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 المملكة األردنية الهاشـمية
 
 
 
 

 التقادم المدني طويل األجـل

 ـــــــ
 

 :المبـدأ  
 
  

 

حيث لم تثبت العالقة التجارية ما بين المدين والدائن ومن   -

ثم فإن الكمبياالت ال يسرى عليها التقادم التجاري وإنما 

 .يسرى عليها التقادم المدني طويل األجل 
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 2472/2222تمييز حقوق رقم 

 61/5/2226تاريخ 

 

بةةادي / الهيئةةة الحاكمةةة برئاسةةة القايةةي السةةيد 
 الجراح

 
 :وعيوية القياة السادة 

، غةازي عةازر ، أحمد أبو الغنم ، راكان حلةو  
 .كامل الحباشنة 

 
شركة الساحوري التجاريةة وخرةرو   :المميزون 
 جميل سلما : وكيلهم المحامي / 

 
شةةةةركة انةةةةو اخرد  والرلةةةةي   :المميةةةةز يةةةةد ا 

وكيلهمةةةا / المسةةةا مة الةامةةةة المحةةةدود  
 .طارق نايل الزغياي: المحاميا 

 
قةةةةدم  ةةةةيا التمييةةةةز  32/7/3222اتةةةةاري  

ادر عةةة  محكمةةةة اسةةةت نا  للطةةةة  اةةةالحكم ال ةةة
فةةي القضةةية  32/6/3222حقةةوق عمةةا  اتةةاري  

والمتضةةةةةةم  فسةةةةةة  الحكةةةةةةم  757/3222رقةةةةةةم 
المستأن  وإعاد  الدعوى لمحكمة الادايةة لنرر ةا 

 .موضوعا 
 

 :وتتلرص أسااب التمييز اما يلي 
 

أ  القةةةرار المميةةةز قةةةد جةةةاا مرال ةةةا للواقةةة   -2
والقةةانو  مةة  حيةةا اخسةةااب والنتيجةةة التةة  

 .لت إليها محكمة اخست نا  تو 
 
أرطةةةأت محكمةةةة افسةةةت نا  اتطايةةةق نةةةص  -3

أ ةةةةى علةةةة  موضةةةةو   ةةةةي   327المةةةةاد  
الةةةدعوى حيةةةا أنةةةأ  يمكةةة  اأيةةةة حةةةال مةةة  
اخحةةةوال تطايةةةق الةةةنص علةةة  الموضةةةو  

 .وحيثيات الدعوى

إ  أعمةةةةال الانةةةةوو  ةةةةي أعمةةةةال تجاريةةةةة  -2
م  قةانو   6/3اما يتها سنداً خحكام الماد  

 .دنيالتجار  اخر
 
إ  طايةةةةةة الةىقةةةةة اةةةةي  المميةةةةز  اخولةةةة   -4

والمميز ضةد ا  ةي عمةل تجةاري حيةا إ  
المميةز  اخولة  ار ةم أوراق تجاريةة لةةدى 
المميةةز ضةةد ا اموجةةب ات اقيةةة ر ةةم و ةةيا 
 .عمل تجاري احت االنساة لطرفي الةىقة

 
أ  المميةةز ضةةد ا ومةة  رةةىل مطالاتهةةا فةةي  -5

لموقة   ي  الدعوى تستند إلة  ات اقيةة الرةم ا
اينهةةةةةةا واةةةةةةي  المميةةةةةةز  اخولةةةةةة  اتةةةةةةاري  

وإلةةةة  فةةةةيو الر ةةةةم وإ    21/4/2171
قيمة الكمايات وعل  فرض  ةحة المطالاةة 

 .اها قد قيدت في حساب المميز  اخول 
 
االتناوب واالرجو  إل  وقا   الةدعوى تجةد  -6

محكمةةةتكم أ  المةةةدع  عليةةةأ الرةةةام  قةةةام 
اتحريةةر الكمايةةافت ل ةةالع المةةدع  عليهةةا 

لةة  والتةةة  قامةةةت اةةةدور ا ار ةةةم  ةةةي  اخو
 .الكمايافت اموجب ات اقية الر م

 
إ  طايةة الةىقة اي  أطةرا  الةدعوى  ةي  -7

عمةةل تجةةاري نةةات  عةة  عمةةل مةة  أعمةةال 
الانةةةةو التجاريةةةةة حيةةةةا أ  قيمةةةةة السةةةةندات 
المر ومة سةندا فت اقيةة تقيةد علة  حسةاب 

 .المميز ضد ا لديها 
 
ر حيةةا إ  عمليةةة ر ةةم الكمايةةافت قةةد مةة -7

عليهةةا أكثةةر مةة  عشةةر سةةنوات عنةةد إقامةةة 
 .الدعوى تكو  مردود  للتقادم 

 
مةةة  قةةةانو  التجةةةار   327إ  نةةةص المةةةاد   -1

وعل  فرض تطايقأ عل   ي  الدعوى يةيةد 
فةة   كةةا  أ ةةل . الةىقةةة إلةة  أ ةةل الحةةق



 911 

الحق مدينا يسري عليها التقةادم المةدني وإ  
 . كا  تجاريا يجرى عليها التقادم التجاري

 
أ  الةىقةةةة اةةةي  طرفةةةي الةةةدعوى  وحيةةةا

 .تجارية فيسري عل  الكمايافت التقادم التجاري
 

وقةةد طلةةب وكيةةل المميةةزي  قاةةول التمييةةز 
شةةكى كونةةأ مقةةدم ضةةم  المةةد  وفةةي الموضةةو  
نقض القرار المميةز وإ ةدار القةرار اةرد دعةوى 
المدعية وتضةمينها الرسةوم والم ةاري  وأتةةاب 

 .المحاما  ع  كافة المراحل
 

 لقرارا
 

اةةةةد التةةةدقيق والمداولةةةة نجةةةد اةةةأ  المميةةةز 
ضد ا شركة انو اخرد  والرلي  كانت قد أقامت 
 ةةةي  الةةةةدعوى امواجهةةةةة المميةةةةزي  وخرةةةةر لةةةةدى 

 37/1/17محكمةةةة ادايةةةة حقةةةوق عمةةةا  اتةةةاري  
دينةاراً  6552تطالب اموجاهةا اأ ةل حةق امالة  

ثاات اموجب سندات موقةة م  قال المدع  عليأ 
ريةةةر عثمةةةا  الةةةةالول   كمةةةدي  الرةةةام  محمةةةد 

وحرر ةةةا خمةةةر المةةةدع  عليهةةةا المميةةةز  اخولةةة  
والتةةةة  قامةةةةت الشةةةةركة اتحرير ةةةةا خمةةةةر الانةةةةو 
المدعي ولم تدف  قيمةة  ةي  السةندات  واقيةت يمةة 

 .المدع  عليهم مشغولة تجا أ اأ ل الحق
 

واأ  محكمة الاداية وانرر ا للةدعوى رقةم 
إكمةةةال وسةةةما  الاينةةةات وإاراز ةةةا و 4257/17

 إجةةةةرااات التقاضةةةةي أ ةةةةدرت قرار ةةةةا اتةةةةاري 
قضةةةةةت اموجاةةةةةأ اةةةةةرد دعةةةةةوى  24/23/2111

 .المدعية م  التضمينات 
 

طةنةةةةت المدعيةةةةة  23/2/3222واتةةةةاري  
 اةةةةةيلو القةةةةةرار لةةةةةدى محكمةةةةةة اسةةةةةت نا  عمةةةةةا 

اتةاري   757/3222الت  أ ةدرت قرار ةا رقةم 
قضةةةت اموجاةةةأ قاةةةول افسةةةت نا   32/6/3222

مة   277/5عمى االمةاد   وفس  الحكم المستأن 

قةةةةةانو  أ ةةةةةول المحاكمةةةةةات الجزا يةةةةةة وإعةةةةةاد  
 .الدعوى لمحكمة الاداية لنرر ا موضوعا 

 
لم يىق يلو الحكم استحسانا مة  المميةزي  
اللةةيي  طةنةةوا اةةأ لةةدى محكمتنةةا لرسةةااب الةةوارد  

 .اى حة التمييز 
 

وعةةة  أسةةةااب التمييةةةز كافةةةة والتةةة  تةةةدور 
ا تو ةل إليةأ القةرار جميةها علة  الطةة  علة  مة

