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استبعاد طلب التعويض المؤقت لعدم سداد الرسم  -

 .المستحق عنه أمام محكمة أول درجة 

ال يجوز طرح طلب التعويض المؤقت في هذه الحالة  -

 .أمام محكمة االستئناف

ري الذي يتمسك به عدم تمحيص الحكم للدفاع الجوه -

 .أحد الخصوم يعيب الحكم بالمقصور 
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 (تجاري  658/98الطع  رقم ) 
 

لسوووونة  77موووو  القووووانو  رقووووم  22المووووادة - 
في الرسوم القضائية تنص على أنه  7976

ال يجوووووز مباشوووورة أي عموووول قبوووول وفووووا  " 
" القوانو الرسم المستحق وفقا ألحكوام هوذا 

ولما كا  الثابت م  األوراق أ  الطواع  لوم 
يقووم بسووداد المسووتحق عوو  طلووب التعووويض 
المؤقوووت الوووذه أبوووداه فوووي مذكرتوووه ، وكوووا  
الطع  بطريق االستئناف طبقوا لونص الموادة 

موووووو  قووووووانو  المرافعووووووات المدنيووووووة  744
والتجارية ينقل الدعوه بحالتهوا التوى كانوت 

بالنسوبة عليها قبل صودور الحكوم المسوت نف 
لمووا رفووه عنووه االسووتئناف، وال تقبوول طلبووات 
جديوودة فووي االسووتئناف ، فوو   الطلووب الووذه 
أبووووداه الطوووواع  أمووووام محكمووووة أول درجووووة 
باستبعاده يظل خارجا عو  نطواق الخصوومة 
ويكوووو  الحكوووم المطعوووو  فيوووه صوووحيحا فوووي 
القوووانو  قذ قضوووى بعووودم جوووواز االسوووتئناف 
بالنسبة للطلب المذكور لخروجه عو  نطواق 
 .الخصومة ، ويكو  النعي على غير أساس

قذ كووا  الثابووت موو  عقوود الصوولي المبوورم بووي  - 
الطرفي  أنه نص فيه على أ  الطاع  مدي  

ديناراً يسودد منوه عنود  75111للبنك بمبلغ 

التوقيه علوى العقود سوتة  الف دينواراً تشومل 
موووا توووم خصووومه مووو  حسووواب الطووواع  لوووده 

بنووك البنوك، وأ  سوند القووبض الصوادر عو  ال
نووص فيووه علووى وفووا   2/6/7988بتوواري  

الطووواع  بخمسوووة  الف دينوووار مووو  المقووودم 
المستحق بموجب ذلك الصلي، وأ  الطواع  
تمسك في دفاعه ب   البنك حصل مبوالغ مو  
حسابه فوق ما ورد بهذا السوند ، وموه ذلوك 
ألزمووووه الحكووووم المطعووووو  فيووووه بوووو   يوووودفه 
للمطعوووو  ضوووده مبلوووغ عشووورة  الف دينووواراً 

س أنه ما تبقى في ذمته مو  الودي  على اسا
بعووود خصوووم الخمسوووة  الف المسوووددة بالسوووند 
المشوار قليوه، وذلوك دو  أ  يمحوص دفاعووه 
بوو   ثمووة مبووالغ أخووره خصوومها البنووك موو  
حسابه يجب اسوتنزالها مو  قيموة المديونيوة 
مه كونه دفاعا جوهريوا للطواع  يسوتند فيوه 
قلى كشوف حساب صادرة ع  البنك يترتوب 

ي أ  يتغيووور وجوووه الووورأي فوووي عليوووه لوووو صووو
النتيجة التى انتهى الحكم قليها ف نه قذ قصر 
فوووي تمحيصوووه واسوووتظهار وجوووه الحوووق فيوووه 

 .يكو  معيبا بما يوجب تمييزه 

 
 المحكمة
 

بعدددددال اعلدددددرا  ،دددددع ا ورا    وسددددد اا 
 .ال رافعة   وبعال ال الاولة 

 
 .حيث أن اللعن استوفع أوضا ه الشك،ية

 
ع  ددا يبددين  ددن و ،دد –وحيددث أن الوئددائ  

 تتحصدددددأ فددددد  أن الب ددددد  ال لعدددددون   -ا ورا  
  5001لسددد ة  3902ضدددالق أئدددام الدددال و  رئدددم 

