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ABSTRACT:	

 

The study aimed to maximizing 
possible protection of public funds, 
protecting creditors and partners alike 
against the actions of the debtor. As 
well as clarifying the responsible court 
to consider the payment of debts action. 

The significant of this study was to 
bring an action to pay debts obligatory 
in case of bankruptcy of the sharing 
company or a deficit in the company’s 
assets at 20% of the company's debts, 
which led the company to a bankruptcy 
then to disturbance of the national and 
global economy. 

The problem of the research was to 
identify how to bring an action to pay 
the debt obligatory of the bankrupt 
company, and the problem’s solution 
centered on the existence of special 
rules of bring an action to pay the debt 
obligatory of the bankrupt company 
differ from the rules that applied to the 
proceedings in general in Civil and 
Commercial Procedures Law. 

The study adopted the comparative, 
analytical and descriptive approach 

according to the law of Yemeni, 
Egyptian and Sudanese companies, and 
it did not mention and describe the legal 
texts, but it worked on analyzing them. 

The study concluded with several 
results, the most important one was: 
The Yemeni and Egyptian commercial 
legislators did not authorize to declare 
board members and managers of the 
bankrupted company in case if they 
failed to pay the debts of the company 
they were sentenced to pay, in violation 
of French legislation, which in such a 
case authorized the declaration of 
settlement or judicial liquidation 
against them if they stopped paying the 
debts. 

The study recommended that 
obligating the Yemeni commercial 
legislator upon the responsibility of the 
board members and withdrawal 
managers before issuing the company's 
bankruptcy, where the bankruptcy was 
based on the deficit in the company's 
assets when they took over the 
management of the company. 
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ي شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر، ص٢٠٠٣د. الضاوي، أحمد السيد،  )١(  .١٨٤م، الوسيط 
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  اإلجراءات الخاصة بدعوى الديون واملحكمة املختصة بها
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  صاحب الصفة يف رفع الدعوى اإللزام بسداد الديون:: املطلب األول
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 .م١٩٩١) لسنة ٣٢) من القانون التجاري اليم رقم (٦٤١/١املادة ( )١(

 .) تجاري يم٦٤٢املادة ( )٢(

 .) تجاري يم٦٤٤( املادة )٣(

 .) تجاري يم٦٤٦/١املادة ( )٤(

 .م١٩٩٢) من قانون اإلفالس السوداني الصادر سنة ٣٢-٣١املواد ( )٥(
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ي، مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن شركة املساهمة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، ص )١(  .٣٤٠د. حرب، محمد سيد رزق متو

 .م١٩٩٩) لسنة ١٧) من القانون التجاري املصري رقم (٥٧٨اري يم واملادة () تج٦٥١املادة ( )٢(

 .) تجاري مصري ٥٧٩) تجاري يم واملادة (٦٥٢املادة ( )٣(

ــي املــواد التجاريــة، الضــرائب ١٦/٣/١٩٩٩قضــائية بتــاريخ  ٦٢لســنة  ٧٣٨انظــر محكمــة الــنقض املصــرية الطعــن  )٤( م املســتحدث مــن أحكــام الــنقض 
ـــ ٩٨أكتـــوبر مـــن أول  ـــي د ١٣م صـــفحة ٣٠/٩/١٩٩٩م ح  ألحكـــام وفقـــاً  واإلفـــالس التجاريـــة م، العقـــود٢٠٠١ محمـــد، محـــرز، أحمـــد. مشـــار إليـــه 

 .٣٧٦ناشر، ص بدون  الجديد، التجارة قانون 
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  :املحكمة املختصة بنظر دعوى دفع الديون: املطلب الثاني
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 .٣٧٦د. محرز، أحمد محمد، مرجع سابق، ص )١(

 .٤٧١ار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية، ص، األوراق التجارية واإلفالس، الناشر د٢٠٠٥د. طه، مصطفى كمال،  )٢(

 .١٨١الثالثة، ص الطبعة السودان، ي اإلفالس دعوى  م، موسوعة٢٠١٠ عبدالقادر، مجاهد،. د )٣(
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ي د. حرب، محمد سيد، مرجع سابق، ص١٠/١١/١٩٨٤ق، جلسة ٥٢، لسنة ١٣١٤الطعن رقم  )١(  .٢٤٨، مشار إليه 

ضـــة دار  املفلســـة، الشـــركة ديـــون  عـــن واملـــديرين اإلدارة مجلـــس أعضـــاء مســـؤولية م،٢٠٠١ الســـيد، عبـــدالرحمن قرمـــان،. د )٢( القـــاهرة،  - العربيـــة ال
 .١٤٦ص

ــ أصــدرت حكــم شــهر اإلفــالس عمــاًل باملــادة ( )٣( ــا نوعيــًا املحكمــة ال ــ تخــتص  ــي حكــم لهــا بــأن "مســائل اإلفــالس ال ) ٥٤وقــد نصــت محكمــة الــنقض 
ـــي  ـــ تكـــون ناشـــئة عـــن شـــهر اإلفـــالس، أو متعلقـــة بـــإدارة التفليســـة، وبوجـــه عـــام جميـــع املنازعـــات املتعلقـــة بـــه، مـــن قـــانون املرافعـــات  الـــدعاوي ال

