراداته صحيحة غير مشوبة بعيب    -
من عيوب الرضا ومن ثم فال يجوز توجيه اليمني من أو إلى صبي لم يبلغ سن الرشد إال فيما ميلك 
من أعمال اإلدارة – كما أن هذا اإلجراء – باعتباره تصرفاً قانونياًً – ترد عليه الصورية ويكون ذلك 
نتيجة تواطؤ اخلصمني إضرارا بحقوق الغير كالدائنني والشركاء واخللف فيخفي اخلصم األدلة التي 
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ميلكها إلثبات حقه ويقتصر على توجيه اليمني احلاسمة إلى خصمه فيحلفها ويخسر املدعي دعواه 
فيضر بذلك بدائنيه أو شركاءه أو غيرهم ممن لهم مصلحة.

ويشترط كذلك فيمن يوكل لتوجيه اليمني أن تصدر له وكالة خاصة وال تكفي الوكالة العامة وال يجوز    -
التوكيل في حلف اليمني وإمنا يجب أن يحلف اليمني من وجهت إليه بنفسه وإذ كان شخصاً معنوياً 

وجهت اليمني إلى من ميثله.
توجيه اليمني احلاسمة إلى اخلصم الذي ال يقع عليه عبء إثبات احلق املدعي به ويجب أن يكون    -
خصم أصلي في الدعوى فال توجه اليمني في الدعوى املقامة على الشركة إلى شريك انسحب منها 

ولم يعد خصماًً، وإذا كان اخلصم شخصاً معنوياً وجهت اليمني إلى من ميثله وقت احللف.
ويجوز توجيه اليمني احلاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف 
أو بعد إبداء أوجه إثبات اخرى بل يجوز إعادة القضية إلى املرافعة لتوجيه اليمني احلاسمة، غير أنه ال 

يجوز توجيه اليمني احلاسمة ألول مرة أمام محكمة التمييز.
ال يجوز للخصم أن يوجه اليمني احلاسمة إلى خصمه ويحتفظ لنفسه باحلق في تقدمي أدلة أخرى    -
إذا حلفها اخلصم ذلك أنه متى حلف اخلصم اليمني خسر من وجهها إليه الدعوى وال يسمح له 

بالرجوع إلى دعواه بأية صورة.
يجوز للخصم أن يطلب توجيه اليمني احلاسمة على سبيل االحتياط إذا لم تقتنع احملكمة باألدلة    -

املقدمة منه.
ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام )مادة 63 إثبات( فال يجوز توجيه    -
اليمني احلاسمة في هبة عقار لم تكتب في ورقة رسمية أو في إيجار منزل للدعارة أو في واقعة 

تكون جرمية جنائية ألنه ال يصح أن يكون النكول في هذه احلالة دلياًل على ارتكاب اجلرمية.
ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمني متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمني وإن كانت    -
غير شخصية له أو انصبت على مجرد علمه بها )مــادة 61 إثبات( فال توجه اليمني إلى صاحب 
السيارة على أن السائق لم يرتكب اخلطأ الذي تسبب في احلادث إذا لم يكن موجوداً وقت احلادث 
وإمنا يحلف على أنه ال يعلم أن السائق ارتكب خطأ وهو في ذلك يحلف على عدم العلم ال على 
التبيان أنه يحلف على فعل غيره ال فعل نفسه وميني عدم العلم هي ميني حاسمة وهي تختلف عن 
ميني االستيثاق التي نص القانون على أحوال تقدميها والتي تعتبر في تلك األحوال مييناً متممة ال 
مييناً حاسمة ألنها ال تكون هي الدليل الوحيد في الدعوى، بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل األصلي 
مثل قرينة الوفاء املستخلصة من مضى مدة معينة من تاريخ استحقاق الدين الثابت بورقة جتارية 
التي اعتبرها املشرع في املادتني 505، 550 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 دلياًل غير كامل 
على القاضي تعزيزه – إذا طلب الدائن ذلك بيمني متممة يحلفها املدين على أنه ليس في ذمته شيء 

من الدين.
ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة إال في واقعة داخلة في الدعوى وينحسم بها النزاع فال يصح توجيه 

اليمني في واقعة ال تدخل في نطاق الدعوى.
ال يجوز ملن وجه اليمني أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف )مادة 61 إثبات(.

اآلثار التي تترتب على توجيه اليمني:
توجيه اليمني احلاسمة إلى اخلصم يترتب عليه حتماً مواقف ثالثة ونعرض تباعاً لهذه اآلثار ثم حلجية 

اليمني احلاسمة:
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فهو إما أن يحلف، وإما أن يردها على خصمه، وإما أن ميتنع عن احللف أو الرد فيعد ناكاًل ونعرض تباعاً 
لهذه اآلثار ثم حلجية اليمني احلاسمة.

1 –  حلف اخلصم لليمني احلاسمة:
يجب أن يؤدي اخلصم اليمني بنفسه فال يصح أن يوكل غيره في احللف ألن اخلصم احتكم إلى ضميره 

وبينت املادة 70 من قانون اإلثبات كيفية تأدية اليمني.
وال يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمني بعد أن يؤديها اخلصم الذي وجهت إليه على أنه إذا ثبت كذب 
اليمني بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر فيها أن يطالب بالتعويض دون إخالل مبا قد يكون 

له من حق في الطعن على احلكم الذي صدر ضده )مادة 65 إثبات(.
2 –  رد اخلصم لليمني احلاسمة على خصمه:

ملن وجهت إليه اليمني أن يردها على خصمه على أنه ال يجوز الرد إذا انصبت اليمني على واقعة ال 
يشترك فيه اخلصماًن بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمني )مادة 2/61 إثبات( ويشترط في رد 
اليمني ما يشترط في توجيهها من توافر أهلية التصرف في الرد وخلو إرادته من عيوب الرضا والتواطؤ 
والصورية وصدور توكيل خاص إذا فوض غيره في الرد الذي يصبح غير قابل للرجوع فيه مبجرد قبول 
اخلصم الذي ردت عليه اليمني أن يحلف ويشترط أن يكون الرد واقعاً على نفس اليمني التي وجهت وأن 
يكون وارداً على واقعة يشترك فيها اخلصماًن ومتى ردت اليمني أصبحت موجهة إلى من كان قد وجهها 
أول مرة فينقلب املوقف ويصبح هو امللتزم باحللف وال يجوز له رد اليمني ثانية على من ردها عليه إال إذا 

عدلت فيكون الرد مبثابة توجيه ميني جديدة يجوز ردها ثانية.
3 – النكول عن اليمني احلاسمة:

كل من وجهت إليه اليمني فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمني فنكل عنها 
خسر دعواه )مادة 64 إثبات( ويقع النكول ممن وجهت إليه اليمني ابتداء أو ممن ردت عليه اليمني فإن 
كان من نكل هو من وجهت إليه اليمني كسب من وجه اليمني دعواه وإن كان من ردت عليه اليمني خسر 

دعواه.
وإذا نكل اخلصم في بعض الوقائع املطلوب حتليفه عليها وحلف على بعض منها فما نكل عنه يكون قد 

اعترف به وما حلف عليه ينحسم به النزاع.
حجية اليمني احلاسمة:

اليمني  الذي وجه  النكول على اخلصم  أو  اليمني احلاسمة كاإلقرار حجيتها قاصرة في حالة احللف 
أو نكل عنها وورثته بصفتهم خلفاً عاماًً له وال يتعدى أثرها إلى الشريك أو الورثة فيما بينهم أو املدين 

املتضامن.
- اليمني املتممة: ثانيًاً

اليمني املتممة هي ميني يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ألي من اخلصمني عندما يرى أن هذا اخلصم 
قدم دلياًل غير كاف على دعواه ليتمم الدليل باليمني.

وعلى ذلك فإن توجيه هذه اليمني ال يتوقف على طلب من اخلصم ولو طلبها فللقاضي أن يقدر هذا 
الطلب ويوجه اليمني الى اي من اخلصمني بحسب اقتناعه.

واليمني املتممة ليست كاليمني احلاسمة تصرفاً قانونياًً بل هي وسيلة من وسائل التحقيق واإلثبات    -
ال تشترط أهلية خاصة في اخلصم الذي توجه إليه.

ويشترط في توجيه اليمني املتممة أال يكون في الدعوى دليل كامل وأال تكون الدعوى خالية من أي    -
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دليل إذ إن هذه اليمني ال توجه إال الستكمال أدلة ناقصة والدليل الناقص الذي تكمله اليمني املتممة 
يصح أن يكون بينة أو قرائن إذا كان إثبات االدعــاء يجوز بالبينة أما إذا كان البد من الكتابة في 
إثباته فالدليل الناقص يجب أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ال مجرد بينة أو قرائن إال في احلاالت التي 
يجوز فيها البينة والقرائن بدالًً من الكتابة ملسوغ قانوني كما إذا كان هناك مانع من احلصول على 

الكتابة.
وال  العام  للنظام  وال  للقانون  واقعة غير مخالفة  تكون  أن  عليها اخلصم البد  يحلف  التي  الواقعة    -

لآلداب ويجب أن يكون من شأنها أن تكمل الدليل الناقص في تقدير القاضي.
يحكم  أال  اليمني  اخلصم  يحلف  أن  بعد  وله  دائماً  عنها  يرجع  أن  للقاضي  يجوز  املتممة  واليمني   

مبوجبها فله أن يحكم ضد اخلصم بعد أن حلف اليمني أو يحكم ملصلحته بعد أن نكل.
ال يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمني املتممة أن يردها على اخلصم اآلخر )مادة 2/66 إثبات(    -
وعلى ذلك فال خيار ملن وجهت إليه اليمني املتممة فإما احللف أو النكول ألنها وسيلة تكميلية القتناع 
القاضي وليست احتكاماً إلى ضمير اخلصم يجوز له أن يردها على خصمه ليحتكم هو إلى ضمير 

خصمه.
يحلف اخلصم اليمني املتممة بنفسه وال يجوز أن يوكل أحداً غيره في احللف شأنها في هذا شأن    -

اليمني احلاسمة.
هناك فروق جوهرية بني اليمني احلاسمة واليمني املتممة مردها جميعاً أن اليمني احلاسمة دليل    -
كامل يتقيد به اخلصوم والقاضي أما اليمني املتممة فوسيلة تكميلية من وسائل التحقيق واإلثبات ال 

يتقيد بها أحد وهذه الفروق هي:
القاضي  فيوجهها  املتممة  اليمني  أمــا  القاضي  رقابة  حتت  اخلصم  يوجهها  احلاسمة  فاليمني    – 1

وحده.
ال يجوز للخصم الرجوع في اليمني احلاسمة بعد أن يقبلها اخلصم اآلخر والقاضي أن يرجع عن    – 2

توجيه اليمني املتممة في أي وقت بعد توجيهها.
اليمني احلاسمة نتائجها محتمة يكسب من يحلفها ويخسر من ينكل عنها أما اليمني املتممة فليست    – 3

لها نتائج محتمة وال يتقيد القاضي مبوجبها حلفها اخلصم أو نكل عنها.
اليمني احلاسمة يجوز ردها على اخلصم اآلخر أما اليمني املتممة فال ترد.   – 4

عرف اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي ثم بني حجية كاًل منهما في اإلثبات؟30

اإلجابة : 
- اإلقرار القضائي: نظم املشرع شروط اإلقرار القضائي وأحكامه في املواد 55، 56، 57 من قانون  أواًلً

اإلثبات.
تعريف: اإلقرار هو اعتراف اخلصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في 

الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة. )مادة 55 إثبات(.
أركان اإلقرار القضائي:

لإلقرار أركان أربعة هي:



- 68 -- 69 -

1- اعتراف اخلصم: 
فاإلقرار اعتراف يصدر من القر لواقعة معينة فهو في األصل عمل مادي وليس تصرف قانوني غير أنه 
ينطوي على نزول من جانب املقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه. والنزول هو تصرف 

قانوني من جانب واحد فيكون التكييف الصحيح لإلقرار أنه واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني.
- ويترتب على هذا التكييف املختلط لإلقرار أنه من حيث كونه واقعة مادية فال حاجة لتمامه إلى قبول 
من اخلصم الذي صدر لصاحله وال يجوز للمقر الرجوع فيه بحجة أن املقر له لم يظهر بعد قبوله إياه.

- واإٍلقرار من حيث إنه ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد – هو النزول عن احلق – فإنه ال 
يحتاج أيضاً إلى قبول ويجب لصحته توافر نفس الشروط الواجب توافرها لصحة التصرف القانوني 
فيجب أن يكون املقر أهاًل لاللتزام بالواقعة التي أقر بها وأن تكون إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب 
اإلرادة ويقع عليه عبء إثبات ذلك إذا ادعاه فإذا اثبت أنه لم يكن أهاًل أو أن إقراره شابه غلط جوهري أو 
تدليس أو إكراه كان اإلقرار باطاًل وكان له الرجوع فيه كما يجب للتوكيل فيه أن تصدر وكالة خاصة فال 
تكفي الوكالة العامة اما الولي والوصي والقيم فيصبح إقرارهم عن األصيل في احلدود التي يجوز لهم 
القيام بأعمال التصرف أو إذا كان اإلقرار بواقعة تعد عماًل من أعمال اإلدارة املخولة لهم بحكم القانون 
ترد عليه الصورية كما إذا توطأ عليه املقر واملقر له إضراراً بحقوق  واإلقرار باعتباره تصرفاً قانونياًً 
الغير كالدائنني واخللف الذين يجوز لهم إثبات صورية اإٍلقرار بجميع الطرق ولو بالبينة والقرائن، كما 

أن اإلقرار الصادر في مرض املوت يعتبر في حكم الوصية فال ينفذ إال في ثلث التركة.
2- واقعة قانونية مدعى بها:

يجب أن ينصب اإلقرار على واقعة قانونية مدعى بها على املقر وال يلزم أن تكون هذه الواقعة تصرفاً 
قانونياًً بل يصح أن تكون واقعة مادية، ويشترط في الواقعة املقر بها أن تكون معينة تعيناً كافياً مانعاً من 
اجلهالة وأال يكون ظاهر احلال يكذب اإلقرار بها كما لو أمر شخص ببنوة آخر أكبر منه في السن فال 
يصح إقراره ويجب أن يكون محل اإٍلقرار مما يجوز التعامل فيه وال يخالف النظام العام واآلداب العامة 
فال يصح اإلقرار بالتعامل في املخدرات أو بدين قمار أو باالتفاق على ارتكاب جرمية وهذا ال مينع من 
قبول هذه اإلقرارات في املسؤولية اجلزائية ويصح اإلقرار في التصرف القانوني أياً كانت قيمته ولو 

زادت على نصاب البينة فلإلقرار حجية مطلقة.
3- أن يصدر اإلقرار أمام القضاء:

وهذا الركن هو الذي مييز اإلقــرار القضائي عن اإلقــرار غير القضائي فاإلقرار الذي ال يصدر أمام 
القضاء ال يعد إقراراً قضائياً، ويعتبر قضاء كل جهة نظمها القانون من جهات القضاء ويجوز أن يصدر 
اإلقرار أمام احملكمني، وال يعتبر إقراراً قضائياً اإلقرار الصادر أمام النيابة العامة أو اخلبير أو احملقق 
اإلداري ألن هذه اجلهات ليست بجهات قضاء وإمنا يعتبر من قبيل اإلقرار غير القضائي الذي يخضع 

لتقدير قاض املوضوع.
4- أن يصدر اإلقرار أثناء سير الدعوى:

ال يكفي أن يصدر اإلقرار أمام القضاء بل يجب أن يصدر أيضاً في خالل إجراءات الدعوى التي يكون 
اإلقرار فيها دليل اإلثبات فيصح أن يكون في صحيفة الدعوى ذاتها أو في املذكرات التي تليها ويصح أن 
يكون أمام القاضي املنتدب للتحقيق، ولكن اإلقرار الذي يصدر في إحدى الدعاوى إذا متسك به اخلصم 
املقر له أو الغير في دعوى أخرى تالية ولو بني نفس اخلصوم وفي نفس الواقعة ال يعتبر بالنسبة لهذه 
الدعوى التالية إقراراً قضائياً وإمنا يعتبر إقراراً غير قضائي واإلقرار أمام محكمة غير مختصة والئياً 
أو نوعياً أو قيمياً ال يعد إقراراً قضائياً وإمنا يعتبر إقراراً غير قضائي بخالف اإلقرار أمام محكمة غير 
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مختصة مكانياً ذلك أن أحكام االختصاص الوالئي والنوعي والقيمي تعد من النظام العام.
حجية اإلقرار:

تنص املادة 57 من قانون اإلثبات على أن:
1- اإلقرار حجة على املقر.

2- وال يتجزأ اإلقرار على صاحبه إال إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ال 
يستلزم حتمًا وجود الوقائع األخرى.

ويبني من ذلك أن اإلقرار حجة قاطعة على املقر وهو أيضاً حجة قاصرة عليه ثم إن اإلقرار في األصل 
ال يتجزأ على صاحبه. ونعرض تباعاً لهذه املسائل الثالث.

1- اإلقرار حجة قاطعة على املقر:
املقر ومعنى ذلك  وكان حجة قاطعة على  قضائياً  إقــراراً  الذكر صار  أركانه سالفة  توافر لإلقرار  إذا 
أن الواقعة التي أقر بها اخلصم تصبح في غير حاجة إلى اإلثبات.. واإلقرار ال يكون حجة للمقر ألن 

الشخص ال يصطنع الدليل لنفسه.
ولإلقرار أثر كاشف ال منشئ فحكمه ظهور ما أقر به املقر ال ثبوته ابتداء واإلقرار يصلح أن يكون مبدأ 

ثبوت بالكتابة لواقعة متصلة بالواقعة التي تضمنها.
2- اإلقرار حجة قاصرة على املقر:

اإلقرار حجة على املقر واخللف العام وال يتعدى أثره إلى غيرها فال يتعدى إلى الدائن أو الشريك أو 
الورثة فيما بينهم، فلو أقر أحد الشركاء في الشيوع يتصرف الشركاء في امللك الشائع كان إقراره بهذا 
التصرف حجة عليه وحده وال يكون حجة على الشركاء اآلخرين، أما اخللف العام للمقر فإنه إذا مات 
بعد صدور حكم في الدعوى بناء على إقراره سرى اإلقرار في حق ورثته أما إذا حدثت الوفاة بعد اإلقرار 
وقبل احلكم فإن اإلقرار ال يكون حجة عليهم ولهم أن يثبتوا عدم صحته بجميع الطرق واإلقرار إذا كان 
حجة للمقر لصاحله فإنه ال يكون حجة عليه فلو أن املدين أقر لدائنه بالدين وقال إنه أوفاه له فال يكون 

قوله بأنه وفاة حجة على الدائن وهذا ما يعرف بتجزئة اإلقرار وهو ما سنتعرض له اآلن.
3- التجزئة في اإلقرار:

- إذا اقتصر اإلقرار على تصديق املدعى عليه للمدعي في جميع ما ادعاه فإن اإلقرار يكون في هذه 
احلالة إقرار بسيطا ال يحتمل التجزئة أما إذا أقر املدعى عليه ببعض ما ادعاه دون البعض أو أضاف 

شيئاً فهنا تقوم احلاجة إلى النظر في التجزئة.
- فإذا لم يقر املدعى عليه بالدين على الوجه الذي ذكره املدعي وإمنا أقربه معدالً أي موصفاً كأن يقر 
بالدين لم يحل أجل استحقاقه أو بأنه معلق على شرط فيكون إقراره بالدين إقرار موصوفاً إذ إن كل من 

األجل والشرط وصفان إن اقترنا بالدين وقت نشوئه.
- وحكم اإلقرار املوصوف أنه ال يتجزأ على صاحبه فإما أن يأخذ الدائن اإلقرار كله موصوفاً كما هو 
وإما أن يدعه كله ويحمل عبء إثبات دعواه كما لو لم يكن هناك أي إقرار كما أن له أن يستبقي من 
اإلقرار ما هو في صاحله ويدحض بدليل يقدمه هو ما ليس في صاحله وال يجوز أن يستبقي ما هو 
في صاحله ويلقي على املقر عبء إثبات ما ليس في صاحله إذ إن هذا يعتبر جتزئة لإلقرار وهو ما ال 

يصح في اإلقرار املوصوف.
يكون مركب بأن تقترن الواقعة األصلية بواقعة مرتبطة جدت  - واإلقرار كما يكون بسيطاً وموصوفاً 
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بعدها فال تكون تلك الواقعة املرتبطة متالزمة مع الواقعة األصلية وال تنفك عنها كاإلقرار بالدين مع 
الوفاء به فواقعة الوفاء وهي الواقعة املرتبطة لم تقترن بواقعة املديونية من وقت نشوئها بل جدت بعدها 
وهي تستلزم حتما وجود الواقعة األصلية فالوفاء بالدين يستلزم حتماً وجود الدين قبل ذلك. واإلقرار 
املركب في هذه احلالة كاإلقرار املوصوف ال يتجزأ على صاحبه فال يجوز للدائن أن يستبقي منه ما هو 
في صاحله ويلقي عبء إثبات ما ليس في صاحله على املدين، وقد تكون الواقعة املرتبطة ال تستلزم 
حتماً وجود الواقعة األصلية وإمنا ميكن تصور وقوع أحدهما دون األخرى ومن ثم كانت التجزئة فيهما 
جائزة كما إذا أقر املدين بالقرض مع وقوع املقاصة فيه بدين آخر فاملدين هنا أقر بالواقعة األصلية 
وهي واقعة القرض وأضاف إليها اخرى مرتبطة بها هي وجود دين له على الدائن أوقع املقاصة بني 
الدينني فإنه ال تالزم في تلك احلالة بني الواقعتني ومن ثم كان الفصل بينهما ممكناً وصحت التجزئة في 
اإلقرار فللدائن أن يعتبر اإلقرار قائماً فيما هو في صاحله وبذلك يكون القرض ثابتاًً باإلقرار أما مسألة 

انقضائه باملقاصة فيحمل املدين عبء إثباتها فإن عجز بقي اإلقرار قائماً في إثبات القرض.
ومسألة قابلية اإلقرار للتجزئة أو عدم قابليته نصت عليها الفقرة الثانية من املادة 57 من قانون اإلثبات 

املشار إليها وهي من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة املوضوع لرقابة محكمة التمييز. 
ثانيًاً - اإلقرار غير القضائي:

وهو اعتراف من املقر خارج مجلس القضاء بواقعة قانونية وقد يكون شفوياً أو في ورقة مكتوبة، فإن كان 
شفوياً وأنكر من نسب إليه وجب على من يحتج به أن يثبت أوالًً صدوره من خصمه وفقاًً للقواعد العامة 

في اإلثبات وإذا كان اإلقرار غير القضائي في ورقة مكتوبة ثبت قيامه بهذه الورقة.
- إذا ما ثبت قيام اإلقرار غير القضائي كانت له حجة في اإلثبات تتبع إلى حد كبير الصورة التي قامت 
به فإن قامت به صورة إقرار مكتوب فله قوة الكتابة التي تضمنته رسمية كانت أو عرفية ومن ثم تكون 
لإلقرار غير القضائي الوارد في ورقة رسمية حجية الورقة الرسمية فهو من حيث صدوره من املقر له 
حجية كاملة إلى حد الطعن بالتزوير ومن حيث صحة اإلقرار في ذاته له حجية على املقر الذي ليس له 

إثبات عكس ما جاء فيه إال عن طريق الكتابة ألنه يثبت عكس ما جاء في ورقة مكتوبة.
ومن حيث أثره القانوني فيخضع اإلقرار غير القضائي للقواعد العامة إذ لم يرد في شأنه نص خاص فهو 
حجة على املقر ما لم يثبت عدم صحته وهو قابل للتجزئة وهو كذلك قابل للرجوع فيه وتكون للقاضي 
سلطة واسعة في تقدير قوته في اإلثبات وتكون كذلك لإلقرار غير القضائي حجية الورقة العرفية إذا 

كان ثابتاًً في ورقة عرفية.
وإذا ثبت قيام اإلقرار غير القضائي الشفوي كانت له نفس حجية اإلقرار املكتوب غير أنه ال محل للطعن 

عليه بالتزوير أو باإلنكار ألن هذين الوجهني ال يصلحان إال بالنسبة إلى الورقة املكتوبة.
- تستقل محكمة املوضوع باستخالص اإلقرار غير القضائي متى كان استخالصها سائغاً وال تخضع في 

