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أسباب قرار احملكمة
ابستبعاد الدعوى  ...م.ك .الزاوية من اجلدول
[القاعدة]
املقصود ابلسند يف قانون الرسوم القضائية هو السبب القانوين الذى يؤسس
عليه الطلب ال املستند املؤيِّد له ،أي مصدر االلتزام املستند إليه؛ قد يكون عقدا أو
إرادة منفردة أو فعل غري مشروع أو إثراء بل سبب أو نصا يف القانون؛ حكمة تعدد
الرسوم بعدد الطلبات املستندة إىل أسباب خمتلفة تكمن يف حقيقة انطواء الطلبات على
دعاوى خمتلفة يتطلب كل منها فحصا مستقل؛ تعدد املدعني وتعدد طلباهتم ال يستتبع
لزوما اختلف األسباب القانونية اليت يستندون إليها فتعدد الرسوم املستحقة؛ الفيصل
يف ِّ
كم الرسوم املستحقة هو كم األسباب القانونية اليت تؤسس عليها الطلبات؛ الربط بني

وحودة السبب وماهيته أو وصفه ربط فاسد؛ يكون السبب واحدا إذا كان مفردا له
عناصره القانونية اخلاصة به بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه؛ تكون األسباب خمتلفة
إذا كانت مجعا ال مفردا ،أي لكل منها عناصره القانونية اخلاصة وإن تشاهبت يف طبيعتها
أو يف امسها؛ أتسيس ِّ
كل مدع طلباته على عقده مع صندوق اإلمناء االقتصادي يعين
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة انشئة عن سندات خمتلفة ،ويوجب تقدير الرسم
املستحق عليها ابعتبار ِّ
كل عقد على حدة.
[القرار]
جلسة 2018-3-21
برائسة د .عياد علي درابل القاضي
بعد االطالع على دفع إدارة القضااي نيابة عن املدعى عليهم جبلسة  ...بوجوب
استبعاد الدعوى من اجلدول لعدم سداد الرسوم القضائية املستحقة عليها ،وعلى موقف دفاع
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املدعني يف اجللسة نفسها ،ارأتت احملكمة إصدار قرارها الفاصل يف الدفع مسببا .وإذ تدرك
احملكمة أهنا غري ملزمة بتسبيب هكذا قرار ،فإهنا تفعل اختيارا ملا ملسته أمامها من مشاحة
غري منفكة بشأن هذه املسألة القانونية ،ولتجعل طريف الدعوى على بينة مما محلها على هذا
القرار ،فتقول:
حيث إن أساس االختالف يرجع إىل التخالف يف تفسري النص احلاكم يف األمر،
وهو نص املادة  18من القانون رقم  2لسنة 1371و.ر .بشأن الرسوم القضائية ،ولذا فمن
ِ
فعرض تفسري ِ
كل طرف له ،لتعقب احملكمة ذلك بتفسريها وبقرارها
املفيد االبتداء إبيراده
املبن عليه.
ِ

تنص هذه املادة على أنه" :إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة
معلومة القيمة انشئة عن سند واحد ،يقدر الرسم ابعتبار جمموع الطلبات ،فإذا كانت انشئة
عن سندات خمتلفة ،يقدر الرسم ابعتبار كل سند على حدة".
تفسريه مذكرتَه ،فيما قدم دفاع املدعني صورة حلكم حمكمة
ضمن دفاع املدعى عليهم
َّ
َ
استئناف الزاوية يتضمن تفسريها للنص فيما يبدو أنه حيتج به .وعلى هذا فإن احملكمة
تستحضر التفسريين وتزهنما مبيزان القانون ،منبهة إىل أهنا إذ ُتضع تفسري حمكمة االستئناف
للوزن ،فإهنا تفعل ال من ابب التعقيب على حكم قضائي ،بل من ابب استعارة املدعي
لفحواه ،فتنزله ،من مث ،منزلة تفسريه الشخصي .وهلذا فإن احملكمة يف تقييمها هلذا التفسري
ستدأب على نسبته إليه ال إىل تلك احملكمة.
