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نفاا  التصارا املابم باح صااح  الوضاع الظااهر والغاري حسان النياة يف مواجهاة املالاا              - 8

. ال أثار لابطالن العقاد األول علات التصارا بينه اا.         ل . علة قيقي وورثته من بعده احل
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أحوال  إجراءات ــ ــ إجازة ــ أجـــر ــإثبات ــ  إتفاقية دولية
 استئناف ــ استثمار ــ ــأرش  ــ إرثشخصيـة ــ اختصاص ــ 

اعالم  شخاص اعتبارية ــ إعـالن ــا سم جتاري ــ أسهـم ــا
التماس إعـادة النظر ــ التصاق ــ إفـالس ــ التزام ــ  شرعي ــ

إمـارات االحتاد ــ إمـارة أبوظبي ــ أمر أداء ــ أمر على عريضة ــ 
 ار.أهلية ــ أوامر رئيس الدولة ــ أوراق جتارية ــ إجي
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 اتفـــاقيـــة دولـيــــــة
 اتفاقية دولية

 الصفحة القاعدة

اتفاقياااة التعااااون القاااانوني والقضاااائي باااح دولاااة احماااارات العربياااة املتحاااد       - 1

وامل لكااة األردنياااة ا.اايااة. اختصااااص قاااض التنفياااذ  حك ااة أباااو       

ادر  مااان امل لكاااة  االبتدائياااة بتنفياااذ االحكاااام واألوامااار واملساااتندات الصااا   

األردنية ا.ااية بعد التحقق من تاوارر الشاروا الاص نصاي عليهاا االتفاقياة       

ري ا يتعلق بالسند التنفيذي. دون أن يبحث يف أساس الدعوى او النازاع الاذي   

عاادم جااواز   -صاادر ريااه احلكاام او السااند أو التعاارض لفحاا  املوضااوع.     

صاوص عليهاا حصارا  يف املااد      ررض الطل  إال إ ا تواررت احدى احلاالت املن

 من االتفاقية املذكور . مثال.  19

  

 651 80 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  98)الطعن رقم   

2 - 

 

 

- 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بح دولة احمارات العربية املتحاد  وامل لكاة   

ام القضائية الصادر  من بلد لدى األردنية ا.ااية. شروا االمر بتنفيذ االحك

 من االتفاقية. 12، 19،  18االخر. املواد 

اقتصااار مهاام ا.يئااة القضااائية امل تصااة لاادى البلااد املطلااو  إليااه احلكاام علاات   

التحقاااق إاااا إ ا كاااان قاااد تاااواررت رياااه الشاااروا املنصاااوص عليهاااا يف هاااذه   

 االتفاقية أم ال دون التعرض لفح  املوضوع. مثال. 

  

 1091 139 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  212طعن رقم )ال  

االتفاقيااات الدوليااة  جاارد ابرامهااا والتصااديق عليهااا ونشاارها ورااق األوضاااع   - 3

املقاارر  يكااون .ااا قااو  القااانون. اعتبارهااا جاازلا  ماان قااوانح الاادلو  الداخليااة   

ا  لا . اال يوجاد   جي  تنفيذها دون حاجة إبت صادور قواعاد لتنفياذها. شار    

لنصوصها ما يدل علت غري  ل  من استلزام صدور قواعد تنفيذية بشاننها أز  

يكاااون تنفياااذها متعاااذرا  بااادون األحكاااام التفصااايلية الاااص ينااااا للقواعاااد   

 التنفيذية أن تتض نها. 

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   

بررض طل  الطاعنة وهت حت ال  جنساية أحادى دول  لا       قضال احلكم - 4

التعاون اخلليجي  ساواتها  اواط  دولاة احماارات يف ا هاة الغدارياة الاص       

تع ااال بهاااا اع ااااال  التفاقياااة التعااااون االقتصاااادي باااح دول  لااا  التعااااون     

تنسيسااا  2002لساانة  55اخلليجااي املصاادق عليهااا  وجاا  املرسااوم بقااانون 

ور أية تشريعات داخلية توج  املساوا  بح مواط  دول  ل  علت عدم صد

التعاون اخلليجي ومواطنت الدولاة العاامليح يف ا هاات احلكومياة وقواعاد      

 تنفيذها. صحيح.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

 قواعـــــــد عامـــــــة   اإلثبـــــــات - 1
ـــــــــــــات ـــــــــــــبء اإلثب  و  ع

 

ــــــــــــــــــورية" -  ــــــــــــــــــدف  بالص  "ال
 

ـــــــــــــــات - 2 ـــــــــــــــة اإلثب  : أدل
 

ــــــــــــي - ( ) ــــــــــــر املقض ــــــــــــة األم  حجي
 

 األدلـــــــــــــــة الكتابيـــــــــــــــة - )أ(
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار - )ج(  اإلق
 

الرمسيــــة واحملــــررات  احملــــررات - 
 العرفيـــــة واالدعـــــاء بـــــالتزوير

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - )د(  اليم
 

ــــــــــــــــ -  ــــــــــــــــاردف  اتر التج
 

ــــــــــــة - (ها) ــــــــــــات ا ال ــــــــــــوة إثب   دع
 

ــــــة -  ــــــة ا ديث ــــــائن التقني  وس
 

 - (و)
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة  اخل
 

   
 

   

   :ي عـــبء اإلثــبـــات وفـاإلثــبـــات قـواعــد عــامـــة فـي  -1  

األصل يف الشاي  أناه أدا  وراال و يساتند إىل ساب  قاائم ومشاروع مان يادعت           - 1

ز إثباات عادم وجاو  ساب  مشاروع للشاي  أو       خالراه علياه عا ل احثباات.جوا    

إثبااات السااب  احلقيقااي حصااداره أو إثبااات الاات ل  منااه أو إخااالل املسااتفيد 

  بالتزاماته الناشئة عن العالقة االصلية الص من أجلها حرر الشي . مثال.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

2  

- 

 

 

- 

 

 

- 

مان قارار  لا  الاوزرال      6إعالن األوراق القضائية. كيفيته يف معنات املااد    

 57بتعااديل بعااض أحكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام    2020لساانة 33رقاام 

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018لسنة 

 التزام القائم باحعالن يف حاال احعاالن بوساائل االتصاال احلديثاة املنصاوص      

( مان املااد  املاذكور  بالتنكاد مان أن هاذه       1عليها يف الفقار  )أ( مان البناد)   

 الوسيلة أيا كاني خاصة باملعلن إليه.

اعتبار احعالن منتجا  ألثاره من تاريخ وصول الفاك  أو تاريخ ارسال البيد 

االلكرتونااي أو رساااالة ا.ااااتأ احمل اااول أو أي ماان وساااائل تقنياااة املعلوماااات   

 لصوتية. أساس  ل . املسجلة أو ا

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

3 - 

- 

 

- 

 

- 

 التزام املدعي بإقامة الدليل علت ما يدعيه ولل دعت عليه نفيه. 

صااوم بتقاديم الاادليل  ال التازام علات القاضااي يف املساائل املدنيااة بتكلياأ اخل    

 علت دراعهم أو لفي نظرهم إىل مقتضيات هذا الدراع.

ال تثري  عليه إن هو التفاي عان طلا  أي مان اخلصاوم  اطباة أي جهاة مان         

 ا هات  لتهيئة الدليل له.

مثااال يف إثبااات املعلاان حصااول احعااالن عاان طريااق رسااالة نصااية بنجااا  علاات    

 األخري دليال  يثبي عدم وصو.ا. هاتأ حم ول خي  املعلن إليه وعدم تقديم 

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

حمدد  بعد انتهال خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق صاح  الع ل يف مطالبته 

يض ع ااا قااد يلحااق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر       بااالتعو

كنتيجة .ذا اخلطن العقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى صاح  الع ل بالتعويض . 

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2020لسنة  270)الطعن رقم   

5 - 

- 

 

 

 

- 

 احملل يف عقد التنمح علت احليا . مقصود   . 

سول النية وكتم أو تقديم بياناا  كا باا  عان احلالاة املرضاية لل اؤمن لاه عناد         

ابرام الوثيقة إا كان له أثره يف تقدير املؤمن لل طت املؤمن منه يعتب غشا  

قاد حتقاق بساب  البياان الكاا  . عا ل إثباات  لا           متت كان هاذا اخلطار  

 وقوعه علت عاتق املؤمن. 

قاعد  وجو  إخطار املؤمن له املؤمن  ا يطارأ مان  اروا بعاد إبارام العقاد       

من شاننها أن تزياد مان اخلطار املاؤمن مناه. ال حمال حع ا.اا يف التانمح عان           

اخلطاار بشاارا  احلياااه . طاملااا أن املااؤمن مل يسااتبعد ماان نطاااق التاانمح هااذا  

 خاص يورده بالعقد. مثال. 

  

  
 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم 
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

6 - 

 

 

- 

 

 

 

- 

حاااق اخلصااام يف أن يطلااا  إلااازام خصااا ه بإعاااداد وتقاااديم أي حماااررات أو     

ة صااور  أخاارى تكااون حتااي يااده أو يف  معلومااات الكرتونيااة أو ورقيااة أو بنياا 

 من قانون احثبات.  18حيازته. شرطه وحاالته. املاد  

ال إلزام علت احملك ة باالستجابة لطل  اخلصم الزام ا هة احدارية بتقاديم  

ما حتي يدها من حمررات ومستندات متات كاان نكناه اخلصام احلصاول      

اهد والقرائن الاص تابر   عليها أو كان علت األقل بإمكانه تقديم بعض الشو

 طلبه من احملك ة الزام ا هة احدارية.

 مثال لررض الطل .  

  

  
 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم 

7 - 

 

- 

 

 

 

- 

ماان قاااانون    385، 380/1التحوياال املصااريف. مقصااوده يف معنااات املااادتح     

 املعامالت التجارية. 

بالتحوياال بطلاا  الاازام املسااتفيد ماان التحوياال باااملبل  الااذي          دعااوى األماار 

حتويلااه حتك هااا القواعااد العامااة يف احثبااات. التاازام االماار بالتحوياال بإثبااات  

مداينته احملول إلياه بااملبل  احملاول. عادم التازام احملاول إلياه بإثباات أناه لاي            

 مدينا لألمر بالتحويل. علة  ل . 

ل عاليااه باااملبل  احملااول لألماار بالتحوياال دون أن   قضااال احلكاام بااالزام احملااو 

يثبي األخري  انشغال  مة األول به وإنه كان علت سبيل املداينة وملقياا  باذل    

 ع ل احثبات علت احملول إليه . خطن يف تطبيق القانون. 

  

  
 167 20 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2020لسنة  241)الطعن رقم 

صريف ال يدل  جرده علت وجود مديونية بح احملاول واحملاول إلياه    التحويل امل - 8

وال يثبتهاا. عاادم إثبااات األمار بالتحوياال ا املاادعت ا التصاارا القااانوني املنشاا        

لاللتاازام وعاادم تقدنااه دلاايال  علاات إثبااات مداينااة احملااول إليااه باااملبل  احملااول   

 .  جيعل من دعواه بطل  الزامه باملبل  احملول مرروضة. مثال

  

  
 167 20 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2020لسنة  241)الطعن رقم 
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

9 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

حملك اااة املوضاااوع سااالطة حتصااايل ورهااام الواقاااع يف الااادعوى تقااادير األدلاااة  

ها متاات أقامااي قضااال .وترجيحهااا  ااا يف  لاا  تقااارير اخلاابال واملوازنااة ريهااا

 علت أسبا  سائغة.

ال إلاازام عليهااا بتتبااع اخلصااوم يف  تلااأ مناااحي أقااوا.م وحججهاام والاارد       

استقالال  علت قول أو حجة. ما دام يف قيام احلقيقة الاص اقتنعاي بهاا وأوردت    

 دليلها الرد الض نت املسقط لتل  احلجج واالقوال. 

يل إليه وجتعال مان   حقها يف أن تت ذ من تقرير اخلبري ع ادا  لقضائها وان حت

أساابابه أساابابا  مك لااة حلك هااا. شاارطه. مثااال. لتقاادير قي ااة منشاانت علاات 

 أرضي قضي ببطالن عقد بيعها. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

رهاام الواقااع يف الاادعوى وتقاادير أدلتهااا وتفسااري العقااود واحتفاقيااات وسااائر        - 10

ررات. من سلطة حمك ة املوضوع  اا تاراه أورات  قصاود عاقاديها. ماا       احمل

 دامي مل خترج عن املعنت الذي حتت له عباراتها أو جتاوز املعنت الظاهر .ا.  

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  60،50)الطعنان رق ا   

الع ال لفصال العامال مان األماور      تقدير جدية املبر الذي يساتند إلياه صااح      - 11

املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا حمك ااة املوضااوع. ال حاجااة لتكليااأ العاماال      

الثبات التعسأ يف الفصل متت اقتنعي احملك ة بعدم جدية املبر. علة  لا .  

 مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

12 - 

 

 

 

- 

ماان  79،  78،  75عامال يف احجااز  السانوية ومادتها يف معنات املاواد       حاق ال 

قانون تنظايم عالقاات الع ال. حقاه يف احلصاول علات أجاره عان أياام احجااز            

السنوية الص مل حيصل عليها إ ا رصل من الع ل أو تركه  بعد ررت  احنذار. 

 احتسابه علت أساس االجر االساسي رقط. 

بإجازتااه أو واسااتنفاده جاازل منهااا يقااع علاات عاااتق      عاا ل إثبااات اتااع العاماال  

 صاح  الع ل. مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

بطااالن عقااد الشااركة متاات ثبااي أن الشااركال يف الشااركة  ات املسااؤولية     - 13

أو حصااة  احملاادود  اثبتااوا علاات خااالا مااا هااو ثابااي بهااا ماان واقااع حصصااهم   

احدهم. اعتباره حتايال  علت القانون جيوز إثباتاه بكاراة طارق احثباات ساوال      

 بالنسبة لل تعاقدين اوالغري. أساس  ل  وعلته. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

وضوع  يف حتصايل رهام الواقاع يف الادعوى وتاث وتقادير       سلطة حمك ة امل - 14

مااا يطااار  منهاااا مااان ادلاااة ومساااتندات واملوا ناااة بينه اااا. سااالطتها يف تفساااري  

املسااتندات واحملااررات واساات الص مضاا ونها واالخااذ  ااا تااراه متفقااا  ووجااه  

احلاق يف الاادعوى. هاي غااري ملزمااة بتتباع اخلصااوم يف كاراة مناااحي دراااعهم     

الرد عليها استقالال . حسبها ان تبح احلقيقاة الاص اقتنعاي    و تلأ أقوا.م و

بهااا وأوردت عليهااا دليلااها وان تقاايم قضااالها علاات أساابا  سااائغة تااؤدي إىل      

 النتيجة الص اقتنعي إليها. 

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

ادلتها من سلطة حمك ة املوضاوع. ال   حتصيل رهم الواقع يف الدعوى وتقدير - 15

الزام عليهاا بإجاباة طلا  اخلصاوم ناد  خابري شارعت متات مل تقتناع بالطلا            

 ووجدت يف أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل ريها. مثال. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   

16 - 

 

 

 

- 

ل يف التعويض عن إصابة الع ل بنس  حمدد  ورقا الحكاام قاانون   حق العام

الع ل. قيامه علت ركر  حت ال التبعاة. ماؤدى  لا  ال يساتلزم للقضاال باذل         

التعويض وقوع خطن من ر  الع ل. كفاية حصول  الضرر للعامل أثنال تندياة  

 ع له لديه.

ية يف قااانون خضااوع املطالبااة بااالتعويض للقواعااد العامااة لل سااؤولية التقصااري   

املعامالت املدنية متت كان الفعل الصادر ناجتا  عن خطن  اتي لر  الع ل أو 

احد تابعيه. وجو  توارر أركان املسؤولية من خطن وضرر وعالقة ساببية يف  

 هذه احلالة. ع ل إثبات اخلطن آنذاك علت عاتق املدعت املضرور. 

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

اساا  الطاااعن بتااوارر اخلطاان التقصااريي يف جاناا  صاااح  الع اال املطعااون    - 17

املطعون ضدها لعدم تورريها لوسائل السالمة والصحة املدنياة وتقصاريها يف   

توعية الع ال وتزويدهم  ا يكفل وقايتهم من  اطر الع ال واضارار املهناة    

اخلاب  بطلا  ناد  خاب  باعتبارهاا وسايلة       واستناده يف حتقيق  لا  إىل اهال   

دراعااه الوحيااد . اعااراض احلكاام عاان حتقيااق دراعااه  لاا  وعاان طلبااه نااد    

اخلااب  وقضاااره بااررض دعااواه بااالتعويض بقالااة عاازوا الطاااعن عاان إثبااات      

 إخالل املطعون ضدها او تقصريها. قصور يف التسبي  و إخالل تق الدراع. 

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

18 
األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون   -

عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم معررتاه القارال  والكتاباة          76ضده من الع ر 

البيااع ال يفياد بطريااق اللازوم ضااعأ   وصاوال  إىل وقوعاه يف التغرياار والغا  يف    

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

املسجلح مت ذا من  رد بلوغه تل  السن وعدم معررته القارالا  والكتاباة   

 ر. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل. وقوعه يف الغ  والتغري

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   

19 
ال إلزام علت اخلبري بنن يؤدي مه ته علت وجه معح. حسبه أن يقوم  ا ند   -

يف النهاياة  له علت النحو الذي يراه حمققا  للغاية الص ند  .اا طاملاا  أن ع لاه    

 خاضع لتقدير حمك ة املوضوع. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

20 
حتصيل رهام الواقاع يف الادعوى وتفهام نصاوص العقاود وتفساريها والشاروا          -

 امل تلأ عليها واست الص مض ونها من سلطة حمك ة املوضوع.  
  

  
 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36قم )الطعن ر

21 
تقدير األدلة واست الص الواقع منها. من سالطة حمك اة املوضاوع . شارطه.      -

ارصاااحها عاان مصاادر األدلااة الااص كونااي عقياادتها وان يكااون .ااا منخااذها 

 الصحيح من األوراق ومؤديا إىل النتيجة الص خلصي إليها.  

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690قم )الطعن ر  

22 - 

- 

 

- 

 

 من قانون املعامالت التجارية.  414خطا  الض ان. مقصوده. يف معنت املاد  

حاق املساتفيد منااه يف صارا قي تاه  جاارد طلباه  لا  ماان البنا  املصادر لااه         

 خالل مد  سريانه متت أصدره البن  غري متض ن ألية شروا.

ع ل إثبات أن خطاا  الضا ان قاد صادر متضا نا  شاروطا  أو الزاماا  لتقاديم         

 مستندات يقع علت عاتق الع يل. مثال.  

  

  
 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم 
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

ألساابا  الااص أدت إىل عاادم االخااذ  التاازام احملك ااة باانن تاابح يف حك هااا ا   - 23

 برأي اخلبري إ ا قضي خالرا لرأيه. أساس  ل . مثال. 
  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  170)الطعن رقم   

است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا          - 24

  ة املوضوع بتقديره ما دام سائغَا. مثال. من مسائل الواقع الذي تستقل حمك
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

25 
حتصيل ورهام الواقاع يف الادعوى وتاث وتقادير األدلاة ومنهاا تقاارير اخلاب            -

 واألخذ  ا تط ئن إليه منها وطر  ما عداه. من سلطة حمك ة املوضوع. 
  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

است الص توارر اركان املسؤولية املوجبة للتعاويض عان القارار احداري غاري      - 26

املشروع من خطن وضرر و عالقة ساببية وتقادير التعاويض مان مساائل الواقاع       

ساتندا  إىل ماا لاه    الص ختضع لسلطة حمك ة املوضوع. ما دام است الصها م

 أصله الثابي باالوراق.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

27 - 

 

 

 
 

- 

العياااو  الاااص تلحاااق باااالقرار احداري ليساااي  يعهاااا تصااال دائ اااا للقضاااال     

بالتعويض يف إطار دعوى القضال الكامل ساي ا ماا تعلاق منهاا باالختصااص      

وجااو  التعااويض متاات كااان العياا  جوهريااا  ومااؤثرا  تااق يف         أو الشااكل.

 موضوع القرار يف حدود معطيات النزاع وخصوصياته.

قاارار ا هااة احداريااة بانهااال خدمااة املطعااون ضااده اع اااال  لقرينااة االسااتقالة       

الض نية لسب  انقطاعه عن الع ال دون إجارال االناذار الواجا  قانوناا  عليهاا       

ج  التعااويض عاان الضاارر املت ثاال يف حرمانااه ماان     قباال انهااال اخلدمااة يسااتو  

 و يفته ومن املزايا املالية حتت تاريخ عودته. علة  ل . 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

مناا استحقاق العامل ألجره عن مد  وقفه عن الع ل هاو صادور قارار بعادم      - 28

حلكم ببالته و أن يكون وقفاه عان الع ال كياديا.     تقدنه لل حاك ة أو ا

ع ل اثبات كيدياة االتهاام يقاع علات العامال. است الصاه مان مساائل الواقاع          

 تستقل بها حمك ة املوضوع. مثال. 

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س 2021لسنة  120،113)الطعنان رق ا   
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 حةالصف القاعدة

29 - 

 

- 

 

- 

حملك ة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل رهم الواقع يف الدعوى والرتجايح  

 بح البينات وتقدير األدلة واملوازنه بينها واالخذ بدليل دون اخر.

سلطتها يف تقدير تقارير اخلبال واالخاذ  اا تط ائن إلياه منهاا حم اوال  علات        

 عليها.  أسبابه متت اقتنعي بسالمة األس  الص بنت

هي غري ملزمة بالرد استقالال  علت املطااعن  املوجهاه إىل التقاري . علاة  لا .      

 مثال.

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

رهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة املقدمة ريها وتفسري صي  العقود وساائر   - 30

ا تاارى أنااه الواقااع احلااق ريهااا. ماان ساالطة حمك ااة   احملااررات واساات الص ماا

املوضوع. .ا تقدير تقاارير اخلابال ري اا خيتلفاون رياه واملوازناة بينهاا واألخاذ         

  ا تراه أدعت الط ئنانها واقتناعها بسالمة وصحة أسبابه. مثال. 

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  876)الطعن رقم   

عاادم قبااول دعااوى التعااويض الناشاائة عاان اخلطاان الطاا  إال بعااد اللجااول       - - 31

 4مااان املرساااوم بقاااانون  18والعااارض علااات  اااان املساااؤولية الطبياااة. املااااد   

بشاانن املسااؤولية الطبيااة. اعتبااار تقااارير  ااان املسااؤولية الطبيااة   2016لساانة

ة حثبااات املنصاوص عليهاا يف هاذا القاانون بعاد نهائيتهاا هاي الوسايلة القانونيا         

اخلطن الط  املدعت به أو نفيه. ال جيوز للقاضاي  الفتهاا ولاي  لاه سالطة      

تقديرياااة بشاااننها. ماااؤدى  لااا  صااادور قااارار اللجناااة بثباااوت اخلطااان الطااا      

وصريورته نهائيا جيعل مه ة قاضي املوضاوع قاصار  علات حتدياد الضارر يف      

 لنظر. صحيح. مداه والتعويض يف مقداره. التزام احلكم املطعون ريه هذا ا

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

تقدير الضرر ومراعا  الظروا واملالبسات يف حتدياد مبلا  التعاويض ا اابر      - 32

له. من مسائل الواقع الص تستقل بتقديرها حمك ة املوضوع ماا دام القاانون   

تقاادير. ال رقابااة عليهااا يف  لاا  ماان حمك ااة  مل يوجاا  اتباااع معااايري معينااة لل

 النقض. مثال. 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  1224، 1157)الطعنان رق ا   

33 - 

 

- 

 سلطة حمك ة املوضوع يف رهم الواقع يف الدعوى طاملا كان است الصها سائغا .

ملقدماااة يف الااادعوى واملوازناااة سااالطتها التاماااة يف تقااادير األدلاااة واملساااتندات ا

والرتجيح بينها و ان تنخذ منها ماا تط ائن إلياه متات وجادت رياه ماا يتفاق ماع          

 وجه احلق يف الدعوى. مثال. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة-ق . أ جتاري  15س  2021سنة ل 1189)الطعن رقم   
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

   ــبـــات :أدلة اإلث -2  

   األدلـــة الـكـتـابـيـــة (أ)  

   " الرمسية واحملررات العرفية واالدعاء بالتزوير الـمـحــررات "  

1 - 

 

 

- 

 

 

 

- 

حاااق اخلصااام يف أن يطلااا  إلااازام خصااا ه بإعاااداد وتقاااديم أي حماااررات أو     

معلومااات الكرتونيااة أو ورقيااة أو بنيااة صااور  أخاارى تكااون حتااي يااده أو يف   

 من قانون احثبات.  18. شرطه وحاالته. املاد  حيازته

ال إلزام علت احملك ة باالستجابة لطل  اخلصم الزام ا هة احدارية بتقاديم  

ما حتي يدها من حمررات ومستندات متات كاان نكناه اخلصام احلصاول      

عليها أو كان علت األقل بإمكانه تقديم بعض الشواهد والقرائن الاص تابر   

 ة الزام ا هة احدارية.طلبه من احملك 

 مثال لررض الطل .  

  

 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم   

حتقيق الطعان باالتزوير. مناطاه. ان يكاون منتجاا  يف النازاع. تقادير  لا  مان           - 2

 سلطة حمك ة املوضوع. مثال. 
  

 326 41 (9/3/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

دراتر التجار املنتظ ة. حجة لصاحبها التاجر ضد خص ه التااجر متات كاان     - 3

 النزاع متعلقا  بع ل جتاري. أساس  ل . 
  

 453 56 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  376)الطعن رقم   

م ع لياتاه التجارياة احلاسا  االىل أو    استثنال التااجر الاذي يسات دم يف تنظاي     - 4

مان   29، 28،  27،  16غريه من أجهز  التقنية احلديثة من احكام املاواد  

قااانون احثبااات املنظ ااة لاادراتر التجااار وشااروا االعتااداد تجيتهااا. اعتبااار        

املعلومااات املسااتقا  ماان تلاا  األجهااز   ثابااة دراااتر جتاريااة واعتبارهااا حجااة      

 ينقضاها األخاري ببياناات وارد  بادراتره املنتظ اة أو      للتاجر علت خص ه ماا مل 

 بني وسيلة أخرى. مثال.

  

 453 56 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  376)الطعن رقم   

5 - 

 

- 

السااند األ ناات. قيامااه مقااام النقااود يف الورااال وأدا  ماان أدوات االئت ااان حااح     

 يتض ن اجال  للورال. 

  نت قرينة علت وجود مقابل الورال لدى املدين املسحو  عليه. إنشال السند اح
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

- 

عدم جواز أن يت سا  حمارر الساند قبال احلامال حسان النياة بالادروع املبنياة          

 علت عالقته الش صية باملستفيد.

تنااع عان الوراال إال يف حالاة     عدم قبول املعارضة يف ورال السند اح ناي أو االم 

 ضياع السند او ارالس حامله. أساس  ل .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

 يع الع ليات املتعلقة باألوراق التجارية أع ال جتارية أيا  كاني صافة  وى   - 6

نت ماان اجلااها. ماان بااح  الشاانن ريهااا وأيااا  كانااي صاايغة الع ليااات الااص أنشاا   

 األوراق التجارية. الك بيالة والسند األ نت حلامله والشي .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

مان قاانون املعاامالت     291السند األ نت ورقة جتارية. شروطه يف معنت املاد   - 7

 التجارية. مثال.
  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

جواز الطعن بالتزوير علت احملرر يف أياة حالاة كاناي عليهاا الادعوى. وجاو         - 8

حتديااد مواضااع التزوياار املاادعت بااه و أدلتااه و إجاارالات التحقيااق الااص يطلاا    

إثباتااه بهااا. جااواز أن يكااون  ااذكر  تقاادم لل حك ااة أو بإثباتااه  حضاار      

 لسة. ع ل إثباته علت الطاعن. مثال. ا 

  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

إنتهال احلكم إىل ررض ادعال الطاعن بالتزوير علات املساتندات املقدماة مان      - 9

املطعون ضده أخذا  ا انتهت إلياه تقريار خاب  حتقياق اخلطاوا مان أناه هاو         

ن مااا اساا  بااه ماان كونااه كااان متواجاادا  خااارج الدولااة يف تاااريخ   املوقااع و أ

حترير احملرر غري مقبول إ  لي  ماا حياول باح توقيعاه علات املساتند وكوناه        

خارج الدولة يف  ل  التاريخ أو يكون تذييل املستند بتوقيعه قاد   يف تااريخ   

 سابق أو الحق علت التاريخ املدون به. صحيح.  

  

 564 70 (14/6/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  380 ،330 )الطعنان رق ا  

وجااو  حتديااد مواضااع التزوياار املاادعي بااه وادلتااه وإجاارالات التحقيااق الااص       - 10

يطل  مدعت التزوير إثبات التزوير بها. عدم قباول االدعاال باالتزوير إ ا صاي      

 بالاادليل بصايغة مبه اة عاماة غاري مقطاوع ريهاا بشا  أو إ ا مل يكان مقروناا          

عليه أو باجرالات حتقيق اخلطاوا الاص يطلا  مادعت التزويار إثباات لتزويار        

بها. اعتباره آنذاك دراعا غري جاوهري. ال تلتازم حمك اة املوضاوع بإثارتاه أو      

 بالرد عليه. مثال.

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 380 ،330)الطعنان رق ا   
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 تإثـبــــا
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 11

بإمااار  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز الطعاان يف   

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة    شانه إنشال احلق العقاري أو

لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج منه هو 

 الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أساس  ل  وعلته. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة-ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   

   " ـــــر التـجـــــــاردفـــات "  

دراتر التجار املنتظ ة. حجة لصاحبها التاجر ضد خصا ه التااجر متات كاان      - 1

   النزاع متعلقا  بع ل جتاري. أساس  ل .

 453 56 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  376 )الطعن رقم  

ارياة احلاساا  االىل أو  اساتثنال التااجر الااذي يسات دم يف تنظايم ع لياتااه التج     - 2

مان   29، 28،  27،  16غريه من أجهز  التقنية احلديثة من احكام املاواد  

قااانون احثبااات املنظ ااة لاادراتر التجااار وشااروا االعتااداد تجيتهااا. اعتبااار        

املعلومااات املسااتقا  ماان تلاا  األجهااز   ثابااة دراااتر جتاريااة واعتبارهااا حجااة      

 ببياناات وارد  بادراتره املنتظ اة أو    للتاجر علت خص ه ماا مل ينقضاها األخاري   

 بني وسيلة أخرى. مثال.

  

 453 56 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  376 )الطعن رقم  

3 - 
دراتر التجار احلزامية واملنتظ ة حجاة لصااحبها التااجر ضاد خصا ه التااجر       

سات دم يف تنظايم   إ ا كان النزاع متعلقا  بع ل جتاري. استثنال التاجر الذي ي

ع لياتااه التجاريااة احلاساا  االىل أو غااريه ماان وسااائل التقنيااة احلديثااة ماان          

ماان قااانون احثبااات. اعتبااار املعلومااات      29، 28،  27، 26احكااام املااواد  

املستقاه من هذه األجهز   ثاباة درااتر جتارياة واعتبارهاا حجاة علات خصا ه        

اتره املنتظ ااة أو بااني وساايلة التاااجر مااا مل ينقضااها األخااري ببيانااات وارد  باادر

 أخرى. مثال. 

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  306 )الطعن رقم  
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

   " وسـائــن الـتـقـنـيــة الـحـديـثــة "  

لتااجر متات كاان    دراتر التجار املنتظ ة. حجة لصاحبها التاجر ضد خصا ه ا  - 1

   النزاع متعلقا  بع ل جتاري. أساس  ل .

 453 56 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  376 )الطعن رقم  

اساتثنال التااجر الااذي يسات دم يف تنظايم ع لياتااه التجارياة احلاساا  االىل أو       - 2

مان   29، 28،  27،  16غريه من أجهز  التقنية احلديثة من احكام املاواد  

قااانون احثبااات املنظ ااة لاادراتر التجااار وشااروا االعتااداد تجيتهااا. اعتبااار        

املعلومااات املسااتقا  ماان تلاا  األجهااز   ثابااة دراااتر جتاريااة واعتبارهااا حجااة      

للتاجر علت خص ه ماا مل ينقضاها األخاري ببياناات وارد  بادراتره املنتظ اة أو       

 بني وسيلة أخرى. مثال.

  

 453 56 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021 لسنة 376)الطعن رقم   

دراتر التجار احلزامية واملنتظ ة حجاة لصااحبها التااجر ضاد خصا ه التااجر        - 3

إ ا كان النزاع متعلقا  بع ل جتاري. استثنال التاجر الذي يسات دم يف تنظايم   

ع لياتااه التجاريااة احلاساا  االىل أو غااريه ماان وسااائل التقنيااة احلديثااة ماان          

ماان قااانون احثبااات. اعتبااار املعلومااات      29، 28،  27، 26احكااام املااواد  

املستقاه من هذه األجهز   ثاباة درااتر جتارياة واعتبارهاا حجاة علات خصا ه        

التاااجر مااا مل ينقضااها األخااري ببيانااات وارد  باادراتره املنتظ ااة أو بااني وساايلة  

 أخرى. مثال. 

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -جتاري ق . أ  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   

   " الـدفـــ  بـالـصـوريـــة "  

1 
- 

 

 

 

- 

الصورية. مقصودها.   عدم جواز إثبات أي من طريف العقد الثاباي بالكتاباة   

صورتيه إال بالكتابة ما مل يكن هنااك غا  أو حتايال علات القاانون ريجاوز       

د بكارااة طاارق ملاان كااان التحاياال موجهااا  ضااد مصاالحته إثبااات صااورية العقاا

 احثبات.

تقاادير أدلااة الصااورية ثبونااا أو نفيااا ماان ساالطة حمك ااة املوضااوع متاات كااان  

 سائغا  مثال يف عقد شركة. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  431 )الطعن رقم  
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

   ــيحـجـيــة األمــر الـمـقـض (ب)  

1 
القاارارات الصااادر  ماان النيابااة العامااة باانال وجااه حقامااة الاادعوى ا زائيااة ال     -

  تكتس  حجية أمام القاضي املدنت.علة  ل . مثال.
  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

2 
ملبناات علاات  احلكاام ا زائااي البااات يف موضااوع الاادعوى ا زائيااة بااالبال  ا     -

انتفال الته ة أو علت عدم كفاية الدليل له حجية تلتزم بهاا احملااكم املدنياة    

يف الدعوى الص مل يفصل ريها تكم بات وتكون متصلة  وضوع الدعوى 

 ا زائية. مثال. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  84م )الطعن رق  

3 
- 

 

 
 

- 

 

- 

لسانة   2قاة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القاانون رقام         الدعوى املتعل

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

ضم مد  اخلدمة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    

 ريه هذه احلقوق واجبة األدال. 

 نااة تشااكل .ااذا    وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماان الصااندوق امااام     

 كشرا لقبول الدعوى .  79الغرض يف املواعيد املشار إليها باملاد  

القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع مان إعااد  اقامتهاا بعاد اختاا  إجارال       

التظلم ماا داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح           

ياه هاذا النظار وقضااره بعادم      احلق واج  األدال.  الفة احلكام املضا ون ر  

جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  

 القانون. يوج  نقضه واححالة. 

  

 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  7قم )الطعن ر  

4 
حجياة  قضال احملك ة ا زائياة تكام باات باحداناة وبالدياة كاملاة حياوز         -

أمااام احملك ااة املدنيااة ري ااا يتعلااق بنساابة اخلطاان لل حكااوم عليااه وتقاادير       

التعويض املستحق لل ضرور. قضال احلكم املطعون رياه بت فايض التعاويض    

باازعم مساااه ة اعناات عليااه يف ارتكااا  احلااادي. خطاان يف تطبيااق القااانون.  

 أساس  ل  وعلته.  

  

 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة25و 2020لسنة 273)الطعنان رق ا  
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 إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

5 
- 

 
 

 

- 

حياز  احلكم قو  االمر املقضي اناع اخلصاوم يف الادعوى الاص صادر ريهاا       

من العود  إىل مناقشة ما رصل ريهاا يف أياة دعاوى تالياة ولاو بندلاة قانونياة أو        

الدعوى السابقة. اكتساا  احلكام حجياة االمار     واقعية مل يسبق إثارتها يف 

 املقضي. شرطه.   

اقتصار احلجية علت ما رصل ريه احلكم بصفة صرحية أو ض نية سوال يف 

 املنطوق أو يف األسبا  املرتبطة به والص ال يقوم املنطوق بدونها. مثال. 

  

 469 58 (27/4/2021جلسة -ق . أ إجيارات 15س  2021لسنة  1 )الطعن رقم  

6 
االحكااام والقاارارات القضااائية املنهيااة لل صااومة و أواماار األدال الااص حااازت   -

حجية االمر املقضي تكون حجة ري ا رصلي ريه مان اخلصاومة. عادم جاواز     

إعاااد  طاار  النزاعااات الااص حساا تها ولااو بندلااة قانونيااة أو واقعيااة مل يساابق     

صفة صرحية أو ض نية إثارتها. شرا  ل . ثبوت تل  احلجة ري ا يتعلق ريه ب

 سوال يف املنطوق أو يف األسبا  الص ال يقوم احلكم بدونها.  

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

قضال احلكم يف مسنلة أساسية حيوز قو  االمر املقضي باه يف منطوقاه ويف    - 7

 لل صوم انفسهم من التنازع يف دعاوى تالياة   أسبابه املرتبطة به وتكون مانعا 

تكااون ريهااا هااذه املساانلة بااذاتها األساااس ري ااا يدعيااه احااد الطااررح قباال       

 االخرمن حقوق متفرعة منها مثال.   

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

8 
 شاري  ماا مل يان  عقااد    عازل مدياد الشاركة ساوال كاان شااريكا أو غاري       -

تنسي  الشركة أو عقد التعيح علت خالا  ل  يكون بقرار مان ا  عياة   

الع ومياة. جااواز أن يطلا  شااري  أو اكثار يف الشااركة مان احملك ااة عاازل     

 املدير متت كان هناك سببا  مشروعا  يبر العزل. مثال. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -جتاري ق . أ 15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

9 
حجية االحكام القضائية يف املسائل املدنية ال تقاوم إال باح مان كاان طرراا       -

يف اخلصومة حقيقة أو حك ا. عدم جواز االحتجاج باحلكم علت من كان 

خارجااا  عاان اخلصااومة ومل يكاان إااثال  ريهااا. حااق غااري اخلصااوم يف هااذا         

 احلكم يف الت س  بعدم االعتداد به. 

  

  
 1108 142 (9/11/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة  201م رق)الطعن 
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 إثـبــــات
 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

10 - 

- 

 إقامة احلكم علت اعتبارات تبره يعتب ردا  ض نيا  علت ما أثري من دراع .

قضال احلكم بعدم االعتداد باحلكم الصادر مان ا.يئاة القضاائية اخلاصاة     

ة املطعااون ضاادها األوىل واملطعااون ضدهااخلامسااة لعاادم اختصااام   يف مواجهاا

واثياال أي منه ااا يف الاادعوى الصااادر ريهااا  لاا  احلكاام وإع اااال  لقاعااد        

تسبيبه أثر األحكام وبانها تقتصر علات أطرارهاا وال تتعاداها إىل اخلاارجح     

 عن اخلصومة . صحيح . اعتباره ردا  ض نيا  بررض الدرع املبدي من الطاعناه 

بعدم قبول الدعوى مل الفتها لطرق الطعن املقرر  وبعدم اختصاص احملك ة 

االبتدائية بنظرها والدرع تياز  حكم ا.يئاة تجياة االمار املقضاي. أسااس      

  ل  وعلته. 

  

 1108 142 (9/11/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  201)الطعن رقم   

صاار الرتكاة وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد     إشاهاد احعاالم بثباوت الوراا  وحي     - 11

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعالم الشارعي. أسااس  لا  وعلتاه. ماؤدى  لا .         

ث ونقااض مااا تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم   حااق احملك ااة امل تصااة يف تاا 

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

 خطن يف تطبيق القانون ورساد يف االستدالل. 

  

 1166 151 (28/12/2021ة جلس-ق . أ مدني  15س  2021لسنة  229)الطعن رقم   

   اإلقـــــرار )ج(  

إقرار العامل باستيفال حقوقه بعد انتهال عقد الع ل جائز. يساتوى أن تكاون    - 1

 هذه احلقوق متفقا  عليها بعقد الع ل أو مقرر  بقانون الع ل. مثال. 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

   الـيـمـيـن )د(  

1 - 

 

- 

الي ح احلامسة حتسم النازاع ري اا انصابي علياه إ ا حلفهاا مان وجهاي إلياه.         

 مض ونها حجة مالزمة للقاضي. سقوا حق من وجهها يف أي دليل أخر. 

عاادم قبااول طلاا  العاادول املؤساا  علاات وجااود تسااوية طالاا  العاادول وبااح          

تهااا األخااري  وطلبااي  الشااركة املطلااو  ضاادها كااان قااد قاادم صااور  انكر   

تقااديم األصاال للطعاان عليااه بااالتزوير وعجااز عاان  لاا  رقااام بتوجيااه الااي ح       

 احلامسة رحلفتها املطلو  ضدها واحنسم بها النزاع. 

  

 829 100 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  8)طل  عدول   
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 ــ إجــــازة إثـبــــات

 إثـبــــات

 الصفحة القاعدة

   دعـــوة إثـبــات الـحـالـــة )هـ(  

إقاماة الاادعوى امااام الادائر  الكليااة باحملك ااة االبتدائياة بطلاا  نااد  خاابري     - 1

وتصاافية احلسااا  بااح الطااررح ثاام تعااديل الطلبااات إىل طلاا  احلكاام  ااا      

استقر عناه تقريار اخلاب  والاذي قادره  بلا  يادخل يف اختصااص احملك اة          

ار التعديل  ثابة طل  عارض ال تنازال  عن الطل  األصلي ا زئية قي يا . اعتب

وال يسل  احملك ة االبتدائية االختصاص. الدرع بعادم اختصااص احملك اة    

 االبتدائية. غري مقبول.  

  

  
 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم 

   الـخـبـــرة )و(  

   173 ـرة صــخـبــ:  راجــــ   1

 إجــــازة

1 - 

 

 

 

- 

ماان  79،  78،  75حاق العامال يف احجااز  السانوية ومادتها يف معنات املاواد        

قانون تنظايم عالقاات الع ال. حقاه يف احلصاول علات أجاره عان أياام احجااز            

السنوية الص مل حيصل عليها إ ا رصل من الع ل أو تركه  بعد ررت  احنذار. 

 الجر االساسي رقط. احتسابه علت أساس ا

عاا ل إثبااات اتااع العاماال بإجازتااه أو واسااتنفاده جاازل منهااا يقااع علاات عاااتق       

  صاح  الع ل. مثال.

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

االجاار األساسااي الااذي علاات أساسااه حتساا  مكاراان  نهايااة اخلدمااة وباادل       

 وية .مقصوده  . احجاز  السن

الزيااااد  يف االجاااار. متااات تلحااااق بااااألجر األساسااااي ومتااات تعتااااب مااان أحااااد      

 عناصراالجر الشامل. مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   

احتسااا  باادل احجاااز  الساانوية علاات أساااس األجاار األساسااي الااذي يتقاضاااه   - 3

ل السكن للعامل الذي ما زال يف اخلدمة. احتسابه علت أجره مضارا إليه بد

األساسي الذي كان يتقاضاه وقي استحقاقه لإلجاز  دون إضارة هذا البدل 

 للعامل الذي انتهي خدمته. أساس  ل . مثال. 

  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   
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 إجــــازة 

 ــــازةإجـ

 الصفحة القاعدة

4 - 
بدل احجاز  السنوية للعامل. احتسابه علت أساس األجر األساساي الاذي   

كان يتقاضاه مضارا إليه بادل الساكن ملان ال يازال يف اخلدماة. وعلات       

أساااس األجاار األساسااي الااذي كااان يتقاضاااه وقااي اسااتحقاقه لالجاااز   

نون تنظايم عالقاات   مان قاا   19،  78رحس  ملن انتهي خدمته. املادتاان  

الع اال. اعتصااام الطاااعن  ااا ورد الاان  عليااه يف العقااد الااداخلي بشااان   

االجر اح الي. غري مقبول ما دام مل يتض ن العقد نصا يف شنن األجر 

الذي حيس  علت أساساه البادل النقادي لإلجااز . إع اال احلكام نا         

 املادتح املذكورتح بشنن احتسا  بدل احجاز . صحيح. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  189و177)الطعنان رق ا   

5 - 

 

 

 

- 

توقيع الطاعن علت إقرار باطالعه علات كاراة البناود الاوارد  يف القارار      

الصادر عن القائد العام لشرطة ابو    2016لسنة  192احداري رقم 

واالساا  الااوارد  ريااه.   وبقبولااه االساات رار يف اخلدمااة طبقااا  لألحكااام  

يتحقق به العلام اليقينات بنحكاماه ويصابح واجا  النفاا  يف حقاه ري اا         

 تض نه من احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القارار املاذكور رمسياا  علات العااملح مان       

واقعااة حتقااق العلاام   خااالل البيااد االلكرتونااي الحقااا ال ينااال ماان ثبااوت   

اليقينت باحقرار سالأ الذكر. انتهال احلكم إىل هذا النظر واحتسا  

 مستحقات الطاعن استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  75م )الطعن رق  

نتهاال اخلدماة وراق القاوانح     احلق يف مكارق  نهاية اخلدمة ينشان عناد ا   - 6

والتشريعات السارية يف تاريخ  انتهائها طاملا ال يوجاد نا  قااطع بالعقاد     

حيكام هااذه املساانلة. احتسااا  مكارااق  نهاياة خدمااة الطاااعن وهااو ماان   

العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد  العاماة لشارطة اباو          

عد ثبوت عل ه به وقبوله ب 2016لسنة  192طبقا االحكام القرار رقم 

االساات رار يف الع اال طبقااا  الحكامااه. صااحيح. النعااي بانااه كااان يااتعح  

 احتسابها ورقا  للعقد حتت تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  75م )الطعن رق  
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 ــرــإجــــازة ــ أجــ 
 إجـــــازة

 الصفحة القاعدة

انهال خدماة الطااعن وهاو مان العااملح املادنيح مان غاري املاواطنح لادى            - 7

القياد  العامة لشرطة ابو   استنادا ملا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة       

احدار  من انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسابا  تتعلاق   

انهاال اخلدماة ماا داماي      باملصلحة العاماة ينفات صافة التعساأ عان قارار      

األوراق جالت خلوا  من دليال علات إساال  اساتع ال السالطة او االحناراا       

بها. نعي الطاعن علت احلكم باخلطان إ  قضات ترماناه مان التعاويض      

 عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  75م )الطعن رق  

 أجــــــر

اساات الص عالقااة الع اال بعناصاارها وحتديااد باادايتها وماادتها وترتياا        - 1

أثارهاااا وتقااادير االجااار ريهاااا. مااان أماااور الواقاااع. تساااتقل بهاااا حمك اااة   

 املوضوع. مثال. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

 

- 

يف اخلدمة يف احلصول علت إجاز   حق العاملة الص أمضي سنة مست ر 

وضااع ماادتها مخسااة واربعااون يومااا  مدروعااة األجاار بالكاماال. حقهااا يف    

احلصول من بعد علت ررتتح يوميا  ال تزيد كل منها علات نصاأ سااعة    

 للرضاعة. حتتس  الفرتتان من ساعات الع ل.

اعتبارهاا متبعاه إ ا باشاارت الع ال يف احلاالتح ومل تطلبه ااا. لاي  .ااا      

 من بعد طل  بدل ععن ما أدته. 

حقهااا يف باادل  لاا  إ ا طلبااي وررااض صاااح  الع اال. يقااع عليهااا عاا ل     

إثبات طل  حصو.ا علت أجاز  الوضع و طل  نيل ررتتي رضاعة وررض 

 صاح  الع ل. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  131)الطعن رقم   

3 - 

 

- 

ساسي الذي علت أساسه حتس  مكاران  نهاياة اخلدماة وبادل     االجر األ

 احجاز  السنوية .مقصوده  . 

الزياااد  يف االجاار. متاات تلحااق باااألجر األساسااي ومتاات تعتااب ماان أحااد         

 عناصراالجر الشامل. مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة-ليق . أ مدني ع ا 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   



 
24 

 أجــــــر 
 ــــــــرأج

 الصفحة القاعدة

عدم جاواز تعاديل احلقاوق وااللتزاماات الاوارد  بعقاد الع ال إال  وارقاة          - 4

 طرريه. أساس  ل  وعلته. 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

5 
التعاديل  جواز االتفاق علت تعديل عقد الع ل صراحة أو ضا نا  ولاو تعلاق     -

باااالجر. إجاارال صاااح  الع اال تعااديال علاات أحكااام العقااد وملحقاتااة         

واست رار العامل علت رأس الع ل وتقاضيه االجر املعادل دون اعارتاض .   

 اعتباره موارقة ض نية علت التعديل. مثال.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

6 
ل احجااااز  السااانوية علااات أسااااس األجااار األساساااي الاااذي   احتساااا  باااد -

يتقاضاااه مضااارا إليااه باادل السااكن للعاماال الااذي مااا زال يف اخلدمااة.       

احتسااابه علاات أجااره األساسااي الااذي كااان يتقاضاااه وقااي اسااتحقاقه       

لإلجاز  دون إضارة هذا البدل للعامل الذي انتهي خدمتاه. أسااس  لا .    

 مثال.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

7 
- 

 

 

 

- 

اساات الص عالقااة الع اال بعناصاارها وحتديااد باادايتها وماادتها وترتياا       

أثارهااا ومقاادار األجاار ماان مسااائل الواقااع. تسااتقل بتقااديرها حمك ااة       

املوضوع. .ا يف سبيل  ل  تقدير املستندات واألدلاة املقدماة إليهاا ومنهاا     

االخذ  ا تط ئن إليه منها و إطرا  ماا عاداه. متات كاان     تقرير اخلب  و

 سائغا  وغري  الأ للثابي باالوراق.

 مثال يف است الص بداية ونهاية عقد الع ل باالستناد إىل تقرير اخلب . 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ع اليق . أ مدني  15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   

8 
جرا  متت التزم بهاا صااح  الع ال  قتضات عقاد الع ال       اعتبار الع ولة أ -

أوالنظام األساسي لل نشن  أو العرا أو ما درج عليه الع ل باملنشن  متت 

 كان  ل  بصفة مضطرد  ررت  من الزمن. مثال.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-مدني ع اليق . أ  15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   
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 أجــــــر 
 ــــــــرأج

 الصفحة القاعدة

9 
بدل احجاز  السنوية للعامل. احتسابه علت أساس األجر األساساي الاذي    -

كان يتقاضاه مضارا إليه بادل الساكن ملان ال يازال يف اخلدماة. وعلات       

أساااس األجاار األساسااي الااذي كااان يتقاضاااه وقااي اسااتحقاقه لالجاااز   

قاانون تنظايم عالقاات    مان   19،  78رحس  ملن انتهي خدمته. املادتاان  

الع اال. اعتصااام الطاااعن  ااا ورد الاان  عليااه يف العقااد الااداخلي بشااان   

االجر اح الي. غري مقبول ما دام مل يتض ن العقد نصا يف شنن األجر 

الذي حيس  علت أساساه البادل النقادي لإلجااز . إع اال احلكام نا         

 املادتح املذكورتح بشنن احتسا  بدل احجاز . صحيح.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   

التعااويض عاان رسااخ صاااح  الع اال عقااد الع اال حماادد املااد  قباال انتهااال   - 10

ماان قااانون الع اال وجااو  أال جياااوز مبلاا  التعااويض        115مدتااه. املاااد   

ة مان العقاد     وع االجر املساتحق عان ماد  ثالثاة أشاهر أو املاد  الباقيا       

أيه ا أقصر. ما مل يوجد ن  يف العقد يقضاي بغاري  لا . جاواز أن يقال      

مبل  التعويض عن أجر مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية يف العقاد. أسااس   

 ل . قضال احملك ة  ا يوازي اجر شاهرين ماع خلاو العقاد مان أسااس       

 حلسا   التعويض. صحيح.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   

11 - 

 

 

 

- 

إع ال انهال خدمة العامل من قبل صااح  الع ال تعسافيا وماا ترتباه مان       

التزامه بالتعويض عان الفصال التعسافي مقتصار علات عقاود الع ال غاري         

ماان قااانون   123،  122، 121حماادد  املااد . تنظ هااا نصااوص املااواد    

 الع ل. 

دد  املااد . رساا ها بااإراد  منفاارد  ماان أحااد املتعاقاادين.  عقااود الع اال حماا

مان  ات القاانون. انتهاال احلكام إىل إجاباة الطااعن        115تنظ ها املاد  

لطلبه التعويض عن رسخ العقد قبل نهاية مدته باعتباار أناه عقاد حمادد     

املد . صحيح . ال يعيبه ما تض نته أسابابه مان تقريارات قانونياة خاطئاة.      

أن تردهاااا إلاااي ساااندها الصاااحيح يف القاااانون دون أن حملك اااة الااانقض 

 تنقضه. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   
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 أجــــــر 
 أجــــــــر

 الصفحة القاعدة

مناا استحقاق العامل ألجره عن مد  وقفه عن الع ل هاو صادور قارار بعادم      - 12

ه لل حاك ة أو احلكم ببالته و أن يكون وقفاه عان الع ال كياديا.     تقدن

ع ل اثبات كيدياة االتهاام يقاع علات العامال. است الصاه مان مساائل الواقاع          

 تستقل بها حمك ة املوضوع. مثال. 

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

. مقصااودها. اعتبارهااا جاازلا  ماان األجاار يف حاااالت ثااالي    األربااا  أو البااون   - 13

 ...... . خضوعها لتقدير صاح  الع ل يف غري تل  احلاالت.
  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

خلو عقد الع ل الرمسي والنظام الداخلي للشركة املطعاون ضادها مان نا       - 14

حقاق الطااعن ألرباا  أو مكاراق  ) باون  ( أو ان العارا قاد جارى        علت است

علاات الورااال بهااا   يااع العاااملح املت اااثلح وثبااوت خضااوع صااررها لتقاادير        

 ل  احدار . مؤدى  ل . عدم اعتبارهاا جازلا  مان األجار . طلا  العامال .اا        

علت غري أساس. ال يغري من  ل  ثبوت سابق صاررها عان سانوات ساابقة. علاة       

 ل . مثال. 

  

  
 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا 

عدم إعاد  صاح  الع ل العامل املوقوا عان ع لاه بساب  اتهاماه بارتكاا        - 15

مان قاانون الع ال بعاد صادور       112جرنة من ا رائم املشاار إليهاا يف املااد     

بالتاه اعتاب  لا  رصال تعسافيا. ماا مل       قرار تقدنه لل حك اة أو القضاال ب  

يثبي صاح  الع ل أن العامل هو من تارك  الع ال مان تلقاال نفساه أو اختاا ه       

موقفا  إجيابيا  ينب  عن أنه انهت العقد ض نا  بإرادته املنفرد  أثنال رارت  وقفاه   

 عن الع ل. مثال.

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

حسااا  املاادد واملواعيااد املنصااوص عليهااا بقااانون الع اال ري ااا يتعلااق باااالجر       - 16

يومااا.  30والشااهر  365تكااون بااالتقويم املاايالدي. اعتبااار الساانة امليالديااة      

 17/8/2015إىل  8/2015/ 1احتسا  أجر املطعون ضده عن الفرت  من 

 يوما. صحيح. 30 2015استنادا  إىل أن عدد أيام شهر أغسط  

  

  
 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا 
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 أجــــــر 
 أجــــــــر

 الصفحة القاعدة

17 - 

 

 

 

 

- 

توقيااع الطاااعن علاات إقاارار باطالعااه علاات كارااة البنااود الااوارد  يف القاارار         

د العااام لشاارطة ابااو    الصااادر عاان القائاا  2016لساانة  192احداري رقاام 

وبقبوله االست رار يف اخلدمة طبقاا  لألحكاام واالسا  الاوارد  رياه. يتحقاق       

باه العلام اليقينات بنحكاماه ويصابح واجاا  النفاا  يف حقاه ري اا تضا نه ماان          

 احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

 علت العاملح مان خاالل   قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القرار املذكور رمسيا 

البيد االلكرتوني الحقا ال ينال من ثبوت واقعة حتقق العلم اليقينت باحقرار 

سالأ الذكر. انتهال احلكم إىل هذا النظار واحتساا  مساتحقات الطااعن     

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

 968 122 (29/9/2021 جلسة-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

احلااق يف مكارااق  نهايااة اخلدمااة ينشاان عنااد انتهااال اخلدمااة ورااق القااوانح          - 18

والتشااريعات السااارية يف تاااريخ  انتهائهااا طاملااا ال يوجااد ناا  قاااطع بالعقااد        

حيكم هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاية خدمة الطاعن وهو من العااملح  

ياد  العامة لشرطة ابو   طبقا االحكاام  املدنيح من غري املواطنح لدى الق

بعد ثبوت عل ه به وقبوله االست رار يف الع ال   2016لسنة  192القرار رقم 

طبقا  الحكامه. صحيح. النعي بانه كاان ياتعح احتساابها ورقاا  للعقاد حتات       

 تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021سة جل-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       - 19

العامة لشرطة اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان           

انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق باملصلحة العامة 

عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان       ينفت صفة التعسأ

دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علت احلكم 

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

اعتبار مد  اخلدمة متصلة. مناطه. خضاوع كامال املاد  لنظاام قاانوني واحاد        - 20

ولي   رد التواصل املادى وحده. ماؤدى  لا . انتقاال العامال إىل الع ال مان       

نظام خيضع لروابط القانون العاام إىل نظاام خيضاع للقاانون اخلااص. اعتباار       

 حيك ها. مد  خدمته منفصلة ختضع كل مد  منها للنظام الذي كان 

  

 993 125 (29/9/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا   
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 أجــــــر 

 أجــــــــر

 الصفحة القاعدة

نقاال تبعيااة املنشاانت الصااحية الكائنااة يف إمااار  أبااو   ماان وزار  الصااحة         - 21

بااو   ثاام إىل شااركة االحتاديااة إىل ا.يئااة العامااة خلاادمات الصااحة بإمااار  ا 

أبااو   لل دمااة الصااحية وكيفيااة تعاايح املااو فيح العااامليح بهااا وطريقااة      

احتسااا  مسااتحقات نهايااة خاادمتهم تنظ هااا القاارارات الصااادر  عاان  لاا    

 الوزرال واعل  التنفيذي يف هذا الشنن. أساس  ل . مثال.

  

 993 125 (29/9/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا   

حق صاح  الع ل يف رسخ عقد الع ل حمدد املد  يف حال وجود عاذر طاارئ    - 22

يتعلق به. التزامه آنذاك بتعويض العامل ع ا أصابه مان ضارر علات أال جيااوز     

مبل  التعويض   وع االجر املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية مان  

  ل . العقد أيه ا أقصر. أساس 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   

23 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إليه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال 

 يقوم به العقد بينه ا. 

 ااال متااات تضااا ن    اعتباااار تااااريخ التوقياااع علااات العااارض تارخياااا لبداياااة الع      

نصاعيقضي ببدل الع ل  جارد قبولاه. وإال يرتاخاي بادره إىل التااريخ احملادد       

 ريه.

تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن   

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

  
 1032 131 (6/10/2021جلسة-أ مدني ع الي ق . 15س  2021لسنة 252ن رقم )الطع

اسااتحقاق العاماال لالجاار. مناطااه. كفايااة أن يكااون قااد أدي ع لااه أو أعااد       - 24

نفسه وتفرع له وإن مل يسند إليه أي ع ل. شرطه. أن يكاون عقاد الع ال ماا     

زال قائ ااا  وشاارع يف تنفيااذه بتسااليم العاماال الع اال. اعتبااار صاااح  الع اال يف   

 اال  موقااأ طالاا  الفسااخ إ ا مل يااتم تنفيااذ عقااد الع اال بررضااه تسااليم الع        

وإخطاره العامل بذل  أو كاني عالقاة الع ال قاد انقضاي مان بعاد علات أياة         

 صور  رينقضي التزامه بدرع االجر وترتت  التزامات الفسخ. مثال.  

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   
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 أجــــــر ــ إجـــــراءات 

 أجــــــــر

 الصفحة عدةالقا

إصابة العامل بإصاابة ع ال اثناال تاديتاه لع لاه وبساببه. أثاره . التازام صااح            - 25

الع اال باانن يااؤدي لااه معونااة ماليااة حتساا  علاات أساااس كاماال االجاار الااذي      

يتقاضاه طوال ررت  عالجه أو إىل أن يثبي عجزه عن الع ل. جتاوز هذه الفرت  

إىل نصااأ االجاار املسااتحق للعاماال.  سااتة أشااهر. أثااره. املفاااض املعونااة املاليااة

اعتبار هذه املعونة تعويضا عن األجر ولي  األجر  اته. التازام صااح  الع ال    

بها  جرد وقوع احصابة وثبوت عناصرها وشرائطها ولو تراخت أثر سادادها  

 إىل ررتات الحقة. مثال. 

  

  
 1129 145 (27/11/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  144)الطعن رقم 

 إجــراءات

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

 اضيـــالتق إجـــــــــــــراءات - 1
 

 إجــــــــراءات اإلفــــــــــــــــــــالس - 5
 

 إجــــــــراءات إصــــــــدار االحكـــام - 6 ـالنـإجـــــــــــــراءات اإلعــــ - 2
 ــكيـمإجــــــــــــراءات التحـ - 3

 

 إجــــــــراءات فصن املوظـف تأديبيــا - 7
 

 ــــراءـــــــطــالن اإلجـــــــــــــــــبـ - 8 إجــــــــــــراءات التنفيـــــذ - 4

   إجـــراءات الـتـقـاضـــي -1  

تعلق مطالبة الطاعن بإنفاا  عقاد جتااري لعادم ساداد األقسااا وحلاول بااقي          - 1

ة ورقااا  لبناود العقاد. تتااوارر بهاا شاروا ساالوك طرياق أماار      األقسااا املساتحق  

األدال الذي جي  اتباعه. قضال احلكم املطعون ريه بعدم ربول الدعوى لعدم 

ساالوكه. صااحيح. ال ينااال ماان  لاا  صاادور قاارار القاضااي املشاارا  كتاا    

 إدار  الدعوى بعدم إحالتها لقاضي األدال امل ت . أساس  ل  وعلته. 

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464م )الطعن رق  

2 - 

- 

 إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. 

التاازام الاادائن ساالوك طريااق استصاادار أماار األدال إ ا مااا تااواررت يف املطالبااة  

ماان قاارار  لاا   1/ 63،62القضااائية الشااروا املنصااوص عليهااا باملااادتح 

 ننااع ماان ساالوكه هااذا الطريااق  طلاا  الفوائااد      . ال2020لساانة33الااوزرال 

 القانونية أو التعويض أو اختا  أي اجرال من احجرالات التحفظية. 

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   
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 إجـــــراءات 

 إجـــراءات

 الصفحة القاعدة

تلزم ثبوت موته وحصر ورثتاه و إال كاناي   الدعوى تق مليي أو علت ميي تس - 3

غااري مقبولااة. طلاا  الطاااعنح احلكاام بااالزام املطعااون ضااده بصاافته الوريااث   

الظاهر لزوجه املتوراه دون أن يقدموا ماا يثباي حتقياق الوراا  وحصار ورثتهاا       

 اكتفال  ا دون جبواز سفرها. غري مقبوله. مثال. 

  

 410 50 (6/4/2021جلسة -مدني  ق . أ 15س  2020لسنة  275)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

- 

عدم قبول دعوى إلغال القرارات احدارية بعد مضي ستح يوما من تااريخ نشار   

القرار احداري املطعون ريه أو إعالن صاح  الشنن به أو ثبوت عل ه به عل ا  

يقينيااا . أساااس  لاا . انفطاااع سااريان هااذا امليعاااد بااالتظلم إىل ا هااة احداريااة   

 القرار أو إىل ا هة الرئاسية .ا.  مصدر 

وجو  أن يبي يف التظلم خالل ستح يوما من تاريخ تقدنه. راوات هاذه املاد     

دون إجابة يعد  ثابة ررضه ضا نا . احتساا  ميعااد رراع الادعوى آناذاك مان        

 تاريخ الررض الصريح أو الض نت. 

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يسري به ميعاد الطعن. ثبوته من أية واقعة  - 5

 أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد يف  ل  بوسيلة معينة.
  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

وى احلغاال. ثبوتاه باني صاور  حت ال معنات       التظلم من القرار احداري حمل دعا  - 6

الشاااكاية مااان القااارار املاااتظلم رياااه. يساااتوى أن يكاااون القااارار مكتوباااا  او   

 شفاهيا  ما دام حصل العلم بفحواه و  ترتي  أثاره.

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

لاا  اساارتحام عقاا  إنهااال خدمتااه  اساات الص احلكاام ماان تقااديم الطاااعن ط  - 7

يطلاا  ريااه عودتااه لو يفتااه عل ااه اليقااي  بااالقرار وتظل ااه منااه بتقااديم  لاا    

الطل . سائ  . قضاره بعدم قبول الدعوى لررعه بعد امليعاد لعدم ررعها خالل 

الستح يوما التالية للستح يوما الالحقه لتاريخ تقديم التظلم وعدم رد ا هاة  

 ررضا  للتظلم. صحيح.  احدارية باعتباره 

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    
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 إجـــــراءات 

 إجـــراءات

 الصفحة القاعدة

8 - 

 

 

 

- 

إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. وجو  سالوك طرياق استصادار أمار     

الشروا املنصوص عليها يف املاادتح  األدال متت تواررت يف املطالبة القضائية 

بتعاااديل بعاااض   2020لسااانة  33مااان قااارار  لااا  الاااوزرال    1/ 63،  62

 .2018لسنة 57أحكام قرار  ل  الوزرال 

 إجرالات استصدار األمر يف معنت املادتح املذكورتح.  مثال. 

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

9 - 

 

 

- 

اختصااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي ياا بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا   

مخساا ائة ألااأ درهاام والطلبااات العارضااة املقدمااة ريهااا أيااا كانااي قي تهااا      

 ودعاوي صحة التوقيع. 

اختصاص الدوائر ا زئية العادية بالدعاوي الص تزيد قي تها عان مخسا ائة   

يح درهم والطلباات العارضاة املقدماة ريهاا     ألأ درهم وال تزيد عن عشر  مال

 أيا كاني قي تها. أساس  ل . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

قواعاااد وإجااارالات الطعااان علااات االحكاااام الصاااادر  يف دعااااوي املطالباااات      - 10

وارد  يف قاااانون البسااايطه. اختالرهاااا عااان القواعاااد العاماااة لطااارق الطعااان الااا  

احجاارالات املدنيااة وقااانون الرسااوم. أوجااه هااذا االخااتالا وحاالتااه    . املااواد   

بشنن دائر   2020لسنة  26من قرار مسو رئي  دائر  القضال رقم  6،7،8

 املطالبات البسيطة.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -مدني ع اليق . أ  15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

ز الطعاان بطريااق الاانقض يف القاارارات الصااادر  ماان غررااة املشااور    عاادم جااوا - 11

 حك اااة االساااتئناا رصاااال يف اساااتئناا ااالحكاااام الصاااادر .يف دعااااوي  

 املطالبات البسيطة. أساس  ل  وعلته.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

من قرار  ل  الوزرال رقام   62ه يف معنت املاد  أمر األدال. شروطه وإجرالات - 12

لساانة  57بتعااديل بعااض احكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام    2020لساانة33

2018  .  

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  380 ،330)الطعنان رق ا   

قارار   وقأ احجرالات القضائية وإجارالات التنفياذ القضاائي. مناطاه. صادور      - 13

احملك ة بارتتا  إجرالات احرالس ولي   رد تقديم طل  إىل  ناة إعااد    

 التنظيم املالي. 
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ثبااوت قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس املقاادم ماان الطاااعن يف مواجهااة     - 13

واخاارين وتعاايح أمااح   الشااركتح الطاعنااة الثانيااة واملطعااون ضاادها الثانيااة   

ملتابعة احجرالات وعدم مرور أكثر من عشر  أشهر علت صدور  لا  القارار   

وخلو األوراق من املصادقة علت خطة إعاد  ا.يكلة يوج  وقأ نظر الطعون 

 بالنقض حمل الدعوى. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 875 108 (9/2021/سة جل-ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 652، 664، 657الطعون أرقام )  

إجاارالات التقاضااي ومنهااا قبااول الطعاان بااالنقض أو عاادم قبولااه ماان مسااائل       - 14

 النظام العام. تفصل ريه حمك ة النقض من تلقال نفسها. 
  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  920 )الطعن رقم  

15 - 

 

 

- 

 

- 

بياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع    االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان ق   

الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 لدائر  تس  األحوال.القاضي االمر أو رئي  ا

اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  920 )الطعن رقم  

عاادم جااواز الطعاان بااالنقض علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا    - 16

ادر يف التظلم من األمار بتوقياع احلجاز التحفظات مان      طعنا  علت احلكم الص

 القاضي االمر.

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

املداولااة يف االحكااام ساارية. عاادم جااواز أن يشاارتك ريهااا غااري القضااا  الااذين   - 17

ن باح ا.يئاة   مسعوا املرارعة. اشارتاك قاضاي يف إصادار احلكام مل يكان ما      

الص مسعي املرارعة األخري  وحجزت الادعوى للحكام يبطلاه بطالناا  متعلقاا       

 بالنظام العام. وجو  إحالته حملك ة االستئناا لنظر  بهيئة مغاير . 

  

 954 120 (28/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 941، 852)الطعنان رق ا   

18 - 

- 

 

 ا بالنظام العام.إجرالات احرالس. تعلقه

 وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى احرالس.
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18 - 

 

- 

 

 

التاازام قلاام كتااا  احملك ااة املررااوع إليهااا الاادعاوي إخبااار النيابااة كتابااة       

  جرد ررعها. 

بطالنا  من النظام العاام جياوز    صدور احلكم دون تدخل النيابة جيعله باطال 

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك اة الانقض أن تقضاي باه     

 من تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 1032 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

19 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ا  جارد إياداع الصاحيفة وإن تراخاي     اعتبار الادعوى مرروعاة ومنتجاة ألثارها    

 سداد الرسم.

الطعن بالنقض . وجو  إيداع الرسم خالل ثالثة أيام ع ال مان تااريخ   إياداع     

 الصحيفة.  

الطعن باالستئناا. اعتبار تاريخ سداد الرسام عناه ومان ثام القياد يف الساجل       

هااو التاااريخ الااذي يعتااد بااه عناااد احتسااا  مواعيااده. ال عااب  بتاااريخ إياااداع          

 الصحيفة لدى مكت  إدار  الدعوى. أساس  ل .

قضااال احلكاام باعتبااار إيااداع االسااتئناا كاانن مل يكاان علاات سااند ماان أن  

سداد رسم االستئناا قد   بعد ثالثة أيام من تاريخ  إيداع الصحيفة بالرغم 

ماان سااداده داخاال ميعاااد الااثالثح يومااا  املقاارر  للطعاان باالسااتئناا. خطاان يف     

 يوج  نقضه واححالة. علة  ل . تطبيق القانو . 

  

 1058 135 (19/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  171)الطعن رقم   

الطعااان علااات األحكاااام الصاااادر  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة . ايزهاااا    - 20

بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العامااة لطاارق الطعاان الااوارد  يف قااانون   

مان  6الئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       احجرالات املدنية و

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26قرار مسو رئي  دائر  القضاال رقام   

 البسيطة. مثال. 

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -مدني ع اليق . أ  15س  2021لسنة  278)الطعن رقم   

ختصاام واألهلياة احجرائياة. وقاوع     وجو  أن تتوارر يف املطعون ضده أهلياة اال  - 21

الطعن معدوما متت ثبي أنه قد ررع علت ميي. ال يصاححه إجارال الحاق. علاة     

 ل .اقتصااار أثاار الاابطالن علاات اخلصاام املتااورت إ ا كااان املوضااوع قااابال         

للتجزئااة ومل يكاان التعاادد إجباريااا.بطالن الطعاان برمتااه بالنساابة إىل  يااع    

ري قابل للتجزئة أو كان التعدد إجباريا  املطعون ضدهم متت كان املوضوع غ

 ورقا  للقانون املوضوعي الذي حيكم النزاع. 

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   
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ن ضاادها األوىل رغاام القضااال بفسااخ العقااد ال يقباال التجزئااة. اختصااام املطعااو - 22

ثبوت وراتها قبل قيد الطعن بالنقض و إقرار الطااعن باذل  وعادم اختصاامه     

 ورثتها يبطل الطعن برمته وبالنسبة للج يع. تعلقة بالنظام العام.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

   إجـــراءات اإلعــــالن -2  

   59 إعـــــــالن صــ:  ــــ راج  

   إجــراءات التحــكـــيـــــــم -3  

1 - 

 

 

- 

است رار أحد األطراا يف إجرالات التحكيم مع عل ه بوقوع  الفة التفااق  

التحكايم أو حلكاام مان أحكااام قاانون التحكاايم إاا جيااوز االتفااق علاات      

 قه يف االعرتاض. الفته وعدم اعرتاضه يف امليعاد. اعتباره نزوال  عن ح

تقديم التحكيم موضوع الدعوى حملكم واحاد دون هيئاة مكوناة مان ثالثاة      

أعضال بامل الفة لشرا التحكيم وعدم اعرتاض الطاعن علت  لا . ال يقبال   

  منه النعي بعد  ل  ببطالن حكم التحكيم .ذا السب .

  

 16 1 (4/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1051)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

دعااوى بطااالن حكاام احملك ااح ال يرتتاا  عليهااا إعاااد  عاارض املوضااوع ماان  

 جديد امام احملك ة الص تنظر دعوى بطالنه. 

ال تؤدي إىل مراقبة  تطبيق احملكم للقانون ومدى  الفته أو خطئه يف  - 

 تطبيقه أو تاويله. علة  ل .

مان القاانون    53ا باملااد   وجو  استنادها إىل أسبا  إجرائية منصوص عليها  

بشنن التحكايم. لاي  مان بينهاا النعاي املتعلاق        2018لسنة  6االحتادي رقم 

 بتقدير احملكم لالدلة واملستندات املقدمه يف النزاع. مثال. 

  

 900 112 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  795)الطعن رقم   

ها ال تقااس باذات املقاايي  الاص     صحة أحكاام احملك اح مان حياث تسابيب      - 3

تقاس بها أحكام قضال احملاكم العادية. تقدير الدليل يف دعاوى التحكايم   

من اختصاص احملاكم. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكايم املنصاوص   

بشاااانن  2018اساااانة  6ماااان القااااانون االحتااااادي 53عليهااااا حصاااارا  باملاااااد  

 التحكيم. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   
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4 - 

 

- 

- 

االتفاق علت التحكيم ال يكون صحيحا إال من له أهلياة التصارا يف احلاق    

 حمل النزاع.

 حق األصيل إجاز  التصرا الصادر من وكيله الذي جتاوز حدود وكالته.

 صرا كالوكالة السابقة. احجاز  الالحقة للت

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

5 - 

 

 

 

- 

تض ح الوكيل العقد املوكل يف ابرامه شرا التحكيم. غري جاائز إال بناال   

علت تفويض خاص له بذل  مان املوكال. وجاو  تقياد املوكال بهاذا الشارا        

ص احجاز  الالحقة مان سالطة حمك اة املوضاوع     متت أجازه الحقا.  است ال

 دون رقابة عليها من حمك ة النقض متت كان سائغا . 

مثال اسات الص ساائ  لإلجااز  مان قياام الشاركة املوكلاة  واجهاة دعاوى          

التحكيم بدعوى متقابلاة تاق .اا تعلاق باذات عقاد املقاولاة املتضا ن شارا          

 التحكيم. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

6 - 

 

 

- 

 

- 

جااواز أن تقاارر هيئااة التحكاايم عقااد ا لسااات ماان خااالل وسااائل االتصااال       

احلديثة والص ال تتطل  حضور األطاراا بنش اصاهم للجلساات ماا مل يتفاق      

 األطراا علت خالا  ل . أساس  ل . 

 يف تقييد االع ال ري ا تقدير هيئة التحكيم للتعويض والتعويض عن التاخري

 يدخل يف سلطتها التقديرية. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكيم. 

النعي املتعلق ببطالن حكم التحكيم املؤس  علت انفراد أحد أعضال هيئة 

التحكيم بتحريراحلكم الصادر عان ا.يئاة أو عادم اجارال املداولاة رياه مان        

  يثبي باالوراق. أعضائها غري مقبول. ما دام  رد قول مرسل مل

  

  
 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم 

   إجــراءات الـتـنـفـيــذ -4  

   150 تنـــفيــــــذ صــ:  راجــــ   

   اإلفـــــــالسإجــراءات  -5  

لاااة شااهر احرااالس مااارتوك تقااديره حملك اااة املوضااوع. .اااا أن تساات ل  حا      - 1

التوقأ عن الدرع من احمارات والدالئل املقدمة يف الدعوى دون معق  عليهاا  

 متت أقامي قضالها علت أسبا  سائغة. 

  

 477 59 (27/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  355، 352)الطعنان أرقام    
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يسي دعوى خصومة. احلكم بشاهر احراالس مقصاوده. إثباات     دعوى احرالس ل - 2

حالة  ماا إ ا كاان التااجر يف حالاة توقاأ عان دراع ديوناه ناشائة عان اضاطرا             

أوضاعه املالية الص من شننها أن تزعزع ائت انه. جواز االخذ بتقاارير اخلاب  يف   

ملنوطاه  احثبات واالط ئنان إليها يف هذا اخلصوص. اعتبااره مان مساائل الواقاع ا    

 بسلطة حمك ة املوضوع. مثال لررض طل  شهر احرالس.

  

 477 59 (27/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  355، 352)الطعنان أرقام    

3 - 

 

 

 

- 

التزام من يتقدم إىل احملك ة بطل  الرتتاا  إجارالات احراالس ساوال كاان      

طلباه الوثاائق املبيناة باملاادتح     املدين أو ا هاة الرقابياة امل تصاة أن يرراق ماع      

بشاانن احرااالس وإال  2016لساانة  9ماان املرسااوم بقااانون احتااادي   74،  73

 قضي احملك ة بعدم قبول الطل . 

جااواز أن تقاارر احملك ااة ماانح مقاادم الطلاا  آجااال لتزوياادها بنيااة بيانااات أو     

 مستندات إضارية لتنييد طلبه أو تقرر قبول الطل  ورق الشاروا الاص تراهاا   

 للحفا  علت مصلحة الدائنح. أساس  ل . 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

 اارد إمتناااع املاادين عاان درااع ديونااه التجاريااة املسااتحقة األدال دون أساابا         - 4

مشروعه ال تعنت أناه متوقفاا ورقاا  ألحكاام احراالس. اعتبااره قريناة يف غاري         

ته. تكييأ ما يعد توقفا  باملعنت املشار إليه مان مساائل القاانون ياتعح     مصلح

 أن تبحثها حمك ة املوضوع. خضوعها يف  ل  لرقابة حمك ة النقض.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

5 - 

 

 

 

 

 

 

- 

جتارياة منتهياة بامل الفاة     تقديم املدين طال  ارتتا  إجرالات احرالس رخصاة 

ملااا يتطلبااه القااانون ماان وجااو  تقااديم صااور  مصاادقة ماان الرخصااة التجاريااة   

والسااجل التجاااري وخلااو األوراق إااا يفيااد توقفااه عاان سااداد ديونااه التجاريااة.  

انتهال احلكم معه إىل عدم قبول طل  ارتتا  إجرالات احرالس. صاحيح . ال  

مكلااأ ماان قبلااه يتضاا ن مبااال      ينااال ماان  لاا  تقدنااه تقرياار الستشاااري    

مسااتحقة للغااري. وأنااه ال توجااد إياارادات. عتبااار  لاا  ماان قبياال الاادليل الااذي       

 اصطنعه  لنفسه. 

باعتباار جائحاة كوروناا     2021لسانة   5اسكه بقرار  ل  الاوزرال رقام   

أ مااة ماليااة طارئااة. غااري مقبااول باعتبارهااا حالااة عامااة ال تاانم عاان اضااطرا       

 املركز املالي لديه. 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    
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اكتسااا  صاافة التاااجر. شاارطه. االشااتغال باالع ااال التجاريااة بامسااه وحلسااابه   - 6

امااة واختا هااا حررااة معتاااد  لااه. احاارتاا التجاااره ال يفاارتض. علاات ماان يدعيااه إق 

الادليل عليااه. اسات الص صاافة التاااجر مان مسااائل الواقااع تساتقل بهااا حمك ااة     

املوضاااوع دون معقااا  متااات كاااان است الصاااها ساااائغا  ال  الفاااة رياااه بالثاباااي  

باألوراق وتستند ألسبا  مبر  تكفت حل ال قضاائها. ساتناد احلكام املطعاون      

تقاديم مقادم    ريه يف قضائه بعدم قبول طل  ارتتا  إجارالات احراالس إىل عادم   

الطل  ماا يفياد اشاتغاله باالع اال التجارياة واسات راره يف إارساتها علات وجاه          

 االست رار واالعتياد وهو امللزم بإقامة الدليل علت  ل . صحيح.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

   إجــراءات إصـــدار األحــــكــام -6  

ماان الالئحااة   50بطااالن احلكاام. قصااره علاات حاااالت معينااة أوردتهااا املاااد       - 1

لسانة   57التنظي ية لقانون احجرالات املدنية الصاادر  بقارار  لا  الاوزرال     

. لااي  ماان بينهااا عاادم التوقيااع علاات  2020لساانة  33املعدلااة بااالقرار  2018

عاادم حمضاار جلسااة النطااق باااحلكم. نعااي الطاااعن علاات احلكاام بااالبطالن ل

 توقيع حمضر جلسة النطق به. علت غري أساس. أساس  ل  وعلته. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

عادم إياداع االحكاام غاري االساتعجالية موقعاة مان رئاي  الادائر  واعضاائها            - 2

البطالن. املااد   الكرتونيا او يدويا ملأ الدعوى يف يوم إصدارها يرتت  عليه 

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. مثال للبطالن.  50

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

   إجــراءات فصــن املــوظــف تــأديبيـــا -7  

1 - 

 

 

- 

 نة االعرتاضات متت  وجو  التظلم أمام جهة ع ل املو أ قبل التظلم أمام

كااان القاارار ماان رئااي  ا هااة احلكوميااة أو ماان روضااه بتوقيااع ا اازالات    

 التاديبية.  

عااادم تقياااد املو اااأ باااالتظلم أماااام جهاااة ع لاااه قبااال الاااتظلم أماااام  ناااة           

االعرتاضات متت كان القرار صادرا من  ل  التادي . إنتهال احلكام إىل  

  امااام جهااة ع لااه قباال تقااديم وجااو  تظلاام الطاااعن ماان قاارار  لاا  التندياا

تظل ااه امااام  نااة االعرتاضااات وقضاااره بعاادم قبااول الاادعوى لررعهااا بغااري        

 الطريق الذي رمسه القانون خطن يف تطبيق القانون يوج  نقضه واحعاد . 

  

 503 62 (5/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  31)الطعن رقم   
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2 - 

 

 

 

 

 

- 

حق السلطات التاديبية لدى احدار  يف تقدير خطور  امل الفة وما يناسبها من 

جزال. شرطه. أال يشو  استع ال هذه السالطة غلاو أو خطان باي ن يف التقادير.      

اخااتالل التناساا  بااح امل الفااة وا اازال التااادي  ماان أوجااه عاادم املشااروعية     

 زال عندئذ معيبا  خيرجاه مان نطااق املشاروعيه إىل     جيعل من سلطة تقدير ا

عدم املشروعية خيضعه لرقابة القضال وجيعله واج  احلغال. وجاو  الوقاوا   

 عند حد احلغال  دون أن تستبدله  بقرار أخر . علة  ل .

 مثال اللغال قرار انهال خدمة مو أ لعدم التناس  بح امل الفة وا زال. 

  

 591 72 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021سنة ل 40)الطعن رقم   

اختصاااااص  نااااة االعرتاضااااات بكارااااة الشااااكاوى والتظل ااااات املتعلقااااة     - 3

بشاانن   2016لساانة   6بااالقرارات الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام       

من القانون املذكور. التزام احلكم  72املوارد البشرية بإمار  أبو  . املاد  

ياااه هاااذا النظااار. صاااحيح. النعاااي علياااه باخلطااان اساااتنادا  إىل أن       املطعاااون ر

اختصاااص  نااة االعرتاضااات ينحصاار يف القاارارات املتعلقااة بالتندياا  طبقااا     

مان الالئحاة التنفيذياة .اذا      126من القانون املذكور واملاد   73لن  املاد  

 القانون. علت غري أساس. علة  ل . 

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   

انتهال احلكم إىل أن واقعة االنقطاع عن الع ل غري متحققة يف حاق املطعاون    - 4

ضده  ا ثبي من منازعة جدية بنيه وبح جهة احدار  حول اعتباره من الفئات 

املش ولة باالستثنال من القيام بالع ل بق ر الع ل احلكومي أو عن بعد طبقا  

الصادر عن دائر  احسناد احلكومي بشنن القواعاد   8حكام التع يم رقم ال

احرشادية للع ل والتواجد يف مقر ا هات احلكومية خالل جائحاة كورياد   

وخلو األوراق إا يفيد ان ا هة احدارية قد ررضي موقأ املطعون ضده  19

الطبيااة  باعتباااره ماان الفئااات الااص تسااتوج  الع اال عاان بعااد طبقااا  للتقااارير      

املقدمة منه أو انها اسكي تضوره إىل مقر الع ل وان  ك يعد قرينة علت 

اس  املطعون ضده بالو يفة وعدم هجار  .اا تنتفاي معاه القريناة املسات د        

من االنقطاع. قضال احلكم معه بتايياد قارار  ناة االعرتاضاات بإلغاال قارار       

 انهال خدمته املستند لالنقطاع. صحيح.

  

 591 72 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  40عن رقم )الط  
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 إجـــراءات

 الصفحة القاعدة

   بـــــطــالن اإلجـــــراء -8  

بطالن احجرال متت كان القانون قاد قادر الابطالن كجازل علات عادم اتبااع         - 1

الورقاة البياان الاذي حادده. لاي  علات مان تقارر الشاكل          الشكل أو تض ح 

ملصلحته من اخلصوم إال أن يثبي عدم حتقق الغاية من احجرال يف اخلصومة. 

 أساس  ل  وعلته. 

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   

باه أجاال  للجاوا     حضور الطاعنة بوكيل عنها أماام حمك اة أول درجاة وطل    - 2

وتقدنه مذكر  بالدراع حيقق الغاية من إجرال احعاالن بصاحيفة الادعوى .    

 النعي املتعلق ببطالن إعالنها. علت غري أساس.

  

  
 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم 

 أحوال شخصيـة

وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد     إشاهاد احعاالم بثباوت الوراا  وحيصاار الرتكاة      - 1

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعالم الشارعي. أسااس  لا  وعلتاه. ماؤدى  لا .         

تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم   حااق احملك ااة امل تصااة يف تااث ونقااض مااا  

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

  خطن يف تطبيق القانون ورساد يف االستدالل.

  

 1166 151 (28/12/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  229)الطعن رقم   

 اصـــاختص

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

 الــــــــــــوالئياالختصــــــــــــاص  - 1
 

ـــــــــــــــــــي - 4  االختصـــــــــــــــــــاص احملل
 

 القيمـــــــــــياالختصـــــــــــاص  - 2
 

ـــــــن  - 5 ــــــوية وحـ ــــــان تس ــــــاص جل اختص
 املنازعـــــــــــــــــات التأمينيـــــــــــــــــة

 

 االختصـــــــــــاص النــــــــــــوعي  - 3
 

 اختصـــــاص قاضـــــي األمـــــور املســـــتعجلة - 6
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 ـاصـاختصــ 
 اختـصـــاص

 الصفحة القاعدة

   الوالئـــــياالخـتـصـــاص  -1  

1 - 

- 

 

- 

 اختصاص احملاكم االحتادية وحدها باملنازعات بح االحتاد واالرراد.

اختصااااص القضاااال احمللااات لالماااارات جب ياااع املنازعاااات يف االماااار  عااادا        

 املنازعات الص تنشن بح االحتاد واالرراد. 

ه . املعناات الواسااع للدولااة ماان ساالطاتها    االحتاااد يف هااذا اخلصااوص. مقصااود  

التشاااريعية والقضاااائية والتنفيذياااة وا هاااات احدارياااة للدولاااة كاااالوزارات       

واملصاحل واملؤسسات العامة الص .ا موازنة مساتقلة وتاديرها وتشارا عليهاا     

 الدولة مباشر  أو بواسطة اش اص القانون العام. 

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -مدني ع اليق . أ  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

يف  1976لسنة  13ا  عيات التعاونية اخلاضعة الحكام القانون االحتادي 

شنن ا  عيات التعاونية ليسي أحد أجهز  الدولة وال وسايلة مان وساائلها يف    

النهاااوض  سااائوليتها وحتقياااق أهااادارها . اعتبارهاااا أحاااد أشااا اص القاااانون 

دى  ل . اختصاص القضال احمللي حمار  أبو   بنظر الدعاوي اخلاص . مؤ

الكاائن مقرهاا مديناة أباو  .      دملا التعاونيةالص يقي ها العاملون يف  عية 

ال ينال من  ل  تولي وزار  تن ية اعت اع الرقاباة والتفتاي  علات نشااطها ماا       

أسااس  دامي مل ختتصم تل  الاوزار  ويادعت يف مواجهتهاا بطلا  موضاوعي.      

  ل  وعلته. 

 الفاة احلكام املطعاون ريااه هاذا النظار وقضاااره بعادم اختصااص القضااال        

احمللي حمار  أبو    والئيا بنظر الدعوى الع الية املقامة مان أحاد العااملح    

يف مواجهة ا  عية املاذكور  وانعقااد االختصااص للقضاال االحتاادي. خطان       

 وى لل حك ة الع الية ا زئية. يف تطبيق القانون. يوج  نقضه وإعاد  الدع

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

 

- 

اختصااااااص احملك اااااة االحتادياااااة العلياااااا دون غريهاااااا بالفصااااال يف تناااااازع  

االختصاص بح القضال االحتادي وا.يئات القضائية يف احمارات أو بح هيئة 

ار  وهيئة قضاائية يف إماار  أخارى أو باح ا.يئاات القضاائية يف       قضائية يف إم

 1973لسنة  10من القانون االحتادي  33/9،10أية إمار  ري ا بينها. املاد  

 .2016لسنة  12يف شنن احملك ة االحتادية العليا املعدل بالقانون 

تنازع االختصاص يف هذا اخلصوص. مقصوده. ادعال كل جهاة مان ا هاات    

ر إليها اختصاصها بنظر الدعوى أو ان تت لات كال منهاا عان نظرهاا أو      املشا

 ان تصدر كل منها حك ا  يف الدعوى يناقض االخر. 
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3 - 

 

 

- 

 

- 

حااق كاال ماان اخلصااوم أنااذاك أو النائاا  العااام أن يررااع طلبااا  إىل احملك ااة    

يضة تودع مكت  إدار  الدعوى لتعايح احملك اة   االحتادية العليا  وج  عر

 امل تصة.

رتت  علات إياداع العريضاة وقاأ الساري يف الادعاوي املتناازع عليهاا حتات ياتم           ي

 الفصل يف تعيح احملك ة امل تصة. 

مثااال لتنااازع إجيااابي بااح حماااكم دائاار  القضااال بإمااار  أبااو   وحماااكم     

عان باالنقض حلاح الفصال يف     مركز دبي املاالي العااملي ووقاأ الساري يف الط    

 تنازع االختصاص. 

  

 254 30 (22/2/2021جلسة-ق. أ جتاري 15س  2020لسنة 1436 ،1340)الطعنان رق ا   

مسنلة االختصاص الاوالئي أو الناوعت مان مساائل النظاام العاام. تتحادد علات          - 4

ق ضول القواعد القانونية واجبة النفا  وليسي رهنية  شيئة األش اص. تنسي

 البحث يف الشكل واملوضوع. 

  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

مسنلة االختصاص الوالئي أو النوعي. مان مساائل النظاام العاام. تتحادد علات        - 5

ضااول القواعااد القانونيااة الواجبااة النفااا  وليسااي رهينااة  شاايئة األشاا اص.      

 واملوضوع. تسبق البحث يف الشكل 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

6 - 

 

- 

اختصاص حماكم إمار  أبو    دون غريها باملنازعات احدارية متت كاني 

 متصلة بإحدى ا هات احدارية احمللية بإمار  أبو   .

إحدى سلطاتها أو  اتعقاد االختصاص للقضال اححتادي متت كاني الدولة أو

وزارتها أو أو أجنحتها أو مصاحلها أو هيئاتها أو مؤسسااتها العاماة طرراا يف    

 الدعوى سوال كاني مدعية أو مدعي عليها . تعلقه بالنظام العام. 

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020سنةل 124)الطعن رقم   

قضااائح االحتااادي واحمللااي. ماان مسااائل    اساات الص عناصاار الااوالئي بااح ال   - 7

 الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغا  ال خيالأ القانون.
  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة بتجرياااد     - 8

بته كرائد وصرا مستحقاته متات كاان وقاي صادور القارار      الطاعن من رت

الااوزاري موضااوع الاادعوى ضاا ن رتاا  شااؤون. ا نسااية وهااي جهااة احتاديااة       

 انذاك. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   
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عاادم انتقااال العااامليح بقطاااع شااؤون .................. إىل القياااد  العامااة لشاارطة     - 9

 7بتعديل بعض احكام القاانون   2016لسنة  1أبو    وج  القانون رقم 

يف شنن قو  الشرطة واالمن بإمار  أبو  . بقال تبعياتهم لاوزار     1977لسنة 

لاا . انتقااال تبعيااتهم للهيئااة  الداخليااة بعااد صاادور القااانون املااذكور. أساااس   

بتعاديل املرساوم    2017لسانة   3االحتادية للهوياة وا نساية  وجا  القاانون     

بإنشااال هيئااة احمااارات للهويااة. مااؤدى  لاا .     2004لساانة  2بقااانون احتااادي  

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة  بتجرياااد  

 شؤون ............... علة  ل .الطاعن من رتبته ......... لدى قطاع 

  

 397 49 (31/3/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

جواز االتفاق علت اختصاص حمك ة معينة بنظر النزاع. انعقاد االختصااص   - 10

أنااذاك لل حك ااة املتفااق عليهااا أو لل حك ااة الااص يقااع يف دائرتهااا مااوطن       

 إقامته أو حمل ع له. أساس  ل . مثال. املدعت عليه أو حمل 

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   

11 - 

 

 

- 

اختصاااص احملك ااة االبتدائيااة بالاادعوى واملنازعااات املتعلقااة بسااوق أبااو    

بشانن سااوق   2013لساانة  4ماان القاانون   13العااملي. حاالتاه. يف معناات املااد     

 .2020لسنة  12 العاملي. املعدل بالقانون أبو  

خلو األوراق إا يفياد أن ساوق أباو   العااملي أو أي مان سالطاته طارا يف         

النزاع أو ان النزاع كان ناشئا  عن عقد   ايداعه أو إاامه او تنفياذه كلياا    

أو جزئيا  يف سوق ابو   العااملي أو متعلقاا باني واقعاة ااي كلياا  أو جزئياا         

ذا السااوق جيعاال ماان الاادرع بعاادم اختصاااص احملك ااة االبتدائيااة وانعقاااد  بهاا

 االختصاص حملاكم سوق أبو   علت غري أساس. 

  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

   االخـتـصـــاص القيــــــمي -2  

1 - 

 

 

- 

بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا اختصااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي ياا   

مخساا ائة ألااأ درهاام والطلبااات العارضااة املقدمااة ريهااا أيااا كانااي قي تهااا      

 ودعاوي صحة التوقيع. 

اختصاص الدوائر ا زئية العادية بالدعاوي الص تزيد قي تها عان مخسا ائة   

ألأ درهم وال تزيد عن عشر  ماليح درهم والطلباات العارضاة املقدماة ريهاا     

 ني قي تها. أساس  ل . أيا كا

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   



 
43 

 ـاصـاختصــ 
 اختـصـــاص

 الصفحة القاعدة

قواعاااد وإجااارالات الطعااان علااات االحكاااام الصاااادر  يف دعااااوي املطالباااات      - 2

وارد  يف قاااانون البسااايطه. اختالرهاااا عااان القواعاااد العاماااة لطااارق الطعااان الااا  

احجاارالات املدنيااة وقااانون الرسااوم. أوجااه هااذا االخااتالا وحاالتااه    . املااواد   

بشنن دائر   2020لسنة  26من قرار مسو رئي  دائر  القضال رقم  6،7،8

 املطالبات البسيطة.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

الطعاان بطريااق الاانقض يف القاارارات الصااادر  ماان غررااة املشااور     عاادم جااواز - 3

 حك اااة االساااتئناا رصاااال يف اساااتئناا ااالحكاااام الصاااادر .يف دعااااوي  

 املطالبات البسيطة. أساس  ل  وعلته.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

ل املنازعاااات التامينياااة أماااام احملك اااة الطعااان علااات قااارار  ناااة تساااوية وحااا - 4

االبتدائية امل تصة قي يا. تقيده بذات طلباات اخلصاوم اخلتامياة أماام اللجناة      

ماان حيااث القي ااة. ال يقباال ماان اخلصااوم تعااديل طلباااتهم امااام احملك ااة  ااا   

جياوز قي ة الطلبات اخلتامية أمام اللجنة. أساس  ل  وعلته . قضال احلكم 

 د  قي ة التعويض ع ا أبدى امام اللجنة. صحيح. بعدم قبول طل  زيا

  

 612 75 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  595 )الطعن رقم  

اختصاص الدوائر ا زئية باحملك اة االبتدائياة بالادعاوى املدنياة والتجارياة       - 5

دعت عليه والع الية الص ال جتاوز قي تها مليون درهم وبالدعوى املقابلة من امل

أيااا  كانااي قي تهااا. اختصاااص الاادوائر الكليااة باحملك ااة االبتدائيااة قي يااا   

جب ياااع الااادعاوى املدنياااة والتجارياااة والع الياااة الاااص ليساااي مااان اختصااااص    

 احملك ة ا زئية. أساس  ل . 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

م الاادائر  الكليااة باحملك ااة االبتدائيااة امل تصااة قي يااا  ثاام  درااع الاادعوى امااا - 6

تعااديل الطلبااات إىل طلاا  ياادخل يف اختصاااص احملك ااة ا زئيااة ماان حيااث  

القي ة ال يسل  احملك ة األوىل االختصاص ما دام انها كاني هي امل تصة 

أصال  قي يا بالادعوى وقاي ررعهاا. اعتباار تعاديل قي اة الطلا  امامهاا  ثاباة          

 ارض. أساس  ل .طل  ع

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

إقاماة الاادعوى امااام الادائر  الكليااة باحملك ااة االبتدائياة بطلاا  نااد  خاابري     - 7

وتصاافية احلسااا  بااح الطااررح ثاام تعااديل الطلبااات إىل طلاا  احلكاام  ااا      

 استقر عنه تقرير اخلب 
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والااذي قاادره  بلاا  ياادخل يف اختصاااص احملك ااة ا زئيااة قي يااا . اعتبااار          7

التعديل  ثابة طل  عارض ال تنازال  عن الطل  األصالي وال يسال  احملك اة    

االبتدائياااة االختصااااص. الااادرع بعااادم اختصااااص احملك اااة االبتدائياااة. غاااري 

 مقبول.  

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16رقم  )طل  عدول  

متت انعقد االختصاص لل حك اة بنظار الادعوى االصالية أصابحي  تصاة        - 8

كاااذل  بنظااار الطلااا  العارضاااي الاااذي تاااواررت شاااروا قبولاااه  ولاااو كاااان 

موضوعه ال يدخل تس  األصل يف اختصاصها. مؤدى  لا  . طلا  املقاصاة    

مااان املااادعي علياااه بطرياااق الطلااا  العاااارض ينعقاااد بشاااننه القضاااائية املقااادم 

 االختصاص لل حك ة الص تنظر الدعوى االصلية أيا كان سببه. 

  

 755 92 (1/8/2021جلسة -ليق . أ مدني ع ا 15س  2021لسنة  128، 109)الطعنان رق ا    

9 - 

 

 

 

- 

 370، 386ح املقاصة القانونية واملقاصة القضائية. مقصوده ا يف معنت املادت

من قاانون املعاامالت املدنياة. املقاصاة القانونياة. كفاياة أن يت سا  املادين ريهاا          

 صراحة أو ض نا  أمام حمك ة املوضوع دون حاجة اىل  إجرالات معينة.

املقاصااة القضااائية. وجااو  أن يطلبهااا اخلصاام إمااا باادعوى مسااتقلة وإمااا بطلاا     

طلاا  يقاادم شاافاهة يف احملك ااة عااارض باااحجرالات املعتاااد  لررااع الاادعوى أو ب

 تضور اخلصم ويثبي يف حمضرها مع وجو  سداد الرسم املستحق عنه. مثال. 

  

 755 92 (1/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  128، 109)الطعنان رق ا    

الادعوى بالطلباات الع اليااة مقادر  القي ااة دائ اا . وجااو  الرجاوع إىل عناصاار       - 10

ا يف قانون تنظيم عالقات الع ل ولوائح وأنظ ة صاح  الع ل ولو مل حتديده

ين  عليها يف عقد الع ل. مؤدى  ل . ال عب  يف هذا اخلصوص  ا يذكره 

املدعت من حتديد لعناصر طلباته. التزام احملك ة بالتصدي مان تلقاال  اتهاا    

 لتكييأ الطلبات التكيأ القانوني الصحيح. علة  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 247ن رقم )الطع  

11 - 

 

 

- 

طل  العامل البقال يف املسكن العي  امل ص  له حلح استيفال مستحقاته أو 

ايداعها حلسابه خزينة وزار  املوارد البشرية والتوطح. من ملحقات املساتحقات  

 أساس  ل . مثال.  الع الية. ال يدخل يف تقدير قي ة الدعوى.

تقاادير الطلاا  بقي ااة باادل االجيااار الساانوي متاات كااان املسااكن مااؤجرا  ولااي    

إلوكا  لصاح  الع ل وطل  إخالل العامل مناه أو طلا  العامال البقاال رياه يف      

 مواجهة املؤجر. أساس  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة-أ مدني ع اليق .  15س  2021لسنة 247)الطعن رقم   
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12 - 

 

- 

 

 

- 

االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا غااري قابلااة للطعاان بااالنقض إ ا     

 كاني قي ة الدعوى ال جتاوز مخس ائة الأ درهم. 

تقاادر قي ااة الاادعوى يااوم ررعهااا وياادخل يف التقاادير مااا يكااون مسااتحقا  يااوم    

لريااع واملصاارورات وغريهااا ماان امللحقااات   ررعهااا ماان الفائااد  والتضاا ينات وا  

 املقدر  القي ة.

ما يستحق منها بعد  ل  ال يضاا إىل قي ة الطلبات االصلية يف مقام تقادير  

بتعااديل  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  24قي ااة الاادعوى. املاااد  

يف شااانن الالئحاااة   2018لسااانة  57بعاااض أحكاااام قااارار  لااا  الاااوزرال   

 احجرالات املدنية.  التنظي ية لقانون

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

مان قارار  لا      24طل  التعويض عان االضارار. غاري مقادر القي اة . املااد         - 13

لسانة   57بتعديل بعض أحكام قرار  ل  الاوزرال   2020لسنة 33الوزرال 

. 2021لساانة  75ن قاارار  لاا  الااوزرال الواجبااة التعاايح قباال سااريا 2018

ألاأ درهام .    500000تض ن الطلبات طلباا باه جيعال قي اة الادعوى جتااوز       

 الطعن علت احلكم الصادر ريها. جائز. 

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

وجااو  أن يكااون أمااام   الطعاان علاات قاارار  نااة تسااوية املنازعااات التامينيااة.    - 14

احملك ة االبتدائية امل تصة قي يا  بنظر النزاع. تض ن الطلباات أماام اللجناة    

طلباا  بااالتعويض جيعلااها غااري مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق  

ويدخلها يف اختصاص الدوائر الكلية. إقامة الطعن علت القرار الصاادر رياه   

ت البسااايطة وتصااادى األخاااري  ومااان بعااادها  أماااام الااادائر  ا زئياااة لل طالباااا

حمك اااة االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا  نقضاااه    

 واححالة إىل احملك ة االبتدائية الكلية.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

املطعاون ضادها    الدعوى بطل  احلكم بصاورية الطااعن ملكيتاه للشاركة     - 15

الثانية وثبوت ملكية املطعون ضده األول .اا. غاري مقادر  القي اة. اختصااص      

احملك ة التجارية الكلية بنظرها.  الفة احلكم املطعون ريه هاذا النظار   

وقضاره ريهاا بارغم صادور احلكام مان احملك اة  االبتدائياة ا زئياة وهاي          

ة أبااو   التجاريااة  غااري  تصااة قي يااا  يوجاا  نقضااه واححالااة إىل حمك اا    

 االيتدائية الدائر  الكلية. 

  

 1015 127 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  936)الطعن رقم   
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16 - 

 

- 

 

 

- 

اختصاااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا  بالاادعاوى الااص ال جتاااوز قي تهااا 

 ا.درهم والطلبات العارضة املقدمة ريها أيا كاني قي ته أألمخس ائة 

قي يااا  بالاادعاوى الااص جتاااوز قي تهاااا      ةاختصاااص الاادوائر ا زائيااة العادياا    

درهم وال تزيد علت عشر  ماليح والطلباات العارضاة املقدماة     ألأمخس ائة 

 .قي تها ريها أيا كاني

لحكام الصاادر يف   كل استئناا ل عندرهم  ألأوجو  سداد تامح مقداره 

دعاوى املطالبات البسيطة إ ا كاني قي ة الدعوى تتجاوز النصا  االنتهائي 

للقواعد العامة يف قانون احجرالات املدنية خالرا املقرر يف الالئحة التنظي ية 

 . تامينا يف هذه احلالة ضالص ال تفر موقانون الرسو

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

م خيرجهاا  ها در ألأجتاوز قي ة الطلبات اخلتامية يف الدعوى مبل  مخس ائة  - 17

عدم خضوع احلكم الصادر حجارالات   البسيطة.من نطاق دعاوى املطالبات 

وجاو  ساداد تاامح     بينهاا ى ومان  واستئناا االحكام الصاادر  يف تلا  الادع   

املقابال لعادم ساداد     االستئناابعدم قبول قضال احلكم  . درهم ألأمقداره 

وجاا  نقضااه ونقااض احلكاام    يالتااامح املااذكور. خطااا يف تطبيااق القااانون     

 . ل  علةاألصلي  االستئنااالصادر يف 

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

بشاانن دائاار   2020لساانة  26سااريان قاارار مسااو رئااي  دائاار  القضااال رقاام    - 18

املطالبااات البساايطة علاات الاادعاوى الااص مل يقفاال ريهااا بااا  املرارعااة حتاات         

وعلت االحكاام الصاادر  مان حمك اة أول درجاة يف أو بعاد        30/9/2020

 بالنسبة حجرالات االستئناا والفصل ريه. أساس  ل . مثال. 1/10/2020

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة - ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  278)الطعن رقم   

الطعااان علااات األحكاااام الصاااادر  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة . ايزهاااا    - 19

بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العامااة لطاارق الطعاان الااوارد  يف قااانون   

مان  6احجرالات املدنية والئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26ضاال رقام   قرار مسو رئي  دائر  الق

 البسيطة. مثال.

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  278)الطعن رقم   
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 ـاصـاختصــ 
 اختـصـــاص

 الصفحة القاعدة

   االخـتـصـــاص الـنـوعــــي -3  

1 - 

 

 

 

 

 

- 

.... تناادرج ضاا ن الشااركات  ات الطااابع اخلاااص وال     شااركة ......................

تكتسي طابع املؤسسة أو ا.يئة العامة. اعتبارها من الشركات احلكومياة  

الص تع ل ورق أسالي  القانون اخلاص. مؤدى  ل . سريان قانون الع ل علات  

العاملح لديها دون قانون املوارد البشرية حمار  ابو   ما دام مل يصدر قرار 

رئاي  اعلا  التنفياذي بتطبياق القاانون األخاري عليهاا. ال يغاري مان  لا            عن 

 خضوع العامليح بها لنظام املعاش التقاعدي. 

اختصاص احملك ة الع الية بنظر دعوى الطاعن ضدها ما دامي قاد قيادت   

بإنشاال حمك اة    2018لسانة   22بعد الع ل بقرار رئي  دائر  القضال رقم 

 صة. مثال. أبو   الع الية املت ص

  

 364 45 (24/3/2021جلسة-ق . أ إداري 15س  2020لسنة 136 )الطعن رقم  

املؤسسااات  ات الطااابع اخلاااص الااص ختاارج عاان نطاااق تطبيااق قااانون املااوارد    - 2

البشرية. مقصودها. اعتبار الشركات احلكومية من هذه املؤسساات ماا مل   

أو كل احكاام قاانون    يصدر قرار من رئي  اعل  التنفيذي بتطبيق بعض

 املوارد البشرية والئحته عليها. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

. شااركة مساااه ة عامااة. اعتبارهااا ماان اشاا اص أبااو   لل طاااراتشااركة  - 3

انون القانون اخلاص. سريان أحاكم قانون الع ل علت العااملح لاديها دون قا   

املوارد البشرية. أساس  لا  وعلتاه. دعاوى الطاعناه وهاي مان العااملح لاديها         

بإلغال القرار الصاادر بانهاال خادمتها واعادتهاا للع ال منازعاة ع الياة وليساي         

 إدارية. انتهال احلكم إىل اختصاص احملك ة الع الية. صحيح.

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

4 - 

 

 

- 

اختصااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي ياا بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا   

مخساا ائة ألااأ درهاام والطلبااات العارضااة املقدمااة ريهااا أيااا كانااي قي تهااا      

 ودعاوي صحة التوقيع. 

اختصاص الدوائر ا زئية العادية بالدعاوي الص تزيد قي تها عان مخسا ائة   

د عن عشر  ماليح درهم والطلباات العارضاة املقدماة ريهاا     ألأ درهم وال تزي

 أيا كاني قي تها. أساس  ل . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة 151)الطعن رقم   
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 ـاصـاختصــ 
 اختـصـــاص

 الصفحة القاعدة

طالباااات قواعاااد وإجااارالات الطعااان علااات االحكاااام الصاااادر  يف دعااااوي امل    - 5

البسااايطه. اختالرهاااا عااان القواعاااد العاماااة لطااارق الطعااان الاااوارد  يف قاااانون   

احجاارالات املدنيااة وقااانون الرسااوم. أوجااه هااذا االخااتالا وحاالتااه    . املااواد   

بشنن دائر   2020لسنة  26من قرار مسو رئي  دائر  القضال رقم  6،7،8

 املطالبات البسيطة.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15 س 2021لسنة 151)الطعن رقم   

عاادم جااواز الطعاان بطريااق الاانقض يف القاارارات الصااادر  ماان غررااة املشااور      - 6

 حك اااة االساااتئناا رصاااال يف اساااتئناا ااالحكاااام الصاااادر .يف دعااااوي  

 املطالبات البسيطة. أساس  ل  وعلته.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ي ق . أ مدني ع ال 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

مسنلة االختصاص النوعي بح حماكم إماار  اباو  . تعلقهاا بالنظاام العاام       - 7

 تسبق البحث يف الشكل واملوضوع. ليسي رهينه  شيئة األش اص. 
  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

8 - 

 

 

 

 

- 

شركة مساه ة عامة من اشا اص القاانون العاام.     ية.االمارات للتن مصرا 

العااااملون ريهاااا ليساااوا مااان قبيااال املاااو فح الع اااوميح. ماااؤدى  لااا . اعتباااار  

منازعاااتهم ماان قبياال املنازعااات الع اليااة واختصاااص احملك ااة الع اليااة بهااا.  

سااريان مااا تضاا نته عقااود ع لااهم والئحااة املااوارد البشاارية اخلاصااة باملصاارا 

 ما أكثر رائد  للعاملح من قانون الع ل.متت تض ني احكا

واملرساوم بقاانون    2015لسانة   172ال ينال من  لا  صادور القارار الاوزاري     

أساس  لا  وعلتاه. التازام احلكام املطعاون رياه هاذا النظار          2020لسنة31

 وقضاره باختصاص احملك ة الع الية بنبو  . صحيح. 

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -اري ق . أ إد 15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

   الـمـحـلــياالخـتـصـــاص  -4  

يف املااواد التجاريااة. اختصاااص احملك ااة الااص يقااع ريهااا مااوطن املاادعت عليااه   - 1

حمليااا  بنظاار الناازاع أو احملك ااة الااص   االتفاااق أو نفااذ كلااه او بعضااه يف    

جااواز االتفاااق  دائرتهااا أو لل حك ااة الااص جياا  تنفيااذ االتفاااق يف دائرتهااا.      

اسااتثنال علاات اختصاااص حمك ااة معينااة بنظاار الناازاع ريكااون االختصاااص   

.ذه احملك ة أو حملك ة موطن املدعت عليه. اعتبار هاذه احملااكم قساائم    

 متساوية لل دعت اخلياربينها. أساس  ل . مثال. 

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  876)الطعن رقم   
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 اختصــــاص 
 اختـصـــاص

 الصفحة القاعدة

   اختصاص جلان تسوية وحن املنازعات التأمينية -6  

خروج املنازعة بح وكيل أو وسيط التنمح وشاركة التانمح مان اختصااص      - 1

 ان تسوية وحل املنازعات التنمينية. أساس  ل . الدرع بعادم قباول الادعوى    

 ن. غري مقبول. مثال. لعدم عرضها علت تل  اللجا

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   

الدعوى الص تدخل يف اختصاص  نة تساوية وحال املنازعاات التاميناة. تقادر       - 2

قي تهااا  ري ااا يتعلااق بنصااا  الطعاان  بقي ااة الطلبااات املقدمااة امااام اللجنااة          

دمة عند بداية النزاع. عادم جاواز الطعان باالنقض     باعتبارها أخر الطلبات املق

علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا متاات كانااي قي ااة الطلبااات   

 املقدمة أمام اللجنة ال تتجاوز مخس ائة ألأ درهم. أساس  ل . مثال. 

  

 520 64 (18/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  353)الطعن رقم   

ر  ناااة تساااوية وحااال املنازعاااات التامينياااة أماااام احملك اااة  الطعااان علااات قااارا - 3

االبتدائية امل تصة قي يا. تقيده بذات طلباات اخلصاوم اخلتامياة أماام اللجناة      

ماان حيااث القي ااة. ال يقباال ماان اخلصااوم تعااديل طلباااتهم امااام احملك ااة  ااا   

جياوز قي ة الطلبات اخلتامية أمام اللجنة. أساس  ل  وعلته . قضال احلكم 

 دم قبول طل  زياد  قي ة التعويض ع ا أبدى امام اللجنة. صحيح. بع

  

 612 75 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  595)الطعن رقم   

   اختصــاص قــاضي األمــور املستعجلــــة -6  

اختصاص قاضي األمور املستعجلة باألمر بإجرال وقص. شرطه. عدم املسااس   - 1

ق وتعلااق احجاارال باانمر مسااتعجل خيشاات معااه رااوات الوقااي. أصاال  بنصاال احلاا

احلق يف هاذا اخلصاوص. مقصاود  . وجاو  القضاال بعادم االختصااص متات         

  انطوى الطل  يف جوهره علت مساس بنصل احلق.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة 174م )الطعن رق  

حلقيقااة الطلاا  أو احجاارال املطلااو  ريااه   تكييااأ قاضااي األمااور املسااتعجلة   - 2

وصاااوال  إىل اختصاصاااه أو عااادم اختصاصاااه إاااا خيضاااع لرقاباااة حمك اااة   

 النقض.

  

  
 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة 174)الطعن رقم 
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 اختصــــاص ــ إرث 
 اختـصـــاص

 الصفحة القاعدة

رد الطاااعن ماان العااح حماال الناازاع     دعااوى املطعااون ضااده ا املسااتعجلة بطاا     - 3

والتسااليم املؤسسااة علاات صاادور حكاام باابطالن عقااد بيعهااا الصااادر منهااا لااه  

ومنازعة الطاعن ريها بطلباه قي اة املنشاقت الاص أقامهاا علات األرض والثابتاة        

بتقرير اخلب  يف دعوى موضوعية مقامة مناه وأن حكام الابطالن مل يفصال     

طالن. خروجهاااا عااان والياااة القضاااال   ريهاااا واقتصااار علااات  ااارد تقريااار الاااب   

املسااتعجل. علااة  لاا . التفااات احلكاام عاان الاادرع بعاادم االختصاااص ورصااله   

 ريها.  الفة للقانون وخطن يف تطبيقه.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2020لسنة  174م )الطعن رق  

 له أن الطل  التزام قاضي األمور الوقتية بالقضال بعدم االختصاص متت تبح - 4

أو احجرال يقضي الفصل ريه املساس بنصل احلق أو عدم توارر اخلشاية مان   

روات الوقاي. انتهاال اخلصاومة بقضاائه بعادم االختصااص. ال يتبقات ريهاا ماا          

 جيوز إحالته حملك ة املوضوع.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2020لسنة  174م )الطعن رق  

 إرث

وى تق مليي أو علت ميي تستلزم ثبوت موته وحصر ورثتاه و إال كاناي   الدع - 1

غااري مقبولااة. طلاا  الطاااعنح احلكاام بااالزام املطعااون ضااده بصاافته الوريااث   

الظاهر لزوجه املتوراه دون أن يقدموا ماا يثباي حتقياق الوراا  وحصار ورثتهاا       

 اكتفال  ا دون جبواز سفرها. غري مقبوله. مثال. 

  

 410 50 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  275 )الطعن رقم  

عدم جواز انسحا  أثر القانون ا ديد علت ما يكون قد وقع قبل الع ال باه    - 2

ماان إجاارالات أو حتقااق ماان أوضاااع . خضااوع هااذه األوضاااع وتلاا  احجاارالات   

للقااانون الااذي كااان مع ااوال  بااه وقااي وقوعهااا. أساااس  لاا  وعلتااه . قضااال        

باابطالن عقااد ا.بااة لعاادم التسااوية بااح الزوجااات و األوالد باارغم ماان احلكاام 

يف شاان   2005لسانة   28اامها وتسجيلها قبل ساريان الع ال بالقاانون رقام     

منه  ل . خطان يف تطبياق القاانون     62األحوال الش صية والص أوجبي املاد  

 يوج  نقضه. 

  

 1075 137 (26/10/2021 جلسة-ق . أ مدني  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

 بطالن كل حتايل علت احكام املرياي بالبيع أو ا.بة أو الوصية أساس  ل . - 3

 مثال البطالن هبه الحد الورثة دون ثبوت مصلحة تستدعت الت ييز. 
  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   
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 ــافــ استئن إرث ــ أرش 
 إرث

 الصفحة القاعدة

إشاهاد احعاالم بثباوت الوراا  وحيصاار الرتكاة وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد          - 4

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

م الشارعي. أسااس  لا  وعلتاه. ماؤدى  لا .       الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعال  

حااق احملك ااة امل تصااة يف تااث ونقااض مااا تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم     

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

 الستدالل. خطن يف تطبيق القانون ورساد يف ا

  

 1166 151 (28/12/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  229)الطعن رقم   

 أرش
 

اسااتحقاق الديااة ال ننااع صاااح  احلااق ريهااا ماان اسااتك ال التعااويض عاان        - 1

األضرار األخرى الص ال تفي بها الديه شامال  باحلق املضرور من خساار  وماا   

مااؤدى  لاا .التعويض الااذي يسااتحق للورثااة ماديااا  أو ادبيااا      راتااه ماان كساا . 

نتيجة ما أصا  اش اصهم من أضارار بساب  وراا  ماورثهم خيارج عان نطااق        

التعويض الذي عنااه املشارع تظار ا  اع بيناه وباح الدياة أو األرش. أسااس         

  ل  وعلته. مثال. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

 استئنــاف

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

ـــــــواز - 1 ـــــــتئناف ج ـــــــاب  ،االس ، نص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اجراءات

 

ـــــــتئناف  - 4 ـــــــلي واالس ـــــــتئناف األص االس
 الفرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

. 

 ميعــــــــــــاد االســـــــــــــتئناف - 2
 

 نظـــــــر االســـــــتئناف وا كـــــــم فيـــــــ  - 5
 

 الصــــفة واملصــــلحة   االســــتئناف - 3
. 

  
 

   اجــــراءاتـــ  ، ـصـــابـــ  ، ناالسـتـئـنـاف  جـــــواز -1  

عاااادم اسااااتئناا الطاااااعنح للحكاااام االبتاااادائي وعاااادم القضااااال علاااايهم يف    - 1

االستئناا املقاام مان غريهام بشايل اكثار إاا قضاي باه احلكام املساتانأ           

  عليهم.مؤداه. الطعن بالنقض علت احلكم االستئنايف منهم.غري مقبول.

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020ة لسن 192،191،171)الطعون أرقام   
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2 - 

 

 

 

- 

 

- 

حكم إيقاع البيع. عدم جواز الطعن عليه باالستئناا إال ححدى حاالت ثالي 

علت سبيل احلصر وهي العي  يف إجرالات املزاياد  أو يف شاكل احلكام أو    

يف حالة يكون ريها وقفها واجباا  قانوناا . املااد      بصدوره دون وقأ احجرالات

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 164

الطعن عليه باالستئناا كطريق عادي للطعن يف االحكاام. غاري جاائز. علاة     

  ل .

قضال احلكم بسقوا احلق يف االستئناا للتقرير به بعاد امليعااد تسااوية يف    

م جااوازه. النعاات عليااه أيااا كااان وجااه الاارأي ريااه .غااري    النتيجااة والقضااال بعااد 

حملك اااة الااانقض تصاااوي  ماااا اشااات ل علياااه أسااابا  احلكااام مااان   .مقباااول

 تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه. 

  

 69 7 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  895)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4بالقااانون رقاام    تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد    

ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ       

 بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

 2020لسنة  33سريان األحكام العامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم 

رائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  املتعلقة باالمر علت الع

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون     

إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     

وساريان املااد    يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة  2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد  

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 قضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. أوال  و

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  94م )الطعن رق  

قبول الطعن بطريق االستئناا من عدمه. من مسائل النظام العام. تفصل ريه  - 4

حمك ة االستئناا من تلقال نفسها. ال يصار إىل تث أسبا  الطعان إال إ ا  

 الطعن مقبوال.  كان

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   
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جواز استئناا أمر األدال الذي تتجاو قي ته النصاا  االنتهاائي حملك اة أول درجاة      - 5

ئناا األحكام . عادم مراعاا    خالل مخسة عشر يوما  ورقا  لإلجرالات املقرر  الست

 مواعيد الطعن يرت  سقوا احلق ريه . تقضي به احملك ة من تلقال نفسها.

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة.  162عاادم قبااول االسااتئناا ورقااا  لاان  املاااد   - 6

األسابا  الاص يساتند إليهاا املساتننأ أو تراخياه يف        مناطه. خلو صحيفته مان 

بيانها إىل ما بعد تاريخ ا لسة األوىل. كفاية أن تساق األسبا  بصفة عاماة  

   لة ما دامي ال تؤدي إىل الش  يف جدية تل  األسبا . 