ذلك لرقابة محكمة التمييز.
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أم��ام احمل��اك��م املدنية ف��ي ثبوت اخلطأ من 31 ال��دع��وى اجلزائية  ال��ص��ادر ف��ي  حجية احلكم اجل��زائ��ي 
عدمه في حالة اإلدانة والبراءة وحجية قرار احلفظ أمامها؟

اإلجابة : 
اخلطأ كأساس للمسؤولية يثبت بكل طرق اإلثبات ومنها القرائن القانونية والقضائية ومن أهم القرائن 
التي تسيطر على وسائل اإلثبات في دعوى املسؤولية حجية احلكم اجلنائي ذلك أن دعوى  القانونية 
فيها من احملكمة اجلزائية وجب  نهائي  فإذا صدر حكم  تقوم على جرمية جنائية  أن  يغلب  املسؤولية 
على القاضي املدني أن يتقيد به ال على أساس قوة األمر املقضي الختالف الدعويني اجلزائية واملدنية 
خصوماً وموضوعاً وسبباً – وإمنا ألن لألحكام اجلنائية حجية مطلقة على الناس كافة ومنهم اخلصوم 
في الدعوى املدنية ومنعاً للتعارض بني األحكام اجلنائية واملدنية فنصت املادة 54 من قانون اإلثبات على 
أنه»ال يرتبط القاضي املدني باحلكم اجلنائي إال في الوقائع التي فصل فيها هذا احلكم وكان فصله فيها 
ضرورياً ومع ذلك ال يرتبط باحلكم الصادر بالبراءة إال إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى املتهم« وعلى 

ذلك فإنه يشترط لتطبيق قاعدة تقيد القاضي املدني باحلكم اجلنائي شروطاً ثالثة وهي:
أن يكون املطلوب تقييده هو القضاء املدني واملقصود بذلك القضاء املدني مبعناه الواسع فيشمل    -1
مع  مثله  بقضاء جنائي  إال  يتقيد  اجلنائي فال  القضاء  أما  واإلداري  بل  والتجاري  املدني  القضاء 

مراعاة وحدة اخلصوم واملوضوع السبب وبشرط أن يكون قد حاز قوة األمر املقضي.
أن يكون احلكم الذي يتقيد به القاضي املدني حكماً جنائياً فيكفي أن يكون صــادراًً من أية جهة    -2
قضائية جنائية حتى لو كانت استثنائية كالقضاء العسكري ولكن يجب أن يكون حكماً نهائياً صادراًً 
في املوضوع ال حكماً متهيدياً أو أمراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق أوقرار  حفظ صادر من النيابة 
العامة أياً كان سببه ولو كان صادراًً بعد حتقيق أجرته. ويجب أن يكون احلكم اجلنائي سابقاً في 
صدوره على احلكم املدني الذي يراد تقييده إذ لو كان احلكم املدني سابقاً استقرت حقوق الطرفني 
ولم يجز املساس به بسبب حكم جنائي يصدر بعده ولذلك كانت قاعدة – اجلنائي يوقف املدني- 
فإذا رفعت الدعوى اجلنائية أمام احملاكم اجلنائية والدعوى املدنية أمام احملاكم املدنية وجب أن 

توقف األخيرة حتى يفصل نهائياً في العدوى اجلنائية.
أن يكون ما يتقيد به القاضي املدني هو الوقائع التي فصل فيها احلكم اجلنائي وكان فصله فيها    -3
ضرورياً. وقد تكفل نص املادة 54 من قانون اإلثبات املشار إليه بذكر هذا الشرط ومؤداه أن القاضي 
املدني يتقيد مبا فصل فيه القاضي اجلنائي من الوقائع دون القانون فال يتقيد بالتكييف القانوني 
التي كانت  الناحية اجلنائية وال يتقيد إال بالوقائع  الوقائع من  الذي أتبعه القاضي اجلنائي لهذه 
الزمة لقيام احلكم اجلنائي أما ما لم يكن ضرورياً من هذه الوقائع فال يتقيد به مهما أكده احلكم 

اجلنائي – ونعرض لهذه القاعدة في حالة صدور حكم جنائي باإلدانة وفي حالة صدوره بالبراءة.
- في حالة صدور حكم جنائي باإلدانة: أواًلً

إذا قضت احملكمة اجلنائية باإلدانة أي بوقوع الفعل الذي يكون أساس الدعوى اجلنائية وبوصفه بأنه 
جرمية معينة وبنسبته إلى املتهم فإنه يتعني على احملكمة املدنية أن ترتبط بهذا القضاء فتعتبر هذه 
األمور ثابتة ولو كانت الدعوى مرفوعة على املسؤول الذي لم يكن ممثاًل في الدعوى اجلنائية وال يكون 
أمامها بعد ذلك إال أن تبحث في تقدير التعويض املترتب عليها فإذا عرض احلكم اجلنائي لركن الضرر 
وأنكر وقوعه لم يتقيد القاضي املدني بهذا إال إذا كان وقوع الضرر أو عدم وقوعه من شأنه أن يؤثر في 
منطوق احلكم اجلنائي فإذا لم يكن الضرر ركن من اركان اجلرمية فال يتقيد القاضي املدني مبا قاله 
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احلكم اجلنائي بشأنه، كذلك يتقيد احلكم املدني مبا قاله احلكم اجلنائي بشأن اخلطأ إذ إن احلكم 
الصادر باإلدانة يثبت حتماً وجود اخلطأ اجلنائي ويتقيد به القاضي املدني ذلك أن كل خطأ جنائي هو 
في الوقت ذاته خطأ مدني وال عكس ويتقيد القاضي اجلنائي باخلطأ اجلنائي ال في ركنه املادي فحسب 
بل أيضاً في ركنه املعنوي فإذا قال إن املتهم صدر منه خطأ وهو مسؤول عنه لم يجز للقاضي املدني أن 
نيفي املسؤولية املدنية بدعوى اإلكراه أو عدم التمييز أو نحو ذلك، اما بيان جسامة اخلطأ في احلكم 
اجلنائي فإذا كانت هذه اجلسامة ضرورية لقيام احلكم اجلنائي كما في وصف اخلطأ بأنه عمد أو غير 
عمد فإن القاضي املدني ال يتقيد بهذا الوصف ألن من شأنه أن يؤثر في وصف اجلرمية ذاتها أما إذا 
وصف احلكم اجلنائي اخلطأ بأنه جسيم أو يسير فإن هذا ليس من شأنه ان يؤثر في احلكم وان اثر 
في تقدير العقوبة فال يتقيد به القاضي املدني، اما ركن السببية فإن احلكم اجلنائي ان اثبت انه موجود 
فيكون قد اثبت قيام الضرر أو عدم قيامه واذا اثبت ان هناك سببا اجنبيا ينفي رابطة السببية فكأمنا 
اثبت ان الضرر غير قائم ولكن إذا جعل احلكم اجلنائي هذا السبب األجنبي داعياً لتقسيم التعويض بني 

املسؤول واملصاب والغير لم يكن هذا ضرورياً لقيام احلكم وال يتقيد به القاضي املدني.
- في حالة صدور حكم جنائي بالبراءة: ثانيًاً

فإن ما ورد في هذا احلكم مما يعد ضرورياً لقيامه يقيد القاضي املدني وال يتقيد مبا ورد فيه إذا لم 
يكن ضرورياً.

فإذا اثبت احلكم القاضي بالبراءة عدم وقوع اخلطأ أو وقوعه في أحد ركنيه املادي أو املعنوي أو في 
ركنيه معا فإن القاضي املدني يتقيد مبا ورد من ذلك في احلكم اجلنائي فإذا قال هذا احلكم ان املتهم 
لم يرتكب الواقعة املنسوبة إليه أو انه غير مسؤول عن فعله ألنه عدمي التمييز أو ألنه كان مكرهاً أو كان 
يدافع عن نفسه ففي كل هذه األحوال يتقيد القاضي املدني مبا أثبته احلكم اجلنائي ولكن ذلك ال يعني 
ان القاضي املدني يتقيد بالتكييف اجلنائي للوقائع التي اثبتها احلكم اجلنائي فقد يرى القاضي اجلنائي 
ان الفعل املنسوب إلى املتهم ال يشكل إثماً جنائياً ويقضي ببراءته ولكن القاضي املدني قد يرى ان هذا 
الفعل يعد خطأ مدنياً كما في حالة اخلطأ املفترض في حق احلارس أو املتبوع وإذا قامت البراءة على 
أساس ان الواقعة ال يعاقب عليها القانون فإن ذلك ال يؤدي حتماً إلى انتفاء املسؤولية املدنية إذا كانت 

الواقعة في نظر القانون املدني فعاًل ضاراً يوجب الزام فاعله بتعويض الضرر.

ما حكم تصرفات السفيه قبل شهر قرار احلجر ؟32

اإلجابة : 
 تنص املادة 101 من القانون املدني على أن »1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار احلجر، 
تسرى عليها أحكام تصرفات الصغير املميز املنصوص عليها في املادة 87 . 2- أما التصرفات الصادرة 
قبل شهر قرار احلجر، فال تكون باطلة أو قابلة لالبطال، إال إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر« فإن مؤدى 
ذلك – وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية للقانون – أن تصرفات السفيه قبل شهر قرار احلجر 
تعد صحيحة باعتبار أنه ليس محجورا لذاته وإمنا يقع حجره بحكم القاضي وأن شهر احلجر تطلبه 
املشرع حماية للغير باتاحة الفرصة لهم للعلم باحلجر. فإذا كان قرار احلجر لم يصدر أوصدر ولم يشهر 
وتعاقد السفيه مع شخص يعلم بدعوى احلجر أو حتى بالعزم عليها فعمدا معا إلى إبرام العقد تواطأ 
الزمن، فوت املشرع عليهما قصدهما واهدر احتيالهما واعطى لتصرفهما احلكم  منهما على استباق 

الذي كان ليأخذه لو أنه أبرم بعد قرار احلجر وشهره .
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ما هي حاالت عدم جواز الطعن باالستئناف؟33

اإلجابة : 
ال يجوز الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في حدود النصاب االنتهائى حملاكم الدرجة األولى . 
استئناف هذه االحكام في حالتني :   – للمادة 138 من قانون املرافعات  وفقاً   – إال أنه يجوز استثناء 
األولى إذا كان احلكم صادراً على خالف حكم سابق لم يحز قوة االمر املقضى، وفي هذه احلالة يعتبر 
احلكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع االستئناف . والثانية أنه يجوز 

استئناف هذه األحكام بسبب وقوع بطالن في احلكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في احلكم .
ووفقاً للمادة 128 من قانون املرافعات ال يجوز الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال 
تنتهى بها اخلصومة إال بعد صدور احلكم املنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا األحكام الوقتية أو 

املستعجلة واألحكام الصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ اجلبرى.

 تكلم عن سلطة محكمة املوضوع في حتديد أساس املسئولية في دعوى التعويض ؟34

اإلجابة : 
جرى قضاء محكمة التمييز على أن محكمة املوضوع ال تتقيد بتحديد طبيعة املسئولية التي استند إليها 
املضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا االستناد يعتبر من 
وسائل الدفاع في دعوى التعويض ال تلتزم بها احملكمة بل يتعني عليها من تلقاء ذاتها أن حتدد األساس 
الصحيح للمسئولية وأن تتقصى احلكم القانوني املنطبق على العالقة بني طرفى الدعوى وأن تنزله على 
الواقعة املطروحة عليها وال يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها )الطعن رقم 751 لسنة 

2003 – جلسة 2004/6/21 – السنة 32 ج 2 ص 233( . 

الرجوع 35 له  يحق  وهل  السيارات   على  اإلجباري  التأمني  حالة  في  املؤمن  مسئولية  ح��دود  هي  ما 
على املؤمن له والغير املسئول عن احلادث مبا أداه من تعويض للمضرور  ؟

اإلجابة : 
تنص املادة 6 من املرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن املرور املعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 
2001 على أنه » يشترط إلجازة تسيير أية مركبة آلية أو جتديد إجازة تسييرها التأمني من املسئولية 
املــادة 63 من  . وتنص   »  ... الترخيص  املفعول مدة  تأمينا ســاري  املركبة  الناشئة عن حــوادث  املدنية 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن » التأمني على 
املركبات اآللية إجبارى لصالح الغير . ويلتزم املؤمن بتغطية املسئولية املدنية الناشئة عن األضرار املادية 
واجلسمانية من حوادث املركبة إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها اإلقليمية . ويكون حدود إلتزام 
املؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة، وتشمل األضرار اجلسمانية الوفاة أو 

أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث املركبة« .
ومؤدى ذلك أن للمضرور في حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يستمده من نصوص قانون 
السيارة  تكون  أن  إال  لذلك  يلزم  وال   . التأمني  شركة  من  يستأديه  أن  ولــه  التنفيذية،  والئحته  املــرور 
جلسة   – لسنة 1993 جتاري  الطعنان 79، 85   ( الضرر  قائدها عن  تثبت مسئولية  وأن  مؤمنا عليها 
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1993/12/19 – السنة 21 ج 2 ص 229 ( . وتلتزم شركة التأمني – بوصفها املؤمنة على السيارة آدة 
احلادث – بتعويض املضرور عن الضرر الفعلي الذي حاق به، وهي تلتزم بالتعويض عن اإلصابة في ذاتها 
بقواعد الدية الشرعية حسبما بينها جدول الديات، وذلك كله دون إخالل بالتعويض عن العناصر األخرى 

للضرر )الطعنان 53، 60 لسنة 1997 جتاري – جلسة 1998/3/23 – السنة 26 ج 1 ص 224(
رجوع املؤمن على املؤمن له مبا أداه من تعويض للمضرور : نصت املادة 75 من الالئحة التنفيذية 
لقانون املرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 املعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 2001 
على أنه » يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على املؤمن له بالنسبة الستعمال املركبة وسوقها بشرط 
أال تتعارض مع نصوص قانون املرور وقراراته . فإذا أخل املؤمن له بتلك الواجباًت أو القيود كان للمؤمن 
حق الرجوع عليه السترداد ما يكون قد دفعه من تعويض » وأعقبت الالئحة ذلك باملادة 76 التي حددت 
حاالت بذاتها أجازت فيها للمؤمن أن يرجع على املؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ما 

توافرت شرائطها . وهذه احلاالت هي : 
إذا ثبت أن التأمني قد عقد بناء على إدالء املؤمن له ببياناًت كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر  أ –  

على قبول املؤمن تغطية اخلطر أو على سعر التأمني أو شروطه . 
استعمال املركبة في غير الغرض املبني بدفتر تسييرها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من املقرر  ب – 

له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة . 
إذا ثبت أن قائد املركبة سواء كان املؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب احلادث وهو  ج –  

في غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول اخلمور . 
إذا كان قائد املركبة سواء املؤمن له أو شخص آخر يقودها مبوافقته غير حائز على رخصة سوق  د –  

لنوع املركبة.
سبق  أو  إرادة  عن  له  املؤمن  ارتكبه  عمل  عن  نشأت  قد  البدنية  اإلصابة  أو  الوفاة  أن  ثبت  إذا  هـ -  

إصرار.
» ومؤدى ذلك أن املشرع أجاز لشركة التأمني الرجوع على املؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في 
حالتني: األولى إذا أخل املؤمن له بالقيود االتفاقية التي يجوز تضمينها وثيقة التأمني بالنسبة الستعمال 
املركبة وقيادتها . والثانية إذا ما توافرت حالة من احلاالت التي حددتها املادة 76 سالفة البيان حتديدا 

قانونياً « ) الطعن رقم 109 لسنة 1988 جتاري – جلسة 1989/2/26 – السنة 17 ج 1 ص 161 ( . 

في 36 امل��ض��رور  مساهمة  ب��ق��در  التقصيرية  املسئولية  ف��ي  ال��دي��ة  ع��ن  التعويض  إن��ق��اص  ي��ج��وز  ه��ل 
اخلطأ  ؟

اإلجابة : 
نصت الفقرة األولى من املادة 234من القانون املدني على أنه » إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ 
املضرور في إحداث الضرر فإنه ال يكون ملتزما بالتعويض إال بقدر يتناسب مع ما كان خلطئه من أثر 
في وقوع الضرربالنسبة إلى خطأ املضرور نفسه« أي أنه يحق للمحكمة في هذه احلالة أن تنقص مقدار 
التعويض بالقدر الذي تراه مراعية في ذلك مدى جسامة خطأ املضرور ) الطعنان 236، 238 لسنة 1996 

جتاري – جلسة 1997/3/17 – السنة 25 ج 1 ص 173 ( . 
إال أن إنقاص التعويض نتيجة االشتراك في اخلطأ بني املسئول واملضرور ال يسرى على الدية، 
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باعتبارها تعويضاً عن ذات إصابة النفس، فنصت الفقرة الثانية من املادة 234 سالفة البيان على أنه 
»ومع ذلك ال يكون الشتراك خطأ املضرور مع خطأ املسئول أثر في مقدار الدية« . فالدية، كلية كانت أم 

جزئية، تستحق للمضرور مبقدارها احملدد في القانون دون أي إنقاص فيها . 

ما هو أثر إبطال العقد وبطالنه وفسخه  وما هي سلطة احملكمة في توقيع كل منها؟37

اإلجابة : 
البطالن هو جزاء اختالل تكوين العقد، ومؤداه اعتبار أن العقد أو التصرف القانوني بوجه عام لم يقم 
أصاًلً . وقد فرق املشرع بني العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال، فالعقد الباطل هو عدم فال ينتج 
بذاته أثراً ما . أما العقد القابل لإلبطال فهو عقد توافرت له أركانه فينعقد وينتج آثاره، ويظل كذلك ما 

لم يقض بإبطاله، فإذا قضى بإبطاله اعتبر كأن لم يكن أصاًل وذلك منذ وقت إبرامه . 
والفسخ هو جزاء إخالل أحد املتعاقدين بالتزاماته، فهو مجرد رخصة تثبت للمتعاقد إذا أخل املتعاقد 
اآلخر بالتزاماته املتفق عليها في العقد، فتتيح له هو التحلل من التزاماته  ويكون له اخليار بني طلب 
التزاماته . وعلى ذلك فإن الفسخ يفترض قيام العقد  فسخ العقد وطلب إلزام املتعاقد اآلخر بتنفيذ 
العقد  يتيح فسخ  بالتزاماته مبا  الطرفني  ثم حدوث إخالل من أحد  القانونية  ومنتجا آلثاره  صحيحاً 
كجزاء على هذا اإلخالل . فسبب الفسخ البد أن يكون الحقا على نشأة العقد على خالف البطالن الذي 

البد وأن يكون سببه مقترنا بنشأة العقد .
سلطة احملكمة في القضاء بإبطال العقد أو بطالنه وأثر البطالن : ال يجوز أن يتمسك بإبطال 
فال يجوز  عمال بنص املادة 180 من القانون املدني –  العقد إال من قرر القانون اإلبطال ملصلحته – 
للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . لكن إذا حتققت احملكمة من قيام سبب اإلبطال، ومتسك به 
من تقرر ملصلحته، تعني على احملكمة القضاء به، فليس لها سلطة تقديرية في هذا الشأن، ما لم ينص 
القانون على خالفه ) كما هو احلال بالنسبة لعيب اإلستغالل وفقاً لنص املادة 159 من القانون املدني إذ 
يجوز للقاضى بدالً من القضاء بإبطال العقد أن يقضى بإنقاص إلتزامات املتعاقد ضحية اإلستغالل أو 
زيادة إلتزامات الطرف اآلخر وفقاً للعدالة ومراعاة لظروف احلال(. ويترتب على احلكم بإبطال العقد 

اعتباره كأن لم يكن أصاًل . 
أما العقد الباطل فيجوز لكل ذى مصلحة سواء أكان أحد املتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطالنه، بل 
يجب على احملكمة أن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، وذلك باعتبار أن 

البطالن يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ آثاره يتنافى مع النظام العام . 
وحددت املادة 187 من القانون املدني أثر البطالن بنصها على أنه » 1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد 
املتعاقدان إلى احلالة التي كانا عليها عند العقد ... 2- فإذا استحال على أحد املتعاقدين أن يعيد اآلخر 
إلى احلالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز احلكم عليه بأداء معادل » ومؤدى ذلك أن البطالن 
يعدم العقد عليه من وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ، وهو ما يقتضى إعادة كل شئ 
إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسرا . فإذا استحال على أحد املتعاقدين أن 
يعيد اآلخر إلى احلالة التي كان عليها عند التعاقد بأن تعذر عليه أن يرد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ 
العقد، جاز للقاضى أن يلزمه بأن يقدم إليه أداء معادال )الطعن رقم 106 لسنة 1996 جتاري – جلسة 

 . )1998/1/12
سلطة احملكمة في القضاء بفسخ العقد وأثر الفسخ : ال يكون الفسخ – وفقاً للمادة 209 من القانون 
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املدني – إال في العقود امللزمة للجانبني إذا لم يوف أحد املتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله . وال إجبار 
على املتعاقد الذي حصل اإلخالل بحقوقه في طلب الفسخ ،فيكون له اخليار بني طلب فسخ العقد أو 

طلب احلكم بإلزام املتعاقد اآلخر بتنفيذ التزاماته . 
ويقرر املشرع للقاضى سلطة واسعة في القضاء بالفسخ، إذ يجوز له أن مينح املتعاقد الذي صدر اإلخالل 
منه أجال يحدده له ليقوم خالله بالوفاء بااللتزام الذي تقاعس عن أدائه، إذا رأى أن الظروف تقتضى 
منحه هذا األجل . كما أن له رفض الفسخ كلية رغم توافر كل شروطه، وذلك إذا كان ما لم يوف به املدين 

قليال بالنسبة إلى التزاماته في جملتها .
وأوضحت املادة 211 من القانون املدني أثر الفسخ والذي يتركز في انحالل العقد وزوالــه . واألصل 
أن الفسخ يزيل العقد، ليس للمستقبل فحسب، بل للماضى أيضا . فللفسخ أثر رجعى ميتد إلى تاريخ 
إبرامه. وإذا كان مؤدى الفسخ إنحالل العقد بأثر رجعى واعتبار أنه لم يقم أصاًل، فإنه يتعني إعادة 
املتعاقدين إلى احلالة التي كانا عليها عند إبرامه . فإن استحال على أحد املتعاقدين أن يعيد اآلخر إلى 

احلالة التي كان عليها عند العقد جاز احلكم عليه بأداء معادل . 
ويستثنى املشرع من األثر الرجعى للفسخ العقود املستمرة كعقد اإليجار، فال يكون للفسخ أثر بالنسبة 
لها إال من وقت حتققه . كما ال يحتج بالفسخ في مواجهة اخللف اخلاص للمتعاقدين إذا كان قد تلقى 

حقه معاوضة حال كونه حسن النية . 

ما هي حاالت انقضاء االلتزام مبا يعادل الوفاء ودون الوفاء  ؟38

اإلجابة : 
احلق الشخصى أي االلتزام له أجل محدود ينقضى فيه، فمصيره حتما إلى الزوال . والطريق املألوف 
النقضاء االلتزام هو بتنفيذه عينا أي بالوفاء، لكن هناك أحوال ينقضى فيها االلتزام مبا يعادل الوفاء 
ويندرج حتت ذلك الوفاء مبقابل والتجديد واإلنابة في الوفاء واملقاصة واحتاد الذمة . كما أن هناك 
أحوال ينقضى فيها االلتزام دون أن ينفذ ويندرج حتت ذلك اإلبراء واستحالة التنفيذ ويلحق به عدم 

سماع الدعوى ملرور الزمان . 
أواًل - انقضاء االلتزام مبا يعادل الوفاء : 

الوفاء مبقابل : فيقوم مقام الوفاء – وفقاً للمادة 414 من القانون املدني – أن يقبل الدائن في    – 1
استيفاء حقه شيئا آخر غير الشئ املستحق . 

