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جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى 
الممثل القانوني للشخص 

 لىععن أعمال سابقة االعتباري 
  توليه. أساس ذلك.

 إثبات. يمين حاسمة. صفة. شخص اعتباري. شركات

 4تجاري  2735/2017الطعن رقم 
  25/10/2018جلسة 

مة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما اليمين الحاس
تعوذه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون 
بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم 

يجيب طلب توجيهها على القاضي أن و ،لا للقاضي
                           ا ولم يكن الخصم متعسفا  في متى توافرت شروطه

توجيهها، وهي توجه إلى من تتوافر فيه أهلية التصرف 
وإذ كان الخصم  .ليمينفيه ا في الحق الذي توجه إليه

ي ا معنو لحاسمة توجه إلى من يمثله فإن اليمين ا    ا             شخص 
مناط جواز الطعن في الأحكام الصادرة  وأن .        قانونا  

و بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أ
 63والنص في المادة  .نالنكول عنها غير مطابق للقانو

توجيه اليمين على أنه "لا يجوز  من قانون الإثبات
الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" يدل على أنه 
يتعين ألا تكون الواقعة التي يطلب الحلف عليها غير 
مشروعة ويستوي أن يكون مرد عدم المشروعية تأثيم 

 ة أو مخالفتها للنظام العام.المشرع للواقع
 
 

  
 

   
 
 

 

ال يجوز للقاضي العدول عن توجيه  
اليمين الحاسمة بعد أن أصدر 

بتوجيهها باعتبار أنها  حكمه
استوفت شرائط توجيهها وجواز 

 اإلثبات بها.

 . يمين حاسمةإثبات

 4تجاري 447/2014 الطعن رقم
 23/3/2014 جلسة

من المرسوم بالقانون رقم  68، 63، 61المواد  مفاد
بشأن الإثبات في المواد المدنية  1980لسنة  39

ية، أن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها  والتجار
                                                   الخصم إلى خصمه الآخر محتكما  إلى ذمته في أمر يعتبر 
مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله وأعوزه 

ثم فهي ملك الخصم، ويجوز له  الدليل على ثبوته، ومن
توجيهها في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويتعين على 
القاضي أن يجيب الخصم إلى طلبه متى توافرت شروطها 
وهي أن تكون متعلقة بواقعة قانونية ومنتجة فيها وغير 
متعسف في توجيهها وغير مخالفة للنظام العام، ويحق لمن 

وجيهها إذا لم تتوافر تلك ي تتوجه إليه اليمين أن ينازع ف
وتحكم المحكمة في هذه المنازعة بحكم تبين في  الشروط.

منطوقه صيغة اليمين إذا رفضتها، ومقتضى قضاءها ذلك 
هو استيفاء اليمين لشرائط توجيهها وجواز الإثبات بها ، 
وبما لا يجوز لها بعد ذلك العدول عنها أو قبول منازعة 

، ذلك أن شرط العدول عما الخصم الموجهة إليه فيها
أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات أن لا يكون 
                                                  حكمها الصادر بهذا الإجراء قد تضمن قضاء  قطعيا  في 
مسألة تتعلق بجواز الإثبات أو عدم جوازه، وبالتالي 
يتعين على القاضي الأخذ بالأثر المترتب على حلفها أو 

إذ يضحى الدليل  النكول عنها على نحو ينحسم به النزاع،
المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية 

 ي شأنه.لحمل قضاء الحكم ف
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 المطالبة بالحقوق الناشئة عن إدارة محفظة استثمارية. اختصاص محكمة أسواق المال

 4تجاري 254/2016، 251، 249الطعنان 
 29/11/2018جلسة 

 7النص في المادة الأولى من القانون رقم 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم  2010لسنة 

لسنة  22الأوراق المالية المعدل بالقانون رقم 
صد بالكلمات والعبارات التالية على أن : يق 2015

المعاني المبينة قرين  –حيثما وردت في القانون–
ية حساب يفتح  -كل منها : لصالح محفظة استثمار

أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها 
ية ويشمل على نقد أو  بإدارة المحافظ الاستثمار

      وفقا  أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل و
محفظة وتكون ال للضوابط التي تضعها الهيئة،
ية إما محفظة حفظ ة ، أو إدارة بواسطالاستثمار

محفظة . مدير مدير المحفظة أو بواسطة العميل
ية، الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة  استثمار
ية بالنيابة عن العملاء أو لصالح  المحفظة الاستثمار
 العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها. والنص

من الفصل الخامس "أنشطة  63في المادة 
الأوراق المالية المنظمة" من ذات القانون على أن 

الأعمال المبينة لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من "
أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين 

...، 1فيه نشاط أو الأنشطة المرخص بها:
مدير محفظة الاستثمار ...،  -5...،4...،3...،2

ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام 
بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة 

بط منح هذه التنفيذية للقانون شروطه وضوا
التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم 

من  1-1الخاصة بذلك. وكان النص في المادة 

" من الكتاب الفصل الأول "أنشطة الأوراق المالية
بشأن  2015لسنة  72الخامس من القرار رقم 

إصدار اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة 
مع عدم " على أن : 10/11/2015الرسمية بتاريخ 

الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع من 
صل على كافة هذه اللائحة ، تسرى أحكام هذا الف

من ذات  2-1لهم "، والمادة  الأشخاص المرخص
" على أن يدخل اللائحة "أنشطة الأوراق المالية

-1"ضمن أنشطة الأوراق المالية الأنشطة التالية 
" والفقرة الثانية رفظة الاستثمامدير مح -3...-2...

يجوز لشخص "منه على أن :  3-1من المادة 
اعتباري واحد الحصول على ترخيص لممارسة 

ثر من أنشطة الأوراق المالية .."ومن نشاط أو أك
بالمذكرة ما جاء  وعلى نحو–جماع ما تقدم 

يدل على أن إدارة  –الإيضاحية لهذا القانون
ية من قبل الشركات ا لمرخص المحافظ الاستثمار

لها تخضع لأحكام قانون هيئة أسواق المال ولائحته 
من هذا  108ادة التنفيذية. وكان النص في الم

شأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى تنالقانون على أن "
" يصدر بتحديد مقرها قرار من "محكمة أسواق المال

وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف 
دائرة غير جزائية  -2...-1هذه المحكمة مما يلى 

تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير 
ية والمدنية  الجزائية المتعلقة بالنازعات التجار
ية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون  والإدار
والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية 

ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام 
                      لك أيا  كانت قيمة هذه وذ الصادرة منها

على أن تحيل الدوائر  116" وفي المادة المنازعات
غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى 
المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص 
محكمة سوق المال بمقتضي أحكام هذا القانون إلى 

، يدل يهاهذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عل
. على أنه ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما وعلى

تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق 
المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ 
بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص 
                                          على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا  كان 
                                       موضوع هذا النص تقديرا  ل كون أحكامه هي 

                                     م قانون خاص بشأن أسواق المال يج ب في أحكا
وكانت  تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام.

الدعوى الراهنة تتعلق بمطالبة الشركة المطعون 
ضدها بحقوقها الناشئة عن إدارتها للمحفظة 
ية المملوكة للطاعن وما تفرع عنها من  الاستثمار
عقود مرتبطة ومن ثم فإن العمل موضوع التعاقد 

شطة الأوراق المالية على نحو ما بينته يعد من أن
من قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية  63المادة 

ات الناشئة عن تطبيق وتعد بهذه المثابة من المنازع
ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة غير  هذا القانون

الجزائية بمحكمة أسواق المال وهو اختصاص نوعي 
ام.لق بالنظام العمتع

 
 من قانون التجارة متوقف على إرادة الدائن بالكمبيالة 505اليمين في المادة توجيه 

 للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسهاال يجوز 

 
 
 
 
 
 
 

من قانون التجارة على أنه "يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة  505النص في المادة 
ب على المحكمة توجيه يمين براءة الذمة إلى المدين في الكمبيالة إذا ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها... " مفاده أن المشرع أوج

ا طلب الدائن من المحكمة توجيهها إليه، وبالتالي فإن وجوب توجيه اليمين متوقف على إرادة الدائن بالكمبيالة، ولا يجوز للمحكمة توجيهه
 من تلقاء نفسها.

 (28/3/2019جلسة  4تجاري 893/2018)الطعن 
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 شروط قبول اعتراض الخارج عن الخصومة.
 و التواطؤ.ال يدخل ضمن عناصر الغش أ في الحكم المعترض عليهعدم االختصام 

ض من سلطة محكمة  طه.                                                                                                         استخالص الغش أو التواطؤ أو اإلهمال الجسم وتوافر عالقة السببية بينها وبي   صدور الحكم المعت                  الموضوع. ش 
 23/11/2017جلسة 4تجاري  186/2016الطعن 

ية على أن : "يجوز  158/1النص في المادة  من قانون المرافعات المدنية والتجار
جة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها لمن يعتبر                                                                الحكم الصادر في الدعوى ح 

طئه أو إهماله أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو توا
يضاحية للمادة المذكورةصحت عليه المذ وعلى ما اف–الجسيم" يدل على   -كرة الإ

يقا  من طرق                                                      أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفا  في الخصومة لا يعت                  بر طر
الطعن في الحكم من المحكوم عليه، إنما هو من قبيل التدخل في الخصومة وإن 
كان يقع بعد صدور الحكم فيها، وله أن يلجأ إليه أو المطالبة بتقرير حقه بدعوى 
                                                                     أصلية متجاهلا  ذلك الحكم الذى صدر ولم يكن طرفا  فيه أو الوقوف موقفا  

ة الحكم عندما يحتج به عليه، ومفاد المادة المذكورة أنه                          سلبيا  مكتفيا  بإنكار حجي
يشترط لقبول اعتراض الخارج من الخصومة على الحكم الصادر فيها ثلاثة 

أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى  :شروط، أولها

جة عليه ولم يكن ماثلا  في الخصومة بشخصه، وثانيها أن يثبت المعترض غش  :                                                  ح 
توافر علاقة السببية بين هذا  :من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثها

