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 زويــل علــي جــائزة نوبــل فــي العلــوم عــن اختراعــه  أحمــدانبهــر العــالم كلــه بحصــول الــدكتور 

واـلـذي يقســن أصــغر وحــدة زمنـيـة معروفــة ـلـدي الكافــة أال وهــي الثانـيـة إلــي " الفمـتـو ثانـيـة " ل امــلمع

عشــرة أجــزاء ليســتفيد ـبـذلك مجــال البحــث العلمــي فــي كافــة المجــاالت مـثـل اللـيـزك واألبحــاث الطبيــة 

لقد أصبح اختراع زويل بمثابة الحادث الـذي هـز العـالم كلـه وتـم تتويجـه بجـائزة .. معملية الدقيقة وال

 ليكلل فـوز أديـب مصـر العـالمي نجيـب محفـوظ بـنفس الجـائزة قبلهـا بعشـر سـنوات ١٩٩٨نوبل عام 

 .. ١٩٧٨ لتنضــم الجــائزتين إلــي ثالثتهمــا التــي حصــل عليهــا الــرئيس الســادات فــي الســالم ١٩٨٨

واآلن ونحـن نـري أمامنـا العظمـاء الحـائزين .. أن القدر يسوق إلي مصر نوبل كل عشـرة سـنوات وك

والحصـول علـي .. لنطمع أن نري آخرين فـي نيـل الجـائزة " السادات ، محفوظ ، زويل " علي نوبل 

 ليس هو سـدرة المنتهـي ؛ بـل هـو البدايـة نحـو رقـي وتقـدم األمـة والشـعب الـذي – في حده –الجائزة 

اهم في إخراج الرجل ليواجه العالم كله ويبهره باختراع عجز عن مثله كل علمـاء العـالم وصـفوتهم س

!.. وكأنـك يـا أبـو زيـد مـا غزيـت ؟.. وعندما يكتفي العالم بعلمـه أو بجائزتـه فهنـا تـأتي بدايـة النهايـة 

قـمــة النضـــج أمــا مرحـلــة التطبيــق العلـمــي والبحـــث واإلفــادة ـفــي مجـــاالت أخــري لـهــو النجـــاح بعينــه و

رفــض أحمــد زويــل أن يتــرك مصــر ويقطــن أي بلــد فــي العــالم بعــدما فتحــت كــل .. الهرمــي العلمــي 

البـلـدان ذراعيـهـا ـلـه محتفـيـة ومهلـلـة ولكـنـه فضــل بـلـده عـلـي ســائر البـلـدان وـبـدأ بمشــروع جامـعـة زوـيـل 

ظـــاهر وقامـــت الـــدنيا ولـــم تقعـــد وت.. للبحـــث العلمـــي بـــأكتوبر مســـتقطعا أرض بجـــوار جامعـــة النيـــل 

طــالب جامـعـة النـيـل حـتـى أـيـدت محكـمـة القضــاء اإلداري مطـلـبهم بتمـكـين الجامـعـة ـمـن أرض مديـنـة 

لقــد كــان هــذا األمــر شــديد الوقــع عـلـي أذان البحــث العلمــي فــي مصــر والعــالم كلــه .. زوـيـل العلمـيـة 

ومعـنـاه ال مكــان وال مكاـنـه للمجهــود العلمــي عـلـي أرض مصــر وكــل مــن يرتـقـي ذـلـك الســلم علـيـه أن 

مــن جملــه % ١إن الدســتور المصــري الحــالي خصــص .. يهــرب منــه قبلمــا يقــع بــه ويقضــي عليــه 

وكــي ال نصــاب بفوبـيـا .. للتعـلـيم العــام % ٣للتعـلـيم الجــامعي و% ٢الـنـاتج الـقـومي للبحــث العلمــي و

النظرـيـات الـتـي تفتـقـد التطبـيـق ـفـي المجمــل عليـنـا أن نفعــل مــواد الدســتور قـبـل توقفهــا بمســاندة العــالم 

وال يمكــن ألحــد أيمــا كــان علــي وجــه .. جليــل الــدكتور أحمــد زويــل الحــائز علــي نوبــل فــي العلــوم ال

ولكن حتى ال نصـاب بعـدوى الجمـود والتخلـف التـي .. األرض أن يستهين بقدر الجائزة أو بمقدارها 

أصــابتنا فــي العهــد المملــوكي والعثـمــاني ففاقــت علينــا دول أوربــا الـتــي خرجــت مــن عصــور الظـــالم 

 بأننـا تخلفـنـا عــن ١٩اجـأ ـمـع نهضـتنا الحديـثـة الـتـي أشـعلها محـمـد علـي باشــا ـفـي مطلـع الـقـرن أل لنف

حتـــى ال يمـــل الـــدكتور زويـــل مـــن بيروقراطيتنـــا .. ركـــب التقـــدم والبـــون شاســـعة بيننـــا وبـــين الغـــرب 
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ر يجـب أن نغتـنم الفرصـة السـانحة أمامنـا ونـوف" وأنـا مـالي " والروتين المعقد ويصاب بعدوي الفتـور 

ـلـه كــل مــا يتطلـبـه برنامجــه الموضــوع ـفـي مديـنـة فاضــلة هــي بحـثـه العلمــي ؛ كــي نصــبح أمــه كـبـاقي 

ثم أين أحباء زويل ورفقاء الدرب ورجال البحث العلمـي الـذين يـأملون وضـع .. األمم وليس أحسنها 

 .. مصــر علــي الخريطــة العلميــة العالميــة الواســعة الرحبــة وأيــن اإلعــالم الــذي انبــري وراء السياســة

التـي قـال اهللا تعـالي .. ولكـن بـالتوازي معهـا مكانـة العلـم والعلمـاء ! وليست السياسة بالشيء الهين ؟

وهــذا يؤكــد الــوحي اإللهــي فــي مكانــة " إنمــا يخشــي اهللا مــن عبــاده العلمــاء " عنهــا فــي محكــم آياتــه 

ــــذين ال يعلمـــــون.. العلمـــــاء وخلقـنــــاكم فـــــوق بعـــــض درجـــــات  أيهـــــا  .. ال يســـــتوي اـلــــذين يعلمـــــون واـل

هـذا العـالم أمـامكم وهـذا علمـه أمانـه علـيكم وفـي أعنـاقكم فقـد تعلـم فـي : المصريون البواسل الشـدائد 

ـفــإن مســـاندته واجـبــه .. ـمــدارس حكومـيــة وليســـت لـغــات أو حـتــى تجريبـيــة ولكـنــه ـفــاق حجـــم الجمـيــع 

مناصـرة وحقـا جـاءت المـؤازرة وال.. وشحن عزائمه مطلوب ومؤازرته فرض عين وليس فـرض كفايـة 

بمجـلــس العلمـــاء الـــذي قـــرره الـــرئيس السيســـي فـــافرز قواعـــد كيميائيـــة جديـــدة سيســـتفيد منهـــا العامـــل 

والفـــالح ومصـــر كلهـــا لتســـتورد منـــا أوربـــا النظريـــات الفيزيائيـــة المبتكـــرة بعـــد أن صـــدرتها لنـــا عبـــر 

 .م  ١٨٠٥وأتت ثمار ما كنا نرجوه عبر القرون والعقود منذ عهد مصر الحديث .. السنوات 
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 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 ة النقض حمكم

 الدائرة املدنية 

 صحيفة أسباب طعن بالنقض 

 متضمنة طلب بوقف التنفيذ  

 

أودعت هذه الصحيفة قلم كتـاب حمكمـة الـنقض يف يـوم                    املوافـق     

 . وقيدت حتت رقم                    لسنة        قضائية ٢٠١٤/     /

 مت من  وقد

بصـفته وكـيال  -امي بـالنقض احملـ.. محدي أمحد حممد خليفة / تاذ السيد األس

 :عن كال من 

 ........../ السيد  -١

 ........../ السيد  -٢

 ........../ السيدة  -٣

 )طاعنني    (           ..........واملقيمون .. ........../ بوصفهم من ضمن ورثة املرحوم 

 ضــــــــــــــــــد

 ........../ السيد : ال أو

  :وهم.. ........./ باقي ورثة املرحوم : ثانيا 

 ........../ السيدة  -١
 
  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza  عمارة برج الجيزة القبلي–مصر 

٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل   Mobile : 00201098122033–00201222193222-00201004355555 
٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس   ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون   Fax : 0020235729507  Tel : 0020235724444  

                                                                                                                     Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com ريد ا'لكترونيلبا   

 www.HamdyKhalifa.com :  ك 
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 ........../ السيد  -٢

 ........../ السيدة  -٣

 ..........قيمون ومجيعهم ي

 ..........القيمة . –) بشخصها واملدعية أصليا ( ........../ السيدة : ثالثا 

 ) مطعون ضدهم (

 ا علي احلكم وذلك طعن
 عـقـود     الـدائرة –) مأمورـيـة اسـتئناف شـمال الـقـاهرة(الصـادر مـن محكـمـة اسـتئناف القـاهرة 

 : والقاضي منطوقه -/-/-ق بجلسة   لسنة      في االستئناف رقم -

  -: حكمت احملكمة 
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 ومن اجلدير بالذكر
قـد سـبق وأصـدرت عـدة أحكـام غيـر .. أن ذات المحكمة مصـدرة الحكـم الطعـين أنـف الـذكر  

 :منهية للخصومة بيانها كالتالي 

  -/-/- احلكم الصادر جبلسة -١
لســنة      عـلـي بـعـض أسـباب االســتئناف رـقـم - غـيـر السـائغ–ابه اـلـرد والـذي تضــمن ـفـي أسـب 

 وانتهي فـي منطوقـه .. ........../ ق المقام من الطاعن األول حال كونه قيما علي والده المرحـوم 

 :إلي القضاء التالي 

 :حكمت احملكمة 
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  -/-/- احلكم الصادر جبلسة -٢
بتقـديم .. والـذي تضـمن اإلشـارة إلـي طلـب المطعـون ضـدها األخيـرة بـإلزام المسـتأنف آنـذاك  

 بتقديم أصل .. وحيث قام المستأنف آنذاك  ..  للطعن عليه بالتزوير-/-/-أصل العقد المؤرخ 
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 : سبب وغيره من األسباب فلهذا ال.. ذلك العقد 

 :قررت احملكمة 
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   -/-/- احلكم الصادر جبلسة -٣
ي الـدفع بعـدم اختصـاص علـ - الغيـر السـائغ والغيـر سـديد –والذي تضمن فـي أسـبابه الـرد  

علي الدفع بعدم قبول الـدعوى لرفعهـا علـي ، وكذا الـرد  .. محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى

 :لذلك فقد قضت بأن .. وكذا تضمن قبول توجيه اليمين الحاسمة  .. غير ذي صفة

 :حكمت احملكمة 
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 ـمـن ـقـانون المرافعـات ـفـإن هــذا الطـعـن يشــمل ٢٥٣ٕواعـمـاال للفـقـرة األخـيـرة مـن الـمـادة .. هـذا  

 .جميع األحكام أنفة الذكر السيما وأن أي من تلك األحكام قد قبل صراحة 

 كما يشمل الطعن أيضا 

 احلكم الصادر من حمكمة أول درجة 

  الصادر من
لســنة  مــدني    فــي الــدعوى رقــم –مــدني كلــي    الــدائرة –محكمــة شــمال القــاهرة االبتدائيــة  

 : والقاضي منطوقه -/-/-والصادر بجلسة .. كلي 

 :حكمت احملكمة 

..��א0/#`�#������#���4^�א��'# م����������−/−/−�،���−/−/−�<�م���8ذ���5_�א0(�^�א�[2\������7

..��א�#`�d 5�#04��4�2 eو���c�5����#�>0א0�א5)�א� !�7Iو��8bو�<��L8�I#6��aא����

א�%<# ن��(��#/����c�#5א0#�א0F�^�)��#�0�'�(���������L#�5��/0�(5:אم�א�%<# ن�!#��fאKول��������

����0�'�;i\Kא��[�!�(�����������������^	�#��
��\��4#��L#�0א�m#CKص�وאk0# א#0F�^#��،�?j:אم�א��#

�;i\Kد_�0/�%< ن�!�]��א���n� >�����,�
0*�7�o�./)�..........�

 



                                

 

٩

 الوقائع 
����א��زאع�א��א�ن��
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مـا .. .......... مـن الشـركة ........../  ابتاعـت السـيدة -/-/-بموجب عقدي بيع مـؤرخين  -١

هــــاتين ) المرحــــوم (-/-/-وبموجــــب عـقـــدي البـيـــع الـمـــؤرخين .. هــــو الشــــقتين محــــل الـنـــزاع 

ليـدون ) المطعـون ضـدها األخيـرة(مسـتعيرا أسـم زوجتـه .. ........../ الشقتين مـن السـيدة 

وظـروف . .حيـث حالـت ظـروف المرحـوم " .. المشـتري"صوريا فـي عقـد البيـع فـي خانـة 

 .تجارته وأعماله دون كتابة عقدي شرائه لهاتين الشقتين باسمه آنذاك 

فثـمـة ـمـانع أدـبـي ـحـال ..  زوجــة للمرحــوم.. وحـيـث كاـنـت المطـعـون ضـدها األخـيـرة .. هـذا  -٢

إال أن وجــود وكاـلـة رســمية  .. ـمـن األوـلـيدون حصــول األخـيـر عـلـي ورـقـة الضــد الالزـمـة 

لســنة    والمقيـدة ـبـرقم ) المرحــوم(عامـة صــادرة عـن المطـعـون ضـدها األخـيـرة لصــالح زوجهـا 

عــن أي ) لنفســه أو للغـيـر(والتــي تـبـيح لــه البـيـع وكافــة المصــرفات .. توثـيـق مصــر الجدـيـدة 

ال يتمسـك .. لمرحـوم ومن ثم فـإن وجـود هـذه الوكالـة جعلـت ا.. من أمالك زوجته المذكورة 

 .فهو يستطيع استعادة ملكه وقتما يشاء ) المؤكدة للصورية(بورقة الضد 

بصـــفته وكـــيال عـــن زوجـتــه مـنــه  -/-/- فقـــد حـــرر المرحـــوم عـقــد البـيــع المـــؤرخ –وبالفعـــل  -٣

 ا يحقا ومستند.. ومنذ هذا التاريخ بات المرحوم .. بصفته الشخصية .. إليه .. المذكورة 

 .حل التداعي وله كامل حق التصرف فيها كيفما يشاء مالك للشقتين م

 قــــام ببيــــع هــــاتين الشــــقتين لمــــن -/-/- ، -/-/-وهــــو مــــا قــــد كــــان حيــــث أنــــه بتــــاريخي  -٤

الذي حـاز عينـي التـداعي الحيـازة الهادئـة المسـتقرة ) المطعون ضده األول (........../يدعي

 .منذ شرائه إياهما 

... عــون ضــدها األخـيـرة الــدعوى المبـتـدأة رقــم  أقامــت المط٢٠١٠إال أـنـه فــي غضــون عــام  -٥

  :وطلبت في ختامها الحكم –مدني كلي شمال القاهرة لسنه   
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١٠

 وحيث تداولت تلك الدعوى باجللسات 
 عدلت محكمة أول درجة سبب الدعوى دون مسوغ من القانون والتفتـت عـن -/-/-وبجلسة  

وأصــدرت .. وأوجــه الــدفاع المبــداة منــه كافــة مســتندات مــورث الطــاعنين وعــن كافــة الــدفوع 

 .حكمها االبتدائي أنف الذكر 

) الطـاعن األول( نجلـه.. أمـام محكمـة الدرجـة األولـي .. وحيـث كـان يمثـل المرحـوم .. هـذا  -٦

) مــال(أســرة مدينــة نصــر   ســنة    لالــذي كــان معينــا قيمــا علــي والــده بموجــب القــرار رقــم 

التــي جعلتــه غيــر .. زهــايمر واألمــراض األخــرى بمــرض ال.. وذلــك لثبــوت إصــابة المرحــوم 

 .قادر علي إدارة أمواله 

وحيــث لــم يــرتض الطــاعن األول بصــفته قيمــا علــي والــده .. وبالبنــاء علــي مــا تقــدم جميعــه  -٧

 األمر الذي حدا به نحو استئنافه بموجب االستئناف .. الحكم االبتدائي المذكور ) آنذاك(

 ) .الياالطعين حكمه ح( ق   لسنة    رقم 

 وحيث تداول هذا االستئناف جبلساته 
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فقد التفتت محكمة الحكم الطعين عن الـدالئل التـي ثبتـت لـديها مـن .. ورغم ما تقدم .. هذا  -٨

كمـــا التفـتــت عـــن المســـتندات الـتــي تـقــدم بهـــا ممـثــل .. وســـائل اإلثـبــات الســـابق القضـــاء بهـــا 

 خــــــاطئ وانحرـفـــــت بصــــــحيح واقـعـــــات الـنـــــزاع وحصــــــلتها عـلـــــي نحــــــو.. ـمـــــورث الطــــــاعنين 

والــذي جــاء معيبــا ومخالفــا .. منتهيــة إلــي إصــدارها الحكــم الطعــين آنــف الــذكر .. ومعيــب 

.. للـقــانون وقاصـــرا ـفــي تســـبيبه ومفســـدا ـفــي اســـتدالله وأخـــل إخـــالال جســـيما بحـقــوق اـلــدفاع 

 لوجـــود خطـــأ ونـقــص جســـيم ـفــي أســـماء الخصـــوم بـطــالنوذـلــك كـلــه فضـــال عمـــا شـــابه مـــن 

وهــو مــا لــم يجــد معــه الطــاعنين .. ٕهــذا القضــاء والغائــه وصــفاتهم يســلس حتمــا نحــو نقــض 

 :مناصا سوي الطعن عليه بطريق النقض مستندين في ذلك إلي األسباب اآلتية 

 

 



                                

 

١١

 أسباب الطعن 

بطالن احلكم الطعني ملا شابه من خطأ جسيم ونقص يف أمسـاء اخلصـوم : السبب األول 

طع بعـدم إملـام حمكمـة من شأنه التشكك يف حقيقة اتصاهلم باخلصومة ومبا يق

 .احلكم الطعني بأوراق الدعوى وعناصرها املثبتة لديها 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٨فقد نصت الفقرة األخرية من املادة .. بداية 
 والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، .....  

 .يترتب عليه بطالن الحكم القضاة الذين أصدورا الحكم ، وكذا عدم بيان أسماء وصفاتهم 

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 اـلـذي أن اـلـنقص أو الخطــأ ـفـي أســماء الخصــوم وصــفاتهممــن المقــرر ـفـي قضــاء اـلـنقض  

يكــون مــن شــأنه التشــكيك ـفـي حقيـقـة الخصــم واتصــاله بالخصــومة المــرددة ـفـي اـلـدعوى يعتـبـر نقصــا 

  .ويترتب عليه بطالن الحكم من قانون المرافعات ١٧٨ مما قصدته المادة وخطأ جسيم

 )٢٥/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٣٧الطعن رقم (

 )١٨/٥/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٧٨٩الطعن رقم (

 )١٨/٥/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٠٨٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ون المرافعـــات إذ أوجـبــت أن  مـــن ـقــان١٧٨مـــن المـقــرر ـفــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن المـــادة  

يتضــمن الحكــم بـيـان أســماء الخصــوم وصــفاتهم إنمــا قصــدت ـبـذلك التعــرف بأشــخاص وصــفات مــن 

 حـتـى ال تعريفـا نافيـا للجهالـة أو اللـبستتـردد بيـنهم الخصـوم فـي الـدعوى التـي يصـدر فيهـا الحـكـم 

 .يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه 

 )٢٦/١/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ٣٧٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

.. ........../ الســيدضــد . ........../ وكــان الثابــت أن الــدعوى المبتــدأة أقيمــت مــن الســيدة  

أسـرة مديـنـة   لسـنة   ولصـفة األخيـر قـيم عـلـي والـده بموجـب القـرار رقـم .. ممـثال فـي شـخص نجلـه 

 ) .مال(نصر 

 وعقب صدور احلكم االبتدائي .. هذا 

  ق  لسنة   بصفته قيما علي والده االستئناف رقم ........../ أقام السيد .. الدعوى في هذه  



                                

 

١٢

 .طعنا علي الحكم االبتدائي أنف الذكر 

 إال أنه وأثناء تداول ذلك االستئناف باجللسات 

 ........../ تويف إيل رمحة اهللا تعايل املرحوم 

  -/-/-بتاريخ 
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 ) .المدعية أصليا(  زوجته       ........../  السيدة -

 .أبن      ........../  السيد -

 .أبن       ........../  السيد -

 .أبن      ........../  السيد -

 .أبنه       ........../  السيدة -

 .أبنه       ........../  السيدة -

 وبالبناء علي ما تقدم .. هذا 
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 . صفتها الشخصية كمدعية لملكية عيني التداعي :أولهما 

 ) . عليه أصليا المدعي(صفتها وريثة شرعية للمرحوم : ثانيهما 

 ليس هذا فحسب 
فعـقـب وـفـاة األخـيـر إـلـي ) المــدعي أصــليا وزوجهــا(فلكــون اـلـدعوى المبـتـدأة داـئـرة ـبـين زوجــين 

ومـن ثـم متمسـك بوجـود االسـتئناف ما بـين مؤيـد لوالـده ، ) الورثـة(أنقسم أنجاله .. رحمة اهللا تعالي 

ه ، وـمـن ـثـم يعـارض االـسـتمرار ـفـي ومـا ـبـين مؤـيـد لوالدتـ.. واسـتمراره طعنـا عـلـي حكـم أول درجــة 

 .االستئناف 

 

 

 



                                

 

١٣

 وإزاء مجاع ما تقدم فقد مت تصحيح شكل االستئناف 

  )املطعون يف حكمه(

 وذلك بأن 

 .كوريثة للمرحوم .. بصفتها الجديدة .. ........../ تم اختصام السيدة  -١

  .لفاكمستأنفين للحكم االبتدائي المشار إليه ستم إدخال الطاعنين محل مورثهم  -٢

وذلـك كلـه بموجـب  .. وهم المطعون ضدهم ثانيا كمستأنف ضدهمتم اختصام باقي الورثة  -٣

 -/-/-بتـــاريخ .. صـــحيفة تصـــحيح أودعـــت وتأشـــر بهـــا فـــي جـــدول المحكمـــة االســـتئنافية 