 
تجددارك ك،دد   ،ددع اللددا ن بل،ددل الحكددم ب ل ا دده 

الي ددداراا والئوائدددال  51999بدددين يددديالك بليددده  ب،ددد  
القا و يددة  ددن تدداريا ال لالبددة حتددع ت ددام السددالاال 

لدع وئاأ بيا ا لذل  أن ال ب،  ال دال ع بده أضدي  ب
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حسددال اللددا ن ملددي  ددن حسددال   يددأ  مددر   
وسددحل اللددا ن كا ددأ رصدديالق وا ت دد   ددن رال 

ل،دددل . ال ب،ددد  ل،ب ددد  و دددن ادددم فقدددال أئدددام الدددال و 
اللا ن ف   ذكرة ئال ها بل ام الب   بدين يدالف  لده 

الي ددددداراا كتعدددددوي   يئددددد   دددددن  1995 ب،ددددد  
ا ضدددرار التددد  أصدددابته  تيجدددة تعدددري  تدددابعين 

حك ة ضم الال و  رئدم ل،ب   بس عته   ئرر  ال 
تجارك ك،  الت  كان الب د   5001لس ة  3503

ئددال أئا هدددا  ،دددع اللدددا ن و مدددرين بل،دددل الحكدددم 
 5001لسد ة  380بصحة الحجد  التحئيد  رئدم 

 171 ،ددد  رئدددم  38/8/5001ال توئدد  بتددداريا 
تحئيدد    وتي،ددم اللددا ن  ددن  ددذا  5001لسدد ة 

 5001لسددد ة  2908ا  دددر ال قيدددال تحددد  رئدددم 
 وبتداريا . ليصدالر حك د  واحدال فيهداتجارك ك،  

حك   ال حك ة بدرف  الدال ويين  25/2/5000
تجددددارك  5001لسدددد ة  3503   3902رئ دددد  

 5001لسدددد ة  2908ك،دددد  وفدددد  الددددتي،م رئددددم 
 171تجددارك ك،دد  برفدد  الحجدد  التحئيدد  رئددم 

اسددتي   ب دد  الم،ددي   ددذا . تحئيدد  5001لسدد ة 
  ك دا  5000لسد ة  720الحكم باالسدتئ ا  رئدم 

لسدددد ة  839االسددددتئ ا  رئددددم .... اللددددا ن  أئددددام
  ا ئضع به الحكم االبتالائ  ف  الال و   5000
تجدددارك ك،ددد  لالبدددا  5001لسددد ة  3902رئدددم 

الحكددم فدد  ال وضددوا بتيييددال الحكددم ال سددتي    دد  
بلد ام الب د  ال سددتي   ضدالق ب  دداالة  ب،د  الم سددة 
 ال  الي دددار بلدددع ال سدددتي   عمرلددده بت ئيدددذ  قدددال 

،ددد  الدددال و  بلدددع  حك دددة أوأ الصددد،إ وب ددداالة  
الرجددددة لسددددالاال الرسددددوم  ،ددددع الددددال و  الئر يددددة 

ئدددرر  ال حك دددة ضدددم االسدددتئ افين . "ل، سدددتي  
ليصددددددددالر فيه ددددددددا حكددددددددم واحددددددددال   وبتدددددددداريا 

بعدددددددددالم جدددددددددوا  : حك ددددددددد  أوال 50/0/5000
... تجدددارك 5000لسددد ة  839االسدددتئ ا  رئدددم 

 5000لسدد ة  720ئبددوأ االسددتئ ا  رئددم : اا يددا
ب لغاء الحكم ال سدتي   في دا شكر وف  ال وضوا 

 5001لسدد ة  3902ئضددع بدده فدد  الددال و  رئددم 
... تجارك ك،  برفضها وبد ل ام ال سدتي   ضدالق 