محل –وبين الحكم الصادر في الخصومة  الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم
بحيث يكون الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم هو السبب المباشر  –الاعتراض

كما أن عدم الاختصام في  .على الوجه الذى صدر بههذا الحكم إلى صدور 
الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه لا يدخل من ضمن عناصر الغش أو 
التواطؤ أو الإهمال الجسيم التي يقع على المعترض عبء إثباتها باعتبار أنه أحد 

وإنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش أو التواطؤ  .شروط قبول الاعتراض
لإهمال الجسيم وتقدير ما يثبت به ومالا يثبت به وتوافر علاقة السببية بينها أو ا

ية لمحكمة الموضوع  وبين صدور الحكم المعترض عليه يدخل في السلطة التقدير
                                                                     إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا الاستخلاص قائما  على أسباب سائغة تنتجه 

يكفيأوراق الدعوى   .يهالحمل النتيجة التي انتهى إل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 النزول عن التقادم

شرط شكلي، فكما  لأيمن القانون المدنى أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه، ولا يخضع  453مؤدى المادة 
له أو  ا  الة أو رهنيقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيا  يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، كطلب المدين مهلة من الدائن أو من تقديمه كف

لا يجوز الرجوع فيه،  ا  التنازل كان بات من الدين أو جزء من فوائده أو نحو ذلك من الأعمال التي تعتبر إقرارا  بالدين، ومتى صار هذا ا  من دفعه قسط
 .ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى

 (26/10/2017جلسة  4تجاري  1351/2015)الطعن 

 ر في الدعاوى المقامة على المفلس قبل صدور الحكم بشهر إفالسه بقوة القانونوقف السي

 28/12/2017جلسة  4تجاري  2272/2013الطعن رقم 
)أ( الدعاوي  من قانون التجارة على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوي الأتية 582/1النص في المادة 

 597الدعاوي المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها )ج ( الدعاوي الجنائية .." ، وفي المادة  المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس )ب(
( ولا 2امة )( يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف  الدعاوي الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز الع1من ذات القانون على أنه " )

ية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل  صدور الحكم بشهر الإفلاس ... " يدل على أن يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فور
حقوق الامتياز العامة رفع الدعاوي على التفليسة للمطالبة بحقوقهم أو اتخاذ إجراءات التنفيذ  صدور حكم شهر الإفلاس يترتب عليه أن يمتنع على الدائنين العاديين والدائنين أصحاب

لا يكون لهم من سبيل للحصول على حقوقهم على أموالها ، وتقف الدعاوي والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده ، إذ تنشأ بقوة القانون جماعة الدائنين التي تضمهم جميعا  و
 يه منها إلى قاضي التفليسة ليفصل في هذاالتقدم بالمستندات التي تثبتها إلى مدير التفليسة الذي يختص وحده بتحقيق الديون على النحو الذي رسمه القانون ورفع أمر المتنازع علإلا 

 مما مؤداه أن حق.أموالها فتحقق لبعضهم أفضلية على البعض الآخر بغير وجه  النزاع وذلك حتى لا يتسابق هؤلاء الدائنون في إقامة الدعاوي الفردية على التفليسة والتنفيذ على 
 رها أصبح مدير التفليسة على نحو ماالدعاوي والإجراءات المقامة على المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس بوقف السير فيها فور صدوره بقوة القانون بحسبان أن المختص بنظ 

 ي متعلق بالنظام العام.سلف بيانه وهو اختصاص نوع 
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لمادة النص في ا
( من قانون التجارة 1)

ن " تسري أحكام أعلى 
هذا القانون على 

وعلى جميع  التجار،
ية التي  الأعمال التجار
يقوم بها أي شخص ولو 

، ا              كان غير تاجر  
( 5لنص في المادة )وا

            تعد أعمالا  منه على أنه "
ية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية بقطع ال -1:نظر عن صفة القائم بها أو نيتهتجار

.." بيالات والسندات لأمر والشيكات .الكم-5... -4... -3... -2... 
لا يجوز لغير ال كويتي ( من ذات القانون على أنه "23ة )النص في المادو

يك أو شركاء   كويتيون،الاشتغال بالتجارة في ال كويت إلا إذا كان له شر
يتيين في المتجر المشترك  من مجموع  %51عن ويشترط ألا يقل رأس مال ال كو

على غير                                             .." مفاد هذه النصوص جميعا  أن المشرع قد حظررأس مال المتجر.

يك كويتي  الاشتغالال كويتي الجنسية  يق شر بالتجارة في ال كويت إلا عن طر
                                                          على الأقل من مجموع رأس المال مستهدفا  من ذلك حماية النشاط  %51يملك 

، ه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبيالتجاري ال كويتي من الأضرار التي تلحق
ام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية                                             ومعتبرا  أن هذه القاعدة الآمرة من قواعد النظ

وأنه وإن كانت الكمبيالات  .البطلان المطلقعامة والتي يترتب على مخالفتها 
ية بقطع النظر عن صفة القائم بها                                                                          والسندات لأمر والشيكات ت عد أعمالا  تجار

، إلا أن مناط خضوعها واعد المنظمة لها بقانون التجارةأو نيته وتخضع من ثم للق
( آنفة البيان بحسب الغاية التي 23المفروض على غير ال كويتي بالمادة ) للحظر

توخاها المشرع لحماية الاقتصاد الوطني هي أن تكون ناشئة عن اشتغال غير 
                                                                         ال كويتي منفردا  بالتجارة في ال كويت لأنها في هذه الحالة تكون من الأعمال 

، ومؤدى وهو البطلانفيلحق بها ذات الحكم المرتبطة بنشاطه الغير المشروع 
ية سواء                                                                              ذلك أنه لا يوجد ما يحول قانونا  تعامل غير ال كويتي في الأوراق التجار
كانت كمبيالات أو سندات لأمر أو شيكات طالما لم يثبت أنها وليدة اشتغاله 

، وفي حالة ثبوت لمخالفة للحظر الذي فرضه القانون                              منفردا  بالتجارة في ال كويت با
ية التي أنشأتها.ذلك فإن تلك الأو بطال المعاملة التجار  راق تبطل كأثر لإ

عقد القرض المضمون برهن حيازي -شروط إبطال بيع الوفاء 
 23/11/2017جلسة  4تجاري  2081/2014الطعن رقم 

عقد -رهن حيازي

من القانون المدني على أنه  508النص في المادة 
"إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع 
                                               في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضا  
                                              مضمونا  برهن حيازي" يدل، وعلى ما جاء بالمذكرة 
الإيضاحية، على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء 

خلال مدة -لبائعوهو البيع الذي يحتفظ فيه ا
بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل  -معينة

رد الثمن ومصروفات المبيع إليه، وآثر الأخذ بما 

جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات 
يلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد  طو
                                        قرضا  مضمونا  برهن حيازي وسرت عليه جميع 

ا بطلان الاتفاق على أحكام الرهن الحيازي بما فيه
تملك العقار المبيع وذلك حماية للبائع، ويشترط في 
بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه 
برام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد  وقت إ
المبيع خلال فترة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا 

الشرط في ذات عقد البيع مادام الثابت أن 
                                       قد تم على الأمرين معا  في وقت واحد وأن الاتفاق 

المعاصرة الزمنية بين البيع وحق البائع في 
الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو 

 لاحقة على البيع.
 

 

 الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة واليتها
المتعلقة بالإجراءات  مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية

من قانون  81ر الدعوى والذى نصت عليه المادة نظ فيوالتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها 
بداءه  أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق  فيالمرافعات وأجازت إ

الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة  فيطلب تقريره كانعدام الحق                                                                رفع الدعوى باعتباره حقا  مستقلا  عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى ب في
رى، فإنه حين القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخ فيالمحددة 

                                                                                                                        اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء ي عد دفعا  شكليا  ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوراد يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون 
تكييف الدفع بحقيقة  فيرفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة  فيالدعوى أو الحق  فيسالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة  81المادة  في

نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن  فيجوهره ومرماه وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها 
نافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئ

  (26/4/2018جلسة  4تجاري 915/2017)الطعن رقم      على الخصوم.
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 "التزام البائع بتسليم المبيع والوثائق المتعلقة به "
لمتعلقة به" من القانون المدني على أن "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات ا 467النص في المادة 

تفق طرفاه على ميعاد آخر، إلا إذا اقتضت طبيعة المبيع أو ما يدل على أن التزام البائع بتسليم المبيع والوثائق والمستندات المتعلقة به واجب بمجرد تمام العقد ما لم ي
والمستندات أو التحلل من ذلك جرى عليه العرف على مضي فترة زمنية معينة لا يحل التسليم إلا بانقضائها، ولا يجوز للبائع الامتناع عن التزامه بتسليم تلك الوثائق 

على ما يقوم مقامها إذ يظل التزامه هذا قبل المشتري هو الأصل وعليه تنفيذه، وكان عقد تملك البائع للعقار المبيع الالتزام بدعوى عدم حاجة المشتري لها أو تحصله 
 بحكم البيع. وعقد إيجاره وجميع السندات اللازمة لنقل مل كيته والكافلة لأداء أجرته تعتبر من المستندات التى يلتزم البائع بتسليمها إلى المشترى 

 (27/12/2018جلسة  4تجاري 1925/2017، 1924الطعنان )

 القانون ال يعرف 

 الفرع  
        ما يسىم بالتميت  
                 

4تجاري  178،177/2015، 173الطعون   
 15/2/2018جلسة 

الميعاد الذي حدده القانون للطعن في 
يق التمييز هو ميعاد واجب المراعاة  الأحكام بطر

يترتب على تفويته سقوط في جميع  الأحوال و
ييز أن تقضي                                 الحق فيه حتما  ، وعلى محكمة التم

، وإذ كان الشارع قد بذلك من تلقاء نفسها
خالف هذا الأصل في خصوص الاستئناف 
الفرعي حينما أجاز للمستأنف عليه أن يرفع 
                                             استئنافا  فرعيا  بعد مضي ميعاد الاستئناف فإن 