 .قدمت لعدالة المحكمة مصدرة الحكم الطعين .. وعقب إعالنها قانونا 

 وعلي الرغم مما تقدم مجيعه .. هذا 
وتضـارب مـع ..  أتـي الحكـم الطعـين معيبـا بـالنقص والخطـأ الجسـيم فـي أسـماء الخصـوم فقد 

وذـلـك كـلـه عـلـي نحــو  .. وخـلـط ـمـا ـبـين المســتأنفين والمســتأنف ضــدهمنفســه ـفـي هــذا الخصــوص 

 .يدعو للتشكيك في صفات الخصوم واتصالهم بالدعوى بما يسلس به إلي حد البطالن 

 فالثابت أوال 

.. ........../ ق مرفــــوع مــــن  لســــنة     أورد خطــــأ بــــأن االســــتئناف رقــــم أن الحكــــم الطعــــين 

 .أسرة مدينة نصر أول   لسنة   بموجب القرار ) المحجور عليه(بصفته قيم علي والده 

 يف حني 
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 كما أن الثابت ثانيا 

.. بوصف أنهـا مـن ضـمن ورثـة المرحـوم .. ........../ أن الحكم الطعين أورد اسم السيدة  

 .فقط 

 ومل يوردها 
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١٤

 والثابت ثالثا  
أن الحكـــم الطعـــين قـــد شـــابه خطـــأ جســـيم فـــي أســـماء الخصـــوم حينمـــا زعـــم بـــأن االســـتئناف  

 .بصفته قيم علي والده .. .......... باسم

 يزال علي قيد احلياة وهذا يعني بأن احملجور عليه ال 

ورـثــة المرـحــوم ) ٢( ........../ الســيد ) ١(ثــم يـعــود ليقــرر ـبــأن هـــذا االســتئناف مـقــام ضـــد  

ــــذي شـــــاب الحكـــــم الطعـــــين فيمـــــا يخـــــص أســـــماء !!!!! ؟؟؟ وهـــــو مـــــا يؤكـــــد التضـــــارب والتـنــــاقض اـل

 !. بوفاته ؟يقرر.. وتارة أخري ".. علي قيد الحياة" .. يزعم بأن المحجور عليه فتارة .. الخصوم 

 وكذا الثابت رابعا 
فإنـــه علـــي نحـــو مـــا ثبـــت مـــن صـــحيفة تصـــحيح شـــكل .. أنـــه عـــالوة علـــي جمـــاع مـــا تقـــدم  

يبتغـــون إلغـــاء حكـــم أول مســـتأنفين .. ........../ فقـــد أصـــبح بعـــض ورثـــة المرحـــوم .. االســـتئناف 

اف وتأييــد درجــة ، واـلـبعض األخــر مــن الورثــة أصــبحوا مســتأنف ضــدهم يرغبــون فــي رفــض االســتئن

 .حكم أول درجة 

 ورغم ذلك 
هــــم ..  ليـقـــرر ـبـــأن جمـيـــع ورـثـــة المرحــــوم –بخـطـــأ جـســـيم واضــــح  –ـيـــأتي الحـكـــم الطـعـــين 

 . وذلك علي خالف الحقيقة !!!!مستأنف ضدهم ؟؟؟

 ولعل خري دليل علي خطأ هذا احلكم الطعني 

حسـبما زعـم الحكـم ( يعتبروا مسـتأنف ضـدهم.. ........../ أنه إذا كان جميع ورثة المرحـوم  

 !!!. ؟؟فمن يكون إذن المستأنف)  الطعين

 كما أن الثابت خامسا
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 ملا كان ذلك 
ومن جمله ما تقدم وبالبناء عليه يتجلي ظاهرا مـدي مـا شـاب الحكـم الطعـين مـن بطـالن لمـا  

ثبت فيه من نقـص وخطـأ جسـيم فـي أسـماء الخصـوم وصـفاتهم مـن شـأنه التشـكيك فـي حقيقـة هـؤالء 

 شـأنه أيضـا التجهيـل بمـن يوصـف مـنهم ومـن.. الخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في الـدعوى 
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بأـنـــه مســــتأنف أو مســــتأنف ضــــده وـكـــان هــــذا التجهـيـــل يرجــــع إـلـــي عــــدم تعرـيـــف الحـكـــم ألشخاصــــه 

فضال عن إسقاط الحكم ألسم الطاعن الثاني تماما ولم يورده في .. التعريف النافي للجهالة واللبس 

 .ينا بطالنه والقضاء بنقضه وذلك كله يجعل الحكم الطعين مخالفا للقانون متع.. مدوناته 

احلكم الطعـني وكـذا األحكـام السـابقة عليـه والصـادرة مـن احملكمـة : لسبب الثاني ا

االستئنافية أخطـأت يف تطبيـق القـانون وخالفـت قواعـد االختصـاص القيمـي 

وذلك مبـا جيعلهـا معيبـة متعينـا نقضـها علـي .. وقواعد االختصاص النوعي 

 .وجهني 

 الوجه األول 

 خـالف قواعـد االختصـاص -/-/-م الصادر من حمكمة االستئناف بتـاريخ احلك

وذلـك بـأن .. القيمي فيما خيص الطلب األول من طلبات الـدعوى املبتـدأة 

رفض الدفع بعدم اختصاص حمكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى مبقولة ال 

سند هلا وال دليل عليها وهي أن مضي حمكمـة أول درجـة يف نظـر الـدعوى 

وهـذا حمـض .. اده أنها قررت قيمـة الـدعوى مبـا يـدخل يف اختصاصـها مف

ال يصـلح .. اجتهاد من عنديات احلكم الطعني مل يشر إليه حكـم أول درجـة 

 .سندا لرفض الدفع املشار إليه 

  من قانون املرافعات علي أن ٣٧فقد نصت املادة .. بداية 
 :يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي  

الـتــي يرجـــع فـــي تقـــدير قيمتهـــا إلـــي قيمـــة العقـــار يكـــون تقـــدير هـــذه القيمـــة باعتبـــار اـلــدعاوى  -١

خمســمائة مـثـل مــن قيـمـة الضــريبة األصــلية المربوطــة علـيـه إذا كــان العـقـار مبنـيـا ، ـفـإن كــان 

 .من األراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة األصلية 

 .ريبة قدرت المحكمة قيمته فإذا كان العقار غير مربوط عليه ض

 ملا كان ذلك 
المتعلقـة " وكـان الجـدير بالـذكر أن محكمـة أول درجـة لـم تبحـث قواعـد االختصـاص القيمـي  

حيث أن الدفع المبدي بعدم اختصاصـها ابتـداءا بنظـر الـدعوى .. من قريب أو بعيد " بالنظام العام 

 .وانعقاد االختصاص لمحكمة مصر الجديدة الجزئية 
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  يبدي أمام حمكمة أول درجة مل
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 وهو األمر الذي يؤكد 
خــوض محكمــة أول درجــة فــي "  القائــل بــأن -/-/-الحكــم االســتئنافي الصــادر بجلســة أن  

بحــث موضـــوع اـلــدعوى والفصـــل فـيــه مـفــاده أنـهــا قــدرت قيـمــة اـلــدعوى بـمــا ـيــدخل ـفــي نصـــاب 

 " .اختصاصها 

��و��ول������و�����

حـيــث أن محكمـــة أول درجـــة ـلــم تـقــم ببحـــث عمـــا إذا كاـنــت اـلــدعوى ـتــدخل ـفــي اختصاصـــها  

ولم تكن علي بينه من أمر أن العقار الكائنـة بـه الشـقتين ..  عدمه وأهملت ذلك تماما ني مالقيم

حتـى يمكـن القـول بأنهـا قـررت قيمـه الـدعوى ضـمنا  .. محل التداعي لم تربط ضريبته العقارية بعد

 ) .حسبما يزعم الحكم الطعين(

 هذا من ناحية 
) المشـار إليـه( زعـم الحكـم الطعـين فـإن محكمـة أول درجـة لـم تشـر إلـي.. ومن ناحية أخـري  

فلــم تقــرر بأنهــا قــررت قيمــة الــدعوى ورأت بأنهــا تــدخل فــي اختصاصــها .. مــن قريــب أو بعيــد 

ــه ضـــريبة .. القيـمــي  ــار ـلــيس ـل ــث أـنــه مشـــروط بثـبــوت أن العـق ــيس لـهــا أن تفـعــل ذـلــك حـي وـل

 ٣٦وح المـادة  وبوضـ قررتهـا..بل أن لهذا التقـدير قواعـد وأصـول .. ليس هذا فحسب .. مربوطة 

 :من قانون المرافعات بقولها بأن 

تـقـدير قيمــة اـلـدعوى باعتبارهــا ـيـوم رـفـع اـلـدعوى وـيـدخل ـفـي التقــدير مــا يكــون مســتحقا يومـئـذ  

مــن الفواـئـد والتعويضــات والمصــاريف وغيرهــا مــن الملحقــات المـقـدرة القيمــة ، وكــذا طـلـب مــا يســتجد 

  .من األجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها

وـفــي جمـيــع األحـــوال يعـتــد بقيمـــة البـنــاء أو الغـــراس إذا طلـبــت إزالـتــه ، ويكـــون التـقــدير عـلــي  

 .أساس أخر طلبات الخصوم 

 كما قررت حمكمة النقض املوقرة صراحة بأن 

  مادة – سلطتها في تقدير قيمة العقار –محكمة الموضوع  
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  أن يثـبـت عـلـي وجــه اليـقـين أن العـقـار– شــرطه – مرافـعـات ٣٧/١

وأن يكون التقـدير مسـتمدا مـن عناصـر غير مربوط عليه ضريبة 

ــوم رـفــع  ــدير بـي ــد ـفــي التـق ــاألوراق وأن يعـت ــت ـب لهـــا أصـــلها الثاـب

 . مرافعات ٣٦مادة . الدعوى 
 )ق٥٥ لسنة ٢٥٨٠ الطعن رقم ٢٩/١٢/١٩٨٨نقض (

 ومن ثم 
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 وهو ما مل تراعيه حمكمة احلكم الطعني 
مقـــررة بقاـلــه ال ســـند لهـــا ـبــاألوراق وال القـــانون وال تعـــدو أن تكـــون محـــض اجتهـــاد فاســـد مـــن  

زاعمـــة ـبــأن محكمـــة أول درجـــة بتصـــديها لموضـــوع اـلــدعوى مباشـــرة دون الوـقــوف عـلــي .. عـنــدياتها 

  .وهذا تعسف واضح في االستنتاج!! أنها قدرتها بما يدخل في اختصاصها قيمة الدعوى مفاده 

 والسؤال هنا 
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 ذلك أن حديث القانون يف هذا الشأن 

يقول بأن تصدي محكمة أول درجـة لموضـوع الـدعوى مباشـرة  

لهـــا أصـــل ٕ الـــدعوى واقامـــة الـــدالئل التـــي دون الوقـــوف علـــي قيمـــة

يعـيـب .. ثاـبـت ـبـاألوراق عـلـي أنهــا ـتـدخل فــي اختصاصــها القيمــي 

 المتعلقة بالنظام (حكمها بمخالفة قواعد االختصاص القيمي 
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 ) .العام
 وحيث حاولت حمكمة احلكم الطعني .. هذا 

د خالـفـت صــحيح تبرـيـر خطــأ حـكـم أول درجــة ـبـدال ـمـن عالجــه وتصــويبه فإنـهـا تـكـون ـبـذلك ـقـ 

 .القانون وأخطأت في تطبيقه علي نحو يعيب حكمها ويتعين نقضه 

 ذلك أن أحكام النقض تواترت علي أن 
 مرافعــــات أن مســــألة االختصــــاص القيمــــي تعتبــــر قائمــــة فــــي ١٠٩لمــــا كــــان مــــؤدي المــــادة  

الخصــــومة ومطروحــــة دائمــــا علــــي محكمــــة الموضــــوع وعليهــــا أن تقضــــي مــــن تلقــــاء نفســــها بعــــدم 

 .صاصها اخت

 )٥/٥/١٩٩٢ ق جلسة ٥٨ لسنة ٤٢٨الطعن (

 الوجه الثاني

خالف قواعد االختصاص النوعي املتعلق بالنظام العـام طعون فيه احلكم امل

أن ذلـك .. فيما خيص طلب التسليم املبدي مـن املطعـون ضـدها األخـرية 

وإذ ـخـالف احلـكـم .. الطـلـب ـختـتص ـبـه احملكـمـة اجلزئـيـة دون ـسـواها ـهـذا 

 .ذلك فإنه يكون معيب باخلطأ يف تطبيق القانون الطعني 

  من قانون املرافعات علي أن ٤٣فقد نصت املادة .. بداية 
نتهائيـا إذا لـم اتختص محكمة المواد الجزائية كـذلك بـالحكم ابتـدائيا مهمـا تكـن قيمـة الـدعوى و 

 : تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي 

  .................الدعاوى المتعلقة باالنتفاع بالمياه -١

 ............دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات  -٢

 .دعاوى قسمة المال الشائع  -٣

 .الدعاوى المتعلقة بالمطالبة باألجور والمرتبات وتحديدها  -٤

 .دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها  -٥

 .دعاوي تسليم العقارات  -٦

 ملا كان ذلك 
بـيــان عـلــي أوراق الـتــداعي وعـلــي األخـــص منهـــا صـــحيفة وبتطبـيــق المفـــاهيم القانونـيــة أنفـــة ال 

 .. يتضح أنها تضمنت عدة طلبات أصلية مستقلة عن بعضها البعض .. افتتاح الدعوى المبتدأة 
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 :إذ أوردت المطالبة باآلتي 

 .... -/-/- ، -/-/-بطالن عقدي البيع المؤرخين : أوال 

المطعـــون ضـــدها (اعي إلـــي المدعيـــة إلـــزام المطعـــون ضـــده األول بتســـليم شـــقتي التـــد: ثانيـــا 

 ) .األخيرة 

 : ................ ثالثا 

 ومن ثم يتضح 
" طلـب التسـليم" لـذلك فـإن .. أن كل طلب من الطلبات أنفة الذكر مستقل تماما عن األخر  

إذ تخــتص بــه المحــاكم الجزائيــة .. أنــف الــذكر يخــرج عــن االختصــاص النــوعي للمحــاكم االبتدائيــة 

ٕبمـــا ـكــان يتعـــين عـــدم التصـــدي إلـيــه واحالـتــه إـلــي .. دون ســـواها وأـيــا كاـنــت قيمـتــه ) ونـبــنص الـقــان(
 .المحكمة الجزئية للفصل فيه 

 وال ينال من ذلك 
من أن التسليم أثـر مـن أثـار .. ما زعمته محكمة الحكم الطعين وقبلها محكمة أول درجة  

وـيـنم ـعـن ..  قاصــر ومعـيـب  ذـلـك أن ـهـذا الـقـول-/-/- ، -/-/-ـعـدم نـفـاذ العـقـدين الـمـؤرخين 

 .عدم بحث ودراسة أوراق التداعي والوقوف علي عناصرها 

 فالثابت أن تسلسل ملكية شقتي التداعي 

 علي حنو ما أسفرت عنه األوراق

 من ظاهرها كالتايل 
كاـنــت تمتـلــك شـــركة .. شـــهر عـقــاري مصـــر الجدـيــدة    بموجـــب العـقــد المســـجل تحـــت رـقــم  -١

 .العقار الكائنة به عين التداعي المقاولون العرب لالستثمار 

شــقتي الـتـداعي مــن شــركة .. ........../  اشــترت الســيدة -/-/-بموجــب العقــدين المــؤرخين  -٢

 .المقاولون 

مـــــن ) صـــــوريا( ابتاعـــــت المطعـــــون ضـــــدها األخيـــــرة -/-/-وبموجـــــب العقـــــدين المـــــؤرخين  -٣

 . الشقتين محل التداعي ........../ السيدة
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ببـيـع الشــقتين إـلـي المطعــون ..   ـقـام المرحــوم-/-/- ، -/-/-وبموجــب العـقـدين المــؤرخين  -٥

 .ضده األول 
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 ووفقا هلذا الرتتيب .. هذا 
 وعلي الفرض الجدلي بصحة ما زعمه الحكم الطعين من عدم نفاذ العقدين األخيرين  

ـفـإن ) وهــو أـمـر ننـكـر صـحته تماـمـا(حــق المطـعـون ضـدها األخـيـرة  ـفـي -/-/- ، -/-/-المـؤرخين 

أن تعـود ملكيـة األعيـان محـل النـزاع إلـي ) وفقـا للترتيـب المـذكور سـلفا(األثر المترتب علي ذلـك 

  .-/-/-المرحوم المالك لها بموجب العقد المؤرخ 

 ومن ثم يكون طلب التسليم 
 حيــث أنــه -/-/- ، -/-/-ن المــؤرخين ال يترتــب علــي طلــب اإلبطــال أو عــدم نفــاذ العقــدي 

يعـود بنـا إلـي العقـد السـابق لهمـا مباشـرة .. بفرض إبطال هذين العقدين أو القضاء بعدم نفاذهمـا 

ــك المرحـــوم المـــؤرخ  ــد تمـل ممـــا ال يجـــوز للمطعـــون ضـــدها األخيـــرة المطالبـــة  .. -/-/-وهـــو عـق

 .بالتسليم 

  وبانفصال الطلب األول من طلبات الدعوى املبتداة

 )التسليم(عن الطلب الثاني 

يجعل األخير مستقل تماما وغير تابع لـألول ممـا يقطـع بعـدم اختصـاص المحكمـة االبتدائيـة  

 مـــن قـــانون ٤٣/٦بالفصـــل فيـــه النعقـــاد االختصـــاص وانحصـــاره فـــي المحـــاكم الجزئيـــة وفقـــا للمـــادة 

 .المرافعات 

 ملا كان ما تقدم 
األمــر الــذي .. د االختصــاص النــوعي وأهــدرها وكــان الحكــم الطعــين قــد خــالف جمــاع قواعــ 

 .ٕبما يتعين نقضه والغائه .. يجعله معيبا بالخطأ في تطبيق القانون 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
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 )١/٢/١٩٩٥ ق جلسة ٦٣ لسنة ٧٨٣٨الطعن رقم (
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ـث  ـدعوى وأوراقهــ: الســبب الثاـل ـات اـل ـق يف االحاطــة بواقـع ـني أخـف ـم الطـع ا احلـك

ومـسـتنداتها ـمبـا يـسـلس إيل قـصـوره املبـطـل يف التـسـبيب ـمبـا جيعـلـه ـجـديرا 

 بالنقض 

 : من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة . بداية 
 .ٕيجب أن تشمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة  

  علي أن ٣ ، ١٧٨/٢كما نصت املادة 
كـم علـي عـرض مجمـل لوقـائع الـدعوى ، ثـم طلبـات الخصـوم كما يجب أن يشـتمل الح.....  

، وخالصـــة مـــوجزة لـــدفوعهم ودفـــاعهم الجـــوهري ، ورأي النيابـــة ثـــم تـــذكر بعـــد ذلـــك أســـباب الحكـــم 

 .ومنطوقه 

ـنقض أو الخطــأ الجســيم ـفـي أســماء الخصــوم  والقصــور ـفـي أســباب الحـكـم الواقعـيـة ، واـل

 .يترتب عليه بطالن الحكم ..... و

 ن املستقر عليه يف قضاء النقض أن وحيث أنه مل
المقــرر فــي قضــاء محكمــة الــنقض أن الحكــم يجــب أن يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمــئن المطلــع  

علـيــه إـلــي أن المحكمـــة ـقــد محصـــت األدـلــة الـتــي ـقــدمت إليهـــا وحصـــلت منـهــا مـــا ـتــؤدي إلـيــه وذـلــك 

 .وى عن بصر وبصيرةباستعراض هذه األدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدع

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل الحكـــم الطعـــين ومـــا ســـبقه مـــن أحكـــام صـــدرت عـــن ذات المحكمـــة  

يتضــح أن جميعهــا يغيــب عنهــا االطمئنــان الواجــب .. االســتئنافية وصــدرت عــن محكمــة أول درجــة 

 محكمـــة الموضـــوع بـــدرجتيها قـــد محصـــت األدلـــة المقدمـــة إليهـــا تـــوافره لـــدي المطلـــع عليهـــا إلـــي أن

 .ٕواخضاعها للبحث والدراسة وصوال لغاية األمر منها 
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 ول الوجه األ

حنـو ينحـدر بـه إيل حـد طعني يف أسبابه الواقعية وذلك علـي احلكم القصور 

البطالن حينما تساند يف قضائه علي اليمني احلامسة التي مل تنصـب علـي 

واقعة حتسم النزاع وإمنا جاءت علي جمرد عنصر مـن عناصـره ودليـل علـي 

 .أدلته مبا ال جيوز أن ينحسم بها النزاع 

 فإن الثابت أن أحكام النقض قد تواترت علي أن 
علي صورية العقـود ألنـه يترتـب علـي حلـف أحـد طرفـي العقـد ونكـول اليمين الحاسمة ال ترد  

الطــرف األخــر تجزـئـة الصــورية ومــن غـيـر التصــور أن يكــون العـقـد صــوريا بالنســبة ـلـي أحــد عاقدـيـه 

ذلـك أن الغايـة مـن اليمـين الحاسـمة هـي حسـم النـزاع .. وغير صـوري بالنسـبة إلـي العاقـد األخـر 

 قاطعـة فـي النـواع بحيـث يترتـب علـي أدائهـا تحديـد مصـير فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلـف

 .الدعوى قبوال أو رفضا 

 )٢٦/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٧١ لسنة ٦٠٨٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 أن الحكـــم الصـــادر بنـــاء علـــي اليمـــين - فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة -إذا كـــان مـــن المقـــرر  

ـبــأي طرـيــق مـــن طـــرق الطعـــن عـلــي الحاســـمة ـلــه ـقــوة الشـــيء المقضـــي فـيــه ، وال يقـبــل الطعـــن فـيــه 

إال أن شرط ذلك أال يكون الطعن مبنيا علي مـدي جـواز اليمـين أو تعلقهـا بالـدعوى أو األحكام ، 

 فإن بني الطعن علـي أي مـن هـذه الوجـوه –بطالن في اإلجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها 

 . كان جائزا –

 )١٨/١٢/٢٠٠٢ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٠٣٢الطعن رقم (

 كان ذلك ملا 
نـفــة اـلــذكر عـلــي أوراق الـنــزاع اـلــراهن ومـــدونات الحكـــم الطعـــين أوبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة  