مة  قةانو   327المميز م  تطايق خحكةام المةاد  
التجار  وإ  مد  سريا  التقةادم التة  تنطاةق علة  

 . ي  الدعوى  ي التقادم المدني 
 

ولةةدى ( المدعيةةة)فنجةةد اةةأ  المميةةز ضةةد ا 
اقامتها  ي  الدعوى ااتداا قد أسست دعوا ا عل  
 المطالاةةةة اأ ةةةل الحةةةق الةةةيى تضةةةم  السةةةندات
موضةةةو  الةةةدعوى واأنةةةأ مةةة  الثااةةةت أيضةةةا أ  
المدع  عليأ الرام  محمد رير الةالول قد حرر 
السندات للمميز  اخولة  شةركة السةاحوري وأنهةا 
ادور ا قامت اتجيير  ي  السةندات للانةو المةدع  

ف   الةىقةة اةي  الطةرفي  ليسةت ( المميز ضد  ) 
 .في حقيقها عىقة تجارية وإنما مدينة 

 
مةة   327رجةةو  إلةة  نةةص المةةاد  ومةة  ال

 :قانو  التجار  نجد أنها ن ت عل  
 
اةةالرغم مةة  انقضةةاا ميةةةاد التقةةادم علةة  ) 

سةةةند السةةةحب وسةةةا ر اخوراق التجاريةةةة   يجةةةوز 
للةةدا   إقامةةة الةةدعوى ضةةم  مةةد  التقةةادم الةةةادي 
اليى يطلب الحق الةيى مة  أجلةأ أعطيةت الورقةة 

 ةةةي  وتقاةةةل الورقةةةة فةةةي مةةةةرض الاينةةةة  ثاةةةات 
 (.الدعوى

وحيا أ  الاينة المقدمة لم تثات أ  الةىقة 
ما اي  المدي  محمد ريةر الةةالول والدا نةة شةركة 
الساحوري  ي عىقة تجاريةة ولةم يةرد االسةندات 
أيةةة إشةةار  إلةة  يلةةو واةةأ  الشةةركة جيةةرت  ةةي  
الكمايةةةافت للانةةةو المةةةدع  وأنةةةأ أقةةةام الةةةدعوى 



 919 

أكثةةر مةة  اسةةتناداً لطلاةةأ اأ ةةل الحةةق فةة   مةةرور 
عشر سنوات عل  تحرير ةا ف يمنة  المةدع  مة  
المطالاةةة اقيمتهةةا علةة   ةةيا النحةةو خنةةأ ف يسةةري 
عليها التقادم التجةاري وإنمةا يسةري عليهةا التقةادم 

 .المدني طويل اخجل 
 

وحيا تو لت محكمة افست نا  إل   ةي  
النتيجةةة ف نهةةا تكةةو  قةةد أ ةةاات ووافقةةت القةةانو  

 .ز غير وارد  وتغدو أسااب التميي

 
لما تقدم نقةرر رد التمييةز موضةوعا وتأييةد 
الحكةةةم المميةةةز فيمةةةا قضةةة  اةةةأ وإعةةةاد  اخوراق 

 .لم در ا 
 

 ةـ 2433 ة ر سةنة  32قراراً  در فةي 
 .م 26/5/3222الموافق 
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 دولة اإلمارات العربية المتحـدة
 
 
 
 

 أطراف  الحوالة القانونيـة

 ـــــــ
 :المبـدأ  

 
  

 

الحوالة القانونية بنوعيها تفترض وجود المحيل والمحال  -

وما بعد ا من قانون  6621محال له عمال بالمواد عليه وال

 .المعامالت المدنية 

 .إقامة الحكم على عدة دعامات تكفى إحدا ا لحمله   -
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  295الطعن رقم 

 القيائية 22لسنة 

 
 فبرايةةةةةر سةةةةةنة  64جلسةةةةةة الثالثةةةةةا  الموافةةةةةق 

 (مدني. )م 2227
 

 :إ  دا ر  النقض المدنية المؤل ة
 

 -منيةةةر توفيةةةق  ةةةالع / ار اسةةةة السةةةيد القاضةةةي
 .ر ي  الدا ر  

 

أحمةةةد الم ةةةط   . د/ وعضةةةوية السةةةيد القاضةةةي
 .أاشر 
 

 .م ط   جمال الدي  محمد / والسيد القاضي
 

 الةلنيةةة المنةقةةد  فةةي يةةوم الثىثةةاا االجلسةةة
 ةةةةةةةةةةةةةةـ الموافةةةةةةةةةةةةةةق 2434/يي الحجةةةةةةةةةةةةةةة 36
امقةةةةـر المحكمةةةةة افتحاديةةةةة الةليةةةةا 27/3/3224

 .امدينة أاوراي
 

 أصدرت الحكم اآلتي
 

قضةةا ية عليةةا  32لسةةنة  315: فةةي الطةةة  رقةةم 
 .نقض مدني

 

 .الوطني ) ... ( انو :  الطاع  
 

 ( )شركة : المطةو  ضد ا 
 

ال ةادر عة  محكمةة : فيأ  الحكم المطةو 
 3222../است نا  أاوراي افتحادية المدنية اةرقم

 .  35/2/3222اتاري  
 

مةةة  )  2/5/3222: تةةةاري  رفةةة  الطةةةة  
 الرسم والتأمي 

 المحكمة

 
اةةةد افطةةى  علةة  اخوراق وتةةىو  تقريةةر 

 .التلريص واةد المداولة
 

 .حيا إ  الطة  استوف  أوضاعأ  الشكلية
 

علةةة  مةةةا ياةةةي  مةةة   –ا   وحيةةةا إ  الوقةةة
تتح ةةل  -الحكةةم المطةةةو  فيةةأ وسةةا ر اخوراق 

 16../فةةةي أ  الم ةةةر  الطةةةاع  أقةةةام الةةةدعوى 
( أ ) تجةةةةةاري كلةةةةةي أاةةةةةو راةةةةةي علةةةةة  شةةةةةركة 

انترناشةةيونال والشةةةركة المطةةةةو  ضةةةد ا اطلةةةب 
الحكم ا لزامهما اأ  تؤديا لأ علة  وجةأ التضةام  

در مةةةةةةاً    4.762.674.42وافن ةةةةةةراد مالةةةةةة  
سةنوياً حتة  السةداد %  1 ا د  القانونيةة اواقة  وال
وقةال ايانةاً لةدعوا  أنةأ مةنع المةدع  عليهةةا . التةام 

اخولةة  تسةةهيىت ا تمانيةةة وتر ةةد اةةيمتها حتةة  
المالةة  المطالةةب اةةأ   وقةةد  22/6/2116تةةاري  

ألتزمةةةةةةت الطاعنةةةةةةة اموجةةةةةةب كتةةةةةةاب مةةةةةةؤر  
اةةةأ  تحةةةول إلةةة  حسةةةاب المةةةدع   27/4/2116

الماال  المترتاة ايمتها لهةا عة   عليها اخول  كافة
للطاقةةةة وتحليةةةة المةةةا  و ةةةيا ... مشةةةرو  محطةةةة 

افلتزام غير قااةل للةنقض وف للتغييةر إف اموافقةة 
الم ةر  الطةةاع    وقةةد قامةت المطةةةو  ضةةد ا 
اتحويل جزا م  الماال  المستحقة ايمتها للمةدع  
عليهةةا اخولةة  علةة  دفةةةات الغةةت فةةي مجموعهةةا 

ر ةةةةةم رةةةةةىل ال تةةةةةر  مةةةةة  د 2.264.312.22
وتوق ةةت اةةةد يلةةو عةة   27/5/15 – 22/7/14

تن يةةي التزامهةةا اتحويةةل مسةةتحقات المةةدع  عليهةةا 
در مةاً  4.355.723.75اخول  الاةال  مقةدار ا 

رةةى  مةةا يسةةتجد مةة  مسةةتحقات رغةةم المطالاةةات 
ومحكمةةةة أول درجةةةة . الوديةةةة   فكانةةةت الةةةدعوى

  قضةت ندات رايراً حسةااياً واةةد أو أود  تقريةر
 اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لزام  32/6/3222فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 المةةدع  عليهةةا اخولةة  اةةأ  تةةؤدي للطةةاع  مالةة  
در مةةةا   واةةة لزام المطةةةةةو   2.322.425.33