أن  الطرفني على  باتفاق   – املدني  القانون  من  للمادة 416  وفقاً   – االلتزام  يتجدد  التجديد :    – 2
يستبدالً بااللتزام األصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره . ويجوز أن يكون 
االلتزام األصلي  انقضاء  التجديد  ويترتب على   . الدائن  بتغيير  أو  املدين  بتغيير  االلتزام  جتديد 

بتوابعه وانشاء التزام جديد مكانه.
اإلنابة في الوفاء : تتم اإلنابة – وفقاً للمادة 422 من القانون املدني – إذا اتفق املدين وأجنبى    – 3
على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه . فاإلنابة قد تكون كاملة بأن يحل التزام املناب مكان التزام 
املنيب، ويعتبر ذلك جتديدا لاللتزام بتغيير املدين ويترتب عليه انقضاء التزام املنيب وبراءة ذمته 
قبل املناب لديه، لكن يلزم لذلك موافقة الدائن . وقد تكون اإلنابة ناقصة إذا لم يكن هناك اتفاق 
صريح على التجديد، ويترتب عليها انشاء التزام جديد بذمة املناب إلى جوار االلتزام األول الثابت 
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بذمة املدين املنيب .
 – القانون املدني  للمادة 425 من  وفقاً   – إذا أصبح املدين دائنا لدائنه فإنه يحق له  املقاصة :    – 4
الدائن، ولو اختلف سبب  له قبل هذا  لدائنه وما هو مستحق  املقاصة بني ما هو مستحق عليه 
الدينني إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع واجلودة، وكان كل منهما خاليا 
من النزاع مستحق األداء صاحلا للمطالبة به قضاء . ويترتب على املقاصة انقضاء الدينني بقدر 

األقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صاحلني للمقاصة . 
5 –  احتاد الذمة : إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن واملدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى 

هذا االلتزام بالقدر الذي احتدت فيه الذمة ) املادة 433 من القانون املدني ( .
ثانيًا - انقضاء االلتزام دون وفاء : 

اإلبراء : ينقضى االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه، ويتم اإلبراء متى وصل إلى علم املدين ويرتد برده    – 1
) املادة 1/435 من القانون املدني ( .

استحالة التنفيذ : ينقضى االلتزام إذا أثبت املدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب    – 2
أجنبى ال يد له فيه ) املادة 437 من القانون املدني ( . ويستوى في ذلك أن تكون االستحالة فعلية أو 
قانونية، كما يستوى أن يكون السبب األجنبى هو احلادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن 

أو فعل الغير .
مرور الزمان املانع من سماع الدعوى : ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق من احلقوق الشخصية    – 3
مبضى خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا األحوال التي يعني فيها القانون مدة أخرى ) املادة 438 
من القانون املدني(. فاملدة الالزمة ملنع سماع الدعوى – كأصل عام – هي خمس عشرة سنة، لكن 
هذه املدة قد تكون خمس سنوات بالنسبة للحقوق الدورية املتجددة ) املادة 1/439 ( أو بالنسبة 
حلقوق األطباء والصيادلة واحملامني وغيرهم ممن يزاولون املهن احلرة ) املادة 440 ( أو بالنسبة 
للمطالبة بالضرائب والرسوم املستحقة للدولة أو رد هذه الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق 
) املادة 1/441، 2 ( . وقد تكون املدة سنة واحدة بالنسبة حلقوق التجار والصناع وغيرهم ممن 

عددتهم املادة 442 من القانون املدني .

عن 39 بالتعويض  املطالبة  لورثته  يحق  فهل  ذل��ك،  بعد  توفى  ثم  ح��ادث  بسبب  شخص  اصيب  إذا 
الضرر األدبى الذي حلق مورثهم من جراء اصابته  ؟

اإلجابة : 
تنص املادة 232 من القانون املدني على أنه » ال ينتقل احلق في التعويض عن الضرر األدبى إال إذا كانت 
قيمته محددة مبقتضى القانون أو االتفاق، أو كا ن الدائن قد طالب به أمام القضاء« ومفاد ذلك أن احلق 
في التعويض عن الضرر األدبى مقصور على املضرور نفسه فال ينتقل إلى غيره، سواء حال احلياة أو 
بعد املمات عن طريق امليراث أو الوصية، إال إذا كان مقدار هذا التعويض محددا مبقتضى القانون أو 
االتفاق أو كان املضرور قد طالب به فعال أمام القضاء . ) الطعن رقم 1204 لسنة 2005 جتاري – جلسة 

 .) 2007/1/30
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ما هو العيب اخلفي الذي يضمنه البائع  وهل ينتفى هذا الضمان إذا أقر املشترى في عقد البيع 40
أنه عاين املبيع املعاينة النافية للجهالة  ؟

اإلجابة : 
»النص في املادة 489 من القانون املدني على أنه ) يكون البائع ملزما بالضمان وفقاً ألحكام املادة 485، 
إذا كان باملبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية املقصودة منه مستفادة مما 
هو مبني في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة املبيع أو الغرض الذي أعد له (، وفي املادة 490 من ذات 
القانون على أنه ) ال يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه (، وفي املادة 491 على أنه ) ال 
يضمن البائع عيبا كان املشترى يعرفه وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص املبيع 
مبا ينبغى من العناية، إال إذا أثبت املشترى أن البائع قد أكد له خلو املبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد 
إخفائه غشا منه ( يدل على أن البائع يلتزم بضمان العيب اخلفى بالعني املبيعة متى كان هذا العيب 
مؤثرا ينقص من قيمة املبيع أو من نفعه بحسب الغاية املقصودة منه وال يجرى العرف على التسامح فيه 
. ويعتبر العيب خفيا متى كان املشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من املمكن 
اكتشافه بالفحص املعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا ال 
يتوافران في املشترى . وكان العلم الذي ينتفى به ضمان العيب هو العلم احلقيقي دون العلم االفتراضى، 
وهو ما ال يكفى للداللة عليه مجرد إقرار املشترى في عقد البيع مبعاينته للمبيع املعاينة النافية للجهالة« 

) الطعن رقم 652 لسنة 2005 جتاري – جلسة 2007/1/30 ( .

41
ال��ذي يجب عليه الضمان إذا  ال��ذي يضمنه إذا وق��ع ض��رر على النفس  وم��ن  م��ن ه��و املباشر  وم��ا 
تعذرت معرفة مباشر الضرر  وهل يجوز للمضرور الذي استوفى الدية أن يرجع بالتعويض عن 

األضرار األخرى التي حلقته  ؟

اإلجابة : 
تعريف املباشر : املباشر في فقه الشريعة اإلسالمية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز    – 1
– هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سببا بدون واسطة، أي 
بدون أن يتدخل أمر بني هذا الـفـعـل وبني الضرر الذي جنـم عـنه مباشرة  )الطعن رقم 297 لسنة 
1987 جتاري – جـلـسة 1988/4/10 – السنة 16 عدد 1 ص 204(.  وعلى ذلك فإن قائد السيارة 
الصادمة يكون هو املباشر إلصابة من اصطدم به أو من كان في السيارة املصدومة بقطع النظر 

عن املخطئ منهما، ألن ضمان أذى النفس هو حتقق الضرر وليس وقوع اخلطأ . 
» يقتصر  املدني على أن  القانون  املــادة 258 من  ما الــذي يضمنه مباشر أذى النفس : تنص    – 2
ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقاً ألحكام الشرع اإلسالمى وما يتضمنه جدول 
الديات ...« ومفاد ذلك أن املباشر تقتصر مسئوليته في التعويض عن أذى النفس على ما يستوجب 
الدية وفقاً ألحكام الشرع اإلسالمى وما يتضمنه جدول الديات، فإن لم تبلغ اإلصابة مبلغ ما قد 
يدفع عنه الدية أو األرش فال يلتزم املباشر بالتعويض عنه ) الطعنان رقما 355، 359 لسنة 2000 

مدني – جلسة 2001/10/15 ( . 
3 –  تعذر معرفة مباشر الضرر : إذا وقع الضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً ألحكام الشرع 
اإلسالمى وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة املسئول عن تعويضه وفقاً ألحكام املسئولية 
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عن العمل غير املشروع أو املباشر امللتزم بضمانه، فإن الضمان يجب في هذه احلالة – عمال بحكم 
الفقرة األولى من املادة 256 من القانون املدني – على الدولة، وذلك ما لم يثبت أن املصاب أو أحداً 

من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة املسئول أو الضامن . 
املضرور  إذا حلقت  رجوع املضرور الذي استوفى الدية بالتعويض عن األضرار األخرى :    – 4
باعتبارها  الدية  استيفاء  فإن  الدية عنها،  أخذ  يكون قد  التي  النفس  أضــرار أخرى غير إصابة 
دون حق املضرور في  للمادة 259 من القانون املدني –  وفقاً  ضمانا عن أذى النفس ال يحول – 
العمل غير  املسئولية عن  ألحكام  وفقاً  به  يلتزم  من  على  األخــرى  املضار  بالتعويض عن  الرجوع 
املشروع ما لم يثبت أنه قد نزل عن حقه فيه . ولكن يالحظ أن رجوعه في هذه احلالة على املسئول 

يكون وفقاً ألحكام املسئولية عن العمل غير املشروع فيتعني أن تتوافر شروطها . 
وأوردت املذكرة اإليضاحية للقانون املدني تعليقاً على هذه املادة أنه » وتظهر فائدة احلكم الذي تتضمنه 
بسبب  الضمان،  بدعوى  مؤقتاً  املضرور  فيها  يقنع  التي  احلالة  في  اخلصوص،  وجه  على   259 املــادة 
تعذر معرفة من يتحمل بالتعويض الكامل إعماال ألحكام املسئولية عن العمل غير املشروع، ثم يتوصل 
إلى معرفته . ففى مثل هذه احلالة يستطيع املضرور أن يرجع بدعوى املسئولية طالبا جبر كل صروف 

الضرر، باستثناء إصابة النفس التي أخذ الدية عنها ...« .  

املباشر 42 على  ال��رج��وع  دع��وى  تسقط  ومتى  بالضمان   املباشر  فيها  يلتزم  ال  التي  احل���االت  ه��ي  م��ا 
بضمان أذى النفس  ؟

اإلجابة : 
احلاالت التي ال يلتزم فيها املباشر بالضمان : نصت على احلاالت التي ال يقوم فيها ضمان    – 1

املباشر ألذى النفس املادتان 255، 257 من القانون املدني . وهذه احلاالت هى: 
) أ (  إذا كان املباشر في اتيانه ما وقع من ضرر على النفس ملتزما حدود الدفاع الشرعي . 

إذا ثبت أن املضرور قد تعمد إصابة نفسه، ذلك أن الشخص الذي يتعمد أن يلحق بنفسه األذى  ) ب (  
يعتبر أنه قد اهدر دمه بنفسه، فال يتوجب الرجوع على غيره بضمانه.

 . جانبه  من  ومقصود  فاحش  سلوك  ســوء  نتيجة  باملضرور  قد حلقت  اإلصابة  أن  ثبت  إذا  ) ج (  
واملقصود بذلك أن يصدر عنه ما وصفته املذكرة اإليضاحية للقانون املدني بأنه » خطأ يتدنى إلى 
حد يجعله غير مغتفر » أي » انحراف مفرط عن اجلادة يربو على اخلطأ اجلسيم ودون أن يصل 
إلى درجة تعمد النتيجة، يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع ال مبرر له مع إدراكه 
للخطر احمليط به« ) الطعن رقم 317 لسنة 2000 مدني – جلسة 2001/6/25 – السنة 29 جزء 

2 ص 310 ( . 
سقوط دعوى ضمان أذى النفس : يطبق على دعوى ضمان أذى النفس احلكم العام الذي أوردته    – 2
املادة 1/438 من القانون املدني بأنه » ال تسمع عند االنكار الدعوى بحق من احلقوق الشخصية 
ألحكام  وفقاً  تقررت  وأجزاؤها قد  الديات  كانت  إذا   « أنه  ذلك   «  ... مبضى خمس عشرة سنة 
الشريعة اإلسالمية عمال باملادة 251 من القانون املدني، لذا وجب الرجوع إلى تلك األحكام للتعرف 
على حاالت استحقاق الديات املشار إليها ومكنة اقتضائها أو املطالبة بها . وملا كان مقتضى تلك 
األحكام فيما يتعلق بتقادم احلقوق في الفقه اإلسالمى يوجب عدم سماع الدعوى باحلق – عند 
االنكار – إذا مر على استحقاقه مدة معينة من الزمان وقد ارتأى املشرع أن من املالئم أن تكون 
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املدة خمس عشرة سنة كأصل عام . ومن ثم وعمال بتلك األحكام فإن دعوى املطالبة بالدية أو 
جلسة  أجزائها ال تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة«  )الطعن رقم 172 لسنة 2002 مدني – 

.)2003/1/20
أما إذا رفعت دعوى الضمان على الدولة – في احلاالت التي يجوز فيها ذلك – فإنها تسقط وفقاً للفقرة 

الثانية من املادة 256 من القانون املدني مبرور ثالث سنوات من وقت وقوع احلادث .  

م��ا ه��ي الهبة  وك��ي��ف تنعقد  وه��ل ي��ج��وز ال��رج��وع فيها  وإذا ج��از ال��رج��وع فهل ت��وج��د م��وان��ع متنع 43
ذلك؟

اإلجابة : 
1 –  تعريف الهبة وانعقادها : عرفت املادة 524 من القانون املدني الهبة بأنها »عقد على متليك مال 
في احلال بغير عوض« . وتنص املادة 525 من ذات القانون في فقرتها األولى على أن الهبة ال تنعقد 
»إال إذا اقترنت بقبض املوهوب أو وثقت في محرر رسمي « ومفاد ذلك أن قبض املوهوب له املال 
املوهوب عقارا كان أو منقوال، أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي قسيمان متساويان تنعقد 
الهبة بتوافر أي منهما . وتثبت الهبة في حالة قبض املال املوهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق 
االثبات املقررة قانونا ) الطعن رقم 78 لسنة 1997 مدني – جلسة 1998/1/19 – السنة 26 ج 1 
ص 411 ( . وال تنعقد الهبة على مال مستقبل – وفقاً للمادة 526 من القانون املدني – وهو املال 
غير املوجود وقت الهبة، فتكون في هذه احلالة باطلة ) الطعن رقم 186 لسنة 1999 مدني – جلسة 

 . ) 2001/4/30
2 –  الرجوع في الهبة : جعل املشرع األصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة، إال األبوين فيما وهباه 
لولدهما )املادة 1/537 من القانون املدني ( . لكنه أجاز الرجوع في الهبة – استثناء من هذا األصل 

– بقيدين أوردهما في الفقرة الثانية من املادة 537 مدني وهما : 
) 1 (  أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول . واعتبر املشرع في املادة 538 من القانون املدني 

على وجه اخلصوص عذرا مقبوال : 
أن يخل املوهوب له مبا يجب عليه نحو الواهب، إخالالً يعتبر جحوداً كبيراًً من جانبه .  أ –  

أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب املعيشة مبا يتفق مع مكانته االجتماعية، أو أن  ب – 
يصبح غير قادر على الوفاء مبا يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . 

أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع. ج –  
 وهذه األعذار ليست مذكورة على سبيل احلصر، وإمنا خصت بالذكر ألنها هي األعذار الغالبة التي تبرر 

الرجوع في الهبة، وذلك ال مينع من أن تقوم أعذار أخرى جتعل الرجوع مبرراً . 
) 2 ( والقيد الثانى للرجوع في الهبة أن يصدر إذن من القضاء بالرجوع . فالقضاء هو الرقيب على 
الواهب في ذلك، يجيبه إلى طلب الرجوع إذا رأى أن العذر في الرجوع مقبول، ويرفض طلبه إذا 

لم يراه كذلك . 
التي ميتنع فيها  القانون املدني على احلــاالت  املــادة 539 من  موانع الرجوع في الهبة : نصت    – 3
الرجوع في الهبة . وقد أوردت املادة على هذه احلاالت على سبيل احلصر، وهي تسرى سواء كان 

الرجوع من األبوين فيما وهباه لولدهما، أو من غيرهما . وهذه احلاالت هي : 
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إذا كانت الهبة من األم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع . سواء حصل اليتم قبل الهبة أم بعدها،  أ –  
واليتيم هو الصغير الذي ليس له أب جتب نفقته عليه . فيشترط لرجوع األم في هبتها أن يكون 

ولدها كبيراً، أو صغيرا له أب مسئول عن نفقته.
إذا كانت الهبة من أحد الزوجني لآلخر مادامت الزوجية قائمة . ب – 

إذا مات الواهب أو املوهوب له . ألنه إذا مات الواهب فإن حق الرجوع ال ينتقل إلى ورثته، وإذا مات  ج –  
املوهوب له تعلق حق ورثته باملال الذي وهبه له .

إذا تصرف املوهوب له في املوهوب تصرفاً يخرجه عن ملكه، كما إذا باعه أو وهبه لغيره . فإذا  د –  
اقتصر التصرف على بعض املوهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقى . 

إذا حصل تغيرفى ذات املوهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. أما تغير قيمة  هـ -  
نقصها  أو  بالغالء  القيمة  زيــادة  ألن  الرجوع،  من  فال مينع  حالها  على  الــذات  بقاء  مع  املوهوب 
بالرخص أمر عارض ال يعتد به . ومن باب أولى فإن هالك املوهوب في يد املوهوب له مينع من 

الرجوع في الهبة .
إذا تعامل الغير مع املوهوب له مع اعتبار قيام الهبة، كالبيع له بثمن مؤجل أو اقراضه أو تزويجه  و – 
نظراً ملا حصل له من امليسرة مبا وهب له . ألنه يترتب على الرجوع في الهبة في هذه احلالة ضياع 

حقوق الغير وتوريط املوهوب له . 
إذا مرض الواهب أو املوهوب له مرضاً يخشى معه املوت، فإذا زال املرض عاد حق الرجوع. ز –  

إذا اقترنت الهبة بتكليف .  ح –  
إذا كانت الهبة لغرض خيري .  ط – 

ما هو العته ؟ وما حكم تصرفات املعتوه؟  وعلى من يقع عبء اإلثبات ؟44

اإلجابة : 
العته هو اضطراب يصيب االنسان في عقله فيضعف ملكة التمييز واإلدراك لديه دون أن يقضى عليها . 
واملعتوه محجور عليه لذاته، أي يحجر عليه وتنعدم أهليته مبجرد اصابته بالعته دون حاجة لصدور قرار 

من احملكمة باحلجر عليه وتعيني قيم له .
أحكام تصرفات الصغير املميز،  وفقاً للمادة 99 من القانون املدني –  وتسرى على تصرفات املعتوه – 
فتكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً، وقابلة لإلبطال 

ملصلحته إذا كانت دائرة بني النفع والضرر .    
 وإذا كان عته الشخص مشهوراً، أو عينت احملكمة له قيماً، افترض أنه أبرم التصرف في حالة عتهه، 
ليقع عبء إثبات إبرام التصرف حالة اإلفاقة على من يدعيه . فإذا لم تكن حالة العته مشهورة أو لم 
تعني احملكمة له قيما افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته ما لم يقم الدليل على عكس ذلك )املادة 

100 من القانون املدني ( . 
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هل يجوز التنازل عن التقادم؟  وكيف يتم ذلك؟  وهل يجوز االتفاق على مدد للتقادم تختلف 45
عن املدد التي عينها القانون ؟ 

اإلجابة : 
تنص املادة 1/453 من القانون املدني على أنه » ال يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى ملرور 
الزمان قبل ثبوت احلق فيه .. « ومفاد ذلك أن التنازل عن الدفع بالتقادم ال يجوز إال إذا ثبت احلق 
فيه بانقضاء مدة التقادم فعال، ويرجع ذلك – وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية – إلى أنه لو 
أجيز النزول املسبق ألصبح شرطا مألوفا ميليه الدائن على املدين وقت نشوء الدين فضال عن أنه يهدر 
االعتبارات التي يقوم عليها الدفع بعدم السماع، وإمنا يكون النزول عنه مبررا إذا كان بعد ثبوت احلق 

فيه  . 
ويتم النزول عن التقادم مبجرد إرادة املتنازل وحدها، وال يخضع ألي شرط شكلى، فكما يقع صراحة 
فإنه يجوز أن يكون ضمنيا باتخاذ املدين موقفا يفيد حتما نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت 

احلق فيه ) الطعن رقم 49 لسنة 1998 عمالى – جلسة 1999/1/11 ( . 
االتفاق على عدم سماع الدعوى مبدة تختلف عن املدة  للمادة 453 سالفة البيان –  وفقاً  وال يجوز – 
املعينة في القانون . ذلك أن تعيني املدة التي ال تسمع بعدها الدعوى في كل حالة من احلاالت أمر يتصل 

بالنظام العام فال يجوز أن يترك األمر في حتديده ملشيئة األفراد . 

هل تعد املنشأة الفردية شخصًا اعتباريًا؟  وهل تثبت لها أهلية االختصام ؟46

اإلجابة : 
عنصر   : عنصرين  توافر   – املدني  القانون  من   18 للمادة  وفقاً   – االعتباري  الشخص  لنشوء  يجب 
موضوعي هو وجود جماعة من األشخاص أو مجموعة من األموال بقصد حتقيق غرض معني، وعنصر 
شكلى هو اعتراف القانون لهذه املجموعة بشخصية اعتبارية . فاألموال مهما كثرت ال تنفصل عن ذمة 
تعد  الفردية ال  املنشأة  وترتيبا على ذلك فإن  ذاتية.  لها املشرع بشخصية  أقر  إذا  إال  املالية  صاحبها 
شخصا اعتباريا وال تثبت لها أهلية االختصام، إذ ليس لها كيان أو وجود مستقل عن شخص صاحبها 

)الطعن رقم 27 لسنة 1994 عمالى – جلسة 1995/2/20 – السنة 23 ج 1 ص 312 ( . 

من 47  688 حتى   661 م��ن  امل���واد  اآلخ���ر؟  قبل  طرفيه  م��ن  ك��اًل  ال��ت��زام��ات  مبينًا  امل��ق��اول��ة  عقد  ع��رف 
القانون املدني؟

اإلجابة : 
أوردت املادة 661 من القانون املدني تعريفاً لعقد املقاولة بأنه عقد يلتزم مبقتضاه أحد الطرفني أن يؤدي 

عماًل للطرف اآلخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه.
عقود  ومــن  للجانبني  ملزم  عقد  وهــو  معني  شكل  انعقاده  في  يشترط  ال  رضائي  عقد  املقاولة  وعقد 

املعاوضة ويرد محله على العمل املطلوب تأديته.
ويترتب على عقد املقاولة التزامات في جانب املقاول حددتها املواد من 666 إلى 670 من ذات القانون 
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والتزامات مقابلة في جانب رب العمل نظمتها املواد من 671 الى 679 منه.
والتزامات املقاول نحو رب العمل هي:

إجناز العمل املعهود إليه مبوجب عقد املقاولة طبقاً للشروط الواردة في هذا العقد وأصول الصنعة    – 1
املتعارف عليها وفي املدة املتفق عليها أو املدة املعقولة.