تشري احملكمة إىل أن جملَبة اللبس والغموض احلاصل تكمن يف املقصود ابلسند
الواحد وابلسندات املختلفة :ما مفهوم السند؟ وما املقصود ابلواحد منه واملختلف؟ ومع
هذا ،صب كل خصم اهتمامه على تعريف لفظ "سند" ال أكثر .فذهب دفاع املدعى عليهم
(مبدي الدفع) إىل القول أبن املقصود به هو املستند اخلاص بكل مدع واملتمثل ،يف الدعوى
املطروحة ،يف حمفظته االستثمارية .وأتسيسا عليه ،فإنه ملا كانت املستندات املادية اليت يستند
إليها املدعون متعددة ،حبسباهنا جمموعة من احملافظ االستثمارية ،لزم تقدير الرسم ابعتبار كل
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حمفظة على حدة .أما دفاع املدعني ،فيقول :إن املقصود ابلسند هو السبب القانوين ،وإن
هذا السبب "هو الواقعة اليت يستمد منها كل خصم احلق يف طلبه ،وهو ال يتغري بتغري األدلة
الواقعية واحلجج القانونية اليت يستند إليها اخلصوم ".ومؤدى هذا ،حسبما فهمته احملكمة ،أنه
ملا كان السبب القانوين الذي بن عليه املدعون دعواهم هو العقد ،فإننا نكون أمام طلبات
مبنية على سبب واحد بصرف النظر عن تعدد األدلة واحلجج املكتوبة ،وهو ما يستلزم
دفعهم رمسا واحدا على الدعوى يف جمملها.
واحملكمة إذ تعمل قواعد تفسري النصوص ،فتفسر النص وفقا للمعىن العادي أللفاظه
يف السياق الذي ورد فيه ،ويف ضوء هدفه والغرض منه ،تبادر برفض ذينك التفسريين على
إطالقهما .وتذهب بداءة إىل أن املقصود ابلسند يف سياق النص ،هو السبب القانوين الذى
يؤسس عليه الطلب ال املستنَد املؤيِد له .أي أنه مصدر االلتزام الذي يستند إليه املدعي يف
َّ
دعواه ضد املدعى عليه .وهو هبذا املعىن قد يكون عقدا أو إرادة منفردة أو فعال غري مشروع
أو إثراء بال سبب أو نصا يف القانون.
التفسري على املعىن الظاهر للنص والذي تفصح عنه الداللة اللغوية
بنت احملكمة هذا
َ

لأللفاظ اليت صيغ هبا .فاستعمال املشرع للفظ "انشئة" ،الذي يعىن منبثقة ومتولدة وانجتة،
يفيد أن الشيء املنشئ أهل لتوليد االلتزام املطالب به .وهذا يقطع يف الداللة على أن
املقصود ابلسند هو السبب القانوين أو ،بعبارة أخرى ،مصدر االلتزام .إذ هذا وحده ،وكما
يفصح امسه ،هو منشأ االلتزامات القانونية املدنية ،وال ميكن ملثل هذه االلتزامات أن تتولد أو
تنبثق عن وثيقة أو واثئق مكتوبة مبجردها .فما الوثيقة ،من حيث األصل ،أكثر من أداة
إثبات لاللتزام الناشئ عن أحد األسباب اليت يعرتف هبا القانون كعلة لرتتيب االلتزامات
االتفاق
القانونية .فإذا كان العقد ،مثال ،مصدرا لاللتزام أو سببا له ،فإن املقصود به هو ذاك
ُ
فرغ فيها هذا االتفاق .فما هذه
بني أطرافه على إحداث آاثر قانونية ،ال الوثيقة اليت قد يُ َّ
الوثيقة يف ذاهتا ابلعقد املنشئ لاللتزام أو املوجد له ،بل االتفا ُق الذي ُد ِون فيها ،وما هي
إذا ،من حيث األصل ،إال جمرد وسيلة إلثباته.