الاستثناء بنص صريح ذلك إنما جاء على سبيل 
(من قانون المرافعات، مما لا 143من المادة )

يق  يجوز معه القياس عليه في حالة الطعن بطر
التمييز ، إذ أن القانون لا يعرف ما يسمى بالتمييز 
الفرعي ، وبالتالي يضحى ما أبداه المطعون ضده 
                                             الأول بمذكرته آنفة البيان هو في حقيقته طعنا  

ير به بعد الميعاد.بالتمييز غير مقب                                  ول شكلا  للتقر

                                     التدخل االنضمام  أمام محكمة التميت   

 317/2018جلسة  4تجاري  1125/2017، 1114الطعنان 

بية الأثر أرسى القاعدة العامة في نسانون المرافعات أن الشارع بعد من ق 134نص المادة  
ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين  ، بأنه لا يفيد منه إلا من رفعهالمترتب على رفع الطعن

الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره في الأحكام 
لقانون فيها اختصام ، أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب اتصدر في موضوع غير قابل للتجزئة التي

لك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة  ، وقد استهدف الشارع منذأشخاص معينين
وهوما قد يحدث إذا لم يكن  ،ؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام، بل واستحالته في بعض الأحيانبما ي

 .بعينه        واحدا        حلا  التي لا يحتمل الفصل فيها إلا  في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة              الحكم نافذا  
 –بالتمييز أو بالاستئناف–يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن أجاز الشارع للمحكوم عليه أن  ؛لهذ الهدف     قا  وتحقي

، قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكمإليه في طعنه حتى لو كان                   حد زملائه منضما  أالمرفوع في الميعاد من 
ي الطعن المنظور أو تزيد عليها، فإن قعد على ألا يكون له أن يطالب من الطلبات ما يخالف ما طلبه الطاعن ف

باختصام المحكوم عليهم في الطعن، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع  الأخير عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر
لها على أسباب بطلانها أو من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتما لإلى الإقلا

بتمكين الصحيح من الباطل  من الإجراءات هو وضعها  في خدمة الحق وذلك                      ، اعتبارا  بأن الغايةقصورها
ل الطعن ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليه استقام شكتسليط الباطل على الصحيح فيبطله لا ،ليصححه

يان أثر ،واكتملت له موجبات قبوله من تم اختصامه فيه الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم  بما لازمه سر
في الطعن  الأخيرام المطعون ضدهم من الثالثة إلى فعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزر

                                                                                      بالتضامن من الطاعن في الطعن المنضم، وإذ قام الأخير بتصحيح شكل طعنه باختصامهم اختصاما  ... رقم
 .محكوم عليهم في التزام بالتضامن                                                                 قانونيا  صحيحا  إذ طلبوا التدخل منضمين إليه في طعنه باعتبار أنهم

  .الطاعن طلبات حدود في         قانونا           مقبولا   يكون طلبهم فإنه ثم ومن 

 

 

 التزامات الحارس القضائي

ه من القانون المدني على أن: "الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفس 736النص في المادة 
يلتزم الحارس بالمحافظة على  -1لى أن: "من ذات القانون ع 740                                                                                          حقا  فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه"، والنص في المادة 

اء وبحكم القانون يصبح المال المعهود إليه حراسته وبإدارته. ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي..." يدل على أن الحارس القضائي بمجرد تعيينه من القض
وإدارتها، بحسب طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها، ويتعين عليه أن                                                                         نائبا  إذ يمنحه القانون سلطة المحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها

عاتقه الذي مصدره يبذل في ذلك عناية الشخص العادي ولو كانت تزيد عن عنايته الشخصية، سواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر، وهذا الالتزام الملقى على 
الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية فحسب؛ بل يوجب عليه أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار وذلك باتخاذه الإجراءات القانون لا يقتصر على حفظ 

ية  (18/1/2018جلسة  4ريتجا 1679/2016)الطعن       أو القضائية اللازمة في صددها.  الإدار

 مفاد
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 طرافه في الدعوىأللتجزئة يجب اختصام بل النزاع حول صحة أو بطالن عقد البيع غير قا

ية  134مفاد النص في المادة  وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية  –من قانون المرافعات المدنية والتجار
إجراء من إجراءات المرافعات اعتد بنسبية الأثر المترتب عليه ، بحيث  باعتبارهأن المشرع في خصوص الطعن  –

لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، ثم عاد وضمن فقرتها الثانية خروجا  على هذا 
ي بامتداد أثر هذا الطعن لخصوم آخرين في ثلاث حالات وهى صدور الحكم ف –لاعتبارات قدرها  –الأصل 

موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ، باعتبار 
يتجنب  كيمعه المشرع أن يتوحد مصير الطعن بالنسبة للخصوم جميعا  ،  ارتأىأن هذه الدعاوى لها وضع مميز 

ها سوى حل واحد يسرى عليهم جميعا  نظرا  صدور أحكام متعارضة في مراكز قانونية واحدة لا تحتمل بطبيعت
لأن طبيعة هذه المنازعات تتأبى على تعدد الأحكام لما تؤدى إليه من تنافر المواقف بين المحكوم عليهم على نحو 
غير مستساغ ، مما يجعل تنظيم المشرع هذا الذى سلف يشير إلى قصده تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز 

تزاما  بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا  للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة الخروج عليه ال
يضحى معه هذا التنظيم  يعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام  –في خروجه على نسبية أثر الطعن  –و

لها من تلقاء ذاتها ، ولما كان النزاع حول صحة بما لا يجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعما
 .للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلا  واحدا  ويتأبي على تعدد الحلولأو بطلان البيع غير قابل 

 (25/10/2018جلسة  4تجاري 60/2018)الطعن 

 

 رفض دعوى الضمان األصلية "

 يترتب عليه 

 "نهاعرفض دعوى الضمان المنبثقة 

دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها 
طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة 
قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه 

يض الضرر  يصيب مدعى الضمان  الذيبتعو
من الحكم عليه في الدعوى الاصلية، إلا أن 
القضاء فيها بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم 
يق اللزوم على قضاء ضمني  السماع ينطوي بطر

أو بعدم  نهاعبرفض دعوى الضمان المنبثقة 
قبولها أو بعدم سماعها، باعتبار أن مناط إجابة 

م عليه بشيء في المدعى فيها إلى طلباته هو أن يحك
 دعوى الضمان الأصلية. 

  4تجاري 1273/2015، 1255)الطعنان 

 (17/5/2018جلسة 

حق الشريك في مطالبة مدير الشركة 

المسئولية المحدودة إذا ثبت  ذات

 في اإلدارة ؤهخط

لسنة  1من القانون رقم  105النص في المادة 
من قانون  204المقابلة للمادة رقم  -2016

ية رقم الشركات  على  -1960لسنة  15التجار
أن المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة 
والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو 

مؤداه  ،لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة
يك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرون  أن الشر
في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة 
مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا 

ومسئولية  .الإدارة خطأ فيترتب الضرر عن 
ية تتحققالمدير هنا  بثبوت خطأ المدير  تقصير

رر وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الض
 .الواقع

  4تجاري  1833/2017)الطعن 

(24/1/2019جلسة 

خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء  هبناء ىال يجوز لصاحب بناء اعتر 

                                       إلي مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا   المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض
 ما دام هذا التقصير وقع من المقاول

 مالحظته وإشرافه الخاص                            إال إذا كان العمل جاريا  تحت

                                                 يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور عن الضرر  -1من القانون المدني علي أنه " 240النص في المادة  
، وتقوم رابطة التبعية -2بسببها.                                                                            الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرع، متي كان واقعا  منه أثناء أداء وظيفته أو

وع سلطة فعلية ، متي كان من شأن المهمة المكلف بها أن يثبت للمتباختيار تابعه في                        ولو لم يكن المتبوع حرا  
" يدل علي أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي في رقابته وتوجيهه

لرقابة قاصرة علي الرقابة تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية علي التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه ا
ية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع ، وتقوم علاقة التبعية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها الإدار

علي توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر والتعليمات إلي التابع 
يقة أداء عم ، ومن الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عند الخروج عليها المكلف به من قبلهله في طر

يق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته  عن طر
تبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع ومؤدي ذلك كله أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية الم ،أن يستعملها

، أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة عمله الذي يزاوله لحساب المتبوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء
الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تدخل في وسائل تنفيذ هذا العمل 

يقة إدارته فإن  يقع عبء إثبات هذه العلاقة علي مدعيها. ولما لا يكفي لنشوء علاقة التبعيةذلك وفي طر ، و
كان من يشترك في أعمال الهدم والبناء وما يلزمها من أعمال لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي ، فإن 

خاذ                                                                                         صاحب البناء لا يعتبر مسئولا  مدينا  عما يصيب الغير من الأضرار عن تلك الأعمال بسبب عدم ات
يا  تحت ملاحظته وإشرافه الخاصالاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل ج ، فإذا عهد به كله أو بعضه                                ار

خطئه، ولا يجوز  ، فهو يسأل عن نتائجمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليتهإلي مقاول متخصص يقوم ب
يض إلي بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاو ىلصاحب بناء اعتر ر أن يوجه دعواه بالتعو

 .                                                                                                  مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا  ما دام هذا التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه
 (25/10/2018جلسة  4تجاري  577/2014، 482)الطعنان 
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 المنازعات المتعلقة بعقد إيجار غير خاضع في األساس ألحكام هذا القانون اإليجارات بدائرة اختصاص عدم 

 حتى وإن اتفق أطرافه على سريانه على العالقة اإليجارية بينهما

ذلك الأراضي  في شأن "إيجار العقارات" على أن: "تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في 1978لسنة  35في المادة الأولى من القانون رقم  
ية غير مألوفة في الإيجار  الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية. وإذا اشتمل العقد على شروط جوهر

يه من أموال تفوق في أهميتها  العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتو
ر عقد المستأجر من والغاية من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال. وفي حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستم

أن المشرع قد  –وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون–ون" مفاده                                                                                المضارب نافذا  بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجديد وفق أحكام هذا القان
ية العامة ول كن رؤي النص عليها دفعا  للالتباس وحسما   لما قد يثور حولها من                                                                                                                               أخرج من نطاق تطبيقه بنص صريح أحوالا  معينة هي خارجة عن نطاقه بمفهوم النظر

دة عامة تنظمها وتتناول كل حالة تماثلها أو                                                                                                 جدل أو خلاف، وهذه أحوال ذات صور شتات يكاد أن يكون حصرها مستعصيا ، لهذا أوردها القانون في كنف قاع
ية غ ير مألوفة في الإيجار تتحد معها في الصفات والغايات، وهذه الأحوال الخارجة عن نطاق القانون بنص صريح فيه، الأولى: حالة العقد المشتمل على شروط جوهر

بر ورودها قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى انشاء عقد يغاير الإيجار وإن العادي، فإذا وجد شروط من هذا الضرب غير مألوفة في الإيجار المعتاد اعت
م بعملية مالية لا يقصد اتخذ اسمه وتبدت فيه قسماته. والثانية: إذا كان التصرف في حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي، فالمستأجر هنا مضارب يقو

ب مستأجرون منه ليسوا مستأجرين من الباطن وإنما هم في الواقع المستأجرون الأصليون. على أنه في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضاربها سوى تحقيق ربح مادي وال
يه من أموال  على                                                                                                                              يستمر عقد المستأجر نافذا  بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد على مقتضى أحكام هذا القانون. والثالثة: إذا وقع العقد عين بما تحتو

العقارات على العلاقة القائمة  تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار. ففي جميع هذه الأحوال ونظائرها لا تسري أحكام قانون إيجار
علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية على حسب الأحوال. بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة النظام العام، وتسري على 

هو عقد الإيجار  -الوارد بالحالة الثانية-وكان المقصود بعقد المستأجر الذي ينفذ بينه وبين المالك أو المضارب الجديد على مقتضى أحكام قانون إيجار العقارات 
يان عقد غير خاضع  -       بداهة  –وافر فيه أي حالة بذاتها من الحالات الثلاث السالف ذكرها، إذ أن القانون غير معنى الخاضع لهذا القانون والذي لا تت بتنظيم مدة سر

ت من ذا 24/1دة لأحكامه حتى ينص على قواعد تخصه. والقول بغير ذلك فيه افتئات على النص وتعييب المشرع بما هو منزه عنه من تناقض. وكان مفاد نص الما
قانون باللمرسوم        وفقا  لدائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة أن اختصاص  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–القانون 

ية تربط بين طرفيها في الواردة هالمذكور بحكم من أحكام مه بالاتفاق بينهما، باعتبار أن قواعد ، وليس تلك التي يخضعها أطرافها لأحكاخصوص علاقة إيجار
غير خاضع في الأساس  الاختصاص متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ومن ثم يخرج عن اختصاص تلك الدائرة المنازعات المتعلقة بعقد إيجار

ية ب يانها على العلاقة الإيجار    ينهما.لأحكام هذا القانون حتى وإن اتفق أطرافه على سر

بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل  7/2008 الدولة،بشأن نظام أمالك  105/1980القوانين  ❞

بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تنظم سوى العقود التي  116/2014 المشابهة،واألنظمة 

 مع المستأجرين من الباطن هؤالءالتي أبرمها دون  معها أبرمتها الدولة مع المستثمرين

 ❝ األخيرة العقود في القانون المدني بشأنالواردة مفاده تطبيق القواعد العامة  

كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني وحيث إنه لما 
يعية التي تتناولها هذه النصوص  بمنطوقها تنص على أن "تسري النصوص التشر

ومفهومها" يدل على أن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه 
ألفاظه وعباراته في ذاتها، وإنما يشمل أيضا المعنى المستمد من روح النص أو 

 باستقصاء أصله مفهومه بإشارته أو دلالته، والذي يتم ال كشف عن حقيقته
يعية أو الأعمال ال ية بالاستهداء بالمراحل التشر أو بالحكمة التي  الممهدة لهتحضير

باعتبار أن ذلك كله ما يعين  أملته وما تضمنته المذكرة الإيضاحية من تفسير له
على استخلاص مقاصد المشرع التي يفترض في النص محل التفسير أنه قد عبر 

يا ، و أن الاستثناء يقدر بقدره عنها. وكان من المقرر                              يفسر تفسيرا  ضيقا  وحصر
                                                        في تفسيره أو القياس عليه، بل يجب أن يل تزم في تفسيره ما وز التوسع فلا يج

وكان  .ورد به صريح نصه فيقتصر على الحالات وفي الحدود التي وردت به
شراكة بين القطاعين بشأن ال" 2014لسنة  116في القانون رقم  انتهج المشرع

 بالجريدة الرسمية ذيةعمل به من تاريخ نشر لائحته التنفي         والذى أ  -العام والخاص" 
تاريخ  عدا المواد من الثانية إلى السادسة فيعمل بهم من 2015 /29/3في 

يعات الصادر -17/8/2014نشر القانون في              ة حديثا  من ما يرد في التشر
" وذلك لتنظيم أوضاع ومراكز قانونية معينة تترتب على وضع "أحكام انتقالية

لقانون الملغي والمقابلة للمادة الثالثة من ا–صدوره، فنص في المادة السابعة منه 
يل والأنظمة " 2008لسنة  7رقم  بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحو

على أن  -"1980لسنة 105المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 
ية يستمر تنفيذ العقود أو التر -1" اخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقار

 النص
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                                                            الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا  لنصوصها،             وفقا  لنظام
نهائه للمصلحة إوإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو 

العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو 
ها، بما يخالف هذا تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها أو تجديد

عند انقضاء مدة العقد أو الترخيص تؤول الأرض -3... -2القانون. 
والأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود أو التراخيص إلى الدولة 
                                                                       من تاريخ انقضاء مدة العقد أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما وفقا  

أن على  -لهذا القانون الإيضاحيةوعلى ما جاء بالمذكرة -لنصوصهما." يدل 
                                                          حرصا  منه على معالجة أوضاع العقود التي أبرمتها الدولة قبل  هاالمشرع قد وضع

بخصوص المشروعات الواقعة على أملاكها الخاصة مع ذا القانون العمل به
ية العمل بتلك  المنتفعينمستأجرين أو                                                     أو المستثمرين، فن ص فيهما على استمرار

                                                              على تنفيذها وفقا  لنصوصها حرصا  على استقرار المراكز القانونية  مؤكدة العقود
يعة المتعاقدين"، على أن تنتهى تلك                                                                               القائمة وتطبيقا  للقاعدة الأساسية "العقد شر
العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد أو الترخيص وحظر تمديدها أو 

القانون وكذا القانون رقم ا القانون. وكان هذا تجديدها بما يخالف أحكام هذ
لم يتطرقا إلى العقود التي قد يبرمها هؤلاء المستثمرين لتمكين  2008لسنة  7

  لاك كما لم ينظمها قانون خاص آخر.آخرين من استغلال تلك الأم
يفات الواردة في المادة الأولى من القانون  يؤكد ذلك ما جاء بالتعر و

يف "الجهة العامة" أى الدولة  2014لسنة  116رقم  اقتصرت على تعر
و"المستثمر" الذي يتعاقد معها و"العقد" أي اتفاق مكتوب بين "الجهة العامة" 
يف المستأجر أو المنتفع أو المستثمر من  و" المستثمر" دون النص على تعر

" بشأن "نظام أملاك الدولة 1980لسنة  105الباطن، كما خلا القانون رقم 
المنظمة لإجراءات  1995لسنة  22ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 

من معالجة هذه العقود، بما لا يجوز القياس في  -هو الآخر–البيع والإيجار 
لسنة  116شأن تنظيمها على النص الوارد في المادة السابعة من القانون رقم 

والذي يقتصر  -2008لسنة  7ن أو المادة الثالثة المقابلة لها من القانو- 2014
تفسيره على الحالات التي عالجها دون غيرها. 

 
يعين الخاص والعام  القاعدة القانونية الخاصةأن  -في قضاء هذه المحكمة –حيث إنه لما كان من المقرر و لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منه، أي أن التشر

الأمر الذي يتعين معه إعمال القواعد العامة  .إنه يرجع إلى القانون العام فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكامنطاقه ومع وجود الخاص ف في               يعملان معا  كل 
 سالفة البيان والواردة في أحكام "القانون المدني" بشأن تلك العقود.

