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 المملكة األردنية الهاشـمية
 
 
 
 

 الدفع بمرور الزمن ال يكون واردا في حـالة
 قيام البنك بإحـالة المبلغ خـالفا لحـكم القانون

 ـــــــ
 :المبـدأ  

 
  

 

إحالة البنك المبلغ من حساب مورث المطعون ضدهم   -

المدعين إلى وزارة المالية قد تم خالفا لحكم القانون فيكون 

 .الدفع بمرور الزمن غير وارد 

حيث أن المبلغ قد دخل إلى الخزينة العامة لذلك فإن إلزام   -

نة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يكون متفقا الخزي

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية 611وأحكام م 
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 063/1336تمييز حقوق رقم 

 61/5/1336تاريخ 

 

محمةةد / الهيئةةة الحاكمةةة برئاسةةة القاضةةي السةةيد 
 .الرقاد 

 
 :وعضوية القضاة السادة 

عبد هللا السلمان ، عبد الفتةا  العواملةة ، اليةا  
 .العكشة ، فتحى الرفاعى 

 
مساعد المحامى العام المددن  ااضادا ة   :المميز 

 لوظيفته 
نعددديم محدددااع إسدددماعي  الحدددا    :المميةةةز ضةةةد  

محمدددد : وكدددي ام المحاميدددا / وآخدددرو 
 الزعا  وعماد السكور

 
قدددددم ادددديا التمييددددز  51/5/0222يخ اتددددار

للطعددد  ادددالحكم الحدددادر عددد  محكمدددة اسدددت نا  
 تدداريخ  012/0222حقددوع عمددا  االقاددية رقددم 

والمتادددددددددددم  رد ا سدددددددددددت نا ي   2/55/0222
األحل  وا نامام  وتأييد الحكم المستأن  رقدم 

الحادر عد  محكمدة ادايدة حقدوع عمدا   22/99
 اتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريخ 

إاطددا  كا ددة الحكددم ا) والقاادد   52/55/5999
اضجددددراءات التددددى تددددم اموجابددددا تحويدددد  المالدددد  

 909ديندددارا  و( 979)موادددول الددددعول الادددال  
 لسا  م  المدعى عليه األو  للمددعى عليده الندان  
وإعددادا الحددا  إلددى مددا كددا  عليدده قادد  يلدد  مدد  
تادددمي  المددددعى عليبمدددا الرسدددوم والمحددداري  

 (89)االتكا   والتاام  م  إلزامبما اتأديدة مالد 
دينددارا  عتعدداا محامدداا وتاددمي  المسددتأن  عحددليا 

دينددارا  عتعدداا ( 08)الرسددوم والمحدداري  ومالدد  
 .محاماا ع  ايه المرحلة م  التقاا 

 
 :وتتلخص عسااا التمييز اما يل  

عخطدددأت محكمدددة ا سدددت نا  االنتيجدددة التدددى  -5
توحددلت إليبددا خ  ددا ألحكددام القددانو  لعدددم 

المميدددز الخحدددومة مددد  الجبدددة التدددى يمنلبدددا 
 .وعياا لمرور الزم 

 
القددرار المميددز لددين لدده سددند مدد  الواقدد  عو  -0

القدددانو  حيدددإل إ  اضجدددراءات التدددى تمدددت 
اخحوص األموا  التدى لحقبدا التقدادم تمدت 
 .احورا عحولية ومتفقة م  عحكام القانو 

 
واالتندددداوا  ددددإ  إلددددزام المميددددز االرسددددوم  -9

والمحدددداري  وعتعدددداا المحامدددداا مخددددال  
احددع الخزينددة كونبددا لددم للقددانو  ومجحدد  

 .تتساا اإقامة ايه الدعول 
 

وطلدددا المميدددز قادددو  التمييدددز  دددك  و ددد  
المواددول نقددح الحكددم المميددز وتاددمي  المميددز 

 .ادام الرسوم والمحاري  وعتعاا المحاماا
 

قدددم وكيدد  المميددز  59/5/0225واتدداريخ 
ادام   حة جوااية انتبى  يبا إلدى الطلدا قادو  

المواددول رد التمييددز وتأييددد ال  حددة  ددك  و دد  
الحكددددددم المميددددددز وتاددددددمي  المميددددددز الرسددددددوم 

 .والمحاري  وعتعاا المحاماا 
 

 القـرار
 

 اعدددد التددددقيع والمداولدددة نجدددد عنددده اتددداريخ
 :عقام المدعو   9/9/5999

 