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التفسري اطر ُاد املشرع يف القانون املدين على املزاوجة بني لفظ "انشئة"
مما يساند هذا
َ
وبني أسباب االلتزام ،وذلك يف معرض بيانه لآلاثر املرتتبة عن هذه األسباب يف مواضع
عديدة من القانون املدين .من ذلك نصه على" :فيما يتعلق اباللتزامات الناشئة عن الفعل
الضار" (م" ،)21تسقط ابلتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غري املشروع  ...على
أنه إذا كانت هذه الدعوى انشئة عن جرمية" (م " ،)175ما مل تكن مسئوليته انشئة عن
عمل غري مشروع" (م" ،)199تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة ابنقضاء ثالث سنوات"
(م" ،)200االلتزامات اليت تنشأ مباشرة عن القانون وحده" (م.)201
كما ِ
يدعم ذلك ما صيغت عليه نصوص أخرى تتعلق بسياق مشابه لسياق النص
موضوع التفسري .فهذه املادة  )3(387من القانون املدين تنص على أنه" :إذا اشتملت
الدعوى على طلبات متعددة انشئة عن مصادر متعددة ،جاز اإلثبات ابلبينة يف كل طلب

ال تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات يف جمموعها تزيد على هذه
القيمة ،ولو كان منشؤها عالقات بني اخلصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة "....
وهذه املادة  38من قانون املرافعات تنص على أنه" :إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة

انشئة عن سبب قانوين واحد كان التقدير ابعتبار قيمتها مجلة .فإن كانت انشئة عن
أسباب قانونية خمتلفة كان التقدير ابعتبار قيمة كل منها على حدة ".وهذه املادة  39من
قانون املرافعات تنص على أنه" :إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو
أكثر مبقتضى سبب قانوين واحد ،كان التقدير ابعتبار قيمة املدعى به بتمامه بغري التفات

إىل نصيب كل منهم فيه".
عالوة على ذلك ،يستعمل املشرع لفظ "السند" يف بعض املواضع يف سياق ظاهر
الداللة على أنه مرادف لسبب الدعوى ،كما هو احلال يف نص املادة  71من قانون
املرافعات اليت تنص على أنه" :إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدة أشخاص ووجب وفقا
لقواعد االختصاص احمللي رفعها أمام حماكم خمتلفة ،جاز رفعها إىل احملكمة اليت يقع يف
دائرهتا حمل إقامة أحدهم أو موطنه إذا وجد ارتباط بني الدعاوى من حيث املوضوع أو

السند".
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كل هذه املواد تدلل جبالء عن أن املرجع يف النظر إىل طلبات الدعوى ملعاملتها
كطلب واحد أو طلبات متعددة هو وحدة أو تعدد املصادر أو األسباب القانونية للحق
املطالب به ال املستندات الدالة عليه أو املثبتة له .وال خيفى أن القول بغري هذا ،عالوة على
استعصاء تنفيذه عمليا ،كفيل ابستدراجنا يف بعض احلاالت إىل نتائج شاذة .فقد يقودان،
على سبيل املثال ،إىل فرض رسوم قضائية متعددة بعدد املستندات اليت يقدمها املدعي
الواحد إلثبات حقه يف دعوى تتعدد فيها طلباته ضد املدعى عليه بسبب التزام هذا األخري
الناشئ عن سبب قانوين واحد .وال خيفى بطالن هذه النتيجة اليت ال يقول هبا أحد لظهور
عدم استقامتها.