في حالة الإيجار  -1على أن " " تنصالقانون المدني"من  602المادة وحيث إنه لما كانت 
وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما،  يمن الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصل

عليها أحكام الإيجار من الباطن.  يوبين المستأجر منه فتسر يالعلاقة بين المستأجر الأصلأما 
                               لمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا  في إلى ا ي                                             ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما  أن يؤد -2

ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك بما يكون قد عجله 
، مالم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وبسند ثابت التاريخ"، والنص يالأجرة للمستأجر الأصل من

قبل المؤجر، سواء فيما يتعلق بضمان  يمنه على أن "تبرأ ذمة المستأجر الأصل 603في المادة 
المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من 

يعتبر قبولا  الت ل المؤجر الأجرة و         ضمنيا  قب                                                                                                                               زامات في حالة الإيجار من الباطن، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن، و
بداء أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر" على أنه في  -جرى عليه قضاء هذه المحكمة وعلى ما–يدل  مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إ

سري على العلاقة تالعقد، والإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا 
، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن
                                                                             لمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا  في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة على نحو ما جاء إلى ا                                                                في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن م لزما  أن يؤدي 

والمستأجر من الباطن يتوسط  يها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلإليالالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة بالقانون، أما سائر الحقوق و
للمستأجر الأصلي الإيجار  بينهما المستأجر الأصلى، ولا ينشأ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن، ولو كان قد صرح

                             الإيجار من الباطن عقدا  يؤجر ولما كان . من المستأجر من الباطن دون تحفظ رة، إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه أو استوفى الأجمن الباطن
معينة لقاء أجر معلوم يؤديه به المستأجر الأصلي منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين كلها أو بعضها مدة 

ء العقد بانقضا                                                      سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما   لأي                                             ا  على ذلك، أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي المستأجر من الباطن إليه، وترتيب
ا يجوز ولذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي،  -                                                  ولو كان التأجير من الباطن مأذونا  به من قبل المؤجر- الأصلي

المستأجر من الباطن  للمستأجر من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين المؤجرة أكثر من حقوق المؤجر له، ولا يجوز من ناحية أخرى للمستأجر الأصلي أن يتفق مع
  قد أجر ملك الغير. -بعد انتهاء عقده مع الأخير–وز المدة الممنوحة له من قبل المؤجر وإلا كان على مدة تجا

 (21/2/2018جلسة  4تجاري  317/2018لطعن رقم )ا



 الدائرة التجارية الرابعة النشرة القضائية  محكمة التمييز

 المستحدث الدائرة الرابعة التجارية  9

 
حيث إن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، وأن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام، فيتعين على محكمة 

يق التمييز في الأحكام  جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه.الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من  ولئن كان لا يجوز الطعن بطر
لمنازعات المتعلقة بإيجار العقارات التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية متى كان الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن ا

ية مما تختص به تلك الدائرة وفقا  لأحكام المرسوم بقانون رقم  في شأن إيجار  1978لسنة  35                                                                                       الحكم صادرا  في منازعة إيجار
عند فصلها في تلك –لهذا القانون من عدمه سواء طبقت الأحكام العقارات باعتبار أن العبرة بحقيقة المنازعة ومدى خضوعها 

                                                                                                                أحدى قواعده أو تأسست على قواعد قانون مغاير، إلا أنه حرصا  من المشرع لحماية النظام القضائي ومنعا  لتضارب الأحكام  –المنازعة
ية للخصوم أن يطعنمن قانون  152وتجديد المنازعات وتأبيدها؛ فقد أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة  وا المرافعات المدنية والتجار

                                                          فصل في نزاع خلافا  لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم  -أيا كانت المحكمة التي أصدرته-بالتمييز في أي حكم انتهائي 
فرض قانوني بصحة الأحكام  ا                                                             حجية الأمر المقضي تتصل اتصالا  وثيقا  بالنظام العام لأن قوامه وحاز قوة الأمر المقضي، وذلك ل كون

، وهو فرض تملية المصلحة العامة لضمان حسين سير العدالة ولتأمين استقرار الحقوق لأصحابها وللحيلولة من تجديد المنازعات مطلقة
ائي وهذه الفرضية بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي وكل ذلك لحماية النظام القض، بشأنها دون طائل

سب قوة الأمر المقضي إلا تالقضاء النهائي لا يك وكان .ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته ةومنع تضارب الأحكام وهي أمور واجب
أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا  ،فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية

يق غير جائز.                               عا  لحكم يحوز قوة الأمر المقضييمكن أن يكون موضو يكون الطعن بالتمييز بهذا الطر  ولا تتوافر به شروط الحجية و
 (27/10/2018جلسة  4تجاري 25 176/2017)الطعن رقم    

 

 عدم جواز الطعن في أحكام دائرة اإليجارات طمنا ”

 خاضعة لقانون إيجار العقاراتو ن تكون قد فصلت في منازعة إيجارية داخلة في اختصاصها أ

 حتى وإن تساندت تلك األحكام إلى قاعدة في قانون أخر

 ذ العبرة بحقيقة المنازعة ومدى خضوعها لقانون اإليجارات من عدمهإ

 “إحدى قواعده أو تأسست على قواعد في قانون مغاير -عند فصلها في تلك المنازعة-سواء طبقت األحكام 

قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام، فيتعين على محكمة الطعن أن 
وكان لا يجوز  .جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمهتتحقق من تلقاء نفسها من 

يق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن  الطعن بطر
المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة 
                                                                           الكلية، ومن ثم فإنه متي كان الحكم صادرا  في منازعة مما تختص به تلك الدائرة 

يق التمييز يك إن صدر الحكم من الدائرة في  جائز، أماون غير فإن الطعن فيه بطر
يق التمييزغير ما تختص به فإ ومناط عدم جواز الطعن  .نه يجوز الطعن فيه بطر

ية داخلة في  في هذه الأحكام أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجار
في  1978لسنة  35اختصاصها بما تكون معه خاضعة للمرسوم بقانون رقم 

عقارات حتى وإن تساندت تلك الأحكام إلى قاعدة في قانون شأن إيجار ال
إذ العبرة بحقيقة المنازعة ومدى خضوعها لقانون الإيجارات آنف الذكر  .أخر

إحدى قواعده  -عند فصلها في تلك المنازعة-من عدمه سواء طبقت الأحكام 

جارات أو تأسست على قواعد في قانون مغاير، إذ لا تلازم بين تطبيق دائرة الإي
 35لأحكام القانون رقم لقواعد قانون مغاير وبين خروج النزاع من الخضوع 

ية قد تحسم بإحدى قواعد  .1978لسنة  فمن نافلة القول أن المنازعة الإيجار
 .نون المدني أو غيرها من القوانينقانون المرافعات أو قانون الإثبات أو القا

ما جري  وعلى-سالف الذكر  من القانون 24، 1وكان مفاد نصوص المادتين 
أن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية تختص بالفصل في  -به قضاء هذه المحكمة

يضات  المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات ما عدا الأراضي الزراعية، والتعو
الناشئة عنه، ولا يستثني من هذا الاختصاص إلا المنازعات المتعلقة بالعقود 

غير مألوفة في الإيجار العادي أو التي يقصد بها مجرد شروط  علىالمشتملة 
بة لتحقيق ربح أو تكون واقعة  يه من أموال تفوق  علىالمضار عين وما يحتو

  أهميتها العين المؤجرة.

  (17/5/2018جلسة  4تجاري  17/2018الطعن رقم )
 

يجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججو  
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 تسلسل سير الدعوى. علة ذلك. كم الصادر بندب خبير ال ينقطع بهالح

 حكمة بتشكيلها القضائي دون سواها"الجلسة" التي عناها المشرع في قانون المرافعات هي إحدى الجلسات التي تنظرها الم

                                            مثول بجلسات الدعوى التي تجعل الحكم حضوريا        ال يعد الخصم الغائب إلحدى جلسات الخبير حضور 
ية على أنه : "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون  129في الفقرة الأولى من المادة   من قانون المرافعات المدنية والتجار

ميع الجلسات المحددة على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في ج
ى بعد لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعو

... مباشرة إجراء من إجراءات الاثباتت المحكمة ب                                                                                                         امتناع سيرها سيرا  متسلسلا  لأي سبب من الأسباب"، والنص في المادة الرابعة من قانون الاثبات على أنه "إذا قض
يعتبر النطق بالحكم بمثاتاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء تعين عليها أن تحدد في الحكم ..." يدل على أن الأحكام الصادرة بندب بة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة، و

الحكم المنهى للخصومة بعد ذلك يبدأ ميعاد الطعن في هذا الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام ويستثنى خبير لا ينقطع بها تسلسل سير الدعوى، وبهذا فإنه عند صدور 
والحالات التي يتخلف  من هذا الأصل بعض حالات ومنها التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه

                                                                                                                              تقديم مذكره بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا  متسلسلا  لأي سبب من الأسباب، فجعل ميعاد الطعنفيها عن الحضور وعن 
                            املا ، ولا يغنى عن ذلك ثبوت      ما  ك                                                                                                                             فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وفقا  للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات حتى يعلم الأخير بكل أجزاء الحكم عل

يقة أخرى ولو كانت قاطعة وعلى نحو ما جاء بالباب الرابع من قانون -سالف البيان  129وكانت "الجلسة" التي عناها المشرع وأوردها في المادة  .علمه بأية طر
ية تحت عنوان "نظام الجلسة ونظر الدعوى"  ي تنظرها المحكمة بتشكيلها القضائي دون سواها. هي إحدى الجلسات الت -المرافعات المدنية والتجار

 27/12/2018جلسة      4تجاري  2108/2014الطعن رقم 

 

 الضرر األدبي ال يتصور قبل الشخص االعتباري

ويشمل الضرر الأدبي وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة ( من القانون المدني على أنه "231النص في الفقرة الثانية من المادة ) 
، كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره عي أو الأدبي أو باعتباره الماليحريته أو بعرضه أو بشرفه او بسمعته أو بمركزه الاجتماالمساس بحياته أو بجسمه أو ب

يضاحية تعليقا  على هذه المادةوعلى ما جاء بالمذكرة ا–حنان نتيجة موت عزيز عليه" يدل الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب وال على أن  –                               لإ
يضهالضرر الأدبي الذي يلتزم المسئ ، هو ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو ول عن العمل غير المشروع بتعو

لحب والحنان والأسى وما يفتقده من عاطفة ا، وكذلك ما يستشعره الشخص من الحزن عي أو الأدبي أو باعتباره الماليبعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتما
، فالشخص الاعتباري الطبيعي لاختلاف كينونة كل منهماولما كانت طبيعة الشخص الاعتباري تتأبى التمتع بالحقوق اللصيقة بطبيعة الشخص  .نتيجة موت عزيز عليه

، إذ لا يملك مشاعر الشخص الطبيعي ولا وح والتي لا تلائم طبيعته الخاصةمع كيانه الشيء المادي البعيد عن المشاعر والأحاسيس والر التي تتنافىلا يتمتع بالحقوق 
-النص  الضرر الأدبي التي أوردهاوالدليل على ذلك أن صنوف  .وهذا هو الاتجاه الذي أخذ به المشرع ،ا أخلاق له ولا مشاعر ولا وجدانيضطلع بواجباته فل