 2.547.361.47ضةةةد ا اةةةأ  تةةةؤدي لةةةأ مالةةة  
اسةتأن ت . در ماً ورفض ما عدا يلةو مة  طلاةات
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 3222../المطةو  ضد ا  يا الحكم اافسةت نا  
 ـيأاةةةةو راةةةةي ومحكمةةةةـة افسةةةةت نا  قضةةةةـت فةةةة

اةةةرفض الةةةدعوى قاةةةل المطةةةةو   35/2/3222
 .فكا  الطة   –المستأن ة  -ضد ا
 

وحيةةا إ  الطةةة  أقةةيم علةة  ثةةىا أسةةااب 
ينةةةةي اهةةةا الطةةةاع  علةةة  الحكةةةم المطةةةةو  فيةةةأ 
مرال ةةةةة القةةةةانو  والرطةةةةأ فةةةةي تطايقةةةةأ وتأويلةةةةأ 
وت سةةةير  إي اسةةةتند فةةةي قضةةةا أ ا لغةةةاا حكةةةم أول 

تةةاب درجةةة واةةرفض الةةدعوى إلةة  أ  مةةا ورد اك
ف  27/4/2114المطةةةةةةةو  ضةةةةةةد ا المةةةةةةؤر  

ينسةةحب عليةةأ و ةة  الحوالةةة التةة  مةة  شةةروط 
انةقاد ا أ  يكو  المحال عليةأ مةديناً للمحيةل وأ  
يكةةو  الةةدي  مةلومةةاً وأ  مرا ةةمة الطةةاع  فةةي 
دعةةوا  للمةةدع  عليهةةا اخولةة  والمطةةةو  ضةةد ا 
يقط  اةدم وجود الحوالة   في حي  أ  القانو  ف 

كو  المحال عليةأ مةديناً للمحيةل علة  يشترط أ  ي
مةةةةة  قةةةةةانو   2222مةةةةةا ن ةةةةةت عليةةةةةأ المةةةةةاد  

المةةةةامىت المدنيةةةة وأ  المق ةةةود االةةةدي  الةةةيي 
يتةةةي  أ  يكةةو  مةلومةةاً  ةةو ديةة  الةةدا   المترتةةب 
في يمة المدي  اخ لي المحيل   وأ  الطةاع  لةم 
يرا م كى المدعي عليهمةا عة  دية  واحةد وإنمةا 

محةةةىً وسةةةاااً حيةةةا كانةةةت عةةة  دينةةةي  مرتل ةةةي  
مطالاةةة المةةدع  عليهةةا عةة  ر ةةيد قةةرض اينمةةا 
مطالاةةةةةةةةةة المطةةةةةةةةةةو  ضةةةةةةةةةد ا عةةةةةةةةة  مالةةةةةةةةة  

در مةةةةةةةةاً اسةةةةةةةةتحق للوفةةةةةةةةاا  2.547.361.47
اتسهيىت ا تمانية و ةو محةل حوالةة الةدي    وقةد 
أرطأ الحكم المطةو  فيأ فيما انته  إليأ مة  حةق 
المطةةةو  ضةةد ا فةةي حجةةز  ةةيا المالةة  ل ةةالحها 

المةةدعي عليهةةا اخولةة  مدينةةة لهةةا امالةة   احجةةة أ 
در ماً مقاال أعمال أنجزتها نيااة   5.637.773

عةةة  اخريةةةر  اةةةةد أ  عجةةةزت عةةة  تن يةةةي ا خ  
اليي يمثل قيمة فواتير ع  أعمةال  –المال  اخول 

أنجزتها المدع  عليها اخولة  واعتمةد ا  ةاحب 
كا  محقق الوجود اتاري  كتاب حوالة  -المشرو 
اليي رى م  أي تح ةر مة  جهةة المطةةو  الدي  

ضد ا اشأنأ   والطاع  م  الغير االنساة للةىقةة 

اي  اخرير  والمدع  عليهةا اخولة  ويسةتمد حقةأ 
م  عقد الحوالة الىزم   فضى عة  أ  المطةةو  
ضةةد ا فشةةلت فةةي تقةةديم المسةةتندات الدالةةة علةة  
مديونية المدع  عليها اخولة  اةالمال  المةدع  اةأ 

اير الدعوى المنتدب وارتكنت إل  تقرير رايةر لر
استشاري في  ةيا الر ةوص ف يجةوز اخرةي اةأ 
ااعتاار  دليىً ا طنةتأ لن سها ولم يمك  الطاع  
مةة  تقةةديم أوجةةأ دفاعةةأ اشةةأنأ   امةةا يةيةةب الحكةةم 

 .ويستوجب نقضأ 

 
وحيا إ   يا النةةي مةردود   يلةو أ  مة  

كانةت حوالةة سةواا  –المقرر أ  الحوالة انوعيهةا 
ت تةةةةرض وجةةةةود ثىثةةةةة  –ديةةةة  أو حوالةةةةة حةةةةق 

أطرا   ةم المحيةل والمحةال عليةأ والمحةال لةأ   
  ومةةا  2226عمةةىً اةةالمواد  –وأ  حوالةةة الةةدي  

اةد ا م  قانو  المةامىت المدنية  ي نقةل الةدي  
والمطالاة م  يمة المحيةل إلة  يمةة المحةال عليةأ 

ليةأ وياةرأ ويثات اها للمحال حق مطالاة المحال ع
المحيةةل مةة  الةةدي  ومةة  المطالاةةة مةةةاً إيا انةقةةدت 

لمةا كةا  يلةو   وكةا  لمحكمةة . الحوالة  حيحة 
الموضو  السلطة التامةة فةي تح ةيل فهةم الواقة  
فةةةي الةةةدعوى وتقةةةدير اخدلةةةة فيهةةةا وت سةةةير سةةةا ر 
المحررات اما ترا  أوف  إل  نية أ ةحاب الشةأ  

  المةنة  فيها ما دامت لةم ترةرف فةي ت سةير ا عة
الةةةيى تحتملةةةأ عاةةةارات المحةةةرر وجةةةاا قضةةةاؤ ا 
سا غاً قا ماً عل  ما لأ أ لأ الثااةت اةاخوراق امةا 
يك ةةةي لحملةةةأ   وأنةةةأ إيا أقةةةيم الحكةةةم علةةة  عةةةد  
دعامات تك ي إحدا ا لحملأ  ف   تةيياةأ فةي اةاقي 

يضةةح   –أيةةاً كةةا  وجةةأ الةةرأي فيهةةا  –دعاماتةةأ 
لثااةةت وكةةا  ا. غيةةر منةةت  ومةة  ثةةم غيةةر مقاةةول

( أ ) اةةاخوراق أ  المةةدع  عليهةةا اخولةة  شةةركة 
ات قةةت مةة  المطةةةو  ضةةد ا علةة  افشةةتراو فةةي 

لتوليةد الكهراةاا )...( تن يي أعمال مشرو  محطة 
وتحليةةةة الميةةةا    وأنهةةةا ح ةةةلت مةةة  الم ةةةر  

  4/4الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
علةة  تسةةهيىت م ةةرفية عاةةار   32/4/2114و

عةةة  سةةةحب علةةة  المكشةةةو  احسةةةااها الجةةةاري 
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رض   وأنها طلات م  المطةةو  ضةد ا سةداد وق
مستحقاتها في المشرو  إل  حسااها لدى الطةاع  
 فةةةةةةةةةةةةةردت اخريةةةةةةةةةةةةةر  اكتااهةةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةةؤر 

تلقينةةةا : ] انسةةرة للطةةةاع  اةةالقول  27/4/2114
تةليماتكم ار وص سةداد كافةة الماةال  المسةتحقة 
لشةةةةةركتكم عةةةةة  اخعمةةةةةال المتةلقةةةةةة االمشةةةةةرو  

اواسةةةطة انةةةو . ..إلةةة  حسةةةااكم رقةةةم .. المةةةيكور
ال جيةةةر  الةةةوطني أاةةةو راةةةي   ونؤكةةةد لكةةةم أننةةةا 
سنت ر  طاقاً لةيلو   كمةا فحرنةا أ  تةليمةاتكم 
غيةر قاالةة للةةنقض وف يجةوز تغيير ةا إف اموافقةةة 