 (ع . ع . م . و)  -0(  ع . ع . م .  )  -5

 (ع . ع . م . ي)  -8(   ع . ع . م . ع)  -9

 (ع . ع . م . ا)  -2( ع .  ع. م . ن)  -1

 (ع . ع . م . م)  -9(  ع . ع . م . ر)  -7
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احدددددفتبم ال خحدددددية واحدددددفتبم الورندددددة 
ال ددرعيي  لمددورنبم المرحددوم محددااع إسددماعي  
الحا   وكي ام المحاميدا  محمدد الزعاد  وعمداد 

 .السكور 
 

لدددل محكمددة  22/99عقدداموا الدددعول رقددم 
 :ا اداية حقوع عما  اد المدعى عليبم

 
 الان  الاريطان  لل رع األوسط  -5
خزيندددة المملكدددة األردنيدددة البا دددمية   يمنلبدددا  -0

المحامى العام المدداى ااضادا ة لوظيفتده مددعي  
 :اما يل  

( ع .ع.م)يملدددد  مددددورإل المدددددعي  المدددددعول  -5
لدددل المدددعى   J.L.H 0982الحسدداا رقددم 

عليه األو  الان  الاريطان  لل رع األوسط  
تدو ى المديكور و د   59/5/5999واتاريخ 

رحدددديده لدددددل الاندددد  المدددددعى عليدددده مالدددد  
( 909)تسدددعماية ون ندددة وسددداعي  ديندددارا  و 

 . لسا  
 
كدددانوا قحدددرا  اتددداريخ ( م ) ورندددة المرحدددوم  -0

و اتددده   ولدددم يكوندددوا لحددد رام  ددد  واددد  
يخولبم سحا رحديد مدورنبم   األمدر الديل 
د عبددم إلددى تددر  ادديه األمددوا   دد  الحسدداا 

 .ه لم يك  ألحد حع الوحاية عليبمسيما وعن
 
استحددددددر المددددددعو   1/1/5999اتددددداريخ  -9

مدددد  محكمددددة ( م ) ححددددر عرإل المرحددددوم 
منطقدددة ال ميسدددان  ولددددل / عمدددا  ال دددرعية

مطالاة المدعى عليده األو  الاند  الاريطدان  
ارحددديد مدددورنبم امتنددد  احجدددة ع  الرحددديد 
حدو  إلدى خزيندة المملكدة األردنيدة البا ددمية 

مسدددة ع دددر عامدددا  دو  عي اسددداا مدددرور خ
 .إجراء على الحساا 

 
وجدده  ادديلة قااددى عمددا  ال ددرعى رسددالة  -8

إلدددددى وزارا الماليدددددة لتحويددددد  المالددددد  إلدددددى 

المحكمددددة ال ددددرعية   إ  ع  وزارا الماليددددة 
عجااته اعدم إمكانية تحويد  المالد  ألنده دخد  
 دد  ا يددرادات العامددة اسددتنادا ألحكددام قددانو  

ى يمدددر عليبدددا تملددد  الحكومدددة لامدددوا  التددد
 .م 5991لسنة  91التقادم رقم 

 
طالددا المدددعو  عدد  طريددع وكدديلبم وزارا  -1

 .المالية االمال  إ  عنبا ر ات طلابم 
 
ع  عددم مطالادة المددعي  ادالمال  كدا  اسداا  -2

عدم الوغبم الس  القدانون  ممدا ي دك  عديرا  
 .م روعا

 
طددددالاي  إلددددزام المدددددعى عليبمددددا االتكا دددد  

الددد  المددددعى اددده وتادددمينبا والتادددام  ادددأداء الم
 .الرسوم والمحاري  عتعاا المحاماا 

 
عحدددددددددددرت   52/55/5999واتدددددددددداريخ 

الدديل  22/99محكمددة ادايددة عمددا  حكمبددا رقددم 
قادددت  يددده اإاطدددا  كا دددة اضجدددراءات التدددى تدددم 
اموجابدددا تحويددد  المالددد  موادددول الددددعول مددد  
المدددعى عليدده األو  إلددى المدددعى عليدده النددان    

ماكانت عليه وتادمي  المددعى  وإعادا الحا  إلى
عليبمددا الرسددوم والنفقددات ومالدد  نمانيددة وعراعددي  

 .دينارا  عتعاا محاماا االتكا   والتاام  
 

المحددددام  العددددام المدددددن  احكددددم  لم يرح
محكمددة ا سددت نا  تقدددم ابدديا الطعدد  طالاددا  نقادده 
لاسااا التى تامنتبا   حة التمييز المقدمدة مد  

 . 51/55/0222مساعده اتاريخ 
 

وع  الساا األو  م  عسااا التمييز الديل 
ينعددى  يدده الطدداع  مسدداعد المحددامى العددام المدددن  
علددددى محكمددددة ا سددددت نا  خطأاددددا لعدددددم رداددددا 
الدددعول عدد  خزينددة المملكددة األردنيددة البا ددمية 