ـــا تطبيـــق أحكـــام املـــواد الخاصـــة بـــاإلفالس" الطعـــن رقـــم  ـــ يلـــزم الحكـــم ف ـــا قواعـــد ونصـــوص اإلفـــالس، وال ـــ تنطبـــق عل ق، ٦١لســـنة  ٢٧١٧وال
ي د. حرب، محمد سيد، مرجع سابق، صم مشار ٢٠/٥/١٩٩٢تاريخ الجلسة   .٢٤٩إليه 
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  :الحكم باإللزام بسداد الديون: املطلب األول
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 .)٥٦٠املذكرة اإليضاحية لقانون التجارة املصري الجديد املادة ( )١(

 .١٥٠د. قرمان، عبدالرحمن السيد، مرجع سابق، ص )٢(

 .٥١٥د. طه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص )٣(
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  :الطعن يف حكم اإللزام بسداد ديون الشركة املفلسة: املطلب الثاني

אאאאאא
אאא،אאאאKא

Kאאא 
Fא٥٧٩FEאא

אאאאא
א،אKE 

אאאא
Fאאאא٥٦٥L٣אEאא

א)٣(אאאF،
אאאאאא

EאאאאK 

                                                            

 .٣٢١ص ،ناشر م، اإلفالس، بدون ١٩٩٨ إلياس، عيد، املحامي أبو  )١(

ى أبو عيد، إلياس، املرجع السابق، ص )٢(  .وما بعدها ٣١٠أنظر إ

ي القانون املصري رقم ( )٣( ي املواد من (١٩٨٦) لسنة ١٣أنظر قانون املرافعات املدنية والتجارية   .)٢٤٠ - ٢١٩م 
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 .٣٥٩د. محرز، أحمد محمد، مرجع سابق، ص )١(

ـي املـواد املدنيـة والتجاريـة فقهـًا وقضـاء، قضائية  ٤٥) لسنة ٥٢٤م طعن رقم (٤/٤/١٩٧٩نقض  )٢( ي د. إبراهيم سـيد أحمـد، االسـتئناف  مشار إليه 
ي الحــديث األزاريطــة، اإلســكندرية، ص٢٠٠٢طبعــة  ــي نقــض ٥٦٢م، الناشــر املكتــب الجــام ــ   ٤٥س  ٩٣٧م طعــن ١٢/٥/١٩٧٩. وورد نفــس املع

 .٦٦٦والتجارية، نشأة املعارف، الجزء الرابع، ص م، كتاب موسوعة املرافعات املدنية١٩٩٥ي د. طلبه، أنور، 

ى الشركة إفالس أثر  م،٢٠٠٢ السيد، رضا عبدالحميد،. د )٣( ضة دار  الشركاء، ع  .١٦٦القاهرة، ص العربية، ال
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،. د )١( ـــى اإلفـــالس نظـــام م،١٩٩٥ عبـــدالرافع، موســـ  دار  ،)٨٩/٨٥( رقـــم والقـــانون ) ١٤٨/٨٤( رقـــم للقـــانون  تحليليـــة دراســـة الفرنســـية، التجربـــة أيـــن إ
ضة  .٣٥٧العربية، ص ال

ن ( )٢( ــي املــادت ــا القــانون التجــاري املصــري  ) وقــانون املعــامالت التجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املعلــن بالجريــدة الرســمية ســنة ٦٩١، ٦٩٠م
ر  ٢٠هـ ١٤١٤ربيع الثاني  ٤ائتان وخمسة وخمسون املوافق الثالث والعشرون العدد م ن (١٩٩٣سبتم ي املادت  .)٧٩٤، ٧٩٣م 
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ضمانات تنفيذ الحكم باإللزام لسداد الديون والجزاء املترتب : املطلب الثاني
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 .١٢٥د. مجاهد عبدالقادر، مرجع سابق، ص )١(

 .١٧٠د. عبدالرحمن السيد قرمان، مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين عن ديون الشركة املفلسة، مرجع سابق، ص )٢(

ى  ٢٧٧املواد (من  )٣( ، واملواد (من ٢٩٧إ ى  ٢٨٤) من القانون املدني اليم  .) من القانون املدني املصري ٢٩٩إ

، قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري  )٤(  .قانون املرافعات والتنفيذ املدني اليم
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ـي املـواد (مـن  )١( ـي قـانون التجـارة  ـى  ٦٣٢كما أشار ذلك املشرع اللبناني عن جرائم اإلفـالس  ـي قـانون العقوبـات املـواد (مـن ٦٥٠إ ـى  ٦٨٩)، و ) ٧٠٠إ
ـ ـي قـانون العقوبـات حيـث تنـاول هـذه الجـرائم  ـي نصوصـه. كمـا تناولهـا املشـرع األردنـي  ـا  ي املـواد كمـا اكتفـى املشـرع التجـاري املصـري باإلشـارة إل

ى  ٤٣٨(من  ي امل٤٤٢إ ي قانون الشركات   .)٢٥٨-٢٥٧واد (). كما تناولها املشرع السوداني 

 .١٦٨د. رضا السيد عبدالحميد، مرجع سابق، ص )٢(

 .١٥٤إلياس أبو عيد، اإلفالس، مرجع سابق، ص )٣(
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 .٩٨د. مصطفى كمال طه، د. وائل أنور بندق، أصول اإلفالس، مرجع سابق، ص )١(
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، التجـاري  القـانون  ـي واإلفـالس التجاريـة األوراق التجارية، املعامالت أحكام م،٢٠٠٥ عبدهللا، عبدالرحمن شمسان،. د )١( ـ  للطباعـة جـرافكس اليم
 .٢٤٨صنعاء، ص واإلعالن،
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