يتضــح وبجــالء أن اليمــين الحاســمة التــي اتخــذ منهــا الحكــم الطعــين ركيــزة وحيــده لقضــائه قــد شــابها 

تسـبيبه متعينـا العديد من العيـوب الجوهريـة التـي لـم يفطـن إليهـا الحكـم بمـا يعيبـه ويجعلـه قاصـرا فـي 

 :نقضه لما شابه من عيوب نوضحها علي النحو التالي 
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 العيب األول 
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 هذا 
بطلــب .. اعنين الــذي أبــدي طلــب لتوجيــه اليمــين قــد ســبقها وحيــث أن الثابــت أن وكيــل الطــ 

 وهو طلب .. جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى 

  "������H##	א0<�##��2و�L##��$����##�##0)���##&�\##Uא��وزא2;�א0<##�ل���0## م��Fو2אق�Kא�L##0�'*
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 مـــن شـــأن تحقـيــق هـــذا الطـلــب الجـــوهري أـنــه سيتضـــح لعداـلــة محكمـــة الموضـــوع عـــدم وكـــان

  قيميا بنظر الدعوى وهو ما كان – وهو أمر متعلق بالنظام العام –اختصاص محكمة أول درجة 

 .سيؤدي إلي بطالن الحكم االبتدائي 

  ظاهرا ومن ثم يتجلي
مدي جوهرية هذا الطلب مما كان يجب علي محكمة الحكم الطعين االسـتجابة إليـه وتحقيقـه  

 .قبل اللجوء لليمين الحاسمة .. وصوال لغاية األمر منه 

 ذلك أما وأنها مل تفعل 
األمــــر اـلـــذي يعـيـــب توجيههــــا لليمــــين الحاســــمة ـبـــل ويبطـلـــه وتعمــــدها عــــدم تحقـيـــق عناصــــر  

 .مطروحة منها التداعي واألدلة ال

 العيب الثاني 
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
.. شخصــيا ) آـنـذاك(ـقـد تعمــدت االلتفــات عــن هــذا التـنـازل الصــريح الصــادر عــن المســتأنف 

يصــدر عــن الوكـيـل ـفـإذا ـكـان ـمـا .. ماضــية فــي توجيههــا ، غـيـر عابـئـة بمــا يبدـيـه المــذكور بشــأنها 

ينصرف أثره إلي األصيل إال أن ذلك مشروط بعدم اعتراض أو تنازل األصـيل بشخصـه عمـا قـرره 

 .الوكيل 

 وهو ما قد كان 
إال .. عن طلب توجيه اليمين الذي لم يوافق عليه ابتـداءا  بشخصهفقد تنازل الطاعن األول  

ـه كــان بعــد ) خــالف الواقــععلــي (أن محكمــة الحكــم الطعــين قــد التفتــت عــن ذلــك بــالقول  ـأن تنازـل ـب

 .حلف اليمين 

 وهذا أمر غري مقبول وغري معقول عقال 

وهــــو مــــن " المســــتأنف"ذلــــك أن الطــــاعن األول كــــان آنــــذاك  

ـــــة المحكمــــــة  ـــــي عداـل ثــــــم يــــــأتي دور المســــــتأنف " أوال" يتحــــــدث إـل

 !!.ضدهم
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 وهو األمر الذي يؤكد بطالن 
توجيـه هـذه اليـمـين وبطـالن أي دلـيـل قـد يســتمد منهـا وبالـتـالي بطـالن الحـكـم الطعـين المســتند  

 .إليها وحدها 

 العيب الثالث 
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 بداية 
بعــدم القبــول .. الــدعوى المبتــدأة المقامــة مــن المطعــون ضــدها األخيــرة .. فقــد دفــع المرحــوم 

 .لرفعها من غير ذي صفه والنعدام سندها في الواقع والقانون 

 وذلك تأسيسا 
الحقيقي والفعلي لعيني التداعي وأن ورود اسـم المطعـون ضـدها األخيـرة فـي علي أنه المالك 

حيـث اسـتعار أسـمها ليـدون فـي خانـة المشـتري بـدال منـه كان صوريا  -/-/-عقدي البيع المؤرخين 

 .لظروف أحاطت بالتعاقد آنذاك 

 وحتقيقا هلذا الدفع 
علـي أن يكـون نصـها .. خيـرة فقد قام أحد وكيلي المذكور بتوجيه اليمين للمطعون ضدها األ 

 :كالتالي 
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 وبهذه الصيغة يتضح
اليمـين إن صـحت ينهـار الـدفع المبـدي بصـورية ورود اسـم المطعـون أن من شأن حلف هـذه  

 ) .بفرض صحة ذلك (-/-/-ضدها األخيرة في عقدي البيع المؤرخين 

 ولكن ال ينحسم بها النزاع 

ومــن (أن هـنـاك مــن األدـلـة األخــرى الـتـي ســاقها المرحــوم ذـلـك  

وعلـي األخـص منهـا وجـود .. علي انعدام سند هذه الدعوى ) يمثله

 المؤكــــد علــــي ملكيتــــه للشــــقتين محــــل -/-/- البيــــع المــــؤرخ عقــــد

 .التداعي 
 وهو ما التفتت عنه حمكمة احلكم الطعني 

 وكان لزاما علي محكمة .. واكتفت باليمين الباطلة المذكورة التي لم ينحسم بها النزاع  



                                

 

٢٦

عوى وبحـث وأن تستكمل نظـر الـد..  استبعاد الدفع بالصورية فقـط – علي أكثر تقدير –الموضوع 

أمـا وأنهـا لـم تفعـل األمـر الـذي يعيـب حكمهـا  .. وتمحيص أدلتها األخرى وصـوال لوجـه الحـق فيهـا

 .بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيبه 

 وهذا عني 

 ما قررته حمكمة النقض املوقرة بقوهلا 

�$##��*,##�=�אV)/��(##0F�L##�5�%0##��� ,�##��אF−/−/−��7��##0ن�e##�ن�א��##��א60##�د�2"� 

��ط�������−א��0�LZ/�%< ن�!�]������'��وאr`]��א����א�%<# ن����–�وא0`_�*���������4=�א

���##V��'�"�L##��<دون�*ن��<##�ض�א�R##0��0##�-��،�وذ�f�##�'و�L##��5##��د�	א60##�د���2(## ل�(

א5�H���0/)�א����א��K�L� 6m/0�(Vد�L#0א�#$�4#��L#�5�%0א-�4و��#��א����������T)�� ,���א�7��0

������̂ ��و�8#�دB%���V)/��LIb�(/5��������������fن����5א0(�#I#6��d 5�#0א�n#	2�2�#א#�0:אع�وG���..�����#�� #[و

�&�)��.�<�&�א����א�%< ن�	������H�)%��"��%Yא��0� ن�وא6�0 �2"�א0

 )١٨/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة٢٠٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان هناك قبل توجيه اليمـين العديـد مـن الطلبـات واألدلـة والمسـتندات التـي كـان يجـب علـي  

      وعلــي األخــص منهــا ذلــك العقــد الـمــؤرخ.. مــة الموضــوع التصــدي إليهــا وقــول كلمتهــا فيهــا محك

للشــقتين محــل التــداعي وهــو العقــد الــذي لــم تطعــن عليــه ..  المؤكــد علــي ملكيــة المرحــوم -/-/-

بثمــة مطعــن بمــا يؤكــد صــحته ونـفـاذه وســريان أـثـاره ـفـي إثـبـات ) أو غيرهــا(المطعــون ضــدها األخـيـرة 

 .سند الدعوى المبتدأة من الواقع أو القانون انعدام 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
التي مـن .. ومضت نحو توجيه اليمين .. قد التفتت عن هذا العقد وغيره من األدلة األخرى  

وهــو مــا يعـيـب الحكــم .. واتخــذت منهــا ركـيـزة وحـيـدة لقضــائها .. المؤكــد أنهــا ـلـم تكــن حاســمة للـنـزاع 

 . القانون والقصور المبطل في التسبيب بالخطأ في تطبيق

 

 

 

 



                                

 

٢٧

 ثاني الوجه ال

 ،    -/-/-طعني يف تسبيبه حينما قـرر بـأن العقـدين املـؤرخني احلكم القصور 

) كبـائع( رغم ثبوت صدورهما عـن املرحـوم" بيع ملك الغري "  ميثالن -/-/-

مـام  املقـدم أصـله أ-/-/-وهو املالك لعيني التداعي مبوجب العقـد املـؤرخ 

احملكمة االستئنافية إال أنها أهملته والتفتت عنه دون حبث أثاره يف إسقاط 

 .الزعم ببيع ملك الغري 

 نصت علي أن ..  من القانون املدني ٤٦٦ذلك أن املادة 
إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال يمكن جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ويكـون  . ١

 .لي عقار سجل العقد أو لم يسجل األمر كذلك ولو وقع البيع ع

 .وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد . ٢

 ومن صريح هذا النص يتضح
ال تسـري وال تطبـق إال إذا ثبـت أن البـائع لـيس مالكـا " بيع ملك الغيـر " ٕأن قواعد واجراءات  

 .رم هذا التصرف ولم يوافق عليه ولم يجزه للعين المبيعة وأن لها مالك أخر لم يب
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  من القانون املدني تقول بأن ٨٠٢أن املادة ذلك 

لمالـــــك الشـــــيء وحـــــده ، فـــــي حـــــدود القـــــانون حـــــق اســـــتعمال  

 .فيه والتصرف واستغالله 
 ملا كان ذلك 

يتضــــح وبجــــالء أن .. وبتطبيــــق المفــــاهيم القانونيــــة أنفــــة الــــذكر علــــي أوراق النــــزاع الــــراهن  

المرحـوم اثـبـت أمـام محكـمـة الموضـوع عــدم صـحة ـمـا زعمتـه المطـعـون ضـدها األخـيـرة مـن أـنـه غـيـر 

بـيــع " ا يتضـــمن) -/-/- ، -/-/-(ماـلــك لشـــقتي الـتــداعي وأن العقـــدين المطعـــون فيهمـــا المـــؤرخين 

 الـذي يؤكـد تملكـه -/-/-وقـد أثبـت المرحـوم المـذكور ذلـك مـن خـالل العقـد المـؤرخ .. " ملك الغير 

 .ألعيان التداعي 

 



                                

 

٢٨

 وحيث استقر الفقه علي أن .. هذا 

إذا ثبـتــت الملكـيــة للـبــائع ـفــإن تصـــرفه يكـــون صـــحيحا وناـفــذا وال  

لكيتــه لمجــرد ادعــاء غيــر م" بيــع ملــك الغيــر " تطبيــق لهــذه القاعــدة 

 .للعين المبيعة 
 ) وما بعدها٢٢٣ الجزء الرابع ص – الوسيط –السنهوري / د(

 وال شك من صحة هذا العقد 
ذلـــك أنـــه قـــدم فـــي مواجـهـــة المطعـــون ضـــدها األخيـــرة ووكيلهـــا وـلـــم يـــتم الطعـــن عليـــه بثـمـــة  

 .النزاع لشقتي .. األمر الذي يؤكد صحته ونفاذه وسريان أثاره في ثبوت تملك الموحوم .. مطعن 

 وعليه يكون قيامه ببيع 
 -/-/- ، -/-/-هــــاتين الشــــقتين إلــــي المطعــــون ضــــده األول بموجــــب العقــــدين المــــؤرخين  

 .يواكبا صحيح الواقع والقانون وال ينطبق عليه وصف بيع ملك الغير 

 ملا كان ذلك
 ومـا -/-/-وكان الحكم الطعين قد انتهي إلي ما قضي بـه دون االلتفـات إلـي العقـد المـؤرخ  

األمـر الـذي يؤكـد قصـور هـذا الحكـم فـي .. يؤكده من صدور العقـدين المطعـون عليهمـا مـن المالـك 

اإللمــام بعناصــر الــدعوى واألدلــة المطروحــة فيهــا بمــا يجعلــه معيبــا بالقصــور المبطــل فــي التســبيب 

 .جديرا بالنقض واإللغاء 

 لثالوجه الثا

يل أن الـدعوى املبتـدأة قصور احلكم الطعـني يف التسـبيب لعـدم فطنتـه إ

أقيمت من غري ذي صـفه ذلـك أن املطعـون ضـدها األخـرية ليسـت مالكـه 

الـذي اسـتعار اسـم .. لشقتي التداعي بل املالك احلقيقي هلا هو املرحـوم 

ليدون صـوريا يف خانـة املشـرتي يف عقـدي ) املطعون ضدها األخرية(زوجته 

 صـحيح ولـيس بيـع ملـك  مما يؤكد أن بيعه للشقتني-/-/-البيع املؤرخني 

 .الغري 

 وذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إال تطبيقا لقواعد الصورية فإن العالقة بين الموكل  



                                

 

٢٩

والمسخر يحكمها العقد الحقيقي الـذي يسـري فيمـا بينهمـا وبالتـالي فعلـي مـن يـدعي بقيامهـا أن يثبـت 

ن اإلثبـــات طبقـــا للقواعـــد العامـــة واألصـــل فيهـــا أنـــه ال يجـــوز إثبـــات عكـــس مـــا أثبـــت وجودهـــا ويكـــو

بالكتاـبــة إال بالكتاـبــة أو مـــا يـقــوم مقامهـــا، إال إذا وجـــد مـــانع أدـبــي يحـــول دون الحصـــول عـلــي دلـيــل 

لمــا ..  مــن ـقـانون اإلثـبـات ٦٣كـتـابي ، فيجــوز ـفـي هــذه الحاـلـة ، إثباـتـه بكاـفـة الطــرق إعمــاال للمــادة 

وكـــان الطـــاعن قـــد تمســـك أمـــام محكمـــة الموضـــوع بشـــرائه لشـــقة النـــزاع مســـتعيرا اســـم .. ك كـــان ذلـــ

المطعـون ضـدها األوـلـي تهربـا ـمـن ديـون مســتحقة عليـه ، وأـنـه يقـيم بتـلـك الشـقة باعتـبـاره مشـتريا لـهـا 

وقـدم تـدليال علـي ذلـك بعـض إيصــاالت بسـداد جـزء مـن ثمـن شــقة النـزاع ، وبمـا يفيـد مديونيتـه لبـنـك 

د وضـع الشـركة المملوكـة لـه تحـت الحراسـة ، وكـان الطـاعن قـد تمسـك أيضـا بوجـود مـانع مصـر بعـ

أدـبــي حـــال بيـنــه وـبــين الحصـــول ـمــن المطـعــون ضـــدها األوـلــي عـلــي دلـيــل كـتــابي ، وكاـنــت محكـمــة 

االستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهري وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانـت عالقـة 

ضــدها األولــي مــن واقــع وظــروف الــدعوى ومالبســاتها تعتبــر كافيــة لتقــوم مانعــا الطــاعن بــالمطعون 

أدبيا يحول دون الحصول علي دليل كتـابي تمهيـدا إلجابـة الطـاعن إلـي طلبـه بإثبـات حقيقـة العالقـة 

العقدية بينهما بالبينة واكتفت بما أورته في حكمها المطعون عليه من قيام الطـاعن بـدفع ثمـن الشـقة 

صحته ال يؤثر في ثبوت الملكية للمطعون ضدها األولـي ، وهـو مـا ال يصـلح ردا علـي علي فرض 

دفــاع الطــاعن الــذي لــو صــح لكــان مــن شــأنه أن يغيــر وجــه النظــر فــي الــدعوى فإنــه يكــون مشــوبا 

 .بالقصور واإلخالل بحقوق الدفاع بما يوجب نقضه 

 )١٢٩ألول ص  الجزء ا٣٦ السنة ١٦/١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٤ لسنة ٧٣٢الطعن رقم (

 نكما قضي بأ
ـمـن يعـيـر أســمه ـلـيس إال وكــيال عـمـن أعــاره وتعامـلـه ـمـع الغـيـر ال يغـيـر مــن عالقـتـه بالموكــل  

شيئا فهو كسائر الوكالء ال يفترق عنهم إال في أن وكاله مسـتترة فكـأن الشـأن شـأنه فـي الظـاهر مـع 

شــراء ال يكتســب شــيئا مــن أنــه فــي الواقــع شــأن الموكــل وينبــئ علــي ذلــك أن الوكيــل المســتتر فــي ال

 .الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلي األصيل 

 )١٢٠١ ص ٣ ق س ٤٩ لسنة ٦٤٥٨ الطعن رقم ٢٤/٤/١٩٨٠نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية سالفة الذكر علـي واقعـات وأوراق التـداعي الماثـل  

 واللذين تضمنا علي سبيل االسـتعارة اسـم المطعـون ضـدها -/-/- صورية العقدين المؤرخين ظاهرا

وذلك إلخفاء اسم وشـخص المرحـوم وذلـك لظروفـه الماديـة آنـذاك .. األخيرة كمشترية لعين التداعي 



                                

 

٣٠

حيث كان مدينا لعـدة أشـخاص وجهـات جعلتـه يسـتعير أسـم زوجتـه ويدونـه فـي خانـة المشـتري لعـين 

  .التداعي

 ملا كان ذلك 
وحيث أن المطعون ضدها األخيرة كانت زوجـة للمرحـوم وبقبولهـا إعارتـه اسـمها وتدوينـه فـي 

وهـــو مـــا حـــال بيـنــه وبـــين .. العقـــد لســـتر أســـمه فهـــي كاـنــت تظـــن أنهـــا تســـدي خدمـــة ومعـــروف ـلــه 

 .حصوله علي ورقة ضد تلغي هذين العقدين وتعيد له الملكية في الظاهر 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦٣فقد نصت املادة 
 .يجوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي  

  إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي -أ

 واملانع األدبي 
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 ) وما بعدها ٢٧٩ ص ١٩٨٣الدناصوري ، وعكاز الطبعة الثالثة /  المستشار –علي قانون اإلثبات التعليق (

 ويف ذات اخلصوص استقرت أحكام النقض علي أن 
تـقـــدير المــــانع األدـبـــي مــــن الحصــــول عـلـــي الكتاـبـــة مــــن المســــائل الـتـــي تســــتقل بهــــا محكمــــة  

 . كان ذلك مبنيا علي أسباب سائغة ىالموضوع بغير معقب مت

 )٣٥ ص ٢١ مجموعة المكتب الفني سنة ٨/١/١٩٧١نقض (

 )٤٥٥ ص ١٣ سنة ١٢/٤/١٩٦٢نقض (

 كما قضي بأن 
 من قانون اإلثبات تبـيح إثبـات عقـد الوكالـة بالبينـة فـي حالـة وجـود ٦٣من المقرر أن المادة  

مــانع أدبــي لــدي صــاحب الحــق فــي الحصــول علــي ســند كتــابي ممــن تعاقــد معــه ، وأن المــانع كمــا 
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كون ماديا يجوز أن يكون أدبيا ، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده فـي جميـع األحـوال يـدخل فـي ي

 رأي القاضـي مـن ظـروف الـدعوى أن لعالقـة األبـوة ىسلطة قاضي الموضـوع بـال رقابـة عليـه ، فمتـ

 علـي بين الطاعن والمـدعي بـالحقوق المدنيـة قيـام هـذا المـانع وقبـل إثبـات الوكالـة بالبينـة فـال معقـب

رأـيـه ـفـي ذـلـك ، وذـلـك أن تـقـدير الـمـانع ـمـن الحصــول عـلـي الكتاـبـة ـمـن أـمـور الموضــوع الـتـي تفصــل 

 قامــت المحكمــة بقيــام هــذا ىفيهــا المحكمــة وجــودا أو عــدما تبعــا لوقــائع كــل دعــوى ومالبســاتها ومتــ

 .قض المانع بناء علي ما تذكره في حكمها من أسباب فال تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة الن

 )١٢٧٠ ص ٤٦ س ١١/١٢/١٩٩٥ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٦٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
هـي .. طعـون ضـدها األخيـرة كانـت وكان الثابت من خالل أوراق التـداعي ومسـتنداته أن الم 

لمرحوم أبان شرائه لعيني التـداعي وبقبولهـا إعارتـه اسـمها لتدوينـه صـوريا فـي خانـه المشـتري زوجة ل

 .فهي كانت تظن أنها تقوم بشيء يخدم مصالحه .. خصه عن ذلك العقد آنذاك إلخفاء اسمه وش

 ومن ثم 

التوقـيــع منـهــا المرحـــوم فقــد ـكــان ـمــن المســـتحيل أدبـيــا أن يطـلــب  

 .علي ورقة ضد 
 ليس هذا كل شيء 

 لصـاحل خريةبل أن وجود توكيل عام رمسي شامل صادر من املستأنف ضدها األ

ر لدي اطمئنان األخري مـن أنـه يسـتطيع نقـل ملكيـة كان حمل اعتبااملرحوم زوجها 

 الشقتني حمل التداعي المسه وقتما يشاء 
صـادر عـن المطعـون ضـدها .. أن ثمة وكالـه رسـمية عامـة .. فالثابت بأوراق النزاع الراهن 

 .األخيرة لصالح زوجها المذكور 

 وهذه الوكالة

 للغيــر تبــيح لــه إبــرام كافــة التصــرفات وأهمهــا البيــع لنفســه أو 

 .طعون ضدها األخيرة ألي شيء تملكه الم
 لذلك

 ألنه يستطيع أن يعيد إليه أمالكه في .. كانت هذه الوكالة مصدر اطمئنان لدي المرحوم  
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فضــال عــن المــانع .. وهــو مــا جعـلـه غـيـر مستمســكا بالحصــول عـلـي ورـقـة الضــد .. أي وـقـت يشــاء 

 .األدبي كما قدمنا 

 ملانع وتلك الصورية ووجود ا.. هذا 

 من احلصول علي ورقة ضد 
نفاذا للحكم التمهيدي الصادر عن المحكمـة مصـدرة الحكـم .. أثبتها المرحوم بشهادة الشهود  

 :واللذين أكدا علي أن  حيث أنها استمعت إلي شاهدي المرحوم المذكور -/-/-الطعين بجلسة 

وe#�ن�'���e.�.�����#6ن���#��0א0<���4#���#א�e�#k?��#^�א0(�# ¦�وא�#�0א-&����������������..�א��' م�� 
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 ملا كان ذلك 
ومن خالل أقوال الشاهدين سالفي الذكر يتجلي واضحا صـورية العقـدين اللـذين تتشـدق بهمـا  