 .لعدم الخحومة ولمرور الزم  
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وعدد  ادديي  الطعنددي  نجددد ع  المالدد  الدديل 
دخددد  حدددندوع  يطالدددا اددده المطعدددو  اددددام قدددد

الخزينة العامة اعد ع  حوله إليه الاند  الاريطدان  
لل ددددرع األوسددددط تطايقددددا ألحكددددام قددددانو  تملدددد  

 91الحكومددة لامدددوا  التددى يلحقبدددا التقددادم رقدددم 
ولكددددد  دو  اسدددددتكما  ال دددددروط  5991لسدددددنة 

مد  القدانو  ( ا/1)المنحوص عليبدا  د  المدادا 
لعامدة الم ار إليه ولديل   دإ  الدد   ادأ  الخزيندة ا

غير خحدم د د    سدند لده مد  الواقد  عو القدانو  
حقيع االرد وعما ع  الد   امرور الزم   نجد ع  
قانو  تمل  الحكومة لامدوا  التدى يلحقبدا التقدادم 
الم دددار إليددده قدددد تادددم  عحكامدددا  خاحدددة امدددرور 
الزم  على الودا د  واألمدوا  األخدرل  وقدد ورد 

 1   9ادتي  النص على ايا التقادم    ك  م  الم
مدددد  المددددادا الخامسددددة ( ا)مندددده   إ  ع  الفقددددرا 

 ا دددددددددددددترطت لنفددددددددددددداي عحكدددددددددددددام المدددددددددددددادتي 
الم دددار إليبمدددا ع  تن دددر البي دددة التدددى (  1   9)

مدددد  (  8   0) ينطاددددع عليبددددا عحكددددام المددددادتي  
القانو  إع نا    الجريدا الرسمية و   جريدتي  

تح   يه األمدوا  الموجدودا  –محليتي  يوميتي  
يبا التدددى سدددتىو  إلدددى الحكومدددة اموجدددا اددديا لدددد

القانو  قا  ايلولتبا ان نة ع بر علدى األقد  تندير 
 يبددا عحددحاا الحددع اتلدد  األمددوا  اددأ  عمددوالبم 
ستىو  إلدى الحكومدة إيا لدم يتقددموا للمطالادة ابدا 

 .خ   تل  المدا 
 

واما ع  محكمتى المواول قد توحلتا إلى 
سددددط لددددم ينفددددي ع  الاندددد  الاريطددددان  لل ددددرع األو
مدددد  المددددادا ( ا)األحكددددام الددددواردا  دددد  الفقددددرا 

الخامسة م  القانو   إ  إحالته المال  مد  حسداا 
المددددعي  إلدددى وزارا / مدددورإل المطعدددو  اددددام

 الماليددة قددد تددم خ  ددا لحكددم القددانو  ويكددو  الددد   
 

امرور الدزم  غيدر وارد   واالتدال  يكدو  جميد  

م المدن     ما ينيره الطاع  مساعد المحامى العا
 .ايا الساا غير وارد على القرار المطعو   يه 

 
اليل ينعى  يه مساعد :  وع  الساا النان 

المحدددددامى العدددددام المددددددنى علدددددى قدددددرار محكمدددددة 
ا ست نا  عنده   سدند لده مد  الواقد  عو القدانو    
حيإل إ  اضجراءات التدى تمدت اخحدوص المالد  

مد  المطالا اه قد تمدت احدورا عحدولية ومتفقدة 
نجددد ع  مددا ورد  دد  ردنددا علددى : عحكددام القددانو  

الساا األو  مد  عسدااا التمييدز  يده الدرد الكدا ى 
على ما ينيره الطاع   د  اديا السداا الديل نجدده 

 .غير وارد واو االتال  حقيع االرد 
 

اليل يقو   يه مساعد : وع  الساا النالإل 
المحدددددامى العدددددام المددددددنى ع  إلزامددددده االرسدددددوم 

وعتعددداا المحامددداا مخدددال  للقدددانو  والمحددداري  
وعد  اديا : أل  الخزينة لم تتساا اإقامدة الددعول

السددداا نجدددد عنددده مددد  الناادددت ادددأوراع القادددية 
ووقا عبا كما توحدلت إليبدا محكمتدا الموادول   
ع  المال  اليي يطالا اده ورندة حداحا الحسداا 
قد دخد  إلدى الخزيندة العامدة   وع  وزارا الماليدة 

الددرغم مدد  المطالاددة ادده مدد   ر اددت إعادتدده علددى
قاددد  المددددعي    ومددد  قاادددى عمدددا  ال دددرع    
ولددي   ددإ  إلددزام الخزينددة االرسددوم والمحدداري  
 وعتعدددداا المحامدددداا يكددددو  متفقددددا وعحكددددام المددددادا 