 ب،دد  ( ب دد  الم،ددي )بددين يدديال  ل،ب دد  ال سددتي   

 شرة  ال  الي ار كويت  والئوائال القا و يدة بوائد  
سدددد وياا  ،ددددع ذلدددد  ال ب،دددد  ا تبدددداراا  ددددن %  7

الرسددد ية وحتدددع  تددداريا ال لالبدددة 39/8/5001
 ،ع  ذا الحكم بداللعن .... لعن" ...ت ام السالاال 

ف  ال وضدوا بت ييد  الحكدم " ال ااأ لالبا الحكم 
ال لعون فيه وبلغاءق وتيييدال الحكدم االبتدالائ  رئدم 

وئدددددددال   ( ".  8/     5001لسددددددد ة  3902)
. ال يابددة  ددذكرة أبددال  فيهددا الددرأك بددرف  اللعددن

غرفدددة  وبذ  دددر  اللعدددن  ،دددع ال حك دددة فددد 
ال شدددورة حدددالال  ج،سدددة ل يدددرق  وفيهدددا الت  ددد  

 .ال يابة رأيها 
 

وحيث أن اللعن أئيم  ،ع سبل واحدال  دن 
اراددة وجددوق   ي عدد  اللددا ن باا يهددا  ،ددع الحكددم 
ال لعون فيه  مالئة القدا ون والملدي فد  تلبيقده  
وف  بيان ذل  يقوأ أ ه أسس ئضداءق بعدالم جدوا  

ع أن الحكددم االسددتئ ا  ال رفددوا  ددن اللددا ن  ،دد
ال ستي   أجابده بلدع كا دأ ل،باتده   حداأ أن  دذا 
الحكدددم ئضدددع بدددرف  ال دددو  اللدددا ن الئر يدددة 
علددد ام ال لعدددون ضدددالق بدددالتعوي  لعدددالم سدددالاال 
الرسدددوم ال سددددتح    هدددا   ولددددم تقددد   حك ددددة 
الالرجددة الاا يددة ب  دداالة الددال و  بلددع  حك ددة أوأ 
الرجة لسالاال الرسم  ن ت،  الدال و      دا يعيدل 

 .ل لعون فيه ب ا يستوجل ت يي ق الحكم ا
 

وحيدددث أن  دددذا ال عددد   دددرالوال   ذلددد  أن 
فد   5072لسد ة  57 ن القدا ون رئدم  33ال االة 

ال يجدددو  " الرسدددوم القضدددائية تددد    ،دددع أ ددده 
 باشرة أك   أ ئبأ وفاء الرسوم ال سدتح  وفقدا 

ول دددا كدددان الاابددد   دددن . "  حكدددام  دددذا القدددا ون
اال ال سددتح   ددن ا ورا  ان اللددا ن لددم يقددم بسددال

ل،ل التعوي  ال يئد  الدذ  أبدالاق فد   ذكرتده   
وكان اللعن بلري  االستئ ا  لبقا لد   ال داالة 

 دددن ئدددا ون ال رافعدددا  ال ال يدددة والتجاريدددة  511
ي قأ الال و  بحالتها التع كا    ،يها ئبأ صالور 
الحكم ال ستي   بال سبة ل ا رف    ه االسدتئ ا    

االستئ ا   ف ن الل،دل وال تقبأ ل،با  جاليالة ف  
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الددددذ  أبددددالاق اللددددا ن أ ددددام  حك ددددة أوأ الرجددددة 
باسدددتبعاالق ييدددأ مارجددداا  دددن  لدددا  المصدددو ة 
ويكون الحكم ال لعون فيه صحيحا ف  القا ون بذ 
ئضدددع بعدددالم جدددوا  االسدددتئ ا  بال سدددبة ل،ل،دددل 
ال ذكور لمروجه  ن  لدا  المصدو ة   ويكدون 