على أن انتهاء احملكمة إىل تفسري لفظ "سند" على النحو املنصرم ،ال يعن تسليمها
ظ معناه القانوينَّ السليم،
بتفسري دفاع املدعني للنص على إطالقه .فهو وإن أعطى هذا اللف َ
إال أن الظاهر أن تركيزه على مفهوم السند صرف انتباهه عن قراءته يف سياقه املنعوت فيه
بصفيت (الواحد واملختلف) .فقد ورد اللفظ منعوت يف موضعني اثنني من النص مها" :انشئة
عن سند واحد" و" انشئة عن سندات خمتلفة" .وإذا فالكتمال فهم املقصود ،جيب الوقوف
على املعىن الصحيح هلاتني الصفتني .والذي يظهر من تفسري دفاع املدعني أنه ربط بني
ُو ُحودة السبب وماهيته أو وصفهَّ ،
فعد الطلبات انشئة عن سبب قانوين واحد مىت كان نوع
ِ
سبب دعوى
العقد أو
هذا السبب واحدا ،كأن يكون َ
العمل غري املشروع .وهلذا حسب َ
َ
موكليه واحدا متمثال يف العقد ،على الرغم من انفراد كل مدع بعقد مستقل مع املدعى عليه.
تقرر احملكمة فساد هذا الربط لعدم موافقته الفهم السليم للنص .وتسبيبا لذلك،
تستحضر ابدئ األمر احلكمةَ من تعدد الرسوم بتعدد الطلبات املستندة إىل أسباب متعددة،
فتوجزها يف انطواء هذه الطلبات يف احلقيقة على دعاوى خمتلفة يتطلب كل منها فحصا
مستقال .وهلذا فرض املشرع دفع رسم قضائي على كل منها كعوض حتصله الدولة مقابل
االستفادة من مرفق القضاء .وما يصار ،أحياان ،إىل مجع مثل تلك الطلبات يف ملف دعوى
واحدة ،عند تعدد الطالبني ،إال من ابب تبسيط اإلجراءات واختصارها.
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وحيث إن احملكمة يف سبيل إعطائها التفسري الصحيح ،تسلم ابتداء أبن تعدد
تعدد األسباب القانونية اليت يستندون إليها فتَعد َد
املدعني وتعدد طلباهتم ال يستتبع لزوما َ
الرسوم املستحقة .فقد نكون أمام طلبات متعددة بعدد املدعني أو يزيد ،لكن مجيعها يستند
إىل سبب قانوين واحد ،كما هو احلال يف طلب كل مدع أبن يعوضه املدعى عليه مبا
يتناسب مع ما أحلقه به من ضرر بسبب جرميته املرورية نفسها .لكن األمر خيتلف كليا يف
حالة ما إذا كان الضرر الالحق بكل مدع انشئا عن جرمية مرورية خمتلفة عن تلك اليت
أحلقت الضرر بغريه ،وإن كان مقارف مجيع هذه اجلرائم هو املدعى عليه ذاته .إذ يف هذه
احلالة نكون يف احلقيقة أمام دعاوى متعددة متمايزة من حيث اخلصوم واملوضوع ،ويف الوقت
نفسه متغايرة يف أسباهبا البتنائها على أعمال غري مشروعة متعددة ال على عمل واحد،
فتستقل ابلتايل كل منها عن األخرى .واحلال شبيه يف الدعوى املاثلة .فاخلصوم يف دعوى كل
املدعي ذاتُه من جهة ،واملدعى عليهم من جهة مقابلة ،ما معناه أن هؤالء
مدع هم هذا
ُ
اخلصوم خمتلفون ابختالف املدعني؛ إذ ال ارتباط بني هؤالء املدعني من أي وجه يوجب
مجعهم كمدعني يف دعوى واحدة .واحلال نفسه ابلنسبة إىل موضوع ِ
كل دعوى؛ إذ كل
وفاء املدعى عليهم ابلتزاماهتم جتاهه وتعويضه عن التأخري ،فهي إذا موضوعات
يطلب لنفسه َ
سبب دعوى ِ
العنصر الفصل يف مسألة الرسوم ،فهو اآلخر مغاير متاما
كل مدع،
متمايزة .أما ُ
ُ
لسبب دعوى غريه؛ إذ كل يؤسس مطلبه على سبب خاص به يتمثل يف العقد املربم بينه
وبني صندوق اإلمناء االقتصادي (العقد املربم كاتفاق ال كوثيقة مكتوبة) ،وهو عقد ،بال
ريب ،خمتلف بعناصره عن عقد غريه من املدعني مع هذا الصندوق ،ونسب يف آاثره حقوقا
والتزامات الحنصارها يف طرفيه دون غريمها .أي أن عقد ِ
كل مدع هو عقد آخر ابلنسبة لغريه
ومستقل عنه متاما .وهلذا جندان ،يف حقيقة األمر ،أمام دعاوى خمتلفة ال دعوى واحدة ،يف
كل منها مدع يطالب بفحص عناصر دعواه على أساس عقده املربم مع الصندوق املذكور
واحلكم له مبا يطلب ،وذلك من دون أن يكون لعناصر دعوى غريه أو طلباته أي أتثري عليه.