مدد  قددانو  عحددو  المحاكمددات المدنيددة   ( 522)
 .واالتال   إ  ايا الساا حقيع االرد 

 
لقدرار لك  ما تقدم نقرر رد الطعد  وتأييدد ا

 .المميز وإعادا األوراع 
 

اددـ  5800حددفر سددنة  08قددرار حدددر  دد  
 .م 57/1/0225الموا ع  
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 دولـة الكويت
 
 

 تقدير قيمـة الدعوى لتعيين المحـكمة المخـتصـة

 ـــــــ
 

 
 :المبـدأ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .تتعلق قواعد تقدير قيمة الدعوى بالنظام العام -

األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة وال يخرج عن  -

هذا األصل إال الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل 

كذلك إال إذا كان المطلوب فيها  للتقدير وهي ال تعد

مما ال يمكن تقدير قيمته طبقا ألي قاعدة من قواعد 

 .تقدير الدعاوى التى أوردها قانون المرافعات



 
 

020 

 محكمة التمييز

 الدائرة التجارية

 12/4/6991جلسة 
 

يوسف محمد / برئاسة السيد المستشار
 .الرفاعى، رئي  المحكمة 

 
محمةد فةداد بةدر، / وعضوية السادة المستشارين

محمد رشاد مبروك ، حسين محمد دياب ، محمد 
 .محمود عبد اللطيف 

 
(14) 

 (تجاري 011/91الطعن رقم ) 
 
مةةن قةةانون المرافعةةات  19إذ كانةةت المةةادة - 

علةةى أن تخةةت  المحكمةةة الجزئيةةة " تةةن  
لةةةةةدعوى المدنيةةةةةة بةةةةةالحكم ابتةةةةةدائيا فةةةةةي ا

والتجاريةةةة التةةةى ال تجةةةاوز قيمتهةةةا خمسةةةة 
آالف دينار ويكون حكمهةا انتهائيةا إذا كانةت 

وتةن  " قيمة الدعوى ال تجاوز ألةف دينةار
منه على أن تخةت  المحكمةة  04/6المادة 

الكليةة بةالحكم ابتةدائيا فةي الةدعاوى المدنيةة 
والتجاريةةةةة التةةةةي ليسةةةةت مةةةةن اختصةةةةا  

ما لم يةن  القةانون  المحكمة الجزئية وذلك
على خةالف ذلةك ويكةون حكمهةا انتهائيةا إذا 
كانةةت قيمةةة الةةدعوى ال تجةةاوز خمسةةة آالف 

وحتةةى  01وكةةان مفةةاد المةةواد رقةةم " دينةةار 
من قانون المرافعات ان المشرع وضةع  40

قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليهةا 
فةةي تعيةةين المحكمةةة المختصةةة وفةةي تقةةدير 

مةن  44ون  فةي المةادة نصاب االستئناف 
إذا كانةةت الةةدعوى " ذات القةةانون علةةى أنةةه 

بطلةةةب غيةةةر قابةةةل للتقةةةدير بحسةةةب القواعةةةد 
المتقدمة اعتبرت قيمتها زائةدة علةى خمسةة 

واألصةةةل فةةةي الةةةدعاوى أنهةةةا " آالف دينةةةار 
معلومة القيمة وال يخرج عن هذا األصل إال 

الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابةل للتقةدير 
د كذلك إال إذا كةان المطلةوب فيهةا وهي ال تع

ممةةا ال يمكةةن تقةةدير قيمتةةه طبقةةا ألي قاعةةدة 
مةةةن قواعةةةد تقةةةدير الةةةدعاوى التةةةى أوردهةةةا 
قةةانون المرافعةةات فةةالعبرة فةةي عةةدم القابليةةة 
للتقدير بالقواعد المةذكورة ولةو كةان الطلةب 
مما يقبل بطبيعته التقدير أي حتى ولو كانت 

بداله بنقود ، طبيعته ال تتنافى مع إمكان است
لما كةان ذلةك ، وكةان مةن المقةرر أن قواعةد 
تقةةدير قيمةةة الةةدعوى تتعلةةق بالنظةةام العةةام ، 
فةةةةال يعتةةةةد باتفةةةةاق الخصةةةةوم علةةةةى خالفهةةةةا 
ويتعةةين علةةى القاضةةي أن يبح هةةا مةةن تلقةةا  
نفسه ، وكان البين من األوراق ان الطةاعن 
أقام دعوا  أمام محكمة أول درجة بصةحيفة 

المحكمةةةة طلةةةب فيهةةةا  أودعةةةت إدارة كتةةةاب
إلغةةا  أمةةر تقةةدير الرسةةوم موضةةوع النةةزاع 
واعتبار  كةنن لةم يكةن مدسسةا دعةوا  علةى 
أنةةه معفةةي مةةن المصةةروفات بموجةةب الحكةةم 