تسليم العمل بعدة إجنازه.   – 2
ضمان العمل بعد تسليمه.   – 3

والتزامات رب العمل نحو املقاول هي:
متكني املقاول من إجناز العمل.   – 1

استالم العمل بعد إجنازه.   – 2
دفع األجر املتفق عليه.   – 3

 تكلم عن حق االرتفاق – تعريفه وآثاره وإنهاؤه – وتقادم الدعوى الناشئة عنه؟48

اإلجابة : 
حق االرتفاق هو من احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن حق امللكية وهي حق االنتفاع وحق االستعمال 
وحق السكني إضافة إلى حق االرتفاق وقد نظم القانون املدني أحكام االرتفاق في املواد من 958 حتى 
970 وأوردت املادة 958 منه تعريفاً حلق االرتفاق بأنه تكليف على عقار ملنفعة عقار آخر مملوك لغير 

مالك العقار األول.
وحتكم حقوق االرتفاق القواعد املقررة في سند إنشائها وما جرى به عرف اجلهة ويترتب عليها آثار 

بالنسبة إلى مالك العقار املرتفق ومالك العقار املرتفق به.
أواًلً - أثار االرتفاق بالنسبة إلى مالك العقار املرتفق:

العقار املرتفق هو العقار الذي تقرر لفائدته حق االرتفاق الذي يتحدد مداه تبعاً للسند الذي أنشأ    -
أو وصية وجب الرجوع إلى ما يقرره العقد أو الوصية في هذا الشأن  هذا احلق فإذا كان عقداً 
ويراعي القاضي في تفسيره للسند ليحدد مدى حق االرتفاق أن يكون تفسيراً ضيقاً وإذا كان سبب 
إنشاء االرتفاق هو تخصيص املالك األصلي فإن مدى االرتفاق يتحدد بهذا التخصيص وإذا كان سببه 
هو التقادم فإن احليازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي حتدد مداه فمثاًل إذا كان صاحب العقار 
املرتفق قد كسب بالتقادم أن يفتح نافذة على مسافة أقل من املسافة القانونية فليس له أن يفتح إلى 

جانبها نافذة أخرى.
وحق االرتفاق يتضمن ما هو ضروري الستعماله فاالرتفاق بشرب املياه من عني بأرض الغير يتضمن    -
بالضرورة حق املرور بتلك األرض واالرتفاق اإلضافي يتبع االرتفاق األصلي في مصيره فإذا نضب 

املاء في العني انقضى تبعاً له حق املرور للوصول إليه.
لكل جزء منه وفي هذه احلالة يتعدد حق  وفي حالة جتزئة العقار املرتفق بقي االرتفاق مستحقاً    -

االرتفاق بتعدد أجزاء العقار بشرط أال يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار املرتفق به.
إذا متت جتزئة العقار املرتفق وكان حق االرتفاق ال يفيد في الواقع إال جزء من العقار فلمالك العقار    -

املرتفق به أن يطلب زوال هذا احلق عن األجزاء األخرى )املادة 965 مدني(.
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إذا متت جتزئة العقار املرتفق به بقي حق االرتفاق واقعاً على كل جزء منه فإذا كان مضمون االرتفاق    -
بها وجزئت األرض فإن كل جزء منها يكون محماًل بنفس حق  املرتفق  البناء في األرض  هو عدم 

االرتفاق وهو عدم البناء.
إذا متت جتزئة العقار املرتفق به وكان حق االرتفاق ال يستعمل في الواقع على بعض هذه األجزاء وال    -
ميكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا احلق عن اجلزء الذي ميلكه )مادة 

966 مدني(.
يلزم  املرتفق أن يجري من األعمال ما هو ضــروري الستعمال حقه في االرتفاق وما  العقار  ملالك   -
للمحافظة عليه فإذا كان له مثاًل حق ارتفاق باملرور كان له أن يعبد الطريق الذي مير منه غير أنه 
في استعماله لهذا احلق يجب أال يجاوز حدوده كما لو كان االرتفاق مقصود على املشي لم يجز 
املالك العقار املرتفق أن مير راكباً أو مصطحباً معه مواشيه وعليه أن يستعمل حقه على الوجه الذي 
ال ينشأ عنه إال أقل ضرر ممكن فإذا استعمله على وجه يضر بالعقار املرتفق ضرراً كان ميكنه جتنبه 

حتققت مسؤوليته )مادة 961 مدني(.
العقار  نفقة األعمال الالزمة الستعمال حق االرتفاق واحملافظة عليه تكون في األصل على مالك    -
املرتفق باعتباره املستفيد من حق االرتفاق غير أنه يجوز االتفاق في سند إنشاء حق االرتفاق على 
أن نفقة تلك األعمال تكون على مالك العقار املرتفق به ولهذا األخير في سبيل التخلص من هذا 
التكليف أن يتخلى عن العقار املرتفق كله أو بعضه ملالك العقار املرتفق، أما إذا كانت األعمال نافعة 
أيضاً ملالك العقار املرتفق كانت نفقات الصيانة على الطرفني كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة 
كما لو كان هناك حق ارتفاق باملرور وكان الطريق املخصص ملالك العقار املرتفق مير منه أيضاً مالك 
العقار املرتفق به ويعود عليه من املرور قدر متساو للفائدة التي تعود على مالك العقار املرتفق فتكون 

نفقة صيانة الطريق بني املالكني )مادة 963 مدني(.
ثانيًاً - آثار حق االرتفاق بالنسبة ملالك العقار املرتفق به:

ميتنع على مالك العقار املرتفق به القيام بأي عمل يؤدي إلى االنتقاص من استعمال حق االرتفاق أو 
جعله أكثر مشقة فإذا كان مثاًل االرتفاق باملرور لم يجز ملالك العقار املرتفق به أن يزرع الطريق أو يجعل 
املرور أكثر مشقة، غير أنه يجوز له أن يطلب نقل االرتفاق إلى موضع آخر إذا كان املوضع الذي عني 
أصاًلً الستعمال حق االرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد عبء االرتفاق أو مانعاً من إحداث حتسينات 
في العقار املرتفق به متى كان استعمال االرتفاق في وضعه اجلديد ميسوراً ملالك العقار املرتفق بالقدر 

الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق )مادة 964 مدني(.
أسباب انتهاء حق االرتفاق:

تاماً  هالكاً  املرتفق  العقار  أو  به  املرتفق  العقار  وبهالك  املعني  األجــل  بانقضاء  االرتفاق  حقوق  تنتهي 
وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد )مادة 967 مدني(.

وتنتهي كذلك بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة ما لم يكن مقرراً ملنفعة عقار مملوك للدولة أو 
جلهة وقف )مادة 968 مدني(.

استحالة استعمال حق االرتفاق )مادة 969 مدني(.

انعدام الفائدة من حق االرتفاق )مادة 970 مدني(.
تقادم الدعوى الناشئة عن حق االرتفاق:

ملالك العقار املرتفق دعوى عينية هي دعوى اإلقرار بحق االرتفاق يطلب فيها من مالك العقار املرتفق به 
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اإلقرار بحق ارتفاقه على العقار املرتفق به.
وفي املقابل تكون ملالك العقار املرتفق به – الذي يدعي الغير أن له عليه حق ارتفاق – دعوى عينية هي 

دعوى إنكار حق االرتفاق يطلب فيها أن عقاره خال من التكليف.
ويسقط احلق في هاتني الدعويني باملدة احملددة لزوال حق االرتفاق بعدم االستعمال أي خمسة عشرة 
سنة وحلائز العقار – املرتفق واملرتفق به – أن يرفع أيضاً دعاوى احليازة متى توافرت شروطها حلماية 
حيازته حلق االرتفاق من أي تعرض يقع من مالك العقار املرتفق به أو الغير أو حلماية حيازته للعقار ممن 
يدعي أن له حق ارتفاق عليه ودعاوي احليازة هي دعوى استرداد احليازة )مادة 924 مدني( ودعوى منع 
التعرض )مادة 927( ودعوى وقف األعمال اجلديدة )مادة 928 مدني( وتنقضي دعاوي احليازة مبضي 

ثالث سنوات من تاريخ االعتداء على احليازة.

ما هو الرهن الرسمي وما هي وإجراءات وشروط إبرامه – وإثارة بالنسبة للراهن والدائن املرتهن 49
وانقضاؤه – املواد 971 حتى 1026 مدني؟

اإلجابة : 
الرهن الرسمي – تعريفه:

الدائن قد تكون له تأمينات خاصة حتى يطمئن إلى استيفاء حقه من مدينة فيأمن بها إعسارة، ويدرأ 
عنه بها غشه أو إهماله وتلك التأمينات نوعان شخصية وعينية واألولى تكون بضم ذمة أو أكثر إلى ذمة 
املدين األصلي فيصبح للدائن بدالًً من مدين واحد مديناً أو أكثر كلهم مسؤولون عن الدين إما في وقت 

واحد أو على التعاقب ويتحقق ذلك في عقد الكفالة.
والتأمينات العينية: تكون بتخصيص مال معني يكون عادة مملوكاً للمدين لتأمني حق الدائن فيكون للدائن 
حق عيني على هذا املال يكفل له الوفاء بحقه ومن أهم أنواع التأمينات العينية الرهن الرسمي وهو حق 
عيني ينشأ مبوجب عقد رسمي يتقرر على عقار مملوك ملدين أو لكفيل عيني ومبوجبه يكون للدائن احلق 
في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار متقدماًً في ذلك على الدائنني العاديني ملالك هذا العقار وللدائنني 
أصحاب احلقوق العينية على العقار املتأخرين في املرتبة ومتتبعاً العقار حتت يد من انتقلت إليه ملكيته 

)مادة 971 مدني(.
إجراءات وشروط إبرام عقد الرهن الرسمي:

عقد الرهن الرسمي عقد شكلي ال يتم إال بورقة رسمية )مادة 972( ورسمية عقد الرهن تقررت    -
ملصلحة كل من الراهن حتى يدرك خطورة ما يقدم عليه والدائن املرتهن حتى يكون بيده سنداً قاباًل 
الرسمية بطالن عقد  تخلف شرط  ويترتب على  الدين  أجل  إذا حل  إلى حكم  يحتاج  للتنفيذ فال 

الرهن.
ويشترط إلنشاء عقد الرهن الرسمي أن يكون وارداً على عقار مملوك للراهن فإذا كان الراهن غير    -

مالك فإن عقد الرهن ال ينفذ في حق ملالك إال إذا أقره بورقة موثقة )مادة 974(.
ويشترط كذلك أن يكون العقار املرهون معني تعييناً كافياً فإذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعني    -
بالذات واقتصر الراهن على رهن ما عسى أن ميلكه في املستقبل من عقار وقع الرهن باطاًل بطالناً 

مطلقاً ألنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن )مادة 976(.
زوال ملكية الراهن للعقار املرهون بأثر رجعي ظل معها الرهن صحيحاًً طاملا أن الراهن كان مالكاً    -
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للعقار املرهون وقت انعقاد الرهن الرسمي وكان الدائن املرتهن حسن النية في وقت إبرام الرهن 
مبعنى أال يكون عاملاً بأن ملكية الراهن مهددة بالزوال بأثر رجعي )مادة 975(.

رهن جميع املالك للعقار الشائع يكون صحيحاًً نافذاً سواء قبل القسمة أو بعدها وأياً كانت النتيجة    -
التي ترتبت على تلك القسمة أو على بيع العقار لعدم إمكان قسمته )مادة 979(.

يجب أن يقع الرهن الرسمي على عقار يصح التعامل فيه ويجوز بيعه باملزاد العلني وأن يكون معيناً    -
تعييناً دقيقاً في عقد الرهن من حيث طبيعته وموقعه )مادة 976( ويشمل الرهن كذلك ملحقات 
العقار املرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص األبنية واألشجار التي تكون قائمة وقت الرهن 

على العقار املرهون أو تستحدث بعده وحقوق االرتفاق والعقارات بالتخصيص )مادة 977(.
يجوز ملالك املباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً رسمياً وفي هذه احلالة يكون للدائن    -
املرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن األنقاض إذا هدمت املباني ومن التعويض الذي يدفعه 

مالك األرض إذا استبقى املباني )مادة 978(.
ومبدأ تخصيص الرهن يقتضي فضاًل عن تخصيص العقار املرهون أن يكون الدين املضمون محدداً    -

حتديداً دقيقاً من حيث مقداره ومصدره ويترتب على عدم حتديد الدين بطالن عقد الرهن.
الرهن الرسمي غير قابل للتجزئة إال إذا اتفق الراهن مع الدائن املرتهن على جتزئته إذ إن عدم    -

قابلية الرهن للتجزئة مقرر ملصلحة الدائن املرتهن )مادة 982( فيجوز له أن ينزل عنه.
وعدماً  تابع للدين املضمون فال ينفصل عن هذا الدين بل يسير معه وجــوداً  الرهن الرسمي حق    -

فينقضي بانقضاء الدين ويبطل ببطالنه )مادة 983(.
آثار الرهن الرسمي:

عقد الرهن الرسمي يرتب آثاراً فيما بني املتعاقدين وبالنسبة للغير ونقتصر في هذا املقام على عرض 
آثار الرهن الرسمي فيما بني املتعاقدين.
آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن:

يلزم عقد الرهن الرسمي الراهن بالتزامني هما إنشاء حق الرهن للدائن املرتهن على العقار املرهون    -
وضمان سالمة الرهن )مادة 987( فال يجوز للراهن القيام بأي عمل من شأنه إنقاص ضمان الدائن 
املرتهن كأن يخرب العقار املرهون أو يتركه للتلف كما ال يجوز له أن يرتب أي حق على العقار املرهون 
يشهر قبل قيد الرهن كما يضمن تعرض الغير للعني املرهونة وإذا هلك العقار بخطئه كان الدائن 
مخيراً بني أن يقتضي تأميناً كافياً أو يستوفي حقه فوراً أما إذا كان الهالك أو التلف مرجعه سبب 
بأجنبي كان اخليار للمدين الراهن )مادة 988( وإذا ترتب للراهن حق على هالك العقار املرهون أو 
تلفه كتعويض أو مبلغ تأمني أو مقابل نزع ملكية للمنفعة العامة انتقل الرهن مبرتبته إلى هذا احلق 

)مادة 989(.
الرهن الرسمي ال يجرد الراهن من ملكية العقار املرهون وال من حيازته فله حق إدارته وقبض ثماره    -
وكافة إيراداته )مادة 984( غير أن اإليجار الصادر من الراهن ال ينفذ في حق الدائن املرتهن إال إذا 
كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب احلجز وال تزيد مدته على عشر سنوات ما لم يكن قد سجل 
قبل قيد الرهن غير أن املشرع أجاز نفاذ اإليجار في حق الدائن املرتهن إذا صدر بعد تسجيل طلب 

احلجز إذا لم تعجل فيه األجرة وكان داخاًل في أعمال اإلدارة احلسنة )مادة 985(.
وأيضاً ال تنفيذ املخالصة باألجرة مقدماًً إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب احلجز وال تزيد    -

مدتها على ثالث سنوات ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن )مادة 986(.
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آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن املرتهن:
عالقة الدائن املرتهن بالراهن تنظمها نصوص املواد 990، 91، 992، وهي تعرض للمسائل اآلتية:

تنفيذ الدائن املرتهن باحلق الذي له:
إذا أصبح دين الدائن مستحق األداء فله أن ينفذ على العقار املرهون وفقاًً لإلجراءات املقررة لذلك )مادة 

990( وإذا لم يف العقار بحقه فله أن يستوفي ما بقي من احلق كدائن عادي من سائر أموال املدين.
التنفيذ على الكفيل العيني:

الكفيل العيني هو الراهن غير املدين وال يجوز التنفيذ على أمواله إال ما رهن منها وال يكون له الدفع 
بتجريد املدين أوالًً قبل التنفيذ على عقاره املرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وله أن يتفادى أي 
إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار املرهون وفقاًً لألوضاع وطبقاً لألحكام التي يتبعها احلائز في 

تخليه عن العقار املرهون )مادة 991(.
بطالن شرط متلك العقار املرهون عند عدم الوفاء بالدين وشرط بيعه دون إجراءات، ذلك أن حق الدائن 
املرتهن في استيفاء حقه على العقار املرهون يكون وفقاًً لإلجراءات املقررة لذلك وهي قاعدة آمرة ال 
يجوز االتفاق على مخالفتها فإذا اتفق الدائن املرتهن مع الراهن على أن يكون له حق متلك العقار املرهون 
عند حلول أجل الدين وعدم وفاء الراهن به فإن هذا االتفاق يقع باطاًل ملخالفته للنظام العام أياص كان 
الثمن الذي اتفق عليه وسواء كان هذا الشرط الباطل في عقد الرهن الرسمي ذاته أم في اتفاق الحق 
والبطالن في هذه احلالة ينصرف إلى االتفاق وحده أما عقد الرهن الرسمي فيبقى صحيحاًً، ويبطل 
االتفاق على أن يباع العقار دون مراعاة اإلجــراءات التي فرضها القانون )مادة 992( وهي تلك  أيضاً 

اإلجراءات التي فرضها قانون املرافعات في البيوع اجلبرية.
انقضاء الرهن الرسمي:

انقضاء الرهن الرسمي قد يكون بصفة تبعية النقضاء الدين املضمون بالرهن وقد يكون بصفة أصلية 
دون ان ينقضي الدين املضمون به.

الرهن الرسمي ينقضي بصفة تبعية إذا انقضى الدين املضمون بالرهن فينقضي الرهن تبعاً النقضاء 
الدين ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخالل باحلقوق التي يكون الغير حسن النية 

قد كسبها في الفترة ما بني انقضاء الدين وعودته )مادة 1024(.
التنفيذ  واستحالة  واإلبــراء  الذمة  واحتــاد  واملقاصة  والتجديد  مبقابل  والوفاء  بالوفاء  ينقضي  والدين 
والتقادم وتبعاً لهذا االنقضاء ينقضي الرهن الرسمي غير أنه إذا أبطل الوفاء مثاًل أو اإلبراء عاد الدين 
وعاد تبعاً له الرهن فإذا كان مالك العقار قد رتب عليه حقاً عينياً في الفترة بني انقضاء الرهن وعودته 

إلى شخص حسن النية فإن عودة الرهن ال تضر بحق هذا الشخص.
والرهن الرسمي ينقضي بصفة أصلية إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين املضمون به كله أو بعضه 
ويكون ذلك بتمام إجراءات التطهير وببيع العقار جبراً باملزاد العلني، فإذا ما طلب احلائز التطهير وقبل 
الدائنون القيمة التي عرضها استقرت ملكية احلائز للعقار نهائياً ويتطهر العقار من الرهون املقيدة ولو 
كان بعض الدائنني لم يحصل على حقه ويبقى الرهن منقضياً ولو زالت بعد ذلك ملكية احلائز ألي سبب 
)مادة 1025( وإذا بيع العقار املرهون بيعاً جبرياً باملزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار 
أو احلائز أو احلارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ومت إيداع الثمن الذي رسا به املزاد أو دفعه إلى 
الدائنني املرتهنني املقيدين الذي تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن فإن الرهن يكون قد 
انقضى برغم أن دين الدائنني املرتهنني الذين ال تسمح مرتبتهم بأخذ شيء من ثمن العقار يكون اليزال 
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باقياً لم ينقض ولكنه لم يعد مضموناً بالرهن )مادة 1026( وينقض الرهن كذلك بصفة أصلية بنزول 
الدائن املرتهن عن حقه في الرهن الرسمي وباحتاد الذمة في العقار املرهون وبهالكه.

يعبر 50 القضائية  ال��رس��وم  م��ن  اإلع��ف��اء  طلب  وه��ل  للتقادم..  القاطعة  القضائية  املطالبة  ش��روط 
قاطعًا لتقادم الدعوى املقدم بشأنها الطلب؟

اإلجابة : 
نظم املشرع مرور الزمان كسبب من أسباب انقضاء االلتزام في املواد من 438 حتى 453 من القانون 
املدني وأورد في املادتني 448 و449 من القانون املدني األسباب التي تنقطع بها مدة عدم سماع الدعوى 

وهي إما أن تكون صادرة من الدائن وإما أن تكون صادرة من املدين.
أسباب االنقطاع التي ترجع إلى املدين تكون بإقراره بحق الدائن إقراره صريحاً أو ضمنياً.   -

واألسباب التي ترجع إلى الدائن هي املطالبة القضائية، وإعالن السند التنفيذي واحلجز، والطلب    -
الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في التقليسة وأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى 

الدعاوي.
ونعرض فيما يلي للمطالبة القضائية كسبب من أسباب باالنقطاع.

- املطالبة القضائية التي تقطع مدة عدم سماع الدعوى هي املطالبة الصريحة اجلازمة أمام القضاء 
باحلق الذي يراد اقتضاءه ولو كانت رفعت إلى محكمة غير مختصة وعلى ذلك فال تكفي املطالبة 

الودية ولو بكتاب مسجل.
- وال يكفي اإلنذار الرسمي كالتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر األداء أما أمر األداء ذاته فإنه تتوافر 

فيه شروط املطالبة القضائية القاطعة لتقادم الدعوى.
- وال تكفي اإلجراءات التحفظية التي يتخذها الدائن كطلب وضع األختام أو وضعها بالفعل وكقيد الرهن 

وجتديد القيد أما احلجز فيقطع املدة ولو كان حتفظياً.
وال تكفي املطالبة القضائية أمام قاضي األمور املستعجلة ألن الطلب فيها ال ميس موضوع احلق.

وال يكفي أيضاً طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية ولو مت قبوله ألنه ال يعتبر مطالبة قضائية باحلق 
ذاته.

وال يكفي كذلك التظلم املرفوع إلى سلطة إدارية.
وال يكفي حترير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها.

وال يكفي إعالن املدين بحوالة احلق.
وتكون املطالبة القضائية من الدائن أو نائبه كالوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم أو الفضولي أو دائن 
إلى براءة ذمته من  الدائن الذي يستعمل حقوق مدينة أما إذا كان من رفع الدعوى هو املدين استناداًً 
الدين أو بطالنه أو انقضائه بأي سبب ولو مبرور الزمان فإنها ال تقطع املدة إال إذا متسك فيها الدائن 
بحقه في الدين متسكاً صريحاً أما إذا لم يحضر أو حضر واقتصر على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى 

إلى حد املطالبة به فإن املدة ال تنقطع.
-  واملطالبة القضائية بحق ما تعتبر قاطعة ملدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لهذا احلق وما التحق به 
من توابعه، فاملطالبة القضائية بالدين تقطع املدة لهذا الدين وفوائده وملحقاته ويترتب على عدم 
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سماع الدعوى باحلق عدم سماعها أيضاً بامللحقات ولو لم تكتمل املدة املقررة لعدم سماع الدعوى 
بهذه امللحقات )م/451 مدني(.

إذا رفضت الدعوي زال أثرها في قطع التقادم ويعتبر االنقطاع كأن لم يكن ومدة سماع الدعوى التي    -
بدأت قبل رفعها مستمرة في السريان.

إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فليس لها وجود قانوني وال يترتب عليها أي أثر    -
ومن ثم ال تقطع مدة عدم سماع الدعوى.

إذا ترك املدعي اخلصومة أو وقضى بسقوطها النقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات    -
التقاضي أو بانقضائها مبضي ثالث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها فإنه يترتب على ذلك إلغاء 
جميع إجــراءات اخلصومة مبا في ذلك صحيفة الدعوى )مــادة ة101 مرافعات( ويدخل في ذلك 
انقطاع مدة التقادم فيعتبر هذا االنقطاع كأن لم يكن وتستمر املدة التي كانت قد بدأت قبل رفع 

الدعوى في السريان الى ان تكتمل فيسقط احلق أو تنقطع بعمل آخر فتبتدئ مدة جديدة.
في االنقطاع يزول أثر املدة السابقة عليه وال يعتد بها في حساب املدة اجلديدة بينما في الوقوف    -

يعتد باملدة التي سبقته وتسحب في املدة التالية على زوال سببه.
يظل أثر انقطاع التقادم قائماً مادامت الدعوى قائمة فإن انتهت بحكم نهائي يقضي للدائن بطلباته    -
بدأ سريان مدة جديدة من وقت صدور هذا احلكم تكون دائماً خمس عشر سنة )م/2/450 مدني( 
ولو كان عدم السماع السابق مدته أقصر من ذلك إذ إن احلكم النهائي يقوي االلتزام وميده بسبب 

جديد للبقاء فال يتقادم إال بانقضاء خمس عشر سنة من وقت صدور احلكم.

تكلم عن بيع ملك الغير وأثره ودعوى االستحقاق الفرعية وأساسها؟51

 اإلجابة : 
البيع عقد على متليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي )م/454 مدني( من أهم خصائصه 
نقل ملكية املبيع ولذا يجب أن يتوافر في املبيع فضاًل عن الشروط الواجب توافرها في االلتزام بوجه 
عام – وهي أن يكون موجوداً أو معيناً أو قاباًل للتعيني وصاحلاً للتعامل فيه – أن يكون املبيع مملوكاً للبائع 
حتى يستطيع نقل امللكية فإذا صدر البيع من غير املالك كان بيعاً مللك الغير، ونعرض بإيجاز ألحكام هذا 

البيع وأثره فيما بني املتعاقدين وبالنسبة للمالك احلقيقي.
واجه املشرع بيع ملك الغير في املادة 509 من القانون املدني التي تنص على أنه »إذا باع شخص ماالً    -

للغير فإن امللكية ال تنتقل إلى املشتري إال إذا آلت إلى البائع أو أقر املالك البيع«.
وعلى ذلك فإن بيع ملك الغير ينبغي أن يكون بيعاً لعني معينة بالذات ليست مملوكة للبائع فيخرج عن 

نطاقه.
بيع الشيء غير املعني بالذات والشيء املستقبل كاملثليات والشيء الذي لم يوجد بعد.   -

بيع الشيء املعني بالذات املعلق على شرط متلك املبيع.   -
-  بيع الشيء املعني بالذات اململوك للبائع حتت شرط – واقف أو فاسخ.