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  692، 554)الطعنان رق ا   

7 - 

 

- 

 

 

- 

اختصاااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا  بالاادعاوى الااص ال جتاااوز قي تهااا 

 ا.درهم والطلبات العارضة املقدمة ريها أيا كاني قي ته ألأمخس ائة 

قي يااا  بالاادعاوى الااص جتاااوز قي تهاااا      ةاختصاااص الاادوائر ا زائيااة العادياا    

العارضاة املقدماة    درهم وال تزيد علت عشر  ماليح والطلباات  ألأمخس ائة 

 .قي تها ريها أيا كاني

كل استئناا للحكام الصاادر يف    عندرهم  ألأوجو  سداد تامح مقداره 

دعاوى املطالبات البسيطة إ ا كاني قي ة الدعوى تتجاوز النصا  االنتهائي 

للقواعد العامة يف قانون احجرالات املدنية خالرا املقرر يف الالئحة التنظي ية 

 . تامينا يف هذه احلالة ضالص ال تفر مسووقانون الر

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

م خيرجهاا  ها در ألأجتاوز قي ة الطلبات اخلتامية يف الدعوى مبل  مخس ائة  - 8

عدم خضوع احلكم الصادر حجارالات   البسيطة.من نطاق دعاوى املطالبات 

وجاو  ساداد تاامح     بينهاا ى ومان  واالحكام الصاادر  يف تلا  الادع   استئناا 

املقابال لعادم ساداد     االستئنااقضال احلكم بعدم قبول  . درهم ألأمقداره 

وجاا  نقضااه ونقااض احلكاام    يالتااامح املااذكور. خطااا يف تطبيااق القااانون     

 . ل  علةاألصلي  االستئنااالصادر يف 

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -أ ع الي ق.  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

بشاانن دائاار   2020لساانة  26سااريان قاارار مسااو رئااي  دائاار  القضااال رقاام    - 9

املطالبااات البساايطة علاات الاادعاوى الااص مل يقفاال ريهااا بااا  املرارعااة حتاات         

وعلت االحكاام الصاادر  مان حمك اة أول درجاة يف أو بعاد        30/9/2020

 ناا والفصل ريه. أساس  ل . مثال. بالنسبة حجرالات االستئ1/10/2020

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  278)الطعن رقم   
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الطعااان علااات األحكاااام الصاااادر  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة . ايزهاااا    - 10

مااة لطاارق الطعاان الااوارد  يف قااانون  بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العا 

مان  6احجرالات املدنية والئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26قرار مسو رئي  دائر  القضاال رقام   

 البسيطة. مثال.

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  278)الطعن رقم   

    ميــــعـــاد االستئنــــــــاف -2  

1 - 

 

- 

 

 

- 

ال عاابه بتاااريخ إيااداع صااحيفة االسااتئناا لاادى مكتاا  إدار  الاادعوى مااا مل   

 يكن مصحوبا  بسداد الرسم لقيده.

وجو  أن تقأ احملك ة علت تااريخ إمكانياة دراع الرساوم القضاائية. ثباوت       

الاادعوى أو عاادم تااورري   تاانخر سااداد الرساام نتيجااة سااهو ماان مكتاا  إدار       

 مثال. إمكانية الدرع ننع القضال بسقوا احلق يف االستئناا.

منازعااة الطاااعن رااإن تاانخر سااداد الرساام كااان بسااب  عطاال رناات يف تقنيااة     

النظام االلكرتوني وقضاال احلكام بساقوا احلاق يف االساتئناا للتقريرباه       

ئناا يعاود إىل  بعد امليعاد دون بيان ما إ ا كان سب  تنخر سداد رسام االسات  

مكت  إدار  الدعوى الذي مل يورر للطاعنة إمكانية الادرع االلكرتوناي أم   

  قصور.. يعود للطاعنة

  

 64 6 (12/1/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2020لسنة  46)الطعن رقم   

االساتئناا املقاام ماان احملكاوم عليااه ورقاا  لإلجارالات املعتاااد  خاالل امليعاااد        - 2

انونا  للطعن باالستئناا علت احلكم االبتدائي يعتب اساتئنارا أصاليا    املقرر ق

ال اسااتئناا مقااابال  ولاااو كااان خصااا ه او احااد احملكااوم علااايهم قااد اقاااام       

إستئنارا  يف تاريخ سابق عليه طاملا مل يودع با لسة األوىل لتبادل املذكرات 

السااابق.  والاردود امااام مكتاا  إدار  الاادعوى حاح حتضااري ونظاار االسااتئناا  

أساس  ل  وعلته. النعي علت احلكم باعتباره اساتئنارا مقاابال كاان ياتعح     

علاات احملك ااة احلكاام بعاادم قبولااه لعاادم تقدنااه با لسااة األوىل لتبااادل       

املذكرات والردود امام مكت  إدار  الدعوى حح حتضري ونظر االساتئناا  

 السابق. علت غري أساس. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   
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3 - 

 

 

- 

 

 

- 

انتقااال القااائم باااحعالن إىل عنااوان الطاااعن املاابح بصااحيفة طلاا  أماار األدال   

وقيامه بلصق احعالن علت املقر بعد ررض استالم ابنة أخيه. صاحيح. ماا دام   

 أخيه تل  الص اثبتها القائم باحعالن. مل ينأ عالقته بابنة 

اعالنه بصدور أمار األدال علات  ات العنوانوباذات الطريقاة بعاد طرقاه الباا         

وعدم خروج له أي ش  . صحيح. ماا دام الثاباي أناه هاو  ات العناوان الاذي       

 اختذه بطل  وقأ التنفيذ. 

يف  تقريااره باالسااتئناا بعااد انتهااال األجاال وقضااال احملك ااة بسااقوا احلااق     

 االستئناا معتب  تاريخ  ل  احعالن. صحيح. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  732 )الطعن رقم  

عدم احتسا  يوم احعالن أو حدوي االمار املعتاب يف نظار القاانون متات عاح        - 4

. للحضااور أو حلصااول احجاارال ميعااادا  مقاادرا  بااليااام أو بالشااهور أو بالساانح   

انقضااال امليعاااد بانقضااال اليااوم األخااري ريااه. امتااداده إىل اول يااوم إ ا صااادا    

 اليوم األخري عطلة رمسية. أساس  ل . 

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

قضااال احلكاام بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقرياار بااه بعااد امليعاااد دون أن   - 5

طاان  إىل أن اليااوم األخااري قااد صااادا عطلااة رمسيااة ري تااد امليعاااد إىل يااوم   يف

الع اال الااذي يليااه والااذي   ريااه التقرياار بااالطعن.  خطاان يف تطبيااق القااانون      

 يوج  نقضه واححالة.

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

6 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

مرروعاة ومنتجاة ألثارهاا  جارد إياداع الصاحيفة وإن تراخاي        اعتبار الادعوى  

 سداد الرسم.

الطعن بالنقض . وجو  إيداع الرسم خالل ثالثة أيام ع ال مان تااريخ   إياداع     

 الصحيفة.  

الطعن باالستئناا. اعتبار تاريخ سداد الرسام عناه ومان ثام القياد يف الساجل       

 عااب  بتاااريخ إياااداع   هااو التاااريخ الااذي يعتااد بااه عناااد احتسااا  مواعيااده. ال       

 الصحيفة لدى مكت  إدار  الدعوى. أساس  ل .

قضااال احلكاام باعتبااار إيااداع االسااتئناا كاانن مل يكاان علاات سااند ماان أن  

سداد رسم االستئناا قد   بعد ثالثة أيام من تاريخ  إيداع الصحيفة بالرغم 

يف   ماان سااداده داخاال ميعاااد الااثالثح يومااا  املقاارر  للطعاان باالسااتئناا. خطاان   

 تطبيق القانو . يوج  نقضه واححالة. علة  ل . 

  

 1058 135 (19/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  171)الطعن رقم   



 
56 

 استئنــاف 
 استئناف

 الصفحة القاعدة

    الصفــــــة واملصلحـــــة   االستئنــــــاف -3  

كم. مناطها. أن يكاون احلكام قاد    وجو  حتقق املصلحة يف الطعن يف احل - 1

أضر الطاعن تكم عليه بش  خلص ه أو مل يقض له بكل طلباته أو جاال  

غري مت شي مع املركز القانوني الذي يدعيه  ا يرتت  عليه مان أثاار تياث    

يكون من شانه إنشال التزامات جديد  او احبقال علت التزامات يريد التحلال  

سوال وردت هذه القيود يف منطوق احلكام أو   منها أو حرمانه من حق يدعيه

 أسبابه. مثال. 

  

 885 110 (9/2021/جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 677 ،712)الطعنان رق ا   

   االسـتـئـنـاف األصـــلي واالسـتـئـنـاف الفــرعـــــي -4  

مكت   االستئناا الفرعي. وجو  تقدنه يف ا لسة األوىل املقرر  أمام - 1

حتضري الدعوى. حضور املطعون ضده الثاني بتل  ا لسة وطلبة التصريح له 

بقيد االستئناا الفرعي وسداد الرسم ثم قيامه بقيده يف اليوم التالي لتل  

ا لسة جيعله غري مقبول.  الفة احلكم املطعون ريه هذا النظر يوج  

 نقضه والقضال بعدم قبوله.

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 50،  60)الطعنان رق ا   

االساتئناا املقااام مان احملكااوم علياه ورقااا  لإلجارالات املعتاااد  خاالل امليعاااد       - 2

املقرر قانونا  للطعن باالستئناا علت احلكم االبتدائي يعتب اساتئنارا أصاليا    

قااد اقاااام  ال اسااتئناا مقاااابال  ولااو كاااان خصاا ه او احاااد احملكااوم علااايهم     

إستئنارا  يف تاريخ سابق عليه طاملا مل يودع با لسة األوىل لتبادل املذكرات 

والاردود امااام مكتاا  إدار  الاادعوى حااح حتضااري ونظاار االسااتئناا السااابق.  

أساس  ل  وعلته. النعي علت احلكم باعتباره اساتئنارا مقاابال كاان ياتعح     

 لسااة األوىل لتبااادل  علاات احملك ااة احلكاام بعاادم قبولااه لعاادم تقدنااه با     

املذكرات والردود امام مكت  إدار  الدعوى حح حتضري ونظر االساتئناا  

 السابق. علت غري أساس. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

   نـظــر االسـتـئـنـاف والـحـكــم فـيــ  -5  

ناا إىل تاث اخلصاومة املاردد  باح الطاررح      امتداد سلطة حمك ة االساتئ  - 1

أمام حمك ة أول درجة يف حدود طلبات املستننأ. عدم اقتصار مه تها علت 

  اص ة احلكم علت ننحو ما هو مقرر أمام حمك ة النقض. 

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 692، 554)الطعنان رق ا   
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 ــ اســم تـجـاري استثمـــاراستئنــاف ــ  
 استئناف

 الصفحة القاعدة

ال يعي  أسبا  االستئناا ورودها   لة وعامة. ايراد الطاعن يف صحيفة  - 2

استئناره  الفة احلكم املستانأ للقانون واخلطن يف تطبيقه والقصور يف 

ال التسبي  واحخالل تق الدراع. كاا للداللة علت جدية االستئناا. انته

احلكم إىل عدم قبوله شكال لعدم تقديم مذكر  شارحة بنسبا  

 االستئناا يف ا لسة احملدد  لنظره. خطن يف تطبيق القانون.

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 692، 554)الطعنان رق ا   

3 - 

 

 

- 

تندات أو جواز أن تس ح احملك ة لل صوم أثنال سري الدعوى بتقديم مس

دروع أو وسائل إثبات جديد  أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر 

 عليهم تقدنها إىل مكت  إدار  الدعوى. 

جواز أن حتكم بعدم قبو.ا إ ا حتقق .ا أنه كان باحمكان تقدنها إىل 

 مكت  إدار  الدعوي أساس  ل . مثال. 

  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -أ جتاري  ق . 15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

حملك ة االستئناا أن تنخذ بنسبا  احلكم االبتدائي دون إضارة متت  - 4

 رأت ريها ما يغ  عن ايراد جديد. مثال. 
  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

 استثمار

املباني والغراس املقامة علت األرض  حق املساطحة. مقصوده  . خضوع - 1

من قانون املعامالت املدنية ما مل يوجد  785استنادا  إليه ألحكام املاد  

 اتفاق علت غري  ل . أساس  ل . 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

 اريـجـم تــسا

1 - 

 

 

- 

ارية  ات الشهر  العاملية الص جتاوز حدود عدم جواز تسجيل العالمات التج

البلد األصلي إىل البالد األخرى إال بنال علت طل  مالكها األصلي أو بنال 

 علت توكيل رمسي منه . أساس  ل  وعلته . 

تقدير اكتسا  العالمة التجارية الشهر  العاملية الص جتاوز حدود بلدها 

 ك ة املوضوع متت كان سائغَا . األصلي من أمور الواقع الص تستقل بها حم

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   
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 اسم جتاري مـــاســم تـجـاري ــ أسهـ 

 الصفحة القاعدة

ثبوت تسجيل العالمة التجارية لل طعون ضدها بعد  دول بعد تاريخ انشال  - 2

ها التجاري موضوع الدعوى بعد  سنوات وخلو األوراق املؤسسة الطاعنة بامس

إا يفيد اكتسابها الشهر  العاملية والص تش لها احل اية املقرر  ولو مل 

تسجل يف الدولة ينفي عن املؤسسة الطاعنة است دام  ات العالمة أو االسم 

التجاري.  الفة احلكم املطعون ريه هذا النظر وقضاره بشط  االسم 

 للطاعنة. خطن يف تطبيق القانون.التجاري 

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   

3 - 

 

- 

 

- 

 

- 

من القانون االحتادي رقم  2العالمة التجارية. ما هيتها. يف معنت املاد  

 يف شنن العالمات التجارية  .  1992لسنة37

من قانون املهامالت  59، 57املادتح  االسم التجاري وشروطه يف معنت

 التجارية.

اعتبار من قام بتسجيل عالمة جتارية معينة مالكا .ا دون سواه وله وحده 

 حق استع ا.ا. 

وجود تشابة بح عالمتح جتاريتح من شننه أن خيدع  هور املستهلكح 

من مسائل الواقع الص تست لصها حمك ة املوضوع دون معق  متت كان 

 ائغا . مثال. س

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   

 أسهـم

1 - 

 

 

- 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد  بالقااانون رقاام      

ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ       

 جيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. بشنن تل  األموال تس

 2020لسنة  33سريان األحكام العامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم 

املتعلقة باالمر علت العرائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

دود  ال يكاون  التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملا   

إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     

يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املااد     2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

  



 
59 

 إعـــالنــ  ــ اشخاص اعتبارية أسهــــم 
 أسهـــم

 الصفحة القاعدة

اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد   - 1

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

  أوال  وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح.

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   

2 - 

 

 

- 

 

 

 

اختصاااص احملك ااة االبتدائيااة بالاادعوى واملنازعااات املتعلقااة بسااوق أبااو    

بشانن سااوق   2013لساانة  4ماان القاانون   13العااملي. حاالتاه. يف معناات املااد     

 .2020 لسنة 12أبو   العاملي. املعدل بالقانون 

خلو األوراق إا يفياد أن ساوق أباو   العااملي أو أي مان سالطاته طارا يف         

النزاع أو ان النزاع كان ناشئا  عن عقد   ايداعه أو إاامه او تنفياذه كلياا    

أو جزئيا  يف سوق ابو   العااملي أو متعلقاا باني واقعاة ااي كلياا  أو جزئياا         

احملك ااة االبتدائيااة وانعقاااد  بهااذا السااوق جيعاال ماان الاادرع بعاادم اختصاااص 

 االختصاص حملاكم سوق أبو   علت غري أساس. 

  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

 شخاص اعتباريةا

1 - 

- 

 وجو  توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.

الطعاان ماان امل ثاال القااانوني  وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت الااذي ررااع  

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021سنةل 1224، 1157)الطعنان رق ا   

اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 2

ر. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير التصااافية دون املااادي

 الشركة دون املصفت جيعله قد صدر من غري  ي صفة. غري مقبول.

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157رق ا )الطعنان   

 ـالنــإع

1 - 

 

 

 

- 

اختذت يف  لاه.  احجرالات. خضوعها من حيث الصحة والبطالن للقانون الذي  

بقارها صحيحة ومعتب  متت كاني كذل  ورقا  .ذا القانون ولو صدر بعادها  

قانون بعتبها باطلة ورقا  ألحكامه والعكا  إال إ ا نا  القاانون علات خاالا      

  ل  كنثر رجعي لنفا ه.

  أساس  ل .-خضوع األثار املرتتبة علت احجرال للتشريع الذي   االجرال يف  له

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971طعن رقم )ال  
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 إعـــالن 
 إعــــــالن

 الصفحة القاعدة

وجو  إعاالن اخلصام بااحجرال خاالل امليعااد متات كاان القاانون قاد نا  علات             - 2

ميعاد حت ت الختا  هاذا احجرال.خضاوع الرتاخاي يف اختاا  احجارال خاالل هاذا        

ثااار وا اازال املنصااوص عليهااا يف هااذا القااانون متاات كااان قااد باادأ          امليعاااد لأل

وانقضت يف  له ولو كان قد صدر بعد انقضال هذا امليعاد قاانون أخار يلغات أو    

 يعدل هذه األثار.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

3 - 

 

- 

 

 

- 

الصاادر ضاده وراق الطارق املبيناة يف الالئحاة        إعالن املدين لش صه بنمر األدال

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية.جوازاستئناره خالل مخسة عشر يوما.

صااادور األمااار باااالزام املؤسساااة املطعاااون ضااادها األوىل وهاااي مؤسساااة رردياااة     

ومالكهااا املطعااون ضااده الثاااني و إعااالن األخااري بااه بطريااق النشاار دون إعالنااه    

 يعاد الطعن عليه باالستئناا.أساس  ل  وعلته. لش صه ينفتح به م

قضاااال احلكااام باااررض الااادرع بساااقوا احلاااق يف االساااتئناا للتقريرياااه بعاااد     

 امليعاد.صحيح. 

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

4 - 

 

 

- 

 

 

- 

ر  ل  الوزرال رقام  من قرا 6إعالن األوراق القضائية. كيفيته يف معنت املاد  

لساانة   57بتعااديل بعااض أحكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام        2020لساانة 33

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018

التاازام القااائم باااحعالن يف حااال احعااالن بوسااائل االتصااال احلديثااة املنصااوص     

لتنكااد ماان أن هااذه  ( ماان املاااد  املااذكور  با 1عليهااا يف الفقاار  )أ( ماان البنااد)  

 الوسيلة أيا كاني خاصة باملعلن إليه.

اعتبار احعالن منتجا  ألثاره مان تااريخ وصاول الفااك  أو تااريخ ارساال البياد        

االلكرتوني أو رسالة ا.اتأ احمل ول أو أي من وسائل تقنية املعلوماات املساجلة   

 أو الصوتية. أساس  ل . 

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

5 - 

- 

 

- 

 

- 

 التزام املدعي بإقامة الدليل علت ما يدعيه ولل دعت عليه نفيه. 

ال التزام علت القاضي يف املسائل املدنية بتكليأ اخلصوم بتقاديم الادليل علات    

 دراعهم أو لفي نظرهم إىل مقتضيات هذا الدراع.

  أي ماان اخلصااوم  اطبااة أي جهااة ماان   ال تثرياا  عليااه إن هااو التفااي عاان طلاا  

 ا هات  لتهيئة الدليل له.

مثال يف إثبات املعلن حصول احعالن عن طريق رساالة نصاية بنجاا  علات هااتأ      

 حم ول خي  املعلن إليه وعدم تقديم األخري دليال  يثبي عدم وصو.ا. 

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   
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 إعـــالن 
 إعــــــالن

 الصفحة القاعدة

6 - 

- 

 

 

- 

 اعالن الشركات. إجرالاته. أساس  ل .

وجو  أن يقدم طال  احعالن ما عست أن يكون حتي ياده مان بياناات تعاح     

علاات اجرائااه . التاازام القااائم باااحعالن بالتاكااد ماان الوساايلة الااص ينفااذ بهااا     

 احعالن.

ا.اتأ األرضي واحمل ول للشركة الطاعناه وبريادها    تض ن عقد الع ل رقم

االلكرتوني واشت ال سجلها التجاري ورخصها بيانا  ألرقام هواتفهاا وتضا ن   

املطعون ضده صاحيفة الادعوى عنواناا وبريادا مغااير ورقام هااتأ ال خيصاها         

 يرت  بطالن احعالن. 

  

  
 123 15 (20/1/2021سة جل-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة   378)الطعن رقم  

عدم انعقاد اخلصومة بح طرريها متت ثباي بطاالن احعاالن بصاحيفة ارتتاا        - 7

الدعوى. أثر  لا . زوال اخلصاومة كانثر لل طالباة القضاائية ووجاو  إعااد         

الاادعوى إىل حمك ااة أول درجااة .علااة  لاا . اعتبااار ررااع الطعاان يف حكاام        

 ل درجة.احعالن بالطلبات املعروضة أمام حمك ة أو

  

  
 123 15 (20/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة   378)الطعن رقم  

إعالن صحيفة الدعوى بطرياق النشار يف الصاحأ طرياق اساتثنائي. ال جياوز        - 8

ساالوكه مااا مل يسااتنفد طالاا  احعااالن كارااة الوسااائل امل كنااة حعااالن         

ن بطريق النشر. من سلطة خص ه. تقدير كفاية التحريات الص تسبق احعال

 حمك ة املوضوع. ما دام سائغا  له سنده الصحيح. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

صاادور احلكاام علاات ماادينح بالتضااامن وطعاان أحاادهم بااالنقض والقضااال        - 9

ى يسااتتبع نقضااه للباااقح ولااو مل يطعنااوا ريااه باابطالن اعااالن لصااحيفة الاادعو

 بالنقض. مثال.

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

بطالن التكليأ بالورال يرت  عادم صادور أمار األدال. ال أثار لاه علات صاحة         - 10

قضاااائية عريضااة طلااا  استصاادار األمااار وماان ثااام صااحة اتصاااال املطالبااة ال     

 بالقضال. 

  

  
 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم 
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 إعـــالن 
 إعــــــالن

 الصفحة القاعدة

11 - 

 

- 

التكليأ بالورال كشرا لصدور أمر األدال يكاون بنياة وسايلة مان وساائل      

 لات املدنية.احعالن احملدد  يف الالئحة التنظي ية لقانون األجرا

صحة احعالن بالتكليأ بالورال لصقا  علت مقر الشركة مصد  الشيكات 

وحمل ع ل الطاعن ملا مل جيده القائم باحعالن ورراض ساكرتريه اساتالمه.    

 النعت عليه بالبطالن. علت غري أساس. 

  

  
 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم 

12 - 

 

 

- 

عدم إعالن املدين باألمر الصاادر ضاده بااألدال خاالل ثالثاة أشاهر مان تااريخ.         

مااان الالئحاااة  65صااادوره يرتااا  اعتباااار أمااار األدال كااانن مل يكااان. املااااد   

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية .

استئنارا علت أمر األدال الصادر ضده قبل انقضال  -الطاعن –إقامة املدين 

ا  به نس ة من االمر باألدال يفيد عل ه اليقينت به وتتحقق به ثالثة أشهر مررق

 الغاية من احعالن.  ال حمل للنعت باعتبار أمر األدال كنن مل يكن آنذاك. 

  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم   

13 - 

 

 

- 

- 

مااان قااارار  6 معنااات املااااد  اعاااالن األوراق القضاااائية. إجرالاتاااه وكيفيتاااه يف

بتعاديل بعاض أحكاام قارار  لا  الاوزرال        2020لسنة  33 ل  الوزرال 

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018لسنة  57

 اعتبار ورقة احعالن حمررا  رمسيا  وحجة  ا ورد ريها.

ثاباي أن القاائم   نعي الطاعن بعادم وصاول احعاالن إلياه. غاري مقباول ماا دام ال       

باااحعالن قااد اثبااي إعالنااه عاان طريااق رسااالة نصااية علاات هاتفااه ومل يقاادم        

 الطاعن ما يثبي خالا  ل . 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

عدم االعتد بنظرية العلم اليقينت لسريان ميعاد الطعان يف االحكاام. وجاو      - 14

م لبااادل ساااريان ميعااااد الطعااان علياااه يف احلااااالت الاااص يبااادأ   إعاااالن احلكااا

باحعالن. مؤدى  ل . علم احملكوم عليه أمام التنفياذ بااحلكم ال يغنات عان     

اعالنه به النفتا  ميعاد الطعن.  ثبوت عدم اعالنه جيعل با  الطعن باالنقض  

 ال زال مفتوحا . 

  

 300 37 (2/3/2021لسة ج-ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   
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 إعــــــالن

 الصفحة القاعدة

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يبدأ به ميعااد الطعان دون حاجاة إىل نشار      - 15

أوإعااالن. مقصااوده. وجااو  أن يكااون يقينيااا  ال  نيااا  وال إررتاضاايا وان يقااوم  

ونه. جواز است الصه من الدليل القاطع علت حصوله جب يع حمتوياته ومض 

 أية واقعة او قرينة تفيده دون التقيد بوسيلة إثبات معينة. مثال. 

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

بطالن احجرال متت كان القانون قاد قادر الابطالن كجازل علات عادم اتبااع         - 16

ذي حادده. لاي  علات مان تقارر الشاكل       الشكل أو تض ح الورقاة البياان الا   

ملصلحته من اخلصوم إال أن يثبي عدم حتقق الغاية من احجرال يف اخلصومة. 

 أساس  ل  وعلته. 

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   

 حضور الطاعنة بوكيل عنها أماام حمك اة أول درجاة وطلباه أجاال  للجاوا        - 17

وتقدنه مذكر  بالدراع حيقق الغاية مان إجارال احعاالن بصاحيفة الادعوى.      

 النعي املتعلق ببطالن إعالنها. علت غري أساس.

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   

 ماان الالئحااة  7،  6إعااالن األوراق القضااائية. خضااوعه ملااا تاان  عليااه املادتااان     - 18

التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. يستوى أن تكون إاا يسابق املطالباة ورراع     

 الدعوى كاالنذارات والتكليأ بالورال أو كاني إا تقوم به اخلصومة. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

استصدار أمر األدال بالطريقاة  وجو  تكليأ املدين بالورال قبل تقديم طل   - 19

بشاانن  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  6املنصااوص عليهااا باملاااد  

تعديل الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية إ ا كاان ش صاا طبيعياا.    

اام احعالن بنحد الطرق املبينة يف املاد  املذكور  تغ  عن متابعاة احعاالن   

  .بالطرق األخرى. علة  ل

  

  
 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم 

جواز استئناا أمر األدال الذي تتجاو قي تاه النصاا  االنتهاائي حملك اة أول      - 20

درجة خالل مخسة عشر يوما  ورقا  لإلجرالات املقارر  الساتئناا األحكاام .    

ريه . تقضي به احملك اة مان   عدم مراعا  مواعيد الطعن يرت  سقوا احلق 

 تلقال نفسها.

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   
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21 - 

 

 

- 

 

 

- 

انتقال القائم باحعالن إىل عنوان الطاعن املبح بصحيفة طل  أمر األدال وقيامه 

علت املقر بعد رراض اساتالم ابناة أخياه. صاحيح. ماا دام مل يناأ         بلصق احعالن

 عالقته بابنة أخيه تل  الص اثبتها القائم باحعالن. 

اعالنااه بصاادور أماار األدال علاات  ات العنوانوبااذات الطريقااة بعااد طرقااه البااا       

وعاادم خااروج لااه أي شاا  . صااحيح. مااا دام الثابااي أنااه هااو  ات العنااوان الااذي   

 التنفيذ.  اختذه بطل  وقأ

تقرياااره باالساااتئناا بعاااد انتهاااال األجااال وقضاااال احملك اااة بساااقوا احلاااق يف     

 االستئناا معتب  تاريخ  ل  احعالن. صحيح. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

ت عاح  عدم احتسا  يوم احعالن أو حدوي االمار املعتاب يف نظار القاانون متا      - 22

للحضااور أو حلصااول احجاارال ميعااادا  مقاادرا  بااليااام أو بالشااهور أو بالساانح.    

انقضااال امليعاااد بانقضااال اليااوم األخااري ريااه. امتااداده إىل اول يااوم إ ا صااادا    

 اليوم األخري عطلة رمسية. أساس  ل . 

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

قضااال احلكاام بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقرياار بااه بعااد امليعاااد دون أن   - 23

يفطاان  إىل أن اليااوم األخااري قااد صااادا عطلااة رمسيااة ري تااد امليعاااد إىل يااوم   

الع اال الااذي يليااه والااذي   ريااه التقرياار بااالطعن.  خطاان يف تطبيااق القااانون      

 يوج  نقضه واححالة.

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

احعالن بالنشر ال يكون صحيحا إال إ ا سبقته حتريات يتم التحقق من خال.ا  - 24

أن املطلو  إعالنه لي  له موطن أو حمل إقاماة أو ماوطن  تاار أو حمال ع ال.      

اساااتقالل إجااارالات إعاااالن الصاااحيفة عااان إجااارالات إعاااالن احلكااام يف هاااذا   

ص. مؤدى  ل . ما يلحق إجرالات إعالن أحده ا من عي  ال أثر له علت اخلصو

االخر. احعالن باحلكم الذي ينفاتح باه ميعااد الطعان جيا  أن تسابقه حترياات        

 مستقلة عن تل  الص سبقي احعالن بالنشر لصحيفة الدعوى. 

  

 880 109 (7/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   

إعالن الطاعناة بااحلكم االبتادائي بطرياق النشار دون أن يسابقه حترياات بنناه          - 25

لي  .ا موطن أو حمل إقامة أو موطن  تار. يبطله. اعتبار ميعااد الطعان علياه    

باالستئناا ما زال منفتحا ما دام قد ختلفي عن احلضاور اماام  ناة أول درجاة     

ملطعاون رياه هاذا النظار وقضااره      ومل تقدم مذكر  بدراعها.  الفاة احلكام ا  

 بعدم قبول االستئناا لررعه بعد امليعاد. خطن يف تطبيق القانون.

  

 880 109 (7/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   
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ا نقضاااي احلكااام وجااو  أن تتصااادي  ناااة الااانقض للفصااال يف املوضاااوع إ   - 26

املطعون رياه كلاه أو بعضاه ماا مل يكان احلكام املطعاون رياه قضات بعادم           

االختصااص أو عادم القبااول. نقاض احلكام القاضااي بعادم قباول االسااتئناا       

لررعااه بعااد امليعاااد يوجاا  اححالااة إىل  نااة االسااتئناا لتقااول كل تهااا يف         

 املوضوع.

  

 880 109 (7/9/2021جلسة -ت ق . أ اجيارا 15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   

27 - 

 

 

 

 

- 

توقيااع الطاااعن علاات إقاارار باطالعااه علاات كارااة البنااود الااوارد  يف القاارار         

الصااادر عاان القائااد العااام لشاارطة ابااو       2016لساانة  192احداري رقاام 

وبقبوله االست رار يف اخلدمة طبقاا  لألحكاام واالسا  الاوارد  رياه. يتحقاق       

ه ويصابح واجاا  النفاا  يف حقاه ري اا تضا نه ماان      باه العلام اليقينات بنحكاما    

 احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القرار املذكور رمسيا  علت العاملح مان خاالل   

البيد االلكرتوني الحقا ال ينال من ثبوت واقعة حتقق العلم اليقينت باحقرار 

هال احلكم إىل هذا النظار واحتساا  مساتحقات الطااعن     سالأ الذكر. انت

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

احلااق يف مكارااق  نهايااة اخلدمااة ينشاان عنااد انتهااال اخلدمااة ورااق القااوانح          - 28

تاااريخ  انتهائهااا طاملااا ال يوجااد ناا  قاااطع بالعقااد      والتشااريعات السااارية يف  

حيكم هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاية خدمة الطاعن وهو من العااملح  

املدنيح من غري املواطنح لدى القياد  العامة لشرطة ابو   طبقا االحكاام  

بعد ثبوت عل ه به وقبوله االست رار يف الع ال   2016لسنة  192القرار رقم 

الحكامه. صحيح. النعي بانه كاان ياتعح احتساابها ورقاا  للعقاد حتات       طبقا  

 تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       - 29

اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان            العامة لشرطة

انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق باملصلحة العامة 

ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان      

ت احلكم دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن عل

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   
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 م شرعيإعـــال

صاار الرتكاة وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد     إشاهاد احعاالم بثباوت الوراا  وحي     - 1

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعالم الشارعي. أسااس  لا  وعلتاه. ماؤدى  لا .         

ث ونقااض مااا تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم   حااق احملك ااة امل تصااة يف تاا 

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

  خطن يف تطبيق القانون ورساد يف االستدالل.

  

 1166 151 (28/12/2021سة جل-ق . أ مدني  15س  2021لسنة  229)الطعن رقم   

 إفـــالس

شااهر احرااالس مااارتوك تقااديره حملك اااة املوضااوع. .اااا أن تساات ل  حالاااة       - 1

التوقأ عن الدرع من احمارات والدالئل املقدمة يف الدعوى دون معق  عليهاا  

 متت أقامي قضالها علت أسبا  سائغة. 

  

 477 59 (27/4/2021جلسة -اري ق . أ جت 15س  2021لسنة  355، 352)الطعنان أرقام    

دعااوى احرااالس ليسااي دعااوى خصااومة. احلكاام بشااهر احرااالس مقصااوده.      - 2

إثبااات حالااة  مااا إ ا كااان التاااجر يف حالااة توقااأ عاان درااع ديونااه ناشاائة عاان   

اضااطرا  أوضاااعه املاليااة الااص ماان شااننها أن تزعاازع ائت انااه. جااواز االخااذ      

ن إليهاا يف هاذا اخلصاوص. اعتبااره مان      بتقاارير اخلاب  يف احثباات واالط ئناا    

مسااائل الواقااع املنوطااه بساالطة حمك ااة املوضااوع. مثااال لااررض طلاا  شااهر     

 احرالس.

  

 477 59 (27/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  355، 352)الطعنان أرقام    

صدور قرار احملك ة بارتتا  إجرالات احرالس هو ما يرت  وقأ احجرالات  - 3

القضااائية وإجاارالات التنفيااذ القضااائي ولااي   اارد تقااديم طلاا  إىل  نااة     

 إعاد  التنظيم املالي. أساس  ل . 

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  380، 330)الطعنان رق ا   
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رتتااا  إجاارالات احرااالس سااوال كااان  التاازام ماان يتقاادم إىل احملك ااة بطلاا  ال  - 4

،  73املدين أو ا هة الرقابية امل تصة أن يررق مع طلبه الوثائق املبينة باملادتح 

بشاانن احرااالس وإال قضاااي    2016لساانة   9ماان املرسااوم بقااانون احتاااادي     74

جااواز أن تقاارر احملك ااة ماانح مقاادم الطلاا    -احملك ااة بعاادم قبااول الطلاا .  

بيانااات أو مسااتندات إضااارية لتنييااد طلبااه أو تقاارر قبااول     آجااال لتزوياادها بنيااة  

 الطل  ورق الشروا الص تراها للحفا  علت مصلحة الدائنح. أساس  ل . 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

با   اارد إمتناااع املاادين عاان درااع ديونااه التجاريااة املسااتحقة األدال دون أساا       - 5

مشروعه ال تعنت أناه متوقفاا ورقاا  ألحكاام احراالس. اعتبااره قريناة يف غاري         

مصلحته. تكييأ ما يعد توقفا  باملعنت املشار إليه مان مساائل القاانون ياتعح     

 أن تبحثها حمك ة املوضوع. خضوعها يف  ل  لرقابة حمك ة النقض.

  

 781 95 (17/8/2021 جلسة-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

6 - 

 

 

 

 

 
 

- 

تقديم املدين طال  ارتتا  إجرالات احرالس رخصة جتارية منتهياة بامل الفاة ملاا    

يتطلبه القانون من وجو  تقديم صور  مصادقة مان الرخصاة التجارياة والساجل      

التجاري وخلو األوراق إا يفيد توقفه عن سداد ديونه التجارية. انتهال احلكام  

قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس. صااحيح . ال ينااال ماان  لاا    معااه إىل عاادم

تقدنه تقرير الستشاري مكلأ من قبله يتض ن مبال  مساتحقة للغاري. وأناه ال    

 توجد إيرادات. عتبار  ل  من قبيل الدليل الذي اصطنعه  لنفسه. 

باعتبار جائحة كورونا أ مة  2021لسنة  5اسكه بقرار  ل  الوزرال رقم 

ة طارئة. غري مقبول باعتبارها حالة عامة ال تنم عن اضطرا  املركز املالي مالي

 لديه. 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

اكتسااا  صاافة التاااجر. شاارطه. االشااتغال باالع ااال التجاريااة بامسااه وحلسااابه   - 7

اره ال يفاارتض. علاات ماان يدعيااه إقامااة واختا هااا حررااة معتاااد  لااه. احاارتاا التجاا

الادليل عليااه. اسات الص صاافة التاااجر مان مسااائل الواقااع تساتقل بهااا حمك ااة     

املوضاااوع دون معقااا  متااات كاااان است الصاااها ساااائغا  ال  الفاااة رياااه بالثاباااي  

باألوراق وتستند ألسبا  مبر  تكفت حل ال قضاائها. ساتناد احلكام املطعاون      

رتتا  إجارالات احراالس إىل عادم تقاديم مقادم      ريه يف قضائه بعدم قبول طل  ا

الطل  ماا يفياد اشاتغاله باالع اال التجارياة واسات راره يف إارساتها علات وجاه          

 االست رار واالعتياد وهو امللزم بإقامة الدليل علت  ل . صحيح.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    
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8 - 

 

 

- 

وقأ احجرالات القضائية وإجارالات التنفياذ القضاائي. مناطاه. صادور قارار       

احملك ة بارتتا  إجرالات احرالس ولي   رد تقديم طل  إىل  ناة إعااد    

 التنظيم املالي. 

مواجهااة ثبااوت قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس املقاادم ماان الطاااعن يف    

الشااركتح الطاعنااة الثانيااة واملطعااون ضاادها الثانيااة واخاارين وتعاايح أمااح     

ملتابعة احجرالات وعدم مرور أكثر من عشر  أشهر علت صدور  لا  القارار   

وخلو األوراق من املصادقة علت خطة إعاد  ا.يكلة يوج  وقأ نظر الطعون 

 بالنقض حمل الدعوى. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 875 108 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 652، 664، 657طعون أرقام )ال  

9 - 

- 

- 

 

- 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى احرالس.

التاازام قلاام كتااا  احملك ااة املررااوع إليهااا الاادعاوي إخبااار النيابااة كتابااة       

 عها.  جرد رر

صدور احلكم دون تدخل النيابة جيعله باطال  بطالنا  من النظام العاام جياوز   

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك اة الانقض أن تقضاي باه     

 من تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

 ـزامالت

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

ـــــــــــــزام : - 1 ـــــــــــــادر االلت  مص
 

 والتضـــــــــــــــــامن التضـــــــــــــــــامم - 
 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون - )أ(
 

ــــــــــــــــــــزام : - 3  تنفيــــــــــــــــــــذ االلت
 

 العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد - ) (
 

 ا ـــــــــــــــــــــــ    ا ـــــــــــــــــــــــبس - 
 

 اإليــــــــــــــــــداع و العـــــــــــــــــــــرض -  الفعـــــــــــــــن الضـــــــــــــــــار - )ج(
ـــــــــــــزام : - -2  اوصـــــــــــــاف االلت

 

 انقضــــــــــــــــــــاء االلتــــــــــــــــــــزام  - 4

 

   مـصـــادر االلـتـــزام : -1  

   )أ( الـقــــانـــــون  

ضريبة القي ة املضاارة. حااالت اعتباار تااريخ  التورياد تااريخ الع ال بنحكاام          - 1

مان القاانون    80املرسوم بقانون بشنن ضريبة القي اة املضاارة يف معنات املااد      

 ر.  املذكو
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وجااو  احتسااابها علاات التوريااد دون النظاار إ ا مااا   اخااذها باالعتبااار عنااد       - 1

 حتديد املقابل لقال التوريد. مثال.
  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  500 ، 391)الطعنان رق ا   

2 - 

 

 

- 

للعقاااار بوصااافه املنتفاااع باااه باااندال ضاااريبة القي اااة املضاااارة  التااازام املساااتنجر 

. أسااس  لا     2017لسانة   8املنصوص عليها باملرسوم بقاانون احتاادي رقام    

 وعلته. 

قضال احلكم بررض دعوى الطاعناه باالزام املطعاون ضاده املساتنجر للعاح        

بااندال ضااريبة القي ااة املضااارة بقالةعاادم وجااود مصاادر اللزامااه بهااا .  الفااة   

 قانون وخطن يف تطبيقه. لل

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

وجو  أن تتصدى  نة طعون النقض علت االحكام الصادر  من  ان راض   - 3

املنازعااات االجياريااة للفصاال يف املوضااوع متاات كانااي قااد انتهااي إىل نقااض      

.  2018لساانة  25دائاار  القضااال  ماان قاارار مسااو رئااي   12احلكاام. املاااد  

 مثال.

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

   العـــقـــــــد)ب(   

1 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

صاح  الع ل يف مطالبته  حمدد  بعد انتهال خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق

بااالتعويض ع ااا قااد يلحااق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر        

كنتيجة .ذا اخلطن العقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى صاح  الع ل بالتعويض. 

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 270لطعن رقم )ا  

الشرا الفاسخ الصريح الذي يسل  احملك ة كل سالطة يف تقادير أسابا      - 2

الفسااخ. وجااو  أن يكااون بصاايغة صاارحية قاطعااة الداللااة علاات وقااوع الفسااخ  

 جاارد حصااول امل الفااة املوجبااة لااه دون حكاام قضااائي. الفسااخ املبناات علاات  

دم الورال باااللتزام املقارر يف القاانون   ياع العقاود. جاوازان يتاوقت املادين         ع

الفسخ بالورال بالدين إىل ما قبل صدور احلكم النهائي يف الادعوى. خضاوع   

 الفسخ ريه لتقدير القاضي. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   
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-ررض احلكم املطعون ريه وبعد أن قضت ببطالن عقد البيع طل  الطااعن   - 3

حب  املبيع حتت يتسلم ما أداه من مثن وقي ة ما أقامة مان منشانت    -املشرتي

علت قطعة األرض حمل عقد البياع باإ ن مان الباائعح علات ساند مان أن طلا          

ائنا  تاق مساتحق األدال وأن طلباات    احلب  إا يشرتا أن يكون احلاب  د

املشرتي مل يصدر بها حكم نهاائي صااحل للتنفياذ. خطان يف تطبياق القاانون.       

 يوج  نقضه يف هذا اخلصوص وحق الطاعن يف احلب . 

  

  
 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم  

4 - 

 

 

 

- 

ا  والقبااول يف اعلاا  أو بالتعاااطي متاات    احقالااة يف العقااود. اامهااا باحجياا   

كان املعقود عليه قائ ا  موجاودا  يف ياد املتعاقاد وقاي احقالاة  شارطها. رضاا        

املتعاقدين. است الصه. من مسائل الواقع تستقل بها حمك ة املوضاوع. متات   

 كان سائغا . مثال.

 لغري. اعتبار احقالة رسخ للعقد بالنسبة لل تعاقدين. وعقد جديد يف حق ا

  

  
 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  50،  60)الطعنان رق ا 

العقد قانون املتعاقادين ال جياوز ألي مان طررياه أن يساتقل بنقضاه أو تعديلاه         - 5

متاات وقااع صااحيحا . اخلطاان يف تطبيااق نصااوص العقااد يعااد خطاان يف تطبيااق       

 مثال. القانون. إا خيضع لرقابة حمك ة النقض. 

  

  
 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  500 ، 391)الطعنان رق ا 

الكفالااة تاادورمع االلتاازام األصاالي وجااودا  وعاادما . تنقضااي بانقضااائه سااوال     - 6

بالورااال أو بتجديااده بتغاايري احااد عناصااره مااا مل يتفااق علاات بقائهااا ضااامنة         

 ا  ضيقا  ملصلحة الكفيل. لاللتزام ا ديد. وجو  تفسريها تفسري

  

  
 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم 

، 924عقااد الوكالااة و شااروا صااحتها و اثرهااا و أنواعهااا. يف معناات املااواد     - 7

 من قانون املعامالت املدنية. مثال. 928، 927، 926، 925
  

 300 37 (2/3/2021جلسة -. أ جتاريق  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   



 
71 

 التـزام 
 التـزام

 الصفحة القاعدة

8 - 

- 

 

- 

 

 

- 

   ت املدنية. مقصودهمن قانون املعامال 186،  185التغرير يف معنت املادتح 

السكوت ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعتب تغريرا  إ ا ثبي أن من غارر باه ماا    

 الواقعة أو هذه املالبسة.كان ليبم العقد لو علم بتل  

الغ  املفسد للرضا يف العقود. وجاو  أن يكاون ولياد إجارالات احتيالياة أو      

مسائل من شننها التغرير باملتعاقد تيث تشو  إرادته وال جتعلاه قاادرا  علات    

 احلكم علت األمور حك ا  سلي ا .

 ارد الكااذ  ال يكفااي للتاادلي  مااا مل يثبااي بوضااو  أن املاادل  عليااه مل  

 يكن يستطيع استجالل احلقيقة بالرغم من هذا الكذ . 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

وجو  إثبات أن العقد قد   بغنب راح  حتت نكان ملان غارر باه أن يطلا        - 9

 رس ه.  أساس  ل .
  

 700 84 (5/7/2021ة جلس-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 10

 متت اقامي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال.
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

  بعقد الع ل إال  وارقة طررياه.  عدم جواز تعديل احلقوق وااللتزامات الوارد - 11

 أساس  ل  وعلته. 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

جااواز االتفاااق علاات تعااديل عقااد الع اال صااراحة أو ضاا نا  ولااو تعلااق التعااديل       - 12

ار باالجر. إجرال صاح  الع ل تعديال علت أحكام العقاد وملحقاتاة واسات ر   

العامل علت رأس الع ل وتقاضيه االجر املعدل دون اعرتاض . اعتباره موارقاة  

 ض نية علت التعديل. مثال.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

   الفــعــن الضــــــار)ج(   

قاوم علات أسااس ركار      التزام املتبوع بالض ان الناشا  عان اع اال تابعاه ال ت     - 1

اخلطن املقرتض من جان  املتبوع  وال علت استنادا ملسؤوليته الذاتية عن خطن 

التااابع. قيامهااا علاات أساااس اعتبااار املتبااوع يف حكاام الكفياال املتضااامن مااع    

تابعه ري ا يتسب  ريه األخري من ضرر للغري. مؤدى  ل . عادم جاواز احلكام    

بي مسؤولية تابعاه. ثباوت مساؤولية التاابع     علت املتبوع ألدال الض ان قبل أن تث

 يف هذا اخلصوص. حاالتها. 

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة 25،  2020لسنة 273)الطعنان رق ا   
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   أوصـــــاف االلتـــــــزام -2  

   تضـــامـم والتضــــــامنال -  

التضامن ال يفرتض. وجو  الن  عليه يف القانون أو باتفاق صريح أو ض نت.  - 1

وجو  أن يبح احلكم الذي يرت  املسؤولية التضامنية األساس الذي استند 

 إليه يف قضائه بالتضامن. مثال. 

  

 221 27 (16/2/2021ة جلس-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  50،  60)الطعنان رق ا   

نقض احلكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي احملكوم علايهم   - 

للطاعن ولو مل يطعنوا عليه متت كان احلكم قد الزمهم  يعا بالتضاامن.  

 علة  ل . 

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 692 ،554)الطعنان رق ا   

   ـــذ االلتــــــــــزامتنفــيـ -3  

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة ال    273/1انفساااا العقااد بقااو  القااانون. املاااد     - 1

يكون إال حيث ا يستحيل تنفيذه لساب  أجان . الساب  األجان . مقصاوده  .      

القو  القاهر  أو احلادي الفجائي الذي جيعل تنفيذ العقد مستحيال  استحالة 

 مطلقة. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189ن رقم )الطع  

2 - 

 

 

- 

االعفااال ماان املسااؤولية بسااب  القااو  القاااهر . شاارطه أن تكااون هااي السااب     

الوحيد يف وقوع الضرر. تقدير ما إ ا كاني الواقعاة املادعي بهاا قاو  قااهر .      

 موضوعي. الكه حمك ة املوضوع متت كان سائغَا.

ل لالحتجاج جبائحة كورونا أو مناقشة مدى اعتبارهاا قاو  قااهر  مان     ال حم

عدمه ما دام الثابي أن موعد التنفيذ كان متفقَا عليه قبال اجتياحهاا العاامل    

 خب   سنوات. مثال. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

   ـسالـحـــــ    ا بـــــــ -  

حق كل من املتعاقدين أن حياب  ماا اساتوراه ماا دام املتعاقاد األخار مل يارد         - 1

إليه ما تسل ه منه أو مل يقدم تنمينا  لض ان  ل . انطباق االحكام اخلاصاة  

تق احلب  هذا يف أحوال إحنالل العقود امللزمة للجانبح لسب  من أسابا   

أسااس  لاا  . ماؤداه. عادم جااواز أن     الابطالن أو الفساخ أو احلغااال أو ااحقالاة.   

يستع ل البائع حقه يف اسرتداد املبيع إ ا ما انفسخ البيع أو قضت ببطالنه إال 

 بعد أن يؤدي لل شرتى ما هو مستحق عليه ورقا  لألحكام اخلاصة بذل . 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 التـزام
 التـزام

 الصفحة القاعدة

-ررض احلكم املطعون ريه وبعد أن قضت ببطالن عقد البيع طل  الطااعن   - 2

حب  املبيع حتت يتسلم ما أداه من مثن وقي ة ما أقامة مان منشانت    -املشرتي

علت قطعة األرض حمل عقد البياع باإ ن مان الباائعح علات ساند مان أن طلا          

إا يشرتا أن يكون احلاب  دائنا  تاق مساتحق األدال وأن طلباات     احلب 

املشرتي مل يصدر بها حكم نهاائي صااحل للتنفياذ. خطان يف تطبياق القاانون.       

 يوج  نقضه يف هذا اخلصوص وحق الطاعن يف احلب .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

   واإليــــــداع العــــرض -   

1 - 

 

- 

 

- 

ماان قااانون  189جااواز أن يعاارض املاادين علاات الاادائن مااا التاازم بندائااه . املاااد  

 احجرالات املدنية. 

من القانون  191/20امللحقات الص جي  أن يش لها العرض ورق ن  املاد   

 املذكور هي ما يكون اخلصم قد طلبها من القاضي رعال. 

ملاد  املذكور . ال تش ل مصرورات التقاضي . علة  ل . املصرورات الوارد  با

 مثال. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

2 - 

 

- 

عاادم جااواز الرجااوع عاان العاارض وال اساارتداد املااودع بعااد قبااول الاادائن .ااذا       

 العرض أو بعد صدور احلكم بصحة العرض وصريورته نهائيا .

نعاات الطاعنااة علاات احلكاام املطعااون ريااه التفاتااه عاان طلاا  حااب  مقاباال           

االستث ار وحقها يف عدم التنفيذ. غري مقبول. ما دام قد صدر حكام بصاحة   

 عرضه توقيا  لفسخ العقد وقضت بررض دعوى الفسخ  استنادا له. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2021لسنة  86،4 )الطعنان  رق ا  

   زام ــتـاالل انقضــــــاء -4  

األصل يف الشاي  أناه أدا  وراال و يساتند إىل ساب  قاائم ومشاروع مان يادعت           - 1

خالراه علياه عا ل احثباات.جواز إثباات عادم وجاو  ساب  مشاروع للشاي  أو           

إثبااات السااب  احلقيقااي حصااداره أو إثبااات الاات ل  منااه أو إخااالل املسااتفيد 

  لعالقة االصلية الص من أجلها حرر الشي . مثال.بالتزاماته الناشئة عن ا

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   
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 صـــــاقالتــ  التـزام
 التـزام

 الصفحة القاعدة

ر أسابا   الشرا الفاسخ الصريح الذي يسل  احملك ة كل سالطة يف تقادي   - 2

الفسااخ. وجااو  أن يكااون بصاايغة صاارحية قاطعااة الداللااة علاات وقااوع الفسااخ  

 جاارد حصااول امل الفااة املوجبااة لااه دون حكاام قضااائي. الفسااخ املبناات علاات  

عدم الورال باااللتزام املقارر يف القاانون   ياع العقاود. جاوازان يتاوقت املادين         

يف الادعوى. خضاوع   الفسخ بالورال بالدين إىل ما قبل صدور احلكم النهائي 

 الفسخ ريه لتقدير القاضي. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -اريق. أ جت 15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

3 - 

 

- 

 

- 

ماان قااانون  189جااواز أن يعاارض املاادين علاات الاادائن مااا التاازم بندائااه . املاااد  

 احجرالات املدنية. 

من القانون  191/20املاد   امللحقات الص جي  أن يش لها العرض ورق ن  

 املذكور هي ما يكون اخلصم قد طلبها من القاضي رعال. 

املصرورات الوارد  باملاد  املذكور . ال تش ل مصرورات التقاضي . علة  ل . 

 مثال. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2021لسنة  86،4 )الطعنان  رق ا  

4 - 

 

- 

لعاارض وال اساارتداد املااودع بعااد قبااول الاادائن .ااذا     عاادم جااواز الرجااوع عاان ا  

 العرض أو بعد صدور احلكم بصحة العرض وصريورته نهائيا .

نعاات الطاعنااة علاات احلكاام املطعااون ريااه التفاتااه عاان طلاا  حااب  مقاباال           

االستث ار وحقها يف عدم التنفيذ. غري مقبول. ما دام قد صدر حكام بصاحة   

 دعوى الفسخ  استنادا له. عرضه توقيا  لفسخ العقد وقضت بررض 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2021لسنة  86،4 )الطعنان  رق ا  

 صـــــاقالت

جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه األرض ورقا  لن  املااد    - 1

من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده بقيام سب  شرعت خيوله  1270

ق يف وضع يده علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها البنال احل

علت سبيل البقال والقرار وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان        

 قي ة األرض. است الص حسن النية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا . 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 التماس إعادة النظر رـاس إعـادة النظـالتم

 الصفحة القاعدة

الطعن يف أحكام حمك ة النقض بطريق الت ااس إعااد  النظار. شارطه  أن      - 1

يكون احلكام إاا تصادت لاه حمك اة الانقض بالفصال يف موضاوعه وأن         

ت املنصاوص عليهاا يف البناود الثالثاة األوىل     يبنت االلت اس علت احادى احلااال  

  من قانون احجرالات املدنية.  أساس  ل .169يف املاد  

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58ر )الت اس إعاد  النظ  

2 - 

 

- 

الغاا  كحالااة ماان حاااالت الت اااس إعاااد  النظاار يف األحكااام الصااادر  ماان    

 .حمك ة النقض. مقصوده

 مثال لتوارر الغ  وقبول الطعن بااللت اس. 

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58)الت اس إعاد  النظر   

3 - 

 

 

 

- 

جاااواز الطعااان بطرياااق الت ااااس إعااااد  النظااار يف االحكاااام الاااص تصااادرها      

حمك ااة الاانقض  يف أصاال الناازاع. وجااو  ان يبناات االلت اااس علاات احاادى         

ماان قااانون   169ماان املاااد    3،  2،  1نصااوص عليهااا يف البنااود  احلاااالت امل

 احجرالات املدنية. أساس  ل . 

االحكام الصادر  من حمك ة النقض  يف أصال النازاع يف هاذا اخلصاوص.     

 مقصودها . 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

4 - 

 

 

- 

الاانقض عاان حكاام .ااا اسااتثنالا  متاات تاابح .ااا أن    جااواز أن تعاادل حمك ااة  

معلومات خاطئة أو سهو غري مقصود  ي طابع مادي قد شاا  تناو.اا الطعان    

 ترت  عليه احلكم علت خالا القانون بعدم قبوله أو سقوا احلق ريه. 

 مثال للعدول عن حكم كان قد قضت خطا بعدم جواز الطعن لقلة النصا . 

  

  
 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم 

قيام سب  من أسبا  عدم الصالحية يف أحد قضاا  حمك اة الانقض الاذين      - 5

أصدروا احلكام يف الطعان باالنقض جيياز لل صام أن يطلا  لادى حمك اة         

النقض الغاال هاذا احلكام وإعااد  نظار الطعان أماام دائار  أخارى ال يشارتك           

مان قاانون    1/  114قام به ساب  عادم الصاالحية. املااد      ريها القاضي الذي 

احجرالات املدنية. اعتباره  ثابة دعوى بطالن أصليه ال ختضع مليعااد الطعان   

 بالنقض. 

  

  
 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم 
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 ــ إمـارات االتـحـاد التمـاس إعـادة النظـر
 التماس إعادة النظر

 الصفحة القاعدة

6 - 

 

- 

ماان  1/  114إباادال الاارأي املوجاا  لعاادم صااالحية القاضااي يف معناات املاااد     

 قانون احجرالات املدنية. مقصوده. أساس  ل  وعلته.

عدم استقامة تلا  العلاة وطبيعاة االحكاام الاص تصادرها حمك اة الانقض.         

حمك اة الانقض لقضااال ال حياول دونهاا والفصاال يف أي      ماؤدى  لا . إصاادار  

 طعن ال حق يف  ات النزاع بح اخلصوم أنفسهم. 

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

ساابق نظاار القاضااي يف الاادعوى املوجاا  لعاادم صااالحية .ااا يف دعااوى أخاارى.   - 7

جة أخرى. عدم حتققه لاو كاان نظرهاا يف    شرطه. أن تكون يف مرحلة أو در

نف  الدرجة. مؤدى  ل  عدول إحدى دوائر حمك ة النقض عان حكام .اا    

ال ننااع نظااره ورصااله ريااه ماان  ات الاادائر . ال يصاالح أن يكااون سااببا لطلاا  

بطالنه و إعاد  نظره أمام أخرى استنادا لعدم صاالحية الادائر  الاص رصالي     

 ريه بعد العدول عنه. علة  ل .

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   
 

 إمـارات االتـحـاد

1 - 

- 

 

- 

 اختصاص احملاكم االحتادية وحدها باملنازعات بح االحتاد واالرراد.

اختصااااص القضاااال احمللااات لالماااارات جب ياااع املنازعاااات يف االماااار  عااادا        

 اد واالرراد. املنازعات الص تنشن بح االحت

االحتاااد يف هااذا اخلصااوص. مقصااوده . املعناات الواسااع للدولااة ماان ساالطاتها      

التشاااريعية والقضاااائية والتنفيذياااة وا هاااات احدارياااة للدولاااة كاااالوزارات       

واملصاحل واملؤسسات العامة الص .ا موازنة مساتقلة وتاديرها وتشارا عليهاا     

  الدولة مباشر  أو بواسطة اش اص القانون العام.

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

لسااانة  13ا  عياااات التعاونياااة اخلاضاااعة الحكاااام القاااانون االحتاااادي    - - 2

يف شنن ا  عيات التعاونية ليسي أحاد أجهاز  الدولاة وال وسايلة مان       1976

عتبارهاا أحاد أشا اص    وسائلها يف النهاوض  سائوليتها وحتقياق أهادارها . ا    

القانون اخلاص . مؤدى  ل . اختصاص القضال احمللاي حماار  أباو   بنظار     

الكاائن مقرهاا مديناة     دملا التعاونيةالدعاوي الص يقي ها العاملون يف  عية 

أبااو  . ال ينااال ماان  لاا  تااولي وزار  تن يااة اعت ااع الرقابااة والتفتااي  علاات    

زار  ويااادعت يف مواجهتهاااا بطلااا   نشااااطها ماااا داماااي مل ختتصااام تلااا  الاااو   

 موضوعي. أساس  ل  وعلته. 
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 إمـارات االتـحـاد 
 إمـارات االتـحـاد

 الصفحة القاعدة

 الفاة احلكام املطعاون ريااه هاذا النظار وقضاااره بعادم اختصااص القضااال         - 2

ية املقامة مان أحاد العااملح    احمللي حمار  أبو    والئيا بنظر الدعوى الع ال

يف مواجهة ا  عية املاذكور  وانعقااد االختصااص للقضاال االحتاادي. خطان       

 يف تطبيق القانون. يوج  نقضه وإعاد  الدعوى لل حك ة الع الية ا زئية.

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

اختصااااااص احملك اااااة االحتادياااااة العلياااااا دون غريهاااااا بالفصااااال يف تناااااازع  

االختصاص بح القضال االحتادي وا.يئات القضائية يف احمارات أو بح هيئة 

قضائية يف إمار  وهيئة قضاائية يف إماار  أخارى أو باح ا.يئاات القضاائية يف       

 1973لسنة  10من القانون االحتادي  33/9،10أية إمار  ري ا بينها. املاد  

 .2016لسنة  12يف شنن احملك ة االحتادية العليا املعدل بالقانون 

تنازع االختصاص يف هذا اخلصوص. مقصوده. ادعال كل جهاة مان ا هاات    

املشار إليها اختصاصها بنظر الدعوى أو ان تت لات كال منهاا عان نظرهاا أو      

 ان تصدر كل منها حك ا  يف الدعوى يناقض االخر.

اخلصااوم أنااذاك أو النائاا  العااام أن يررااع طلبااا  إىل احملك ااة  حااق كاال ماان 

االحتادية العليا  وج  عريضة تودع مكت  إدار  الدعوى لتعايح احملك اة   

 امل تصة.

يرتت  علات إياداع العريضاة وقاأ الساري يف الادعاوي املتناازع عليهاا حتات ياتم           

 الفصل يف تعيح احملك ة امل تصة. 

حماااكم دائاار  القضااال بإمااار  أبااو   وحماااكم   مثااال لتنااازع إجيااابي بااح  

مركز دبي املاالي العااملي ووقاأ الساري يف الطعان باالنقض حلاح الفصال يف         

 تنازع االختصاص. 

  

 254 30 (22/2/2021جلسة-ق. أ جتاري 15س  2020لسنة 1436 ،1340)الطعنان رق ا   

4 - 

 

- 

حدارية متت كاني اختصاص حماكم إمار  أبو    دون غريها باملنازعات ا

 متصلة بإحدى ا هات احدارية احمللية بإمار  أبو   .

اتعقاد االختصاص للقضال اححتادي متت كاني الدولة أو إحدى سلطاتها أو 

وزارتها أو أو أجنحتها أو مصاحلها أو هيئاتها أو مؤسسااتها العاماة طرراا يف    

 ظام العام. الدعوى سوال كاني مدعية أو مدعي عليها . تعلقه بالن

  

 397 49 (31/3/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

اساات الص عناصاار الااوالئي بااح القضااائح االحتااادي واحمللااي. ماان مسااائل        - 5

 الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغا  ال خيالأ القانون. 
  

 397 49 (31/3/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   



 
78 

 إمـارة أبوظبيــ  إمـارات االتـحـاد 
 إمـارات االتـحـاد

 الصفحة القاعدة

اختصاص القضال االحتادي بدعوى الغال قارار وزار  الداخلياة بتجرياد الطااعن      - 6

كااان وقااي صاادور القاارار الااوزاري    ماان رتبتااه ........... وصاارا مسااتحقاته متاات  

موضوع الدعوى ضا ن رتا  شاؤون. ............. وهاي جهاة احتادياة اناذاك. أسااس         

  ل  وعلته. مثال.

  

 397 49 (31/3/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

العاماااة لشااارطة عااادم انتقاااال العاااامليح بقطااااع شاااؤون .................. إىل القيااااد    - 7

 7بتعاديل بعاض احكاام القاانون      2016لسانة   1أبو    وجا  القاانون رقام    

يف شانن قاو  الشارطة واالمان بإماار  أباو  . بقاال تبعياتهم لاوزار            1977لسنة 

الداخليااة بعااد صاادور القااانون املااذكور. أساااس  لاا . انتقااال تبعيااتهم للهيئاااة          

بتعااديل املرسااوم   2017لساانة  3االحتاديااة للهويااة وا نسااية  وجاا  القااانون     

بإنشاااال هيئاااة احماااارات للهوياااة. ماااؤدى  لااا .    2004لسااانة  2بقاااانون احتاااادي 

اختصاص القضال االحتادي بدعوى الغال قرار وزار  الداخلية  بتجرياد الطااعن   

 من رتبته ......... لدى قطاع شؤون ............... علة  ل .

  

 397 49 (31/3/2021جلسة-أ مدني ع اليق .  15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

 إمـارة أبوظبي
1 - 

 

 

- 

أوامااار وتوجيهاااات صااااح  السااا و رئاااي  االدولاااة بصااافته رئيساااا  للدولاااة أو  

حاك ا  حمار  أبو    ثابة القانون الناراذ. ماؤدى  لا  . التصارا الصاادر      

 علت خالرها يعد  الفا  للقانون جيعله باطال . 

صاااح  الساا و رئااي  الدولااة  نااع بيااع األراضااي      التوجيهااات الصااادر  عاان 

الساكنية امل نوحااه لل ااواطنح ماان قبال احلكومااة يف إمااار  أبااو   إال بعااد   

إاام البنال و إقامة املنشنت مل تل  أو تعدل ما بنية توجيهات الحقة. التصرا 

 علت خالرها  الفة للقانون. أساس  ل  وعلته. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة  258  )الطعن رقم  

دعوى صحة ونفا  عقد البيع. مقصودها. تنفيذ التزامات البائع الاص مان شاننها     - 2

نقل امللكية لل شرتى باحلصول علت حكم يقاوم تساجيله مقاام تساجيل العقاد      

يف نقل امللكية. وجو  أن تفصل احملك ة يف ما يثار حول أسبا  وجود العقاد  

مه أو صحته او بطالنه. تعلق عقد البيع بقطعة أرض ساكنية   منحهاا   أو انعدا

من قبل احلكومة يف إمار  أبو   قبل إنشال املباني عليها بامل الفة للتوجيهات 

السااامية جيعاال عقااد البيااع باااطال  حيااول دون القضااال بصااحته ونفااا ه . التاازام        

 احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258 )الطعن رقم   
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 إمـارة أبوظبي 
 إمـارة أبوظبي

 الصفحة القاعدة

جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه األرض ورقا  لن  املااد    - 3

قيام سب  شرعت خيوله من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده ب 1270

احلق يف وضع يده علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها البنال 

علت سبيل البقال والقرار وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان        

 قي ة األرض. است الص حسن النية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

تعلااق البيااع باانرض سااكنية إنوحااة ماان احلكومااة قباال إاااام البنااال عليهااا     - 4

جيعله باطال  مل الفته األوامر السامية. ال يعتب ساببا مشاروعا  يف معنات املااد      

من قانون املعامالت املدنية جتيز لل شرتي طل  ال  األرضي بساب    1270

عليهااا يزيااد عاان قي ااة األرضااي مااع حساان النيااة. قضااال احلكاام  إحداثااه بنااال 

 بررض  ل  الطل . صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

5 - 

- 

 

- 

 اختصاص احملاكم االحتادية وحدها باملنازعات بح االحتاد واالرراد.

نازعاااات يف االماااار  عااادا   اختصااااص القضاااال احمللااات لالماااارات جب ياااع امل    

 املنازعات الص تنشن بح االحتاد واالرراد. 

االحتاااد يف هااذا اخلصااوص. مقصااوده . املعناات الواسااع للدولااة ماان ساالطاتها      

التشاااريعية والقضاااائية والتنفيذياااة وا هاااات احدارياااة للدولاااة كاااالوزارات       

عليهاا   واملصاحل واملؤسسات العامة الص .ا موازنة مساتقلة وتاديرها وتشارا   

 الدولة مباشر  أو بواسطة اش اص القانون العام. 

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

يف  1976لسنة  13ا  عيات التعاونية اخلاضعة الحكام القانون االحتادي  - 6

وساائلها يف   شنن ا  عيات التعاونية ليسي أحد أجهز  الدولة وال وسايلة مان  

النهاااوض  سااائوليتها وحتقياااق أهااادارها . اعتبارهاااا أحاااد أشااا اص القاااانون 

اخلاص . مؤدى  ل . اختصاص القضال احمللي حمار  أبو   بنظر الدعاوي 

الكاائن مقرهاا مديناة أباو  .      دملا التعاونيةالص يقي ها العاملون يف  عية 

اباة والتفتاي  علات نشااطها ماا      ال ينال من  ل  تولي وزار  تن ية اعت اع الرق 

دامي مل ختتصم تل  الاوزار  ويادعت يف مواجهتهاا بطلا  موضاوعي. أسااس       

  ل  وعلته. 
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 إمـارة أبوظبي 
 إمـارة أبوظبي

 الصفحة القاعدة

 الفاة احلكام املطعاون ريااه هاذا النظار وقضاااره بعادم اختصااص القضااال         - 6

حمار  أبو    والئيا بنظر الدعوى الع الية املقامة مان أحاد العااملح     احمللي

يف مواجهة ا  عية املاذكور  وانعقااد االختصااص للقضاال االحتاادي. خطان       

 يف تطبيق القانون. يوج  نقضه وإعاد  الدعوى لل حك ة الع الية ا زئية.

  

 215 26 (10/2/2021 جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

اختصااااااص احملك اااااة االحتادياااااة العلياااااا دون غريهاااااا بالفصااااال يف تناااااازع  

االختصاص بح القضال االحتادي وا.يئات القضائية يف احمارات أو بح هيئة 

قضائية يف إمار  وهيئة قضاائية يف إماار  أخارى أو باح ا.يئاات القضاائية يف       

 1973لسنة  10من القانون االحتادي  33/9،10ينها. املاد  أية إمار  ري ا ب

 .2016لسنة  12يف شنن احملك ة االحتادية العليا املعدل بالقانون 

تنازع االختصاص يف هذا اخلصوص. مقصوده. ادعال كل جهاة مان ا هاات    

املشار إليها اختصاصها بنظر الدعوى أو ان تت لات كال منهاا عان نظرهاا أو      

 ها حك ا  يف الدعوى يناقض االخر.ان تصدر كل من

حااق كاال ماان اخلصااوم أنااذاك أو النائاا  العااام أن يررااع طلبااا  إىل احملك ااة   

االحتادية العليا  وج  عريضة تودع مكت  إدار  الدعوى لتعايح احملك اة   

 امل تصة.

يرتت  علات إياداع العريضاة وقاأ الساري يف الادعاوي املتناازع عليهاا حتات ياتم           

 احملك ة امل تصة. الفصل يف تعيح 

مثااال لتنااازع إجيااابي بااح حماااكم دائاار  القضااال بإمااار  أبااو   وحماااكم     

مركز دبي املاالي العااملي ووقاأ الساري يف الطعان باالنقض حلاح الفصال يف         

 تنازع االختصاص. 

  

 254 30 (22/2/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2020لسنة 1436، 1340)الطعنان رق ا   

العااامليح بقطاااع شااؤون .................. إىل القياااد  العامااة لشاارطة    عاادم انتقااال - 8

 7بتعديل بعض احكام القاانون   2016لسنة  1أبو    وج  القانون رقم 

يف شنن قو  الشرطة واالمن بإمار  أبو  . بقال تبعياتهم لاوزار     1977لسنة 

تهم للهيئااة الداخليااة بعااد صاادور القااانون املااذكور. أساااس  لاا . انتقااال تبعياا  

بتعاديل املرساوم    2017لسانة   3االحتادية للهوياة وا نساية  وجا  القاانون     

بإنشااال هيئااة احمااارات للهويااة. مااؤدى  لاا .     2004لساانة  2بقااانون احتااادي  

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة  بتجرياااد  

 ..... علة  ل . الطاعن من رتبته ......... لدى قطاع شؤون ..........

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   
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 إمـارة أبوظبي 
 إمـارة أبوظبي

 الصفحة القاعدة

9 - 

 

- 

اختصاص حماكم إمار  أبو    دون غريها باملنازعات احدارية متت كاني 

 ا هات احدارية احمللية بإمار  أبو   .متصلة بإحدى 

اتعقاد االختصاص للقضال اححتادي متت كاني الدولة أو إحدى سلطاتها أو 

وزارتها أو أو أجنحتها أو مصاحلها أو هيئاتها أو مؤسسااتها العاماة طرراا يف    

 الدعوى سوال كاني مدعية أو مدعي عليها . تعلقه بالنظام العام. 

  

  
 397 49 (31/3/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم 

اساات الص عناصاار الااوالئي بااح القضااائح االحتااادي واحمللااي. ماان مسااائل        - 10

 الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغا  ال خيالأ القانون.
  

 397 49 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة بتجرياااد     - 11

الطاعن من رتبته ........... وصارا مساتحقاته متات كاان وقاي صادور القارار        

الااوزاري موضااوع الاادعوى ضاا ن رتاا  شااؤون. ............. وهااي جهااة احتاديااة         

 انذاك. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 397 49 (31/3/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

جواز االتفاق علت اختصاص حمك ة معينة بنظر النزاع. انعقاد االختصااص   - 12

أنااذاك لل حك ااة املتفااق عليهااا أو لل حك ااة الااص يقااع يف دائرتهااا مااوطن       

 املدعت عليه أو حمل إقامته أو حمل ع له. أساس  ل . مثال. 

  

  
 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160رقم  )الطعن

13 - 

 

 

 

- 

األواماار والتوجيهااات السااامية الااص تصاادر عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة   

بهذه الصفة أو بصفته  حاكم إمار  أيو   أو عن دياوان مساو وىل العهاد ال    

 تصة قانونا. يشرتا صدورها يف صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل

 أساس  ل  وعلته. 

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   
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 أمـــر أداء 
 أمــــــر أداء

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

- 

 

 

- 

 

إعالن املدين لش صه بنمر األدال الصادر ضده ورق الطرق املبينة يف الالئحة 

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية.جوازاستئناره خالل مخسة عشر يوما.

صاادور األماار بااالزام املؤسسااة املطعااون ضاادها األوىل وهااي مؤسسااة ررديااة       

نشار دون إعالناه   ومالكها املطعون ضده الثاني و إعالن األخاري باه بطرياق ال   

 لش صه ينفتح به ميعاد الطعن عليه باالستئناا.أساس  ل  وعلته. 

قضااال احلكاام بااررض الاادرع بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقريريااه بعااد      

  امليعاد.صحيح.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة971)الطعن رقم   

ساتند إىل ساب  قاائم ومشاروع مان يادعت       األصل يف الشاي  أناه أدا  وراال و ي    - 2

خالراه علياه عا ل احثباات.جواز إثباات عادم وجاو  ساب  مشاروع للشاي  أو           

إثبااات السااب  احلقيقااي حصااداره أو إثبااات الاات ل  منااه أو إخااالل املسااتفيد 

 بالتزاماته الناشئة عن العالقة االصلية الص من أجلها حرر الشي . مثال.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة971)الطعن رقم   

بطالن التكليأ بالورال يرت  عادم صادور أمار األدال. ال أثار لاه علات صاحة         - 3

عريضااة طلااا  استصاادار األمااار وماان ثااام صااحة اتصاااال املطالبااة القضاااائية      

 بالقضال. 

  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة 1190)الطعن رقم   

4 - 

 

- 

التكليأ بالورال كشرا لصدور أمر األدال يكاون بنياة وسايلة مان وساائل      

 احعالن احملدد  يف الالئحة التنظي ية لقانون األجرالات املدنية.

صحة احعالن بالتكليأ بالورال لصقا  علت مقر الشركة مصد  الشيكات 

مه. وحمل ع ل الطاعن ملا مل جيده القائم باحعالن ورراض ساكرتريه اساتال   

 النعت عليه بالبطالن. علت غري أساس. 

  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1190)الطعن رقم   

5 - 

 

 

- 

عدم إعالن املدين باألمر الصاادر ضاده بااألدال خاالل ثالثاة أشاهر مان تااريخ.         

مااان الالئحاااة  65صااادوره يرتااا  اعتباااار أمااار األدال كااانن مل يكااان. املااااد   

 ي ية لقانون احجرالات املدنية .التنظ

استئنارا علت أمر األدال الصادر ضده قبل انقضال  -الطاعن –إقامة املدين 

ثالثة أشهر مررقا  به نس ة من االمر باألدال يفيد عل ه اليقينت به وتتحقق به 

 الغاية من احعالن.  ال حمل للنعت باعتبار أمر األدال كنن مل يكن آنذاك. 

  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1190ن رقم )الطع  
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 أمـــر أداء 

 أمــــــر أداء

 الصفحة القاعدة

ماان الالئحااة التنظي يااة لقااانون  62شااروا ساالوك أماار األدال يف معناات املاااد   - 6

 احجرالات املدنية.   مثال.
  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم   

7 - 

- 

 إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. 

التاازام الاادائن ساالوك طريااق استصاادار أماار األدال إ ا مااا تااواررت يف املطالبااة  

ماان قاارار  لاا   1/ 63،62القضااائية الشااروا املنصااوص عليهااا باملااادتح 

نااع ماان ساالوكه هااذا الطريااق  طلاا  الفوائااد      . ال ن2020لساانة33الااوزرال 

 القانونية أو التعويض أو اختا  أي اجرال من احجرالات التحفظية. 

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

تعلق مطالبة الطاعن بإنفاا  عقاد جتااري لعادم ساداد األقسااا وحلاول بااقي          - 8

ة ورقااا  لبناود العقاد. تتااوارر بهاا شاروا ساالوك طرياق أماار      األقسااا املساتحق  

األدال الذي جي  اتباعه. قضال احلكم املطعون ريه بعدم ربول الدعوى لعدم 

ساالوكه. صااحيح. ال ينااال ماان  لاا  صاادور قاارار القاضااي املشاارا  كتاا    

 إدار  الدعوى بعدم إحالتها لقاضي األدال امل ت . أساس  ل  وعلته.

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464 )الطعن رقم  

9 - 

 

 

 

- 

إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. وجو  سالوك طرياق استصادار أمار     

األدال متت تواررت يف املطالبة القضائية الشروا املنصوص عليها يف املاادتح  

بعاااض بتعاااديل  2020لسااانة  33مااان قااارار  لااا  الاااوزرال    1/ 63،  62

 .2018لسنة 57أحكام قرار  ل  الوزرال 

 إجرالات استصدار األمر يف معنت املادتح املذكورتح.  مثال. 

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

10 - 

 

- 

 

- 

 

- 

السااند األ ناات. قيامااه مقااام النقااود يف الورااال وأدا  ماان أدوات االئت ااان حااح     

 يتض ن اجال  للورال. 

 إنشال السند اح نت قرينة علت وجود مقابل الورال لدى املدين املسحو  عليه. 

عدم جواز أن يت سا  حمارر الساند قبال احلامال حسان النياة بالادروع املبنياة          

 علت عالقته الش صية باملستفيد.

 حالاة  عدم قبول املعارضة يف ورال السند اح ناي أو االمتنااع عان الوراال إال يف    

 ضياع السند او ارالس حامله. أساس  ل . 

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   



 
84 

 أمـــر أداء 

 أمــــــر أداء

 الصفحة القاعدة

يا  كاني صافة  وى   يع الع ليات املتعلقة باألوراق التجارية أع ال جتارية أ - 11

الشاانن ريهااا وأيااا  كانااي صاايغة الع ليااات الااص أنشاانت ماان اجلااها. ماان بااح      

 األوراق التجارية. الك بيالة والسند األ نت حلامله والشي .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

مان قاانون املعاامالت     291ملاد  السند األ نت ورقة جتارية. شروطه يف معنت ا - 12

 التجارية. مثال.
  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

من قرار  ل  الوزرال رقام   62أمر األدال. شروطه وإجرالاته يف معنت املاد   - 13

لساانة  57بتعااديل بعااض احكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام    2020لساانة33

2018  .  

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  380، 330)الطعنان رق ا   

مان الالئحاة    7،  6إعالن األوراق القضائية. خضوعه ملاا تان  علياه املادتاان      - 14

التنظي يااة لقااانون احجاارالات املدنيااة. يسااتوى أن تكااون إااا يساابق املطالبااة   

أ بالوراااال أو كاناااي إاااا تقاااوم باااه  ورراااع الااادعوى كاالناااذارات والتكليااا 

 اخلصومة. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

وجو  تكليأ املدين بالورال قبل تقديم طل  استصدار أمر األدال بالطريقاة   - 15

بشاانن  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  6املنصااوص عليهااا باملاااد  

الئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية إ ا كاان ش صاا طبيعياا.    تعديل ال

اام احعالن بنحد الطرق املبينة يف املاد  املذكور  تغ  عن متابعاة احعاالن   

 بالطرق األخرى. علة  ل .

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

دال الذي تتجاو قي تاه النصاا  االنتهاائي حملك اة أول     جواز استئناا أمر األ - 16

درجة خالل مخسة عشر يوما  ورقا  لإلجرالات املقارر  الساتئناا األحكاام .    

عدم مراعا  مواعيد الطعن يرت  سقوا احلق ريه . تقضي به احملك اة مان   

 تلقال نفسها.

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

انتقااال القااائم باااحعالن إىل عنااوان الطاااعن املاابح بصااحيفة طلاا  أماار األدال    - 17

وقيامه بلصق احعالن علت املقر بعد ررض استالم ابنة أخيه. صاحيح. ماا دام   

 مل ينأ عالقته بابنة أخيه تل  الص اثبتها القائم باحعالن. 
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 أمر على عريضةــ  أداء أمـــر 
 أمــــــر أداء

 الصفحة القاعدة

17 - 

 

 

- 

اعالنه بصدور أمار األدال علات  ات العنوانوباذات الطريقاة بعاد طرقاه الباا         

وعدم خروج له أي ش  . صحيح. ماا دام الثاباي أناه هاو  ات العناوان الاذي       

 اختذه بطل  وقأ التنفيذ. 

ل وقضااال احملك ااة بسااقوا احلااق يف   تقريااره باالسااتئناا بعااد انتهااال األجاا   

 االستئناا معتب  تاريخ  ل  احعالن. صحيح. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

18 - 

 

 

 

- 

 

- 

جاااواز سااالوك طرياااق أمااار األدال يف املطالباااة بااااحخالل لعااادم ساااداد القي اااة     

ة بعاد راوات مواعياد اساتحقاقها أو بقي اة      االجيارية أو بسداد القي ة االجياري

اسااتغالل املياااه والكهربااال أو رد مبلاا  التاانمح بعااد ثبااوت انتهااال مااد  عقااد      

 االجيار.

مان قارار رئاي  دائار  القضاال       17شروطه واجرالته منصاوص عليهاا باملااد     

 . 2018لسنة25

 جواز التظلم من االمر باالدال علت العريضة أو استئناره. مثال.  

  

 1019 128 (5/10/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  48)الطعن رقم   

مسؤولية ساح  الشي  حلسا  غريه يف ماال اخلااص قبال املظهارين وحامال       - 19

الشااي  عاان أدال مقاباال الورااال إلاايهم مااا مل يثبااي عنااد االنكااار أن األصاايل     

وقاي إصادار   صاح  احلسا  املسحو  منه الشي  كان لديه مقابل الوراال  

الشي . اعتباره قد ساهم خبطن منه يف الضرر الواقاع علياه مان جارال ساح       

 تل  الشيكات  ا ال حيق له مطالبة األصيل بالتعويض. مثال. 

  

 1135 146 (6/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1044)الطعن رقم   

 أمر على عريضة

األمر بإجرال وقص. شرطه. عدم املسااس  اختصاص قاضي األمور املستعجلة ب - 1

بنصاال احلااق وتعلااق احجاارال باانمر مسااتعجل خيشاات معااه رااوات الوقااي. أصاال  

احلق يف هاذا اخلصاوص. مقصاود  . وجاو  القضاال بعادم االختصااص متات         

  انطوى الطل  يف جوهره علت مساس بنصل احلق.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   

تكييأ قاضي األمور املستعجلة حلقيقة الطل  أو احجرال املطلو  ريه وصاوال    - 2

 إىل اختصاصه أو عدم اختصاصه إا خيضع لرقابة حمك ة النقض.
  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   
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 عريضة أمر على 

 أمـر على عريضة

 الصفحة القاعدة

دعااوى املطعااون ضااده ا املسااتعجلة بطاارد الطاااعن ماان العااح حماال الناازاع          - 3

والتسااليم املؤسسااة علاات صاادور حكاام باابطالن عقااد بيعهااا الصااادر منهااا لااه  

ومنازعة الطاعن ريها بطلباه قي اة املنشاقت الاص أقامهاا علات األرض والثابتاة        

وى موضوعية مقامة مناه وأن حكام الابطالن مل يفصال     بتقرير اخلب  يف دع

ريهاااا واقتصااار علااات  ااارد تقريااار الااابطالن. خروجهاااا عااان والياااة القضاااال      

املسااتعجل. علااة  لاا . التفااات احلكاام عاان الاادرع بعاادم االختصاااص ورصااله   

 ريها.  الفة للقانون وخطن يف تطبيقه.

  

  
 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم 

التزام قاضي األمور الوقتية بالقضال بعدم االختصاص متت تبح له أن الطل   - 4

أو احجرال يقضي الفصل ريه املساس بنصل احلق أو عدم توارر اخلشاية مان   

روات الوقاي. انتهاال اخلصاومة بقضاائه بعادم االختصااص. ال يتبقات ريهاا ماا          

 جيوز إحالته حملك ة املوضوع.

  

  
 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم 

5 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد  بالقااانون رقاام      

ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ       

 عليها يف سجالت خاصة.  بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد

 2020لسنة  33سريان األحكام العامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم 

املتعلقة باالمر علت العرائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون     

له. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     إال بتسجي

يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املااد     2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

صااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد  اسااتئناا الطاااعن القاارار ال

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 أوال  وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. 

  

  
 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم 
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 أمر على عريضة 

 أمـر على عريضة

 الصفحة القاعدة

6 - 

 

 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

نة لسا  57من الالئحة التنظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة رقام       60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

جواز الطعن علت االمر الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا        

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

االسااتئناا يف احلكاام الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان    

قض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا     بااالن

 ريجوز الطعن عليه بالنقض يف هذه احلالة. مثال. 

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   

اتفاقياااة التعااااون القاااانوني والقضاااائي باااح دولاااة احماااارات العربياااة املتحاااد      - 7

ردنيااة ا.اايااة. اختصاااص قاااض التنفيااذ  حك ااة أبااو         وامل لكااة األ

االبتدائياااة بتنفياااذ االحكاااام واألوامااار واملساااتندات الصاااادر  مااان امل لكاااة    

األردنية ا.ااية بعد التحقق من توارر الشاروا الاص نصاي عليهاا االتفاقياة      

ري ا يتعلق بالسند التنفيذي. دون أن يبحث يف أساس الدعوى او النزاع الاذي  

عاادم جااواز   -در ريااه احلكاام او السااند أو التعاارض لفحاا  املوضااوع.    صاا

ررض الطل  إال إ ا تواررت احدى احلاالت املنصوص عليهاا حصارا  يف املااد     

 من االتفاقية املذكور . مثال.  19

  

 651 80 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  98)الطعن رقم   

8 - 

 

 

- 

 

- 

ز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع      االماار بتوقيااع احلجاا  

الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.القاضي 

اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   
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 أهليــةــ  أمر على عريضة 

 ى عريضةأمـر عل

 الصفحة القاعدة

اتفاقيااة التعاااون القااانوني والقضااائي بااح دولااة احمااارات العربيااة املتحااد     - - 9

وامل لكاااة األردنياااة ا.ااياااة. شاااروا االمااار بتنفياااذ االحكاااام القضاااائية      

 من االتفاقية. 12، 19،  18الصادر  من بلد لدى االخر. املواد 

صاة لادى البلاد املطلاو  إلياه احلكام       اقتصار مهم ا.يئاة القضاائية امل ت   -

علت التحقق إا إ ا كان قد تواررت ريه الشروا املنصاوص عليهاا يف هاذه    

 االتفاقية أم ال دون التعرض لفح  املوضوع. مثال. 

  

 1091 139 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  212)الطعن رقم   

 أهليــة

در أو مقدمة عقد معح وتوقيع ش   أخر يف ورود اسم شركة معينة يف ص - 1

 يل العقد قرينة علت أن من وقعة إمنا وقعة باسم وحلسا  الشركة بصارا  

 النظر عن اقرتان امسه بامسها إو إضارتها إليها. 

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  614 )الطعن رقم  

التحكايم علات اسام الشاركة وتذييلاه       اشت ال مقدمة العقد املتض ن شرا - 2

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقياع هاو مان نلا  أهلياة التصارا       

يف احلاااق حمااال التحكااايم. حاااق املتعاقاااد يف الت سااا  بصاااحة االتفااااق علااات  

التحكيم الذي تض نه هذا العقاد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا         

ي ن وقعاه نياباة عنهاا. علاة  لا .      بدعوى عدم أهلية االتفاق علات التحكايم را   

 مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  614 )الطعن رقم  

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون  - 3

عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم معررتاه القارال  والكتاباة          76ضده من الع ر 

وعاه يف التغرياار والغا  يف البياع ال يفيااد بطرياق اللازوم ضااعأ      وصاوال  إىل وق 

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

باة  املسجلح مت ذا من  رد بلوغه تل  السن وعدم معررته القارالا  والكتا 

 وقوعه يف الغ  والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة-ق . أ مدنت 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   
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 أهليــة 

 أهــليــــة

 الصفحة القاعدة

ام واألهلياة احجرائياة. وقاوع    وجو  أن تتوارر يف املطعون ضده أهلياة االختصا   - 4

الطعن معدوما متت ثبي أنه قد ررع علت ميي. ال يصاححه إجارال الحاق. علاة     

 ل .اقتصااار أثاار الاابطالن علاات اخلصاام املتااورت إ ا كااان املوضااوع قااابال         

للتجزئااة ومل يكاان التعاادد إجباريااا.بطالن الطعاان برمتااه بالنساابة إىل  يااع    

قابل للتجزئة أو كان التعدد إجباريا  املطعون ضدهم متت كان املوضوع غري 

 ورقا  للقانون املوضوعي الذي حيكم النزاع. 

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

القضااال بفسااخ العقااد ال يقباال التجزئااة. اختصااام املطعااون ضاادها األوىل رغاام  - 5

إقرار الطااعن باذل  وعادم اختصاامه      ثبوت وراتها قبل قيد الطعن بالنقض و

 ورثتها يبطل الطعن برمته وبالنسبة للج يع. تعلقة بالنظام العام.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

6 - 

- 

 وجو  توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.

الااذي ررااع الطعاان ماان امل ثاال القااانوني   وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت 

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا  

اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 7

دون املااادير. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير التصااافية 

 الشركة دون املصفت جيعله قد صدر من غري  ي صفة. غري مقبول.

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا  

 أوامر رئيس الدولة

1 - 

 

 

- 

بصااافته رئيساااا  للدولاااة أو  أوامااار وتوجيهاااات صااااح  السااا و رئاااي  االدولاااة 

حاك ا  حمار  أبو    ثابة القانون الناراذ. ماؤدى  لا  . التصارا الصاادر      

 علت خالرها يعد  الفا  للقانون جيعله باطال . 

التوجيهااات الصااادر  عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة  نااع بيااع األراضااي       

 إال بعااد الساكنية امل نوحااه لل ااواطنح ماان قبال احلكومااة يف إمااار  أبااو    

إاام البنال و إقامة املنشنت مل تل  أو تعدل ما بنية توجيهات الحقة. التصرا 

 علت خالرها  الفة للقانون. أساس  ل  وعلته. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 أوامر رئيس الدولة
 رئيس الدولةأوامر 

 الصفحة القاعدة

دعااوى صااحة ونفااا  عقااد البيااع. مقصااودها. تنفيااذ التزامااات البااائع الااص ماان     - 2

شااننها نقاال امللكيااة لل شاارتى باحلصااول علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام        

تسجيل العقاد يف نقال امللكياة. وجاو  أن تفصال احملك اة يف ماا يثاار حاول          

ه او بطالناه. تعلاق عقاد البياع بقطعاة      أسبا  وجود العقد أو انعدامه أو صاحت 

أرض سااكنية   منحهااا ماان قباال احلكومااة يف إمااار  أبااو   قباال إنشااال       

املباني عليها بامل الفة للتوجيهات السامية جيعل عقد البياع بااطال  حياول دون    

 القضال بصحته ونفا ه . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020 لسنة 258)الطعن رقم    

جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه األرض ورقا  لن  املااد    - 3

من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده بقيام سب  شرعت خيوله  1270

نال احلق يف وضع يده علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها الب

علت سبيل البقال والقرار وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان        

 قي ة األرض. است الص حسن النية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

البنااال عليهااا تعلااق البيااع باانرض سااكنية إنوحااة ماان احلكومااة قباال إاااام    - 4

جيعله باطال  مل الفته األوامر السامية. ال يعتب ساببا مشاروعا  يف معنات املااد      

من قانون املعامالت املدنية جتيز لل شرتي طل  ال  األرضي بساب    1270

إحداثااه بنااال عليهااا يزيااد عاان قي ااة األرضااي مااع حساان النيااة. قضااال احلكاام  

 بررض  ل  الطل . صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258 )الطعن رقم   

عاادم مساااع الاادعوى املتعلقااة بااالطعن يف املراساايم االحتاديااة الصااادر  بانهااال     - 5

بشانن   2008لسانة   11من املرسوم بقانون احتادي رقام   116اخلدمة. املاد  

اضاعح  املوارد البشرية يف احلكومة االحتادياة املعادل. ساريان  لا  علات اخل     

يف شانن قاو  الشارطة واالمان. يساتوي       1976لسانة 12الحكام القانون رقام  

تعلقااه بقاعااد  موضااوعية أو إجرائيااة أو ان يكااون املرسااوم الصااادر بانهااال        

 اخلدمة احتاديا أو امرييا. أساس  ل  وعلته. 

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

إحالة الطاعن للتقاعد  وج  مرسوم امريي مانع من مساع دعوى طعنه ري ا ثبوت  - 6

قاارره هاااذا املرساااوم. انتهاااال احلكااام إىل عااادم قباااول الااادعوى تسااااوية يف النتيجاااة  

 واحلكم بعدم مساعها. النعي املتعلق بذل  أيا كان وجه الرأي ريه منتج.

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   
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 أوراق جتاريةــ  أوامر رئيس الدولة

 أوامر رئيس الدولة

 الصفحة القاعدة

7 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ا نسية املكتسبة ساوال كاناي تكام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة        

قارار رئاي  الدولاة    سريانها من تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا.     

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ للحصول علات ا نساية تكام القاانون      

 وسريان أثارها بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.

 لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ    مااؤدي

اسااتك ال احجاارالات املطلوبااة وصاادور املرسااوم االحتااادي  نحهااا لااه. علااة    

  ل .

انتهال احلكم إىل ررض طلا  ضام ماد  خدماة الطااعن الساابقة علات تااريخ         

حصاااوله علااات ا نساااية لااادى جهاااة احدار  واحتساااابها ضااا ن ماااد معاشاااه       

 . صحيح. التقاعدي

الاذي جيياز ملان     2019/  23ثبوت إحالته للتقاعد قبال صادور القاانون رقام     

حصل علت جنسية الدولة طل  ضم مد  خدمته الساابقة علات احلصاول علات     

من املرت  الذي ياؤدي   526/5ا نسية علت أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 

راد ضا ها  علت أساساه االشارتاكات بتااريخ تقاديم طلا  الضام عان املاد  املا         

 وانتهال احلكم علت تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح. 

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79)الطعن رقم   

 أوراق جتارية
 

مان يادعت    األصل يف الشاي  أناه أدا  وراال و يساتند إىل ساب  قاائم ومشاروع        - 1

خالراه علياه عا ل احثباات.جواز إثباات عادم وجاو  ساب  مشاروع للشاي  أو           

إثبااات السااب  احلقيقااي حصااداره أو إثبااات الاات ل  منااه أو إخااالل املسااتفيد 

  بالتزاماته الناشئة عن العالقة االصلية الص من أجلها حرر الشي . مثال.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

الع ليااات املتعلقااة باااالوراق التجاريااة أيااا كانااي صاافة  وى الشاانن ريهااا و أيااا  - 2

 كاني طبيعتها تعد أع اال  جتارية أساس  ل . مثال. 
  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   



 
92 

 أوراق جتارية 

 أوراق جتارية

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

- 

- 

 

- 

السااند األ ناات. قيامااه مقااام النقااود يف الورااال وأدا  ماان أدوات االئت ااان حااح     

 يتض ن اجال  للورال. 

 إنشال السند اح نت قرينة علت وجود مقابل الورال لدى املدين املسحو  عليه. 

بال احلامال حسان النياة بالادروع املبنياة       عدم جواز أن يت سا  حمارر الساند ق   

 علت عالقته الش صية باملستفيد.

عدم قبول املعارضة يف ورال السند اح ناي أو االمتنااع عان الوراال إال يف حالاة      

 ضياع السند او ارالس حامله. أساس  ل . 

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

ع الع ليات املتعلقة باألوراق التجارية أع ال جتارية أيا  كاني صافة  وى   ي - 4

الشاانن ريهااا وأيااا  كانااي صاايغة الع ليااات الااص أنشاانت ماان اجلااها. ماان بااح      

 األوراق التجارية. الك بيالة والسند األ نت حلامله والشي .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

مان قاانون املعاامالت     291السند األ نت ورقة جتارية. شروطه يف معنت املاد   - 5

 التجارية. مثال.
  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

،  593، 592، 591الساااند اح ناااي. و يفتاااه و احكاماااه يف معنااات املاااواد  - 6

 التجارية. مثال. من قانون املعامالت  594
  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

7 - 

- 

 

- 

 من قانون املعامالت التجارية.  414خطا  الض ان. مقصوده. يف معنت املاد  

حاق املساتفيد منااه يف صارا قي تاه  جاارد طلباه  لا  ماان البنا  املصادر لااه         

 البن  غري متض ن ألية شروا. خالل مد  سريانه متت أصدره

ع ل إثبات أن خطاا  الضا ان قاد صادر متضا نا  شاروطا  أو الزاماا  لتقاديم         

 مستندات يقع علت عاتق الع يل. مثال.  

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   

هارين وحامال   مسؤولية ساح  الشي  حلسا  غريه يف ماال اخلااص قبال املظ    - 8

الشااي  عاان أدال مقاباال الورااال إلاايهم مااا مل يثبااي عنااد االنكااار أن األصاايل     

صاح  احلسا  املسحو  منه الشي  كان لديه مقابل الوراال وقاي إصادار    

الشي . اعتباره قد ساهم خبطن منه يف الضرر الواقاع علياه مان جارال ساح       

 ال. تل  الشيكات  ا ال حيق له مطالبة األصيل بالتعويض. مث

  

 1135 146 (6/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  1044)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة

1 - 

 

 

- 

- 

التزام احملك اة بااحلكم بابطالن حكام التحكايم إ ا وجادت أن موضاوع        

كاايم ريهااا أو  الفااة للنظااام العااام     الناازاع ماان املسااائل الااص ال جيااوز التح    

 واألدا  بالدولة. 

 النظام العام يف هذا اخلصوص. مقصود   .

الدعوى بطل  رسخ عقد احجيار اا املسااطحة واحخاالل وتساليم العاح بساب       

اححالل بااللتزامات الوارد  بالعقد ااا ال تتصال  صالحة عاماة تتعلاق بالنظاام       

حكاايم. الاادرع باابطالن حكاام التحكاايم    العااام. جااواز أن تكااون حماااَل للت  

املؤسااا  علااات أنهاااا مسااانلة تتعلاااق بالنظاااام العاااام يف الدولاااة ال جياااوز ريهاااا     

 التحكيم. علت غري أساس. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15 س 2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

2 - 

- 

 رق ما اتفق عليه.التزام املستنجر برد العح املؤجر  عند انتهال عقد احجيار و

مان قاانون    15التزامه بالورال بكامال االلتزاماات املنصاوص عليهاا يف املااد       

إجيار األماكن من سداد قي ة استهالك املال والكهرباال وا.ااتأ وقي اة أي    

أضااارار يكاااون قاااد حلقهاااا باااالعح وأي رساااوم أخااارى يلتااازم بااادرعها قانوناااا  

التسليم الفعلي للعاح املاؤجر  ماا     وباألجر  من تاريخ  نهاية العقد وحتت تاريخ

 مل يتم االتفاق علت غري  ل   مثال. 

  

 203 24 (9/2/2021جلسة -ق . أ إجيارات 15س  2020لسنة  56)الطعن رقم   

حاااق املسااااطحة. مقصاااوده  . خضاااوع املبااااني والغاااراس املقاماااة علااات األرض   - 3

املدنيااة مااا مل يوجااد ماان قااانون املعااامالت  785اسااتنادا  إليااه ألحكااام املاااد  

 اتفاق علت غري  ل . أساس  ل . 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  46م )الطعن رق  

حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراضي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة      - 4

بشنن التسجيل العقااري بإماار     2005لسنة  3من القانون  14، 10املادتان 

و  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع اال احدار . حترياار    أبا 

عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األدار  ال يسري عليه 

 احلظر املذكور. مثال.

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  46م )الطعن رق  

5 - 

 

 

املنتفاااع باااه باااندال ضاااريبة القي اااة املضاااارة  التااازام املساااتنجر للعقاااار بوصااافه 

. أسااس  لا     2017لسانة   8املنصوص عليها باملرسوم بقاانون احتاادي رقام    

 وعلته. 
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 إجيــار
 إجيــار

 الصفحة القاعدة

قضال احلكم باررض دعاوى الطاعناه باالزام املطعاون ضاده املساتنجر للعاح          - 5

ال ضااريبة القي ااة املضااارة بقالةعاادم وجااود مصاادر اللزامااه بهااا .  الفااة   بااند

 للقانون وخطن يف تطبيقه.

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات 15س  2021لسنة  5 )الطعن رقم  

وجو  أن تتصدى  نة طعون النقض علت االحكام الصادر  من  ان راض   - 6

وضااوع متاات كانااي قااد انتهااي إىل نقااض     املنازعااات االجياريااة للفصاال يف امل 

.  2018لساانة  25ماان قاارار مسااو رئااي  دائاار  القضااال   12احلكاام. املاااد  

 مثال.

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

احعااالن بالنشاار ال يكااون صااحيحا إال إ ا ساابقته حتريااات يااتم التحقااق ماان     - 7

إعالناه لاي  لاه ماوطن أو حمال إقاماة أو ماوطن  تاار أو          خال.ا أن املطلو 

حمل ع ل. استقالل إجرالات إعالن الصحيفة عان إجارالات إعاالن احلكام     

يف هذا اخلصوص. مؤدى  ل . ما يلحق إجرالات إعالن أحده ا مان عيا  ال   

أثر له علات االخار. احعاالن بااحلكم الاذي ينفاتح باه ميعااد الطعان جيا  أن           

سااتقلة عاان تلااا  الااص ساابقي احعااالن بالنشاار لصاااحيفة       تساابقه حتريااات م  

 الدعوى. 

  

 880 109 (7/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   

إعالن الطاعنة باحلكم االبتدائي بطريق النشر دون أن يسبقه حتريات بنناه   - 8

عااد الطعان   لي  .ا ماوطن أو حمال إقاماة أو ماوطن  تاار. يبطلاه. اعتباار مي       

عليه باالستئناا ما زال منفتحا ما دام قد ختلفي عن احلضور امام  نة أول 

درجة ومل تقدم مذكر  بادراعها.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار        

 وقضاره بعدم قبول االستئناا لررعه بعد امليعاد. خطن يف تطبيق القانون.

  

 880 109 (7/9/2021جلسة -رات ق . أ اجيا 15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   

وجااو  أن تتصااادي  ناااة الااانقض للفصااال يف املوضاااوع إ ا نقضاااي احلكااام   - 9

املطعون رياه كلاه أو بعضاه ماا مل يكان احلكام املطعاون رياه قضات بعادم           

االختصااص أو عادم القبااول. نقاض احلكام القاضااي بعادم قباول االسااتئناا       

تئناا لتقااول كل تهااا يف  لررعااه بعااد امليعاااد يوجاا  اححالااة إىل  نااة االساا      

 املوضوع.

  

 880 109 (7/9/2021ق . أ اجيارات جلسة  15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   
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 نة رض املنازعات االجيارية. وجو  أن احا  الادراع ا اوهري لل صاوم      - 10

 ها علت أسبا  واضحة يتابح ريهاا ماا اسات ل  ثبوتاه مان       وأن تنس  حك

الوقااائع وطريقااة هااذا الثبااوت. وجااو  أن يتضاا ن حك هااا مااا يط اائن املطلااع  

عليااه إىل ان اللجنااة قااد أحاطااي بوقااائع الاادعوى وبندلتهااا وحمصااي األدلااة        

 وحققي  ما ساقه اخلصوم من دراع جوهري. مثال. 

  

 906 113 (14/9/2021جلسة -. أ اجيارات  ق 15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

11 - 

 

 

 

- 

التاازام املسااتنجر عنااد انقضااال عقااد االجيااار باارد الشاا  املااؤجر باحلالااة الااص   

كان عليها. حقه يف الرجوع علت املؤجر  ا انفقه من انشالات أو إصالحات 

متت كاني ملنفعة الشا  املاؤجر أو صايانته. لاي  لاه حاق الرجاوع إ ا كاناي         

 املستنجر الش صية ما مل يتفق علت غري  ل .  ملنفعة

حق املؤجر يف مطالبة املستنجر بهدم البنال الذي احدثه يف الشا  املاؤجر ولاو    

بااإ ن املااؤجر أو أن يت لكااه يقي تااه مسااتحق القلااع إن كااان هدمااه مضاارا         

 بالعقار. مثال. 

  

 906 113 (14/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

12 - 

 

 

 

- 

 

- 

جاااواز سااالوك طرياااق أمااار األدال يف املطالباااة بااااحخالل لعااادم ساااداد القي اااة     

االجيارية أو بسداد القي ة االجيارية بعاد راوات مواعياد اساتحقاقها أو بقي اة      

اسااتغالل املياااه والكهربااال أو رد مبلاا  التاانمح بعااد ثبااوت انتهااال مااد  عقااد      

 االجيار.

مان قارار رئاي  دائار  القضاال       17عليهاا باملااد    شروطه واجرالته منصاوص  

 . 2018لسنة25

 جواز التظلم من االمر باالدال علت العريضة أو استئناره. مثال.  

  

 1019 128 (5/10/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  48)الطعن رقم   

 سااندات عقااود االجيااار املسااجلة لاادى دائاار  البلااديات والنقاال بإمااار  أبااو      - 13

تنفيذية. جيوز التنفيذ  وجبها ري ا يتعلق باملطالبة باالجر  املتاخر  واملطالبة 

باالخالل والتسليم لعدم الورال بقي ة األجار  بعاد انقضاال املواعياد املنصاوص      

ماان تاااريخ اعااالن املسااتنجر بالسااند التنفيااذي وتكليفااه         11عليهااا باملاااد    

 بالورال. أساس  ل . مثال. 

  

  
 1152 149 (21/12/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  55طعن رقم )ال
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 ب ( )
 ــ بــيـــ وك ــ بـطـــالن ــ بـنـــ بــــدل

 بدل

 الصفحة القاعدة

 بــــدل

   21 إجـــــازة صــ:  راجــــ   

 بـطـــالن
 

1 - 

 

 

- 

األطراا يف إجرالات التحكيم مع عل ه بوقوع  الفة التفااق  است رار أحد 

التحكايم أو حلكاام مان أحكااام قاانون التحكاايم إاا جيااوز االتفااق علاات      

  الفته وعدم اعرتاضه يف امليعاد. اعتباره نزوال  عن حقه يف االعرتاض.

تقديم التحكيم موضوع الدعوى حملكم واحاد دون هيئاة مكوناة مان ثالثاة      

الفة لشرا التحكيم وعدم اعرتاض الطاعن علت  لا . ال يقبال   أعضال بامل 

  منه النعي بعد  ل  ببطالن حكم التحكيم .ذا السب .

  

 16 1 (4/1/2021جلسة -يق . أ جتار 15س  2020لسنة  1051)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

مااان قاااانون   397دعاااوى عااادم نفاااا  تصااارا املااادين يف حاااق الااادائن. املااااد     

 ة. مقصودها. شرطها.املعامالت املدني

وجو  أن يكاون الادين حاال األدال وساابقا  يف نشانته علات صادور التصارا         

  العب  بتاريخ نشول احلق ال بتاريخ استحقاقه. مثال. املطعون ريه.

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58ر )الت اس إعاد  النظ  

3 - 

 

 

 

- 

الصاحة والابطالن للقاانون الاذي اختاذت يف      احجرالات. خضوعها مان حياث    

 لااه. بقارهااا صااحيحة ومعتااب  متاات كانااي كااذل  ورقااا  .ااذا القااانون ولااو   

صاادر بعاادها قااانون بعتبهااا باطلااة ورقااا  ألحكامااه والعكاا  إال إ ا ناا        

 القانون علت خالا  ل  كنثر رجعي لنفا ه.

أسااس  -ل يف  لهخضوع األثار املرتتبة علت احجرال للتشريع الذي   االجرا

  ل . 

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

وجو  إعالن اخلصم باحجرال خالل امليعاد متت كان القانون قاد نا  علات     - 4

ميعاد حت ت الختا  هذا احجرال.خضوع الرتاخي يف اختا  احجرال خالل هذا 

وص عليهااا يف هااذا القااانون متاات كااان قااد باادأ  امليعاااد لألثااار وا اازال املنصاا

وانقضت يف  له ولو كان قد صدر بعد انقضال هذا امليعاد قانون أخار يلغات   

 أو يعدل هذه األثار.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   



 
97 

 بـطـــالن 
 بــطـــــالن

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

 

- 

 

 

- 

مان قارار  لا  الاوزرال      6األوراق القضائية. كيفيته يف معنات املااد     إعالن

 57بتعااديل بعااض أحكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام    2020لساانة 33رقاام 

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018لسنة 

التزام القائم باحعالن يف حاال احعاالن بوساائل االتصاال احلديثاة املنصاوص       

( مان املااد  املاذكور  بالتنكاد مان أن هاذه       1ا يف الفقار  )أ( مان البناد)   عليه

 الوسيلة أيا كاني خاصة باملعلن إليه.

اعتبار احعالن منتجا  ألثاره من تاريخ وصول الفاك  أو تاريخ ارسال البيد 

االلكرتونااي أو رساااالة ا.ااااتأ احمل اااول أو أي ماان وساااائل تقنياااة املعلوماااات   

 ة. أساس  ل . املسجلة أو الصوتي

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

6 - 

- 

 

- 

 

- 

 التزام املدعي بإقامة الدليل علت ما يدعيه ولل دعت عليه نفيه. 

ال التازام علات القاضااي يف املساائل املدنيااة بتكلياأ اخلصااوم بتقاديم الاادليل      

 ضيات هذا الدراع.علت دراعهم أو لفي نظرهم إىل مقت

ال تثري  عليه إن هو التفاي عان طلا  أي مان اخلصاوم  اطباة أي جهاة مان         

 ا هات  لتهيئة الدليل له.

مثااال يف إثبااات املعلاان حصااول احعااالن عاان طريااق رسااالة نصااية بنجااا  علاات    

 هاتأ حم ول خي  املعلن إليه وعدم تقديم األخري دليال  يثبي عدم وصو.ا. 

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

بطااالن كاال شاارا يف عقااد الاارهن التاانمي  يقضااي بت لياا  العااح املرهونااة    - 7

للدائن املرتهن يف مقابل دينه إ ا مل ياؤده الاراهن يف األجال املعاح أو أشارتاا      

ظاام العاام   بيعها دون مراعا  احجرالات املنصوص عليها يف القانون. تعلقه بالن

ولو   باتفاق الحق. تقضي به احملك ة من تلقال نفساها. علاة  لا  . اقتصاار     

 البطالن علت الشرا دون أن نتد إىل الرهن  اته. 

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

8 - 

- 

 اعالن الشركات. إجرالاته. أساس  ل .

احعالن ما عست أن يكون حتي ياده مان بياناات تعاح     وجو  أن يقدم طال  

علاات اجرائااه . التاازام القااائم باااحعالن بالتاكااد ماان الوساايلة الااص ينفااذ بهااا     

 احعالن. 
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تض ن عقد الع ل رقم ا.اتأ األرضي واحمل ول للشركة الطاعناه وبريادها    - 8

ل سجلها التجاري ورخصها بيانا  ألرقام هواتفهاا وتضا ن   االلكرتوني واشت ا

املطعون ضده صاحيفة الادعوى عنواناا وبريادا مغااير ورقام هااتأ ال خيصاها         

 يرت  بطالن احعالن.

  

 123 15 (20/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة   378)الطعن رقم    

طاالن احعاالن بصاحيفة ارتتاا      عدم انعقاد اخلصومة بح طرريها متت ثباي ب  - 9

الدعوى. أثر  لا . زوال اخلصاومة كانثر لل طالباة القضاائية ووجاو  إعااد         

الاادعوى إىل حمك ااة أول درجااة .علااة  لاا . اعتبااار ررااع الطعاان يف حكاام        

 احعالن بالطلبات املعروضة أمام حمك ة أول درجة.

  

 123 15 (20/1/2021ة جلس-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة   378)الطعن رقم    

إعالن صحيفة الدعوى بطرياق النشار يف الصاحأ طرياق اساتثنائي. ال جياوز        - 10

ساالوكه مااا مل يسااتنفد طالاا  احعااالن كارااة الوسااائل امل كنااة حعااالن         

خص ه. تقدير كفاية التحريات الص تسبق احعالن بطريق النشر. من سلطة 

 يح. أساس  ل  وعلته. مثال. حمك ة املوضوع. ما دام سائغا  له سنده الصح

  

 129 16 (25/1/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871عنان رق ا )الط  

11 - 

 

 

 

 

- 

نسبية أثر الطعان. مؤداهاا. أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال حياتج باه إال          

علت مان رراع علياه. االساتثنال. إرااد  اخلصام مان الطعان املرراوع مان غاريه أو            

الحتجاج عليه بالطعن املرروع علت غريه. حاالت  ل . االحكاام الصاادر  يف   ا

موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضاامن أو يف دعاوى يوجا  القاانون     

 ريها اختصام اش اص معينح. علة  ل .

مؤدي  ل . صدور احلكام علات مادينح متضاامنح وطعان أحادهم رياه دون        

كام بالنسابة للطااعن نقضاه  كاذل  بالنسابة       الباقح يرتت  علات نقاض احل  

 لألخرين ولو مل يطعنوا.   

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1400، 871)الطعنان رق ا   

صاادور احلكاام علاات ماادينح بالتضااامن وطعاان أحاادهم بااالنقض والقضااال        - 12

مل يطعنااوا ريااه  باابطالن اعااالن لصااحيفة الاادعوى يسااتتبع نقضااه للباااقح ولااو

 بالنقض. مثال.

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

بطااالن التكليااأ بالورااال يرتاا  عاادم صاادور أماار األدال. ال أثاار لااه علاات صااحة      - 13

 عريضة طل  استصدار األمر ومن ثم صحة اتصال املطالبة القضائية بالقضال. 
  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190طعن رقم )ال  
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14 - 

 

- 

التكليأ بالورال كشرا لصدور أمر األدال يكاون بنياة وسايلة مان وساائل      

 احعالن احملدد  يف الالئحة التنظي ية لقانون األجرالات املدنية.

تكليأ بالورال لصقا  علت مقر الشركة مصد  الشيكات صحة احعالن بال

وحمل ع ل الطاعن ملا مل جيده القائم باحعالن ورراض ساكرتريه اساتالمه.    

 النعت عليه بالبطالن. علت غري أساس. 

  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم   

15 - 

 

 

- 

الصاادر ضاده بااألدال خاالل ثالثاة أشاهر مان تااريخ.         عدم إعالن املدين باألمر 

مااان الالئحاااة  65صااادوره يرتااا  اعتباااار أمااار األدال كااانن مل يكااان. املااااد   

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية .

استئنارا علت أمر األدال الصادر ضده قبل انقضال  -الطاعن –إقامة املدين 

يفيد عل ه اليقينت به وتتحقق به ثالثة أشهر مررقا  به نس ة من االمر باألدال 

 الغاية من احعالن.  ال حمل للنعت باعتبار أمر األدال كنن مل يكن آنذاك. 

  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم   

حق كل من املتعاقدين أن حياب  ماا اساتوراه ماا دام املتعاقاد األخار مل يارد         - 16

تسل ه منه أو مل يقدم تنمينا  لض ان  ل . انطباق االحكام اخلاصاة  إليه ما 

تق احلب  هذا يف أحوال إحنالل العقود امللزمة للجانبح لسب  من أسابا   

الابطالن أو الفساخ أو احلغااال أو ااحقالاة. أسااس  لاا  . ماؤداه. عادم جااواز أن       

أو قضت ببطالنه إال يستع ل البائع حقه يف اسرتداد املبيع إ ا ما انفسخ البيع 

 بعد أن يؤدي لل شرتى ما هو مستحق عليه ورقا  لألحكام اخلاصة بذل . 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

17 - 

 

 

- 

أوامااار وتوجيهاااات صااااح  السااا و رئاااي  االدولاااة بصااافته رئيساااا  للدولاااة أو  

قانون الناراذ. ماؤدى  لا  . التصارا الصاادر      حاك ا  حمار  أبو    ثابة ال

 علت خالرها يعد  الفا  للقانون جيعله باطال . 

التوجيهااات الصااادر  عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة  نااع بيااع األراضااي       

الساكنية امل نوحااه لل ااواطنح ماان قبال احلكومااة يف إمااار  أبااو   إال بعااد   

ما بنية توجيهات الحقة. التصرا إاام البنال و إقامة املنشنت مل تل  أو تعدل 

 علت خالرها  الفة للقانون. أساس  ل  وعلته. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 دعااوى صااحة ونفااا  عقااد البيااع. مقصااودها. تنفيااذ التزامااات البااائع الااص ماان    - 18

شااننها نقاال امللكيااة لل شاارتى باحلصااول علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام        

تسجيل العقاد يف نقال امللكياة. وجاو  أن تفصال احملك اة يف ماا يثاار حاول          

أسبا  وجود العقد أو انعدامه أو صاحته او بطالناه. تعلاق عقاد البياع بقطعاة       

أرض سااكنية   منحهااا ماان قباال احلكومااة يف إمااار  أبااو   قباال إنشااال       

اني عليها بامل الفة للتوجيهات السامية جيعل عقد البياع بااطال  حياول دون    املب

 القضال بصحته ونفا ه . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

ألرض ورقا  لن  املااد   جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه ا - 19

من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده بقيام سب  شرعت خيوله  1270

احلق يف وضع يده علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها البنال 

علت سبيل البقال والقرار وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان        

 ية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا .قي ة األرض. است الص حسن الن

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

تعلااق البيااع باانرض سااكنية إنوحااة ماان احلكومااة قباال إاااام البنااال عليهااا     - 20

جيعله باطال  مل الفته األوامر السامية. ال يعتب ساببا مشاروعا  يف معنات املااد      

قانون املعامالت املدنية جتيز لل شرتي طل  ال  األرضي بساب    من 1270

إحداثااه بنااال عليهااا يزيااد عاان قي ااة األرضااي مااع حساان النيااة. قضااال احلكاام  

 بررض  ل  الطل . صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

21 - 

 

- 

 

 

- 

رها أو انتفائها يف الادعوى مان مساائل    حتري صفة اخلصوم واست الص توار

 الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع بالفصل ريها.

الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت كان احلق املطلو  ريهاا موجاودا    

يف مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعت 

 له. 

ة الادعوى التحكي ياة والاذي قاام     اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيف    

احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة والبياناات يف صاندوق البياد       

 وعقد احجيار ال يصلح سببا لطل  بطالن حكم التحكيم. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   
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ثباااوت الصااافة يف الااادعوى التحكي ياااة للطاعناااه الثانياااة متااات كاناااي هاااي     - 22

الضامن للطاعنه األوىل يف عقاد احجياار لاألرض حمال النازاع وماا عليهاا مان         

ابنياااة و إنشاااالات. انتهاااال احلكااام إىل هاااذه النتيجاااة وقضاااال باااررض الااادرع  

ها ليسي ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة الطاعنة الثانية املؤس  علت ان

 طررا  يف اتفاق التحكيم. صحيح. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

23 - 

 

 

- 

- 

مااان قااارار  6اعاااالن األوراق القضاااائية. إجرالاتاااه وكيفيتاااه يف معنااات املااااد   

بتعاديل بعاض أحكاام قارار  لا  الاوزرال        2020لسنة  33 ل  الوزرال 

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018ة لسن 57

 اعتبار ورقة احعالن حمررا  رمسيا  وحجة  ا ورد ريها.

نعي الطاعن بعادم وصاول احعاالن إلياه. غاري مقباول ماا دام الثاباي أن القاائم          

باااحعالن قااد اثبااي إعالنااه عاان طريااق رسااالة نصااية علاات هاتفااه ومل يقاادم        

 خالا  ل .  الطاعن ما يثبي

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

ماان الالئحااة   50بطااالن احلكاام. قصااره علاات حاااالت معينااة أوردتهااا املاااد       - 24

لسانة   57التنظي ية لقانون احجرالات املدنية الصاادر  بقارار  لا  الاوزرال     

ي  ماان بينهااا عاادم التوقيااع علاات . لاا2020لساانة  33املعدلااة بااالقرار  2018

حمضاار جلسااة النطااق باااحلكم. نعااي الطاااعن علاات احلكاام بااالبطالن لعاادم 

 توقيع حمضر جلسة النطق به. علت غري أساس. أساس  ل  وعلته.

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

ي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة     حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراض - 25

بشنن التسجيل العقااري بإماار     2005لسنة  3من القانون  14، 10املادتان 

أباو  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع اال احدار . حترياار     

عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األدار  ال يسري عليه 

 احلظر املذكور. مثال. 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46لطعن رقم )ا  

التزام طال  احعالن بنن يقدم ما عست أن يكاون حتاي ياده مان بياناات       - - 26

تعح علت اجرائه. التزام القائم بااحعالن باجرائاه بالوساائل املنصاوص عليهاا      

االعاالن بالوسايلة   قانونا راال جيانح إىل غريهاا مان الوساائل إال يف حاال تعاذر        

االصلية املوصورة باملااد  السادساة مان الالئحاة التنظي ياة لقاانون احجارالات        

 املدنية.  
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إدالل املطعون ضده برقم هاتأ غري صحيح للشركة الطاعنة ومغايرا  للثابي  - 26

رى الدقااة ومااع كونااه كااان  يف األوراق املقدمااة ماان املطعااون ضااده ودون حتاا 

مو فا  سابقا  لديها إا تعذر معه اجرال احعالن بهذه الوسيلة. يبطله. وجاو   

القضااال باابطالن إعااالن صااحيفة الاادعوى وإعادتهااا  إىل حمك ااة أول درجااة   

متاات ثبااي عاادم حضااور الطاعنااة امااام حمك ااة أول درجااة أو اثيلااها اثاايال   

 صحيحا .

  

 414 51 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

بطااالن عقااد الشااركة متاات ثبااي أن الشااركال يف الشااركة  ات املسااؤولية     - 27

احملاادود  اثبتااوا علاات خااالا مااا هااو ثابااي بهااا ماان واقااع حصصااهم أو حصااة    

احدهم. اعتباره حتايال  علت القانون جيوز إثباتاه بكاراة طارق احثباات ساوال      

 اقدين اوالغري. أساس  ل  وعلته. بالنسبة لل تع

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

28 - 

 

 

 

- 

الصورية. مقصودها.   عدم جواز إثبات أي من طريف العقد الثاباي بالكتاباة   

صورتيه إال بالكتابة ما مل يكن هنااك غا  أو حتايال علات القاانون ريجاوز       

تحاياال موجهااا  ضااد مصاالحته إثبااات صااورية العقااد بكارااة طاارق ملاان كااان ال

 احثبات.