لسةةةةنة  1441الصةةةادر فةةةي الةةةةدعوى رقةةةم 
تجةةةاري كلةةةي فإنهةةةا تكةةةون دعةةةوى  6921

بةةةةرا ة ذمةةةةة مةةةةن الرسةةةةوم والمصةةةةروفات 
 القضائية لعدم التزامه بها ، وهي ال تخضةع
للتقدير بحسب القواعةد التةى أوردهةا قةانون 

منةه  40حتةى  01المرافعات في المواد من 
وتعتبةةةةر غيةةةةر مقةةةةدرة القيمةةةةة ومتجةةةةاوزة 

من ذلك القانون  44النصاب المقرر بالمادة 
وتنةةةدرج فةةةي النصةةةاب االبتةةةدائي للمحكمةةةة 
الكليةةةةة وال يكةةةةةون حكمهةةةةةا الصةةةةةادر فيهةةةةةا 
انتهائيةةةا وهةةةو يقبةةةل الطعةةةن عليةةةه بطريةةةق 

ستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعةون فيةه اال
هةةذا النظةةر فاعتةةد بقيمةةة المبلةةغ الصةةادر بةةه 

دينةةاراف فةةي  09أمةةر تقةةدير الرسةةوم وقةةدر  
تحديةةد نصةةاب االسةةتئناف ورتةةب علةةى ذلةةك 
قضا   بعدم جواز  لقلة النصاب فإنه يكةون 
قةةةد أخطةةةن فةةةي تطبيةةةق القةةةانون بمةةةا يوجةةةب 
تمييةةز  دون حاجةةة إلةةى بحةةث بةةاقي أسةةباب 

 .لطعنا
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مةن قةةانون المرافعةةات  610إذ كانةت المةةادة - 
تقةةةدير مصةةةروفات الةةةدعوى " تةةةن  علةةةى 

بةةةنمر علةةةى عريضةةةة يقةةةدمها المحكةةةوم لةةةه 
لةةرئي  الهيئةةة التةةى أصةةدرت الحكةةم ويعلةةن 
هةةذا األمةةر للمحكةةوم عليهةةا بهةةا ويجةةوز لكةةل 
مةةةةن الخصةةةةوم أن يةةةةتظلم مةةةةن أمةةةةر تقةةةةدير 
المصروفات الصادر بها هذا األمةر ويحصةل 

تظلم إما أمام منةدوب اععةالن عنةد إعةالن ال
األمر واما بتقريةر فةي إدارة كتةاب المحكمةة 
التةةى أصةةدرت الحكةةم فةةي ظةةرف  مانيةةة أيةةام 

 كمةةةا تةةةن  المةةةادة" التاليةةةة ععةةةالن األمةةةر
 6923لسةةنة  43مةةن القةةانون رقةةم  62/6

بإصةةةةدار قةةةةانون تنظةةةةيم الخبةةةةرة علةةةةى أن 
للخبير ولكةل خصةم فةي الةدعوى أن يةتظلم "

أمر التقدير وذلك خالل  ال ة أيام التالية من 
ويكةةةون الةةةتظلم وفقةةةا للجةةةرا ات المقةةةررة 
للةةةتظلم مةةةن األوامةةةر علةةةى العةةةرائ ، فةةةإن 
التقيةةد برفةةع الةةتظلم فةةي أمةةر تقةةدير الرسةةوم 
بالمةةةةادة المنصةةةةو  عليهةةةةا فةةةةي كةةةةل مةةةةن 
النعيةةةين ال يكةةةون إال إذا كةةةان النةةةزاع يةةةدور 

كةان  حول مقدار الرسوم المسةتحقة، أمةا إذا
النزاع يةدور حةول أسةا  االلتةزام بالرسةوم 
فإنه يتعين اتباع اعجرا ات العادية في رفةع 

وحيث . الدعوى التي تخضع للقواعد العامة
أنه لما كان ما تقدم وكان المستننف قد أقةام 
الدعوى بطلب برا ة ذمته مةن المصةروفات 
موضوع أمر التقدير على أسا  أنةه معفةي 

فإنةه ال يكةون  –يانه على ما سلف ب –منها 
 –مقيةةداف برفعهةةا فةةي المواعيةةد آنفةةة البيةةان 

وإذ خةةةةالف الحكةةةةم المسةةةةتننف هةةةةذا النظةةةةر 
وقضى بعدم قبول الدعوى شكال لرفعها بعةد 
المعيةةاد فإنةةه يكةةون قةةد أخطةةن ويتعةةين الغةةاد  
وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر 