 .ال ع   ،ع غير أساس
 

  بالوجدددده ا وأ وحيددددث أن اللددددا ن ي عدددد
لسبل اللعدن  ،دع الحكدم ال لعدون فيده القصدور 
ف  التسبيل   وف  بيان ذل  يقوأ أ ه أئام ئضاءق 
 ،ددع ان اللددا ن أمددأ بشددرول  قددال الصدد،إ  دد  
الب   ال لعون ضالق بذ لم يسالال  دن القسدل ا وأ 
غيددر م سددة  ال  الي ددار وكددان االتئددا  ان يددالف  

صد،إ  د  فيده ستة  ال  الي اراا   وبذ كان  قال ال
 ،ددددع أن يددددالف  اللددددا ن سددددتة  ال  الي ددددار   ددددال 
التوئيددد   ،دددع العقدددال ب وجدددل ايصددداأ  دددن الب ددد  
شا را  دا تدم مصد ه  دن حسدال اللدا ن   دالق   

ال ددددددير   5251وجدددددداء بسدددددد ال القددددددب  رئددددددم 
أن اللا ن الف   ب،د  م سدة  ال   39/2/5000

الي اراا   وئداأ اللدا ن رالاا  ،دع بال داء الب د  أ ده 
الي دداراا واسددتالأ  5959به  ب،دد  مصددم  ددن حسددا

ك دا ئداأ  38/5/5000بكش  حسال  ير  ف  
أن الب   حصأ  دا ي يدال  ،دع ارادة  ال  أمدر  
ب وجددل الحجدد  الددذ  أوئعدده   ف،ددم يحئددأ الحكددم 
ال لعددون فيدده بهددذا الددالفاا واكتئددع بقولدده أن حدد  
ال لعددون ضددالق اابدد  بدد ئرار اللددا ن فدد   قددال 

 .جل ت يي ق الص،إ ف  ه يكون  عيبا ب ا يستو
 

وحيددث أن  ددذا ال عدد  فدد   ح،دده   ذلدد  أ دده 
ل دددا كدددان الاابددد   دددن  قدددال الصددد،إ ال بدددرم بدددين 
اللرفين أ ه    فيه  ،  أن اللا ن  الين ل،ب   

الي اراا يسالال   ه   ال التوئي   ،دع  51999ب ب،  
العقددال سددتة  ال  الي دداراا تشدد أ  ددا تددم مصدد ه  ددن 
 حسدددال اللدددا ن لدددال  الب ددد    وان سددد ال القدددب 

 د  فيده  3/2/5000الصاالر  ن الب د  بتداريا 
 ،ع وفاء اللا ن بم سة  ال  الي دار  دن ال قدالم 
ال سدددتح  ب وجدددل ذلددد  الصددد،إ   وأن اللدددا ن 
ت سددد  فددد  الفا ددده بدددين الب ددد  حصدددأ  بدددال   دددن 
حسابه فو   ا ورال بهذا السد ال   و د  ذلد  ال  ده 
الحكم ال لعون فيه بين يالف  ل، لعون ضالق  ب،د  

ي دداراا  ،ددع أسدداس أ دده  ددا تبقددع فدد   شددرة  ال  ال
ذ ته  ن الدالين بعدال مصدم الم سدة  ال  ال سدالالة 
بالس ال ال شار بليه   وذل  الون أن ي ح  الفا ده 
بددين ا ددة  بددال  أمددر  مصدد ها الب دد   ددن حسددابه 
يجل است  الها  ن ئي ة ال اليو ية    كو ه الفا داا 
جو ريددا ل،لددا ن يسددت ال فيدده بلددع كشددو  حسددال 

يترتل  ،يده لدو صدإ أن يتغيدر  صاالرة  ن الب  
وجدده الددرأك فدد  ال تيجددة التددع ا تهددع الحكددم بليهددا 
ف  ه بذ ئصر ف  ت حيصده واسدتيهار وجده الحد  
فيه يكون  عيباا ب ا يوجدل ت ييد ق بغيدر  دا حاجده 

 .ل،تصالك ل،وجه الاالث ل، ع 
 

وحيث أن  وضدوا االسدت ئا  بال سدبة ل دا 
الإ تددم ت ييدد ق  ددن الحكددم ال لعددون فيدده غيددر صدد

 .ل،ئصأ فيه 

 