  وقد قامت المطةو  ضد ا اسةداد [ انو ال جير  
دفةات استحقت للمدعي عليها اخول  فةي حسةااها 

مجموعهةةةا الم ةةةرفي لةةةدى الطةةةاع  الغةةةت فةةةي 
در م وامتنةةت اةةد يلةو عة   2.264.312.22

تحويل قيمةة مةا  ةرفتأ مة  مالةو المشةرو  عة  
عمةةل أنجزتةةأ المةةدع  عليهةةا اخولةة  قاةةل توق هةةا 
عةةةةةة  الةمةةةةةةل وقةةةةةةدمت عنةةةةةةأ فةةةةةةواتير امالةةةةةة  

در ماً   وكةا  الثااةت مة  الكتةاب  2.547.361
السةةةال  ا شةةةار  إليةةةأ سةةةند الطةةةاع  فةةةي إثاةةةات 

لةي  طرفةاً فيةأ وأنةأ يتضةم   الحوالة أ  الطةاع 

المقةةةةةاول  –مجةةةةةرد التةةةةةزام المطةةةةةةو  ضةةةةةد ا 
 –استجااة لطلب المدعي عليها اخولة   -الر يسي

اسةةداد مةةا قةةد يسةةتحق لهةةا عةة   –مقةةاول الاةةاط  
اخعمال التي تنجز ةا رةىل فتةر  تن يةي المشةرو  
فةةي حسةةااها لةةدى الم ةةر  الطةةاع    ومةة  ثةةم 

ب ورةى تمامةاً يكو   يا افت اق اي  طرفي  فحسة
مةةة  تةةةوافر أركةةةا  الحوالةةةة   وإي التةةةزم الحكةةةم 

تةهةةد " المطةةةو  فيةةأ  ةةيا النرةةر وانتهةة  إلةة  أ  
 –قال تةرضها الانو المستأن  ضد  ( أ ) شركة 

اتحويةةةل مسةةةتحقاتها لةةةدى المسةةةتأن   –الطةةةاع  
) حساب " إل  حسااها  –المطةو  ضد   –(  )
(  )ن ة لةةدى الانةةو المةةيكور وتةهةةد المسةةتأ( " أ 

("  )يمةةة " فةةي يمتهةةا ( أ ) اتحويةةل مسةةتحقات 
لةةدى الانةةو المةةيكور ف يؤلةة  ( أ ) إلةة  حسةةاب 
ف نأ يكةو  قةد التةزم  ةحيع القةانو  " حوالة حق 

واما يك ي لحمل قضا أ   وم  ثم فة   تةيياةأ فةي 
ااقي ما ساقأ م  دعامات تاريةراً لقضةا أ اةرفض 
مةةا الةةدعوى غيةةر منةةت  ومةة  ثةةم غيةةر مقاةةول   ا

 .يتةي  مةأ رفض الطة  
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 جمهورية السودان
 
 

 الشـفـعـة

 ـــ
 

 :  المبـدأ
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 المحكمة العليا
 

 :القياة 
 اشةةةم محمةةةد أاةةةو القاسةةةم قاضةةةي / سةةةةاد  السةةةيد
 ر يسا –المحكمة الةليا 

 

محمد محمةود أاةو ق ي ةة قاضةي / سةاد  السيد 
 عضوا –المحكمة الةليا 

 

علةةةة  محمةةةةد قاضةةةةي  رمضةةةةا / سةةةةةاد  السةةةةيد 
 عضوا –المحكمة الةليا 

 
 :األطراف 

 وخرر    طاعنة( أ  . و ) 
 يد
 مطةو  ضد (     أ . أ . م) 
 

 م6992/ 562/ ط م/ م ع/ النمرة
 

 :المحامون
 

 مكي عثما     ع  الطاعنيي / افستاي 
 عاد الةزيز شدو   ع  المطةو  ضد / افستاي

 
 الحكم

 
 صةمحمد محمود أبو قصي: القايي
 م 61/1/6996:  التاريخ 
 

رفضت المحكمة الجز ية االررطوم فةي ق 
دعةةةوى الشةةة ةة إسةةةتناداً إلةةة  المةةةاد   226/77/م

مةةة  قةةةانو  المةةةةامىت المدنيةةةة التةةة  ( د) 632
تةةنص علةة  أنةةأ ف تجةةوز الشةة ةة فةةي اخراضةةي 

 .الحكومية الت  تحت يد المستحقي  لمن ةتها 
 

 تقةةةةدم المةةةةدعي عليةةةةأ ااسةةةةت نا  لمحكمةةةةة
( ف) 627افسةةةت نا    و ةةةو يسةةةتند إلةةة  المةةةاد  

التةة  تقةةةول اأنةةةأ يثاةةةت الحةةةق فةةةي الشةةة ةة للجةةةار 

ولمةا . المى ق سواا كا  مالكةاً لةةي  أو لمن ةةة 
كانةةةت القطةةةةة مملوكةةةة ملةةةو من ةةةةة ف نةةةأ تجةةةوز 
الشةةة ةة فيهةةةا انةةةاا علةةة   ةةةيا الةةةنص فيمةةةا يةةةرى 

اخراضةةةي ) ثةةةم أنةةةأ يةةةرى أ  عاةةةار  . المسةةةتأن 
التةةة  تحةةةت يةةةد المسةةةتحقي  لمن ةتهةةةا الحكوميةةةة 

إنما تةن  اخراضةي ( د) 632الوارد  في الماد  )
الحكومية الت  ينت   اهةا المواطنةو  ا ة ة مؤقتةة 

 .كأراضي الديوم غير قاالة للتسجيل 
 

واسةةةةةتجاات محكمةةةةةة افسةةةةةت نا  لحجةةةةةة 
المةةدع  وألغةةت قةةرار المحكمةةة الجز يةةة وأعةةادت 

الةةدعوى   ورأت لهةةا اخوراق لمةةواف  السةةير فةةي 
محكمة افست نا  أ  المن ةة الت  تق ةد ا المةاد  

 .إنما  ي المن ةة غير المسجلة( د) 632
 

تقدم المةدع  عليةأ اخول اةالطة  فةي حكةم 
والطة  مقدم رةىل المواعيةد . محكمة افست نا  
 .فهو مقاول شكى 

 
 :وتتلرص أسااب الطة  في اآلتي 

 
حكةر و ةي ف تجوز الش ةة في اخراضةي ال -2

المملوكة الةي  للدولة وتكو  من ةتهةا تحةت 
ويةةرى الطةةاع  أ   ةةي  . يةةد المسةةتحقي  لهةةا

وف ( د) 632اخراضةةةةةي ترضةةةةة  للمةةةةةاد  
 .يجوز أري ا االش ةة 

 
تجيز الشة ةة فةي اخراضةي  627أ  الماد   -3

المملوكةةةة عينةةةا ومن ةةةةة اةةةدليل أ  المشةةةر  
أشةةار فةةي مسةةتهل ال  ةةل الثةةاني عشةةر مةة  

ةامىت المدنية إلة  كسةب الملكيةة قانو  الم
 .االش ةة ولم ييكر المن ةة أو الحكر

 
إ  الحكومةةةة تةةةؤجر أراضةةةيها حكةةةراً وفقةةةاً  -2

لسياسات مةينة وتحوي عقود ا يجار  فيهةا 
شةةةةروطا اةةةةةدم التنةةةةازل عةةةة  الحكةةةةر دو  
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وليلو ف   سياسة الدولة ن سها ف . موافقتها 
 .تسمع االش ةة في اخراضي الحكر

 
السةوااق القضةا ية علة  أ  الشة ةة تواترت  -4

 .ف تجوز في الحكر 
 

اأسةةااب ( المطةةةو  ضةةد  ) أعلةة  المةةدع  
 و ةةةي تةةةةوجز فةةةةي . الطةةةة  فتقةةةةدم اةةةرد  عليهةةةةا 

 :اآلتي
 
ف يؤرةةي امةةةزل ( د) 632أ  نةةص المةةاد   -2

  فاخرير  تجيز ( ف) 627ع  نص الماد  
الشةةةةة ةة فةةةةةي اخراضةةةةةي مملوكةةةةةة الةةةةةةي  