ويتجلى هذا التحصيل بتصور أنه كان إبمكان ِ
كل مدع أن يبدي طلباته يف دعوى يرفعها
مستقلة ابتداء ،ومن دون أن يكون هلذه االستقاللية يف الطلبات والدعوى أي أتثري على
احلكم يف موضوعها.
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ملا كان ذلك ،فإن احملكمة تنتهي إىل تفسري عباريت "انشئة عن سند واحد" و "انشئة
عن سندات خمتلفة" يف حالة تعدد الطلبات ،على أن الفيصل يف ِ
كم الرسوم القضائية
املستحقة هو كم األسباب القانونية اليت يؤسس املدعي أو املدعون تلك الطل ِ
بات عليها .فإذا
أسست على سبب قانوين واحد ،كان الرسم املستحق مفردا ،وإذا أسست على أسباب
قانونية خمتلفة ،تعددت الرسوم بتعدد هذه األسباب .كما تنتهي إىل أن السبب يكون واحدا
إذا كان مفردا له عناصره القانونية اخلاصة به ،وذلك بصرف النظر عن طبيعته أو الوصف
الذي يعطيه له القانون .ويف املقابل ،فإن األسباب تكون خمتلفة إذا كانت متعددة ،أي
كانت مجعا ال مفردا ،أبن كان لكل منها عناصره القانونية اخلاصة وإن تشاهبت يف طبيعتها
أو يف امسها القانوين .وهلذا ،تتعدد الرسوم القضائية إذا كانت سبب هذا الطلب عقدا وسبب
اآلخر عمال غري مشروع ،فيما سبب الثالث نص يف القانون .وابملثل تتعدد الرسوم إذا كانت
ِ
يؤسس عليه.
عقده اخلاص الذي َّ
أسباب الطلبات كلها عقودا مىت كان لكل طلب منها ُ
واألمر نفسه ينطبق على األسباب القانونية األخرى لاللتزام كالعمل غري املشروع والقانون
واإلثراء بال سبب واإلرادة املنفردة.
ملا كان حاصل ما تقدم أن املقصود ابلسند هو السبب القانوين لاللتزام املدعى به،
كل
وأن العربة يف السبب الواحد بذاتيته ال ابمسه أو صفته ،وكان الثابت يف الدعوى املاثلة أن َّ
مدع أسس طلباته على عقده مع صندوق اإلمناء االقتصادي ،فإننا نكون أمام دعوى
مشتملة على طلبات متعددة انشئة عن سندات خمتلفة ،ما الزمه تقدير الرسم املستحق
عليها ابعتبار ِ
كل عقد على حدة .وحيث إنه جرى تقدير الرسم املدفوع يف هذه الدعوى،
بعد قيدها ،ابعتبار جمموع الطلبات ،فإنه هذا التقدير يكون خمالفا للقانون.
وحيث إنه ملا كان ذلك ،وكانت املادة  24من قانون الرسوم القضائية تنص على أن
"تستبعد احملكمة القضية من جدول اجللسة إذا مل تستوف الرسوم املستحقة عليها بعد
قيدها".
هلذه األسباب
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تقرر احملكمة استبعاد الدعوى من جدول اجللسة عمال بنص املادة  24من القانون
رقم  2لسنة 1371و.ر .بشأن الرسوم القضائية.
القاضي
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