 .يمكن أن تلحق بالشخص الاعتباريمن تلك التي تلتصق بطبيعة الإنسان وتصيبه في مشاعره وأحاسيسه ولا  –على سبيل التمثيل لا الحصر 
الناس" في واقع هذه الصنوف تمثل أهم ما ينتاب " كما يؤكده ما جاء بالمذكرة الإيضاحية عند شرح صنوف الضرر الأدبي في تعليقها على المادة سالفة البيان من أن

الإنسان" باعتبار أن تلك الصنوف لصيقة الصلة بطبيعته كإنسان وماله من نفس تصاب بتلك ة هي أسم جمع من بني أدم مفرده "الناس" في اللغوكلمة " حياتهم،
  .الصنوف

يض مما يحيق بسمعته  بها.صاب                                                             وهو الأمر المنتفي في الشخص الاعتباري الذي لا يمكن عقلا  أن ي ولا ينال من ذلك ما يستحقه الشخص الاعتباري من تعو
ية في مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة هذه  ومن ثم فلا يقبل من  السمعة.إذ هو يعوض عن الضرر المادي الذي أصابه جراء ما نال تلك  الأعمال،التجار

يض عن الضرر الأدبي   .الشخص الاعتباري مطالبته للمسئول عن الفعل الضار بالتعو

 29/11/2018جلسة  4تجاري  57/2018، 44الطعنان 

 
 
 
 

 

 النص
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 ❝المرتبطة بإدارة محفظة استثمارية تخضع لقانون أسواق المال القروض التي تمنحها الشركات المدرجة في البورصة ❞

لسنة  7النص في المادة الأولى من القانون رقم 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم  2010

 22نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانون رقم 
صد بالكلمات والعبارات على أن : يق 2015لسنة 

 المعاني المبينة –حيثما وردت في القانون–التالية 
ية ، حساب يفتح قرين كل منها : محفظة استثمار

لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات 
ية ويشمل  المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمار
على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة 
                                                للعميل ووفقا  للضوابط التى تضعها الهيئة ، وتكون 

ية إما محفظة حفظال  ، أو إدارةمحفظة الاستثمار
. مدير ميلبواسطة مدير المحفظة أو بواسطة الع

ية، الشخص الذي توكل مهمة  محفظة استثمار
ية بالنيابة عن العملاء أو  إدارة المحفظة الاستثمار
لصالح العملاء أو لصالح الشركة التى يعمل بها. 
ورقة مالية ، أى حل أيا كان شكلة القانوني يثبت 

يلية قابلة للتداول بترخيص من  حصة في عملية تمو
: القروض والسندات   الهيئة مثل أ، ب ، ج

يل إلى أسهم في  والأدوات الخرى القابلة للتحو
رأسمال شركة ، وكان النص في الكتاب الأول من 

بشأن إصدار اللائحة  2015لسنة  72القرار رقم 

التنفيذية المعدلة والمنشورة في الجريدة الرسمية في 
يفات قد تض 10/11/2015 يفا  بالتعر             منت تعر

، هو الية ن إذ بينت أنهللتعامل في الأوراق الم
تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص 

يق بيعها أو شرائهاأو بالنيابة  ، أو عن غيره عن طر
، أو ض بيع أو شراء أو استحواذ بشأنهاتقديم عر

حها للاكتتاب ، أو الاكتتاب اصدارها ، أو طر
، أو التتويج ق الاكتتاب فيهاأو التنازل عن ح ،فيها

يقها ، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها،  لها أو تسو
يداعها، أو تسويتها،  أو حفظها، أو إدراجها، أو إ

يل التعامل بها راضها، أو البيع على ، أو إقأو تمو
، أو أى المكشوف لها، أو رهنها أو التنازل عنها
اق المالية.                                          عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملا  في الور

" من الفصل الأول " أنشطة 1والنص في المادة "
الأوراق المالية" من الكتاب الخامس من اللائحة 
سالفة البيان على أن: مع عدم الاخلال بالأحكام 
الواردة في الكتاب الرابع من هذه اللائحة، تسري 

لفصل على كافة الشخاص المرخص أحكام هذا ا
أنشطة للائحة "من ذات ا 2-1لهم"، والمادة 

على أن يدخل ضمن أنشطة  "اق الماليةالأور
. ..-3...-2...-1 "الأوراق المالية الأنشطة التالية

" والفقرة الثانية من المادة مدير محفظة الاستثمار
يجوز لشخص اعتباري واحد "منه على أن:  1-3

الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من 
وعلى نحو –ومؤدى ذلك طة الأوراق المالية. أنش

فإن منح  –بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانونما جاء 
الشركات المدرجة في البورصة المرخص لها 

يل تعاملهم  بالإقراض،                                    قروضا  لعملائها بقصد تمو
لسنة  7في الأوراق المالية وقد نظمها القانون رقم 

المعدل ولائحته التنفيذية واعتبرها من  2010
در بها ترخيص بالمزاولة من هيئة الأنشطة التي يص

 .من أنشطة الأوراق المالية أسواق المال باعتبارها
ومن ثم فإن المطالبة بالحقوق والالتزامات الناشئة 

 –عن هذه القروض والمرتبطة بإدارة الشركة 
ية للمقترض  –المرخص لها  للمحفظة الاستثمار

تعد بهذه المثابة من المنازعات الناشئة  ]العميل[
ن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة ع

  المالية.بسوق الأوراق 
 
(27/12/2018جلسة  4ت378/2018الطعن )

 

ن بإصدار قانون الشركات الواردة في الباب الثاني بشأ 2016لسنة  1( من القانون رقم 47في المادة )
، ومع ذلك يكون لمديرين التدخل في أعمال الإدارةلا يجوز للشركاء غير اتنظيم شركات التضامن على أنه "

يق وكيل على دفاتر الش لحصول على ركة ومستنداتها والهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طر
ييان موجز عن حالة الشركة المالية، وكذلك الحصول على بصور ضوئية منها ،                                قع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك، و

يك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات  يكون لكل شر و
( من ذات القانون الواردة في الباب 107، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة )..."مالي مبرمة معها أو بوضعها الال

، ولم ينص يزد عدد الشركاء على سبعة أشخاص وإذا لمذات المسئولية المحددة على أن " الثامن بشأن تنظيم الشركات
ركاء المتضامنين على أعمال المديرين ما للش عقد الشركة على قيام مجلس الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة

ين في شركة التضامن نوعين من الرقابة على لاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويجوز لهم الاطفي شركة التضامن أعمال " يدل على أن المشرع أجاز للشركاء غير المدير
ا والحصول على صور ضوئية دارتها على دفاترها ومستنداتهإتمثل في الاطلاع بمقر بشكل عام م، الأول منها ما هو موجه للشركة مباشرة الشركة أفرد لكل منها فقره

بسير أعمالها أو العقود  ، وكذلك الحصول على بيان عن حالة الشركة المالية، والثاني منها ما هو موجه إلى مدير الشركة يتمثل في الحصول منه على معلومات تتعلقمن منها
( بشأن الشركة ذات المسئولية المحدودة من أن للشركاء 107ومن ثم يكون مؤدى ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة ) .ماليالمبرمة معها أو بوضعها الوالتصرفات 

يك في هذه الشركة ذات غير المديرين من أعمال الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن أن إرادة المشرع اتجهت إلى إعط اء الشر
يك المتضامن قبل مدير الشركة والتي وردت بالفقرة الثانية من المادة ) ( دون ما ورد بفقرتها الأولى وهو ما دعاه للاستطراد بأن 47الصلاحيات الممنوحة للشر

يك المتضامن بالفقرة يك في الحصول على  .الأولى من المادة آنفة البيان                                                                                    أجاز لهم أيضا  الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها مما خوله للشر ومفاد ذلك أن حق الشر
يك في الشركة ذات المسئولية  يك المتضامن دون الشر       المحدودة.صور ضوئية من دفاتر الشركة ومستنداتها قاصر على الشر

  (31/1/2019جلسة  588/2018، 510الطعنان )

النص
 صص
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 ❝ عرفيبمحرر المسئولية المحدودة الشركة ذات حصص لتنازل عن جواز ا ❞

 في قانون الشركات الجديد

 –                                    نفاذا  للمادة الخامسة من مواد إصداره 2012نوفمبر  26                       المعمول به اعتبارا  من –بإصدار قانون الشركات  2016لسنة  1( من القانون رقم 99النص في المادة )
يتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي على أنه "لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات ا                                                                                               لمسئولية المحدودة إلا وفقا  لأحكام هذا القانون، و

 ( منه على أن "في حالة التنازل عن لغير الشركاء يجب100الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء"، والنص في المادة )
                                        ، فإذا انقضت خمسة عشر يوما  دون أن يقدم ر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشاقي الشركاءالحصول على موافقة ب

                  يكن مرفقا  به شيك .. ، ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم .أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدى فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته
يك طلب الاسترداد أو إلزام المتنازل بذلك بموجب حكم .مة الحصة المتنازل عنهامصدق باسم المتنازل بكامل قي .. ، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشر

يتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إل يه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد. قضائي ، و
  ."شركاء أو الغير إلا من وقت القيدولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى ال

ت القديم التي استلزمت في أي تعديل بإصدار قانون الشركا 1960لسنة  15( من القانون رقم 197                                          تفاديا  للمعوقات الناشئة عن تطبيق المادة )و ،يدل على أنه
يك عن حصته في                                  رر رسمي وإلا بطل بطلانا  مطلقا  لحصص الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يتم في مح واعتبرت الرسمية ركن في عقد تنازل الشر

( من 99باح التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي وذلك في المادة )                                                                                 الشركة، فقد رأى المشرع دفعا  للعنت التدخل والعدول عن ذلك الاتجاه في القانون بأن أ
بإصدار قانون الشركات الذى  2016لسنة  1بشأن إصدار قانون الشركات، وهى المادة ذاتها بنصها في القانون الحالي رقم  2012لسنة  25المرسوم بقانون رقم 

ف لأحد                                                                                  سيرا  منه لإجراءات التصرف في حصص الشركة ذات المسئولية المحدودة سواء كان هذا التصرألغى القانون السابق والمنطبق على واقعة النزاع، وذلك تف
يك في الحالة الأخيرة الحق في استرداد الحصة المتناز .الشركاء بالشركة أو للغير شراف الوزارة المختصة وعلى أن إل عنها من خلال إجراءات تتم تحت وقد أعطى الشر

يق محرر كتابي، واكتفى أيضا  ( من ذات القانون 100ادة ) وجب محرر رسمي بموجب الميعدل عقد الشركة بم                                                                           ، فإن المشرع بذلك يكون قد اكتفى بالتنازل عن طر
ى محرر رسمي بمضمون بتوقيع المتنازل والمتنازل إليه عل –نصوص عليها بالمادة السالف ذكرهافي حالة التنازل للغير وبعد اتباع الإجراءات الم–في تعديل عقد الشركة 

ذلك التصرف ونفاذه  ىازمة لتعديل عقد الشركة على مقتض                                                                                               التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، ومن ثم لم تعد الرسمية ركنا  لازما  لصحة التصرف، وإن ظلت ل
 قبل الشركاء والغير.