الن ةةي  مةةةاً يكةةو  وعنةةد قةةراا  . والمن ةةةة
( تقرياةةةةةا )  ةةةةةو ( د) 632ق ةةةةةد المةةةةةاد  

أراضةة  الدرجةةة الرااةةةة أو تلةةو اخراضةةي 
واغيةر  ةيا . الت  يشار إليهةا اسةك  اخ ةالي

الت سةةير ف يكةةو   نالةةو مةنةة  لوجةةود حةةق 
 .الش ةة 

 
 ةةريع فةةي أنةةأ ( ف) 627إ  نةةص المةةاد   -3

يثات حق الش ةة للجار المى ةق فة يا ثاةت 
الشة ةة فةي ملةو الةةي  أو  افلت اق جةازت

 .المن ةة
 
عند وجو تةارض اي  المادتي  يناغ  اخري  -2

 اةةةةةةةةةةةةالنص المةةةةةةةةةةةةانع للحةةةةةةةةةةةةق ولةةةةةةةةةةةةي  
 .السالب لأ

 
ف يةتةةد االسةةوااق ال ةةادر  فةةي رةةل قةةانو   -4

م اةةةةد  ةةةدور قةةةانو  2137الشةةة ةة لسةةةنة 
 .م 2174المةامىت المدنية لسنة 

 
 لقد رجةنا إل  سةااقة  ةادر  مة  المحكمةة 

 
 وقد رفضت المحكمة الةليا فةي تلةو السةااقة الةليا

 الشةة ةة فةةي اخراضةةي الحكةةر اسةةتناداً علةة  المةةاد  

.( م.  . )تلةةةو السةةةااقة  ةةةي قضةةةية ( . د) 632
( . م 35/2112/ ط م/ م  .( ) . م.  )ضةةةةةةةةةد 

ومةةا قررتةةأ تلةةو السةةااقة يت ةةق مةة  مةةا ينةةادي اةةأ 
فالحكومةةةةةة تشةةةةةترط موافقتهةةةةةا علةةةةة  . الطةةةةةاع 

ها الممنوحةةةةةة من ةتهةةةةةا الت ةةةةةر  فةةةةةي أراضةةةةةي
للمةةواطني  وف مةنةة  للشةة ةة إيا كانةةت الحكومةةة 
محت رة احقها فةي أ  ف توافةق علة  نقةل المن ةةة 
إل  م  يطلب الش ةة   ااعتاار  ت ةرفا فةي ملةو 

 .من ةة في أرض مملوكة الةي  للدولة 
 

تجيةةةةةز الشةةةةة ةة للجةةةةةار ( ف) 627المةةةةةاد  
و ةيا .  المى ق سواا كا  مالكا لةي  أو لمن ةةة

فهةةو نةةص ( د) 632نةةص عةةام أمةةا نةةص المةةاد  
فتجةةةوز الشةةة ةة فةةةي أرض .  رةةةاص يقيةةةد الةةةةام 
( مةةة  أرض مملوكةةةة المن ةةةةة ) مملوكةةةة المن ةةةةة 

علةةة  أ  ف تكةةةو  الةةةةي  محةةةل الشةةة ةة مملوكةةةة 
فةةةة يا كانةةةةت الةةةةةي  مملوكةةةةة    للدولةةةةة . للدولةةةةة

ومن ةتهةةا لشةةرص خرةةر   ف تجةةوز الشةة ةة اةةنص 
وإيا كانةةت الةةةي  مملوكةةة لغيةةر  (د) 632المةةاد  

الدولة ومن ةتها مملوكة آلرر جازت الش ةة فنقةل 
 .المن ةة لي  وق اً عل  الدولة وحد ا

 
أمةةةا أراضةةةي الدرجةةةة الرااةةةةة فةةةى تقاةةةل 
الشةة ةة أيضةةا لهةةيا السةةاب ولسةةاب خرةةر  ةةو أ  

وف . الش ةة تكو  في اخراضي المسةجلة وحةد ا 
ن ةةة أراضةي يقت ر منع الش ةة عل  مسةتحقي م

الدرجة الرااةة وحد ا   وإنما يشمل الحكر أيضةا 
. 

 
وعل  أية حال فقد قررت السااقة الميكور  
عدم جواز اخري االش ةة في  ي  الحالة اناا علة  

 ( .د) 632الماد  
 

ولهةةي  اخسةةااب نةةرى إلغةةاا حكةةم محكمةةةة 
افست نا  وتأييةد قةرار المحكمةة الجز يةة اشةطب 

فيكةو  . مطةو  ضد  االرسوم الدعوى  وإلزام ال
 :اخمر 
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 .يلغي حكم محكمة افست نا   -2
يؤيةةد حكةةم المحكمةةة الجز يةةة القاضةةي  -3

 .اشطب الدعوى 
 .يلزم المطةو  ضد  االرسوم  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رميان على محمد:  القايي
 م69/1/6996:  التاريخ 

 
 أوافق

 
  اشم محمد أبو القاسم: القايي 
 م 21/1/6996  :التاريخ 

 
 أوافق
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 دولـة  قطـر
 
 

 العقد شريعة المتعاقدين على أن ال يخـالف 
 النظام  العام  واآلداب

 ـــ
 

 :  المبـدأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
أن  6946لسنة  61من القانون المدني رقم  71مؤدى نص م  -

ن فال يجوز نقيه أو تعديله إال باتفاق العقد شريعة المتعاقدي

الطرفين أو لألسباب التى يقرر ا القانون ، على أن ال يخالف 

 .النظام العام أو اآلداب 

إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق قانون أجنبي فإن  ذا  -

االتفاق يجب إعماله ما دام ال يصطدم مع النظام العام وال مع 

 .اآلداب 
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  1/62/6911جلسة 

 667/6721استئناف رقم 

 
حمةةدان العبادلةةه  نائةةب رئةةي  / برئاسةةة األسةةتاذ

 .محكمة االستئناف 
 

علةةةةةى االختيةةةةةار / اذوعيةةةةةوية القايةةةةةي االسةةةةةت
 مبارك العسيري/ والقايي االستاذ

 
 (14 ) 

 
 المحكمة

 
اةد سما  المرافةة الش وية وافطى  عل  

 .اخوراق والمداولة 
 

حيةةا أ  الحكةةم المسةةتأن  ال ةةادر اتةةاري  
قد تك ل اسةرد وقةا   الةدعوى امةا  21/4/2177

وتحيةةل عليةةأ المحكمةةة . يغنةةي عةة  إعةةاد  ترديةةد ا
وتوجز ةةا فةةي أ  محكمةةة أول درجةةة . فةةي ايانهةةا 

قضةةت احكمهةةا المشةةار إليةةأ   حضةةورياً   اةةةدم 
ارت ا ها دولياً انرر الةدعوى واة لزام المدعيةة 

وأسسةةةةت قضةةةةاا ا . االم ةةةةاري ( المسةةةةتأن ة ) 
ايلو عل  أ  الةقد الماةرم اةي  طرفةي الر ةومة 
قد تضةم  ات اقهمةا علة  أنةأ عنةد نشةوا أي نةزا  

السلطات اخلمانيةة  ةي التة  متةلق اهيا الةقد ف   
تكةةةو  مرت ةةةة انرةةةر  والقةةةانو  اخلمةةةاني  ةةةو 

وعلةةةة  أ  مةةةةوط  . القةةةةانو  الواجةةةةب التطايةةةةق 
ولةةي  . المةةدع  عليهمةةا يقةة  فةةي ألمانيةةا افتحاديةةة

 .لها موط  قانوني في قطر 
 

. وحيا أ  المدعية لم ترفض يلةو القضةاا
فطةنت عليأ اافست نا  الماثةل ا ةحي ة أودعةت 

 تةةاب  ةةي  المحكمةةة وقيةةدت االجةةدول اتةةاري  قلةةم ك
 
  وأعلنت قانوناً   طلات في رتامها  2/5/2177

الحكةةةم اقاةةةول افسةةةت نا  شةةةكىً وفةةةي الموضةةةو  
ا لغةةةةةاا الحكةةةةةم المسةةةةةتأن    واعتاةةةةةار المحةةةةةاكم 