 . وأنها في الحقيقة ليست مالكه لهاتين الشقتين -/-/-المطعون ضدها المؤرخين

 وهو ما جيعل دعواها املبتدأة 
لعينـي الـتـداعي وأن الماـلـك الحقيـقـي مقامـة ـمـن غـيـر ذي صــفة ذلـك أن رافعتـهـا ليســت مالـكـه  

وجـود : والثاني  -/-/-صورية العقدين المـؤرخين : األول .. لسببين .. والظاهر لهما هو المرحوم 

 . الذي يؤكد تملك األخير لهاتين الشقتين -/-/–العقد المؤرخ 

 وحيث مل تفطن حمكمة املوضوع ملا تقدم مجيعه 
ل درجة ومزاعم المطعون ضدها األخيـرة األمـر الـذي  حكم أو– بال سند –وطرحته وسايرت  

 .يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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 رابع للقصور الوجه ال

قـصـور احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب حينـمـا ـغـض الـطـرف متاـمـا ـعـن عـقـد 

رحوم والذي يبـيح لـه الصادر من املطعون ضدها األخرية لصاحل امل. .الوكالة 

 الـذي نقـل -/-/-البيع لنفسه وللغري والذي استعمله يف حترير العقد املـؤرخ 

كما أن ذلك احلكم غض الطرف عن أثار الوكالـة .. ملكية عيني التداعي إليه 

وأن تصرف الوكيل يضاف إيل األصيل وال جيوز له التنصـل منـه طاملـا كـان يف 

 .حدود الوكالة 

  من التقنني املدني علي أن ٧١٣صت املادة فقد ن.. بداية 
 الخاصــة بالنياـبـة ـفـي عالـقـة الموـكـل والوكـيـل ـبـالغير اـلـذي ١٠٧ إـلـي ١٠٤تطـبـق الـمـواد مــن  

 .يتعامل مع الوكيل 

  علي أن ١٠٥فقد نصت املادة .. ومن ثم 
 ق عقدا باسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوفي حدود نيابته إذا أبرم النائب  

 .يضاف إلي األصيل والتزامات 

  بأن ١٠٨كما قررت املادة 
ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسـه باسـم مـن ينـوب عنـه ، سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو  

عـلـي أـنـه يجــوز لألصــيل ـفـي هــذه الحاـلـة أن دون ـتـرخيص ـمـن األصــيل ، أم لحســاب شــخص أخــر 

 . يقضي به القانون أو قواعد التجارة يجيز التعاقد ، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما

 ويف هذا الشأن 

 تواترت أحكام النقض علي أن 
الوكالة عقد بمقتضـاه يلتـزم الوكيـل بـأن يقـوم بعمـل قـانوني لحسـاب الموكـل وأن الوكيـل ملـزم  

بتنفيــذ الوكالــة فــي حــدودها المرســومة فلــيس لــه أن يجاوزهــا ، فــإذا لــم يجاوزهــا أضــيف تصــرفه إلــي 

 .كل أثاره األصيل ب

 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٧٩٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المناط في التصرف علي مدي سعة الوكالة من حيث ما تشـتمل عليـه مـن تصـرفات قانونيـة  

  بالرجوع إلي عبارة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة –خول الموكل للوكيل إجرائها يتحدد 
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 .ٕه والي المالبسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى الوكيل ذاته وما جرت به نصوص

 )٢٨/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦١ لسنة ٣٩٥الطعن رقم (

 )٢٥/١/١٩٩٩ ق جلسة ٦١ لسنة ٣٤٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
صـادرة مـن المطعـون .. أن ثمـة وكالـة رسـمية عامـة وكان الثابـت مـن أوراق النـزاع الماثـل  

توثيــــق مصـــــر   لســــنة    وهــــذه الوكالــــة مقيــــدة بــــرقم .. مرحــــوم ضــــدها األخيــــرة لصــــالح زوجهــــا ال

ـلـيس .. ٕإـبـرام كافــة التصــرفات والتعاقــدات مــن بـيـع ورهــن وايجــار وخالفــه .. وتـبـيح ـلـه .. الجدـيـدة 

 .بل علي أي من ممتلكات المطعون ضدها األولي .. بشأن شقتي التداعي فحسب 

 وهذه الوكالة 

بيع لنفسه وللغير علي حد وفق صريح عباراتها تبيح للوكيل ال 

 .السواء 
 ومن ثم 

 ونفاذا هلذه الوكالة واستعماال هلا 
ـنـاقال ملكـيـة ـشـقتي الـتـداعي ..  لصــالح نفســه -/-/-العـقـد المــؤرخ / .. فـقـد حــرر المرحــوم  

هذا وحيث أنه من أهم أثار الوكالة أن الحقوق وااللتزامات المترتبة علي التعاقد الذي يبرمـه .. إليه 

 . إلي األصيل – حتما وقانونا –ل يضاف الوكي

 وهو ما يقطع بصحة هذا التصرف 

 ونفاذه وسريان آثاره 
وحجـيـة ذـلـك التصــرف ـفـي مواجـهـة المطعــون .. ـفـي نـقـل ملكـيـة عيـنـي الـتـداعي إـلـي المرحــوم  

التي باتت منبتة الصلة عن عيني التـداعي وال يحـق لهـا المطالبـة بهـا أو االدعـاء .. ضدها األخيرة 

 .أنها ذلك أنها أصبحت من الغير بش

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد أهدر الوكالة أنفة الـذكر ومـا ترتـب علـي اسـتعمالها مـن آثـار قانونيـة  

األمـر اـلـذي ) .. المطعـون ضــدها األخيـرة(وانصـراف هـذه اآلثـار بحـكـم القـانون واللـزوم إـلـي األصـل 

 . بما يتعين نقضه يعيب هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب
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 امس للقصور وجه اخلال

قصور احلكـم الطعـني يف فهـم النعـي علـي حكـم أول درجـة بأنـه أخطـأ يف 

تكيـيـف اـلـدعوى ـقـائال بأنـهـا أقيـمـت ابتـغـاء احلـكـم بـعـدم نـفـاذ العـقـدين 

 حـيـث أن عـقـد املـشـرتي مل يـسـجل ـمبـا ال ـجيـوز مـعـه -/-/-و  -/-/-اـملـؤرخني 

وبـرغم صـحة ..  أقيمت بطلـب عـدم النفـاذ توصيف الدعوى بأنها) قانونا(

هذا النعي إال أن حمكمة احلكم الطعني قد احنرفت بـه عـن مرمـاه ومل تـرد 

 .عليه برد سائغ 

  من التقنني املدني علي أن ٤٦٦فقد نصت املادة 
 جـاز للمشـتري أن يطلـب إبطـال البيـع ،إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال يملكـه ،  -١

 .ذلك ولو وقع البيع علي عقار ، سجل العقد أو لم يسجل ويكون األمر ك

 .وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد -٢

 واجلدير بالذكر 
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ين إال أن محكمــة الحكــم الطعــ.. وبــرغم وضــوح ذلــك .. هــذا  

ـقـــد أهمـلـــت اـلـــدفاع األصــــلي المؤـكـــد عـلـــي صــــدور العـقـــدين محــــل 
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كمـا أهملـت كافـة الـدالئل ) وهـو المرحـوم(النزاع من مالـك الشـقتين 

وانجرفـت وراء االفتـراض الجـدلي .. والمستندات المؤكدة علي ذلك 

وأفردت له ردا غير سائغ ويخالف القانون وما تواترت عليـه أحكـام 

 .محكمة النقض الموقرة 
 لك أن املستقر عليه نقضا أن ذ

أن يطـلـب دون غـيـره  ومــن ـثـم فيكــون ـلـه مـقـرر لمصــلحة المشــتري بطــالن بـيـع مـلـك الغـيـر 

إبطــال العقــد ، ومــا لــم يثبــت أن البــائع غيــر مالــك ويطلــب الــبطالن صــاحب الحــق فيــه ، فــإن عقــد 

 التزاماـتـه ، ويعــد هــذا البـيـع يبـقـي قائمــا ومنتجــا ألـثـاره بحـيـث يكــون للمشــتري أن يطاـلـب الـبـائع بتنفـيـذ

 .منه إجازة للعقد 

 )٢٩٨ ص ١٤ لسنة ١ ق مجموعة أحكام النقض رقم ٢٨ لسنة ٢٣٤ الطعن رقم ١٤/٣/١٩٦٣جلسة (

 هذا 

 بل –غير مالك  )المرحوم(وحيث لم يثبت باألوراق أن البائع 

 وحيـــث أن -/-/-علـــي العكـــس فقـــد ثبـــت ملكيتـــه بالعقـــد المـــؤرخ 

ممـا يؤكـد ) المشـتري( ممـن لـه الحـق فيهـا الدعوى بـالبطالن لـم تقـم

 .انعدام السند القانوني للدعوى المبتدأة 
 ورغم ذلك وحيث أنه علي فرض جديل بأن 

 املطعون ضدها األخرية كانت مالكه لشقتي التداعي 
قـد سـمح لهـذا .. فإن القانون في شأن المالك الحقيقي والفعلي للعـين المبيعـة مـن غيـر مالـك 

  :إحدى دعوتينالمالك إقامة 

 الدعوى األويل 
فـإن المالـك الحقيقـي فـي هـذه الحالـة .. قد تم تسجيله للمشتري إذا كان عقد بيع ملك الغير 

 .له أن يقيم دعوى بطلب عدم نفاذ هذا العقد في حقه 
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 الدعوى الثانية 
للمالـك فإن الملكية الزالت باقيـة .. أما إذا لم يسجل المشتري عقده الصادر من غير المالك 

 .ويكفيه في هذه الحالة أن يقيم دعوى بطرد المشتري من ملكه .. الحقيقي 

 وهذا عني 

 ما قضت به وأقرته حمكمة النقض املوقرة 

 حيث قررت بأن 
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 )٣٦٣ ص ٣٠ مجموعة أحكام النقض سنة ٢٤/١/١٩٧٩جلسة (

 ملا كان ما تقدم 
فإنــه يتضــح وبجــالء أن الحكــم الطعــين قــد أخطــأ فــي فهــم عناصــر الــدعوى ومــا ســاقه فيهــا 

الطاعنون ومورثهم من أدلة مؤكدة علي انعـدام سـند الـدعوى المبتـدأة سـواء فـي الواقـع أو المسـتندات 

  : أن الحكم الطعين أهدر الحقائق الثابتة اآلتيةوهو ما يؤكد.. أو القانون 

 احلقيقة األويل 
حــــال بيعــــه لشــــقتي التــــداعي إلــــي المطعــــون ضــــده األول بموجــــب العقــــدين .. أن المرحــــوم  

 وهــو مــا ينفــي عـــن -/-/-كــان مالكــا لهمــا بموـجــب العقــد المــؤرخ  -/-/- ، -/-/-المــؤرخين 

 .ن الدعوى مقامه من غير ذي صفه ومعدومة السند وتكو.. الواقعة برمتها وصف بيع ملك الغير 

 احلقيقة الثانية 
المقامــة ابتــداءا مــن (فــإن دعــوى بطــالن هــذين العقــدين .. أنــه بفــرض صــحة هــذا الوصــف  

ـام إال مــن المشــتري دون ســواه) المطعــون ضــدها األخيــرة عـلـي خــالف القــانون  .. ال يجــوز أن تـق

 .وهو ما لم يحدث 

 احلقيقة الثالثة 
 ولكنها أخطأت خطأ .. ة أول درجة أقرت بصحة ما جاء في الحقيقة الثانية أن محكم 



                                

 

٣٨

 ."عدم نفاذ هذين العقدين " حينما كيفت الدعوى بزعم أنها مقامة بطلب .. جسيم 

 ذلك أن 
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 ومما تقدم مجيعه 
يتضـــح وبجـــالء أن الحكـــم الطعـــين بطرحـــه للنعـــي علـــي الحكـــم االبتـــدائي لمخالفتـــه صـــحيح  

وهـــو األمـــر الـــذي يجعلـــه خليقـــا .. قـــد قصـــر فـــي تســـبيبه وفـــي إلمامـــة بـــأوراق التـــداعي .. القـــانون 

 .بالنقض واإللغاء 

أسباب احلكم الطعني انطوت علي عدة عيوب متس سالمة االستنباط : السبب الرابع 

ساندت علـي أدلـة غـري صـاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية وال تـؤدي إيل حيث ت

 النتيجة التي انتهي إليها وهو ما يقطع بفساد هذا احلكم يف االستدالل 

 ول الوجه األ

حكم أول درجة قضي للمطعون ضدها األخرية بعدم نفاذ العقـدين املـؤرخني 

ـ-/-/- ، -/-/- ـديم العـق ـدم تـق ـي ـع ـا عـل ـا تأسيـس ـؤرخ  يف مواجهتـه  -/-/-د اـمل

وبرغم تقديم أصل هذا العقد األخري أمـام احملكمـة االسـتئنافية إال .. أمامها 

أنها قضت برفض االستئناف وتأييـد حكـم أول درجـة حممـوال علـي أسـبابه 

 .وهو ما يؤكد فساد هذا احلكم يف استدالله 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 
 ينطــوي عـلـي عـيـب يمــس ســالمة االســتنباط ويتحـقـق عـيـب الفســاد ـفـي االســتدالل هــو كــل مــا 

ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالقتنـاع بهـا 

 .أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

 ) ق٥٥لسنة  ٢٣٨٧ الطعن رقم ٣/١٢/١٩٨٨نقض مدني (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل مدونات الحكم االبتدائي أنه بني قضاءه بعدم نفاذ العقدين المـؤرخين  

ـفــــي ) كمشـــــتري(إـلــــي المطعـــــون ضـــــده األول ) كـبــــائع(  الصـــــادرين مـــــن المرحـــــوم-/-/- ، -/-/-

 .مواجهتها 
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 تأسيسا علي 
ملكيـة عينـي التـداعي مـن المطـعـون أنـه لـم يقـدم أمـام محكمـة أول درجـة مـا يفيـد انتقـال  

ومـن ثـم اعتبـرت محكمـة أول درجـة قيـام .. حتى يحق لألخيـر البيـع .. ضدها األخيرة إلي المرحوم 

 .األخير بالبيع للمطعون ضده األول بيع ملك الغير 

 وحيث أن الثابت من مدونات احلكم الطعني ذاته .. هذا 

-/-/-ع المــؤرخ ـقـد تـقـدم بأصــل عـقـد البـيـ.. أن ممـثـل المرحــوم  

واـلـذي يثـبـت ويؤـكـد انتـقـال ملكـيـة عــين الـتـداعي ـمـن المطـعـون ضــدها 

 .األخيرة إلي المرحوم 
 وهو األمر الذي أثبته احلكم السابق

 -/-/-عون فيه والصادر جبلسة علي احلكم املط

حـيـــث تـقـــرر إعــــادة االســــتئناف للمرافعــــة حـتـــى يتســــنى للمطعــــون ضــــدها األخـيـــرة أن تطعــــن 

 السـيما وأنهـا كانـت قـد مثلـت أمـام المحكمـة -/-/-ذلـك العقـد المقـدم أصـله والمـؤرخ بالتزوير علـي 

) آـنـذاك( وجحــد الصــورة الضــوئية ـمـن ذـلـك العـقـد وطلـبـت إـلـزام المســتأنف -/-/-االســتئنافية بجلســة 

 .بتقديمها للطعن عليها بالتزوير 

 وحيث أتاحت احملكمة االستئنافية هذه الفرصة للمطعون ضدها األخرية 
ـم تفعــل .. لتقــوم بــالطعن علــي ذلــك العقــد   .. ولــم تطعــن علــي العقــد بثمــة مطعــن إال أنهــا ـل

.. إثبات تهـاتر سـند الـدعوى المبتـدأة وترتيب أثاره وأهمها األمر الذي يؤكد صحة ذلك العقد ونفاذه 

..  لصـــالح المطعـــون ضـــده األول -/-/- ، -/-/-وأن المرحـــوم حينمـــا حـــرر العقـــدين المـــؤرخين 

 .هما بوصفه مالك ومن ثم ينتفي الزعم بأنه بيع ملك الغير حرر

 ملا كان ذلك 
يهـدم الحكـم االبتـدائي  -/-/-وعلي الرغم من جماع ما تقدم وأن تقديم أصـل العقـد المـؤرخ  

ليتـه  ويـا.. إال أن الحكم الطعـين قـد خـالف ذلـك وقضـي بتأييـد حكـم أول درجـة  .. من أساسه

 أـيـده محـمـوال عـلـي ذات أســبابه الـتـي ـقـام بتـعـديل أســبابه إال أـنـه

 .باتت ال تؤدي إلي النتيجة التي أنتهي إليها 
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 وهذا ما يؤدي وحبق إيل فساد هذا القضاء يف استدالله 
 .وهو ما يجعله معيبا وبما يستوجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

 ثاني للفساد لوجه الا

 من قضاء بـدليل واحـد فساد احلكم الطعني يف استدالله علي ما انتهي إليه

علي خالف الواقع مهدرا كافـة " باحلامسة " وهو اليمني التي امساها .. فقط 

 اـلـذي مل تـقـل حمكـمـة املوـضـوع -/-/-األدـلـة األـخـرى واخـصـها العـقـد اـملـؤرخ 

كلمتها بشأنه مكتفية بالقول بأن عدم طعن املطعون ضدها األخـرية عليـه ال 

 وهو مـا يعيـب سـالمة اسـتنباط هـذا ..يعني صحته ونفاذه وترتيب أثاره 

 .احلكم ويشوبه بالتعسف يف االستنتاج 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
الحكــم يجــب أن يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمــئن المطلــع عليــه إلــي أن المحكمــة محصــت األدلــة  

يـق عليهـا بمـا ينبـئ التي قدمت إليها وجعلت منها ما يؤدي إليه ، وذلك باستعراض هذه األدلة والتعل

عــن بحــث ودراســة ألوراق الــدعوى عــن بصــر وبصــيرة واإلفصــاح عــن مصــادر األدلــة التــي كونــت 

منهــا عقيــدتها وفحواهــا وأن يكــن لهــا مأخــذها الصــحيح عــن األوراق وأن يكــون مــا استخلصــته منهــا 

ـلــنقض أن ســـائغا ومؤدـيــا للنتيجـــة يعتـبــر تعســـفا ـفــي االســـتنتاج أو االســـتنباط حـتــى يتســـنى لمحكمـــة ا

 .عمل رقابتها علي سداد الحكم

 ) ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦ الطعن رقم ٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
ال ينطبــق " حاســمة " وحيــث أشــرنا ســلفا إلــي أن اليمــين التــي اســماها الحكــم الطعــين بأنهــا  

اع ذلـك أن اليمـين الحاسـمة هـي مـا ينحسـم بهـا النـز.. عليها بأي حال من األحوال هـذا الوصـف 

 كليا أو جزئيا إذا استوفت شرائطها 

 )٢٤/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٨٥الطعن (

 أما اليمني املوجهة يف النزاع الراهن 
وهـو الـدفع بصـورية ورود أسـم .. فقد تم توجيهها إثباتا ألحـد الـدفوع التـي دفعـت بهـا الـدعوى  

وأن حقيقـة األمـر .. لمشـتري  في خانـة ا-/-/-المطعون ضدها األخيرة في عقدي البيع المؤرخين 

  .أن المرحوم هو المشتري الفعلي والحقيقي لعيني التداعي
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 ذلك أن تلك اليمني 
كانت موجهة للمطعون ضدها األخيرة لتقسم بأنها من قامت بسداد ثمـن هـاتين الشـقتين دون  

بفـرض  (ريةإلـي أنـه إذا حلفـت المـذكورة اليمـين انهـار الـدفع بالصـو.. وهو مـا يـؤدي .. المرحوم 

 ) .صحة ذلك 

 أما عن النزاع فلم ينحسم 
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 يتعني معه علي حمكمة املوضوع وهو ما كان 
بحث هذا العقد وأركانه وأثاره المترتبة عليه والمؤكده بان العقدين المطعـون فيهمـا والمـؤرخين  

فهـمـا صــادرين ..  ـلـم يتضــمنا بـيـع مـلـك الغـيـر كـمـا ـتـزعم المطـعـون ضــدها األخـيـرة -/-/- ، -/-/-

 .من مالك للشقتين المبيعتين 

 ملا كان ذلك 
مة الموضوع عن بحث هـذا العقـد مكتفيـة بمـا اسـتقته مـن اليمـين مـن دليـل وحيث قعدت محك 

األمــر الــذي يؤكــد أن .. وأصــدرت حكمهــا الطعــين .. ســاقط وواهــي ال يمكــن أن ينحســم بــه النــزاع 

وهـــذا عـــين العيـــب بالفســـاد فـــي .. مقومـــات هـــذا القضـــاء ال تـــؤدي إلـــي النتيجـــة التـــي أنتهـــي إليهـــا 

 .تنتاج بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء االستدالل والتعسف في االس

احلكم الطعني تغاضي عن كافـة أوجـه الـدفاع والـدفوع واملسـتندات : السبب اخلامس 

والطلبات املبداة من الطاعنني ومل يوردهـا يف قضـائه ومل يـرد عليهـا بأسـباب 

 .تربر إطراحها األمر الذي يقطع بإخالله حبقوق الدفاع مبا جيدر معه نقضه 

 ستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن فامل
إغـفـال الحكــم ذكــر وجــه دـفـاع أـبـداه الخصــم ال يترـتـب علـيـه بطــالن الحكــم عـلـي مــا جــري ـبـه  

.. قضــاء هــذه المحكمــة إال إذا كــان هــذا اـلـدفاع حوهريــا مــؤثرا فــي النتيجــة الـتـي أنتهــي إليهــا الحكــم 

النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه 

الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 . مرافعات ١٨٧
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 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

 .ره بطالن الحكم ومستندات أث

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسك به المدعي عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها  

 .معيبا عيبا جوهريا مبطال 

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وجه اإلخالل األول 
قبـــل حلـــف المطعـــون ضـــدها (أن المســـتأنف شخصـــيا قـــد مثـــل أمـــام عدالـــة المحكمـــة االســـتئنافية  

فـإذا  ..  عن توجيه هذه اليمـين التـي وجههـا أحـد وكيليـه دون علمـه أو موافقتـهوتنازل) األخيرة لليمين