تقاادير أدلااة الصااورية ثبونااا أو نفيااا ماان ساالطة حمك ااة املوضااوع متاات كااان  

 سائغا  مثال يف عقد شركة. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

د قادر الابطالن كجازل علات عادم اتبااع       بطالن احجرال متت كان القانون قا  - 29

الشكل أو تض ح الورقاة البياان الاذي حادده. لاي  علات مان تقارر الشاكل          

ملصلحته من اخلصوم إال أن يثبي عدم حتقق الغاية من احجرال يف اخلصومة. 

 أساس  ل  وعلته. 

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   

حضور الطاعنة بوكيل عنها أماام حمك اة أول درجاة وطلباه أجاال  للجاوا         - 30

وتقدنه مذكر  بالدراع حيقق الغاية مان إجارال احعاالن بصاحيفة الادعوى.      

 النعي املتعلق ببطالن إعالنها. علت غري أساس.

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   
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اشت ال مقدمة العقد املتض ن شرا التحكايم علات اسام الشاركة وتذييلاه       - 31

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقياع هاو مان نلا  أهلياة التصارا       

يف احلاااق حمااال التحكااايم. حاااق املتعاقاااد يف الت سااا  بصاااحة االتفااااق علااات  

عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا        التحكيم الذي تض نه هذا العقاد.  

بدعوى عدم أهلية االتفاق علات التحكايم راي ن وقعاه نياباة عنهاا. علاة  لا .         

 مثال. 

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 32

و   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز الطعاان يف   بإمااار  أباا

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

شانه إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة   

نه هو لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج م

 الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أساس  ل  وعلته. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

33 - 

- 

 

 

- 

 التغرير يف العقود. مقصوده  

سكوت املتعاقد ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعد تغريارا  إ ا ثباي أن مان غارر     

ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة. حق من غارر باه رساخ العقاد إ ا     به ما كان 

   العقد بغنب راح .

ال ينفسااخ العقااد بااالغنب الفاااح  مه ااا بلاا  مقااداره مااا مل يكاان مصااحوبا         

بتغرير أحد املتعاقادين باالطرا االخار. ماا مل يكان يف ماال  احملجاور وماال         

 الوقأ او أموال الدولة. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون  - 34

عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم معررتاه القارال  والكتاباة          76ضده من الع ر 

ضااعأ  وصاوال  إىل وقوعاه يف التغرياار والغا  يف البياع ال يفيااد بطرياق اللازوم      

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

املسجلح مت ذا من  رد بلوغه تل  السن وعدم معررته القارالا  والكتاباة   

  االستدالل.وقوعه يف الغ  والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   
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35 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 

   . مقصودهمن قانون املعامالت املدنية 186،  185التغرير يف معنت املادتح 

 تغريرا  إ ا ثبي أن من غارر باه ماا    السكوت ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعتب

 كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة أو هذه املالبسة.

الغ  املفسد للرضا يف العقود. وجاو  أن يكاون ولياد إجارالات احتيالياة أو      

مسائل من شننها التغرير باملتعاقد تيث تشو  إرادته وال جتعلاه قاادرا  علات    

 احلكم علت األمور حك ا  سلي ا .

 ارد الكااذ  ال يكفااي للتاادلي  مااا مل يثبااي بوضااو  أن املاادل  عليااه مل  

 يكن يستطيع استجالل احلقيقة بالرغم من هذا الكذ . 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

وجو  إثبات أن العقد قد   بغنب راح  حتت نكان ملان غارر باه أن يطلا        - 36

   أساس  ل .رس ه.
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 37

 متت اقامي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال.
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

وجو  امتناع القاضي عن نظر دعوى سبق له نظرها يف مرحلة سابقة وأبدى  - 38

رأيا  أو أصدر حك ا ريها. أساس  ل  وعلته. ثبوت اشرتاك أحاد القضاا  يف   

قاارار التصااحيح يف احلكاام الصااادر يف االسااتئناا املقااام عاان  لاا  القاارار.      

 يبطله. تعلقه بالنظام العام. مثال. 

  

 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم   

احلكم. وجو  أن يكون ريه بذاته ما يط ئن املطلع علياه أن احملك اة قاد     - 39

أحاطااي بوقااائع الاادعوى و رورهااا وباملسااتندات الااص قاادمي ريهااا عاان بصاار   

 وبصريه. مثال. 

  

 731 88 (13/7/2021جلسة -جتاري  ق . أ 15س  2021لسنة  694)الطعن رقم   

اغفااال احلكاام تااث دراااع جااوهري أبااداه اخلصاام ومااؤثر يف النتيجااة الااص      - 40

 انتهي إليها احملك ة يرت  بطالنه.
  

 731 88 (13/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  694)الطعن رقم   
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ر القاضي للدعوى املوجا  لعادم صاالحيته العااد  نظرهاا واملاانع لاه        سبق نظ - 41

ز من قانون احجرالات املدنية. مقصاوده . وجاو  أن   /114من مساعها. املاد  

تكااون هااي  اتهااا الاادعوى املطروحااة. ال يشاا ل مااا إ ا كااان قااد حكاام يف      

 دعوى أخرى أو مرتبطة أو متفرعة عنها. أساس  ل  وعلته. 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64م )الطعن رق  

تعلااق الاادعاوى السااابقة الااص نظرهااا القاضااي  وضااوع إلغااال القاارار الصااادر   - 42

بانهال خدمة املطعون ضده مع ما يرتت  علت  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره       

عوى دعوى التعويض عن  ل  القارار. الادرع بابطالن احلكام الصاادر يف الاد      

األخري  لسبق اشرتاك القاضي يف احلكم الصادر الادعوى األوىل. علات غاري    

 أساس.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

 الفة الثابي باالوراق الاص تبطال احلكام. هاي حترياأ حمك اة املوضاوع         - 43

 ا وما هو ثابي ريها. مثال. للثابي ماديا ببعض املستندات أو جتاهلها .
  

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 244)الطعن رقم   

   ااحي أسبا  احلكم تيث ال يبقت بعدها ما حي له . تناقض يبطله. مثال. - 44

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 244)الطعن رقم   

م احتسا  يوم احعالن أو حدوي االمار املعتاب يف نظار القاانون متات عاح       عد - 45

للحضااور أو حلصااول احجاارال ميعااادا  مقاادرا  بااليااام أو بالشااهور أو بالساانح.    

انقضااال امليعاااد بانقضااال اليااوم األخااري ريااه. امتااداده إىل اول يااوم إ ا صااادا    

 اليوم األخري عطلة رمسية. أساس  ل . 

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -دني ع اليق . أ م 15س  2021لسنة  228م )الطعن رق  

قضااال احلكاام بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقرياار بااه بعااد امليعاااد دون أن   - 46

يفطاان  إىل أن اليااوم األخااري قااد صااادا عطلااة رمسيااة ري تااد امليعاااد إىل يااوم   

ق القااانون الع اال الااذي يليااه والااذي   ريااه التقرياار بااالطعن.  خطاان يف تطبياا    

 يوج  نقضه واححالة.

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

صحة أحكام احملك ح من حيث تسبيبها ال تقاس بذات املقايي  الص تقاس  - 47

بهااا أحكااام قضااال احملاااكم العاديااة. تقاادير الاادليل يف دعااوى التحكاايم ماان       

لي  من أسبا  بطالن حكم التحكيم املنصاوص عليهاا    اختصاص احملاكم.

 بشنن التحكيم.  2018اسنة  6من القانون االحتادي 53حصرا  باملاد  

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   
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 بـطـــالن 
 بــطـــــالن

 الصفحة القاعدة

48 - 

 

- 

- 

يكون صحيحا إال من له أهلياة التصارا يف احلاق     االتفاق علت التحكيم ال

 حمل النزاع.

 حق األصيل إجاز  التصرا الصادر من وكيله الذي جتاوز حدود وكالته.

 .احجاز  الالحقة للتصرا كالوكالة السابقة

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

49 - 

 

 

 

- 

لعقد املوكل يف ابرامه شرا التحكيم. غري جاائز إال بناال   تض ح الوكيل ا

علت تفويض خاص له بذل  مان املوكال. وجاو  تقياد املوكال بهاذا الشارا        

متت أجازه الحقا.  است الص احجاز  الالحقة مان سالطة حمك اة املوضاوع     

 دون رقابة عليها من حمك ة النقض متت كان سائغا . 

ياام الشاركة املوكلاة  واجهاة دعاوى      مثال اسات الص ساائ  لإلجااز  مان ق    

التحكيم بدعوى متقابلاة تاق .اا تعلاق باذات عقاد املقاولاة املتضا ن شارا          

 التحكيم. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

50 - 

 

 

- 

 

- 

جااواز أن تقاارر هيئااة التحكاايم عقااد ا لسااات ماان خااالل وسااائل االتصااال       

يثة والص ال تتطل  حضور األطاراا بنش اصاهم للجلساات ماا مل يتفاق      احلد

 األطراا علت خالا  ل . أساس  ل . 

تقدير هيئة التحكيم للتعويض والتعويض عن التاخري يف تقييد االع ال ري ا 

 يدخل يف سلطتها التقديرية. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكيم. 

ؤس  علت انفراد أحد أعضال هيئة النعي املتعلق ببطالن حكم التحكيم امل

التحكيم بتحريراحلكم الصادر عان ا.يئاة أو عادم اجارال املداولاة رياه مان        

 أعضائها غري مقبول. ما دام  رد قول مرسل مل يثبي باالوراق. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

51 - 

 

- 

 

- 

حملك ااح ال يرتتاا  عليهااا إعاااد  عاارض املوضااوع ماان  دعااوى بطااالن حكاام ا

 جديد امام احملك ة الص تنظر دعوى بطالنه. 

ال تااؤدي إىل مراقبااة  تطبيااق احملكاام للقااانون وماادى  الفتااه أو خطئااه يف     

 تطبيقه أو تاويله. علة  ل .

مان القاانون    53وجو  استنادها إىل أسبا  إجرائية منصوص عليهاا باملااد     

بشنن التحكايم. لاي  مان بينهاا النعاي املتعلاق        2018لسنة  6قم االحتادي ر

 بتقدير احملكم لالدلة واملستندات املقدمه يف النزاع. مثال. 

  

  
 900 112 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  795 )الطعن رقم
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 بـطـــالن 
 بــطـــــالن

 الصفحة القاعدة

لصالحية يف أحد قضا  حمك ة النقض الذين قيام سب  من أسبا  عدم ا - 52

أصدروا احلكم يف الطعن بالنقض جييز لل صم أن يطل  لدى حمك ة 

النقض الغال هذا احلكم وإعاد  نظر الطعن أمام دائر  أخرى ال يشرتك 

من قانون  1/  114ريها القاضي الذي قام به سب  عدم الصالحية. املاد  

ابة دعوى بطالن أصليه ال ختضع مليعاد الطعن احجرالات املدنية. اعتباره  ث

 بالنقض. 

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

53 - 

 

- 

من  1/  114إبدال الرأي املوج  لعدم صالحية القاضي يف معنت املاد  

 قانون احجرالات املدنية. مقصوده. أساس  ل  وعلته.

تل  العلة وطبيعة االحكام الص تصدرها حمك ة النقض. عدم استقامة 

مؤدى  ل . إصدار حمك ة النقض لقضال ال حيول دونها والفصل يف أي 

 طعن ال حق يف  ات النزاع بح اخلصوم أنفسهم. 

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

املوج  لعدم صالحية .ا يف دعوى أخرى.  سبق نظر القاضي يف الدعوى - 54

شرطه. أن تكون يف مرحلة أو درجة أخرى. عدم حتققه لو كان نظرها يف 

نف  الدرجة. مؤدى  ل  عدول إحدى دوائر حمك ة النقض عن حكم .ا 

ال ننع نظره ورصله ريه من  ات الدائر . ال يصلح أن يكون سببا لطل  

استنادا لعدم صالحية الدائر  الص رصلي بطالنه و إعاد  نظره أمام أخرى 

 ريه بعد العدول عنه. علة  ل . 

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

املداولة يف االحكام سرية. عدم جواز أن يشرتك ريها غري القضا  الذين  - 55

يكن من بح ا.يئة  مسعوا املرارعة. اشرتاك قاضي يف إصدار احلكم مل

الص مسعي املرارعة األخري  وحجزت الدعوى للحكم يبطله بطالنا  متعلقا  

 بالنظام العام. وجو  إحالته حملك ة االستئناا لنظر  بهيئة مغاير . 

  

 954 120 (28/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 941، 852)الطعنان رق ا   

 االستعجالية موقعة من رئي  الدائر  واعضائها عدم إيداع االحكام غري - 56

الكرتونيا او يدويا ملأ الدعوى يف يوم إصدارها يرتت  عليه البطالن. املاد  

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. مثال للبطالن.  50

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   
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 بـنـــوكطـــالن ــ بـ
 بــطـــــالن

 الصفحة القاعدة

57 - 

- 

- 

 

- 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى احرالس.

التزام قلم كتا  احملك ة املرروع إليها الدعاوي إخبار النيابة كتابة 

  جرد ررعها. 

خل النيابة جيعله باطال  بطالنا  من النظام العام جيوز صدور احلكم دون تد

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك ة النقض أن تقضي به 

 من تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

 بـنـــوك
 

1 - 

 

- 

 

 

 

- 

ماان قاااانون    385، 380/1التحوياال املصااريف. مقصاااوده يف معناات املاااادتح    

 املعامالت التجارية. 

دعااوى األماار بالتحوياال بطلاا  الاازام املسااتفيد ماان التحوياال باااملبل  الااذي          

بإثبااات حتويلااه حتك هااا القواعااد العامااة يف احثبااات. التاازام االماار بالتحوياال  

مداينته احملول إلياه بااملبل  احملاول. عادم التازام احملاول إلياه بإثباات أناه لاي            

 مدينا لألمر بالتحويل. علة  ل . 

قضااال احلكاام بااالزام احملااول عاليااه باااملبل  احملااول لألماار بالتحوياال دون أن    

يثبي األخري  انشغال  مة األول به وإنه كان علت سبيل املداينة وملقياا  باذل    

 ل احثبات علت احملول إليه . خطن يف تطبيق القانون. ع 

  

 167 20 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2020لسنة  241)الطعن رقم   

التحويل املصريف ال يدل  جرده علت وجود مديونية بح احملاول واحملاول إلياه     - 2

وني املنشاا  وال يثبتهاا. عاادم إثبااات األماار بالتحوياال ا املاادعت ا التصاارا القااان     

لاللتاازام وعاادم تقدنااه دلاايال  علاات إثبااات مداينااة احملااول إليااه باااملبل  احملااول   

 جيعل من دعواه بطل  الزامه باملبل  احملول مرروضة. مثال.  

  

 167 20 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2020لسنة  241)الطعن رقم   

3 - 

- 

 

- 

 من قانون املعامالت التجارية.  414خطا  الض ان. مقصوده. يف معنت املاد  

حاق املساتفيد منااه يف صارا قي تاه  جاارد طلباه  لا  ماان البنا  املصادر لااه         

 خالل مد  سريانه متت أصدره البن  غري متض ن ألية شروا.

ع ل إثبات أن خطاا  الضا ان قاد صادر متضا نا  شاروطا  أو الزاماا  لتقاديم         

 مستندات يقع علت عاتق الع يل. مثال.  

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   
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 بــيـــ ــ  بـنـــوك
 بـنـــوك

 الصفحة القاعدة

من قانون املعامالت التجارية.  409القرض املصريف. مقصوده يف معنت املاد   - 4

التاازام املقاارتض بسااداد مبلاا  القاارض وروائااد  للبناا  املقاارض يف املواعياااد         

  الشروا املتفق عليها.وب

  

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

رصاايد الاادين الااذي يلتاازم املاادين بندائااه ويكااون اساسااا  لرتتياا  الفوائااد هااو    - 5

الفااارق باااح مبلااا  املساااحوبات ومبلااا  احياااداعات بعاااد أن ختصااام املااادروعات 

 تسديدا  للفوائد أوالً  بنول.

  

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

6 - 

 

 

 

 

- 

شركة مساه ة عامة من اشا اص القاانون العاام.     االمارات للتن ية.مصرا 

العااااملون ريهاااا ليساااوا مااان قبيااال املاااو فح الع اااوميح. ماااؤدى  لااا . اعتباااار  

احملك ااة الع اليااة بهااا.  منازعاااتهم ماان قبياال املنازعااات الع اليااة واختصاااص 

سااريان مااا تضاا نته عقااود ع لااهم والئحااة املااوارد البشاارية اخلاصااة باملصاارا 

 متت تض ني احكاما أكثر رائد  للعاملح من قانون الع ل.

واملرساوم بقاانون    2015لسانة   172ال ينال من  لا  صادور القارار الاوزاري     

ه هاذا النظار   أساس  لا  وعلتاه. التازام احلكام املطعاون ريا       2020لسنة31

 وقضاره باختصاص احملك ة الع الية بنبو  . صحيح. 

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

قاااانون املعاااامالت  مااان  409القااارض املصاااريف. مقصاااوده. يف معنااات املااااد       - 7

  . التجارية
  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

 بــيـــ 

1 - 

 

 

 

- 

حكم إيقاع البيع. عدم جواز الطعن عليه باالستئناا إال ححدى حاالت ثالي 

علت سبيل احلصر وهي العي  يف إجرالات املزاياد  أو يف شاكل احلكام أو    

بصدوره دون وقأ احجرالات يف حالة يكون ريها وقفها واجباا  قانوناا . املااد     

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 164

الطعن عليه باالستئناا كطريق عادي للطعن يف االحكاام. غاري جاائز. علاة     

    ل .
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 بــيـــ 
 بــيـــ 

 الصفحة القاعدة

قضال احلكم بسقوا احلق يف االستئناا للتقرير به بعاد امليعااد تسااوية يف     - 1

. النعاات عليااه أيااا كااان وجااه الاارأي ريااه .غااري    النتيجااة والقضااال بعاادم جااوازه 

حملك اااة الااانقض تصاااوي  ماااا اشااات ل علياااه أسااابا  احلكااام مااان   .مقباااول

 تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

  

 69 7 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  895)الطعن رقم   

ماه. تراخات انتقاال    عقد بيع العقار من عقود الرتاضاي يرتا  أثااره  جارد اا     - 2

 امللكية يف حق املتعاقدين ورت حق الغري إىل ما بعد التسجيل. أساس. 
  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

ماان قااانون املعااامالت  1399عقااد الاارهن التااامي . مقصااوده يف معناات املاااد   - 3

نه من العقار املرهون عناد حلاول أجال الادين     املدنية. حق الدائن يف استيفال دي

 طبقا  ملرتبته وبعد اختا  االجرالت املنصوص عليها قانونا . أساس.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

بطااالن كاال شاارا يف عقااد الاارهن التاانمي  يقضااي بت لياا  العااح املرهونااة    - 4

يف مقابل دينه إ ا مل ياؤده الاراهن يف األجال املعاح أو أشارتاا      للدائن املرتهن 

بيعها دون مراعا  احجرالات املنصوص عليها يف القانون. تعلقه بالنظاام العاام   

ولو   باتفاق الحق. تقضي به احملك ة من تلقال نفساها. علاة  لا  . اقتصاار     

 البطالن علت الشرا دون أن نتد إىل الرهن  اته.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194عن رقم  )الط  

الن  يف اتفاقية القرض امل نو  من البنا  املطعاون ضاده للطااعن واملضا ون       - 5

برهن عقاري علت تنازل األخري عن  يع حقوقه وملكيته ومصلحته املنقولة 

بطاالن  لا  الشارا      وج  اتفاقية البيع والشرال إىل املؤسسة املالية. أثاره . 

دون عقد الرهن ما دام يبيح نقل ملكية الشقة املرهونة للبن  املطعاون ضاده   

املرتهن دون اتباع احجرالات القانونية املقرر . تعلقاه بالنظاام العاام تقضاي باه      

 احملك ة من تلقال نفسها.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

6 - 

 

 

- 

وجو  التنفيذ علت العقار املرهون أوال  من الدائن املرتهن عند اقتضال دينه ال 

يكون إال إ ا كان الراهن كفيال  عينيا  ومل يكن هو املدين نفساه. أسااس   

  ل . 

جواز استيفال الدائن املرتهن لدينه من العقار املرهون ابتدال أو مطالبة املادين  

 كان الراهن هو املدين األصلي. أساس  ل . مباشر  بقي ة الدين متت 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   
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 بــيـــ 
 بــيـــ 

 الصفحة القاعدة

7 - 

 

 

- 

 ول الطاعن لطريق الدعوى العادية ملطالبة املدين األصلي بالدين دون اختا  

علت العقار املرهون للطاعن ضا انا  لاذل  الادين.     احجرالات القانونية للتنفيذ

 صحيح. ما دام الراهن هو املدين األصلي ومل يكن كفيال  عينيا .

قضال احلكم بعدم قبو.ا  قولة أنه يتعح استيفال دينه مان العقاار املرهاون    

 بالتنفيذ عليه طبقا  لإلجرالات املنصوص عليها قانونا . خطن تطبيق القانون. 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074الطعن رقم )  

حق كل من املتعاقدين أن حياب  ماا اساتوراه ماا دام املتعاقاد األخار مل يارد         - 8

إليه ما تسل ه منه أو مل يقدم تنمينا  لض ان  ل . انطباق االحكام اخلاصاة  

جانبح لسب  من أسابا   تق احلب  هذا يف أحوال إحنالل العقود امللزمة لل

الابطالن أو الفساخ أو احلغااال أو ااحقالاة. أسااس  لاا  . ماؤداه. عادم جااواز أن       

يستع ل البائع حقه يف اسرتداد املبيع إ ا ما انفسخ البيع أو قضت ببطالنه إال 

 بعد أن يؤدي لل شرتى ما هو مستحق عليه ورقا  لألحكام اخلاصة بذل . 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020 لسنة 258)الطعن رقم    

-ررض احلكم املطعون ريه وبعد أن قضت ببطالن عقد البيع طل  الطااعن   - 9

حب  املبيع حتت يتسلم ما أداه من مثن وقي ة ما أقامة مان منشانت    -املشرتي

علت قطعة األرض حمل عقد البياع باإ ن مان الباائعح علات ساند مان أن طلا          

يشرتا أن يكون احلاب  دائنا  تاق مساتحق األدال وأن طلباات    احلب  إا 

املشرتي مل يصدر بها حكم نهاائي صااحل للتنفياذ. خطان يف تطبياق القاانون.       

 يوج  نقضه يف هذا اخلصوص وحق الطاعن يف احلب .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

10 - 

 

 

- 

يهاااات صااااح  السااا و رئاااي  االدولاااة بصااافته رئيساااا  للدولاااة أو  أوامااار وتوج

حاك ا  حمار  أبو    ثابة القانون الناراذ. ماؤدى  لا  . التصارا الصاادر      

 علت خالرها يعد  الفا  للقانون جيعله باطال . 

التوجيهااات الصااادر  عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة  نااع بيااع األراضااي       

ن قبال احلكومااة يف إمااار  أبااو   إال بعااد  الساكنية امل نوحااه لل ااواطنح ماا 

إاام البنال و إقامة املنشنت مل تل  أو تعدل ما بنية توجيهات الحقة. التصرا 

 علت خالرها  الفة للقانون. أساس  ل  وعلته. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 بــيـــ 
 بــيـــ 

 لصفحةا القاعدة

دعااوى صااحة ونفااا  عقااد البيااع. مقصااودها. تنفيااذ التزامااات البااائع الااص ماان     - 11

شااننها نقاال امللكيااة لل شاارتى باحلصااول علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام        

تسجيل العقاد يف نقال امللكياة. وجاو  أن تفصال احملك اة يف ماا يثاار حاول          

البياع بقطعاة   أسبا  وجود العقد أو انعدامه أو صاحته او بطالناه. تعلاق عقاد     

أرض سااكنية   منحهااا ماان قباال احلكومااة يف إمااار  أبااو   قباال إنشااال       

املباني عليها بامل الفة للتوجيهات السامية جيعل عقد البياع بااطال  حياول دون    

 القضال بصحته ونفا ه . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه األرض ورقا  لن  املااد    - 12

من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده بقيام سب  شرعت خيوله  1270

احلق يف وضع يده علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها البنال 

القرار وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان        علت سبيل البقال و

 قي ة األرض. است الص حسن النية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

13 - 

 

 

- 

 

- 

بلا   بدل ساريان اساتحقاق الفائاد  مان تااريخ املطالباة القضاائية متات كاان امل         

املطالاا  بااه حمااددا  علاات أساا  ثابتااة وغااري خاضااع يف حتديااده ملطلااق تقاادير    

 القاضي ولو نازع املدين يف مقداره. 

بدل سريان الفائاد  مان تااريخ صاريور  احلكام نهائياا  متات كاان عباار  عان           

 تعويض خيضع يف تقديره لسلطة حمك ة املوضوع. 

ت أقامها الطاعن عليها قضات  تعلق املبال  املقضي بها بث ن أرضي وقي ة مبان

بابطالن بيعهاا . اعتبارهاا حمادد  علات أسا  ثابتاة . ساريان الفائاد  عناه ماان           

تااريخ املطالباة القضاائية ولاي  مان تااريخ نهائياة احلكام .  الفاة احلكاام          

 املطعون ريه هذا النظر .  الفة للقانون. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

تعلااق البيااع باانرض سااكنية إنوحااة ماان احلكومااة قباال إاااام البنااال عليهااا     - 14

جيعله باطال  مل الفته األوامر السامية. ال يعتب ساببا مشاروعا  يف معنات املااد      

من قانون املعامالت املدنية جتيز لل شرتي طل  ال  األرضي بساب    1270

األرضااي مااع حساان النيااة. قضااال احلكاام إحداثااه بنااال عليهااا يزيااد عاان قي ااة 

 بررض  ل  الطل . صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 بــيـــ 
 بــيـــ 

 الصفحة القاعدة

املؤسسة التجارية اخلاصة. اعتبارها حمال  جتاريا  خيضاع التصارا ريهاا وماا      - 15

حكام اخلاصاة بالتصارا يف احملال التجااري الاوارد       يرتت  عليه من أثار لأل

 يف الفصل األول من البا  الثاني من قانون املعامالت التجارية. 

  

 311 23 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  26)الطعن رقم   

16 - 

 

 

 

- 

 

- 

 
 

- 

السابقح علات  التزام من ألي إليه ملكية احملل التجاري بتعيح موعدا  للدائنح 

إعالن التصرا يف احملل للتقدم ببيان عان دياونهم لتساويتها. التزاماه  اا حادده       

مااان قاااانون  47القاااانون يف خصاااوص  لااا  مااان مواعياااد نشااار الصاااحأ. املااااد  

 املعامالت التجارية.

بقال  مته مشاغولة بالاديون الاص يتقادم بهاا أصاحابها ببياان عنهاا خاالل  امليعااد           

 تسويتها خالل هذه املد .  املذكور إ ا مل تتم

اعتبار مسؤال  بالتضامن مع البائع عن الورال بالاديون املتصاله بااملتجر املساتحقة     

 للدائنح السابقح علت التصرا متت تقاع  عن اتباع تل  احجرالات. 

مثال قي مسؤولية املتصرا واملتصرا إليه بالتضامن عن الديون الساابقة لعادم   

  اتباع تل  احجرالات.

  

 311 23 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  26)الطعن رقم   

حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراضي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة      - 17

بشنن التسجيل العقااري بإماار     2005لسنة  3من القانون  14، 10املادتان 

ال احدار . حترياار أباو  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع ا    

عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األدار  ال يسري عليه 

  احلظر املذكور. مثال.

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

استيفال الدين التجاري املض ون برهن جتاري علت مال منقول. العاب  باالث ن    - 18

اتج عاان بيااع املااال املرهااون قاال  لاا  الااث ن أو زاد عاان قي تااه املقاادر  وقااي   الناا

  الرهن. أساس  ل .

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1474،  1447)الطعنان رق ا   

حااق الاادائن املاارتهن يف االكتفااال تااب  الشاا  املرهااون حتاات يقااوم املاادين        - 19

ن دون طلاا  التصااريح ببيعااه عنااد حلااول أجاال الاادين       الااراهن بالورااال بالاادي  

املضاا ون بااالرهن. ال مسااؤولية علاات الاادائن آنااذاك إن أصاابح الشاا  املرهااون     

 معرضَا للنق  يف القي ة. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   
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 بــيـــ 
 بــيـــ 

 الصفحة لقاعدةا

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 20

بإمااار  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز الطعاان يف   

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

كذل  االحكام النهائياة املثبتاة   شانه إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله و

لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج منه هو 

 الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أساس  ل  وعلته. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   

21 - 

- 

 

 

- 

 د. مقصوده  التغرير يف العقو

سكوت املتعاقد ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعد تغريارا  إ ا ثباي أن مان غارر     

به ما كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة. حق من غارر باه رساخ العقاد إ ا     

   العقد بغنب راح .

ال ينفسااخ العقااد بااالغنب الفاااح  مه ااا بلاا  مقااداره مااا مل يكاان مصااحوبا         

باالطرا االخار. ماا مل يكان يف ماال  احملجاور وماال        بتغرير أحد املتعاقادين  

 الوقأ او أموال الدولة. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون  - 22

معررتاه القارال  والكتاباة     عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم      76ضده من الع ر 

وصاوال  إىل وقوعاه يف التغرياار والغا  يف البياع ال يفيااد بطرياق اللازوم ضااعأ       

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

ه تل  السن وعدم معررته القارالا  والكتاباة   املسجلح مت ذا من  رد بلوغ

 وقوعه يف الغ  والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل.

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   

23 - 

- 

 

 

- 

 عقد املراتة. مقصوده  . 

األول معلوماا إن كاان    من شروطه. ملكياة الباائع للسالعة وأن يكاون الاث ن     

البائع قد اشرتاها واراد بيعها. أو بياان مثنهاا احلقيقاي بتقاديره عناد البياع إن       

 الكها البائع من غري بيع. 

جواز أن يكون الث ن مبل  إ الي شاامال الاث ن األصالي ماع الاربح املضااا       

 دون رصل بينه ا. 

  

 748 91 (27/7/2021ة جلس-ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   
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 تـأمـيـنــ  بــيـــ 
 بــيـــ 

 الصفحة القاعدة

جاواز البياع بطرياق املراتاة أو الوضاعية أو التولياة إ ا كاان رأس ماال املبيااع          - 24

معلوماااا  حاااح العقاااد وكاااان مقااادار الاااربح يف املراتاااة ومقداراخلساااار  يف    

حقوق العقد الص جياري   الوضعية حمددا . طريقة درع الث ن يف عقد البيع من

تنفيذها حسب ا يتم اتفاق الطررح عليه. ال عالقة لطريقة درع الاث ن وتنفياذ   

أدائاااه جباااوهر الع لياااة التعاقدياااة يف بياااع املراتاااه الاااص يقاااوم علااات اركاااان 

 وشروا حمدد . مثال.  

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  876)الطعن رقم   

25 - 

- 

 

- 

 وجو  ررع دعوى الشفعه خالل شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.

عدم مساع دعوى الشفعه يف  ياع األحاوال بعاد مارور ساتة أشاهر مان تااريخ         

 التسجيل. 

إقامة الطاعنة دعواها بطل  الشفعه يف العقار املبيع بعد مضي ما يزياد علات   

وية والقضااال بعاادم ساانة جيعلااها غااري مساا وعة. قضااال احلكاام بررضااها تسااا 

 مساعها. 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

26 - 

 

 

 

- 

األواماار والتوجيهااات السااامية الااص تصاادر عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة   

بهذه الصفة أو بصفته  حاكم إمار  أيو   أو عن دياوان مساو وىل العهاد ال    

صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل تصة قانونا.  يشرتا صدورها يف

 أساس  ل  وعلته. 

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

 ( ت) 
تـركــة ــ تـزويـر  ة ــتـرقـيـ تدليس ــ ـم ـتـحـكـيـــ  تـجـزئــةن ــ تـأمـيـ

 تغرير ــ ض ــتـعـويــم ــ لـم ــ تـظـوتـضـامـ نــ تـسـجـيـن ــ تـضـامـ
 ـدتــوريـادم ــ تـنـفـيـذ ــ ـتـقـ

 تـأمـيـن

 الصفحة القاعدة

 تـأمـيـن

ن إقامة الدعوى يف مواجهة شركة التامح الطاعنة ) وأخر ( هوالبن  املطعو - 1

ضده ثانيا  خيرج النزاع عن اختصاص  ان تساوية وحال املناوعاات القاضاية.     

 قضال احلكم بررض الدرع بعدم قبو.ا لعدم اللجول لتل  اللجان. صحيح. 

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   
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 تـأمـيـن
 تـأمـيـن

 الصفحة القاعدة

2 - 

- 

 

 

 

- 

 ل يف عقد التنمح علت احليا . مقصود   . احمل

سول النية وكتم أو تقديم بياناا  كا باا  عان احلالاة املرضاية لل اؤمن لاه عناد         

ابرام الوثيقة إا كان له أثره يف تقدير املؤمن لل طت املؤمن منه يعتب غشا  

متت كان هاذا اخلطار قاد حتقاق بساب  البياان الكاا  . عا ل إثباات  لا            

 عاتق املؤمن. وقوعه علت 

قاعد  وجو  إخطار املؤمن له املؤمن  ا يطارأ مان  اروا بعاد إبارام العقاد       

من شاننها أن تزياد مان اخلطار املاؤمن مناه. ال حمال حع ا.اا يف التانمح عان           

احلياااه . طاملااا أن املااؤمن مل يسااتبعد ماان نطاااق التاانمح هااذا اخلطاار بشاارا    

 خاص يورده بالعقد. مثال. 

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   

عدم مساع الدعاوي الناشئة عن عقد التنمح بعد انقضال ثاالي سانوات علات     - 3

حدوي الواقعة الص تولدت عنهاا أو علات علام  وى املصالحة بوقوعهاا. أسااس       

  ل . مثال. 

  

 94 11 (18/1/2021ة جلس-ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1494)الطعن رقم   

دعوى شركة التنمح الطاعنة بالزام الشاركة املطعاون ضاده باملباال  املالياة       - 4

نتيجااة ع ليااات حلااول وتعويضااات  تلفااة سااددتها الطاعتااه عنهااا ألصااحا     

مركبات  تلفة ال جتاوز أية ع لياة حلاول ريهاا مبلا  مخسا ائة ألاأ جنياه.        

فاة وهاي حاق احلوالاة يف كال طلا        اعتبارها ناشئة عن أسابا  قانونياة  تل  

واملساتقل عان حاق احلوالاة لالخار. ماؤدى  لا . تقادير الادعوى باعتباار قي اة            

كل حوالة علات حاد . عادم جاواز الطعان باالنقض متات كاناي كال واحاد            

 منها ال جتاوز مبل  مخس ائة ألأ جنيه. 

  

  
 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم 

حق املضرور أو ورثته يف الرجوع علت املتبوع القتضاال التعاويض مناه باعتبااره      - 5

مسؤوال عان اع اال تابعاة غاري املشاروعه.  حقاه  كاذل  يف الرجاوع مباشار           

علت شركة لتنمح متت كاني السيار  مرتكبه احلادي مؤمن عليها لديها. 

التضامم قبلاه. اساتيفال   جواز الرجوع عليه ا  ت عح باعتباره ا مسؤولح ب

دينه من احده ا يبئ  دمة االخر. جواز أن يرجاع بالبااقي علات املادين األخار      

 إ ا مل يستوا حقه كامال . مثال. 

  

  
 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا 
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 تـأمـيـن
 تـأمـيـن

 الصفحة القاعدة

6 
ازعة بح وكيل أو وسيط التنمح وشاركة التانمح مان اختصااص     خروج املن -

 ان تسوية وحل املنازعات التنمينية. أساس  ل . الدرع بعادم قباول الادعوى    

 لعدم عرضها علت تل  اللجان. غري مقبول. مثال. 

  

  
 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم 

7 - 

- 

 ود من صور الوكالة التجارية.وكالة العق

وكياال التاانمح هااو وكياال عقااود بالنساابة لشااركة التااامح متاات ثبااي أن          

الوسيط يتاوىل ابارام الصافقات لصااحلها علات وجاه االسات رار أسااس  لا .          

 مثال. 

  

  
 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم 

صاص  نة تساوية وحال املنازعاات التاميناة. تقادر      الدعوى الص تدخل يف اخت - 8

قي تهااا  ري ااا يتعلااق بنصااا  الطعاان  بقي ااة الطلبااات املقدمااة امااام اللجنااة          

باعتبارها أخر الطلبات املقدمة عند بداية النزاع. عادم جاواز الطعان باالنقض     

علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا متاات كانااي قي ااة الطلبااات   

 ة ال تتجاوز مخس ائة ألأ درهم. أساس  ل . مثال. املقدمة أمام اللجن

  

  
 520 64 (18/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  353)الطعن رقم 

9 
الطعااان علااات قااارار  ناااة تساااوية وحااال املنازعاااات التامينياااة أماااام احملك اااة   -

 االبتدائية امل تصة قي يا. تقيده بذات طلباات اخلصاوم اخلتامياة أماام اللجناة     

ماان حيااث القي ااة. ال يقباال ماان اخلصااوم تعااديل طلباااتهم امااام احملك ااة  ااا   

جياوز قي ة الطلبات اخلتامية أمام اللجنة. أساس  ل  وعلته . قضال احلكم 

 بعدم قبول طل  زياد  قي ة التعويض ع ا أبدى امام اللجنة. صحيح. 

  

  
 612 75 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  595)الطعن رقم 

الطعاان بااالنقض. وجااو  أن يااودع الطاااعن خزانااة احملك ااة عنااد أدال الرساام    - 10

املقرر للطعن مبل  ثالثة ألأ درهم علت سبيل التانمح خاالل ثالثاة أياام ع ال      

تالية لتااريخ  إياداع صاحيفة الطعان لادى مكتا  إدار  الادعوى. أسااس  لا           

يعااد .. تراخياه يف سادادها بعاد     وعلته . ال يغنت عن  ل  سدادها بعد روات امل

  ل  امليعاد يرت  عدم قبول الطعن. مثال. 

  

  
 852 104 (26/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  705)الطعن رقم 
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 تـجـزئــةــ  تـأمـيـن
 تـأمـيـن

 الصفحة القاعدة

ملسؤول عن جواز أن ترجع شركة التامح علت املؤمن له أو قائد املركبة أو ا - 11

احلادي تس  األحوال بقي ة ما تكون قد أدته مان تعاويض يف حااالت. مان     

بينهااا ثبااوت اسااتع ال املركبااة يف سااباق أو اختبااار الساارعه يف غااري األحااوال   

املصر  بها مص ثبي أنه السب  املباشار يف وقاوع احلاادي. قارار  لا  إدار       

 التامح. مثال. بشنن نظام توحيد  2016لسنة  25هيئة التامح رقم 

  

  
 870 107 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم 

الطعااان علااات قااارار  ناااة تساااوية املنازعاااات التامينياااة. وجاااو  أن يكاااون أماااام    - 12

احملك اة االبتدائياة امل تصاة قي ياا  بنظار النازاع. تضا ن الطلباات أماام اللجنااة          

مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق     طلبااا  بااالتعويض جيعلااها غااري    

ويدخلها يف اختصااص الادوائر الكلياة. إقاماة الطعان علات القارار الصاادر رياه          

أمام الدائر  ا زئية لل طالبات البسيطة وتصدى األخري  ومن بعادها حمك اة   

االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا  نقضاااه واححالاااة إىل   

 بتدائية الكلية. احملك ة اال

  

  
 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم 

 تـجـزئــة

1 - 

 

 

 

 

- 

نسبية أثر الطعن. مؤداها. أال يفيد من الطعن إال من ررعاه وال حياتج باه إال علات     

اج من ررع عليه. االستثنال. إراد  اخلصم من الطعان املرراوع مان غاريه أو االحتجا     

عليه بالطعن املرروع علت غريه. حاالت  ل . االحكام الصادر  يف موضاوع غاري   

قابل للتجزئاة أو يف التازام بالتضاامن أو يف دعاوى يوجا  القاانون ريهاا اختصاام         

 اش اص معينح. علة  ل .

مااؤدي  لاا . صاادور احلكاام علاات ماادينح متضااامنح وطعاان أحاادهم ريااه دون     

النساابة للطاااعن نقضااه  كااذل  بالنساابة   الباااقح يرتتاا  علاات نقااض احلكاام ب  

 لألخرين ولو مل يطعنوا.   

  

 498 62 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

نسبية أثار الطعان مؤداهاا  أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال جياتح باه إال            - 2

يف موضوع غري قابل للتجزئة  علت من ررع عليه. االستثنال. االحكام الصادر 

أو يف التاازام التضااامن أو يف دعااوى يوجاا  القااانون ريهااا اختصااام اشاا اص      

معينح. ملن روت ريها ميعااد الطعان مان احملكاوم علايهم أو قبال احلكام أن        

يطعن ريه اثنال نظر الطعن املرروع يف امليعاد من أحد زمالئه منضا ا إلياه يف   

 ختصامه يف الطعن. علة  ل . طلباته و إال أمرت احملك ة با
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 تـحـكـيـمــ  تـجـزئــة

 تـجـزئــة

 الصفحة القاعدة

النعي املتعلق بنن حمك ة االساتئناا قاد الزماي الطااعن باختصاام املطعاون        - 2

ضده ا الثالث والرابع وهو ما يعاد منهاا توجيهاا لل صاوم بارغم أن احلكام       

 صادر يف التزام بالتضامم. غري مقبول.

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة 25،  2020لسنة 273ن رق ا )الطعنا  

وجو  أن تتوارر يف املطعون ضده أهلياة االختصاام واألهلياة احجرائياة. وقاوع       - 3

الطعن معدوما متت ثبي أنه قد ررع علت ميي. ال يصاححه إجارال الحاق. علاة     

ملتااورت إ ا كااان املوضااوع قااابال      ل .اقتصااار أثاار الاابطالن علاات اخلصاام ا    

للتجزئااة ومل يكاان التعاادد إجباريااا.بطالن الطعاان برمتااه بالنساابة إىل  يااع    

املطعون ضدهم متت كان املوضوع غري قابل للتجزئة أو كان التعدد إجباريا  

 ورقا  للقانون املوضوعي الذي حيكم النزاع. 

  

 1103 141 (1/11/2021سة جل-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

القضااال بفسااخ العقااد ال يقباال التجزئااة. اختصااام املطعااون ضاادها األوىل رغاام  - 4

ثبوت وراتها قبل قيد الطعن بالنقض و إقرار الطااعن باذل  وعادم اختصاامه     

 ورثتها يبطل الطعن برمته وبالنسبة للج يع. تعلقة بالنظام العام.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

 تـحـكـيـم

1 - 

 

 

- 

است رار أحد األطراا يف إجرالات التحكيم مع عل ه بوقوع  الفة التفااق  

التحكايم أو حلكاام مان أحكااام قاانون التحكاايم إاا جيااوز االتفااق علاات      

  الفته وعدم اعرتاضه يف امليعاد. اعتباره نزوال  عن حقه يف االعرتاض.

ديم التحكيم موضوع الدعوى حملكم واحاد دون هيئاة مكوناة مان ثالثاة      تق

أعضال بامل الفة لشرا التحكيم وعدم اعرتاض الطاعن علت  لا . ال يقبال   

  منه النعي بعد  ل  ببطالن حكم التحكيم .ذا السب .

  

 16 1 (4/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1051)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

صفة اخلصوم واست الص تواررها أو انتفائها يف الادعوى مان مساائل     حتري

 الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع بالفصل ريها.

الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت كان احلق املطلو  ريهاا موجاودا    

يف مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعت 

 له. 
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 يـمتـحـكـ

 تـحـكـيـم

 الصفحة القاعدة

اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيفة الادعوى التحكي ياة والاذي قاام          - 2

احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة والبياناات يف صاندوق البياد       

 وعقد احجيار ال يصلح سببا لطل  بطالن حكم التحكيم.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -جتاري  ق . أ 15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

ثباااوت الصااافة يف الااادعوى التحكي ياااة للطاعناااه الثانياااة متااات كاناااي هاااي     - 3

الضامن للطاعنه األوىل يف عقاد احجياار لاألرض حمال النازاع وماا عليهاا مان         

ابنياااة و إنشاااالات. انتهاااال احلكااام إىل هاااذه النتيجاااة وقضاااال باااررض الااادرع  

اعنة الثانية املؤس  علت انها ليسي ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة الط

 طررا  يف اتفاق التحكيم. صحيح.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

4 - 

 

 

- 

- 

التزام احملك اة بااحلكم بابطالن حكام التحكايم إ ا وجادت أن موضاوع        

لفااة للنظااام العااام   الناازاع ماان املسااائل الااص ال جيااوز التحكاايم ريهااا أو  ا      

 واألدا  بالدولة. 

 النظام العام يف هذا اخلصوص. مقصود   .

الدعوى بطل  رسخ عقد احجيار اا املسااطحة واحخاالل وتساليم العاح بساب       

اححالل بااللتزامات الوارد  بالعقد ااا ال تتصال  صالحة عاماة تتعلاق بالنظاام       

الن حكاام التحكاايم  العااام. جااواز أن تكااون حماااَل للتحكاايم. الاادرع باابط    

املؤسااا  علااات أنهاااا مسااانلة تتعلاااق بالنظاااام العاااام يف الدولاااة ال جياااوز ريهاااا     

 التحكيم. علت غري أساس. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

5 - 

 

 

- 

 

 

- 

ا حتديد هيئة التحكيم احجرالات الص تتبعها لنظار النازاع باح األطاراا  ا     

يف  لاا  جلسااات املرارعااة مااا دام االخااريون مل يتفقااوا علاات احجاارالات الااص      

 من قانون التحكيم.  33/2تتبعها ا.يئة. املاد  

اتباااع هيئااة التحكاايم ا لسااات عااب البيااد االلكرتونااي و إتاحااة الفاارص        

متساااوية لطرراات الناازاع لتقااديم ادلااتهم ومسااتنداتهم. صااحيح يف معناات املاااد    

 لص جتيز عقد ا لسات من خالل وسائل االتصال احلديثة. املذكور  ا

 . تقاضي وحق الدراع . علت غري أساسالنعت علت حك ها باحخالل بنس  ال

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   
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 تـحـكـيـم

 تـحـكـيـم

 الصفحة القاعدة

. تعلقها باخلطان يف احجارالات دون اخلطان يف    دعوى بطالن حكم التحكيم - 6

التقاااادير.  امتناااااع احملك ااااة أن تعاااارض حلكاااام التحكاااايم ماااان الناحيااااة   

املوضوعية. األسابا  املتعلقاة بقواعاد احثباات أو بتقادير احملكام أو بإغفالاه        

الفصاال يف طلاا  موضااوعي أو عاادم صااحة أو كفايااة أساابا  حك ااه. غااري     

كم للدليل ووزناه دون التطارق إىل ماا قاام باه      مقبولة. تعلق النعت بتقدير احمل

ماان ع اال قااانوني وعاادم بيااان امل الفااة القانونيااة املاادعت بهااا جيعلااه نعيااا غااري   

 مقبول.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

 ورود اسم شركة معينة يف صدر أو مقدمة عقد معح وتوقيع ش   أخر يف - 7

 يل العقد قرينة علت أن من وقعة إمنا وقعة باسم وحلسا  الشركة بصارا  

 النظر عن اقرتان امسه بامسها إو إضارتها إليها. 

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

اشت ال مقدمة العقد املتض ن شرا التحكايم علات اسام الشاركة وتذييلاه       - 8

ع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقياع هاو مان نلا  أهلياة التصارا       بتوقي

يف احلاااق حمااال التحكااايم. حاااق املتعاقاااد يف الت سااا  بصاااحة االتفااااق علااات  

التحكيم الذي تض نه هذا العقاد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا         

بدعوى عدم أهلية االتفاق علات التحكايم راي ن وقعاه نياباة عنهاا. علاة  لا .         

 مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

اسااااات الص ثباااااوت أو نفاااااي انصاااااراا احراد  املشااااارتكة لل تعاقااااادين إىل  - 9

 التحكيم من مسائل الواقع. تستقل بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا . 
  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

الاان  يف العقااد علاات انااه ا جيااوز إحالااة الناازاع مباشاار  إىل التحكاايم ا بعااد    - 10

رشل احجارالات الودياة حنهاال النازاع. مفااده. اتفااق الطاررح علات أحقياة أي          

منه ا بإحالة ما قد ينشن من نزاع إىل التحكيم. إقامة الطاعنة الدعوى اماام  

 بعادم قبو.اا لالتفااق علات التحكايم      القضال ودرع املطعاون ضادها صاحيحا    

وقضال احلكم به. صحيح. نعت الطاعنة بنن االتفااق علات التحكايم جوازياا      

ولي  وجوبيا  وهو ما جييز .ا إقامة الدعوى اماام القضاال ع. ىل غاري أسااس.     

 أساس  ل  وعلته.

  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   
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 ـحـكـيـمت

 تـحـكـيـم

 الصفحة القاعدة

صحة أحكاام احملك اح مان حياث تسابيبها ال تقااس باذات املقاايي  الاص           - 11

تقاس بها أحكام قضال احملاكم العادية. تقدير الدليل يف دعاوى التحكايم   

من اختصاص احملاكم. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكايم املنصاوص   

بشاااانن  2018اساااانة  6نون االحتااااادي ماااان القااااا53عليهااااا حصاااارا  باملاااااد  

 التحكيم. 

  

  
 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم 

12 - 

 

- 

- 

االتفاق علت التحكيم ال يكون صحيحا إال من له أهلياة التصارا يف احلاق    

 حمل النزاع.

 كالته.حق األصيل إجاز  التصرا الصادر من وكيله الذي جتاوز حدود و

 احجاز  الالحقة للتصرا كالوكالة السابقة. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

13 - 

 

 

 

- 

تض ح الوكيل العقد املوكل يف ابرامه شرا التحكيم. غري جاائز إال بناال   

شارا  علت تفويض خاص له بذل  مان املوكال. وجاو  تقياد املوكال بهاذا ال      

متت أجازه الحقا.  است الص احجاز  الالحقة مان سالطة حمك اة املوضاوع     

 دون رقابة عليها من حمك ة النقض متت كان سائغا . 

مثال اسات الص ساائ  لإلجااز  مان قياام الشاركة املوكلاة  واجهاة دعاوى          

التحكيم بدعوى متقابلاة تاق .اا تعلاق باذات عقاد املقاولاة املتضا ن شارا          

 التحكيم. 

  

  
 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم 

14 - 

 

 

- 

 

- 

جااواز أن تقاارر هيئااة التحكاايم عقااد ا لسااات ماان خااالل وسااائل االتصااال       

احلديثة والص ال تتطل  حضور األطاراا بنش اصاهم للجلساات ماا مل يتفاق      

 األطراا علت خالا  ل . أساس  ل . 

م للتعويض والتعويض عن التاخري يف تقييد االع ال ري ا تقدير هيئة التحكي

 يدخل يف سلطتها التقديرية. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكيم. 

النعي املتعلق ببطالن حكم التحكيم املؤس  علت انفراد أحد أعضال هيئة 

التحكيم بتحريراحلكم الصادر عان ا.يئاة أو عادم اجارال املداولاة رياه مان        

 قبول. ما دام  رد قول مرسل مل يثبي باالوراق. أعضائها غري م

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   
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 ــ تــدليـــس تـحـكـيـم
 

 تـحـكـيـم

 الصفحة القاعدة

15 - 

 

- 

 

- 

دعااوى بطااالن حكاام احملك ااح ال يرتتاا  عليهااا إعاااد  عاارض املوضااوع ماان  

 ك ة الص تنظر دعوى بطالنه. جديد امام احمل

ال تااؤدي إىل مراقبااة  تطبيااق احملكاام للقااانون وماادى  الفتااه أو خطئااه يف     

 تطبيقه أو تاويله. علة  ل .

مان القاانون    53وجو  استنادها إىل أسبا  إجرائية منصوص عليهاا باملااد     

بشنن التحكايم. لاي  مان بينهاا النعاي املتعلاق        2018لسنة  6االحتادي رقم 

 تقدير احملكم لالدلة واملستندات املقدمه يف النزاع. مثال. ب

  

 900 112 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  795)الطعن رقم   

 تــدليـــس
 

مااان قاااانون املعاااامالت املدنياااة.   186،  185التغريااار يف معنااات املاااادتح  - - 1

 مقصوده   

يعتب تغريرا  إ ا ثبي أن من غرر به السكوت ع دا  عن واقعة أو مالبسة  -

 ما كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة أو هذه املالبسة.

الغ  املفسد للرضا يف العقود. وجو  أن يكون وليد إجارالات احتيالياة    -

أو مسائل من شاننها التغريار باملتعاقاد تياث تشاو  إرادتاه وال جتعلاه قاادرا          

 ي ا .علت احلكم علت األمور حك ا  سل

 رد الكذ  ال يكفاي للتادلي  ماا مل يثباي بوضاو  أن املادل  علياه         -

 مل يكن يستطيع استجالل احلقيقة بالرغم من هذا الكذ . 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

  وجو  إثبات أن العقد قد   بغنب راح  حتت نكان ملان غارر باه أن يطلا      - 2

 رس ه.  أساس  ل .
  

  
 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم 

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 3

 متت اقامي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال.
  

  
 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم 
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  تـرقـيـة

 تـرقـيـة

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

 

 

 

- 

الرتقيااة متاات كانااي اختياريااة ومل حياادد املشاارع ميعااادا  الجرائهااا رإنااه يعااود  

للجهة احدارية ولو ماع اساتيفال شاروطها حتدياد الوقاي املناسا  حجرائهاا يف        

ت املصالحة العاماة   ضول تقاديرها لظاروا وأحاوال الع ال وحاجياتاه ومتطلباا      

والشواغر املتوارر  دون تعقي  عليها ما دام خال قرارهاا مان إساال  إساتع ال     

 السلطة أو وجود ختطت يف الرتقية.

 مثال يف شنن ترقية قو  الشرطه و االمن. 

  

 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم   

الشاارطه يف حالااة حصااوله علاات مؤهاال عااال أو  ترقيااة صااأ الضااابط أو راارد  - 2

جاااامعي. سااالطة جوازياااة للجهاااة احدارياااة مقياااد  بوجاااو  مراعاااا   لاااه مااان  

 الشروا. أساس  ل . مثال. 

  

 448 55 (26/4/2021جلسة -ق . أ إداري 15س . نقض. ابو    2021لسنة  9)الطعن رقم   

لسااند التنفيااذي مثااال حلكاام صااادر ماان حمك ااة الاانقض يف حتديااد منطااوق ا  - 3

اااا باسااتك ال  القياااد  العامااة لشاارطة أبااو   الصااادر بااالزام ا هااة احداريااة اااا  

بعد حصاوله علات املؤهال العل اي املطلاو        مالزمإجرالات ترقية الطاعن لدرجة 

 وعدم اجتياز األخري لباقي احجرالات وعدم استحقاقه الرتقية استنادا لذل . 

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

االتفاقيااات الدوليااة  جاارد ابرامهااا والتصااديق عليهااا ونشاارها ورااق األوضاااع   - 4

املقاارر  يكااون .ااا قااو  القااانون. اعتبارهااا جاازلا  ماان قااوانح الاادلو  الداخليااة   

جي  تنفيذها دون حاجة إبت صادور قواعاد لتنفياذها. شارا  لا . اال يوجاد       

ما يدل علت غري  ل  من استلزام صدور قواعد تنفيذية بشاننها أز   لنصوصها

يكاااون تنفياااذها متعاااذرا  بااادون األحكاااام التفصااايلية الاااص ينااااا للقواعاااد   

 التنفيذية أن تتض نها. 

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   

 ال  جنساية أحادى دول  لا      قضال احلكم بررض طل  الطاعنة وهت حت - 5

التعاون اخلليجي  ساواتها  اواط  دولاة احماارات يف ا هاة الغدارياة الاص       

تع ااال بهاااا اع ااااال  التفاقياااة التعااااون االقتصاااادي باااح دول  لااا  التعااااون     

تنسيسااا  2002لساانة  55اخلليجااي املصاادق عليهااا  وجاا  املرسااوم بقااانون 

وج  املساوا  بح مواط  دول  ل  علت عدم صدور أية تشريعات داخلية ت

التعاون اخلليجي ومواطنت الدولاة العاامليح يف ا هاات احلكومياة وقواعاد      

 تنفيذها. صحيح.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   
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 ــ تـزويـر تـركــة 
 تـركــة

 الصفحة القاعدة

 تـركــة

   50ـ إرث صـ:  راجــــ  - 

 تـزويـر

جواز الطعن بالتزوير علت احملرر يف أياة حالاة كاناي عليهاا الادعوى. وجاو         - 1

حتديااد مواضااع التزوياار املاادعت بااه و أدلتااه و إجاارالات التحقيااق الااص يطلاا    

إثباتااه بهااا. جااواز أن يكااون  ااذكر  تقاادم لل حك ااة أو بإثباتااه  حضاار      

 علت الطاعن. مثال.  ا لسة. ع ل إثباته

  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

إنتهال احلكم إىل ررض ادعال الطاعن بالتزوير علات املساتندات املقدماة مان      - 2

املطعون ضده أخذا  ا انتهت إلياه تقريار خاب  حتقياق اخلطاوا مان أناه هاو         

كونااه كااان متواجاادا  خااارج الدولااة يف تاااريخ  املوقااع و أن مااا اساا  بااه ماان  

حترير احملرر غري مقبول إ  لي  ماا حياول باح توقيعاه علات املساتند وكوناه        

خارج الدولة يف  ل  التاريخ أو يكون تذييل املستند بتوقيعه قاد   يف تااريخ   

 سابق أو الحق علت التاريخ املدون به. صحيح.  

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  380 ،330)الطعنان رق ا   

وجااو  حتديااد مواضااع التزوياار املاادعي بااه وادلتااه وإجاارالات التحقيااق الااص       - 3

يطل  مدعت التزوير إثبات التزوير بها. عدم قباول االدعاال باالتزوير إ ا صاي      

بصايغة مبه اة عاماة غاري مقطاوع ريهاا بشا  أو إ ا مل يكان مقروناا  بالاادليل          

و باجرالات حتقيق اخلطاوا الاص يطلا  مادعت التزويار إثباات لتزويار        عليه أ

بها. اعتباره آنذاك دراعا غري جاوهري. ال تلتازم حمك اة املوضاوع بإثارتاه أو      

 بالرد عليه. مثال.

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  380، 330)الطعنان رق ا   

ل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة    سااجل العقااارات بااإدار  تسااجي   - 4

بإمااار  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز الطعاان يف   

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

شانه إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة   

إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج منه هو لتل  التصررات 

 الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أساس  ل  وعلته. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   
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 تـسـجـيـنتـزويــر ــ  
 تـزويــر

 الصفحة القاعدة

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون   - 5

عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم معررتاه القارال  والكتاباة          76ضده من الع ر 

وصااوال  إىل وقوعااه يف التغرياار والغاا  يف البيااع ال يفيااد بطريااق اللاازوم ضااعأ  

ل اداع نتيجاه   إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريرباه أو اناه قاد تعارض ل    

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقادي البياع   

املسجلح مت ذا من  رد بلوغه تل  السن وعدم معررتاه القارالا  والكتاباة    

 وقوعه يف الغ  والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل.

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -مدنت ق . أ  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

 تـسـجـيـن

عقد بيع العقار من عقود الرتاضاي يرتا  أثااره  جارد ااماه. تراخات انتقاال         - 1

 امللكية يف حق املتعاقدين ورت حق الغري إىل ما بعد التسجيل. أساس. 
  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

د تنازل الشري  يف الشركة  ات املسؤولية احملدود  عن حصته أو رهنهاا  عق - 2

من العقود الشكلية. وجو  قيده يف السجل التجااري لادى السالطة امل تصاة     

ليكون حجة جتااه الشاركة أو الغاري مان تااريخ القياد. التناازل الاذي مل ياتم          

  وج  حمرر رمسي موثق ورقا  الحكام قانون الشاركات وغاري مساجل يف   

السجل التجاري ال تنتقل به ملكية احلصا  مان الشاري  إىل املتناازل إلياه.      

 أساس  ل  وعلته. 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

- 

- 

الوكالة الصادر  من املطعون ضده األول للطاعن ببيع حصته يف العاح حمال   

ت مسؤولية حمدود  لنفسه أو للغاري تكفات باذاتها    النزاع الص هي شركة  ا

لنفي الغصا  عان األخاري يف دعاوى املطعاون ضاده الثااني. الشاري  الثااني يف          

 العح ا قبل الطاعن بطرده منها. متت كاني تل  الوكالة قائ ة. 

 ثبوت انهال تل  الوكالة يزيل سند الطاعن ومبره يف وضع يده علت العح. 

صا  املطعاون ضاده األول  وجا  تلا  الوكالاة. غاري        التحدي  لكيته حل

مقبول ما دام مل يت ذ احجرالات القانونية املقرر  يف قانون الشاركات لنقال   

 امللكية وما دامي الرخصة علت حا.ا  السابق. مثال. 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   
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4 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شانن ضا ان    2020لسانة   4تطبيق إجرالات التقاضي الوارد  بالقاانون رقام   

احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ  بشاانن تلاا    

 األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

 2020لسانة   33ام العاماة الاوارد  يف قارار  لا  الاوزرال رقام       سريان األحك

املتعلقة باالمر علت العرائض متات كاناي تلا  األماوال إاا جيا  أن تساجل يف        

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون إال    

تقاضي املنصوص عليها يف القانون بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجرالات ال

ماان  60يف شاانن احلقااوق يف األمااوال املنقولااة وسااريان املاااد   2020لساانة4رقاام 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال اسااتئناا    2020لساانة  33قاارار  لاا  الااوزرال  

 احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

ضااع اليااد  اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بو      

للتنفيذ علت األسهم موضوع عقد الرهن. مباشر  دون سالوك طرياق الاتظلم أوال     

 وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. 

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   

احلصااول دعااوى صااحة ونفااا  العقااد. مقصااودها  تنفيااذ العقااد تنفيااذا  عينيااا  ب - 5

علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام تسااجيل العقااد. وجااو  أن يكااون التنفيااذ      

 إكنا  و إال تعح القضال بعدم قبول الدعوى. 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراضي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة      - 6

بشنن التسجيل العقااري بإماار     2005لسنة  3من القانون  14، 10ن املادتا

أباو  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع اال احدار . حترياار     

عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األدار  ال يسري عليه 

 احلظر املذكور. مثال.

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -اري ق . أ جت 15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

عدم جواز إجرال أي تغيري أو حذا او تعديل يف البيانات الوارد  يف السجل العقاري  - 7

إال  وجاا  حكاام قضااائي نهااائي صااادر عاان حمك ااة  تصااة أو بنااال علاات طلاا   

كتااابي إاان لااه احلااق يف  لاا  مشاافوعا  باملسااتندات االصاالية الدالااة علاات التغاايري     

ز أن يقوم السجل العقاري بتصحيح األخطاال املادياة الثابتاة بايقح يف     والتعديل . جوا

صااحائأ السااجل ماان تلقااال نفسااه أو بنااال علاات طلاا   وى شاانن. عاادم جااواز إجاارال   

 التصحيح بعد القيد إال بعد اخطار  وي الشنن. أساس  ل  وعلته. 

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   
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 تـسـجـيـن

 الصفحة القاعدة

صالحية التصحيح املقرر  للسجل العقاري. نطاقها. األخطال املادية يف إحدى  - 8

بيانات السجل العقاري. عدم امتادادها إىل تلا  الاص مان شاننها تغايري ا.وياة        

الات تساجيلها.  الكاملاة مللكياة الوحاد  العقارياة املساجلة بعاد اساتيفال إجار        

اختصاص القضال بعد رراع االمار إلياه مان املتضارر يف هاذه احلالاة  األخاري .         

 التزام احلكم هذا النظر. صحيح.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 9

ر  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز الطعاان يف   بإمااا

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

شانه إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة   

 رج منه هو لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست

 الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أساس  ل  وعلته.

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون  - 10

ررتاه القارال  والكتاباة    عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم مع      76ضده من الع ر 

وصاوال  إىل وقوعاه يف التغرياار والغا  يف البياع ال يفيااد بطرياق اللازوم ضااعأ       

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

ل  السن وعدم معررته القارالا  والكتاباة   املسجلح مت ذا من  رد بلوغه ت

 وقوعه يف الغ  والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل.

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

11 - 

 

 

- 

عدم جواز تسجيل العالمات التجارية  ات الشهر  العاملياة الاص جتااوز حادود     

بلد األصلي إىل البالد األخارى إال بناال علات طلا  مالكهاا األصالي أو بناال        ال

 علت توكيل رمسي منه . أساس  ل  وعلته . 

تقادير اكتسااا  العالماة التجاريااة الشاهر  العامليااة الاص جتاااوز حادود بلاادها      

 األصلي من أمور الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغَا. 

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667قم )الطعن ر  
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ثباوت تساجيل العالماة التجاريااة لل طعاون ضادها بعااد  دول بعاد تااريخ انشااال         - 12

سنوات وخلاو األوراق   املؤسسة الطاعنة بامسها التجاري موضوع الدعوى بعد 

إااا يفيااد اكتسااابها الشااهر  العامليااة والااص تشاا لها احل ايااة املقاارر  ولااو مل   

تسجل يف الدولة ينفي عن املؤسسة الطاعناة اسات دام  ات العالماة أو االسام     

التجاااري.  الفااة احلكاام املطعااون ريااه هااذا النظاار وقضاااره بشااط  االساام   

 ن.التجاري للطاعنة. خطن يف تطبيق القانو

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   

13 - 

- 

 

- 

 وجو  ررع دعوى الشفعه خالل شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.

عدم مساع دعوى الشفعه يف  ياع األحاوال بعاد مارور ساتة أشاهر مان تااريخ         

 التسجيل. 

 العقار املبيع بعد مضي ما يزياد علات   إقامة الطاعنة دعواها بطل  الشفعه يف

ساانة جيعلااها غااري مساا وعة. قضااال احلكاام بررضااها تساااوية والقضااال بعاادم  

 مساعها. 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

14 - 

 

 

 

- 

األواماار والتوجيهااات السااامية الااص تصاادر عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة   

ه الصفة أو بصفته  حاكم إمار  أيو   أو عن دياوان مساو وىل العهاد ال    بهذ

يشرتا صدورها يف صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل تصة قانونا. 

 أساس  ل  وعلته. 

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة - ق . أ مدني 15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

 تـضـامـن وتـضـامـم

التضامن ال يفرتض. وجو  الن  عليه يف القانون أو باتفاق صريح أو ض نت.  - 1

وجو  أن يبح احلكم الذي يرت  املسؤولية التضامنية األساس الذي استند 

 إليه يف قضائه بالتضامن. مثال. 

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15 س 2021لسنة  50، 60)الطعنان رق ا   
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2 - 

 

 

- 

 

- 

مسؤولية املقاول واملهندس بالتضامن جتااه صااح  الع ال ع اا حيادي خاالل       

عشاار ساانوات ماان تهاادم كلااي أو جزئااي وعاان كاال عياا  يهاادد متانااة البنااال    

 تض ن العقد مد  أطول. أساس  ل . وسالمته ومامل ي

وجااو  إقامااة دعااوى التعااويض يف خااالل ثااالي ساانوات ماان تاااريخ اكتشاااا    

 العي  . ال عب  يف هذا اخلصوص بتاريخ  معررة قي ة االضرار. 

مان القاانون    49/2عدم جواز التحدي  د  عدم الس اع الاوارد  بان  املااد     

ة ابااو   مااا دام أن هااذا  بشاانن النظااام املااالي حلكوماا   2017لساانة 1رقاام 

القانون قد بدأ سريانه بعد مرور مد  عدم الس اع الوارد  يف قانون املعامالت 

 املدنية . أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

  
 261 31 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1405)الطعن رقم 

لتعاويض مناه باعتبااره    حق املضرور أو ورثته يف الرجوع علت املتبوع القتضاال ا  - 3

مسؤوال عان اع اال تابعاة غاري املشاروعه.  حقاه  كاذل  يف الرجاوع مباشار           

علت شركة لتنمح متت كاني السيار  مرتكبه احلادي مؤمن عليها لديها. 

جواز الرجوع عليه ا  ت عح باعتباره ا مسؤولح بالتضامم قبلاه. اساتيفال   

ن يرجاع بالبااقي علات املادين األخار      دينه من احده ا يبئ  دمة االخر. جواز أ

 إ ا مل يستوا حقه كامال . مثال. 

  

  
 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا 

4 
- 

 

 

 

 

- 

نسبية أثار الطعان مؤداهاا  أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال جياتح باه إال           

الحكام الصادر  يف موضوع غري قابل للتجزئة علت من ررع عليه. االستثنال. ا

أو يف التاازام التضااامن أو يف دعااوى يوجاا  القااانون ريهااا اختصااام اشاا اص      

معينح. ملن روت ريها ميعااد الطعان مان احملكاوم علايهم أو قبال احلكام أن        

يطعن ريه اثنال نظر الطعن املرروع يف امليعاد من أحد زمالئه منضا ا إلياه يف   

 مرت احملك ة باختصامه يف الطعن. علة  ل . طلباته و إال أ

النعي املتعلق بنن حمك ة االساتئناا قاد الزماي الطااعن باختصاام املطعاون       

ضده ا الثالث والرابع وهو ما يعاد منهاا توجيهاا لل صاوم بارغم أن احلكام       

 صادر يف التزام بالتضامم. غري مقبول. 

  

  
 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا 
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التزام املتبوع بالض ان الناشا  عان اع اال تابعاه ال تقاوم علات أسااس ركار           - 5

 اخلطن املقرتض من جان  املتبوع  وال علت استنادا ملسؤوليته الذاتية عن خطن

التااابع. قيامهااا علاات أساااس اعتبااار املتبااوع يف حكاام الكفياال املتضااامن مااع    

تابعه ري ا يتسب  ريه األخري من ضرر للغري. مؤدى  ل . عادم جاواز احلكام    

علت املتبوع ألدال الض ان قبل أن تثبي مسؤولية تابعاه. ثباوت مساؤولية التاابع     

 يف هذا اخلصوص. حاالتها.

  

 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا   

ارتباااا املركااز القااانوني لكاال ماان الطاااعن وطاااعن أخاار يف طعنااه املنضاام.   - 6

نقض احلكم نقضا  كليا  بالنسبة ألحده ا يستتبع نقضه لالخار علاة  لا .    

 مثال. 

  

جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  677 ،712)الطعنان رق ا   

7/9/2021) 
110 885 

 تـظـلـم

1 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد  بالقااانون رقاام      

ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ       

 بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

 2020لسنة  33عامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم سريان األحكام ال

املتعلقة باالمر علت العرائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون     

املنصاوص عليهاا يف    إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي  

يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املااد     2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

يااد اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع ال 

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 أوال  وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. 

  

  
 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم 
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2 - 

 

 

 

- 

يااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     االماار بتوق

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

لسانة   57من الالئحة التنظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة رقام       60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا         جواز الطعن علت االمر

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

االسااتئناا يف احلكاام الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان    

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 بالنقض يف هذه احلالة. مثال.  ريجوز الطعن عليه

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

- 

 

- 

لسانة   2الدعوى املتعلقاة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القاانون رقام         

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

ة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    ضم مد  اخلدم

 ريه هذه احلقوق واجبة األدال. 

وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماان الصااندوق امااام  نااة تشااكل .ااذا         

 كشرا لقبول الدعوى .  79الغرض يف املواعيد املشار إليها باملاد  

امتهاا بعاد اختاا  إجارال     القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع من إعااد  اق 

التظلم ما داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح          

احلق واج  األدال.  الفة احلكام املضا ون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم        

جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  

 القانون. يوج  نقضه واححالة. 

  

 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  7)الطعن رقم   

عدم قبول دعوى إلغال القرارات احدارية بعد مضي ساتح يوماا مان تااريخ      - - 4

نشر القرار احداري املطعون ريه أو إعالن صاح  الشنن به أو ثبوت عل ه باه  

بااالتظلم إىل ا هااة  عل ااا  يقينيااا . أساااس  لاا . انفطاااع سااريان هااذا امليعاااد        

 احدارية مصدر  القرار أو إىل ا هة الرئاسية .ا. 

وجو  أن يبي يف التظلم خالل ستح يوما مان تااريخ تقدناه. راوات هاذه       -

املد  دون إجابة يعد  ثابة ررضه ض نا . احتسا  ميعااد رراع الادعوى آناذاك     

 من تاريخ الررض الصريح أو الض نت. 

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    
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 تـظـلـم 
 تـظـلـم

 الصفحة القاعدة

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يسري به ميعاد الطعن. ثبوته من أية واقعة  - 5

 أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد يف  ل  بوسيلة معينة. 
  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021ة لسن 14)الطعن رقم    

التظلم من القرار احداري حمل دعاوى احلغاال. ثبوتاه باني صاور  حت ال معنات         - 6

الشاااكاية مااان القااارار املاااتظلم رياااه. يساااتوى أن يكاااون القااارار مكتوباااا  او   

 شفاهيا  ما دام حصل العلم بفحواه و  ترتي  أثاره.

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021ة لسن 14)الطعن رقم    

اساات الص احلكاام ماان تقااديم الطاااعن طلاا  اساارتحام عقاا  إنهااال خدمتااه    - 7

يطلاا  ريااه عودتااه لو يفتااه عل ااه اليقااي  بااالقرار وتظل ااه منااه بتقااديم  لاا    

الطل . سائ  . قضاره بعدم قبول الدعوى لررعه بعد امليعاد لعدم ررعها خالل 

وما التالية للستح يوما الالحقه لتاريخ تقديم التظلم وعدم رد ا هاة  الستح ي

 احدارية باعتباره ررضا  للتظلم. صحيح.  

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

8 - 

 

- 

 وجو  التظلم أمام جهة ع ل املو أ قبل التظلم أمام  نة االعرتاضات متت كاان 

 القرار من رئي  ا هة احلكومية أو من روضه بتوقيع ا زالات التاديبية.  

عااادم تقياااد املو اااأ باااالتظلم أماااام جهاااة ع لاااه قبااال الاااتظلم أماااام  ناااة           

االعرتاضات متت كان القرار صادرا من  ل  التادي . إنتهال احلكام إىل  

م وجااو  تظلاام الطاااعن ماان قاارار  لاا  التندياا  امااام جهااة ع لااه قباال تقاادي 

تظل ااه امااام  نااة االعرتاضااات وقضاااره بعاادم قبااول الاادعوى لررعهااا بغااري        

 الطريق الذي رمسه القانون خطن يف تطبيق القانون يوج  نقضه واحعاد . 

  

 503 62 (5/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  31)الطعن رقم   

ظل ااات اختصاااص  نااة االعرتاضااات بدراسااة ورحاا  كاال الشااكاوى والت  - 9

 2016لساانة  6املتعلقااة بااالقرارات الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام    

بشنن املوارد البشرية حمار  ابو  . أساس  ل  وعلته. مؤداه. اعتباار الاتظلم   

املقاادم إليهااا قاطعااا لل يعاااد املقاارر لاادعوى إلغااال القاارارات احداريااة.  الفااة    

األثر القااطع لل يعااد ال يتحقاق إال    احلكم املطعون ريه هذا النظر معتبا  أن 

إ ا كان التظلم املقدم أماام هاذه اللجناة منصابا  علات أحاد القارارات الاوارد          

ماان القااانون املااذكور ومنتهيااا إىل عاادم قبااول الاادعوى      73قصاارا يف املاااد   

شكال غري معتد باذل  الاتظلم لكوناه لاي  مان باح تلا  القارارات الاوارد           

 خطن يف تطبيقه. حصرا .  الفة للقانون و

  

 550 68 (31/5/2021جلسة –ق . أ إداري  15س  2021لسنة  33)الطعن رقم   
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 تـظـلـم 

 تـظـلـم

 الصفحة القاعدة

10 - 

 

 

- 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع        

ملنصوص عليها يف املااد   الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض ا

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 القاضي االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.

ك ااة اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حم 

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

اختصاااااص  نااااة االعرتاضااااات بكارااااة الشااااكاوى والتظل ااااات املتعلقااااة     - 11

بشاانن   2016لساانة   6بااالقرارات الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام       

من القانون املذكور. التزام احلكم  72اد  املوارد البشرية بإمار  أبو  . امل

املطعاااون رياااه هاااذا النظااار. صاااحيح. النعاااي علياااه باخلطااان اساااتنادا  إىل أن        

اختصاااص  نااة االعرتاضااات ينحصاار يف القاارارات املتعلقااة بالتندياا  طبقااا     

مان الالئحاة التنفيذياة .اذا      126من القانون املذكور واملاد   73لن  املاد  

 أساس. علة  ل . القانون. علت غري 

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   

انتهال احلكم إىل أن واقعة االنقطاع عن الع ل غري متحققة يف حاق املطعاون    - 12

ضده  ا ثبي من منازعة جدية بنيه وبح جهة احدار  حول اعتباره من الفئات 

القيام بالع ل بق ر الع ل احلكومي أو عن بعد طبقا  املش ولة باالستثنال من 

الصادر عن دائر  احسناد احلكومي بشنن القواعاد   8الحكام التع يم رقم 

احرشادية للع ل والتواجد يف مقر ا هات احلكومية خالل جائحاة كورياد   

وخلو األوراق إا يفيد ان ا هة احدارية قد ررضي موقأ املطعون ضده  19

ماان الفئااات الااص تسااتوج  الع اال عاان بعااد طبقااا  للتقااارير الطبيااة        باعتباااره

املقدمة منه أو انها اسكي تضوره إىل مقر الع ل وان  ك يعد قرينة علت 

اس  املطعون ضده بالو يفة وعدم هجار  .اا تنتفاي معاه القريناة املسات د        

قارار  من االنقطاع. قضال احلكم معه بتايياد قارار  ناة االعرتاضاات بإلغاال      

 انهال خدمته املستند لالنقطاع. صحيح.

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   
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 تـعـويــضــ  تـظـلـم 

 تـظـلـم

 الصفحة القاعدة

13 - 

 

 

 

- 

 

- 

جاااواز سااالوك طرياااق أمااار األدال يف املطالباااة بااااحخالل لعااادم ساااداد القي اااة     

ارية أو بسداد القي ة االجيارية بعاد راوات مواعياد اساتحقاقها أو بقي اة      االجي

اسااتغالل املياااه والكهربااال أو رد مبلاا  التاانمح بعااد ثبااوت انتهااال مااد  عقااد      

 االجيار.

مان قارار رئاي  دائار  القضاال       17شروطه واجرالته منصاوص عليهاا باملااد     

 . 2018لسنة25

 عريضة أو استئناره. مثال.  جواز التظلم من االمر باالدال علت ال

  

  
 1019 128 (5/10/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  48)الطعن رقم 

 تـعـويــض
 

1 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

صاح  الع ل يف مطالبته حمدد  بعد انتهال خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق 

بااالتعويض ع ااا قااد يلحااق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر        

كنتيجة .ذا اخلطن العقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى صاح  الع ل بالتعويض. 

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2020لسنة  270طعن رقم )ال  

2 - 

- 

 

 

 

- 

 احملل يف عقد التنمح علت احليا . مقصود   . 

سول النية وكتم أو تقديم بياناا  كا باا  عان احلالاة املرضاية لل اؤمن لاه عناد         

عتب غشا  ابرام الوثيقة إا كان له أثره يف تقدير املؤمن لل طت املؤمن منه ي

متت كان هاذا اخلطار قاد حتقاق بساب  البياان الكاا  . عا ل إثباات  لا            

 وقوعه علت عاتق املؤمن. 

قاعد  وجو  إخطار املؤمن له املؤمن  ا يطارأ مان  اروا بعاد إبارام العقاد       

من شاننها أن تزياد مان اخلطار املاؤمن مناه. ال حمال حع ا.اا يف التانمح عان           

يسااتبعد ماان نطاااق التاانمح هااذا اخلطاار بشاارا    احلياااه . طاملااا أن املااؤمن مل 

  خاص يورده بالعقد. مثال.

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   
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 تـعـويــض 

 تـعـويــض

 الصفحة القاعدة

لات  عدم مساع الدعاوي الناشئة عن عقد التنمح بعد انقضال ثاالي سانوات ع   - 3

حدوي الواقعة الص تولدت عنهاا أو علات علام  وى املصالحة بوقوعهاا. أسااس       

  ل . مثال. 

  

 94 11 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1494)الطعن رقم   

الفائد  جرال تنخر املدين يف الورال بالادين رغام حلاول موعاد اساتحقاقه. مان        - 4

يدها لسلطة حمك ة املوضاوع ماا مل   صور التعويض عن الضرر. خضوع حتد

 يوجد ن  قانوني حيددها يف نسبة معينة. مثال. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

5 - 

 

 

- 

 

- 

بدل ساريان اساتحقاق الفائاد  مان تااريخ املطالباة القضاائية متات كاان املبلا            

وغااري خاضااع يف حتديااده ملطلااق تقاادير   املطالاا  بااه حمااددا  علاات أساا  ثابتااة 

 القاضي ولو نازع املدين يف مقداره. 

بدل سريان الفائاد  مان تااريخ صاريور  احلكام نهائياا  متات كاان عباار  عان           

 تعويض خيضع يف تقديره لسلطة حمك ة املوضوع. 

تعلق املبال  املقضي بها بث ن أرضي وقي ة مبانت أقامها الطاعن عليها قضات  

هاا . اعتبارهاا حمادد  علات أسا  ثابتاة . ساريان الفائاد  عناه ماان          بابطالن بيع 

تااريخ املطالباة القضاائية ولاي  مان تااريخ نهائياة احلكام .  الفاة احلكاام          

 املطعون ريه هذا النظر .  الفة للقانون. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

6 - 

- 

 . تعلقها بالنظام العام. إجرالات التقاضي

التاازام الاادائن ساالوك طريااق استصاادار أماار األدال إ ا مااا تااواررت يف املطالبااة  

ماان قاارار  لاا   1/ 63،62القضااائية الشااروا املنصااوص عليهااا باملااادتح 

. ال ننااع ماان ساالوكه هااذا الطريااق  طلاا  الفوائااد      2020لساانة33الااوزرال 

 من احجرالات التحفظية. القانونية أو التعويض أو اختا  أي اجرال 

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

تعلق مطالبة الطاعن بإنفاا  عقاد جتااري لعادم ساداد األقسااا وحلاول بااقي          - 7

األقسااا املساتحقة ورقااا  لبناود العقاد. تتااوارر بهاا شاروا ساالوك طرياق أماار        

ضال احلكم املطعون ريه بعدم ربول الدعوى لعدم األدال الذي جي  اتباعه. ق

ساالوكه. صااحيح. ال ينااال ماان  لاا  صاادور قاارار القاضااي املشاارا  كتاا    

 إدار  الدعوى بعدم إحالتها لقاضي األدال امل ت . أساس  ل  وعلته.

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   
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 ويــضتـعـ 

 تـعـويــض

 الصفحة القاعدة

حااق الاادائن يف اقتضااال رائااد  علاات ساابيل التعااويض متاات كااان الاادين حماال     - 8

االلتزام مبلغا  من النقود وكان معلوم املقدار وتنخر املدين يف درعه. ساريانها  

من تاريخ استحقاق الدين. احتسابها حس  السعر املتفق علياه يف العقاد و إال   

سانويا  ا   %12سائد  يف الدين وقي التعامل علت أن ال يتجااوز  حس  السعر ال

  يقدرها القاضي إ ا اخفق الدائن يف إثبات السعر السائد يف السوق. مثال.

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

 روائااد التاانخري دون  جااواز أن يطالاا  الاادائن بتعااويض تك يلااي إضااارة إىل      - 9

حاجااة إىل إثبااات أن الضاارر الااذي جياااوز هااذه الفوائااد قااد تسااب  ريااه املاادين  

 بغ  منه أو خبطن جسيم. مثال.

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

ملباال  املالياة   دعوى شركة التنمح الطاعنة بالزام الشاركة املطعاون ضاده با    - 10

نتيجااة ع ليااات حلااول وتعويضااات  تلفااة سااددتها الطاعتااه عنهااا ألصااحا     

مركبات  تلفة ال جتاوز أية ع لياة حلاول ريهاا مبلا  مخسا ائة ألاأ جنياه.        

اعتبارها ناشئة عن أسابا  قانونياة  تلفاة وهاي حاق احلوالاة يف كال طلا          

وى باعتباار قي اة   واملساتقل عان حاق احلوالاة لالخار. ماؤدى  لا . تقادير الادع         

كل حوالة علات حاد . عادم جاواز الطعان باالنقض متات كاناي كال واحاد            

 منها ال جتاوز مبل  مخس ائة ألأ جنيه. 

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

تقدير جدية املبر الذي يساتند إلياه صااح  الع ال لفصال العامال مان األماور          - 11

ملوضااوعية الااص تسااتقل بهااا حمك ااة املوضااوع. ال حاجااة لتكليااأ العاماال      ا

الثبات التعسأ يف الفصل متت اقتنعي احملك ة بعدم جدية املبر. علة  لا .  

 مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

12 - 

 

 

- 

ماان  79،  78،  75يف معنات املاواد    حاق العامال يف احجااز  السانوية ومادتها     

قانون تنظايم عالقاات الع ال. حقاه يف احلصاول علات أجاره عان أياام احجااز            

السنوية الص مل حيصل عليها إ ا رصل من الع ل أو تركه  بعد ررت  احنذار. 

 احتسابه علت أساس االجر االساسي رقط. 

يقااع علاات عاااتق   عاا ل إثبااات اتااع العاماال بإجازتااه أو واسااتنفاده جاازل منهااا    

  صاح  الع ل. مثال.

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   
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قضال احملك ة ا زائياة تكام باات باحداناة وبالدياة كاملاة حياوز حجياة          - 13

يتعلااق بنساابة اخلطاان لل حكااوم عليااه وتقاادير    أمااام احملك ااة املدنيااة ري ااا   

التعويض املستحق لل ضرور. قضال احلكم املطعون رياه بت فايض التعاويض    

باازعم مساااه ة اعناات عليااه يف ارتكااا  احلااادي. خطاان يف تطبيااق القااانون.  

 أساس  ل  وعلته.  

  

 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا  

14 
حق املضرور أو ورثته يف الرجوع علت املتبوع القتضاال التعاويض مناه باعتبااره      -

مسؤوال عان اع اال تابعاة غاري املشاروعه.  حقاه  كاذل  يف الرجاوع مباشار           

علت شركة لتنمح متت كاني السيار  مرتكبه احلادي مؤمن عليها لديها. 

لح بالتضامم قبلاه. اساتيفال   جواز الرجوع عليه ا  ت عح باعتباره ا مسؤو

دينه من احده ا يبئ  دمة االخر. جواز أن يرجاع بالبااقي علات املادين األخار      

 إ ا مل يستوا حقه كامال . مثال.

  

 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا  

15 
بعاه ال تقاوم علات أسااس ركار       التزام املتبوع بالض ان الناشا  عان اع اال تا    -

اخلطن املقرتض من جان  املتبوع  وال علت استنادا ملسؤوليته الذاتية عن خطن 

التااابع. قيامهااا علاات أساااس اعتبااار املتبااوع يف حكاام الكفياال املتضااامن مااع    

تابعه ري ا يتسب  ريه األخري من ضرر للغري. مؤدى  ل . عادم جاواز احلكام    

بل أن تثبي مسؤولية تابعاه. ثباوت مساؤولية التاابع     علت املتبوع ألدال الض ان ق

 يف هذا اخلصوص. حاالتها.

  

 420 52 (6/4/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا  

16 - 

 

- 

تقاادير جديااة املاابر لفصاال العاماال ماان األمااور املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا         

 ة النقض. ما دام سائغا .حمك ة املوضوع دون رقابة من حمك 

انتهاااال احلكااام إىل انعااادام الصااابغة التعسااافية حنهاااال خدماااة الطاعناااة لااادى 

املطعون ضدها اا وهي شركة طريان اا استادا  إىل مبرات موضوعية مرتبطة 

بتفشي وبال الكورونا الذي أثار بشاد  علات نشااا املطعاون ضادها وأ نهاا        

والت لاي عان جازل مان العااملح. ساائ .       إىل إعاد  هيكلة املصاحل التابعة .اا  

 النعي عليه جدل موضوعت. غري مقبول أمام حمك ة النقض. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   
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ن الضرر الذي حلق الادائن جارال مطال    الفائد  التاخريية. اعتبارها تعويضا  ع - 17

املدين رغم يساره يف الورال بالتزاماته املالية. هو ضرر مفرتض ال يقبال إثباات   

العك . سريانها من تاريخ املطالبة القضائية ما مل حيدد االتفااق أو العارا   

تارخيا  لسريانها وما مل ين  القانون علات خاالا  لا . احتساابها مان تااريخ       

 ضائية. شرا  ل .  مثال.املطالة الق

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   

18 - 

 

 

 

- 

حق العامل يف التعويض عن إصابة الع ل بنس  حمدد  ورقا الحكاام قاانون   

الع ل. قيامه علت ركر  حت ال التبعاة. ماؤدى  لا  ال يساتلزم للقضاال باذل         

من ر  الع ل. كفاية حصول  الضرر للعامل أثنال تندياة  التعويض وقوع خطن 

 ع له لديه.

خضااوع املطالبااة بااالتعويض للقواعااد العامااة لل سااؤولية التقصااريية يف قااانون    

املعامالت املدنية متت كان الفعل الصادر ناجتا  عن خطن  اتي لر  الع ل أو 

ساببية يف   احد تابعيه. وجو  توارر أركان املسؤولية من خطن وضرر وعالقة

 هذه احلالة. ع ل إثبات اخلطن آنذاك علت عاتق املدعت املضرور. 

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

اساا  الطاااعن بتااوارر اخلطاان التقصااريي يف جاناا  صاااح  الع اال املطعااون    - 19

دنياة وتقصاريها يف   املطعون ضدها لعدم تورريها لوسائل السالمة والصحة امل

توعية الع ال وتزويدهم  ا يكفل وقايتهم من  اطر الع ال واضارار املهناة    

واستناده يف حتقيق  لا  إىل اهال اخلاب  بطلا  ناد  خاب  باعتبارهاا وسايلة         

دراعااه الوحيااد . اعااراض احلكاام عاان حتقيااق دراعااه  لاا  وعاان طلبااه نااد    

الطاااعن عاان إثبااات   اخلااب  وقضاااره بااررض دعااواه بااالتعويض بقالااة عاازوا   

 إخالل املطعون ضدها او تقصريها. قصور يف التسبي  و إخالل تق الدراع.

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

استحقاق العامل تعويضا  يقدر  بل  ال جياوز أجره عن مد   ثالثة أشهر علت  - 20

ا كاان عقاد ع لاه غاري حمادد املاد  وقاام        أساس أخر أجر كاان يساتحقه إ   

 صاح  الع ل بإنهائه تعسفيا. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  131)الطعن رقم   
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21 - 

 

 

- 

ضرر الذي حلق به من جارال  الفائد  التاخريية. اعتبارها تعويضا  للدائن عن ال

مطل املدين يف الورال بااللتزامات املالية متت كان املبل  حمل االلتازام معلاوم   

 املقدار وقي الطل . 

احتسابها من تاريخ املطالبة القضائية إ ا كان لدين معلوم املقادار ال خيضاع   

لتقاادير القضااال احتسااابها بهااا ماان تاااريخ صااريور  احلكاام نهائيااا  إ ا كااان    

 لقضال سلطة يف تقدير الدين احملكوم به. ل

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  131)الطعن رقم   

جواز طل  تعويض تك يلاي إضاارة إىل روائاد التااخري دون حاجاة إىل إثباات        - 22

أن الضرر الذي جياوز هذه الفوائد قد تساب  رياه املادين بغا  مناه او خبطان       

من قاانون املعاامالت التجارياة. تقاديره مان سالطة حمك اة         91م. املاد  جسي

 املوضوع. مثال. 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

است الص اخلطن املوج  لل سؤولية ونسبته إىل من صدر عنه وماا مام عان     - 23

بهااا حمك ااة املوضااوع متاات    لاا  ماان ضاارر ماان مسااائل الواقااع الااص تسااتقل  

 عرضي لعناصر الضرر واباني أحقية مدعت الضرر التعويض. 

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   

احتسا  الفوائد علت حس  السعر السائد يف السوق وقي التعامل علت أن ال  - 24

ت مل يعاح ساعر للفائاد  يف العقاد.      سنويا  وحتت اام الساداد متا   %12يتجاوز 

يقدرها القاضاي ورقاا  للحالاة االقتصاادية الساائد  وقاي اساتحقاق الادين إ ا         

 اخفق الدائن يف إثبات السعر السائد يف السوق وقي التعامل. مثال.

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   

عويضا  متت كان عقد الع ل غري حمدد املد  وقام صاح  استحقاق العامل ت - 25

الع ل بانهائه تعسفيا . يقدر  بل  ال جياوز أجره عن ماد  ثالثاة أشاهر كحاد     

اقصت وعلت أساس أخر أجر كان يستحقه جواز النزول عن هذا احلاد دون  

 جتاوزه. إا تستقل به حمك ة املوضوع دون معق . مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021نة لس 170)الطعن رقم   
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26 - 

 

- 

االجاار األساسااي الااذي علاات أساسااه حتساا  مكاراان  نهايااة اخلدمااة وباادل       

 احجاز  السنوية .مقصوده  . 

مااان أحااااد  الزيااااد  يف االجاااار. متااات تلحااااق بااااألجر األساسااااي ومتااات تعتااااب     

 عناصراالجر الشامل. مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  170)الطعن رقم   

تقدير جدية املبر لفصل العامل من الع ل من األمور املوضاوعيه الاص تساتقل     - 27

  بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا  له أصله الثابي باالوراق.
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  183رقم )الطعن   

28 
استناد حمك ة املوضاوع إىل الوضاع الوباائي الناشا  عان جائحاة كوروناا و         -

تاانثريه علاات الشااركة املطعااون ضاادها وهااي شااركة طااريان الااذي أثاار علاات     

نشاااطها وتوقااأ الع اال لااديها بالكاماال واضااطرارها إىل الت لااي عاان بعااض    

عااااملح لاااديها وإعااااد  ا.يكلاااة حتااات تااات كن مااان  ابهاااة هاااذا الوضاااع   ال

االسااتثنائي وانتهائهااا إىل جديااة املاابر لفصاال الطاااعن وررااض التعااويض عاان    

الفصاال التعسساافي. سااائ . النعااي عليااه. جاادل موضااوعي يف ساالطة حمك ااة  

 املوضوع غري جائز أمام حمك ة النقض.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -أ مدني ع الي ق .  15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

29 
تعلااق الاادعاوى السااابقة الااص نظرهااا القاضااي  وضااوع إلغااال القاارار الصااادر   -

بانهال خدمة املطعون ضده مع ما يرتت  علت  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره       

دعوى التعويض عن  ل  القارار. الادرع بابطالن احلكام الصاادر يف الادعوى       

رتاك القاضي يف احلكم الصادر الادعوى األوىل. علات غاري    األخري  لسبق اش

 أساس. 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

30 
است الص توارر اركان املسؤولية املوجبة للتعاويض عان القارار احداري غاري      -

ائل الواقاع  املشروع من خطن وضرر و عالقة ساببية وتقادير التعاويض مان مسا     

الص ختضع لسلطة حمك ة املوضوع. ما دام است الصها مساتندا  إىل ماا لاه    

 أصله الثابي باالوراق.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   
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31 - 

 

 

 

- 

ر احداري ليساااي  يعهاااا تصااال دائ اااا للقضاااال   العياااو  الاااص تلحاااق باااالقرا 

بالتعويض يف إطار دعوى القضال الكامل ساي ا ماا تعلاق منهاا باالختصااص      

أو الشااكل. وجااو  التعااويض متاات كااان العياا  جوهريااا  ومااؤثرا  تااق يف         

 موضوع القرار يف حدود معطيات النزاع وخصوصياته.

اال  لقرينااة االسااتقالة  قاارار ا هااة احداريااة بانهااال خدمااة املطعااون ضااده اع اا     

الض نية لسب  انقطاعه عن الع ال دون إجارال االناذار الواجا  قانوناا  عليهاا       

قباال انهااال اخلدمااة يسااتوج  التعااويض عاان الضاارر املت ثاال يف حرمانااه ماان       

 و يفته ومن املزايا املالية حتت تاريخ عودته. علة  ل . 

  

 799 97 (18/8/2021سة جل-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

التزام صاح  الع ل بتعويض العامل ع ا أصابه من ضرر جرال رسا ه لعقاد    - 32

الع ل حمدد املد . علت أال جياوز مبل  التعاويض حم اوع االجار املساتحق عان      

 مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية من العقد أيه ا أقصر. مثال. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   

التعويض عن رسخ صاح  الع ل عقد الع ل حمدد املد  قبل انتهال مدته.  - 33

من قانون الع ل وجو  أال جياوز مبل  التعويض   وع االجر  115املاد  

املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية من العقد أيه ا أقصر. ما مل 

  يف العقد يقضي بغري  ل . جواز أن يقل مبل  التعويض عن أجر يوجد ن

مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية يف العقد. أساس  ل . قضال احملك ة  ا 

 يوازي اجر شهرين مع خلو العقد من أساس حلسا   التعويض. صحيح.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   

34 - 

 

 

- 

إع ااال انهااال خدمااة العاماال ماان قباال صاااح  الع اال تعساافيا ومااا ترتبااه ماان       

التزامه بالتعويض عن الفصل التعسفي مقتصر علت عقود الع ل غاري حمادد    

 من قانون الع ل.  123،  122، 121املد . تنظ ها نصوص املواد 

املتعاقادين. تنظ هاا    عقود الع ل حمدد  املد . رس ها بإراد  منفارد  مان أحاد   

مااان  ات القاااانون. انتهاااال احلكااام إىل إجاباااة الطااااعن لطلباااه       115املااااد  

التعويض عن رسخ العقد قبل نهاية مدته باعتبار أنه عقد حمدد املد . صحيح 

. ال يعيبه ما تض نته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. حملك ة النقض أن 

 دون أن تنقضه. تردها إلي سندها الصحيح يف القانون 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   
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اسااتحقاق العاماال رائااد  تاخرييااة ماان تاااريخ احلكاام عاان األجااور املتاااخر            - 35

خلدمااة دون التعااويض عاان رسااخ  والع ااوالت وباادل األجاااز  ومكارااق  نهايااة ا 

 العقد حمدد املد . أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا   

عدم مساع دعوى التعويض عن اع ال ا هة احدارية غري املشاروعه احجيابياة    - 36

الاذي علام املضارور تادوي الضارر       أو السلبية  ضي ثالي سنوات من اليوم

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة. علااة  لاا . انتهااال      298وباملسااؤول عنااه. املاااد    

احلكاام املطعااون ريااه إىل تنييااد احلكاام االبتاادائي بااررض دعااوى التعااويض   

تساويه يف النتيجة والقضال بعدم مساعها ملرور الزمان. النعي علياه أياا كاان    

 ج. وجه الرأي ريه. غري   منت

  

 838 102 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  62)الطعن رقم   

37 
عدم إعاد  صاح  الع ل العامل املوقوا عان ع لاه بساب  اتهاماه بارتكاا        -

مان قاانون الع ال بعاد صادور       112جرنة من ا رائم املشاار إليهاا يف املااد     

 لا  رصال تعسافيا. ماا مل      قرار تقدنه لل حك اة أو القضاال ببالتاه اعتاب    

يثبي صاح  الع ل أن العامل هو من تارك  الع ال مان تلقاال نفساه أو اختاا ه       

موقفا  إجيابيا  ينب  عن أنه انهت العقد ض نا  بإرادته املنفرد  أثناال رارت  وقفاه    

 عن الع ل. مثال. 

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

38 - 

 

- 

 

 

- 

االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا غااري قابلااة للطعاان بااالنقض إ ا     

 كاني قي ة الدعوى ال جتاوز مخس ائة الأ درهم. 

تقاادر قي ااة الاادعوى يااوم ررعهااا وياادخل يف التقاادير مااا يكااون مسااتحقا  يااوم    

ررعهااا ماان الفائااد  والتضاا ينات والريااع واملصاارورات وغريهااا ماان امللحقااات      

 املقدر  القي ة.

ما يستحق منها بعد  ل  ال يضاا إىل قي ة الطلبات االصلية يف مقام تقادير  

بتعااديل  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  24قي ااة الاادعوى. املاااد  

يف شااانن الالئحاااة   2018لسااانة  57بعاااض أحكاااام قااارار  لااا  الاااوزرال   

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994م )الطعن رق  



 
144 

 تـعـويــض 

 تـعـويــض

 الصفحة القاعدة

مان قارار  لا      24طل  التعويض عان االضارار. غاري مقادر القي اة . املااد         - 39

لسانة   57بتعديل بعض أحكام قرار  ل  الاوزرال   2020لسنة 33الوزرال 

. 2021لساانة  75ة التعاايح قباال سااريان قاارار  لاا  الااوزرال الواجباا 2018

ألاأ درهام .    500000تض ن الطلبات طلباا باه جيعال قي اة الادعوى جتااوز       

 الطعن علت احلكم الصادر ريها. جائز.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

نازعااات التامينيااة. وجااو  أن يكااون أمااام   الطعاان علاات قاارار  نااة تسااوية امل   - 40

احملك ة االبتدائية امل تصة قي يا  بنظر النزاع. تض ن الطلباات أماام اللجناة    

طلباا  بااالتعويض جيعلااها غااري مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق  

ويدخلها يف اختصاص الدوائر الكلية. إقامة الطعن علت القرار الصاادر رياه   

ا زئياااة لل طالباااات البسااايطة وتصااادى األخاااري  ومااان بعااادها   أماااام الااادائر 

حمك اااة االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا  نقضاااه    

 واححالة إىل احملك ة االبتدائية الكلية.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

ت املؤمن له أو قائد املركبة أو املسؤول عن جواز أن ترجع شركة التامح عل - 41

احلادي تس  األحوال بقي ة ما تكون قد أدته مان تعاويض يف حااالت. مان     

بينهااا ثبااوت اسااتع ال املركبااة يف سااباق أو اختبااار الساارعه يف غااري األحااوال   

املصر  بها مص ثبي أنه السب  املباشار يف وقاوع احلاادي. قارار  لا  إدار       

 بشنن نظام توحيد التامح. مثال.  2016لسنة  25قم هيئة التامح ر

  

 870 107 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

42 
انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       -

دار  مان  العامة لشرطة اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة اح         

انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق باملصلحة العامة 

ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان      

دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علت احلكم 

  صل التعسفي علت غري أساس.باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الف

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   
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43 
حق صاح  الع ل يف رسخ عقد الع ل حمدد املد  يف حال وجود عاذر طاارئ    -

ع ا أصابه مان ضارر علات أال جيااوز      يتعلق به. التزامه آنذاك بتعويض العامل

مبل  التعويض   وع االجر املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية مان  

  العقد أيه ا أقصر. أساس  ل .

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   

44 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

لت عرض الع ل املقدم إليه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال توقيع العامل ع

 يقوم به العقد بينه ا. 

اعتباااار تااااريخ التوقياااع علااات العااارض تارخياااا لبداياااة الع ااال متااات تضااا ن          

نصاعيقضي ببدل الع ل  جارد قبولاه. وإال يرتاخاي بادره إىل التااريخ احملادد       

 ريه.

املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه  

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   

حق الدائن يف اقتضال رائاد  علات القارض التجااري حسا  الساعر املنصاوص         - 45

لات أال  عليه يف العقد أو ورق ساعر الفائاد  الساائد يف الساوق وقاي التعامال ع      

 إ ا مل يعح سعر الفائد  يف العقد. مثال.  %12يزيد يف هذه احلالة علت 

  

  
 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم 

مسؤولية املتبوع عن أع ال تابعه مسؤولية عن أدال الض ان احملكوم به علت  - 46

لتاابع يف الفعال الضاار الاذي تساب  رياه.       التابع وليسي مسؤولية اشرتاك ماع ا 

كفايااة تااوارر عنصااري الرقابااة والتوجيااه ماان الناحيااة احداريااة دون الناحيااة     

الفنية. مؤدي  ل . اعتبار عالقة التبعية قائ ة باح املستشافت والطبيا  الاذي     

يسات دمه أو يع ال حلساابه. جاواز الازام أياا مان التاابع أو املتباوع أو كليه اا           

دون شاارا اختصااام التااابع يف الاادعوى طاملااا ثبتااي مسااؤوليته   بااندال الضاا ان

بالاادليل القاااطع. حااق املتبااوع يف الرجااوع علاات التااابع  بلاا  التعااويض املقضااي  

 به.انتهال احلكم إىل هذا النظر. صحيح. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   
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عدم قبول دعوى التعويض الناشئة عن اخلطن الط  إال بعد اللجاول والعارض    - 47

 2016لساانة 4ماان املرسااوم بقااانون  18علاات  ااان املسااؤولية الطبيااة. املاااد   

بشنن املسؤولية الطبية. اعتبار تقارير  ان املسؤولية الطبية املنصوص عليهاا  

بعااد نهائيتهااا هااي الوساايلة القانونيااة حثبااات اخلطاان الطاا      يف هااذا القااانون  

املدعت به أو نفيه. ال جيوز للقاضي  الفتها ولي  له سلطة تقديرية بشننها. 

مؤدى  ل  صدور قرار اللجناة بثباوت اخلطان الطا  وصاريورته نهائياا جيعال        

مه ااة قاضااي املوضااوع قاصاار  علاات حتديااد الضاارر يف مااداه والتعااويض يف        

 . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.مقداره

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

اسااتحقاق الديااة ال ننااع صاااح  احلااق ريهااا ماان اسااتك ال التعااويض عاان        - 48

األضرار األخرى الص ال تفي بها الديه شامال  باحلق املضرور من خساار  وماا   

ماان كساا . مااؤدى  لاا .التعويض الااذي يسااتحق للورثااة ماديااا  أو ادبيااا       راتااه

نتيجة ما أصا  اش اصهم من أضارار بساب  وراا  ماورثهم خيارج عان نطااق        

التعويض الذي عنااه املشارع تظار ا  اع بيناه وباح الدياة أو األرش. أسااس         

  ل  وعلته. مثال.

  

 1113 143 (16/11/2021 جلسة-ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

إصابة العامل بإصاابة ع ال اثناال تاديتاه لع لاه وبساببه. أثاره . التازام صااح            - 49

الع اال باانن يااؤدي لااه معونااة ماليااة حتساا  علاات أساااس كاماال االجاار الااذي      

يتقاضاه طوال ررت  عالجه أو إىل أن يثبي عجزه عن الع ل. جتاوز هذه الفرت  

ونااة املاليااة إىل نصااأ االجاار املسااتحق للعاماال. سااتة أشااهر. أثااره. املفاااض املع

اعتبار هذه املعونة تعويضا عن األجر ولي  األجر  اته. التازام صااح  الع ال    

بها  جرد وقوع احصابة وثبوت عناصرها وشرائطها ولو تراخت أثر سادادها  

 إىل ررتات الحقة. مثال. 

  

 1129 145 (27/11/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  144)الطعن رقم   

تقدير الضرر ومراعا  الظروا واملالبسات يف حتدياد مبلا  التعاويض ا اابر      - 50

له. من مسائل الواقع الص تستقل بتقديرها حمك ة املوضوع ماا دام القاانون   

مل يوجاا  اتباااع معااايري معينااة للتقاادير. ال رقابااة عليهااا يف  لاا  ماان حمك ااة   

  النقض. مثال.

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157لطعنان رق ا )ا  
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1 - 

- 

 

 

- 

 التغرير يف العقود. مقصوده  

رر سكوت املتعاقد ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعد تغريارا  إ ا ثباي أن مان غا    

به ما كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة. حق من غارر باه رساخ العقاد إ ا     

   العقد بغنب راح .

ال ينفسااخ العقااد بااالغنب الفاااح  مه ااا بلاا  مقااداره مااا مل يكاان مصااحوبا         

بتغرير أحد املتعاقادين باالطرا االخار. ماا مل يكان يف ماال  احملجاور وماال         

 الوقأ او أموال الدولة. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44، 34عنان رق ا )الط  

2 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

من قانون املعاامالت املدنياة. مقصاوده     186،  185التغرير يف معنت املادتح 

   

السكوت ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعتب تغريرا  إ ا ثبي أن من غارر باه ماا    

 اقعة أو هذه املالبسة.كان ليبم العقد لو علم بتل  الو

الغ  املفسد للرضا يف العقود. وجاو  أن يكاون ولياد إجارالات احتيالياة أو      

مسائل من شننها التغرير باملتعاقد تيث تشو  إرادته وال جتعلاه قاادرا  علات    

 احلكم علت األمور حك ا  سلي ا .

 ارد الكااذ  ال يكفااي للتاادلي  مااا مل يثبااي بوضااو  أن املاادل  عليااه مل  

 يستطيع استجالل احلقيقة بالرغم من هذا الكذ .  يكن

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

وجو  إثبات أن العقد قد   بغنب راح  حتت نكان ملان غارر باه أن يطلا        - 3

 رس ه.  أساس  ل . 
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 

 متت اقامي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال.
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

 تــقــادم

تنمح بعد انقضال ثاالي سانوات علات    عدم مساع الدعاوي الناشئة عن عقد ال - 1

حدوي الواقعة الص تولدت عنهاا أو علات علام  وى املصالحة بوقوعهاا. أسااس       

  ل . مثال. 

  

 94 11 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1494)الطعن رقم   
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2 - 

 

 

- 

 

- 

سؤولية املقاول واملهندس بالتضامن جتااه صااح  الع ال ع اا حيادي خاالل       م

عشاار ساانوات ماان تهاادم كلااي أو جزئااي وعاان كاال عياا  يهاادد متانااة البنااال    

 وسالمته ومامل يتض ن العقد مد  أطول. أساس  ل . 

وجااو  إقامااة دعااوى التعااويض يف خااالل ثااالي ساانوات ماان تاااريخ اكتشاااا    

 ص بتاريخ  معررة قي ة االضرار. العي  . ال عب  يف هذا اخلصو

مان القاانون    49/2عدم جواز التحدي  د  عدم الس اع الاوارد  بان  املااد     

بشاانن النظااام املااالي حلكومااة ابااو   مااا دام أن هااذا      2017لساانة 1رقاام 

القانون قد بدأ سريانه بعد مرور مد  عدم الس اع الوارد  يف قانون املعامالت 

 ه. مثال. املدنية . أساس  ل  وعلت

  

 261 31 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1405)الطعن رقم   

الدرع بعدم مساع الدعوى ملرور الزمان ال يتعلق بالنظام العام. وجو  الت س   - 3

به من صاح  الشنن أمام حمك ة املوضوع. ال تلتزم احملك اة ببحثاه إال يف   

باه اخلصام دون غاريه مان نصاوص أخارى       نطاق الن  القانوني الذي يت سا   

 تتعلق بنوع أخر من مدد عدم الس اع. 

  

  
 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام 

العب  يف حتدياد ماد  مسااع الادعوى  ارور األماان هاو باالتكييأ الصاحيح           - 4

 للنزاع املت س  بعدم مساع الدعوى بشننه.
  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

الع ليااات املتعلقااة باااالوراق التجاريااة أيااا كانااي صاافة  وى الشاانن ريهااا و أيااا  - 5

 كاني طبيعتها تعد أع اال  جتارية أساس  ل . مثال.
  

 326 41 (9/3/2021جلسة -أ جتاري ق . 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

6 - 

 

 

 

- 

لسانة   2الدعوى املتعلقاة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القاانون رقام         

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

ضم مد  اخلدمة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    

 األدال.  ريه هذه احلقوق واجبة

وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماان الصااندوق امااام  نااة تشااكل .ااذا         

 كشرا لقبول الدعوى .  79الغرض يف املواعيد املشار إليها باملاد  
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ا بعاد اختاا  إجارال    القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع من إعااد  اقامتها   - 6

التظلم ما داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح          

احلق واج  األدال.  الفة احلكام املضا ون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم        

جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  

 القانون. يوج  نقضه واححالة.

  

 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  7ن رقم )الطع  

شط  الدعوى وانقضال ستح يوما دون أن يطل  أحد اخلصوم السري ريها أو  - 7

مل حيضاار الطررااان بعااد السااري ريهااا يرتاا  جاازال اعتبارهااا كاانن ام تكاان.   

ن ماان قااانو 484ياازول مااا كااان .ااا ماان أثاار يف قطااع التقااادم يف معناات املاااد   

املعامالت املدنية. اعتداد احلكم بالادعوى الساابقة والاص تقارر شاطبها ومل      

يثبااي جتديااد السااري ريهااا يف قطااع مااد  عاادم مساااع الاادعوى وقضاااره بااررض  

 الدرع بعدم مساع  الدعوى الراهنة. خطن يف تطبيق القانون. 

  

 534 66 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  83)الطعن رقم   

اختصاااص  نااة االعرتاضااات بدراسااة ورحاا  كاال الشااكاوى والتظل ااات    - 8

 2016لساانة  6املتعلقااة بااالقرارات الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام    

بشنن املوارد البشرية حمار  ابو  . أساس  ل  وعلته. مؤداه. اعتباار الاتظلم   

رارات احداريااة.  الفااة املقاادم إليهااا قاطعااا لل يعاااد املقاارر لاادعوى إلغااال القاا  

احلكم املطعون ريه هذا النظر معتبا  أن األثر القااطع لل يعااد ال يتحقاق إال    

إ ا كان التظلم املقدم أماام هاذه اللجناة منصابا  علات أحاد القارارات الاوارد          

ماان القااانون املااذكور ومنتهيااا إىل عاادم قبااول الاادعوى      73قصاارا يف املاااد   

لكوناه لاي  مان باح تلا  القارارات الاوارد          شكال غري معتد باذل  الاتظلم  

 حصرا .  الفة للقانون وخطن يف تطبيقه. 

  

 550 68 (31/5/2021جلسة –ق . أ إداري  15س  2021لسنة  33)الطعن رقم   

عدم مساع دعوى التعويض عن اع ال ا هة احدارية غري املشاروعه احجيابياة    - 9

م الاذي علام املضارور تادوي الضارر      أو السلبية  ضي ثالي سنوات من اليو

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة. علااة  لاا . انتهااال      298وباملسااؤول عنااه. املاااد    

احلكاام املطعااون ريااه إىل تنييااد احلكاام االبتاادائي بااررض دعااوى التعااويض   

تساويه يف النتيجة والقضال بعدم مساعها ملرور الزمان. النعي علياه أياا كاان    

 تج. وجه الرأي ريه. غري   من

  

 838 102 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  62)الطعن رقم   
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 تـنـفـيـذتــقــادم ــ  
 تــقــادم

 الصفحة القاعدة

10 - 

- 

 

- 

 وجو  ررع دعوى الشفعه خالل شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.

ال بعاد مارور ساتة أشاهر مان تااريخ       عدم مساع دعوى الشفعه يف  ياع األحاو  

 التسجيل. 

إقامة الطاعنة دعواها بطل  الشفعه يف العقار املبيع بعد مضي ما يزياد علات   

ساانة جيعلااها غااري مساا وعة. قضااال احلكاام بررضااها تساااوية والقضااال بعاادم  

 مساعها. 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

 نـفـيـذتـ

1 - 

 

 

 

- 

 

- 

حكم إيقاع البيع. عدم جواز الطعن عليه باالستئناا إال ححدى حاالت ثالي 

علت سبيل احلصر وهي العي  يف إجرالات املزاياد  أو يف شاكل احلكام أو    

بصدوره دون وقأ احجرالات يف حالة يكون ريها وقفها واجباا  قانوناا . املااد     

 ن احجرالات املدنية.من الالئحة التنظي ية لقانو 164

الطعن عليه باالستئناا كطريق عادي للطعن يف االحكاام. غاري جاائز. علاة     

  ل .

قضال احلكم بسقوا احلق يف االستئناا للتقرير به بعاد امليعااد تسااوية يف    

النتيجااة والقضااال بعاادم جااوازه. النعاات عليااه أيااا كااان وجااه الاارأي ريااه .غااري     

ت ل علياااه أسااابا  احلكااام مااان حملك اااة الااانقض تصاااوي  ماااا اشااا  .مقباااول

  تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

  

 69 7 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  895)الطعن رقم   

2 - 

 
 

- 

وجااو  التنفيااذ علاات العقااار املرهااون أوال  ماان الاادائن املاارتهن عنااد اقتضااال دينااه ال     

 يكن هو املدين نفسه. أساس  ل . يكون إال إ ا كان الراهن كفيال  عينيا  ومل 

جواز استيفال الدائن املرتهن لدينه من العقار املرهون ابتدال أو مطالبة املادين  

 مباشر  بقي ة الدين متت كان الراهن هو املدين األصلي. أساس  ل . 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

الطاعن لطريق الدعوى العادية ملطالبة املدين األصلي بالدين دون اختا   ول 

احجرالات القانونية للتنفيذ علت العقار املرهون للطاعن ضا انا  لاذل  الادين.    

 صحيح. ما دام الراهن هو املدين األصلي ومل يكن كفيال  عينيا .

العقاار املرهاون   قضال احلكم بعدم قبو.ا  قولة أنه يتعح استيفال دينه مان  

 بالتنفيذ عليه طبقا  لإلجرالات املنصوص عليها قانونا . خطن تطبيق القانون. 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   
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 تـنـفـيـذ 
 تـنـفـيـذ

 الصفحة القاعدة

ا اساتوراه ماا دام املتعاقاد األخار مل يارد      حق كل من املتعاقدين أن حياب  ما   - 4

إليه ما تسل ه منه أو مل يقدم تنمينا  لض ان  ل . انطباق االحكام اخلاصاة  

تق احلب  هذا يف أحوال إحنالل العقود امللزمة للجانبح لسب  من أسابا   

الابطالن أو الفساخ أو احلغااال أو ااحقالاة. أسااس  لاا  . ماؤداه. عادم جااواز أن       

لبائع حقه يف اسرتداد املبيع إ ا ما انفسخ البيع أو قضت ببطالنه إال يستع ل ا

 بعد أن يؤدي لل شرتى ما هو مستحق عليه ورقا  لألحكام اخلاصة بذل . 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

-طل  الطااعن   ررض احلكم املطعون ريه وبعد أن قضت ببطالن عقد البيع - 5

حب  املبيع حتت يتسلم ما أداه من مثن وقي ة ما أقامة مان منشانت    -املشرتي

علت قطعة األرض حمل عقد البياع باإ ن مان الباائعح علات ساند مان أن طلا          

احلب  إا يشرتا أن يكون احلاب  دائنا  تاق مساتحق األدال وأن طلباات    

طان يف تطبياق القاانون.    املشرتي مل يصدر بها حكم نهاائي صااحل للتنفياذ. خ   

 يوج  نقضه يف هذا اخلصوص وحق الطاعن يف احلب .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

6 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد  بالقااانون رقاام      

أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ   ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه.    

 بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

 2020لسنة  33سريان األحكام العامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم 

املتعلقة باالمر علت العرائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

را بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون     التص

إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     

يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املااد     2020لسنة4القانون رقم 

قباال  الااص توجاا  الااتظلم أوال 2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد  

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 أوال  وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. 

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   
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 تـنـفـيـذ 
 تـنـفـيـذ

 الصفحة القاعدة

7 - 

 

 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

لسانة   57الالئحة التنظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة رقام      من  60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

جواز الطعن علت االمر الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا        

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان   االسااتئناا يف احلكاام 

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 ريجوز الطعن عليه بالنقض يف هذه احلالة. مثال. 

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   

8 - 

 
 

- 

 االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا يف  عاادم جااواز الطعاان بااالنقض يف 

 إجرالات التنفيذ. إجرالات التنفيذ يف هذا اخلصوص. مقصودها . أساس  ل .

تعلق املنازعة خبصم مبل  املصرا املنفذ لصاحله مان رياع العقاارات املرهوناة     

لديااه ماان املبلاا  املقضااي يف السااند التنفيااذي. اعتباااره إجااراًل ماان إجاارالات         

 يت ذها قاضاي التنفياذ. عادم جاواز الطعان باالنقض يف احلكام        التنفيذ الص

 الصادر من حمك ة االستئناا بشنن تل  املنازعة. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

عدم االعتد بنظرية العلم اليقينت لسريان ميعاد الطعان يف االحكاام. وجاو      - 9

بااادل ساااريان ميعااااد الطعااان علياااه يف احلااااالت الاااص يبااادأ   إعاااالن احلكااام ل

باحعالن. مؤدى  ل . علم احملكوم عليه أمام التنفياذ بااحلكم ال يغنات عان     

اعالنه به النفتا  ميعاد الطعن.  ثبوت عدم اعالنه جيعل با  الطعن باالنقض  

 ال زال مفتوحا . 

  

 300 37 (2/3/2021 جلسة-ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

دعااوى صااحة ونفااا  العقااد. مقصااودها  تنفيااذ العقااد تنفيااذا  عينيااا  باحلصااول  - 10

علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام تسااجيل العقااد. وجااو  أن يكااون التنفيااذ      

 إكنا  و إال تعح القضال بعدم قبول الدعوى. 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

استيفال الدين التجاري املض ون برهن جتاري علت مال منقول. العاب  باالث ن    - 11

الناااتج عاان بيااع املااال املرهااون قاال  لاا  الااث ن أو زاد عاان قي تااه املقاادر  وقااي   

 الرهن. أساس  ل . 

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   
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 تـنـفـيـذ 
 تـنـفـيـذ

 الصفحة القاعدة

حااق الاادائن املاارتهن يف االكتفااال تااب  الشاا  املرهااون حتاات يقااوم املاادين        - 12

الااراهن بالورااال بالاادين دون طلاا  التصااريح ببيعااه عنااد حلااول أجاال الاادين          

املضاا ون بااالرهن. ال مسااؤولية علاات الاادائن آنااذاك إن أصاابح الشاا  املرهااون     

 َا للنق  يف القي ة. أساس  ل  وعلته. مثال.معرض

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   

اتفاقياااة التعااااون القاااانوني والقضاااائي باااح دولاااة احماااارات العربياااة املتحاااد      - 13

وامل لكااة األردنيااة ا.اايااة. اختصاااص قاااض التنفيااذ  حك ااة أبااو          

االبتدائياااة بتنفياااذ االحكاااام واألوامااار واملساااتندات الصاااادر  مااان امل لكاااة    

األردنية ا.ااية بعد التحقق من توارر الشاروا الاص نصاي عليهاا االتفاقياة      

ري ا يتعلق بالسند التنفيذي. دون أن يبحث يف أساس الدعوى او النزاع الاذي  

م جااواز عااد -صاادر ريااه احلكاام او السااند أو التعاارض لفحاا  املوضااوع.    

ررض الطل  إال إ ا تواررت احدى احلاالت املنصوص عليهاا حصارا  يف املااد     

 من االتفاقية املذكور . مثال.  19

  

 651 80 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  98)الطعن رقم   

14 - 

 

 

- 

وقأ احجرالات القضائية وإجارالات التنفياذ القضاائي. مناطاه. صادور قارار       

ك ة بارتتا  إجرالات احرالس ولي   رد تقديم طل  إىل  ناة إعااد    احمل

 التنظيم املالي. 