إل  خرر مةا ضةمنتأ  ةحي ة ... القطرية مرت ة 
وضةةمنت ال ةةحي ة أيضةةاً . اسةةت نافها مةة  طلاةةات

سةةتأن  قةةد رةةال  الواقةة  والقةةانو  اةةأ  الحكةةم الم
اقضةةةةةا أ اةةةةةةدم افرت ةةةةةاص   خنةةةةةأ ف يمكةةةةة  

والت  تطلب  –... .. للمستأن  ضد ا والمؤسسة 
ف يمكةة   -المسةةتأن ة إدرالهةةا ر ةةماً فةةي الةةدعوى

لهمةةةا مرال ةةةة القواعةةةد اآلمةةةر  التةةة  نةةةص عليهةةةا 
اشةةأ  تنرةةيم أعمةةال  2176لسةةنة  4القةةانو  رقةةم 

هةةا تتةلةةق االنرةةام الةةةام  الةةوكىا التجةةاريي  وخن
ويناغي عل  القضاا الةوطني أ  يطاقهةا   را ةة 

 .وأ  الةقد ين ي في الدوحة 
 

  المحةةدد  لنرةةر  36/22/2177واجلسةةة 
افسةةت نا  أمةةام  ةةي  المحكمةةة   حضةةر كةةل مةة  
الطةةةةةرفي  اوكيةةةةةل   وقةةةةةررت المحكمةةةةةة حجةةةةةز 
افسةةت نا  للحكةةم فيةةأ اجلسةةة اليةةوم   و ةةرحت 

 .في رىل أساو  للمستأن  اميكر  
 

قةةةدمت المسةةةتأن ة  5/22/2177واتةةةاري  
ميكر    أي اةد الميةاد الم رح لها اتقديمها فيةأ 

 .وتستاةد ا  ي  المحكمة 
 

وحيةةةةةةا أ  افسةةةةةةت نا  اسةةةةةةتوف  كافةةةةةةة 
 .أوضاعأ القانونية وم  ثم فهو مقاول شكى 

 
وحيةةا أنةةأ اةةا طى  علةة  الةقةةد المحةةرر 

  تاةي  أ  طرفةي اي  الطرفي  سةند  ةي  الةدعوى 
النةةةزا  قةةةد ات قةةةا اموجاةةةأ علةةة  أ  القةةةانو  الةةةيي 
يطاق اشأنأ  و قانو  جمهورية ألمانيةا افتحاديةة 
وأ  السةةلطة القضةةا ية اخلمانيةةة  ةةي التةة  تكةةو  
مرت ةةةةة امةةةةا ينشةةةةأ عنةةةةأ مةةةة  نةةةةزا    وتكةةةةو  

 .درمستادت مكا  إقامة الدعاوى اي  الطرفي 
 

انو  مة  قة( 47)وحيا أ  المقرر االمةاد  
المةةةةةواد المدنيةةةةةة والتجاريةةةةةة أ  الةقةةةةةد شةةةةةريةة 
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المتةاقدي   فى يجوز نقضأ وف تةديلةأ إف اات ةاق 
الطرفي    أو لرسااب الت  يقرر ةا القةانو   فة يا 
تاةةةي  للقاضةةةي نيةةةة المتةاقةةةدي    وجةةةب عليةةةأ أ  
يطاق  ي  ا راد  كما لو كا  يطاق قانوناً   علة  

  فيمةا اةي  المتةاقةدي  أ  الةقد ف يقوم مقام القانو
إف فةةةي الةةةدا ر  التةةة  يحجز ةةةا القةةةانو    أي فةةةي 
نطاق ف ي طدم مة  النرةام الةةام وف مة  اآلداب 
ف ةةي  ةةيا النطةةاق إيا نرةةم المتةاقةةدا  الةىقةةة فيمةةا 
) اينهما كا  الةقد  و القانو  اليي يسرى عليهما 

وفةةةةةةي (  141السةةةةةةنهوري نرريةةةةةةة الةقةةةةةةد ص 
إيا أت ةق المتةاقةدا   ةراحة  افلتزامات التةاقديةة

أو ضةةةةةمنا أو يتاةةةةةي  فةةةةةي رةةةةةرو  المتةاقةةةةةدي  
ومىاساتأ أ  قانونةاً مةا  ةو المةراد تطايقةأ   ف نةأ 

ااعتاار  ما اتجهةت  –يجب الرجو  ليلو القانو  
عيسةةة  عاةةةد   عيسةةة  ) –إليةةةأ إراد  الطةةةرفي  

التقنةةي  المةةدني الجديةةد مةلقةةا عليةةأ اةة راا ال قهةةاا 
 62ص  2172النقض حت  سنة وأحكام محكمة 

فةة يا أت ةةق المتةاقةةدا  علةة  أ  جهةةة مةةا  ةةي ( . 
المرت ة انرر ما ينشأ م  نزا    أو عل  تةيي  
القانو  الواجب التطايق اشةأنأ   فة    ةيا افت ةاق 
يجةةب إعمالةةأ ويقةةوم مقةةام القةةانو    فيمةةا اينهمةةا 
مادام ف ي طدم م  النرام الةام وف م  اآلداب   

قا عل  تطايق أحكام قانو  أجناةي   وجةب ف يا ات 
أف تكةةةو   ةةةي  اخحكةةةام مرال ةةةة للنرةةةام الةةةةام أو 

 .اآلداب عندنا 
 

وحيا أنةأ االانةاا علة  مةا تقةدم   لمةا كةا  
الثااةةةةةت مةةةةة  الةقةةةةةد سةةةةةند الةةةةةدعوى أ  طرفةةةةةي 
 الر ةةةومة ات قةةةا اموجاةةةأ علةةة  أ  القةةةانو  الةةةيي 

 
 

 
 

تحادية  يطاق اشأنأ  و قانو  جمهورية ألمانيا اف
وعلةةةةة  أ  السةةةةةلطات القضةةةةةا ية اخلمانيةةةةةة  ةةةةةي 
المرت ةةة امةةا ينشةةأ عنةةأ فةةي نةةزا    وكةةا   ةةيا 
افت اق  و م  افلتزامات التةاقدية ولةي  فيةأ مةا 
يرةةال  النرةةام الةةةام أو اآلداب عنةةدنا فةةي قطةةر   
وم  ثم يكو   يا افت اق واجب اخعمةال كمةا لةو 

ليةةأ إراد  كةةا  قانونةةاً   خ  يلةةو  ةةو مةةا اتجهةةت إ
الطةةةرفي  ضةةةم  الةةةدا ر  التةةةي يجيز ةةةا القةةةانو   
واالتةةالي تكةةو  السةةلطات القانونيةةة اخلمانيةةة  ةةي 
المرت ة انرر ما ينشأ عة  يلةو الةقةد مة  نةزا  
ويكةةةو  القضةةةاا القطةةةري غيةةةر مرةةةتص انرةةةر 

لما كةا  يلةو وكةا  الحكةم المسةتأن  قةد . الدعوى
حةق انته  إل   ي  النتيجةة   ف نةأ يكةو  أ ةاب ال

فيمةةا قضةة  اةةأ لرسةةااب التةة  انةة  عليهةةا   والتةة  
تأرةةي اهةةا  ةةي  المحكمةةة وتضةةي ها خسةةااب حكمهةةا 
 يا   واخمر اليي يتةي  مةةأ تأييةد  ورفةض  ةيا 

 .افست نا  
 

وحيةةةةا أ  المسةةةةتأن ة رسةةةةرت اسةةةةت نافها 
 .فتلزمها م اري أ 

 
 فلهذه األسباب

 ـــ
 

حكمت المحكمة حضورياً اقاول افست نا  
 وفةةةةي الموضةةةةو  ارفضةةةةأ وتأييةةةةد الحكةةةةم شةةةةكىً 

المسةةةةتأن  فيمةةةةا قضةةةة  اةةةةأ وألزمةةةةت المؤسسةةةةة 
المسةةةتأن ة ام ةةةروفات  ةةةيا افسةةةت نا  وامالةةة  

 .أراةما ة لاير مقاال أتةاب المحاما  
 

 ةةدر  ةةيا الحكةةم وتلةة  علنةةاً اجلسةةة اليةةوم 
 .م 7/23/2177اخراةاا 
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 ة العربية  الليبـيةالجـما يري
 الشعبية االشتراكية العظمى