كــان مــا يـقـرره الوكـيـل ينصــرف أـثـره إـلـي األصــل ـفـإن ذـلـك مشــروط بعــدم نـفـي األصــيل وتنازـلـه عمــا أـبـداه 

 .وحيث تنازل األصيل عما أبداه الوكيل .. الوكيل 

 األمر الذي كان يتعني علي حمكمة املوضوع 
وذـلـك " يـمـين حاســمة "  عــن تـلـك اليمــين الـتـي ال يمكــن الـقـول بحــال مــن األحــوال بأنهــا بااللتـفـات

السيما وأن ذلك نابع مـن رغبـة شخصـية لألصـيل تنفـي وتجهـض مـا .. علي النحو السالف بيانه تفصيال 

 .قرره الوكيل 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
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 !!.يمني قبل أن يتنازل املستأنف ؟فكيف تكون املطعون ضدها األخرية قد حلفت ال
وهــو األمــر الــذي يؤكــد بمــا ال يــدع مجــاال للشــك إخــالل الحكــم الطعــين بحقــوق الــدفاع لــيس  

ٕوانمـــا بإرتكـــازه عـلــي تـلــك اليمـــين .. فـقــط بتغاضـــيه عـــن التـنــازل عـــن اليمـــين ممـــن وجههـــا شخصـــيا 

 .الباطلة كدليل وحيد علي ما انتهي إليه القضاء المطعون فيه 

 اإلخالل الثانيوجه 
هـي .. أنه علي الرغم من أن الثابت بما ال يدع مجاال للشك أن مسألة االختصاص القيمـي  

 قبـل التطـرق علـي – وهـو أمـر مـن النظـام العـام –مـن المسـائل الجوهريـة التـي يجـب التصـدي لهـا 

 .موضوع الدعوى 

 وحيث ثبت حملكمة احلكم الطعني 
وهـو مـا يلقـي بعـبء تقـدير قيمـة .. اعي غير مربـوط ضـريبيا أن العقار الكائنة به شقتي التد 

العقار علي محكمة الموضوع حتـى يتسـنى لهـا الوقـوف علـي مـا إذا كانـت محكمـة أول درجـة كانـت 

 .مختصة قيميا بنظرها من عدمه 

 وحيث أن الثابت 
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 )ق٥٥ لسنة ٢٥٨٠ الطعن رقم ٢٩/١٢/١٩٨٨ض نق(

 وحيث خلت األوراق 
ر ويـكـون تـقـديرها مـن أي دلـيـل يمكـن لمحكـمـة الموضــوع أن تسـتعين ـبـه فـي تـقـدير قيـمـة العقـا

 .واضحا وله أصله الثابت باألوراق 

 األمر الذي مل جيد معه دفاع الطاعنني مناصا سوي املطالبة 

 بإحالة الدعوى ملكتب خرباء وزارة العدل 
حتـــى يتســـنى الوقـــوف علـــي .. ليتـــولي تقـــدير قيمـــة الضـــريبة العقاريـــة للشـــقتين محـــل النـــزاع 

 تلك القيمة تخرج عن االختصاص القيمي للمحكمة االبتدائية والتأكد من أن .. قيمتها القانونية 



                                

 

٤٤

 .وتدخل في اختصاص المحاكم الجزئية بما يبطل الحكم االبتدائي 

 ورغم جوهرية هذا الطلب .. هذا 
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 أما وأن حمكمة احلكم الطعني مل تفعل 
وتحقيــق هــذا .. واكتفــت فــي هــذا الصــدد بــالقول بأنــه ال تــري لزومــا لإلحالــة لمكتــب الخبــراء 

 .المطلب الجوهري 

 وهو الرد املقتضب والغامض 

 د يف عبارة عامة جمهلة الوار
ال يصح سندا لطرح هذا المطلب الجـوهري الـذي إذا كانـت محكمـة الحكـم الطعـين قـد عنيـت  

 .بتحقيقه لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 

 ملا كان ذلك 
يتضــح وبجــالء ـتـام مــدي مــا عــاب الحكــم الطعــين مــن إخــالل جســيم .. ومــن جمـلـة مــا تقــدم  

 . إلي بطالنه بما يتعين نقضه إلغائه بحقوق الدفاع علي نحو يسلس

 أما عن الطلب العاجل 

 بوقف تنفيذ احلكم الطعني 
فإنه لمن الواضح الجلي أن أسباب الطعن المسـطرة بهـذه الصـحيفة هـي أسـباب جديـة وتنـال  

وهــو مــا .. ـبـال جــدال ـمـن الحكــم الطـعـين ممــا يجعـلـه مرجحــا نقضــه حــال نظــر موضــوع هــذا الطعــن 

 .الجدية ركن يتحقق معه 

 هذا 
وحيث أن تنفيذ الحكم المطعون فيه علي الطاعنين يحقق أضرار مادية ومعنوية جسيمة مـن  

األمــر اـلـذي يحـقـق اـلـركن الـثـاني الموجــب إليـقـاف .. المســتحيل ـتـداركها حــال الفصــل ـفـي الموضــوع 

 .ركن االستعجال التنفيذ وهو 

 وباجتماع هذين الركنني 
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 بناء عليه 

 يلتمس الطاعنون من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 . بقبول الطعن شكال :أوال 

 . الطعن  وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع هذا:ثانيا 

بنقض الحكم المطعون فيه والقضـاء مجـددا بإلغـاء حكـم أول درجـة والقضـاء بـرفض : أصليا : ثالثا 

 .الدعوى المبتداة 

ٕـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه واعــادة األوراق إـلـي محكمــة اســتئناف الـقـاهرة للفصــل فــي   :واحتياطـيـا 
 .موضوعه من جديد بهيئة مغايرة 

  وكيل الطاعنين                            

 

 المحامي بالنقض 
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٤٧

 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 حمكمة النقض 

 الدائرة املدنية والتجارية 

 

 ٢٠١٤/    /أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب حمكمة النقض يوم           املوافـق     

 .وقيدت حتت رقم                  لسنة          قضائية 

 وهي مقدمة من 

 بصـفته وكـيال – احملـامي بـالنقض –محدي أمحد حممد خليفة / السيد األستاذ 

 :وهم / ............... عن ورثة املرحوم 

 / ...............السيدة  -١

 / ...............السيد  -٢

 / ...............السيد  -٣

 / ...............السيد  -٤

 / ...............السيد  -٥

 ............/ ...السيدة  -٦

 / ...............السيدة  -٧

 / ...............السيدة  -٨

 )طاعنني       (     حمافظة – مركز     –واملقيمني مجيعا بناحية      -٩

 
  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza  عمارة برج الجيزة القبلي–مصر 
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 www.HamdyKhalifa.com :  ك 



                                

 

٤٨

 ضــــــــــــــد

 / ...............السيد : أوال 

 وهم / ............... .. ورثة املرحوم : ثانيا 

١- ............... 

 وهم / ............... .. م ورثة املرحو -٢

- ............... 

- ............... 

- ............... 

- ............... 

- ............... 

 / ................السيدة  -٣

 .............../ السيدة  -٤

 .............../ السيدة  -٥

 وهم ... .............../ ورثة املرحومة : ثالثا  -٦

  .............../ السيد  -

  .............../ السيد  -

  .............../ السيد  -

  .............../ السيدة  -

 ................/ السيدة : رابعا 

  وهم . .............../ ورثة املرحوم : خامسا 

 ......، ..... / بصفتها وصية علي جنليها القاصرين .. .............../ السيدة 

 )طعون ضدهم م   (         حمافظة –         مركز -     واجلميع يعلنون بناحية  

 

 

 



                                

 

٤٩

 وذلك طعنا علي احلكم 

 الـدائرة الثالثـة –مأمورية استئناف بنها  .. ....الصادر من حمكمة استئناف  

 : والقاضي منطوقه ..../-/- الصادر جبلسة –ق مدني    لسنة      يف االستئناف رقم –

 حكمت احملكمة 

ناف شكال ، ويف املوضوع برفضه وتأييد احلكم املسـتأنف وألزمـت بقبول االستئ 

 .املستأنفني باملصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب احملاماة 

 هذا 

 وقد كان احلكم االبتدائي
لســنة      فــي الــدعوى رقــم – الــدائرة التاســعة مــدني –ر مــن محكمــة بنهــا االبتدائيــة قــد صــد 

 : وقد قضي في منطوقة .../-/-بجلسة .. مدني كلي بنها 

 حكمت احملكمة 

 .بقبول الدعوى الفرعية شكال وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعين بمصاريفها  :أوال 

 وربع سـهم ، ٥(ملكية المدعي األصلي لمسطح قدره الدعوى األصلية بتثبيت وفي موضوع : ثانيا 

لمـعـالم بتقرـيـر الخبـيـر مــع مشــاعا ـفـي كامــل أعـيـان الـتـداعي الموضــحة الحــدود وا)  ـقـراريط٧

قبول إجراء التغييـر فـي بيانـات السـجل العينـي وألزمـت المـدعين فرعيـا بالمصـاريف وخمسـة 

 .وسبعون جنيه أتعاب محاماة 

 الوقائع 

 ختلص وجيز واقعات النزاع الراهن يف اآلتي 
 : مبتغيا الحكم له –الدعوى المبتدأة األصلية .. أقام المطعون ضده األول  -١

الصـــادر ـمــن مورـثــة  لصـــالح ـمــورث الطـــاعنين والمـبــين ..  عـقــد البـيــع المســـجل بصـــورية -

 .بالصحيفة ، ومحو وشطب تسجيله مع ما يترتب علي ذلك من أثار

 قيـــراط مشـــاعا فـــي مســـاحة ١٤ ســـهم و ٧تثبيـــت ملكيـــة المطعـــون ضـــده األول لمســـاحة  -

الحدود والمعـالم المبينة بعقد البيع المذكور والموضحة )  فدان٣ قيراط و ١٣ سهم و١٨(

 متـر مربـع مشـاعا فـي كامـل أرض وبنـاء المنـزل الموضـح ٢٧بالصحيفة ، وكذا مسـاحة 

الحــــدود والمعــــالم بالصــــحيفة والمقــــدرين بعشــــرة آالف جنيــــه مــــع إلــــزام مــــورث الطــــاعنين 

 .بالمصاريف واألتعاب والنفاذ 
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ومـــــورث إـلــــي اـلــــزعم ـبــــأن مورـثــــه .. وـقــــد تســـــاند المطعـــــون ضـــــده األول ـفــــي طلباـتــــه هـــــذه  -٢

كـــــان يمتـلــــك األرض والمـنــــزل ســـــالفي اـلــــذكر والموضـــــحين المعـــــالم والحـــــدود .. الطـــــاعنين 

حسـبما يـزعم المطعـون (وحيث قام إضرارا به وتهربا من قواعد الميراث .. بصحيفة الدعوى 

بتحرـيــر عقـــد بـيــع ـتــم تســـجيله لصـــالح مـــورث الطـــاعنين عـــن مســـاحة األرض ) ضـــده األول

دون دفــع مقاـبــل أو .. كبــائع ) ـمــورث طرفــي التــداعي(قــع عليــه وو.. الزراعيــة أنفــة الــذكر 

وـقـد ـتـم تســجيل هــذا العـقـد بشــهر عـقـاري ) .. وذـلـك عـلـي حــد زعمــه أيضــا(ثمــن لهــذه البيعــة 

 .بنها 

 هــذا العقــد صــوري قصــد بــه التحايــل علــي – زعمــا بــأن –واسترســل المطعــون ضــده األول  -٣

  .هرر من مورثواستند في زعمه هذا إلي محضر مح.. قواعد اإلرث 

ـقـرر ـبـأن هــذا العقـد يســتر وصــية لتضــمنه تصــرف مضـاف لـمـا بـعـد الـمـوت ـلـم .. وبـال ســند  -٤

 .بشهادة الشهود ) النسبية(ثم طلب إثبات صورية ذلك العقد .. يقم بإجازته 

وأثنـــاء ذلـــك أحيلـــت للتحقيـــق إلثبـــات الصـــورية .. وحيـــث تـــداولت هـــذه الـــدعوى بالجلســـات  -٥

 اســـــتمعت محكمـــــة أول درجـــــة آـنــــذاك ألـقــــوال شـــــهود طرفـــــي ..../-/-وبجلســـــة .. ونفيهـــــا 

 .التداعي 

  أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي منطوقة ..../-/-وبجلسة .. هذا  -٦

 :حكمت احملكمة 

فـي إقامـة الـدعوى ) المطعـون ضـده األول(برفض الدفع المبدي بسـقوط حـق المـدعي : أوال 

 ) .المبتدأة(

 .صورية نسبية .. سجل   بصورية عقد البيع الم:ثانيا 

بـنـدب مكـتـب خـبـراء وزارة العــدل ببنـهـا ليـنـدب ـبـدوره ..  وـفـي موضــوع الطـلـب الـثـاني :ثالـثـا 

 . وفق ما جاء بذلك الحكم.............. أحد خبرائه المختصين قانونا تكون مهمته 

   ،فـقــد طعـــن علـيــه بطرـيــق االســـتئناف.. وحـيــث ـلــم ـيــرتض مـــورث الطـــاعنين بهـــذا القضـــاء  -٧

وحيـث .. ث أن المطعون ضده األول لم يرتض ذات الحكم فقد طعن عليه باالسـتئناف وحي

 أصــــدرت المحكمــــة االســــتئنافية .../-/-وبجلســــة .. ـتـــداول هــــذين االســــتئنافين بالجلســــات 

 :حكمها القاضي منطوقه ) الدائرة السابعة(

 حكمت احملكمة 
 تئنافه ومبلغ عشرون جنيها بعدم جواز نظر االستئنافين وألزمت كل مستأنف بمصاريف اس



                                

 

٥١

 ) .تأسيسا علي أن الحكم المستأنف غير منهي للخصومة(مقابل أتعاب المحاماة 
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) طـلـب عــارض(تـقـدم مــورث الطــاعنين بصــحيفة دعــوى فرعـيـة .. ..../-/-وبجلســة .. هــذا  -٩

  :مبتغيا في ختامها الحكم.. معلنه قانونا 

 .بقبول الطلب العارض شكال  -

التقــــادم بتثبيــــت ملكيتــــه لــــألرض والعقــــار المبينــــين بتلــــك الصــــحيفة ب.. وفــــي الموضــــوع  -

 ..................... وبرفض الدعوى األصلية .. المكسب الطويل المدة 

وقد استند مورث الطاعنين فـي دعـواه الفرعيـة إلـي أنـه يمتلـك األرض والعقـار محـل التـداعي 

وأن هــذا الســند . بالكامــل بموجــب ســند آخــر بخــالف عـقـد البـيـع المســجل المقضــي بصــوريته 

 مـــن التقنـــين ٩٦٨لطويـــل المـــدة المكســـب للملكيـــة وفقـــا للمـــادة هـــو تملكـــه لهـــا بوضـــع اليـــد ا

 .المدني 

إال أن األوراق كانــت ..وحيــث أحيــل النــزاع إلــي مكتــب خبــراء وزارة العــدل أكثــر مــن مــرة  -١٠

.. وحيث تم تصحيح شكل الدعويين األصلية والفرعيـة .. تعاد لوفاة أحد أطراف الخصومة 

 :أعدت تقريرها وانتهت من خالله إلي أن.. ة أحيلت إلي لجنة ثالثي..../-/-وبجلسة 

 فـدان كانـت مـلـك ٣ قـيـراط ، ١٣ سـهم ، ١٨أن األعيـان محـل التـداعي منـهـا مسـطح  - أ

ـثـــم قــــام .. مــــورث المــــدعي أصــــليا ومــــورث المــــدعي فرعـيـــا بموجــــب العقــــد المســــجل 

مـع مالحظـة ... رقـم بالتصرف بالبيع فيها لصالح مورث الطاعنين بموجب المسجل 

صـــورية هـــذا العـقــد صـــورية نســـبية فـــي اـلــدعوى الماثـلــة ـبــالحكم الصـــادر أـنــه قضـــي ب

 ...../-/-بجلسة 

بموجـــب العقـــد  مـــورث الطـــاعنين كـــان بالنســـبة لواضـــع اليـــد علـــي أطيـــان التـــداعي - ب

ووضـــع الـيــد ـلــيس هـــادئ ) الطـــاعنين(المســـجل المقضـــي بصـــوريته ومـــن بعـــده ورثـتــه 

 .ية بالتقادم  للملكةوغير مستقر ولم تتوافر فيه الشروط المكسب

 بـعـد اســتبعاد جمـيـع التصــرفات الـتـي تـمـت عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي تـكـون حصــة -ج

 )  قراريط٧ وربع سهم و ٥(مسطح قدره ) المطعون ضده األول(المدعي أصليا 



                                

 

٥٢

 .مشاعا في األعيان محل التداعي 

ول درجــة أوضــح الطــاعنون لعداـلـة محكمــة أ..  هــذا وعقــب ورود تقرـيـر الخبـيـر أـنـف اـلـذكر -١١

ـمـدي ـمـا ـشـابه ـمـن قصــور وـعـوار وأوـجـه بـطـالن ومخالـفـة الثاـبـت ـبـاألوراق والفـسـاد ـفـي 

ولـم تـورده أو تـرد عليـه فـي .. إال أن محكمة أول درجة التفتت عـن ذلـك كلـه  .. االستدالل

 .بل أنها اتخذت منه ركيزة لما انتهت إليه رغم كل ما شابه من مطاعن .. حكمها  

 أصـدرت محكمـة أول درجـة حكمـهـا المشـار إليـه بمسـتهل صـحيفة الطـعـن ..../-/-وبجلسـة  -١٢

 .الماثلة 

 وحيـث جـاء الحكـم أنـف الـذكر علـي غيـر سـند صـحيح مـن الواقـع أو القـانون ومعيـب بمخالفـة -١٣

القـــانون والقصـــور المبطـــل فـــي التســـبيب ومخالفـــة الثابـــت بـــاألوراق والخطـــأ فـــي االســـتدالل 

 .لجسيم بحقوق الدفاع فضال عن إخالله ا.. واإلسناد 
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 أصدرت عدالة المحكمة االستئنافية حكما تمهيديا بإحالـة األوراق إلـي مكتـب ../-/- وبجلسة -١٤

.. التمهيدـيـــة الصــــادرة مــــن محكمــــة أول درجــــة الخـبـــراء لتنفـيـــذ المأمورـيـــة اـلـــواردة باألحكــــام 

إال أن التقرير لم يأت أحسن حاال من التقرير السـابق عليـه .. وبالفعل بوشرت المأمورية 

 .وهو ما أوضحه الطاعنون لعدالة المحكمة االستئنافية  .. وجاء معيبا بذات عيوبه

ي لـم يعمـل علـي تصـويب  أصـدرت حكمهـا الطعـين الـذ..../-/-وبجلسـة ..  وبرغم ذلـك كلـه -١٥

عـلــي نحـــو يجعـلــه معيـبــا ـبــذات العـيــوب .. أي مـــن أخطـــاء وعـيــوب األحكـــام الســـابقة علـيــه 

 .والمآخذ علي ما سبقه من أحكام 

 وهو األمر الذي 
ال يجــد معــه الطــاعنين مناصــا ســوي الطعــن علـيـه بطرـيـق الطعــن الماـثـل مســتندين ـفـي ذـلـك  

 :لي األسباب اآلتية إ

 

 

 

 



                                

 

٥٣

 أسباب الطعن 

 : لسبب األول ا

كم الطعني عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بتأييده للحكمني االبتدائيني احل

  اللذين جاءا باملخالفة للقانون .../-/- ، .../-/-الصادرين جبلستي 

 بداية 
 :فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدة صور هي 

 خمالفة القانون 
 .ة موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها وهي إنكار وجود قاعدة قانوني

 اخلطأ يف تطبيق القانون 
وهــو تطبيــق قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا أو تطبيقهــا عليهــا علــي نحــو يــؤدي  

 .إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها 

 ويل القانون اخلطأ يف تأ
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  

 بطالن احلكم 
 كمـــا ـلــو صـــدر الحكـــم عـــن هيـئــة خوـلــف – ـبــالحكم كنشـــاط –وـقــد يتعـلــق بطـــالن الحكـــم  -

 .القانون بشأن تكوينها 

أو عـدم .. يـه كما لو لـم يوقـع الـذي أصـدر الحكـم عل.. وقد يتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  -

 .بيان أسباب الحكم 

كما لو تضمن الحكم قرارا غيـر مفهـوم أو غيـر .. وقد يتعلق بالحكم كقرار يمنح الحماية  -

 .محدد 

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وكصورة أخرية 
مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم فــي .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 وقــد يكــون عيبــا شــكليا مثــل عــدم اشــتمال صــحيفة الــدعوى علــي البيانــات التــي يجــب ..الخصــومة 

 .توافرها 
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 وبتطبيقه علي مدونات احلكم الطعني .. ومن خالل ما تقدم مجيعه .. ذا ه

  باخلطأ ايتضح أنه جاء موصوماملؤيد للحكمني االبتدائيني سالفي الذكر 

 يف تطبيق القانون وخمالفته من عدة أوجه 

 نوضحها فيما يلي 

 : لوجه األول ا

قضـي بتأييـد حكـم أول درجـة خطأ يف تطبيـق القـانون حينمـا احلكم الطعني أ

أنه يسرت وصية وينصـرف أثـره إيل مـا علي م تفسري عقد البيع املسجل ذي قاال

بعد املوت وذلك باملخالفة إلرادة املتعاقدين وباملخالفة ملا هـو ثابـت بالعقـد ذاتـه 

 .ه وبكافة أوراق التداعيوصريح عبارات

  من القانون املدني علي أن ١٤٧/١حيث نصت املادة 
العقد شريعة المتعاقدين ، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين ، أو لألسباب التي  

 .يقررها القانون 

  من ذات القانون علي أن ١٥٠كما نصت املادة 
نحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز اال -١

 .إرادة المتعاقدين 

دون عن النية المشتركة للمتعاقدين أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث  -٢

الوقوف عند المعني الحرفي لأللفاظ ، مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي 

 .دين ، وفقا للعرف الجاري في المعامالت أن يتوافر من أمانه وثقة بين المتعاق

 ومن املستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن 
 مــــن القــــانون المــــدني أن العقــــد قــــانون العاقــــدين ، ١٤٨ ، ١٤٧أن مــــؤدي نــــص المــــادتين  