 21/2/2019جلسة  4تجاري  2045/2014الطعن رقم 
 

بدء تقادمها من تاريخ انشائها .أثره .المستحقة لدى االطالع عدم تقديمها خالل سنةلكمبيالة ا  

با  في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.  405النص في المادة  ... -2... -1                                                                                                                      من قانون التجارة على أن "تشمل الكمبيالة على البيانات الآتية: لفظ )كمبيالة( مكتو
منه على أن "الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في  406ق"، والنص في المادة ميعاد الاستحقا-6... -5... -4... -3

مستحقة على أن "الكمبيالة ال 1/  454وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. ..."، والمادة  -... ب-الأحوال الآتية: أ
من ذات القانون على أن  502/1للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ تاريخها..."، والنص في المادة 

يان  -1من القانون المدني على أنه " 445"كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق"، والنص في المادة  لا يبدأ سر
                                    وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا  -2المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 

يان المدة من وقت نشوء الالتزام" يدل على أن المشرع أوجب ذلك بيانات معينة في الكمبيالة حتى تتمكن من القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان،  على إرادة الدائن بدأ سر
الة من تاريخ استحقاقها لا                                                                                                                              وإذا تخلفت إحدى هذه البيانات فقدت الورقة صحتها المصرفية وأصبحت سندا  عاديا  للدين تسري عليه القواعد العامة. بيد أن خلو الكمبي

ية باعتباره وإن كان من البيانات الإلزامية إلا أن المشرع اعتبرها في هذه الحالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. وإذ كانيفقدها صفتها كور الأصل في  قة تجار
لبيان يجب تقديمها للوفاء خلال آنفة ا 454/1                                                                                                             مدة تقادم الكمبيالة هو ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، فإن كان هذا التاريخ تقديمها للاطلاع؛ فإنه وفقا  للمادة 

يان التقادم. أما إذا تم تقديم الكمبيالة بعد انقضائه أو لم تقدم أ                                صلا  فإنه لا مناص من إعمال حكم سنة من تاريخ تحريرها، فإذا ما قدمت في هذا الميعاد يبدأ منه سر
منذ تاريخ إنشاء الكمبيالة باعتبار أن تحديد ميعاد الوفاء يرجع لإرادة الحامل، طالما لم يرد من القانون المدني التي تحتسب بدء التقادم  445الفقرة الثانية من المادة 

المشار إليها. 454في القانون التجاري نصوص خاصة يمكن تغليبها على الأحكام العامة كما هو الحال في الاستثناء الذي فرضته المادة   

(28/3/2019جلسة  4تجاري 893/2018)الطعن رقم   
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 الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى 

                                                                     يكون قد تجرد من أحد أركانه األساسية ال تنعقد به الخصومة ويصبح معدوما  

 عد صدور حكم في الدعوى بما لإذا تراخى إجراء إعالن الخصم 

                     ومن ثم صدر معدوما                                 حكم صادرا  في غير خصومة منعقدةكان ال

‘إذ يفقد كليهما أحد أركانه األساسية -ال فرق-                                                                                   فال يرد عليه التصحيح ألن المعدوم ال يمكن رأب صدعه سواء أكان حكما  تمهيديا  أم نهائيا  ’

الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى، أو 
من أحد أركانه الأساسية، ذلك                                          أعلن بها غشا  في موطن وهمي، يكون قد تجرد

ية كيفية رفع الدعوى أمام  أن المشرع بين في قانون المرافعات المدنية والتجار
القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت 
يق الذي رسمه القانون وتحققت من إعلان المدعى عليه بها أو مثل بجلساتها  بالطر

                                                           ا الفصل في خصومة معقودة بين يديها، وذلك تنظيما  للتقاضي من حتى يحق له
                                                                          ناحية وتوفيرا  لحق الدفاع من ناحية أخرى، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا 
النحو فلا تكون ثمة خصومة فإذا قضى فيها القاضي برغم ذلك ورد قضاؤه على 

عليه كل  غير محل، إذ أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم
يترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة  ما لم يحضر الخصم -إجراءاتها و

ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها  -بالجلسة
يداع    ا  نعدمم ، فالدعوى ولئن كانت تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إ

من قانون المرافعات إلا أن إعلان  45 لنص المادة                              صحيفتها إدارة الكتاب إعمالا  
                                                                    الدعوى إلى المدعى عليه أو حضوره جلساتها قد بقي مع ذلك إجراء  لازما  

  .                                                            لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا  لمبدأ المواجهة بين الخصوم

يداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب  الذيبما مؤداه أن وجود الخصومة  بدأ بإ
يق المرسوم بالمادة         طبقا  لل                                                سالفة الذكر يظل معلقا  على شرط إعلانها إعلانا   45طر

فإن تراخى كلا الإجرائين لما بعد  ،                                      صحيحا  إلى المدعى عليه الغائب أو حضوره
                                                               صدور حكم فيها كان الحكم صادرا  في غير خصومة منعقدة، ومن ثم صدر 

رأب صدعه سواء أكان  لأن المعدوم لا يمكن ،فلا يرد عليه التصحيح ،        معدوما  
 .إذ يفقد كليهما أحد أركانه الأساسية -لا فرق-                          حكما  تمهيديا  أم نهائيا  

(27/12/2018جلسة  4تجاري  1843/2017الطعن  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لخارجابعالن اإل 

 ينتج أثره إال بوصول الصورة إلى المعلن إليهال 

 لنيابة العامةاإلى تاريخ تسليم الصورة  مرعيا من لميعادايعتبر  حتمي ميعاد لإلعالنكان   إذا االستثناء

من القانون ذاته على أن "إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة،  11النص في الفقرة الأولى من المادة 
ينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك  وعلى النيابة ارسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية و

أن هذه الفقرة  -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون-عتبر الميعاد مرعيا  من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة" مفاده ي
على القاعدة العامة في تحديد الوقت الذي يعتبر فيه الإعلان منتجا  لآثاره بأنه يتم بوصول  -في صراحة لا تحتمل اللبس-نصت من جهة 

ة إلى المعلن إليه، ومن جهة أخرى رفعت عن المعلن إليه أي ضرر قد يحيق به عندما يكون محكوما  بميعاد حتمي؛ خشية أن الصور
على أن يعتبر الميعاد مرعيا  من  -استثناء  من الأصل السابق-يفوت هذا الميعاد قبل وصول الصورة إلى المعلن إليه في الخارج، فنصت 

بة العامة، ولما كان الميعاد الحتمي وفقا  لمفهوم المادة الرابعة من القانون المشار إليه هو الميعاد الذي ينص القانون وقت تسليم الأوراق للنيا
على اتخاذ الإجراء الحاصل بالإعلان خلاله وإلا اعتبر الميعاد ليس مرعيا ، وكان قانون المرافعات المنظم لإجراءات الإعلان بصحف 

ا  ملزما  لإجرائه، ومن ثم فليس له ميعادا  حتميا  يلزم حصوله خلاله، ولا ينال من ذلك مدة التسعين يوما  من الدعاوى لم يحدد ميعاد
يداع صحيفة الدعوى التي نصت عليها المادة   -بناء على طلبه-من القانون المذكور والتي بفواتها دون تكليف المدعى عليه جاز  49تاريخ إ

يقاع هذا الجزاء أن يكون عدم الإعلان راجعا  إلى فعل المدعي، فضلا  عن أن للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إ ذ أن مناط إ
يا    لها لا واقعا  بقوة القانون.  الخيار في توقيع الجزاء من عدمه، فهو جواز

 27/12/2018جلسة  4تجاري  1843/2017الطعن رقم 
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 في الكويت األجنبي شروط تنفيذ حكم التحكيم

مفهوم التعارض بين حكمين. وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف

يورك الخاصة بالاعتراف وت 1978لسنة  10دولة ال كويت وبموجب المرسوم بقانون رقم  نفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ قد انضمت إلى اتفاقية نيو
 -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولة متعاقدة. وأنه بموجب هذا الانضمام 

اردة بها على هذه الأحكام، وإذ كانت المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة تنص على أن                                                                            تصبح هذه الاتفاقية قانونا  من قوانين الدولة ي لزم القاضي بإعمال القواعد الو
بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع منتعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي بمقتضاه الأطراف  -1"

يق التحكيم. روابط القانون التعاقدية أو غي يقصد )باتفاق مكتوب( شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع  -2ر التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طر
اقدة بحجية حكم ل المتععليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات"، والنص في المادة الثالثة منها على أن "تعترف كل من الدو

تالية..."، وفي المادة الرابعة على أن                                                                                                                              التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا  لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا  للشروط المنصوص عليها في المواد ال
لا يجوز رفض الاعتراف -1لطلب..."، وفي المادة الخامسة منها على أن "على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع ا -1"

أن أطراف  -لتنفيذ الدليل على: أوتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وا
                                                                                                                         انية لاتفاق التحكيم كانوا طبقا  للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا  للقانون الذي الاتفاق المنصوص عليه في المادة الث