 
 

 ال ييـار  الطاعـن بطعـنه

 ـــــــ
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من قانون المرافعات 225تنص الفقرة األولى من المادة   -

على أنه ال يفيد من الطعن إال من رفعه وال يحتج به إال على 

 .من رفع عليه

يتحدد أثر االستئناف بالنسبة للمستأنف بحيث ال يلغى من   -

الحكم المستأنف إال ما ييره وال يتعدى ذلك إلى المسا  

 .بما ال ينفعه 
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 المحكمة العليا
 الدائرة المدنية

 
 61بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم األحد 

ف  2227/ر.و 5/1/6242ربيع الثاني الموافق 
 . بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابل 

 
يوسف مولود / برئاسة المستشاراألستاذ

 " .رئي  الدائرة " الحني    
 

محمد إبرا يم / وعيوية المستشارين األساتذة
المقطوف بلعيد  –سعيد على يوسف  –الورفلي 
 .الطا ر عبد الرحمن القاللي  –إشكال 

 
 وبحيور عيو النيابة

 صالح بن الفيتوري جبريل/األستاذ النقض بنيابة
 

اسامة على مصباح / المحكمة األخ ومسجل 
 .المد وني 

 
 أصدرت الحكم اآلتي

 ق 211/74في قيية الطعن المدني رقم 

 (ح . م . ع : ) المقدم من 

 (محمد على عبد السالم / يمثله المحامى ) 

 : يد 

 أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

 (إدارة القيايا / تنوب عنه ) 

 

 
غريا   ع  الحكم ال ادر م  محكمة

اتاري  ( الدا ر  افست نافية ) افاتدا ية 
 .م 4/11  في افست نا  رقم  21/5/2111

 

اةد تىو  تقرير التلريص وسما  المرافةة 
الش وية ورأي نيااة النقض   واةد افطى  عل  

 .اخوراق  والمداولة
 

 الوقائع
 

مدني  213/17أقام الطاع  الدعوى رقم 
ضد  ا  تأ طالااً  جز ي غريا  ضد المطةو 

إلزامأ ادف  مال  ما تي أل  دينار تةويضا لأ ع  
اخضرار المادية والمةنوية الت  لحقت اأ جراا 

وجاا في شرح دعوا  . الحادا اليى تةرض لأ
أ  أحد تااة  المدع  عليأ ا  تأ تساب في 
إيياا شر ي رطير لأ امركاة خلية مملوكة 
ادا للمدع  عليأ ا  تأ وقد نت  ع  الح

إ ااات ادنية حساما  و ماي  االتقارير الطاية  
وقد تمت إدانأ تاا  المدع  عليأ احكم جنا ي 

 .نها ي   مما حدا اأ إل  إقامة دعوا  تلو
 

والمحكمة قضت ا لزام المدع  عليأ 
ا  تأ اأ  يدف  للمدع  مال  عشري  أل  دينار 
تةويضا لأ ع  اخضرار المادية والمةنوية الت  

رطأ تاا  المدعي عليأ م  إلزامأ  اأ جراالحقت 
وقضت الدا ر  افست نافية امحكمة . االم اري 

غريا  افاتدا ية في افست نا  المقام م  الطاع  
اقاولأ شكى   وفي الموضو  ا لغاا الحكم 
المستأن  واةدم ارت اص محكمة أول درجة 
 .انرر الدعوى وألزمت المستأن  الم اري  

 
 ((الحكم المطعون فيه و ذا  و )) 

 
 اإلجرا ات

 
 در الحكم المطةو  فيأ اتاري  

 .   وف يوجد ما يدل عل  إعىنأ21/5/2111
 

  قرر محامي الطاع   4/5/3222واتاري  
الطة  فيأ اطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة 
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الةليا مسدداً الرسم ومودعاً الك الة والوكالة 
الحكم وميكر  اأسااب الطة  و ور  م  

المطةو  فيأ وعدداً م  المستندات اخررى 
  أود  أ ل ورقة  27/5/3222واتاري  

إعى  الطة  مةلنة إل  المطةو  ضد  ا  تأ 
 .   22/5/3222اتاري  
 

وقدم أحد أعضاا إدار  القضايا اتاري  
 .  ميكر  ادفا  المطةو  ضد  22/6/3222

 
 .ولم يقدم الطاع  ميكر  شارحة 

 
ة النقض ميكر  أادت فيها وأعدت نياا

الرأي اقاول الطة  شكى   وفي الموضو  
واالجلسة . انقض الحكم المطةو  فيأ وا حالة 

المحدد  عدلت النيااة ع  رأيها في الموضو  
 .إل  رفض الطة  

 
 األسـباب

 
حيا إ  الطة  استوف  أوضاعأ المقرر  

 .في القانو  فهو مقاول شكى 
 

الطاع  عل  الحكم وحيا إ  مما ينةي اأ 
 :المطةو  فيأ مرال ة القانو  اما حا لأ

 
أنأ رال  قاعد  أف يضار الطاع  اطةنأ   -2" 

إي قض  اةدم ارت اص محكمة الاداية إضراراً 
االطاع  االرغم م  أ  المطةو  ضد  لم 
يستأن  حكم الاداية وإنما أستأن أ الطاع  اطلب 

 ال  وإي ر. إعاد  النرر في تقدير التةويض
 الحكم المطةو  فيأ  يا النرر وقض  ا لغاا 

 
حكم أول درجة ال ادر لم حلة الطاع  ف نأ 

 . "يكو  مةياا وجديراً االنقض
 

وم  حيا إ   يا النةي في محلأ   يلو 
أ  المشر  قد أورد ضم  اخحكام الةامة للطة  
الت  تطاق في جمي  حافت الطة  نص ال قر  

  قانو  المرافةات الت  م 225اخول  م  الماد  
تقضي اأنأ ف ي يد م  الطة  إف م  رفةأ وف 
يحت  اأ إف عل  م  رف  عليأ  وكا  المست اد 
م  م هوم  يا النص قاعد  عامة م اد ا أف 
يضار الطاع  اطةنأ   و ي قاعد  مطلقة ف 

يلو أ  افستثنااات الت  أورد ا . استثناا فيها 
ية م  الماد  الميكور  المشر  في ال قر  الثان

قا ر  عل  أحوال ف تتةدى ا فاد  م  الطة  
إل  غير م  رفةأ  وف تتناول أية حافت يمك  
أ  يضار فيها الطاع  اطةنأ  ولما كانت قاعد  
أف يضار الطة  اطةنأ قاعد  مطلقة تسري عل  
جمي  أحوال الطة  اما في يلو الطة  اطريق 

يجب أ  يتحدد أثر افست نا    وعل  أساسها 
افست نا  االنساة  للمستأن   احيا ف يلغ  م  
الحكم المستأن  إف ما يضر  وف يتةدى يلو إل  

 .المسا  اما ين ةأ 

 
لما كا  يلو وكا  الثاات م  مدونات 
الحكم المطةو  فيأ أ  الطاع   و وحد  م  قام 
ااست نا  حكم محكمة الاداية ال ادر لم لحتأ 

د  مال  التةويض المحكوم لأ اأ اداية  ااتغاا زيا
ف   قضاا الحكم المطةو  فيأ ا لغاا الحكم 
المستأن  لةدم ارت اص محكمة أول درجـة 
نوعـيا انرر الدعوى   يةد مرال ا للقانو  
لمرال تأ لقاعد  أف يضار الطاع  اطةنأ و و ما 
يوجب نقضأ م  ا حالة دو  حاجة إل  مناقشة 

 .ااقي أسااب الطة 
 

 
 فلهذه األسباب

 
حكمت المحكمة اقاول الطة  شكى   وفي 
الموضو  انقض الحكم المطةو  فيأ وإحالة 
القضية إل  محكمة غريا  افاتدا ية لل  ل فيها 
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مجددا م  دا ر  است نافية أررى وإلزام المطةو  
 .ضد  ا  تأ الم اري 

 
 يوس  مولود الحنيو/ المستشار 

 ر ي  الدا ر 
 

 محمد إارا يم الورفلي/ المستشار 

 سةيد عل  يوس / المستشار
 المقطو  الةيد إشكال/ المستشار
 الطا ر عاد الرحم  القىلي/ المستشار