 بالنســبة لألشــخاص والموضــوع وتحديــد شــروطه –ونصوصــه هــي المرجــع فــي بيــان نطــاق التعاقــد 

 وااللتزامات المتولدة منه ، وال يقتصر العقد علـي إلـزام المتعاقـدين بمـا ورد فيـه والحقوق الناشئة عنه

ٕمـــن وجـــه التخصـــيص واإلفـــراد وانمـــا يضـــاف إليـــه مـــا يعتبـــر مـــن مســـتلزماته وفقـــا للقـــانون والعـــرف 
 .والعدالة بحسب طبيعة االلتزام 

 )ق٧٣ لسنة ١١١٧ ، ١١٠٦ الطعنان رقمي ١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة (

 )٣٧٣ ص ١ ع ٤٧ مجموعة المكتب الفني س ٢٧/٢/١٩٩٦جلسة (
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 )١٣٧٥ ص ٢ ع ٢٩ مجموعة المكتب الفني س ٢٠/١٢/١٩٨٨جلسة (

 )٦١٧ ص ١ ع ٣٥ مجموعة المكتب الفني س ٥/٣/١٩٨٤جلسة (

 كما قضي بأن 
 مــــن القــــانون المــــدني أن القاضــــي يلــــزم بــــأن يأخــــذ عبــــارة المتعاقــــدين ١٥٠/١مفــــاد المــــادة  

جــوز ـلـه تحــت ســتار التفســير االنحــراف عــن مؤداهــا الواضــح إـلـي معنــي الواضــحة كمــا هــي ، فــال ي

أخـــر وـلــئن كـــان المقصـــود بالوضـــوح هـــو وضـــوح اإلرادة ال اللـفــظ إال أن المـفــروض ـفــي األصـــل أن 

للـفــظ يعـبــر بصـــدق عـمــا تقصـــده اإلرادة ، ولـمــا ـكــان مـــا تقضـــي بـهــذه الـمــادة المشـــار إليـهــا يـعــد مـــن 

 الخروج عنها علي مخالفة للقانون لمـا فيـه مـن تحريـف ومسـخ القواعد التي وضعها المشرع وينطوي

 .وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض 

 )ق٥٣ لسنة ١٥٧٣ الطعن ٣١/١٢/١٩٩٠جلسة (

 )١٦٢٧ ص ٣٥ ق س ٥١ لسنة ٣٦٣ الطعن ١٢/٦/١٩٨٤جلسة (

 )١٧٢٤ ص ٢٨ ق س ٤٤ لسنة ١٠٣ الطعن ٣٠/١١/١٩٧٧جلسة (

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المفــاهيم القانونيــة أنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم المطعــون عليــه بــالطعن الماثــل  

وذلـك بـأن تـم تفسـير عبـارات العقـد الواضـحة .. يتضح وبجالء انحرافـه عـن تطبيـق صـحيح القـانون 

 .إلي غير مراد المتعاقدين تحت ستار من التذرع بتفسير العقد 

 داعي فالعقد حمل الت

واضحة عباراته وليست بحاجة إلي تفسير حيث تضمنت بيـع  

ـــي مــــورث الطــــاعنين األعيــــان الموضــــحة ............... / المرحــــوم  إـل

 .الحدود والمعالم بصلب هذا العقد 
 كما ثبت بذلك العقد بغري لبس أو غموض

ه بـنـد أو عـبـارة فـلـيس فـيـ.. اـنـه عـقـد بـيـع ـنـاجز فــور انعـقـاده ورـتـب أـثـاره بمجــرد التوقـيـع علـيـه  

تفـيــد بأنـــه معلـــق عـلــي شـــرط أو أنـــه غـيــر منجـــز أو أنـــه مضـــاف لمـــا بعـــد المـــوت كمـــا زعـــم الحكـــم 

 . الطعين

 



                                

 

٥٦

 ولعل خري دليل علي أنه عقد بيع منجز 

األمـر الـذي يؤكـد .. ٕأنه قد تم تسجيله واشهاره فور انعقـاده  

علي انصراف نية المتعاقدين فيه نحو إنجازه وتنفيذه فـورا ولـيس 

ٕواال ما كانا سعيا نحو تسجيله واشهاره.. بعد موت أحدهما  ٕ.  
 ومع ثبوت وضوح عبارات العقد .. هذا 

 وثبوت إرادة عاقديه حنو نفاذه وإجنازه 

 ال ينهض مثة حق للقاضي يف تفسري هذا العقد 

 وإال وقع يف خمالفة صارخة للقانون 
فـإن منـاط ذلـك .. لـي تفسـير وتأويـل بأن العقد كان بحاجة إ.. وعلي الفرض الساقط .. هذا  

وحيـــث أن إرادة المتعاقـــدين ثابتـــة بصـــريح ألفـــاظ .. الوقـــوف علـــي إرادة المتعاقـــدين دون ســـواها 

وخـلـــوه مــــن ثمــــة إشــــارة إـلـــي تعليقــــه عـلـــي شــــرط أو عــــدم إنجــــازه ونفــــاذه ـبـــأي وســــيلة مــــن .. العقــــد 

 .ٕوثابتة كذلك من سعيهما نحو تسجيله واشهاره .. الوسائل 

ر الذي يقطـع بـأن التعـرض لهـذا العقـد بالتفسـير دون مسـوغ أو مبـرر لـذلك ينطـوي علـي األم 

 ..../-/-وهو ما قد شاب الحكم الصـادر مـن محكمـة أول درجـة بجلسـة .. مخالفة جسيمة للقانون 

 .وأيده الحكم الطعين بالمخالفة للقانون 

 وال ينال من ذلك 
 أثـبـت ـمـن خالـلـه رغبـتـه ـفـي الرجــوع ـفـي البـيـع الـبـائع واـلـذيـمـن المحــرر . .الـتـذرع بالمحضــر  

 .الذي تم لمورث الطاعنين وأنه يرغب في توزيع أمالكه المباعة علي ورثته وفقا لألنصبة الشرعية 

 وهذا احملضر وما هو ثابت فيه ال يعد إقرار بصورية العقد 

 أو أنه ينطوي علي تصرف مضاف ملا بعد املوت 
نقضـــا للعقـــد أو تعـــديل لـــه بـــإرادة منفـــردة مـــن احـــد طرفيـــه بـــل يعتبـــر وفقـــا لصـــحيح القـــانون  

 ، ١٤٨ ، ١٤٧وهــو أمــر غيــر جــائز قانونــا تطبيقــا لصــحيح القــانون ونصــوص المــواد ) .. البــائع(

 . من التقنين المدني السابق اإلشارة إليه ١٥٠

 وخمالف أيضا ملا هو مستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض التي قالت بأن 
  من القانون المدني أنه ال يجوز ألحد ١٤٧ه الفقرة األولي من المادة مفاد ما نصت علي



                                

 

٥٧

طرفــي التعاقــد أن يســتقل بمفــرده بنقضــه أو تعديـلـه ، كمــا يمتـنـع ذلــك أيضــا علــي القاضــي ، فيمتنــع 

 .نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 

 ) ق٥٦ة  لسن١٨٠٤ الطعن رقم ٥/٤/١٩٩٠نقض جلسة (

 )٤٤٠ع ص .  ق س ٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن ٩/٢/١٩٨٩جلسة (

 )ق٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن رقم ٥/١١/١٩٨٦جلسة (

 ومما تقدم مجيعه 
واتجـه اتجاهـا مغـايرا .. يتجلى ظـاهرا أن الحكـم الطعـين قـد انحـرف بعبـارات العقـد الواضـحة  

..  العقد ناجز ونافذ بمجرد انعقـاده إلرادة المتعاقدين وما هو ثابت من األوراق المؤكدة علي أن هذا

 تفســـير العقـــد دون مســـوغ أو – بالمخالفـــة للقـــانون –وأخـــذت محكمـــة الحكـــم الطعـــين علـــي عاتقهـــا 

مســتنده فــي تفســيرها المبتــور ســنده إلــي دليــل مصــطنع مــن أحــد طرفــي العقــد يحــاول مــن .. مبــرر 

 .ون خالله الرجوع والتراجع عنه بإرادته المنفردة بالمخالفة للقان

 يد من املستنداتدالطرف عن العوغضت حمكمة احلكم الطعني 

 والدالئل املؤكدة علي إجناز العقد ونفاذه فور انعقاده 

 وهي كالتايل 

  :الدليل األول 
أن عـبـارات العـقـد ذاتهــا ـلـيس بهــا مــا يشــير مــن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي أن هــذا العـقـد معـلـق عـلـي 

بــل جــاءت .. وت أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل شــرط أو أنــه أثــره ينصــرف إلــي مــا بعــد المــ

 .عبارات العقد وبنوده واضحة الداللة علي كونه عقد منجز ونافذ بال مراء وال تأويل 

  :الدليل الثاني 
اتجاه إرادة المتعاقدين نحو نفاذ العقد وتنفيـذه فـورا وهـذا يتضـح وبجـالء مـن قيامهمـا بتسـجيله 

 .ته في مواجهة الكافة ٕواشهاره وجعله عقد نهائيا حائزا لحجي

  :الدليل الثالث 
 بإعـادة شـراء جـزء مـن األرض ....قام بعد البيـع المبـرم فـي غضـون عـام  أن المرحوم البائع

وذـلــك بموجـــب عـقــد جدـيــد يؤكـــد وـيــدلل عـلــي صـــحة ونـفــاذ العـقــد ) واحـــد ـفــدان(المباعـــة مـنــه 

 .األول 

 



                                

 

٥٨

 فلو كان العقد األول 
مـا كـان هـنـاك مـن سـبب لتحريـر عقـد جدـيـد .. ت البـائع صـوريا أو ينصـرف أثـره لمـا بـعـد مـو 

 .إعادة شرائها من مورث الطاعنين .. .............../ بالمساحة التي أراد المرحوم 

 : الدليل الرابع 
بالجمعيـة الزراعيـة .. أن مورث الطاعنين قـام بتسـجيل حيازتـه لكامـل المسـاحة محـل التعاقـد 

وهـو األمـر .. لزمات الزراعـة الخاصـة بهـذه المسـاحة  وهـو يقـوم بصـرف مسـت....ومنذ عـام 

 .الذي أكدته الشهادة الرسمية الصادرة عن الجمعية الزراعية 

  :الدليل اخلامس 
وهـــو يظهـــر علـــي هـــذه األعيـــان .. أن مـــورث الطـــاعنين منـــذ شـــرائه األعيـــان محـــل التعاقـــد 

دحض القـول بـأن ريـع وهـو مـا يـ.. بمظهر المالك ويتصرف فيها كيفما يشـاء ويسـتغل ريعهـا 

ذلــــــك أنــــــه أمــــــر منــــــاهض للحقيقــــــة .. هــــــذه األعيــــــان كــــــان يقســــــم بــــــين البــــــائع والمشــــــتري 

السيما وأن الثابـت كمـا أشـرنا أن البـائع عـاد واشـتري مسـاحة قـدرها فـدان مـن .. والمستندات 

 مـا – كمـا تـم الـزعم –فـإذا كـان الريـع يقسـم بينهمـا .. مورث الطاعنين ليتعيش مـن ريعـه 

ــ ــر عقـــد لشـــراء المرحـــوم كـــان هـن ــزوم لتحرـي ــدان مـــن مـــورث .. .............../ اك ـل لـف

 .الطاعنين 

  :الدليل السادس 
تـــاريخ شــــرائه لألعـيـــان محــــل الطعـــن وهــــو حــــائز لـهـــذه .... أن مـــورث الطــــاعنين مـنـــذ عــــام 

وهــو .. دون اعـتـراض أو متعــارض .. األرض بعـلـم كافــة أشــقائه وعـلـي مــرأى ومســمع مــنهم 

 .هم التام بشرائه لهذه األعيان واعترافا منهم بصحة العقد ونفاذه ما يفيد رضاؤ

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
يتجلــى ظـــاهرا أن محكـمــة الحـكــم الطـعــين أهمـلــت كاـفــة اـلــدالئل أنـفــة اـلــذكر وانحرـفــت بالعـقــد  

وبنــوده وعباراتــه وبــإرادة المتعاقــدين إلــي غـيـر مرماهــا وهــو مــا يتحقــق معــه عيــب الخطــأ فــي تطبيــق 

 .ٕالقانون ومخالفته مخالفة جسيمة يجدر معها نقض الحكم الطعين والغائه 

 

 

 



                                

 

٥٩

 : الوجه الثاني للخطأ يف تطبيق القانون 

خطأ يف تطبيق القانون شاب احلكـم الطعـني حينمـا اعتنـق واسـتند يف الـزعم 

.. الشهود أقوال لي حمل التداعي عبعدم سداد مورث الطاعنني لثمن األعيان 

بدأ الثبوت بالكتابة وما يقرره من عدم جواز إثبات ما خيالف الثابت ملخالفة بامل

 بالكتابة إال بالكتابة 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦١حيث نصت املادة 
 :ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة علي خمسمائة جنيه 

 .فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي  - أ

 ............... - ب

 ومن أحكام النقض املتواترة يف هذا اخلصوص أن 
إنكار البائع الوفاء بالثمن واعتراضه علي إثبـات واقعـة الوفـاء التـي تزيـد قيمتهـا علـي عشـرة  

جنيهــات بغـيـر الكتاـبـة ، عــدم جــواز إثـبـات هــذا الوفــاء بالبيـنـة مـتـي انتهــت المحكمــة إـلـي عــدم جــواز 

 .دليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة 

 )٧٤٣ ص ١٨ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠/٣/١٩٦٧نقض (

 كما قضت صراحة بأن 

إثبــــات صــــورية التصــــرف فيمــــا بــــين المتعاقــــدين وورثــــتهم ال  

يكون إال طبقا للقواعد العامة ، فال يجوز لهـم إثبـات صـورية العقـد 

 .الثابت بالكتابة بغير الكتابة 
 )٤٢٤ ق ص ٢٣ سنة ١٦/٣/١٩٧٢نقض (

  وكذلك قضي بأن
.. طعن أحد المتعاقدين في عقد البيـع المكتـوب بأنـه يسـتر وصـية طعـن بالصـورية النسـبية  

 .عدم جواز إثباته إال بالكتابة 

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت أن محكمــة الحكــم الطعــين اعتنـقـت اـلـزعم ـبـأن مــورث الطــاعنين ـلـم يســدد ثمـنـا  

ك بـأقوال الشـاهدين المقـدمين مـن المطعـون لألعيان التي ابتاعها بموجب العقد المشهر واستدلت بذل



                                

 

٦٠

واللــذان زعمــا بأنهمــا قــد حضــرا مجلــس العقــد وأن مــورث الطــاعنين لــم يســدد الــثمن .. ضــده األول 

 .الثابت بالعقد 

  ترتب عليه وهو األمر الذي 
ذـلــك أن .. مخالـفــة الحكـــم الطعـــين لصـــحيح الـقــانون حينمـــا أـيــد حكمـــي محكمـــة أول درجـــة  

حيـث أن  .. ال يجـوز إثباتهـا إال بالكتابـة ومـا هـو ثابـت بـه بالصـورية النسـبية الطعن بصـورية عقـد

ومـن ثـم فـال يجـوز إثبـات مـا .. ثابت بالكتابة من خالل التعاقـد .. بند الثمن وثبوت قبض البائع له 

 .يخالف ذلك إال بالكتابة 

 السيما 
بـل تقـدم .. بالعقـد فقـط وأن مورث الطاعنين لم يكتف في إثبات سداده للثمن بما هـو ثابـت  

ومنهـا قيـام البـائع بإعـادة شـراء جـزء مـن األرض .. بالعديد من الدالئل والبـراهين الكتابيـة علـي ذلـك 

التـــي باعـهـــا لـمـــورث الطــــاعنين بموجــــب عـقـــد الحـــق لواقـعـــة شــــراء ـمـــورث الطــــاعنين لألعـيـــان أنـفـــة 

ده ثمنهـا بـدليل أن البـائع وهو أمر يثبت بالكتابـة شـراء مـورث الطـاعنين لألعيـان وسـدا.. الذكر 

حينما أراد استرجاع جزء من هـذه ألرض اثبـت ذلـك بالكتابـة وسـدد ثمنهـا للفـدان الـذي اسـترجعه 

 .إلي ملكيته 

 وحيث ثبت بالكتابة 

 سداد مورث الطاعنني لثمن األعيان حمل النزاع
 يجـوز يجـب أن يقـوم علـي دليـل كتـابي والاألمر الذي يؤكد أن االدعاء بما ينـاهض ذلـك  

بمـا يجـعـل هــذا .. وهــو األـمـر الـذي خالفـتـه محكمـة الحـكـم الطـعـين بـالطعن الماـثـل  .. إثباتـه بالبيـنـة

 .القضاء جديرا بالنقض واإللغاء 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

٦١

 الوجه الثالث للخطأ يف تطبيق القانون 

أنه علي الفرض اجلـديل بـأن مـورث الطـاعنني مل يسـدد مثنـا لألعيـان التـي  

 فإن صحيح وصـف العقـد حمـل التـداعي –بإنكار ذلك  مع التمسك –ابتاعها 

أمـا االحنـراف .. مبا يؤكد صحته ونفاذه قانونـا .. أنه عقد هبه مسترت عقد بيع 

بذلك والقول بأنه عقد بيـع يسـرت وصـية فهـو أمـر خيـالف القـانون واحلقيقـة 

 .واملستندات 

  من التقنني املدني علي أن ٤٨٦حيث نصت املادة 
 . بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض الهبة عقد يتصرف -١

ويجـــوز للواهـــب ، دون أن يتجـــرد مـــن نيـــة التبـــرع ، أن يفـــرض الموهـــوب لـــه القيـــام بـــالتزام  -٢

 .معين

  من ذات القانون علي أن ٤٨٨/١كما نصت املادة 
 .ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ٕتكون الهبة بورقة رسمية واال وقعت باطلة  

 رة يف هذا الشأن أن من أحكام حمكمتنا املوقو
إذا كـــان اـلــثمن ـلــم ـيــذكر ـفــي عـقــد البـيــع إال بصـــفة صـــورية ـفــإن العـقــد يصـــح بوصـــفه هـبــة  

مستترة في صورة عقد بيع ، وأنه يتعارض مع تنجيز التصـرف أن يظـل البـائع واضـعا اليـد علـي مـا 

 .باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدي الحياة بحق االنتفاع 

 )١١٤٢ ص ٢٣ س ٢١/٦/١٩٧٢سة  ق جل٣٤ لسنة ٤١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ـكـان العـقـد جامـعـا ـفـي الظــاهر ألرـكـان البـيـع ىالهـبـة المســتترة ـفـي صــورة عـقـد بـيـع تصــح مـتـ 

 .الالزمة النعقاده ومن ذلك يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده 

 )١٨٣٣ ص ٣١ س ١٥/١٢/١٩٨٣ ق جلسة ٥٠ لسنة ٥٩٩الطعن رقم (

 ن وقضي كذلك بأ
 مـــن التقنـــين المـــدني قـــد أجـــازت حصـــول الهبـــة تحـــت ســـتار عقـــد أخـــر وهـــي ٤٨٨المـــادة  

تخضــع ـفـي شــكلها للقواعــد الخاصــة بالعـقـد اـلـذي يســترها والهـبـة المســتترة ـفـي صــورة عـقـد بـيـع تصــح 

 كان العقد جامعا في الظاهر ألركان البيـع الالزمـة النعقـاده أي مـذكور فيـه الـثمن بطريقـة غيـر ىمت

 .جوده نافية لو



                                

 

٦٢

 )٧٨٦ ص ٣٠ س ١٤/٣/١٩٧٩ ق جلسة ٤٢ لسنة ٦٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 مــــن أن مــــورث الطــــاعنين ـلـــم يســــدد ثمـنـــا – المـنـــاهض للحقيـقـــة –وعـلـــي الـفـــرض الجــــدلي  

فإن هذا ال يعـد دلـيال علـي أنـه يسـتر وصـية كمـا زعـم المطعـون ضـده األول .. لألعيان محل العقد 

 .وسايرته األحكام الطعينة 

 بل أن صحيح وصف العقد مع هذا الفرض أنه 

 عقد هبة مكتمل األركان ومسترت يف عقد بيع 
السـيما وأن الثاـبـت ممـا ـقـرره المطعـون ضــده األول ذاتـه أن واـلـده قـام بكتاـبـة األعيـان محــل  

ألـنـــه كــــان االـبـــن الـبـــار الوحـيـــد ـلـــه والـقـــائم عـلـــي خدمـتـــه ) مــــورث الطــــاعنين(التـنـــازع لصــــالح نجـلـــه 

 .ٕومن ثم قرر أن يهبه أمالكه مكافأة له علي بره واحسانه مع والده . .ورعايته 

 ض صحة ذلكفروب
هبـة مسـتترة فـي عقـد بيـع فإنه يتأكد وبحق أن صحيح وصف التصـرف محـل التنـازع انـه  

وهذه الهبة بدورها صحيحة ونافذة بقوة القـانون السـيما وأن صـدرت عـن  .. صحيح ومكتمل األركان

ولـم تشـب هـذه اإلرادة ثمـة عيـوب ولـم يـدع .. وهو في كامل إرادتـه .. .............../ المرحـوم 

  .وهو ما يؤكد صحة التصرف ونفاذه.. مدعي بذلك باألوراق 

 أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن السيما و
التصــرفات المنجــزة الصــادرة عــن المــورث حــال صــحته تكــون صــحيحة حتــى ولــو صــدرت  

 .لورثة لوارث بقصد حرمان بعض ا

 )٤٢٨ ص ٢٤ سنة ٢/٥/١٩٧٣ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٣٧طعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل األهلية فـي حـال صـحته تكـون صـحيحة ولـو  

كان يترتب عليها في المستقبل حرمان بعض ورثتـه أو تعـديل أنصـبتهم فـي الميـراث ألن التوريـث ال 

فه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياتـه فالحـق للورثـة يقوم إال علي ما يخل

 .فيه 

 )١٣٦٢ ص ١٩ سنة ١٤/١١/١٩٨٦طعن رقم (

 )٢٩٨ ص ٢٣ سنة ٧/٧/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٩طعن (

 )٧٩٠ ص ٢٣ سنة ٢/٥/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٣٢طعن (



                                

 