بيع الشيء الشائع اململوك على الشيوع فيتوقف األمر فيه على نتيجة القسمة فإذا وقع في حصة    -
البائع اعتبر أنه باع ملكه وإن لم يقع في حصته اعتبر بائعاً مللك الغير.
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ولذلك فإن بيع ملك الغير يكون بيع الشخص لعني معينة بالذات غير مملوكة له بقصد نقل امللكية في 
احلال ويستوي أن يكون البائع عاملاً بأنه ال ميلك املبيع أو يعتقد أنه ميلكه كما يستوي ان يكون البيع 

مساومة أو بيعاً قضائياً الذي يستوي فيه أن يكون جبرياً أو اختيارياً.
حكم بيع ملك الغير:

أواًلً  - فيما بني املتعاقدين :
البيع ال يبطل ملجرد كونه وارداً على ملك الغير وإمنا يكون للمشتري – وفقاًً للقواعد العامة – أن يطلب 
إبطال البيع إما في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع للغلط في التعاقد إذا كان يجهل عند إبرام 

العقد عدم ملكية البائع وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه بالثمن.
وللبائع أيضاً أن يطلب إبطال البيع للغلط إذا كان حسن النية أي بجهل وقت البيع أن املبيع غير    -

مملوك له.
وتسقط دعوي اإلبطال بانقضاء ثالث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع وتسقط على    -

كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت البيع إعماالً لنص املادة 183 من القانون املدني.
يكون  أن  لذلك  ويشترط  البيع  إبطال  بسبب  من ضرر  أصابه  عما  التعويض  يطلب  أن  وللمشتري    -
حسن النية أي ال يكون وقت البيع عاملاً بأن البائع ال ميلك املبيع ومصدر التعويض بعد إبطال البيع 
ال ميكن أن يكون عقد البيع نفسه فقد زال باإلبطال وإمنا يصح أن يرد مصدر التعويض إلى اخلطأ 

التقصيري حتى ولو كان البائع حسن النية إذا أنه يعتبر مقصراً إذ با ما ال ميلك.
وللمشتري أن يجيز البيع وال يطلب إبطاله كأن ينفذ التزاماته مختاراً بعد علمه بأن املبيع غير مملوك    -
للبائع وإجازة املشتري ال تنقل ملكية املبيع إليه إال أنها تزيل قابلية البيع لإلبطال وتقلبه صحيحاًً 
فيما بني املتعاقدين فيكون البائع ملتزماً بنقل ملكية املبيع وتسليمه وبضمان االستحقاق والتعرض 
واملصروفات  الثمن  بدفع  ملتزماً  املشتري  ويكون  البائع  التزامات  من  ذلك  وبغير  اخلفية  والعيوب 

وتسلم املبيع.
وجه  وعلى  العقد  عن  الناشئة  التزاماته  من  بــأي  البائع  أخــل  إذا  البيع  فسخ  يطلب  أن  للمشتري    -

اخلصوص التزامه بنقل امللكية الذي ال يستطيع تنفيذه ألنه ال ميلك الشيء املبيع.
وللمشتري إذا ما تعرض له املالك احلقيقي جاز له أن يرجع على البائع بضمان االستحقاق وعلى    -
ذلك ميكن القول إن املشتري في بيع ملك الغير يكون باخليار إذا استحق املبيع في يده بني فسخ البيع 

أو إبطاله أو الرجوع بضمان االستحقاق.
ينقلب بيع ملك الغير صحيحاًً بأيلولة ملكية املبيع إلى البائع كما إذا ورث البائع املالك احلقيقي أو    -
اشترى املبيع منه أو تلقاه وصية أو نحو ذلك وحالئذ ال يكون هناك محل إلبطال البيع ويكون البائع 

ملتزماً بنقل امللكية إلى املشتري وبتسليمه املبيع وبسائر االلتزامات الناشئة عن عقد البيع.
- بالنسبة إلى املالك احلقيقي: ثانيًاً

إذا لم يقر البيع:
يظل املالك احلقيقي أجنبي عن البيع فال يسري في حقه ويبقى مالكاً للمبيع.   -

إذا سلم البائع الشيء املبيع إلى املشتري فإن املالك احلقيقي يستطيع أن يرجع على املشتري بدعوي    -
االستحقاق ولو كان التسليم ناشئاً عن بيع العقار بيعاً جبرياً.

للمالك أن يرفع دعوى االستحقاق الفرعية إذا ما بدأ الدائن في التنفيذ على العقار ودعوى االستحقاق    -
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الفرعية هي منازعة موضوعية في التنفيذ يرفعها شخص من الغير مدعياً ملكية العقار الذي بدئ 
في التنفيذ عليه ويطلب فيها تقرير حقه على العقار وبطالن إجراءات التنفيذ وعلى ذلك فيجب أن 
ترفع دعوى االستحقاق الفرعية بعد البدء في التنفيذ على العقار وقبل إيقاع البيع أما إذا رفعت 
الدعوى قبل التنفيذ على العقار أو بعد حكم إيقاع البيع فإنها تعتبر دعوى ملكية عادية أو دعوى 

استحقاق أصلية )يراجع نص املادة 279 مرافعات(.
املشتري – وإن لم يقر املالك البيع – قد ميلك املبيع ال بعقد البيع ولكن بسبب آخر من أسباب كسب    -
امللكية فهو إذا كان حسن النية يكسب املنقول باحليازة ويكسب العقار بالتقادم القصير وإذا كان سيء 

النية يكسب كل من املنقول والعقار بالتقادم الطويل.
- للمالك احلقيقي أن يرجع في كل األحوال بالتعويض على البائع حتى ولو كان حسن النية.

إذا أقر املالك احلقيقي البيع:
تنتقل بهذا اإلقرار ملكية املبيع من املالك احلقيقي إلى املشتري ويلتزم املالك – من وقت صدور اإٍلقرار 
– بكل ما التزم به البائع أي أنه يحل في عقد البيع ابتداء من هذا التاريخ محل البائع وتقوم العالقة 
مباشرة بينه وبني املشتري فيجوز للمالك أن يطالب املشتري بالثمن وأن يعرض عليه تسليم املبيع ويجوز 
للمشتري أن يطالبه بالتسليم وأن يرجع عليه بضمان االستحقاق كما لو كان قد رتب حقاً عينياً على املبيع 

قبل إقراره للبيع أو بضمان التعرض أو بضمان العيوب اخلفية عند االقتضاء.
ويترتب على اقرار املالك ايضاً أن تبرأ ذمة البائع من االلتزامات التي أنشأها عقد البيع النتقالها    -

إلى ذمة املالك غير أنه إذا كان البائع قد حصل شيئاً من الثمن عليه أن يؤديه إلى املالك.
ويالحظ أن أحكام بيع ملك الغير تتفق في مجموعها مع القواعد العامة وما يفرضه عقد البيع على 

طرفيه من االلتزامات.

التعسف في استعمال احلق – معياره – سلطة محكمة املوضوع في استخالصه؟52

اإلجابة : 
- األصل أن استعمال احلق من جانب صاحبه يعتبر فعاًل مشروعاً مادام يلتزم فيه مضمون احلق وحدوده 
القانونية مصدر هذا احلق، وحدوده  القاعدة  للحق حتددها  املوضوعية  القانون، احلدود  كما رسمها 
الغائبة حتددها الغاية التي يستهدفها تقرير احلق ومجاوزة احلدود املوضوعية للحق تعتبر عماًل غير 
به مسؤولية  تتحقق  تعسفاً  يعتبر  تقريره  من  الغاية  استعمال احلق عن  في  انحراف  أي  وكذا  مشروع 
صاحب احلق، فمثاًل حق االلتجاء إلى القضاء هو من احلقوق التي تثبت للكافة فال يكون من استعمله 
مسؤوالً عما نشأ عن استعماله من ضرر للغير إال إذا انحرف بهذا احلق عما وضع له واستعمله استعماالً 

كيدياً ابتغاء مضارة الغير.
نظم املشرع في املادة 30 من القانون املدني استعمال احلقوق وضوابط عدم املشروعية في هذا االستعمال 
فنصت على أن يكون استعمال احلق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته 
االجتماعية.. وهذا املبدأ العام يدفع استعمال احلق بعدم املشروعية وعددت املادة سالفة الذكر أربع 

تطبيقات رئيسية يكون فيها استعمال احلق غير مشروع نعرض لها فيما يلي:
عدم مشروعية املصلحة التي تترتب على استعمال احلق فمن يستعمل حقاً له لتحقيق مصالح غير  أ –  
مشروعة اعتبر متعسفاً، وتكون املصلحة غير مشروعة إذا كان حتقيقها يخالف حكماً من أحكام 
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القانون أو يتعارض مع النظام العام أو اآلداب، واملعيار هنا وإن كان موضوعياً في ظاهره إال أن نية 
صاحب احلق كثيراً ما تكون هي العلة األساسية لنفي صفة املشروعية عن املصلحة، فجهة اإلدارة 
التي تفصل موظفاً إرضاًء لغرض شخصي تعتبر متعسفة في استعمال حق الفصل ألنها ترمي من 

وراء استعماله حتقيق مصالح غير مشروعة.
ب – استعمال احلق بقصد اإلضرار بالغير: يتوافر قصد اإلضرار ولو افضى استعمال احلق إلى حتصيل 
منفعة لصاحبه متى كان قصد إحداث الضرر هو العامل األصلي الذي غلب عند صاحب احلق 
وهو يستعمل حقه ويقع عبء إثبات توافر قصد اإلضرار على عاتق املضرور وله أن يثبته مبختلف 

طرق اإلثبات.
انعدام التناسب بني مصلحة صاحب احلق وبني الضرر الذي يصيب الغير. فمالك اجلدار الذي  ج –  
يهدمه مختاراً دون عذر قوي يعتبر متعسفاً إن كان هذا يضر باجلار الذي يستتر ملكه باجلدار، أما 

إذا اتضح رجحان مصلحة صاحب احلق انتفى التعسف.
استعمال احلق استعماال من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف وهذا املعيار مستمد  د –  
من الفقه اإلسالمي ويدخل في ذلك كل فعل مينع اجلار من حتصيل املنافع الرئيسية من ملكه مع 
مراعاة أن الضرر الفاحش فيما بني اجليران يعد خروجاً عن حدود حق امللكية وليس مجرد تعسف 

في استعمال هذا احلق.
وتطبيقات التعسف املشار إليها وردت على سبيل املثال وليس ثمة ما مينع من توافر التعسف في    -
صور أخرى لالنحراف ال تندرج حتت واحدة من هذه التطبيقات وإمنا ميكن إخضاعها للمبدأ العام 
الذي وضعه القانون وهو االنحراف عن غاية احلق أو عن وظيفته االجتماعية مع االهتداء دوماً 

بأحكام الفقه اإلسالمي وقوله صلى الله عليه وسلم «ال ضرر وال ضرار».
سلطة محكمة املوضوع في القول بالتعسف:

تستقل محكمة املوضوع باستخالص الوقائع التي تثبت التعسف والضرر الناجت عنه وتقدير التعويض 
اجلابر له دون رقابة عليها من محكمة التمييز إال أن وصف الوقائع التي تثبت لديها بأنها تعسف أو عدم 

تعسف يعتبر مسألة قانون تخضع في شأنه محكمة املوضوع لرقابة محكمة التمييز.

الوكالة الظاهرة – أثرها – وشروط قيامها؟53

اإلجابة : 
الوكيل إذا عمل دون نيابة فإن أثر التصرف الذي يعقده مع الغير ال ينصرف إلى املوكل حتى لو كان 
هذا الغير حسن النية يعتقد أن الوكيل يعمل في حدود نيابته ولكن هناك أحوال يدعم فيها حسن نية 
الغير مظهر خارجي منسوب إلى املوكل ويكون من شأن هذا املظهر أن يدفع الغير إلى الوهم الذي وقع 
فيه فعندئذ يكون الغير هو األولى بالرعاية من املوكل ألنه لم يرتكب خطأ أما املوكل فقد خلق مظهراً 
خارجياً أوقع الغير في الوهم فيضفي القانون حمايته على الغير دون املوكل وسبيله إلى ذلك أن يجعل 
أثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل ينصرف إلى املوكل ال مبوجب وكالة حقيقية بل مبوجب وكالة 

ظاهرة.
ونظرية الوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء ليواجه بها الضرورات العملية وليوطد استقرار التعامل 

ولو خرج فيها عن املنطق القانوني.
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وكالة  دون  ولكن من  املوكل  باسم  الوكيل  يعمل  أن  أولها  الظاهرة ثالثة شروط  الوكالة  لقيام  ويشترط 
سواء النتفائها أو بطالنها أو انقضائها أو جتاوز حدودها وثانيها حسن نية الغير وهو يستلزم عدم علمه 
بانتفاء الوكالة أو بطالنها أو انقضائها أو جتاوزها وعلى الغير إثبات حسن النية وثالثها أن يقوم مظهر 
خارجي منسوب إلى املوكل سواء بتقصير منه أو بغير تقصير يبرر االعتقاد بوجود الوكالة وعدم جتاوز 

حدودها.
وأنه إذا ما توافرت هذه الشروط الثالثة ترتب على الوكالة الظاهرة ذات اآلثار التي تترتب على الوكالة 
احلقيقية فينصرف أثر التصرف الذي يبرمه الوكيل الظاهر مباشرة إلى املوكل. وقيام الوكالة الظاهرة 

أو نفيها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي املوضوع.

ما هي احلالة التي يجوز فيها للكفيل الرجوع عن كفالته؟54

اإلجابة : 
اورد القانون املدني في املادة 749 منه نصاً صريحاً بجواز كفالة االلتزام املستقبل الذي لم ينشأ بعد 
ومثله عقود احلساب اجلاري وفتح االعتماد الشائعة في العمل املصرفي وقد وضعت املادة لكفالة هذا 

االلتزام قيدين.
أولهما: ان يحدد مقدماًً في عقد الكفالة احلد األقصى ملا يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى ال يتورط 

في كفالة التزام ال يعلم مقداره.
والثاني: إذا كان الكفيل في الدين املستقبل لم يعني مدة لكفالته كان له في أي وقت ان يرجع فيها مادام 
الدين املكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب اما إذا عني الكفيل مدة لقيام 
كفالته فإنه ال يجوز له الرجوع في الكفالة طوال هذه املدة – وعلى ذلك فإنه يجوز للكفيل الرجوع عن 
كفالته إذا لم يعني مدة لقيام الكفالة مادام الدين املكفول لم ينشأ أو إذا عني مدة وانقضت قبل نشوء 

الدين املستقبل وحتققه بالفعل.

متى يسقط حق الدائن في الرجوع على كفيل املدين املفلس؟55

اإلجابة : 
- تنقضي الكفالة بطريق تبعي إذا انقضى الدين املكفول إذ ان الكفالة تابعة لهذا الدين وانقضاؤه يستتبع 

انقضاءها.
وتنقضي الكفالة بطريق اصلي إذا انقضت هي ذاتها بسبب من أسباب انقضاء الدين دون ان ينقضي 
الدين املكفول وعرض املشرع في املواد 756، 757، 758 من القانون املدني حلاالت ثالث ينقضي بها 
الدين  املدين قبل حلول  املكفول ومن هذه احلاالت حالة إفالس  الدين  أن ينقضي  الكفيل دون  التزام 
املكفول فيجب على الدائن في هذه احلالة ان يتقدم بحقه في تفليسة املدين فإن لم يفعل وأراد الرجوع 
على الكفيل سقط من حقه في الرجوع على الكفيل ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بحقه في تفليسة املدين 
الكفيل تبرأ بقدر ما كان  الدائن ولم يتقدم بحقه في تفليسة املدين فإن ذمة  وبالتالي فإنه إذا قصر 

يستطيع الدائن احلصول عليه من التفليسة.
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املطالبة 56 جتوز  وهل  سعرها   وما  التجارية   بالديون  الوفاء  في  التأخير  عن  الفوائد  تستحق  متى 
بفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون املدنية ؟

اإلجابة : 
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء يالديون التجارية – وفقاً للمادة 113 من قانون التجارة – مبجرد 
استحقاقها ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك . ولكن يشترط لذلك – وفقاً للمادة 110 من 
ذات القانون – أن يكون محل االلتزام التجاري مبلغا من النقود معلوم املقدار وقت نشوء االلتزام، فإن لم 
يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ احلكم النهائي . واملقصود بكون محل االلتزام معلوم املقدار وقت نشوء 
االلتزام أن يكون حتديد مقداره مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفني ال يكون معها للقضاء سلطة 

رحبة في التقدير ) الطعن رقم 884 لسنة 2000 جتاري – جلسة 2001/12/10 ( . 
وحددت املادة 110 من قانون التجارة سعر الفوائد القانونية في هذه احلالة بسبعة في املائة، ولكن املادة 
111 من ذات القانون أجازت في فقرتها األولى للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على أال يزيد 

هذا السعر على األسعار املعلنة من البنك املركزى .
أما إذا كان الدين مدنيا فتحظر املطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتبارها من الربا 
احملرم شرعا. وقد قنن املشرع هذا احلظر ورتب على مخالفته البطالن بنصه في الفقرة األولى من املادة 
305 من القانون املدني على أن يقع باطال كل اتفاق على تقاضى فوائد مقابل االنتفاع مببلغ من النقود 
ومقابل التأخير في الوفاء به، وهذا البطالن مطلق لكل ذى مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت 
عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ) الطعن رقم 648 لسنة 2000 جتاري – جلسة 

  . ) 2001/11/25

ما هو خطاب الضمان  وهل يجوز لدائنى العميل الذي أصدر خطاب الضمان احلجز على قيمته 57
حتت يد البنك أو لدى املستفيد  ؟

اإلجابة : 
تعريف خطاب الضمان :  جرى قضاء محكمة التمييز على أن مفاد نص املادة 382 من قانون التجارة 
أن خطاب الضمان هو تعهد شخصى ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاما أصليا مجردا ومباشرا 
بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خالل املدة املبينة فيه . وهو ما يستلزم قيام عالقات ثالث 
جنبا إلى جنب، هي عالقة العميل اآلمر باملستفيد، وعالقة العميل اآلمر بالبنك، وعالقة البنك باملستفيد 
الناشئة عن خطاب الضمان . وهي عالقات مستقلة ال يؤثر بعضها في بعض ) الطعن رقم 395 لسنة 

1997 جتاري – جلسة 1998/5/11 ( . 
أن صدور  املقرر  من   «  : املستفيد  لــدى  أو  البنك  الضمان حتت يد  احلجز على قيمة خطاب 
خطاب الضمان بناء على طلب العميل ال ينشئ له حقا على قيمته ألن البنك لم يتعهد بأدائها له وإمنا 
بضمانه في حدودها، كما ال متثل حقا للعميل لدى املستفيد . ومن ثم فإن العميل ال يستطيع املطالبة بها 
وال يجوز لدائنيه توقيع احلجز عليها حتت يد البنك أو لدى املستفيد، وال تدخل في ذمة األخير املالية 
إال إذا طلبها هو شخصيا في حدود التزام البنك وشروطه املبينة في اخلطاب » ) الطعن رقم 68 لسنة 

2002 جتاري – جلسة 2003/12/10 – السنة 31 ج 3 ص 249 ( . 



- 96 -- 97 -

ما هي مسئولية البنك جتاه عميله إذا وفي للغير بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه؟58

اإلجابة : 
» النص في املادة 523 من قانون التجارة على أن )1- يتحمل املسحوب عليه وحده الضرر املترتب على 
وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البياناًت الواردة في متنه، إذا لم ميكن نسبة اخلطأ إلى 
الساحب املبني اسمه في الشيك . وكل شرط على خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2- ويعتبر الساحب 
مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في احملافظة على دفتر الشيكات املسلم إليه عناية الرجل العادى )يدل 
على أن ذمة البنك املسحوب عليه الشيك ال تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا وفي للغير بقيمة 
شيك مذيل بتوقيع مزور عليه اعتبارا بأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها 
شرطا جوهريا لوجودها  هو التوقيع الصحيح للساحب، ومن ثم تقع تبعة الوفاء مبوجب هذه الورقة على 
البنك املسحوب عليه أيا كانت درجة اتقان ذلك التزوير . وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو اهمال 
من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإال حتمل هو تبعة خطئه ( ) الطعن رقم 128 لسنة 2002 

جتاري – جلسة 2003/12/29 – السنة 31 ج3 ص 295 ( .   
 

ما هو الشيك املسطر  وكيف يقع تسطيره  وما األثر املترتب على ذلك  وهل يجوز تداوله  ؟59

اإلجابة : 
يجوز  أنه  املادتني  هاتني  ومفاد  املسطر،  الشيك  أحكام  التجارة  قانون  من   544  ،543 املادتان  حددت 
لساحب الشيك أو حلامله أن يسطره وذلك بوضع خطني موازيني في صدر الشيك، يخلو ما بينهما من 
أي بيان أو يكتب لفظ  » بنك « أو أي لفظ آخر في هذا املعنى فيكون التسطير عاماً . أو يكتب اسم بنك 

معني بني اخلطني فيكون التسطير خاصاً. 
ويترتب على تسطير الشيك أنه ال يجوز للبنك املسحوب عليه أن يوفى شيكا مسطرا تسطيرا عاماً إال 
إلى أحد عمالئه أو إلى بنك . وأنه ال يجوز له أن يوفى شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إال إلى البنك 
املكتوب اسمه فيما بني اخلطني أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا األخير هو املسحوب عليه . وإذا 
خالف البنك املسحوب عليه ذلك كان مسئوال عن تعويض الضرر احلاصل ملالك الشيك مبا ال يجاوز 

املبلغ الثابت به . 
وال يؤثر تسطير الشيك على كيفية تداوله، إذ يتعلق فـقـط بتحديـد من يجب الوفاء لـه بـه، فيجوز تظهيره 

لشخص آخر غير بنك مقروناً بشروطه . 
) الطعن رقم 37 لسنة 2005 جتاري – جلسة 2006/1/31 (  

ما هي السمسرة  وكيف يعني أجر السمسار؟ ومتى يستحقه  ومن الذي يلتزم بأدائه إليه؟  60

اإلجابة : 
عرفت املادة 306 من قانون التجارة السمسرة بأنها » عقد يتعهد مبوجبه السمسار لشخص بالبحث عن 
طرف ثان البرام عقد معني والتوسط إلبرامه في مقابل أجر« . ومفاد ذلك أن السمسار وكيل يكلفه أحد 
املتعاقدين التوسط لدى املتعاقد اآلخر المتام صفقة بينهما بأجر يستحق له ) الطعن رقم 597 لسنة 
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1998 جتاري – جلسة 1999/11/8 ( . 
ويعني أجر السمسار – على ما تنص عليه املادة 307 من قانون التجارة – في القانون أو في االتفاق . 
فإذا لم يعني األجر في أي منهما عني وفقاً ملا يقضى به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعاً 
ملا بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل املكلف به . وال يستحق السمسار أجره 
إال إذا أدت وساطته إلى ابرام العقد، ويدفع له مبجرد ابرامه ولو لم ينفذ كله أو بعضه ) املادة 1/308، 

2 من ذات القانون ( .
واالصل في أجر السمسار أنه يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى إلمتام الصفقة، وال يجب على 
كليهما إال إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا املسعى، ما لم يقم اتفاق على غير ذلك  ) الطعن رقم 1018 

لسنة 2006 جتاري – جلسة 2007/11/6 ( .  

ما هي الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر مبسكها؟ وهل يعفى أحد من التجار من هذا االلتزام؟ 61
وما دورها في اإلثبات؟

اإلجابة : 
يلتزم التاجر – وفقاً للمادة 26 من قانون التجارة – بأن ميسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة 
جتارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه املالى بدقة وبيان ما له وما عليه من الديون املتعلقة بتجارته 
. وحددت املادة 27 من ذات القانون الدفاتر التي يجب على التاجر أن ميسكها وهي على األقل دفتر 

اليومية األصلي ودفتر اجلرد.
التجار الذين يعفون من االلتزام مبسك الدفاتر التجارية : 

يعفى من االلتزام اخلاص مبسك الدفاتر التجارية – وفقاً للمادة 17 من قانون التجارة – األفراد    – 1
الذين يزاولون حرفة بسيطة أو جتارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة 
لتأمني معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدى، كالباعة الطوافني وأصحاب احلوانيت 

الصغيرة . 
التجار الذين ال يزيد رأس  وفقاً للمادة 2/27 من قانون التجارة –  كما يعفى من هذا االلتزام –    – 2

مالهم على خمسة آالف دينار .
دور الدفاتر التجارية في اإلثبات :

ال تكون الدفاتر التجارية حجة على غير التاجر، ومع ذلك فإن البياناًت املثبتة فيها عما ورده التجار    – 1
تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمني املتممة إلى أي من الطرفني، وذلك حتى فيما ال يجوز 

إثباته بالبينة )املادة 1/17 إثبات ( . 
تكون الدفاتر التجارية اإللزامية حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير    – 2
التاجر، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة . على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر 

حجة له أيضا ) املادة 2/17 إثبات ( .
وتكون الدفاتر التجارية اإللزاميةحجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا    – 3
بعمل جتاري وكانت الدفاتر منتظمة ) املادة 1/18 إثبات ( . غير أن حجية الدفاتر التجارية لصالح 
صاحبها التاجر تسقط بالدليل العكسى الذي يقدمه خصمه التاجر، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل 

من دفاتر اخلصم املنتظمة ) املادة 2/18 إثبات ( . 
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متى يكون القرض جتاريًا وما حكم القروض التي متنحها البنوك ؟62

اإلجابة : 
يكون القرض جتارياً – وفقاً للمادة 101 من قانون التجارة – إذا كان القصد منه صرف املبالغ املقترضة 
في أعمال جتارية . والعبرة في هذا الصدد بقصد املقترض الظاهر وقت التعاقد ال باملصير الذي ينتهى 

إليه استعمال املبلغ املقترض ) الطعن رقم 252 لسنة 2001 جتاري – جلسة 2001/11/24(. 
قانون  املادة اخلامسة من  تعد بنص  املعتاد فهي  البنوك في نطاق نشاطها  التي متنحها  القروض  أما 
التجارة عمال جتارياً بطبيعته في جميع األحوال، لكونها من معامالت البنوك، سواء كان املقترض تاجراً 
أم ال، وسواء كان القصد منها صرف املبالغ املقترضة في أعمال جتارية أو أعمال مدنية ) الطعن رقم 

808 لسنة 2000 جتاري – جلسة 2001/6/16 ( .   