 .الموضوع 
 

 المحكمة

 
وسدددددمال اعدددددد اضطددددد ل علدددددى األوراع   

 .المرا عة   واعد المداولة 
 

 .حيإل ع  الطع  استو ى عوااعه ال كلية
 

وعلددى مددا ياددي  مدد   –وحيددإل ع  الوقددا   
تتحح   د  ع  الطداع  عقدام الددعول   -األوراع 
كلددد  احدددحيفة عودعدددت  5991لسدددنة  011رقدددم 

واعلندددت إلدددى  8/7/5991إدارا الكتددداا اتددداريخ 
الحكدم طالادا  9/7/5991المطعو  ادده اتداريخ 

 5991لسدنة  890اإل اء عمر تقدير الرسوم رقدم 
واعتاداره كدأ  لدم  07/2/5991المعل  للان     

يكددد  مددد  وقددد  تنفيددديه إلدددى حدددي  الفحددد   ددد  
المواددددول تأسيسددددا علددددى ع  المطعددددو  اددددده 
استحدر يلد  األمدر ادإلزام الاند  ادأ  يدىدي إليده 
مالدد  عراعددة دنددانير قيمددة  ددرع عتعدداا الخاددرا  دد  

تجدداري كلدد   5997لسددنة  2882 الدددعول رقددم
للتجدارا ... الت  كأ  الان  قد ر عبدا علدى  دركة 

 لزامبا اسداد مديونيتبا الت  ( م.م.ي)والمقاو ت 
ا ترتبا الدولة ويقدوم الاند  علدى إدارتبدا وونقدت 
ال ركة اقرارا  رسدميا  ارغاتبدا  د  السدداد النقددي 

 5999لسددددنة  85طاقددددا ألحكددددام القددددانو  رقددددم 
ااعتاددار  51/1/5998بددا حكددم اتدداريخ وحدددر  ي

المدددعى تاركددا دعددواه واعفا دده مدد  المحددرو ات 
ااعتاددار الاندد  كددا   يبددا نا اددا عدد  الدولددة نيااددة 
قانونيدددة ويعفدددى مددد  المحدددرو ات عمددد  اأحكدددام 

  ولما كانت عتعاا  5925لسنة  57القانو  رقم 
الخايددددر تقدددد  علددددى عدددداتع الخحددددم الدددديل يلددددزم 

م  قدانو  تنظديم  57/0ا االمحرو ات طاقا للماد
   يجوز استحدار  5992لسنة  82الخارا رقم 

عمر ابا وتنفييه على الخحم المحكوم ااعفا ده مد  
محدددرو ات الددددعول    قدددد اقدددام الانددد  الددددعول 

قدددددددررت  52/52/5991واتددددددداريخ . اطلااتددددددده
المحكمة عحالة التظلم إلدى الددا را التجاريدة الكليدة 

الدددتظلم وقيددددت المختحدددة نوعيدددا  انظددر  59رقددم 
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تجدداري  5991لسددنة  0159األوراع تحددت رقددم 
حكمددددددت  02/50/5991  اتدددددداريخ  59كلدددددد  

المحكمدددة اعددددم قادددو  الدددتظلم  دددك  لر عددده اعدددد 
الميعدداد وعلزمددت المددتظلم االمحددرو ات   ااتندداء  
على ع  ححيفة التظلم عودعدت إدارا الكتداا اعدد 

مددد   59   57األجددد  المقدددرر للدددتظلم االمدددادتي  
الخادددددرا   اسدددددتأن  الانددددد  اددددديا الحكدددددم قدددددانو  

طالاددا إل دداءه  5992لسددنة  529اا سددت نا  رقددم 
وإعدددادا الددددعول إلدددى محكمدددة الدرجدددة األولدددى 
للفح     مواوعبا اإل اء عمر التقددير الحدادر 

ديندارا  وإلدزام المطعدو  ادده  99اإلزامبا امالد  
االمحرو ات ومقاا  عتعاا المحاماا مىسسا يلد  

ة منازعددة  دد  عسددان اسددتحقاع علددى ع  الخحددوم
الرسدددم   تخاددد  للقواعدددد المنظمدددة للدددتظلم  ددد  
قدددانو  تنظددديم الخادددرا سدددالفة الايدددا  لكددد  الحكدددم 
المسددددتأن  عخطددددأ  بددددم واقدددد  الدددددعول وتكييفبددددا 

حكمدت  59/0/5992وخال  القانو    واتداريخ 
محكمددة الدرجددة النانيدددة اعدددم جدددواز الددتظلم لقلدددة 

اري    وقالددت النحدداا وإلددزام المسددتأن  االمحدد
 تاريدددددرا  لددددديل  ع  قيمدددددة األمدددددر المدددددتظلم منددددده 