أن  -        يحا . ج                                                     أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا  صح -                                                                                 أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا  لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب
أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما  -الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به. د

                                                             لزما  للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي                     أن الحكم لم يصبح م   -اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. ه 
-يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الآتي: أ-2  فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

يق التحكيم. ب ية النزاع عن طر لبلد" أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا ا -أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسو
يدل على أنه يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف 
                                                                       بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقا  لقانونها، وتأمر 
                                                                            بتنفيذه الدولة المطلوب إليها التنفيذ وذلك طبقا  لقواعد إجراءات التداعي التي 

يذ الحكم. وهي وعلى نحو ما اشترطته ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنف
ية بدولة ال كويت  200، 199المادتان  من قانون المرافعات المدنية والتجار

                                                                               تجمل في أن يكون الحكم صادرا  في مسألة تجوز فيها التحكيم طبقا  للقانون ال كويتي 
                                                                         وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلا  صحيحا  فضلا  

أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع عن 
حكم سبق صدوره كم محكمة بال كويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو 
الآداب فيها. أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها 

تقديمها وحدود سلطة في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب 
القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها 
دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان، ومؤدى ذلك أنه 
متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم 

الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في لصالحه قرينة قانونية على صحة 
التحكيم وأنه ملزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد 
توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة. كما أن من المقرر أن 
القاعدة القانونية تقضي بأن النص اللاحق لا يلغي النص السابق إلا إذا نص 

 ا الإلغاء، وهذا هو الإلغاء الصريح، أو أن يكون بين النصينحة على هذصرا
، وهذا هو الإلغاء الضمني. وأما التعارض تعارض بحيث لا يمكن التوفيق بينهما

                                                                    بين حكمين فيقوم إذا كانا متعامدين على محل  واحد وكانا حاسمين لموضوع 

                           فإذا كانا غير متحدين محلا                                                    الخصومة ذاتها ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، 
أن  -في قضاء هذه المحكمة-                                                أو مختلفين نطاقا ، فلا تعارض. كما أنه من المقرر 

حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وأن هذه الحجية تتعلق بالنظام العام، ومن ثم 
                                                                     فإنه ولئن كان الشرط بألا يكون حكم التحكيم الأجنبي متعارضا  مع أي حكم 

محكمة ال كويت قد ورد في قانون المرافعات ال كويتي دون سبق صدوره من 
                                                                       ذكر مثيلا  له بنصوص مواد الاتفاقية إلا أنه يندرج ضمن ما اشترطته من عدم 
تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام إذ أن تعارض الحكم الأجنبي مع 

لوب الحكم الوطني هو صورة من صور مخالفة النظام العام في بلد القاضي المط
منه الأمر بالتنفيذ، لنفيه قرينة الصحة وقرينة الحقيقة اللتين يعتبر الحكم الوطني 
                                                                          عنوانا  لهما، وذلك على اعتبار أن القضاء على خلاف حكم سابق فيه إنكار لحجية 
الأمر المقضي التي حازها ذلك الحكم والواجب احترامها والالتزام بها، وهو ما 

للنظام العام، ومن ثم فإن تعارض حكم التحكيم مع                           يعد خطأ  قانونيا  ومخالفة 
حكم أو أمر سابق صدوره في دولة ال كويت لا يتأتى إلا أن يكون الحكم 
                                                               متعارضا  مع حكم سابق صدر في موضوع النزاع ذاته الذي فصل فيه حكم 
التحكيم لأن ذلك يتعارض مع حجية ما قضى به هذا الحكم بما يتعذر معه 

ثم فإنه بإعمال هذا الشرط لا يكون القاضي قد خرج عن                    تنفيذهما معا . ومن
ية في تحديد  نطاق شروط الاتفاقية. إلا أنه لما كان رافع الدعوى له مطلق الحر
نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب القانون اختصام أشخاص 

ة.معينين فيها، ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئ
(28/3/2019جلسة  4تجاري 2195/2018)الطعن رقم 
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سير المركبة دليل كامل على ملكيتها طوال مدة سريانهترخيص 

                                         النص في المادة الخامسة مكررا  من المرسوم 
                  شأن المرور المعدل  ب      1976     لسنة     67           بقانون رقم 

           يقع باطلا   "        على أنه       1980     لسنة     57             بالقانون رقم 
                                               كل شرط يرد في عقد بيع السيارة المبينة في البند 

                              ( من هذا القانون يقضي باحتفاظ  3    دة )       من الما   3
                                                 البائع بمل كية السيارة لحين استيفاء الثمن كله أو 

يصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم      بعضه                                     ، و
   من    3                                ، والمقصود بالسيارة وفقا  للبند   "       المشتري

                                     من قانون المرور كل مركبة آلية تستخدم    3       المادة 
      أو في                                           عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما

                                  المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو              جر المركبات
               من ذات القانون     11                والنص في المادة    ،       كليهما

                                      على مالك المركبة في حالة نقل مل كيتها  "        على أنه 
                                                إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا  بإخطاره 

       ، وعلى                                    صورة من السند المثبت لنقل المل كية
  ،               الترخيص باسمه                           المالك الجديد أن يطلب نقل

                                     ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص 
                                              بجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف 

                          ، وتحدد اللائحة التنفيذية                   بنقل المل كية ...
                                     إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند 
                                              إثبات المل كية اللازم لذلك" وإذ صدر قرار وزير 

              ئحة التنفيذية      باللا      1976     لسنة     81             الداخلية رقم 
       على أن             الأولى منها                           لقانون المرور ونصت المادة 

      ....   - 1                                     يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية: "
                                     ما يثبت مل كية المركبة المطلوب ترخيص    - 2

    ذات             الثالثة من               كما نصت المادة     "،      .....          تسييرها
                                 يقبل في إثبات مل كية المركبة أحد         على أن "         اللائحة

                          المحرر المتضمن عقد شرائها   - 1                   المستندات الآتية:
                                       الصادر من المصنع أو من إحدى وكالات بيع 
                                           المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري 

                                لمحرر المتضمن عقد شرائها في غير  ا - 2           بال كويت.
                                              الحالات المذكورة في الفقرة السابقة مصدقا  على 
                                                توقيع البائع لدى كاتب العدل أو موقعا  على العقد 

                                          مالك أمام الموظف المختص بإدارة المرور بعد      من ال
يؤشر الموظف المختص بذلك                                             التأكد من شخصيته، و

                                   القرار الجمركي بالإفراج عن المركبة    - 3         المحرر.    على 
   - 4      مرة.                                     وذلك للمركبات الواردة من الخارج لأول 

                                              المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر يثبت 
     وعقد           والوصية،  "                              انتقال مل كية المركبة "كالهبة

   - 5     لخ. إ                          أو تصفية شركة أو تركة ...        شركة،      إنشاء 
                                                المستندات القانونية بإثبات الوفاة والوراثة وحصر 
                                            التركة إذا كان سبب أيلولة مل كية المركبة هو 

                                  مع إرفاق إقرار من جميع الورثة بمن           الميراث،
           صورة رسمية    - 6          المركبة.                    يختارونه مسؤولا  عن 

    ".                             ي الذي يفصل في مل كية المركبة            للحكم القضائ
                             من ذات اللائحة التنفيذية على     10             وتنص المادة

                                           يصدر ترخيص تسيير المركبة على النموذج المعد  "   أن 
                                                   لذلك باسم المالك الحقيقي ويذكر فيه البيانات الآتية 

                                     فإن مؤدى ذلك أن المشرع حرصا  منه على   ،      ..."
           الناشئة عن                                   تحديد المسئولية الجزائية والمدنية 

                                ، قد تدخل وأورد أحكاما  خاصة في          المركبات
                                        قانون المرور تجعل من الشخص الصادر باسمه 
                                         ترخيص السيارة هو المالك الحقيقي لها وذلك 
                                             بصرف النظر عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية مع 

                                                البائع له وتأكيدا  لذلك النهج فقد نص المشرع على 
                ية لحين استيفاء                                بطلان شرط احتفاظ البائع بالمل ك

                                               الثمن كله أو بعضه بطلانا  مطلقا  متعلق بالنظام 
                                       العام والذي من شأنه أن يحول دون انتقال 

      ، كما                                            المل كية إلى المشتري المرخصة باسمه السيارة
                           من قانون المرور سالف الذكر     11             أوجبت المادة 

                                             على البائع والمشتري اتخاذ إجراءات نقل مل كية 
                      منية محددة وأحالت إلى                    السيارة خلال فترة ز

                                              اللائحة التنفيذية لقانون المرور المذكور لبيان 
       بموجبه                                      حالات قبول مستند إثبات المل كية الذي 

                          ، وعليه يتم إصدار الترخيص                 يتم نقل الترخيص
                                                باسم المشتري باعتبار أنه المالك الحقيقي للسيارة 
                                            بعد استيفائه لبعض الإجراءات الفنية والشكلية 

        ، وتكون                                 م اللائحة التنفيذية المنوه عنها           طبقا  لأحكا
   ما   –    شخص   ال                           إجراءات إصدار الترخيص باسم 

    هذا            تدل على أن    –                        تمت صحيحة وفقا  للقانون
                      المستندات التي عددتها      أحد       قد قدم        الشخص

     قدم      لم ي      أنه    ، و                         إثباتا  لمل كيته للسيارة          المذكورة       المادة 
    يدل    ما                  من تلك المستندات               لإدارة المرور    –   بعد -

يان    ر   لغي                  على نقل مل كيتها ل                 طوال فترة سر
                                 ، ومن ثم يكون الترخيص الصادر لها         ترخيصها

      ما ظل                                      باسمه دليلا  كاملا  على مل كيته لها
يا           في قضاء   -                   ، كما أن من المقرر                 الترخيص سار

   من      509                  أن مفاد نص المادة    -            هذه المحكمة
                                                 القانون المدني أن بيع ملك الغير قابل للإبطال ولا 
                                             ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره صراحة 

 .          أو ضمنا  

(15/2/2018جلسة  4تجاري  1544/2016)الطعن 
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