ما هو املتجر وما هي العناصر التي يشتمل عليها؟  وهل يعتبر البيع واقعا على متجر إذا اقتصر 63
على بعض عناصره دون البعض اآلخر؟ وما أثر بيع املتجر بورقة عرفية؟

اإلجابة : 
املتجر – وفقاً للفقرة األولى من املادة 34 من قانون التجارة – هو محل التاجر واحلقوق املتصلة بهذا 
احملل . ويشتمل املتجر – وفقاً للفقرة الثانية من ذات املادة – على مجموعة من العناصر املادية وغير 
املادية والتي تختلف بحسب األحوال . وهي بوجه خاص البضائع واألثاث التجاري واآلالت الصناعية 
والعمالء والعنوان التجاري وحق اإليجار والعالمات والبياناًت التجارية وبراءات االختراع والتراخيص 

والرسوم والنماذج .
وتعد املقومات املعنوية هي عماد فكرة املتجر وأهم عناصره، وال يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفى 
بوجود بعضها. ويتوقف حتديد العناصر التي ال غنى عنها لوجود املتجر على نوع التجارة التي يزاولها، 
إال أن العنصر املعنوى الرئيسى والذي ال غنى عن توافره لوجود املتجر والذي ال يختلف باختالف نوع 
التجارة هو عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجارية ) الطعن رقم 96 لسنة 1997 جتاري – جلسة 

 . ) 1998/2/22
وقد يكون املتجر محال للبيع بجميع عناصره كما يجوز أن يكون البيع قاصراًً على بعض تلك العناصر، وفي 
هذه احلالة يجب العتبار العقد بيعا للمحل التجاري أن يكون شامال للعناصر الرئيسية للمحل وأخصها 
عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجارية .. أما إذا اقتصر البيع على بعض العناصر غير اجلوهرية 
كالبضائع واملهمات، فإن هذا البيع ال يعتبر بيعا للمحل التجاري ولو وصفه املتعاقدان بذلك ) الطعنان 
رقما 275 لسنة 1998 و 195 لسنة 2001 جتاري – جلسة 2003/12/20 – السنة 31 ج 3 ص 270 ( . 
وتنص املادة 1/36 من قانون التجارة على أنه » ال يتم بيع املتجر إال بورقة رسمية« ومفاد ذلك أن املشرع 
استلزم النعقاد بيع املتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان 
العقد يتعني مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع املتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطال 
بطالنا مطلقا ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطالن وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها ) الطعن رقم 

248 لسنة 2002 جتاري – جلسة 2003/10/11 – السنة 31 ج 3 ص 50( .
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ال��ت��ج��ارة؟ وه��ل يخضع غير التاجر ألح��ك��ام قانون 64 ال��ت��اج��ر؟ وم��ت��ى ميتنع عليه مم��ارس��ة   م��ن ه��و 
التجارة إذا قام مبعاملة جتارية؟ 

اإلجابة : 
عرفت املادة 13 من قانون التجارة التاجر بأنه » كل من اشتغل باسمه في معامالت جتارية وهو حائز 
لألهلية الواجبة واتخذ هذه املعامالت حرفة له« ومؤدى ذلك أن صفة التاجر تلحق من يقوم باألعمال 
التجارية بشرط أن تكون مزاولتها على وجه االحتراف وأن تتم هذه األعمال باسمه وحلسابه وأن تتوافر 

له األهلية الالزمة الحتراف التجارة .
وال جتوز ممارسة التجارة – عمال بنص املادة 25 من قانون التجارة – لألشخاص اآلتـى بيانهـم:

1 –  كل تاجر شهر افالسه خالل السنة األولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره . 
كل من حكم عليه باالدانة في إحدى جرائم االفالس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو    – 2

النصب أو خيانة األمانة أو التزوير أو استعمال األوراق املزورة ما لم يرد إليه اعتباره . 
وإذا قام شخص مبعاملة جتارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له فإنه ال يعد تاجراً، لكن املعاملة 

التجارية التي يقوم بها تخضع ألحكام قانون التجارة ) املادتان 1، 15 من قانون التجارة ( .

أو 65 جتاريًا  عمال  مارست  إذا  احلكومة  ل��وزارات  التاجر  صفة  تثبت  وهل  تاجرا؟  الشركة  تعد  متى 
للشركات التي متلكها الدولة؟ 

اإلجابة : 
تنص املادة 2/13 من قانون التجارة على أن تعتبر تاجراً » كل شركة، ولو كانت تزاول أعماال غير جتارية«، 

أي أن جميع الشركات تثبت لها هذه الصفة ولو كانت تزاول أعماالً مدنية . 
لكن وزارات احلكومة ال تعد من التجار ولو قامت بأعمال جتارية ، وتخضع هذه األعمال التجارية التي 
تقوم بها ألحكام قانون التجارة ) املادة 1/16 ( . أما الشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة فتثبت لها 
صفة التاجر إذا كانت تقوم بصفة أساسية بنشاط جتاري، وتسرى عليها جميع األحكام التي تترتب على 

صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خالف ذلك ) املادة 2/16 ( .

 هل يجوز لغير الكويتي االشتغال بالتجارة في الكويت؟ وهل يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها 66
في الكويت؟ 

اإلجابة : 
تنص املادة 1/23 من قانون التجارة على أنه » ال يجوز لغير الكويتي االشتغال بالتجارة في الكويت إال 
إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط أال يقل رأسمال الكويتيني في املتجر املشترك عن %51 
من مجموع رأس مال املتجر« ومفاد ذلك أن املشرع لم يجز لغير الكويتي اجلنسية االشتغال بالتجارة 
في الكويت إال عن طريق شريك أو شركاء كويتيينيكون لهم على االقل 51% من مجموع رأس املال وذلك 
بهدف حماية التجارة الوطنية . وهذا احلظر يتعلق بالنظام العام وجزاء مخالفته البطالن املطلق الذي 
يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها ) الطعن رقم 181 لسنة 1996 

جتاري – جلسة 1997/5/12 ( .
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أما الشركات األجنبية فال يجوز لها – وفقاً للمادة 24 من قانون التجارة – انشاء فرع لها في الكويت، 
وال يجوز لها أن تباشر أعماال جتارية في الكويت إال عن طريق وكيل كويتي.

هل يجوز شهر إفالس التاجر بعد وفاته؟ وما شروط ذلك إن كان ؟67

اإلجابة : 
ديونه  دفع  الــذي وقف عن  التاجر  إفــالس  » يجوز شهر  أنه  التجارة على  قانون  املــادة 562 من  تنص 
العامة  النيابة  طلبته  لو  حتى  اإلفــالس،  ويطلب شهر   . التجارة  اعتزاله  أو  وفاته  بعد  حتى  التجارية، 
أو نظرته احملكمة من تلقاء نفسها، خالل السنتني التاليتني للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل 
التجاري« ومفاد ذلك أنه يجوز طلب شهر إفالس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد 
وفاته، على أنه يجب طلب شهر اإلفالس خالل السنتني التاليتني للوفاة ولو كانت النيابة هي التي طلبته 
أو نظرته احملكمة من تلقاء نفسها . وقد تغيا املشرع في حتديد هذه املدة أال يظل الورثة على الشك 
في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى ال يظل مصيرها معلقا لزمن غير معلوم . وهي مدة سقوط 
ال تقادم ويترتب على انقضائها سقوط احلق في طلب شهر اإلفالس ) الطعن رقم 257 لسنة 2002 

جتاري – جلسة 2003/3/30 – السنة 31 ج 1 ص 157 ( . 

هل يجوز شهر إفالس الشركة دون الشركاء املتضامنني فيها، وما احلكم إذا كان الشريك املتضامن 68
قد خرج من الشركة قبل صدور احلكم بشهر اإلفالس ؟

اإلجابة : 
إذا شهر إفالس الشركة فإنه – وفقاً للمادة 679 من قانون التجارة – يجب شهر إفالس جميع الشركاء 
بديون  ويلتزم شخصيا  التاجر  يكتسب صفة  املتضامن  الشريك  أن  إلى  ذلك  ويرجع  فيها،  املتضامنني 

الشركة ويتوقف عن الدفع عندما تتوقف الشركة عن الدفع .
وميتد شهر اإلفالس ليشمل – وفقاً للمادة سالفة البيان -  الشريك املتضامن الذي خرج من الشركة 
بعد وقوفها عن الدفع بشرط أن يكون شهر إفالس الشركة قد طلب قبل انقضاء سنتني من تاريخ شهر 

خروج الشريك في السجل التجاري.

ما هو أثر صدور احلكم بشهر اإلفالس على الدعاوى التي سبق أن رفعها الدائنون على املفلس 69
للمطالبة بديونهم؟ 

اإلجابة : 
تنص املادة 1/582 من قانون التجارة على أنه » ال يجوز بعد صدور حكم شهر اإلفالس رفع دعوى من 
املفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى اآلتية : ) أ ( الدعاوى املتعلقة باألموال والتصرفات التي 
ال ميتد إليها غل يد املفلس ) ب ( الدعاوى املتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها )ج( 
الدعاوى اجلنائية« . وتنص املادة 597 من ذات القانون على أنه » 1- يترتب على صدور احلكم بشهر 
اإلفالس وقف الدعاوى الفردية املرفوعة من الدائنني العاديني والدائنني أصحاب حقوق االمتياز العامة 
. 2- وال يجوز للدائنني املشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال املفلس، 
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وال امتام اإلجراءات التي بدأت قبل صدور احلكم بشهر اإلفالس ... « . ويدل ذلك على أن صدور حكم 
شهر اإلفالس يترتب عليه أن ميتنع على الدائنني العاديني والدائنني أصحاب حقوق االمتياز العامة رفع 
الدعاوى على املفلس للمطالبة بحقوقهم أو السير فيما سبق أن رفعوه منها، إذ تنشأ بقوة القانون جماعة 
الدائنني التي تضمهم جميعا وال يكون لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إال التقدم باملستندات التي 
تثبتها إلى مدير التفليسة الذي يختص بتحقيق هذه الديون على النحو الذي رسمه القانون ورفع أمر 
املتنازع عليه منها إلى قاضى التفليسة ليفصل في هذا النزاع وذلك حتى ال يتسابق هؤالء الدائنون في 
إقامة الدعاوى الفردية على املفلس والتنفيذ على  أمواله فتتحقق لبعضهم أفضلية على البعض اآلخر 
بغير وجه حق . وال يقع هذا الوقف بقوة القانون إذ أنه مقرر ملصلحة جماعة الدائنني فيتعني أن يتمسك 
به مدير التفليسة وال يجوز أن يطلبه املفلس وال أن تقضي به احملكمة من تلقاء ذاتها ) الطعن رقم 710 

لسنة 2004 جتاري – جلسة 2006/2/7 ( . 

متى يكون مديرو الشركة ذات املسئولية احملدودة مسئولني في أموالهم اخلاصة جتاه الغير عن 70
ديون الشركة؟ وما شروط ذلك؟ 

اإلجابة : 
تنص املادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن » للشركة ذات املسئولية احملدودة أن تتخذ اسما 
خاصا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من أغراضها . ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر . 
ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ) ذات مسئولية محدودة ( مع بيان رأس مال الشركة . ويجب أن يذكر 
كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعالناًتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو 
الشركة مسئولني بالتضامن في أموالهم اخلاصة جتاه الغير « ومفاد ذلك أن املشرع أوجب أن حتمل 
جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات املسئولية احملدودة من البياناًت ما ال يدع  مجاال للشك حول نوعها 
وحتديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البياناًت مسئولية مديرى الشركة بالتضامن في 
أموالهم اخلاصة جتاه الغير . إال أنه ملا كان املقصود من تقرير هذه املسئولية حماية الغير من اخلداع 
الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمني أوراقها ومطبوعاتها هذه البياناًت، فإنه يشترط لتطبيق 
هذا اجلــزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد حلق الغير من جراء ذلك . كما ال يكون للغير الرجوع على 
أموال مديرى الشركة إال إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها، إذ أنها املسئولة أصاًل أمام الغير في 
حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة ) الطعن رقم 790 لسنة 2004 جتاري – جلسة 

  . ) 2006/4/25

بالدين 71 اخل��اص��ة  أموالهم  ف��ي  املتضامنني  الشركاء  يطالب  أن  التضامن  شركة  ل��دائ��ن  يجوز  ه��ل   
املستحق على الشركة ؟

اإلجابة : 
» النص في املادة الرابعة من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن ) شركة التضامن هي 
شركة تؤلف بني شخصني أو أكثر حتت عنوان معني للقيام بأعمال جتارية، ويكون الشركاء فيها مسئولني 
على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ( وفي املادة 22 من ذات القانون على أن 
) لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك كان عضواً في 
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الشركة وقت التعاقد في أمواله اخلاصة . ويكون جميع الشركاء ملتزمني بالتضامن نحو دائنى الشركة 
... ( مفاده أن لدائن شركة التضامن احلق في توجيه املطالبة بدينه في ذمتها إليها وحدها أو إلى أي 
بغير قيد عليه، وذلك  املتضامنني معا  والشركاء  الشركة  إلى  أو  التعاقد  فيها وقت  كان عضواً  شريك 
ملسئولية الشركاء املتضامنني في أموالهم اخلاصة مسئولية مطلقة« ) الطعنان رقما 5،14 لسنة 1995 

جتاري – جلسة 1996/6/10 – السنة 24 ج 2 ص 38 ( . 

ما هي شركة احملاصة؟ وهل لها شخصية معنوية؟ وهل تخضع لنظام التصفية املقرر للشركات 72
التجارية؟

اإلجابة : 
تنص املادة 56 من قانون الشركات التجارية على أن » شركة احملاصة شركة جتارية تعقد بني شخصني 
أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العالقة فيما بني الشركاء، فال تسرى في حق الغير « وتنص 
املادة 57 من ذات القانون على أن »ال يخضع عقد شركة احملاصة للقيد في السجل التجاري وال للعالنية 

... « واملادة 59 على أن » ليس لشركة احملاصة شخصية معنوية ...« . 
ومفاد ما تقدم أن شركة احملاصة هي شركة مستترة تقوم بني الشركاء مبقتضى العقد وال وجود لها 
بالنسبة إلى الغير، وليست لها شخصية معنوية أو قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء املكونني لها، 
وبالتالي فليس لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للشركاء فيها . كما ال يرد عليها التصفية التي 
ترد على الشركات األخرى ألنها ال متلك احلصص املقدمة من الشركاء ) الطعنان رقما 332، 341 لسنة 

1995 جتاري – جلسة 1996/11/10 – السنة 24 ج 2 ص 272 ( . 

متى تتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركات أو على أحد الشركاء؟  ومتى تبدأ مدة التقادم؟  73

اإلجابة : 
 تنص املادة الثالثة من قانون الشركات التجارية على أن » في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم 
دعاوى دائني الشركة على الشركات بعد انقضاء خمس سنوات على انحالل الشركة، أو على خروج أحد 

الشركاء فيما يختص بالدعاوى املوجهة إلى هذا الشريك .
 وتسري مدة التقادم من يوم امتام الشهر في جميع احلاالت التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغالق 

التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها«.

يجوز 74 وه��ل  أحكامها   استئناف  ي��ج��وز  وم��ت��ى  الكلية   باحملكمة  اإلي��ج��ارات  دائ���رة  اختصاص  ه��و  م��ا 
الطعن بطريق التمييز في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف في هذه احلالة  ؟

اإلجابة : 
تنص املادة 24 من املرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن » تنشأ دائرة 
إيجارات لدى احملكمة الكلية تختص بالنظر في املنازعات املتعلقة باإليجار والتعويضات الناشئة عنه 
... «  ومفاد هذه املادة أن اختصاص دائرة اإليجارات باحملكمة الكلية ال ينعقد إال حيث تكون املنازعة 
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املعروضة على احملكمة متعلقة بحكم من أحكام املرسوم بالقانون املذكور الواردة في خصوص عالقة 
إيجارية تربط بني طرفيها )الطعن رقم 453 لسنة 2000 جتاري – جلسة 2001/1/27 ( . 

املنازعات  بكافة  اإليجارات تختص  دائرة  فإن  البيان  بالقانون سالف  املرسوم  األولى من  للمادة  ووفقاً 
املتعلقة بإيجار العقارات مبا في ذلك األراضي الفضاء املؤجرة للسكن أو لغير ذلك من األغراض، ماعدا 
األراضي الزراعية . وال يستثنى من هذا االختصاص إال املنازعات املتعلقة بعقود تشتمل على شروط 
جوهرية غير مألوفة في اإليجار العادى، أو كان القصد منها مجرد املضاربة لتحقيق ربح مادي، أو تكون 
واقعة على عني وما حتتويه من أموال تفوق في أهميتها العني املؤجرة بحسب قصد املتعاقدين والغاية 

من اإليجار ) الطعن رقم 358 لسنة 1999 جتاري – جلسة 2000/2/28 ( . 
وال يجوز الطعن في احلكم الصادر من دائرة اإليجارات بطريق االستئناف إال بسبب اخلطأ في تطبيق 
القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطالن في احلكم أو في اإلجراءات أثر في احلكم ) الفقرة 4 من املادة 

26 من املرسوم بالقانون ( . 
وإذا صدر حكم من محكمة االستئناف في منازعة مما تختص به دائرة اإليجارات فإن الطعن فيه بطريق 
التمييز يكون غير جائز ) الفقرة األخيرة من املادة 26 من املرسوم بالقانون ( . إال أن شرط ذلك أن 
يكون احلكم قد صدر في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام املرسوم بالقانون 
على قاعدة قانونية تضمنها قانون  بأن كان احلكم مؤسساً  الشرط  يتوافر هذا  لم  بيانه، فإن  املتقدم 
آخر كاملرافعات أو اإلثبات أو القانون املدني فإن احلكم في هذه احلالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن 
جلسة  بالتمييز للقواعد العامة الــواردة في قانون املرافعات ) الطعن رقم 754 لسنة 1999 جتاري – 

   . ) 2000/10/30

75
فهل  اختصاصها  ف��ي  ي��دخ��ل  ال  الكلية  باحملكمة  اإلي��ج��ارات  دائ���رة  على  امل��ع��روض  ال��ن��زاع  ك��ان  إذا 
تقضي بعدم االختصاص من تلقاء نفسها أم يتعني أن يدفع بذلك أمامها من أحد اخلصوم  وإذا 

قضت بعدم اختصاصها فهل يجوز الطعن في حكمها على استقالل ؟

اإلجابة : 
اختصاص دائرة اإليجارات لدى احملكمة الكلية بنظر املنازعات املتعلقة باإليجار – وفقاً للمادة 24 من 
هو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام  املرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات – 
العام، فتعتبر هذه املسألة قائمة في اخلصومة ومطروحة دائما على احملكمة ولو لم يدفع بها أمامها، 
فال يسقط احلق في إبداء الدفع بعدم االختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه اخلصوم. وتقضي به 

احملكمة من تلقاء ذاتها .
وكان مفاد نص املادة 128 من قانون املرافعات أن األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهى بها 
اخلصومة ال يجوز الطعن فيها على استقالل قبل صدور احلكم املنهى للخصومة كلها، واستثنى املشرع 
من ذلك األحكام الوقتية واملستعجلة واألحكام الصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ اجلبرى 
. فإذا كانت دائرة اإليجارات باحملكمة الكلية قد قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها 
إلى الدائرة التجارية، فإن هذا احلكم ال تنتهى به اخلصومة فال يجوز الطعن فيه على استقالل وال يندرج 
على سبيل احلصر   – البيان  سالفة   – التي حددتها املادة 128 مرافعات  حتت واحد من االستثناءات 
وأجازت الطعن فيها على استقالل . ) الطعن رقم 481 لسنة 2004 جتاري – جلسة 2005/12/13 – 

السنة 33 ج 3 ص 199 (.
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تعريفه 76 حيث  من   1978 لسنة   35 رق��م  اإلي��ج��ارات  قانون  في  اإلي��ج��ار  لعقد  القانوني  االم��ت��داد 
واالستثناءات الواردة عليه؟

اإلجابة : 
األصل أن اإليجار باعتباره عقداً مؤقتاًً أو زمنياً أن ينتهي بانقضاء املدة املعينة بالعقد وتضمن املرسوم 
بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ثمة استثناءات تخالف هذا األصل منها ما ورد بنص 
املادة 20 منه الذي حدد أسباباً معينة للمؤجر أن يطلب فيها إخالء املكان املؤجر وفيما عداها ال يجوز له 
إخالء املستأجر من العني املؤجرة وبذلك يضمن املستأجر البقاء في العني مادام قائماً بالتزاماته ويعتبر 
العقد ممتداً تلقائياً بقوة القانون ويستمر هذا االمتداد إلى أن ينهيه املستأجر مبحض رغبته أو ينهيه 
املؤجر بسبب من أسباب اإلخالء احملددة قانوناً. ومبدأ االمتداد القانوني يتعلق بالنظام العام وال يجوز 

االتفاق عند إبرام العقد على حرمان املستأجر منه وكل اتفاق من هذا النوع يرد عليه البطالن.
وأجاز القانون للمؤجر طلب إخالء املستأجر من املكان املؤجر في حاالت معينة وردت على سبيل احلصر 

في املادة 20 منه وهي:
عدم وفاء املستأجر باألجرة.   – 1

التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد اإليجار للغير دون إذن كتابي من املؤجر.   – 2
إساءة استعمال العني املؤجرة.   – 3

عدم ممارسة التجارة في العني املؤجرة لهذا الغرض وغلقها مدة جتاوز ستة أشهر.   – 4
5 –  أيلولة العني املؤجرة للسقوط أو صدور قرار ملزم بهدمها.