عمددددام  –الددددتظلم  –دينددددارا  وعقدددديم  99  تجدددداوز 
المحكمددددة الكليددددة ااعتاددددار عنبددددا المحكمددددة التدددد  
عحدرت الحكم    الدعول األحلية  دإ  اسدت نا ه 
يكدددو  غيدددر جدددا ز  طعددد  الانددد   ددد  اددديا الحكدددم 

يااددة اطريددع التمييددز اددالطع  الماندد    وقدددمت الن
مدديكرا عادددت  يبددا الددرعي اتمييددز الحكددم المطعددو  
 يه   وإي عرح الطع  على المحكمدة  د  غر دة 
م دددورا حدددددت جلسدددة لنظدددره   و يبدددا التزمدددت 

 .النيااة رعيبا 
 

وحيددإل ع   ممددا ينعدداه الطدداع  علددى الحكددم 
المطعو   يه ااألسااا الخمسة للطعد  الخطدأ  د  

لددى ع  تطايددع القددانو    يلدد  عندده عسددن قادداءه ع
الحكدددم الحدددادر  ددد  المعارادددة  ددد  عمدددر تقددددير 
الرسدددددوم يخاددددد  للقاعددددددا العامدددددة  ددددد  قدددددانو  
المرا عات لتقدير نحاا ا ست نا  ومد  ندم يعتدد 
 دد  ادديا الخحددوص اقيمددة الرسددم المقدددر االقا مددة 

ا ح النظدر عد  قيمدة الندزال موادول الددعول 
المطروحة على القااء  د  يجدوز ا سدت نا  إ  

قيمددة الرسددم تجدداوز النحدداا ا نتبددا   إيا كانددت 
للمحكمة الجز يدة عو الكليدة علدى حسدا األحدوا   
حددا  ع  عمددر تقدددير الرسددوم مكمدد  للحكددم الحددار 
 ددد  الددددعول التددد  اسدددتحقت المحددداري  عنبدددا 
 يكو  المعو  عليه او قيمة الحع المتندازل عليده 
ولين مقددار الرسدم المسدتحع   ممدا يعيدا الحكدم 

 .زه اما يستوجا تميي

 
وحيإل ع  ايا النع  سديد   يل  لمدا كاندت 

علدى ع  " م  قانو  المرا عدات تدنص  09المادا 
تخدددتص المحكمدددة الجز يدددة ادددالحكم ااتددددا يا  ددد  
الدعاول المدنية والتجاريدة التد    تجداوز قيمتبدا 
خمسدددة آ   ديندددار ويكدددو  حكمبدددا انتبا يدددا إيا 

 وتدنص" كانت قيمة الدعول   تجاوز عل  دينار 
منه على ا  تختص المحكمدة الكليدة  98/5المادا 

ادددالحكم ااتددددا يا  ددد  الددددعاول المدنيدددة والتجاريدددة 
الت  ليست م  اختحاص المحكمة الجز ية ويلد  
مددا لددم يددنص القددانو  علددى خدد   يلدد  ويكددو  
حكمبددا انتبا يددا إيا كانددت قيمددة الدددعول   تجدداوز 

 97وكددا  مفدداد المددواد رقددم " خمسددة آ   دينددار 
مددد  قدددانو  المرا عدددات ع  الم دددرل  89تدددى وح

وا  قواعد لتقدير قيمة الدعول لك  يرج  إليبدا 
   تعيدي  المحكمدة المختحدة و د  تقددير نحداا 

مد  يات القدانو   88ا ست نا  ونص  د  المدادا 
إيا كانددت الدددعول اطلددا غيددر قاادد  " علددى عندده 

 للتقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير احسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 

خمسة  القواعد المتقدمة اعتارت قيمتبا زا ده على
واألح     الدعاول عنبدا معلومدة "  آ   دينار 

القيمددة و  يخددر  عدد  ادديا األحدد  إ  الدددعاول 
التدد  تر دد  اطلددا غيددر قاادد  للتقدددير وادد    تعددد 
كددديل  إ  إيا كدددا  المطلدددوا  يبدددا ممدددا   يمكددد  
تقدددير قيمتدده طاقددا ألي قاعدددا مدد  قواعددد تقدددير 

لعارا الدددعاول التدد  عورداددا قددانو  المرا عددات  ددا
 دد  عدددم القااليددة للتقدددير االقواعددد المدديكورا ولددو 
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كا  الطلا مما يقا  اطايعته التقدير عي حتى ولو 
كانت طايعته   تتنا ى م  إمكا  استاداله انقدود   
لما كا  يل    وكا  مد  المقدرر ع  قواعدد تقددير 
قيمة الدعول تتعلع االنظام العام      يعتد ااتفاع 