٦٣

 وحيث كان ما تقدم 
سواء تم وصفه علي أنه عقد بيع هبة مستترة فـي عقـد وكان الثابت أن العقد محل التداعي  

 ةوهــو ـفـي كامــل صــحته وأهليـتـه وعــن إرادة حــر.. .............../ فإـنـه صــدر مــن المرحــوم .. بـيـع 

 .وهو األمر الذي يؤكد صحته ونفاده .. خالية من العيوب 

 وال ينال من ذلك 
أراد أن يرجـــــع فـــــي هـــــذه  .. بتحريـــــره المحضـــــر.. .............../ القـــــول بـــــأن المرحـــــوم  

إال أن شــرط .. ٕوان كــان جــائزا فــي القــانون أن يرجــع الواهــب فــي الهبــة .. حيــث أن ذلــك .. الهبــة 

 .ذلك أن يوافق الموهوب له 

  من القانون املدني بقوهلا٥٠٠وذلك حسبما نصت املادة 

  . إذا قبل الموهوب له ذلكيجوز للواهب أن يرجع في الهبة -١

 ىموهوب له جاز للواهب أن يطلب مـن القضـاء التـرخيص لـه فـي الرجـوع متـفإذا لم يقبل ال -٢

 .كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع 

 )مورث الطاعنني(وحيث مل يرتض املوهوب له .. هذا 

 الرجوع يف اهلبة 
ا وأنـه لـم السـيم.. األمر الذي يجهض القول بأن الواهب كـان يرغـب فـي الرجـوع فـي الهبـة  

 .يطلب إلي القضاء ذلك 

 فضال عن عدم جواز رجوعه يف اهلبة .. هذا 

  من القانون املدني ٥٠٢تطبيقا لصريح املادة 

 التي قالت بأن
 :يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع اآلتية  

 .............. - أ

 .............. - ب

  .إذا كانت الهبة لذي رحم محرم -ه

 ان ذلك ملا ك
 هو نجل الواهب األمر الذي يجعله ذي ) الموهوب له(وكان الثابت أن مورث الطاعنين  



                                

 

٦٤

رحـــم محـــرم ـفــال يجـــوز الرجـــوع ـفــي الهـبــة بشـــأنه حـتــى عـلــي الـفــرض أن كـــان ذـلــك بـنــاء عـلــي رغـبــة 

 .الواهب 

 أضف إيل مجاع ما تقدم 
 لصـالح .............../ أن ما ذهب إليـه الحكـم الطعـين مـن القـول بـأن تصـرف المرحـوم  

كـان بمقابـل أن يلتـزم مـورث الطـاعنين بـأن يقـوم علـي معيشـة والـده ويتكفـل ) مورث الطـاعنين(نجله 

 .به طوال حياته 

 حيث أنه رغم إنكارنا هلذا الزعم 

 إال أنه بفرض صحته 

 فإنه ال ينال من صحة اهلبة وانعقادها ونفاذها

 وهو ما استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا 
يجـوز للواهـب أن يتجـرد عــن نيـة التبـرع أن يـفـرض علـي الموهـوب ـلـه القيـام بـالتزام مـعـين ،  

فاحتفاظ الواهب بحقـه فـي االنتفـاع بالمـال الموهـوب مـدي حياتـه ال يتحـتم معـه وجـوب اعتبـار العقـد 

 .وصية وال يتعارض مع تنجيز التصرف 

 )١٣١٤ ص ٢٦ س ٢٦/٦/١٩٧٥ ق جلسة ٤١ لسنة ١٥٥الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
ال يتعــارض مــع تنجيــز التصــرف أن يظــل البــائع واضــعا اليــد علــي مــا باعــه أو أن يحــتفظ  

 .لنفسه مدي الحياة بحق االنتفاع 

 )٢١/٦/١٩٧٢ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤١١الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
 وكانـت المحكمـة ملزـمـة قانونـا وهــي فـي مجــال تكييـف العقـود أن تـقـف علـي حقيـقـة مـا عـنـاه 

ولها في ذلك السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستنباط الواقـع مـن عبـارات .. المتعاقدين منها 

العقــد واســتظهار حقيقتــه علــي ضــوء الظــروف المالبســة إال أنــه يشــترط أن تبــين كيــف أفــادت هــذه 

 .الظروف وتلك العبارات المعني الذي استخلصته منها وأن يكون هذا البيان سائغا 

 ) ق٥٥ لسنة ٢٣٤٢ الطعن رقم ٢٥/١٠/١٩٨٨ جلسة نقض(

 ملا كان ذلك 
  قد انحرفت بالعقد وبظروف -/-/-وكانت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بجلسة  



                                

 

٦٥

ٕومالبسات تحريره إلي غير مراد المتعاقدين والي غير ما نص عليه القـانون واسـتدلت بـزعم شـاهدي 
ركيــزة للــزعم بأنــه عقــد ..  يســدد اـلـثمن الــوارد بالعقــد المطعــون ضــده األول بــأن مــورث الطــاعنين لــم

وســايرتها محكمــة الحـكـم الطعــين ـفـي ذـلـك األمــر .. صــوري قصــد مـنـه التحاـيـل عـلـي قواعــد المـيـراث 

 .الذي يؤكد مخالفتها لصحيح القانون 

 وأغفلت هذه احملكمة متاما 
من أـنـه عقــد مــا ـنـص علـيـه الـقـانون مــن أن صــحة وصــف العـقـد مــع الفــرض بعــدم ســداد اـلـث 

وأنـه ـلـيس ) مـع الـفـرض الجـدلي(هبـة مسـتتر ـفـي عقـد بيـع وأن ظروـفـه ومالبسـاته تؤكـد هــذه الحقيقـة 

ينصــرف أثــره إلــي مــا بعــد المــوت .. .............../ بــاألوراق ثمــة مــا يشــير أن تصــرف المرحــوم 

 .كما زعم ذلك الحكم الطعين 

 وهو األمر 
إليه ومخالفته لصريح الواقع والمستندات والقـانون الذي يؤكد خطأ الحكم الطعين فيما ذهب  

 .بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 الوجه الرابع للخطأ يف تطبيق القانون 

حمكمة احلكم الطعني بتأييدها حلكمي أول درجـة حممـولني علـي أسـبابهما  

علي قرينة ال سـند هلـا بـاألوراق حكمها قامت أخالفت القانون حيث تكون قد 

كـان حيـتفظ حبيـازة األعيـان التـي ) البائع (.............../ا أن املرحوم مؤداه

يف حـني أهـدرت .. تصرف فيها مما اعتربته تصرفا مضـافا إيل مـا بعـد املـوت 

العديد من الدالئل واملستندات التي تؤكد أن احلائز هلذه األعيـان هـو مـورث 

 .الطاعنني 

 املدني تنص علي أن  من القانون ٩١٧ولئن كانت املادة .. هذا 
إذا تصـرف شـخص ألحــد ورثتـه واحـتفظ بآـيـة طريقـة كاـنـت بحيـازة العـين الـتـي تصـرف فيـهـا  

وبحقه في االنتفاع بها مدي حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليـه أحكـام 

 .الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك 

 ومبفهوم املخالفة 
يتضــــح أنـهـــا تعـنـــي أـنـــه إذا ـقـــام اـلـــدليل عـلـــي أن .. ادة أنـفـــة اـلـــذكر للفـقـــرة األخـيـــرة ـمـــن الـمـــ 

 المتعاقدان قد اتجهت إرادتهما نحو أن يكون التصرف ناجزا ونافذا وليس مضافا إلي ما بعد 



                                

 

٦٦

 .وجب استبعاد القرينة المستمدة من الفقرة األولي من هذه المادة .. الموت 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فـي المـادة من المقرر  

 مـــن القـــانون المـــدني أن يكـــون المـــورث فـــي تصـــرفه لـــوارث قـــد احـــتفظ بحيـــازة العـــين المبيعـــه ٩١٧

 .واحتفظ بحقه في االنتفاع بها وأن يكون احتفاظه باألمرين معا طيلة حياته 

 )٥٥٥ ص ٣٤ س ٢٧/٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ٤١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثابـــت مـــن جملـــة المفـــاهيم القانونيـــة آنفـــة الـــذكر أنـــه يجـــب إلعمـــال القرينـــة الـــواردة  

..  من القانون المدني أن يكون المورث المتصرف في عين يملكهـا لصـالح أحـد ورثتـه ٩١٧بالمادة 

 :قد اشترط أمرين 

 .ا أن يظل حائزا للعين التي تصرف فيه: األول 

 .أن يحتفظ بحق االنتفاع بها طيلة حياته : الثاني 

 وحيث أن كال األمرين قد انتفي
ـبـل أـنـه أمــر .. وهــو ـلـيس حــديثا مرســال أو تخميـنـا ـمـن عـنـدياتنا .. ـفـي الـنـزاع اـلـراهن تمامــا  

 :مؤكد بالحقائق والمستندات والدالئل الدامغة اآلتية 

 :الدليل األول 
والمحــــــرر فيـمـــــا ـبـــــين مــــــورث الطــــــاعنين ومورـثـــــة .. داعي أـنـــــه بمطالـعـــــة العـقـــــد محــــــل الـتـــــ 

يتضـــح أـنــه قـــد خـــال تمامـــا ونهائـيــا مـــن ثمـــة إشـــارة إـلــي احتفـــاظ الـبــائع ..  .............../المرحـــوم

بحيازة األعيـان المباعـة أو أنـه اشـترط أن يظـل محتفظـا بحـق االنتفـاع علـي هـذه ) مورث الطاعنين(

 .األعيان طيلة حياته 

 :الدليل الثاني 
بمجرد أن ابتاع األعيان محـل التعاقـد المطعـون عليـه زعمـا ) المشتري(أن مورث الطاعنين  

  .نفاذ أثره وجعله حجه في مواجهة الكافةٕإقد اتجه نحو تسجيله واشهاره و.. بالصورية  النسبية 

 :الدليل الثالث 
 ة رسـمية بأصـل شـهاد..../-/-أن مورث الطاعنين قد تقـدم إلـي محكمـة الموضـوع بجلسـة  

  وذلك علي صادرة عن الجمعية الزراعية ثابت بها أنه هو الحائز لألعيان سالفة الذكر



                                

 

٦٧

 .النحو المثبت بسجالت الجمعية 

 وأنه هو الذي 
ـذ عــام يتعامــل مــع الجمعيــة   ـاج منهــا مـن  حتــى تــاريخ ....ويقــوم بصــرف مســتلزمات اإلنـت

  .....الشهادة عام 

 :الدليل الرابع 
ذاتـه قـد تقـدم إلـي محكمـة ) المدعي في الدعوى المبتدأة األصـلية( األول أن المطعون ضده 

ثابت مـن خاللهـا أن ) إدارة الحيـازة( بشهادة صادرة عن مديرية الزراعة ..../-/-الموضوع بجلسة 

  .مورث الطاعنين هو الحائز لألعيان أنفة الذكر

 :الدليل اخلامس 
لكوـنـه الحــائز (فيمــا ـبـين مــورث الطــاعنين ـبـل أن هـنـاك ـنـزاع نشــأ .. ـلـيس مــا تقــدم فحســب  

الـذي أدعـي .. .............../ وبين أحد الجيـران المالصـقين لـألرض يـدعي ) لألعيان أنفة الذكر

أن مـــورث الطـــاعنين قـــد هـــدم الجســـر الموجـــود علـــي األرض حيازتـــه والـــذي كـــان يمـــر عليـــه جـــاره 

 .المذكور 

 ومن ثم 
 .إللزامه بإعادة الحال إلي ما كان عليه مورث الطاعنين ضد قام برفع الدعوى  

 وهو األمر الذي يعد دليال قاطعا ودامغا 

 علي حيازة مورث الطاعنني هلذه األرض 
وقد تقـدم مـورث الطـاعنين لـدي محكمـة الموضـوع بصـورة رسـمية مـن صـحيفة تلـك الـدعوى  

 .والحكم الصادر فيها تدليال علي حيازته ألعيان التداعي 

 :الدليل السادس 
أن مــــورث الطــــاعنين حــــائز وماـلـــك ألعـيـــان الـتـــداعي مـنـــذ شــــرائها ويظهــــر عليهــــا بمظهــــر  

بـــدليل قيامـــه ببيـــع مســـاحات مـــن األعيـــان محـــل .. ويتصـــرف فيهـــا تصـــرف المالـــك .. المالـــك 

علي النحو الثابت بالعقود التي تشرف مورث الطـاعنين بتقـديمها إلـي محكمـة الموضـوع  .. التداعي

 .ء المنتدبين في النزاع ٕوالي السادة الخبرا

 

 



                                

 

٦٨

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة الدالئل أنفة الذكر 

 يتضح وجبالء تام أن البائع لألعيان حمل التداعي 

 ).............../ املرحوم (

 مل يكن حائزا هلا من وقت البيع 

 )املشرتي(وإمنا كان احلائز هو مورث الطاعنني 
 مــن ٩١٧ إلعمــال القرينــة الــواردة بالمــادة ألولانتفــاء الشــرط ا.. وهــو األمــر الــذي يؤكــد  

الـقـانون المــدني والـتـي تقــرر بوجــوب أن يكــون المــورث المتصــرف ظــل حــائزا للعــين المتصــرف فيهــا 

 .وهو ما انتفي تماما علي نحو ما قام الدليل الدامغ عليه .. بعد التصرف 

 أما عن الشرط الثاني 

 وهو وجوب أن يكون املورث قد احتفظ لنفسه 

 حبق االنتفاع بالعني املتصرف فيها طيلة حياته 
حيــث أن  .. انتفــاء هــذا الشــرط أيضــافــإن الثابــت بــاألوراق وبمــا ال يــدع مجــاال ألي شــك  

لـــم يكـــن ينتفـــع باألعيـــان التـــي تصـــرف فيهـــا فـــور .. .............../ الثابـــت أن المـــورث المرحـــوم 

مســاحة قــدرها ) مــورث الطــاعنين(ي مــن نجلــه  عــاد واشــتر..../-/-بــدليل أنــه فــي تــاريخ .. بيعهــا 

 .واحد فدان ليقوم بزراعتها واكتساب رزقه ومصاريف معيشته من هذه المساحة 

 وهو األمر الذي يؤكد 

أـنـه إذا ـكـان محتفظــا لنفســه بحــق االنتـفـاع بكاـمـل المســاحة  

فلمــاذا ـقـام بشــراء مســاحة .. الســابق ـلـه بيعهــا لمــورث الطــاعنين 

 !!!!.ها ؟؟إليالفدان المشار 
 إال أن الثابت أن واقعة شرائه هذا الفدان 

 ليكسب قوته من خالله 
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 ملا كان ذلك 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
كافــة الشــرائط القانونيــة التــي اســتوجب المشــرع توافرهــا فقــد بــات واضــحا وبجــالء تــام انتفــاء  

وأن هـنــاك مـــن اـلــدالئل القاطعـــة عـلــي ..  مـــن القـــانون المـــدني ٩١٧لألخـــذ بالقريـنــة اـلــواردة بالمـــادة 

 .انتفاء هذه القرينة 

 وهو ما كان جيدر معه 
ي علــي الحكــم الطعــين ومــن قبلــه األحكــام الصــادرة والتــي اعتصــم بهــا الحكــم الطعــين والتــ 

علي النحو الذي كان يتعين معه علي الحكم الطعـين .. استندت علي هذه القرينة بالمخالفة للقانون 

وهـــو األمـــر اـلــذي يكـــون معـــه الحكـــم .. طـــرح هـــذه القريـنــة الغـيــر محقـقــه والمخالـفــة للواقـــع والـقــانون 

 .الطعين قد خالف القانون وأفسد في االستدالل بما يتعين معه النقض واإلحالة 

 ه اخلامس للخطأ يف تطبيق القانون الوج

بتأييد حكـم خالفت صحيح القانون حينما قضت قد  نياحلكم الطعحمكمة أن  

بـرفض الطلـب العـارض املقـدم مـن مـورث الطـاعنني أول درجة الذي قضـي 

 بالتقـادم – فضال عن العقد املسجل الصـحيح –بثبوت ملكيته ألعيان التداعي 

 .روطه وانعقاد أركانه املكسب طويل املدة رغم حتقق ش

  من التقنني املدني علي أن ٩٦٨فقد نصت املادة 
ما حاز منقـوال أو عقـارا دون أن يكـون مالكـا لـه ، أو حـاز حقـا عينيـا علـي منقـول أو عقـار  

دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كـان لـه أن يكسـب ملكيـة الشـيء أو الحـق العينـي إذا اسـتمرت 

 .عشرة سنة حيازته دون انقطاع خمسة 

 وحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أنه 
 واقعــة – وعلــي مــا جــري بــه قضــاء هــذه المحكمــة -التملــك بوضــع اليــد المكســب للملكيــة  

 تـوافرت شــرائطها القانونيـة وأنـهـا تكفـي بـذاتها ـفـي هـذا الشــأن ولـيس ثـمـة مـا يمـنـع ىماديـة مسـتقلة مـتـ

بعقــد شــرائه عـلـي انتقــال حـيـازة العــين المــراد تملكهــا بهــذه مــدعي التمـلـك بهــذا الســبب مــن أن يســتدل 

 .الطريقة إليه واألخذ به كقرينة علي توافر نية التملك لديه 

 )٦٣٥ ص ١ ج ٤٨ س ٩/٤/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٠٥٠الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
رث وعلي نحو ما أوضحناه سـلفا بالتفصـيل أن مـو.. وحيث كان الثابت من أوراق التداعي  

وظهـــر عليهـــا .. الطـــاعنين ـقــد حـــاز األعـيــان محـــل الـتــداعي مـنــذ شـــرائه لهـــا حـيــازة هادـئــة ومســـتقرة 

 .بمظهر المالك 

 وذلك وفقا للدالئل السابق سردها تفصيال 

 يف إثبات حيازته ألعيان التداعي
وحـيـث كاـنـت هــذه الحـيـازة لمــدة زادت عـلـي الخمســة عشــر عامــا المقــررة قانوـنـا األمــر اـلـذي  

في المطالبة باكتساب الملكية بالحيـازة الطويلـة ) ومن بعده الطاعنين(بأحقية مورث الطاعنين يقطع 

..  بصـورية عقـد البيـع المسـجل صـورية نسـبية وذلك كله علي فرض صحة الحكم القاضي.. المدة 

 .حيث أن الحيازة المكسبة للملكية بالمدة الطويلة تعد سبب جديد مغاير للعقد المشار إليه 

  ينال من ذلك وال
 بــالقول مــن عــدم ..../-/-مــا ذهبــت إليــه محكمــة أول درجــة فــي حكمهــا الصــادر بجلســة  

وذلك بالزعم بأنه يتعلـق بحـق جواز اكتساب ملكية األعيان محل التداعي بالتقادم المكسب الطويل 

 .اإلرث الذي ال يسقط بالتقادم إال بمرور ثالثة وثالثون عام 

 ديد حيث أن هذا القول غري س
ومــردود بــأن بدايــة حيــازة مــورث الطــاعنين لألعيــان محــل التــداعي بنيــة التملــك بــدأت منــذ  

 حــال حـيـاة مالكهــا األصــلي واســتمرت حــال حياـتـه هادـئـة وخالـيـة مــن أي ـنـزاع حـتـى وفاـتـه ....عــام 

 .إلي رحمة اهللا تعالي 

 أي أن 

حيــازة مــورث الطــاعنين ألعيــان التــداعي اســتمرت لقرابــة العشــرين  

ام قبل أن ينشأ حق اإلرث الذي زعمت محكمـة أول درجـة أنـه يحجـب ع

 .عن مورث الطاعنين اكتساب الملكية بالتقادم المكسب الطويل 
 حيث أنه بنشأة حق اإلرث 
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 وبذلك يتأكد وجبالء تام 
.. مدي ما عاب الحكم الطعين بتأييده لحكم أول درجة من خطأ جسـيم فـي تطبيـق القـانون  

مـــع (بصـــحة الحكـــم اـلــذي قضـــي بصـــورية العـقــد المســـجل صـــورية نســـبية .. فعـلــي الـفــرض الجـــدلي 

فــــإن هــــذا يعنــــي أن األعيــــان محــــل هــــذا التعاقــــد عــــادت إلــــي ملكيــــة )  تمامــــاالتمســــك بإنكــــار ذلــــك

 ....وحـيـث ثـبـت أن ـمـورث الـطـاعنين ـقـد ـحـاز ـهـذه األعـيـان مـنـذ ـعـام .. .............../المرحـوم

األمـر الـذي .. أي قرابـة العشـرون عـام ) .............../ المرحـوم (وحتى وفاة مالكهـا األصـلي 

قبـل نشـوء .. عنين ملكية هذه األعيان بالتقـادم المكسـب الطويـل فعـال يقطع باكتساب مورث الطا

 ...../-/- به حكم محكمة أول درجه المؤرخ أعتصموميالد حق اإلرث الذي 

 ومن ثم 
فية بقضــائها بــرفض الطلــب ئنايتجلــى ظــاهرا أن هــذه المحكمــة ومــن بعــدها المحكمــة االســت 

يكونـــا قـــد خالفـــا القـــانون بمـــا ) ين مـــن بعـــدهومـــن الطـــاعن(العـــارض المبـــدي مـــن مـــورث الطـــاعنين 

 .ٕيستوجب وبحق نقض الحكم الطعين والغائه 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
وبالبناء عليه فقد بات واضحا وبجالء تام أن محكمة الحكم الطعـين قـد شـاب حكمهـا عيـب  

احها تفصــــيال الخطـــأ ـفـــي تطبـيـــق الـقـــانون ومخالفـتـــه مخالـفـــة جســـيمة ـمـــن عــــدة أوجــــه تشــــرفنا بإيضــــ

 .ٕوتأصيال بما يجدر معه نقض هذا الحكم والغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون 

ة قـصـور ـمـبطال يف  املؤـيـد حلكـمـي أول درـجــعـاب احلـكـم الطـعـني: الـسـبب الـثـاني 

 وإلغائه  التسبيب علي حنو يستوجب نقضه

  من قانون املرافعات علي أن١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 
 .ٕ أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة يجب 

  من ذات القانون علي أن ٣ ، ٢/ ١٧٨كما نصت املادة 
كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقـائع الـدعوى ، ثـم طلبـات الخصـوم ، ...  