ثبااوت قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس املقاادم ماان الطاااعن يف مواجهااة    

الشااركتح الطاعنااة الثانيااة واملطعااون ضاادها الثانيااة واخاارين وتعاايح أمااح     

علت صدور  لا  القارار    ملتابعة احجرالات وعدم مرور أكثر من عشر  أشهر

وخلو األوراق من املصادقة علت خطة إعاد  ا.يكلة يوج  وقأ نظر الطعون 

 بالنقض حمل الدعوى. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 875 108 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  652، 664، 657)الطعون أرقام   

لت ام التنفيذ وتعلاق املنازعاه حاول ماا      قرار قاضي التنفيذ تفظ امللأ نهائيا  - 15

إ ا قد استك ل وتقيد  نطوق السند التنفياذي موضاوع التنفياذ مان عدماه.      

منازعه موضوعية جياوز الطعان باالنقض علات احلكام الصاادر ريهاا. أسااس         

 لاا  وعلتااه. النعااي بكونهااا متعلقااة بااإجرالات التنفيااذ إااا ال جيااوز الطعاان     

عان حمااكم االساتئناا ريهاا ع اال  باملااد        بالنقض علت االحكاام الصاادر    

 من قانون احجرالات املدنية. علت غري أساس.  173

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   
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 ــ تــوريــد تـنـفـيـذ 
 تـنـفـيـذ

 الصفحة القاعدة

ك ة الانقض يف حتدياد منطاوق الساند التنفياذي      مثال حلكم صادر من حم - 16

ااا باساتك ال    القيااد  العاماة لشارطة أباو      الصادر بالزام ا هة احدارية ااا  

بعااد حصااوله علااات املؤهاال العل اااي     ماااالزمإجاارالات ترقيااة الطااااعن لدرجااة    

املطلااو  وعاادم اجتياااز األخااري لباااقي احجاارالات وعاادم اسااتحقاقه الرتقيااة        

 استنادا لذل .

  

  
 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم 

17 - 

 

 

- 

اتفاقياااة التعااااون القاااانوني والقضاااائي باااح دولاااة احماااارات العربياااة املتحاااد     

وامل لكاااة األردنياااة ا.ااياااة. شاااروا االمااار بتنفياااذ االحكاااام القضاااائية      

 االتفاقية. من 12، 19،  18الصادر  من بلد لدى االخر. املواد 

اقتصار مهم ا.يئة القضائية امل تصة لادى البلاد املطلاو  إلياه احلكام علات       

التحقااق إااا إ ا كااان قااد تااواررت ريااه الشااروا املنصااوص عليهااا يف هااذه      

 االتفاقية أم ال دون التعرض لفح  املوضوع. مثال. 

  

 1091 139 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  212)الطعن رقم   

عقااود االجيااار املسااجلة لاادى دائاار  البلااديات والنقاال بإمااار  أبااو   سااندات     - 18

تنفيذية. جيوز التنفيذ  وجبها ري ا يتعلق باملطالبة باالجر  املتاخر  واملطالبة 

باالخالل والتسليم لعدم الورال بقي ة األجار  بعاد انقضاال املواعياد املنصاوص      

الن املسااتنجر بالسااند التنفيااذي وتكليفااه     ماان تاااريخ اعاا    11عليهااا باملاااد    

 بالورال. أساس  ل . مثال. 

  

  
 1152 149 (21/12/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  55)الطعن رقم 

 تــوريــد

1 - 

 

 

- 

ضريبة القي ة املضاارة. حااالت اعتباار تااريخ  التورياد تااريخ الع ال بنحكاام         

مان القاانون    80 اة املضاارة يف معنات املااد      املرسوم بقانون بشنن ضريبة القي

 املذكور.  

وجااو  احتسااابها علاات التوريااد دون النظاار إ ا مااا   اخااذها باالعتبااار عنااد      

 حتديد املقابل لقال التوريد. مثال. 

  

  
 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 500، 391الطعنان رق ا )
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 ) ج ( 
 جـــزاء تـأديـبــي ــ جـنــســـية

 جزاء تأديبي

 الصفحة القاعدة

 جـــزاء تـأديـبــي
 - 

   340 فـون عـمـومـيون صـراجـــ  : مـوارد بـشـريــة وموظ

 جـنــســـية

1 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ا نسية املكتسبة ساوال كاناي تكام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة        

تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا. قارار رئاي  الدولاة        سريانها من 

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ للحصول علات ا نساية تكام القاانون      

 بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.وسريان أثارها 

مااؤدي  لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ          

 استك ال احجرالات املطلوبة وصدور املرسوم االحتادي  نحها له. علة  ل .

انتهال احلكم إىل ررض طلا  ضام ماد  خدماة الطااعن الساابقة علات تااريخ         

ة احدار  واحتساااابها ضااا ن ماااد معاشاااه   حصاااوله علااات ا نساااية لااادى جهااا   

 التقاعدي. صحيح. 

الاذي جيياز ملان     2019/  23ثبوت إحالته للتقاعد قبال صادور القاانون رقام     

حصل علت جنسية الدولة طل  ضم مد  خدمته الساابقة علات احلصاول علات     

من املرت  الذي ياؤدي   526/5ا نسية علت أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 

رتاكات بتااريخ تقاديم طلا  الضام عان املاد  املاراد ضا ها         علت أساساه االشا  

 وانتهال احلكم علت تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح. 

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79)الطعن رقم   
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 ) ح ( 
 ـ حــكــمحــجــز تـحـفـظـي ــ  حـراسـة قـضـائـيـة ـ

 يحـجـز تـحـفـظ
 الصفحة القاعدة

 حــجــز تـحـفـظـي
1 - 

 

 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

لسانة   57رقام   من الالئحة التنظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة     60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

جواز الطعن علت االمر الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا        

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

للطعاان االسااتئناا يف احلكاام الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال    

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 ريجوز الطعن عليه بالنقض يف هذه احلالة. مثال. 

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   

2 - 

 

 

- 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع        

الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 القاضي االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.

طعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  اقتصااار ال

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

 حـراسـة قـضـائـيـة

ررض احلراسة علت األموال وتعيح حارس عليها.تكون  وج  اتفاق خاص  - 1

كام قضاائي. حقاوق احلاارس والتزاماتاه ومالاه       بح  وى الشنن أو  وجا  ح 

من سلطات إا حيادده احلكام يف احلالاة األخاري . ال جياوز لاه التصارا يف        

األموال بإرادته املنفرد  وبغري رضال األطراا املتنازعة إال بعاد احلصاول علات    

  إ ن القاضي.

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  192،191،171)الطعون أرقام   
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 حـراسـة قـضـائـيـة ــ حــكــم
 ةحراسة قضائي

 الصفحة القاعدة

قضال احلكم باح ن ببياع العقاارات موضاوع احلراساة وتوزياع حصايلة البياع         - 2

علت الورثة حس  النصي  الشارعت لكال واري مساتندا  إىل أحكاام قسا ة      

 مواجهاة الورثاة   املال الشائع برغم من أن الادعوى مان احلاراس القضاائيح يف    

باح ن بالبيع واستث ار حصايلة املؤسساة املوضاوعه حتاي احلراساة لصااحلها       

يف النشااا الااذي اارسااه وهااو إاا ياادخل يف أع ااال احلراسااة.جتاوز لنطاااق   

 الدعوى وخروج عن مرمت طلبات اخلصوم ريها.علة  ل . 

  

 32 3 (5/1/2021ة جلس-ق . أ مدني  15س  2020لسنة  192،191،171)الطعون أرقام   

 حــكــم

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

 " إصــــــــــــــــدار " حكــــــــــــــــم - 1
 

ـــــــــب - (ج) ـــــــــبيب معي ـــــــــات لتس  تطبيق
 

ــــــــــــــــم - 2 ــــــــــــــــبيب " حك  " تس
 

ــــــــــــــــــــم - 3 ــــــــــــــــــــن   ا ك  الطع
 

 ضـــــــــــــواب  التســـــــــــــبيب - )أ(
 

ـــــــــــــــــــــة  - 4 ـــــــــــــــــــــامحجي  االحك
 

 تطبيقــــات لتســــبيب  ــــ  معيــــب - ) (
 

ــــــــــــــــــــــم - 5 ــــــــــــــــــــــالن ا ك  بط
 

 حــكــم
 حــكــم

 الصفحة القاعدة

   حــكــــم إصـــــــدار  -1  

ماان الالئحااة   50بطااالن احلكاام. قصااره علاات حاااالت معينااة أوردتهااا املاااد       - 1

لسانة   57التنظي ية لقانون احجرالات املدنية الصاادر  بقارار  لا  الاوزرال     

عاادم التوقيااع علاات . لااي  ماان بينهااا 2020لساانة  33املعدلااة بااالقرار  2018

حمضاار جلسااة النطااق باااحلكم. نعااي الطاااعن علاات احلكاام بااالبطالن لعاادم 

 توقيع حمضر جلسة النطق به. علت غري أساس. أساس  ل  وعلته. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

ظرهاا واملاانع لاه    سبق نظر القاضي للدعوى املوجا  لعادم صاالحيته العااد  ن     - 2

ز من قانون احجرالات املدنية. مقصاوده . وجاو  أن   /114من مساعها. املاد  

تكااون هااي  اتهااا الاادعوى املطروحااة. ال يشاا ل مااا إ ا كااان قااد حكاام يف      

 دعوى أخرى أو مرتبطة أو متفرعة عنها. أساس  ل  وعلته. 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   
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 ـمـــحــكـ
 حــكــــم

 الصفحة القاعدة

تعلااق الاادعاوى السااابقة الااص نظرهااا القاضااي  وضااوع إلغااال القاارار الصااادر   - 3

بانهال خدمة املطعون ضده مع ما يرتت  علت  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره       

دعوى التعويض عن  ل  القارار. الادرع بابطالن احلكام الصاادر يف الادعوى       

خري  لسبق اشرتاك القاضي يف احلكم الصادر الادعوى األوىل. علات غاري    األ

 أساس.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

املداولااة يف االحكااام ساارية. عاادم جااواز أن يشاارتك ريهااا غااري القضااا  الااذين   - 4

يكان مان باح ا.يئاة      مسعوا املرارعة. اشارتاك قاضاي يف إصادار احلكام مل    

الص مسعي املرارعة األخري  وحجزت الادعوى للحكام يبطلاه بطالناا  متعلقاا       

 بالنظام العام. وجو  إحالته حملك ة االستئناا لنظر  بهيئة مغاير . 

  

 954 120 (28/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 941، 852)الطعنان رق ا   

 االساتعجالية موقعاة مان رئاي  الادائر  واعضاائها       عادم إياداع االحكاام غاري     - 5

الكرتونيا او يدويا ملأ الدعوى يف يوم إصدارها يرتت  عليه البطالن. املااد   

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. مثال للبطالن.  50

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

    "ــــبـيـبـم " تســكــح -2  

   )أ( ضـوابــ  الـتـسـبـيــب  

ال يعي  احلكم ما تض نته أسابابه مان تقريارات قانونياة خاطئاة متات كاان         - 1

قد انتهت إىل النتيجة الصحيحة. حملك ة النقض أن تنشا  لاه أسابابا تصالح     

 بها قضاله دون أن تنقضه. مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

 نة رض املنازعات االجيارية. وجو  أن احا  الادراع ا اوهري لل صاوم      - 2

وأن تنس  حك ها علت أسبا  واضحة يتابح ريهاا ماا اسات ل  ثبوتاه مان       

الوقااائع وطريقااة هااذا الثبااوت. وجااو  أن يتضاا ن حك هااا مااا يط اائن املطلااع  

ة قااد أحاطااي بوقااائع الاادعوى وبندلتهااا وحمصااي األدلااة       عليااه إىل ان اللجناا 

 وحققي  ما ساقه اخلصوم من دراع جوهري. مثال. 

  

 906 113 (14/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   
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 ـمـــحــكـ
 حــكــــم

 الصفحة القاعدة

   )ب( تـطـبـيـقـات لـتـسـبـيـب  ـيـر مـعـيـب  

1 - 

- 

 التناقض الذي يعي  احلكم . مقصوده  

 مثال لعدم التناقض. 
  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم   

 املاوارد البشارية  إلاي هيئاة    لل جلا  التتنفياذي  نقل الطاعن من األمانة العاماة   - 2

البشارية وتساكينه   بشانن إنشاال هيئاة املاوارد      2015لسانة  7اع اال  للقاانون  

بدرجااة معادلااة للدرجااة الااص كااان عليهااا قباال النقاال ثاام تسااكينه إىل درجااة   

أعلاات وإخضاااعه لالحكااام والقواعااد املع ااول بهااا يف ا هااة املنقااول إليهااا.      

صحيح . طلبة تسوية مستحقاته املالية للدرجاة ا دياد  علات أسااس املع اول      

لل جلاا  التنفيااذي. علاات غااري  بااه يف ا هااة املنقااول منهااا وهااي األمانااة العامااة

  أساس. التزام احلكم هذا النظر وقضاره بررض دعواه. صحيح.

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

 

 

- 

تقديم املدين طال  ارتتا  إجرالات احرالس رخصة جتارية منتهياة بامل الفاة ملاا    

  تقديم صور  مصادقة مان الرخصاة التجارياة والساجل      يتطلبه القانون من وجو

التجاري وخلو األوراق إا يفيد توقفه عن سداد ديونه التجارية. انتهال احلكام  

معااه إىل عاادم قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس. صااحيح . ال ينااال ماان  لاا   

تقدنه تقرير الستشاري مكلأ من قبله يتض ن مبال  مساتحقة للغاري. وأناه ال    

 جد إيرادات. عتبار  ل  من قبيل الدليل الذي اصطنعه  لنفسه. تو

باعتبار جائحة كورونا أ مة  2021لسنة  5اسكه بقرار  ل  الوزرال رقم 

مالية طارئة. غري مقبول باعتبارها حالة عامة ال تنم عن اضطرا  املركز املالي 

  لديه.

  

 781 95 (17/8/2021لسة ج-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

اكتسااا  صاافة التاااجر. شاارطه. االشااتغال باالع ااال التجاريااة بامسااه وحلسااابه   - 4

واختا هااا حررااة معتاااد  لااه. احاارتاا التجاااره ال يفاارتض. علاات ماان يدعيااه إقامااة  

الادليل عليااه. اسات الص صاافة التاااجر مان مسااائل الواقااع تساتقل بهااا حمك ااة     

صاااها ساااائغا  ال  الفاااة رياااه بالثاباااي املوضاااوع دون معقااا  متااات كاااان است ال

باألوراق وتستند ألسبا  مبر  تكفت حل ال قضاائها. ساتناد احلكام املطعاون      

ريه يف قضائه بعدم قبول طل  ارتتا  إجارالات احراالس إىل عادم تقاديم مقادم      

الطل  ماا يفياد اشاتغاله باالع اال التجارياة واسات راره يف إارساتها علات وجاه          

 ياد وهو امللزم بإقامة الدليل علت  ل . صحيح.االست رار واالعت

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    
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حملك ااة االسااتئناا أن تنخااذ بنساابا  احلكاام االبتاادائي دون إضااارة متاات    - 5

 ال. رأت ريها ما يغ  عن ايراد جديد. مث
  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة  182م )الطعن رق  

   )ج( تـطـبـيـقـات لـتـسـبـيـب مـعـيـب  

قضال احلكم باح ن ببياع العقاارات موضاوع احلراساة وتوزياع حصايلة البياع         - 1

علت الورثة حس  النصي  الشارعت لكال واري مساتندا  إىل أحكاام قسا ة      

الشائع برغم من أن الادعوى مان احلاراس القضاائيح يف مواجهاة الورثاة       املال 

باح ن بالبيع واستث ار حصايلة املؤسساة املوضاوعه حتاي احلراساة لصااحلها       

يف النشااا الااذي اارسااه وهااو إااا ياادخل يف أع ااال احلراسااة.جتاوز لنطاااق  

  الدعوى وخروج عن مرمت طلبات اخلصوم ريها.علة  ل .

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة 192،191،171قام )الطعون أر  

شط  الدعوى وانقضال ستح يوما دون أن يطل  أحد اخلصوم السري ريها أو  - 2

مل حيضاار الطررااان بعااد السااري ريهااا يرتاا  جاازال اعتبارهااا كاانن ام تكاان.   

نون ماان قااا 484ياازول مااا كااان .ااا ماان أثاار يف قطااع التقااادم يف معناات املاااد   

املعامالت املدنية. اعتداد احلكم بالادعوى الساابقة والاص تقارر شاطبها ومل      

يثبااي جتديااد السااري ريهااا يف قطااع مااد  عاادم مساااع الاادعوى وقضاااره بااررض  

 الدرع بعدم مساع  الدعوى الراهنة. خطن يف تطبيق القانون. 

  

 534 66 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  83)الطعن رقم   

اغفااال احلكاام تااث دراااع جااوهري أبااداه اخلصاام ومااؤثر يف النتيجااة الااص      - 3

 انتهي إليها احملك ة يرت  بطالنه. 
  

 731 88 (13/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  694)الطعن رقم   

احلكم. وجو  أن يكون ريه بذاته ما يط ئن املطلع علياه أن احملك اة قاد     - 4

وقااائع الاادعوى و رورهااا وباملسااتندات الااص قاادمي ريهااا عاان بصاار   أحاطااي ب

 وبصريه. مثال.

  

 731 88 (13/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  694)الطعن رقم   

التاازام احملك ااة باانن تاابح يف حك هااا األساابا  الااص أدت إىل عاادم االخااذ     - 5

 . برأي اخلبري إ ا قضي خالرا لرأيه. أساس  ل . مثال
  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   
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 الفة الثابي باالوراق الاص تبطال احلكام. هاي حترياأ حمك اة املوضاوع         - 6

 للثابي ماديا ببعض املستندات أو جتاهلها .ا وما هو ثابي ريها. مثال. 
  

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 244)الطعن رقم   

   ااحي أسبا  احلكم تيث ال يبقت بعدها ما حي له . تناقض يبطله. مثال. - 7

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 244)الطعن رقم   

ن احا  الادراع ا اوهري لل صاوم      نة رض املنازعات االجيارية. وجو  أ - 8

وأن تنس  حك ها علت أسبا  واضحة يتابح ريهاا ماا اسات ل  ثبوتاه مان       

الوقااائع وطريقااة هااذا الثبااوت. وجااو  أن يتضاا ن حك هااا مااا يط اائن املطلااع  

عليااه إىل ان اللجنااة قااد أحاطااي بوقااائع الاادعوى وبندلتهااا وحمصااي األدلااة        

  ال.وحققي  ما ساقه اخلصوم من دراع جوهري. مث

  

 906 113 (14/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

   الـطـعــن فـي الـحـكــم -3  

عاااادم اسااااتئناا الطاااااعنح للحكاااام االبتاااادائي وعاااادم القضااااال علاااايهم يف    - 1

االستئناا املقاام مان غريهام بشايل اكثار إاا قضاي باه احلكام املساتانأ           

 لنقض علت احلكم االستئنايف منهم.غري مقبول.عليهم.مؤداه. الطعن با

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة 192،191،171)الطعون أرقام   

2 - 

 

- 

 

 

- 

إعالن املدين لش صه بنمر األدال الصادر ضده ورق الطرق املبينة يف الالئحة 

 سة عشر يوما.التنظي ية لقانون احجرالات املدنية.جوازاستئناره خالل مخ

صاادور األماار بااالزام املؤسسااة املطعااون ضاادها األوىل وهااي مؤسسااة ررديااة       

ومالكها املطعون ضده الثاني و إعالن األخاري باه بطرياق النشار دون إعالناه      

 لش صه ينفتح به ميعاد الطعن عليه باالستئناا.أساس  ل  وعلته. 

ريااه بعااد  قضااال احلكاام بااررض الاادرع بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقري    

  امليعاد.صحيح.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

3 - 

 

- 

ال عاابه بتاااريخ إيااداع صااحيفة االسااتئناا لاادى مكتاا  إدار  الاادعوى مااا مل   

 يكن مصحوبا  بسداد الرسم لقيده.

ثباوت  وجو  أن تقأ احملك ة علت تااريخ إمكانياة دراع الرساوم القضاائية.      

تاانخر سااداد الرساام نتيجااة سااهو ماان مكتاا  إدار  الاادعوى أو عاادم تااورري         

 مثال. إمكانية الدرع ننع القضال بسقوا احلق يف االستئناا.
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منازعااة الطاااعن رااإن تاانخر سااداد الرساام كااان بسااب  عطاال رناات يف تقنيااة      - 3

كام بساقوا احلاق يف االساتئناا للتقريرباه      النظام االلكرتوني وقضاال احل 

بعد امليعاد دون بيان ما إ ا كان سب  تنخر سداد رسام االساتئناا يعاود إىل    

مكت  إدار  الدعوى الذي مل يورر للطاعنة إمكانية الادرع االلكرتوناي أم   

 قصور.. يعود للطاعنة

  

 64 6 (12/1/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2020لسنة  46)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

- 

 

- 

حكم إيقاع البيع. عدم جواز الطعن عليه باالستئناا إال ححدى حاالت ثالي 

علت سبيل احلصر وهي العي  يف إجرالات املزاياد  أو يف شاكل احلكام أو    

بصدوره دون وقأ احجرالات يف حالة يكون ريها وقفها واجباا  قانوناا . املااد     

 احجرالات املدنية. من الالئحة التنظي ية لقانون 164

الطعن عليه باالستئناا كطريق عادي للطعن يف االحكاام. غاري جاائز. علاة     

  ل .

قضال احلكم بسقوا احلق يف االستئناا للتقرير به بعاد امليعااد تسااوية يف    

النتيجااة والقضااال بعاادم جااوازه. النعاات عليااه أيااا كااان وجااه الاارأي ريااه .غااري     

 ل علياااه أسااابا  احلكااام مااان حملك اااة الااانقض تصاااوي  ماااا اشااات  .مقباااول

  تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

  

 69 7 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  895)الطعن رقم   

األصاال سااريان مواعيااد الطعاان يف االحكااام ماان تاااريخ صاادورها. االسااتثنال.   - 5

يااة. سااريان ماان قااانون احجاارالات املدن 152حاالتااه. ورودهااا حصاارا  يف املاااد  

امليعاد مان تااريخ احعاالن ريهاا. تعلاق تلا  املواعياد بالنظاام العاام. تقضاي باه            

 احملك ة من تلقال نفسها. مثال. 

  

 129 6 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

6 - 

 

 

 

 

- 

وال حياتج باه إال   نسبية أثر الطعان. مؤداهاا. أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه        

علت مان رراع علياه. االساتثنال. إرااد  اخلصام مان الطعان املرراوع مان غاريه أو            

االحتجاج عليه بالطعن املرروع علت غريه. حاالت  ل . االحكاام الصاادر  يف   

موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضاامن أو يف دعاوى يوجا  القاانون     

 ريها اختصام اش اص معينح. علة  ل .

مؤدي  ل . صدور احلكام علات مادينح متضاامنح وطعان أحادهم رياه دون        

الباقح يرتت  علات نقاض احلكام بالنسابة للطااعن نقضاه  كاذل  بالنسابة         

 لألخرين ولو مل يطعنوا.   

  

 129 6 (25/1/2021جلسة -جتاري ق . أ 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   
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مسنلة جواز الطعان يسابق البحاث يف مادى قبولاه. تعلاق  لا  بالنظاام العاام .           - 7

 تقضي ريها احملك ة من تلقال  اتها. 
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

اطاه.  جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصادر  من حماكم االساتئناا . من  - 8

 جتاوز قي ة الدعوى مخس ائة الأ درهم أو تكون غري مقدر  القي ة.
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

9 - 

 

 

 
 

- 

تقدير قي ة الدعوى يوم ررعها وعلات أسااس أخار طلباات اخلصاوم. يادخل يف       

وائااد والتضاا ينات والرياااع    التقاادير مااا يكااون مساااتحقا  يااوم ررعهااا مااان الف     

واملصرورات متات كاناي مقادر  القي اة راإن مل تكان مقادر  راال تادخل يف          

 قي ة الدعوى. 

تقدرها احملك ة إ ا مل تذكر القي ة بالنقد وإ ا كان باالماكن تقديرها. 

 وإال اعتبت قي تها زائد  علت عشر  ماليح درهم. 

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -مدني ع اليق . أ  15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   

10 - 

 

- 

طل  شهاد  اخلب  يف الدعوى الع الية مقدر خب سة أالا درهم ورقا  للفقر  

 .2020لسنة  33من قرار  ل  الوزرال  25العاشر  من املاد  

عدم جتاوز طلبات الطاعن من أجور متانخر  وبادل إجااز  سانوية وبادل اناذار       

في وتذكر  سفر عود  ملوطنه وتسالي ه شاهاد  يف   وتعويض عن الفصل التعس

اخلااب  النصااا  القي ااي املقاارر قانونااا  خب ساا ائة الااأ درهاام  ااواز الطعاان    

 بالنقض جيعل من الطعن غري جائز . تقضي به احملك ة.  

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

11 - 

 

 

 

- 

يااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     االماار بتوق

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

لسانة   57من الالئحة التنظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة رقام       60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا         جواز الطعن علت االمر

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

االسااتئناا يف احلكاام الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان    

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 بالنقض يف هذه احلالة. مثال.  ريجوز الطعن عليه

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   
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عدم االعتد بنظرية العلم اليقينت لسريان ميعاد الطعان يف االحكاام. وجاو      - 12

احلااااالت الاااص يبااادأ   إعاااالن احلكااام لبااادل ساااريان ميعااااد الطعااان علياااه يف  

باحعالن. مؤدى  ل . علم احملكوم عليه أمام التنفياذ بااحلكم ال يغنات عان     

اعالنه به النفتا  ميعاد الطعن.  ثبوت عدم اعالنه جيعل با  الطعن باالنقض  

 ال زال مفتوحا . 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

الطعاان ماان عدمااه. تعلقااه بالنظااام العااام. التاازام حمك ااة الاانقض باانن    جااواز  - 13

 تعرض له بالبحث من تلقال نفسها. 
  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

إقامة طعنح بالنقض عن حكم. قبول الطعن الثاني والفصل ريه مرهون بنال  - 14

ن األول. جواز تث أسبا  الطعنح آنذاك وإصادار  يكون قد رصل يف الطع

حكاام واحااد ريه ااا. ساابق القضااال بااررض أحااده ا مااانع ماان قبااول الطعاان     

الثاني و لو اشت لي صحيفته علات أسابا  تغااير تلا  الاص تضا نتها صاحيفة        

 الطعن احملكوم ريه. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 307 38 (3/3/2021جلسة -لي ق . أ مدني ع ا 15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

15 - 

 

 

- 

اختصاااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا        

مخس ائة ألأ درهم والطلبات العارضة املقدمة ريها أيا كاني قي تها ودعااوي  

 صحة التوقيع. 

اختصاص الادوائر ا زئياة العادياة بالادعاوي الاص تزياد قي تهاا عان مخسا ائة          

لأ درهم وال تزيد عن عشر  ماليح درهم والطلبات العارضة املقدماة ريهاا أياا    أ

 كاني قي تها. أساس  ل . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

قواعد وإجرالات الطعن علت االحكام الصادر  يف دعااوي املطالباات البسايطه.     - 16

القواعد العاماة لطارق الطعان الاوارد  يف قاانون احجارالات املدنياة        اختالرها عن 

مان قارار مساو     6،7،8وقانون الرسوم. أوجه هذا االخاتالا وحاالتاه    . املاواد    

 بشنن دائر  املطالبات البسيطة. 2020لسنة  26رئي  دائر  القضال رقم 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

عاادم جااواز الطعاان بطريااق الاانقض يف القاارارات الصااادر  ماان غررااة املشااور      - 17

 حك اااة االساااتئناا رصاااال يف اساااتئناا ااالحكاااام الصاااادر .يف دعااااوي  

 املطالبات البسيطة. أساس  ل  وعلته.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   
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الطعااان علااات قااارار  ناااة تساااوية وحااال املنازعاااات التامينياااة أماااام احملك اااة   - 18

االبتدائية امل تصة قي يا. تقيده بذات طلباات اخلصاوم اخلتامياة أماام اللجناة      

ماان حيااث القي ااة. ال يقباال ماان اخلصااوم تعااديل طلباااتهم امااام احملك ااة  ااا   

ت اخلتامية أمام اللجنة. أساس  ل  وعلته . قضال احلكم جياوز قي ة الطلبا

 بعدم قبول طل  زياد  قي ة التعويض ع ا أبدى امام اللجنة. صحيح. 

  

 612 75 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  595)الطعن رقم   

األصل عدم جواز الطعان يف أحكاام حمك اة الانقض باني طرياق مان طارق          - 19

االسااتثنال. جااواز الطعاان بطريااق الت اااس إعاااد  النظاار يف األحكااام     الطعاان. 

الصاااادر  منهاااا يف أصااال النااازاع. وجاااو  ان يبنااات علااات حالاااة مااان احلااااالت     

مان قاانون احجارالات املدنياة.      169مان   3، 2، 1املنصوص عليها يف البناود  

األحكام الصادر  من حمك اة الانقض يف أصال النازاع يف هاذا اخلصاوص.       

  مقصودها  .

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  21)الت اس إعاد  النظر رقم   

حصول امللت   بعد صدور احلكم علت أوراق قاطعة يف الدعوى كان خص ه  - 20

 3/  169قد حال دون تقدنها كحالة من حاالت الت اس إعاد  النظر . املااد   

لاا  . . عاادم تقااديم الورقااة بساا  إه ااال   ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. شاارا   

 امللت   أو نتيجة أرعال الغري دون خص ه ال يتوارر به تل  احلالة.

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  21)الت اس إعاد  النظر رقم   

ماان  1/  169الغاا  الااذي ينااب  عليااه الت اااس إعاااد  النظاار يف معناات املاااد    - 21

احجرالات املدنياة. مقصاوده. وجاو  أن يقاع إان حكام لصااحله وأن         قانون

يكون خاريا علت اخلصم االخر. ما تناولته اخلصومة وكان حمال أخاذ ورد   

 بح طرريها ال يندرج ض ن الغ  يف هذا اخلصوص. مثال.

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  21)الت اس إعاد  النظر رقم   

اغفال احملك ة الفصل يف بعض الطلبات املوضوعية. سبيل تداركه. العاود    - 22

إىل  ات احملك ااة الااص أصاادرت احلكاام. عاادم جااواز الطعاان علاات احلكاام 

 .ذا السب . أساس  ل . مثال. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

ستئناا من عدمه. من مسائل النظام العام. تفصل ريه قبول الطعن بطريق اال - 23

حمك ة االستئناا من تلقال نفسها. ال يصار إىل تث أسبا  الطعان إال إ ا  

 كان الطعن مقبوال. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   
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استئناا أمر األدال الذي تتجاو قي تاه النصاا  االنتهاائي حملك اة أول      جواز - 24

درجة خالل مخسة عشر يوما  ورقا  لإلجرالات املقارر  الساتئناا األحكاام .    

عدم مراعا  مواعيد الطعن يرت  سقوا احلق ريه . تقضي به احملك اة مان   

 تلقال نفسها.

  

 792 96 (17/8/2021جلسة - ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

25 - 

 

 

- 

 

 

- 

انتقااال القااائم باااحعالن إىل عنااوان الطاااعن املاابح بصااحيفة طلاا  أماار األدال   

وقيامه بلصق احعالن علت املقر بعد ررض استالم ابنة أخيه. صاحيح. ماا دام   

 مل ينأ عالقته بابنة أخيه تل  الص اثبتها القائم باحعالن. 

دال علات  ات العنوانوباذات الطريقاة بعاد طرقاه الباا        اعالنه بصدور أمار األ 

وعدم خروج له أي ش  . صحيح. ماا دام الثاباي أناه هاو  ات العناوان الاذي       

 اختذه بطل  وقأ التنفيذ. 

تقريااره باالسااتئناا بعااد انتهااال األجاال وقضااال احملك ااة بسااقوا احلااق يف      

 االستئناا معتب  تاريخ  ل  احعالن. صحيح. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732رقم )الطعن   

ما مل تتصد له احملك ة وتغفال الفصال رياه بالكلياة يظال باقياا علات حالاه          - 26

معلقا أمامها. وجو  الرجوع لذات احملك ة لتستدرك ما راتهاا الفصال رياه.    

 الطعن عليه باالستئناا. غري مقبول. مثال. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177 )الطعنان رق ا  

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة.  162عاادم قبااول االسااتئناا ورقااا  لاان  املاااد   - 27

مناطه. خلو صحيفته مان األسابا  الاص يساتند إليهاا املساتننأ أو تراخياه يف        

ق األسبا  بصفة عاماة  بيانها إىل ما بعد تاريخ ا لسة األوىل. كفاية أن تسا

   لة ما دامي ال تؤدي إىل الش  يف جدية تل  األسبا . 

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  692 ،554)الطعنان رق ا   

امتداد سلطة حمك ة االساتئناا إىل تاث اخلصاومة املاردد  باح الطاررح        - 28

املستننأ. عدم اقتصار مه تها علت أمام حمك ة أول درجة يف حدود طلبات 

  اص ة احلكم علت ننحو ما هو مقرر أمام حمك ة النقض.

  

 833 101 (24/8/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س  2021سنة ل 692، 554)الطعنان رق ا   
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الطااعن يف صاحيفة   ال يعي  أسبا  االساتئناا ورودهاا   لاة وعاماة. اياراد       - 29

استئناره  الفة احلكم املستانأ للقاانون واخلطان يف تطبيقاه والقصاور يف     

التسبي  واحخالل تق الدراع. كااا للداللاة علات جدياة االساتئناا. انتهاال       

احلكااام إىل عااادم قبولاااه شاااكال لعااادم تقاااديم ماااذكر  شاااارحة بنسااابا     

 قانون.االستئناا يف ا لسة احملدد  لنظره. خطن يف تطبيق ال

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  692، 554)الطعنان رق ا   

الطعاان بااالنقض. وجااو  أن يااودع الطاااعن خزانااة احملك ااة عنااد أدال الرساام    - 30

املقرر للطعن مبل  ثالثة ألأ درهم علت سبيل التانمح خاالل ثالثاة أياام ع ال      

ن لادى مكتا  إدار  الادعوى. أسااس  لا       تالية لتااريخ  إياداع صاحيفة الطعا    

وعلته . ال يغنت عن  ل  سدادها بعد روات امليعااد .. تراخياه يف سادادها بعاد     

  ل  امليعاد يرت  عدم قبول الطعن. مثال. 

  

 852 104 (26/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  705)الطعن رقم   

مار املعتاب يف نظار القاانون متات عاح       عدم احتسا  يوم احعالن أو حدوي اال - 31

للحضااور أو حلصااول احجاارال ميعااادا  مقاادرا  بااليااام أو بالشااهور أو بالساانح.    

انقضااال امليعاااد بانقضااال اليااوم األخااري ريااه. امتااداده إىل اول يااوم إ ا صااادا    

 اليوم األخري عطلة رمسية. أساس  ل . 

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ع الي ق . أ مدني 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

قضااال احلكاام بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقرياار بااه بعااد امليعاااد دون أن   - 32

يفطاان  إىل أن اليااوم األخااري قااد صااادا عطلااة رمسيااة ري تااد امليعاااد إىل يااوم   

الع اال الااذي يليااه والااذي   ريااه التقرياار بااالطعن.  خطاان يف تطبيااق القااانون      

 يوج  نقضه واححالة.

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

وجو  حتقق املصلحة يف الطعن يف احلكم. مناطها. أن يكاون احلكام قاد     - 33

أضر الطاعن تكم عليه بش  خلص ه أو مل يقض له بكل طلباته أو جاال  

يه مان أثاار تياث    غري مت شي مع املركز القانوني الذي يدعيه  ا يرتت  عل

يكون من شانه إنشال التزامات جديد  او احبقال علت التزامات يريد التحلال  

منها أو حرمانه من حق يدعيه سوال وردت هذه القيود يف منطوق احلكام أو  

 أسبابه. مثال. 

  

 885 110 (7/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  677،  712)الطعنان رق ا   
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الادعوى بالطلباات الع اليااة مقادر  القي ااة دائ اا . وجااو  الرجاوع إىل عناصاار       - 34

حتديدها يف قانون تنظيم عالقات الع ل ولوائح وأنظ ة صاح  الع ل ولو مل 

ين  عليها يف عقد الع ل. مؤدى  ل . ال عب  يف هذا اخلصوص  ا يذكره 

ناصر طلباته. التزام احملك ة بالتصدي مان تلقاال  اتهاا    املدعت من حتديد لع

 لتكييأ الطلبات التكيأ القانوني الصحيح. علة  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 247)الطعن رقم   

35 - 

 

 

- 

طل  العامل البقال يف املسكن العي  امل ص  له حلح استيفال مستحقاته 

ياااداعها حلساااابه خزيناااة وزار  املاااوارد البشااارية والتاااوطح. مااان ملحقاااات  أو ا

 املستحقات الع الية. ال يدخل يف تقدير قي ة الدعوى. أساس  ل . مثال. 

تقدير الطل  بقي ة بدل االجيار السانوي متات كاان املساكن ماؤجرا  ولاي        

رياه  إلوكا  لصاح  الع ل وطل  إخالل العامال مناه أو طلا  العامال البقاال      

 يف مواجهة املؤجر. أساس  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 247)الطعن رقم   

قياام ساب  مان أساابا  عادم الصاالحية يف أحاد قضااا  حمك اة الانقض الااذين          - 36

أصاادروا احلكاام يف الطعاان بااالنقض جييااز لل صاام أن يطلاا  لاادى حمك ااة       

إعاد  نظر الطعن أماام دائار  أخارى ال يشارتك ريهاا      النقض الغال هذا احلكم و

مااان قاااانون   1/  114القاضاااي الاااذي قاااام باااه ساااب  عااادم الصاااالحية. املااااد       

احجرالات املدنياة. اعتبااره  ثاباة دعاوى بطاالن أصاليه ال ختضاع مليعااد الطعان          

  بالنقض.

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

37 - 

 

- 

ماان  1/  114إباادال الاارأي املوجاا  لعاادم صااالحية القاضااي يف معناات املاااد     

 قانون احجرالات املدنية. مقصوده. أساس  ل  وعلته.

عدم استقامة تلا  العلاة وطبيعاة االحكاام الاص تصادرها حمك اة الانقض.         

ماؤدى  لا . إصاادار حمك اة الانقض لقضااال ال حياول دونهاا والفصاال يف أي       

 ق يف  ات النزاع بح اخلصوم أنفسهم. طعن ال ح

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   
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ساابق نظاار القاضااي يف الاادعوى املوجاا  لعاادم صااالحية .ااا يف دعااوى أخاارى.   - 38

ققه لاو كاان نظرهاا يف    شرطه. أن تكون يف مرحلة أو درجة أخرى. عدم حت

نف  الدرجة. مؤدى  ل  عدول إحدى دوائر حمك ة النقض عان حكام .اا    

ال ننااع نظااره ورصااله ريااه ماان  ات الاادائر . ال يصاالح أن يكااون سااببا لطلاا  

بطالنه و إعاد  نظره أمام أخرى استنادا لعدم صاالحية الادائر  الاص رصالي     

 ريه بعد العدول عنه. علة  ل .

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57قم )الطعن ر  

39 - 

 

 

- 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع        

الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 القاضي االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.

اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021ة جلس-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

قرار قاضي التنفيذ تفظ امللأ نهائيا  لت ام التنفيذ وتعلاق املنازعاه حاول ماا      - 40

إ ا قد استك ل وتقيد  نطوق السند التنفياذي موضاوع التنفياذ مان عدماه.      

منازعه موضوعية جياوز الطعان باالنقض علات احلكام الصاادر ريهاا. أسااس         

بااإجرالات التنفيااذ إااا ال جيااوز الطعاان     لاا  وعلتااه. النعااي بكونهااا متعلقااة  

بالنقض علت االحكاام الصاادر  عان حمااكم االساتئناا ريهاا ع اال  باملااد          

  من قانون احجرالات املدنية. علت غري أساس. 173

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

 حتدياد منطاوق الساند التنفياذي     مثال حلكم صادر من حمك ة الانقض يف  - 41

ااا باساتك ال    القيااد  العاماة لشارطة أباو      الصادر بالزام ا هة احدارية ااا  

بعااد حصااوله علااات املؤهاال العل اااي     ماااالزمإجاارالات ترقيااة الطااااعن لدرجااة    

املطلااو  وعاادم اجتياااز األخااري لباااقي احجاارالات وعاادم اسااتحقاقه الرتقيااة        

 استنادا لذل .

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77 )الطعن رقم  
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عدم جواز الطعن يف احلكام إان قبلاه صاراحة أو ضا نا  أو إان قضات لاه          - 42

بطلباته. استئناا املدعت وحاده للحكام دون املادعي علياه. عادم جاواز طعان        

در يف االستئناا إال يف حدود ما قضاي باه   األخري بالنقض علت احلكم الصا

حمك ة االستئناا من زياد  ملا قضت باه احلكام االبتادائي الاذي قبلاه ومل      

 يستننفه وصار حائزا لقو  األمر املقضي به بالنسبة له. مثال.   

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  285،  284)الطعنان رق ا   

   األحــكــامحـجـيــة  -4  

القاارارات الصااادر  ماان النيابااة العامااة باانال وجااه حقامااة الاادعوى ا زائيااة ال     - 1

  تكتس  حجية أمام القاضي املدنت.علة  ل . مثال.
  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

زائيااة بااالبال  املبناات علاات   احلكاام ا زائااي البااات يف موضااوع الاادعوى ا     - 2

انتفال الته ة أو علت عدم كفاية الدليل له حجية تلتزم بهاا احملااكم املدنياة    

يف الدعوى الص مل يفصل ريها تكم بات وتكون متصلة  وضوع الدعوى 

 ا زائية. مثال. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  84م )الطعن رق  

احملك ة ا زائياة تكام باات باحداناة وبالدياة كاملاة حياوز حجياة          قضال - 3

أمااام احملك ااة املدنيااة ري ااا يتعلااق بنساابة اخلطاان لل حكااوم عليااه وتقاادير       

التعويض املستحق لل ضرور. قضال احلكم املطعون رياه بت فايض التعاويض    

باازعم مساااه ة اعناات عليااه يف ارتكااا  احلااادي. خطاان يف تطبيااق القااانون.  

  ل  وعلته.  أساس 

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -نيق . أ مد 15س  2021لسنة 25،  2020لسنة 273)الطعنان رق ا   

4 - 

 

 

 

- 

حياز  احلكم قو  االمر املقضي اناع اخلصاوم يف الادعوى الاص صادر ريهاا       

من العود  إىل مناقشة ما رصل ريهاا يف أياة دعاوى تالياة ولاو بندلاة قانونياة أو        

بق إثارتها يف الدعوى السابقة. اكتساا  احلكام حجياة االمار     واقعية مل يس

 املقضي. شرطه.   

اقتصار احلجية علت ما رصل ريه احلكم بصفة صرحية أو ض نية سوال يف 

 املنطوق أو يف األسبا  املرتبطة به والص ال يقوم املنطوق بدونها. مثال. 

  

 469 58 (27/4/2021 جلسة-ق . أ إجيارات 15س  2021لسنة  1 )الطعن رقم  
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 ـمـــحــكـ
 حــكــــم

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

- 

وجااو  وقااأ الاادعوى متاات كااان الفصاال ريهااا يتوقااأ علاات حساام مساانلة         

 مشرتكة تتعلق بوقوع جرنة أقي ي عنها الدعوى ا زائية. علة  ل . 

جااواز وقااأ الاادعوى متاات أثااار أحااد اخلصااوم نزاعااا متفرعااا عاان موضااوع          

لفصل ريها الزماا للحكام يف الادعوى. شارطه. أن تكاون      اخلصومة يكون ا

 املسنلة خارجة عن اختصاص احملك ة قانونا . أساس  ل . 

  

 912 114 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 204)الطعن رقم   

عازل مدياد الشاركة ساوال كاان شاريكا أو غاري شاري  ماا مل يان  عقااد            - 6

التعيح علت خالا  ل  يكون بقرار مان ا  عياة   تنسي  الشركة أو عقد 

الع ومياة. جاواز أن يطلاا  شاري  أو اكثاار يف الشاركة ماان احملك اة عاازل      

 املدير متت كان هناك سببا  مشروعا  يبر العزل. مثال. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

وراا  وحيصاار الرتكاة وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد      إشاهاد احعاالم بثباوت ال    - 7

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعالم الشارعي. أسااس  لا  وعلتاه. ماؤدى  لا .         

صااة يف تااث ونقااض مااا تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم    حااق احملك ااة امل ت

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

  خطن يف تطبيق القانون ورساد يف االستدالل.

  

 1166 151 (28/12/2021جلسة -دني ق . أ م 15س  2021لسنة  229)الطعن رقم   

   بـطـــالن الـحـكـــم -5  

ماان الالئحااة   50بطااالن احلكاام. قصااره علاات حاااالت معينااة أوردتهااا املاااد       - 1

لسانة   57التنظي ية لقانون احجرالات املدنية الصاادر  بقارار  لا  الاوزرال     

ع علاات . لااي  ماان بينهااا عاادم التوقياا2020لساانة  33املعدلااة بااالقرار  2018

حمضاار جلسااة النطااق باااحلكم. نعااي الطاااعن علاات احلكاام بااالبطالن لعاادم 

 توقيع حمضر جلسة النطق به. علت غري أساس. أساس  ل  وعلته. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   
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 ـمـــحــكـ
 حــكــــم

 الصفحة القاعدة

نظر دعوى سبق له نظرها يف مرحلة سابقة وأبدى  وجو  امتناع القاضي عن - 2

رأيا  أو أصدر حك ا ريها. أساس  ل  وعلته. ثبوت اشرتاك أحاد القضاا  يف   

قاارار التصااحيح يف احلكاام الصااادر يف االسااتئناا املقااام عاان  لاا  القاارار.      

 يبطله. تعلقه بالنظام العام. مثال. 

  

 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  674 )الطعن رقم  

سبق نظر القاضي للدعوى املوجا  لعادم صاالحيته العااد  نظرهاا واملاانع لاه         - 3

ز من قانون احجرالات املدنية. مقصاوده . وجاو  أن   /114من مساعها. املاد  

تكااون هااي  اتهااا الاادعوى املطروحااة. ال يشاا ل مااا إ ا كااان قااد حكاام يف      

 ا. أساس  ل  وعلته. دعوى أخرى أو مرتبطة أو متفرعة عنه

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  64م )الطعن رق  

تعلااق الاادعاوى السااابقة الااص نظرهااا القاضااي  وضااوع إلغااال القاارار الصااادر   - 4

بانهال خدمة املطعون ضده مع ما يرتت  علت  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره       

الادرع بابطالن احلكام الصاادر يف الادعوى      دعوى التعويض عن  ل  القارار.  

األخري  لسبق اشرتاك القاضي يف احلكم الصادر الادعوى األوىل. علات غاري    

 أساس.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  64م )الطعن رق  

 الفة الثابي باالوراق الاص تبطال احلكام. هاي حترياأ حمك اة املوضاوع         - 5

 ا ببعض املستندات أو جتاهلها .ا وما هو ثابي ريها. مثال. للثابي مادي
  

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  244)الطعن رقم   

   ااحي أسبا  احلكم تيث ال يبقت بعدها ما حي له . تناقض يبطله. مثال. - 6

 824 99 (18/8/2021لسة ج-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 244)الطعن رقم   

املداولااة يف االحكااام ساارية. عاادم جااواز أن يشاارتك ريهااا غااري القضااا  الااذين   - 7

مسعوا املرارعة. اشارتاك قاضاي يف إصادار احلكام مل يكان مان باح ا.يئاة         

الص مسعي املرارعة األخري  وحجزت الادعوى للحكام يبطلاه بطالناا  متعلقاا       

  ة االستئناا لنظر  بهيئة مغاير . بالنظام العام. وجو  إحالته حملك

  

 954 12 (28/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 941، 852)الطعنان رق ا   

عادم إياداع االحكاام غاري االساتعجالية موقعاة مان رئاي  الادائر  واعضاائها            - 8

الكرتونيا او يدويا ملأ الدعوى يف يوم إصدارها يرتت  عليه البطالن. املااد   

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. مثال للبطالن.  50

  

  
 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم 
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 خ ( )
 ــ خـطــاب الـضـمــان خـبـــرة ــ خـدمــة مـدنـيـــة ــ خطـــأ

 خـبـــرة

 الصفحة القاعدة

 خـبـــرة

1 - 

 

 

- 

 

 

- 

ك اااة املوضاااوع سااالطة حتصااايل ورهااام الواقاااع يف الااادعوى تقااادير األدلاااة         حمل

متات أقاماي قضاالها علات      .وترجيحها  ا يف  ل  تقارير اخلبال واملوازناة ريهاا  

 أسبا  سائغة.

ال إلااازام عليهاااا بتتباااع اخلصاااوم يف  تلاااأ منااااحي أقاااوا.م وحججهااام والااارد      

الاص اقتنعاي بهااا وأوردت   اساتقالال  علات قاول أو حجاة. مااا دام يف قياام احلقيقاة       

 دليلها الرد الض نت املسقط لتل  احلجج واالقوال. 

حقها يف أن تت ذ مان تقريار اخلابري ع اادا  لقضاائها وان حتيال إلياه وجتعال مان          

أسبابه أسبابا  مك لة حلك ها. شرطه. مثال. لتقدير قي ة منشنت علت أرضي 

 قضي ببطالن عقد بيعها. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020ة لسن 258)الطعن رقم    

تقرير اخلبري االستشاري الغري منتد  من احملك ة والذي يقدمه أحد اخلصوم   - 2

ال يعتاااب خاااب  قضاااائية. جاااواز أن تساااتنن  باااه احملك اااة يف نطااااق سااالطتها       

ا إن املوضوعية يف تقدير الوقائع وتقييم البيانات املطروحة امامها. ال جنا  عليها 

 هي اه لته طاملا مل تط ئن إليه. ال الزام عليها  ناقشته. مثال. 

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  500 ، 391)الطعنان رق ا   

التزام احملك ة ياجابة دراع اخلصم بند  خبري متات كاان وسايلته الوحياد       - 3

 حثبات مدعاه. 
  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021 لسنة 37)الطعن رقم   

اساا  الطاااعن بتااوارر اخلطاان التقصااريي يف جاناا  صاااح  الع اال املطعااون    - 4

املطعون ضدها لعدم تورريها لوسائل السالمة والصحة املدنياة وتقصاريها يف   

توعية الع ال وتزويدهم  ا يكفل وقايتهم من  اطر الع ال واضارار املهناة    

يف حتقيق  لا  إىل اهال اخلاب  بطلا  ناد  خاب  باعتبارهاا وسايلة          واستناده

دراعااه الوحيااد . اعااراض احلكاام عاان حتقيااق دراعااه  لاا  وعاان طلبااه نااد    

اخلااب  وقضاااره بااررض دعااواه بااالتعويض بقالااة عاازوا الطاااعن عاان إثبااات      

 إخالل املطعون ضدها او تقصريها. قصور يف التسبي  و إخالل تق الدراع.

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37ن رقم )الطع  

ال إلزام علت اخلبري بنن يؤدي مه ته علت وجه معح. حسبه أن يقوم  ا ند   - 5

له علت النحو الذي يراه حمققا  للغاية الص ند  .اا طاملاا  أن ع لاه يف النهاياة     

 خاضع لتقدير حمك ة املوضوع. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131رقم )الطعن   
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 طـــأـخــ  خـدمــة مـدنـيـــةــ  خـبـــرة
 خـبـــرة

 الصفحة القاعدة

حتصيل رهم الواقع يف الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة حمك ة املوضاوع. ال   - 6

تناع بالطلا    الزام عليهاا بإجاباة طلا  اخلصاوم ناد  خابري شارعت متات مل تق        

 ووجدت يف أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل ريها. مثال. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة 51)الطعن رقم   

التاازام احملك ااة باانن تاابح يف حك هااا األساابا  الااص أدت إىل عاادم االخااذ     - 7

  ل . مثال. برأي اخلبري إ ا قضي خالرا لرأيه. أساس 
  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   

حتصيل ورهام الواقاع يف الادعوى وتاث وتقادير األدلاة ومنهاا تقاارير اخلاب            - 8

 واألخذ  ا تط ئن إليه منها وطر  ما عداه. من سلطة حمك ة املوضوع. 
  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

 

- 

حملك ة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل رهم الواقع يف الدعوى والرتجايح  

 بح البينات وتقدير األدلة واملوازنه بينها واالخذ بدليل دون اخر.

سلطتها يف تقدير تقارير اخلبال واالخاذ  اا تط ائن إلياه منهاا حم اوال  علات        

 متت اقتنعي بسالمة األس  الص بنت عليها.  أسبابه

هي غري ملزمة بالرد استقالال  علت املطااعن  املوجهاه إىل التقاري . علاة  لا .      

 مثال. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

  العقود وساائر  رهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة املقدمة ريها وتفسري صي - 10

احملااررات واساات الص مااا تاارى أنااه الواقااع احلااق ريهااا. ماان ساالطة حمك ااة    

املوضوع. .ا تقدير تقاارير اخلابال ري اا خيتلفاون رياه واملوازناة بينهاا واألخاذ         

  ا تراه أدعت الط ئنانها واقتناعها بسالمة وصحة أسبابه. مثال. 

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ري ق . أ جتا 15س  2021لسنة  876)الطعن رقم   

 خـدمــة مـدنـيـــة

   340ـ صـمــوارد بـشــريــة ومـوظـفـون عـمـومـيون :  راجــــ  - 

 طـــأـخ

 

   135ـ تـعـويـــض صـ: أيـضـًا  راجــــ  - 
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 ـرة الـبـلــديـــةــ دائــ ــاب الـضـمــانخـط

 ـانخـطـاب الـضـم

 الصفحة القاعدة

1 - 

- 

 

- 

 من قانون املعامالت التجارية.  414خطا  الض ان. مقصوده. يف معنت املاد  

حاق املساتفيد منااه يف صارا قي تاه  جاارد طلباه  لا  ماان البنا  املصادر لااه         

 متض ن ألية شروا.خالل مد  سريانه متت أصدره البن  غري 

ع ل إثبات أن خطاا  الضا ان قاد صادر متضا نا  شاروطا  أو الزاماا  لتقاديم         

 مستندات يقع علت عاتق الع يل. مثال.  

  

  
 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم 

 ( د )
ــور ــ دعــــــوة ــ دفـــــاع ــ دســـتـ ــ الــصــحـــةــرة دائـ ـرة الـبـلــديـــة ــدائــ

 دفـــــوع ــ ديـــــة

 ـرة الـبـلــديـــة دائــ

عدم جواز إجرال أي تغايري أو حاذا او تعاديل يف البياناات الاوارد  يف الساجل        - 1

العقاري إال  وج  حكم قضائي نهائي صادر عن حمك ة  تصة أو بنال 

عا  باملساتندات االصالية الدالاة    علت طل  كتابي إن له احلق يف  ل  مشافو 

علاات التغاايري والتعااديل . جااواز أن يقااوم السااجل العقاااري بتصااحيح األخطااال       

املادية الثابتة بيقح يف صحائأ السجل من تلقال نفسه أو بنال علت طل   وى 

شاانن. عاادم جااواز إجاارال التصااحيح بعااد القيااد إال بعااد اخطااار  وي الشاانن.       

  أساس  ل  وعلته.

  

  
 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري 15س  2021لسنة  17م ن رق)الطع

صالحية التصحيح املقرر  للسجل العقاري. نطاقها. األخطال املادية يف إحدى  - 2

بيانات السجل العقاري. عدم امتادادها إىل تلا  الاص مان شاننها تغايري ا.وياة        

جارالات تساجيلها.   الكاملاة مللكياة الوحاد  العقارياة املساجلة بعاد اساتيفال إ       

اختصاص القضال بعد رراع االمار إلياه مان املتضارر يف هاذه احلالاة  األخاري .         

 التزام احلكم هذا النظر. صحيح.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   
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 ائـــرة الــصــحـــةدــ  ـرة الـبـلــديـــةدائــ 
 دائرة البلدية

 الصفحة القاعدة

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 3

بإمااار  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز الطعاان يف   

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة   شانه 

لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج منه هو 

 الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أساس  ل  وعلته. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   

 دائـــرة الــصــحـــة

1 - 

 

 

 

- 

- 

وجو  أن تتناول األوراق البيان التفصيلي لل  الفة املوجهة ألي من شركات 

الض ان الصحي أو مقدمي خدمات عالج ط  يف حال ارتكا   الفة مان  

بشانن   2005لسانة   23امل الفات الوارد   لحاق الالئحاة التنفيذياة للقاانون     

 إمار  أبو   . الض ان الصحت ب

 وجو  أن حتدد عناصر امل الفة وكل جوانبها و أدلة الثبوت بوضو  و يقح. 

 عدم كفاية  كر أوصاا أو عبارات عامة. أساس  ل  وعلته. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

 

- 

بره يف الواقاع والقاانون كاركن    القرار احداري. جي  أن يقاوم علات ساب  يا    

 من أركان انعقاده. 

السب  يف هذا اخلصوص. هو احلالة الواقعية أو القانونية الص حت ل احدار   

 علت التدخل بإصدار القرار. 

خضوعها لرقابة القضال متت  كرت احدار  أسبابا  لقرارها. وجاو  التحقاق   

ر  مست لصاة است الصاا  ساائغا     ما إ ا كاني النتيجة الص انتهاي إليهاا االدا  

من أصول ثابتة تنتجها ماديا أو قانونيا و إال كان راقدا  لركن السب  ووقاع  

  الفا  للقانون. مثال. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

عن بازعم  القرار ااحداري بفارض دائار  الصاحة الغراماة علات املستشافت الطاا        - 3

لساانة  23ارتكابااه  الفااات طبقااا  مللحااق الالئحااة التنفيذيااة للقااانون رقاام      

بشنن الض ان الصحت بإمار  أبو  . اعتبااره راقادا  لاركن الساب       2005

ما داماي قاد جاالت األوراق خالياة مان البياان التفصايلي ملاهياة كال  الفاة           

 منسوبة ومقرر .ا غرامة. مثال.

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020نة لس 116)الطعن رقم   
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 دعــــــوةــ  دســـتـــور 
 دســـتـــور

 الصفحة القاعدة

 دســـتـــور

عدم جواز انسحا  أثر القانون ا ديد علت ما يكون قد وقع قبل الع ال باه    - 1

ضاااع . خضااوع هااذه األوضاااع وتلاا  احجاارالات  ماان إجاارالات أو حتقااق ماان أو

للقااانون الااذي كااان مع ااوال  بااه وقااي وقوعهااا. أساااس  لاا  وعلتااه . قضااال        

احلكاام باابطالن عقااد ا.بااة لعاادم التسااوية بااح الزوجااات و األوالد باارغم ماان 

يف شاان   2005لسانة   28اامها وتسجيلها قبل ساريان الع ال بالقاانون رقام     

منه  ل . خطان يف تطبياق القاانون     62بي املاد  األحوال الش صية والص أوج

 يوج  نقضه. 

  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة  136م )الطعن رق  

 بطالن كل حتايل علت احكام املرياي بالبيع أو ا.بة أو الوصية أساس  ل . - 2

  ييز.مثال البطالن هبه الحد الورثة دون ثبوت مصلحة تستدعت الت 
  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة  136م )الطعن رق  

 دعــــــوة

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة :

ـــــدعوة  - 1 ـــــ  ال ـــــراءات رف إج
 وشــــــــــــرو  قبو ــــــــــــا

 

 وةاالــــــــــــــــدعمــــــــــــــــن أنــــــــــــــــواع  - 9
 

ـــــــــــلحة - 2 ـــــــــــفة واملص  الص
ــــــــــــــــــــــــــــدعوة    ال

 

ـــــــــــــــوة  - (أ) ـــــــــــــــددع  صـــــــــــــــحة التعاق
 

 تقــــدير قيمــــة الــــدعوة - 3
 

ـــــــــيم  - ) ( ـــــــــم التحك ـــــــــالن حك ـــــــــوة بط  دع
 

ـــــــدعوة الطلبـــــــات   - 4  ال
 

 دعــــــــــــــــــــــــــوة اإللغــــــــــــــــــــــــــاء  - )ج(
 

 تكييـــــــــف الـــــــــدعوة - 5
 

 دعــــــــــــــــــــــــــوة اإلفــــــــــــــــــــــــــالس   - )دا(
 

ــــ ض  - 6 ــــي تع املســــائن الت
ــــــــــومة ــــــــــ  اخلص  س

 

ـــــــــــــــــــــــــورية  - )ها( ـــــــــــــــــــــــــوة الص  دع
 

ـــــــــــدعوة - )أ( ـــــــــــف ال  وق
 

 دعـــوة رجـــوع شـــركة التـــأم  علـــى املـــ من لـــ  - )و(
 

دعوة كــــأن   اعتبــــار الــــ  ) (
ــــــــــــــــــــــــــــــــن  يك

 

  ــــــــــــــ  املباشــــــــــــــرةالــــــــــــــدعوة   - (ز)
 

 نظـــر الـــدعوة وا كـــم فيهـــا - 7
 

 عــــــــــدم نفــــــــــا  التصــــــــــرفدعــــــــــوة  - ( )
 

 مصـــــــروفات الـــــــدعوة - 8
 

 جزائيــــــــــــــــــــــــــةدعــــــــــــــــــــــــــوة   - (ا)
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

   وة وشـرو  قـبـولـهـاإجـراءات رفـ  الـدعـ -1  

إقامة الدعوى يف مواجهة شركة التامح الطاعنة ) وأخر ( هوالبن  املطعون  - 1

ضده ثانيا  خيرج النزاع عن اختصاص  ان تساوية وحال املناوعاات القاضاية.     

 قضال احلكم بررض الدرع بعدم قبو.ا لعدم اللجول لتل  اللجان. صحيح. 

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   

2 - 

- 

 

 

- 

 اعالن الشركات. إجرالاته. أساس  ل .

وجو  أن يقدم طال  احعالن ما عست أن يكون حتي ياده مان بياناات تعاح     

علاات اجرائااه . التاازام القااائم باااحعالن بالتاكااد ماان الوساايلة الااص ينفااذ بهااا     

 احعالن.

أ األرضي واحمل ول للشركة الطاعناه وبريادها   تض ن عقد الع ل رقم ا.ات

االلكرتوني واشت ال سجلها التجاري ورخصها بيانا  ألرقام هواتفهاا وتضا ن   

املطعون ضده صاحيفة الادعوى عنواناا وبريادا مغااير ورقام هااتأ ال خيصاها         

 يرت  بطالن احعالن. 

  

 123 15 (20/1/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 378 )الطعن رقم  

عدم انعقاد اخلصومة بح طرريها متت ثباي بطاالن احعاالن بصاحيفة ارتتاا        - 3

الدعوى. أثر  لا . زوال اخلصاومة كانثر لل طالباة القضاائية ووجاو  إعااد         

الاادعوى إىل حمك ااة أول درجااة .علااة  لاا . اعتبااار ررااع الطعاان يف حكاام        

 احعالن بالطلبات املعروضة أمام حمك ة أول درجة.

  

 123 15 (20/1/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 378 )الطعن رقم  

4 - 

 

- 

 

 

- 

حتري صفة اخلصوم واست الص تواررها أو انتفائها يف الادعوى مان مساائل    

 الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع بالفصل ريها.

ودا  الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت كان احلق املطلو  ريهاا موجا  

يف مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعت 

 له. 

اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيفة الادعوى التحكي ياة والاذي قاام         

احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة والبياناات يف صاندوق البياد       

 وعقد احجيار ال يصلح سببا لطل  بطالن حكم التحكيم. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1449رقم  )الطعن  
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

ثباااوت الصااافة يف الااادعوى التحكي ياااة للطاعناااه الثانياااة متااات كاناااي هاااي     - 5

ار لاألرض حمال النازاع وماا عليهاا مان       الضامن للطاعنه األوىل يف عقاد احجيا  

ابنياااة و إنشاااالات. انتهاااال احلكااام إىل هاااذه النتيجاااة وقضاااال باااررض الااادرع  

ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة الطاعنة الثانية املؤس  علت انها ليسي 

 طررا  يف اتفاق التحكيم. صحيح.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

6 - 

- 

 إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. 

التاازام الاادائن ساالوك طريااق استصاادار أماار األدال إ ا مااا تااواررت يف املطالبااة  

ماان قاارار  لاا   1/ 63،62القضااائية الشااروا املنصااوص عليهااا باملااادتح 

. ال ننااع ماان ساالوكه هااذا الطريااق  طلاا  الفوائااد      2020لساانة33الااوزرال 

 أو التعويض أو اختا  أي اجرال من احجرالات التحفظية.  القانونية

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

تعلق مطالبة الطاعن بإنفاا  عقاد جتااري لعادم ساداد األقسااا وحلاول بااقي          - 7

أماار  األقسااا املساتحقة ورقااا  لبناود العقاد. تتااوارر بهاا شاروا ساالوك طرياق       

األدال الذي جي  اتباعه. قضال احلكم املطعون ريه بعدم ربول الدعوى لعدم 

ساالوكه. صااحيح. ال ينااال ماان  لاا  صاادور قاارار القاضااي املشاارا  كتاا    

 إدار  الدعوى بعدم إحالتها لقاضي األدال امل ت . أساس  ل  وعلته.

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

الدعوى بطل  الطرد للغص  . غري مقدر  القيم . مؤدى  لا . خاروج املنازعاة     - 8

لسانة   17بشننها عن اختصاص مراكز التوريق واملصاحلة املنشان  بالقاانون   

ماان القااانون املااذكور. الاادرع بعاادم قبو.ااا .ااا لعاادم عاارض    3. املاااد  2016

 أساس.  النزاع علت تل  املراكز قبل ررعها. علت غري

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

الدعوى تق مليي أو علت ميي تستلزم ثبوت موته وحصر ورثتاه و إال كاناي    - 9

غااري مقبولااة. طلاا  الطاااعنح احلكاام بااالزام املطعااون ضااده بصاافته الوريااث   

قياق الوراا  وحصار ورثتهاا     الظاهر لزوجه املتوراه دون أن يقدموا ماا يثباي حت  

 اكتفال  ا دون جبواز سفرها. غري مقبوله. مثال. 

  

 410 50 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  275)الطعن رقم   
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

10 - 

 

 

 

- 

ن بنن يقدم ما عست أن يكون حتي يده مان بياناات تعاح    التزام طال  احعال

علت اجرائه. التزام القائم باحعالن باجرائه بالوسائل املنصوص عليهاا قانوناا   

رال جينح إىل غريها من الوسائل إال يف حال تعاذر االعاالن بالوسايلة االصالية     

 املدنية. املوصورة باملاد  السادسة من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات 

إدالل املطعااون ضااده باارقم هاااتأ غااري صااحيح للشااركة الطاعنااة ومغااايرا          

للثابااي يف األوراق املقدمااة ماان املطعااون ضااده ودون حتاارى الدقااة ومااع كونااه  

كان مو فا  سابقا  لديها إا تعذر معه اجرال احعالن بهاذه الوسايلة. يبطلاه.    

إىل حمك اة أول    وجو  القضاال بابطالن إعاالن صاحيفة الادعوى وإعادتهاا      

درجااة متاات ثبااي عاادم حضااور الطاعنااة امااام حمك ااة أول درجااة أو اثيلااها     

 اثيال صحيحا . 

  

 414 51 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

خروج املنازعة بح وكيل أو وسيط التنمح وشاركة التانمح مان اختصااص      - 11

عات التنمينية. أساس  ل . الدرع بعادم قباول الادعوى     ان تسوية وحل املناز

 لعدم عرضها علت تل  اللجان. غري مقبول. مثال. 

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   

12 - 

 

 

 

- 

إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. وجو  سالوك طرياق استصادار أمار     

رت يف املطالبة القضائية الشروا املنصوص عليها يف املاادتح  األدال متت توار

بتعاااديل بعاااض   2020لسااانة  33مااان قااارار  لااا  الاااوزرال    1/ 63،  62

 .2018لسنة 57أحكام قرار  ل  الوزرال 

 إجرالات استصدار األمر يف معنت املادتح املذكورتح.  مثال. 

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

من قرار  ل  الوزرال رقام   62أمر األدال. شروطه وإجرالاته يف معنت املاد   - 13

لساانة  57بتعااديل بعااض احكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام    2020لساانة33

2018  .  

  

 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  380 ،330)الطعنان رق ا   

ام احملك ااة قباال القضااال بعاادم قبااول الاادعوى لعاادم سااداد الرساام باانن     التااز - 14

تكلااأ املعناات باااألمر بسااداده أو بتك لااة سااداد الرساام يف حااال نقصااانه.        

أساااس  لاا  وعلتااه. قضااال احلكاام بعاادم قبااول الطلاا  العااارض لعاادم سااداد  

رمسه دون أن يسبقه إصدار االمر بتكليأ الطال  بسداده ثم امتناعه. خطن 

 القانون.  يف تطبيق

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 109،128)الطعنان رق ا   
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نقااض احلكاام يف جاازل منااه نتااد إىل باااقي أجاازال احلكاام مااا دام مثااة ارتباااا  - 15

ح ا زل املنقوض وبقية اجزائه. نقض احلكم يف جزئه املتعلق بالطلا   وتبعية ب

العارض من املدعي عليه باملقاصة القضائية يف طعنه يستتبع  نقضه يف احلكم 

الصااادر يف الاادعوى االصاالية ماان املاادعي. أثاار  لاا  . وجااو  احلكاام بانتهااال         

الاادعوى  اخلصااومة يف الطعاان املقااام ماان املاادعي طعناااعلت احلكاام الصااادر يف  

 االصلية.

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 109،128)الطعنان رق ا   

16 - 

- 

- 

 

- 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى احرالس.

النياباة كتاباة  جارد     التزام قلم كتا  احملك ة املرروع إليها الدعاوي إخباار 

 ررعها. 

صدور احلكم دون تادخل النياباة جيعلاه بااطال  بطالناا  مان النظاام العاام جياوز          

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك ة النقض أن تقضي باه مان   

 تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

17 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

اعتبار الدعوى مرروعة ومنتجة ألثارها  جرد إيداع الصحيفة وإن تراخي سداد 

 الرسم.

الطعان باالنقض . وجاو  إياداع الرسام خاالل ثالثاة أياام ع ال مان تااريخ   إياداع             

 الصحيفة. 

ساجل هاو   الطعن باالستئناا. اعتبار تاريخ سداد الرسم عنه ومن ثام القياد يف ال  

التاريخ الذي يعتد به عند احتسا  مواعيده. ال عب  بتاريخ إيداع الصحيفة لدى 

 مكت  إدار  الدعوى. أساس  ل .

قضال احلكم باعتبار إيداع االستئناا كنن مل يكن علت ساند مان أن ساداد    

رساام االسااتئناا قااد   بعااد ثالثااة أيااام ماان تاااريخ  إيااداع الصااحيفة بااالرغم ماان   

يعااد الااثالثح يوماا  املقاارر  للطعان باالسااتئناا. خطان يف  تطبيااق     ساداده داخاال م 

 القانو . يوج  نقضه واححالة. علة  ل . 

  

 1058 135 (19/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  171)الطعن رقم   

بشااانن دائااار   2020لسااانة  26ساااريان قااارار مساااو رئاااي  دائااار  القضاااال رقااام  - 18

علااات الااادعاوى الاااص مل يقفااال ريهاااا باااا  املرارعاااة حتااات      املطالباااات البسااايطة 

وعلاات االحكااام الصااادر  ماان حمك ااة أول درجااة يف أو بعااد         30/9/2020

 بالنسبة حجرالات االستئناا والفصل ريه. أساس  ل . مثال. 1/10/2020

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  278)الطعن رقم   
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عدم قبول دعوى التعويض الناشئة عن اخلطن الط  إال بعد اللجاول والعارض    - 19

 2016لساانة 4ماان املرسااوم بقااانون  18علاات  ااان املسااؤولية الطبيااة. املاااد   

ر  ان املسؤولية الطبية املنصوص عليهاا  بشنن املسؤولية الطبية. اعتبار تقاري

يف هااذا القااانون بعااد نهائيتهااا هااي الوساايلة القانونيااة حثبااات اخلطاان الطاا       

املدعت به أو نفيه. ال جيوز للقاضي  الفتها ولي  له سلطة تقديرية بشننها. 

مؤدى  ل  صدور قرار اللجناة بثباوت اخلطان الطا  وصاريورته نهائياا جيعال        

وضااوع قاصاار  علاات حتديااد الضاارر يف مااداه والتعااويض يف      مه ااة قاضااي امل 

 مقداره. التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 20

املااادير. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير التصااافية دون 

 الشركة دون املصفت جيعله قد صدر من غري  ي صفة. غري مقبول. 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة-ق. أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا  

   الـصـفــة والـمـصـلـحــة فــي الـدعــوة -2  

1 - 

 

- 

. متت تقوم باملادعت  . اسات الص تواررهاا مان عدماه إاا       الصفة يف الدعوى

 تستقل به حمك ة املوضوع. متت كان سائغا .

عالقة اخلصوم باوكالئهم. مان شانن اخلصاوم وحادهم. ال جياوز لغريهام وال        

لل حك ة أن تتصدى .ذه العالقة من نفسها طاملا مل ينكر صااح  الشانن   

 وكالة وكيلة. مثال. 

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

ورود اسم شركة معينة يف صدر أو مقدمة عقد معح وتوقيع ش   أخر يف  - 2

 يل العقد قرينة علت أن من وقعة إمنا وقعة باسم وحلسا  الشركة بصارا  

 النظر عن اقرتان امسه بامسها إو إضارتها إليها. 

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614قم )الطعن ر  

اشاات ال مقدمااة العقااد املتضاا ن شاارا التحكاايم علاات اساام الشااركة وتذييلااه    - 3

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقيع هاو مان نلا  أهلياة التصارا يف      

يم احلق حمل التحكيم. حاق املتعاقاد يف الت سا  بصاحة االتفااق علات التحكا       

الذي تض نه هذا العقد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا  بادعوى عادم         

 أهلية االتفاق علت التحكيم ري ن وقعه نيابة عنها. علة  ل . مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   
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 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

وجو  أن تتوارر يف املطعون ضده أهلياة االختصاام واألهلياة احجرائياة. وقاوع       - 4

الطعن معدوما متت ثبي أنه قد ررع علت ميي. ال يصاححه إجارال الحاق. علاة     

 ل .اقتصااار أثاار الاابطالن علاات اخلصاام املتااورت إ ا كااان املوضااوع قااابال         

د إجباريااا.بطالن الطعاان برمتااه بالنساابة إىل  يااع   للتجزئااة ومل يكاان التعااد 

املطعون ضدهم متت كان املوضوع غري قابل للتجزئة أو كان التعدد إجباريا  

  ورقا  للقانون املوضوعي الذي حيكم النزاع.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

قباال التجزئااة. اختصااام املطعااون ضاادها األوىل رغاام القضااال بفسااخ العقااد ال ي - 5

ثبوت وراتها قبل قيد الطعن بالنقض و إقرار الطااعن باذل  وعادم اختصاامه     

 ورثتها يبطل الطعن برمته وبالنسبة للج يع. تعلقة بالنظام العام.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

ة املتبوع عن أع ال تابعه مسؤولية عن أدال الض ان احملكوم به علت مسؤولي - 6

التابع وليسي مسؤولية اشرتاك ماع التاابع يف الفعال الضاار الاذي تساب  رياه.        

كفايااة تااوارر عنصااري الرقابااة والتوجيااه ماان الناحيااة احداريااة دون الناحيااة     

والطبيا  الاذي   الفنية. مؤدي  ل . اعتبار عالقة التبعية قائ ة باح املستشافت   

يسات دمه أو يع ال حلساابه. جاواز الازام أياا مان التاابع أو املتباوع أو كليه اا           

بااندال الضاا ان دون شاارا اختصااام التااابع يف الاادعوى طاملااا ثبتااي مسااؤوليته   

بالاادليل القاااطع. حااق املتبااوع يف الرجااوع علاات التااابع  بلاا  التعااويض املقضااي  

 به.انتهال احلكم إىل هذا النظر. صحيح. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

عدم قبول دعوى التعويض الناشئة عن اخلطن الط  إال بعد اللجاول والعارض    - 7

 2016لساانة 4ماان املرسااوم بقااانون  18علاات  ااان املسااؤولية الطبيااة. املاااد   

ولية الطبية املنصوص عليهاا  بشنن املسؤولية الطبية. اعتبار تقارير  ان املسؤ

يف هااذا القااانون بعااد نهائيتهااا هااي الوساايلة القانونيااة حثبااات اخلطاان الطاا       

املدعت به أو نفيه. ال جيوز للقاضي  الفتها ولي  له سلطة تقديرية بشننها. 

مؤدى  ل  صدور قرار اللجناة بثباوت اخلطان الطا  وصاريورته نهائياا جيعال        

لاات حتديااد الضاارر يف مااداه والتعااويض يف     مه ااة قاضااي املوضااوع قاصاار  ع   

 مقداره. التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   
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8 - 

- 

 توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.وجو  

وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت الااذي ررااع الطعاان ماان امل ثاال القااانوني   

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

   تـقـديـــر قـيـمــة الـدعـــوة -3  

الدعوى بطل  الطرد للغص  . غري مقدر  القيم . مؤدى  لا . خاروج املنازعاة     - 1

لسانة   17بشننها عن اختصاص مراكز التوريق واملصاحلة املنشان  بالقاانون   

ماان القااانون املااذكور. الاادرع بعاادم قبو.ااا .ااا لعاادم عاارض    3. املاااد  2016

 املراكز قبل ررعها. علت غري أساس. النزاع علت تل  

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصادر  من حماكم االساتئناا . مناطاه.    - 2

  جتاوز قي ة الدعوى مخس ائة الأ درهم أو تكون غري مقدر  القي ة.
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021نةلس 19)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

- 

تقدير قي ة الدعوى يوم ررعها وعلات أسااس أخار طلباات اخلصاوم. يادخل يف       

التقاادير مااا يكااون مساااتحقا  يااوم ررعهااا مااان الفوائااد والتضاا ينات والرياااع         

واملصرورات متات كاناي مقادر  القي اة راإن مل تكان مقادر  راال تادخل يف          

 الدعوى.  قي ة

تقدرها احملك ة إ ا مل تذكر القي ة بالنقد وإ ا كان باالماكن تقديرها. 

 وإال اعتبت قي تها زائد  علت عشر  ماليح درهم. 

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 19)الطعن رقم   

4 - 

 

- 

ا درهم ورقا  للفقر  ل  شهاد  اخلب  يف الدعوى الع الية مقدر خب سة أالط

 .2020لسنة  33من قرار  ل  الوزرال  25العاشر  من املاد  

عدم جتاوز طلبات الطاعن من أجور متانخر  وبادل إجااز  سانوية وبادل اناذار       

وتعويض عن الفصل التعسفي وتذكر  سفر عود  ملوطنه وتسالي ه شاهاد  يف   

درهاام  ااواز الطعاان  اخلااب  النصااا  القي ااي املقاارر قانونااا  خب ساا ائة الااأ   

 بالنقض جيعل من الطعن غري جائز . تقضي به احملك ة.  

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 19)الطعن رقم   
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5 - 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

الحكام الصادر  من حماكم االستئناا للطعن باالنقض إال إ ا  عدم قابلية ا

كانااي قي ااة الاادعوى جتاااوز مخساا ائة ألااأ جنيااه أو كانااي غااري مقاادر         

 القي ة.

العااب  يف تقاادير قي ااة الاادعوى لتحديااد نصااا  الطعاان بااالنقض بقي تهااا يااوم  

 ررعها أمام حمك ة أول درجة ولي   ا حيكم يف أخر املطاا. 

بااات وكانااي ناشاائة عاان سااب  قااانوني واحااد كااان التقاادير   إ ا تعااددت الطل

باعتبار قي تها  لة. وباعتبار قي ة كل منها علت حد  إ ا كاني ناشئة عن 

 أسبا  قانونية  تلفة. أساس  ل . 

 السب  القانوني يف هذا اخلصوص. مقصوده   

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

دعوى شركة التنمح الطاعنة بالزام الشاركة املطعاون ضاده باملباال  املالياة       - 6

نتيجااة ع ليااات حلااول وتعويضااات  تلفااة سااددتها الطاعتااه عنهااا ألصااحا     

مركبات  تلفة ال جتاوز أية ع لية حلاول ريهاا مبلا  مخسا ائة ألاأ درهام.       

ة يف كال طلا    اعتبارها ناشئة عن أسابا  قانونياة  تلفاة وهاي حاق احلوالا      

واملساتقل عان حاق احلوالاة لالخار. ماؤدى  لا . تقادير الادعوى باعتباار قي اة            

كل حوالة علات حاد . عادم جاواز الطعان باالنقض متات كاناي كال واحاد            

 منها ال جتاوز مبل  مخس ائة ألأ درهم.

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

لص تدخل يف اختصاص  نة تساوية وحال املنازعاات التاميناة. تقادر      الدعوى ا - 7

قي تهااا  ري ااا يتعلااق بنصااا  الطعاان  بقي ااة الطلبااات املقدمااة امااام اللجنااة          

باعتبارها أخر الطلبات املقدمة عند بداية النزاع. عادم جاواز الطعان باالنقض     

علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا متاات كانااي قي ااة الطلبااات   

 قدمة أمام اللجنة ال تتجاوز مخس ائة ألأ درهم. أساس  ل . مثال. امل

  

 520 64 (18/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  353)الطعن رقم   

الادعوى بالطلباات الع اليااة مقادر  القي ااة دائ اا . وجااو  الرجاوع إىل عناصاار       - 8

صاح  الع ل ولو مل حتديدها يف قانون تنظيم عالقات الع ل ولوائح وأنظ ة 

ين  عليها يف عقد الع ل. مؤدى  ل . ال عب  يف هذا اخلصوص  ا يذكره 

املدعت من حتديد لعناصر طلباته. التزام احملك ة بالتصدي مان تلقاال  اتهاا    

 لتكييأ الطلبات التكيأ القانوني الصحيح. علة  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021سة جل-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  247)الطعن رقم   
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9 - 

 

 

- 

طل  العامل البقال يف املسكن العي  امل ص  له حلح استيفال مستحقاته 

أو اياااداعها حلساااابه خزيناااة وزار  املاااوارد البشااارية والتاااوطح. مااان ملحقاااات  

 حقات الع الية. ال يدخل يف تقدير قي ة الدعوى. أساس  ل . مثال. املست

تقدير الطل  بقي ة بدل االجيار السانوي متات كاان املساكن ماؤجرا  ولاي        

إلوكا  لصاح  الع ل وطل  إخالل العامال مناه أو طلا  العامال البقاال رياه       

 يف مواجهة املؤجر. أساس  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  247)الطعن رقم   

10 - 

 

- 

 

 

- 

االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا غااري قابلااة للطعاان بااالنقض إ ا     

 كاني قي ة الدعوى ال جتاوز مخس ائة الأ درهم. 

تقاادر قي ااة الاادعوى يااوم ررعهااا وياادخل يف التقاادير مااا يكااون مسااتحقا  يااوم    

لريااع واملصاارورات وغريهااا ماان امللحقااات   ررعهااا ماان الفائااد  والتضاا ينات وا  

 املقدر  القي ة.

ما يستحق منها بعد  ل  ال يضاا إىل قي ة الطلبات االصلية يف مقام تقادير  

بتعااديل  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  24قي ااة الاادعوى. املاااد  

يف شااانن الالئحاااة   2018لسااانة  57بعاااض أحكاااام قااارار  لااا  الاااوزرال   

 احجرالات املدنية.  التنظي ية لقانون

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

مان قارار  لا      24طل  التعاويض عان االضارار. غاري مقادر القي اة . املااد          - 11

لسانة   57بتعديل بعض أحكام قرار  لا  الاوزرال    2020لسنة 33الوزرال 

. 2021لساانة  75ن قاارار  لاا  الااوزرال الواجبااة التعاايح قباال سااريا  2018

ألاأ درهام .    500000تض ن الطلبات طلباا باه جيعال قي اة الادعوى جتااوز       

 الطعن علت احلكم الصادر ريها. جائز.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

وجااو  أن يكااون أمااام  الطعاان علاات قاارار  نااة تسااوية املنازعااات التامينيااة.     - 12

احملك ة االبتدائية امل تصة قي يا  بنظر النزاع. تض ن الطلباات أماام اللجناة    

طلباا  بااالتعويض جيعلااها غااري مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق  

ويدخلها يف اختصاص الدوائر الكلية. إقامة الطعن علت القرار الصاادر رياه   

البسااايطة وتصااادى األخاااري  ومااان بعااادها   أماااام الااادائر  ا زئياااة لل طالباااات

حمك اااة االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا  نقضاااه    

 واححالة إىل احملك ة االبتدائية الكلية.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   
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الاادعوى بطلاا  احلكاام بصااورية الطاااعن ملكيتااه للشااركة املطعااون ضاادها       - 13

الثانيااة وثبااوت ملكيااة املطعااون ضااده األول .ااا. غااري مقاادر  القي ااة. اختصاااص   

احملك ة التجارية الكلياة بنظرهاا.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار         

احلكم من احملك ة  االبتدائياة ا زئياة وهاي غاري      وقضاره ريها برغم صدور

 تصة قي يا  يوجا  نقضاه واححالاة إىل حمك اة أباو   التجارياة االيتدائياة        

 الدائر  الكلية. 

  

 1015 127 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  936 )الطعن رقم  

14 - 

 

- 

 

 

- 

الاادعاوى الااص ال جتاااوز قي تهااا    اختصاااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا  ب    

 ا.درهم والطلبات العارضة املقدمة ريها أيا كاني قي ته ألأمخس ائة 

قي ياااا  بالااادعاوى الاااص جتااااوز قي تهاااا      ةاختصااااص الااادوائر ا زائياااة العاديااا   

درهاام وال تزيااد علاات عشاار  ماليااح والطلبااات العارضااة املقدمااة  ألااأمخساا ائة 

 .قي تها ريها أيا كاني

كال اساتئناا للحكام الصاادر يف      عان درهام   ألاأ د تاامح مقاداره   وجو  سدا

دعاوى املطالبات البسايطة إ ا كاناي قي اة الادعوى تتجااوز النصاا  االنتهاائي        

للقواعاد العاماة يف قاانون احجارالات املدنياة      خالراا  املقرر يف الالئحة التنظي ية 

  .تامينا يف هذه احلالة ضالص ال تفر موقانون الرسو

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  251م لطعن رق)ا  

م خيرجها من هدر ألأجتاوز قي ة الطلبات اخلتامية يف الدعوى مبل  مخس ائة  - 15

عااادم خضااوع احلكااام الصااادر حجااارالات    البساايطة. نطاااق دعاااوى املطالباااات   

اد تااامح وجااو  سااد  بينهاااى وماان واسااتئناا االحكااام الصااادر  يف تلاا  الاادع  

املقابال لعادم ساداد     االساتئناا قضاال احلكام بعادم قباول      . درهام  ألاأ مقداره 

وج  نقضه ونقاض احلكام الصاادر    يالتامح املذكور. خطا يف تطبيق القانون 

 . ل  علةاألصلي  االستئناايف 

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي 15س  2021لسنة  251م )الطعن رق  

   ـــات فــي الـدعــوةالـطـلـب -4  

قضال احلكم باح ن ببيع العقارات موضوع احلراسة وتوزيع حصيلة البيع علات   - 1

الورثااة حساا  النصااي  الشاارعت لكاال واري مسااتندا  إىل أحكااام قساا ة املااال   

الشائع برغم مان أن الادعوى مان احلاراس القضاائيح يف مواجهاة الورثاة بااح ن         

سة املوضوعه حتي احلراسة لصاحلها يف النشاا بالبيع واستث ار حصيلة املؤس

الذي اارسه وهو إا يدخل يف أع اال احلراساة.جتاوز لنطااق الادعوى وخاروج      

  عن مرمت طلبات اخلصوم ريها.علة  ل .

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  192،191،171)الطعون أرقام   
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   تكييــــــف الدعـــــــــوة -5  

تكييااأ قاضااي األمااور املسااتعجلة حلقيقااة الطلاا  أو احجاارال املطلااو  ريااه      - 1

وصاااوال  إىل اختصاصاااه أو عااادم اختصاصاااه إاااا خيضاااع لرقاباااة حمك اااة   

  النقض.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة  174م )الطعن رق  

دعااوى املطعااون ضااده ا املسااتعجلة بطاارد الطاااعن ماان العااح حماال الناازاع          - 2

والتسااليم املؤسسااة علاات صاادور حكاام باابطالن عقااد بيعهااا الصااادر منهااا لااه  

ومنازعة الطاعن ريها بطلباه قي اة املنشاقت الاص أقامهاا علات األرض والثابتاة        

موضوعية مقامة مناه وأن حكام الابطالن مل يفصال     بتقرير اخلب  يف دعوى 

ريهاااا واقتصااار علااات  ااارد تقريااار الااابطالن. خروجهاااا عااان والياااة القضاااال      

املسااتعجل. علااة  لاا . التفااات احلكاام عاان الاادرع بعاادم االختصاااص ورصااله   

 ريها.  الفة للقانون وخطن يف تطبيقه.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   

تكييأ الدعوى وإعطائها وصفها احلق. العب  ريه   ا تتبينه احملك ة مان   - 3

وقائعها ال  ا يصفها بها اخلصاوم. اعتبااره مان مساائل القاانون الاص ختضاع        

 ريها حمك ة املوضوع لرقابة حمك ة النقض. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

4 - 

 

 

- 

عدم جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصاادر  مان حمااكم االساتئناا يف     

إجاارالات التنفيااذ. إجاارالات التنفيااذ يف هااذا اخلصااوص. مقصااودها . أساااس  

  ل .

تعلق املنازعة خبصم مبل  املصرا املنفذ لصاحله مان رياع العقاارات املرهوناة     

ي. اعتباااره إجااراًل ماان إجاارالات    لديااه ماان املبلاا  املقضااي يف السااند التنفيااذ     

التنفيذ الص يت ذها قاضاي التنفياذ. عادم جاواز الطعان باالنقض يف احلكام        

 الصادر من حمك ة االستئناا بشنن تل  املنازعة. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  135 )الطعن رقم  

   ـةاملسـائـن التي تعــ ض ســـ  اخلصــــومـ -6  

   وقف الدعــــــوة  (أ)  

وقأ احجرالات القضائية وإجارالات التنفياذ القضاائي. مناطاه. صادور قارار        - 1

احملك ة بارتتا  إجرالات احرالس ولي   رد تقديم طل  إىل  ناة إعااد    

 التنظيم املالي. 
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ثبااوت قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس املقاادم ماان الطاااعن يف مواجهااة     - 1

الشااركتح الطاعنااة الثانيااة واملطعااون ضاادها الثانيااة واخاارين وتعاايح أمااح     

ملتابعة احجرالات وعدم مرور أكثر من عشر  أشهر علت صدور  لا  القارار   

ا.يكلة يوج  وقأ نظر الطعون وخلو األوراق من املصادقة علت خطة إعاد  

 بالنقض حمل الدعوى. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 875 108 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 652، 664، 657الطعون أرقام )  

2 - 

 

- 

وجااو  وقااأ الاادعوى متاات كااان الفصاال ريهااا يتوقااأ علاات حساام مساانلة         

 ا زائية. علة  ل .  مشرتكة تتعلق بوقوع جرنة أقي ي عنها الدعوى

جااواز وقااأ الاادعوى متاات أثااار أحااد اخلصااوم نزاعااا متفرعااا عاان موضااوع          

اخلصومة يكون الفصل ريها الزماا للحكام يف الادعوى. شارطه. أن تكاون      

 املسنلة خارجة عن اختصاص احملك ة قانونا . أساس  ل . 

  

 912 114 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 204)الطعن رقم   

وجااو  وقااأ الاادعوى الع اليااة متاات كااان ماادى اسااتحقاق الطاااعن لطلباتااه     - 3

ومنهااا باادل احنااذار والتعااويض عاان الفصاال التعساافي يتوقااأ علاات الفصاال يف  

 الدعوى ا زائية باختالس أموال صاح  الع ل. مثال.

  

 912 114 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 204)الطعن رقم   

   واعتبــارهــا كــأن لــم تــكــن الـدعـــوة )ب( شطب  

شط  الدعوى وانقضال ستح يوما دون أن يطل  أحد اخلصوم السري ريها أو  - 1

مل حيضاار الطررااان بعااد السااري ريهااا يرتاا  جاازال اعتبارهااا كاانن ام تكاان.   

قااانون ماان  484ياازول مااا كااان .ااا ماان أثاار يف قطااع التقااادم يف معناات املاااد   

املعامالت املدنية. اعتداد احلكم بالادعوى الساابقة والاص تقارر شاطبها ومل      

يثبااي جتديااد السااري ريهااا يف قطااع مااد  عاادم مساااع الاادعوى وقضاااره بااررض  

 الدرع بعدم مساع  الدعوى الراهنة. خطن يف تطبيق القانون. 

  

 534 66 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  83)الطعن رقم   

   وا ـــكــم فيهــــا الـدعـــوة نــــظر -7  

الدرع باححالة لالتباا بح دعويح أماام حمك اتح. لل حك اة أن تقبلاه أو      - 1

تررضه تس  ما يرتالى .ا من  اروا احلاال وحسان ساري العدالاة. اعتبااره       

ائغة. من مسائل الواقع الص تستقل بها. متات أقاماي قضاالها علات أسابا  سا      

 مثال. 

  

  
 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا 
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التزام حمك ة املوضوع بالطلبات املقدماة يف الادعوى والساب  الاذي أقي اي       - 2

ساالطتها يف تقاادير الوقااائع الثابتااة لااديها. خضااوعها يف  لاا  حملك ااة    عليااه. 

الاانقض متاات كانااي النتيجااة الااص است لصااتها ماان تلاا  الوقااائع ال تتفااق مااع  

 موجبها قانونا . 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

ت املوضوعية. سبيل تداركه. العاود   اغفال احملك ة الفصل يف بعض الطلبا - 3

إىل  ات احملك ااة الااص أصاادرت احلكاام. عاادم جااواز الطعاان علاات احلكاام 

 .ذا السب . أساس  ل . مثال. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

ت حالاه  ما مل تتصد له احملك ة وتغفال الفصال رياه بالكلياة يظال باقياا علا        - 4

معلقا أمامها. وجو  الرجوع لذات احملك ة لتستدرك ما راتهاا الفصال رياه.    

 الطعن عليه باالستئناا. غري مقبول. مثال. 

  

  
 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا 

  واعضاائها  عادم إياداع االحكاام غاري االساتعجالية موقعاة مان رئاي  الادائر          - 5

الكرتونيا او يدويا ملأ الدعوى يف يوم إصدارها يرتت  عليه البطالن. املااد   

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. مثال للبطالن.  50

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

6 - 

 

 

 

ثنااال سااري الاادعوى بتقااديم مسااتندات أو جااواز أن تساا ح احملك ااة لل صااوم أ

دروع أو وسائل إثبات جديد  أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعاذر  

 عليهم تقدنها إىل مكت  إدار  الدعوى. 

جواز أن حتكم بعدم قبو.ا إ ا حتقق .اا أناه كاان باحمكاان تقادنها إىل      

 مكت  إدار  الدعوي أساس  ل . مثال. 

  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464قم )الطعن ر  

حملك ااة االسااتئناا أن تنخااذ بنساابا  احلكاام االبتاادائي دون إضااارة متاات    - 7

 رأت ريها ما يغ  عن ايراد جديد. مثال. 
  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

   مـصــروفـــــــات الدعــــــوة -8  

1 - 

 

- 

 

- 

ماان قااانون  189جااواز أن يعاارض املاادين علاات الاادائن مااا التاازم بندائااه . املاااد  

 احجرالات املدنية. 

من القانون  191/20د  امللحقات الص جي  أن يش لها العرض ورق ن  املا 

 املذكور هي ما يكون اخلصم قد طلبها من القاضي رعال. 

  املصرورات الوارد  باملاد  املذكور . ال تش ل مصرورات التقاضي . علة  ل . مثال.

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

2 - 

 

- 

دعوى   صاااروراتها متااات كاااان القضاااال  جاااواز إلااازام اخلصااام كاسااا  الااا 

 لصاحله وليد ورائه املتنخر بالتزاماته أثنال نظر الدعوى.

 مثال يف توقت املدين الفسخ بالعرض واحيداع أثنال نظر الدعوى. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

3 - 

 

- 

ال اساارتداد املااودع بعااد قبااول الاادائن .ااذا    عاادم جااواز الرجااوع عاان العاارض و  

 العرض أو بعد صدور احلكم بصحة العرض وصريورته نهائيا .

نعاات الطاعنااة علاات احلكاام املطعااون ريااه التفاتااه عاان طلاا  حااب  مقاباال           

االستث ار وحقها يف عدم التنفيذ. غري مقبول. ما دام قد صدر حكام بصاحة   

 لفسخ  استنادا له. عرضه توقيا  لفسخ العقد وقضت بررض دعوى ا

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

إعفال الدعاوى والطعون والطلبات واحجرالات املتعلقة بطلا  إلغاال القارارات     - 4

احدارية من الرسوم القضائية والتنمح. وجو  رد ما اداه الطااعن مان رسام و    

طلبااات يف الطعاان بااالنقض تتعلااق بإلغااال القاارار احداري تاانمح متاات كانااي ال

بفاارض الغرامااة ماان دائاار  الصااحة املطعااون ضاادها علاات املستشاافت الطاااعن.  

  أساس  ل . مثال.

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

ل مان الرساوم القضاائية ومان     الغال الدعاوي املتعلقة بنزاع ع الي الص يررعهاا الع اا   - 5

 التامح. مؤدى  ل . وجو  رد ما أداه الطاعن من رسم و تامح . أساس  ل . 
  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

اعفال الدعاوى والطعون والطلبات واحجرالات املتعلقة بها الص يررعها الع ال  - 6

ل وماان يف حك هاام أو املسااتحقح عاانهم لل طالبااة  سااتحقاتهم  وخاادم املناااز

الناشئة عن عالقات الع ل. أساس  ل . ماؤداه. وجاو  رد ماا اداه الطااعن يف     

 الطعن بالنقض من رسم و تامح. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

اعفااال الاادعوى ماان الرسااوم القضااائية متاات كانااي متعلقااة بااالطعن يف قاارار     - 7

إداري صادر  رسوم امريي. مؤدى  ل  . وجو  رد ما أداه الطااعن مان رسام    

 وتامح. أساس  ل . 

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -اري ق . أ إد 15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

التاازام احملك ااة باانن حتكاام ماان تلقااال نفسااها يف مصاارورات الاادعوى عنااد    - 8

إصدار احلكم أو القرار الذي تنتهي به اخلصومة أمامها. اعفال الدعوى مان  

الرسااوم القضااائية وماان التااامح متاات كانااي الطلبااات ريهااا تتعلااق  نازعااة      

جو  رد ما أداه الطاعن مان رسام و تاامح    ع الية . أساس  ل . مؤدى  ل . و

 متت كان الطعن متعلقا  نازعة ع الية. 

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

   أنـــواع مـــن الـدعــاوة -9  

   )أ( دعــوة صـحــة الـتـعـاقــد  

تنفيااذ التزامااات البااائع الااص ماان  دعااوى صااحة ونفااا  عقااد البيااع. مقصااودها.   - 1

شااننها نقاال امللكيااة لل شاارتى باحلصااول علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام        

تسجيل العقاد يف نقال امللكياة. وجاو  أن تفصال احملك اة يف ماا يثاار حاول          

أسبا  وجود العقد أو انعدامه أو صاحته او بطالناه. تعلاق عقاد البياع بقطعاة       

 إمااار  أبااو   قباال إنشااال   أرض سااكنية   منحهااا ماان قباال احلكومااة يف   

املباني عليها بامل الفة للتوجيهات السامية جيعل عقد البياع بااطال  حياول دون    

 القضال بصحته ونفا ه . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

نية إنوحااة ماان احلكومااة قباال إاااام البنااال عليهااا   تعلااق البيااع باانرض سااك  - 2

جيعله باطال  مل الفته األوامر السامية. ال يعتب ساببا مشاروعا  يف معنات املااد      

من قانون املعامالت املدنية جتيز لل شرتي طل  ال  األرضي بساب    1270

إحداثااه بنااال عليهااا يزيااد عاان قي ااة األرضااي مااع حساان النيااة. قضااال احلكاام  

 ل  الطل . صحيح.بررض  

  

  
 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم  

دعااوى صااحة ونفااا  العقااد. مقصااودها  تنفيااذ العقااد تنفيااذا  عينيااا  باحلصااول  - 3

علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام تسااجيل العقااد. وجااو  أن يكااون التنفيااذ      

 ى. إكنا  و إال تعح القضال بعدم قبول الدعو

  

  
 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم 
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

   دعـــوة بـطــالن حـكـــم الـتـحـكـيـــم)ب(   

1 - 

 

 

- 

مع عل ه بوقوع  الفة التفااق   است رار أحد األطراا يف إجرالات التحكيم

التحكايم أو حلكاام مان أحكااام قاانون التحكاايم إاا جيااوز االتفااق علاات      

  الفته وعدم اعرتاضه يف امليعاد. اعتباره نزوال  عن حقه يف االعرتاض.

تقديم التحكيم موضوع الدعوى حملكم واحاد دون هيئاة مكوناة مان ثالثاة      

اض الطاعن علت  لا . ال يقبال   أعضال بامل الفة لشرا التحكيم وعدم اعرت

  منه النعي بعد  ل  ببطالن حكم التحكيم .ذا السب .

  

 16 1 (4/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1051)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

 

 

- 

حتري صفة اخلصوم واست الص تواررها أو انتفائها يف الادعوى مان مساائل    

 لفصل ريها.الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع با

الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت كان احلق املطلو  ريهاا موجاودا    

يف مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعت 

 له. 

اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيفة الادعوى التحكي ياة والاذي قاام         

البياناات يف صاندوق البياد    احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة و   

  وعقد احجيار ال يصلح سببا لطل  بطالن حكم التحكيم.

  

  
 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم 

ثباااوت الصااافة يف الااادعوى التحكي ياااة للطاعناااه الثانياااة متااات كاناااي هاااي     - 3

ل النازاع وماا عليهاا مان     الضامن للطاعنه األوىل يف عقاد احجياار لاألرض حما    

ابنياااة و إنشاااالات. انتهاااال احلكااام إىل هاااذه النتيجاااة وقضاااال باااررض الااادرع  

ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة الطاعنة الثانية املؤس  علت انها ليسي 

 طررا  يف اتفاق التحكيم. صحيح.

  

  
 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم 

4 - 

 

 

- 

التزام احملك اة بااحلكم بابطالن حكام التحكايم إ ا وجادت أن موضاوع        

الناازاع ماان املسااائل الااص ال جيااوز التحكاايم ريهااا أو  الفااة للنظااام العااام         

 واألدا  بالدولة. 

 النظام العام يف هذا اخلصوص. مقصود   .
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 دعــــــوة
 ـوةدعـــــ

 الصفحة القاعدة

الدعوى بطل  رسخ عقد احجيار اا املسااطحة واحخاالل وتساليم العاح بساب        - 4

اححالل بااللتزامات الوارد  بالعقد ااا ال تتصال  صالحة عاماة تتعلاق بالنظاام       

العااام. جااواز أن تكااون حماااَل للتحكاايم. الاادرع باابطالن حكاام التحكاايم      

نظاااام العاااام يف الدولاااة ال جياااوز ريهاااا   املؤسااا  علااات أنهاااا مسااانلة تتعلاااق بال  

 التحكيم. علت غري أساس.

  

  
 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم 

5 - 

 

 

- 

 

 

- 

حتديد هيئة التحكيم احجرالات الص تتبعها لنظار النازاع باح األطاراا  اا      

ا علاات احجاارالات الااص  يف  لاا  جلسااات املرارعااة مااا دام االخااريون مل يتفقااو   

 من قانون التحكيم.  33/2تتبعها ا.يئة. املاد  

اتباااع هيئااة التحكاايم ا لسااات عااب البيااد االلكرتونااي و إتاحااة الفاارص        

متساااوية لطرراات الناازاع لتقااديم ادلااتهم ومسااتنداتهم. صااحيح يف معناات املاااد    

 ة. املذكور  الص جتيز عقد ا لسات من خالل وسائل االتصال احلديث

 النعت علت حك ها باحخالل بنس  التقاضي وحق الدراع . علت غري أساس. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

دعوى بطالن حكم التحكيم. تعلقها باخلطان يف احجارالات دون اخلطان يف     - 6

ماااان الناحيااااة التقاااادير.  امتناااااع احملك ااااة أن تعاااارض حلكاااام التحكاااايم  

املوضوعية. األسابا  املتعلقاة بقواعاد احثباات أو بتقادير احملكام أو بإغفالاه        

الفصاال يف طلاا  موضااوعي أو عاادم صااحة أو كفايااة أساابا  حك ااه. غااري     

مقبولة. تعلق النعت بتقدير احملكم للدليل ووزناه دون التطارق إىل ماا قاام باه      

عت بهااا جيعلااه نعيااا غااري ماان ع اال قااانوني وعاادم بيااان امل الفااة القانونيااة املااد 

 مقبول.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

اشت ال مقدمة العقد املتض ن شرا التحكايم علات اسام الشاركة وتذييلاه       - 7

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقياع هاو مان نلا  أهلياة التصارا       

املتعاقاااد يف الت سااا  بصاااحة االتفااااق علااات  يف احلاااق حمااال التحكااايم. حاااق

التحكيم الذي تض نه هذا العقاد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا         

بدعوى عدم أهلية االتفاق علات التحكايم راي ن وقعاه نياباة عنهاا. علاة  لا .         

  مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

صحة أحكاام احملك اح مان حياث تسابيبها ال تقااس باذات املقاايي  الاص           - 8

تقاس بها أحكام قضال احملاكم العادية. تقدير الدليل يف دعاوى التحكايم   

املنصاوص  من اختصاص احملاكم. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكايم  

بشاااانن  2018اساااانة  6ماااان القااااانون االحتااااادي 53عليهااااا حصاااارا  باملاااااد  

 التحكيم. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

- 

االتفاق علت التحكيم ال يكون صحيحا إال من له أهلياة التصارا يف احلاق    

 حمل النزاع.

 ا الصادر من وكيله الذي جتاوز حدود وكالته.حق األصيل إجاز  التصر

 احجاز  الالحقة للتصرا كالوكالة السابقة. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

10 - 

 

 

 

- 

تض ح الوكيل العقد املوكل يف ابرامه شرا التحكيم. غري جاائز إال بناال   

مان املوكال. وجاو  تقياد املوكال بهاذا الشارا        علت تفويض خاص له بذل  

متت أجازه الحقا.  است الص احجاز  الالحقة مان سالطة حمك اة املوضاوع     

 دون رقابة عليها من حمك ة النقض متت كان سائغا . 

مثال اسات الص ساائ  لإلجااز  مان قياام الشاركة املوكلاة  واجهاة دعاوى          

املقاولاة املتضا ن شارا     التحكيم بدعوى متقابلاة تاق .اا تعلاق باذات عقاد      

 التحكيم. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

11 - 

 

 

- 

 

- 

جااواز أن تقاارر هيئااة التحكاايم عقااد ا لسااات ماان خااالل وسااائل االتصااال       

احلديثة والص ال تتطل  حضور األطاراا بنش اصاهم للجلساات ماا مل يتفاق      

 ا  ل . أساس  ل . األطراا علت خال

تقدير هيئة التحكيم للتعويض والتعويض عن التاخري يف تقييد االع ال ري ا 

 يدخل يف سلطتها التقديرية. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكيم. 

النعي املتعلق ببطالن حكم التحكيم املؤس  علت انفراد أحد أعضال هيئة 

اجارال املداولاة رياه مان     التحكيم بتحريراحلكم الصادر عان ا.يئاة أو عادم    

 أعضائها غري مقبول. ما دام  رد قول مرسل مل يثبي باالوراق. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

12 - 

 

- 

 

- 

بطااالن حكاام احملك ااح ال يرتتاا  عليهااا إعاااد  عاارض املوضااوع ماان   دعااوى

 جديد امام احملك ة الص تنظر دعوى بطالنه. 

ال تااؤدي إىل مراقبااة  تطبيااق احملكاام للقااانون وماادى  الفتااه أو خطئااه يف     

 تطبيقه أو تاويله. علة  ل .

ن مان القاانو   53وجو  استنادها إىل أسبا  إجرائية منصوص عليهاا باملااد     

بشنن التحكايم. لاي  مان بينهاا النعاي املتعلاق        2018لسنة  6االحتادي رقم 

 بتقدير احملكم لالدلة واملستندات املقدمه يف النزاع. مثال. 

  

 900 112 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  795)الطعن رقم   

   اإللــغـــــاءوة ـــ)ج( دعــ  

   284ـ ري صـقــرار إدا:  راجــــ   

 دعـــوة اإلفـــالس)د(   
  

شااهر احرااالس مااارتوك تقااديره حملك اااة املوضااوع. .اااا أن تساات ل  حالاااة       - 1

التوقأ عن الدرع من احمارات والدالئل املقدمة يف الدعوى دون معق  عليهاا  

 متت أقامي قضالها علت أسبا  سائغة. 

  

  
 477 59 (27/4/2021جلسة -. أ جتاري ق 15س  2021لسنة 355، 352)الطعنان أرقام  

دعااوى احرااالس ليسااي دعااوى خصااومة. احلكاام بشااهر احرااالس مقصااوده.      - 2

إثبااات حالااة  مااا إ ا كااان التاااجر يف حالااة توقااأ عاان درااع ديونااه ناشاائة عاان   

اضااطرا  أوضاااعه املاليااة الااص ماان شااننها أن تزعاازع ائت انااه. جااواز االخااذ      

ط ئناان إليهاا يف هاذا اخلصاوص. اعتبااره مان       بتقاارير اخلاب  يف احثباات واال   

مسااائل الواقااع املنوطااه بساالطة حمك ااة املوضااوع. مثااال لااررض طلاا  شااهر     

 احرالس.

  

  
 477 59 (27/4/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 355، 352)الطعنان أرقام  

ات صدور قرار احملك ة بارتتا  إجرالات احرالس هو ما يرت  وقأ احجرال - 3

القضااائية وإجاارالات التنفيااذ القضااائي ولااي   اارد تقااديم طلاا  إىل  نااة     

 إعاد  التنظيم املالي. أساس  ل . 

  

  
 564 70 (14/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  380، 330)الطعنان رق ا 
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة ةالقاعد

التاازام ماان يتقاادم إىل احملك ااة بطلاا  الرتتااا  إجاارالات احرااالس سااوال كااان     - 4

،  73املدين أو ا هة الرقابية امل تصة أن يررق مع طلبه الوثائق املبينة باملادتح 

بشاانن احرااالس وإال قضاااي    2016لساانة   9ماان املرسااوم بقااانون احتاااادي     74

تقاارر احملك ااة ماانح مقاادم الطلاا    جااواز أن -احملك ااة بعاادم قبااول الطلاا .  

آجااال لتزوياادها بنيااة بيانااات أو مسااتندات إضااارية لتنييااد طلبااه أو تقاارر قبااول       

 الطل  ورق الشروا الص تراها للحفا  علت مصلحة الدائنح. أساس  ل . 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

دين عن درع ديونه التجارية املستحقة األدال دون أسبا  مشروعه  رد إمتناع امل - 5

ال تعناات أنااه متوقفااا ورقااا  ألحكااام احرااالس. اعتباااره قرينااة يف غااري مصاالحته.     

تكييأ ما يعاد توقفاا  بااملعنت املشاار إلياه مان مساائل القاانون ياتعح أن تبحثهاا           

 حمك ة املوضوع. خضوعها يف  ل  لرقابة حمك ة النقض.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

6 - 

 

 

 

 

 
 

- 

تقديم املدين طال  ارتتا  إجرالات احرالس رخصة جتارية منتهياة بامل الفاة ملاا    

يتطلبه القانون من وجو  تقديم صور  مصادقة مان الرخصاة التجارياة والساجل      

عن سداد ديونه التجارية. انتهال احلكام  التجاري وخلو األوراق إا يفيد توقفه 

معااه إىل عاادم قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس. صااحيح . ال ينااال ماان  لاا   

تقدنه تقرير الستشاري مكلأ من قبله يتض ن مبال  مساتحقة للغاري. وأناه ال    

 توجد إيرادات. عتبار  ل  من قبيل الدليل الذي اصطنعه  لنفسه. 

باعتبار جائحة كورونا أ مة  2021لسنة  5ل رقم اسكه بقرار  ل  الوزرا

مالية طارئة. غري مقبول باعتبارها حالة عامة ال تنم عن اضطرا  املركز املالي 

  لديه.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

مسااه وحلسااابه اكتسااا  صاافة التاااجر. شاارطه. االشااتغال باالع ااال التجاريااة با  - 7

واختا هااا حررااة معتاااد  لااه. احاارتاا التجاااره ال يفاارتض. علاات ماان يدعيااه إقامااة  

الادليل عليااه. اسات الص صاافة التاااجر مان مسااائل الواقااع تساتقل بهااا حمك ااة     

املوضاااوع دون معقااا  متااات كاااان است الصاااها ساااائغا  ال  الفاااة رياااه بالثاباااي  

ساتناد احلكام املطعاون    باألوراق وتستند ألسبا  مبر  تكفت حل ال قضاائها.   

ريه يف قضائه بعدم قبول طل  ارتتا  إجارالات احراالس إىل عادم تقاديم مقادم      

الطل  ماا يفياد اشاتغاله باالع اال التجارياة واسات راره يف إارساتها علات وجاه          

 االست رار واالعتياد وهو امللزم بإقامة الدليل علت  ل . صحيح.

  

  
 781 95 (17/8/2021جلسة -. أ جتاري  ق 15س  2021لسنة  585)الطعن رقم  
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 دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

8 - 

 

 

- 

وقااأ احجاارالات القضااائية وإجاارالات التنفيااذ القضااائي. مناطااه. صاادور قاارار     

ة إعااد   احملك ة بارتتا  إجارالات احراالس ولاي   ارد تقاديم طلا  إىل  نا       

 التنظيم املالي. 

ثباااوت قباااول طلااا  ارتتاااا  إجااارالات احراااالس املقااادم مااان الطااااعن يف مواجهاااة  

الشركتح الطاعنة الثانية واملطعون ضدها الثانية واخارين وتعايح أماح ملتابعاة     

احجرالات وعادم مارور أكثار مان عشار  أشاهر علات صادور  لا  القارار وخلاو            

اد  ا.يكلاااة يوجااا  وقاااأ نظااار الطعاااون األوراق مااان املصاااادقة علااات خطاااة إعااا

 بالنقض حمل الدعوى. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 875 108 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 652، 664، 657)الطعون أرقام   

9 - 

- 

- 

 

- 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 حرالس.وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى ا

التاازام قلاام كتااا  احملك ااة املررااوع إليهااا الاادعاوي إخبااار النيابااة كتابااة       

  جرد ررعها. 

صدور احلكم دون تدخل النيابة جيعله باطال  بطالنا  من النظام العاام جياوز   

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك اة الانقض أن تقضاي باه     

 من تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

   الصوريةــوة )هـ( دع  

الاادعوى بطلاا  احلكاام بصااورية الطاااعن ملكيتااه للشااركة املطعااون ضاادها       - 1

الثانيااة وثبااوت ملكيااة املطعااون ضااده األول .ااا. غااري مقاادر  القي ااة. اختصاااص   

احملك ة التجارية الكلياة بنظرهاا.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار         

بتدائياة ا زئياة وهاي غاري     وقضاره ريها برغم صدور احلكم من احملك ة  اال

 تصة قي يا  يوجا  نقضاه واححالاة إىل حمك اة أباو   التجارياة االيتدائياة        

 الدائر  الكلية. 

  

 1015 127 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  936)الطعن رقم   

   رجـــوع شـركـة الـتـأمـيـن علــى املـ مــن لـ )و( دعـــوة   

ز أن ترجع شركة التامح علت املاؤمن لاه أو قائاد املركباة أو املساؤول عان       جوا - 1

احلادي تسا  األحاوال بقي اة ماا تكاون قاد أدتاه مان تعاويض يف حااالت. مان            

بينهااا ثباااوت اساااتع ال املركباااة يف سااباق أو اختباااار السااارعه يف غاااري األحاااوال   

 لاا  إدار  املصاار  بهااا مااص ثبااي أنااه السااب  املباشاار يف وقااوع احلااادي. قاارار 

 بشنن نظام توحيد التامح. مثال.  2016لسنة  25هيئة التامح رقم 

  

 870 107 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   
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 ــ دفـــــــاع دعــــــوة
 دعــــــوة

 الصفحة القاعدة

    ــ  املبــاشــرةوة ـدعــالـ)ز(   

1 - 

 

- 

- 

 

- 

مان   393،392الدعوى غري املباشر  مقصاودها. شاروطها يف معنات املاادتح     

 قانون املعامالت املدنية. 

 كفاية حتقق وجود الدين دون حلول أجل الورال به.

وجو  إقامة الدائن الدليل علت إحجام مدينه عن املطالبة تقه وأن من شنن 

 كفت حقوقه القائ ة بديونه. ل  أال ت

اعتبار نيابة الدائن عن مدينه يف الدعوى غاري املباشار  نياباة قانونياة ثابتاة لاه       

 بن  القانون. 

  

 94 11 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1494)الطعن رقم   

   دعـــوة عــدم نـفــا  تصــرف املــديــن)ح(   

1 - 

 

- 

مااان قاااانون   397تصااارا املااادين يف حاااق الااادائن. املااااد     دعاااوى عااادم نفاااا  

 املعامالت املدنية. مقصودها. شرطها.

وجو  أن يكاون الادين حاال األدال وساابقا  يف نشانته علات صادور التصارا         

  العب  بتاريخ نشول احلق ال بتاريخ استحقاقه. مثال. املطعون ريه.

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -أ جتاريق .  15س  2020لسنة  58)الت اس إعاد  النظر   

   جـــزائـــيـة)طـ( دعـــوة   

القاارارات الصااادر  ماان النيابااة العامااة باانال وجااه حقامااة الاادعوى ا زائيااة ال     - 1

  تكتس  حجية أمام القاضي املدنت.علة  ل . مثال.
  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

 ــاعدفـــ

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة :

 اإلخــــالل لــــ  الــــدفاع : - 
 

ــــــــــــــــــــــــــوفر   " -  ــــــــــــــــــــــــــا ي  "م
 

ـــــــــا " -  ـــــــــوفر   ال م  "ي
 

   
 

   اإلخــالل بــحــــ  الــدفـــاع :  

    "يـــوفــــر ال مــا "  

حتصيل رهم الواقع يف الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة حمك ة املوضاوع. ال   - 1

اباة طلا  اخلصاوم ناد  خابري شارعت متات مل تقتناع بالطلا           الزام عليهاا بإج 

 ووجدت يف أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل ريها. مثال. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   
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 دفـــــــاع 

 ـاعدفــــــ

 الصفحة القاعدة

2 - 

 

 

- 

جااواز أن تساا ح احملك ااة لل صااوم أثنااال سااري الاادعوى بتقااديم مسااتندات أو  

دروع أو وسائل إثبات جديد  أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعاذر  

 عليهم تقدنها إىل مكت  إدار  الدعوى. 

قادنها إىل  جواز أن حتكم بعدم قبو.ا إ ا حتقق .اا أناه كاان باحمكاان ت    

 مكت  إدار  الدعوي أساس  ل . مثال. 

  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  464 )الطعن رقم  

    "مــا يـــوفــــر "  

التزام احملك ة ياجابة دراع اخلصم بند  خبري متات كاان وسايلته الوحياد       - 1

 حثبات مدعاه. 
  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

اساا  الطاااعن بتااوارر اخلطاان التقصااريي يف جاناا  صاااح  الع اال املطعااون    - 2

املطعون ضدها لعدم تورريها لوسائل السالمة والصحة املدنياة وتقصاريها يف   

توعية الع ال وتزويدهم  ا يكفل وقايتهم من  اطر الع ال واضارار املهناة    

 حتقيق  لا  إىل اهال اخلاب  بطلا  ناد  خاب  باعتبارهاا وسايلة         واستناده يف

دراعااه الوحيااد . اعااراض احلكاام عاان حتقيااق دراعااه  لاا  وعاان طلبااه نااد    

اخلااب  وقضاااره بااررض دعااواه بااالتعويض بقالااة عاازوا الطاااعن عاان إثبااات      

 إخالل املطعون ضدها او تقصريها. قصور يف التسبي  و إخالل تق الدراع. 

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37رقم  )الطعن  

اغفااال احلكاام تااث دراااع جااوهري أبااداه اخلصاام ومااؤثر يف النتيجااة الااص      - 3

 انتهي إليها احملك ة يرت  بطالنه. 
  

 731 88 (13/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  694)الطعن رقم   

ه بذاته ما يط ئن املطلع علياه أن احملك اة قاد    احلكم. وجو  أن يكون ري - 4

أحاطااي بوقااائع الاادعوى و رورهااا وباملسااتندات الااص قاادمي ريهااا عاان بصاار   

 وبصريه. مثال.

  

 731 88 (13/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  694)الطعن رقم   
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 ـوعدفــــ
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة :

ــــدف - 1 ــــالن  ال ــــبطالن اإلع  ب
 

 الطعـــن وبســـقو  ا ـــ  فيـــ الـــدف  بعـــدم جـــواز  - 6
 

ـــدعوة - 2  الـــدف  بعـــدم قبـــول ال
 

ـــــدف   - 7 ـــــوي اإلبال ـــــ  دع ـــــا  ب ـــــة لالرتب  حال
 

ـــــول  - 3 ـــــدم قب ـــــدف  بع ال
 الــــــــــــــــــــــــــــدعوة

 لالتفــــاق علــــى التحكــــيم 
 

ـــــــــــــــد  - 8 ـــــــــــــــمف  ال ـــــــــــــــبطالن ا ك  ب
 

 الـــــدف  بانتفـــــاء الصـــــفة - 4
 

 االختصـــــــــــــاصالـــــــــــــدف  بعـــــــــــــدم   - 9
 

ـــــول  - 5 ـــــدم قب ـــــدف  بع ال
االســـــــتئناف وبســـــــقو  
 ا ـــــــــــــ  فيـــــــــــــ 

 

10 
 

11 

- 
 

-  

 بعـــــــــدم مســـــــــاع الـــــــــدعوةالـــــــــدف  
 

 الــــــــــدف  بعـــــدم جــــواز نـــظر الـــــــــدعوة

   الــدفــــ  ببــــطالن اإلعــــــالن -1  

1 - 

 

 

 

- 

احجرالات. خضوعها مان حياث الصاحة والابطالن للقاانون الاذي اختاذت يف         

 لااه. بقارهااا صااحيحة ومعتااب  متاات كانااي كااذل  ورقااا  .ااذا القااانون ولااو   

صاادر بعاادها قااانون بعتبهااا باطلااة ورقااا  ألحكامااه والعكاا  إال إ ا ناا        

 القانون علت خالا  ل  كنثر رجعي لنفا ه.