ا ويتعددي  علددى القاادد  ع  الخحددوم علددى خ  بدد
ياحنبا م  تلقداء نفسده   وكدا  الادي  مد  األوراع 
ا  الطدداع  عقددام دعددواه عمددام محكمددة عو  درجددة 
اححيفة عودعت إدارا كتداا المحكمدة طلدا  يبدا 
إل دددداء عمددددر تقدددددير الرسددددوم مواددددول النددددزال 
واعتادداره كددأ  لددم يكدد  مىسسددا دعددواه علددى عندده 

الحادر    معف  م  المحرو ات اموجا الحكم 
تجدداري كلدد   5997لسددنة  2882الدددعول رقددم 

 إنبددددا تكددددو  دعددددول اددددراءا يمددددة مدددد  الرسددددوم 
والمحرو ات القادا ية لعددم التزامده ابدا   واد  
  تخادد  للتقدددير احسددا القواعددد التدد  عورداددا 

 89حتددى  97قددانو  المرا عددات  دد  المددواد مدد  
منه وتعتار غير مقدرا القيمة ومتجداوزا النحداا 

مد  يلد  القدانو  وتنددر   د   88االمدادا المقرر 
النحدددداا ا اتدددددا   للمحكمددددة الكليددددة و  يكددددو  
حكمبددا الحددادر  يبددا انتبا يددا واددو يقادد  الطعدد  
عليددددده اطريدددددع ا سدددددت نا   وإي خدددددال  الحكدددددم 
المطعدددو   يددده اددديا النظدددر  اعتدددد اقيمدددة المالددد  

ديندارا   99الحادر اده عمدر تقددير الرسدوم وقددره 
 سددت نا  ورتددا علددى يلدد   دد  تحديددد نحدداا ا

قحدداءه اعدددم جددوازه لقلددة النحدداا  إندده يكددو  قددد 
عخطدأ  د  تطايدع القدانو  امدا يوجدا تمييدزه دو  

 .حاجة إلى احإل ااق  عسااا الطع 
لسددددنة  529وحيددددإل ا  ا سددددت نا  رقددددم 

 .تجاري استو ى عوااعه ال كلية 5992
 

وحيددإل عندده عدد  مواددول ا سددت نا    إندده 
م  قانو  المرا عات تدنص  509لما كانت المادا 

تقددددير محدددرو ات الددددعول ادددأمر علدددى " علدددى 
عرياددة يقدددمبا المحكددوم لدده لددر ين البي ددة التدد  
عحدرت الحكم ويعلد  اديا األمدر للمحكدوم عليبدا 
ابددا ويجددوز لكدد  مدد  الخحددوم ع  يددتظلم مدد  عمددر 
تقدددددير المحددددرو ات الحددددادر ابددددا ادددديا األمددددر 

عنددد  ويححدد  الددتظلم إمددا عمددام مندددوا ا عدد  
إع   األمر وإما اتقرير    إدارا كتاا المحكمة 
الت  عحدرت الحكم    ظدر  نمانيدة عيدام التاليدة 

مدد   59/5كمددا تددنص المددادا " ضعدد   األمددر   
اإحددددار قدددانو   5992لسدددنة  82القدددانو  رقدددم 

للخايدر ولكد  خحدم  د  "  تنظيم الخارا علدى ع  
الدددعول ع  يددتظلم مدد  عمددر التقدددير ويلدد  خدد   
ن نددة عيددام التاليددة ويكددو  الددتظلم و قددا ل جددراءات 
المقررا للتظلم م  األوامر علدى العدرا ح    دإ  
التقيددد ار دد  الددتظلم  دد  عمددر تقدددير الرسددوم االمدددا 
المنحوص عليبا    ك  م  النعيدي    يكدو  إ  
إيا كددددا  النددددزال يدددددور حددددو  مقدددددار الرسددددوم 

عسدان المستحقة   عما إيا كا  الندزال يددور حدو  
ا لتدددزام االرسدددوم  إنددده يتعدددي  اتادددال اضجدددراءات 
العاديددة  دد  ر دد  الدددعول التدد  تخادد  للقواعددد 

وحيددددإل عندددده لمددددا كددددا  مددددا تقدددددم وكددددا  . العامددددة
المستأن  قد عقدام الددعول اطلدا ادراءا يمتده مد  
المحرو ات مواول عمر التقدير على عسان عنه 

 انده   يكدو   –على ما سل  ايانه  –معف  منبا 
وإي خدال   –قيدا  ار عبا    المواعيد آنفة الايدا م

الحكددم المسددتأن  ادديا النظددر وقاددى اعدددم قاددو  
الدددعول  ددك  لر عبددا اعددد المعيدداد  إندده يكددو  قددد 
عخطأ ويتعي  ال داىه وإعدادا الددعول إلدى محكمدة 

 .عو  درجة لنظر المواول 
 