رغبة املالك في هدم العني املؤجرة إلعادة بنائها إذا كان قد مضى على البناء – األصلي – خمسة    – 6
وعشرون سنة على األقل أو إذا أضافت البلدية أراض إلى العقار ال تقل مساحتها عن عشرة في 

املئة من مساحته أو لرغبة املالك في إقامة مبان استثمارية أو جتارية حديثة.
رغبة املؤجر في تعلية املبنى وال يحكم باإلخالء في تلك احلالة واحلالة السابقة قبل احلصول على   – 7

التراخيص الالزمة من اجلهة املختصة.
إذا قامت باملالك حاجة للسكن في العقار بنفسه أو بإحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه أو كان    – 8

ال ميلك سوى املكان املؤجر ويرغب في سكناه.
إذا كانت العني املؤجرة واقعة ضمن سكن املالك اخلاص ورغب في استغاللها أو شغلها بنفسه أو    – 9

بأحد أصوله أو فروعه أو ممن يعولهم.
إذا احتاج القاصر خالل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد العني التي كان والده ميارس فيها    – 10
جتارته – سواء كانت مملوكة أو مخصصة له والتي يأجرها الوصي بعد وفاته للغير وذلك ملمارسة 

التجارة فيها ولم يكن له محل جتاري آخر.
إذا كانت العني املؤجرة محاًل ملزاولة التجارة أو إحدى املهن وصدور حكم قضائي أو قرار إداري   – 11

بإبعاد املستأجر.
وأضافت املادة 26 مكرر )ب( حالة جديدة حلاالت اإلخالء فأجازت للمؤجر إذا كانت العني مؤجرة    -
لغرض السكنى إنهاء عقد اإليجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان 

على مدة أطول.
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ما هي حاالت اإلخ��الء التي يجوز للقاضي فيها إمهال املستأجر مدة مناسبة لإلخالء وتعويضه 77
عنه؟

اإلجابة : 
العقارات للقاضي عند احلكم  القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار  املــادة 21 من  - وأجــازت 
باإلخالء في احلاالت املنصوص عليها في البنود 4، 6، 7، 8، 9، 10، املشار إليها أن ميهل املستأجر املدة 
املناسبة لتنفيذ احلكم على أال جتاوز ستة أشهر ويكون شغل املستأجر للعني املؤجرة خالل مهلة اإلخالء 
بدون مقابل وإذا قلت هذه املهلة عن ستة أشهر وجب احلكم بتعويض املستأجر مبا يكمل أجرة هذه املدة 
وفي احلالتني املنصوص عليهما في البندين 6، 7 يحكم القاضي للمستأجر إضافة إلى تعويضه مبا يكمل 
أجرة الستة أشهر إن قلت مهلة اإلخالء عن ستة أشهر بتعويض يعادل أجرة شهر عن كل سنة إذا زادت 

مدة انتفاعه بالعني املؤجرة على ستة سنوات مبا ال جتاوز أجرة ستة أشهر.

هل تشمل األحكام الصادرة في دعاوى اإليجارات بالنفاذ املعجل؟78

اإلجابة : 
- نصت املواد من 24 حتى 27 من املرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على 
األحكام املتعلقة باالختصاص وإجراءات التقاضي وقد رأى القانون أن الفائدة منه ال تتحقق على الوجه 
املنازعات  في  الفصل  ومختصرة ميكن عن طريقها  إجــراءات مبسطة  للتقاضي  إذا رسم  إال  املطلوب 
اإليجارية على وجه االستعجال فنصت الفقرة األولى من املادة 24 منه على إنشاء دائرة إيجارات لدى 
احملكمة الكلية تختص بالنظر في املنازعات املتعلقة باإليجار والتعويضات الناشئة عنه وأجازت الفقرة 
يطلب  التي ال  الدعوى  في  نهائياً  للفصل  أحد أعضائها  يندب  أن  الكلية  لرئيس احملكمة  منها  الثانية 
فيها اإلخالء وال جتاوز قيمتها ألف دينار ونصت الفقرة الثالثة على شمول جميع األحكام الصادرة في 

منازعات اإليجار – فيما عدا األحكام الصادرة باإلخالء – بالنفاذ املعجل.

هل يعاد اإلعالن في منازعات اإليجارات؟79

اإلجابة : 
رسم القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات في املادة 25 منه طريقة مبسطة لرفع الدعوى 
بقصد التيسير على املدعي وهذه الطريقة ليست التزامية فيجوز للمدعي أن يسلك الطريق املعتاد لرفع 

الدعوى:
- ومتشياً مع فكرة التيسير والسرعة نصت الفقرة األخيرة من املادة 25 من القانون على أن يكون اإلعالن 

في دعاوى إيجار العقارات ملرة واحدة.
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ما هي الدعاوى التي ال يجوز للمحكوم عليه فيها رفع اشكال في تنفيذها؟80

اإلجابة : 
نصت املادة 26 مكرر »أ« من املرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات املضافة 
بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على انه استثناء من أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال يجوز 
رفع إشكال في تنفيذ األحكام الصادرة في منازعات إيجار العقارات إال من غير احملكوم عليه.. يدل 
على أن احلق في رفع اإلشكال في األحكام الصادرة في منازعات اإليجار املنصوص عليها في القانون 
املشار إليه اصبح مقتصراً على غير احملكوم عليه حتى يأخذ هذا الغير فرصته في االتصال بقاضيه 
الطبيعي وبالتالي فال يجوز للمحكوم عليه في هذه املنازعات رفع إشكال في تنفيذ األحكام الصادرة 

عليه.

ما 81 بقيمة  املؤجر  إل��زام  العقد  انتهاء  بعد  يطلب  ان  اإلي��ج��ارات  لقانون  وفقًاً  للمستأجر  يجوز  هل 
أقامه األول من منشآت في العني أثناء اإليجار؟

اإلجابة : 
إيجار  لسنة 1978 في شأن  رقم 35  بقانون  املرسوم  املــادة 23 من  من  األخيرة  الفقرة  نصت 
العقارات على أن »وإذا كان املستأجر قد أوجد في العني املؤجرة بناء أو غرساً أو غير ذلك من 
التحسينات فله عند انقضاء اإليجار ان يتركها أو ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم 
يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك« يدل على حق املستأجر على ما استخدمه في العني املؤجرة 
من منشآت أو غرس تقتصر على ازالتها على نفقته دون اضرار بالعقار أو تركها دون ان يكون له 

احلق في مطالبة املؤجر بقيمتها ما لم يكن هناك اتفاق بينهما يقضي بغير ذلك.

ما هي املسائل التي تختص بها الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية  ؟82

اإلجابة : 
لنظر  الكلية  باحملكمة  دائــرة  بإنشاء  لسنة 1981   20 رقــم  بالقانون  املرسوم  من  األولــى  املــادة  حــددت 
املنازعات اإلدارية – واملعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 – املسائل التي تختص بها هذه الدائرة وتكون 

لها فيها والية قضاء اإللغاء والتعويض وهي : 
املنازعات اخلاصة باملرتبات واملعاشات واملكافآت والعالوات املستحقة للموظفني املدنيني أو  أواًل :  

لورثتهم . 
الوظائف  بالتعيني في  القرارات اإلداريــة الصادرة  بإلغاء  الشأن  التي يقدمها ذوو  الطلبات  ثانيًا :  

العامة املدنية . 
الطلبات التي يقدمها املوظفون املدنيون بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بالترقية .  ثالثًا :  

الطلبات التي يقدمها املوظفون املدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع  رابعًا :  
جزاءات تأديبية عليهم.
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القرارات  النهائية عدا  اإلداريــة  القرارات  بإلغاء  الهيئات  أو  األفــراد  يقدمها  التي  الطلبات  خامسًا :  
الصادرة في شأن مسائل اجلنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيني وتراخيص إصدار الصحف 

واملجالت ودور العبادة . 
كما تختص الدائرة اإلدارية – وفقاً للمادة الثانية من ذات املرسوم بالقانون – وحدها بنظر املنازعات 
التي تنشأ بني اجلهات اإلدارية واملتعاقد اآلخر في عقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد أو أي عقد 

إداري آخر وتكون لها فيها والية القضاء الكامل .

كيف يتم تشكيل هيئة التحكيم القضائي  وما هي املسائل التي تختص بها  وهل يجوز الطعن في 83
احلكم الصادر منها ؟

اإلجابة : 
التحكيم  القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن  للمادة األولى من  وفقاً   – القضائي  التحكيم  تشكل هيئة 
القضائي  في املواد املدنية والتجارية – من ثالثة من رجال القضاء واثنني من احملكمني، يختار كل من 
أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بني احملكمني املقيدين باجلداول املعدة لذلك بإدارة التحكيم 
مبحكمة االستئناف أو من غيرهم . وفي حالة عدم قيام أي من طرفى التحكيم بذلك خالل العشرة 
أيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعني اإلدارة املذكورة احملكم صاحب الدور بجدول 
احملكمني املتخصصني في موضوع النزاع لعضوية الهيئة . وتكون رئاسة الهيئة ألقدم األعضاء من رجال 

القضاء على أن يكون بدرجة مستشار . 
وتختص هيئة التحكيم – وفقاً للمادة الثانية من ذات القانون – باملسائل اآلتية : 

الفصل في املنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها . كما تختص بالفصل في املنازعات    – 1
الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه املنازعات بطريق التحكيم، 

ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك .
األشخاص  أو  أو اجلهات احلكومية  ــوزارات  ال بني  تقوم  التي  املنازعات  دون غيرها في  الفصل    – 2
هذه  بــني  فيما  أو  بالكامل،  مالها  رأس  الــدولــة  متلك  التي  الــشــركــات  وبــني  العامة  االعتبارية 

الشركات. 
الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها األفراد أو األشخاص االعتبارية اخلاصة ضد الوزارات    – 3
أو اجلهات احلكومية أو األشخاص االعتبارية العامة في املنازعات التي تقوم بينهم . وتلتزم هذه 

اجلهات بالتحكيم ما لم تكن املنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء . 
القانون  العاشرة من  املادة  التحكيم قوة األمر املقضى، لكن أجازت  وحتوز األحكام الصادرة من هيئة 

سالف البيان الطعن عليها بطريق التمييز في األحوال اآلتية : 
مخالفة القانون أو اخلطأ في تطبيقه أو تأويله .  أ –  

إذا وقع بطالن في احلكم أو في اإلجراءات أثر في احلكم .  ب – 
األمر  حــاز حجية  اخلصوم  ذات  بني  حكم سبق صــدوره  خــالف  على  التحكيم  هيئة  إذا قضت  ج –  

املقضى، سواء صدر من احملاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم .
إذا حتقق سبب من األسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر .  د –  

وال يجوز الطعن على احلكم الصادر من هيئة التحكيم بأى طريق آخر من طرق الطعن .  
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احلكم 84 طلب  أو  احلكم  ه��ذا  استئناف  يجوز  فهل  حكمه  االختيارى  التحكيم  في  احملكم  أص��در  إذا   
ببطالنه؟ وما هي األحوال التي يجوز فيها ذلك ؟

اإلجابة : 
األصل عمال باملادة 186 من قانون املرافعات هو عدم جواز استئناف حكم احملكم، إال إذا اتفق اخلصوم 
اتفاق الحــق . وفــي حالة وجــود هذا  التحكيم أو في  اتفاق  على خــالف ذلــك قبل صــدوره ســواء في 
االتفاق يرفع االستئناف أمام احملكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد املقررة الستئناف األحكام 

الصادرة من احملاكم .
وحكمة منع استئناف حكم احملكم عند عدم وجود االتفاق سالف الذكر – وعلى ما أفصحت عنه املذكرة 
اإليضاحية لقانون املرافعات – هي أن اخلصوم ما التجأوا إلى التحكيم – في األغلب األعم - إال رغبة 
في تبسيط اإلجراءات على أنفسهم باختيار طريق معفى – كأصل عام – من إجراءات املرافعات، مما 
التحكيم،  دوافعهم األساسية الختيار طريق  باالستئناف مفوتا عليهم أحد  فيه  الطعن  باب  فتح  يجعل 

ومنطويا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفى . 
لكل ذى شأن أن يطلب بطالن حكم  في الفقرة الثالثة من املادة 186 سالفة البيان –  وأجاز املشرع – 

احملكم الصادر نهائيا وذلك في األحوال اآلتية ولو اتفق قبل صدوره على خالف ذلك : 
إذا صدر بغير اتفاق حتكيم أو بناء على اتفاق حتكيم باطل أو سقط بتجاوز امليعاد أو إذا كان  أ –  

احلكم قد خرج عن حدود االتفاق على التحكيم .
إذا حتقق سبب من األسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر . ب –  

إذا وقع بطالن في احلكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في احلكم .   ج –  

85
51 لسنة 1984؟  وما   ما املقصود بحضانة الصغير شرعا وفقًا لقانون األح��وال الشخصية رقم 
هو ترتيب من لهن احلق في احلضانة من النساء؟  وهل يثبت حق احلضانة للرجال  وما احلكم 

إذا تساوى املستحقون للحضانة ؟

اإلجابة : 
املقصود باحلضانة : من املقرر أن احلضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته وتعهده بتدبير طعامه 
وملبسه ونومه وتنظيفه والقيام بجميع شئونه التي بها صالح أمره، ممن له حق تربيته شرعا ) الطعن 

رقم 93 لسنة 1998 أحوال – جلسة 1999/1/9 ( . 
ترتيب من لهن احلق في احلضانة من النساء : األصل في احلضانة أن تكون للنساء، وقد حددت 
املادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن األحوال الشخصية – في البند )أ( – من لهن احلق 
في احلضانة من النساء على الترتيب الوارد بها . فيكون حق احلضانة أوالً لألم سواء أكانت زوجة ألبي 
الصغير أم مطلقة، ثم ألم األم وإن علت . واملراد أم األم من جهة األم أو من جهة األب وتقدم جهة اإلناث 
. ثم للخالة وتقدم خالة احملضون الشقيقة ثم اخلالة ألم ثم اخلالة ألب . ويكون حق احلضانة بعد ذلك 

خلالة األم ثم لعمة األم ثم للجدة ألب . 
ويأتي في ترتيب املستحقات للحضانة من النساء بعد اجلدة ألب األخت، ولكن يستحق احلضانة قبلها 
األب، فإن لم توجد جدة من جهة األب انتقلت احلضانة إلى األب ثم إلى أخت احملضون الشقيقة ثم 
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التي ألم ثم التي ألب . 
وتثبت احلضانة بعد األخت للعمة، ثم لعمة األب، ثم خلالة األب، ثم لبنت األخ، ثم لبنت األخت، ويقدم 

في جميع هؤالء الشقيق ثم ألم ثم ألب .
املستحقون للحضانة من الرجال : إذا لم يوجد مستحق للحضانة ممن عددهم البند ) أ ( من املادة 
189 سالفة البيان، انتقل احلق في احلضانة – وفقاً للبند ) ب ( من ذات املادة – إلى الوصي املختار، 
ثم األخ، ثم اجلد العاصب، ثم اجلد الرحمي، ثم ابن األخ، ثم العم، ثم ابن العم . بتقدمي الشقيق ثم ألم 

ثم ألب متى أمكن ذلك . 
تساوى املستحقني للحضانة : إذا تساوى املستحقون للحضانة، كأن يكون للمحضون أكثر من خالة 
شقيقة، فإن القاضي هو الذي يختار األصلح منهم للمحضون، وذلك عماًل بنص البند ) ج ( من املادة 

189 سالفة البيان . 

ما هي الشروط الواجب توافرها في املستحق للحضانة؟  ومتى تنتهى احلضانة ؟86

اإلجابة : 
قانون  من  املــادة 190  من   ) أ   ( البند  حــدد   : الــواجــب توافرها في املستحق للحضانة  الــشــروط 
األحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 الشروط الالزم توافرها – بصفة عامة – في مستحق احلضانة 
وهي: البلوغ والعقل، واألمانة بحفظ كل من الدين واملال، والقدرة على تربية احملضون وصيانته صحياً 

وخلقياً.
ويشترط في احلاضن – وفقاً للبند ) ب ( من ذات املادة – أن يكون محرماً لألنثى . فال يكون للرجل 
احلق في حضانة ابنة عمه لعدم احملرمية بينهما ويقدم عليه من كان محرماً لها . كما يشترط أن يكون 
عند احلاضن من يصلح للحضانة من النساء، فإن لم يكن عنده من يصلح لذلك من النساء فال حق له 

في احلضانة . 
وال يشترط اسالم احلاضنة أما كانت أو غيرها، فتستحق احلاضنة غير املسلمة حضانة الولد املسلم 
– وفقاً للمادة 192 من القانون سالف البيان – وذلك حتى يعقل األديان أو يخشى عليه أن يألف غير 
االسالم وإن لم يعقل األديان. وفي جميع األحوال ال يجوز ابقاء احملضون عند هذه احلاضنة بعد بلوغ  

السابعة من عمره . 
انتهاء احلضانة : النص في املادة 194 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن األحوال الشخصية 
على أن »تنتهى حضانة النساء للغالم بالبلوغ ، ولألنثى بزواجها ودخول الزوج بها « وفي املادة 208 من 
ذات القانون على أن »يخضع للوالية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً، أو يتما اخلامسة 
عشرة من العمر عاقلني .. « مفاده أن حضانة النساء لألنثى ال تنتهى ببلوغها سنا معينة وإمنا بزواجها 
ودخول زوجها بها ... أما بالنسبة للذكر فإن حضانة النساء له تنتهى بالبلوغ ويكون إما بظهور العالمات 
الطبيعية املعروفة أو بامتام الذكر اخلامسة عشرمن العمر دون ظهورها ) الطعن رقم 46 لسنة 1997 

أحوال – جلسة 1997/11/8 ( .  
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51 لسنة 1984 في شأن 87 هل يجوز القضاء لألعمام والعمات برؤية احملضون وفقًا للقانون رقم 
األحوال الشخصية ؟ وما هي أحكام الرؤية وفقًا لهذا القانون ؟

اإلجابة : 
النص في املادة 196/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن األحوال الشخصية على أن » حق الرؤية 
لألبوين ولألجداد فقط « مفاده أن حق رؤية الصغير قاصر على األبوين واألجــداد فقط دون سواهم 
وال يتعداهم إلى األعمام والعمات . » فإذا قضى احلكم بتمكني العمة من رؤية ابنة أخيها فإنه يكون قد 
خالف القانون« ) الطعن رقم 293 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 2003/11/16 – السنة 31 ج 

3 ص 446 ( . 
واألصل في الرؤية – وفقاً للمادة سالفة البيان – أن تكون لدى من بيده الولد، وعند عدم االتفاق على زمان 
ومكان الرؤية يعني القاضي موعدا دوريا ومكانا مناسبا . ويراعى في حتديد املكان أن يتمكن فيه بقية 
أهل الولد من رؤيته، والقصد من ذلك – وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية – حتقيق التعاطف 

والتآلف األسرى وصلة األرحام، وحتى ال يبقى مجال ألي شوائب ترسب في نفسية احملضون. 

ما املقصود بنشوز الزوجة؟  وما أثره  وكيف يثبت  ؟88

اإلجابة : 
من  املــادة 87/أ  أوضحت  حسبما   – ذلك  ويتحقق  الــزوج،  االمتناع عن طاعة  الزوجة  بنشوز  املقصود 
القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن األحوال الشخصية – » إذا امتنعت الزوجة عن االنتقال إلى منزل 
الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها « . واألثر الذي يترتب على 

نشوز الزوجة – وفقاً للمادة سالفة البيان – هو سقوط حقها في النفقة مدة االمتناع الثابت قضاء .
إال بامتناع  للبند ) ب ( من املادة 87 سالفة البيان –  وفقاً  وال يثبت نشوز الزوجة املسقط لنفقتها – 
تنفيذ  عن  وامتناعها  عليها  طاعة  دعوى  إقامة  الزمه  بالطاعة، مبا  النهائي  احلكم  تنفيذ  عن  الزوجة 
احلكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج بعد إعالنها به ) الطعن رقم 251 لسنة 2000 أحوال – جلسة 

 . ) 2001/4/15

ما هي شروط ثبوت النسب بالفراش؟  وإذا ثبت كيف ينفيه الرجل  ؟89

اإلجابة : 
» مفاد املواد 166، 169، 176، 177 من قانون األحوال الشخصية أنه يشترط لثبوت نسب الولد من أبيه 
بالفراش قيام عالقة زوجية صحيحة بني املرأة والرجل وأن ميضي على عقد الزواج أقل مدة حمل وهي 
ستة أشهر قمرية مع إمكان التالقى بني الطرفني، فإذا توافر ما تقدم وثبت النسب بهذا الطريق وأراد 
الرجل أن ينفيه فإنه عليه طبقا لنص املادتني 176، 177 من القانون السالف القيام بذلك خالل سبعة 
أيام من تاريخ الوالدة أو العلم بها وأن يتخذ إجراءات دعوى اللعان قبل مضى خمسة عشر يوماً من هذا 
التاريخ، فإن لم يسلك هذا الطريق في تلك املواعيد فال تقبل دعواه في هذا الصدد« ) الطعن رقم 140 

لسنة 2000 أحوال – جلسة 2001/1/27 ( . 
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تبني 90 إذا  احلكم  وم��ا  ؟  لزوجته  بالنسبة  بذلك  احلكم  أث��ر  وم��ا  ؟  ميتًا  املفقود  باعتبار  يحكم  متى 
حياته؟   

اإلجابة : 
يحكم مبوت املفقود – وفقاً للمادة 146 من قانون األحوال الشخصية – إذا كان الفقد في ظروف يغلب 
فيها الهالك، بعد أربع سنني من تاريخ فقده . أما في األحوال األخرى – أي إذا كان الفقد في ظروف 
معتادة ال يغلب فيها الهالك – فيفوض أمر املدة إلى القاضي وذلك بعد التحرى عنه ملعرفة إن كان حيا 

أو ميتا . 
ويترتب على احلكم مبوت املفقود – وفقاً للمادة 147 من ذات القانون – أن تعتد زوجته عدة الوفاة من 

وقت صدور احلكم . وبانقضاء العدة يكون لها الزواج إذا شاءت.
وحددت املادة 148 من القانون سالف البيان حكم زوجة املفقود إذا تبني حياته بعد صدور احلكم مبوته، 
فاألصل أن تعود لزوجها الذي كان مفقودا . لكنها تكون للزوج الثانى إذا تزوجها بعقد صحيح بعد انقضاء 

عدتها ودخل بها غير عالم بحياة األول . 

ما هو اختصاص احملكمة الدستورية  وكيف ترفع املنازعات والطعون وطلبات التفسير إليها  وما 91
حجية األحكام الصادرة منها  ؟

اإلجابة : 
اختصاص احملكمة الدستورية : تختص احملكمة الدستورية دون غيرها – وفقاً للمادة األولى    – 1
من قانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 – بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في املنازعات 
املتعلقة بدستورية القوانني واملراسيم بقوانني واللوائح، وفي الطعون اخلاصة بانتخاب مجلس األمة 

أو بصحة عضوية أعضائه. 
املادة  نصت    : الدستورية  إلى احملكمة  التفسير  والطعون وطلبات  املنازعات  رفع  كيفية    – 2
إلى احملكمة  املنازعات  أن ترفع  البيان على  الدستورية سالف  انشاء احملكمة  الرابعة من قانون 

الدستورية بإحدى الطريقتني اآلتيتني : 
بطلب من مجلس األمة أو من مجلس الوزراء . ) أ (  

إذا رأت إحدى احملاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع  ) ب (  
جدى تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون 
أو مرسوم بقانون أو الئحة توقف نظر القضية وحتيل األمر إلى احملكمة الدستورية للفصل فيه.

أما الطعون اإلنتخابية اخلاصة مبجلس األمة، فوفقاً للمادة اخلامسة من القانون سالف البيان 
تقدم إلى احملكمة من ذوى الشأن مباشرة، أو بطريق اإلحالة من مجلس األمة وفقاً لإلجراءات 

املقررة لديه في هذا الشأن .
وأبانت املادة األولى من الئحة احملكمة الدستورية كيفية عرض طلبات تفسير النصوص الدستورية على 
احملكمة، بأن يكون ذلك بطلب من مجلس االمة أو مجلس الوزراء يتضمن النص الدستورى املراد تفسيره 

واملبررات التي تستدعى التفسير.
حجية أحكام احملكمة الدستورية : » احلكم الصادر من احملكمة الدستورية بعدم دستورية    – 3
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على نحو ما تقضي  قانون أو الئحة هو تقرير بإبطاله وانهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن – 
به املادة 173 من الدستور – وهو حكم ملزم للكافة ولسائر احملاكم إعماال لنص املادة األولى من 
القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء احملكمة الدستورية« ) الدعوى رقم 5 لسنة 2005 دستورى – 

جلسة 2005/6/22 ( .  

الدائرة العمالية.. ما هي طبيعة وحدود اختصاصها وحدود النصاب االنتهائي لها؟92

اإلجابة : 
املشرع أنشأ مبقتضى املادة األولى من املرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة باحملكمة الكلية ناط 
بها دون غيرها الفصل في املنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانني الصادرة في شأن العمل 
وتنظيم العالقة بني العمال وأصحاب األعمال في القطاع األهلي وقطاع األعمال النفطية وكذلك طلبات 
التعويض املترتبة على هذه املنازعات وهو ما يستلزم أن تكون املنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانونني 
املنظمني للعمال في القطاع األهلي وقطاع األعمال النفطية أو أي قانون آخر ينظم العالقة بني العمال 

وأصحاب األعمال وكذلك طلبات التعويض املترتبة عليها.
وفيما يتعلق بحدود النصاب االنتهائي للدائرة العمالية فإن نصوص املرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 
املشار إليه قد خلت مما يفيد اخلروج باألحكام الصادرة من الدائرة العمالية عن القواعد العامة في 
االستئناف ومن ثم يعتبر احلكم الصادر من تلك الدائرة انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوي مما يدخل في 

النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية والذي حددته املادة 34 من قانون املرافعات بخمسة آالف دينار.