  أساس  ل .-بة علت احجرال للتشريع الذي   االجرال يف  لهخضوع األثار املرتت

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

وجو  إعاالن اخلصام بااحجرال خاالل امليعااد متات كاان القاانون قاد نا  علات             - 2

خاالل هاذا    ميعاد حت ت الختا  هاذا احجرال.خضاوع الرتاخاي يف اختاا  احجارال     

امليعاااد لألثااار وا اازال املنصااوص عليهااا يف هااذا القااانون متاات كااان قااد باادأ           

وانقضت يف  له ولو كان قد صدر بعد انقضال هذا امليعاد قاانون أخار يلغات أو    

 يعدل هذه األثار.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

من قرار  ل  الوزرال رقام   6القضائية. كيفيته يف معنت املاد   إعالن األوراق

لساانة   57بتعااديل بعااض أحكااام قاارار  لاا  الااوزرال رقاام        2020لساانة 33

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018

التاازام القااائم باااحعالن يف حااال احعااالن بوسااائل االتصااال احلديثااة املنصااوص     

( ماان املاااد  املااذكور  بالتنكااد ماان أن هااذه    1قاار  )أ( ماان البنااد) عليهااا يف الف

  الوسيلة أيا كاني خاصة باملعلن إليه.
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 دفـــــوع
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

ارسال البيد  اعتبار احعالن منتجا  ألثاره من تاريخ وصول الفاك  أو تاريخ - 3

االلكرتونااي أو رساااالة ا.ااااتأ احمل اااول أو أي مااان وساااائل تقنياااة املعلوماااات  

 املسجلة أو الصوتية. أساس  ل .

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

4 - 

- 

 

- 

 

- 

 التزام املدعي بإقامة الدليل علت ما يدعيه ولل دعت عليه نفيه. 

التازام علاات القاضاي يف املسااائل املدنياة بتكليااأ اخلصاوم بتقااديم الاادليل      ال

 علت دراعهم أو لفي نظرهم إىل مقتضيات هذا الدراع.

ال تثري  عليه إن هو التفاي عان طلا  أي مان اخلصاوم  اطباة أي جهاة مان         

 ا هات  لتهيئة الدليل له.

بنجااا  علاات مثااال يف إثبااات املعلاان حصااول احعااالن عاان طريااق رسااالة نصااية   

  هاتأ حم ول خي  املعلن إليه وعدم تقديم األخري دليال  يثبي عدم وصو.ا.

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

5 - 

- 

 

 

- 

 اعالن الشركات. إجرالاته. أساس  ل .

عاح  وجو  أن يقدم طال  احعالن ما عست أن يكون حتي ياده مان بياناات ت   

علاات اجرائااه . التاازام القااائم باااحعالن بالتاكااد ماان الوساايلة الااص ينفااذ بهااا     

 احعالن.

تض ن عقد الع ل رقم ا.اتأ األرضي واحمل ول للشركة الطاعناه وبريادها   

االلكرتوني واشت ال سجلها التجاري ورخصها بيانا  ألرقام هواتفهاا وتضا ن   

اير ورقام هااتأ ال خيصاها    املطعون ضده صاحيفة الادعوى عنواناا وبريادا مغا     

 يرت  بطالن احعالن. 

  

 123 15 (20/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  378)الطعن رقم    

عدم انعقاد اخلصومة بح طرريها متت ثباي بطاالن احعاالن بصاحيفة ارتتاا        - 6

الدعوى. أثر  لا . زوال اخلصاومة كانثر لل طالباة القضاائية ووجاو  إعااد         

الاادعوى إىل حمك ااة أول درجااة .علااة  لاا . اعتبااار ررااع الطعاان يف حكاام        

 احعالن بالطلبات املعروضة أمام حمك ة أول درجة.

  

 123 15 (20/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  378)الطعن رقم    

إعالن صحيفة الادعوى بطرياق النشار يف الصاحأ طرياق اساتثنائي. ال جياوز         - 7

مااا مل يسااتنفد طالاا  احعااالن كارااة الوسااائل امل كنااة حعااالن         ساالوكه

خص ه. تقدير كفاية التحريات الص تسبق احعالن بطريق النشر. من سالطة  

 حمك ة املوضوع. ما دام سائغا  له سنده الصحيح. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1400، 871)الطعنان رق ا   
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 دفـــــوع
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

8 - 

 

 

 

 

- 

نسبية أثر الطعان. مؤداهاا. أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال حياتج باه إال          

أو  علت مان رراع علياه. االساتثنال. إرااد  اخلصام مان الطعان املرراوع مان غاريه           

االحتجاج عليه بالطعن املرروع علت غريه. حاالت  ل . االحكاام الصاادر  يف   

موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضاامن أو يف دعاوى يوجا  القاانون     

 ريها اختصام اش اص معينح. علة  ل .

مؤدي  ل . صدور احلكام علات مادينح متضاامنح وطعان أحادهم رياه دون        

قاض احلكام بالنسابة للطااعن نقضاه  كاذل  بالنسابة        الباقح يرتت  علات ن 

 لألخرين ولو مل يطعنوا.   

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1400، 871)الطعنان رق ا   

صاادور احلكاام علاات ماادينح بالتضااامن وطعاان أحاادهم بااالنقض والقضااال        - 9

 ولااو مل يطعنااوا ريااه باابطالن اعااالن لصااحيفة الاادعوى يسااتتبع نقضااه للباااقح

 بالنقض. مثال.

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1400، 871)الطعنان رق ا   

10 - 

 

 

- 

- 

مااان قااارار  6اعاااالن األوراق القضاااائية. إجرالاتاااه وكيفيتاااه يف معنااات املااااد   

بتعاديل بعاض أحكاام قارار  لا  الاوزرال        2020لسنة  33 ل  الوزرال 

 يف شنن الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 2018لسنة  57

 اعتبار ورقة احعالن حمررا  رمسيا  وحجة  ا ورد ريها.

نعي الطاعن بعادم وصاول احعاالن إلياه. غاري مقباول ماا دام الثاباي أن القاائم          

باااحعالن قااد اثبااي إعالنااه عاان طريااق رسااالة نصااية علاات هاتفااه ومل يقاادم        

 ثبي خالا  ل . الطاعن ما ي

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

11 - 

 

 

 

- 

التزام طال  احعالن بانن يقادم ماا عسات أن يكاون حتاي ياده مان بياناات تعاح           

علت اجرائه. التزام القائم باحعالن باجرائه بالوسائل املنصوص عليها قانونا رال 

الوساااائل إال يف حاااال تعاااذر االعاااالن بالوسااايلة االصااالية    جيااانح إىل غريهاااا مااان 

 املوصورة باملاد  السادسة من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 

إدالل املطعون ضده برقم هاتأ غاري صاحيح للشاركة الطاعناة ومغاايرا  للثاباي        

و فا  يف األوراق املقدمة من املطعون ضده ودون حترى الدقة ومع كونه كان م

سابقا  لديها إا تعذر معه اجرال احعاالن بهاذه الوسايلة. يبطلاه. وجاو  القضاال       

ببطالن إعالن صحيفة الدعوى وإعادتها  إىل حمك ة أول درجة متت ثبي عدم 

 حضور الطاعنة امام حمك ة أول درجة أو اثيلها اثيال صحيحا . 

  

 414 51 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   
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 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

   بعـــــدم قبــــــول الدعـــــوة الـدفــ  -2  

إقامة الدعوى يف مواجهة شركة التامح الطاعنة ) وأخر ( هوالبن  املطعون  - 1

رج النزاع عن اختصاص  ان تساوية وحال املناوعاات القاضاية.     ضده ثانيا  خي

 قضال احلكم بررض الدرع بعدم قبو.ا لعدم اللجول لتل  اللجان. صحيح. 

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

 

 

- 

وى مان مساائل   حتري صفة اخلصوم واست الص تواررها أو انتفائها يف الادع 

 الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع بالفصل ريها.

الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت كان احلق املطلو  ريهاا موجاودا    

يف مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعت 

 له. 

ي قاام  اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيفة الادعوى التحكي ياة والاذ       

احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة والبياناات يف صاندوق البياد       

  وعقد احجيار ال يصلح سببا لطل  بطالن حكم التحكيم.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

ي ثباااوت الصااافة يف الااادعوى التحكي ياااة للطاعناااه الثانياااة متااات كاناااي هااا    - 3

الضامن للطاعنه األوىل يف عقاد احجياار لاألرض حمال النازاع وماا عليهاا مان         

ابنياااة و إنشاااالات. انتهاااال احلكااام إىل هاااذه النتيجاااة وقضاااال باااررض الااادرع  

ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة الطاعنة الثانية املؤس  علت انها ليساي  

 طررا  يف اتفاق التحكيم. صحيح.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

4 - 

 

 

- 

- 

التازام احملك اة بااحلكم بابطالن حكام التحكايم إ ا وجادت أن موضاوع         

الناازاع ماان املسااائل الااص ال جيااوز التحكاايم ريهااا أو  الفااة للنظااام العااام         

 واألدا  بالدولة. 

 النظام العام يف هذا اخلصوص. مقصود   .

احجيار اا املسااطحة واحخاالل وتساليم العاح بساب        الدعوى بطل  رسخ عقد

اححالل بااللتزامات الوارد  بالعقد ااا ال تتصال  صالحة عاماة تتعلاق بالنظاام       

العااام. جااواز أن تكااون حماااَل للتحكاايم. الاادرع باابطالن حكاام التحكاايم      

املؤسااا  علااات أنهاااا مسااانلة تتعلاااق بالنظاااام العاااام يف الدولاااة ال جياااوز ريهاااا     

 ت غري أساس. التحكيم. عل

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   
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الدعوى بطل  الطرد للغص  . غري مقدر  القيم . مؤدى  لا . خاروج املنازعاة     - 5

لسانة   17شننها عن اختصاص مراكز التوريق واملصاحلة املنشان  بالقاانون   ب

ماان القااانون املااذكور. الاادرع بعاادم قبو.ااا .ااا لعاادم عاارض    3. املاااد  2016

 النزاع علت تل  املراكز قبل ررعها. علت غري أساس. 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

وج املنازعة بح وكيل أو وسيط التنمح وشاركة التانمح مان اختصااص     خر - 6

 ان تسوية وحل املنازعات التنمينية. أساس  ل . الدرع بعادم قباول الادعوى    

 لعدم عرضها علت تل  اللجان. غري مقبول. مثال. 

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   

   بعدم قبول الدعوة لالتفاق على التحكيمفــ  الـد -3  

اشت ال مقدمة العقد املتض ن شرا التحكايم علات اسام الشاركة وتذييلاه       - 1

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقياع هاو مان نلا  أهلياة التصارا       

يف احلاااق حمااال التحكااايم. حاااق املتعاقاااد يف الت سااا  بصاااحة االتفااااق علااات  

هذا العقاد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا         التحكيم الذي تض نه 

بدعوى عدم أهلية االتفاق علات التحكايم راي ن وقعاه نياباة عنهاا. علاة  لا .         

  مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  614 )الطعن رقم  

اسااااات الص ثباااااوت أو نفاااااي انصاااااراا احراد  املشااااارتكة لل تعاقااااادين إىل  - 2

  م من مسائل الواقع. تستقل بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا .التحكي
  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

الاان  يف العقااد علاات انااه ا جيااوز إحالااة الناازاع مباشاار  إىل التحكاايم ا بعااد    - 3

علات أحقياة أي    رشل احجارالات الودياة حنهاال النازاع. مفااده. اتفااق الطاررح       

منه ا بإحالة ما قد ينشن من نزاع إىل التحكيم. إقامة الطاعنة الدعوى اماام  

القضال ودرع املطعاون ضادها صاحيحا  بعادم قبو.اا لالتفااق علات التحكايم         

وقضال احلكم به. صحيح. نعت الطاعنة بنن االتفااق علات التحكايم جوازياا      

اماام القضاال ع. ىل غاري أسااس.      ولي  وجوبيا  وهو ما جييز .ا إقامة الدعوى

 أساس  ل  وعلته.

  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   
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 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

   بانتفــــاء الصفـــــةالـدفــ   -4  

1 - 

 

- 

الصفة يف الدعوى. متت تقوم باملادعت  . اسات الص تواررهاا مان عدماه إاا       

 تستقل به حمك ة املوضوع. متت كان سائغا .

عالقة اخلصوم باوكالئهم. مان شانن اخلصاوم وحادهم. ال جياوز لغريهام وال        

لل حك ة أن تتصدى .ذه العالقة من نفسها طاملا مل ينكر صااح  الشانن   

 وكالة وكيلة. مثال. 

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

ورود اسم شركة معينة يف صدر أو مقدمة عقد معح وتوقيع ش   أخر يف  - 2

 يل العقد قرينة علت أن من وقعة إمنا وقعة باسم وحلسا  الشركة بصارا  

 ا.النظر عن اقرتان امسه بامسها إو إضارتها إليه

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

اشت ال مقدمة العقد املتض ن شرا التحكايم علات اسام الشاركة وتذييلاه       - 3

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقياع هاو مان نلا  أهلياة التصارا       

التفااااق علااات يف احلاااق حمااال التحكااايم. حاااق املتعاقاااد يف الت سااا  بصاااحة ا 

التحكيم الذي تض نه هذا العقاد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا         

بدعوى عدم أهلية االتفاق علات التحكايم راي ن وقعاه نياباة عنهاا. علاة  لا .         

 مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

   ف وبسقــو  ا ــ  فيــ االستئنــاـول الـدفــ  بـعــدم قـب -5  

االساتئناا املقااام مان احملكااوم علياه ورقااا  لإلجارالات املعتاااد  خاالل امليعاااد       - 1

املقرر قانونا  للطعن باالستئناا علت احلكم االبتدائي يعتب اساتئنارا أصاليا    

ال اسااتئناا مقاااابال  ولااو كاااان خصاا ه او احاااد احملكااوم علااايهم قااد اقاااام      

سابق عليه طاملا مل يودع با لسة األوىل لتبادل املذكرات إستئنارا  يف تاريخ 

والاردود امااام مكتاا  إدار  الاادعوى حااح حتضااري ونظاار االسااتئناا السااابق.  

أساس  ل  وعلته. النعي علت احلكم باعتباره اساتئنارا مقاابال كاان ياتعح     

علاات احملك ااة احلكاام بعاادم قبولااه لعاادم تقدنااه با لسااة األوىل لتبااادل       

ت والردود امام مكت  إدار  الدعوى حح حتضري ونظر االساتئناا  املذكرا

 السابق. علت غري أساس. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  16م )طل  عدول رق  



 
207 

 دفـــــوع
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

از استئناا أمر األدال الذي تتجاو قي تاه النصاا  االنتهاائي حملك اة أول     جو - 2

درجة خالل مخسة عشر يوما  ورقا  لإلجرالات املقارر  الساتئناا األحكاام .    

عدم مراعا  مواعيد الطعن يرت  سقوا احلق ريه . تقضي به احملك اة مان   

 تلقال نفسها. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -اريق . أ جت 15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

 

 

- 

انتقااال القااائم باااحعالن إىل عنااوان الطاااعن املاابح بصااحيفة طلاا  أماار األدال   

وقيامه بلصق احعالن علت املقر بعد ررض استالم ابنة أخيه. صاحيح. ماا دام   

 مل ينأ عالقته بابنة أخيه تل  الص اثبتها القائم باحعالن. 

دال علات  ات العنوانوباذات الطريقاة بعاد طرقاه الباا        اعالنه بصدور أمار األ 

وعدم خروج له أي ش  . صحيح. ماا دام الثاباي أناه هاو  ات العناوان الاذي       

 اختذه بطل  وقأ التنفيذ. 

تقريااره باالسااتئناا بعااد انتهااال األجاال وقضااال احملك ااة بسااقوا احلااق يف       

 االستئناا معتب  تاريخ  ل  احعالن. صحيح. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732رقم  )الطعن  

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة.  162عاادم قبااول االسااتئناا ورقااا  لاان  املاااد    - 4

مناطه. خلو صحيفته مان األسابا  الاص يساتند إليهاا املساتننأ أو تراخياه يف        

سبا  بصفة عاماة  بيانها إىل ما بعد تاريخ ا لسة األوىل. كفاية أن تساق األ

   لة ما دامي ال تؤدي إىل الش  يف جدية تل  األسبا . 

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  692 ،554)الطعنان رق ا   

امتداد سلطة حمك ة االساتئناا إىل تاث اخلصاومة املاردد  باح الطاررح        - 5

ننأ. عدم اقتصار مه تها علت أمام حمك ة أول درجة يف حدود طلبات املست

  اص ة احلكم علت ننحو ما هو مقرر أمام حمك ة النقض.

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  692، 554)الطعنان رق ا   

ال يعي  أسبا  االساتئناا ورودهاا   لاة وعاماة. اياراد الطااعن يف صاحيفة         - 6

انأ للقاانون واخلطان يف تطبيقاه والقصاور يف     استئناره  الفة احلكم املست

التسبي  واحخالل تق الدراع. كااا للداللاة علات جدياة االساتئناا. انتهاال       

احلكااام إىل عااادم قبولاااه شاااكال لعااادم تقاااديم ماااذكر  شاااارحة بنسااابا     

 االستئناا يف ا لسة احملدد  لنظره. خطن يف تطبيق القانون.

  

 833 101 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  692، 554)الطعنان رق ا   
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 دفـــــوع
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

   بــعــدم جــــواز الطعـــــنالـدفـــ   -6  

1 - 

 

- 

 

 

- 

ى مااا مل ال عاابه بتاااريخ إيااداع صااحيفة االسااتئناا لاادى مكتاا  إدار  الاادعو  

 يكن مصحوبا  بسداد الرسم لقيده.

وجو  أن تقأ احملك ة علت تااريخ إمكانياة دراع الرساوم القضاائية. ثباوت       

تاانخر سااداد الرساام نتيجااة سااهو ماان مكتاا  إدار  الاادعوى أو عاادم تااورري         

 مثال. إمكانية الدرع ننع القضال بسقوا احلق يف االستئناا.

ن بسااب  عطاال رناات يف تقنيااة  منازعااة الطاااعن رااإن تاانخر سااداد الرساام كااا  

النظام االلكرتوني وقضاال احلكام بساقوا احلاق يف االساتئناا للتقريرباه       

بعد امليعاد دون بيان ما إ ا كان سب  تنخر سداد رسام االساتئناا يعاود إىل    

مكت  إدار  الدعوى الذي مل يورر للطاعنة إمكانية الادرع االلكرتوناي أم   

  قصور.. يعود للطاعنة

  

 64 6 (12/1/2021جلسة -ق . أ إجيارات 15س  2020لسنة  46رقم  )الطعن  

عدم االعتد بنظرية العلم اليقينت لسريان ميعاد الطعان يف االحكاام. وجاو      - 2

إعاااالن احلكااام لبااادل ساااريان ميعااااد الطعااان علياااه يف احلااااالت الاااص يبااادأ    

عان   باحعالن. مؤدى  ل . علم احملكوم عليه أمام التنفياذ بااحلكم ال يغنات   

اعالنه به النفتا  ميعاد الطعن.  ثبوت عدم اعالنه جيعل با  الطعن باالنقض  

 ال زال مفتوحا . 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

عدم قابلية االحكام الصادر  من حماكم االستئناا للطعن باالنقض إال إ ا  

لاادعوى جتاااوز مخساا ائة ألااأ جنيااه أو كانااي غااري مقاادر        كانااي قي ااة ا 

 القي ة.

العاب  يف تقادير قي اة الادعوى لتحدياد نصاا  الطعان باالنقض بقي تهاا يااوم           

 ررعها أمام حمك ة أول درجة ولي   ا حيكم يف أخر املطاا. 

إ ا تعااددت الطلبااات وكانااي ناشاائة عاان سااب  قااانوني واحااد كااان التقاادير   

ة. وباعتبار قي ة كل منها علت حد  إ ا كاني ناشئة عن باعتبار قي تها  ل

 أسبا  قانونية  تلفة. أساس  ل . 

 السب  القانوني يف هذا اخلصوص. مقصوده   

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   
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 ـــــوعدف
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

دعوى شركة التنمح الطاعنة بالزام الشاركة املطعاون ضاده باملباال  املالياة       - 4

نتيجااة ع ليااات حلااول وتعويضااات  تلفااة سااددتها الطاعتااه عنهااا ألصااحا     

مركبات  تلفة ال جتاوز أية ع لية حلاول ريهاا مبلا  مخسا ائة ألاأ درهام.       

با  قانونياة  تلفاة وهاي حاق احلوالاة يف كال طلا         اعتبارها ناشئة عن أسا 

واملساتقل عان حاق احلوالاة لالخار. ماؤدى  لا . تقادير الادعوى باعتباار قي ااة           

كل حوالاة علات حاد . عادم جاواز الطعان باالنقض متات كاناي كال واحاد             

 منها ال جتاوز مبل  مخس ائة ألأ درهم.

  

 340 42 (15/3/2021 جلسة-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

5 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

اعتبار الادعوى مرروعاة ومنتجاة ألثارهاا  جارد إياداع الصاحيفة وإن تراخاي         

 سداد الرسم.

الطعن بالنقض . وجو  إيداع الرسم خالل ثالثة أيام ع ال مان تااريخ   إياداع     

 الصحيفة.  

جل الطعن باالستئناا. اعتبار تاريخ سداد الرسام عناه ومان ثام القياد يف السا      

هااو التاااريخ الااذي يعتاااد بااه عنااد احتسااا  مواعياااده. ال عااب  بتاااريخ إياااداع         

 الصحيفة لدى مكت  إدار  الدعوى. أساس  ل .

قضااال احلكاام باعتبااار إيااداع االسااتئناا كاانن مل يكاان علاات سااند ماان أن  

سداد رسم االستئناا قد   بعد ثالثة أيام من تاريخ  إيداع الصحيفة بالرغم 

عاااد الااثالثح يومااا  املقاارر  للطعاان باالسااتئناا. خطاان يف    ماان سااداده داخاال مي 

 تطبيق القانو . يوج  نقضه واححالة. علة  ل . 

  

 1058 135 (19/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  171)الطعن رقم   

   باإلحــالـــة لالرتـبــا  بـــ  دعــويـيـنالـدفـ   -7  

اا بح دعويح أماام حمك اتح. لل حك اة أن تقبلاه أو     الدرع باححالة لالتب - 1

تررضه تس  ما يرتالى .ا من  اروا احلاال وحسان ساري العدالاة. اعتبااره       

من مسائل الواقع الص تستقل بها. متات أقاماي قضاالها علات أسابا  ساائغة.       

 مثال. 

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -يق . أ جتار 15س  2020لسنة 1474،  1447)الطعنان رق ا   
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 ةـديـــــــ  دفـــــوع
 دفـــــوع

 الصفحة القاعدة

   الــحــكـــم الـدفـــ  بــبـطـــالن -8  

ماان الالئحااة   50بطااالن احلكاام. قصااره علاات حاااالت معينااة أوردتهااا املاااد       - 1

لسانة   57ات املدنية الصاادر  بقارار  لا  الاوزرال     التنظي ية لقانون احجرال

. لااي  ماان بينهااا عاادم التوقيااع علاات  2020لساانة  33املعدلااة بااالقرار  2018

حمضاار جلسااة النطااق باااحلكم. نعااي الطاااعن علاات احلكاام بااالبطالن لعاادم 

 توقيع حمضر جلسة النطق به. علت غري أساس. أساس  ل  وعلته. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15 س 2021لسنة  84)الطعن رقم   

عادم إياداع االحكاام غاري االساتعجالية موقعاة مان رئاي  الادائر  واعضااائها           - 2

الكرتونيا او يدويا ملأ الدعوى يف يوم إصدارها يرتت  عليه البطالن. املااد   

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. مثال للبطالن.  50

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77ن رقم )الطع  

   االختصــــاصالـدفـــ  بعــدم  -9  

   39 اختصــاص : صــ:  راجــــ   

   بعــدم سـمـــاع الـدعــــوةالـدفـــ   -10  

   147 تقـــــادم : صــ:  راجــــ   

   الــدعـــوةجـــواز نـظــر ـ  بـعــدم الـدفـ -11  

 300 قــوة األمــــر املقــضـي : صــ:  راجــــ   
  

 ديـــــة

قضال احملك ة ا زائياة تكام باات باحداناة وبالدياة كاملاة حياوز حجياة          - 1

أمااام احملك ااة املدنيااة ري ااا يتعلااق بنساابة اخلطاان لل حكااوم عليااه وتقاادير       

بت فايض التعاويض    التعويض املستحق لل ضرور. قضال احلكم املطعون رياه 

باازعم مساااه ة اعناات عليااه يف ارتكااا  احلااادي. خطاان يف تطبيااق القااانون.  

 أساس  ل  وعلته.  

  

 420 52 (6/4/2021جلسة-ق. أ مدني 15س  2021لسنة 25، 2020لسنة 273)الطعنان رق ا   
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 ــوم قـضــائـيـــةرســــ  ةـديـــــ
 ديــــــة

 الصفحة القاعدة

اسااتحقاق الديااة ال ننااع صاااح  احلااق ريهااا ماان اسااتك ال التعااويض عاان        - 2

األضرار األخرى الص ال تفي بها الديه شامال  باحلق املضرور من خساار  وماا   

راتااه ماان كساا . مااؤدى  لاا .التعويض الااذي يسااتحق للورثااة ماديااا  أو ادبيااا      

صا  اش اصهم من أضارار بساب  وراا  ماورثهم خيارج عان نطااق        نتيجة ما أ

التعويض الذي عنااه املشارع تظار ا  اع بيناه وباح الدياة أو األرش. أسااس         

  ل  وعلته. مثال. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

 ( ر) 
 ـنرســــوم قـضــائـيـــة ــ رهــــ

 

 رســــوم قـضــائـيـــة

1 - 

 

- 

 

 

- 

ال عاابه بتاااريخ إيااداع صااحيفة االسااتئناا لاادى مكتاا  إدار  الاادعوى مااا مل   

 يكن مصحوبا  بسداد الرسم لقيده.

وجو  أن تقأ احملك ة علت تااريخ إمكانياة دراع الرساوم القضاائية. ثباوت       

رري تاانخر سااداد الرساام نتيجااة سااهو ماان مكتاا  إدار  الاادعوى أو عاادم تااو        

 مثال. إمكانية الدرع ننع القضال بسقوا احلق يف االستئناا.

منازعااة الطاااعن رااإن تاانخر سااداد الرساام كااان بسااب  عطاال رناات يف تقنيااة     

النظام االلكرتوني وقضاال احلكام بساقوا احلاق يف االساتئناا للتقريرباه       

بعد امليعاد دون بيان ما إ ا كان سب  تنخر سداد رسام االساتئناا يعاود إىل    

ت  إدار  الدعوى الذي مل يورر للطاعنة إمكانية الادرع االلكرتوناي أم   مك

  قصور.. يعود للطاعنة

  

 64 6 (12/1/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2020لسنة  46)الطعن رقم   

الن  يف اتفاقية القرض امل نو  من البنا  املطعاون ضاده للطااعن واملضا ون       - 2

عن  يع حقوقه وملكيته ومصلحته املنقولة برهن عقاري علت تنازل األخري 

 وج  اتفاقية البيع والشرال إىل املؤسسة املالية. أثاره . بطاالن  لا  الشارا     

دون عقد الرهن ما دام يبيح نقل ملكية الشقة املرهونة للبن  املطعاون ضاده   

املرتهن دون اتباع احجرالات القانونية املقرر . تعلقاه بالنظاام العاام تقضاي باه      

 حملك ة من تلقال نفسها. ا

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    
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 رســــوم قـضــائـيـــة 
 رسوم قضائية

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

- 

 

- 

ماان قااانون  189زم بندائااه . املاااد  جااواز أن يعاارض املاادين علاات الاادائن مااا التاا

 احجرالات املدنية. 

من القانون  191/20امللحقات الص جي  أن يش لها العرض ورق ن  املاد   

 املذكور هي ما يكون اخلصم قد طلبها من القاضي رعال. 

 املصرورات الوارد  باملاد  املذكور . ال تش ل مصرورات التقاضي . علة  ل . مثال.  

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4طعنان  رق ا )ال  

4 - 

 

- 

جاااواز إلااازام اخلصااام كاسااا  الااادعوى   صاااروراتها متااات كاااان القضاااال   

 لصاحله وليد ورائه املتنخر بالتزاماته أثنال نظر الدعوى.

 مثال يف توقت املدين الفسخ بالعرض واحيداع أثنال نظر الدعوى. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4نان  رق ا )الطع  

5 - 

 

- 

عاادم جااواز الرجااوع عاان العاارض وال اساارتداد املااودع بعااد قبااول الاادائن .ااذا       

 العرض أو بعد صدور احلكم بصحة العرض وصريورته نهائيا .

نعاات الطاعنااة علاات احلكاام املطعااون ريااه التفاتااه عاان طلاا  حااب  مقاباال           

ار وحقها يف عدم التنفيذ. غري مقبول. ما دام قد صدر حكام بصاحة   االستث 

 عرضه توقيا  لفسخ العقد وقضت بررض دعوى الفسخ  استنادا له. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

ل القارارات  إعفال الدعاوى والطعون والطلبات واحجرالات املتعلقة بطلا  إلغاا   - 6

احدارية من الرسوم القضائية والتنمح. وجو  رد ما اداه الطااعن مان رسام و    

تاانمح متاات كانااي الطلبااات يف الطعاان بااالنقض تتعلااق بإلغااال القاارار احداري  

بفاارض الغرامااة ماان دائاار  الصااحة املطعااون ضاادها علاات املستشاافت الطاااعن.  

 أساس  ل . مثال. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

الغال الدعاوي املتعلقة بنزاع ع الي الص يررعها الع ال من الرساوم القضاائية    - 7

ومن التامح. مؤدى  ل . وجو  رد ما أداه الطاعن من رسم و تاامح . أسااس   

  ل . 

  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

اعفال الدعاوى والطعون والطلبات واحجرالات املتعلقة بها الص يررعها الع ال  - 8

وخاادم املنااازل وماان يف حك هاام أو املسااتحقح عاانهم لل طالبااة  سااتحقاتهم   

الناشئة عن عالقات الع ل. أساس  ل . ماؤداه. وجاو  رد ماا اداه الطااعن يف     

 . الطعن بالنقض من رسم و تامح. أساس  ل 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   
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اعفااال الاادعوى ماان الرسااوم القضااائية متاات كانااي متعلقااة بااالطعن يف قاارار     - 9

ري صادر  رسوم امريي. مؤدى  ل  . وجو  رد ما أداه الطااعن مان رسام    إدا

 وتامح. أساس  ل . 

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

التاازام احملك ااة قباال القضااال بعاادم قبااول الاادعوى لعاادم سااداد الرساام باانن      - 10

سااداد الرساام يف حااال نقصااانه.     تكلااأ املعناات باااألمر بسااداده أو بتك لااة    

أساااس  لاا  وعلتااه. قضااال احلكاام بعاادم قبااول الطلاا  العااارض لعاادم سااداد  

رمسه دون أن يسبقه إصدار االمر بتكليأ الطال  بسداده ثم امتناعه. خطن 

 يف تطبيق القانون. 

  

 755 92 (1/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 128،109)الطعنان رق ا  

11 - 

 

 
 

- 

 370، 386املقاصة القانونية واملقاصة القضائية. مقصوده ا يف معنت املادتح 

من قاانون املعاامالت املدنياة. املقاصاة القانونياة. كفاياة أن يت سا  املادين ريهاا          

 صراحة أو ض نا  أمام حمك ة املوضوع دون حاجة اىل  إجرالات معينة.

مااا باادعوى مسااتقلة وإمااا بطلاا   املقاصااة القضااائية. وجااو  أن يطلبهااا اخلصاام إ 

عااارض باااحجرالات املعتاااد  لررااع الاادعوى أو بطلاا  يقاادم شاافاهة يف احملك ااة 

 تضور اخلصم ويثبي يف حمضرها مع وجو  سداد الرسم املستحق عنه. مثال. 

  

 755 92 (1/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 128،109)الطعنان رق ا  

 جزل منه نتد إىل باقي أجزال احلكام ماا دام مثاة ارتبااا     نقض احلكم يف - 12

وتبعيااة بااح ا اازل املنقااوض وبقيااة اجزائااه. نقااض احلكاام يف جزئااه املتعلااق     

بالطل  العارض من املدعي عليه باملقاصة القضائية يف طعناه يساتتبع  نقضاه    

يف احلكم الصادر يف الدعوى االصلية من املدعي. أثر  ل  . وجو  احلكم 

تهال اخلصومة يف الطعان املقاام مان املادعي طعنااعلت احلكام الصاادر يف        بان

 الدعوى االصلية.

  

 755 92 (1/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 128،109)الطعنان رق ا  

التاازام احملك ااة باانن حتكاام ماان تلقااال نفسااها يف مصاارورات الاادعوى عنااد    - 13

ي به اخلصومة أمامها. اعفال الدعوى مان  إصدار احلكم أو القرار الذي تنته

الرسااوم القضااائية وماان التااامح متاات كانااي الطلبااات ريهااا تتعلااق  نازعااة       

ع الية . أساس  ل . مؤدى  ل . وجو  رد ما أداه الطاعن مان رسام و تاامح    

 متت كان الطعن متعلقا  نازعة ع الية. 

  

  
 846 103 (25/8/2021ة جلس-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم 
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14 - 

 

- 

 

 

- 

اختصاااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا  بالاادعاوى الااص ال جتاااوز قي تهااا 

 ا.ريها أيا كاني قي ته درهم والطلبات العارضة املقدمة ألأمخس ائة 

قي ياااا  بالاادعاوى الااص جتاااوز قي تهاااا     ةاختصاااص الاادوائر ا زائيااة العادياا    

درهم وال تزيد علت عشر  مالياح والطلباات العارضاة املقدماة      ألأمخس ائة 

 .قي تها ريها أيا كاني

كل استئناا للحكام الصاادر يف    عندرهم  ألأوجو  سداد تامح مقداره 

البسيطة إ ا كاني قي ة الدعوى تتجاوز النصا  االنتهائي دعاوى املطالبات 

للقواعد العامة يف قانون احجرالات املدنية خالرا املقرر يف الالئحة التنظي ية 

 . تامينا يف هذه احلالة ضالص ال تفر موقانون الرسو

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

م خيرجهاا  ها در ألأجتاوز قي ة الطلبات اخلتامية يف الدعوى مبل  مخس ائة  - 15

عدم خضوع احلكم الصادر حجارالات   البسيطة.من نطاق دعاوى املطالبات 

وجاو  ساداد تاامح     بينهاا ى ومان  واستئناا االحكام الصاادر  يف تلا  الادع   

م ساداد  املقابال لعاد   االستئنااقضال احلكم بعدم قبول  . درهم ألأمقداره 

وجاا  نقضااه ونقااض احلكاام    يالتااامح املااذكور. خطااا يف تطبيااق القااانون     

 . ل  علةاألصلي  االستئنااالصادر يف 

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

16 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

اعتبار الادعوى مرروعاة ومنتجاة ألثارهاا  جارد إياداع الصاحيفة وإن تراخاي         

 سداد الرسم.

الطعن بالنقض . وجو  إيداع الرسم خالل ثالثة أيام ع ال مان تااريخ   إياداع     

 الصحيفة.  

الطعن باالستئناا. اعتبار تاريخ سداد الرسام عناه ومان ثام القياد يف الساجل       

هااو التاااريخ الااذي يعتاااد بااه عنااد احتسااا  مواعياااده. ال عااب  بتاااريخ إياااداع         

 ساس  ل .الصحيفة لدى مكت  إدار  الدعوى. أ

قضااال احلكاام باعتبااار إيااداع االسااتئناا كاانن مل يكاان علاات سااند ماان أن  

سداد رسم االستئناا قد   بعد ثالثة أيام من تاريخ  إيداع الصحيفة بالرغم 

ماان سااداده داخاال ميعاااد الااثالثح يومااا  املقاارر  للطعاان باالسااتئناا. خطاان يف     

 تطبيق القانو . يوج  نقضه واححالة. علة  ل . 

  

 1058 135 (19/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  171)الطعن رقم   
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ايزهاااا  الطعااان علااات األحكاااام الصاااادر  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة .   - 17

بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العامااة لطاارق الطعاان الااوارد  يف قااانون   

مان  6احجرالات املدنية والئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26قرار مسو رئي  دائر  القضاال رقام   

 البسيطة. مثال. 

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15 س 2021لسنة 278)الطعن رقم   

 رهـــــن

ماان قااانون املعااامالت  1399عقااد الاارهن التااامي . مقصااوده يف معناات املاااد   - 1

املدنية. حق الدائن يف استيفال دينه من العقار املرهون عناد حلاول أجال الادين     

 أساس. طبقا  ملرتبته وبعد اختا  االجرالت املنصوص عليها قانونا . 

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

بطااالن كاال شاارا يف عقااد الاارهن التاانمي  يقضااي بت لياا  العااح املرهونااة    - 2

للدائن املرتهن يف مقابل دينه إ ا مل ياؤده الاراهن يف األجال املعاح أو أشارتاا      

يها يف القانون. تعلقه بالنظاام العاام   بيعها دون مراعا  احجرالات املنصوص عل

ولو   باتفاق الحق. تقضي به احملك ة من تلقال نفساها. علاة  لا  . اقتصاار     

 البطالن علت الشرا دون أن نتد إىل الرهن  اته.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

3 - 

 

 

- 

ملرهون أوال  من الدائن املرتهن عند اقتضال دينه ال وجو  التنفيذ علت العقار ا

يكون إال إ ا كان الراهن كفيال  عينيا  ومل يكن هو املدين نفساه. أسااس   

  ل . 

جواز استيفال الدائن املرتهن لدينه من العقار املرهون ابتدال أو مطالبة املادين  

  ل . مباشر  بقي ة الدين متت كان الراهن هو املدين األصلي. أساس 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   

4 - 

 

 

- 

 ول الطاعن لطريق الدعوى العادية ملطالبة املدين األصلي بالدين دون اختا  

احجرالات القانونية للتنفيذ علت العقار املرهون للطاعن ضا انا  لاذل  الادين.    

 ملدين األصلي ومل يكن كفيال  عينيا .صحيح. ما دام الراهن هو ا

قضال احلكم بعدم قبو.ا  قولة أنه يتعح استيفال دينه مان العقاار املرهاون    

 بالتنفيذ عليه طبقا  لإلجرالات املنصوص عليها قانونا . خطن تطبيق القانون. 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   
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5 - 

 

 

 

- 

- 

الوكالة الصادر  من املطعون ضده األول للطاعن ببيع حصته يف العاح حمال   

النزاع الص هي شركة  ات مسؤولية حمدود  لنفسه أو للغاري تكفات باذاتها    

 يف دعاوى املطعاون ضاده الثااني. الشاري  الثااني يف       لنفي الغصا  عان األخاري   

 العح ا قبل الطاعن بطرده منها. متت كاني تل  الوكالة قائ ة. 

 ثبوت انهال تل  الوكالة يزيل سند الطاعن ومبره يف وضع يده علت العح. 

التحدي  لكيته حلصا  املطعاون ضاده األول  وجا  تلا  الوكالاة. غاري        

ذ احجرالات القانونية املقرر  يف قانون الشاركات لنقال   مقبول ما دام مل يت 

  امللكية وما دامي الرخصة علت حا.ا  السابق. مثال.

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

عقد تنازل الشري  يف الشركة  ات املسؤولية احملدود  عن حصته أو رهنهاا   - 6

كلية. وجو  قيده يف السجل التجااري لادى السالطة امل تصاة     من العقود الش

ليكون حجة جتااه الشاركة أو الغاري مان تااريخ القياد. التناازل الاذي مل ياتم          

 وج  حمرر رمسي موثق ورقا  الحكام قانون الشاركات وغاري مساجل يف    

السجل التجاري ال تنتقل به ملكية احلصا  مان الشاري  إىل املتناازل إلياه.      

 وعلته.أساس  ل  

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

7 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد  بالقااانون رقاام       

ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ       

 ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض 

 2020لسنة  33سريان األحكام العامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم 

املتعلقة باالمر علت العرائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

ن لتصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاو    ا

إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     

يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املااد     2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

ن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد  اسااتئناا الطاااع

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 أوال  وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. 

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   
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حااق الاادائن املاارتهن يف االكتفااال تااب  الشاا  املرهااون حتاات يقااوم املاادين        - 8

الااراهن بالورااال بالاادين دون طلاا  التصااريح ببيعااه عنااد حلااول أجاال الاادين          

أصاابح الشاا  املرهااون  املضاا ون بااالرهن. ال مسااؤولية علاات الاادائن آنااذاك إن   

 معرضَا للنق  يف القي ة. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   

استيفال الدين التجاري املض ون برهن جتاري علت مال منقول. العاب  باالث ن    - 9

ث ن أو زاد عاان قي تااه املقاادر  وقااي الناااتج عاان بيااع املااال املرهااون قاال  لاا  الاا 

 الرهن. أساس  ل .

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   

 (س  )
 إ نــي ــ سـنــد تـنـفـيـذيسـنــد 

 سـنــد إ نــي
1 - 

 

- 

- 

 

- 

الئت ااان حااح  السااند األ ناات. قيامااه مقااام النقااود يف الورااال وأدا  ماان أدوات ا   

 يتض ن اجال  للورال. 

 إنشال السند اح نت قرينة علت وجود مقابل الورال لدى املدين املسحو  عليه. 

عدم جواز أن يت سا  حمارر الساند قبال احلامال حسان النياة بالادروع املبنياة          

 علت عالقته الش صية باملستفيد.

الوراال إال يف حالاة   عدم قبول املعارضة يف ورال السند اح ناي أو االمتنااع عان    

  ضياع السند او ارالس حامله. أساس  ل .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

 يع الع ليات املتعلقة باألوراق التجارية أع ال جتارية أيا  كاني صافة  وى   - 2

جلااها. ماان بااح  الشاانن ريهااا وأيااا  كانااي صاايغة الع ليااات الااص أنشاانت ماان ا    

 األوراق التجارية. الك بيالة والسند األ نت حلامله والشي .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

مان قاانون املعاامالت     291السند األ نت ورقة جتارية. شروطه يف معنت املاد   - 3

 التجارية. مثال.
  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021 لسنة 398)الطعن رقم   

،  593، 592، 591الساااند اح ناااي. و يفتاااه و احكاماااه يف معنااات املاااواد  - 4

 من قانون املعامالت التجارية. مثال.  594
  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   
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 سـنــد تـنـفـيـذي 
 سند تنفيذي

 الصفحة القاعدة

قرار قاضي التنفيذ تفظ امللأ نهائيا  لت ام التنفيذ وتعلاق املنازعاه حاول ماا      - 1

إ ا قد استك ل وتقيد  نطوق السند التنفياذي موضاوع التنفياذ مان عدماه.      

حلكام الصاادر ريهاا. أسااس     منازعه موضوعية جياوز الطعان باالنقض علات ا    

 لاا  وعلتااه. النعااي بكونهااا متعلقااة بااإجرالات التنفيااذ إااا ال جيااوز الطعاان     

بالنقض علت االحكاام الصاادر  عان حمااكم االساتئناا ريهاا ع اال  باملااد          

 من قانون احجرالات املدنية. علت غري أساس.  173

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

مثال حلكم صادر من حمك ة الانقض يف حتدياد منطاوق الساند التنفياذي       - 2

ااا باساتك ال    القيااد  العاماة لشارطة أباو      الصادر بالزام ا هة احدارية ااا  

بعاااد حصااوله علااات املؤهاال العل اااي    مااالزم إجاارالات ترقياااة الطاااعن لدرجاااة   

وعاادم اسااتحقاقه الرتقيااة    املطلااو  وعاادم اجتياااز األخااري لباااقي احجاارالات     

 استنادا لذل .

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

اتفاقياااة التعااااون القاااانوني والقضاااائي باااح دولاااة احماااارات العربياااة املتحاااد     

وامل لكاااة األردنياااة ا.ااياااة. شاااروا االمااار بتنفياااذ االحكاااام القضاااائية      

 من االتفاقية. 12، 19،  18من بلد لدى االخر. املواد الصادر  

اقتصار مهم ا.يئة القضائية امل تصة لادى البلاد املطلاو  إلياه احلكام علات       

التحقااق إااا إ ا كااان قااد تااواررت ريااه الشااروا املنصااوص عليهااا يف هااذه      

 االتفاقية أم ال دون التعرض لفح  املوضوع. مثال. 

  

 1091 139 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  212)الطعن رقم   

عقااود االجيااار املسااجلة لاادى دائاار  البلااديات والنقاال بإمااار  أبااو   سااندات     - 4

تنفيذية. جيوز التنفيذ  وجبها ري ا يتعلق باملطالبة باالجر  املتاخر  واملطالبة 

د املنصاوص  باالخالل والتسليم لعدم الورال بقي ة األجار  بعاد انقضاال املواعيا    

ماان تاااريخ اعااالن املسااتنجر بالسااند التنفيااذي وتكليفاااه        11عليهااا باملاااد    

 بالورال. أساس  ل . مثال. 

  

 1152 149 (21/12/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  55)الطعن رقم   
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 (ش  ) 
 ــ شــيـــوعـك شـيـــ ــ ـريـعـــة إسـالمـيــةش شــركــات ــ

 شــركــات

 الصفحة القاعدة

 شــركــات

1 - 

- 
 

 

- 

 اعالن الشركات. إجرالاته. أساس  ل .

وجو  أن يقادم طالا  احعاالن ماا عسات أن يكاون حتاي ياده مان بياناات تعاح            

 نفذ بها احعالن.علت اجرائه . التزام القائم باحعالن بالتاكد من الوسيلة الص ي

تض ن عقد الع ل رقم ا.اتأ األرضي واحمل ول للشركة الطاعناه وبريادها   

االلكرتوني واشت ال سجلها التجاري ورخصها بيانا  ألرقام هواتفهاا وتضا ن   

املطعون ضده صاحيفة الادعوى عنواناا وبريادا مغااير ورقام هااتأ ال خيصاها         

 يرت  بطالن احعالن. 

  

 123 15 (20/1/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  378)الطعن رقم    

عدم انعقاد اخلصومة بح طرريها متت ثباي بطاالن احعاالن بصاحيفة ارتتاا        - 2

الدعوى. أثر  لا . زوال اخلصاومة كانثر لل طالباة القضاائية ووجاو  إعااد         

الاادعوى إىل حمك ااة أول درجااة .علااة  لاا . اعتبااار ررااع الطعاان يف حكاام        

 ن بالطلبات املعروضة أمام حمك ة أول درجة.احعال

  

 123 15 (20/1/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  378)الطعن رقم    

عقد تنازل الشري  يف الشركة  ات املسؤولية احملدود  عن حصته أو رهنهاا   - 3

من العقود الشكلية. وجو  قيده يف السجل التجااري لادى السالطة امل تصاة     

ون حجة جتااه الشاركة أو الغاري مان تااريخ القياد. التناازل الاذي مل ياتم          ليك

 وج  حمرر رمسي موثق ورقا  الحكام قانون الشاركات وغاري مساجل يف    

السجل التجاري ال تنتقل به ملكية احلصا  مان الشاري  إىل املتناازل إلياه.      

 أساس  ل  وعلته. 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

- 

- 

الوكالة الصادر  من املطعون ضده األول للطاعن ببيع حصته يف العاح حمال   

النزاع الص هي شركة  ات مسؤولية حمدود  لنفسه أو للغاري تكفات باذاتها    

لنفي الغصا  عان األخاري يف دعاوى املطعاون ضاده الثااني. الشاري  الثااني يف          

 ه منها. متت كاني تل  الوكالة قائ ة. العح ا قبل الطاعن بطرد

 ثبوت انهال تل  الوكالة يزيل سند الطاعن ومبره يف وضع يده علت العح. 

التحدي  لكيته حلصا  املطعاون ضاده األول  وجا  تلا  الوكالاة. غاري        

مقبول ما دام مل يت ذ احجرالات القانونية املقرر  يف قانون الشاركات لنقال   

  لرخصة علت حا.ا  السابق. مثال.امللكية وما دامي ا

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   
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 شــركــات 
 شــركــات

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

 

 

- 

 

- 

وجو  أن تتناول األوراق البيان التفصيلي لل  الفة املوجهة ألي من شركات 

  يف حال ارتكا   الفة مان  الض ان الصحي أو مقدمي خدمات عالج ط

بشانن   2005لسانة   23امل الفات الاوارد   لحاق الالئحاة التنفيذياة للقاانون      

 الض ان الصحت بإمار  أبو   . 

وجااو  أن حتاادد عناصاار امل الفااة وكاال جوانبهااا و أدلااة الثبااوت بوضااو  و      

 يقح.

 عدم كفاية  كر أوصاا أو عبارات عامة. أساس  ل  وعلته. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116عن رقم )الط  

6 - 

 

- 

 

- 

القرار احداري. جي  أن يقاوم علات ساب  يابره يف الواقاع والقاانون كاركن        

 من أركان انعقاده. 

السب  يف هذا اخلصوص. هو احلالة الواقعية أو القانونية الص حت ل احدار   

 علت التدخل بإصدار القرار. 

خضوعها لرقابة القضال متت  كرت احدار  أسبابا  لقرارها. وجاو  التحقاق   

ما إ ا كاني النتيجة الص انتهاي إليهاا االدار  مست لصاة است الصاا  ساائغا       

من أصول ثابتة تنتجها ماديا أو قانونيا و إال كان راقدا  لركن السب  ووقاع  

  الفا  للقانون. مثال. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020 لسنة 116)الطعن رقم   

القرار ااحداري بفارض دائار  الصاحة الغراماة علات املستشافت الطااعن بازعم          - 7

لساانة  23ارتكابااه  الفااات طبقااا  مللحااق الالئحااة التنفيذيااة للقااانون رقاام       

بشنن الض ان الصحت بإمار  أباو  . اعتبااره راقادا  لاركن الساب        2005

د جاالت األوراق خالياة ماان البياان التفصايلي ملاهيااة كال  الفااة      ماا داماي قاا  

 منسوبة ومقرر .ا غرامة. مثال.

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

يف شانن   2020لسانة   4تطبيق إجرالات التقاضي الاوارد  بالقاانون رقام     - - 8

ة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ    ضاا ان احلقااوق يف األمااوال املنقولاا  

 بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

لساانة  33سااريان األحكااام العامااة الااوارد  يف قاارار  لاا  الااوزرال رقاام   -

املتعلقة باالمر علت العرائض متات كاناي تلا  األماوال إاا جيا  أن        2020

  ل .  تسجل يف سجالت خاصة. أساس
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 شــركــات 
 شــركــات

 الصفحة القاعدة

8 - 

 

 

 

- 

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون     

إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     

اد  يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املا   2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد  

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. أوال  وقضال احلكم

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   

جاااواز أن يكاااون الشاااري  يف الشاااركة  ات املساااؤولية احملااادود  كفااايال        - 9

ملديونيتها ومسؤال معها بصافته الش صاية عان تلا  املديونياة وراق ماا حيادد          

 ه وبح الدائن. علة  ل .عقد الكفالة املبم بين

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   

10 - 

 

 

 

 

 

- 

شااركة .......................... تناادرج ضاا ن الشااركات  ات الطااابع اخلاااص وال      

تكتسي طابع املؤسسة أو ا.يئة العامة. اعتبارها من الشركات احلكومياة  

 تع ل ورق أسالي  القانون اخلاص. مؤدى  ل . سريان قانون الع ل علات  الص

العاملح لديها دون قانون املوارد البشرية حمار  ابو   ما دام مل يصدر قرار 

عن رئاي  اعلا  التنفياذي بتطبياق القاانون األخاري عليهاا. ال يغاري مان  لا            

 خضوع العامليح بها لنظام املعاش التقاعدي. 

ص احملك ة الع الية بنظر دعوى الطاعن ضدها ما دامي قاد قيادت   اختصا

بإنشاال حمك اة    2018لسانة   22بعد الع ل بقرار رئي  دائر  القضال رقم 

 أبو   الع الية املت صصة. مثال. 

  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

الااص ختاارج عاان نطاااق تطبيااق قااانون املااوارد   املؤسسااات  ات الطااابع اخلاااص - 11

البشرية. مقصودها. اعتبار الشركات احلكومية من هذه املؤسساات ماا مل   

يصدر قرار من رئي  اعل  التنفيذي بتطبيق بعض أو كل احكاام قاانون   

 املوارد البشرية والئحته عليها. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021سة جل-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   
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 شــركــات 
 شــركــات

 الصفحة القاعدة

. شااركة مساااه ة عامااة. اعتبارهااا ماان اشاا اص أبااو   لل طاااراتشااركة  - 12

القانون اخلاص. سريان أحاكم قانون الع ل علت العااملح لاديها دون قاانون    

يها املوارد البشرية. أساس  لا  وعلتاه. دعاوى الطاعناه وهاي مان العااملح لاد        

بإلغال القرار الصاادر بانهاال خادمتها واعادتهاا للع ال منازعاة ع الياة وليساي         

 إدارية. انتهال احلكم إىل اختصاص احملك ة الع الية. صحيح.

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

13 - 

 

 

 

- 

ي يده مان بياناات تعاح    التزام طال  احعالن بنن يقدم ما عست أن يكون حت

علت اجرائه. التزام القائم باحعالن باجرائه بالوسائل املنصوص عليهاا قانوناا   

رال جينح إىل غريها من الوسائل إال يف حال تعاذر االعاالن بالوسايلة االصالية     

 املوصورة باملاد  السادسة من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 

باارقم هاااتأ غااري صااحيح للشااركة الطاعنااة ومغااايرا        إدالل املطعااون ضااده  

للثابااي يف األوراق املقدمااة ماان املطعااون ضااده ودون حتاارى الدقااة ومااع كونااه  

كان مو فا  سابقا  لديها إا تعذر معه اجرال احعالن بهاذه الوسايلة. يبطلاه.    

وجو  القضاال بابطالن إعاالن صاحيفة الادعوى وإعادتهاا  إىل حمك اة أول        

عاادم حضااور الطاعنااة امااام حمك ااة أول درجااة أو اثيلااها     درجااة متاات ثبااي 

 اثيال صحيحا . 

  

 414 51 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

خروج املنازعة بح وكيل أو وسيط التنمح وشاركة التانمح مان اختصااص      - 14

رع بعادم قباول الادعوى     ان تسوية وحل املنازعات التنمينية. أساس  ل . الد

 لعدم عرضها علت تل  اللجان. غري مقبول. مثال. 

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   

15 - 

- 

 وكالة العقود من صور الوكالة التجارية.

وكياال التاانمح هااو وكياال عقااود بالنساابة لشااركة التااامح متاات ثبااي أن          

رام الصافقات لصااحلها علات وجاه االسات رار أسااس  لا .        الوسيط يتاوىل ابا  

 مثال. 

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   

16 - 

 

- 

عدم جواز قس ة املال الشائع إ ا ماا تابح مان الغارض الاذي خصا  لاه هاذا         

 املال أنه جي  أن يبقت دائ ا  علت الشيوع.

 ض   ختصيصها لغرض مشرتك إقامة شركة عليها. مثال طل  قس ة أر

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   
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 شــركــات 
 شــركــات

 الصفحة القاعدة

بطااالن عقااد الشااركة متاات ثبااي أن الشااركال يف الشااركة  ات املسااؤولية     - 17

ا ماان واقااع حصصااهم أو حصااة  احملاادود  اثبتااوا علاات خااالا مااا هااو ثابااي بهاا  

احدهم. اعتباره حتايال  علت القانون جيوز إثباتاه بكاراة طارق احثباات ساوال      

 بالنسبة لل تعاقدين اوالغري. أساس  ل  وعلته.

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

18 - 

 
 

 

- 

مان طاريف العقاد الثاباي بالكتاباة      الصورية. مقصاودها.   عادم جاواز إثباات أي     

صورتيه إال بالكتابة ما مل يكن هناك غ  أو حتايل علات القاانون ريجاوز ملان     

 كان التحايل موجها  ضد مصلحته إثبات صورية العقد بكارة طرق احثبات.

تقاادير أدلااة الصااورية ثبونااا أو نفيااا ماان ساالطة حمك ااة املوضااوع متاات كااان  

 سائغا  مثال يف عقد شركة. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

ورود اسم شركة معينة يف صدر أو مقدمة عقد معح وتوقيع ش   أخر يف  - 19

 يل العقد قرينة علت أن من وقعة إمنا وقعة باسم وحلسا  الشركة بصارا  

 النظر عن اقرتان امسه بامسها إو إضارتها إليها. 

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614لطعن رقم )ا  

اشاات ال مقدمااة العقااد املتضاا ن شاارا التحكاايم علاات اساام الشااركة وتذييلااه    - 20

بتوقيع غري مقرول. اعتبار صاح  هذا التوقيع هاو مان نلا  أهلياة التصارا يف      

ت التحكايم  احلق حمل التحكيم. حاق املتعاقاد يف الت سا  بصاحة االتفااق علا      

الذي تض نه هذا العقد. عادم جاواز اعارتاض الشاركة علات  لا  بادعوى عادم         

 أهلية االتفاق علت التحكيم ري ن وقعه نيابة عنها. علة  ل . مثال.

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

ماان قااانون  71عناات املاااد  الشااركة  ات املسااؤولية احملاادود . مقصااودها يف م - 21

الشركات التجارية  . جواز أن تؤس  من ش   واحد طبيعاي أو اعتبااري.   

ال يسنل مال  رأس مال الشركة عن التزاماتها إال  قادار رأس املاال الاوارد    

 بعقد تنسيسها. 

  

 774 94 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  10)الطعن رقم   

ري  من الشركة. مناطه. وجود أسابا  جدياة تابر رصاله كشاري       اخراج الش - 22

من الشركة. تقدير جدية طل  أغلبية الشركال رصل وإخراج أحاد الشاركال   

من الشركة إاا خيضاع ملطلاق تقادير حمك اة املوضاوع دون رقاباة عليهاا مان          

 حمك ة النقض. متت كان تقديرها سائغا  له أصله الثابي باالوراق. مثال.

  

 774 94 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  10لطعن رقم )ا  
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 شــركــات 
 شــركــات

 الصفحة القاعدة

23 - 

 

 

 

 

- 

شركة مساه ة عامة من اشا اص القاانون العاام.     االمارات للتن ية.مصرا 

العااااملون ريهاااا ليساااوا مااان قبيااال املاااو فح الع اااوميح. ماااؤدى  لااا . اعتباااار  

قبياال املنازعااات الع اليااة واختصاااص احملك ااة الع اليااة بهااا.  منازعاااتهم ماان 

سااريان مااا تضاا نته عقااود ع لااهم والئحااة املااوارد البشاارية اخلاصااة باملصاارا 

 متت تض ني احكاما أكثر رائد  للعاملح من قانون الع ل.

واملرساوم بقاانون    2015لسانة   172ال ينال من  لا  صادور القارار الاوزاري     

وعلتاه. التازام احلكام املطعاون رياه هاذا النظار         أساس  لا   2020لسنة31

 وقضاره باختصاص احملك ة الع الية بنبو  . صحيح. 

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

عازل ماادير الشااركة ساوال كااان شااريكا أو غااري شاري  مااا مل ياان  عقااد     - 24

خالا  ل  يكون بقرار مان ا  عياة    تنسي  الشركة أو عقد التعيح علت

الع ومياة. جااواز أن يطلا  شااري  أو اكثار يف الشااركة مان احملك ااة عاازل     

 املدير متت كان هناك سببا  مشروعا  يبر العزل. مثال. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

يف إمااار  أبااو   ماان وزار  الصااحة     نقاال تبعيااة املنشاانت الصااحية الكائنااة     - 25

االحتاديااة إىل ا.يئااة العامااة خلاادمات الصااحة بإمااار  ابااو   ثاام إىل شااركة  

أبااو   لل دمااة الصااحية وكيفيااة تعاايح املااو فيح العااامليح بهااا وطريقااة      

احتسااا  مسااتحقات نهايااة خاادمتهم تنظ هااا القاارارات الصااادر  عاان  لاا    

 الشنن. أساس  ل . مثال. الوزرال واعل  التنفيذي يف هذا 

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا   

مسؤولية ساح  الشي  حلسا  غريه يف ماال اخلااص قبال املظهارين وحامال       - 26

الشااي  عاان أدال مقاباال الورااال إلاايهم مااا مل يثبااي عنااد االنكااار أن األصاايل     

سحو  منه الشي  كان لديه مقابل الوراال وقاي إصادار    صاح  احلسا  امل

الشي . اعتباره قد ساهم خبطن منه يف الضرر الواقاع علياه مان جارال ساح       

 تل  الشيكات  ا ال حيق له مطالبة األصيل بالتعويض. مثال. 

  

 1135 146 (6/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1044)الطعن رقم   

27 - 

- 

 توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.وجو  

وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت الااذي ررااع الطعاان ماان امل ثاال القااانوني   

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة-ق. أ جتاري 15س 2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   
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 شـيــــكــ  شـريـعـــة إسـالمـيــةــ ــات شــرك
 شــركــات

 الصفحة القاعدة

اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 28

التصااافية دون املااادير. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير  

 بول.الشركة دون املصفت جيعله قد صدر من غري  ي صفة. غري مق

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة-ق. أ جتاري 15س 2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

 شـريـعـــة إسـالمـيــة

عدم جواز انسحا  أثر القانون ا ديد علت ما يكون قد وقع قبل الع ال باه    - 1

ماان إجاارالات أو حتقااق ماان أوضاااع . خضااوع هااذه األوضاااع وتلاا  احجاارالات   

ان مع ااوال  بااه وقااي وقوعهااا. أساااس  لاا  وعلتااه . قضااال      للقااانون الااذي كاا  

احلكاام باابطالن عقااد ا.بااة لعاادم التسااوية بااح الزوجااات و األوالد باارغم ماان 

يف شاان   2005لسانة   28اامها وتسجيلها قبل ساريان الع ال بالقاانون رقام     

منه  ل . خطان يف تطبياق القاانون     62األحوال الش صية والص أوجبي املاد  

 . يوج  نقضه

  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

 بطالن كل حتايل علت احكام املرياي بالبيع أو ا.بة أو الوصية أساس  ل . - 2

  مثال البطالن هبه الحد الورثة دون ثبوت مصلحة تستدعت الت ييز.
  

 1075 137 (26/10/2021جلسة - ق . أ مدني 15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

 شـيــــك
 

األصل يف الشاي  أناه أدا  وراال و يساتند إىل ساب  قاائم ومشاروع مان يادعت           - 1

خالراه علياه عا ل احثباات.جواز إثباات عادم وجاو  ساب  مشاروع للشاي  أو           

إثبااات السااب  احلقيقااي حصااداره أو إثبااات الاات ل  منااه أو إخااالل املسااتفيد 

  اشئة عن العالقة االصلية الص من أجلها حرر الشي . مثال.بالتزاماته الن

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

الع ليااات املتعلقااة باااالوراق التجاريااة أيااا كانااي صاافة  وى الشاانن ريهااا و أيااا  - 2

 كاني طبيعتها تعد أع اال  جتارية أساس  ل . مثال. 
  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

3 - 

 

- 

السااند األ ناات. قيامااه مقااام النقااود يف الورااال وأدا  ماان أدوات االئت ااان حااح     

 يتض ن اجال  للورال. 

 إنشال السند اح نت قرينة علت وجود مقابل الورال لدى املدين املسحو  عليه. 
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 شــيـــوعــ  ــكشـيــ
 شـيــــك

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

- 

عدم جواز أن يت سا  حمارر الساند قبال احلامال حسان النياة بالادروع املبنياة          

 علت عالقته الش صية باملستفيد.

عدم قبول املعارضة يف ورال السند اح ناي أو االمتنااع عان الوراال إال يف حالاة      

 ضياع السند او ارالس حامله. أساس  ل .

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

 يع الع ليات املتعلقة باألوراق التجارية أع ال جتارية أيا  كاني صافة  وى   - 4

الشاانن ريهااا وأيااا  كانااي صاايغة الع ليااات الااص أنشاانت ماان اجلااها. ماان بااح      

 امله والشي .األوراق التجارية. الك بيالة والسند األ نت حل

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

مان قاانون املعاامالت     291السند األ نت ورقة جتارية. شروطه يف معنت املاد   - 5

 التجارية. مثال.
  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

،  593، 592، 591د اح ناااي. و يفتاااه و احكاماااه يف معنااات املاااواد السااان - 6

 من قانون املعامالت التجارية. مثال.  594
  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

مسؤولية ساح  الشي  حلسا  غريه يف ماال اخلااص قبال املظهارين وحامال       - 7

لورااال إلاايهم مااا مل يثبااي عنااد االنكااار أن األصاايل    الشااي  عاان أدال مقاباال ا 

صاح  احلسا  املسحو  منه الشي  كان لديه مقابل الوراال وقاي إصادار    

الشي . اعتباره قد ساهم خبطن منه يف الضرر الواقاع علياه مان جارال ساح       

 تل  الشيكات  ا ال حيق له مطالبة األصيل بالتعويض. مثال. 

  

  
 1135 146 (6/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1044)الطعن رقم 

 شــيـــوع

1 - 

 

- 

عدم جواز قس ة املال الشائع إ ا ماا تابح مان الغارض الاذي خصا  لاه هاذا         

 املال أنه جي  أن يبقت دائ ا  علت الشيوع.

 مثال طل  قس ة أرض   ختصيصها لغرض مشرتك إقامة شركة عليها. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   
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 (ص  )
ـدوق مـعــاشــات ومـكــافــآت الـتـقــاعــد املدنية ـصــلـــح ــ صـن

 إلمــارة أبـوظـبــي ــ صــوريـــة

 صــلـــح

 الصفحة القاعدة

 صــلـــح

ن تكاون  إقرار العامل باستيفال حقوقه بعد انتهال عقد الع ل جائز. يساتوى أ  - 1

 هذه احلقوق متفقا  عليها بعقد الع ل أو مقرر  بقانون الع ل. مثال. 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

الي ح احلامسة حتسم النازاع ري اا انصابي علياه إ ا حلفهاا مان وجهاي إلياه.         

 من وجهها يف أي دليل أخر. مض ونها حجة مالزمة للقاضي. سقوا حق 

عاادم قبااول طلاا  العاادول املؤساا  علاات وجااود تسااوية طالاا  العاادول وبااح          

الشااركة املطلااو  ضاادها كااان قااد قاادم صااور  انكرتهااا األخااري  وطلبااي     

تقااديم األصاال للطعاان عليااه بااالتزوير وعجااز عاان  لاا  رقااام بتوجيااه الااي ح       

 احلامسة رحلفتها املطلو  ضدها واحنسم بها النزاع. 

  

 829 100 (24/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  8)طل  عدول   

 صـنــدوق مـعــاشــات ومـكــافــآت الـتـقــاعــد املدنية إلمــارة أبـوظـبــي

1 - 

 

- 

األصل. عدم جواز ا  اع باح معاشاح. ياتم أدال أكبه اا قي اة ا ا تاواررت        

 شروا استحقاق معاشح. 

يف  2000لساانة  2احملااالح إىل التقاعااد قبال الع اال بالقااانون  االساتثنال. حااق  

ا  ااع بااح املعاااش متاات اسااتحقه قباال الع اال بالقااانون املااذكور وبااح معاااش 

ثاني تقرر له  وج  مد  خدمة أخرى جديد  بعاد الع ال باه. شارا  لا . أال      

يتجاوز   وع املعاشح احلد األقصت لل عاش املنصوص عليه قانونا . وما مل 

يكن قد طل  وقأ صرا املعاش املستحق لاه قبال إعااد  التساوية ومعاملتاه      

 عند انتهال خدمته علت أساس ضم املدتح معا . أساس  ل . 

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   

 ثبااوت تقاضااي املطعااون ضااده معاشااا  تقاعااديا  عاان مااد  خدمتااه السااابقة لاادى - 2

يف  2000لسانة   2شركة أبو   لل ناطق البحرية قبل الع ل بالقانون رقام  

شنن معاشات ومكارقت التقاعاد املدنياة حماار  أباو   وبلوغاه ماد  خدماة        

الحقة لدى بن  أبو   الوطنت يستحق عنها معاشا كذل  جيياز لاه ا  اع    

عاااش بااح املعاشااح بشاارا أال يتجاااوز   ااوع املعاشاايح احلااد األقصاات لل     

 املنصوص عليه قانونا . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   
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ــد املدنية إلمــارة ـدوق مـعــاشــات ومـكــافــآت الـتـقــاعـصـن
 أبـوظـبــي

 صدوق معاشات

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

 

 

- 

 

- 

لسانة   2الدعوى املتعلقاة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القاانون رقام         

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

ضم مد  اخلدمة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    

 ريه هذه احلقوق واجبة األدال. 

ن الصااندوق امااام  نااة تشااكل .ااذا    وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماا    

 كشرا لقبول الدعوى .  79الغرض يف املواعيد املشار إليها باملاد  

القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع من إعااد  اقامتهاا بعاد اختاا  إجارال      

التظلم ما داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح          

حلكام املضا ون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم        احلق واج  األدال.  الفة ا

جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  

 القانون. يوج  نقضه واححالة. 

  

 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  7)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

كام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة      ا نسية املكتسبة ساوال كاناي ت  

سريانها من تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا. قارار رئاي  الدولاة        

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

للحصول علات ا نساية تكام القاانون     ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ  

 وسريان أثارها بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.

مااؤدي  لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ   

اسااتك ال احجاارالات املطلوبااة وصاادور املرسااوم االحتااادي  نحهااا لااه. علااة    

  ل .

اعن الساابقة علات تااريخ    انتهال احلكم إىل ررض طلا  ضام ماد  خدماة الطا     

حصاااوله علااات ا نساااية لااادى جهاااة احدار  واحتساااابها ضااا ن ماااد معاشاااه       

 التقاعدي. صحيح. 

الاذي جيياز ملان     2019/  23ثبوت إحالته للتقاعد قبال صادور القاانون رقام     

حصل علت جنسية الدولة طل  ضم مد  خدمته الساابقة علات احلصاول علات     

من املرت  الذي ياؤدي   526/5بواقع ا نسية علت أن يؤدي عنها مقابل ضم 

علت أساساه االشارتاكات بتااريخ تقاديم طلا  الضام عان املاد  املاراد ضا ها           

 وانتهال احلكم علت تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح. 

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79)الطعن رقم   
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 صــوريـــة
 صــوريـــة

 الصفحة قاعدةال

1 - 

 

 

 

- 

الصورية. مقصودها.   عدم جواز إثبات أي من طريف العقد الثاباي بالكتاباة   

صورتيه إال بالكتابة ما مل يكن هنااك غا  أو حتايال علات القاانون ريجاوز       

ملاان كااان التحاياال موجهااا  ضااد مصاالحته إثبااات صااورية العقااد بكارااة طاارق 

 احثبات.

يااا ماان ساالطة حمك ااة املوضااوع متاات كااان  تقاادير أدلااة الصااورية ثبونااا أو نف

 سائغا  مثال يف عقد شركة. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

الدعوى بطل  احلكم بصاورية الطااعن ملكيتاه للشاركة املطعاون ضادها        - 2

تصااص  الثانية وثبوت ملكية املطعون ضده األول .اا. غاري مقادر  القي اة. اخ    

احملك ة التجارية الكلية بنظرها.  الفة احلكم املطعون ريه هاذا النظار   

وقضاره ريهاا بارغم صادور احلكام مان احملك اة  االبتدائياة ا زئياة وهاي          

غااري  تصااة قي يااا  يوجاا  نقضااه واححالااة إىل حمك ااة أبااو   التجاريااة      

 االيتدائية الدائر  الكلية. 

  

 1015 127 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15 س 2021لسنة  936)الطعن رقم   

 (ض  )
 ضـمـــانــ  ضـــررضــرائــب ــ 

 ضــرائــب

1 - 

 

 

- 

ضريبة القي ة املضاارة. حااالت اعتباار تااريخ  التورياد تااريخ الع ال بنحكاام         

مان القاانون    80املرسوم بقانون بشنن ضريبة القي اة املضاارة يف معنات املااد      

 املذكور.  

احتسااابها علاات التوريااد دون النظاار إ ا مااا   اخااذها باالعتبااار عنااد     وجااو  

 حتديد املقابل لقال التوريد. مثال. 

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 500،  391)الطعنان رق ا   

2 - 

 

- 

ص التزام املستنجر للعقار بوصفه املنتفع به بندال ضريبة القي ة املضاارة املنصاو  

 . أساس  ل  وعلته.  2017لسنة  8عليها باملرسوم بقانون احتادي رقم 

قضال احلكم بررض دعوى الطاعناه باالزام املطعاون ضاده املساتنجر للعاح        

بااندال ضااريبة القي ااة املضااارة بقالةعاادم وجااود مصاادر اللزامااه بهااا .  الفااة   

 للقانون وخطن يف تطبيقه. 

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -. أ إجيارات  ق 15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   
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 ضـمـــانــ  ضــرائــب ــ ضـــرر
 ضــرائــب

 الصفحة القاعدة

وجو  أن تتصدى  نة طعاون الانقض علات االحكاام الصاادر  مان  اان راض          - 3

املنازعاااات االجيارياااة للفصااال يف املوضاااوع متااات كاناااي قاااد انتهاااي إىل نقاااض     

 . مثال. 2018لسنة  25ئي  دائر  القضال من قرار مسو ر 12احلكم. املاد  

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

 ضـــرر

   135ـ تـعـويـــض صـراجــــ :   

 ضـمـــان

1 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

ل خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق صاح  الع ل يف مطالبته حمدد  بعد انتها

بااالتعويض ع ااا قااد يلحااق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر        

كنتيجة .ذا اخلطن العقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 صاح  الع ل بالتعويض.  مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 270)الطعن رقم   

2 - 

 
- 
 

 

 

- 

حتري صفة اخلصوم واست الص تواررها أو انتفائها يف الادعوى مان مساائل    

 الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع بالفصل ريها.

كان احلق املطلو  ريها موجودا  يف الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت 

 مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعت له. 

اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيفة الادعوى التحكي ياة والاذي قاام         

احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة والبياناات يف صاندوق البياد       

 لطل  بطالن حكم التحكيم.  وعقد احجيار ال يصلح سببا

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة 1449)الطعن  رقم   

ثباااوت الصااافة يف الااادعوى التحكي ياااة للطاعناااه الثانياااة متااات كاناااي هاااي     - 3

الضامن للطاعنه األوىل يف عقاد احجياار لاألرض حمال النازاع وماا عليهاا مان         

م إىل هاااذه النتيجاااة وقضاااال باااررض الااادرع ابنياااة و إنشاااالات. انتهاااال احلكااا

ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة الطاعنة الثانية املؤس  علت انها ليسي 

 طررا  يف اتفاق التحكيم. صحيح.

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   
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 ضـمـــان
 ضـمـــان

 الصفحة القاعدة

4 - 

 

 

 

 

- 

الصيانة الاص جارى الان  عليهاا يف عقاود املقااوالت. يقادمها املقااول         كفالة 

لصاح  الع ل أو مقاول الباطن لل قاول الرئيسي يف سبيل اساتالمه لكاراة   

مستحقاته املتبقية حتي يد األخري. الغرض منهاا. اكاح صااح  الع ال مان      

احملادد    تنفيذ اع ال الصيانة الاص يفشال املقااول يف القياام بهاا خاالل الفارت        

 وعلت حسا  األخري.

انتهال التزام املقاول األصلي أو مقاول الباطن بض ان الصايانة  جارد تساليم    

االع ال وانتهال املد  احملدد  للصيانة دون ثبوت وجود أع ال تتطل  الصايانة  

أو دون ثبوت مطالبة املال  لل قاول الرئيسي أو االخري ملقاول البااطن باإجرال   

  تها. الصيانة أو قي

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س 2021لسنة 50، 60)الطعنان رق ا   

ثبوت انفساا عقد املقاولة بالتقايال وباتفااق تساوية باح املتعاقادين جيعال مان         - 5

 طل  املقاول ااا املطعون ضدها األوىل اا باسرتداد الكفاالت. صحيح.
  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س 2021لسنة 50، 60)الطعنان رق ا   

6 - 

 

 

- 

 

- 

مسؤولية املقاول واملهندس بالتضامن جتااه صااح  الع ال ع اا حيادي خاالل       

عشاار ساانوات ماان تهاادم كلااي أو جزئااي وعاان كاال عياا  يهاادد متانااة البنااال    

 وسالمته ومامل يتض ن العقد مد  أطول. أساس  ل . 

ي ساانوات ماان تاااريخ اكتشاااا  وجااو  إقامااة دعااوى التعااويض يف خااالل ثااال 

 العي  . ال عب  يف هذا اخلصوص بتاريخ  معررة قي ة االضرار. 

مان القاانون    49/2عدم جواز التحدي  د  عدم الس اع الاوارد  بان  املااد     

بشاانن النظااام املااالي حلكومااة ابااو   مااا دام أن هااذا      2017لساانة 1رقاام 

ع الوارد  يف قانون املعامالت القانون قد بدأ سريانه بعد مرور مد  عدم الس ا

 املدنية . أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 261 31 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1405)الطعن رقم   

حق املضرور أو ورثته يف الرجوع علت املتبوع القتضاال التعاويض مناه باعتبااره      - 7

يف الرجاوع مباشار     مسؤوال عان اع اال تابعاة غاري املشاروعه.  حقاه  كاذل        

علت شركة لتنمح متت كاني السيار  مرتكبه احلادي مؤمن عليها لديها. 

جواز الرجوع عليه ا  ت عح باعتباره ا مسؤولح بالتضامم قبلاه. اساتيفال   

دينه من احده ا يبئ  دمة االخر. جواز أن يرجاع بالبااقي علات املادين األخار      

 إ ا مل يستوا حقه كامال . مثال. 

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25،   2020لسنة 273)الطعنان رق ا   
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 ضـمـــان
 ضـمـــان

 الصفحة القاعدة

است الص توارر اركان املسؤولية املوجبة للتعاويض عان القارار احداري غاري      - 8

 املشروع من خطن وضرر و عالقة ساببية وتقادير التعاويض مان مساائل الواقاع      

الص ختضع لسلطة حمك ة املوضوع. ما دام است الصها مساتندا  إىل ماا لاه    

 أصله الثابي باالوراق. 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

9 - 

 

 

 

- 

العياااو  الاااص تلحاااق باااالقرار احداري ليساااي  يعهاااا تصااال دائ اااا للقضاااال     

قضال الكامل ساي ا ماا تعلاق منهاا باالختصااص      بالتعويض يف إطار دعوى ال

أو الشااكل. وجااو  التعااويض متاات كااان العياا  جوهريااا  ومااؤثرا  تااق يف         

 موضوع القرار يف حدود معطيات النزاع وخصوصياته.

قاارار ا هااة احداريااة بانهااال خدمااة املطعااون ضااده اع اااال  لقرينااة االسااتقالة       

الناذار الواجا  قانوناا  عليهاا     الض نية لسب  انقطاعه عن الع ال دون إجارال ا  

قباال انهااال اخلدمااة يسااتوج  التعااويض عاان الضاارر املت ثاال يف حرمانااه ماان       

 و يفته ومن املزايا املالية حتت تاريخ عودته. علة  ل . 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

احدارية غري املشاروعه احجيابياة    عدم مساع دعوى التعويض عن اع ال ا هة - 10

أو السلبية  ضي ثالي سنوات من اليوم الاذي علام املضارور تادوي الضارر      

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة. علااة  لاا . انتهااال      298وباملسااؤول عنااه. املاااد    

احلكاام املطعااون ريااه إىل تنييااد احلكاام االبتاادائي بااررض دعااوى التعااويض   

عدم مساعها ملرور الزمان. النعي علياه أياا كاان    تساويه يف النتيجة والقضال ب

 وجه الرأي ريه. غري   منتج. 

  

 838 102 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  62)الطعن رقم   

مسؤولية املتبوع عن أع ال تابعه مسؤولية عن أدال الض ان احملكوم به علت  - 11

يف الفعال الضاار الاذي تساب  رياه.      التابع وليسي مسؤولية اشرتاك ماع التاابع   

كفايااة تااوارر عنصااري الرقابااة والتوجيااه ماان الناحيااة احداريااة دون الناحيااة     

الفنية. مؤدي  ل . اعتبار عالقة التبعية قائ ة باح املستشافت والطبيا  الاذي     

يسات دمه أو يع ال حلساابه. جاواز الازام أياا مان التاابع أو املتباوع أو كليه اا           

را اختصااام التااابع يف الاادعوى طاملااا ثبتااي مسااؤوليته  بااندال الضاا ان دون شاا

بالاادليل القاااطع. حااق املتبااوع يف الرجااوع علاات التااابع  بلاا  التعااويض املقضااي  

 به.انتهال احلكم إىل هذا النظر. صحيح. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   
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 ـنضـمـــان ــ طــعـ
 ضـمـــان

 الصفحة القاعدة

اسااتحقاق الديااة ال ننااع صاااح  احلااق ريهااا ماان اسااتك ال التعااويض عاان        - 12

األضرار األخرى الص ال تفي بها الديه شامال  باحلق املضرور من خساار  وماا   

راتااه ماان كساا . مااؤدى  لاا .التعويض الااذي يسااتحق للورثااة ماديااا  أو ادبيااا      

ا  ماورثهم خيارج عان نطااق     نتيجة ما أصا  اش اصهم من أضارار بساب  ورا   

التعويض الذي عنااه املشارع تظار ا  اع بيناه وباح الدياة أو األرش. أسااس         

  ل  وعلته. مثال.

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

تقدير الضرر ومراعا  الظروا واملالبسات يف حتدياد مبلا  التعاويض ا اابر      - 13

من مسائل الواقع الص تستقل بتقديرها حمك ة املوضوع ماا دام القاانون   له. 

مل يوجاا  اتباااع معااايري معينااة للتقاادير. ال رقابااة عليهااا يف  لاا  ماان حمك ااة   

 النقض. مثال. 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

 (طـ  )
  طــلـــب عـــــارض وع ــرجـــــــ طــلـــب تـصـحـيــح ــ طــلـــب ـن ــطــعـ

 طــعــن

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

ــ  - 1 ــن في ــا ال جيــوز الطع  مــا جيــوز وم
 

 الصــــــــــفة واملصــــــــــلحة   الطعــــــــــن - 3
. 

ـــــــــــــــن - 2 ـــــــــــــــاد الطع  ميع
 

 أثـــــــــــــــــــــــر الطعـــــــــــــــــــــــن - 4
 

   مـا يـجـوز ومـا ال يـجـوز الـطـعـن فـيـ  -1  

أحكام حمك ة النقض بطريق الت ااس إعااد  النظار. شارطه  أن      الطعن يف - 1

يكون احلكام إاا تصادت لاه حمك اة الانقض بالفصال يف موضاوعه وأن         

يبنت االلت اس علت احادى احلااالت املنصاوص عليهاا يف البناود الثالثاة األوىل       

  من قانون احجرالات املدنية.  أساس  ل .169يف املاد  

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58ر )الت اس إعاد  النظ  
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 ـنطــعـ
 طــعــن

 الصفحة القاعدة

2 - 

 

- 

الغاا  كحالااة ماان حاااالت الت اااس إعاااد  النظاار يف األحكااام الصااادر  ماان    

 حمك ة النقض. مقصوده.

  مثال لتوارر الغ  وقبول الطعن بااللت اس.

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  58ر )الت اس إعاد  النظ  

عاااادم اسااااتئناا الطاااااعنح للحكاااام االبتاااادائي وعاااادم القضااااال علاااايهم يف    - 3

االستئناا املقاام مان غريهام بشايل اكثار إاا قضاي باه احلكام املساتانأ           

  عليهم.مؤداه. الطعن بالنقض علت احلكم االستئنايف منهم.غري مقبول.

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020سنة ل 192،191،171)الطعون أرقام   

4 - 

 

 

 

- 

 

- 

حكم إيقاع البيع. عدم جواز الطعن عليه باالستئناا إال ححدى حاالت ثالي 

علت سبيل احلصر وهي العي  يف إجرالات املزاياد  أو يف شاكل احلكام أو    

املااد   بصدوره دون وقأ احجرالات يف حالة يكون ريها وقفها واجباا  قانوناا .   

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 164

الطعن عليه باالستئناا كطريق عادي للطعن يف االحكاام. غاري جاائز. علاة     

  ل .

قضال احلكم بسقوا احلق يف االستئناا للتقرير به بعاد امليعااد تسااوية يف    

.غااري  النتيجااة والقضااال بعاادم جااوازه. النعاات عليااه أيااا كااان وجااه الاارأي ريااه    

حملك اااة الااانقض تصاااوي  ماااا اشااات ل علياااه أسااابا  احلكااام مااان   .مقباااول

  تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

  

 69 7 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  895 )الطعن رقم  

5 - 

 

 

- 

 

 

- 

يف شاانن   2020لساانة   4تطبيااق إجاارالات التقاضااي الااوارد  بالقااانون رقاام       

األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ     ضاا ان احلقااوق يف  

 بشنن تل  األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

 2020لسنة  33سريان األحكام العامة الوارد  يف قرار  ل  الوزرال رقم 

املتعلقة باالمر علت العرائض متت كاني تل  األموال إا جي  أن تساجل يف  

 ت خاصة. أساس  ل . سجال

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشاركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون     

إال بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجارالات التقاضاي املنصاوص عليهاا يف     

يف شنن احلقوق يف األموال املنقولة وساريان املااد     2020لسنة4القانون رقم 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  60

 استئناا احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 
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 طــعــن

 الصفحة القاعدة

اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد   - 5

للتنفيذ علت األسهم موضاوع عقاد الارهن. مباشار  دون سالوك طرياق الاتظلم        

 كم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح.أوال  وقضال احل

  

 270 32 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   

مسنلة جواز الطعان يسابق البحاث يف مادى قبولاه. تعلاق  لا  بالنظاام العاام .           - 6

 تقضي ريها احملك ة من تلقال  اتها. 
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ي ع اليق . أ مدن 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصادر  من حماكم االساتئناا . مناطاه.    - 7

 جتاوز قي ة الدعوى مخس ائة الأ درهم أو تكون غري مقدر  القي ة.
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

8 - 

 

 

 

- 

ة الدعوى يوم ررعها وعلات أسااس أخار طلباات اخلصاوم. يادخل يف       تقدير قي 

التقاادير مااا يكاااون مسااتحقا  ياااوم ررعهااا ماان الفوائاااد والتضاا ينات والرياااع        

واملصرورات متات كاناي مقادر  القي اة راإن مل تكان مقادر  راال تادخل يف          

 قي ة الدعوى. 

ديرها. تقدرها احملك ة إ ا مل تذكر القي ة بالنقد وإ ا كان باالماكن تق

 وإال اعتبت قي تها زائد  علت عشر  ماليح درهم. 

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

طل  شهاد  اخلب  يف الدعوى الع الية مقدر خب سة أالا درهم ورقا  للفقر  

 .2020ة لسن 33من قرار  ل  الوزرال  25العاشر  من املاد  

عدم جتاوز طلبات الطاعن من أجور متانخر  وبادل إجااز  سانوية وبادل اناذار       

وتعويض عن الفصل التعسفي وتذكر  سفر عود  ملوطنه وتسالي ه شاهاد  يف   

اخلااب  النصااا  القي ااي املقاارر قانونااا  خب ساا ائة الااأ درهاام  ااواز الطعاان    

 بالنقض جيعل من الطعن غري جائز . تقضي به احملك ة.  

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه      - 10

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

لسانة   57ت املدنياة رقام   من الالئحاة التنظي ياة لقاانون احجارالا     60يف املاد  

  .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018
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 طــعــن
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جواز الطعن علت االمر الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا         - 10

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

يف احلكاام الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان     االسااتئناا

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 ريجوز الطعن عليه بالنقض يف هذه احلالة. مثال.

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   

ماان عدمااة. ماان مسااائل النظااام العااام . تفصاال ريهااا         قبااول الطعاان بااالنقض   - 11

حمك اة الاانقض ماان تلقااال نفسااها. ال يصااار إىل تااث أساابا  الطعاان إال إ ا  

 كان مقبوال. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

باانن  جااواز الطعاان ماان عدمااه. تعلقااه بالنظااام العااام. التاازام حمك ااة الاانقض    - 12

 تعرض له بالبحث من تلقال نفسها. 
  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

إقامة طعنح بالنقض عن حكم. قبول الطعن الثاني والفصل ريه مرهون بنال  - 13

يكون قد رصل يف الطعن األول. جواز تث أسبا  الطعنح آنذاك وإصادار  

ريه ااا. ساابق القضااال بااررض أحااده ا مااانع ماان قبااول الطعاان     حكاام واحااد 

الثاني و لو اشت لي صحيفته علات أسابا  تغااير تلا  الاص تضا نتها صاحيفة        

 الطعن احملكوم ريه. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

14 - 

 

 

- 

نقض يف االحكام الصاادر  مان حمااكم االساتئناا يف     عدم جواز الطعن بال

إجاارالات التنفيااذ. إجاارالات التنفيااذ يف هااذا اخلصااوص. مقصااودها . أساااس  

  ل .

تعلق املنازعة خبصم مبل  املصرا املنفذ لصاحله مان رياع العقاارات املرهوناة     

ذ لديه من املبل  املقضي يف السند التنفيذي. اعتباره إجراًل من إجرالات التنفي

الص يت ذها قاضي التنفيذ. عادم جاواز الطعان باالنقض يف احلكام الصاادر       

 من حمك ة االستئناا بشنن تل  املنازعة. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

15 - 

 

- 

عدم قابلياة االحكاام الصاادر  مان حمااكم االساتئناا للطعان باالنقض إال إ ا         

 قي ة الدعوى جتاوز مخس ائة ألأ جنيه أو كاني غري مقدر  القي ة.كاني 

العاب  يف تقادير قي اة الادعوى لتحدياد نصاا  الطعان باالنقض بقي تهاا يااوم           

 ررعها أمام حمك ة أول درجة ولي   ا حيكم يف أخر املطاا. 
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15 - 

 

 

- 

ئة عاان سااب  قااانوني واحااد كااان التقاادير  إ ا تعااددت الطلبااات وكانااي ناشاا

باعتبار قي تها  لة. وباعتبار قي ة كل منها علت حد  إ ا كاني ناشئة عن 

 أسبا  قانونية  تلفة. أساس  ل . 

 السب  القانوني يف هذا اخلصوص. مقصوده  

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

شركة التنمح الطاعنة بالزام الشاركة املطعاون ضاده باملباال  املالياة      دعوى  - 16

نتيجااة ع ليااات حلااول وتعويضااات  تلفااة سااددتها الطاعتااه عنهااا ألصااحا     

مركبات  تلفة ال جتاوز أية ع لية حلاول ريهاا مبلا  مخسا ائة ألاأ درهام.       

اعتبارها ناشئة عن أسابا  قانونياة  تلفاة وهاي حاق احلوالاة يف كال طلا          

املساتقل عان حاق احلوالاة لالخار. ماؤدى  لا . تقادير الادعوى باعتباار قي ااة           و

كل حوالاة علات حاد . عادم جاواز الطعان باالنقض متات كاناي كال واحاد             

 منها ال جتاوز مبل  مخس ائة ألأ درهم.

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

اختصاص  نة تساوية وحال املنازعاات التاميناة. تقادر      الدعوى الص تدخل يف  - 17

قي تهااا  ري ااا يتعلااق بنصااا  الطعاان  بقي ااة الطلبااات املقدمااة امااام اللجنااة          

باعتبارها أخر الطلبات املقدمة عند بداية النزاع. عادم جاواز الطعان باالنقض     

علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا متاات كانااي قي ااة الطلبااات   

 لجنة ال تتجاوز مخس ائة ألأ درهم. أساس  ل . مثال. املقدمة أمام ال

  

 520 64 (18/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  353)الطعن رقم   

قبول الطعن بطريق النقض من عدماه. مان مساائل النظاام العاام. تفصال ريهاا         - 18

احملك ااة ماان تلقااال نفسااها. ال يصااار إىل تااث أساابا  الطعاان إال إ ا كااان   

 جائزا . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

19 - 

 

 

- 

اختصااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا  

مخساا ائة ألااأ درهاام والطلبااات العارضااة املقدمااة ريهااا أيااا كانااي قي تهااا      

 ودعاوي صحة التوقيع. 

ئر ا زئية العادية بالدعاوي الص تزيد قي تها عان مخسا ائة   اختصاص الدوا

ألأ درهم وال تزيد عن عشر  ماليح درهم والطلباات العارضاة املقدماة ريهاا     

 أيا كاني قي تها. أساس  ل . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   
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 طــعــن

 فحةالص القاعدة

قواعد وإجرالات الطعن علت االحكام الصادر  يف دعااوي املطالباات البسايطه.     - 20

اختالرها عن القواعد العاماة لطارق الطعان الاوارد  يف قاانون احجارالات املدنياة        

مان قارار مساو     6،7،8وقانون الرسوم. أوجه هذا االخاتالا وحاالتاه    . املاواد    

 بشنن دائر  املطالبات البسيطة. 2020لسنة  26رئي  دائر  القضال رقم 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

عااادم جاااواز الطعااان بطرياااق الااانقض يف القااارارات الصاااادر  مااان غرراااة املشاااور   - 21

 حك ااااة االسااااتئناا رصااااال يف اسااااتئناا ااالحكااااام الصااااادر .يف دعاااااوي   

 س  ل  وعلته.املطالبات البسيطة. أسا

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

الطعااان علااات قااارار  ناااة تساااوية وحااال املنازعاااات التامينياااة أماااام احملك اااة   - 22

االبتدائية امل تصة قي يا. تقيده بذات طلباات اخلصاوم اخلتامياة أماام اللجناة      

صااوم تعااديل طلباااتهم امااام احملك ااة  ااا  ماان حيااث القي ااة. ال يقباال ماان اخل 

جياوز قي ة الطلبات اخلتامية أمام اللجنة. أساس  ل  وعلته . قضال احلكم 

 بعدم قبول طل  زياد  قي ة التعويض ع ا أبدى امام اللجنة. صحيح. 

  

 612 75 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  595)الطعن رقم   

ز الطعاان يف أحكااام حمك ااة الاانقض بااني طريااق ماان طاارق    األصاال عاادم جااوا  - 23

الطعااان. االساااتثنال. جاااواز الطعااان بطرياااق الت ااااس إعااااد  النظااار يف األحكاااام    

الصادر  منها يف أصل النزاع. وجو  ان يبنت علات حالاة مان احلااالت املنصاوص      

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. األحكااام     169ماان  3، 2، 1عليهااا يف البنااود  

 حمك ة النقض يف أصل النزاع يف هذا اخلصوص. مقصودها  .  الصادر  من

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  21)الت اس إعاد  النظر رقم   

حصول امللت   بعد صدور احلكم علت أوراق قاطعة يف الدعوى كان خص ه  - 24

 3/  169. املااد    قد حال دون تقدنها كحالة من حاالت الت اس إعاد  النظر

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. شاارا  لاا  . . عاادم تقااديم الورقااة بساا  إه ااال     

 امللت   أو نتيجة أرعال الغري دون خص ه ال يتوارر به تل  احلالة.

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  21)الت اس إعاد  النظر رقم   

ماان  1/  169الت اااس إعاااد  النظاار يف معناات املاااد  الغاا  الااذي ينااب  عليااه  - 25

قانون احجرالات املدنياة. مقصاوده. وجاو  أن يقاع إان حكام لصااحله وأن        

يكون خاريا علت اخلصم االخر. ما تناولته اخلصومة وكان حمال أخاذ ورد   

 بح طرريها ال يندرج ض ن الغ  يف هذا اخلصوص. مثال.

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021سنة ل 21)الت اس إعاد  النظر رقم   
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 طــعــن

 الصفحة القاعدة

26 - 

 

 

 

- 

جاااواز الطعااان بطرياااق الت ااااس إعااااد  النظااار يف االحكاااام الاااص تصااادرها      

حمك ااة الاانقض  يف أصاال الناازاع. وجااو  ان يبناات االلت اااس علاات احاادى         

ماان قااانون   169املاااد  ماان  3،  2،  1احلاااالت املنصااوص عليهااا يف البنااود   

 احجرالات املدنية. أساس  ل . 

االحكام الصادر  من حمك ة النقض  يف أصال النازاع يف هاذا اخلصاوص.     

 مقصودها . 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

27 - 

 

 

- 

ح .ااا أن جااواز أن تعاادل حمك ااة الاانقض عاان حكاام .ااا اسااتثنالا  متاات تااب    

معلومات خاطئة أو سهو غري مقصود  ي طابع مادي قد شاا  تناو.اا الطعان    

 ترت  عليه احلكم علت خالا القانون بعدم قبوله أو سقوا احلق ريه. 

 مثال للعدول عن حكم كان قد قضت خطا بعدم جواز الطعن لقلة النصا . 

  

 678 83 (5/7/2021 جلسة-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

اغفال احملك ة الفصل يف بعض الطلبات املوضوعية. سبيل تداركه. العاود    - 28

إىل  ات احملك ااة الااص أصاادرت احلكاام. عاادم جااواز الطعاان علاات احلكاام 

 .ذا السب . أساس  ل . مثال.

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

جو  حتقق املصلحة يف الطعن يف احلكم. مناطها. أن يكاون احلكام قاد    و - 29

أضر الطاعن تكم عليه بش  خلص ه أو مل يقض له بكل طلباته أو جاال  

غري مت شي مع املركز القانوني الذي يدعيه  ا يرتت  عليه مان أثاار تياث    

تحلال  يكون من شانه إنشال التزامات جديد  او احبقال علت التزامات يريد ال

منها أو حرمانه من حق يدعيه سوال وردت هذه القيود يف منطوق احلكام أو  

 أسبابه. مثال. 

  

 885 110 (7/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  677،  712)الطعنان رق ا   

الادعوى بالطلباات الع اليااة مقادر  القي ااة دائ اا . وجااو  الرجاوع إىل عناصاار       - 30

تنظيم عالقات الع ل ولوائح وأنظ ة صاح  الع ل ولو مل  حتديدها يف قانون

ين  عليها يف عقد الع ل. مؤدى  ل . ال عب  يف هذا اخلصوص  ا يذكره 

املدعت من حتديد لعناصر طلباته. التزام احملك ة بالتصدي مان تلقاال  اتهاا    

 لتكييأ الطلبات التكيأ القانوني الصحيح. علة  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  247)الطعن رقم   
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 ـنطــعـ
 طــعــن

 الصفحة القاعدة

31 - 

 

 

- 

طل  العامل البقال يف املسكن العي  امل ص  له حلح استيفال مستحقاته 

أو اياااداعها حلساااابه خزيناااة وزار  املاااوارد البشااارية والتاااوطح. مااان ملحقاااات  

 يدخل يف تقدير قي ة الدعوى. أساس  ل . مثال. املستحقات الع الية. ال 

تقدير الطل  بقي ة بدل االجيار السانوي متات كاان املساكن ماؤجرا  ولاي        

إلوكا  لصاح  الع ل وطل  إخالل العامال مناه أو طلا  العامال البقاال رياه       

 يف مواجهة املؤجر. أساس  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021لسة ج-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 247)الطعن رقم   

قيام سب  من أسبا  عدم الصالحية يف أحد قضاا  حمك اة الانقض الاذين      - 32

أصدروا احلكام يف الطعان باالنقض جيياز لل صام أن يطلا  لادى حمك اة         

النقض الغاال هاذا احلكام وإعااد  نظار الطعان أماام دائار  أخارى ال يشارتك           

مان قاانون    1/  114اد  ريها القاضي الذي قام به ساب  عادم الصاالحية. املا    

احجرالات املدنية. اعتباره  ثابة دعوى بطالن أصليه ال ختضع مليعااد الطعان   

  بالنقض.

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

33 - 

 

- 

ماان  1/  114إباادال الاارأي املوجاا  لعاادم صااالحية القاضااي يف معناات املاااد     

 جرالات املدنية. مقصوده. أساس  ل  وعلته.قانون اح

عدم استقامة تلا  العلاة وطبيعاة االحكاام الاص تصادرها حمك اة الانقض.         

ماؤدى  لا . إصاادار حمك اة الانقض لقضااال ال حياول دونهاا والفصاال يف أي       

 طعن ال حق يف  ات النزاع بح اخلصوم أنفسهم. 

  

 932 117 (27/9/2021سة جل-ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

ساابق نظاار القاضااي يف الاادعوى املوجاا  لعاادم صااالحية .ااا يف دعااوى أخاارى.   - 34

شرطه. أن تكون يف مرحلة أو درجة أخرى. عدم حتققه لاو كاان نظرهاا يف    

نف  الدرجة. مؤدى  ل  عدول إحدى دوائر حمك ة النقض عان حكام .اا    

صاالح أن يكااون سااببا لطلاا  ال ننااع نظااره ورصااله ريااه ماان  ات الاادائر . ال ي

بطالنه و إعاد  نظره أمام أخرى استنادا لعدم صاالحية الادائر  الاص رصالي     

 ريه بعد العدول عنه. علة  ل .

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

ع االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااو        - 35

الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60
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 ـنطــعـ
 طــعــن

 الصفحة القاعدة

35 - 

 

- 

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 ي االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.القاض

اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  

 االستئناا أساس  ل .

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

36 - 

 

- 

 

 

- 

لنقض إ ا االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا غااري قابلااة للطعاان بااا    

 كاني قي ة الدعوى ال جتاوز مخس ائة الأ درهم. 

تقاادر قي ااة الاادعوى يااوم ررعهااا وياادخل يف التقاادير مااا يكااون مسااتحقا  يااوم    

ررعهااا ماان الفائااد  والتضاا ينات والريااع واملصاارورات وغريهااا ماان امللحقااات      

 املقدر  القي ة.

مقام تقادير   ما يستحق منها بعد  ل  ال يضاا إىل قي ة الطلبات االصلية يف

بتعااديل  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  24قي ااة الاادعوى. املاااد  

يف شااانن الالئحاااة   2018لسااانة  57بعاااض أحكاااام قااارار  لااا  الاااوزرال   

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

مان قارار  لا      24يض عان االضارار. غاري مقادر القي اة . املااد        طل  التعو - 37

لسانة   57بتعديل بعض أحكام قرار  ل  الاوزرال   2020لسنة 33الوزرال 

. 2021لساانة  75الواجبااة التعاايح قباال سااريان قاارار  لاا  الااوزرال   2018

ألاأ درهام .    500000تض ن الطلبات طلباا باه جيعال قي اة الادعوى جتااوز       

 كم الصادر ريها. جائز.الطعن علت احل

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

الطعاان علاات قاارار  نااة تسااوية املنازعااات التامينيااة. وجااو  أن يكااون أمااام      - 38

احملك ة االبتدائية امل تصة قي يا  بنظر النزاع. تض ن الطلباات أماام اللجناة    

لااها غااري مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق طلباا  بااالتعويض جيع 

ويدخلها يف اختصاص الدوائر الكلية. إقامة الطعن علت القرار الصاادر رياه   

أماااام الااادائر  ا زئياااة لل طالباااات البسااايطة وتصااادى األخاااري  ومااان بعااادها  

حمك اااة االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا  نقضاااه    

 ك ة االبتدائية الكلية.واححالة إىل احمل

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   
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 ـنطــعـ
 طــعــن

 الصفحة القاعدة

قرار قاضي التنفيذ تفظ امللأ نهائيا  لت ام التنفيذ وتعلاق املنازعاه حاول ماا      - 39

التنفياذ مان عدماه.     إ ا قد استك ل وتقيد  نطوق السند التنفياذي موضاوع  

منازعه موضوعية جياوز الطعان باالنقض علات احلكام الصاادر ريهاا. أسااس         

 لاا  وعلتااه. النعااي بكونهااا متعلقااة بااإجرالات التنفيااذ إااا ال جيااوز الطعاان     

بالنقض علت االحكاام الصاادر  عان حمااكم االساتئناا ريهاا ع اال  باملااد          

  من قانون احجرالات املدنية. علت غري أساس. 173

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

مثال حلكم صادر من حمك ة الانقض يف حتدياد منطاوق الساند التنفياذي       - 40

ااا باساتك ال    القيااد  العاماة لشارطة أباو      الصادر بالزام ا هة احدارية ااا  

املؤهاال العل اااي   بعااد حصااوله علااات   ماااالزمإجاارالات ترقيااة الطااااعن لدرجااة    

املطلااو  وعاادم اجتياااز األخااري لباااقي احجاارالات وعاادم اسااتحقاقه الرتقيااة        

 استنادا لذل .

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

عدم جواز الطعن يف احلكام إان قبلاه صاراحة أو ضا نا  أو إان قضات لاه          - 41

وحاده للحكام دون املادعي علياه. عادم جاواز طعان         بطلباته. استئناا املدعت

األخري بالنقض علت احلكم الصادر يف االستئناا إال يف حدود ما قضاي باه   

حمك ة االستئناا من زياد  ملا قضت باه احلكام االبتادائي الاذي قبلاه ومل      

 يستننفه وصار حائزا لقو  األمر املقضي به بالنسبة له. مثال.   

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  285، 284)الطعنان رق ا   

42 - 

 

- 

 

 

- 

اختصاااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي يااا  بالاادعاوى الااص ال جتاااوز قي تهااا 

 ا.درهم والطلبات العارضة املقدمة ريها أيا كاني قي ته ألأمخس ائة 

الااص جتاااوز قي تهاااا   قي يااا  بالاادعاوى    ةاختصاااص الاادوائر ا زائيااة العادياا    

درهم وال تزيد علت عشر  ماليح والطلباات العارضاة املقدماة     ألأمخس ائة 

 .قي تها ريها أيا كاني

كل استئناا للحكام الصاادر يف    عندرهم  ألأوجو  سداد تامح مقداره 

دعاوى املطالبات البسيطة إ ا كاني قي ة الدعوى تتجاوز النصا  االنتهائي 

للقواعد العامة يف قانون احجرالات املدنية خالرا التنظي ية املقرر يف الالئحة 

  .تامينا يف هذه احلالة ضالص ال تفر موقانون الرسو

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   
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 طــعــن

 الصفحة القاعدة

م خيرجهاا  ها در ألأى مبل  مخس ائة جتاوز قي ة الطلبات اخلتامية يف الدعو - 43

عدم خضوع احلكم الصادر حجارالات   البسيطة.من نطاق دعاوى املطالبات 

وجاو  ساداد تاامح     بينهاا ى ومان  واستئناا االحكام الصاادر  يف تلا  الادع   

املقابال لعادم ساداد     االستئنااقضال احلكم بعدم قبول  . درهم ألأمقداره 

وجاا  نقضااه ونقااض احلكاام    يالقااانون التااامح املااذكور. خطااا يف تطبيااق    

 . ل  علةاألصلي  االستئنااالصادر يف 

  

 1027 130 (6/10/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  251)الطعن رقم   

الطعااان علااات األحكاااام الصاااادر  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة . ايزهاااا    - 44

وارد  يف قااانون بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العامااة لطاارق الطعاان الاا 

مان  6احجرالات املدنية والئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26قرار مسو رئي  دائر  القضاال رقام   

 البسيطة. مثال. 

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -ق. أ مدني ع الي 15س 2021لسنة 278)الطعن رقم   

   اد الـطـعـنمـيـعـــ -2  

1 - 

 

- 

 

 

- 

إعالن املدين لش صه بنمر األدال الصادر ضده ورق الطرق املبينة يف الالئحة 

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية.جوازاستئناره خالل مخسة عشر يوما.

صاادور األماار بااالزام املؤسسااة املطعااون ضاادها األوىل وهااي مؤسسااة ررديااة       

إعالن األخاري باه بطرياق النشار دون إعالناه       ومالكها املطعون ضده الثاني و

 لش صه ينفتح به ميعاد الطعن عليه باالستئناا.أساس  ل  وعلته. 

قضااال احلكاام بااررض الاادرع بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقريريااه بعااد      

  امليعاد.صحيح.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

عاابه بتاااريخ إيااداع صااحيفة االسااتئناا لاادى مكتاا  إدار  الاادعوى مااا مل   ال 

 يكن مصحوبا  بسداد الرسم لقيده.

وجو  أن تقأ احملك ة علت تااريخ إمكانياة دراع الرساوم القضاائية. ثباوت       

تاانخر سااداد الرساام نتيجااة سااهو ماان مكتاا  إدار  الاادعوى أو عاادم تااورري         

  مثال. االستئناا. إمكانية الدرع ننع القضال بسقوا احلق يف
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 الصفحة القاعدة

منازعااة الطاااعن رااإن تاانخر سااداد الرساام كااان بسااب  عطاال رناات يف تقنيااة      - 2

النظام االلكرتوني وقضاال احلكام بساقوا احلاق يف االساتئناا للتقريرباه       

بعد امليعاد دون بيان ما إ ا كان سب  تنخر سداد رسام االساتئناا يعاود إىل    

  إدار  الدعوى الذي مل يورر للطاعنة إمكانية الادرع االلكرتوناي أم   مكت

 قصور.. يعود للطاعنة

  

 64 6 (12/1/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2020لسنة  46)الطعن رقم   

األصاال سااريان مواعيااد الطعاان يف االحكااام ماان تاااريخ صاادورها. االسااتثنال.   - 3

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. سااريان  152حاالتااه. ورودهااا حصاارا  يف املاااد  

امليعاد مان تااريخ احعاالن ريهاا. تعلاق تلا  املواعياد بالنظاام العاام. تقضاي باه            

 احملك ة من تلقال نفسها. مثال. 

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1400،871)الطعنان رق ا   

ريان ميعاد الطعان يف االحكاام. وجاو     عدم االعتد بنظرية العلم اليقينت لس - 4

إعاااالن احلكااام لبااادل ساااريان ميعااااد الطعااان علياااه يف احلااااالت الاااص يبااادأ    

باحعالن. مؤدى  ل . علم احملكوم عليه أمام التنفياذ بااحلكم ال يغنات عان     

اعالنه به النفتا  ميعاد الطعن.  ثبوت عدم اعالنه جيعل با  الطعن باالنقض  

 ال زال مفتوحا . 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482الطعن رقم )  

االسااتئناا الفرعااي. وجااو  تقدنااه يف ا لسااة األوىل املقاارر  أمااام مكتاا     - 5

حتضري الدعوى. حضور املطعون ضده الثاني بتل  ا لسة وطلبة التصريح له 

ياوم التاالي لتلا     بقيد االستئناا الفرعي وسداد الرسم ثام قياماه بقياده يف ال   

ا لسة جيعله غاري مقباول.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار يوجا           

 نقضه والقضال بعدم قبوله. 

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 60،50)الطعنان رق ا   

الطعاان بااالنقض. وجااو  أن يااودع الطاااعن خزانااة احملك ااة عنااد أدال الرساام    - 6

لطعن مبل  ثالثة ألأ درهم علت سبيل التانمح خاالل ثالثاة أياام ع ال      املقرر ل

تالية لتااريخ  إياداع صاحيفة الطعان لادى مكتا  إدار  الادعوى. أسااس  لا           

وعلته . ال يغنت عن  ل  سدادها بعد روات امليعااد .. تراخياه يف سادادها بعاد     

  ل  امليعاد يرت  عدم قبول الطعن. مثال. 

  

 852 104 (26/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  705)الطعن رقم   
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 ـنطــعـ
 طــعــن

 الصفحة القاعدة

عدم احتسا  يوم احعالن أو حدوي االمار املعتاب يف نظار القاانون متات عاح        - 7

للحضااور أو حلصااول احجاارال ميعااادا  مقاادرا  بااليااام أو بالشااهور أو بالساانح.    

وم األخااري ريااه. امتااداده إىل اول يااوم إ ا صااادا   انقضااال امليعاااد بانقضااال الياا 

 اليوم األخري عطلة رمسية. أساس  ل . 

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

قضااال احلكاام بسااقوا احلااق يف االسااتئناا للتقرياار بااه بعااد امليعاااد دون أن   - 8

ادا عطلااة رمسيااة ري تااد امليعاااد إىل يااوم  يفطاان  إىل أن اليااوم األخااري قااد صاا 

الع اال الااذي يليااه والااذي   ريااه التقرياار بااالطعن.  خطاان يف تطبيااق القااانون      

 يوج  نقضه واححالة.

  

 867 106 (1/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  228)الطعن رقم   

ور احلكام  تقديم طل  الرجاوع بعاد انقضاال أكثار مان سانة مان تااريخ صاد          - 9

 187البااات املطلااو  الرجااوع عنااه جيعلااه غااري مقبااول أساااس  لاا  . املاااد          

بتعاديل بعاض أحكاام     2021لسانة   15مكررا  من املرسوم بقانون احتادي 

 . مثال. 1992لسنة  11قانون احجرالات املدنية الصادر بالقانون 

  

 1045 133 (11/10/2021جلسة -ق . أ إجيارات 15س  2021لسنة  1)طل  رجوع رقم   

مثال لطل  رجوع غري مقبول لعدم تاوارر حالاة مان احلااالت املنصاوص عليهاا        - 10

 15مكررا  من قانون احجرالات املدنية معدل باملرسوم  بقاانون   187باملاد  

 . 2021لسنة 

  

 1148 148 (20/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  34م )طل  رجوع رق  

   فــة والـمـصـلـحــة فـي الـطـعـنالـصـ -3  

1 - 

 

 

 

 

 

- 

نسبية أثار الطعان مؤداهاا  أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال جياتح باه إال           

علت من ررع عليه. االستثنال. االحكام الصادر  يف موضوع غري قابل للتجزئة 

أو يف التاازام التضااامن أو يف دعااوى يوجاا  القااانون ريهااا اختصااام اشاا اص      

. ملن روت ريها ميعااد الطعان مان احملكاوم علايهم أو قبال احلكام أن        معينح

يطعن ريه اثنال نظر الطعن املرروع يف امليعاد من أحد زمالئه منضا ا إلياه يف   

 طلباته و إال أمرت احملك ة باختصامه يف الطعن. علة  ل . 

النعي املتعلق بنن حمك ة االساتئناا قاد الزماي الطااعن باختصاام املطعاون       

 ا الثالث والرابع وهو ما يعاد منهاا توجيهاا لل صاوم بارغم أن احلكام       ضده

  صادر يف التزام بالتضامم. غري مقبول.

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25،   2020لسنة 273)الطعنان رق ا   
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 تـصـحـيــح طــلـــبــ  ـنطــعـ
 طــعــن

 الصفحة القاعدة

املصلحة يف الطعن يف احلكم. مناطها. أن يكاون احلكام قاد    وجو  حتقق  - 2

أضر الطاعن تكم عليه بش  خلص ه أو مل يقض له بكل طلباته أو جاال  

غري مت شي مع املركز القانوني الذي يدعيه  ا يرتت  عليه مان أثاار تياث    

يكون من شانه إنشال التزامات جديد  او احبقال علت التزامات يريد التحلال  

أو حرمانه من حق يدعيه سوال وردت هذه القيود يف منطوق احلكام أو   منها

 أسبابه. مثال. 

  

 885 110 (7/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 677 ، 712)الطعنان رق ا   

   أثــــــر الطــعــــــن -4  

1 - 

 

 

 

 

- 

حياتج باه إال    نسبية أثر الطعان. مؤداهاا. أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال       

علت مان رراع علياه. االساتثنال. إرااد  اخلصام مان الطعان املرراوع مان غاريه أو            

االحتجاج عليه بالطعن املرروع علت غريه. حاالت  ل . االحكاام الصاادر  يف   

موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضاامن أو يف دعاوى يوجا  القاانون     

 ريها اختصام اش اص معينح. علة  ل .

دي  ل . صدور احلكام علات مادينح متضاامنح وطعان أحادهم رياه دون        مؤ

الباقح يرتت  علات نقاض احلكام بالنسابة للطااعن نقضاه  كاذل  بالنسابة         

 لألخرين ولو مل يطعنوا.   

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871ق ا )الطعنان ر  

 تـصـحـيــح طــلـــب

از إجرال أي تغايري أو حاذا او تعاديل يف البياناات الاوارد  يف الساجل       عدم جو - 1

العقاري إال  وج  حكم قضائي نهائي صادر عن حمك ة  تصة أو بنال 

علت طل  كتابي إن له احلق يف  ل  مشافوعا  باملساتندات االصالية الدالاة     

 علاات التغاايري والتعااديل . جااواز أن يقااوم السااجل العقاااري بتصااحيح األخطااال      

املادية الثابتة بيقح يف صحائأ السجل من تلقال نفسه أو بنال علت طل   وى 

شاانن. عاادم جااواز إجاارال التصااحيح بعااد القيااد إال بعااد اخطااار  وي الشاانن.       

  أساس  ل  وعلته.

  

  
 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم 
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 جـــــوعتـصـحـيــح ــ طــلـــب ر طــلـــب
 طلب تصحيح

 الصفحة القاعدة

صالحية التصحيح املقرر  للسجل العقاري. نطاقها. األخطال املادية يف إحدى  - 2

بيانات السجل العقاري. عدم امتادادها إىل تلا  الاص مان شاننها تغايري ا.وياة        

الكاملاة مللكياة الوحاد  العقارياة املساجلة بعاد اساتيفال إجارالات تساجيلها.          

القضال بعد رراع االمار إلياه مان املتضارر يف هاذه احلالاة  األخاري .         اختصاص 

 التزام احلكم هذا النظر. صحيح.

  

  
 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم 

وجو  امتناع القاضي عن نظر دعوى سبق له نظرها يف مرحلة سابقة وأبدى  - 3

أساس  ل  وعلته. ثبوت اشرتاك أحاد القضاا  يف   رأيا  أو أصدر حك ا ريها. 

قاارار التصااحيح يف احلكاام الصااادر يف االسااتئناا املقااام عاان  لاا  القاارار.      

 يبطله. تعلقه بالنظام العام. مثال. 

  

  
 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم 

يقااع يف حك هااا ماان  جااواز أن تصااحح احملك ااة الااص أصاادرت احلكاام مااا  - 4

أخطااال ماديااة تثتااة كتابيااة أو حسااابية يغااري مرارعااة بنااال علاات طلاا  أحااد      

اخلصااوم أو ماان تلقااال نفسااها. عاادم امتااداده اىل األخطااال غااري املاديااة. أساااس 

  ل  وعلته.

  

  
 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم 

املااادى يف احلكاام تغايري أو اسااتبدال اشاا اص  تضا ن طلاا  تصااحيح اخلطان    - 5

اخلصاااومة االصااالية بنشااا اص أخااارين مل خيتصااا وا يف الااادعوى ومل تااارد     

أمسااارهم ريهااا خيرجااه عاان نطاااق طلاا  تصااحيح اخلطاان املااادي يف احلكاام    

 من قانون احجرالات املدنية وجيعله غري مقبول. مثال. 137املقصود باملاد  

  

  
 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم 

 رجـــــوعطــلـــب 

تقديم طل  الرجاوع بعاد انقضاال أكثار مان سانة مان تااريخ صادور احلكام            - 1

 187البااات املطلااو  الرجااوع عنااه جيعلااه غااري مقبااول أساااس  لاا  . املاااد          

بتعاديل بعاض أحكاام     2021لسانة   15مكررا  من املرسوم بقانون احتادي 

 . مثال. 1992لسنة  11ن احجرالات املدنية الصادر بالقانون قانو

  

 1047 133 (11/10/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  1)طل  رجوع رقم   
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 رجـــــوع ــ طــلـــب عـــــارض طــلـــب
 طلب رجـــوع

 الصفحة القاعدة

2 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 جارد إياداع الصاحيفة وإن تراخاي     اعتبار الادعوى مرروعاة ومنتجاة ألثارهاا     

 سداد الرسم.

الطعن بالنقض . وجو  إيداع الرسم خالل ثالثة أيام ع ال مان تااريخ   إياداع     

 الصحيفة.  

الطعن باالستئناا. اعتبار تاريخ سداد الرسام عناه ومان ثام القياد يف الساجل       

هااو التاااريخ الااذي يعتااد بااه عناااد احتسااا  مواعيااده. ال عااب  بتاااريخ إياااداع          

 صحيفة لدى مكت  إدار  الدعوى. أساس  ل .ال

قضااال احلكاام باعتبااار إيااداع االسااتئناا كاانن مل يكاان علاات سااند ماان أن  

سداد رسم االستئناا قد   بعد ثالثة أيام من تاريخ  إيداع الصحيفة بالرغم 

ماان سااداده داخاال ميعاااد الااثالثح يومااا  املقاارر  للطعاان باالسااتئناا. خطاان يف     

 ج  نقضه واححالة. علة  ل . تطبيق القانو . يو

  

 1058 135 (19/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  171)الطعن رقم   

مثال لطل  رجوع غري مقبول لعدم تاوارر حالاة مان احلااالت املنصاوص عليهاا        - 3

 15مكررا  من قانون احجرالات املدنية معدل باملرسوم  بقاانون   187باملاد  

 . 2021لسنة 

  

 1148 148 (20/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  34)طل  رجوع رقم   

 طــلـــب عـــــارض

التاازام احملك ااة قباال القضااال بعاادم قبااول الاادعوى لعاادم سااداد الرساام باانن      - 1

تكلااأ املعناات باااألمر بسااداده أو بتك لااة سااداد الرساام يف حااال نقصااانه.        

قبااول الطلاا  العااارض لعاادم سااداد  أساااس  لاا  وعلتااه. قضااال احلكاام بعاادم

رمسه دون أن يسبقه إصدار االمر بتكليأ الطال  بسداده ثم امتناعه. خطن 

 يف تطبيق القانون. 

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ق. أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  109،128)الطعنان رق ا    

صاة  متت انعقد االختصاص لل حك اة بنظار الادعوى االصالية أصابحي  ت      - 2

كاااذل  بنظااار الطلااا  العارضاااي الاااذي تاااواررت شاااروا قبولاااه  ولاااو كاااان 

موضوعه ال يدخل تس  األصل يف اختصاصها. مؤدى  لا  . طلا  املقاصاة    

القضاااائية املقااادم مااان املااادعي علياااه بطرياااق الطلااا  العاااارض ينعقاااد بشاااننه  

 االختصاص لل حك ة الص تنظر الدعوى االصلية أيا كان سببه.

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ق. أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  109،128ا  )الطعنان رق   
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 عـقـــدطــلـــب عـــــارض ــ 
 طلب عـــارض

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

 

 

- 

 386املقاصااة القانونيااة واملقاصااة القضااائية. مقصااوده ا يف معناات املااادتح     

ة أن يت ساا  ماان قااانون املعااامالت املدنيااة. املقاصااة القانونيااة. كفاياا    370،

املدين ريها صراحة أو ض نا  أمام حمك ة املوضوع دون حاجة اىل  إجرالات 

 معينة.

املقاصة القضائية. وجو  أن يطلبها اخلصم إماا بادعوى مساتقلة وإماا بطلا       

عارض باحجرالات املعتاد  لررع الدعوى أو بطل  يقدم شافاهة يف احملك اة   

داد الرسام املساتحق عناه.    تضور اخلصم ويثبي يف حمضارها ماع وجاو  سا    

 مثال. 

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ق. أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  109،128)الطعنان رق ا    

نقض احلكم يف جزل منه نتد إىل باقي أجزال احلكام ماا دام مثاة ارتبااا      - 4

وتبعيااة بااح ا اازل املنقااوض وبقيااة اجزائااه. نقااض احلكاام يف جزئااه املتعلااق     

رض من املدعي عليه باملقاصة القضائية يف طعناه يساتتبع  نقضاه    بالطل  العا

يف احلكم الصادر يف الدعوى االصلية من املدعي. أثر  ل  . وجو  احلكم 

بانتهال اخلصومة يف الطعان املقاام مان املادعي طعنااعلت احلكام الصاادر يف        

 الدعوى االصلية.