 
 مسجل المحكمة

 اسامة عل  م ااح المد وني
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 جـمهورية مـ ـر الةراية
 
 
 
 

 الشـرط   الفاسـخ  الصـريح  في  العـقـد

 ـــ
 

 :  المبـدأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
إذا اتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفا  من األعذار  -

واعتبار العقد مفسوخاً من تلقا  نفسه دون حاجة إلى حكم 

يعتبر شرطاً قيائي بمجرد حصول المخالفة الموجبـة له 

  .فاسخاً صريحاً 
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 الدائرة المدنية 

 ق 17لسنة   6661الطعن رقم 

 62/6/2227جلسة 

 
وحيةةا إ  الطةةة  أقةةيم علةة  سةةااي  ينةةةي 
اهما الطاع  عل  الحكم المطةو  فيأ الرطأ  فةي 
تطايةةق القةةانو  ومرال ةةة الثااةةت فةةي اخوراق يلةةو 
أنةةأ اعتاةةر الشةةرط ال اسةة  ال ةةريع المن ةةوص 

للشةةرط ال اسةة   عليةةأ فةةي عقةةد الايةة  مجةةرد ترديةةد
الضةةةمني ورفةةةض طلةةةب ال سةةة  قةةةوف منةةةأ اةةةأ  
الطةةاع  أقةةر فةةي  ةةحي ة الةةدعوى اقةةاض مالةة  

 25222جنيها م  الثم  الاةال  مقةدار   22722
جنيةةأ وأ  المالةة  الاةةاقي منةةأ فةةي يمةةة المطةةةو  

جنيةةةأ قليةةةل اخ ميةةةة االنسةةةاة  2322ضةةةد  و ةةةو 
لإللتةةزام فةةي جملتةةأ رغةةم أنةةأ تمسةةو فةةي  ةةحي ة 

وال مراحل النزا  اأ  المطةةو  ضةد  دعوا  وط
 7222لم يدف  لأ م  الثم  سوى المقدم ومقدار  

جنيةةةأ ورلةةةت  37222جنيةةةأ والاةةةاقي منةةةأ مالةةة  
ال ةةحي ة المةةيكور  مةة  يلةةو ا قةةرار الةةيى نسةةاأ 

 .إليأ الحكم مما يةياأ ويستوجب نقضأ
 

وحيةةا إ   ةةيا النةةةي فةةي محلةةأ   يلةةو أ  
  المةةدني علةة  مةة  القةةانو 257الةةنص فةةي المةةاد  

يجوز افت اق عل  أ  يةتار الةقةد  م سةوراً ) أنأ 
م  تلقاا ن سةأ دو  حاجةة إلة  حكةم قضةا ي عنةد 
عدم الوفاا اافلتزامات الناش ة عنةأ و ةيا افت ةاق 
ف ية ةةةةي مةةةة  ا عةةةةيار إف إيا ات ةةةةق المتةاقةةةةدا  

يةةدل علةة  أ  إت ةةاق (  ةةراحة علةة  ا ع ةةاا منةةأ 
تاار  م سوراً مة  تلقةاا الطرفي  في الةقد عل  اع

ن سةةأ احكةةم افت ةةاق اغيةةر حاجةةة للتقاضةةي امجةةرد 
 ح ةةةةةةةةةةةةةول المرال ةةةةةةةةةةةةةةة الموجاةةةةةةةةةةةةةـة لةةةةةةةةةةةةةةأ 

 
ودو  أ  يكةةةو  للةاقةةةد وف للقاضةةةي ريةةةار اةةةي  
ال س  والتن يي يةتار شرطاً فاسراً  ريحاً  طالمةا 

كانت عااراتأ واضحة و ريحة في الدفلةة علة  
ةاةةارات التةة   ةةيا المةنةة  أيةةاً كانةةت افل ةةار أو ال

ترير ا المتةاقدا  للتةاير ع   يا الشرط   وكا  
المقةةةرر فةةةي قضةةةاا  ةةةي  المحكمةةةة أنةةةأ إيا كانةةةت 
عاةةار  الةقةةد واضةةحة فةةي إفةةاد  المةنةة  المق ةةود 
منهةةا فةةى يجةةوز ا نحةةرا  عنهةةا أو حملهةةا علةة  
مةنةة  مغةةاير لرا ر ةةا مةةا لةةم   ياةةي  القاضةةي فةةي 

ا  يلةةو   لمةةا كةة. حكمةةأ اخسةةااب الماةةرر  لةةيلو 
وكا  عقد الاي  المارم اةي  الطةرفي  قةد نةص فةي 
 الانةةةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةةةاني منةةةةةةةةةةةةةأ علةةةةةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةةةةأ 

 25222تم  يا الاية  نريةر ثمة  إجمةال  قةدر  ) 
جنيةةةأ دفةةة  الطةةةر  الثةةةاني للطةةةر  اخول مالةةة  

جنيةةأ تةةدف   37222جنيةةأ والاةةاقي قةةدر   7222
جنيأ حتة   62عل  أقساط شهرية كل قسط قيمتأ 

تةةأرر عةة  سةةداد ثىثةةة أقسةةاط  تمةةام السةةداد  وإيا
متتاليةةةة يحةةةق للطةةةر  اخول فسةةة   ةةةيا التةاقةةةد 
واسترداد الشقة موضو  الاية  ويلةو اةدو  إنةيار 

وكانةةةت  ةةةي  الةاةةةارات ( أو حكةةةم مةةة  المحكمةةةة 
 ريحة وواضةحة الدفلةة علة  ات ةاق المتةاقةدي  
عل  الشرط ال اس  ال ريع مت  تةأرر المشةتري 

متتالية م  الثم  اغيةر   في الوفاا اثىثة أقساط   
حاجة إل  ا عيار أو إست ةدار حكةم ال سة  فيقة  
فةةةور إاةةةداا الاةةةا   رغاتةةةأ فيةةةأ وإي رةةةال  الحكةةةم 
 المطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ 
  ةةةةةةيا النرةةةةةةر واعتاةةةةةةر يلةةةةةةو الشةةةةةةرط مجةةةةةةرد 
 ترديةةةةد للشةةةةرط ال اسةةةة  الضةةةةمني ف نةةةةأ يكةةةةو  
قةةةد أرطةةةأ فةةةي تطايةةةق القةةةانو  وإي رفةةةض طلةةةب 

أقةةر فةةي  ةةحي ة  ال سةة  تأسيسةةاً علةة  أ  الطةةاع 
جنيهةةا مةة  الةةثم    22722الةةدعوى اقةةاض مالةة  
 جنيةةةةةةأ وأ  المالةةةةةة    25222الاةةةةةةال  مقةةةةةةدار   

 الاةةةةاقي مةةةة  الةةةةثم  فةةةةي يمةةةةة المطةةةةةو  ضةةةةد  
جنيةةةأ قليةةةل اخ ميةةةة االنسةةةاة  2322و ةةةو مالةةة  

 لإللتةةةزام فةةةي جملتةةةأ رغةةةم أ   ةةةحي ة الةةةدعوى    
 

 قةةةد رلةةةت مةةة  يلةةةو ا قةةةرار الةةةيى نسةةةاأ الحكةةةم 
 طةةةةةةاع  اةةةةةةل أنةةةةةةأ تمسةةةةةةو فيهةةةةةةا كمةةةةةةا إلةةةةةة  ال

 تمسةةةةو طةةةةوال مراحةةةةل النةةةةزا  اةةةةأ  المطةةةةةو  
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 7222ضد  لةم يةدف  سةوى مقةدم الةثم  ومقةدار  
 37222جنيةةةأ ولةةةم يسةةةدد اةةةاقي الةةةثم  ومقةةةدار  

 جنيةةةةةأ فةةةةة   الحكةةةةةم المطةةةةةةو  فيةةةةةأ يكةةةةةو  قةةةةةد 
 رةةةةةةةال  الثااةةةةةةةت فةةةةةةةي اخوراق ممةةةةةةةا يوجةةةةةةةب 

 نقضةةةةأ وقةةةةد حجاةةةةأ رطةةةةأ  اشةةةةقيأ عةةةة  احةةةةا
 إعمةةةةةةةال الشةةةةةةةرط ال اسةةةةةةة   تةةةةةةةوافر موجاةةةةةةةات 

 .ال ريع 

 