93

ما هو اختصاص الدائرة العمالية باحملكمة الكلية  وإذا كان املورث قد توفى بسبب إصابته التي 
إحداث  في  تسبب  ال��ذي  العامل  على  دعواهم  الورثة  فأقام  العمل،  تأديته  وبسبب  أثناء  حدثت 
ذات  – وهي  العامل  يتبعها  التي  الشركة  وعلى  جزائى،  بحكم  خطئه  ثبوت  إلى  استنادًا  إصابته 
– استنادًا إلى مسئولية املتبوع عن فعل تابعه. فهل تختص الدائرة  الشركة التي يتبعها املورث 

العمالية بنظر هذه الدعوى؟  

اإلجابة : 
تنص املادة األولى من املرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بانشاء دائرة عمالية باحملكمة الكلية على 
أن تختص هذه الدائرة دون غيرها » بالفصل في املنازعات العمالية أيا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق 
أحكام القوانني الصادرة في شأن العمل وتنظيم العالقة بني العمال وأصحاب األعمال في القطاع األهلي 

وقطاع األعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض املترتبة على هذه املنازعات.
وملا كانت العبرة في حتديد االختصاص النوعى لكل جهة قضائية هي مبا يوجهه املدعى في دعواه من 
طلبات . فإذا كانت الدعوى قد حتدد نطاقها مبطالبة الورثة بالتعويض عن األضرار التي حلقتهم من جراء 
وفاة مورثهم استناداً ألحكام املسئولية التقصيرية بالنسبة للمتسبب في احلادث لثبوت خطئه بحكم جزائى، 
ومسئولية الشركة التي يتبعها عن عمله غير املشروع . فإن الدعوى بهذه املثابة ال تكون ناشئة عن عقد العمل 
وبالتالي ال يصدق عليها وصف املنازعة العمالية وال تدخل من ثم في االختصاص النوعى للدائرة العمالية 

باحملكمة الكلية ) الطعن رقم80 لسنة 1997مدني – جلسة 1998/1/19 – السنة 26ج1 ص414 (. 
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ما هي إجراءات رفع الدعوى العمالية إلى احملكمة؟ وما األثر املترتب على قضاء احملكمة باعتبار 94
الدعوى العمالية كأن لم تكن وما اإلجراءات التي تتبع لرفع دعوى عمالية جديدة ؟

اإلجابة : 
تنص الفقرة األولى من املادة 146 من  القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي على 
أنه )يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو املستحقون عنه إلى إدارة العمل املختصة، وتقوم 
اإلدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من ميثلهما، وإذا لم توفق اإلدارة إلى تسوية النزاع وديا تعني عليها 
خالل شهر من تاريخ تقدمي الطلب إحالته إلى احملكمة الكلية للفصل فيه. وكان احلكم في القانون امللغي 
وفقاً ملا كانت  تنص عليه الفقرة الثانية من املادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل 
في القطاع األهلي على أنه » ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل 
وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفى النزاع واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية النزاع بينهما وديا . فإذا 
لم تتم التسوية الودية تعني على وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل خالل اسبوعني من وقت تقدمي العامل 
للطلب إحالة النزاع إلى احملكمة الكلية ... « ويدل ذلك أنه يجب على العامل أن يسلك هذا الطريق، مما 
مؤداه أن الطلب املقدم منه إمنا هو – في حالة عدم التسوية – اإلجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية 
وهو الوسيلة القانونية التصال احملكمة بالدعوى، فال يسوغ تبعاً لذلك أن يكون للعامل رفع دعواه سواء 
بصحيفة تودع إدارة كتاب احملكمة طبقا للقاعدة العامة التي نصت عليها املادة 45 من قانون املرافعات 

أو بأى طريق آخر )الطعنان رقما 67، 68 لسنة 1999 عمالى – جلسة 2000/9/25 ( . 
في  اخلصومة  زوال  عليه  يترتب  القضاء  هذا  فإن  تكن،  لم  كأن  العمالية  الدعوى  باعتبار  قضى  وإذا 
الدعوى وزوال كافة اآلثار املترتبة عليها مبا الزمه زوال الطلب السابق عليها باعتباره اإلجراء الذي تبدأ 
به املطالبة القضائية في الدعاوى العمالية على نحو ما سلف . فإذا أقيمت دعوى جديدة بذات الطلبات 
مبوجب صحيفة أودعت إدارة كتاب احملكمة مباشرة دون أن يسبقها بطلب إلى وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني ) الطعن رقم 87 لسنة 2000 عمالي 

– جلسة 2000/5/7 ( .

هل يجوز للعامل إضافة طلبات جديدة أثناء نظر الدعوى العمالية خالف الطلبات املبداة بطلبه 95
املقدم إلدارة العمل املختصة ؟

اإلجابة : 
طبقا ملفاد نص املادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي أن يسبق 
التسوية  العامل إلى إدارة العمل للمطالبة بحقوقه وهذا الطلب تبدأ به مساعي  الدعوى طلب يقدمه 
الودية بني العامل وصاحب العمل وإذا لم تتم التسوية تعني إحالة النزاع إلى احملكمة الكلية ومن ثم فإن 
هذا الطلب يعتبر هو اإلجراء الذي تبدأ به إجراءات املطالبة القضائية غير أن العامل ال يتقيد بحدود 
الطلبات املقدمة منه واملبينة في الطلب املشار إيه وإمنا يجوز له أن يضيف إليها – أثناء نظر الدعوى 

العمالية – طلبات جديدة أخرى مادام أنها ناشئة عن عقد العمل ذاته.
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96
ينقطع  وه��ل  العقد؟   انتهاء  بعد  بحقوقه  للمطالبة  العامل  يقيمها  التي  ال��دع��وى  تتقادم  متى 
التقادم إذا أقام العامل دعواه مباشرة أمام القضاء دون تقدمي طلب إلى وزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل ؟

اإلجابة : 
النص في املادة 144 من القانون رقم 6 لسنة 2010 تنص على أنه )ال تسمح عند اإلنكار - مبضي سنة 
القانون، ويسري  إلى أحكام هذا  التي يرفعها العمال استناداً  انتهاء عقد العمل - الدعاوى  من تاريخ 
على االنكار احكام الفقرة )2( من املادة 442 من القانون املدني مفاده - وعلى ما أفصحت عنه املذكرة 
حقوقهم  على  وضمان حصولهم  العمال  حماية  في  املشرع  من  امعانا  أنه   - القانون  لهذا  اإليضاحية 
الدعاوى  فيها على  املوجودة  الضمانات  بكافة  املدني  القانون  املــادة 442 من  العمالية فقد طبق حكم 
املرفوعة منهم - خالفاً ملا كان متبعاً في ظل املادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل 
في القطاع األهلي امللغي - حيث أنه في ظل القانون احلالي يجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى 
أن يحلف اليمني بأنه أدى الدين للعامل فعال فإذا كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف 
اليمني بأنه ال يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه، وتوجه احملكمة هذا اليمني من تلقاء نفسها ...« 
يدل على أن مطالبة العامل بحقوقه استناداً إلى أحكام القانون املشار إليه ال يجوز سماعها بعد مضي 
سنة من وقت انتهاء العقد، وأن التاريخ الذي يبدأ منه سريان املدة املقررة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ 
انتهاء عقد العمل ألنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة األداء قبل صاحب العمل 

دون تفرقة بني حق وآخر . 
املترتب على املطالبة القضائية يستلزم صحة هذه املطالبة شكال وموضوعا،  التقادم  انقطاع  وملا كان 
فإن رفع العامل دعواه العمالية مباشرة دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون وهوتقدمي طلب إلى وزارة 
قبلها مستمرا في  بدا  الذي  التقادم  ويعتبر  التقادم  في قطع  أثراً  تنتج  والعمل ال  اإلجتماعية  الشئون 

سريانه. 

وقوع 97 اثبات  يلزم  وه��ل  العمل؟  صاحب  من  تعويضًا  يستحق  فمتى  ح��ادث  في  العامل  أصيب  إذا    
خطأ في جانبه؟ وما هي احلاالت التي ال يستحق فيها العامل تعويضًا ؟

اإلجابة : 
تنص املادة 94 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي على أنه )للعامل املصاب 
أو املستحقني عنه احلق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض املهنة طبقاً للجدول الذي يصدر بقرار 
من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة(، ومفاد ذلك أن مناط اعتبار اإلصابة إصابة عمل أن تكون 
إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئاً عن طبيعة العمل وظروف أدائه، بأن تكون 
اإلصابة قد حدثت في العمل أو في الطريق إلى العمل أو العودة منه، ويقع على العامل إثبات ذلك وال 
يكلف العامل بعد ذلك -على ما أفصحت عنه املذكرة التفسيرية للقانون - بإثبات صدور خطأ من رب 

العمل أو من ينوب عنه.
ويسقط حق العامل في التعويض في حالتني أوردتهما املادة 95 من القانون سالف الذكر وهما :

1( إذا ثبت من التحقيق أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
2( إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود في جانب العامل ويعتبر في حكم ذلك كل فعل 
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يأتيه العامل املصاب حتت تأثير اخلمر أو املخدرات وكل مخالفة للتعليمات اخلاصة بالوقاية من أخطار 
العمل وأضرار املهنة املعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل . هذا ما لم تنشأ عن اإلصابة وفاة العامل 
أو تخلف عجزاً مستدمياً تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي، إذ أن العدالة اإلجتماعية تقتضي رعاية 

هذا العامل وأسرته من بعده .
وكان احلكم في القانون امللغى رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع األهلي )م 65( أن تكون 
اإلصابة قد حدثت أثناء العمل وبسببه. )طعن متييز رقم 217 لسنة 2004 عمال جلسة 2005/9/26(.

م��ا ه��ي األح���وال ال��ت��ي  يجوز فيها للعامل أو  لصاحب العمل  إن��ه��اء عقد ال��ع��م��ل؟  وم��ا ه��ي  اآلثار 98
املترتبة على ذلك؟

اإلجابة : 
فرق املشرع في القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي بني حالتني إذا كان عقد 

العمل غير محدد املدة أو إذا كان محدد املدة.
أواًل - إذا كان عقد العمل غير محدد املدة :

فقد نصت املادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه )إذا كان عقد العمل غير محدد املدة جاز لكل من 
طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف اآلخر ويكون اإلخطار على الوجه اآلتي :

قبل إنهاء العقد بثالثة أشهر على األقل بالنسبة للعمال املعينني بأجر شهري. أ (  
قبل إنهاء العقد بشهر على األقل بالنسبة للعمال اآلخرين، فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد  ب(  
مدة اإلخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف اآلخر بدل مهلة اإلخطار مساوياً ألجر العامل عن نفس 

املدة.
إذا كان اإلخطار باإلنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاماًل في األسبوع  ج(  
أو ثماني ساعات أثناء األسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجره عن يوم أو ساعات 
الغياب. ويكون للعامل حتديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم 

السابق للغياب على األقل.
العامل  مدة خدمة  احتساب  مع  اإلخطار  مهلة  أثناء  العمل  من  العامل  يعفي  أن  العمل  لصاحب  د( 
مستمرة إلى حني انتهاء تلك املهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصاً استحقاق العامل أجره 

عن مهلة اإلخطار.
ونصت املادة 45 من ذات القانون على أنه ) ال يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد املخول له 

مبقتضى املادة السابقة أثناء متتع العامل بإجازة من اإلجازات املنصوص عليها في هذا القانون(.
أو بسبب نشاطه  العامل دون مبرر  إنهاء خدمة  أنه )ال يجوز  القانون على  املــادة 46 من هذا  ونصت 
النقابي أو التمتع بحقوقه املشروعة وفقاً ألحكام القانون، كما ال يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب اجلنس 

أو األصل أو الدين(.
ومفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية لهذا القانون أنه أجاز لطرفي عقد العمل غير 
محدد املدة - سواء العامل أو صاحب العمل - إنهائه بشرط إخطار الطرف اآلخر في املدة التي حددها 
النص مع إلزام رب العمل الذي أنهى العقد بالتعويض، إذا كان إنهاء اخلدمة دون مبرر أو بسبب نشاط 
الدين، كما حظر  أو  أو األصل  أو بسبب اجلنس  املطالبة بحقوقه املشروعة  أو بسبب  النقابي  العامل 
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املشرع على صاحب العمل إنهاء العقد حال متتع العامل بإجازة.
ومما هو جدير باإلشارة أن مؤدى املادة 48 من ذات القانون أنه للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار 

مع استحقاقه ملكافأة اخلدمة في األحوال املبينة باملادة املذكورة.
ثانيًا - إذا كان عقد العمل محدد املدة:

فقد نصت املادة 47 من القانون املذكور على أنه )إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام أحد طرفيه بإنهائه 
بغير حق التزم بتعويض الطرف اآلخر عما أصابه من ضرر على أال يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر 
العامل عن املدة املتبقية من العقد، ويراعى في حتديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف اجلاري وطبيعة 
العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة االعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، وتخصم من 

قيمة التعويض ما قد يكون مستحقاً للطرف اآلخر من ديون(.
يدل وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية أنه إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام أحد طرفيه 
بإنهائه قبل موعد انتهائه ودون أن يكون له حق في ذلك التزم بتعويض الطرف اآلخر مبا يساوي أجر 
العامل عن املدة املتبقية في العقد وقد قررت هذه املادة املقاصة بني ما يستحق من تعويض وما قد يكون 

مستحقا للطرف اآلخر من ديون.
كما أنه يجوز لرب العمل أن يفصل العامل سواء كان العقد محدد املدة أو غير محدد في أحوال معينة 

على نحو ما سيرد توضيحه في اإلجابة على السؤال التالي.

ما هي احلاالت التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة، وما هي أحوال استحقاق 99
العامل للمكافأة رغم الفصل؟  

اإلجابة : 
نص املادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي على أنه - مع مراعاة 
أحكام املادة )37( من هذا القانون، والتي ال جتيز توقيع جزاء على العامل إال بعد إبالغه مبا هو منسوب 

إليه وسماع أقواله في حتقيق يثبت في محضر يودع مبلف العامل اخلاص -
لصاحب العمل أن يفصل العامل دون أخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد األفعال  أ -  

التالية:
إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.   )1

إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.   )2
إذا أفشى العامل األسرار اخلاصة باملنشاة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة    )3

لها.
أما بخصوص احلاالت التي ال يترتب على قرار فصل العامل بسببها حرمان العامل من املكافأة فقد 

أوردها نص املادة 41 من القانون سالف الذكر في الفقرة )ب( منها، حيث جرى نصها على اآلتي :
لصاحب العمل فصل العامل في إحدى احلاالت اآلتية : ب -  

إذا حكم عليه نهائيا بجرمية ماسة بالشرف أو األمانة أو األخالق.   )1
إذا ارتكب عمال مخال باآلداب العامة في مكان العمل.   )2

إذا وقع منه اعتداء على أحد زمالئه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل وبسببه.   )3
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إذا اخل أو قصر في أي من االلتزامات املفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.   )4
5(  إذا ثبت مخالفته املتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه احلاالت ال يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية اخلدمة.

هل يجوز االتفاق في عقد العمل على تنازل العامل عن حقه في إجازته السنوية وتذاكر السفر 100
املجانية؟

اإلجابة : 
النص في املادة 74 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي على أن ) مع عدم 
اإلخالل بأحكام املادة 72 ال يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ...( مفاده 
وعلى ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية لهذا القانون أن اإلجازة السنوية غاية سامية قصد منها املشرع 

راحة العامل وجتديد نشاطه فال يجوز التنازل عنها.
وفيما يتعلق بتذاكر السفر املجانية فإنه إذا ما اتفق في عقد العمل على حتمل رب العمل باملقابل النقدي 
لتذاكر سفر العامل من وإلى موطنه سنوياً فإنه يعد عنصراً من عناصر أجر العامل وال يجوز حرمانه 
منه، أما إذا لم يرد هذا االتفاق في عقد العمل فال يلتزم رب العمل مبقابل تذاكر السفر. غير أن ذلك 
ال يحول دون التزامه مبصاريف إعادة العامل إلى بلده عند انتهاء مدة العقد أو في حالة إنهاء عالقة 

العمل من جانبه.
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36شأن اإلشراف على اإلجتار في السلع وحتديد أسعار بعضها
جرميتي االختالس واالستيالء على املال العام  8136

الشروع في جرمية اختالس األموال العامة  8237



- 122 -- 123 -

الفهرس
الصفحةاملوضوع

األموال  ج��رائ��م  ف��ي  إدان��ت��ه  عند  املتهم  على  بها  املقضي  العقوبة  تخفيف   83
37العامة

جرمية حيازة سالح ناري بدون ترخيص  8437
اإلعفاء من احلصول على ترخيص حليازة أو إحراز سالح ناري  8538

املفرقعات املؤثم حيازتها  8638
جرمية حيازة أو إحراز مفرقعات  8738

حيازة األسلحة والذخائر  8839
جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف املسكوكات   8939

حتريز املضبوطات  9040
احليازة الناقصة واليد العارضة  9140

االستكتاب  9241
قرار باملنع من السفر  9341

القانونية قبل  اليمني  النيابة حتليفهم  الذين يتعني على وكيل  األشخاص   94
41سؤالهم

األشخاص الذين يتعني على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل االستدالل  9542
اليمني  ب��أداء  املأمورية  ملباشرة  النيابة  وكيل  انتدبه  ال��ذي  اخلبير  تكليف   96

42القانونية قبل مباشرة مأموريته
املوظف العام  9742

اإلشراف على السجون  9843
التظلم من قرارات احلفظ  9943

اجلرائم الواردة في قانون غسل األموال  10043
اإلجراءات التي يجب على النيابة العامة اتخاذها حال مباشرتها التحقيق   101

44في جرائم غسل األموال
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45القسم الثاني -  في قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املدنية

عدم االختصاص الوالئي للمحكمة  1
الدعوى  بتعيني خبير في  الصادر  باحلكم  التمسك  في  املدعي  سقوط حق   

لعدم سداده أمانة اخلبير
دفع املدعي عليه ببطالن إعالنه بصحيفة الدعوى  

بصفته  ال���وزارات  إح��دى  وزارة  وكيل  إع��الن  ببطالن  احلكومة  محامي  دف��ع   
46بصحيفة الدعوى حلصوله في مقر الوزارة

النصاب املالي الختصاص كل من احملكمة اجلزئية واحملكمة الكلية  247
348  تقدير قيمة الدعوى

الطلبات العارضة  448
احلكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن  549

مدة تقادم دعوى املسئولية عن العمل غير املشروع  650
درجة  أول  محكمة  أغفلت  ال��ذي  الطلب  لنظر  االستئناف  محكمة  تصدي   7

50الفصل فيه
تصدي محكمة االستئناف لنظر املوضوع إذا قضت بإلغاء احلكم الصادر من   8

51محكمة أول درجة لعدم اختصاصها والئيًا بنظر الدعوى
عدم االختصاص الوالئي بشرط التحكيم  951

تكييف الدعوى وحتديد طلبات وصفة اخلصوم فيها واالستجابة لطلب إعادة   10
51الدعوى للمرافعة

التماس إعادة النظر  1152
استصدار أمر األداء  1253
األمر بحبس املدين  1355

األمر باملنع من السفر  1456
النفاذ املعجل  1557

وقف الدعوى تعليقًا  1658
حكم اإلحالة الختصاص احملكمة احملال إليها  1759
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اشتراك القاضي في النطق باحلكم ومدى صالحيته للحكم في االستئناف  1859

تقادم التزامات التجار  1960
تصدي محكمة االستئناف لنظر املوضوع بعد قضائها ببطالن إعالن صحيفة   20

60الدعوى أمام محكمة أول درجة
في  إدخاله  أو  القانوني  ممثلها  اسم  ذكر  دون  التعاونية  اجلمعية  مخاطبة   21

60الدعوى
خلو احلكم من اسم كاتب اجللسة  2261

فرض احلراسة القضائية  2361
طلب إلزام اخلصم تقدمي أوراق موجودة حتت يده  2461

مطالبة  ورثة املدين بالدين الثابت بالكتابة في ذمة مورثهم  2562
اليمني احلاسمة في اإلثبات أمام الدائرة اإلدارية  2662

حجية الورقة العرفية وصورتها في اإلثبات  2763
الطعن بالتزوير  2864

اليمني احلاسمة واملتممة  2965
اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي  3068

حجية احلكم اجلزائي  3172
حكم تصرفات السفيه قبل شهر قرار احلجر  3273

حاالت عدم جواز الطعن باالستئناف  3374
حتديد أساس املسئولية في دعوى التعويض  3474

حدود مسئولية املؤمن في حالة التأمني اإلجباري على السيارات  3574
إنقاص التعويض عن الدية  3675

أثر إبطال العقد وبطالنه وفسخه  3776
حاالت انقضاء االلتزام مبا يعادل الوفاء ودون الوفاء  3877

الورثة والتعويض عن الضرر األدبي  3978
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العيب اخلفي  4079

املباشر  4179
احلاالت التي ال يلتزم فيها املباشر بالضمان  و سقوط دعوى الرجوع على   42

80املباشر بضمان أذى النفس 
الهبة  4381
العته  4482

التنازل عن التقادم  4583
املنشأة الفردية  4683

عقد املقاولة  4783
حق االرتفاق  4884

الرهن الرسمي  4986
شروط املطالبة القضائية القاطعة للتقادم  5089

بيع ملك الغير وأثره ودعوى االستحقاق الفرعية وأساسها  5190
التعسف في استعمال احلق  5292

الوكالة الظاهرة  5393
رجوع الكفيل عن كفالته  5494

سقوط حق الدائن في الرجوع على كفيل املدين املفلس  5594
الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية  5695

خطاب الضمان  5795
مسئولية البنك جتاه عميله  5896

الشيك املسطر  5996
السمسرة  6096

الدفاتر التجارية  6197
القروض التي متنحها البنوك  6298
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املتجر  6398
التاجر  6499

هل تثبت صفة التاجر للشركة أو  إلحدى اجلهات احلكومية  6599
اشتغال غير الكويتي بالتجارة  6699
شهر إفالس التاجر بعد وفاته  67100

شهر إفالس الشركة دون الشركاء املتضامنني فيها  68100
أثر صدور احلكم بشهر اإلفالس على الدعاوى التي سبق أن رفعها الدائنون   69

100على املفلس للمطالبة بديونهم
مسئولية مديري الشركات ذات املسئولية احملدودة في أموالهم اخلاصة  70101

مسئولية الشركاء املتضامنني في أموالهم اخلاصة  71101
شركة احملاصة  72102

تقادم دعاوى دائني الشركات  73102
اختصاص دائرة اإليجارات باحملكمة الكلية  74102

تعلق الدفع بعدم اختصاص دائرة اإليجارات بالنظام العام  75103
االمتداد القانوني لعقد اإليجار  76104

إمهال املستأجر مدة مناسبة لإلخالء وتعويضه  77105
النفاذ املعجل في أحكام دعاوى اإليجارات  78105

اإلعالن في منازعات اإليجارات  79105
الدعاوى التي ال يجوز للمحكوم عليه فيها رفع اشكال في تنفيذها  80106

إلزام املؤجر بقيمة ما أقامه املستأجر من منشآت في العني أثناء اإليجار  81106
اختصاص الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية  82106

هيئة التحكيم القضائي  83107
استئناف حكم التحكيم وطلب بطالنه  84108

حضانة الصغير  85108
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املستحق للحضانة  86109

رؤية احملضون  87110
نشوز الزوجة  88110

ثبوت النسب بالفراش  89110
حكم املفقود ميتًا  90111

اختصاص احملكمة الدستورية  91111
الدائرة العمالية  92112

اختصاص الدائرة العمالية باحملكمة الكلية  93112
إجراءات رفع الدعوى العمالية  94113

إضافة طلبات جديدة أثناء نظر الدعوى العمالية  95113
تقادم دعوى العامل باملطالبة بحقوقه  96114

التعويض عن إصابة العمل  97114
األحوال التي  يجوز فيها للعامل أو  لصاحب العمل  إنهاء عقد العمل  98115

احلاالت التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة، وما هي   99
116أحوال استحقاق العامل للمكافأة رغم الفصل

االتفاق في عقد العمل على تنازل العامل عن حقه في إجازته السنوية وتذاكر   100
117السفر املجانية