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ي ع اليق. أ مدن 15س  2021لسنة  109،128)الطعنان رق ا    

 (ع  )
 عـالمــة تـجـاريـــة ــ عـمـــن ــ عـقـــد

 عـقـــد

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة :

ــــاد  - 1 ــــد وانعق ــــان العق  أرك
 

 أنــــــــــــــــواع مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــود : - (7)
 

 تكييـــف العقـــد وتفســـ   - 2
 

 الــــــــــــــــــــــــــــرهنعقــــــــــــــــــــــــــــد  - (أ)
 

ـــــــــــد - 3 ـــــــــــدين العق  تع
 

ـــــــــــــــــــــــــــد   - ( ) ـــــــــــــــــــــــــــةعق  املرال
 

ـــــرأ - 4 ـــــد ث ـــــذ  العق  وتنفي
 

ـــــــــــــــد   - (ج) ـــــــــــــــر عق ـــــــــــــــرض املص  الق
 

ــــد وانف - 5 ــــع العق ــــاخفس   س
 

ــــــــــــــــــــــــــد   - (د) ــــــــــــــــــــــــــاطحةعق  املس
 

ـــــــــــالن العقـــــــــــد - 6  بط
 

 الكفالـــــــــــــــــــــــــــةعقـــــــــــــــــــــــــــد   - (اه)
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

   أركــان العـقــــد وانـعـقـــــاد  -1  

1 - 

- 

 

- 

 

 

- 

   . مقصودهمن قانون املعامالت املدنية 186،  185 معنت املادتح التغرير يف

السكوت ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعتب تغريرا  إ ا ثبي أن من غارر باه ماا    

 كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة أو هذه املالبسة.

الغ  املفسد للرضا يف العقود. وجاو  أن يكاون ولياد إجارالات احتيالياة أو      

ئل من شننها التغرير باملتعاقد تيث تشو  إرادته وال جتعلاه قاادرا  علات    مسا

 احلكم علت األمور حك ا  سلي ا .

 ارد الكااذ  ال يكفااي للتاادلي  مااا مل يثبااي بوضااو  أن املاادل  عليااه مل  

 يكن يستطيع استجالل احلقيقة بالرغم من هذا الكذ . 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة - ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

وجو  إثبات أن العقد قد   بغنب راح  حتت نكان ملان غارر باه أن يطلا        - 2

 رس ه.  أساس  ل .
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 3

 ي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال.متت اقام
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

4 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إليه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال 

 يقوم به العقد بينه ا. 

ياااع علااات العااارض تارخياااا لبداياااة الع ااال متااات تضااا ن        اعتباااار تااااريخ التوق 

نصاعيقضي ببدل الع ل  جارد قبولاه. وإال يرتاخاي بادره إىل التااريخ احملادد       

 ريه.

تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن   

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -يق . أ مدني ع ال 15س  2021لسنة 252)الطعن رقم   

   وتفــس   الـعـقـــد فتكــييـــ -2  

تكييأ العقود وإعطائها األوصاا القانونية الصحيحة. مان مساائل القاانون     - 1

  الص يتعح علت حمك ة النقض أن تعرض .ا.
  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

رهاام الواقااع يف الاادعوى وتقاادير أدلتهااا وتفسااري العقااود واحتفاقيااات وسااائر        - 2

احملررات. من سلطة حمك ة املوضوع  اا تاراه أورات  قصاود عاقاديها. ماا       

   دامي مل خترج عن املعنت الذي حتت له عباراتها أو جتاوز املعنت الظاهر .ا.

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 50، 60)الطعنان رق ا  

الكفالااة تاادورمع االلتاازام األصاالي وجااودا  وعاادما . تنقضااي بانقضااائه سااوال     - 3

بالورااال أو بتجديااده بتغاايري احااد عناصااره مااا مل يتفااق علاات بقائهااا ضااامنة         

 ملصلحة الكفيل.  لاللتزام ا ديد. وجو  تفسريها تفسريا  ضيقا 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

تكييااأ العقااود. العااب  تقيقااة الواقااع والنيااة املشاارتكة الااص اجتهااي إليهااا    - 4

إراد   املتعاقدين دون االعتداد بااللفا  الص صيغي بها. تست لصه احملك ة 

 ومالبساتها. من واقع الدعوى  و رورها 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

حتصيل رهام الواقاع يف الادعوى وتفهام نصاوص العقاود وتفساريها والشاروا          - 5

 امل تلأ عليها واست الص مض ونها من سلطة حمك ة املوضوع.  
  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

اسااااات الص ثباااااوت أو نفاااااي انصاااااراا احراد  املشااااارتكة لل تعاقااااادين إىل  - 6

 التحكيم من مسائل الواقع. تستقل بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا .
  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

ناازاع مباشاار  إىل التحكاايم ا بعااد  الاان  يف العقااد علاات انااه ا جيااوز إحالااة ال  - 7

رشل احجارالات الودياة حنهاال النازاع. مفااده. اتفااق الطاررح علات أحقياة أي          

منه ا بإحالة ما قد ينشن من نزاع إىل التحكيم. إقامة الطاعنة الدعوى اماام  

القضال ودرع املطعاون ضادها صاحيحا  بعادم قبو.اا لالتفااق علات التحكايم         

نعت الطاعنة بنن االتفااق علات التحكايم جوازياا       وقضال احلكم به. صحيح.

ولي  وجوبيا  وهو ما جييز .ا إقامة الدعوى اماام القضاال ع. ىل غاري أسااس.     

 أساس  ل  وعلته.

  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

   تكييأ العقد من سلطة حمك ة املوضوع. - 8

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

   تـعـديــن الـعـقـــد -3  

عدم جواز تعديل احلقوق وااللتزامات الوارد  بعقد الع ل إال  وارقة طررياه.   - 1

 أساس  ل  وعلته. 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

جااواز االتفاااق علاات تعااديل عقااد الع اال صااراحة أو ضاا نا  ولااو تعلااق التعااديل       - 2

باالجر. إجرال صاح  الع ل تعديال علت أحكام العقاد وملحقاتاة واسات رار    

العامل علت رأس الع ل وتقاضيه االجر املعدل دون اعرتاض . اعتباره موارقاة  

  نية علت التعديل. مثال.ض

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

   ــيـذ وتنف الـعـقـــد ـرثــــأ -4  

العقد قانون املتعاقادين ال جياوز ألي مان طررياه أن يساتقل بنقضاه أو تعديلاه         - 1

د خطاان يف تطبيااق  متاات وقااع صااحيحا . اخلطاان يف تطبيااق نصااوص العقااد يعاا     

 القانون. إا خيضع لرقابة حمك ة النقض. مثال. 

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 500، 391)الطعنان رق ا   

ورود اسم شركة معينة يف صدر أو مقدمة عقد معح وتوقيع ش   أخر يف  - 2

  الشركة بصارا   يل العقد قرينة علت أن من وقعة إمنا وقعة باسم وحلسا

 النظر عن اقرتان امسه بامسها إو إضارتها إليها. 

  

 625 77 (28/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  614)الطعن رقم   

حق صاح  الع ل يف رسخ عقد الع ل حمدد املد  يف حال وجود عاذر طاارئ    - 3

لات أال جيااوز   يتعلق به. التزامه آنذاك بتعويض العامل ع ا أصابه مان ضارر ع  

مبل  التعويض   وع االجر املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية مان  

 العقد أيه ا أقصر. أساس  ل . 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -أ مدني ع اليق .  15س  2021لسنة 252)الطعن رقم   

4 - 

- 

 

- 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

ه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إلي

 يقوم به العقد بينه ا. 

اعتبااار تاااريخ التوقيااع علاات العاارض تارخيااا لبدايااة الع اال متاات تضاا ن نصاعيقضااي  

 ببدل الع ل  جرد قبوله. وإال يرتاخي بدره إىل التاريخ احملدد ريه.

 تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن  

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 252)الطعن رقم   
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

اسااتحقاق العاماال لالجاار. مناطااه. كفايااة أن يكااون قااد أدي ع لااه أو أعااد       - 5

ع ل. شرطه. أن يكاون عقاد الع ال ماا     نفسه وتفرع له وإن مل يسند إليه أي 

زال قائ ااا  وشاارع يف تنفيااذه بتسااليم العاماال الع اال. اعتبااار صاااح  الع اال يف   

موقااأ طالاا  الفسااخ إ ا مل يااتم تنفيااذ عقااد الع اال بررضااه تسااليم الع اال          

وإخطاره العامل بذل  أو كاني عالقاة الع ال قاد انقضاي مان بعاد علات أياة         

 وترتت  التزامات الفسخ. مثال.  صور  رينقضي التزامه بدرع االجر 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ي ع اليق . أ مدن 15س  2021لسنة 252)الطعن رقم   

   فـســع الـعـقـــد وانـفـسـاخــ  -5  

الشرا الفاسخ الصريح الذي يسل  احملك ة كل سالطة يف تقادير أسابا      - 1

لااة علاات وقااوع الفسااخ الفسااخ. وجااو  أن يكااون بصاايغة صاارحية قاطعااة الدال

 جاارد حصااول امل الفااة املوجبااة لااه دون حكاام قضااائي. الفسااخ املبناات علاات  

عدم الورال باااللتزام املقارر يف القاانون   ياع العقاود. جاوازان يتاوقت املادين         

الفسخ بالورال بالدين إىل ما قبل صدور احلكم النهائي يف الادعوى. خضاوع   

 الفسخ ريه لتقدير القاضي. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4عنان  رق ا )الط  

2 - 

 

- 

 

- 

ماان قااانون  189جااواز أن يعاارض املاادين علاات الاادائن مااا التاازم بندائااه . املاااد  

 احجرالات املدنية. 

من القانون  191/20امللحقات الص جي  أن يش لها العرض ورق ن  املاد   

 قد طلبها من القاضي رعال.  املذكور هي ما يكون اخلصم

املصرورات الوارد  باملاد  املذكور . ال تش ل مصرورات التقاضي . علة  ل . 

  مثال.

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

3 - 

 

- 

عاادم جااواز الرجااوع عاان العاارض وال اساارتداد املااودع بعااد قبااول الاادائن .ااذا       

 ض أو بعد صدور احلكم بصحة العرض وصريورته نهائيا .العر

نعاات الطاعنااة علاات احلكاام املطعااون ريااه التفاتااه عاان طلاا  حااب  مقاباال           

االستث ار وحقها يف عدم التنفيذ. غري مقبول. ما دام قد صدر حكام بصاحة   

 عرضه توقيا  لفسخ العقد وقضت بررض دعوى الفسخ  استنادا له. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

حق كل من املتعاقدين أن حياب  ماا اساتوراه ماا دام املتعاقاد األخار مل يارد         - 4

إليه ما تسل ه منه أو مل يقدم تنمينا  لض ان  ل . انطباق االحكام اخلاصاة  

هذا يف أحوال إحنالل العقود امللزمة للجانبح لسب  من أسابا    تق احلب 

الابطالن أو الفساخ أو احلغااال أو ااحقالاة. أسااس  لاا  . ماؤداه. عادم جااواز أن       

يستع ل البائع حقه يف اسرتداد املبيع إ ا ما انفسخ البيع أو قضت ببطالنه إال 

 خلاصة بذل . بعد أن يؤدي لل شرتى ما هو مستحق عليه ورقا  لألحكام ا

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

-ررض احلكم املطعون ريه وبعد أن قضت ببطالن عقد البيع طل  الطااعن   - 5

حب  املبيع حتت يتسلم ما أداه من مثن وقي ة ما أقامة مان منشانت    -املشرتي

الباائعح علات ساند مان أن طلا        علت قطعة األرض حمل عقد البياع باإ ن مان   

احلب  إا يشرتا أن يكون احلاب  دائنا  تاق مساتحق األدال وأن طلباات    

املشرتي مل يصدر بها حكم نهاائي صااحل للتنفياذ. خطان يف تطبياق القاانون.       

 يوج  نقضه يف هذا اخلصوص وحق الطاعن يف احلب .

  

 173 21 (2/2/2021 جلسة-ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه األرض ورقا  لن  املااد    - 6

من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده بقيام سب  شرعت خيوله  1270

احلق يف وضع يده علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها البنال 

وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان         علت سبيل البقال والقرار

 قي ة األرض. است الص حسن النية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

7 - 

 

 

- 

- 

التزام احملك اة بااحلكم بابطالن حكام التحكايم إ ا وجادت أن موضاوع        

سااائل الااص ال جيااوز التحكاايم ريهااا أو  الفااة للنظااام العااام       الناازاع ماان امل 

 واألدا  بالدولة. 

 النظام العام يف هذا اخلصوص. مقصود   .

الدعوى بطل  رسخ عقد احجيار اا املسااطحة واحخاالل وتساليم العاح بساب       

اححالل بااللتزامات الوارد  بالعقد ااا ال تتصال  صالحة عاماة تتعلاق بالنظاام       

جااواز أن تكااون حماااَل للتحكاايم. الاادرع باابطالن حكاام التحكاايم       العااام.

املؤسااا  علااات أنهاااا مسااانلة تتعلاااق بالنظاااام العاااام يف الدولاااة ال جياااوز ريهاااا     

 التحكيم. علت غري أساس. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة قاعدةال

احقالااة يف العقااود. اامهااا باحجيااا  والقبااول يف اعلاا  أو بالتعاااطي متاات        - 8

كان املعقود عليه قائ ا  موجاودا  يف ياد املتعاقاد وقاي احقالاة  شارطها. رضاا        

املتعاقدين. است الصه. من مسائل الواقع تستقل بها حمك ة املوضاوع. متات   

 كان سائغا . مثال.

 ة رسخ للعقد بالنسبة لل تعاقدين. وعقد جديد يف حق الغري. اعتبار احقال

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  50، 6)الطعنان رق ا   

ثبوت انفساا عقد املقاولة بالتقايال وباتفااق تساوية باح املتعاقادين جيعال مان         - 9

 لكفاالت. صحيح.طل  املقاول ااا املطعون ضدها األوىل اا باسرتداد ا
  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  50، 6)الطعنان رق ا   

10 - 

- 

 

- 

 

 

- 

   . مقصودهمن قانون املعامالت املدنية 186،  185التغرير يف معنت املادتح 

السكوت ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعتب تغريرا  إ ا ثبي أن من غارر باه ماا    

 العقد لو علم بتل  الواقعة أو هذه املالبسة. كان ليبم

الغ  املفسد للرضا يف العقود. وجاو  أن يكاون ولياد إجارالات احتيالياة أو      

مسائل من شننها التغرير باملتعاقد تيث تشو  إرادته وال جتعلاه قاادرا  علات    

 احلكم علت األمور حك ا  سلي ا .

أن املاادل  عليااه مل   ارد الكااذ  ال يكفااي للتاادلي  مااا مل يثبااي بوضااو  

 يكن يستطيع استجالل احلقيقة بالرغم من هذا الكذ . 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

وجو  إثبات أن العقد قد   بغنب راح  حتت نكان ملان غارر باه أن يطلا        - 11

 رس ه.  أساس  ل .
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15 س 2021لسنة  654)الطعن رقم   

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 12

 متت اقامي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال.
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

عقد الع ل حمدد املد  يف حال وجود عاذر طاارئ    حق صاح  الع ل يف رسخ - 13

يتعلق به. التزامه آنذاك بتعويض العامل ع ا أصابه مان ضارر علات أال جيااوز     

مبل  التعويض   وع االجر املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية مان  

  العقد أيه ا أقصر. أساس  ل .

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ي ع اليق . أ مدن 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   



 
256 

 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

14 - 

- 

 

- 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إليه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال 

 يقوم به العقد بينه ا. 

الع اال متاات تضاا ن نصاعيقضااي اعتبااار تاااريخ التوقيااع علاات العاارض تارخيااا لبدايااة  

 ببدل الع ل  جرد قبوله. وإال يرتاخي بدره إىل التاريخ احملدد ريه.

تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن   

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة ال    273/1انفساااا العقااد بقااو  القااانون. املاااد     - 15

يكون إال حيث ا يستحيل تنفيذه لساب  أجان . الساب  األجان . مقصاوده  .      

القو  القاهر  أو احلادي الفجائي الذي جيعل تنفيذ العقد مستحيال  استحالة 

 مطلقة. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

16 - 

 

 

- 

االعفااال ماان املسااؤولية بسااب  القااو  القاااهر . شاارطه أن تكااون هااي السااب     

الوحيد يف وقوع الضرر. تقدير ما إ ا كاني الواقعاة املادعي بهاا قاو  قااهر .      

 موضوعي. الكه حمك ة املوضوع متت كان سائغَا.

أو مناقشة مدى اعتبارهاا قاو  قااهر  مان      ال حمل لالحتجاج جبائحة كورونا

عدمه ما دام الثابي أن موعد التنفيذ كان متفقَا عليه قبال اجتياحهاا العاامل    

 خب   سنوات. مثال. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

   بـطـــالن الـعـقـــد -6  

1 - 

- 

 

 

- 

 ود. مقصوده  التغرير يف العق

سكوت املتعاقد ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعد تغريارا  إ ا ثباي أن مان غارر     

به ما كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة. حق من غارر باه رساخ العقاد إ ا     

   العقد بغنب راح .

ال ينفسااخ العقااد بااالغنب الفاااح  مه ااا بلاا  مقااداره مااا مل يكاان مصااحوبا         

باالطرا االخار. ماا مل يكان يف ماال  احملجاور وماال         بتغرير أحد املتعاقادين 

 الوقأ او أموال الدولة. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

   أنــواع مـن الـعـقــود -7  

   الــرهـــــن)أ( عـقــد   

ماان قااانون املعااامالت  1399عقااد الاارهن التااامي . مقصااوده يف معناات املاااد   - 1

املدنية. حق الدائن يف استيفال دينه من العقار املرهون عناد حلاول أجال الادين     

 طبقا  ملرتبته وبعد اختا  االجرالت املنصوص عليها قانونا . أساس. 

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ري ق . أ جتا 15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

بطااالن كاال شاارا يف عقااد الاارهن التاانمي  يقضااي بت لياا  العااح املرهونااة    - 2

للدائن املرتهن يف مقابل دينه إ ا مل ياؤده الاراهن يف األجال املعاح أو أشارتاا      

بيعها دون مراعا  احجرالات املنصوص عليها يف القانون. تعلقه بالنظاام العاام   

ق. تقضي به احملك ة من تلقال نفساها. علاة  لا  . اقتصاار     ولو   باتفاق الح

 البطالن علت الشرا دون أن نتد إىل الرهن  اته.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

الن  يف اتفاقية القرض امل نو  من البنا  املطعاون ضاده للطااعن واملضا ون       - 3

تنازل األخري عن  يع حقوقه وملكيته ومصلحته املنقولة برهن عقاري علت 

 وج  اتفاقية البيع والشرال إىل املؤسسة املالية. أثاره . بطاالن  لا  الشارا     

دون عقد الرهن ما دام يبيح نقل ملكية الشقة املرهونة للبن  املطعاون ضاده   

عاام تقضاي باه    املرتهن دون اتباع احجرالات القانونية املقرر . تعلقاه بالنظاام ال  

 احملك ة من تلقال نفسها.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

4 - 

 

 

- 

وجو  التنفيذ علت العقار املرهون أوال  مان الادائن املارتهن عناد اقتضاال ديناه ال       

س يكون إال إ ا كاان الاراهن كفايال  عينياا  ومل يكان هاو املادين نفساه. أساا         

  ل . 

جواز استيفال الدائن املرتهن لدينه من العقار املرهون ابتدال أو مطالبة املادين  

 مباشر  بقي ة الدين متت كان الراهن هو املدين األصلي. أساس  ل . 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   

5 - 

 

 

- 

ادية ملطالبة املدين األصلي بالدين دون اختا   ول الطاعن لطريق الدعوى الع

احجرالات القانونية للتنفيذ علت العقار املرهون للطاعن ضا انا  لاذل  الادين.    

 صحيح. ما دام الراهن هو املدين األصلي ومل يكن كفيال  عينيا .

قضال احلكم بعدم قبو.ا  قولة أنه يتعح استيفال دينه مان العقاار املرهاون    

 عليه طبقا  لإلجرالات املنصوص عليها قانونا . خطن تطبيق القانون.  بالتنفيذ

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

  باالث ن  استيفال الدين التجاري املض ون برهن جتاري علت مال منقول. العاب  - 6

الناااتج عاان بيااع املااال املرهااون قاال  لاا  الااث ن أو زاد عاان قي تااه املقاادر  وقااي   

  الرهن. أساس  ل .

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1474، 1447)الطعنان رق ا   

حااق الاادائن املاارتهن يف االكتفااال تااب  الشاا  املرهااون حتاات يقااوم املاادين         - 7

لوراااال بالااادين دون طلااا  التصاااريح ببيعاااه عناااد حلاااول أجااال الااادين الااراهن با 

املضاا ون بااالرهن. ال مسااؤولية علاات الاادائن آنااذاك إن أصاابح الشاا  املرهااون     

 معرضَا للنق  يف القي ة. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1474، 1447)الطعنان رق ا   

   املــرابــحــةــد )ب( عـق  

1 - 

- 

 

 

- 

 عقد املراتة. مقصوده  . 

من شروطه. ملكياة الباائع للسالعة وأن يكاون الاث ن األول معلوماا إن كاان        

البائع قد اشرتاها واراد بيعها. أو بياان مثنهاا احلقيقاي بتقاديره عناد البياع إن       

 الكها البائع من غري بيع. 

مال الاث ن األصالي ماع الاربح املضااا      جواز أن يكون الث ن مبل  إ الي شاا 

 دون رصل بينه ا. 

  

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

جاواز البياع بطرياق املراتاة أو الوضاعية أو التولياة إ ا كاان رأس ماال املبيااع          - 2

  يف معلوماااا  حاااح العقاااد وكاااان مقااادار الاااربح يف املراتاااة ومقداراخلساااار   

الوضعية حمددا . طريقة درع الث ن يف عقد البيع من حقوق العقد الص جياري  

تنفيذها حسب ا يتم اتفاق الطررح عليه. ال عالقة لطريقة درع الاث ن وتنفياذ   

أدائاااه جباااوهر الع لياااة التعاقدياااة يف بياااع املراتاااه الاااص يقاااوم علااات اركاااان 

 وشروا حمدد . مثال.  

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021 لسنة 876)الطعن رقم   

   القـــرض املصــرفــي)ج( عـقــد   

من قانون املعامالت  409. مقصوده يف معنت املاد  القرض املصريف - 1

 . التزام املقرتض بسداد مبل  القرض وروائد  للبن  املقرض يفالتجارية

 املواعيد وبالشروا املتفق عليها.

  

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692لطعن رقم )ا  
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 عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

رصيد الدين الذي يلتزم املدين بندائه ويكون اساسا  لرتتي  الفوائد هو  - 2

الفرق بح مبل  املسحوبات ومبل  احيداعات بعد أن ختصم املدروعات 

 يدا  للفوائد أوالً  بنول.تسد

  

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

مااان قاااانون املعاااامالت    409القااارض املصاااريف. مقصاااوده. يف معنااات املااااد       - 3

  . التجارية
  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

   املســـاطحــــةعـقــد )د(   

حاااق املسااااطحة. مقصاااوده  . خضاااوع املبااااني والغاااراس املقاماااة علااات األرض   - 1

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة مااا مل يوجااد  785اسااتنادا  إليااه ألحكااام املاااد  

 اتفاق علت غري  ل . أساس  ل . 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراضي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة      - 2

بشنن التسجيل العقااري بإماار     2005لسنة  3من القانون  14، 10املادتان 

أباو  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع اال احدار . حترياار     

دار  ال يسري عليه عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األ

 احلظر املذكور. مثال.

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

   الـكـفـالـــة)هـ( عـقــد   

الكفالااة تاادورمع االلتاازام األصاالي وجااودا  وعاادما . تنقضااي بانقضااائه سااوال     - 1

فااق علاات بقائهااا ضااامنة    بالورااال أو بتجديااده بتغاايري احااد عناصااره مااا مل يت     

 لاللتزام ا ديد. وجو  تفسريها تفسريا  ضيقا  ملصلحة الكفيل. 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

ماان قااانون   1078،  1057، 1056الكفالااة. مقصااودها يف معناات املااواد    

تت كان الدين املكفول جتارياا بالنسابة   املعامالت املدنية. اعتبارها جتارية م

إىل املاادين مااا مل ياان  القااانون أو االتفاااق علاات غااري  لاا  أو كااان الكفياال  

 تاجرا  وله مصلحة يف كفالة الدين. أساس  ل .

 اعتبار الكفالل يف الكفالة التجارية متضامنح ري ا بينهم ومتضامنح مع املدين.

 ين املكفول أو مطالبته ا معا . جواز مطالبة املدين أو الكفيل بالد -

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1474، 1447)الطعنان رق ا   
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 عـالمــة تـجـاريـــةــ  عـقـــد
 عـقـــد

 الصفحة القاعدة

جاااواز أن يكاااون الشاااري  يف الشاااركة  ات املساااؤولية احملااادود  كفااايال        - 3

ديونيتها ومسؤال معها بصافته الش صاية عان تلا  املديونياة وراق ماا حيادد          مل

 عقد الكفالة املبم بينه وبح الدائن. علة  ل .

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1474، 1447)الطعنان رق ا   

ي تادور معاه   عقد الكفالة. ما هيتاه . اعتبارهاا التزاماا تابعاا لاللتازام األصال       - 4

 وجودا و عدما  وتنتهي بانقضائه.
  

  
 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم 

 عـالمــة تـجـاريـــة

1 - 

 

- 

 

- 

 

- 

ماان القااانون االحتااادي رقاام     2العالمااة التجاريااة. مااا هيتهااا. يف معناات املاااد      

  .  يف شنن العالمات التجارية 1992لسنة37

ماان قااانون املهااامالت   59،  57االساام التجاااري وشااروطه يف معناات املااادتح   

 التجارية.

اعتبار من قام بتسجيل عالمة جتارية معينة مالكاا .اا دون ساواه ولاه وحاده      

 حق استع ا.ا. 

وجود تشابة بح عالماتح جتااريتح مان شاننه أن خيادع  هاور املساتهلكح        

ا حمك اة املوضاوع دون معقا  متات كاان      من مسائل الواقع الص تست لصاه 

 سائغا . مثال. 

  

  
 1032 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم 

2 - 

 

 

- 

عدم جواز تسجيل العالمات التجارية  ات الشهر  العاملياة الاص جتااوز حادود     

ألصالي أو بناال   البلد األصلي إىل البالد األخارى إال بناال علات طلا  مالكهاا ا     

 علت توكيل رمسي منه . أساس  ل  وعلته . 

تقادير اكتسااا  العالماة التجاريااة الشاهر  العامليااة الاص جتاااوز حادود بلاادها      

 األصلي من أمور الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغَا. 

  

 1032 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   
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 ــ عـمـــن عـالمــة تـجـاريـــة 
 عالمة جتارية

 الصفحة القاعدة

ثبوت تساجيل العالماة التجارياة لل طعاون ضادها بعاد  دول بعاد تااريخ انشاال           - 3

املؤسسة الطاعنة بامسها التجاري موضوع الدعوى بعد  سنوات وخلو األوراق 

لعامليااة والااص تشاا لها احل ايااة املقاارر  ولااو مل  إااا يفيااد اكتسااابها الشااهر  ا

تسجل يف الدولة ينفي عن املؤسسة الطاعنة اسات دام  ات العالماة أو االسام    

التجاااري.  الفااة احلكاام املطعااون ريااه هااذا النظاار وقضاااره بشااط  االساام  

 التجاري للطاعنة. خطن يف تطبيق القانون.

  

 1032 132 (10/10/2021جلسة -اري ق . أ جت 15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   

 عـمـــن

1 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

حمدد  بعد انتهال خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق صاح  الع ل يف مطالبته 

بااالتعويض ع ااا قااد يلحااق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر        

ا اخلطن العقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    كنتيجة .ذ

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى صاح  الع ل بالتعويض. 

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  270)الطعن رقم   

2 - 

- 

 

- 

 االحتادية وحدها باملنازعات بح االحتاد واالرراد.اختصاص احملاكم 

اختصااااص القضاااال احمللااات لالماااارات جب ياااع املنازعاااات يف االماااار  عااادا        

 املنازعات الص تنشن بح االحتاد واالرراد. 

االحتاااد يف هااذا اخلصااوص. مقصااوده . املعناات الواسااع للدولااة ماان ساالطاتها      

احدارياااة للدولاااة كاااالوزارات    التشاااريعية والقضاااائية والتنفيذياااة وا هاااات    

واملصاحل واملؤسسات العامة الص .ا موازنة مساتقلة وتاديرها وتشارا عليهاا     

 الدولة مباشر  أو بواسطة اش اص القانون العام. 

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

يف  1976لسانة   13قاانون االحتاادي   ا  عيات التعاونياة اخلاضاعة الحكاام ال    - 3

شاانن ا  عيااات التعاونيااة ليسااي أحااد أجهااز  الدولااة وال وساايلة ماان وسااائلها يف  

النهوض  سئوليتها وحتقيق أهدارها . اعتبارها أحد أش اص القانون اخلاص . 

مؤدى  ل . اختصاص القضال احمللي حمار  أبو   بنظر الدعاوي الص يقي هاا  

الكائن مقرها مدينة أبو  . ال ينال مان  لا     دملا التعاونيةة العاملون يف  عي

تولي وزار  تن ية اعت اع الرقاباة والتفتاي  علات نشااطها ماا داماي مل ختتصام         

 تل  الوزار  ويدعت يف مواجهتها بطل  موضوعي. أساس  ل  وعلته. 
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

احلكام املطعاون ريااه هاذا النظار وقضاااره بعادم اختصااص القضااال         الفاة  - 

احمللي حمار  أبو    والئيا بنظر الدعوى الع الية املقامة مان أحاد العااملح    

يف مواجهة ا  عية املاذكور  وانعقااد االختصااص للقضاال االحتاادي. خطان       

 زئية.يف تطبيق القانون. يوج  نقضه وإعاد  الدعوى لل حك ة الع الية ا 

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

4 - 

 

- 

األصل. عدم جواز ا  اع باح معاشاح. ياتم أدال أكبه اا قي اة ا ا تاواررت        

 شروا استحقاق معاشح. 

يف  2000لساانة  2االساتثنال. حااق احملااالح إىل التقاعااد قبال الع اال بالقااانون   

املعاااش متاات اسااتحقه قباال الع اال بالقااانون املااذكور وبااح معاااش  ا  ااع بااح

ثاني تقرر له  وج  مد  خدمة أخرى جديد  بعاد الع ال باه. شارا  لا . أال      

يتجاوز   وع املعاشح احلد األقصت لل عاش املنصوص عليه قانونا . وما مل 

يكن قد طل  وقأ صرا املعاش املستحق لاه قبال إعااد  التساوية ومعاملتاه      

 عند انتهال خدمته علت أساس ضم املدتح معا . أساس  ل . 

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   

ثبااوت تقاضااي املطعااون ضااده معاشااا  تقاعااديا  عاان مااد  خدمتااه السااابقة لاادى  - 5

يف  2000لسانة   2شركة أبو   لل ناطق البحرية قبل الع ل بالقانون رقام  

شنن معاشات ومكارقت التقاعاد املدنياة حماار  أباو   وبلوغاه ماد  خدماة        

الحقة لدى بن  أبو   الوطنت يستحق عنها معاشا كذل  جيياز لاه ا  اع    

بااح املعاشااح بشاارا أال يتجاااوز   ااوع املعاشاايح احلااد األقصاات لل عاااش      

 يح.املنصوص عليه قانونا . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صح

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   

جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصادر  من حماكم االساتئناا . مناطاه.    - 6

  جتاوز قي ة الدعوى مخس ائة الأ درهم أو تكون غري مقدر  القي ة.
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

- 

تقدير قي ة الدعوى يوم ررعها وعلات أسااس أخار طلباات اخلصاوم. يادخل يف       

التقاادير مااا يكااون مساااتحقا  يااوم ررعهااا مااان الفوائااد والتضاا ينات والرياااع         

واملصرورات متات كاناي مقادر  القي اة راإن مل تكان مقادر  راال تادخل يف          

 قي ة الدعوى. 

مل تذكر القي ة بالنقد وإ ا كان باالماكن تقديرها.  تقدرها احملك ة إ ا

 وإال اعتبت قي تها زائد  علت عشر  ماليح درهم. 

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

8 - 

 

- 

لدعوى الع الية مقدر خب سة أالا درهم ورقا  للفقر  طل  شهاد  اخلب  يف ا

 .2020لسنة  33من قرار  ل  الوزرال  25العاشر  من املاد  

عدم جتاوز طلبات الطاعن من أجور متانخر  وبادل إجااز  سانوية وبادل اناذار       

وتعويض عن الفصل التعسفي وتذكر  سفر عود  ملوطنه وتسالي ه شاهاد  يف   

املقاارر قانونااا  خب ساا ائة الااأ درهاام  ااواز الطعاان   اخلااب  النصااا  القي ااي  

 بالنقض جيعل من الطعن غري جائز . تقضي به احملك ة.  

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   

9 - 

 

 

 

 

 

- 

شااركة .......................... تناادرج ضاا ن الشااركات  ات الطااابع اخلاااص وال      

سي طابع املؤسسة أو ا.يئة العامة. اعتبارها من الشركات احلكومياة  تكت

الص تع ل ورق أسالي  القانون اخلاص. مؤدى  ل . سريان قانون الع ل علات  

العاملح لديها دون قانون املوارد البشرية حمار  ابو   ما دام مل يصدر قرار 

ا. ال يغاري مان  لا     عن رئاي  اعلا  التنفياذي بتطبياق القاانون األخاري عليها       

 خضوع العامليح بها لنظام املعاش التقاعدي. 

اختصاص احملك ة الع الية بنظر دعوى الطاعن ضدها ما دامي قاد قيادت   

بإنشاال حمك اة    2018لسانة   22بعد الع ل بقرار رئي  دائر  القضال رقم 

 أبو   الع الية املت صصة. مثال. 

  

 364 45 (24/3/2021جلسة -. أ إداري  ق 15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

الغال الدعاوي املتعلقة بنزاع ع الي الص يررعهاا الع اال مان الرساوم القضاائية ومان        - 10

 التامح. مؤدى  ل . وجو  رد ما أداه الطاعن من رسم و تامح . أساس  ل .
  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

املؤسسااات  ات الطااابع اخلاااص الااص ختاارج عاان نطاااق تطبيااق قااانون املااوارد    - 11

البشرية. مقصودها. اعتبار الشركات احلكومية من هذه املؤسساات ماا مل   

يصدر قرار من رئي  اعل  التنفيذي بتطبيق بعض أو كل احكاام قاانون   

 املوارد البشرية والئحته عليها. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3 )الطعن رقم  

. شااركة مساااه ة عامااة. اعتبارهااا ماان اشاا اص أبااو   لل طااارات شااركة - 12

القانون اخلاص. سريان أحاكم قانون الع ل علت العااملح لاديها دون قاانون    

املوارد البشرية. أساس  لا  وعلتاه. دعاوى الطاعناه وهاي مان العااملح لاديها         

لغال القرار الصاادر بانهاال خادمتها واعادتهاا للع ال منازعاة ع الياة وليساي         بإ

 إدارية. انتهال احلكم إىل اختصاص احملك ة الع الية. صحيح.

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

فال الدعاوى والطعون والطلبات واحجرالات املتعلقة بها الص يررعها الع ال اع - 13

وخاادم املنااازل وماان يف حك هاام أو املسااتحقح عاانهم لل طالبااة  سااتحقاتهم   

الناشئة عن عالقات الع ل. أساس  ل . ماؤداه. وجاو  رد ماا اداه الطااعن يف     

 الطعن بالنقض من رسم وتامح. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3قم )الطعن ر  

تقدير جدية املبر الذي يساتند إلياه صااح  الع ال لفصال العامال مان األماور          - 14

املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا حمك ااة املوضااوع. ال حاجااة لتكليااأ العاماال      

لا .  الثبات التعسأ يف الفصل متت اقتنعي احملك ة بعدم جدية املبر. علة  

 مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

15 - 

 

 

 

- 

ماان  79،  78،  75حاق العامال يف احجااز  السانوية ومادتها يف معنات املاواد        

قانون تنظايم عالقاات الع ال. حقاه يف احلصاول علات أجاره عان أياام احجااز            

 ا رصل من الع ل أو تركه  بعد ررت  احنذار. السنوية الص مل حيصل عليها إ

 احتسابه علت أساس االجر االساسي رقط. 

عاا ل إثبااات اتااع العاماال بإجازتااه أو واسااتنفاده جاازل منهااا يقااع علاات عاااتق       

  صاح  الع ل. مثال.

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

16 - 

 

- 

ة املاابر لفصاال العاماال ماان األمااور املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا        تقاادير جدياا 

 حمك ة املوضوع دون رقابة من حمك ة النقض. ما دام سائغا .

انتهاااال احلكااام إىل انعااادام الصااابغة التعسااافية حنهاااال خدماااة الطاعناااة لااادى 

املطعون ضدها اا وهي شركة طريان اا استادا  إىل مبرات موضوعية مرتبطة 

كورونا الذي أثار بشاد  علات نشااا املطعاون ضادها وأ نهاا        بتفشي وبال ال

إىل إعاد  هيكلة املصاحل التابعة .اا والت لاي عان جازل مان العااملح. ساائ .        

 النعي عليه جدل موضوعت. غري مقبول أمام حمك ة النقض. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021سنة ل 51)الطعن رقم   

 الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا         است - 17

 وتقدير االجر ريها. من أمور الواقع. تستقل بها حمك ة املوضوع. مثال.
  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021سنة ل 51)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة

18 - 

 

 

 

- 

حق العامل يف التعويض عن إصابة الع ل بنس  حمدد  ورقا الحكاام قاانون   

الع ل. قيامه علت ركر  حت ال التبعاة. ماؤدى  لا  ال يساتلزم للقضاال باذل         

التعويض وقوع خطن من ر  الع ل. كفاية حصول  الضرر للعامل أثنال تندياة  

 ع له لديه.

مااة لل سااؤولية التقصااريية يف قااانون  خضااوع املطالبااة بااالتعويض للقواعااد العا 

املعامالت املدنية متت كان الفعل الصادر ناجتا  عن خطن  اتي لر  الع ل أو 

احد تابعيه. وجو  توارر أركان املسؤولية من خطن وضرر وعالقة ساببية يف  

 هذه احلالة. ع ل إثبات اخلطن آنذاك علت عاتق املدعت املضرور. 

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

التزام احملك ة ياجابة دراع اخلصم بند  خبري متات كاان وسايلته الوحياد       - 19

 حثبات مدعاه. 
  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

ل املطعااون اساا  الطاااعن بتااوارر اخلطاان التقصااريي يف جاناا  صاااح  الع اا   - 20

املطعون ضدها لعدم تورريها لوسائل السالمة والصاحة املدنياة وتقصاريها يف    

توعية الع ال وتزويدهم  ا يكفل وقايتهم من  ااطر الع ال واضارار املهناة     

واستناده يف حتقياق  لا  إىل اهال اخلاب  بطلا  ناد  خاب  باعتبارهاا وسايلة          

لاا  وعاان طلبااه نااد   دراعااه الوحيااد . اعااراض احلكاام عاان حتقيااق دراعااه    

اخلااب  وقضاااره بااررض دعااواه بااالتعويض بقالااة عاازوا الطاااعن عاان إثبااات       

 إخالل املطعون ضدها او تقصريها. قصور يف التسبي  و إخالل تق الدراع.

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

دايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا    است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد با      - 21

وحتديد مقادار االجار مان قبيال رهام الواقاع الصاحيح يف الادعوى. تساتقل باه           

حمك اااة املوضاااوع. متااات كاااان است الصاااها ساااائغا . غاااري  اااالأ للثاباااي   

 باألوراق. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

العامل تعويضا  يقدر  بل  ال جياوز أجره عن مد   ثالثة أشهر علت استحقاق  - 22

أساس أخر أجر كاان يساتحقه إ ا كاان عقاد ع لاه غاري حمادد املاد  وقاام          

 صاح  الع ل بإنهائه تعسفيا. مثال.

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   
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 ـــنعـم 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

23 - 

 

 

 

- 

 

- 

حااق العاملااة الااص أمضااي ساانة مساات ر  يف اخلدمااة يف احلصااول علاات إجاااز    

وضع مدتها مخسة واربعون يوما  مدروعة األجر بالكامل. حقها يف احلصول 

ماان بعااد علاات ررتتااح يوميااا  ال تزيااد كاال منهااا علاات نصااأ ساااعة للرضاااعة.  

 ات الع ل.حتتس  الفرتتان من ساع

اعتبارها متبعه إ ا باشرت الع ل يف احلالتح ومل تطلبه ا. لي  .ا من بعد 

 طل  بدل ععن ما أدته. 

حقهاا يف بادل  لا  إ ا طلباي ورراض صااح  الع ال. يقاع عليهاا عا ل إثبااات           

طل  حصو.ا علت أجاز  الوضاع و طلا  نيال ررتتاي رضااعة ورراض صااح         

 الع ل. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

استحقاق العامل تعويضا  متت كان عقد الع ل غري حمدد املد  وقام صاح   - 24

الع ل بانهائه تعسفيا . يقدر  بل  ال جياوز أجره عن ماد  ثالثاة أشاهر كحاد     

دون  اقصت وعلت أساس أخر أجر كان يستحقه جواز النزول عن هذا احلاد 

 جتاوزه. إا تستقل به حمك ة املوضوع دون معق . مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   

25 - 

 

- 

االجاار األساسااي الااذي علاات أساسااه حتساا  مكاراان  نهايااة اخلدمااة وباادل       

 احجاز  السنوية .مقصوده  . 

ألجر األساسااااي ومتااات تعتااااب مااان أحااااد   الزيااااد  يف االجاااار. متااات تلحااااق باااا   

 عناصراالجر الشامل. مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   

عدم جواز تعديل احلقوق وااللتزامات الوارد  بعقد الع ل إال  وارقة طررياه.   - 26

 أساس  ل  وعلته. 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15 س 2021لسنة 183)الطعن رقم   

جااواز االتفاااق علاات تعااديل عقااد الع اال صااراحة أو ضاا نا  ولااو تعلااق التعااديل       - 27

باالجر. إجرال صاح  الع ل تعديال علت أحكام العقاد وملحقاتاة واسات رار    

العامل علت رأس الع ل وتقاضيه االجر املعدل دون اعرتاض . اعتباره موارقاة  

 علت التعديل. مثال. ض نية

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

تقدير جدية املبر لفصل العامل من الع ل من األمور املوضاوعيه الاص تساتقل     - 28

  له أصله الثابي باالوراق.بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

استناد حمك ة املوضاوع إىل الوضاع الوباائي الناشا  عان جائحاة كوروناا و         - 29

تاانثريه علاات الشااركة املطعااون ضاادها وهااي شااركة طااريان الااذي أثاار علاات     

الكاماال واضااطرارها إىل الت لااي عاان بعااض  نشاااطها وتوقااأ الع اال لااديها ب 

العااااملح لاااديها وإعااااد  ا.يكلاااة حتااات تااات كن مااان  ابهاااة هاااذا الوضاااع   

االسااتثنائي وانتهائهااا إىل جديااة املاابر لفصاال الطاااعن وررااض التعااويض عاان    

الفصاال التعسساافي. سااائ . النعااي عليااه. جاادل موضااوعي يف ساالطة حمك ااة  

 املوضوع غري جائز أمام حمك ة النقض.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

احتسااا  باادل احجاااز  الساانوية علاات أساااس األجاار األساسااي الااذي يتقاضاااه   - 30

مضارا إليه بدل السكن للعامل الذي ما زال يف اخلدمة. احتسابه علت أجره 

ون إضارة هذا البدل األساسي الذي كان يتقاضاه وقي استحقاقه لإلجاز  د

 للعامل الذي انتهي خدمته. أساس  ل . مثال.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

إقرار العامل باستيفال حقوقه بعد انتهال عقد الع ل جائز. يساتوى أن تكاون    - 31

 نون الع ل. مثال.هذه احلقوق متفقا  عليها بعقد الع ل أو مقرر  بقا
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

32 - 

 

 

 

 

- 

است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا         

ومقدار األجر من مسائل الواقع. تساتقل بتقاديرها حمك اة املوضاوع. .اا يف      

دات واألدلة املقدمة إليها ومنها تقريار اخلاب  واالخاذ    سبيل  ل  تقدير املستن

 ا تط ئن إليه منها و إطرا  ما عداه. متت كان سائغا  وغري  االأ للثاباي   

 باالوراق.

 مثال يف است الص بداية ونهاية عقد الع ل باالستناد إىل تقرير اخلب . 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -الي ق . أ مدني ع  15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   

التزام صاح  الع ل بتعويض العامل ع ا أصابه من ضرر جرال رسا ه لعقاد    - 33

الع ل حمدد املد . علت أال جياوز مبل  التعاويض حم اوع االجار املساتحق عان      

 مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية من العقد أيه ا أقصر. مثال.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021ة لسن 189، 177)الطعنان رق ا   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

اعتبااار الع ولااة أجاارا  متاات التاازم بهااا صاااح  الع اال  قتضاات عقااد الع اال         - 34

أوالنظااام األساسااي لل نشاان  أو العاارا أو مااا درج عليااه الع اال باملنشاان  متاات    

 ة مضطرد  ررت  من الزمن. مثال.كان  ل  بصف

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   

تذكر  السفر عند قيام العامل بإجازته السنوية تت ايز عن تذكر  أو نفقات  - 35

 عود  الع ل إىل موطنه عند انتهال عالقاة الع ال. وجاو  أن يان  علات األوىل     

يف العقد أو نظام املنشن  مع خضوعها ألوضااع وضاوابط صاررها .اذا العقاد      

أو  لا  النظااام. ال يشارتا السااتحقاق الثانياة الاان  عليهاا يف العقااد أو نظااام     

املنشاان . اعتبارهااا التزامااا مصاادره القااانون. خيضااع صااررها لاان  املااادتح         

شارطه. أن  مكررا من قانون تنظيم عالقات الع ل. القضال بها.  131،131

 يكون بنال علت طل  العامل وعدم التحاقه بع ل اخر. مثال.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   

التعويض عن رسخ صااح  الع ال عقاد الع ال حمادد املاد  قبال انتهاال مدتاه.           - 36

ز مبلا  التعاويض   اوع االجار     مان قاانون الع ال وجاو  أال جيااو      115املاد  

املستحق عن مد  ثالثاة أشاهر أو املاد  الباقياة مان العقاد أيه اا أقصار. ماا مل          

يوجد ن  يف العقد يقضي بغاري  لا . جاواز أن يقال مبلا  التعاويض عان أجار         

مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقياة يف العقاد. أسااس  لا . قضاال احملك اة  اا        

 قد من أساس حلسا   التعويض. صحيح.يوازي اجر شهرين مع خلو الع

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   

37 - 

 

 

- 

إع ااال انهااال خدمااة العاماال ماان قباال صاااح  الع اال تعساافيا ومااا ترتبااه ماان       

التزامه بالتعويض عن الفصل التعسفي مقتصر علت عقود الع ل غاري حمادد    

 من قانون الع ل.  123،  122، 121د . تنظ ها نصوص املواد امل

عقود الع ل حمدد  املد . رس ها بإراد  منفارد  مان أحاد املتعاقادين. تنظ هاا      

مااان  ات القاااانون. انتهاااال احلكااام إىل إجاباااة الطااااعن لطلباااه       115املااااد  

اعتبااار أنااه عقااد حماادد املااد .   التعااويض عاان رسااخ العقااد قباال نهايااة مدتااه ب    

. ال يعيبااه ماا تضاا نته أساابابه مان تقرياارات قانونياة خاطئااة. حملك ااة    حصاحي 

 النقض أن تردها إلي سندها الصحيح يف القانون دون أن تنقضه. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 حةالصف القاعدة

اسااتحقاق العاماال رائااد  تاخرييااة ماان تاااريخ احلكاام عاان األجااور املتاااخر            - 38

والع ااوالت وباادل األجاااز  ومكارااق  نهايااة اخلدمااة دون التعااويض عاان رسااخ    

 العقد حمدد املد . أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   

بدل احجاز  السنوية للعامل. احتسابه علت أساس األجر األساسي الذي كان  - 39

يتقاضاه مضارا إليه بدل السكن ملن ال يزال يف اخلدمة. وعلت أساس األجر 

األساسااي الااذي كااان يتقاضاااه وقااي اسااتحقاقه لالجاااز  رحساا  ملاان انتهااي 

. اعتصاام الطااعن   من قانون تنظيم عالقات الع ال  19،  78خدمته. املادتان 

 ا ورد الن  عليه يف العقد الداخلي بشان االجار اح االي. غاري مقباول ماا      

دام مل يتضا ن العقاد نصاا يف شاانن األجار الاذي حيساا  علات أساساه الباادل        

النقاادي لإلجاااز . إع ااال احلكاام ناا  املااادتح املااذكورتح بشاانن احتسااا   

 بدل احجاز . صحيح.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رق ا   

40 - 

 

 

 

 

- 

شركة مساه ة عامة من اشا اص القاانون العاام.     االمارات للتن ية.مصرا 

العااااملون ريهاااا ليساااوا مااان قبيااال املاااو فح الع اااوميح. ماااؤدى  لااا . اعتباااار  

يااة بهااا. منازعاااتهم ماان قبياال املنازعااات الع اليااة واختصاااص احملك ااة الع ال 

سااريان مااا تضاا نته عقااود ع لااهم والئحااة املااوارد البشاارية اخلاصااة باملصاارا 

 متت تض ني احكاما أكثر رائد  للعاملح من قانون الع ل.

واملرساوم بقاانون    2015لسانة   172ال ينال من  لا  صادور القارار الاوزاري     

أساس  لا  وعلتاه. التازام احلكام املطعاون رياه هاذا النظار          2020لسنة31

 اره باختصاص احملك ة الع الية بنبو  . صحيح. وقض

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

التاازام احملك ااة باانن حتكاام ماان تلقااال نفسااها يف مصاارورات الاادعوى عنااد    - 41

إصدار احلكم أو القرار الذي تنتهي به اخلصومة أمامها. اعفال الدعوى مان  

م القضااائية وماان التااامح متاات كانااي الطلبااات ريهااا تتعلااق  نازعااة      الرسااو

ع الية . أساس  ل . مؤدى  ل . وجو  رد ما أداه الطاعن مان رسام و تاامح    

 متت كان الطعن متعلقا  نازعة ع الية.

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   



 
270 

 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

مناا استحقاق العامل ألجره عن مد  وقفه عن الع ل هاو صادور قارار بعادم      - 42

تقدنه لل حاك ة أو احلكم ببالته و أن يكون وقفاه عان الع ال كياديا.     

ع ل اثبات كيدياة االتهاام يقاع علات العامال. است الصاه مان مساائل الواقاع          

 . مثال. تستقل بها حمك ة املوضوع

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

األربااا  أو البااون . مقصااودها. اعتبارهااا جاازلا  ماان األجاار يف حاااالت ثااالي       - 43

 ...... . خضوعها لتقدير صاح  الع ل يف غري تل  احلاالت.
  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

خلو عقد الع ل الرمسي والنظام الداخلي للشركة املطعاون ضادها مان نا       - 44

علت استحقاق الطااعن ألرباا  أو مكاراق  ) باون  ( أو ان العارا قاد جارى        

علاات الورااال بهااا   يااع العاااملح املت اااثلح وثبااوت خضااوع صااررها لتقاادير        

عدم اعتبارهاا جازلا  مان األجار . طلا  العامال .اا          ل  احدار . مؤدى  ل .

علت غري أساس. ال يغري من  ل  ثبوت سابق صاررها عان سانوات ساابقة. علاة       

  ل . مثال.

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

هاماه بارتكاا    عدم إعاد  صاح  الع ل العامل املوقوا عان ع لاه بساب  ات    - 45

مان قاانون الع ال بعاد صادور       112جرنة من ا رائم املشاار إليهاا يف املااد     

قرار تقدنه لل حك اة أو القضاال ببالتاه اعتاب  لا  رصال تعسافيا. ماا مل         

يثبي صاح  الع ل أن العامل هو من تارك  الع ال مان تلقاال نفساه أو اختاا ه       

ا  بإرادته املنفرد  أثنال رارت  وقفاه   موقفا  إجيابيا  ينب  عن أنه انهت العقد ض ن

 عن الع ل. مثال.

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

حسااا  املاادد واملواعيااد املنصااوص عليهااا بقااانون الع اال ري ااا يتعلااق باااالجر       - 46

يومااا.  30شااهر وال 365تكااون بااالتقويم املاايالدي. اعتبااار الساانة امليالديااة      

 17/8/2015إىل  8/2015/ 1احتسا  أجر املطعون ضده عن الفرت  من 

 يوما. صحيح. 30 2015استنادا  إىل أن عدد أيام شهر أغسط  

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 صفحةال القاعدة

47 - 

 

- 

وجااو  وقااأ الاادعوى متاات كااان الفصاال ريهااا يتوقااأ علاات حساام مساانلة         

 مشرتكة تتعلق بوقوع جرنة أقي ي عنها الدعوى ا زائية. علة  ل . 

جااواز وقااأ الاادعوى متاات أثااار أحااد اخلصااوم نزاعااا متفرعااا عاان موضااوع          

اخلصومة يكون الفصل ريها الزماا للحكام يف الادعوى. شارطه. أن تكاون      

 لة خارجة عن اختصاص احملك ة قانونا . أساس  ل . املسن

  

 912 114 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

وجااو  وقااأ الاادعوى الع اليااة متاات كااان ماادى اسااتحقاق الطاااعن لطلباتااه     - 48

ومنهااا باادل احنااذار والتعااويض عاان الفصاال التعساافي يتوقااأ علاات الفصاال يف  

 وى ا زائية باختالس أموال صاح  الع ل. مثال. الدع

  

 912 114 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

49 - 

 

 

 

 

- 

توقيااع الطاااعن علاات إقاارار باطالعااه علاات كارااة البنااود الااوارد  يف القاارار         

   الصااادر عاان القائااد العااام لشاارطة ابااو    2016لساانة  192احداري رقاام 

وبقبوله االست رار يف اخلدمة طبقاا  لألحكاام واالسا  الاوارد  رياه. يتحقاق       

باه العلام اليقينات بنحكاماه ويصابح واجاا  النفاا  يف حقاه ري اا تضا نه ماان          

 احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

خاالل   قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القرار املذكور رمسيا  علت العاملح مان 

البيد االلكرتوني الحقا ال ينال من ثبوت واقعة حتقق العلم اليقينت باحقرار 

سالأ الذكر. انتهال احلكم إىل هذا النظار واحتساا  مساتحقات الطااعن     

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

احلااق يف مكارااق  نهايااة اخلدمااة ينشاان عنااد انتهااال اخلدمااة ورااق القااوانح          - 50

والتشااريعات السااارية يف تاااريخ  انتهائهااا طاملااا ال يوجااد ناا  قاااطع بالعقااد        

حيكم هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاية خدمة الطاعن وهو من العااملح  

ابو   طبقا االحكاام   املدنيح من غري املواطنح لدى القياد  العامة لشرطة

بعد ثبوت عل ه به وقبوله االست رار يف الع ال   2016لسنة  192القرار رقم 

طبقا  الحكامه. صحيح. النعي بانه كاان ياتعح احتساابها ورقاا  للعقاد حتات       

 تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   
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 عـمـــن 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       - 51

العامة لشرطة اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان           

تتعلق باملصلحة العامة  انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا 

ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان      

دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علت احلكم 

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

اعتبار مد  اخلدمة متصلة. مناطه. خضاوع كامال املاد  لنظاام قاانوني واحاد        - 52

ولي   رد التواصل املادى وحده. ماؤدى  لا . انتقاال العامال إىل الع ال مان       

نظام خيضع لروابط القانون العاام إىل نظاام خيضاع للقاانون اخلااص. اعتباار       

  فصلة ختضع كل مد  منها للنظام الذي كان حيك ها.مد  خدمته من

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  285، 284)الطعنان رق ا   

نقاال تبعيااة املنشاانت الصااحية الكائنااة يف إمااار  أبااو   ماان وزار  الصااحة         - 53

ثاام إىل شااركة  االحتاديااة إىل ا.يئااة العامااة خلاادمات الصااحة بإمااار  ابااو   

أبااو   لل دمااة الصااحية وكيفيااة تعاايح املااو فيح العااامليح بهااا وطريقااة      

احتسااا  مسااتحقات نهايااة خاادمتهم تنظ هااا القاارارات الصااادر  عاان  لاا    

 الوزرال واعل  التنفيذي يف هذا الشنن. أساس  ل . مثال.

  

 993 125 (29/9/2021سة جل-ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  285، 284)الطعنان رق ا   

حق صاح  الع ل يف رسخ عقد الع ل حمدد املد  يف حال وجود عاذر طاارئ    - 54

يتعلق به. التزامه آنذاك بتعويض العامل ع ا أصابه مان ضارر علات أال جيااوز     

مبل  التعويض   وع االجر املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية مان  

   .العقد أيه ا أقصر. أساس  ل

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 252)الطعن رقم   

55 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إليه إجياباا مان صااح  الع ال يعاد قباوال       

 يقوم به العقد بينه ا. 

متات تضا ن نصاعيقضاي    اعتبار تاريخ التوقيع علت العرض تارخيا لبداية الع ل 

 ببدل الع ل  جرد قبوله. وإال يرتاخي بدره إىل التاريخ احملدد ريه.

تفسره احملك ة توصال  إىل ما اجتهي إليه رياه املتعاقادين إ ا مل يتضا ن نصاا      

 علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   
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 عـمـــن ــ  ــرامــــة 
 عـمـــن

 الصفحة القاعدة

اسااتحقاق العاماال لالجاار. مناطااه. كفايااة أن يكااون قااد أدي ع لااه أو أعااد       - 56

نفسه وتفرع له وإن مل يسند إليه أي ع ل. شرطه. أن يكاون عقاد الع ال ماا     

ح  الع اال يف زال قائ ااا  وشاارع يف تنفيااذه بتسااليم العاماال الع اال. اعتبااار صااا  

موقااأ طالاا  الفسااخ إ ا مل يااتم تنفيااذ عقااد الع اال بررضااه تسااليم الع اال          

وإخطاره العامل بذل  أو كاني عالقاة الع ال قاد انقضاي مان بعاد علات أياة         

 صور  رينقضي التزامه بدرع االجر وترتت  التزامات الفسخ. مثال.  

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ي ع اليق . أ مدن 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   

إصابة العامل بإصاابة ع ال اثناال تاديتاه لع لاه وبساببه. أثاره . التازام صااح            - 57

الع اال باانن يااؤدي لااه معونااة ماليااة حتساا  علاات أساااس كاماال االجاار الااذي      

يتقاضاه طوال ررت  عالجه أو إىل أن يثبي عجزه عن الع ل. جتاوز هذه الفرت  

ة املاليااة إىل نصااأ االجاار املسااتحق للعاماال. سااتة أشااهر. أثااره. املفاااض املعوناا

اعتبار هذه املعونة تعويضا عن األجر ولي  األجر  اته. التازام صااح  الع ال    

بها  جرد وقوع احصابة وثبوت عناصرها وشرائطها ولو تراخت أثر سادادها  

 إىل ررتات الحقة. مثال. 

  

 1129 145 (27/11/2021سة جل-ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  144)الطعن رقم   

 (غ  )
  ــرامــــة ــ  ــــش

  ــرامــــة

مان قارار رئاي   لا       58جواز احلكم بالغرامة املنصوص عليها يف املاد   - 1

يف شانن الالئحاة التنظي ياة لقاانون احجارالات       2018لسانة   57الوزرال رقم 

ا أو دراعا كيديا . املدنية علت اخلصم الذي يت ذ اجرال أو يبدي طلبا أو درع

 مثال. 

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   

وجو  أن تتناول األوراق البيان التفصيلي لل  الفة املوجهة ألي من شركات  - 2

الض ان الصحي أو مقدمي خدمات عالج ط  يف حال ارتكا   الفة مان  

بشانن   2005لسانة   23الالئحاة التنفيذياة للقاانون    امل الفات الوارد   لحاق  

 . الض ان الصحت بإمار  أبو  
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  ــــشــ   ــرامــــة 
  ـــرامـــــة

 الصفحة القاعدة

 - 

- 

 وجو  أن حتدد عناصر امل الفة وكل جوانبها و أدلة الثبوت بوضو  و يقح.

 مة. أساس  ل  وعلته.عدم كفاية  كر أوصاا أو عبارات عا
  

  
 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم 

3 - 

 

- 

 

- 

القرار احداري. جي  أن يقاوم علات ساب  يابره يف الواقاع والقاانون كاركن        

 من أركان انعقاده. 

  السب  يف هذا اخلصوص. هو احلالة الواقعية أو القانونية الص حت ل احدار 

 علت التدخل بإصدار القرار. 

خضوعها لرقابة القضال متت  كرت احدار  أسبابا  لقرارها. وجاو  التحقاق   

ما إ ا كاني النتيجة الص انتهاي إليهاا االدار  مست لصاة است الصاا  ساائغا       

من أصول ثابتة تنتجها ماديا أو قانونيا و إال كان راقدا  لركن السب  ووقاع  

 ال.  الفا  للقانون. مث

  

  
 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم 

احداري بفاارض دائاار  الصااحة الغرامااة علاات املستشاافت الطاااعن باازعم القاارار  - 4

لساانة  23ارتكابااه  الفااات طبقااا  مللحااق الالئحااة التنفيذيااة للقااانون رقاام      

راقادا  لاركن الساب      بشنن الض ان الصحت بإمار  أبو  . اعتبااره  2005

ما داماي قاد جاالت األوراق خالياة مان البياان التفصايلي ملاهياة كال  الفاة           

 منسوبة ومقرر .ا غرامة. مثال.

  

  
 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم 

   ــــش
 

قض بطريق الت ااس إعااد  النظار. شارطه  أن     الطعن يف أحكام حمك ة الن - 1

يكون احلكام إاا تصادت لاه حمك اة الانقض بالفصال يف موضاوعه وأن         

يبنت االلت اس علت احادى احلااالت املنصاوص عليهاا يف البناود الثالثاة األوىل       

  من قانون احجرالات املدنية.  أساس  ل .169يف املاد  

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58ر )الت اس إعاد  النظ  

2 - 

 

- 

الغاا  كحالااة ماان حاااالت الت اااس إعاااد  النظاار يف األحكااام الصااادر  ماان    

 حمك ة النقض. مقصوده.

  مثال لتوارر الغ  وقبول الطعن بااللت اس.

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  58)الت اس إعاد  النظر   
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  ــــش 
  ــــش

 الصفحة القاعدة

3 - 

- 

 

 

 

- 

 احملل يف عقد التنمح علت احليا . مقصود   . 

سول النية وكتم أو تقديم بياناا  كا باا  عان احلالاة املرضاية لل اؤمن لاه عناد         

ابرام الوثيقة إا كان له أثره يف تقدير املؤمن لل طت املؤمن منه يعتب غشا  

قاد حتقاق بساب  البياان الكاا  . عا ل إثباات  لا          متت كان هاذا اخلطار   

 وقوعه علت عاتق املؤمن. 

قاعد  وجو  إخطار املؤمن له املؤمن  ا يطارأ مان  اروا بعاد إبارام العقاد       

من شاننها أن تزياد مان اخلطار املاؤمن مناه. ال حمال حع ا.اا يف التانمح عان           

اخلطاار بشاارا احلياااه . طاملااا أن املااؤمن مل يسااتبعد ماان نطاااق التاانمح هااذا   

  خاص يورده بالعقد. مثال.

  

 85 10 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1420)الطعن رقم   

التزام حمك ة املوضوع بالطلبات املقدماة يف الادعوى والساب  الاذي أقي اي       - 4

عليااه. ساالطتها يف تقاادير الوقااائع الثابتااة لااديها. خضااوعها يف  لاا  حملك ااة    

نااي النتيجااة الااص است لصااتها ماان تلاا  الوقااائع ال تتفااق مااع  الاانقض متاات كا

 موجبها قانونا . 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 5

ارااة. عاادم جااواز الطعاان يف  بإمااار  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الك 

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

شانه إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة   

لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج منه هو 

 ية العقار. أساس  ل  وعلته.الوسيلة الوحيد  حثبات ملك

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   

6 - 

- 

 

 

- 

 التغرير يف العقود. مقصوده  

سكوت املتعاقد ع دا  عن واقعة أو مالبسة يعد تغريارا  إ ا ثباي أن مان غارر     

من غارر باه رساخ العقاد إ ا      به ما كان ليبم العقد لو علم بتل  الواقعة. حق

   العقد بغنب راح .

ال ينفسااخ العقااد بااالغنب الفاااح  مه ااا بلاا  مقااداره مااا مل يكاان مصااحوبا         

بتغرير أحد املتعاقادين باالطرا االخار. ماا مل يكان يف ماال  احملجاور وماال         

 الوقأ او أموال الدولة. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   
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 ــ فـصــن تـعـسـفــي  ــــش 
  ــــش

 الصفحة القاعدة

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون  - 7

عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم معررتاه القارال  والكتاباة          76ضده من الع ر 

والغا  يف البياع ال يفيااد بطرياق اللازوم ضااعأ      وصاوال  إىل وقوعاه يف التغرياار  

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

املسجلح مت ذا من  رد بلوغه تل  السن وعدم معررته القارالا  والكتاباة   

 غ  والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل.وقوعه يف ال

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44، 34)الطعنان رق ا   

من قانون  169/1الغ  الذي ينب  عليه الت اس إعاد  النظر يف معنت املاد   - 8

يكاون   احجرالات املدنية. مقصوده. وجو  أن يقع إان حكام لصااحله وأن   

خارياا علات اخلصام االخار. ماا تناولتاه اخلصاومة وكاان حمال أخاذ ورد بااح           

 طرريها ال يندرج ض ن الغ  يف هذا اخلصوص. مثال. 

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  21)الت اس إعاد  النظر رقم   

 (ف  )
 فـصــن تـعـسـفــي ــ فـوائـــد

 فـصــن تـعـسـفــي

تقاادير جديااة املاابر الااذي يسااتند إليااه صاااح  الع اال لفصاال العاماال ماان األمااور     - 1

املوضوعية الص تستقل بها حمك ة املوضوع. ال حاجة لتكلياأ العامال الثباات    

 التعسأ يف الفصل متت اقتنعي احملك ة بعدم جدية املبر. علة  ل . مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -لي ق . أ مدني ع ا 15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

تقاادير جديااة املاابر لفصاال العاماال ماان األمااور املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا         

 حمك ة املوضوع دون رقابة من حمك ة النقض. ما دام سائغا .

انتهاااال احلكااام إىل انعااادام الصااابغة التعسااافية حنهاااال خدماااة الطاعناااة لااادى 

ادا  إىل مبرات موضوعية مرتبطة املطعون ضدها اا وهي شركة طريان اا است

بتفشي وبال الكورونا الذي أثار بشاد  علات نشااا املطعاون ضادها وأ نهاا        

إىل إعاد  هيكلة املصاحل التابعة .اا والت لاي عان جازل مان العااملح. ساائ .        

 النعي عليه جدل موضوعت. غري مقبول أمام حمك ة النقض. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -مدني ع الي ق . أ 15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   
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 فـصــن تـعـسـفــي 
 فصــن تعســفـي

 الصفحة القاعدة

استحقاق العامل تعويضا  يقدر  بل  ال جياوز أجره عن مد   ثالثة أشهر علت  - 3

أساس أخر أجر كاان يساتحقه إ ا كاان عقاد ع لاه غاري حمادد املاد  وقاام          

 إنهائه تعسفيا. مثال. صاح  الع ل ب

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  131)الطعن رقم   

استحقاق العامل تعويضا  متت كان عقد الع ل غري حمدد املد  وقام صاح   - 4

الع ل بانهائه تعسفيا . يقدر  بل  ال جياوز أجره عن ماد  ثالثاة أشاهر كحاد     

أجر كان يستحقه جواز النزول عن هذا احلاد دون   اقصت وعلت أساس أخر

 جتاوزه. إا تستقل به حمك ة املوضوع دون معق . مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  170)الطعن رقم   

5 - 

 

- 

االجاار األساسااي الااذي علاات أساسااه حتساا  مكاراان  نهايااة اخلدمااة وباادل       

 قصوده  . احجاز  السنوية .م

الزيااااد  يف االجاااار. متااات تلحااااق بااااألجر األساسااااي ومتااات تعتااااب مااان أحااااد      

 عناصراالجر الشامل. مثال. 

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  170)الطعن رقم   

تقدير جدية املبر لفصل العامل من الع ل من األمور املوضاوعيه الاص تساتقل     - 6

 املوضوع. ما دام سائغا  له أصله الثابي باالوراق. بها حمك ة 
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

استناد حمك ة املوضاوع إىل الوضاع الوباائي الناشا  عان جائحاة كوروناا و         - 7

تاانثريه علاات الشااركة املطعااون ضاادها وهااي شااركة طااريان الااذي أثاار علاات     

ها وتوقااأ الع اال لااديها بالكاماال واضااطرارها إىل الت لااي عاان بعااض   نشاااط

العااااملح لاااديها وإعااااد  ا.يكلاااة حتااات تااات كن مااان  ابهاااة هاااذا الوضاااع   

االسااتثنائي وانتهائهااا إىل جديااة املاابر لفصاال الطاااعن وررااض التعااويض عاان    

الفصاال التعسساافي. سااائ . النعااي عليااه. جاادل موضااوعي يف ساالطة حمك ااة  

 ز أمام حمك ة النقض.املوضوع غري جائ

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

التزام صاح  الع ل بتعويض العامل ع ا أصابه من ضرر جرال رسا ه لعقاد    - 8

الع ل حمدد املد . علت أال جياوز مبل  التعاويض حم اوع االجار املساتحق عان      

 لباقية من العقد أيه ا أقصر. مثال. مد  ثالثة أشهر أو املد  ا

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق.أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا  
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 فـصــن تـعـسـفــي 
 فصــن تعســفـي

 الصفحة القاعدة

التعويض عن رسخ صااح  الع ال عقاد الع ال حمادد املاد  قبال انتهاال مدتاه.           - 9

مان قاانون الع ال وجاو  أال جيااوز مبلا  التعاويض   اوع االجار           115ملاد  ا

املستحق عن مد  ثالثاة أشاهر أو املاد  الباقياة مان العقاد أيه اا أقصار. ماا مل          

يوجد ن  يف العقد يقضي بغاري  لا . جاواز أن يقال مبلا  التعاويض عان أجار         

احملك اة  اا   مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقياة يف العقاد. أسااس  لا . قضاال      

 يوازي اجر شهرين مع خلو العقد من أساس حلسا   التعويض. صحيح.

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق.أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا  

10 - 

 

 

- 

إع ااال انهااال خدمااة العاماال ماان قباال صاااح  الع اال تعساافيا ومااا ترتبااه ماان       

مقتصر علت عقود الع ل غاري حمادد    التزامه بالتعويض عن الفصل التعسفي 

 من قانون الع ل.  123،  122، 121املد . تنظ ها نصوص املواد 

عقود الع ل حمدد  املد . رس ها بإراد  منفارد  مان أحاد املتعاقادين. تنظ هاا      

مااان  ات القاااانون. انتهاااال احلكااام إىل إجاباااة الطااااعن لطلباااه       115املااااد  

اعتبااار أنااه عقااد حماادد املااد .   ه بالتعااويض عاان رسااخ العقااد قباال نهايااة مدتاا    

. ال يعيبااه ماا تضاا نته أساابابه مان تقرياارات قانونياة خاطئااة. حملك ااة    صاحيح 

 النقض أن تردها إلي سندها الصحيح يف القانون دون أن تنقضه. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق.أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا  

 ل العامل املوقوا عان ع لاه بساب  اتهاماه بارتكاا       عدم إعاد  صاح  الع - 11

مان قاانون الع ال بعاد صادور       112جرنة من ا رائم املشاار إليهاا يف املااد     

قرار تقدنه لل حك اة أو القضاال ببالتاه اعتاب  لا  رصال تعسافيا. ماا مل         

يثبي صاح  الع ل أن العامل هو من تارك  الع ال مان تلقاال نفساه أو اختاا ه       

ابيا  ينب  عن أنه انهت العقد ض نا  بإرادته املنفرد  أثنال رارت  وقفاه   موقفا  إجي

 عن الع ل. مثال. 

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       - 12

باو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان           العامة لشرطة ا

انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق باملصلحة العامة 

ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان      

احلكم دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علت 

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس. 

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   
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 فـوائـــدفـصــن تـعـسـفــي ــ  
 فصــن تعســفـي

 الصفحة القاعدة

د الع ل حمدد املد  يف حال وجود عاذر طاارئ   حق صاح  الع ل يف رسخ عق - 13

يتعلق به. التزامه آنذاك بتعويض العامل ع ا أصابه مان ضارر علات أال جيااوز     

مبل  التعويض   وع االجر املستحق عن مد  ثالثة أشهر أو املد  الباقية مان  

 العقد أيه ا أقصر. أساس  ل . 

  

  
 1032 131 (6/10/2021جلسة - اليق . أ مدني ع 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم 

14 - 

- 

 

- 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إليه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال 

 يقوم به العقد بينه ا. 

اعتبار تاريخ التوقيع علت العرض تارخيا لبداية الع ل متات تضا ن نصاعيقضاي    

 خي بدره إىل التاريخ احملدد ريه.ببدل الع ل  جرد قبوله. وإال يرتا

تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن   

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   

 فـوائـــد

ن رغام حلاول موعاد اساتحقاقه. مان      الفائد  جرال تنخر املدين يف الورال بالادي  - 1

صور التعويض عن الضرر. خضوع حتديدها لسلطة حمك ة املوضاوع ماا مل   

 يوجد ن  قانوني حيددها يف نسبة معينة. مثال. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

2 - 

 

 

- 

 

- 

لباة القضاائية متات كاان املبلا       بدل ساريان اساتحقاق الفائاد  مان تااريخ املطا     

املطالاا  بااه حمااددا  علاات أساا  ثابتااة وغااري خاضااع يف حتديااده ملطلااق تقاادير    

 القاضي ولو نازع املدين يف مقداره. 

بدل سريان الفائاد  مان تااريخ صاريور  احلكام نهائياا  متات كاان عباار  عان           

 تعويض خيضع يف تقديره لسلطة حمك ة املوضوع. 

ها بث ن أرضي وقي ة مبانت أقامها الطاعن عليها قضات  تعلق املبال  املقضي ب

بابطالن بيعهاا . اعتبارهاا حمادد  علات أسا  ثابتاة . ساريان الفائاد  عناه ماان           

تااريخ املطالباة القضاائية ولاي  مان تااريخ نهائياة احلكام .  الفاة احلكاام          

 املطعون ريه هذا النظر .  الفة للقانون. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 فـوائـــد 
 فـوائـــد

 الصفحة القاعدة

3 - 

- 

 إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. 

التاازام الاادائن ساالوك طريااق استصاادار أماار األدال إ ا مااا تااواررت يف املطالبااة  

ماان قاارار  لاا   1/ 63،62القضااائية الشااروا املنصااوص عليهااا باملااادتح 

. ال ننااع ماان ساالوكه هااذا الطريااق  طلاا  الفوائااد      2020لساانة33الااوزرال 

 القانونية أو التعويض أو اختا  أي اجرال من احجرالات التحفظية. 

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

دم ساداد األقسااا وحلاول بااقي     تعلق مطالبة الطاعن بإنفاا  عقاد جتااري لعا     - 4

األقسااا املساتحقة ورقااا  لبناود العقاد. تتااوارر بهاا شاروا ساالوك طرياق أماار        

األدال الذي جي  اتباعه. قضال احلكم املطعون ريه بعدم ربول الدعوى لعدم 

ساالوكه. صااحيح. ال ينااال ماان  لاا  صاادور قاارار القاضااي املشاارا  كتاا    

 ال امل ت . أساس  ل  وعلته.إدار  الدعوى بعدم إحالتها لقاضي األد

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

حااق الاادائن يف اقتضااال رائااد  علاات ساابيل التعااويض متاات كااان الاادين حماال     - 5

االلتزام مبلغا  من النقود وكان معلوم املقدار وتنخر املدين يف درعه. ساريانها  

الدين. احتسابها حس  السعر املتفق علياه يف العقاد و إال   من تاريخ استحقاق 

سانويا  ا   %12حس  السعر السائد  يف الدين وقي التعامل علت أن ال يتجااوز  

  يقدرها القاضي إ ا اخفق الدائن يف إثبات السعر السائد يف السوق. مثال.

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

جااواز أن يطالاا  الاادائن بتعااويض تك يلااي إضااارة إىل روائااد التاانخري دون         - 6

حاجااة إىل إثبااات أن الضاارر الااذي جياااوز هااذه الفوائااد قااد تسااب  ريااه املاادين  

 بغ  منه أو خبطن جسيم. مثال.

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

الفائد  التاخريية. اعتبارها تعويضا  عن الضرر الذي حلق الادائن جارال مطال     - 7

املدين رغم يساره يف الورال بالتزاماته املالية. هو ضرر مفرتض ال يقبال إثباات   

العك . سريانها من تاريخ املطالبة القضائية ما مل حيدد االتفااق أو العارا   

نون علات خاالا  لا . احتساابها مان تااريخ       تارخيا  لسريانها وما مل ين  القا

 املطالة القضائية. شرا  ل .  مثال. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   
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 فـوائـــد 
 فـوائـــد

 الصفحة القاعدة

8 - 

 

 

- 

عن الضرر الذي حلق به من جارال   الفائد  التاخريية. اعتبارها تعويضا  للدائن

مطل املدين يف الورال بااللتزامات املالية متت كان املبل  حمل االلتازام معلاوم   

 املقدار وقي الطل . 

احتسابها من تاريخ املطالبة القضائية إ ا كان لدين معلوم املقادار ال خيضاع   

كااان  لتقاادير القضااال احتسااابها بهااا ماان تاااريخ صااريور  احلكاام نهائيااا  إ ا   

 للقضال سلطة يف تقدير الدين احملكوم به. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

جواز طل  تعويض تك يلاي إضاارة إىل روائاد التااخري دون حاجاة إىل إثباات        - 9

أن الضرر الذي جياوز هذه الفوائد قد تساب  رياه املادين بغا  مناه او خبطان       

من قاانون املعاامالت التجارياة. تقاديره مان سالطة حمك اة         91جسيم. املاد  

 املوضوع. مثال. 

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

احتسا  الفوائد علت حس  السعر السائد يف السوق وقي التعامل علت أن ال  - 10

داد متات مل يعاح ساعر للفائاد  يف العقاد.       سنويا  وحتت اام السا  %12يتجاوز 

يقدرها القاضاي ورقاا  للحالاة االقتصاادية الساائد  وقاي اساتحقاق الادين إ ا         

  اخفق الدائن يف إثبات السعر السائد يف السوق وقي التعامل. مثال.

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   

ن الااذي يلتاازم املاادين بندائااه ويكااون اساسااا  لرتتياا  الفوائااد هااو  رصاايد الاادي - 11

الفااارق باااح مبلااا  املساااحوبات ومبلااا  احياااداعات بعاااد أن ختصااام املااادروعات 

 تسديدا  للفوائد أوالً  بنول. 

  

 784 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

ماان تاااريخ احلكاام عاان األجااور املتاااخر        اسااتحقاق العاماال رائااد  تاخرييااة    - 12

والع ااوالت وباادل األجاااز  ومكارااق  نهايااة اخلدمااة دون التعااويض عاان رسااخ    

 العقد حمدد املد . أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة-ق. أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 189، 177)الطعنان رق ا  

قارض التجااري حسا  الساعر املنصاوص      حق الدائن يف اقتضال رائاد  علات ال   - 13

عليه يف العقد أو ورق ساعر الفائاد  الساائد يف الساوق وقاي التعامال علات أال        

 إ ا مل يعح سعر الفائد  يف العقد. مثال.  %12يزيد يف هذه احلالة علت 

  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   
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 ( ق) 
ـاء مـسـتـعـجــن قــضـقــضـاة  ــ قــانـــون ــ قــرار إداري ــ قـسـمــة ــ 
 قـــوة قـاهـــرة ــ ـرطــة واألمــنــ قـوة األمـر الـمـقـضـي ــ قـوة الـش

 قــانـــون

 الصفحة القاعدة
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   "مـن حـيـث الـزمـان قـانـون "سـريـانــ  -1  

1 - 

 

 

 

- 

احجرالات. خضوعها مان حياث الصاحة والابطالن للقاانون الاذي اختاذت يف         

 لااه. بقارهااا صااحيحة ومعتااب  متاات كانااي كااذل  ورقااا  .ااذا القااانون ولااو   

رقااا  ألحكامااه والعكاا  إال إ ا ناا    صاادر بعاادها قااانون بعتبهااا باطلااة و   

 القانون علت خالا  ل  كنثر رجعي لنفا ه.

  أساس  ل .-خضوع األثار املرتتبة علت احجرال للتشريع الذي   االجرال يف  له

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

د متات كاان القاانون قاد نا  علات       وجو  إعالن اخلصام بااحجرال خاالل امليعاا     - 2

ميعاد حت ت الختا  هذا احجرال.خضاوع الرتاخاي يف اختاا  احجارال خاالل هاذا       

امليعاااد لألثااار وا اازال املنصااوص عليهااا يف هااذا القااانون متاات كااان قااد باادأ          

وانقضت يف  له ولو كان قد صدر بعد انقضال هذا امليعاد قانون أخار يلغات أو   

 يعدل هذه األثار.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

بشااانن دائااار   2020لسااانة  26ساااريان قااارار مساااو رئاااي  دائااار  القضاااال رقااام  - 3

املطالباااات البسااايطة علااات الااادعاوى الاااص مل يقفااال ريهاااا باااا  املرارعاااة حتااات       

وعلاات االحكااام الصااادر  ماان حمك ااة أول درجااة يف أو بعااد         30/9/2020

 بالنسبة حجرالات االستئناا والفصل ريه. أساس  ل . مثال. 1/10/2020

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة -ق. أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 278)الطعن رقم   

عدم جواز انسحا  أثر القانون ا ديد علت ما يكون قد وقع قبل الع ل به من  - 4

ع وتلا  احجارالات للقاانون    إجرالات أو حتقق مان أوضااع . خضاوع هاذه األوضاا     

الذي كان مع وال  به وقي وقوعها. أساس  ل  وعلته . قضال احلكام بابطالن   

عقد ا.بة لعدم التسوية بح الزوجات و األوالد برغم مان اامهاا وتساجيلها قبال     

يف شاان األحاوال الش صاية والاص      2005لسانة   28سريان الع ل بالقانون رقم 

 خطن يف تطبيق القانون يوج  نقضه.  منه  ل . 62أوجبي املاد  

  

 175 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   
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 قــانـــون
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 بطالن كل حتايل علت احكام املرياي بالبيع أو ا.بة أو الوصية أساس  ل . - 5

 ه الحد الورثة دون ثبوت مصلحة تستدعت الت ييز. مثال البطالن هب
  

 175 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

6 - 

 

 

 

- 

األواماار والتوجيهااات السااامية الااص تصاادر عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة   

ال بهذه الصفة أو بصفته  حاكم إمار  أيو   أو عن دياوان مساو وىل العهاد    

يشرتا صدورها يف صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل تصة قانونا. 

 أساس  ل  وعلته. 

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

    قــانـــون "تطـبـيـقـــ " -2  

1 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

يف شانن ضا ان    2020لسانة   4تطبيق إجرالات التقاضي الوارد  بالقاانون رقام   

احلقااوق يف األمااوال املنقولااة. شاارطه. أال تتطلاا  التشااريعات النارااذ  بشاانن تلاا    

 األموال تسجيل حقوق الض ان الص ترد عليها يف سجالت خاصة. 

 2020لسانة   33الاوزرال رقام    سريان األحكام العاماة الاوارد  يف قارار  لا     

املتعلقة باالمر علت العرائض متات كاناي تلا  األماوال إاا جيا  أن تساجل يف        

 سجالت خاصة. أساس  ل . 

التصرا بالتنازل أو رهن أسهم الشركة  ات املساؤولية احملادود  ال يكاون إال    

 بتسجيله. مؤدى  ل . عدم سريان إجرالات التقاضي املنصوص عليها يف القانون

ماان  60يف شاانن احلقااوق يف األمااوال املنقولااة وسااريان املاااد   2020لساانة4رقاام 

الااص توجاا  الااتظلم أوال قباال اسااتئناا    2020لساانة  33قاارار  لاا  الااوزرال  

 احلكم من االمر الصادر علت عريضة. 

اسااتئناا الطاااعن القاارار الصااادر يف االماار علاات عريضااة املتعلااق بوضااع اليااد         

وع عقد الرهن. مباشر  دون سالوك طرياق الاتظلم أوال     للتنفيذ علت األسهم موض

 وقضال احلكم معه بعدم جواز االستئناا. صحيح. 

  

 270 32 ( 22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  94)الطعن رقم   

االتفاقيااات الدوليااة  جاارد ابرامهااا والتصااديق عليهااا ونشاارها ورااق األوضاااع          - 2

القانون. اعتبارها جزلا  مان قاوانح الادلو  الداخلياة جيا       املقرر  يكون .ا قو  

تنفيذها دون حاجة إبت صدور قواعد لتنفيذها. شرا  ل . اال يوجد لنصوصها 

مااا ياادل علاات غااري  لاا  ماان اسااتلزام صاادور قواعااد تنفيذيااة بشااننها أز يكااون     

تنفيااذها متعااذرا  باادون األحكااام التفصاايلية الااص يناااا للقواعااد التنفيذيااة أن      

  تتض نها.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   
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قضال احلكم بررض طل  الطاعنة وهت حت ال  جنساية أحادى دول  لا       - 3

دولاة احماارات يف ا هاة الغدارياة الاص       التعاون اخلليجي  ساواتها  اواط  

تع ااال بهاااا اع ااااال  التفاقياااة التعااااون االقتصاااادي باااح دول  لااا  التعااااون     

تنسيسااا  2002لساانة  55اخلليجااي املصاادق عليهااا  وجاا  املرسااوم بقااانون 

علت عدم صدور أية تشريعات داخلية توج  املساوا  بح مواط  دول  ل  

لدولاة العاامليح يف ا هاات احلكومياة وقواعاد      التعاون اخلليجي ومواطنت ا

 تنفيذها. صحيح.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   

 قــرار إداري

1 - 

 

 

 

 

 

- 

التسكح علت الدرجة الو يفية. جواز أن يكون يف و يفة أعلت من الدرجة 

عان طرياق التعايح. جاواز أن يكاون       احلالية لل و اأ أو عان طرياق النقال أو    

علت و يفة بانف  درجتاه الو يفياة متات كاناي مسااوية .اا  أو علات و يفاة          

لدرجاة أقال مان درجتااه احلالياة متات اسات ر املو ااأ يف احلصاول علات راتبااه         

والباااادالت واملزايااااا االخاااارى اسااااتنادا إىل درجتااااه الش صااااية حلااااح اختااااا   

 احجرالات التصحيحة الالزمة.

وع ع لية التسكح لل عايري والشروا املنصوص عليهاا بالالئحاة   وجو  خض

بشاانن املااوارد البشاارية يف إمااار  أبااو      2016لساانة  6التنظي يااة للقااانون  

  وتعديالته.

  

 114 14 (20/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  79)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

ياة. شارطه. وجاو  تاوارر     تسكح املو أ علت درجاة أعلات مان درجتاه احلال    

كاراة احلادود الاادنيا ملتطلباات شااغل الو يفاة األعلات ورقااا  لبطاقاة الوصااأ       

الاااو يفي املعت اااد وبااااقي املعاااايري األساساااية للتساااكح يف إطاااار الشاااواغر     

 املتوارر .

مثااال لعاادم تااوارر الشااروا يف دعااوى أحااد مااو في دائاار  .دائاار  الت طاايط      

  علت و يفة أعلت.الع راني والبلديات بطل  التسكح 

  

 114 14 (20/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  79)الطعن رقم   
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3 - 

 

 

- 

 

 

 

- 

حاااق اخلصااام يف أن يطلااا  إلااازام خصااا ه بإعاااداد وتقاااديم أي حماااررات أو     

ة صااور  أخاارى تكااون حتااي يااده أو يف  معلومااات الكرتونيااة أو ورقيااة أو بنياا 

 من قانون احثبات.  18حيازته. شرطه وحاالته. املاد  

ال إلزام علت احملك ة باالستجابة لطل  اخلصم الزام ا هة احدارية بتقاديم  

ما حتي يدها من حمررات ومستندات متات كاان نكناه اخلصام احلصاول      

اهد والقرائن الاص تابر   عليها أو كان علت األقل بإمكانه تقديم بعض الشو

 طلبه من احملك ة الزام ا هة احدارية.

 مثال لررض الطل .  

  

 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

- 

الرتقيااة متاات كانااي اختياريااة ومل حياادد املشاارع ميعااادا  الجرائهااا رإنااه يعااود  

فال شاروطها حتدياد الوقاي املناسا  حجرائهاا يف      للجهة احدارية ولو ماع اساتي  

ضول تقاديرها لظاروا وأحاوال الع ال وحاجياتاه ومتطلباات املصالحة العاماة         

والشواغر املتوارر  دون تعقي  عليها ما دام خال قرارهاا مان إساال  إساتع ال     

 السلطة أو وجود ختطت يف الرتقية.

 مثال يف شنن ترقية قو  الشرطه و االمن. 

  

 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري 15س  2020لسنة  131م طعن رق)ال  

5 - 

 

 

 

- 
 

- 

وجو  أن تتناول األوراق البيان التفصيلي لل  الفة املوجهة ألي من شركات 

الض ان الصحي أو مقدمي خدمات عالج ط  يف حال ارتكا   الفة مان  

بشانن   2005لسانة   23امل الفات الوارد   لحاق الالئحاة التنفيذياة للقاانون     

 الض ان الصحت بإمار  أبو   . 

 وجو  أن حتدد عناصر امل الفة وكل جوانبها و أدلة الثبوت بوضو  و يقح. 

 عدم كفاية  كر أوصاا أو عبارات عامة. أساس  ل  وعلته. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

والطعون والطلبات واحجرالات املتعلقة بطلا  إلغاال القارارات     إعفال الدعاوى - 6

احدارية من الرسوم القضائية والتنمح. وجو  رد ما اداه الطااعن مان رسام و    

تاانمح متاات كانااي الطلبااات يف الطعاان بااالنقض تتعلااق بإلغااال القاارار احداري  

 بفاارض الغرامااة ماان دائاار  الصااحة املطعااون ضاادها علاات املستشاافت الطاااعن. 

 أساس  ل . مثال.

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   
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7 - 

 

- 

 

- 

القرار احداري. جي  أن يقاوم علات ساب  يابره يف الواقاع والقاانون كاركن        

 من أركان انعقاده. 

 هذا اخلصوص. هو احلالة الواقعية أو القانونية الص حت ل احدار  السب  يف 

 علت التدخل بإصدار القرار. 

خضوعها لرقابة القضال متت  كرت احدار  أسبابا  لقرارها. وجاو  التحقاق   

ما إ ا كاني النتيجة الص انتهاي إليهاا االدار  مست لصاة است الصاا  ساائغا       

و قانونيا و إال كان راقدا  لركن السب  ووقاع  من أصول ثابتة تنتجها ماديا أ

  الفا  للقانون. مثال. 

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

القرار ااحداري بفارض دائار  الصاحة الغراماة علات املستشافت الطااعن بازعم          - 8

لساانة  23قااانون رقاام  ارتكابااه  الفااات طبقااا  مللحااق الالئحااة التنفيذيااة لل    

بشنن الض ان الصحت بإمار  أبو  . اعتبااره راقادا  لاركن الساب       2005

ما داماي قاد جاالت األوراق خالياة مان البياان التفصايلي ملاهياة كال  الفاة           

 منسوبة ومقرر .ا غرامة. مثال.

  

 233 28 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  116)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

األصل. عدم جواز ا  اع باح معاشاح. ياتم أدال أكبه اا قي اة ا ا تاواررت        

 شروا استحقاق معاشح. 

يف  2000لساانة  2االساتثنال. حااق احملااالح إىل التقاعااد قبال الع اال بالقااانون   

ا  ااع بااح املعاااش متاات اسااتحقه قباال الع اال بالقااانون املااذكور وبااح معاااش 

جديد  بعاد الع ال باه. شارا  لا . أال      ثاني تقرر له  وج  مد  خدمة أخرى 

يتجاوز   وع املعاشح احلد األقصت لل عاش املنصوص عليه قانونا . وما مل 

يكن قد طل  وقأ صرا املعاش املستحق لاه قبال إعااد  التساوية ومعاملتاه      

 عند انتهال خدمته علت أساس ضم املدتح معا . أساس  ل . 

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   

ثبااوت تقاضااي املطعااون ضااده معاشااا  تقاعااديا  عاان مااد  خدمتااه السااابقة لاادى  - 10

يف  2000لسانة   2شركة أبو   لل ناطق البحرية قبل الع ل بالقانون رقام  

شنن معاشات ومكارقت التقاعاد املدنياة حماار  أباو   وبلوغاه ماد  خدماة        

الوطنت يستحق عنها معاشا كذل  جيياز لاه ا  اع     الحقة لدى بن  أبو  

بااح املعاشااح بشاارا أال يتجاااوز   ااوع املعاشاايح احلااد األقصاات لل عاااش      

 املنصوص عليه قانونا . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   
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- 

شااركة .......................... تناادرج ضاا ن الشااركات  ات الطااابع اخلاااص وال      

تكتسي طابع املؤسسة أو ا.يئة العامة. اعتبارها من الشركات احلكومياة  

ون الع ل علات  الص تع ل ورق أسالي  القانون اخلاص. مؤدى  ل . سريان قان

العاملح لديها دون قانون املوارد البشرية حمار  ابو   ما دام مل يصدر قرار 

عن رئاي  اعلا  التنفياذي بتطبياق القاانون األخاري عليهاا. ال يغاري مان  لا            

 خضوع العامليح بها لنظام املعاش التقاعدي. 

قيادت  اختصاص احملك ة الع الية بنظر دعوى الطاعن ضدها ما دامي قاد  

بإنشاال حمك اة    2018لسانة   22بعد الع ل بقرار رئي  دائر  القضال رقم 

 أبو   الع الية املت صصة. مثال. 

  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

املؤسسااات  ات الطااابع اخلاااص الااص ختاارج عاان نطاااق تطبيااق قااانون املااوارد    - 12

دها. اعتبار الشركات احلكومية من هذه املؤسساات ماا مل   البشرية. مقصو

يصدر قرار من رئي  اعل  التنفيذي بتطبيق بعض أو كل احكاام قاانون   

 املوارد البشرية والئحته عليها. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

ة مساااه ة عامااة. اعتبارهااا ماان اشاا اص . شااركأبااو   لل طاااراتشااركة  - 13

القانون اخلاص. سريان أحاكم قانون الع ل علت العااملح لاديها دون قاانون    

املوارد البشرية. أساس  لا  وعلتاه. دعاوى الطاعناه وهاي مان العااملح لاديها         

بإلغال القرار الصاادر بانهاال خادمتها واعادتهاا للع ال منازعاة ع الياة وليساي         

 كم إىل اختصاص احملك ة الع الية. صحيح.إدارية. انتهال احل

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

حق ا هة احدارية يف إنهال خدمة منتس  قاو  الشارطة و األمان باححالاة إىل      - 14

لسانة   12ا مان القاانون االحتاادي     88التقاعد قبل بلو  سان الساتح. املااد     

يف شاانن قااو  الشاارطة و األماان املطبااق علاات الضااباا بالقياااد  العامااة    1976

 . مثال. 2016لسنة 1لشرطة ابو    وج  القانون 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

القرار السال  الاذي نكان  اصا ته واملطالباة بالغائاه. مقصاوده  .  ارد          - 15

جهاة احدار  عان إصادار قارار إداري يف أمار معاح ال يعاد قارارا  إدارياا           امتناع 

ساالبيا إااا يقباال الطعاان عليااه بااللغااال متاات كااان القااانون ال يوجاا  عليهااا        

 التدخل حصداره.

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   
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16 - 

 

 

- 

النقاال وتغاايري املسااار الااو يفي ماان مسااار إىل اخاار لااي  حقااا مكتساابا  ملاان       

يطال  به. هو من األمور الص ترتخا  ريهاا احدار  ماا مل يان  القاانون علات       

 اجرائه  جرد استيفال شروا معينة دون ربطه بتقدير  هة احدار .

بالقيااد  العاماة لشارطة    االمان  ن قو  الشرطة ونة احتياطيا وهي مطل  الطاع

بنقلااها وتغاايري مسااارها الااو يفي إىل املااالك املاادنت باادال ماان احا.ااا     أبااو  

للتقاعد. علت غري أساس. ما دام قد جال غري مقرتن  ا يوج  االستجابة إليه 

قانونا وخلي األوراق إا يشري إىل إسال  اساتع ال السالطة مان جانا  احدار      

 الحنراا ريه. او ا

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

مباادأ املساااوا   اان هاام يف  ات املركااز الااو يفي. مقصااوده  . النقاال وتغاايري     - 17

املسار الو يفي لدى قو  الشرطة واالمن من األمور الص تتوقأ علت معطيات 

ل ودواعيااه والااص ترتخاا  ريهااا احدار .    الواقااع واحتياجاتااه ومتطلبااات الع اا   

خضوعه لسلطتها التقديرية. ال حمل للتحدي  بادأ املسااوا  ماا دام مل يثباي     

 اخالل يف املراكز القانونية امل اثلة. مثال.

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

18 - 

 

- 

غريها باملنازعات احدارية متت كاني  اختصاص حماكم إمار  أبو    دون

 متصلة بإحدى ا هات احدارية احمللية بإمار  أبو   .

اتعقاد االختصاص للقضال اححتادي متت كاني الدولة أو إحدى سلطاتها أو 

وزارتها أو أو أجنحتها أو مصاحلها أو هيئاتها أو مؤسسااتها العاماة طرراا يف    

 عليها . تعلقه بالنظام العام.  الدعوى سوال كاني مدعية أو مدعي

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  124)الطعن رقم   

اساات الص عناصاار الااوالئي بااح القضااائح االحتااادي واحمللااي. ماان مسااائل        - 19

 الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغا  ال خيالأ القانون.
  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  124قم )الطعن ر  

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة بتجرياااد     - 20

وصرا مستحقاته متات كاان وقاي صادور القارار       كرائدالطاعن من رتبته 

وهاي   ا نساية واحقاماة واملناراذ    زاري موضوع الدعوى ض ن مرت  شؤونالو

 هة احتادية انذاك. أساس  ل  وعلته. مثال.ج

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  124)الطعن رقم   
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 قــرار إداري 
 قــرار إداري

 الصفحة القاعدة

العاماة  إىل القياد  ا نسية واحقامة واملنارذ عدم انتقال العامليح بقطاع شؤون  - 21

بتعااديل بعااض احكااام    2016لساانة  1لشاارطة أبااو    وجاا  القااانون رقاام    

يف شنن قو  الشرطة واالمن بإمار  أبو  . بقال تبعيتهم  1977لسنة  7القانون 

لوزار  الداخلية بعد صدور القانون املذكور. أساس  ل . انتقال تبعياتهم للهيئاة   

بتعااديل املرسااوم   2017لساانة  3االحتاديااة للهويااة وا نسااية  وجاا  القااانون     

بإنشاااال هيئاااة احماااارات للهوياااة. ماااؤدى  لااا .    2004لسااانة  2بقاااانون احتاااادي 

اختصاص القضال االحتادي بدعوى الغال قرار وزار  الداخلية  بتجرياد الطااعن   

 علة  ل .ا نسية واحقامة واملنارذ. لدى قطاع شؤون  كرائدمن رتبته 

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15 س 2020لسنة  124)الطعن رقم   

22 - 

 

 

 

- 

عدم قبول دعوى إلغال القرارات احدارية بعد مضي ستح يوما من تااريخ نشار   

القرار احداري املطعون ريه أو إعالن صاح  الشنن به أو ثبوت عل ه به عل ا  

ة احداريااة يقينيااا . أساااس  لاا . انفطاااع سااريان هااذا امليعاااد بااالتظلم إىل ا هاا 

 مصدر  القرار أو إىل ا هة الرئاسية .ا. 

وجو  أن يبي يف التظلم خالل ستح يوما من تاريخ تقدنه. راوات هاذه املاد     

دون إجابة يعد  ثابة ررضه ضا نا . احتساا  ميعااد رراع الادعوى آناذاك مان        

 تاريخ الررض الصريح أو الض نت. 

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -أ إداري  ق . 15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يسري به ميعاد الطعن. ثبوته من أية واقعة  - 23

 أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد يف  ل  بوسيلة معينة
  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

ار احداري حمل دعاوى احلغاال. ثبوتاه باني صاور  حت ال معنات        التظلم من القر - 24

الشاااكاية مااان القااارار املاااتظلم رياااه. يساااتوى أن يكاااون القااارار مكتوباااا  او   

 شفاهيا  ما دام حصل العلم بفحواه و  ترتي  أثاره.

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

ماان تقااديم الطاااعن طلاا  اساارتحام عقاا  إنهااال خدمتااه   اساات الص احلكاام - 25

يطلاا  ريااه عودتااه لو يفتااه عل ااه اليقااي  بااالقرار وتظل ااه منااه بتقااديم  لاا    

الطل . سائ  . قضاره بعدم قبول الدعوى لررعه بعد امليعاد لعدم ررعها خالل 

الستح يوما التالية للستح يوما الالحقه لتاريخ تقديم التظلم وعدم رد ا هاة  

 احدارية باعتباره ررضا  للتظلم. صحيح.  

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    
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ترقيااة صااأ الضااابط أو راارد الشاارطه يف حالااة حصااوله علاات مؤهاال عااال أو    - 26

بوجاااو  مراعاااا   لاااه مااان ازياااة للجهاااة احدارياااة مقياااد  لطة جوجاااامعي. سااا

 الشروا. أساس  ل . مثال. 

  

 448 55 (26/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س .  2021لسنة  9)الطعن رقم   

حق املو أ املنقول يف استصحا  مركزه القانوني الذي كان لاه يف ا هاة    - 27

شغل و يفاة ودرجاة معادلاة. خضاوع     املنقول منها إىل ا هة املنقول إليها بنن ي

عالقته بعد  ل  با هة املنقول إليها يف كل شؤونه الو يفياة ورقاا  للقاوانح    

 واللوائح املع ول بها لديها دون ا هة املنقول منها. 

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

 املاوارد البشارية  إلاي هيئاة    لل جلا  التتنفياذي  نقل الطاعن من األمانة العاماة   - 28

بشاانن إنشااال هيئااة املااوارد البشاارية وتسااكينه  2015لساانة7اع اااال  للقااانون 

بدرجااة معادلااة للدرجااة الااص كااان عليهااا قباال النقاال ثاام تسااكينه إىل درجااة   

أعلاات وإخضاااعه لالحكااام والقواعااد املع ااول بهااا يف ا هااة املنقااول إليهااا.      

مستحقاته املالية للدرجاة ا دياد  علات أسااس املع اول      صحيح . طلبة تسوية 

بااه يف ا هااة املنقااول منهااا وهااي األمانااة العامااة لل جلاا  التنفيااذي. علاات غااري  

 أساس. التزام احلكم هذا النظر وقضاره بررض دعواه. صحيح.

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

29 - 
 

 

- 

لتظلم أمام جهة ع ل املو أ قبل التظلم أمام  نة االعرتاضات متت كاان  وجو  ا

 القرار من رئي  ا هة احلكومية أو من روضه بتوقيع ا زالات التاديبية.  

عااادم تقياااد املو اااأ باااالتظلم أماااام جهاااة ع لاااه قبااال الاااتظلم أماااام  ناااة           

إىل  االعرتاضات متت كان القرار صادرا من  ل  التادي . إنتهال احلكام 

وجااو  تظلاام الطاااعن ماان قاارار  لاا  التندياا  امااام جهااة ع لااه قباال تقااديم  

تظل ااه امااام  نااة االعرتاضااات وقضاااره بعاادم قبااول الاادعوى لررعهااا بغااري        

 الطريق الذي رمسه القانون خطن يف تطبيق القانون يوج  نقضه واحعاد . 

  

 503 62 (5/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  31)الطعن رقم   

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يبدأ به ميعااد الطعان دون حاجاة إىل نشار      - 30

أوإعااالن. مقصااوده. وجااو  أن يكااون يقينيااا  ال  نيااا  وال إررتاضاايا وان يقااوم  

الدليل القاطع علت حصوله جب يع حمتوياته ومض ونه. جواز است الصه من 

 د بوسيلة إثبات معينة. مثال. أية واقعة او قرينة تفيده دون التقي

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   
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عدم جواز إجرال أي تغيري أو حذا او تعديل يف البيانات الوارد  يف السجل العقاري  - 31

حكاام قضااائي نهااائي صااادر عاان حمك ااة  تصااة أو بنااال علاات طلاا    إال  وجاا 

كتااابي إاان لااه احلااق يف  لاا  مشاافوعا  باملسااتندات االصاالية الدالااة علاات التغاايري     

والتعديل . جواز أن يقوم السجل العقاري بتصحيح األخطاال املادياة الثابتاة بايقح يف     

جااواز إجاارال  صااحائأ السااجل ماان تلقااال نفسااه أو بنااال علاات طلاا   وى شاانن. عاادم  

 التصحيح بعد القيد إال بعد اخطار  وي الشنن. أساس  ل  وعلته.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

صالحية التصحيح املقرر  للسجل العقاري. نطاقها. األخطال املادية يف إحدى  - 32

تلا  الاص مان شاننها تغايري ا.وياة       بيانات السجل العقاري. عدم امتادادها إىل  

الكاملاة مللكياة الوحاد  العقارياة املساجلة بعاد اساتيفال إجارالات تساجيلها.          

اختصاص القضال بعد رراع االمار إلياه مان املتضارر يف هاذه احلالاة  األخاري .         

 التزام احلكم هذا النظر. صحيح.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

اختصاااص  نااة االعرتاضااات بدراسااة ورحاا  كاال الشااكاوى والتظل ااات    - 33

 2016لساانة  6املتعلقااة بااالقرارات الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام    

بشنن املوارد البشرية حمار  ابو  . أساس  ل  وعلته. مؤداه. اعتباار الاتظلم   

ل القاارارات احداريااة.  الفااة  املقاادم إليهااا قاطعااا لل يعاااد املقاارر لاادعوى إلغااا  

احلكم املطعون ريه هذا النظر معتبا  أن األثر القااطع لل يعااد ال يتحقاق إال    

إ ا كان التظلم املقدم أماام هاذه اللجناة منصابا  علات أحاد القارارات الاوارد          

ماان القااانون املااذكور ومنتهيااا إىل عاادم قبااول الاادعوى      73قصاارا يف املاااد   

لاتظلم لكوناه لاي  مان باح تلا  القارارات الاوارد          شكال غري معتد باذل  ا 

 حصرا .  الفة للقانون وخطن يف تطبيقه. 

  

 550 68 (31/5/2021جلسة –ق . أ إداري  15س  2021لسنة  33)الطعن رقم   

34 - 

 

 

 

 

 

- 

حق السلطات التاديبية لدى احدار  يف تقدير خطور  امل الفة وما يناسبها من 

و  استع ال هذه السالطة غلاو أو خطان باي ن يف التقادير.      جزال. شرطه. أال يش

اخااتالل التناساا  بااح امل الفااة وا اازال التااادي  ماان أوجااه عاادم املشااروعية     

جيعل من سلطة تقدير ا زال عندئذ معيبا  خيرجاه مان نطااق املشاروعيه إىل     

عدم املشروعية خيضعه لرقابة القضال وجيعله واج  احلغال. وجاو  الوقاوا   

 د احلغال  دون أن تستبدله  بقرار أخر . علة  ل .عند ح

 مثال اللغال قرار انهال خدمة مو أ لعدم التناس  بح امل الفة وا زال. 

  

 591 72 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  40)الطعن رقم   



 
292 

 قــرار إداري 
 قــرار إداري

 الصفحة القاعدة

عاادم مساااع الاادعوى املتعلقااة بااالطعن يف املراساايم االحتاديااة الصااادر  بانهااال     - 35

بشانن   2008لسانة   11من املرسوم بقانون احتادي رقام   116اخلدمة. املاد  

املوارد البشرية يف احلكومة االحتادياة املعادل. ساريان  لا  علات اخلاضاعح       

مان. يساتوي   يف شانن قاو  الشارطة واال    1976لسانة 12الحكام القانون رقام  

تعلقااه بقاعااد  موضااوعية أو إجرائيااة أو ان يكااون املرسااوم الصااادر بانهااال        

 اخلدمة احتاديا أو امرييا. أساس  ل  وعلته. 

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

 ثبااوت إحالااة الطاااعن للتقاعااد  وجاا  مرسااوم امااريي مااانع ماان مساااع دعااوى  - 36

طعنه ري ا قرره هذا املرسوم. انتهال احلكام إىل عادم قباول الادعوى تسااوية      

يف النتيجة واحلكم بعدم مساعها. النعي املتعلق باذل  أياا كاان وجاه الارأي      

 ريه منتج.

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

تاات كانااي متعلقااة بااالطعن يف قاارار  اعفااال الاادعوى ماان الرسااوم القضااائية م  - 37

إداري صادر  رسوم امريي. مؤدى  ل  . وجو  رد ما أداه الطااعن مان رسام    

 وتامح. أساس  ل .

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

تعلااق الاادعاوى السااابقة الااص نظرهااا القاضااي  وضااوع إلغااال القاارار الصااادر   - 38

بانهال خدمة املطعون ضده مع ما يرتت  علت  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره       

دعوى التعويض عن  ل  القارار. الادرع بابطالن احلكام الصاادر يف الادعوى       

األخري  لسبق اشرتاك القاضي يف احلكم الصادر الادعوى األوىل. علات غاري    

 أساس. 

  

 799 97 (18/8/2021 جلسة-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

است الص توارر اركان املسؤولية املوجبة للتعاويض عان القارار احداري غاري      - 39

املشروع من خطن وضرر و عالقة ساببية وتقادير التعاويض مان مساائل الواقاع       

الص ختضع لسلطة حمك ة املوضوع. ما دام است الصها مساتندا  إىل ماا لاه    

 أصله الثابي باالوراق.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64ن رقم )الطع  
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 قــرار إداري 

 قــرار إداري

 الصفحة القاعدة

40 - 

 

 

 

- 

العياااو  الاااص تلحاااق باااالقرار احداري ليساااي  يعهاااا تصااال دائ اااا للقضاااال     

ختصااص  بالتعويض يف إطار دعوى القضال الكامل ساي ا ماا تعلاق منهاا باال    

أو الشااكل. وجااو  التعااويض متاات كااان العياا  جوهريااا  ومااؤثرا  تااق يف         

 موضوع القرار يف حدود معطيات النزاع وخصوصياته.

قاارار ا هااة احداريااة بانهااال خدمااة املطعااون ضااده اع اااال  لقرينااة االسااتقالة       

الض نية لسب  انقطاعه عن الع ال دون إجارال االناذار الواجا  قانوناا  عليهاا       

هااال اخلدمااة يسااتوج  التعااويض عاان الضاارر املت ثاال يف حرمانااه ماان       قباال ان

 و يفته ومن املزايا املالية حتت تاريخ عودته. علة  ل . 

  

  
 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم 

عدم مساع دعوى التعويض عن اع ال ا هة احدارية غري املشاروعه احجيابياة    - 41

و السلبية  ضي ثالي سنوات من اليوم الاذي علام املضارور تادوي الضارر      أ

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة. علااة  لاا . انتهااال      298وباملسااؤول عنااه. املاااد    

احلكاام املطعااون ريااه إىل تنييااد احلكاام االبتاادائي بااررض دعااوى التعااويض   

ه أياا كاان   تساويه يف النتيجة والقضال بعدم مساعها ملرور الزمان. النعي عليا 

 وجه الرأي ريه. غري   منتج. 

  

  
 838 102 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  62)الطعن رقم 

42 - 

 

 

 

 

- 

شركة مساه ة عامة من اشا اص القاانون العاام.     االمارات للتن ية.مصرا 

العااااملون ريهاااا ليساااوا مااان قبيااال املاااو فح الع اااوميح. ماااؤدى  لااا . اعتباااار  

تهم ماان قبياال املنازعااات الع اليااة واختصاااص احملك ااة الع اليااة بهااا.  منازعااا

سااريان مااا تضاا نته عقااود ع لااهم والئحااة املااوارد البشاارية اخلاصااة باملصاارا 

 متت تض ني احكاما أكثر رائد  للعاملح من قانون الع ل.

واملرساوم بقاانون    2015لسانة   172ال ينال من  لا  صادور القارار الاوزاري     

ساس  لا  وعلتاه. التازام احلكام املطعاون رياه هاذا النظار         أ 2020لسنة31

 وقضاره باختصاص احملك ة الع الية بنبو  . صحيح. 

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   
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 قــرار إداري 
 قــرار إداري

 الصفحة القاعدة

رتاضااااات بكارااااة الشااااكاوى والتظل ااااات املتعلقااااة   اختصاااااص  نااااة االع  - 43

بشاانن   2016لساانة   6بااالقرارات الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام       

من القانون املذكور. التزام احلكم  72املوارد البشرية بإمار  أبو  . املاد  

املطعاااون رياااه هاااذا النظااار. صاااحيح. النعاااي علياااه باخلطااان اساااتنادا  إىل أن        

اضااات ينحصاار يف القاارارات املتعلقااة بالتندياا  طبقااا    اختصاااص  نااة االعرت

مان الالئحاة التنفيذياة .اذا      126من القانون املذكور واملاد   73لن  املاد  

 القانون. علت غري أساس. علة  ل . 

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   

النقطاع عن الع ل غري متحققة يف حاق املطعاون   انتهال احلكم إىل أن واقعة ا - 44

ضده  ا ثبي من منازعة جدية بنيه وبح جهة احدار  حول اعتباره من الفئات 

املش ولة باالستثنال من القيام بالع ل بق ر الع ل احلكومي أو عن بعد طبقا  

الصادر عن دائر  احسناد احلكومي بشنن القواعاد   8الحكام التع يم رقم 

ادية للع ل والتواجد يف مقر ا هات احلكومية خالل جائحاة كورياد   احرش

وخلو األوراق إا يفيد ان ا هة احدارية قد ررضي موقأ املطعون ضده  19

باعتباااره ماان الفئااات الااص تسااتوج  الع اال عاان بعااد طبقااا  للتقااارير الطبيااة       

ة علت املقدمة منه أو انها اسكي تضوره إىل مقر الع ل وان  ك يعد قرين

اس  املطعون ضده بالو يفة وعدم هجار  .اا تنتفاي معاه القريناة املسات د        

من االنقطاع. قضال احلكم معه بتايياد قارار  ناة االعرتاضاات بإلغاال قارار       

 انهال خدمته املستند لالنقطاع. صحيح.

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   

45 - 

 

 

 

 

- 

توقيااع الطاااعن علاات إقاارار باطالعااه علاات كارااة البنااود الااوارد  يف القاارار         

الصااادر عاان القائااد العااام لشاارطة ابااو       2016لساانة  192احداري رقاام 

وبقبوله االست رار يف اخلدمة طبقاا  لألحكاام واالسا  الاوارد  رياه. يتحقاق       

 نه ماان باه العلام اليقينات بنحكاماه ويصابح واجاا  النفاا  يف حقاه ري اا تضا         

 احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القرار املذكور رمسيا  علت العاملح مان خاالل   

البيد االلكرتوني الحقا ال ينال من ثبوت واقعة حتقق العلم اليقينت باحقرار 

تحقات الطااعن  سالأ الذكر. انتهال احلكم إىل هذا النظار واحتساا  مسا   

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   
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 قــرار إداري 

 قــرار إداري

 الصفحة القاعدة

القااوانح احلااق يف مكارااق  نهايااة اخلدمااة ينشاان عنااد انتهااال اخلدمااة ورااق         - 46

والتشااريعات السااارية يف تاااريخ  انتهائهااا طاملااا ال يوجااد ناا  قاااطع بالعقااد        

حيكم هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاية خدمة الطاعن وهو من العااملح  

املدنيح من غري املواطنح لدى القياد  العامة لشرطة ابو   طبقا االحكاام  

قبوله االست رار يف الع ال  بعد ثبوت عل ه به و 2016لسنة  192القرار رقم 

طبقا  الحكامه. صحيح. النعي بانه كاان ياتعح احتساابها ورقاا  للعقاد حتات       

 تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

  
 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 

واطنح لادى القيااد    انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املا   - 47

العامة لشرطة اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان           

انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق باملصلحة العامة 

ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان      

او االحنراا بها. نعي الطاعن علت احلكم  دليل علت إسال  استع ال السلطة

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

  
 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 

48 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 ا نسية املكتسبة ساوال كاناي تكام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة       

سريانها من تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا. قارار رئاي  الدولاة        

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ للحصول علات ا نساية تكام القاانون      

 ريان أثارها بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.وس

مااؤدي  لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ   

اسااتك ال احجاارالات املطلوبااة وصاادور املرسااوم االحتااادي  نحهااا لااه. علااة    

  ل .

انتهال احلكم إىل ررض طلا  ضام ماد  خدماة الطااعن الساابقة علات تااريخ         

نساااية لااادى جهاااة احدار  واحتساااابها ضااا ن ماااد معاشاااه      حصاااوله علااات ا  

 التقاعدي. صحيح. 
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 قــرار إداري 
 قــرار إداري

 الصفحة القاعدة

الاذي جيياز ملان     2019/  23ثبوت إحالته للتقاعد قبال صادور القاانون رقام      - 48

علات   حصل علت جنسية الدولة طل  ضم مد  خدمته الساابقة علات احلصاول   

من املرت  الذي ياؤدي   526/5ا نسية علت أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 

علت أساساه االشارتاكات بتااريخ تقاديم طلا  الضام عان املاد  املاراد ضا ها           

 وانتهال احلكم علت تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح.

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79)الطعن رقم   

االتفاقيااات الدوليااة  جاارد ابرامهااا والتصااديق عليهااا ونشاارها ورااق األوضاااع   - 49

املقاارر  يكااون .ااا قااو  القااانون. اعتبارهااا جاازلا  ماان قااوانح الاادلو  الداخليااة   

جي  تنفيذها دون حاجة إبت صادور قواعاد لتنفياذها. شارا  لا . اال يوجاد       

صدور قواعد تنفيذية بشاننها أز   لنصوصها ما يدل علت غري  ل  من استلزام

يكاااون تنفياااذها متعاااذرا  بااادون األحكاااام التفصااايلية الاااص ينااااا للقواعاااد   

  التنفيذية أن تتض نها.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   

قضال احلكم بررض طل  الطاعنة وهت حت ال  جنساية أحادى دول  لا       - 50

اون اخلليجي  ساواتها  اواط  دولاة احماارات يف ا هاة الغدارياة الاص       التع

تع ااال بهاااا اع ااااال  التفاقياااة التعااااون االقتصاااادي باااح دول  لااا  التعااااون     

تنسيسااا  2002لساانة  55اخلليجااي املصاادق عليهااا  وجاا  املرسااوم بقااانون 

ل  علت عدم صدور أية تشريعات داخلية توج  املساوا  بح مواط  دول  

التعاون اخلليجي ومواطنت الدولاة العاامليح يف ا هاات احلكومياة وقواعاد      

 تنفيذها. صحيح.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   

القرار احداري السل  ال يقوم إال إ ا ثبي أن جهة احدار  قد امتنعي أو قعدت  - 51

ن من الواج  عليها اختا ه طبقاا  للقاوانح راإ ا مل يكان     عن اختا  قرار كا

إصاادار مثاال هااذا القاارار واجاا  عليهااا رااإن امتناعهااا عاان إصااداره ال يشااكل  

 قرارا سلبيا  إا يقبل الطعن عليه باحلغال.  

  

 1122 144 (24/11/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  55)الطعن رقم   

ررقاات لااي  مفرتضااا  يف جاناا  احدار . عاادم ثبااوت إسااتيفال    االدعااال باخلطاان امل  - 52

املطعون ضدها لشروا ترخي  املباني وعدم ثبوت رقدان املستندات لدى جهاة  

احدار  ال جيعل من امتناع ا هة احدارية عن إصدار الرتخي  قرارا سلبيا  يقبل 

 ح.الطعن بااللغال. انتهال احلكم املطعون ريه إىل هذه النتيجة. صحي

  

 1122 144 (24/11/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  55)الطعن رقم   
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 قــرار إداري
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53 - 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

اخلصاااومة يف دعاااوى احلغاااال عينياااة. مناطهاااا اختصاااام القااارار احداري بااااملعنت    

ر علياه قضاال اساتهدارا  ملراقباة مشاروعيته. ماؤدى  لا . وجاو  أن توجاه          املستق

اخلصااومة إىل قاارار إدارى موجااود وقااائم ومنااتج الثاااره سااوال كااان صاارحيا  أو     

 ض نيا اجيابيا  أو سلبا أو قابال لالنفصال.

 القرارات احدارية املنفصلة.مقصودها. 

فصال والتفرد يف طبيعته عن ما يصدر عن إراد  جهة االدار  وحدها والقابل لالن

العقد مدنيا  كان أو إداريا من ض ن سلسلة الع ليات الص نر بها هذا التعاقد 

هااو وحااده الااذي جيااوز لااذوى الشاانن الطعاان ريااه باادعوى احلغااال اسااتقالاَل متاات    

 تواررت ريه  يع خصائ  القرار احداري ومقوماته. 

قاارار احداري القاباال لالنفصااال يف  مثااال لاادعوى بااللغااال غااري مقبولااة النتفااال ال  

  عالقة مع جهة إدارية  وج  عقد اجيار ثم عقد مساطحة.

  

  
 1159 150 (22/12/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم 

 قـسـمــة

عدم جواز قس ة املال الشائع إ ا ماا تابح مان الغارض الاذي خصا  لاه هاذا          - 1

 ت دائ ا  علت الشيوع.املال أنه جي  أن يبق

 مثال طل  قس ة أرض   ختصيصها لغرض مشرتك إقامة شركة عليها. 

  

  
 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم 

 قــضـاة

وجو  امتناع القاضي عن نظر دعوى سبق له نظرها يف مرحلة سابقة وأبدى  - 1

اس  ل  وعلته. ثبوت اشرتاك أحاد القضاا  يف   رأيا  أو أصدر حك ا ريها. أس

قاارار التصااحيح يف احلكاام الصااادر يف االسااتئناا املقااام عاان  لاا  القاارار.      

 يبطله. تعلقه بالنظام العام. مثال. 

  

 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم   
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 قــضـاة 
 قــضـاة

 الصفحة القاعدة

سبق نظر القاضي للدعوى املوجا  لعادم صاالحيته العااد  نظرهاا واملاانع لاه         - 2

ز من قانون احجرالات املدنية. مقصاوده . وجاو  أن   /114من مساعها. املاد  

تكااون هااي  اتهااا الاادعوى املطروحااة. ال يشاا ل مااا إ ا كااان قااد حكاام يف      

 ته. دعوى أخرى أو مرتبطة أو متفرعة عنها. أساس  ل  وعل

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

تعلااق الاادعاوى السااابقة الااص نظرهااا القاضااي  وضااوع إلغااال القاارار الصااادر   - 3

بانهال خدمة املطعون ضده مع ما يرتت  علت  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره       

حلكام الصاادر يف الادعوى    دعوى التعويض عن  ل  القارار. الادرع بابطالن ا   

األخري  لسبق اشرتاك القاضي يف احلكم الصادر الادعوى األوىل. علات غاري    

 أساس.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

قيام سب  من أسبا  عدم الصالحية يف أحد قضاا  حمك اة الانقض الاذين      - 4

قض جيياز لل صام أن يطلا  لادى حمك اة      أصدروا احلكام يف الطعان باالن   

النقض الغاال هاذا احلكام وإعااد  نظار الطعان أماام دائار  أخارى ال يشارتك           

مان قاانون    1/  114ريها القاضي الذي قام به ساب  عادم الصاالحية. املااد      

احجرالات املدنية. اعتباره  ثابة دعوى بطالن أصليه ال ختضع مليعااد الطعان   

  بالنقض.

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57قم )الطعن ر  

5 - 

 

- 

ماان  1/  114إباادال الاارأي املوجاا  لعاادم صااالحية القاضااي يف معناات املاااد     

 قانون احجرالات املدنية. مقصوده. أساس  ل  وعلته.

عدم استقامة تلا  العلاة وطبيعاة االحكاام الاص تصادرها حمك اة الانقض.         

حمك اة الانقض لقضااال ال حياول دونهاا والفصاال يف أي      ماؤدى  لا . إصاادار  

 طعن ال حق يف  ات النزاع بح اخلصوم أنفسهم. 

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

ساابق نظاار القاضااي يف الاادعوى املوجاا  لعاادم صااالحية .ااا يف دعااوى أخاارى.   - 6

جة أخرى. عدم حتققه لاو كاان نظرهاا يف    شرطه. أن تكون يف مرحلة أو در

نف  الدرجة. مؤدى  ل  عدول إحدى دوائر حمك ة النقض عان حكام .اا    

ال ننااع نظااره ورصااله ريااه ماان  ات الاادائر . ال يصاالح أن يكااون سااببا لطلاا  

بطالنه و إعاد  نظره أمام أخرى استنادا لعدم صاالحية الادائر  الاص رصالي     

  ريه بعد العدول عنه. علة  ل .

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   
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 ــ قــضــاء مـسـتـعـجــن قــضـاة 
 قــضـاة

 الصفحة القاعدة

املداولااة يف االحكااام ساارية. عاادم جااواز أن يشاارتك ريهااا غااري القضااا  الااذين   - 7

صادار احلكام مل يكان مان باح ا.يئاة       مسعوا املرارعة. اشارتاك قاضاي يف إ  

الص مسعي املرارعة األخري  وحجزت الادعوى للحكام يبطلاه بطالناا  متعلقاا       

 بالنظام العام. وجو  إحالته حملك ة االستئناا لنظر  بهيئة مغاير . 

  

 954 120 (28/9/2021جلسة-ق. أ جتاري 15س 2021لسنة 941، 852)الطعنان رق ا   

 عـجــنقــضــاء مـسـتـ

ررض احلراسة علت األموال وتعيح حارس عليها.تكون  وج  اتفاق خاص  - 1

بح  وى الشنن أو  وجا  حكام قضاائي. حقاوق احلاارس والتزاماتاه ومالاه        

من سلطات إا حيادده احلكام يف احلالاة األخاري . ال جياوز لاه التصارا يف        

إال بعاد احلصاول علات     األموال بإرادته املنفرد  وبغري رضال األطراا املتنازعة

  إ ن القاضي.

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة 192،191،171)الطعون أرقام   

قضال احلكم باح ن ببياع العقاارات موضاوع احلراساة وتوزياع حصايلة البياع         - 2

علت الورثة حس  النصي  الشارعت لكال واري مساتندا  إىل أحكاام قسا ة      

م من أن الادعوى مان احلاراس القضاائيح يف مواجهاة الورثاة       املال الشائع برغ

باح ن بالبيع واستث ار حصايلة املؤسساة املوضاوعه حتاي احلراساة لصااحلها       

يف النشااا الااذي اارسااه وهااو إاا ياادخل يف أع ااال احلراسااة.جتاوز لنطاااق   

 الدعوى وخروج عن مرمت طلبات اخلصوم ريها.علة  ل .

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة 192،191،171)الطعون أرقام   

اختصاص قاضي األمور املستعجلة باألمر بإجرال وقص. شرطه. عدم املسااس   - 3

بنصاال احلااق وتعلااق احجاارال باانمر مسااتعجل خيشاات معااه رااوات الوقااي. أصاال  

احلق يف هاذا اخلصاوص. مقصاود  . وجاو  القضاال بعادم االختصااص متات         

 جوهره علت مساس بنصل احلق. انطوى الطل  يف 

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   

تكييأ قاضي األمور املستعجلة حلقيقة الطل  أو احجرال املطلو  ريه وصوال   - 4

 إىل اختصاصه أو عدم اختصاصه إا خيضع لرقابة حمك ة النقض.
  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   
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 قـوة األمـر الـمـقـضـيــ  قــضــاء مـسـتـعـجــن 
 قضاء مستعجن

 الصفحة القاعدة

دعااوى املطعااون ضااده ا املسااتعجلة بطاارد الطاااعن ماان العااح حماال الناازاع          - 5

لصااادر منهااا لااه والتسااليم املؤسسااة علاات صاادور حكاام باابطالن عقااد بيعهااا ا 

ومنازعة الطاعن ريها بطلباه قي اة املنشاقت الاص أقامهاا علات األرض والثابتاة        

بتقرير اخلب  يف دعوى موضوعية مقامة مناه وأن حكام الابطالن مل يفصال     

ريهاااا واقتصااار علااات  ااارد تقريااار الااابطالن. خروجهاااا عااان والياااة القضاااال      

ختصاااص ورصااله املسااتعجل. علااة  لاا . التفااات احلكاام عاان الاادرع بعاادم اال  

 ريها.  الفة للقانون وخطن يف تطبيقه.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   

التزام قاضي األمور الوقتية بالقضال بعدم االختصاص متت تبح له أن الطل   - 6

مان   أو احجرال يقضي الفصل ريه املساس بنصل احلق أو عدم توارر اخلشاية 

روات الوقاي. انتهاال اخلصاومة بقضاائه بعادم االختصااص. ال يتبقات ريهاا ماا          

 جيوز إحالته حملك ة املوضوع.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   

 قـوة األمـر الـمـقـضـي

 زائيااة ال القاارارات الصااادر  ماان النيابااة العامااة باانال وجااه حقامااة الاادعوى ا    - 1

  تكتس  حجية أمام القاضي املدنت.علة  ل . مثال.
  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

احلكاام ا زائااي البااات يف موضااوع الاادعوى ا زائيااة بااالبال  املبناات علاات       - 2

اكم املدنياة  انتفال الته ة أو علت عدم كفاية الدليل له حجية تلتزم بهاا احملا  

يف الدعوى الص مل يفصل ريها تكم بات وتكون متصلة  وضوع الدعوى 

 ا زائية. مثال. 

  

 286 35 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  84)الطعن رقم   

إقامة طعنح بالنقض عن حكم. قبول الطعن الثاني والفصل ريه مرهون بنال  - 3

ألول. جواز تث أسبا  الطعنح آنذاك وإصادار  يكون قد رصل يف الطعن ا

حكاام واحااد ريه ااا. ساابق القضااال بااررض أحااده ا مااانع ماان قبااول الطعاان     

الثاني و لو اشت لي صحيفته علات أسابا  تغااير تلا  الاص تضا نتها صاحيفة        

 الطعن احملكوم ريه. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 307 38 (3/3/2021جلسة - ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   
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 قـوة األمـر الـمـقـضـي 
 قوة األمر املقضي

 الصفحة القاعدة

4 - 

 

 

 

- 

 

- 

لسانة   2الدعوى املتعلقاة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القاانون رقام         

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

دمة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    ضم مد  اخل

 ريه هذه احلقوق واجبة األدال. 

وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماان الصااندوق امااام  نااة تشااكل .ااذا         

 كشرا لقبول الدعوى .  79الغرض يف املواعيد املشار إليها باملاد  

اقامتهاا بعاد اختاا  إجارال     القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع من إعااد   

التظلم ما داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح          

احلق واج  األدال.  الفة احلكام املضا ون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم        

جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  

 القانون. يوج  نقضه واححالة. 

  

 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  7)الطعن رقم   

5 - 

 

 

 

- 

حياز  احلكم قو  االمر املقضي اناع اخلصاوم يف الادعوى الاص صادر ريهاا       

من العود  إىل مناقشة ما رصل ريهاا يف أياة دعاوى تالياة ولاو بندلاة قانونياة أو        

كتساا  احلكام حجياة االمار     واقعية مل يسبق إثارتها يف الدعوى السابقة. ا

 املقضي. شرطه.   

اقتصار احلجية علت ما رصل ريه احلكم بصفة صرحية أو ض نية سوال يف 

 املنطوق أو يف األسبا  املرتبطة به والص ال يقوم املنطوق بدونها. مثال. 

  

 469 58 (27/4/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

م والقاارارات القضااائية املنهيااة لل صااومة و أواماار األدال الااص حااازت  االحكااا - 6

حجية االمر املقضي تكون حجة ري ا رصلي ريه مان اخلصاومة. عادم جاواز     

إعاااد  طاار  النزاعااات الااص حساا تها ولااو بندلااة قانونيااة أو واقعيااة مل يساابق     

ية إثارتها. شرا  ل . ثبوت تل  احلجة ري ا يتعلق ريه بصفة صرحية أو ض ن

 سوال يف املنطوق أو يف األسبا  الص ال يقوم احلكم بدونها.  

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   

قضال احلكم يف مسنلة أساسية حيوز قو  االمر املقضي باه يف منطوقاه ويف    - 7

من التنازع يف دعاوى تالياة    أسبابه املرتبطة به وتكون مانعا  لل صوم انفسهم

تكااون ريهااا هااذه املساانلة بااذاتها األساااس ري ااا يدعيااه احااد الطااررح قباال       

 االخرمن حقوق متفرعة منها مثال.   

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   
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 قـوة األمـر الـمـقـضـي 
 املقضيقوة األمر 

 الصفحة القاعدة

عازل ماادير الشاركة سااوال كااان شاريكا أو غااري شااري  ماا مل ياان  عقااد      - 8

تنسي  الشركة أو عقد التعيح علت خالا  ل  يكون بقرار مان ا  عياة   

الع ومياة. جاواز أن يطلاا  شاري  أو اكثاار يف الشاركة ماان احملك اة عاازل      

 مثال. املدير متت كان هناك سببا  مشروعا  يبر العزل. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

عدم جواز الطعن يف احلكام إان قبلاه صاراحة أو ضا نا  أو إان قضات لاه          - 9

بطلباته. استئناا املدعت وحاده للحكام دون املادعي علياه. عادم جاواز طعان        

ال يف حدود ما قضاي باه   األخري بالنقض علت احلكم الصادر يف االستئناا إ

حمك ة االستئناا من زياد  ملا قضت باه احلكام االبتادائي الاذي قبلاه ومل      

 يستننفه وصار حائزا لقو  األمر املقضي به بالنسبة له. مثال.   

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا   

ية يف املسائل املدنية ال تقاوم إال باح مان كاان طرراا      حجية االحكام القضائ - 10

يف اخلصومة حقيقة أو حك ا. عدم جواز االحتجاج باحلكم علت من كان 

خارجااا  عاان اخلصااومة ومل يكاان إااثال  ريهااا. حااق غااري اخلصااوم يف هااذا         

 احلكم يف الت س  بعدم االعتداد به. 

  

 1108 142 (9/11/2021سة جل-ق . أ مدني  15س  2021لسنة  201)الطعن رقم   

11 - 

- 

 إقامة احلكم علت اعتبارات تبره يعتب ردا  ض نيا  علت ما أثري من دراع .

قضال احلكم بعدم االعتداد باحلكم الصادر مان ا.يئاة القضاائية اخلاصاة     

يف مواجهااة املطعااون ضاادها األوىل واملطعااون ضدهااخلامسااة لعاادم اختصااام   

الصااادر ريهااا  لاا  احلكاام وإع اااال  لقاعااد      واثياال أي منه ااا يف الاادعوى   

تسبيبه أثر األحكام وبانها تقتصر علات أطرارهاا وال تتعاداها إىل اخلاارجح     

عن اخلصومة . صحيح . اعتباره ردا  ض نيا  بررض الدرع املبدي من الطاعناه  

بعدم قبول الدعوى مل الفتها لطرق الطعن املقرر  وبعدم اختصاص احملك ة 

ظرها والدرع تياز  حكم ا.يئاة تجياة االمار املقضاي. أسااس      االبتدائية بن

  ل  وعلته. 

  

 1108 142 (9/11/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  201)الطعن رقم   
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 قـوة الـشـرطــة واألمــنــ  قـوة األمـر الـمـقـضـي 
 قوة األمر املقضي

 الصفحة القاعدة

د احعاالم بثباوت الوراا  وحيصاار الرتكاة وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد        إشاها  - 12

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

. الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعالم الشارعي. أسااس  لا  وعلتاه. ماؤدى  لا         

حااق احملك ااة امل تصااة يف تااث ونقااض مااا تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم     

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

 خطن يف تطبيق القانون ورساد يف االستدالل. 

  

  
 1166 151 (28/12/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021 لسنة 229)الطعن رقم 

 قـوة الـشـرطــة واألمــن

1 - 

 

 

 

 

- 

الرتقيااة متاات كانااي اختياريااة ومل حياادد املشاارع ميعااادا  الجرائهااا رإنااه يعااود  

للجهة احدارية ولو ماع اساتيفال شاروطها حتدياد الوقاي املناسا  حجرائهاا يف        

حاجياتاه ومتطلباات املصالحة العاماة     ضاول تقاديرها لظاروا وأحاوال الع ال و     

والشواغر املتوارر  دون تعقي  عليها ما دام خال قرارهاا مان إساال  إساتع ال     

 السلطة أو وجود ختطت يف الرتقية.

 مثال يف شنن ترقية قو  الشرطه و االمن. 

  

  
 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم 

احدارية يف إنهال خدمة منتس  قاو  الشارطة و األمان باححالاة إىل      حق ا هة - 2

لسانة   12ا مان القاانون االحتاادي     88التقاعد قبل بلو  سان الساتح. املااد     

يف شاانن قااو  الشاارطة و األماان املطبااق علاات الضااباا بالقياااد  العامااة    1976

 . مثال. 2016لسنة 1لشرطة ابو    وج  القانون 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6م )الطعن رق  

القرار السال  الاذي نكان  اصا ته واملطالباة بالغائاه. مقصاوده  .  ارد          - 3

امتناع جهاة احدار  عان إصادار قارار إداري يف أمار معاح ال يعاد قارارا  إدارياا           

  عليهااا ساالبيا إااا يقباال الطعاان عليااه بااللغااال متاات كااان القااانون ال يوجاا      

 التدخل حصداره.

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   
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 قـوة الـشـرطــة واألمــن 
 قوة الشرطة واألمن

 الصفحة القاعدة

4 - 

 

 

- 

النقل وتغيري املسار الو يفي من مسار إىل اخر لاي  حقاا مكتسابا  ملان يطالا       

. هااو ماان األمااور الااص ترتخاا  ريهاا احدار  مااا مل ياان  القااانون علاات اجرائااه  باه 

  جرد استيفال شروا معينة دون ربطه بتقدير  هة احدار .

بالقيااد  العاماة لشارطة    االمان  نة احتياطياا وهاي مان قاو  الشارطة و     طل  الطاع

.اااا بنقلااها وتغاايري مساااارها الااو يفي إىل املااالك املااادنت باادال ماان احا       أبااو   

للتقاعد. علت غري أساس. ما دام قد جال غاري مقارتن  اا يوجا  االساتجابة إلياه       

قانونا وخلي األوراق إا يشري إىل إسال  اساتع ال السالطة مان جانا  احدار  او     

 االحنراا ريه. 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

م يف  ات املركااز الااو يفي. مقصااوده  . النقاال وتغاايري  مباادأ املساااوا   اان هاا  - 5

املسار الو يفي لدى قو  الشرطة واالمن من األمور الص تتوقأ علت معطيات 

الواقااع واحتياجاتااه ومتطلبااات الع اال ودواعيااه والااص ترتخاا  ريهااا احدار .       

خضوعه لسلطتها التقديرية. ال حمل للتحدي  بادأ املسااوا  ماا دام مل يثباي     

 ل يف املراكز القانونية امل اثلة. مثال.اخال

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

ترقيااة صااأ الضااابط أو راارد الشاارطه يف حالااة حصااوله علاات مؤهاال عااال أو    - 6

جاااامعي. سااالطة جوازياااة للجهاااة احدارياااة مقياااد  بوجاااو  مراعاااا   لاااه مااان  

 ل. الشروا. أساس  ل . مثا

  

 448 55 (26/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  9)الطعن رقم   

عاادم مساااع الاادعوى املتعلقااة بااالطعن يف املراساايم االحتاديااة الصااادر  بانهااال     - 7

بشانن   2008لسانة   11من املرسوم بقانون احتادي رقام   116اخلدمة. املاد  

. ساريان  لا  علات اخلاضاعح     املوارد البشرية يف احلكومة االحتادياة املعادل  

يف شانن قاو  الشارطة واالمان. يساتوي       1976لسانة 12الحكام القانون رقام  

تعلقااه بقاعااد  موضااوعية أو إجرائيااة أو ان يكااون املرسااوم الصااادر بانهااال        

 اخلدمة احتاديا أو امرييا. أساس  ل  وعلته. 

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

ثبوت إحالة الطاعن للتقاعد  وج  مرسوم امريي مانع مان مسااع دعاوى طعناه      - 8

ري ااا قاارره هااذا املرسااوم. انتهااال احلكاام إىل عاادم قبااول الاادعوى تساااوية يف          

النتيجة واحلكم بعدم مساعهاا. النعاي املتعلاق باذل  أياا كاان وجاه الارأي رياه          

 منتج.

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   



 
305 

 قـوة الـشـرطــة واألمــن 
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9 - 

 

 

 

 

- 

توقيااع الطاااعن علاات إقاارار باطالعااه علاات كارااة البنااود الااوارد  يف القاارار         

الصااادر عاان القائااد العااام لشاارطة ابااو       2016لساانة  192احداري رقاام 

وبقبوله االست رار يف اخلدمة طبقاا  لألحكاام واالسا  الاوارد  رياه. يتحقاق       

باه العلام اليقينات بنحكاماه ويصابح واجاا  النفاا  يف حقاه ري اا تضا نه ماان          

 احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

ل قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القرار املذكور رمسيا  علت العاملح مان خاال  

البيد االلكرتوني الحقا ال ينال من ثبوت واقعة حتقق العلم اليقينت باحقرار 

سالأ الذكر. انتهال احلكم إىل هذا النظار واحتساا  مساتحقات الطااعن     

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

  
 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 

احلااق يف مكارااق  نهايااة اخلدمااة ينشاان عنااد انتهااال اخلدمااة ورااق القااوانح          - 10

والتشااريعات السااارية يف تاااريخ  انتهائهااا طاملااا ال يوجااد ناا  قاااطع بالعقااد        

حيكم هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاية خدمة الطاعن وهو من العااملح  

   طبقا االحكاام  املدنيح من غري املواطنح لدى القياد  العامة لشرطة ابو

بعد ثبوت عل ه به وقبوله االست رار يف الع ال   2016لسنة  192القرار رقم 

طبقا  الحكامه. صحيح. النعي بانه كاان ياتعح احتساابها ورقاا  للعقاد حتات       

 تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       - 11

العامة لشرطة اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان           

انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق باملصلحة العامة 

ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان       ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة

دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علت احلكم 

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

  
 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 

ن حمك ااة الاانقض يف حتديااد منطااوق السااند التنفيااذي  مثااال حلكاام صااادر ماا - 12

اااا باسااتك ال القياااد  العامااة لشاارطة أبااو    الصااادر بااالزام ا هااة احداريااة اااا  

بعد حصاوله علات املؤهال العل اي املطلاو        مالزمإجرالات ترقية الطاعن لدرجة 

 وعدم اجتياز األخري لباقي احجرالات وعدم استحقاقه الرتقية استنادا لذل . 

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   
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 ـرةقــاهـوة ــقـ 
 قــاهـرةوة ــق

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

- 

تقاادير جديااة املاابر لفصاال العاماال ماان األمااور املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا         

 ما دام سائغا .حمك ة املوضوع دون رقابة من حمك ة النقض. 

انتهاااال احلكااام إىل انعااادام الصااابغة التعسااافية حنهاااال خدماااة الطاعناااة لااادى 

املطعون ضدها اا وهي شركة طريان اا استادا  إىل مبرات موضوعية مرتبطة 

بتفشي وبال الكورونا الذي أثار بشاد  علات نشااا املطعاون ضادها وأ نهاا        

ن جازل مان العااملح. ساائ .     إىل إعاد  هيكلة املصاحل التابعة .اا والت لاي عا   

 النعي عليه جدل موضوعت. غري مقبول أمام حمك ة النقض. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -. أ مدني ع اليق  15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   

تقدير جدية املبر لفصل العامل من الع ل من األمور املوضاوعيه الاص تساتقل     - 2

  ا  له أصله الثابي باالوراق.بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغ
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

استناد حمك ة املوضاوع إىل الوضاع الوباائي الناشا  عان جائحاة كوروناا و         - 3

تاانثريه علاات الشااركة املطعااون ضاادها وهااي شااركة طااريان الااذي أثاار علاات     

بالكاماال واضااطرارها إىل الت لااي عاان بعااض  نشاااطها وتوقااأ الع اال لااديها  

العااااملح لاااديها وإعااااد  ا.يكلاااة حتااات تااات كن مااان  ابهاااة هاااذا الوضاااع   

االسااتثنائي وانتهائهااا إىل جديااة املاابر لفصاال الطاااعن وررااض التعااويض عاان    

الفصاال التعسساافي. سااائ . النعااي عليااه. جاادل موضااوعي يف ساالطة حمك ااة  

 املوضوع غري جائز أمام حمك ة النقض.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

 

 

- 

تقديم املدين طال  ارتتا  إجرالات احرالس رخصاة جتارياة منتهياة بامل الفاة     

ملااا يتطلبااه القااانون ماان وجااو  تقااديم صااور  مصاادقة ماان الرخصااة التجاريااة   

توقفااه عاان سااداد ديونااه التجاريااة. والسااجل التجاااري وخلااو األوراق إااا يفيااد 

انتهال احلكم معه إىل عدم قبول طل  ارتتا  إجرالات احرالس. صاحيح . ال  

ينااال ماان  لاا  تقدنااه تقرياار الستشاااري مكلااأ ماان قبلااه يتضاا ن مبااال          

مسااتحقة للغااري. وأنااه ال توجااد إياارادات. عتبااار  لاا  ماان قبياال الاادليل الااذي       

 اصطنعه  لنفسه. 

باعتباار جائحاة كوروناا     2021لسانة   5الاوزرال رقام   اسكه بقرار  ل  

أ مااة ماليااة طارئااة. غااري مقبااول باعتبارهااا حالااة عامااة ال تاانم عاان اضااطرا       

  املركز املالي لديه.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    
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اكتسا  صفة التاجر. شرطه. االشتغال باالع ال التجارياة بامساه وحلساابه     - 5

واختا ها حررة معتاد  له. احرتاا التجاره ال يفارتض. علات مان يدعياه إقاماة      

الدليل عليه. است الص صفة التاجر من مسائل الواقاع تساتقل بهاا حمك اة     

كااان است الصااها سااائغا  ال  الفااة ريااه بالثابااي   املوضااوع دون معقاا  متاات

بااااألوراق وتساااتند ألسااابا  مااابر  تكفااات حل ااال قضاااائها. ساااتناد احلكااام  

املطعون رياه يف قضاائه بعادم قباول طلا  ارتتاا  إجارالات احراالس إىل عادم          

تقاااديم مقااادم الطلااا  ماااا يفياااد اشاااتغاله باالع اااال التجارياااة واسااات راره يف    

رار واالعتياد وهو امللزم بإقاماة الادليل علات  لا .     إارستها علت وجه االست 

 صحيح.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة ال    273/1انفساااا العقااد بقااو  القااانون. املاااد     - 6

مقصاوده  .   يكون إال حيث ا يستحيل تنفيذه لساب  أجان . الساب  األجان .    

القو  القاهر  أو احلادي الفجائي الذي جيعل تنفيذ العقد مستحيال  استحالة 

 مطلقة. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

7 - 

 

 

- 

االعفااال ماان املسااؤولية بسااب  القااو  القاااهر . شاارطه أن تكااون هااي السااب     

ر. تقدير ما إ ا كاني الواقعاة املادعي بهاا قاو  قااهر .      الوحيد يف وقوع الضر

 موضوعي. الكه حمك ة املوضوع متت كان سائغَا.

ال حمل لالحتجاج جبائحة كورونا أو مناقشة مدى اعتبارهاا قاو  قااهر  مان     

عدمه ما دام الثابي أن موعد التنفيذ كان متفقَا عليه قبال اجتياحهاا العاامل    

 خب   سنوات. مثال. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

 ك ( )
  كـفـالـــة

1 - 

 

 

- 

وجو  التنفيذ علت العقار املرهون أوال  من الدائن املرتهن عند اقتضال دينه ال 

يكون إال إ ا كان الراهن كفيال  عينيا  ومل يكن هو املدين نفساه. أسااس   

  ل . 

ال الدائن املرتهن لدينه من العقار املرهون ابتدال أو مطالبة املادين  جواز استيف

 مباشر  بقي ة الدين متت كان الراهن هو املدين األصلي. أساس  ل . 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   
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2 - 

 

 

- 

 ول الطاعن لطريق الدعوى العادية ملطالبة املدين األصلي بالدين دون اختا  

احجرالات القانونية للتنفيذ علت العقار املرهون للطاعن ضا انا  لاذل  الادين.    

 صحيح. ما دام الراهن هو املدين األصلي ومل يكن كفيال  عينيا .

تعح استيفال دينه مان العقاار املرهاون    قضال احلكم بعدم قبو.ا  قولة أنه ي

 بالتنفيذ عليه طبقا  لإلجرالات املنصوص عليها قانونا . خطن تطبيق القانون. 

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

 

- 

اول كفالة الصيانة الاص جارى الان  عليهاا يف عقاود املقااوالت. يقادمها املقا        

لصاح  الع ل أو مقاول الباطن لل قاول الرئيسي يف سبيل اساتالمه لكاراة   

مستحقاته املتبقية حتي يد األخري. الغرض منهاا. اكاح صااح  الع ال مان      

تنفيذ اع ال الصيانة الاص يفشال املقااول يف القياام بهاا خاالل الفارت  احملادد          

 وعلت حسا  األخري.

مقاول الباطن بض ان الصايانة  جارد تساليم     انتهال التزام املقاول األصلي أو

االع ال وانتهال املد  احملدد  للصيانة دون ثبوت وجود أع ال تتطل  الصايانة  

أو دون ثبوت مطالبة املال  لل قاول الرئيسي أو االخري ملقاول البااطن باإجرال   

 الصيانة أو قي تها. 

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  60،50)الطعنان رق ا  

ثبوت انفساا عقد املقاولة بالتقايال وباتفااق تساوية باح املتعاقادين جيعال مان         - 4

 طل  املقاول ااا املطعون ضدها األوىل اا باسرتداد الكفاالت. صحيح.
  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  60،50)الطعنان رق ا  

االلتاازام األصاالي وجااودا  وعاادما . تنقضااي بانقضااائه سااوال     الكفالااة تاادورمع - 5

بالورااال أو بتجديااده بتغاايري احااد عناصااره مااا مل يتفااق علاات بقائهااا ضااامنة         

 لاللتزام ا ديد. وجو  تفسريها تفسريا  ضيقا  ملصلحة الكفيل. 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

6 - 

 

 

 

- 

 

- 

ماان قااانون   1078،  1057، 1056الكفالااة. مقصااودها يف معناات املااواد    

املعامالت املدنية. اعتبارها جتارية متت كان الدين املكفول جتارياا بالنسابة   

إىل املاادين مااا مل ياان  القااانون أو االتفاااق علاات غااري  لاا  أو كااان الكفياال  

 تاجرا  وله مصلحة يف كفالة الدين. أساس  ل .

الل يف الكفالة التجارية متضامنح ري اا بيانهم ومتضاامنح ماع     اعتبار الكف

 املدين.

 جواز مطالبة املدين أو الكفيل بالدين املكفول أو مطالبته ا معا . 

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   
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 ملنازعات التأمينية ــ جلنة فض املنازعات االجياريةكـفـالـــة ــ جلان تسوية ا 
 كــفــالــة

 الصفحة القاعدة

جاااواز أن يكاااون الشاااري  يف الشاااركة  ات املساااؤولية احملااادود  كفااايال        - 7

ملديونيتها ومسؤال معها بصافته الش صاية عان تلا  املديونياة وراق ماا حيادد          

 عقد الكفالة املبم بينه وبح الدائن. علة  ل .

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   

عقد الكفالة. ما هيتاه . اعتبارهاا التزاماا تابعاا لاللتازام األصالي تادور معاه          - 8

  وجودا و عدما  وتنتهي بانقضائه.
  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

 ( ل) 
 جلنة فض املنازعات االجياريةــ  جلان تسوية املنازعات التأمينية
 

 جلان تسوية املنازعات التأمينية

الطعاان علاات قاارار  نااة تسااوية املنازعااات التامينيااة. وجااو  أن يكااون أمااام      - 1

ناة  احملك ة االبتدائية امل تصة قي يا  بنظر النزاع. تض ن الطلباات أماام اللج  

طلباا  بااالتعويض جيعلااها غااري مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق  

ويدخلها يف اختصاص الدوائر الكلية. إقامة الطعن علت القرار الصاادر رياه   

أماااام الااادائر  ا زئياااة لل طالباااات البسااايطة وتصااادى األخاااري  ومااان بعااادها  

نقضاااه حمك اااة االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا    

 واححالة إىل احملك ة االبتدائية الكلية. 

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

 جلنة فض املنازعات االجيارية

1 - 

- 

 التزام املستنجر برد العح املؤجر  عند انتهال عقد احجيار ورق ما اتفق عليه.

مان قاانون    15زاماات املنصاوص عليهاا يف املااد      التزامه بالورال بكامال االلت 

إجيار األماكن من سداد قي ة استهالك املال والكهرباال وا.ااتأ وقي اة أي    

أضااارار يكاااون قاااد حلقهاااا باااالعح وأي رساااوم أخااارى يلتااازم بااادرعها قانوناااا  

وباألجر  من تاريخ  نهاية العقد وحتت تاريخ التسليم الفعلي للعاح املاؤجر  ماا    

 فاق علت غري  ل   مثال. مل يتم االت

  

 203 24 (9/2/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2020لسنة  56)الطعن رقم   
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 جلنة فض املنازعات االجيارية 

جلنة فض املنازعات 
 االجيارية

 الصفحة القاعدة

2 - 

 

 

- 

ة املضاااارة التااازام املساااتنجر للعقاااار بوصااافه املنتفاااع باااه باااندال ضاااريبة القي ااا 

. أسااس  لا     2017لسانة   8املنصوص عليها باملرسوم بقاانون احتاادي رقام    

 وعلته. 

قضال احلكم بررض دعوى الطاعناه باالزام املطعاون ضاده املساتنجر للعاح        

بااندال ضااريبة القي ااة املضااارة بقالةعاادم وجااود مصاادر اللزامااه بهااا .  الفااة   

 للقانون وخطن يف تطبيقه. 

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

وجو  أن تتصدى  نة طعاون الانقض علات االحكاام الصاادر  مان  اان راض          - 3

املنازعاااات االجيارياااة للفصااال يف املوضاااوع متااات كاناااي قاااد انتهاااي إىل نقاااض     

 . مثال. 2018لسنة  25من قرار مسو رئي  دائر  القضال  12احلكم. املاد  

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5الطعن رقم )  

احعالن بالنشر ال يكون صحيحا إال إ ا سبقته حتريات يتم التحقق من خال.ا  - 4

أن املطلو  إعالنه لي  له موطن أو حمل إقاماة أو ماوطن  تاار أو حمال ع ال.      

احلكااام يف هاااذا  اساااتقالل إجااارالات إعاااالن الصاااحيفة عااان إجااارالات إعاااالن 

اخلصوص. مؤدى  ل . ما يلحق إجرالات إعالن أحده ا من عي  ال أثر له علت 

االخر. احعالن باحلكم الذي ينفاتح باه ميعااد الطعان جيا  أن تسابقه حترياات        

  مستقلة عن تل  الص سبقي احعالن بالنشر لصحيفة الدعوى.

  

 880 109 (7/9/2021ة ق . أ اجيارات جلس 15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   

إعالن الطاعنة باحلكم االبتدائي بطريق النشر دون أن يسبقه حتريات بنناه   - 5

لي  .ا ماوطن أو حمال إقاماة أو ماوطن  تاار. يبطلاه. اعتباار ميعااد الطعان          

عليه باالستئناا ما زال منفتحا ما دام قد ختلفي عن احلضور امام  نة أول 

ا.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار       درجة ومل تقدم مذكر  بادراعه 

 وقضاره بعدم قبول االستئناا لررعه بعد امليعاد. خطن يف تطبيق القانون.

  

 880 109 (7/9/2021ق . أ اجيارات جلسة  15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   

وجو  أن تتصدي  نة النقض للفصل يف املوضوع إ ا نقضي احلكم املطعاون   - 6

و بعضه ما مل يكن احلكم املطعون ريه قضت بعدم االختصاص أو ريه كله أ

عدم القباول. نقاض احلكام القاضاي بعادم قباول االساتئناا لررعاه بعاد امليعااد           

 يوج  اححالة إىل  نة االستئناا لتقول كل تها يف املوضوع.

  

 880 109 (7/9/2021ق . أ اجيارات جلسة  15س  2021لسنة  32)الطعن رقم   
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 جلنة فض املنازعات االجيارية 

جلنة فض املنازعات 
 االجيارية

 الصفحة القاعدة

7 - 

 

 

 

- 

التاازام املسااتنجر عنااد انقضااال عقااد االجيااار باارد الشاا  املااؤجر باحلالااة الااص   

كان عليها. حقه يف الرجوع علت املؤجر  ا انفقه من انشالات أو إصالحات 

املاؤجر أو صايانته. لاي  لاه حاق الرجاوع إ ا كاناي         متت كاني ملنفعة الشا  

 ملنفعة املستنجر الش صية ما مل يتفق علت غري  ل . 

حق املؤجر يف مطالبة املستنجر بهدم البنال الذي احدثه يف الشا  املاؤجر ولاو    

بااإ ن املااؤجر أو أن يت لكااه يقي تااه مسااتحق القلااع إن كااان هدمااه مضاارا         

 بالعقار. مثال. 

  

 906 113 (14/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  36قم )الطعن ر  

8 - 

 

 

 

- 

 

- 

جاااواز سااالوك طرياااق أمااار األدال يف املطالباااة بااااحخالل لعااادم ساااداد القي اااة     

االجيارية أو بسداد القي ة االجيارية بعاد راوات مواعياد اساتحقاقها أو بقي اة      

ثبااوت انتهااال مااد  عقااد   اسااتغالل املياااه والكهربااال أو رد مبلاا  التاانمح بعااد    

 االجيار.

مان قارار رئاي  دائار  القضاال       17شروطه واجرالته منصاوص عليهاا باملااد     

 . 2018لسنة25

 جواز التظلم من االمر باالدال علت العريضة أو استئناره. مثال.  

  

 1019 128 (5/10/2021جلسة -ق. أ إجيارات  15س  2021لسنة  48)الطعن رقم   

 ) م (
ــ مــرالــة ــ مـسـكـن شـعـبـي ــ مـسـ ولـيـــة ــ  مـحـكـمـة الـمـوضـوعــ  ـاةمـحـامــ

مــعــــاش ــ مــقــاصــة ــ مــقــاولــة ــ مـكـافـآة نـهــايـــة الـخــدمـــة ــ مـكـتـب 
ــ  حتضيــــر الـدعـوة ــ مـلـكـيـــة ــ مــــوارد بـشــريـــة ومـوظـفــون عـمــومـيــون

 م سسة جتــاريــة خــاصـــة

 مـحـامـــاة

وجو  أن تكون صحيفة الطعان باالنقض موقعاة مان حماام مقباول لل رارعاة         - 1

أماااام حمك اااة الااانقض. جاااواز أن ينيااا  احملاااامت عناااه خطياااا يف احلضاااور    

واملرارعة أو غري  ل  من إجرالات التقاضي حماميا أخار حتاي مساؤوليته ماا     

 الصادر إليه ما ننع  ل .  مل يكن يف سند التوكيل
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 مـحـامـــاة 
 مـحـامـــاة

 الصفحة القاعدة

صاااحة اثيااال الطااااعنح يف اخلصاااومة أماااام حمك اااة الااانقض متااات كاااان    - 1

التوكيل الذي  وجبه وكلهم احملامي األول يتض ن اح ن له بتوكيل الغري 

 نيابة عنه. مثال.

  

 469 58 (27/4/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

 

- 

الطعن بالنقض. وجو  إيداع سند وكالاة احملاامت راراع الطعان عان الطااعن       

مصدقا  عليه من ا هة الرمسية امل تصة وكذا سند وكالة وكيل الطاعن 

لل حااامي رارااع الطعاان إ ا مل يكاان األول هااو ماان ررااع الطعاان وإمنااا وكاال     

اميااا غااريه وإال كااان غااري مقبااول. تقضااي بااه احملك ااة ماان تلقااال نفسااها.  حم

 أساس  ل  وعلته. 

الطعان باالنقض نيابااة عان الشا   االعتباااري. وجاو  تقاديم مااا يثباي صاافة        

إثله القانوني الذي وكل احملاامي راراع الطعان. مثاال يف طعان مان شاركة        

  ات مسؤولية حمدود  غري مقبول. 

  

 744 90 (26/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  358)الطعن رقم   

3 - 

- 

 وجو  توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.

وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت الااذي ررااع الطعاان ماان امل ثاال القااانوني   

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا  

اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 4

التصااافية دون املااادير. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير  

 الشركة دون املصفت جيعله قد صدر من غري  ي صفة. غري مقبول.

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق. أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157طعنان رق ا)ال  

 مـحـكـمـة الـمـوضـوع

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

ــــــــوع  - 1 ــــــــة املوض ــــــــلطتها"حمكم  "س
 

   
. 

  ورقـــابة مكمة النقـــضة املوضوع ـــحمكم - 2
 

   
 

   حمكمة املوضوع "سلطتها" -1  

1 - 

- 

 دعي بإقامة الدليل علت ما يدعيه ولل دعت عليه نفيه. التزام امل

ال التازام علات القاضااي يف املساائل املدنيااة بتكلياأ اخلصااوم بتقاديم الاادليل      

  علت دراعهم أو لفي نظرهم إىل مقتضيات هذا الدراع.
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 مـحـكـمـة الـمـوضـوع 
 حمكمة املوضوع

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

- 

ثري  عليه إن هو التفاي عان طلا  أي مان اخلصاوم  اطباة أي جهاة مان         ال ت

 ا هات  لتهيئة الدليل له.

مثااال يف إثبااات املعلاان حصااول احعااالن عاان طريااق رسااالة نصااية بنجااا  علاات    

 هاتأ حم ول خي  املعلن إليه وعدم تقديم األخري دليال  يثبي عدم وصو.ا.

  

 58 5 (11/1/2021جلسة -أ جتاري ق . 15س  2020لسنة  1416)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

حمدد  بعد انتهال خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق صاح  الع ل يف مطالبته 

بااالتعويض ع ااا قااد يلحااق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر        

عقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    كنتيجة .ذا اخلطن ال

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى صاح  الع ل بالتعويض. 

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة  270)الطعن رقم   

احملك ة كل سالطة يف تقادير أسابا     الشرا الفاسخ الصريح الذي يسل   - 3

الفسااخ. وجااو  أن يكااون بصاايغة صاارحية قاطعااة الداللااة علاات وقااوع الفسااخ  

 جاارد حصااول امل الفااة املوجبااة لااه دون حكاام قضااائي. الفسااخ املبناات علاات  

عدم الورال باااللتزام املقارر يف القاانون   ياع العقاود. جاوازان يتاوقت املادين         

قبل صدور احلكم النهائي يف الادعوى. خضاوع   الفسخ بالورال بالدين إىل ما 

 الفسخ ريه لتقدير القاضي. 

  

 156 19 (1/2/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  86،4)الطعنان  رق ا   

4 - 

 

 

- 

 

 

- 

حملك اااة املوضاااوع سااالطة حتصااايل ورهااام الواقاااع يف الااادعوى تقااادير األدلاااة  

متاات أقامااي قضااالها  .ة ريهاااوترجيحهااا  ااا يف  لاا  تقااارير اخلاابال واملوازناا

 علت أسبا  سائغة.

ال إلاازام عليهااا بتتبااع اخلصااوم يف  تلااأ مناااحي أقااوا.م وحججهاام والاارد       

استقالال  علت قول أو حجة. ما دام يف قيام احلقيقة الاص اقتنعاي بهاا وأوردت    

 دليلها الرد الض نت املسقط لتل  احلجج واالقوال. 

 ع ادا  لقضائها وان حتيل إليه وجتعال مان   حقها يف أن تت ذ من تقرير اخلبري

أساابابه أساابابا  مك لااة حلك هااا. شاارطه. مثااال. لتقاادير قي ااة منشاانت علاات 

 أرضي قضي ببطالن عقد بيعها. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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الفائد  جرال تنخر املدين يف الورال بالادين رغام حلاول موعاد اساتحقاقه. مان        - 5

صور التعويض عن الضرر. خضوع حتديدها لسلطة حمك ة املوضاوع ماا مل   

 يوجد ن  قانوني حيددها يف نسبة معينة. مثال.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

6 - 

 

- 

 

 

- 

حتري صفة اخلصوم واست الص تواررها أو انتفائها يف الادعوى مان مساائل    

 الواقع الص تستقل حمك ة املوضوع بالفصل ريها.

الصفة يف الدعوى. تقوم باملدعت عليه متت كان احلق املطلو  ريهاا موجاودا    

أحقية املدعت يف مواجهته باعتباره صاح  شنن ريه واملسؤول عنه حال ثبوت 

 له. 

اخلطن املاادي يف اسام اخلصاوم يف صاحيفة الادعوى التحكي ياة والاذي قاام         

احملكم يتصحيحه من واقاع الرخصاة التجارياة والبياناات يف صاندوق البياد       

 وعقد احجيار ال يصلح سببا لطل  بطالن حكم التحكيم. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

رهاام الواقااع يف الاادعوى وتقاادير أدلتهااا وتفسااري العقااود واحتفاقيااات وسااائر        - 7

احملررات. من سلطة حمك ة املوضوع  اا تاراه أورات  قصاود عاقاديها. ماا       

 دامي مل خترج عن املعنت الذي حتت له عباراتها أو جتاوز املعنت الظاهر .ا.  

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 60،50)الطعنان رق ا   

8 - 

 

 

 

- 

احقالااة يف العقااود. اامهااا باحجيااا  والقبااول يف اعلاا  أو بالتعاااطي متاات       

كان املعقود عليه قائ ا  موجاودا  يف ياد املتعاقاد وقاي احقالاة  شارطها. رضاا        

تات  املتعاقدين. است الصه. من مسائل الواقع تستقل بها حمك ة املوضاوع. م 

 كان سائغا . مثال.

 اعتبار احقالة رسخ للعقد بالنسبة لل تعاقدين. وعقد جديد يف حق الغري. 

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 60،50رق ا )الطعنان   

تكييأ الدعوى وإعطائها وصفها احلق. العب  ريه   ا تتبينه احملك ة مان   - 9

ا بها اخلصاوم. اعتبااره مان مساائل القاانون الاص ختضاع        وقائعها ال  ا يصفه

 ريها حمك ة املوضوع لرقابة حمك ة النقض. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

تكييااأ العقااود. العااب  تقيقااة الواقااع والنيااة املشاارتكة الااص اجتهااي إليهااا    - 10

العتداد بااللفا  الص صيغي بها. تست لصه احملك ة إراد   املتعاقدين دون ا

 من واقع الدعوى  و رورها ومالبساتها. 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   
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11 - 

 

- 

- 

ع التامااة يف حتصاايل رهاام الواقااع يف الاادعوى وتقاادير  ساالطة حمك ااة املوضااو

 األدلة والقرائن واملستندات املقدمة ريها واملوازنة ريها. 

 .ا األخذ بتقرير اخلبري كله أو بعضه حم ةال علت أسبابه.  

ليسااي ملزمااة بتتبااع كاال مااا ياادلي بااه اخلصااوم ماان درااوع واعرتاضااات علاات    

 ثال. التقرير والرد علت كل منها استقال . م

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة 1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

حتقيق الطعان باالتزوير. مناطاه. ان يكاون منتجاا  يف النازاع. تقادير  لا  مان           - 12

 سلطة حمك ة املوضوع. مثال.
  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة 1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

الدرع باححالة لالتباا بح دعويح أماام حمك اتح. لل حك اة أن تقبلاه أو      - 13

تررضه تس  ما يرتالى .ا من  اروا احلاال وحسان ساري العدالاة. اعتبااره       

من مسائل الواقع الص تستقل بها. متات أقاماي قضاالها علات أسابا  ساائغة.       

 مثال. 

  

 344 43 (16/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1474، 1447)الطعنان رق ا   

تقدير جدية املبر الذي يساتند إلياه صااح  الع ال لفصال العامال مان األماور          - 14

املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا حمك ااة املوضااوع. ال حاجااة لتكليااأ العاماال      

الثبات التعسأ يف الفصل متت اقتنعي احملك ة بعدم جدية املبر. علة  لا .  

 ثال. م

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   

اساات الص عناصاار الااوالئي بااح القضااائح االحتااادي واحمللااي. ماان مسااائل        - 15

 الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغا  ال خيالأ القانون. 
  

 397 49 (31/3/2021جلسة -أ مدني ع اليق .  15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

شااهر احرااالس مااارتوك تقااديره حملك اااة املوضااوع. .اااا أن تساات ل  حالاااة       - 16

التوقأ عن الدرع من احمارات والدالئل املقدمة يف الدعوى دون معق  عليهاا  

 متت أقامي قضالها علت أسبا  سائغة. 

  

 477 59 (27/4/2021جلسة -جتاري  ق . أ 15س  2021لسنة 355، 352)الطعنان أرقام    

دعوى احرالس ليسي دعوى خصومة. احلكم بشاهر احراالس مقصاوده. إثباات      - 17

حالة  ماا إ ا كاان التااجر يف حالاة توقاأ عان دراع ديوناه ناشائة عان اضاطرا             

أوضاعه املالية الص من شننها أن تزعزع ائت انه. جواز االخذ بتقاارير اخلاب  يف   

ئنان إليها يف هذا اخلصوص. اعتبااره مان مساائل الواقاع املنوطاه      احثبات واالط 

 بسلطة حمك ة املوضوع. مثال لررض طل  شهر احرالس.

  

 477 59 (27/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 355، 352)الطعنان أرقام    
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سلطة حمك ة املوضوع  يف حتصايل رهام الواقاع يف الادعوى وتاث وتقادير        - 18

مااا يطااار  منهاااا مااان ادلاااة ومساااتندات واملوا ناااة بينه اااا. سااالطتها يف تفساااري  

املسااتندات واحملااررات واساات الص مضاا ونها واالخااذ  ااا تااراه متفقااا  ووجااه  

دراااعهم  احلاق يف الاادعوى. هاي غااري ملزمااة بتتباع اخلصااوم يف كاراة مناااحي    

و تلأ أقوا.م والرد عليها استقالال . حسبها ان تبح احلقيقاة الاص اقتنعاي    

بهااا وأوردت عليهااا دليلااها وان تقاايم قضااالها علاات أساابا  سااائغة تااؤدي إىل      

 النتيجة الص اقتنعي إليها. 

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

الواقع يف الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة حمك ة املوضاوع. ال   حتصيل رهم - 19

الزام عليهاا بإجاباة طلا  اخلصاوم ناد  خابري شارعت متات مل تقتناع بالطلا            

 ووجدت يف أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل ريها. مثال. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   

است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا          - 20

 وتقدير االجر ريها. من أمور الواقع. تستقل بها حمك ة املوضوع. مثال.
  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   

  ماان احملك ااة والااذي يقدمااه أحااد    تقرياار اخلاابري االستشاااري الغااري منتااد    - 21

اخلصااوم  ال يعتااب خااب  قضااائية. جااواز أن تسااتنن  بااه احملك ااة يف نطاااق     

ساالطتها املوضااوعية يف تقاادير الوقااائع وتقياايم البيانااات املطروحااة امامهااا. ال    

جنااا  عليهااا إن هااي اه لتااه طاملااا مل تط اائن إليااه. ال الاازام عليهااا  ناقشااته.    

 مثال. 

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  500،  391 ا )الطعنان رق  

التزام حمك ة املوضوع بالطلبات املقدماة يف الادعوى والساب  الاذي أقي اي       - 22

عليااه. ساالطتها يف تقاادير الوقااائع الثابتااة لااديها. خضااوعها يف  لاا  حملك ااة    

 تتفااق مااع الاانقض متاات كانااي النتيجااة الااص است لصااتها ماان تلاا  الوقااائع ال 

 موجبها قانونا . 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت  15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا          - 23

وحتديد مقادار االجار مان قبيال رهام الواقاع الصاحيح يف الادعوى. تساتقل باه           

تااات كاااان است الصاااها ساااائغا . غاااري  اااالأ للثاباااي  حمك اااة املوضاااوع. م

 باألوراق. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   
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معح. حسبه أن يقوم  ا ند  ال إلزام علت اخلبري بنن يؤدي مه ته علت وجه  - 24

له علت النحو الذي يراه حمققا  للغاية الص ند  .اا طاملاا  أن ع لاه يف النهاياة     

 خاضع لتقدير حمك ة املوضوع. مثال.

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

  مااان املقاولاااة ورقاااا  للشاااروا بياااان االع اااال املنجاااز  واالع اااال غاااري املنجاااز  - 25

واملواصاافات املتفاااق عليهاااا وحتدياااد االضااارار جااارال إخاااالل أي مااان اطاااراا  

املقاولااة يف تنفيااذ التزاماتااه والطاارا امل اال بشااروا العقااد وتقاادير التعااويض 

ا ابر .ذه األضرار من سلطة حمك ة املوضاوع متات أقاماي قضاالها علات      

 األوراق وتاؤدى إىل النتيجاة الاص    أسبا  سائغة مست د  إا له أصل ثاباي يف 

 انتهي إليها. مثال. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

تقدير تاوارر الغا  او التادلي  املفساد للرضاا مان سالطة حمك اة املوضاوع           - 26

 متت اقامي قضالها علت أسبا  سائغة كارية حل له. مثال. 
  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654عن رقم )الط  

جواز طل  تعويض تك يلاي إضاارة إىل روائاد التااخري دون حاجاة إىل إثباات        - 27

أن الضرر الذي جياوز هذه الفوائد قد تساب  رياه املادين بغا  مناه او خبطان       

طة حمك اة  من قاانون املعاامالت التجارياة. تقاديره مان سال       91جسيم. املاد  

 املوضوع. مثال.

  

 700 84 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  654)الطعن رقم   

تضا ن طلاا  تصااحيح اخلطان املااادى يف احلكاام تغايري أو اسااتبدال اشاا اص     - 28

اخلصاااومة االصااالية بنشااا اص أخااارين مل خيتصااا وا يف الااادعوى ومل تااارد     

خلطاان املااادي يف احلكاام  أمسااارهم ريهااا خيرجااه عاان نطاااق طلاا  تصااحيح ا 

 من قانون احجرالات املدنية وجيعله غري مقبول. مثال.  137املقصود باملاد  

  

 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم   

حتصيل رهام الواقاع يف الادعوى وتفهام نصاوص العقاود وتفساريها والشاروا          - 29

 ض ونها من سلطة حمك ة املوضوع.  امل تلأ عليها واست الص م
  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   

اسااااات الص ثباااااوت أو نفاااااي انصاااااراا احراد  املشااااارتكة لل تعاقااااادين إىل  - 30

 التحكيم من مسائل الواقع. تستقل بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا .
  

 717 86 (7/7/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   
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تقدير األدلة واست الص الواقع منها. من سالطة حمك اة املوضاوع . شارطه.      - 31

ارصااحها عاان مصاادر األدلااة الااص كونااي عقياادتها وان يكااون .ااا منخااذها  

 ن األوراق ومؤديا إىل النتيجة الص خلصي إليها.  الصحيح م

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   

التاازام احملك ااة باانن تاابح يف حك هااا األساابا  الااص أدت إىل عاادم االخااذ     - 32

 برأي اخلبري إ ا قضي خالرا لرأيه. أساس  ل . مثال. 
  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  170)الطعن رقم   

   تكييأ العقد من سلطة حمك ة املوضوع.  - 33

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

تقدير جدية املبر لفصل العامل من الع ل من األمور املوضاوعيه الاص تساتقل     - 34

 املوضوع. ما دام سائغا  له أصله الثابي باالوراق.  بها حمك ة
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

استناد حمك ة املوضاوع إىل الوضاع الوباائي الناشا  عان جائحاة كوروناا و         - 35

تاانثريه علاات الشااركة املطعااون ضاادها وهااي شااركة طااريان الااذي أثاار علاات     

اطها وتوقااأ الع اال لااديها بالكاماال واضااطرارها إىل الت لااي عاان بعااض   نشاا

العااااملح لاااديها وإعااااد  ا.يكلاااة حتااات تااات كن مااان  ابهاااة هاااذا الوضاااع   

االسااتثنائي وانتهائهااا إىل جديااة املاابر لفصاال الطاااعن وررااض التعااويض عاان    

الفصاال التعسساافي. سااائ . النعااي عليااه. جاادل موضااوعي يف ساالطة حمك ااة  

 ائز أمام حمك ة النقض.املوضوع غري ج

  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا          - 36

 من مسائل الواقع الذي تستقل حمك ة املوضوع بتقديره ما دام سائغَا. مثال.
  

 763 93 (11/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

اخاااراج الشاااري  مااان الشاااركة. مناطاااه. وجاااود أسااابا  جدياااة تااابر رصاااله      - 37

كشري  مان الشاركة. تقادير جدياة طلا  أغلبياة الشاركال رصال وإخاراج          

أحد الشركال من الشركة إا خيضع ملطلق تقدير حمك اة املوضاوع دون   

ك ة النقض. متت كان تقديرها ساائغا  لاه أصاله الثاباي     رقابة عليها من حم

 باالوراق. مثال. 

  

 774 94 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  10)الطعن رقم   
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ال التجارياة بامساه وحلساابه    اكتسا  صفة التاجر. شرطه. االشتغال باالع  - 38

واختا ها حررة معتاد  له. احرتاا التجاره ال يفارتض. علات مان يدعياه إقاماة      

الدليل عليه. است الص صفة التاجر من مسائل الواقاع تساتقل بهاا حمك اة     

املوضااوع دون معقاا  متاات كااان است الصااها سااائغا  ال  الفااة ريااه بالثابااي   

حل ااال قضاااائها. ساااتناد احلكااام  بااااألوراق وتساااتند ألسااابا  مااابر  تكفااات

املطعون رياه يف قضاائه بعادم قباول طلا  ارتتاا  إجارالات احراالس إىل عادم          

تقاااديم مقااادم الطلااا  ماااا يفياااد اشاااتغاله باالع اااال التجارياااة واسااات راره يف    

إارستها علت وجه االست رار واالعتياد وهو امللزم بإقاماة الادليل علات  لا .     

 صحيح. 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021سنة ل 585)الطعن رقم    

حتصيل ورهام الواقاع يف الادعوى وتاث وتقادير األدلاة ومنهاا تقاارير اخلاب            - 39

 واألخذ  ا تط ئن إليه منها وطر  ما عداه. من سلطة حمك ة املوضوع. 
  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

است الص توارر اركان املسؤولية املوجبة للتعاويض عان القارار احداري غاري      - 40

املشروع من خطن وضرر و عالقة ساببية وتقادير التعاويض مان مساائل الواقاع       

الص ختضع لسلطة حمك ة املوضوع. ما دام است الصها مساتندا  إىل ماا لاه    

 أصله الثابي باالوراق.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

41 - 

 

 

 

 

- 

است الص عالقاة الع ال بعناصارها وحتدياد بادايتها ومادتها وترتيا  أثارهاا         

ومقدار األجر من مسائل الواقع. تساتقل بتقاديرها حمك اة املوضاوع. .اا يف      

خاذ  سبيل  ل  تقدير املستندات واألدلة املقدمة إليها ومنها تقريار اخلاب  واال  

 ا تط ئن إليه منها و إطرا  ما عداه. متت كان سائغا  وغري  االأ للثاباي   

 باالوراق.

 مثال يف است الص بداية ونهاية عقد الع ل باالستناد إىل تقرير اخلب . 

  

 808 98 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س 2021لسنة 189، 17)الطعنان رق ا   

ل ألجره عن مد  وقفه عن الع ل هاو صادور قارار بعادم     مناا استحقاق العام - 42

تقدنه لل حاك ة أو احلكم ببالته و أن يكون وقفاه عان الع ال كياديا.     

ع ل اثبات كيدياة االتهاام يقاع علات العامال. است الصاه مان مساائل الواقاع          

 تستقل بها حمك ة املوضوع. مثال. 

  

 856 105 (1/9/2021جلسة -ع الي ق. أ  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   
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43 - 

 

 

 

- 

تض ح الوكيل العقد املوكل يف ابرامه شرا التحكيم. غري جاائز إال بناال   

علت تفويض خاص له بذل  مان املوكال. وجاو  تقياد املوكال بهاذا الشارا        

قا.  است الص احجاز  الالحقة مان سالطة حمك اة املوضاوع     متت أجازه الح

 دون رقابة عليها من حمك ة النقض متت كان سائغا . 

مثال اسات الص ساائ  لإلجااز  مان قياام الشاركة املوكلاة  واجهاة دعاوى          

التحكيم بدعوى متقابلاة تاق .اا تعلاق باذات عقاد املقاولاة املتضا ن شارا          

 التحكيم. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

44 - 

 

- 

 

- 

حملك ة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل رهم الواقع يف الدعوى والرتجايح  

 بح البينات وتقدير األدلة واملوازنه بينها واالخذ بدليل دون اخر.

 اوال  علات   سلطتها يف تقدير تقارير اخلبال واالخاذ  اا تط ائن إلياه منهاا حم     

 أسبابه متت اقتنعي بسالمة األس  الص بنت عليها. 

هي غري ملزمة بالرد استقالال  علت املطااعن  املوجهاه إىل التقاري . علاة  لا .      

 مثال. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  865 )الطعن رقم  

ريها وتفسري صي  العقود وساائر   رهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة املقدمة - 45

احملااررات واساات الص مااا تاارى أنااه الواقااع احلااق ريهااا. ماان ساالطة حمك ااة    

املوضوع. .ا تقدير تقاارير اخلابال ري اا خيتلفاون رياه واملوازناة بينهاا واألخاذ         

  ا تراه أدعت الط ئنانها واقتناعها بسالمة وصحة أسبابه. مثال. 

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  876)الطعن رقم   

46 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 العقد. مقصوده . 

توقيع العامل علت عرض الع ل املقدم إليه إجيابا من صاح  الع ل يعد قبوال 

 يقوم به العقد بينه ا. 

اعتباااار تااااريخ التوقياااع علااات العااارض تارخياااا لبداياااة الع ااال متااات تضااا ن          

بولاه. وإال يرتاخاي بادره إىل التااريخ احملادد      نصاعيقضي ببدل الع ل  جارد ق 

 ريه.

تفسااره احملك ااة توصااال  إىل مااا اجتهااي إليااه ريااه املتعاقاادين إ ا مل يتضاا ن   

 نصا  علت حتديد بدايته. 

  

 1032 131 (6/10/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم   
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47 - 

 

- 

 

- 

 

- 

ماان القااانون االحتااادي رقاام     2العالمااة التجاريااة. مااا هيتهااا. يف معناات املاااد      

 يف شنن العالمات التجارية  .  1992لسنة37

من قانون املهاامالت   59،  57االسم التجاري وشروطه يف معنت املادتح  -

 التجارية.

المة جتارية معينة مالكاا .اا دون ساواه ولاه وحاده      اعتبار من قام بتسجيل ع

 حق استع ا.ا. 

وجود تشابة بح عالماتح جتااريتح مان شاننه أن خيادع  هاور املساتهلكح        

من مسائل الواقع الص تست لصاها حمك اة املوضاوع دون معقا  متات كاان       

 سائغا . مثال. 

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   

عدم جواز تسجيل العالمات التجارية  ات الشهر  العاملياة الاص جتااوز حادود      - 48

البلد األصلي إىل البالد األخارى إال بناال علات طلا  مالكهاا األصالي أو بناال        

 علت توكيل رمسي منه . أساس  ل  وعلته . 

اوز حادود بلاادها  تقادير اكتسااا  العالماة التجاريااة الشاهر  العامليااة الاص جتاا    

 األصلي من أمور الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغَا. 

  

 1038 132 (10/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  667)الطعن رقم   

عدم قبول دعوى التعويض الناشئة عن اخلطن الط  إال بعد اللجاول والعارض    - 49

 2016لساانة 4ماان املرسااوم بقااانون  18. املاااد  علاات  ااان املسااؤولية الطبيااة 

بشنن املسؤولية الطبية. اعتبار تقارير  ان املسؤولية الطبية املنصوص عليهاا  

يف هااذا القااانون بعااد نهائيتهااا هااي الوساايلة القانونيااة حثبااات اخلطاان الطاا       

املدعت به أو نفيه. ال جيوز للقاضي  الفتها ولي  له سلطة تقديرية بشننها. 

دى  ل  صدور قرار اللجناة بثباوت اخلطان الطا  وصاريورته نهائياا جيعال        مؤ

مه ااة قاضااي املوضااوع قاصاار  علاات حتديااد الضاارر يف مااداه والتعااويض يف        

 مقداره. التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

ر الضرر ومراعا  الظروا واملالبسات يف حتدياد مبلا  التعاويض ا اابر     تقدي - 50

له. من مسائل الواقع الص تستقل بتقديرها حمك ة املوضوع ماا دام القاانون   

مل يوجاا  اتباااع معااايري معينااة للتقاادير. ال رقابااة عليهااا يف  لاا  ماان حمك ااة   

 النقض. مثال. 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة-. أ جتاري ق 15س 2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا  
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51 - 

 

- 

سلطة حمك ة املوضوع يف رهم الواقاع يف الادعوى طاملاا كاان است الصاها      

 سائغا .

ناااة سااالطتها التاماااة يف تقااادير األدلاااة واملساااتندات املقدماااة يف الااادعوى واملواز 

والرتجيح بينها و ان تنخذ منها ماا تط ائن إلياه متات وجادت رياه ماا يتفاق ماع          

 وجه احلق يف الدعوى. مثال. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

   حمكمـة املوضـوع ورقابة حمكمة النقض -2  

الطلاا  أو احجاارال املطلااو  ريااه  تكييااأ قاضااي األمااور املسااتعجلة حلقيقااة    - 1

وصاااوال  إىل اختصاصاااه أو عااادم اختصاصاااه إاااا خيضاااع لرقاباااة حمك اااة   

  النقض.

  

 101 12 (19/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  174)الطعن رقم   

تكييأ الدعوى وإعطائها وصفها احلق. العب  ريه   ا تتبينه احملك ة مان   - 2

بها اخلصاوم. اعتبااره مان مساائل القاانون الاص ختضاع         وقائعها ال  ا يصفها

 ريها حمك ة املوضوع لرقابة حمك ة النقض. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

العقد قانون املتعاقادين ال جياوز ألي مان طررياه أن يساتقل بنقضاه أو تعديلاه         - 3

تطبيااق نصااوص العقااد يعااد خطاان يف تطبيااق      متاات وقااع صااحيحا . اخلطاان يف  

 القانون. إا خيضع لرقابة حمك ة النقض. مثال. 

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  500، 391)الطعنان رق ا   

 اارد إمتناااع املاادين عاان درااع ديونااه التجاريااة املسااتحقة األدال دون أساابا         - 4

ورقاا  ألحكاام احراالس. اعتبااره قريناة يف غاري        مشروعه ال تعنت أناه متوقفاا  

مصلحته. تكييأ ما يعد توقفا  باملعنت املشار إليه مان مساائل القاانون ياتعح     

 أن تبحثها حمك ة املوضوع. خضوعها يف  ل  لرقابة حمك ة النقض. 

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

ديم املاادين طالاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس رخصااة جتاريااة منتهيااة        تقاا - - 5

بامل الفااة ملااا يتطلبااه القااانون ماان وجااو  تقااديم صااور  مصاادقة ماان الرخصااة  

التجاريااة والسااجل التجاااري وخلااو األوراق إااا يفيااد توقفااه عاان سااداد ديونااه   

التجارية. انتهال احلكم معه إىل عادم قباول طلا  ارتتاا  إجارالات احراالس.       

صحيح . ال ينال من  ل  تقدنه تقرير الستشااري مكلاأ مان قبلاه يتضا ن      

مبال  مستحقة للغري. وأنه ال توجد إيرادات. عتبار  ل  من قبيل الادليل الاذي   

 اصطنعه  لنفسه. 
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باعتباار جائحاة كوروناا     2021لسانة   5رار  ل  الاوزرال رقام   اسكه بق - 5

أ مااة ماليااة طارئااة. غااري مقبااول باعتبارهااا حالااة عامااة ال تاانم عاان اضااطرا       

 املركز املالي لديه.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

ال التجارياة بامساه وحلساابه    اكتسا  صفة التاجر. شرطه. االشتغال باالع  - 6

واختا ها حررة معتاد  له. احرتاا التجاره ال يفارتض. علات مان يدعياه إقاماة      

الدليل عليه. است الص صفة التاجر من مسائل الواقاع تساتقل بهاا حمك اة     

املوضااوع دون معقاا  متاات كااان است الصااها سااائغا  ال  الفااة ريااه بالثابااي   

حل ااال قضاااائها. ساااتناد احلكااام  بااااألوراق وتساااتند ألسااابا  مااابر  تكفااات

املطعون رياه يف قضاائه بعادم قباول طلا  ارتتاا  إجارالات احراالس إىل عادم          

تقاااديم مقااادم الطلااا  ماااا يفياااد اشاااتغاله باالع اااال التجارياااة واسااات راره يف    

إارستها علت وجه االست رار واالعتياد وهو امللزم بإقاماة الادليل علات  لا .     

 صحيح.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021نة لس 585)الطعن رقم    

 مــرابــحــة

1 - 

- 

 

 

- 

 عقد املراتة. مقصوده  . 

من شروطه. ملكياة الباائع للسالعة وأن يكاون الاث ن األول معلوماا إن كاان        

البائع قد اشرتاها واراد بيعها. أو بياان مثنهاا احلقيقاي بتقاديره عناد البياع إن       

 ئع من غري بيع. الكها البا

جواز أن يكون الث ن مبل  إ الي شاامال الاث ن األصالي ماع الاربح املضااا       

 دون رصل بينه ا. 

  

 748 91 (27/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  692)الطعن رقم   

جاواز البياع بطرياق املراتاة أو الوضاعية أو التولياة إ ا كاان رأس ماال املبيااع          - 2

 العقاااد وكاااان مقااادار الاااربح يف املراتاااة ومقداراخلساااار  يف   معلوماااا  حاااح

الوضعية حمددا . طريقة درع الث ن يف عقد البيع من حقوق العقد الص جياري  

تنفيذها حسب ا يتم اتفاق الطررح عليه. ال عالقة لطريقة درع الاث ن وتنفياذ   

كاااان أدائاااه جباااوهر الع لياااة التعاقدياااة يف بياااع املراتاااه الاااص يقاااوم علااات ار

 وشروا حمدد . مثال.  

  

 1005 126 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  876)الطعن رقم   
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 مـسـكـن شـعـبـي

1 - 

 

 

 

- 

و رئااي  الدولااة األواماار والتوجيهااات السااامية الااص تصاادر عاان صاااح  الساا  

بهذه الصفة أو بصفته  حاكم إمار  أيو   أو عان دياوان مساو وىل العهاد ال     

يشرتا صدورها يف صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل تصة قانونا. 

 أساس  ل  وعلته. 

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

 مـسـ ولـيـــة

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

ة ـــــ وليــاملسو ةـــديــالعقة ــاملس ولي - 1
 التقصـــ يـــــة والتعــويـــض عنهمـا

 

ـــــ  - 3 ـــــن اعمـــــال تابع ـــــوع ع  مســـــ ولية املتب
. 

 املس ولية الناشئة عن اخلطأ الطبــــــي - 2

ـــــــــــــ ولية - 4 ـــــــــــــن املس ـــــــــــــاء م  اإلعف
 

   املس ولية العقدية واملس ولية التقص ية والتعويض عنهما -1  

1 - 

 

 

 

 

- 

إخااالل العاماال بالتزامااه باالمتناااع عاان القيااام بع اال ماان أع ااال املنارسااة مااد    

حمدد  بعد انتهال خدمته لدى ر  الع ل. أثره. حق صاح  الع ل يف مطالبته 

ق بااه ماان ضاار . شاارا  لاا  . وجااو  ثبااوت الضاارر     بااالتعويض ع ااا قااد يلحاا  

كنتيجة .ذا اخلطن العقدى من العامل. ع ل إثبات  ل   وقوعاه علات عااتق    

 صاح  الع ل. تقدير ثبوته  من سلطة حمك ة املوضوع. 

 مثال لعدم ثبوت الضرر وررض دعوى صاح  الع ل بالتعويض. 

  

 79 9 (13/1/2021جلسة -يق . أ مدني ع ال 15س  2020لسنة 270)الطعن رقم   

مسؤولية املقاول واملهندس بالتضامن جتااه صااح  الع ال ع اا حيادي خاالل        - 2

عشاار ساانوات ماان تهاادم كلااي أو جزئااي وعاان كاال عياا  يهاادد متانااة البنااال    

 وسالمته ومامل يتض ن العقد مد  أطول. أساس  ل . 

اا وجو  إقامة دعوى التعويض يف خالل ثالي سنوات من تااريخ اكتشا   -

 العي  . ال عب  يف هذا اخلصوص بتاريخ  معررة قي ة االضرار. 
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 مـسـ ولـيـــة 

 مـسـ ولـيـــة

 الصفحة القاعدة

مان القاانون    49/2عدم جواز التحدي  د  عدم الس اع الاوارد  بان  املااد      - 2

ام أن هااذا بشاانن النظااام املااالي حلكومااة ابااو   مااا د    2017لساانة 1رقاام 

القانون قد بدأ سريانه بعد مرور مد  عدم الس اع الوارد  يف قانون املعامالت 

 املدنية . أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 261 31 (22/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1405)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

- 

قاانون  حق العامل يف التعاويض عان إصاابة الع ال بنسا  حمادد  ورقاا الحكاام         

الع اال. قيامااه علاات ركاار  حت اال التبعااة. مااؤدى  لاا  ال يسااتلزم للقضااال بااذل     

التعويض وقوع خطن مان ر  الع ال. كفاياة حصاول  الضارر للعامال أثناال تندياة         

 ع له لديه.

خضاااوع املطالباااة باااالتعويض للقواعاااد العاماااة لل ساااؤولية التقصاااريية يف قاااانون   

ناجتاا  عان خطان  اتاي لار  الع ال أو       املعامالت املدنية متت كان الفعل الصاادر  

احد تابعيه. وجو  تاوارر أركاان املساؤولية مان خطان وضارر وعالقاة ساببية يف         

 هذه احلالة. ع ل إثبات اخلطن آنذاك علت عاتق املدعت املضرور. 

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

ن التقصااريي يف جاناا  صاااح  الع اال املطعااون  اساا  الطاااعن بتااوارر اخلطاا - 4

املطعون ضدها لعدم تورريها لوسائل السالمة والصحة املدنياة وتقصاريها يف   

توعية الع ال وتزويدهم  ا يكفل وقايتهم من  اطر الع ال واضارار املهناة    

واستناده يف حتقيق  لا  إىل اهال اخلاب  بطلا  ناد  خاب  باعتبارهاا وسايلة         

اعااراض احلكاام عاان حتقيااق دراعااه  لاا  وعاان طلبااه نااد    دراعااه الوحيااد . 

اخلااب  وقضاااره بااررض دعااواه بااالتعويض بقالااة عاازوا الطاااعن عاان إثبااات      

 إخالل املطعون ضدها او تقصريها. قصور يف التسبي  و إخالل تق الدراع.

  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

طن املوج  لل سؤولية ونسبته إىل من صدر عنه وماا مام عان    است الص اخل - 5

 لاا  ماان ضاارر ماان مسااائل الواقااع الااص تسااتقل بهااا حمك ااة املوضااوع متاات    

 عرضي لعناصر الضرر واباني أحقية مدعت الضرر التعويض. 

  

  
 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم 
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 مـسـ ولـيـــة 

 مـسـ ولـيـــة

 الصفحة القاعدة

مسؤولية ساح  الشي  حلسا  غريه يف ماال اخلااص قبال املظهارين وحامال       - 6

الشااي  عاان أدال مقاباال الورااال إلاايهم مااا مل يثبااي عنااد االنكااار أن األصاايل     

صاح  احلسا  املسحو  منه الشي  كان لديه مقابل الوراال وقاي إصادار    

ه قد ساهم خبطن منه يف الضرر الواقاع علياه مان جارال ساح       الشي . اعتبار

 تل  الشيكات  ا ال حيق له مطالبة األصيل بالتعويض. مثال. 

  

  
 1135 146 (6/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1044)الطعن رقم 

   الناشــئــة عــن اخلطـــأ الطبــــيـسـ ولـيــة امل -4  

ملتبوع عن أع ال تابعه مسؤولية عن أدال الض ان احملكوم به علت مسؤولية ا - 1

التابع وليسي مسؤولية اشرتاك ماع التاابع يف الفعال الضاار الاذي تساب  رياه.        

كفايااة تااوارر عنصااري الرقابااة والتوجيااه ماان الناحيااة احداريااة دون الناحيااة     

طبيا  الاذي   الفنية. مؤدي  ل . اعتبار عالقة التبعية قائ ة باح املستشافت وال  

يسات دمه أو يع ال حلساابه. جاواز الازام أياا مان التاابع أو املتباوع أو كليه اا           

بااندال الضاا ان دون شاارا اختصااام التااابع يف الاادعوى طاملااا ثبتااي مسااؤوليته   

بالاادليل القاااطع. حااق املتبااوع يف الرجااوع علاات التااابع  بلاا  التعااويض املقضااي  

 به.انتهال احلكم إىل هذا النظر. صحيح. 

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

عدم قبول دعوى التعويض الناشئة عن اخلطن الط  إال بعد اللجاول والعارض    - 2

 2016لساانة 4ماان املرسااوم بقااانون  18علاات  ااان املسااؤولية الطبيااة. املاااد   

ة الطبية املنصوص عليهاا  بشنن املسؤولية الطبية. اعتبار تقارير  ان املسؤولي

يف هااذا القااانون بعااد نهائيتهااا هااي الوساايلة القانونيااة حثبااات اخلطاان الطاا       

املدعت به أو نفيه. ال جيوز للقاضي  الفتها ولي  له سلطة تقديرية بشننها. 

مؤدى  ل  صدور قرار اللجناة بثباوت اخلطان الطا  وصاريورته نهائياا جيعال        

حتديااد الضاارر يف مااداه والتعااويض يف    مه ااة قاضااي املوضااوع قاصاار  علاات     

 مقداره. التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   
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 مـسـ ولـيـــة 

 مـسـ ولـيـــة

 الصفحة القاعدة

   أعمـــال تــابـعــ املـتـبـوع عــن  مـسـ ولـيــة -3  

حق املضرور أو ورثته يف الرجوع علت املتبوع القتضاال التعاويض مناه باعتبااره      - 1

مسؤوال عان اع اال تابعاة غاري املشاروعه.  حقاه  كاذل  يف الرجاوع مباشار           

علت شركة لتنمح متت كاني السيار  مرتكبه احلادي مؤمن عليها لديها. 

عتباره ا مسؤولح بالتضامم قبلاه. اساتيفال   جواز الرجوع عليه ا  ت عح با

دينه من احده ا يبئ  دمة االخر. جواز أن يرجاع بالبااقي علات املادين األخار      

 إ ا مل يستوا حقه كامال . مثال. 

  

  
 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة 25،  2020لسنة 273)الطعنان رق ا 

لناشا  عان اع اال تابعاه ال تقاوم علات أسااس ركار          التزام املتبوع بالض ان ا - 2

اخلطن املقرتض من جان  املتبوع  وال علت استنادا ملسؤوليته الذاتية عن خطن 

التااابع. قيامهااا علاات أساااس اعتبااار املتبااوع يف حكاام الكفياال املتضااامن مااع    

تابعه ري ا يتسب  ريه األخري من ضرر للغري. مؤدى  ل . عادم جاواز احلكام    

وع ألدال الض ان قبل أن تثبي مسؤولية تابعاه. ثباوت مساؤولية التاابع     علت املتب

 يف هذا اخلصوص. حاالتها.

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة 25،  2020لسنة 273)الطعنان رق ا   

مسؤولية املتبوع عن أع ال تابعه مسؤولية عن أدال الض ان احملكوم به علت  - 3

سي مسؤولية اشرتاك ماع التاابع يف الفعال الضاار الاذي تساب  رياه.        التابع ولي

كفايااة تااوارر عنصااري الرقابااة والتوجيااه ماان الناحيااة احداريااة دون الناحيااة     

الفنية. مؤدي  ل . اعتبار عالقة التبعية قائ ة باح املستشافت والطبيا  الاذي     

أو كليه اا  يسات دمه أو يع ال حلساابه. جاواز الازام أياا مان التاابع أو املتباوع          

بااندال الضاا ان دون شاارا اختصااام التااابع يف الاادعوى طاملااا ثبتااي مسااؤوليته   

بالاادليل القاااطع. حااق املتبااوع يف الرجااوع علاات التااابع  بلاا  التعااويض املقضااي  

 به.انتهال احلكم إىل هذا النظر. صحيح.

  

  
 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم 
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 مــعــــاشــ  مـسـ ولـيـــة 
 مـسـ ولـيـــة

 الصفحة القاعدة

عدم قبول دعاوى التعاويض الناشائة عان اخلطان الطا  إال بعاد اللجاول والعارض           - 4

بشانن   2016لسانة  4من املرسوم بقاانون   18علت  ان املسؤولية الطبية. املاد  

ن املسؤولية الطبية املنصاوص عليهاا يف هاذا    املسؤولية الطبية. اعتبار تقارير  ا

القانون بعد نهائيتهاا هاي الوسايلة القانونياة حثباات اخلطان الطا  املادعت باه أو          

نفياه. ال جيااوز للقاضااي  الفتهااا ولااي  لااه ساالطة تقديريااة بشااننها. مااؤدى  لاا   

صدور قارار اللجناة بثباوت اخلطان الطا  وصاريورته نهائياا جيعال مه اة قاضاي           

قاصااار  علااات حتدياااد الضااارر يف ماااداه والتعاااويض يف مقاااداره. التااازام املوضاااوع 

 احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 1113 143 (16/11/2021جلسة -ق. أ مدني  15س  2021لسنة  204)الطعن رقم   

   اإلعــفـــــاء من املـسـ ولـيــة -4  

ون املعامالت املدنية ال يكاون  من قان 273/1انفساا العقد بقو  القانون. املاد   - 1

إال حيث ااا يسااتحيل تنفيااذه لسااب  أجاان . السااب  األجاان . مقصااوده  . القااو         

 القاهر  أو احلادي الفجائي الذي جيعل تنفيذ العقد مستحيال  استحالة مطلقة. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

2 - 

 

 

- 

عفال من املسؤولية بسب  القو  القاهر . شرطه أن تكون هي السب  الوحيد اال

يف وقوع الضرر. تقدير ما إ ا كاني الواقعة املدعي بهاا قاو  قااهر . موضاوعي.     

 الكه حمك ة املوضوع متت كان سائغَا.

ال حماال لالحتجاااج جبائحااة كورونااا أو مناقشااة ماادى اعتبارهااا قااو  قاااهر  ماان  

باي أن موعاد التنفياذ كاان متفقاَا علياه قبال اجتياحهاا العاامل          عدمه ماا دام الثا 

 خب   سنوات. مثال. 

  

 1171 152 (28/12/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم   

 مــعــــاش
 

1 - 

 

- 

األصاال. عاادم جااواز ا  ااع بااح معاشااح. يااتم أدال أكبه ااا قي ااة ا ا تااواررت     

 ستحقاق معاشح. شروا ا

يف  2000لساانة   2االسااتثنال. حااق احملااالح إىل التقاعااد قباال الع اال بالقااانون       

ا  ع بح املعاش متت استحقه قبل الع ال بالقاانون املاذكور وباح معااش ثااني       

تقرر له  وج  مد  خدمة أخرى جديد  بعد الع ال باه. شارا  لا . أال يتجااوز      

املنصوص عليه قانونا . وما مل يكن قاد     وع املعاشح احلد األقصت لل عاش

طل  وقأ صرا املعااش املساتحق لاه قبال إعااد  التساوية ومعاملتاه عناد انتهاال          

 خدمته علت أساس ضم املدتح معا . أساس  ل . 

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   
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 مــعــــاش 
 ـــاشمــعـ

 الصفحة القاعدة

ثبااوت تقاضااي املطعااون ضااده معاشااا  تقاعااديا  عاان مااد  خدمتااه السااابقة لاادى  - 2

يف  2000لسانة   2شركة أبو   لل ناطق البحرية قبل الع ل بالقانون رقام  

شنن معاشات ومكارقت التقاعاد املدنياة حماار  أباو   وبلوغاه ماد  خدماة        

عنها معاشا كذل  جيياز لاه ا  اع     الحقة لدى بن  أبو   الوطنت يستحق

بااح املعاشااح بشاارا أال يتجاااوز   ااوع املعاشاايح احلااد األقصاات لل عاااش      

 املنصوص عليه قانونا . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

  
 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم 

3 - 

 

 

 

- 

 

- 

لسانة   2ة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القاانون رقام        الدعوى املتعلقا 

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

ضم مد  اخلدمة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    

 ريه هذه احلقوق واجبة األدال. 

 نااة تشااكل .ااذا   وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماان الصااندوق امااام      

 كشرا لقبول الدعوى .  79الغرض يف املواعيد املشار إليها باملاد  

القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع من إعااد  اقامتهاا بعاد اختاا  إجارال      

التظلم ما داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح          

ه هاذا النظار وقضااره بعادم     احلق واج  األدال.  الفة احلكام املضا ون ريا   

جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  

 القانون. يوج  نقضه واححالة. 

  

  
 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  7)الطعن رقم 

اححالاة إىل  حق ا هة احدارية يف إنهال خدمة منتس  قاو  الشارطة و األمان ب    - 4

لسانة   12ا مان القاانون االحتاادي     88التقاعد قبل بلو  سان الساتح. املااد     

يف شاانن قااو  الشاارطة و األماان املطبااق علاات الضااباا بالقياااد  العامااة    1976

 . مثال. 2016لسنة 1لشرطة ابو    وج  القانون 

  

  
 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم 

القرار السال  الاذي نكان  اصا ته واملطالباة بالغائاه. مقصاوده  .  ارد          - 5

امتناع جهاة احدار  عان إصادار قارار إداري يف أمار معاح ال يعاد قارارا  إدارياا           

ساالبيا إااا يقباال الطعاان عليااه بااللغااال متاات كااان القااانون ال يوجاا  عليهااا        

 التدخل حصداره.

  

  
 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم 
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 مــعــــاش 
 مــعــــاش

 الصفحة القاعدة

6 - 

 

 

- 

النقل وتغيري املسار الو يفي من مسار إىل اخر لاي  حقاا مكتسابا  ملان يطالا  باه.       

د هو مان األماور الاص ترتخا  ريهاا احدار  ماا مل يان  القاانون علات اجرائاه  جار           

 استيفال شروا معينة دون ربطه بتقدير  هة احدار .

بالقياااد  العامااة لشاارطة   طلاا  الطاعنااة احتياطيااا وهااي ماان قااو  الشاارطة و االماان      

بنقلها وتغيري مسارها الو يفي إىل املاالك املادنت بادال مان احا.اا للتقاعاد.       أبو   

لياه قانوناا وخلاي    علت غري أساس. ما دام قد جال غري مقرتن  ا يوجا  االساتجابة إ  

 األوراق إا يشري إىل إسال  استع ال السلطة من جان  احدار  او االحنراا ريه. 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

مباادأ املساااوا   اان هاام يف  ات املركااز الااو يفي. مقصااوده  . النقاال وتغاايري     - 7

الشرطة واالمن من األمور الص تتوقأ علت معطيات املسار الو يفي لدى قو  

الواقااع واحتياجاتااه ومتطلبااات الع اال ودواعيااه والااص ترتخاا  ريهااا احدار .       

خضوعه لسلطتها التقديرية. ال حمل للتحدي  بادأ املسااوا  ماا دام مل يثباي     

 اخالل يف املراكز القانونية امل اثلة. مثال. 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

8 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

ا نسية املكتسبة ساوال كاناي تكام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة        

سريانها من تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا. قارار رئاي  الدولاة        

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ للحصول علات ا نساية تكام القاانون      

 وسريان أثارها بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.

مااؤدي  لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ          

 طلوبة وصدور املرسوم االحتادي  نحها له. علة  ل .استك ال احجرالات امل

انتهال احلكم إىل ررض طلا  ضام ماد  خدماة الطااعن الساابقة علات تااريخ         

حصاااوله علااات ا نساااية لااادى جهاااة احدار  واحتساااابها ضااا ن ماااد معاشاااه       

 التقاعدي. صحيح. 

الاذي جيياز ملان     2019/  23ثبوت إحالته للتقاعد قبال صادور القاانون رقام     

ت جنسية الدولة طل  ضم مد  خدمته الساابقة علات احلصاول علات     حصل عل

من املرت  الذي ياؤدي   526/5ا نسية علت أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 

علت أساساه االشارتاكات بتااريخ تقاديم طلا  الضام عان املاد  املاراد ضا ها           

 وانتهال احلكم علت تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح. 

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79عن رقم )الط  
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 مــقـــاولــةــ  ــةصمــقـــا 
 مــقـــاصــة

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

 

- 

 370، 386املقاصة القانونية واملقاصة القضائية. مقصوده ا يف معنت املادتح 

قاصاة القانونياة. كفاياة أن يت سا  املادين ريهاا       من قاانون املعاامالت املدنياة. امل   

 صراحة أو ض نا  أمام حمك ة املوضوع دون حاجة اىل  إجرالات معينة.

املقاصااة القضااائية. وجااو  أن يطلبهااا اخلصاام إمااا باادعوى مسااتقلة وإمااا بطلاا     

عااارض باااحجرالات املعتاااد  لررااع الاادعوى أو بطلاا  يقاادم شاافاهة يف احملك ااة 

 يف حمضرها مع وجو  سداد الرسم املستحق عنه. مثال.  تضور اخلصم ويثبي

  

 755 92 (1/8/2021جلسة-ق. أ مدني ع الي  15س  2021لسنة 128، 109)الطعنان رق ا   

 مــقـــاولــة
1 - 

 

 

 

 

- 

كفالة الصيانة الاص جارى الان  عليهاا يف عقاود املقااوالت. يقادمها املقااول         

اول الرئيسي يف سبيل اساتالمه لكاراة   لصاح  الع ل أو مقاول الباطن لل ق

مستحقاته املتبقية حتي يد األخري. الغرض منهاا. اكاح صااح  الع ال مان      

تنفيذ اع ال الصيانة الاص يفشال املقااول يف القياام بهاا خاالل الفارت  احملادد          

 وعلت حسا  األخري.

ليم انتهال التزام املقاول األصلي أو مقاول الباطن بض ان الصايانة  جارد تسا   

االع ال وانتهال املد  احملدد  للصيانة دون ثبوت وجود أع ال تتطل  الصايانة  

أو دون ثبوت مطالبة املال  لل قاول الرئيسي أو االخري ملقاول البااطن باإجرال   

 الصيانة أو قي تها. 

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  50،  60)الطعنان رق ا   

انفساا عقد املقاولة بالتقايال وباتفااق تساوية باح املتعاقادين جيعال مان         ثبوت - 2

 طل  املقاول ااا املطعون ضدها األوىل اا باسرتداد الكفاالت. صحيح.
  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  50، 60)الطعنان رق ا   

قانون املعامالت املدنية. تقادير   من 872عقد املقاولة. ما هيته يف معنت املاد   - 3

مااا إ ا كااان املقاااول قااد قااام بإماااز االع ااال املوكلااة إليااه  وجاا  العقااد      

وحتديااد األع ااال املنجااز  ورقااا  لل واصاافات املتفااق عليهااا ويف املااد  احملاادد      

وقي ة كل منها. مان مساائل الواقاع الاص تقادرها حمك اة املوضاوع. ماا دام         

  است الصها سائغا . مثال.

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  500، 391)الطعنان رق ا   
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 ـة الـخــدمـــةــ مـكـافـآة نـهــايـ مــقـــاولــة 
 مــقـــاولــة

 الصفحة القاعدة

4 - 

 

 

- 

بنحكاام  ضريبة القي ة املضاارة. حااالت اعتباار تااريخ  التورياد تااريخ الع ال        

مان القاانون    80املرسوم بقانون بشنن ضريبة القي اة املضاارة يف معنات املااد      

 املذكور.  

وجااو  احتسااابها علاات التوريااد دون النظاار إ ا مااا   اخااذها باالعتبااار عنااد      

 حتديد املقابل لقال التوريد. مثال. 

  

 579 71 (15/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  500،  391)الطعنان رق ا   

إقاماة الاادعوى امااام الادائر  الكليااة باحملك ااة االبتدائياة بطلاا  نااد  خاابري     - 5

وتصاافية احلسااا  بااح الطااررح ثاام تعااديل الطلبااات إىل طلاا  احلكاام  ااا      

استقر عناه تقريار اخلاب  والاذي قادره  بلا  يادخل يف اختصااص احملك اة          

ال تنازال  عن الطل  األصلي ا زئية قي يا . اعتبار التعديل  ثابة طل  عارض 

وال يسل  احملك ة االبتدائية االختصاص. الدرع بعادم اختصااص احملك اة    

 االبتدائية. غري مقبول.  

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

6 - 

- 

 

- 

 التجارية.  من قانون املعامالت 414خطا  الض ان. مقصوده. يف معنت املاد  

حاق املساتفيد منااه يف صارا قي تاه  جاارد طلباه  لا  ماان البنا  املصادر لااه         

 خالل مد  سريانه متت أصدره البن  غري متض ن ألية شروا.

ع ل إثبات أن خطاا  الضا ان قاد صادر متضا نا  شاروطا  أو الزاماا  لتقاديم         

 مستندات يقع علت عاتق الع يل. مثال.  

  

 724 87 (13/7/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  690)الطعن رقم   

 ـة الـخــدمـــةمـكـافـآة نـهــايـ

1 - 

 

- 

االجاار األساسااي الااذي علاات أساسااه حتساا  مكاراان  نهايااة اخلدمااة وباادل       

 احجاز  السنوية .مقصوده  . 

الزيااااد  يف االجاااار. متااات تلحااااق بااااألجر األساسااااي ومتااات تعتااااب مااان أحااااد      

 ال. عناصراالجر الشامل. مث

  

 734 89 (26/7/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 170)الطعن رقم   

األربااا  أو البااون . مقصااودها. اعتبارهااا جاازلا  ماان األجاار يف حاااالت ثااالي       - 2

 ...... . خضوعها لتقدير صاح  الع ل يف غري تل  احلاالت. 
  

 856 105 (1/9/2021جلسة -لي ق. أ ع ا 15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا   
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 ـة الـخــدمـــةــ مـكـافـآة نـهــايـ مــقـــاولــة 

 مكافآة نهاية اخلدمة

 الصفحة القاعدة

خلو عقد الع ل الرمسي والنظام الداخلي للشركة املطعاون ضادها مان نا       - 3

العارا قاد جارى    علت استحقاق الطااعن ألرباا  أو مكاراق  ) باون  ( أو ان     

علاات الورااال بهااا   يااع العاااملح املت اااثلح وثبااوت خضااوع صااررها لتقاادير        

 ل  احدار . مؤدى  ل . عدم اعتبارهاا جازلا  مان األجار . طلا  العامال .اا        

علت غري أساس. ال يغري من  ل  ثبوت سابق صاررها عان سانوات ساابقة. علاة       

  ل . مثال.

  

  
 856 105 (1/9/2021جلسة -ق. أ ع الي  15س  2021لسنة  120، 113)الطعنان رق ا 

4 - 

 

 

 

 

- 

توقيااع الطاااعن علاات إقاارار باطالعااه علاات كارااة البنااود الااوارد  يف القاارار         

الصااادر عاان القائااد العااام لشاارطة ابااو       2016لساانة  192احداري رقاام 

وبقبوله االست رار يف اخلدمة طبقاا  لألحكاام واالسا  الاوارد  رياه. يتحقاق       

لام اليقينات بنحكاماه ويصابح واجاا  النفاا  يف حقاه ري اا تضا نه ماان         باه الع 

 احكام ومنها مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

قيام جهة احدار  بإعاد  توزيع القرار املذكور رمسيا  علت العاملح مان خاالل   

ر البيد االلكرتوني الحقا ال ينال من ثبوت واقعة حتقق العلم اليقينت باحقرا

سالأ الذكر. انتهال احلكم إىل هذا النظار واحتساا  مساتحقات الطااعن     

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

  
 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 

احلااق يف مكارااق  نهايااة اخلدمااة ينشاان عنااد انتهااال اخلدمااة ورااق القااوانح          - 5

يعات السااارية يف تاااريخ  انتهائهااا طاملااا ال يوجااد ناا  قاااطع بالعقااد       والتشاار

حيكم هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاية خدمة الطاعن وهو من العااملح  

املدنيح من غري املواطنح لدى القياد  العامة لشرطة ابو   طبقا االحكاام  

يف الع ال   بعد ثبوت عل ه به وقبوله االست رار 2016لسنة  192القرار رقم 

طبقا  الحكامه. صحيح. النعي بانه كاان ياتعح احتساابها ورقاا  للعقاد حتات       

 تاريخ  صدور القرار. علت غري أساس.

  

  
 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 
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 الـدعـوة ـ تـحـضـمـكـتـب ـــ  ـة الـخــدمـــةمـكـافـآة نـهــايـ 
 مكافآة نهاية اخلدمة

 الصفحة القاعدة

انهال خدمة الطاعن وهو من العاملح املدنيح من غاري املاواطنح لادى القيااد       - 6

العامة لشرطة اباو   اساتنادا ملاا نا  علياه العقاد مان حاق جهاة احدار  مان           

صلحة العامة انهال العقد اثنال سريانه يف الوقي الذي تقرره ألسبا  تتعلق بامل

ينفت صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ماا داماي األوراق جاالت خلاوا  مان      

دليل علت إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علت احلكم 

 باخلطن إ  قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة - ق . أ إداري 15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

نقاال تبعيااة املنشاانت الصااحية الكائنااة يف إمااار  أبااو   ماان وزار  الصااحة         - 7

االحتاديااة إىل ا.يئااة العامااة خلاادمات الصااحة بإمااار  ابااو   ثاام إىل شااركة  

أبااو   لل دمااة الصااحية وكيفيااة تعاايح املااو فيح العااامليح بهااا وطريقااة      

نظ هااا القاارارات الصااادر  عاان  لاا   احتسااا  مسااتحقات نهايااة خاادمتهم ت 

 الوزرال واعل  التنفيذي يف هذا الشنن. أساس  ل . مثال. 

  

 993 125 (29/9/2021جلسة-ق. أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا  

 الـدعـوة تـحـضــ مـكـتـب 

مااام مكتاا  االسااتئناا الفرعااي. وجااو  تقدنااه يف ا لسااة األوىل املقاارر  أ   - 1

حتضري الدعوى. حضور املطعون ضده الثاني بتل  ا لسة وطلبة التصريح له 

بقيد االستئناا الفرعي وسداد الرسم ثام قياماه بقياده يف الياوم التاالي لتلا        

ا لسة جيعله غاري مقباول.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار يوجا           

 نقضه والقضال بعدم قبوله. 

  

 221 27 (16/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  50،  60)الطعنان رق ا   

االساتئناا املقاام ماان احملكاوم عليااه ورقاا  لإلجارالات املعتاااد  خاالل امليعاااد        - 2

املقرر قانونا  للطعن باالستئناا علت احلكم االبتدائي يعتب اساتئنارا أصاليا    

لااايهم قااد اقاااام  ال اسااتئناا مقااابال  ولاااو كااان خصااا ه او احااد احملكااوم ع     

إستئنارا  يف تاريخ سابق عليه طاملا مل يودع با لسة األوىل لتبادل املذكرات 

والاردود امااام مكتاا  إدار  الاادعوى حاح حتضااري ونظاار االسااتئناا السااابق.   

أساس  ل  وعلته. النعي علت احلكم باعتباره اساتئنارا مقاابال كاان ياتعح     

ه با لسااة األوىل لتبااادل  علاات احملك ااة احلكاام بعاادم قبولااه لعاادم تقدناا     

املذكرات والردود امام مكت  إدار  الدعوى حح حتضري ونظر االساتئناا  

 السابق. علت غري أساس. 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   
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 مـلـكـيـــةــ  الـدعـوة تـحـضــ مـكـتـب  
 ض  الدعوةمكتب حت

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

 

- 

جااواز أن تساا ح احملك ااة لل صااوم أثنااال سااري الاادعوى بتقااديم مسااتندات أو  

دروع أو وسائل إثبات جديد  أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعاذر  

 عليهم تقدنها إىل مكت  إدار  الدعوى. 

مكاان تقادنها إىل   جواز أن حتكم بعدم قبو.ا إ ا حتقق .اا أناه كاان باح   

 مكت  إدار  الدعوي أساس  ل . مثال. 

  

 1050 134 (11/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

 مـلـكـيـــة

عقد بيع العقار من عقود الرتاضاي يرتا  أثااره  جارد ااماه. تراخات انتقاال         - 1

 ا بعد التسجيل. أساس. امللكية يف حق املتعاقدين ورت حق الغري إىل م
  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

ماان قااانون املعااامالت  1399عقااد الاارهن التااامي . مقصااوده يف معناات املاااد   - 2

املدنية. حق الدائن يف استيفال دينه من العقار املرهون عناد حلاول أجال الادين     

 ختا  االجرالت املنصوص عليها قانونا . أساس.طبقا  ملرتبته وبعد ا

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

بطااالن كاال شاارا يف عقااد الاارهن التاانمي  يقضااي بت لياا  العااح املرهونااة    - 3

للدائن املرتهن يف مقابل دينه إ ا مل ياؤده الاراهن يف األجال املعاح أو أشارتاا      

يعها دون مراعا  احجرالات املنصوص عليها يف القانون. تعلقه بالنظاام العاام   ب

ولو   باتفاق الحق. تقضي به احملك ة من تلقال نفساها. علاة  لا  . اقتصاار     

 البطالن علت الشرا دون أن نتد إىل الرهن  اته.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

الن  يف اتفاقية القرض امل نو  من البنا  املطعاون ضاده للطااعن واملضا ون       - 4

برهن عقاري علت تنازل األخري عن  يع حقوقه وملكيته ومصلحته املنقولة 

 وج  اتفاقية البيع والشرال إىل املؤسسة املالية. أثاره . بطاالن  لا  الشارا     

ملرهونة للبن  املطعاون ضاده   دون عقد الرهن ما دام يبيح نقل ملكية الشقة ا

املرتهن دون اتباع احجرالات القانونية املقرر . تعلقاه بالنظاام العاام تقضاي باه      

 احملك ة من تلقال نفسها.

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    
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 مـلـكـيـــة 
 مـلـكـيـــة

 حةالصف القاعدة

5 - 

 

- 

وجااو  التنفيااذ علاات العقااار املرهااون أوال  ماان الاادائن املاارتهن عنااد اقتضااال دينااه ال     

 يكون إال إ ا كان الراهن كفيال  عينيا  ومل يكن هو املدين نفسه. أساس  ل . 

جواز استيفال الدائن املرتهن لدينه من العقار املرهون ابتدال أو مطالبة املادين  

 ت كان الراهن هو املدين األصلي. أساس  ل . مباشر  بقي ة الدين مت

  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   

6 - 

 

 

- 

 ول الطاعن لطريق الدعوى العادية ملطالبة املدين األصلي بالدين دون اختا  

لاذل  الادين.   احجرالات القانونية للتنفيذ علت العقار املرهون للطاعن ضا انا   

 صحيح. ما دام الراهن هو املدين األصلي ومل يكن كفيال  عينيا .

قضال احلكم بعدم قبو.ا  قولة أنه يتعح استيفال دينه مان العقاار املرهاون    

 بالتنفيذ عليه طبقا  لإلجرالات املنصوص عليها قانونا . خطن تطبيق القانون. 

  

  
 107 13 (19/1/2021جلسة -أ جتاري ق .  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم 

7 - 

 

 

- 

أوامااار وتوجيهاااات صااااح  السااا و رئاااي  االدولاااة بصااافته رئيساااا  للدولاااة أو  

حاك ا  حمار  أبو    ثابة القانون الناراذ. ماؤدى  لا  . التصارا الصاادر      

 علت خالرها يعد  الفا  للقانون جيعله باطال . 

لدولااة  نااع بيااع األراضااي   التوجيهااات الصااادر  عاان صاااح  الساا و رئااي  ا   

الساكنية امل نوحااه لل ااواطنح ماان قبال احلكومااة يف إمااار  أبااو   إال بعااد   

إاام البنال و إقامة املنشنت مل تل  أو تعدل ما بنية توجيهات الحقة. التصرا 

 علت خالرها  الفة للقانون. أساس  ل  وعلته. 

  

 173 21 (2/2/2021لسة ج-ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

دعااوى صااحة ونفااا  عقااد البيااع. مقصااودها. تنفيااذ التزامااات البااائع الااص ماان     - 8

شااننها نقاال امللكيااة لل شاارتى باحلصااول علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام        

تسجيل العقاد يف نقال امللكياة. وجاو  أن تفصال احملك اة يف ماا يثاار حاول          

ناه. تعلاق عقاد البياع بقطعاة      أسبا  وجود العقد أو انعدامه أو صاحته او بطال 

أرض سااكنية   منحهااا ماان قباال احلكومااة يف إمااار  أبااو   قباال إنشااال       

املباني عليها بامل الفة للتوجيهات السامية جيعل عقد البياع بااطال  حياول دون    

 القضال بصحته ونفا ه . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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 مـلـكـيـــة 
 مـلـكـيـــة

 الصفحة القاعدة

جواز أن يت ل  حمدي البنال يف أرض إلوكة لغريه األرض ورقا  لن  املااد    - 9

من قانون املعامالت املدنية. شرطه. اعتقاده بقيام سب  شرعت خيوله  1270

ه علت األرض واالنتفاع بها جب يع أوجه االنتفاع ومنها البنال احلق يف وضع يد

علت سبيل البقال والقرار وان تكاون قي اة البناال الاذي اساتحدثه أكثار مان        

 قي ة األرض. است الص حسن النية وسوئها. موضوعت متت كان سائغا .

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

تعلااق البيااع باانرض سااكنية إنوحااة ماان احلكومااة قباال إاااام البنااال عليهااا     - 10

جيعله باطال  مل الفته األوامر السامية. ال يعتب ساببا مشاروعا  يف معنات املااد      

من قانون املعامالت املدنية جتيز لل شرتي طل  ال  األرضي بساب    1270

النيااة. قضااال احلكاام إحداثااه بنااال عليهااا يزيااد عاان قي ااة األرضااي مااع حساان  

 بررض  ل  الطل . صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

عقد تنازل الشري  يف الشركة  ات املسؤولية احملدود  عن حصته أو رهنهاا   - 11

من العقود الشكلية. وجو  قيده يف السجل التجااري لادى السالطة امل تصاة     

ة جتااه الشاركة أو الغاري مان تااريخ القياد. التناازل الاذي مل ياتم          ليكون حج

 وج  حمرر رمسي موثق ورقا  الحكام قانون الشاركات وغاري مساجل يف    

السجل التجاري ال تنتقل به ملكية احلصا  مان الشاري  إىل املتناازل إلياه.      

 أساس  ل  وعلته. 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

12 - 

 

 

 

- 

- 

الوكالة الصادر  من املطعون ضده األول للطاعن ببيع حصته يف العاح حمال   

النزاع الص هي شركة  ات مسؤولية حمدود  لنفسه أو للغاري تكفات باذاتها    

لنفي الغص  عان األخاري يف دعاوى املطعاون ضاده الثااني. الشاري  الثااني يف         

 ها. متت كاني تل  الوكالة قائ ة. العح ا قبل الطاعن بطرده من

 ثبوت انهال تل  الوكالة يزيل سند الطاعن ومبره يف وضع يده علت العح. 

التحدي  لكيته حلصا  املطعاون ضاده األول  وجا  تلا  الوكالاة. غاري        

مقبول ما دام مل يت ذ احجرالات القانونية املقرر  يف قانون الشاركات لنقال   

  ة علت حا.ا  السابق. مثال.امللكية وما دامي الرخص

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   
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 مـلـكـيـــة 
 مـلـكـيـــة

 الصفحة القاعدة

دعااوى صااحة ونفااا  العقااد. مقصااودها  تنفيااذ العقااد تنفيااذا  عينيااا  باحلصااول  - 13

تسااجيل العقااد. وجااو  أن يكااون التنفيااذ    علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام  

 إكنا  و إال تعح القضال بعدم قبول الدعوى. 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

حاااق املسااااطحة. مقصاااوده  . خضاااوع املبااااني والغاااراس املقاماااة علااات األرض   - 14

املعااامالت املدنيااة مااا مل يوجااد  ماان قااانون 785اسااتنادا  إليااه ألحكااام املاااد  

 اتفاق علت غري  ل . أساس  ل .

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراضي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة      - 15

ري بإماار   بشنن التسجيل العقاا  2005لسنة  3من القانون  14، 10املادتان 

أباو  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع اال احدار . حترياار     

عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األدار  ال يسري عليه 

 احلظر املذكور. مثال.

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

16 - 

 

- 

املال الشائع إ ا ماا تابح مان الغارض الاذي خصا  لاه هاذا         عدم جواز قس ة 

 املال أنه جي  أن يبقت دائ ا  علت الشيوع.

 مثال طل  قس ة أرض   ختصيصها لغرض مشرتك إقامة شركة عليها. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

او تعاديل يف البياناات الاوارد  يف الساجل      عدم جواز إجرال أي تغايري أو حاذا   - 17

العقاري إال  وج  حكم قضائي نهائي صادر عن حمك ة  تصة أو بنال 

علت طل  كتابي إن له احلق يف  ل  مشافوعا  باملساتندات االصالية الدالاة     

علاات التغاايري والتعااديل . جااواز أن يقااوم السااجل العقاااري بتصااحيح األخطااال       

 صحائأ السجل من تلقال نفسه أو بنال علت طل   وى املادية الثابتة بيقح يف

شاانن. عاادم جااواز إجاارال التصااحيح بعااد القيااد إال بعااد اخطااار  وي الشاانن.       

  أساس  ل  وعلته.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   
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 مـلـكـيـــة 
 مـلـكـيـــة

 صفحةال القاعدة

صالحية التصحيح املقرر  للسجل العقاري. نطاقها. األخطال املادية يف إحادى   - 18

بيانات السجل العقاري. عادم امتادادها إىل تلا  الاص مان شاننها تغايري ا.وياة         

الكاملااة مللكيااة الوحااد  العقاريااة املسااجلة بعااد اسااتيفال إجاارالات تسااجيلها. 

ملتضارر يف هاذه احلالاة  األخاري .     اختصاص القضال بعاد رراع االمار إلياه مان ا     

 التزام احلكم هذا النظر. صحيح.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

سااجل العقااارات بااإدار  تسااجيل العقااارات باادائر  الشااؤون البلديااة امل تصااة        - 19

الطعاان يف  بإمااار  أبااو   لااه حجيااة مطلقااة يف مواجهااة الكارااة. عاادم جااواز  

بياناتااه إال إ ا كانااي نتيجااة غاا  أو تزوياار. عاادم االعتااداد بااني تصاارا ماان   

شانه إنشال احلق العقاري أو نقله أو زواله وكذل  االحكام النهائياة املثبتاة   

لتل  التصررات إال بتسجيلها يف هذا السجل. اعتبار السند املست رج منه هو 

 اس  ل  وعلته. الوسيلة الوحيد  حثبات ملكية العقار. أس

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   

األصاال ك ااال احدراك واألهليااة إىل أن يثبااي العكاا .  اارد بلااو  املطعااون  - 20

عاماا  وقاي البياع وادعاال عادم معررتاه القارال  والكتاباة          76ضده من الع ر 

الغا  يف البياع ال يفيااد بطرياق اللازوم ضااعأ     وصاوال  إىل وقوعاه يف التغرياار و  

إدراكه أو نق  أهليته أو سهولة التغريربه أو اناه قاد تعارض لل اداع نتيجاه      

عدم معررته القرال  والكتابة. انتهال احلكم إىل قضائه بفسخ عقدي البياع  

املسجلح مت ذا من  رد بلوغه تل  السن وعدم معررته القارالا  والكتاباة   

 والتغرير. قصور يف التسبي  ورساد يف االستدالل. وقوعه يف الغ 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -مدنت ق . أ 15س  2021لسنة 44، 34)الطعنان رق ا   

21 - 

 

 

 

- 

التاازام املسااتنجر عنااد انقضااال عقااد االجيااار باارد الشاا  املااؤجر باحلالااة الااص   

أو إصالحات  كان عليها. حقه يف الرجوع علت املؤجر  ا انفقه من انشالات

متت كاني ملنفعة الشا  املاؤجر أو صايانته. لاي  لاه حاق الرجاوع إ ا كاناي         

 ملنفعة املستنجر الش صية ما مل يتفق علت غري  ل . 

حق املؤجر يف مطالبة املستنجر بهدم البنال الذي احدثه يف الشا  املاؤجر ولاو    

ا  بااإ ن املااؤجر أو أن يت لكااه يقي تااه مسااتحق القلااع إن كااان هدمااه مضاار       

 بالعقار. مثال. 

  

 906 113 (14/9/2021جلسة -ق . أ اجيارات  15س  2021لسنة  36)الطعن رقم   
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 مـلـكـيـــة 
 مـلـكـيـــة

 الصفحة القاعدة

22 - 

 

 

 

- 

األواماار والتوجيهااات السااامية الااص تصاادر عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة   

مار  أيو   أو عن دياوان مساو وىل العهاد ال    بهذه الصفة أو بصفته  حاكم إ

يشرتا صدورها يف صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل تصة قانونا. 

 أساس  ل  وعلته. 

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

إشاهاد احعاالم بثباوت الوراا  وحيصاار الرتكاة وتقساي ها علات الورثاة ال يعااد          - 23

حك ا  باملعنت الصحيح إ ا مل يسبقه نزاع باح الورثاة ينتهاي بصادور حكام      

ماان احملك ااة امل تصااة سااوال كااان يف دعااوى أصاالية أو يف درااع يف الاادعوى   

علتاه. ماؤدى  لا .    الص يراد االحتجاج ريهاا بااالعالم الشارعي. أسااس  لا  و     

حااق احملك ااة امل تصااة يف تااث ونقااض مااا تضاا نه االعااالم بشااان تقساايم     

الرتكة بح الورثة.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم         

جاواز نظاار الاادعوى لساابقة الفصاال ريهااا يف دعاوى حصاار الرتكااة وتوزيعهااا.    

  خطن يف تطبيق القانون ورساد يف االستدالل.

  

 1166 151 (28/12/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  229ن رقم )الطع  

 مــــوارد بـشــريـــة ومـوظـفــون عـمــومـيــون

1 - 

 

 

 

 

 

- 

التسكح علت الدرجة الو يفية. جواز أن يكون يف و يفة أعلت من الدرجة 

احلالية لل و اأ أو عان طرياق النقال أو عان طرياق التعايح. جاواز أن يكاون          

لت و يفة بانف  درجتاه الو يفياة متات كاناي مسااوية .اا  أو علات و يفاة          ع

لدرجاة أقال مان درجتاه احلالياة متاات اسات ر املو اأ يف احلصاول علات راتبااه          

والباااادالت واملزايااااا االخاااارى اسااااتنادا إىل درجتااااه الش صااااية حلااااح اختااااا   

 احجرالات التصحيحة الالزمة.

ا املنصوص عليهاا بالالئحاة   وجو  خضوع ع لية التسكح لل عايري والشرو

بشاانن املااوارد البشاارية يف إمااار  أبااو      2016لساانة  6التنظي يااة للقااانون  

  وتعديالته.

  

 114 14 (20/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  79)الطعن رقم   

تسااكح املو ااأ علاات درجااة أعلاات ماان درجتااه احلاليااة. شاارطه. وجااو      - - 2

دنيا ملتطلبااات شااغل الو يفااة األعلاات ورقااا  لبطاقااة    تااوارر كارااة احلاادود الاا  

الوصاااأ الاااو يفي املعت اااد وبااااقي املعاااايري األساساااية للتساااكح يف إطاااار       

 الشواغر املتوارر . 
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عاادم تااوارر الشااروا يف دعااوى أحااد مااو في دائاار  .دائاار  الت طاايط      مثااال ل - 2

 الع راني والبلديات بطل  التسكح علت و يفة أعلت.
  

 114 14 (20/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  79)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

 

 

 

- 

حاااق اخلصااام يف أن يطلااا  إلااازام خصااا ه بإعاااداد وتقاااديم أي حماااررات أو     

رتونيااة أو ورقيااة أو بنيااة صااور  أخاارى تكااون حتااي يااده أو يف   معلومااات الك

 من قانون احثبات.  18حيازته. شرطه وحاالته. املاد  

ال إلزام علت احملك ة باالستجابة لطل  اخلصم الزام ا هة احدارية بتقاديم  

ما حتي يدها من حمررات ومستندات متات كاان نكناه اخلصام احلصاول      

بإمكانه تقديم بعض الشواهد والقرائن الاص تابر   عليها أو كان علت األقل 

 طلبه من احملك ة الزام ا هة احدارية.

 مثال لررض الطل .  

  

 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

- 

الرتقيااة متاات كانااي اختياريااة ومل حياادد املشاارع ميعااادا  الجرائهااا رإنااه يعااود  

ة احدارية ولو ماع اساتيفال شاروطها حتدياد الوقاي املناسا  حجرائهاا يف        للجه

ضول تقاديرها لظاروا وأحاوال الع ال وحاجياتاه ومتطلباات املصالحة العاماة         

والشواغر املتوارر  دون تعقي  عليها ما دام خال قرارهاا مان إساال  إساتع ال     

 السلطة أو وجود ختطت يف الرتقية.

 رطه و االمن. مثال يف شنن ترقية قو  الش

  

 147 18 (27/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  131)الطعن رقم   

5 - 

 

- 

األصل. عدم جواز ا  اع باح معاشاح. ياتم أدال أكبه اا قي اة ا ا تاواررت        

 شروا استحقاق معاشح. 

يف  2000لساانة  2االساتثنال. حااق احملااالح إىل التقاعااد قبال الع اال بالقااانون   

بااح املعاااش متاات اسااتحقه قباال الع اال بالقااانون املااذكور وبااح معاااش ا  ااع 

ثاني تقرر له  وج  مد  خدمة أخرى جديد  بعاد الع ال باه. شارا  لا . أال      

يتجاوز   وع املعاشح احلد األقصت لل عاش املنصوص عليه قانونا . وما مل 

تاه  يكن قد طل  وقأ صرا املعاش املستحق لاه قبال إعااد  التساوية ومعامل    

 عند انتهال خدمته علت أساس ضم املدتح معا . أساس  ل . 

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   
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ي املطعااون ضااده معاشااا  تقاعااديا  عاان مااد  خدمتااه السااابقة لاادى ثبااوت تقاضاا - 6

يف  2000لسانة   2شركة أبو   لل ناطق البحرية قبل الع ل بالقانون رقام  

شنن معاشات ومكارقت التقاعاد املدنياة حماار  أباو   وبلوغاه ماد  خدماة        

الحقة لدى بن  أبو   الوطنت يستحق عنها معاشا كذل  جيياز لاه ا  اع    

عاشااح بشاارا أال يتجاااوز   ااوع املعاشاايح احلااد األقصاات لل عاااش     بااح امل

 املنصوص عليه قانونا . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 244 29 (17/2/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  120)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

- 

 

- 

لسانة   2انون رقام  الدعوى املتعلقاة بطلا  أي مان احلقاوق املقارر   وجا  القا       

يف شاانن معاشااات ومكارااقت التقاعااد املدنيااة حمااار  أبااو   ومنهااا    2000

ضم مد  اخلدمة. وجو  إقامتها خالل مخ  سنوات من التااريخ الاذي تعتاب    

 ريه هذه احلقوق واجبة األدال. 

وجااو  الااتظلم ماان القاارار الصااادر ماان الصااندوق امااام  نااة تشااكل .ااذا         

 كشرا لقبول الدعوى .  79ار إليها باملاد  الغرض يف املواعيد املش

القضال بعدم قبو.ا لعدم التظلم ال ننع من إعااد  اقامتهاا بعاد اختاا  إجارال      

التظلم ما داماي املطالباة يف خاالل اخل ا  سانوات مان التااريخ الاذي أصابح          

احلق واج  األدال.  الفة احلكام املضا ون رياه هاذا النظار وقضااره بعادم        

وى الثانية لسبق الفصل ريها بالدعوى األوىل. خطن يف تطبياق  جواز نظر الدع

 القانون. يوج  نقضه واححالة. 

  

 357 44 (17/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  7)الطعن رقم   

8 - 

 

 

 

 

 

- 

شااركة .......................... تناادرج ضاا ن الشااركات  ات الطااابع اخلاااص وال      

أو ا.يئة العامة. اعتبارها من الشركات احلكومياة   تكتسي طابع املؤسسة

الص تع ل ورق أسالي  القانون اخلاص. مؤدى  ل . سريان قانون الع ل علات  

العاملح لديها دون قانون املوارد البشرية حمار  ابو   ما دام مل يصدر قرار 

لا   عن رئاي  اعلا  التنفياذي بتطبياق القاانون األخاري عليهاا. ال يغاري مان           

 خضوع العامليح بها لنظام املعاش التقاعدي. 

اختصاص احملك ة الع الية بنظر دعوى الطاعن ضدها ما دامي قاد قيادت   

بإنشاال حمك اة    2018لسانة   22بعد الع ل بقرار رئي  دائر  القضال رقم 

 أبو   الع الية املت صصة. مثال. 

  

 364 45 (24/3/2021ة جلس-ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   



 
343 

 مــــوارد بـشــريـــة ومـوظـفــون عـمــومـيــون 

موارد بشرية 
 وموظفون عموميون

 الصفحة القاعدة

املؤسسااات  ات الطااابع اخلاااص الااص ختاارج عاان نطاااق تطبيااق قااانون املااوارد    - 9

ؤسساات ماا مل   البشرية. مقصودها. اعتبار الشركات احلكومية من هذه امل

يصدر قرار من رئي  اعل  التنفيذي بتطبيق بعض أو كل احكاام قاانون   

 املوارد البشرية والئحته عليها. أساس  ل . 

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

. شااركة مساااه ة عامااة. اعتبارهااا ماان اشاا اص أبااو   لل طاااراتشااركة  - 10

ن اخلاص. سريان أحاكم قانون الع ل علت العااملح لاديها دون قاانون    القانو

املوارد البشرية. أساس  لا  وعلتاه. دعاوى الطاعناه وهاي مان العااملح لاديها         

بإلغال القرار الصاادر بانهاال خادمتها واعادتهاا للع ال منازعاة ع الياة وليساي         

 إدارية. انتهال احلكم إىل اختصاص احملك ة الع الية. صحيح.

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

حق ا هة احدارية يف إنهال خدمة منتس  قاو  الشارطة و األمان باححالاة إىل      - 11

لسانة   12ا مان القاانون االحتاادي     88التقاعد قبل بلو  سان الساتح. املااد     

الضااباا بالقياااد  العامااة يف شاانن قااو  الشاارطة و األماان املطبااق علاات   1976

 . مثال. 2016لسنة 1لشرطة ابو    وج  القانون 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

القرار السال  الاذي نكان  اصا ته واملطالباة بالغائاه. مقصاوده  .  ارد          - 12

معاح ال يعاد قارارا  إدارياا      امتناع جهاة احدار  عان إصادار قارار إداري يف أمار      

ساالبيا إااا يقباال الطعاان عليااه بااللغااال متاات كااان القااانون ال يوجاا  عليهااا        

 التدخل حصداره.

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

13 - 

 

 

- 

النقاال وتغاايري املسااار الااو يفي ماان مسااار إىل اخاار لااي  حقااا مكتساابا  ملاان       

به. هو من األمور الص ترتخا  ريهاا احدار  ماا مل يان  القاانون علات        يطال 

 اجرائه  جرد استيفال شروا معينة دون ربطه بتقدير  هة احدار .

بالقياد  العاماة لشارطة   طل  الطاعنة احتياطيا وهي من قو  الشرطة و االمن 

احا.ااا  بنقلااها وتغاايري مسااارها الااو يفي إىل املااالك املاادنت باادال ماان    أبااو  

للتقاعد. علت غري أساس. ما دام قد جال غري مقرتن  ا يوج  االستجابة إليه 

قانونا وخلي األوراق إا يشري إىل إسال  اساتع ال السالطة مان جانا  احدار      

 او االحنراا ريه. 

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   
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مباادأ املساااوا   اان هاام يف  ات املركااز الااو يفي. مقصااوده  . النقاال وتغاايري     - 14

املسار الو يفي لدى قو  الشرطة واالمن من األمور الص تتوقأ علت معطيات 

متطلبااات الع اال ودواعيااه والااص ترتخاا  ريهااا احدار .     الواقااع واحتياجاتااه و 

خضوعه لسلطتها التقديرية. ال حمل للتحدي  بادأ املسااوا  ماا دام مل يثباي     

 اخالل يف املراكز القانونية امل اثلة. مثال.

  

 388 48 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  6)الطعن رقم   

15 - 

 

- 

أبو    دون غريها باملنازعات احدارية متت كاني  اختصاص حماكم إمار 

 متصلة بإحدى ا هات احدارية احمللية بإمار  أبو   .

اتعقاد االختصاص للقضال اححتادي متت كاني الدولة أو إحدى سلطاتها أو 

وزارتها أو أو أجنحتها أو مصاحلها أو هيئاتها أو مؤسسااتها العاماة طرراا يف    

 دعية أو مدعي عليها . تعلقه بالنظام العام. الدعوى سوال كاني م

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

اساات الص عناصاار الااوالئي بااح القضااائح االحتااادي واحمللااي. ماان مسااائل        - 16

 الواقع الص تستقل بها حمك ة املوضوع متت كان سائغا  ال خيالأ القانون.
  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة بتجرياااد     - 17

الطاعن من رتبته ........... وصارا مساتحقاته متات كاان وقاي صادور القارار        

هااي جهااة احتاديااة    الااوزاري موضااوع الاادعوى ضاا ن رتاا  شااؤون. ............. و     

 انذاك. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ع اليق . أ مدني  15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   

عاادم انتقااال العااامليح بقطاااع شااؤون .................. إىل القياااد  العامااة لشاارطة     - 18

 7قاانون  بتعديل بعض احكام ال 2016لسنة  1أبو    وج  القانون رقم 

يف شنن قو  الشرطة واالمن بإمار  أبو  . بقال تبعياتهم لاوزار     1977لسنة 

الداخليااة بعااد صاادور القااانون املااذكور. أساااس  لاا . انتقااال تبعيااتهم للهيئااة    

بتعاديل املرساوم    2017لسانة   3االحتادية للهوياة وا نساية  وجا  القاانون     

ات للهويااة. مااؤدى  لاا .  بإنشااال هيئااة احمااار  2004لساانة  2بقااانون احتااادي  

اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الداخلياااة  بتجرياااد  

 الطاعن من رتبته ......... لدى قطاع شؤون ............... علة  ل .

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2020لسنة 124)الطعن رقم   
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19 - 

 

 

 

- 

عدم قبول دعوى إلغال القرارات احدارية بعد مضي ستح يوما من تااريخ نشار   

القرار احداري املطعون ريه أو إعالن صاح  الشنن به أو ثبوت عل ه به عل ا  

طاااع سااريان هااذا امليعاااد بااالتظلم إىل ا هااة احداريااة  يقينيااا . أساااس  لاا . انف

 مصدر  القرار أو إىل ا هة الرئاسية .ا. 

وجو  أن يبي يف التظلم خالل ستح يوما من تاريخ تقدنه. راوات هاذه املاد     

دون إجابة يعد  ثابة ررضه ضا نا . احتساا  ميعااد رراع الادعوى آناذاك مان        

 تاريخ الررض الصريح أو الض نت. 

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يسري به ميعاد الطعن. ثبوته من أية واقعة  - 20

 أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد يف  ل  بوسيلة معينة.
  

 442 54 (21/4/2021 جلسة-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

التظلم من القرار احداري حمل دعاوى احلغاال. ثبوتاه باني صاور  حت ال معنات         - 21

الشاااكاية مااان القااارار املاااتظلم رياااه. يساااتوى أن يكاااون القااارار مكتوباااا  او   

 شفاهيا  ما دام حصل العلم بفحواه و  ترتي  أثاره.

  

 442 54 (21/4/2021ة جلس-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

اساات الص احلكاام ماان تقااديم الطاااعن طلاا  اساارتحام عقاا  إنهااال خدمتااه    - 22

يطلاا  ريااه عودتااه لو يفتااه عل ااه اليقااي  بااالقرار وتظل ااه منااه بتقااديم  لاا    

الطل . سائ  . قضاره بعدم قبول الدعوى لررعه بعد امليعاد لعدم ررعها خالل 

حقه لتاريخ تقديم التظلم وعدم رد ا هاة  الستح يوما التالية للستح يوما الال

 احدارية باعتباره ررضا  للتظلم. صحيح.  

  

 442 54 (21/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  14)الطعن رقم    

ترقيااة صااأ الضااابط أو راارد الشاارطه يف حالااة حصااوله علاات مؤهاال عااال أو    - 23

بوجاااو  مراعاااا   لاااه مااان جاااامعي. سااالطة جوازياااة للجهاااة احدارياااة مقياااد  

 الشروا. أساس  ل . مثال. 

  

 448 55 (26/4/2021جلسة -ق . أ إداري  15 قس .  2021لسنة  9)الطعن رقم   

حق املو أ املنقول يف استصحا  مركزه القانوني الذي كان لاه يف ا هاة    - 24

خضاوع  املنقول منها إىل ا هة املنقول إليها بنن يشغل و يفاة ودرجاة معادلاة.    

عالقته بعد  ل  با هة املنقول إليها يف كل شؤونه الو يفياة ورقاا  للقاوانح    

 واللوائح املع ول بها لديها دون ا هة املنقول منها. 

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   
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 ــومـيــونمــــوارد بـشــريـــة ومـوظـفــون عـم 

موارد بشرية 
 وموظفون عموميون

 الصفحة القاعدة

 املاوارد البشارية  إلاي هيئاة    لل جلا  التتنفياذي  نقل الطاعن من األمانة العاماة   - 25

بشاانن إنشااال هيئااة املااوارد البشاارية وتسااكينه  2015لساانة7اع اااال  للقااانون 

 درجااة بدرجااة معادلااة للدرجااة الااص كااان عليهااا قباال النقاال ثاام تسااكينه إىل  

أعلاات وإخضاااعه لالحكااام والقواعااد املع ااول بهااا يف ا هااة املنقااول إليهااا.      

صحيح . طلبة تسوية مستحقاته املالية للدرجاة ا دياد  علات أسااس املع اول      

بااه يف ا هااة املنقااول منهااا وهااي األمانااة العامااة لل جلاا  التنفيااذي. علاات غااري  

 صحيح. أساس. التزام احلكم هذا النظر وقضاره بررض دعواه.

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

26 - 

 

 

- 

وجو  التظلم أمام جهة ع ل املو أ قبل التظلم أمام  نة االعرتاضات متت 

كااان القاارار ماان رئااي  ا هااة احلكوميااة أو ماان روضااه بتوقيااع ا اازالات    

 التاديبية.  

جهاااة ع لاااه قبااال الاااتظلم أماااام  ناااة      عااادم تقياااد املو اااأ باااالتظلم أماااام      

االعرتاضات متت كان القرار صادرا من  ل  التادي . إنتهال احلكام إىل  

وجااو  تظلاام الطاااعن ماان قاارار  لاا  التندياا  امااام جهااة ع لااه قباال تقااديم  

تظل ااه امااام  نااة االعرتاضااات وقضاااره بعاادم قبااول الاادعوى لررعهااا بغااري        

 يق القانون يوج  نقضه واحعاد . الطريق الذي رمسه القانون خطن يف تطب

  

 503 62 (5/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  31)الطعن رقم   

العلم اليقينت بالقرار احداري الذي يبدأ به ميعااد الطعان دون حاجاة إىل نشار      - 27

أوإعااالن. مقصااوده. وجااو  أن يكااون يقينيااا  ال  نيااا  وال إررتاضاايا وان يقااوم  

لقاطع علت حصوله جب يع حمتوياته ومض ونه. جواز است الصه من الدليل ا

 أية واقعة او قرينة تفيده دون التقيد بوسيلة إثبات معينة. مثال. 

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

يف الساجل  عدم جواز إجرال أي تغايري أو حاذا او تعاديل يف البياناات الاوارد        - 28

العقاري إال  وج  حكم قضائي نهائي صادر عن حمك ة  تصة أو بنال 

علت طل  كتابي إن له احلق يف  ل  مشافوعا  باملساتندات االصالية الدالاة     

علاات التغاايري والتعااديل . جااواز أن يقااوم السااجل العقاااري بتصااحيح األخطااال       

بنال علت طل   وى  املادية الثابتة بيقح يف صحائأ السجل من تلقال نفسه أو

شاانن. عاادم جااواز إجاارال التصااحيح بعااد القيااد إال بعااد اخطااار  وي الشاانن.       

 أساس  ل  وعلته.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   
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 مــــوارد بـشــريـــة ومـوظـفــون عـمــومـيــون 

موارد بشرية 
 عموميون وموظفون

 الصفحة القاعدة

صالحية التصحيح املقرر  للسجل العقاري. نطاقها. األخطال املادية يف إحدى  - 29

بيانات السجل العقاري. عدم امتادادها إىل تلا  الاص مان شاننها تغايري ا.وياة        

الكاملاة مللكياة الوحاد  العقارياة املساجلة بعاد اساتيفال إجارالات تساجيلها.          

د رراع االمار إلياه مان املتضارر يف هاذه احلالاة  األخاري .         اختصاص القضال بع

 التزام احلكم هذا النظر. صحيح.

  

 509 63 (10/5/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  17)الطعن رقم   

اختصااااص  ناااة االعرتاضاااات بدراساااة ورحااا  كااال الشاااكاوى والتظل اااات   - 30

بشانن   2016لسانة   6القانون رقام  املتعلقة بالقرارات الصادر  تطبيقا  ألحكام 

املوارد البشرية حمار  ابو  . أسااس  لا  وعلتاه. ماؤداه. اعتباار الاتظلم املقادم        

إليهااا قاطعااا لل يعاااد املقاارر لاادعوى إلغااال القاارارات احداريااة.  الفااة احلكاام     

املطعون ريه هاذا النظار معتابا  أن األثار القااطع لل يعااد ال يتحقاق إال إ ا كاان         

املقدم أمام هذه اللجنة منصبا  علت أحد القرارات الوارد  قصرا يف املاد   التظلم

من القانون املذكور ومنتهيا إىل عدم قبول الدعوى شكال غري معتد بذل   73

التظلم لكونه لي  من بح تل  القرارات الوارد  حصرا .  الفة للقانون وخطن 

 يف تطبيقه. 

  

 550 68 (31/5/2021جلسة –ق . أ إداري  15س  2021لسنة  33)الطعن رقم   

31 - 

 

 

 

 

 

- 

حق السلطات التاديبية لادى احدار  يف تقادير خطاور  امل الفاة وماا يناسابها مان        

جاازال. شاارطه. أال يشااو  اسااتع ال هااذه الساالطة غلااو أو خطاان بااي ن يف التقاادير.    

ة جيعال  اختالل التناس  بح امل الفة وا زال التادي  مان أوجاه عادم املشاروعي    

ماان ساالطة تقاادير ا اازال عندئااذ معيبااا  خيرجااه ماان نطاااق املشااروعيه إىل عاادم    

املشروعية خيضعه لرقابة القضال وجيعله واج  احلغال. وجو  الوقوا عند حد 

 احلغال  دون أن تستبدله  بقرار أخر . علة  ل .

  مثال اللغال قرار انهال خدمة مو أ لعدم التناس  بح امل الفة وا زال.

  

 591 72 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  40)الطعن رقم   

عاادم مساااع الاادعوى املتعلقااة بااالطعن يف املراساايم االحتاديااة الصااادر  بانهااال     - 32

بشانن   2008لسانة   11من املرسوم بقانون احتادي رقام   116اخلدمة. املاد  

. ساريان  لا  علات اخلاضاعح     املوارد البشرية يف احلكومة االحتادياة املعادل  

يف شانن قاو  الشارطة واالمان. يساتوي       1976لسانة 12الحكام القانون رقام  

تعلقااه بقاعااد  موضااوعية أو إجرائيااة أو ان يكااون املرسااوم الصااادر بانهااال        

 اخلدمة احتاديا أو امرييا. أساس  ل  وعلته. 

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   



 
348 
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موارد بشرية 
 وموظفون عموميون

 الصفحة القاعدة

ثبوت إحالة الطاعن للتقاعد  وج  مرسوم امريي مانع مان مسااع دعاوى طعناه      - 33

وية يف ري ااا قاارره هااذا املرسااوم. انتهااال احلكاام إىل عاادم قبااول الاادعوى تسااا         

النتيجة واحلكم بعدم مساعهاا. النعاي املتعلاق باذل  أياا كاان وجاه الارأي رياه          

 منتج.

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

تعلق الدعاوى السابقة الص نظرها القاضي  وضوع إلغال القرار الصاادر بانهاال    - 34

تا  علات  لا  مان أثاار ال نناع مان نظاره دعاوى          خدمة املطعاون ضاده ماع ماا يرت    

التعويض عان  لا  القارار. الادرع بابطالن احلكام الصاادر يف الادعوى األخاري           

 لسبق اشرتاك القاضي يف احلكم الصادر الدعوى األوىل. علت غري أساس. 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

توارر اركان املسؤولية املوجبة للتعاويض عان القارار احداري غاري      است الص - 35

املشروع من خطن وضرر و عالقة ساببية وتقادير التعاويض مان مساائل الواقاع       

الص ختضع لسلطة حمك ة املوضوع. ما دام است الصها مساتندا  إىل ماا لاه    

 أصله الثابي باالوراق.

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -اري ق . أ إد 15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

العيااو  الااص تلحااق بااالقرار احداري ليسااي  يعهااا تصاال دائ ااا للقضااال     - - 36

بالتعويض يف إطار دعوى القضال الكامل ساي ا ماا تعلاق منهاا باالختصااص      

أو الشااكل. وجااو  التعااويض متاات كااان العياا  جوهريااا  ومااؤثرا  تااق يف         

 وخصوصياته. موضوع القرار يف حدود معطيات النزاع

قرار ا هة احدارية بانهال خدماة املطعاون ضاده اع ااال  لقريناة االساتقالة        -

الض نية لسب  انقطاعه عن الع ال دون إجارال االناذار الواجا  قانوناا  عليهاا       

قباال انهااال اخلدمااة يسااتوج  التعااويض عاان الضاارر املت ثاال يف حرمانااه ماان       

 . علة  ل . و يفته ومن املزايا املالية حتت تاريخ عودته

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

عدم مساع دعوى التعويض عن اع ال ا هة احدارية غري املشاروعه احجيابياة    - 37

أو السلبية  ضي ثالي سنوات من اليوم الاذي علام املضارور تادوي الضارر      

املعااامالت املدنيااة. علااة  لاا . انتهااال    ماان قااانون  298وباملسااؤول عنااه. املاااد    

احلكاام املطعااون ريااه إىل تنييااد احلكاام االبتاادائي بااررض دعااوى التعااويض   

تساويه يف النتيجة والقضال بعدم مساعها ملرور الزمان. النعي علياه أياا كاان    

 وجه الرأي ريه. غري   منتج. 

  

 838 102 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  62)الطعن رقم   
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38 - 

 

 

 

 

- 

شركة مساه ة عامة من اشا اص القاانون العاام.     االمارات للتن ية.مصرا 

لااا . اعتباااار العااااملون ريهاااا ليساااوا مااان قبيااال املاااو فح الع اااوميح. ماااؤدى   

منازعاااتهم ماان قبياال املنازعااات الع اليااة واختصاااص احملك ااة الع اليااة بهااا.  

سااريان مااا تضاا نته عقااود ع لااهم والئحااة املااوارد البشاارية اخلاصااة باملصاارا 

 متت تض ني احكاما أكثر رائد  للعاملح من قانون الع ل.

انون واملرساوم بقا   2015لسانة   172ال ينال من  لا  صادور القارار الاوزاري     

أساس  لا  وعلتاه. التازام احلكام املطعاون رياه هاذا النظار          2020لسنة31

 وقضاره باختصاص احملك ة الع الية بنبو  . صحيح. 

  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

اختصاااااص  نااااة االعرتاضااااات بكارااااة الشااااكاوى والتظل ااااات املتعلقااااة     - 39

بشاانن   2016لساانة   6ت الصااادر  تطبيقااا  ألحكااام القااانون رقاام      بااالقرارا 

من القانون املذكور. التزام احلكم  72املوارد البشرية بإمار  أبو  . املاد  

املطعاااون رياااه هاااذا النظااار. صاااحيح. النعاااي علياااه باخلطااان اساااتنادا  إىل أن        

اختصاااص  نااة االعرتاضااات ينحصاار يف القاارارات املتعلقااة بالتندياا  طبقااا     

مان الالئحاة التنفيذياة .اذا      126من القانون املذكور واملاد   73لن  املاد  

 القانون. علت غري أساس. علة  ل . 

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   

انتهال احلكم إىل أن واقعة االنقطاع عن الع ل غري متحققة يف حاق املطعاون    - 40

ا ثبي من منازعة جدية بنيه وبح جهة احدار  حول اعتباره من الفئات ضده  

املش ولة باالستثنال من القيام بالع ل بق ر الع ل احلكومي أو عن بعد طبقا  

الصادر عن دائر  احسناد احلكومي بشنن القواعاد   8الحكام التع يم رقم 

جائحاة كورياد   احرشادية للع ل والتواجد يف مقر ا هات احلكومية خالل 

وخلو األوراق إا يفيد ان ا هة احدارية قد ررضي موقأ املطعون ضده  19

باعتباااره ماان الفئااات الااص تسااتوج  الع اال عاان بعااد طبقااا  للتقااارير الطبيااة       

املقدمة منه أو انها اسكي تضوره إىل مقر الع ل وان  ك يعد قرينة علت 

تفاي معاه القريناة املسات د      اس  املطعون ضده بالو يفة وعدم هجار  .اا تن  

من االنقطاع. قضال احلكم معه بتايياد قارار  ناة االعرتاضاات بإلغاال قارار       

 انهال خدمته املستند لالنقطاع. صحيح.

  

 958 121 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  71)الطعن رقم   
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احلاااق يف مكاراااق  نهاياااة اخلدماااة ينشااان عناااد انتهاااال اخلدماااة وراااق القاااوانح       - 41

والتشريعات السارية يف تاريخ  انتهائها طاملا ال يوجد ن  قااطع بالعقاد حيكام    

املح املادنيح  هذه املسنلة. احتسا  مكارق  نهاياة خدماة الطااعن وهاو مان العا      

من غري املواطنح لدى القياد  العامة لشرطة ابو   طبقا االحكام القرار رقم 

بعاااد ثباااوت عل اااه باااه وقبولاااه االسااات رار يف الع ااال طبقاااا        2016لسااانة  192

الحكامااه. صااحيح. النعااي بانااه كااان يااتعح احتسااابها ورقااا  للعقااد حتاات تاااريخ   

 صدور القرار. علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75ن رقم )الطع  

انهال خدماة الطااعن وهاو مان العااملح املادنيح مان غاري املاواطنح لادى القيااد              - 42

العامة لشرطة ابو   استنادا ملا ن  عليه العقد من حق جهاة احدار  مان انهاال    

  تتعلاق باملصالحة العاماة ينفات     العقد اثنال سريانه يف الوقي الاذي تقارره ألسابا   

صفة التعسأ عن قرار انهال اخلدمة ما دامي األوراق جالت خلوا  من دليل علت 

إسال  استع ال السلطة او االحنراا بها. نعي الطاعن علات احلكام باخلطان إ     

 قضت ترمانه من التعويض عن الفصل التعسفي علت غري أساس.

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

توقيع الطاعن علت إقرار باطالعه علت كاراة البناود الاوارد  يف القارار احداري      - 43

الصاااادر عااان القائاااد العاااام لشااارطة اباااو   وبقبولاااه    2016لسااانة  192رقااام 

االساات رار يف اخلدمااة طبقااا  لألحكااام واالساا  الااوارد  ريااه. يتحقااق بااه العلاام   

بنحكامه ويصبح واج  النفا  يف حقه ري ا تض نه من احكام ومنهاا  اليقينت 

 مكارق  نهاية اخلدمة وبدل رصيد االجازات. 

قيام جهة احدار  بإعاد  توزياع القارار املاذكور رمسياا  علات العااملح مان خاالل         

البيد االلكرتوني الحقا ال ينال مان ثباوت واقعاة حتقاق العلام اليقينات بااحقرار        

ر. انتهااال احلكاام إىل هااذا النظاار واحتسااا  مسااتحقات الطاااعن  سااالأ الااذك

 استنادا  ألحكام هذا القرار ولي  العقد. صحيح. 

  

 968 122 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  75)الطعن رقم   

44 - 

 

 

 

- 

 

ا نسية املكتسبة ساوال كاناي تكام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة        

تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا. قارار رئاي  الدولاة        سريانها من 

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ للحصول علات ا نساية تكام القاانون      

  بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.وسريان أثارها 
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44 - 

 

- 

 

 

- 

مااؤدي  لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ          

 ة وصدور املرسوم االحتادي  نحها له. علة  ل .استك ال احجرالات املطلوب

انتهااال احلكاام إىل ررااض طلاا  ضاام مااد  خدمااة الطاااعن السااابقة علاات تاااريخ     

حصوله علت ا نسية لدى جهة احدار  واحتسابها ض ن ماد معاشاه التقاعادي.    

 صحيح. 

الااذي جييااز ملاان   2019/  23ثبااوت إحالتااه للتقاعااد قباال صاادور القااانون رقاام    

ساية الدولاة طلا  ضام ماد  خدمتاه الساابقة علات احلصاول علات           حصل علات جن 

مان املرتا  الاذي ياؤدي      526/5ا نسية علت أن يؤدي عنهاا مقابال ضام بواقاع     

علاات أساسااه االشاارتاكات بتاااريخ تقااديم طلاا  الضاام عاان املااد  املااراد ضاا ها       

 وانتهال احلكم علت تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح. 

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79قم )الطعن ر  

اعتبار مد  اخلدمة متصلة. مناطه. خضاوع كامال املاد  لنظاام قاانوني واحاد        - 45

ولي   رد التواصل املادى وحده. ماؤدى  لا . انتقاال العامال إىل الع ال مان       

. اعتباار  نظام خيضع لروابط القانون العاام إىل نظاام خيضاع للقاانون اخلااص     

 مد  خدمته منفصلة ختضع كل مد  منها للنظام الذي كان حيك ها. 

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285،  284)الطعنان رق ا   

نقاال تبعيااة املنشاانت الصااحية الكائنااة يف إمااار  أبااو   ماان وزار  الصااحة          - 46

الصااحة بإمااار  ابااو   ثاام إىل شااركة   االحتاديااة إىل ا.يئااة العامااة خلاادمات 

أبااو   لل دمااة الصااحية وكيفيااة تعاايح املااو فيح العااامليح بهااا وطريقااة      

احتسااا  مسااتحقات نهايااة خاادمتهم تنظ هااا القاارارات الصااادر  عاان  لاا     

 الوزرال واعل  التنفيذي يف هذا الشنن. أساس  ل . مثال.

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285،  284)الطعنان رق ا   

االتفاقيااات الدوليااة  جاارد ابرامهااا والتصااديق عليهااا ونشاارها ورااق األوضاااع   - 47

املقاارر  يكااون .ااا قااو  القااانون. اعتبارهااا جاازلا  ماان قااوانح الاادلو  الداخليااة   

جي  تنفيذها دون حاجة إبت صادور قواعاد لتنفياذها. شارا  لا . اال يوجاد       

ما يدل علت غري  ل  من استلزام صدور قواعد تنفيذية بشاننها أز   لنصوصها

يكاااون تنفياااذها متعاااذرا  بااادون األحكاااام التفصااايلية الاااص ينااااا للقواعاااد   

 التنفيذية أن تتض نها. 

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   
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قضال احلكم بررض طل  الطاعنة وهت حت ال  جنساية أحادى دول  لا       - 48

دارياة الاص   يف ا هاة اح  التعاون اخلليجي  سااواتها  اواط  دولاة احماارات    

 ااال بهاااا اع ااااال  التفاقياااة التعااااون االقتصاااادي باااح دول  لااا  التعااااون     تع

تنسيسااا  2002لساانة  55اخلليجااي املصاادق عليهااا  وجاا  املرسااوم بقااانون 

علت عدم صدور أية تشريعات داخلية توج  املساوا  بح مواط  دول  ل  

د التعاون اخلليجي ومواطنت الدولاة العاامليح يف ا هاات احلكومياة وقواعا     

 تنفيذها. صحيح.

  

 1097 140 (27/10/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  78)الطعن رقم   

 مــ ســســة تــجـــاريــــة خــاصــــة

الدعوى بطل  الطرد للغص  . غري مقدر  القيم . مؤدى  لا . خاروج املنازعاة     - 1

لسانة   17انون بشننها عن اختصاص مراكز التوريق واملصاحلة املنشان  بالقا  

ماان القااانون املااذكور. الاادرع بعاادم قبو.ااا .ااا لعاادم عاارض    3. املاااد  2016

 النزاع علت تل  املراكز قبل ررعها. علت غري أساس. 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم   

لتصارا ريهاا وماا    املؤسسة التجارية اخلاصة. اعتبارها حمال  جتاريا  خيضاع ا  - 2

يرتت  عليه من أثار لألحكام اخلاصاة بالتصارا يف احملال التجااري الاوارد       

 يف الفصل األول من البا  الثاني من قانون املعامالت التجارية. 

  

 311 39 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  26)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ل التجاري بتعيح موعدا  للدائنح السابقح علات  التزام من ألي إليه ملكية احمل

إعالن التصرا يف احملل للتقدم ببيان عان دياونهم لتساويتها. التزاماه  اا حادده       

مااان قاااانون  47القاااانون يف خصاااوص  لااا  مااان مواعياااد نشااار الصاااحأ. املااااد  

 املعامالت التجارية.

هاا خاالل  امليعااد    بقال  مته مشاغولة بالاديون الاص يتقادم بهاا أصاحابها ببياان عن       

 املذكور إ ا مل تتم تسويتها خالل هذه املد . 

اعتبار مسؤال  بالتضامن مع البائع عن الورال بالاديون املتصاله بااملتجر املساتحقة     

 للدائنح السابقح علت التصرا متت تقاع  عن اتباع تل  احجرالات. 

ن الساابقة لعادم   مثال قي مسؤولية املتصرا واملتصرا إليه بالتضامن عن الديو

 اتباع تل  احجرالات. 

  

 311 39 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  26)الطعن رقم   
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لتاانمي  يقضااي بت لياا  العااح املرهونااة  بطااالن كاال شاارا يف عقااد الاارهن ا  - 1

للدائن املرتهن يف مقابل دينه إ ا مل ياؤده الاراهن يف األجال املعاح أو أشارتاا      

بيعها دون مراعا  احجرالات املنصوص عليها يف القانون. تعلقه بالنظاام العاام   

ولو   باتفاق الحق. تقضي به احملك ة من تلقال نفساها. علاة  لا  . اقتصاار     

  ن علت الشرا دون أن نتد إىل الرهن  اته.البطال

  

 73 8 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1194)الطعن رقم    

األصاال سااريان مواعيااد الطعاان يف االحكااام ماان تاااريخ صاادورها. االسااتثنال.   - 2

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. سااريان  152حاالتااه. ورودهااا حصاارا  يف املاااد  

اد مان تااريخ احعاالن ريهاا. تعلاق تلا  املواعياد بالنظاام العاام. تقضاي باه            امليع

 احملك ة من تلقال نفسها. مثال. 

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1400، 871)الطعنان رق ا   

3 - 

 

 

- 

أوامااار وتوجيهاااات صااااح  السااا و رئاااي  االدولاااة بصااافته رئيساااا  للدولاااة أو  

حمار  أبو    ثابة القانون الناراذ. ماؤدى  لا  . التصارا الصاادر      حاك ا  

 علت خالرها يعد  الفا  للقانون جيعله باطال . 

التوجيهااات الصااادر  عاان صاااح  الساا و رئااي  الدولااة  نااع بيااع األراضااي       

الساكنية امل نوحااه لل ااواطنح ماان قبال احلكومااة يف إمااار  أبااو   إال بعااد   

املنشنت مل تل  أو تعدل ما بنية توجيهات الحقة. التصرا إاام البنال و إقامة 

 علت خالرها  الفة للقانون. أساس  ل  وعلته. 

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    

دعااوى صااحة ونفااا  عقااد البيااع. مقصااودها. تنفيااذ التزامااات البااائع الااص ماان     - 4

ل شاارتى باحلصااول علاات حكاام يقااوم تسااجيله مقااام      شااننها نقاال امللكيااة ل  

تسجيل العقاد يف نقال امللكياة. وجاو  أن تفصال احملك اة يف ماا يثاار حاول          

أسبا  وجود العقد أو انعدامه أو صاحته او بطالناه. تعلاق عقاد البياع بقطعاة       

أرض سااكنية   منحهااا ماان قباال احلكومااة يف إمااار  أبااو   قباال إنشااال       

للتوجيهات السامية جيعل عقد البياع بااطال  حياول دون    املباني عليها بامل الفة 

 القضال بصحته ونفا ه . التزام احلكم املطعون ريه هذا النظر. صحيح.

  

 173 21 (2/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  258)الطعن رقم    
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5 - 

 

 

- 

- 

ة بااحلكم بابطالن حكام التحكايم إ ا وجادت أن موضاوع       التزام احملك ا 

الناازاع ماان املسااائل الااص ال جيااوز التحكاايم ريهااا أو  الفااة للنظااام العااام         

 واألدا  بالدولة. 

 النظام العام يف هذا اخلصوص. مقصود   .

الدعوى بطل  رسخ عقد احجيار اا املسااطحة واحخاالل وتساليم العاح بساب       

الوارد  بالعقد ااا ال تتصال  صالحة عاماة تتعلاق بالنظاام       اححالل بااللتزامات 

العااام. جااواز أن تكااون حماااَل للتحكاايم. الاادرع باابطالن حكاام التحكاايم      

املؤسااا  علااات أنهاااا مسااانلة تتعلاااق بالنظاااام العاااام يف الدولاااة ال جياااوز ريهاااا     

 التحكيم. علت غري أساس. 

  

 188 22 (2/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1449)الطعن  رقم   

6 - 

- 

 إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. 

التاازام الاادائن ساالوك طريااق استصاادار أماار األدال إ ا مااا تااواررت يف املطالبااة  

ماان قاارار  لاا   1/ 63،62القضااائية الشااروا املنصااوص عليهااا باملااادتح 

. ال ننااع ماان ساالوكه هااذا الطريااق  طلاا  الفوائااد      2020لساانة33الااوزرال 

 القانونية أو التعويض أو اختا  أي اجرال من احجرالات التحفظية. 

  

 197 23 (8/2/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

تعلق مطالبة الطاعن بإنفاا  عقاد جتااري لعادم ساداد األقسااا وحلاول بااقي          - 7

ساالوك طرياق أماار  األقسااا املساتحقة ورقااا  لبناود العقاد. تتااوارر بهاا شاروا       

األدال الذي جي  اتباعه. قضال احلكم املطعون ريه بعدم ربول الدعوى لعدم 

ساالوكه. صااحيح. ال ينااال ماان  لاا  صاادور قاارار القاضااي املشاارا  كتاا    

 إدار  الدعوى بعدم إحالتها لقاضي األدال امل ت . أساس  ل  وعلته.

  

 197 23 (8/2/2021ة جلس-ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1464)الطعن رقم   

8 - 

- 

 

- 

 اختصاص احملاكم االحتادية وحدها باملنازعات بح االحتاد واالرراد.

اختصااااص القضاااال احمللااات لالماااارات جب ياااع املنازعاااات يف االماااار  عااادا        

 املنازعات الص تنشن بح االحتاد واالرراد. 

اتها االحتاااد يف هااذا اخلصااوص. مقصااوده . املعناات الواسااع للدولااة ماان ساالط     

التشاااريعية والقضاااائية والتنفيذياااة وا هاااات احدارياااة للدولاااة كاااالوزارات       

واملصاحل واملؤسسات العامة الص .ا موازنة مساتقلة وتاديرها وتشارا عليهاا     

 الدولة مباشر  أو بواسطة اش اص القانون العام. 

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   
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9 - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

يف  1976لسنة  13ا  عيات التعاونية اخلاضعة الحكام القانون االحتادي 

شنن ا  عيات التعاونية ليسي أحد أجهز  الدولة وال وسايلة مان وساائلها يف    

القاااانون النهاااوض  سااائوليتها وحتقياااق أهااادارها . اعتبارهاااا أحاااد أشااا اص 

اخلاص . مؤدى  ل . اختصاص القضال احمللي حمار  أبو   بنظر الدعاوي 

الكاائن مقرهاا مديناة أباو  .      دملا التعاونيةالص يقي ها العاملون يف  عية 

ال ينال من  ل  تولي وزار  تن ية اعت اع الرقاباة والتفتاي  علات نشااطها ماا       

هتهاا بطلا  موضاوعي. أسااس     دامي مل ختتصم تل  الاوزار  ويادعت يف مواج  

  ل  وعلته. 

 الفاة احلكام املطعاون ريااه هاذا النظار وقضاااره بعادم اختصااص القضااال        

احمللي حمار  أبو    والئيا بنظر الدعوى الع الية املقامة مان أحاد العااملح    

يف مواجهة ا  عية املاذكور  وانعقااد االختصااص للقضاال االحتاادي. خطان       

   نقضه وإعاد  الدعوى لل حك ة الع الية ا زئية. يف تطبيق القانون. يوج

  

 215 26 (10/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021ة لسن 15)الطعن رقم   

مسنلة جواز الطعان يسابق البحاث يف مادى قبولاه. تعلاق  لا  بالنظاام العاام .           - 10

 تقضي ريها احملك ة من تلقال  اتها. 
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصادر  من حماكم االساتئناا . مناطاه.    - 11

 جتاوز قي ة الدعوى مخس ائة الأ درهم أو تكون غري مقدر  القي ة.
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

12 - 

 

 

 

- 

تقدير قي ة الدعوى يوم ررعها وعلات أسااس أخار طلباات اخلصاوم. يادخل يف       

التقاادير مااا يكااون مساااتحقا  يااوم ررعهااا مااان الفوائااد والتضاا ينات والرياااع         

واملصرورات متات كاناي مقادر  القي اة راإن مل تكان مقادر  راال تادخل يف          

 قي ة الدعوى. 

وإ ا كان باالماكن تقديرها. تقدرها احملك ة إ ا مل تذكر القي ة بالنقد 

 وإال اعتبت قي تها زائد  علت عشر  ماليح درهم. 

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   
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13 - 

 

- 

الا درهم ورقا  للفقر  طل  شهاد  اخلب  يف الدعوى الع الية مقدر خب سة أ

 .2020لسنة  33من قرار  ل  الوزرال  25العاشر  من املاد  

عدم جتاوز طلبات الطاعن من أجور متانخر  وبادل إجااز  سانوية وبادل اناذار       

وتعويض عن الفصل التعسفي وتذكر  سفر عود  ملوطنه وتسالي ه شاهاد  يف   

درهاام  ااواز الطعاان   اخلااب  النصااا  القي ااي املقاارر قانونااا  خب ساا ائة الااأ  

 بالنقض جيعل من الطعن غري جائز . تقضي به احملك ة.  

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة   19)الطعن رقم   

14 - 

 

 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     

  علت عارائض املنصاوص عليهاا    لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر

لسانة   57من الالئحة التنظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة رقام       60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

جواز الطعن علت االمر الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا        

األحوال ثم الطعان بطرياق   إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  

االسااتئناا يف احلكاام الصااادر يف الااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان    

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 ريجوز الطعن عليه بالنقض يف هذه احلالة. مثال. 

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   

قبااول الطعاان بااالنقض ماان عدمااة. ماان مسااائل النظااام العااام . تفصاال ريهااا            - 15

حمك اة الاانقض ماان تلقااال نفساها. ال يصااار إىل تااث أساابا  الطعاان إال إ ا   

 كان مقبوال. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

16 - 

 

- 

 االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا يف  عاادم جااواز الطعاان بااالنقض يف 

 إجرالات التنفيذ. إجرالات التنفيذ يف هذا اخلصوص. مقصودها . أساس  ل .

تعلق املنازعة خبصم مبل  املصرا املنفذ لصاحله مان رياع العقاارات املرهوناة     

لديااه ماان املبلاا  املقضااي يف السااند التنفيااذي. اعتباااره إجااراًل ماان إجاارالات         

 يت ذها قاضاي التنفياذ. عادم جاواز الطعان باالنقض يف احلكام        التنفيذ الص

 الصادر من حمك ة االستئناا بشنن تل  املنازعة. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

جااواز الطعاان ماان عدمااه. تعلقااه بالنظااام العااام. التاازام حمك ااة الاانقض باانن      - 17

 ن تلقال نفسها. تعرض له بالبحث م
  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   
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إقامة طعنح بالنقض عن حكم. قبول الطعن الثاني والفصل ريه مرهون بنال  - 18

طعنح آنذاك وإصادار  يكون قد رصل يف الطعن األول. جواز تث أسبا  ال

حكاام واحااد ريه ااا. ساابق القضااال بااررض أحااده ا مااانع ماان قبااول الطعاان     

الثاني و لو اشت لي صحيفته علات أسابا  تغااير تلا  الاص تضا نتها صاحيفة        

 الطعن احملكوم ريه. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

حظر التصرا يف األراضي الصناعية واألراضي املاؤجر  مان ا هاة امل تصاة      - 19

بشنن التسجيل العقااري بإماار     2005لسنة  3من القانون  14، 10املادتان 

أباو  . ورود  لاا  احلظار علاات أع اال التصاارا دون أع اال احدار . حترياار     

  ال يسري عليه عقد من مال  األرض ألخر الستث ارها ع ل من اع ال األدار

 احلظر املذكور. مثال. 

  

 318 40 (8/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  46)الطعن رقم   

الدرع بعدم مساع الدعوى ملرور الزمان ال يتعلق بالنظام العام. وجو  الت س   - 20

به من صاح  الشنن أمام حمك ة املوضوع. ال تلتزم احملك اة ببحثاه إال يف   

الن  القانوني الذي يت سا  باه اخلصام دون غاريه مان نصاوص أخارى        نطاق 

 تتعلق بنوع أخر من مدد عدم الس اع. 

  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

العب  يف حتدياد ماد  مسااع الادعوى  ارور األماان هاو باالتكييأ الصاحيح           - 21

   بعدم مساع الدعوى بشننه.للنزاع املت س
  

 326 41 (9/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1319+1290+1274لطعون أرقام )ا  

مسنلة االختصاص الاوالئي أو الناوعت مان مساائل النظاام العاام. تتحادد علات          - 22

ضول القواعد القانونية واجبة النفا  وليسي رهنية  شيئة األش اص. تنسيق 

  الشكل واملوضوع. البحث يف

  

 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم   

مسنلة االختصاص الوالئي أو النوعي. مان مساائل النظاام العاام. تتحادد علات        - 23

ضااول القواعااد القانونيااة الواجبااة النفااا  وليسااي رهينااة  شاايئة األشاا اص.      

 . تسبق البحث يف الشكل واملوضوع

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   
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املؤسسااات  ات الطااابع اخلاااص الااص ختاارج عاان نطاااق تطبيااق قااانون املااوارد    - 24

البشرية. مقصودها. اعتبار الشركات احلكومية من هذه املؤسساات ماا مل   

صدر قرار من رئي  اعل  التنفيذي بتطبيق بعض أو كل احكاام قاانون   ي

 املوارد البشرية والئحته عليها. أساس  ل .

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3)الطعن رقم   

. شااركة مساااه ة عامااة. اعتبارهااا ماان اشاا اص أبااو   لل طاااراتشااركة  - 25

أحاكم قانون الع ل علت العااملح لاديها دون قاانون     القانون اخلاص. سريان

املوارد البشرية. أساس  لا  وعلتاه. دعاوى الطاعناه وهاي مان العااملح لاديها         

بإلغال القرار الصاادر بانهاال خادمتها واعادتهاا للع ال منازعاة ع الياة وليساي         

 إدارية. انتهال احلكم إىل اختصاص احملك ة الع الية. صحيح.

  

 372 46 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  3م )الطعن رق  

26 - 

 

- 

اختصاص حماكم إمار  أبو    دون غريها باملنازعات احدارية متت كاني 

 متصلة بإحدى ا هات احدارية احمللية بإمار  أبو   .

اتعقاد االختصاص للقضال اححتادي متت كاني الدولة أو إحدى سلطاتها أو 

أو أو أجنحتها أو مصاحلها أو هيئاتها أو مؤسسااتها العاماة طرراا يف     وزارتها

 الدعوى سوال كاني مدعية أو مدعي عليها . تعلقه بالنظام العام. 

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2020لسنة  124)الطعن رقم   

اخلياااة بتجرياااد اختصااااص القضاااال االحتاااادي بااادعوى الغاااال قااارار وزار  الد   - 27

وصرا مستحقاته متات كاان وقاي صادور القارار       كرائدالطاعن من رتبته 

وهاي   ا نساية واحقاماة واملناراذ    مرت  شؤونالوزاري موضوع الدعوى ض ن 

 جهة احتادية انذاك. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2020لسنة  124)الطعن رقم   

إىل القياد  العاماة  ا نسية واحقامة واملنارذ عدم انتقال العامليح بقطاع شؤون  - 28

بتعااديل بعااض احكااام    2016لساانة  1لشاارطة أبااو    وجاا  القااانون رقاام    

يف شنن قو  الشرطة واالمن بإمار  أبو  . بقال تبعيتهم  1977لسنة  7القانون 

أساس  ل . انتقال تبعياتهم للهيئاة    لوزار  الداخلية بعد صدور القانون املذكور.

بتعااديل املرسااوم   2017لساانة  3االحتاديااة للهويااة وا نسااية  وجاا  القااانون     

بإنشاااال هيئاااة احماااارات للهوياااة. ماااؤدى  لااا .    2004لسااانة  2بقاااانون احتاااادي 

اختصاص القضال االحتادي بدعوى الغال قرار وزار  الداخلية  بتجرياد الطااعن   

 علة  ل .ا نسية واحقامة واملنارذ اع شؤون لدى قط كرائدمن رتبته 

  

 397 49 (31/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2020لسنة  124)الطعن رقم   
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29 - 

 

 

 

 

 

- 

نسبية أثار الطعان مؤداهاا  أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال جياتح باه إال           

ن ررع عليه. االستثنال. االحكام الصادر  يف موضوع غري قابل للتجزئة علت م

أو يف التاازام التضااامن أو يف دعااوى يوجاا  القااانون ريهااا اختصااام اشاا اص      

معينح. ملن روت ريها ميعااد الطعان مان احملكاوم علايهم أو قبال احلكام أن        

ا إلياه يف  يطعن ريه اثنال نظر الطعن املرروع يف امليعاد من أحد زمالئه منضا  

 طلباته و إال أمرت احملك ة باختصامه يف الطعن. علة  ل . 

النعي املتعلق بنن حمك ة االساتئناا قاد الزماي الطااعن باختصاام املطعاون       

ضده ا الثالث والرابع وهو ما يعاد منهاا توجيهاا لل صاوم بارغم أن احلكام       

 صادر يف التزام بالتضامم. غري مقبول. 

  

 420 52 (6/4/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة 25،  2020لسنة 273)الطعنان رق ا   

30 - 

 

 

 

- 

إجرالات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. وجو  سالوك طرياق استصادار أمار     

األدال متت تواررت يف املطالبة القضائية الشروا املنصوص عليها يف املاادتح  

تعاااديل بعاااض  ب 2020لسااانة  33مااان قااارار  لااا  الاااوزرال    1/ 63،  62

 .2018لسنة 57أحكام قرار  ل  الوزرال 

 إجرالات استصدار األمر يف معنت املادتح املذكورتح.  مثال. 

  

 458 57 (26/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  398)الطعن رقم   

بطااالن عقااد الشااركة متاات ثبااي أن الشااركال يف الشااركة  ات املسااؤولية     - 31

وا علاات خااالا مااا هااو ثابااي بهااا ماان واقااع حصصااهم أو حصااة    احملاادود  اثبتاا

احدهم. اعتباره حتايال  علت القانون جيوز إثباتاه بكاراة طارق احثباات ساوال      

 بالنسبة لل تعاقدين اوالغري. أساس  ل  وعلته. 

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   

32 - 

 

 

 

- 

ودها.   عدم جواز إثبات أي من طريف العقد الثاباي بالكتاباة   الصورية. مقص

صورتيه إال بالكتابة ما مل يكن هنااك غا  أو حتايال علات القاانون ريجاوز       

ملاان كااان التحاياال موجهااا  ضااد مصاالحته إثبااات صااورية العقااد بكارااة طاارق 

 احثبات.

تقاادير أدلااة الصااورية ثبونااا أو نفيااا ماان ساالطة حمك ااة املوضااوع متاات كااان  

 ئغا  مثال يف عقد شركة. سا

  

 482 60 (4/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  431)الطعن رقم   
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الدعوى الص تدخل يف اختصاص  نة تساوية وحال املنازعاات التاميناة. تقادر       - 33

طلبااات املقدمااة امااام اللجنااة    قي تهااا  ري ااا يتعلااق بنصااا  الطعاان  بقي ااة ال     

باعتبارها أخر الطلبات املقدمة عند بداية النزاع. عادم جاواز الطعان باالنقض     

علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا متاات كانااي قي ااة الطلبااات   

 املقدمة أمام اللجنة ال تتجاوز مخس ائة ألأ درهم. أساس  ل . مثال. 

  

 520 64 (18/5/2021جلسة -. أ جتاري ق  15س  2021لسنة  353)الطعن رقم   

34 - 

 

 

- 

اختصاااص احملك ااة االبتدائيااة بالاادعوى واملنازعااات املتعلقااة بسااوق أبااو    

بشانن سااوق   2013لساانة  4ماان القاانون   13العااملي. حاالتاه. يف معناات املااد     

 .2020لسنة  12أبو   العاملي. املعدل بالقانون 

  العااملي أو أي مان سالطاته طارا يف     خلو األوراق إا يفياد أن ساوق أباو     

النزاع أو ان النزاع كان ناشئا  عن عقد   ايداعه أو إاامه او تنفياذه كلياا    

أو جزئيا  يف سوق ابو   العااملي أو متعلقاا باني واقعاة ااي كلياا  أو جزئياا         

بهااذا السااوق جيعاال ماان الاادرع بعاادم اختصاااص احملك ااة االبتدائيااة وانعقاااد  

 اكم سوق أبو   علت غري أساس. االختصاص حمل

  

 542 67 (24/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  192)الطعن رقم   

قبااول الطعاان بطريااق الاانقض ماان عدمااه. ماان مسااائل النظااام العااام. تفصاال ريهااا    - 35

 احملك ة من تلقال نفسها. ال يصار إىل تث أسبا  الطعن إال إ ا كان جائزا . 
  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151رقم  )الطعن  

36 - 

 

 

- 

اختصااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي ياا بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا   

مخساا ائة ألااأ درهاام والطلبااات العارضااة املقدمااة ريهااا أيااا كانااي قي تهااا      

 ودعاوي صحة التوقيع. 

الدعاوي الص تزيد قي تها عان مخسا ائة   اختصاص الدوائر ا زئية العادية ب

ألأ درهم وال تزيد عن عشر  ماليح درهم والطلباات العارضاة املقدماة ريهاا     

 أيا كاني قي تها. أساس  ل . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

دعااااوي املطالباااات   قواعاااد وإجااارالات الطعااان علااات االحكاااام الصاااادر  يف    - 37

البسااايطه. اختالرهاااا عااان القواعاااد العاماااة لطااارق الطعااان الاااوارد  يف قاااانون   

احجاارالات املدنيااة وقااانون الرسااوم. أوجااه هااذا االخااتالا وحاالتااه    . املااواد   

بشنن دائر   2020لسنة  26من قرار مسو رئي  دائر  القضال رقم  6،7،8

 املطالبات البسيطة.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021سنة ل 151)الطعن رقم   
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عاادم جااواز الطعاان بطريااق الاانقض يف القاارارات الصااادر  ماان غررااة املشااور      - 38

 حك اااة االساااتئناا رصاااال يف اساااتئناا ااالحكاااام الصاااادر .يف دعااااوي  

   وعلته.املطالبات البسيطة. أساس  ل

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

عاادم مساااع الاادعوى املتعلقااة بااالطعن يف املراساايم االحتاديااة الصااادر  بانهااال     - 39

بشانن   2008لسانة   11من املرسوم بقانون احتادي رقام   116اخلدمة. املاد  

ادياة املعادل. ساريان  لا  علات اخلاضاعح       املوارد البشرية يف احلكومة االحت

يف شانن قاو  الشارطة واالمان. يساتوي       1976لسانة 12الحكام القانون رقام  

تعلقااه بقاعااد  موضااوعية أو إجرائيااة أو ان يكااون املرسااوم الصااادر بانهااال        

 اخلدمة احتاديا أو امرييا. أساس  ل  وعلته. 

  

 597 73 (16/6/2021ة جلس-ق . أ إداري  15س  2021لسنة  43)الطعن رقم   

ثبااوت إحالااة الطاااعن للتقاعااد  وجاا  مرسااوم امااريي مااانع ماان مساااع دعااوى   - 40

طعنه ري ا قرره هذا املرسوم. انتهال احلكام إىل عادم قباول الادعوى تسااوية      

يف النتيجة واحلكم بعدم مساعها. النعي املتعلق باذل  أياا كاان وجاه الارأي      

 ريه منتج.

  

 597 73 (16/6/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021ة لسن 43)الطعن رقم   

حضور الطاعنة بوكيل عنها أماام حمك اة أول درجاة وطلباه أجاال  للجاوا         - 41

وتقدنه مذكر  بالدراع حيقق الغاية مان إجارال احعاالن بصاحيفة الادعوى.      

 النعي املتعلق ببطالن إعالنها. علت غري أساس. 

  

 603 74 (21/6/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  306)الطعن رقم   

وجو  امتناع القاضي عن نظر دعوى سبق له نظرها يف مرحلة سابقة وأبدى  - 42

رأيا  أو أصدر حك ا ريها. أساس  ل  وعلته. ثبوت اشرتاك أحاد القضاا  يف   

قاارار التصااحيح يف احلكاام الصااادر يف االسااتئناا املقااام عاان  لاا  القاارار.      

 ه بالنظام العام. مثال. يبطله. تعلق

  

 709 85 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  674)الطعن رقم   

قبول الطعن بطريق االستئناا من عدمه. من مسائل النظام العام. تفصل ريه  - 43

حمك ة االستئناا من تلقال نفسها. ال يصار إىل تث أسبا  الطعان إال إ ا  

 كان الطعن مقبوال. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   
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جواز استئناا أمر األدال الذي تتجاو قي تاه النصاا  االنتهاائي حملك اة أول      - 44

كاام .  درجة خالل مخسة عشر يوما  ورقا  لإلجرالات املقارر  الساتئناا األح  

عدم مراعا  مواعيد الطعن يرت  سقوا احلق ريه . تقضي به احملك اة مان   

 تلقال نفسها.

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

45 - 

 

 

- 

 

 

- 

انتقااال القااائم باااحعالن إىل عنااوان الطاااعن املاابح بصااحيفة طلاا  أماار األدال   

علت املقر بعد ررض استالم ابنة أخيه. صاحيح. ماا دام    وقيامه بلصق احعالن

 مل ينأ عالقته بابنة أخيه تل  الص اثبتها القائم باحعالن. 

اعالنه بصدور أمار األدال علات  ات العنوانوباذات الطريقاة بعاد طرقاه الباا         

وعدم خروج له أي ش  . صحيح. ماا دام الثاباي أناه هاو  ات العناوان الاذي       

 التنفيذ.  اختذه بطل  وقأ

تقريااره باالسااتئناا بعااد انتهااال األجاال وقضااال احملك ااة بسااقوا احلااق يف      

 االستئناا معتب  تاريخ  ل  احعالن. صحيح. 

  

 792 96 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  732)الطعن رقم   

لعاام  مسنلة االختصاص النوعي بح حماكم إماار  اباو  . تعلقهاا بالنظاام ا     - 46

 تسبق البحث يف الشكل واملوضوع. ليسي رهينه  شيئة األش اص. 
  

 846 103 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  68)الطعن رقم   

47 - 

 

 

- 

وقأ احجرالات القضائية وإجارالات التنفياذ القضاائي. مناطاه. صادور قارار       

م طل  إىل  ناة إعااد    احملك ة بارتتا  إجرالات احرالس ولي   رد تقدي

 التنظيم املالي. 

ثبااوت قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس املقاادم ماان الطاااعن يف مواجهااة    

الشااركتح الطاعنااة الثانيااة واملطعااون ضاادها الثانيااة واخاارين وتعاايح أمااح     

ملتابعة احجرالات وعدم مرور أكثر من عشر  أشهر علت صدور  لا  القارار   

قة علت خطة إعاد  ا.يكلة يوج  وقأ نظر الطعون وخلو األوراق من املصاد

 بالنقض حمل الدعوى. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 875 108 (6/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 652، 664، 657)الطعون أرقام   

إجاارالات التقاضااي ومنهااا قبااول الطعاان بااالنقض أو عاادم قبولااه ماان مسااائل       - 48

 ريه حمك ة النقض من تلقال نفسها. النظام العام. تفصل 
  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   
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49 - 

 

 

- 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع        

وامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   الطعن ريه بطرق الطعن علت األ

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

جواز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم مناه إىل  

 القاضي االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.

الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

عاادم جااواز الطعاان بااالنقض علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا    - 50

طعنا  علت احلكم الصادر يف التظلم من األمار بتوقياع احلجاز التحفظات مان      

 مر.القاضي اال

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

املداولااة يف االحكااام ساارية. عاادم جااواز أن يشاارتك ريهااا غااري القضااا  الااذين   - 51

مسعوا املرارعة. اشارتاك قاضاي يف إصادار احلكام مل يكان مان باح ا.يئاة         

كام يبطلاه بطالناا  متعلقاا      الص مسعي املرارعة األخري  وحجزت الادعوى للح 

 بالنظام العام. وجو  إحالته حملك ة االستئناا لنظر  بهيئة مغاير . 

  

 954 120 (28/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة 941، 852)الطعنان رق ا   

52 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ا نسية املكتسبة ساوال كاناي تكام القاانون أو باالتجن  يتحادد بداياة        

ا من تاريخ اساتك ال احجارالات املتطلباه قانوناا. قارار رئاي  الدولاة        سريانه

. اعتبااره هاو القاانون    2002 -6 – 24الصادر بتااريخ   2002لسنة  1رقم 

 الواج  النفا  ويس و علت غري من القوانح. أساس  ل  وعلته. 

ال حمل لالحتجاج باألثر الكاشأ للحصول علات ا نساية تكام القاانون      

 ارها بنثر رجعي اعتبارا  من واقعة امليالد.وسريان أث

مااؤدي  لاا . عاادم احقيااة الطاااعن يف ضاام مااد خدمتااه السااابقة إال ماان تاااريخ   

اسااتك ال احجاارالات املطلوبااة وصاادور املرسااوم االحتااادي  نحهااا لااه. علااة    

  ل .

انتهال احلكم إىل ررض طلا  ضام ماد  خدماة الطااعن الساابقة علات تااريخ         

دى جهاااة احدار  واحتساااابها ضااا ن ماااد معاشاااه    حصاااوله علااات ا نساااية لااا  

 التقاعدي. صحيح. 
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الاذي جيياز ملان حصال      2019/  23ثبوت إحالته للتقاعد قبل صدور القاانون رقام    - 52

علت جنسية الدولة طل  ضم مد  خدمته السابقة علت احلصول علت ا نساية علات   

ماان املرتاا  الااذي يااؤدي علاات أساسااه       526/5ي عنهااا مقاباال ضاام بواقااع    أن يااؤد

االشرتاكات بتاريخ تقديم طل  الضم عن املد  املاراد ضا ها وانتهاال احلكام علات      

 تطبيقه يف حقه لعدم سريانه بنثر رجعي. صحيح.

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79)الطعن رقم   

بطل  احلكم بصورية الطاعن ملكيتاه للشاركة املطعاون ضادها الثانياة       الدعوى - 53

وثبااوت ملكيااة املطعااون ضااده األول .ااا. غااري مقاادر  القي ااة. اختصاااص احملك ااة   

التجارية الكلية بنظرهاا.  الفاة احلكام املطعاون رياه هاذا النظار وقضااره ريهاا          

تصااة قي يااا  بارغم صاادور احلكام ماان احملك اة  االبتدائيااة ا زئياة وهااي غاري       

 يوج  نقضه واححالة إىل حمك ة أبو   التجارية االيتدائية الدائر  الكلية. 

  

 1015 127 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  936)الطعن رقم   

54 - 

- 

- 

 

- 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 ى احرالس.وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاو

التاازام قلاام كتااا  احملك ااة املررااوع إليهااا الاادعاوي إخبااار النيابااة كتابااة  جاارد   

 ررعها. 

صدور احلكم دون تدخل النيابة جيعله باطال  بطالنا  من النظام العام جياوز الادرع   

بااه يف أيااة مرحلااة كانااي عليهااا الاادعوى. حملك ااة الاانقض أن تقضااي بااه ماان تلقااال  

 . مثال. نفسها. أساس  ل  وعلته

  

 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

 بطالن كل حتايل علت احكام املرياي بالبيع أو ا.بة أو الوصية أساس  ل . - 55

 مثال البطالن هبه الحد الورثة دون ثبوت مصلحة تستدعت الت ييز. 
  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -أ مدني ق .  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

56 - 

 

 

- 

األوامر والتوجيهات السامية الص تصدر عن صاح  الس و رئاي  الدولاة بهاذه الصافة     

أو بصفته  حاكم إمار  أياو   أو عان دياوان مساو وىل العهاد ال يشارتا صادورها يف        

 ه. صور  مراسيم. كفاية تبليغها من ا هة امل تصة قانونا. أساس  ل  وعلت

 مثال يف أخذ إ ن وزار  شؤون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن شع . 

  

 1084 138 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

عدم جواز الت س  امام حمك ة النقض بسب  مل يرد بصحيفة الطعن ما مل  - 57

ري يف أي وقي. حملك ة يكن متعلقا  بالنظام العام. جواز الت س  بهذا األخ

 النقض أن تثريه من تلقال نفسها ولو مل يثره أحد اخلصوم يف الطعن.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   
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يااة االختصااام واألهليااة احجرائيااة. وقااوع  وجااو  أن تتااوارر يف املطعااون ضااده أهل  - 58

الطعن معادوما متات ثباي أناه قاد رراع علات مياي. ال يصاححه إجارال الحاق. علاة             

 ل .اقتصار أثر البطالن علت اخلصم املتورت إ ا كان املوضاوع قاابال للتجزئاة    

ومل يكااان التعااادد إجبارياااا.بطالن الطعااان برمتاااه بالنسااابة إىل  ياااع املطعاااون    

وضااوع غااري قاباال للتجزئااة أو كااان التعاادد إجباريااا  ورقااا     ضاادهم متاات كااان امل 

 للقانون املوضوعي الذي حيكم النزاع.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

القضااال بفسااخ العقااد ال يقباال التجزئااة. اختصااام املطعااون ضاادها األوىل رغاام  - 59

بالنقض و إقرار الطااعن باذل  وعادم اختصاامه      ثبوت وراتها قبل قيد الطعن

 ورثتها يبطل الطعن برمته وبالنسبة للج يع. تعلقة بالنظام العام.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

مسنلة قبول الطعن أو جوازه. تعلقها بالنظاام العاام. تعارض .اا احملك اة مان        - 60

 نفسها قبل التطرق إىل نظر املوضوع.  تلقال
  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

 نـقــــض

 ـة :يـرعـفـن الـاويـنـعـال

ـــاد  - 1 ـــالنقض وميع ـــن ب ـــراءات الطع  إج
 

ــــ  حمــــن - )ها( ــــى   ــــوارد عل ــــبب ال  الس
. 

 مـــــــا جيـــــــوز ومـــــــا ال جيـــــــوز - 2
 فيــــــــــــــــــــ  الطعــــــــــــــــــــن 

 

 الســـــــــــــــــــبب ا هـــــــــــــــــــن - )و(
 

3 
 

4 

- 
 

- 

 حـــــــــاالت الطعـــــــــن بـــــــــالنقض
 
 

 نطـــــاق الطعـــــــــــن بـــــالـنـقـــض
ــــــــــ   - )ز( ــــــــــذي ال  ق ــــــــــبب ال  الس

ــــــ  ــــــة لت ــــــلحة نظري ــــــوة مص  س
 

ــــــــالنقض : - 5  أســــــــباب الطعــــــــن ب
 

ـــــة - ) ( ـــــ  مقبول ـــــباب   ـــــات ألس  تطبيق
 

 األســــباب املتعلقــــة بالنظــــام العــــام - )أ(
 

ــــــــةت - )ا( ــــــــباب مقبول ــــــــات ألس  طبيق
 

 األســــــــــــــــباب اجلديــــــــــــــــدة - ) (
 

ـــــــ  - 6 ـــــــم في ـــــــن وا ك ـــــــر الطع  نظ
 

ــــــــــــــوعية - )ج( ــــــــــــــباب املوض  األس
 

7 
 

8 

- 
 

- 

 أثـــر نقـــض ا كـــم والتصـــدي للموضـــوع
ــــالنقض عــــن حكــــم  إقامــــة طعنــــ  ب
 واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 الســـــــــبب الغـــــــــ  منـــــــــت  - )د(
. 

ــــام  - 9 ــــر   األحط ــــادة النظ ــــاس إع التم
 الصــــــادرة مــــــن حمكمــــــة الــــــنقض
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   ومـيـعـــاد  الـطـعـن بـالـنـقــضإجــراءات  -1  

األصاال سااريان مواعيااد الطعاان يف االحكااام ماان تاااريخ صاادورها. االسااتثنال.   - 1

ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. سااريان  152حاالتااه. ورودهااا حصاارا  يف املاااد  

يعاد مان تااريخ احعاالن ريهاا. تعلاق تلا  املواعياد بالنظاام العاام. تقضاي باه            امل

 احملك ة من تلقال نفسها. مثال. 

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

عاادم االعتااداد بنظريااة العلاام اليقيناات لسااريان ميعاااد الطعاان يف االحكااام.         - 2

ن احلكم لبدل سريان ميعاد الطعان علياه يف احلااالت الاص يبادأ      وجو  إعال

باحعالن. مؤدى  ل . علم احملكوم عليه أمام التنفياذ بااحلكم ال يغنات عان     

اعالنه به النفتا  ميعاد الطعن.  ثبوت عدم اعالنه جيعل با  الطعن باالنقض  

 ال زال مفتوحا . 

  

 300 37 (2/3/2021جلسة -اري ق . أ جت 15س  2020لسنة  1482)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

- 

وجو  أن تكون صحيفة الطعان باالنقض موقعاة مان حماام مقباول لل رارعاة        

أماااام حمك اااة الااانقض. جاااواز أن ينيااا  احملاااامت عناااه خطياااا يف احلضاااور    

واملرارعة أو غري  ل  من إجرالات التقاضي حماميا أخار حتاي مساؤوليته ماا     

 ه ما ننع  ل . مل يكن يف سند التوكيل الصادر إلي

صاااحة اثيااال الطااااعنح يف اخلصاااومة أماااام حمك اااة الااانقض متااات كاااان   

التوكيل الذي  وجبه وكلهم احملامي األول يتض ن اح ن له بتوكيل الغري 

 نيابة عنه. مثال. 

  

 469 58 (27/4/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

- 

  إيداع سند وكالاة احملاامت راراع الطعان عان الطااعن       الطعن بالنقض. وجو

مصدقا  عليه من ا هة الرمسية امل تصة وكذا سند وكالة وكيل الطاعن 

لل حااامي رارااع الطعاان إ ا مل يكاان األول هااو ماان ررااع الطعاان وإمنااا وكاال     

حماميااا غااريه وإال كااان غااري مقبااول. تقضااي بااه احملك ااة ماان تلقااال نفسااها.  

 أساس  ل  وعلته. 

طعان باالنقض نيابااة عان الشا   االعتباااري. وجاو  تقاديم مااا يثباي صاافة        ال

إثله القانوني الذي وكل احملاامي راراع الطعان. مثاال يف طعان مان شاركة        

  ات مسؤولية حمدود  غري مقبول. 

  

 744 90 (26/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  358)الطعن رقم   
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الطعاان بااالنقض. وجااو  أن يااودع الطاااعن خزانااة احملك ااة عنااد أدال الرساام    - 5

املقرر للطعن مبل  ثالثة ألأ درهم علت سبيل التانمح خاالل ثالثاة أياام ع ال      

تالية لتااريخ  إياداع صاحيفة الطعان لادى مكتا  إدار  الادعوى. أسااس  لا           

 ل  سدادها بعد روات امليعااد .. تراخياه يف سادادها بعاد     وعلته . ال يغنت عن 

  ل  امليعاد يرت  عدم قبول الطعن. مثال. 

  

 852 104 (26/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  705)الطعن رقم   

إجاارالات التقاضااي ومنهااا قبااول الطعاان بااالنقض أو عاادم قبولااه ماان مسااائل       - 6

 ك ة النقض من تلقال نفسها. النظام العام. تفصل ريه حم
  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   

عاادم جااواز الطعاان بااالنقض علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا    - 7

طعنا  علت احلكم الصادر يف التظلم من األمار بتوقياع احلجاز التحفظات مان      

 القاضي االمر.

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920م )الطعن رق  

وجو  أن تتوارر يف املطعون ضده أهلياة االختصاام واألهلياة احجرائياة. وقاوع       - 8

الطعن معدوما متت ثبي أنه قد ررع علت ميي. ال يصاححه إجارال الحاق. علاة     

قااابال   ل .اقتصااار أثاار الاابطالن علاات اخلصاام املتااورت إ ا كااان املوضااوع        

للتجزئااة ومل يكاان التعاادد إجباريااا.بطالن الطعاان برمتااه بالنساابة إىل  يااع    

املطعون ضدهم متت كان املوضوع غري قابل للتجزئة أو كان التعدد إجباريا  

 ورقا  للقانون املوضوعي الذي حيكم النزاع. 

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

القضااال بفسااخ العقااد ال يقباال التجزئااة. اختصااام املطعااون ضاادها األوىل رغاام  - 9

ثبوت وراتها قبل قيد الطعن بالنقض و إقرار الطااعن باذل  وعادم اختصاامه     

 ورثتها يبطل الطعن برمته وبالنسبة للج يع. تعلقة بالنظام العام.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

10 - 

- 

 وجو  توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.

وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت الااذي ررااع الطعاان ماان امل ثاال القااانوني   

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  1224، 1157)الطعنان رق ا   
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اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 11

التصااافية دون املااادير. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير  

 من غري  ي صفة. غري مقبول. الشركة دون املصفت جيعله قد صدر

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  1224، 1157)الطعنان رق ا   

   مـا يـجـوز ومـا ال يـجـوز الـطـعـن فـيـ  بـالـنـقــض -2  

الطعن يف أحكام حمك ة النقض بطريق الت ااس إعااد  النظار. شارطه  أن      - 1

ت لاه حمك اة الانقض بالفصال يف موضاوعه وأن      يكون احلكام إاا تصاد   

يبنت االلت اس علت احادى احلااالت املنصاوص عليهاا يف البناود الثالثاة األوىل       

  من قانون احجرالات املدنية.  أساس  ل .169يف املاد  

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58ر )الت اس إعاد  النظ  

2 - 

 

- 

حاااالت الت اااس إعاااد  النظاار يف األحكااام الصااادر  ماان    الغاا  كحالااة ماان

 حمك ة النقض. مقصوده.

  مثال لتوارر الغ  وقبول الطعن بااللت اس.

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 58ر )الت اس إعاد  النظ  

عاااادم اسااااتئناا الطاااااعنح للحكاااام االبتاااادائي وعاااادم القضااااال علاااايهم يف    - 3

املقاام مان غريهام بشايل اكثار إاا قضاي باه احلكام املساتانأ            االستئناا

  عليهم.مؤداه. الطعن بالنقض علت احلكم االستئنايف منهم.غري مقبول.

  

 32 3 (5/1/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  192،191،171)الطعون أرقام   

4 - 

 

 

 

- 

 

- 

إال ححدى حاالت ثالي حكم إيقاع البيع. عدم جواز الطعن عليه باالستئناا 

علت سبيل احلصر وهي العي  يف إجرالات املزاياد  أو يف شاكل احلكام أو    

بصدوره دون وقأ احجرالات يف حالة يكون ريها وقفها واجباا  قانوناا . املااد     

 من الالئحة التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 164

م. غاري جاائز. علاة    الطعن عليه باالستئناا كطريق عادي للطعن يف االحكاا 

  ل .

قضال احلكم بسقوا احلق يف االستئناا للتقرير به بعاد امليعااد تسااوية يف    

النتيجااة والقضااال بعاادم جااوازه. النعاات عليااه أيااا كااان وجااه الاارأي ريااه .غااري     

حملك اااة الااانقض تصاااوي  ماااا اشااات ل علياااه أسااابا  احلكااام مااان   .مقباااول

  تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

  

 69 7 (12/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  895طعن رقم )ال  
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مسنلة جواز الطعان يسابق البحاث يف مادى قبولاه. تعلاق  لا  بالنظاام العاام .           - 5

 تقضي ريها احملك ة من تلقال  اتها. 
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021ةلسن  19)الطعن رقم   

جواز الطعن بالنقض يف االحكام الصادر  من حماكم االساتئناا . مناطاه.    - 6

  جتاوز قي ة الدعوى مخس ائة الأ درهم أو تكون غري مقدر  القي ة.
  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

- 

تقدير قي ة الدعوى يوم ررعها وعلات أسااس أخار طلباات اخلصاوم. يادخل يف       

التقاادير مااا يكااون مساااتحقا  يااوم ررعهااا مااان الفوائااد والتضاا ينات والرياااع         

واملصرورات متات كاناي مقادر  القي اة راإن مل تكان مقادر  راال تادخل يف          

 قي ة الدعوى. 

وإ ا كان باالماكن تقديرها. تقدرها احملك ة إ ا مل تذكر القي ة بالنقد 

 وإال اعتبت قي تها زائد  علت عشر  ماليح درهم. 

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   

8 - 

 

- 

طل  شهاد  اخلب  يف الدعوى الع الية مقدر خب سة أالا درهم ورقا  للفقر  

 .2020لسنة  33 ل  الوزرال من قرار  25العاشر  من املاد  

عدم جتاوز طلبات الطاعن من أجور متانخر  وبادل إجااز  سانوية وبادل اناذار       

وتعويض عن الفصل التعسفي وتذكر  سفر عود  ملوطنه وتسالي ه شاهاد  يف   

اخلااب  النصااا  القي ااي املقاارر قانونااا  خب ساا ائة الااأ درهاام  ااواز الطعاان    

 قضي به احملك ة.  بالنقض جيعل من الطعن غري جائز . ت

  

 278 33 (24/2/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  19)الطعن رقم   

9 - 

 

 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظاات ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوعه     

لطرق الطعن يف االحكام أو األوامر الصادر  علت عارائض املنصاوص عليهاا    

لسانة   57نظي ياة لقاانون احجارالات املدنياة رقام      من الالئحة الت 60يف املاد  

 .2020لسنة  33املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  2018

جواز الطعن علت االمر الصاادر بتوقياع احلجاز التحفظات بطرياق الاتظلم إماا        

إىل القاضي اآلمر، وإما إىل رئي  الدائر  تس  األحوال ثم الطعان بطرياق   

لااتظلم. اعتباااره نهائيااا غااري قاباال للطعاان   االسااتئناا يف احلكاام الصااادر يف ا 

بااالنقض مااا مل يكاان احلكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة االسااتئناا      

 ريجوز الطعن عليه بالنقض يف هذه احلالة. مثال. 

  

 282 34 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1450)الطعن رقم   
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قبااول الطعاان بااالنقض ماان عدمااة. ماان مسااائل النظااام العااام . تفصاال ريهااا            - 10

حمك اة الاانقض ماان تلقااال نفساها. ال يصااار إىل تااث أساابا  الطعاان إال إ ا   

 كان مقبوال.

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

11 - 

 

 

- 

طعن بالنقض يف االحكام الصاادر  مان حمااكم االساتئناا يف     عدم جواز ال

إجاارالات التنفيااذ. إجاارالات التنفيااذ يف هااذا اخلصااوص. مقصااودها . أساااس  

  ل .

تعلق املنازعة خبصم مبل  املصرا املنفذ لصاحله مان رياع العقاارات املرهوناة     

 لديااه ماان املبلاا  املقضااي يف السااند التنفيااذي. اعتباااره إجااراًل ماان إجاارالات        

التنفيذ الص يت ذها قاضاي التنفياذ. عادم جاواز الطعان باالنقض يف احلكام        

 الصادر من حمك ة االستئناا بشنن تل  املنازعة. 

  

 294 36 (1/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  135)الطعن رقم   

12 - 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ض إال إ ا عدم قابلية االحكام الصادر  من حماكم االستئناا للطعن باالنق 

كانااي قي ااة الاادعوى جتاااوز مخساا ائة ألااأ جنيااه أو كانااي غااري مقاادر         

 القي ة.

العاب  يف تقادير قي اة الادعوى لتحدياد نصاا  الطعان باالنقض بقي تهاا ياوم            

 ررعها أمام حمك ة أول درجة ولي   ا حيكم يف أخر املطاا. 

ير إ ا تعااددت الطلبااات وكانااي ناشاائة عاان سااب  قااانوني واحااد كااان التقااد  

باعتبار قي تها  لة. وباعتبار قي ة كل منها علت حد  إ ا كاني ناشئة عن 

 أسبا  قانونية  تلفة. أساس  ل . 

 السب  القانوني يف هذا اخلصوص. مقصوده   

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   

شاركة املطعاون ضاده باملباال  املالياة      دعوى شركة التنمح الطاعنة بالزام ال - 13

نتيجااة ع ليااات حلااول وتعويضااات  تلفااة سااددتها الطاعتااه عنهااا ألصااحا     

مركبات  تلفة ال جتاوز أية ع لية حلاول ريهاا مبلا  مخسا ائة ألاأ درهام.       

اعتبارها ناشئة عن أسابا  قانونياة  تلفاة وهاي حاق احلوالاة يف كال طلا          

ؤدى  لا . تقادير الادعوى باعتباار قي اة      واملساتقل عان حاق احلوالاة لالخار. ما      

كل حوالة علات حاد . عادم جاواز الطعان باالنقض متات كاناي كال واحاد            

 منها ال جتاوز مبل  مخس ائة ألأ درهم.

  

 340 42 (15/3/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  54)الطعن رقم   
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 نـقــــض

 الصفحة ةالقاعد

الدعوى الص تدخل يف اختصاص  نة تساوية وحال املنازعاات التاميناة. تقادر       - 14

قي تهااا  ري ااا يتعلااق بنصااا  الطعاان  بقي ااة الطلبااات املقدمااة امااام اللجنااة          

باعتبارها أخر الطلبات املقدمة عند بداية النزاع. عادم جاواز الطعان باالنقض     

ت كانااي قي ااة الطلبااات علاات احلكاام الصااادر ماان حمك ااة االسااتئناا متاا 

 املقدمة أمام اللجنة ال تتجاوز مخس ائة ألأ درهم. أساس  ل . مثال. 

  

 520 64 (18/5/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  353)الطعن رقم   

قبااول الطعاان بطريااق الاانقض ماان عدمااه. ماان مسااائل النظااام العااام. تفصاال ريهااا    - 15

 ار إىل تث أسبا  الطعن إال إ ا كان جائزا . احملك ة من تلقال نفسها. ال يص
  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

16 - 

 

 

- 

اختصااص دوائاار املطالبااات البساايطة قي ياا بالاادعاوي الااص ال جتاااوز قي تهااا   

هااا مخساا ائة ألااأ درهاام والطلبااات العارضااة املقدمااة ريهااا أيااا كانااي قي ت     

 ودعاوي صحة التوقيع. 

اختصاص الدوائر ا زئية العادية بالدعاوي الص تزيد قي تها عان مخسا ائة   

ألأ درهم وال تزيد عن عشر  ماليح درهم والطلباات العارضاة املقدماة ريهاا     

 أيا كاني قي تها. أساس  ل . 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

قواعاااد وإجااارالات الطعااان علااات االحكاااام الصاااادر  يف دعااااوي املطالباااات      - 17

البسااايطه. اختالرهاااا عااان القواعاااد العاماااة لطااارق الطعااان الاااوارد  يف قاااانون   

احجاارالات املدنيااة وقااانون الرسااوم. أوجااه هااذا االخااتالا وحاالتااه    . املااواد   

بشنن دائر   2020لسنة  26من قرار مسو رئي  دائر  القضال رقم  6،7،8

 املطالبات البسيطة.

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

عاادم جااواز الطعاان بطريااق الاانقض يف القاارارات الصااادر  ماان غررااة املشااور      - 18

 حك اااة االساااتئناا رصاااال يف اساااتئناا ااالحكاااام الصاااادر .يف دعااااوي  

 أساس  ل  وعلته.املطالبات البسيطة. 

  

 555 69 (9/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم   

حصول امللت   بعد صدور احلكم علت أوراق قاطعة يف الدعوى كان خص ه  - 19

 3/  169قد حال دون تقدنها كحالة من حاالت الت اس إعاد  النظر . املااد   

شاارا  لاا  . . عاادم تقااديم الورقااة بساا  إه ااال    ماان قااانون احجاارالات املدنيااة. 

  امللت   أو نتيجة أرعال الغري دون خص ه ال يتوارر به تل  احلالة.

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  21م )الت اس إعاد  النظر رق  



 
372 

 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

ماان  1/  169الغاا  الااذي ينااب  عليااه الت اااس إعاااد  النظاار يف معناات املاااد    - 20

قانون احجرالات املدنياة. مقصاوده. وجاو  أن يقاع إان حكام لصااحله وأن        

يكون خاريا علت اخلصم االخر. ما تناولته اخلصومة وكان حمال أخاذ ورد   

 بح طرريها ال يندرج ض ن الغ  يف هذا اخلصوص. مثال.

  

 670 82 (1/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  21إعاد  النظر رقم  )الت اس  

21 - 

 

 

 

- 

جاااواز الطعااان بطرياااق الت ااااس إعااااد  النظااار يف االحكاااام الاااص تصااادرها      

حمك ااة الاانقض  يف أصاال الناازاع. وجااو  ان يبناات االلت اااس علاات احاادى         

ن قااانون ماا 169ماان املاااد    3،  2،  1احلاااالت املنصااوص عليهااا يف البنااود   

 احجرالات املدنية. أساس  ل . 

االحكام الصادر  من حمك ة النقض  يف أصال النازاع يف هاذا اخلصاوص.     

 مقصودها . 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

22 - 

 

 

- 

جااواز أن تعاادل حمك ااة الاانقض عاان حكاام .ااا اسااتثنالا  متاات تاابح .ااا أن      

لومات خاطئة أو سهو غري مقصود  ي طابع مادي قد شاا  تناو.اا الطعان    مع

 ترت  عليه احلكم علت خالا القانون بعدم قبوله أو سقوا احلق ريه. 

 مثال للعدول عن حكم كان قد قضت خطا بعدم جواز الطعن لقلة النصا . 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

اغفال احملك ة الفصل يف بعض الطلبات املوضوعية. سبيل تداركه. العاود    - 23

إىل  ات احملك ااة الااص أصاادرت احلكاام. عاادم جااواز الطعاان علاات احلكاام 

 .ذا السب . أساس  ل . مثال.

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   

ات الع اليااة مقادر  القي ااة دائ اا . وجااو  الرجاوع إىل عناصاار    الادعوى بالطلبا   - 24

حتديدها يف قانون تنظيم عالقات الع ل ولوائح وأنظ ة صاح  الع ل ولو مل 

ين  عليها يف عقد الع ل. مؤدى  ل . ال عب  يف هذا اخلصوص  ا يذكره 

ا املدعت من حتديد لعناصر طلباته. التزام احملك ة بالتصدي مان تلقاال  اتها   

 لتكييأ الطلبات التكيأ القانوني الصحيح. علة  ل . 

  

 916 115 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  247)الطعن رقم   

طل  العامل البقال يف املسكن العي  امل ص  له حلح استيفال مستحقاته  - 25

مااان ملحقاااات أو اياااداعها حلساااابه خزيناااة وزار  املاااوارد البشااارية والتاااوطح.  

 املستحقات الع الية. ال يدخل يف تقدير قي ة الدعوى. أساس  ل . مثال. 
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

تقدير الطل  بقي ة بدل االجيار السانوي متات كاان املساكن ماؤجرا  ولاي         - 25

أو طلا  العامال البقاال رياه     إلوكا  لصاح  الع ل وطل  إخالل العامال مناه   

 يف مواجهة املؤجر. أساس  ل .

  

 916 115 (15/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  247)الطعن رقم   

قيااام سااب  ماان أساابا  عاادم الصااالحية يف أحااد قضااا  حمك ااة الاانقض الااذين          - 26

نقض أصدروا احلكم يف الطعن بالنقض جييز لل صام أن يطلا  لادى حمك اة الا     

الغال هاذا احلكام وإعااد  نظار الطعان أماام دائار  أخارى ال يشارتك ريهاا القاضاي            

مان قاانون احجارالات املدنياة.      1/  114الذي قام باه ساب  عادم الصاالحية. املااد       

  اعتباره  ثابة دعوى بطالن أصليه ال ختضع مليعاد الطعن بالنقض.

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

27 - 

 

- 

ماان  1/  114إباادال الاارأي املوجاا  لعاادم صااالحية القاضااي يف معناات املاااد     

 قانون احجرالات املدنية. مقصوده. أساس  ل  وعلته.

عدم استقامة تلا  العلاة وطبيعاة االحكاام الاص تصادرها حمك اة الانقض.         

والفصاال يف أي ماؤدى  لا . إصاادار حمك اة الانقض لقضااال ال حياول دونهاا       

 طعن ال حق يف  ات النزاع بح اخلصوم أنفسهم. 

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

ساابق نظاار القاضااي يف الاادعوى املوجاا  لعاادم صااالحية .ااا يف دعااوى أخاارى.   - 28

يف شرطه. أن تكون يف مرحلة أو درجة أخرى. عدم حتققه لاو كاان نظرهاا    

نف  الدرجة. مؤدى  ل  عدول إحدى دوائر حمك ة النقض عان حكام .اا    

ال ننااع نظااره ورصااله ريااه ماان  ات الاادائر . ال يصاالح أن يكااون سااببا لطلاا  

بطالنه و إعاد  نظره أمام أخرى استنادا لعدم صاالحية الادائر  الاص رصالي     

 ريه بعد العدول عنه. علة  ل .

  

 932 117 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  57)الطعن رقم   

29 - 

 

 

 

 

- 

االماار بتوقيااع احلجااز التحفظااي. ماان قبياال األواماار علاات العاارائض. خضااوع        

الطعن ريه بطرق الطعن علت األوامر علت العرائض املنصوص عليها يف املااد   

 . 2020لسنة  33من الالئحة التنظي ية املستبدلة بقرار  ل  الوزرال  60

ز الطعن باالستئناا دون النقض علت احلكم الصادر يف التظلم منه جوا -

 إىل القاضي االمر أو رئي  الدائر  تس  األحوال.

اقتصااار الطعاان بااالنقض علاات حالااة متاات كااان الااتظلم صااادرا  ماان حمك ااة  

 االستئناا أساس  ل . 

  

 939 118 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  920)الطعن رقم   



 
374 

 نـقــــض
 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

30 - 

 

- 

 

 

- 

االحكااام الصااادر  ماان حماااكم االسااتئناا غااري قابلااة للطعاان بااالنقض إ ا     

 كاني قي ة الدعوى ال جتاوز مخس ائة الأ درهم. 

تقاادر قي ااة الاادعوى يااوم ررعهااا وياادخل يف التقاادير مااا يكااون مسااتحقا  يااوم    

هااا ماان الفائااد  والتضاا ينات والريااع واملصاارورات وغريهااا ماان امللحقااات      ررع

 املقدر  القي ة.

ما يستحق منها بعد  ل  ال يضاا إىل قي ة الطلبات االصلية يف مقام تقادير  

بتعااديل  2020لساانة  33ماان قاارار  لاا  الااوزرال  24قي ااة الاادعوى. املاااد  

نن الالئحاااة يف شااا 2018لسااانة  57بعاااض أحكاااام قااارار  لااا  الاااوزرال   

 التنظي ية لقانون احجرالات املدنية. 

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

مان قارار  لا      24طل  التعويض عان االضارار. غاري مقادر القي اة . املااد         - 31

لسانة   57بتعديل بعض أحكام قرار  ل  الاوزرال   2020لسنة 33الوزرال 

. 2021لساانة  75الواجبااة التعاايح قباال سااريان قاارار  لاا  الااوزرال   2018

ألاأ درهام .    500000تض ن الطلبات طلباا باه جيعال قي اة الادعوى جتااوز       

 الطعن علت احلكم الصادر ريها. جائز.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

تسااوية املنازعااات التامينيااة. وجااو  أن يكااون أمااام   الطعاان علاات قاارار  نااة   - 32

احملك ة االبتدائية امل تصة قي يا  بنظر النزاع. تض ن الطلباات أماام اللجناة    

طلباا  بااالتعويض جيعلااها غااري مقاادر  القي ااة يف  اال القااانون الواجاا  التطبيااق  

ويدخلها يف اختصاص الدوائر الكلية. إقامة الطعن علت القرار الصاادر رياه   

م الااادائر  ا زئياااة لل طالباااات البسااايطة وتصااادى األخاااري  ومااان بعااادها  أماااا

حمك اااة االساااتئناا للفصااال يف املوضاااوع.  الفاااة للقاااانون يوجااا  نقضاااه    

 واححالة إىل احملك ة االبتدائية الكلية.

  

 944 119 (27/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  994)الطعن رقم   

فظ امللأ نهائيا  لت ام التنفيذ وتعلاق املنازعاه حاول ماا     قرار قاضي التنفيذ ت - 33

إ ا قد استك ل وتقيد  نطوق السند التنفياذي موضاوع التنفياذ مان عدماه.      

منازعه موضوعية جياوز الطعان باالنقض علات احلكام الصاادر ريهاا. أسااس         

 لاا  وعلتااه. النعااي بكونهااا متعلقااة بااإجرالات التنفيااذ إااا ال جيااوز الطعاان     

االحكاام الصاادر  عان حمااكم االساتئناا ريهاا ع اال  باملااد           بالنقض علت

  من قانون احجرالات املدنية. علت غري أساس. 173

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   



 
375 

 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

در ماان حمك ااة الاانقض يف حتديااد منطااوق السااند التنفيااذي  مثااال حلكاام صااا - 34

اااا باسااتك ال القياااد  العامااة لشاارطة أبااو    الصااادر بااالزام ا هااة احداريااة اااا  

بعد حصاوله علات املؤهال العل اي املطلاو        مالزمإجرالات ترقية الطاعن لدرجة 

 ل .وعدم اجتياز األخري لباقي احجرالات وعدم استحقاقه الرتقية استنادا لذ

  

 976 123 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

عدم جواز الطعن يف احلكام إان قبلاه صاراحة أو ضا نا  أو إان قضات لاه          - 35

بطلباته. استئناا املدعت وحاده للحكام دون املادعي علياه. عادم جاواز طعان        

يف حدود ما قضاي باه   األخري بالنقض علت احلكم الصادر يف االستئناا إال 

حمك ة االستئناا من زياد  ملا قضت باه احلكام االبتادائي الاذي قبلاه ومل      

 يستننفه وصار حائزا لقو  األمر املقضي به بالنسبة له. مثال.   

  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا   

در  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة . ايزهاااا  الطعااان علااات األحكاااام الصاااا  - 36

بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العامااة لطاارق الطعاان الااوارد  يف قااانون   

مان  6احجرالات املدنية والئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26قرار مسو رئي  دائر  القضاال رقام   

 البسيطة. مثال.

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 278)الطعن رقم   

مسنلة قبول الطعن أو جوازه. تعلقها بالنظاام العاام. تعارض .اا احملك اة مان        - 37

 تلقال نفسها قبل التطرق إىل نظر املوضوع.
  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

   حــاالت الطـــعـــن بــالنـــقــض -3  

1 - 

- 

 التناقض الذي يعي  احلكم . مقصوده  

 مثال لعدم التناقض. 
  

 139 17 (26/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1190)الطعن رقم   

وضاوع   الفة الثابي باالوراق الاص تبطال احلكام. هاي حترياأ حمك اة امل       - 2

 للثابي ماديا ببعض املستندات أو جتاهلها .ا وما هو ثابي ريها. مثال. 
  

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  244)الطعن رقم   

   ااحي أسبا  احلكم تيث ال يبقت بعدها ما حي له . تناقض يبطله. مثال. - 3

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  244)الطعن رقم   
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

الطعااان علااات األحكاااام الصاااادر  يف دعااااوى املطالباااات البسااايطة . ايزهاااا    - 4

بااإجرالات وقواعااد عاان تلاا  القواعااد العامااة لطاارق الطعاان الااوارد  يف قااانون   

مان  6والئحته التفيذية وقاانون الرساوم. أسااس  لا . املااد       احجرالات املدنية 

بشانن دائار  املطالباات     2020لسانة   26قرار مسو رئي  دائر  القضاال رقام   

 البسيطة. مثال.

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 278)الطعن رقم   

   نــطــاق الطـــعـــن بــالنـــقــض -4  

الطعاان بااالنقض. وجااو  أن ينصاا  النعااي علاات عياا  قااام عليااه احلكاام و إال  - 1

 كان غري مقبول. مثال.
  

 993 125 (29/9/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 285، 284)الطعنان رق ا   

نطاااق الطعاان بااالنقض يتحاادد باألساابا  الااص يبااديها الطاااعن وال يقااع لغااري       - 2

لذي يستهدا ا الطااعن نقضاه. ال تنتقال باه الادعوى      احلكم املطعون ريه ا

برمتهااا إىل حمك ااة الاانقض ك ااا هااو الشاانن يف االشااتئناا. أساااس  لاا       

 وعلته. مثال.

  

 1065 136 (20/10/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 278)الطعن رقم   

 الـطـعـن بـالـنـقــضأسـبـــاب  -4  
  

   ـعـلـقــة بـالـنـظــام الـعـــام) أ ( األسـبــاب الـم  

1 - 

 

 

- 

الدروع القانونية ولو تعلقي بالنظام العام.الت س  بها ألول مر  أمام حمك ة 

النقض.شرطة. أن يكون احلكام قاد تنااول العناصار الواقعياة الاص اكان        

 حمك ة النقض من الفصل ريها. 

ه علااات ال يقبااال التحااادى أماااام حمك اااة الااانقض  ساااتند مل يسااابق عرضااا    

  حمك ة املوضوع.

  

 41 4 (11/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020، لسنة 971)الطعن رقم   

الدعوى بطل  احلكم بصاورية الطااعن ملكيتاه للشاركة املطعاون ضادها        - 2

الثانية وثبوت ملكية املطعون ضده األول .اا. غاري مقادر  القي اة. اختصااص      

 الفة احلكم املطعون ريه هاذا النظار   احملك ة التجارية الكلية بنظرها. 

وقضاره ريهاا بارغم صادور احلكام مان احملك اة  االبتدائياة ا زئياة وهاي          

غااري  تصااة قي يااا  يوجاا  نقضااه واححالااة إىل حمك ااة أبااو   التجاريااة      

 االيتدائية الدائر  الكلية. 

  

 1015 127 (4/10/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  936)الطعن رقم   
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 نـقــــض
 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

3 - 

- 

- 

 

- 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى احرالس.

التزام قلم كتا  احملك ة املرروع إليها الدعاوي إخباار النياباة كتاباة  جارد     

  ررعها.

صدور احلكم دون تادخل النياباة جيعلاه بااطال  بطالناا  مان النظاام العاام جياوز          

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك ة النقض أن تقضي باه مان   

 تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم   

جواز الت س  امام حمك ة النقض بسب  مل يارد بصاحيفة الطعان ماا مل      عدم - 4

يكان متعلقااا  بالنظااام العااام. جااواز الت سا  بهااذا األخااري يف أي وقااي. حملك ااة   

 النقض أن تثريه من تلقال نفسها ولو مل يثره أحد اخلصوم يف الطعن. 

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996)الطعن رقم   

   األسـبـــاب الـجـديـــدة) ب (   

عدم جواز الت س  امام حمك ة النقض بساب  مل يارد بصاحيفة الطعان ماا مل       - 1

يكاان متعلقااا  بالنظااام العااام. جااواز الت ساا  بهااذا األخااري يف أي وقااي. حملك ااة  

 النقض أن تثريه من تلقال نفسها ولو مل يثره أحد اخلصوم يف الطعن.

  

 1103 141 (1/11/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  996طعن رقم )ال  

عااادم جاااواز الت سااا  اماااام حمك اااة الااانقض بااادراع مل يسااابق إباااداره اماااام   - 2

حمك ة املوضوع سوال كان متصاال بنصال موضاوع الادعوى أو بوسايلة مان       

ر وسائل الدراع أو بإجرالات احثبات أو بإجرالات اخلصومة الص سبقي إصدا

  احلكم املطعون ريه. مثال لنعي غري مقبول.

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

   األسـبـــاب الـمـوضـوعـيـــة) ج (   

1 - 

 

- 

تقاادير جديااة املاابر لفصاال العاماال ماان األمااور املوضااوعية الااص تسااتقل بهااا         

 رقابة من حمك ة النقض. ما دام سائغا .حمك ة املوضوع دون 

انتهاااال احلكااام إىل انعااادام الصااابغة التعسااافية حنهاااال خدماااة الطاعناااة لااادى 

املطعون ضدها اا وهي شركة طريان اا استادا  إىل مبرات موضوعية مرتبطة 

بتفشي وبال الكورونا الذي أثار بشاد  علات نشااا املطعاون ضادها وأ نهاا        

التابعة .اا والت لاي عان جازل مان العااملح. ساائ .         إىل إعاد  هيكلة املصاحل

 النعي عليه جدل موضوعت. غري مقبول أمام حمك ة النقض. 

  

 524 65 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  51)الطعن رقم   
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

ملبر لفصل العامل من الع ل من األمور املوضاوعيه الاص تساتقل    تقدير جدية ا - 2

  بها حمك ة املوضوع. ما دام سائغا  له أصله الثابي باالوراق.
  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم   

ا و استناد حمك ة املوضاوع إىل الوضاع الوباائي الناشا  عان جائحاة كورونا        - 3

تاانثريه علاات الشااركة املطعااون ضاادها وهااي شااركة طااريان الااذي أثاار علاات     

نشاااطها وتوقااأ الع اال لااديها بالكاماال واضااطرارها إىل الت لااي عاان بعااض    

العااااملح لاااديها وإعااااد  ا.يكلاااة حتااات تااات كن مااان  ابهاااة هاااذا الوضاااع   

االسااتثنائي وانتهائهااا إىل جديااة املاابر لفصاال الطاااعن وررااض التعااويض عاان    

لتعسساافي. سااائ . النعااي عليااه. جاادل موضااوعي يف ساالطة حمك ااة  الفصاال ا

 املوضوع غري جائز أمام حمك ة النقض.

  

 763 93 (11/8/2021جلسة-ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 183)الطعن رقم   

   ) د ( الـسـبــب الـغـيـــر مـنـتـــ   

املشاروعه احجيابياة    عدم مساع دعوى التعويض عن اع ال ا هة احدارية غري - 1

أو السلبية  ضي ثالي سنوات من اليوم الاذي علام املضارور تادوي الضارر      

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة. علااة  لاا . انتهااال      298وباملسااؤول عنااه. املاااد    

احلكاام املطعااون ريااه إىل تنييااد احلكاام االبتاادائي بااررض دعااوى التعااويض   

رور الزمان. النعي علياه أياا كاان    تساويه يف النتيجة والقضال بعدم مساعها مل

 وجه الرأي ريه. غري   منتج. 

  

 838 102 (25/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  62)الطعن رقم   

قيام احلكم املطعون ريه علت أكثر من دعامة . تعييباه يف احاداها ال ياؤدي     - 2

ت حل ل قضائه. إىل نقضه طاملا أن الدعامات الصحيحة الص قام عليها تكف

 مثال. 

  

 985 124 (29/9/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  79)الطعن رقم   

   الـسـبــب الــوارد عـلــى  ـيــر مـحـــن) هـ (   

النعاي الااذي اليصاادا حمااال  مان قضااال احلكام املطعااون رياه . غااري مقبااول.       - 1

  مثال.
  

  
 364 45 (24/3/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2020لسنة  136)الطعن رقم 
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 نـقــــض
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   الـسـبــب الـمـجـهـــن) و (   

أسبا  الطعن بالنقض. وجو  حتديدها وتعريفها تعريفاا  واضاحا  نارياا  عنهاا      - 1

الطااعن إىل احلكام    الغ وض وا هالة تيث يابح منهاا العيا  الاذي يعازوه     

 وموضعه منه و أثره يف قضائه وإال كان غري مقبول. 

  

 922 116 (20/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  865)الطعن رقم   

   ) ز ( الـسـبــب الـذي ال يـحـقــ  ســوة مـصـلـحــة نـظـريــة بـحـتــ   

ررعها قبل األوان يتساوى منال وما قضال احلكم املستننأ بعدم قبول الدعوى ل - 1

خلصااي إليااه حمك ااة الاانقض بعااد تصااديها لل وضااوع بااررض الاادعوى. مااؤدى    

   ل . وجو  القضال بررض االستئناا لألسبا  الص ساقتها حلك ها.

  

 114 14 (20/1/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2020لسنة  79)الطعن رقم   

نقض سوى مصلحة نظرية ال ياؤدي إىل نقاض   النعي الذي ال حيقق للطاعن بال - 2

  احلكم املطعون ريه. مثال.
  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

ال يعي  احلكم ما يكون قد شابه من قصور يف أسبابه أو استطرد إليه من  - 3

الصاحيحة. حملك اة     تقريرات قانونياة خاطئاة ماا دام قاد انتهات إىل النتيجاة      

  النقض استك ال األسبا  أو تصحيحها دون أن تنقضه.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

انتهال احلكم املطعون ريه إىل النتيجة الصاحيحة. ال يعيباه مان بعاد القصاور       - 4

تسااتك ل الناااق  منهااا يف أساابابه. حملك ااة الاانقض أن تسااتبدل أساابابه أو 

 كي تصلح قضاله دون أن تنقضه. 

  

 799 97 (18/8/2021جلسة -ق . أ إداري  15س  2021لسنة  64)الطعن رقم   

   ) ح ( تـطـبـيـقــات ألسـبــاب  ـيــر مـقـبـولـــة  

ال يعي  احلكم ما تض نته أسابابه مان تقريارات قانونياة خاطئاة متات كاان         - 1

لنتيجة الصحيحة. حملك ة النقض أن تنشا  لاه أسابابا تصالح     قد انتهت إىل ا

 بها قضاله دون أن تنقضه. مثال. 

  

 381 47 (24/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  4)الطعن رقم   
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 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

لل جلا  التتنفياذي إلاي هيئاة املاوارد البشارية       نقل الطاعن من األمانة العاماة   - 2

بشاانن إنشااال هيئااة املااوارد البشاارية وتسااكينه  2015لساانة7اع اااال  للقااانون 

بدرجااة معادلااة للدرجااة الااص كااان عليهااا قباال النقاال ثاام تسااكينه إىل درجااة   

أعلاات وإخضاااعه لالحكااام والقواعااد املع ااول بهااا يف ا هااة املنقااول إليهااا.      

مستحقاته املالية للدرجاة ا دياد  علات أسااس املع اول      صحيح . طلبة تسوية 

بااه يف ا هااة املنقااول منهااا وهااي األمانااة العامااة لل جلاا  التنفيااذي. علاات غااري  

  أساس. التزام احلكم هذا النظر وقضاره بررض دعواه. صحيح.

  

 495 61 (5/5/2021جلسة -ق. أ إداري  15س  2021لسنة  15)الطعن رقم   

كاام املطعااون ريااه القصااور يف أساابابه القانونيااة متاات كااان قااد    ال يعياا  احل - 3

انتهاات إىل النتيجااة الصااحيحة. حملك ااة الاانقض أن تنشاا  لااه أساابابا جديااد    

 كي ا تصلح بها قضاله دون أن تنقضه. مثال. 

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 131)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

 

- 

ن طال  ارتتا  إجرالات احرالس رخصة جتارياة منتهياة بامل الفاة ملاا     تقديم املدي

يتطلبه القانون من وجو  تقديم صاور  مصادقة مان الرخصاة التجارياة والساجل       

التجاري وخلو األوراق إا يفيد توقفه عن سداد ديونه التجارية. انتهاال احلكام   

ينااال ماان  لاا   معااه إىل عاادم قبااول طلاا  ارتتااا  إجاارالات احرااالس. صااحيح . ال 

تقدنه تقرير الستشاري مكلأ من قبله يتض ن مباال  مساتحقة للغاري. وأناه ال     

 توجد إيرادات. عتبار  ل  من قبيل الدليل الذي اصطنعه  لنفسه. 

باعتبار جائحة كورونا أ مة  2021لسنة  5اسكه بقرار  ل  الوزرال رقم 

نم عن اضطرا  املركز املالي مالية طارئة. غري مقبول باعتبارها حالة عامة ال ت

  لديه.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    

اكتسااا  صاافة التاااجر. شاارطه. االشااتغال باالع ااال التجاريااة بامسااه وحلسااابه   - 5

واختا هااا حررااة معتاااد  لااه. احاارتاا التجاااره ال يفاارتض. علاات ماان يدعيااه إقامااة  

ه. اسات الص صاافة التاااجر مان مسااائل الواقااع تساتقل بهااا حمك ااة    الادليل علياا 

املوضاااوع دون معقااا  متااات كاااان است الصاااها ساااائغا  ال  الفاااة رياااه بالثاباااي  

باألوراق وتستند ألسبا  مبر  تكفت حل ال قضاائها. ساتناد احلكام املطعاون      

ريه يف قضائه بعدم قبول طل  ارتتا  إجارالات احراالس إىل عادم تقاديم مقادم      

طل  ماا يفياد اشاتغاله باالع اال التجارياة واسات راره يف إارساتها علات وجاه          ال

 االست رار واالعتياد وهو امللزم بإقامة الدليل علت  ل . صحيح.

  

 781 95 (17/8/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  585)الطعن رقم    
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة ةالقاعد

   ) طـ ( تـطـبـيـقــات ألسـبــاب مـقـبـولـــة  

قضال احلكم باح ن ببياع العقاارات موضاوع احلراساة وتوزياع حصايلة البياع         - 1

علت الورثة حس  النصي  الشارعت لكال واري مساتندا  إىل أحكاام قسا ة      

 املال الشائع برغم من أن الادعوى مان احلاراس القضاائيح يف مواجهاة الورثاة      

باح ن بالبيع واستث ار حصايلة املؤسساة املوضاوعه حتاي احلراساة لصااحلها       

يف النشااا الااذي اارسااه وهااو إاا ياادخل يف أع ااال احلراسااة.جتاوز لنطاااق   

  الدعوى وخروج عن مرمت طلبات اخلصوم ريها.علة  ل .

  

 32 3 (5/1/2021جلسة-ق . أ مدني 15س  2020لسنة  192،191،171)الطعون أرقام   

شط  الدعوى وانقضال ستح يوما دون أن يطل  أحد اخلصوم السري ريها أو  - 2

مل حيضاار الطررااان بعااد السااري ريهااا يرتاا  جاازال اعتبارهااا كاانن ام تكاان.   

ماان قااانون  484ياازول مااا كااان .ااا ماان أثاار يف قطااع التقااادم يف معناات املاااد   

ر شاطبها ومل  املعامالت املدنية. اعتداد احلكم بالادعوى الساابقة والاص تقار    

يثبااي جتديااد السااري ريهااا يف قطااع مااد  عاادم مساااع الاادعوى وقضاااره بااررض  

 الدرع بعدم مساع  الدعوى الراهنة. خطن يف تطبيق القانون. 

  

 534 66 (19/5/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  83)الطعن رقم   

ان وسايلته الوحياد    التزام احملك ة ياجابة دراع اخلصم بند  خبري متات كا   - 3

 حثبات مدعاه. 
  

 620 76 (22/6/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2021لسنة  37)الطعن رقم   

4 - 

 

 

- 

التااازام املساااتنجر للعقاااار بوصااافه املنتفاااع باااه باااندال ضاااريبة القي اااة املضاااارة   

. أسااس  لا     2017لسانة   8املنصوص عليها باملرسوم بقاانون احتاادي رقام    

 وعلته. 

احلكم بررض دعوى الطاعناه باالزام املطعاون ضاده املساتنجر للعاح       قضال  

بااندال ضااريبة القي ااة املضااارة بقالةعاادم وجااود مصاادر اللزامااه بهااا .  الفااة   

 للقانون وخطن يف تطبيقه. 

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

علات االحكاام الصاادر  مان  اان راض       وجو  أن تتصدى  نة طعاون الانقض    - 5

املنازعاااات االجيارياااة للفصااال يف املوضاااوع متااات كاناااي قاااد انتهاااي إىل نقاااض     

 . مثال. 2018لسنة  25من قرار مسو رئي  دائر  القضال  12احلكم. املاد  

  

  
 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم 
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

 الفة الثابي باالوراق الاص تبطال احلكام. هاي حترياأ حمك اة املوضاوع         - 6

 للثابي ماديا ببعض املستندات أو جتاهلها .ا وما هو ثابي ريها. مثال. 
  

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  244)الطعن رقم   

   ااحي أسبا  احلكم تيث ال يبقت بعدها ما حي له . تناقض يبطله. مثال. - 7

 824 99 (18/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  244)الطعن رقم   

   نـظــر الـطـعــن والـحـكــم فـيـ   -6  

جواز الطعن من عدمه. تعلقه بالنظام العام. التزام حمك ة النقض بنن  - 1

 تعرض له بالبحث من تلقال نفسها.
  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

إقامة طعنح بالنقض عن حكم. قبول الطعن الثاني والفصل ريه مرهون بنال  - 2

يكون قد رصل يف الطعن األول. جواز تث أسبا  الطعنح آنذاك وإصدار 

بق القضال بررض أحده ا مانع من قبول الطعن الثاني حكم واحد ريه ا. س

و لو اشت لي صحيفته علت أسبا  تغاير تل  الص تض نتها صحيفة الطعن 

 احملكوم ريه. أساس  ل  وعلته. مثال.

  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

3 - 
 
 
 
- 

ه املنتفع به بندال ضريبة القي ة املضارة التزام املستنجر للعقار بوصف

. أساس  ل   2017لسنة  8املنصوص عليها باملرسوم بقانون احتادي رقم 

 وعلته. 

قضال احلكم بررض دعوى الطاعنه بالزام املطعون ضده املستنجر للعح  

بندال ضريبة القي ة املضارة بقالةعدم وجود مصدر اللزامه بها .  الفة 

 يف تطبيقه.للقانون وخطن 

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

وجو  أن تتصدى  نة طعون النقض علت االحكام الصادر  من  ان رض  - 4

املنازعات االجيارية للفصل يف املوضوع متت كاني قد انتهي إىل نقض 

 . مثال. 2018لسنة  25ل من قرار مسو رئي  دائر  القضا 12احلكم. املاد  

  

 630 78 (29/6/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  5)الطعن رقم   

ال يعياا  احلكاام املطعااون ريااه القصااور يف أساابابه القانونيااة متاات كااان قااد     - 5

انتهاات إىل النتيجااة الصااحيحة. حملك ااة الاانقض أن تنشاا  لااه أساابابا جديااد    

 قضه. مثال. كي ا تصلح بها قضاله دون أن تن

  

 656 81 (30/6/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة  131)الطعن رقم   
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

   أثــر نــقــض الـحـكـم والـتصـدي للمـوضــوع -7  

كاناي األخاري     وجو  إحالة احلكم إىل حمك ة املوضوع بعاد نقضاه متات    - 1

 قد اكتفي باحلكم بعدم قبول الدعوى لررعها قبل األوان. 
  

 107 13 (19/1/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2020لسنة  1074)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

 

- 

نسبية أثر الطعان. مؤداهاا. أال يفياد مان الطعان إال مان ررعاه وال حياتج باه إال          

خلصام مان الطعان املرراوع مان غاريه أو       علت مان رراع علياه. االساتثنال. إرااد  ا     

االحتجاج عليه بالطعن املرروع علت غريه. حاالت  ل . االحكاام الصاادر  يف   

موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضاامن أو يف دعاوى يوجا  القاانون     

 ريها اختصام اش اص معينح. علة  ل .

م رياه دون  مؤدي  ل . صدور احلكام علات مادينح متضاامنح وطعان أحاده      

الباقح يرتت  علات نقاض احلكام بالنسابة للطااعن نقضاه  كاذل  بالنسابة         

 لألخرين ولو مل يطعنوا.   

  

 129 16 (25/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1400، 871)الطعنان رق ا   

نقض احلكم نقضَا كليا . أثاره. اعتبااره كانن مل يكان. يازول وتازول معاه         - 3

املرتتباااة علياااه. ويعاااود اخلصاااوم إىل مراكااازهم الساااابقة علااات    ياااع االثاااار

 صدوره. مثال. 

  

 636 79 (29/6/2021جلسة -ق . أ مدنت 15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رق ا   

نقض احلكم يف جزل منه نتد إىل باقي أجزال احلكام ماا دام مثاة ارتبااا      - 4

احلكاام يف جزئااه املتعلااق  وتبعيااة بااح ا اازل املنقااوض وبقيااة اجزائااه. نقااض    

بالطل  العارض من املدعي عليه باملقاصة القضائية يف طعناه يساتتبع  نقضاه    

يف احلكم الصادر يف الدعوى االصلية من املدعي. أثر  ل  . وجو  احلكم 

بانتهال اخلصومة يف الطعان املقاام مان املادعي طعنااعلت احلكام الصاادر يف        

 الدعوى االصلية.

  

  
 755 92 (1/8/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي 15س  2021لسنة 109،128 )الطعنان رق ا

نقض احلكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي احملكوم علايهم   - 5

للطاعن ولو مل يطعنوا عليه متت كان احلكم قد الزمهم  يعا بالتضاامن.  

 علة  ل . 

  

  
 833 101 (24/8/2021جلسة -جتاريق . أ  15س  2021لسنة 692، 554)الطعنان رق ا 
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 نـقــــض

 نـقــــض

 الصفحة القاعدة

ارتباااا املركااز القااانوني لكاال ماان الطاااعن وطاااعن أخاار يف طعنااه املنضاام.   - 6

نقض احلكم نقضا  كليا  بالنسبة ألحده ا يستتبع نقضه لالخار علاة  لا .    

 مثال. 

  

  
 885 110 (7/9/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة  677،  712)الطعنان رق ا 

   إقــامــة طـعـن  بالـنـقــض عـن حـكـم واحــــد -8  

إقامة طعنح بالنقض عن حكم. قبول الطعن الثاني والفصل ريه مرهون بنال  - 1

يكون قد رصل يف الطعن األول. جواز تث أسبا  الطعنح آنذاك وإصادار  

حااد ريه ااا. ساابق القضااال بااررض أحااده ا مااانع ماان قبااول الطعاان     حكاام وا

الثاني و لو اشت لي صحيفته علات أسابا  تغااير تلا  الاص تضا نتها صاحيفة        

 الطعن احملكوم ريه. أساس  ل  وعلته. مثال. 

  

 307 38 (3/3/2021جلسة -ق . أ مدني ع الي  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

   ـظـر   األحـكـام الصـادرة مـن مـحـكـمـة النـقـضالتمـاس إعـادة الن -9  

الطعن يف أحكام حمك ة النقض بطريق الت ااس إعااد  النظار. شارطه  أن      - 1

يكون احلكام إاا تصادت لاه حمك اة الانقض بالفصال يف موضاوعه وأن         

يبنت االلت اس علت احادى احلااالت املنصاوص عليهاا يف البناود الثالثاة األوىل       

 من قانون احجرالات املدنية.  أساس  ل . 169يف املاد  

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -. أ جتاريق 15س  2020لسنة  58)الت اس إعاد  النظر   

2 - 

 

- 

الغاا  كحالااة ماان حاااالت الت اااس إعاااد  النظاار يف األحكااام الصااادر  ماان    

 حمك ة النقض. مقصوده.

 مثال لتوارر الغ  وقبول الطعن بااللت اس. 

  

 23 2 (5/1/2021جلسة -. أ جتاريق 15س  2020لسنة  58اس إعاد  النظر )الت   

3 - 

 

 

 

- 

جاااواز الطعااان بطرياااق الت ااااس إعااااد  النظااار يف االحكاااام الاااص تصااادرها      

حمك ااة الاانقض  يف أصاال الناازاع. وجااو  ان يبناات االلت اااس علاات احاادى         

 ماان قااانون  169ماان املاااد    3،  2،  1احلاااالت املنصااوص عليهااا يف البنااود   

 احجرالات املدنية. أساس  ل . 

االحكام الصادر  من حمك ة النقض  يف أصال النازاع يف هاذا اخلصاوص.     

 مقصودها . 

  

 678 83 (5/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  16)طل  عدول رقم   
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 ــ هـبـــة نـيــابـــة
 نـيــابـــة

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

- 

- 

 

- 

مان   393،392الدعوى غري املباشر  مقصاودها. شاروطها يف معنات املاادتح     

 قانون املعامالت املدنية. 

 كفاية حتقق وجود الدين دون حلول أجل الورال به.

وجو  إقامة الدائن الدليل علت إحجام مدينه عن املطالبة تقه وأن من شنن 

  ل  أال تكفت حقوقه القائ ة بديونه.

تبار نيابة الدائن عن مدينه يف الدعوى غاري املباشار  نياباة قانونياة ثابتاة لاه       اع

  بن  القانون.

  

 94 11 (18/1/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة  1494)الطعن رقم   

2 - 

- 

- 

 

- 

 

 إجرالات احرالس. تعلقها بالنظام العام.

 احرالس. وجو  أن تتدخل النيابة العامة كطرا منضم يف دعاوى

التاازام قلاام كتااا  احملك ااة املررااوع إليهااا الاادعاوي إخبااار النيابااة كتابااة       

  جرد ررعها. 

صدور احلكم دون تدخل النيابة جيعله باطال  بطالنا  من النظام العاام جياوز   

الدرع به يف أية مرحلة كاني عليها الدعوى. حملك اة الانقض أن تقضاي باه     

 مثال.  من تلقال نفسها. أساس  ل  وعلته.

  

  
 1023 129 (5/10/2021جلسة -ق. أ جتاري  15س  2021لسنة  883)الطعن رقم 

 ) هـ (
 هـبـــة 

عدم جواز انسحا  أثر القانون ا ديد علت ما يكون قد وقع قبل الع ال باه    - 1

ماان إجاارالات أو حتقااق ماان أوضاااع . خضااوع هااذه األوضاااع وتلاا  احجاارالات   

بااه وقااي وقوعهااا. أساااس  لاا  وعلتااه . قضااال     للقااانون الااذي كااان مع ااوال    

احلكاام باابطالن عقااد ا.بااة لعاادم التسااوية بااح الزوجااات و األوالد باارغم ماان 

يف شاان   2005لسانة   28اامها وتسجيلها قبل ساريان الع ال بالقاانون رقام     

منه  ل . خطان يف تطبياق القاانون     62األحوال الش صية والص أوجبي املاد  

 يوج  نقضه. 

  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة  136م طعن رق)ال  

 بطالن كل حتايل علت احكام املرياي بالبيع أو ا.بة أو الوصية أساس  ل . - 2

 مثال البطالن هبه الحد الورثة دون ثبوت مصلحة تستدعت الت ييز. 
  

 1075 137 (26/10/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2021لسنة  136م )الطعن رق  
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 ) و (
 وكــالـــة 

 وكــالـــة

 الصفحة القاعدة

الوكالااة اخلاصااة. تاارد علاات اع ااال التصاارا و أع ااال احدار  علاات السااوال.    - 1

اشت ا.ا علت تواباع الع ال ولوازماه الضارورية ورقاا لطبيعاة األشايال والعارا         

 ع ل. ا اري يف حالة ورودها علت 

  

 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني 15س  2020لسنة  237م )الطعن رق  

2 - 

 

 

 

- 

- 

الوكالة الصادر  من املطعون ضده األول للطاعن ببيع حصته يف العاح حمال   

النزاع الص هي شركة  ات مسؤولية حمدود  لنفسه أو للغاري تكفات باذاتها    

ضاده الثااني. الشاري  الثااني يف     لنفي الغص  عان األخاري يف دعاوى املطعاون     

 العح ا قبل الطاعن بطرده منها. متت كاني تل  الوكالة قائ ة. 

 ثبوت انهال تل  الوكالة يزيل سند الطاعن ومبره يف وضع يده علت العح. 

التحدي  لكيته حلصا  املطعاون ضاده األول  وجا  تلا  الوكالاة. غاري        

نية املقرر  يف قانون الشاركات لنقال   مقبول ما دام مل يت ذ احجرالات القانو

 امللكية وما دامي الرخصة علت حا.ا  السابق. مثال. 

  

  
 207 25 (9/2/2021جلسة -ق . أ مدني  15س  2020لسنة  237)الطعن رقم 

، 924عقااد الوكالااة و شااروا صااحتها و اثرهااا و أنواعهااا. يف معناات املااواد     - 3

 الت املدنية. مثال. من قانون املعام 928، 927، 926، 925
  

 300 37 (2/3/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2020لسنة 1482)الطعن رقم   

4 - 

 

- 

الصفة يف الدعوى. متت تقوم باملادعت  . اسات الص تواررهاا مان عدماه إاا       

 تستقل به حمك ة املوضوع. متت كان سائغا .

ريهام وال  عالقة اخلصوم باوكالئهم. مان شانن اخلصاوم وحادهم. ال جياوز لغ      

لل حك ة أن تتصدى .ذه العالقة من نفسها طاملا مل ينكر صااح  الشانن   

 وكالة وكيلة. مثال. 

  

 326 41 (9/3/2021جلسة-ق . أ جتاري 15س 2020لسنة 1319+1290+1274)الطعون أرقام   

5 - 

- 

 وكالة العقود من صور الوكالة التجارية.

ة التاامح متات ثباي أن الوسايط     وكيل التنمح هو وكيل عقود بالنسبة لشرك

 يتوىل ابرام الصفقات لصاحلها علت وجه االست رار أساس  ل . مثال. 

  

 431 53 (12/4/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  160)الطعن رقم   
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- 

صحيفة الطعان باالنقض موقعاة مان حماام مقباول لل رارعاة         وجو  أن تكون

أماااام حمك اااة الااانقض. جاااواز أن ينيااا  احملاااامت عناااه خطياااا يف احلضاااور    

واملرارعة أو غري  ل  من إجرالات التقاضي حماميا أخار حتاي مساؤوليته ماا     

 مل يكن يف سند التوكيل الصادر إليه ما ننع  ل .

حمك اااة الااانقض متااات كاااان  صاااحة اثيااال الطااااعنح يف اخلصاااومة أماااام  

التوكيل الذي  وجبه وكلهم احملامي األول يتض ن اح ن له بتوكيل الغري 

 نيابة عنه. مثال.

  

 469 58 (27/4/2021جلسة -ق . أ إجيارات  15س  2021لسنة  1)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

 

- 

الطعن بالنقض. وجو  إيداع سند وكالاة احملاامت راراع الطعان عان الطااعن       

 عليه من ا هة الرمسية امل تصة وكذا سند وكالة وكيل الطااعن  مصدقا 

لل حااامي رارااع الطعاان إ ا مل يكاان األول هااو ماان ررااع الطعاان وإمنااا وكاال      

حماميااا غااريه وإال كااان غااري مقبااول. تقضااي بااه احملك ااة ماان تلقااال نفسااها.   

 أساس  ل  وعلته. 

ثبااي صاافة الطعاان بااالنقض نيابااة عاان الشاا   االعتباااري. وجااو  تقااديم مااا ي

إثله القانوني الذي وكال احملاامي راراع الطعان. مثاال يف طعان مان شاركة         

  ات مسؤولية حمدود  غري مقبول. 

  

 744 90 (26/7/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  358)الطعن رقم   

8 - 

 

- 

- 

االتفاق علت التحكيم ال يكون صحيحا إال من له أهلياة التصارا يف احلاق    

 زاع.حمل الن

 حق األصيل إجاز  التصرا الصادر من وكيله الذي جتاوز حدود وكالته.

 احجاز  الالحقة للتصرا كالوكالة السابقة. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   

9 - 

 

 

- 

 

- 

ديثاة  جواز أن تقرر هيئة التحكيم عقد ا لسات من خالل وسائل االتصال احل

والااص ال تتطلاا  حضااور األطااراا بنش اصااهم للجلسااات مااا مل يتفااق األطااراا  

 علت خالا  ل . أساس  ل . 

تقدير هيئة التحكيم للتعاويض والتعاويض عان التااخري يف تقيياد االع اال ري اا        

 يدخل يف سلطتها التقديرية. لي  من أسبا  بطالن حكم التحكيم. 

املؤسا  علات انفاراد أحاد أعضاال هيئاة       النعي املتعلق ببطالن حكم التحكايم  

التحكاايم بتحريااراحلكم الصااادر عاان ا.يئااة أو عاادم اجاارال املداولااة ريااه ماان     

 أعضائها غري مقبول. ما دام  رد قول مرسل مل يثبي باالوراق. 

  

 892 111 (13/9/2021جلسة -ق . أ جتاري  15س  2021لسنة  724)الطعن رقم   
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10 - 

- 

 وجو  توقيع صحيفة الطعن بالنقض من حمام موكل عن الطاعن.

وجااو  أن يصاادر التوكياال لل حااامت الااذي ررااع الطعاان ماان امل ثاال القااانوني   

 للش   االعتباري إ ا كان الطاعن ش صا  اعتباريا . أساس  ل . 

  

 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157)الطعنان رق ا   

اعتبار املصفت هو صاح  الصفة وامل ثل القانوني للشركة إ ا دخلي يف دور  - 11

التصااافية دون املااادير. إقاماااة الطعااان باااالنقض مااان حماااام موكااال مااان مااادير  

 الشركة دون املصفت جيعله قد صدر من غري  ي صفة. غري مقبول.

  

  
 1139 147 (12/12/2021جلسة -ق . أ جتاري 15س  2021لسنة 1224، 1157عنان رق ا )الط
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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

 76 الحتادإمارات ا  ) أ (

 78 إمارة أبوظبي 5 اتفاقية دولية

 82 أمر األداء 6 إثبات

 85 أمر على عريضة 21 إجازة

 88 أهلية 23 أجر

 89 أوامر رئيس الدولة 29 إجراءات

 91 أوراق جتارية 39 أحوال شخصية

 93 إجيار 39 اختصاص

  ) ب ( 50 إرث

 96 بدل 51 أرش

 96 بطالن 51 استئناف

 108 بنوك 57 استثمار

 109 بي  57 اسم جتاري

  ( ت)  58 أسهم

 115 تأم  59 اشخاص اعتبارية

 118 جتزئة 59 إعالن

 119 حتكيم 66 إعالم شرعي

 123 تدليس 66 إفالس

 124 ترقية 68 التزام

 125 تركة  74 التصاق

 125 تزوير 75 التماس إعادة النظر
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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

 176 دائرة الصحة 126 تسجين

 177 دستــور 129 تضامن وتضامم

 177 دعــوة 131 تظلم

 199 دفـــاع  135 تعويض

 201 دفــوع 147 تغرير

 210 ةـــدي 147 تقادم

  ) ر ( 150 تنفيذ

 211 رسـوم قضائيـة 154 توريد

 215 نــره  ) ج (

  ) س ( 155 جزاء تأديبي

 217 سنـد إ ني 155 جنسية

 218 سنـد تنفيـذي  ح ( )

  ( ش)  156 حجز حتفظي

 219 شركات 156 حراسة قضائية

 225 شريعة إسالمية 157 حكم

 225 شيك  ( خ) 

 226 وعــشي 173 خربة

  ) ص ( 174 خدمة مدنية

 227 صـلــح 174 خـطأ

 175 خطاب الضمان
معاشات ومكافآت صندوق 

 التقاعد إلمارة أبوظبي

227 

 229 ريــةصـو  ) د (

   175 دائرة البلدية
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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

 297 قسمـة  ) ض (

 297 اةــضـق 229 ضرائب

 299 ضـاء مستعجنـق 230 ضــرر

 300 قـوة األمر املقضـي 230 ضـمــان

 303 قـوة الشرطـة واألمـن  ) طـ (

 306 قـوة قاهـرة 233 طـعــن

  ) ك ( 246 طـلـب تـصـحـيـح

 307 كـفـالــة 247 طـلـب رجـــــوع

  ) ل ( 248 طـلـب عــــارض

  ) ع (
جلان تسوية املنازعات 

 التأمينية
309 

 309 جلنة فض املنازعات االجيارية 249 عـقــد

  ) م ( 260 عالمة جتاريـة

 311 مـحـامـاة 261 عـمــن

 312 حمكمة املوضوع  ( ) غ

 323 مــرابـحــة 273  ـرامـــة

 324 مـسـكـن شـعـبـي 274  ـــــش

 324 ةـيـ ولـسـم  ) ف (

 328 اشـعـم 276 فصـن تعسفـي

 331 مـقــاصـــة 279 فـوائــد

 331 مـقـاولـة  ) ق (

 332 مكافآة نهاية اخلدمة 282 قانون

 334 مكتب حتض  الدعوة 284 قرار إداري
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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

  ) هـ ( 335 ةـيـكـلـم
موارد بشرية وموظفون 

 عموميون
 385 هـبـــة 340

  ) و ( 352 م سسة جتارية خاصة

 386 وكـالـــة  ) ن (

   353 نظام عام

   365 نقض

   385 نـيــابـــة

 