أسباب الحكم ومنطوقـه وخالصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك 

 والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا 



                                

 

٧٢

 .عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه .. هذا 
عــات ـقـد أوجـبـت أن تشــتمل األحكــام عـلـي األســباب  مــن ـقـانون المراف١٧٨لمــا كاـنـت المــادة  

ٕالتـي بنيـت عليهـا واال كانـت باطلـة ، بمـا مقتضـاه أنـه يتعـين علـي المحكمـة أن تبـين الوقـائع واألدلـة 
التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيـدتها بحيـث تسـتطيع محكمـة الـنقض أن تراقـب ثبـوت 

 من األدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثيـر الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنها

حولهــا مــن وقــاع ال يــؤثر فيهــا فــإذا تعــذر تعيــين الــدليل الــذي كونــت منــه المحكمــة اقتناعهــا بوجهــة 

 .نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله 

 ) ق٥٦ لسنة ٤٣٨ الطعن رقم ٨/٦/١٩٩٢نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
.. المفـــاهيم واألصـــول القانونـيــة آنـفــة اـلــذكر عـلــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين وبتطبـيــق جمـلــة  

يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطـل فـي التسـبيب علـي نحـو يسـلس بالضـرورة نحـو نقضـه 

ـبــل تعـــددت صـــور .. الســـيما وأن هـــذا القصـــور فـــي التســـبيب ـلــم ـيــأت عـلــي وجـــه واحـــد .. ٕوالغاـئــه 

 :ي النحو التالي القصور علي نحو ما نشرف ببيانه عل

 الوجه األول 

 يف التسبيب لعدم بيانها علـي  وما سبقه من أحكامقصور عاب احلكم الطعني 

حنو جلي ومفصل الدالئل التي ركنت إليها يف الزعم بأن العقد املطعـون فيـه 

ليلـني هـا دذلـك أن الـدليلني الـواردين ب.. مضاف ملا بعد املوت ويسرت وصية 

 .ل ما انتهت إليه هذه األحكام ساقطني ال يكفيان حلم

 فقد استقرت أحكام النقض علي أنه 
متى كان الحكم االبتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده قد أقام قضاءه بالملكية للمطعـون  

ضده علي دليلين علـي حـده فـي تكـوين عقيـدة المحكمـة فإنـه إذا ثبـت أن الـدليل المسـتمد مـن الورقـة 

حكــم المطعــون فيــه إذا ال يعلــم مــاذا كــان قضــاؤه يكــون بعــد إســقاط هــذا معيــب فإنــه يتعــين نقــض ال

 .الدليل من التقدير 

 وراجع 
 في نفس المعني حكم النقض الذي قضي بأن إقامة الحكم علي أدلة متماسكة وانهيار  



                                

 

٧٣

 .أحدها يؤدي إلي بطالن الحكم 

 )١٩٩٢ ص ١٧ المكتب الفني سنة ٢٧/١٢/١٩٦٦نقض (

 ملا كان ذلك 
 ..../٢٤/٥هــــو ذات حــــال حكــــم محكمــــة أول درجــــة الصــــادر بجلســــة ..  مــــا تقــــدم وكــــان 

الذي أقام قضاؤه بصورية العقد المسجل صورية نسبيه بـالزعم بأنـه تصـرف ) المؤيد بالحكم الطعين(

علـي دليلـين فقـط وقـد بنـي هـذا الحكـم قضـاؤه هـذا .. مضاف لما بعد المـوت وينطـوي علـي وصـية 

 . ضده األول والمحضر هما شهادة شهود المطعون

 وحيث أن هذين الدليلني ساقطني 

 وال يكفيان حلمل ما اعتنقته هذه احملكمة يف قضائها 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 السبب األول 
أن هذين الشاهدين قد زعما بأنهما قد تمت دعوتهما لحضور مجلس العقـد المبـرم فيمـا بـين  

 .البائع وبين المشتري والمسجل 

 ورغم ذلك 
األمـر الـذي يقطـع بعـدم صـحة زعمهمـا .. لم يوقع أيا منهمـا علـي العقـد بوصـف أنـه شـاهد  

حيث لو كان ذلك صحيحا لوقعا علـي العقـد بصـفتهما شـهود مـدعوان .. بأنهما حضرا مجلس العقد 

 .خصيصا لهذا الغرض 

 السبب الثاني 
 – .............../ أن المرحـــــــوم قـــــــرر بـــــــ) .............../ المـــــــدعو(أن الشـــــــاهد األول  

هنـا يـنم عـن بـاع ولفـظ .. األعيـان محـل التـداعي ) مـورث الطـاعنين( قد باع لنجله –بمجلس العقد 

 .أنه باع وقبض الثمن 

 إال أنه عاد ليتدارك ذلك 
لم يتقاضـى ثمـن تلـك األرض وأنـه طلـب مـن كاتـب .. .............../ بقوله بأن المرحوم  

 . أي مبلغ العقد أن يكتب في خانة الثمن

 وعلي فرض صحة ما زعمه هذا الشاهد
 ة في عقد رمستته هبفإن هذا يؤكد أن هذا التصرف في صحيح وصفه القانوني هو  
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كــان .. .............../ فلــيس فــي أقــوال هــذا الشــاهد مــا يــدلل علــي أن تصــرف المرحــوم .. بيــع 

 .مضافا لما بعد الموت 

 بل علي العكس
 مــن هــذا البيــع هــو عقــاب .............../ أن غــرض المرحــوم فقــد قــرر الشــاهد صــراحة  

 .أوالده العاقون 

 نفاذ العقد وتنجيزه إوهذا يؤكد نيته يف 

 ليتحقق أمامه وحال حياته العقاب ألوالده 
وحيث أن هـذا .. برعاية وخدمة والده ) بمفرده(وفي ذات التوقيت يكون قد كافأ نجله القائم  

األمـر الـذي يجعلـه حـرا فـي أن يهـب لمـن  .. امل صحته ولياقته وأهليتـهالتصرف قد تم وهو في ك

 .يشاء من أوالده ما يشاء من أمالكه 

 السبب الثالث 
 .............../ ـقــرر أيضـــا ـبــأن المرحـــوم ) .............../ المـــدعو(أن الشـــاهد الـثــاني  

 .باع األرض إلي نجله ولم يقبض ثمنها قاصدا حرمان باقي أوالده 

 هو أيضا و
وأـنـه عـقـد  .. هـبـه مســتترة ـفـي عـقـد بـيـعمــا يتحـقـق معــه أن صــحيح وصــف العـقـد هــو أـنـه  

وهــو حرـمـان أوالده الـعـاقون الغـيـر ـقـائمين عـلـي .. منجــز وناـفـذ ـمـن ـفـور انعـقـاده تحقيـقـا للـغـرض مـنـه 

 .خدمته ورعايته 

 وهذا كله بفرض صحة أقوال هذا الشاهد 
هد تماما من ثمة إشارة إلي انصراف نية العاقدين علي فقد خلت أقوال الشا.. وفي المقابل  

 .عدم تنجيز العقد أو أن البائع قد احتفظ بحيازة هذه األعيان أو حق االنتفاع بها 

 :السبب الرابع 
الســــيما وأن الشــــاهد .. أن أـقـــوال هــــذين الشــــاهدين جــــاءت مجامـلـــة للمطـعـــون ضــــده األول  

يقيـنــا أن الحـــائز لهـــذه   يعـلــموومـــن ـثــم فهـــ.. لزراعـيــة ـقــرر بأـنــه يعـمــل بالجمعـيــة ااألول المـــذكور 

 .ومع ذلك لم يدل بذلك أمام محكمة الموضوع.. األرض منذ واقعة البيع هو مورث الطاعنين 

 السبب اخلامس 
 أن الحكم الطعين خرج عن مدلول أقوال هذين الشاهدين التي لم تخرج عن القول بأن  



                                

 

٧٥

حيث انه وعلي الفرض الجدلي بصحة ذلـك .. والده من الميراث البائع أراد بهذا البيع حرمان باقي أ

 .فإن ذلك ال يقطع بأن العقد في حقيقة وصفه أنه وصيه 

 وهو ما استقرت عليه أحكام النقض بقوهلا 
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 )٢٩٨ ص ٢٣ سنة ٧/٧/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٩طعن (

 السبب السادس 
الـتــداعي كـــان ـيــوزع فيمـــا ـبــين عـــدم صـــحة مـــا ـقــرره هـــذين الشـــاهدين بشـــأن أن رـيــع أعـيــان  

 .طرفي التداعي 

 حيث أنه لو كان ذلك صحيحا 
ويشـــتري مــن مــورث الطـــاعنين .. .............../ مــا كــان هـنــاك داع ألن يعــود المرحــوم  

 . ليتعيش من ريعها – السابق بيعها من األول للثاني –واحد فدان من المساحة 

  .............../فإذا كان املرحوم 
ل علي نصـيب مـن هـذا الريـع الـذي تـدره أعيـان التـداعي فمـا الـداعي ألن يقـوم بشـراء يحص 

 !!.فدان منها ليقتات من ريعه ؟؟؟

 ومع ذلك 
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 وهو ما يؤكد 
 أن محكمة الموضـوع لـم تـزن أقـوال الشـهود وفقـا لمرماهـا الصـحيح بمـا يـنم عـن قصـور فـي 

 .التسبيب 



                                

 

٧٦

 ملا كان ما تقدم 
فإـنـه مــن الواضــح الجـلـي أن أـقـوال شــاهدي المطـعـون ضــده األول ـلـم تحمــل ثمــة دلـيـل عـلـي  

أن العقــد المطعــون فـيـه مضــاف إلــي مــا بعــد المــوت وأن اســتدالل محكمــة الموضــوع بهــا علــي ذلــك 

  .ئاستدالل خاط

 وإن كان تقدير 
 أن شــريطة ذـلـك أن ـتـؤدي هــذه األـقـوال أـقـوال الشــهود مــن صــالحيات محكمــة الموضــوع إال 

إلي أسباب صحيحة وأن يتم تحصيل أقوال الشهود وفقـا للمعـايير الموضـوعية التـي أوجبتهـا محكمـة 

 .النقض 

 ملا كان ذلك 
وكــان الحكــم الطعــين ـقـد جــنح ـبـأقوال الشــهود وأخــذ مــن أقوالهمــا دـلـيال عـلـي خــالف مرماهــا  

فــي الوقــت الــذي يســتبين منــه مــن أقــوال الشــهود أنهــا ال . .ومعناهــا واســتند إليــه فــي إصــدار حكمــه 

يســتقي منهــا مــا ذهــب إليــه الحكــم الطعــين واعتصــم بهــا دون أن تكــون محققــه لمرماهــا وهــو األمــر 

اـلــذي يكـــون معـــه الحكـــم الطعـــين قـــد قصـــر فـــي األســـباب وأفســـد فـــي االســـتدالل بمـــا يوجـــب نقضـــه 

 .واإلحالة 

 لقول حمكمة النقض بأن إعماال 
ن كـان لقاضــي الموضـوع سـلطة تـقـدير أقـوال الشـهود حســبما يطمـئن إليـه وجداـنـه إال أن ولـئ 

لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضـي بأسـباب اطمئنانـه علـي مـا يخـالف الثابـت بـاألوراق 

أو تحريف ألقوال الشهود أو الخـروج بهـا عمـا يـؤدي إليـه مـدلولها أو كانـت محمولـة علـي أدلـة غيـر 

 .الناحية الموضوعية لالقتناع بها صالحة من 

 )٨/١٢/٢٠٠٩ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٤الطعن رقم (

 أما عن احملضر 

 .............../ احملرر من املرحوم 
فهــو أيضــا ال يحمــل أي دليــل علــي أن التصــرف بــالبيع لمــورث الطــاعنين مضــافا لمــا بعــد  

 كـان يرغـب فـي نقـض .............../ ٕوانمـا يـدل علـي أن المرحـوم .. الموت ينطوي علي وصـية 

الـذي يقطـع .. وذلك بالمخالفة للقانون ) مورث الطاعنين(وتعديل التعاقد المبرم فيما بينه وبين نجله 

 .بعدم جواز نقض العقد أو تعديله إال باتفاق الطرفين 
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 كما أشرنا سلفا 
إن صـــحيح فإـنــه عـلــي الـفــرض الجـــدلي ـبــأن مـــورث الطـــاعنين ـلــم يـقــم بســـداد ثمـنــا للمبـيــع ـفــ 

الرجـــوع ) الواهـــب (.............../ أراد المرحـــوم .. وصـــف العقـــد أنـــه هبـــه مســـتترة فـــي عقـــد بيـــع 

وبفـرض أنـه يجيـز الرجـوع فـي الهبـة )  مـدني٥٠٢المادة (إال أن القانون أيضا ال يجيز ذلك .. فيها 

 .وهو ما لم يحدث .. فإن شرط ذلك أن يوافق الموهوب له 

 أضف إيل ذلك كله 
هــذا المحضــر ومــا هــو ثاـبـت فـيـه مــا هــو إال دلـيـل مصــطنع ال يجــوز االحتجــاج ـبـه قـبـل أن  

 بقوهلا إعماال ملا استقرت عليه أحكام حمكمة النقض املوقرة .. الغير 

ال يمـلــك الشـــخص أن يتخـــذ مـــن عمـــل نفســـه لنفســـه دـلــيال  

 .يحتج به علي الغير 
 )٨٩٤ ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض (

 ملا كان ذلك 
ابت من جملة ما تقدم أن الدليلين اللذين اتخذهما الحكم الطعـين ركيـزة علـي الـزعم وكان الث 

دليـلــين .. بصـــورية العـقــد المطعـــون فـيــه صـــورية نســـبيه وأـنــه تصـــرف مضـــاف إـلــي مـــا بعـــد المـــوت 

األمــر اـلـذي يقطــع بقـيـام هــذا  .. ســاقطين ال يصــلحان لحـمـل ـمـا انتـهـي إلـيـه ـهـذا القضــاء الطـعـين

ممــا يجعلــه معيبــا بالقصــور فــي التســبيب .. يــر ســبب صــحيح يبــرر إصــداره الحكــم الطعــين علــي غ

 .علي نحو ينحدر به إلي حد البطالن الذي يجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

 الوجه الثاني للقصور يف التسبيب 

بعـدم اإلملـام بصـحيح واقعـات  وما سبقه من أحكـام قصور عاب احلكم الطعني 

اته وظروفه مبا جعلهـا تنحـرف بالعقـد املطعـون النزاع وعدم البحث يف مالبس

فيه علي غري إرادة عاقديه والقول بأنه ينطوي علي وصية رغـم أنـه عقـد بيـع 

فهـو هبـة مسـترتة يف عقـد بيـع تصـح .. وبأقل تقدير .. نافذ وصحيح ومنجز 

 .وتنتج آثارها

 حيث أوردت املذكرة اإليضاحية للقانون املدني بأن 
 متعاقدين هي مرجع ما يرتب التعاقد من آثار ، بيد أن هذه اإلرادة ، ال ريب أن إرادة ال 
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وهي ذاتية بطبيعتها ، ال يمكن استخالصها إال بوسيلة مادية أو موضوعية ، هي عبارة العقـد ذاتهـا 

، فإذا كانت هذه العبارة واضحة ، لزم أن تعد تعبيرا صادقا عـن إرادة المتعاقـدين المشـتركة ، ولـيس 

حراف عن هـذا التعبيـر الستقصـاء مـا أراده العاقـدان حقيقـة عـن طريـق التفسـير أو التأويـل يجوز االن

 .، وتلك قاعدة يقتضي استقرار التعامل حرصا بالغا في مراعاتها 

 )١ فقرة ٢٩٦ ص ٢مجموعة األعمال التحضيرية (

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
ت علي وفق نية المتعاقدين أو نيـة الملتـزم منهـا للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررا 

ٕولــو اقتضـــي ذـلــك مخالفـتــه للمعـنــي اللغــوي لأللـفــاظ الـتــي صـــيغت بـهــا ، وانمــا يجـــب علـيــه ـفــي هـــذه 
 .الحالة أن يبين سببا مقبوال لعدم اعتداده واألخذ بالمعني الذي ذهب إليه 

 )ق٦١ لسنة ٥٥٢٧ الطعن رقم ٨/١/١٩٩٨جلسة (

 ) ق٥٦ لسنة ٢٥٣لطعن رقم  ا٢١/١٢/١٩٩٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـة اـلـذكر عـلـي واقعــات الـتـداعي ومــدونات الحـكـم الطعــين ومــا  

يتجـلـى ظــاهرا أن هــذه األحـكـام ـلـم تســتطع أن تســتخلص حقيـقـة الواـقـع ـفـي .. ســبقه ـمـن أحـكـام أـيـدها 

 .النزاع الراهن 

 فالعقد حمل التداعي واملطعون فيه 
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 فلم يدع أحدا 
كــان يعــاني مــن مــرض يغلــب عليــه المــوت أو أنــه كــان .. .............../ بــأن المرحــوم  

فمـا مـن شـيء مـن .. ناقص األهلية حال تحريره لذلك العقـد أو أن إرادتـه كانـت تشـوبها ثمـة عيـوب 

 فـي حـين أنـه لـم ... عـام ذلك قد حدث فالبـائع كـان فـي كامـل صـحته وقـد تحـرر العقـد فـي غضـون

 .يتوفى إلي رحمة اهللا إال بعد عشرون عام من العقد وكانت إرادته حرة تماما حال تحريره للعقد 

 



                                

 

٧٩

  كم األمر الذي يقطع بعدم أحقية احل
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 ومع الفرض اجلديل .. هذا 

 أن داخل احملكمة الشك يف هذه اإلرادة للمتعاقدين 
فإنـهـا ـلـم تجــد ـبـاألوراق ـمـا يـنـاهض ـمـا ومــن ـثـم رأت أن تبحــث وتتأكــد مــن إرادة العاـقـدين  

ين ـقـد حــاز ـبـل عـلـي العـكـس فكاـفـة مســتندات الـتـداعي أـكـدت ـبـأن ـمـورث الطــاعن.. ـجـاء بالعـقـد 

 :وتملك أعيان التداعي بمجرد انعقاد العقد وشهد بذلك 

الشهادات الصادرة عن الجمعية الزراعية التي أكدت أنه الحائز لـألرض المبيعـة وأنـه القـائم  -١

 . وهو الذي يحصل علي مستلزمات اإلنتاج منهابالتعامل مع الجمعية بشأنها

ضــــد مــــورث ران أرض التــــداعي الحكــــم الصــــادر فــــي الــــدعوى التــــي أقيمــــت مــــن أحــــد جيــــ -٢

  .الطاعنين بصفته المالك والحائز لألرض

 جـزء مـن األرض المبيعـة لمـورث الطـاعنين بإعـادة شـراء ....قيام البـائع فـي غضـون عـام  -٣

 .مرة أخري 

حـتـى أـنـه ـقـام بـيـع مســاحات منـهـا تصــرف مــورث الطــاعنين عـلـي األرض تصــرف الماـلـك  -٤

 .الموضوع بالعديد من العقود المقدمة أمام محكمة 

 ملا كان ما تقدم 
وكانت كافة الدالئل أنفة الذكر جاءت جنبا إلي جنب مع بنود وعبارات العقد المطعون فيـه  

 .لتؤكد وبحق أنه عقد بيع نافذ ومنجز وغير مضاف لما بعد الموت كما زعم الحكم الطعين 

 حىت مع الفرض اجلديل 
ـفـإن ذـلـك ال .. ـمـن لألعـيـان المباعـة ـلـه بصـحة اـلـزعم ـبـأن مـورث الطــاعنين ـلـم يـقـم بسـداد ث 

بـل أنـه دليـل قـاطع علـي ..  علـي أن التصـرف مضـافا إلـي مـا بعـد المـوت يعد دليال وال حتى قرينة

 .أن صحة وصف العقد أنه هبه مستترة في عقد بيع 

 ومع ذلك

 فهي ناجزه ونافذة فور إبرامها 
 وما قبله من أحكام قد انحرفت وبرغم وضوح جماع ما تقدم إال أن الحكم الطعين .. هذا  
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بصـحيح واقـعـات التـداعي إـلـي غيـر مرماهــا بمـا ـيـنم عــن قصـور شــديد فـي تحصــيل وفهـم الواـقـع ـفـي 

 .الدعوى وهو ما أسلس بالحكم نحو االنجراف وراء مزاعم المطعون ضده األول بال سند أو دليل 

 وهو األمر 
علــي نحــو ينحــدر بهــا إلــي حــد الــذي يصــيب هــذه األحكــام بالقصــور المبطــل فــي التســبيب  

 .البطالن الذي يجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

 الوجه الثالث للقصور 

اللتفات عن املستندات القاطعة  وما أيده من أحكام باقصور عاب احلكم الطعني 

الداللة املقدمة من مورث الطـاعنني واملؤكـدة حليازتـه ألعيـان التـداعي منـذ 

 قد عقد منجز ومرتب آلثاره بقوة القانون انعقاد العقد وأن هذا الع

 حيث استقرت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 
تـقـديم مســتندات ـمـؤثرة ـفـي اـلـدعوى ـمـع التمســك ـبـداللتها ، التـفـات الحكــم عــن التحــدث عنهــا  

 .كلها أو بعضها وعدم إطالعه عليها ، قصور 

 )ق٥٢ لسنة ٢٥٧١ الطعن رقم ٢١/٦/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمـئن المطلـع عليـه  

إلي أن المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها وذلـك باسـتعراض 

ٕهـــذه األدـلــة والتعلـيــق عليهـــا بمـــا ينـبــئ عـــن بحـــث ودراســـة أوراق اـلــدعوى عـــن بصـــر وبصـــيرة ، واذا 
لــك فــإن األســباب تكــون قاصــرة مــن شــأنها أن تعجــز محكمــة الــنقض عــن إعمــال رقابتهــا خالفــت ذ

 .ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 

 )ق٥٢ لسنة ٢٠٥ طعن رقم ١٦/١٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
قـــدم لمحكمـــة الموضـــوع وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل أوراق التـــداعي أن مـــورث الطـــاعنين قـــد ت 

بالعدـيـد مــن المســتندات الجوهرـيـة المؤكــدة عـلـي أن عـقـد البـيـع المطعــون فـيـه هــو عـقـد صــحيح ونافــذ 

كمــا دللــت هــذه المســتندات .. ومنجــز وقــد رتــب أثــاره فــي نقــل الملكيــة والحيــازة إليــه بمجــرد انعقــاده 

 العقـــد ويظهـــر عليهـــا وبوضـــوح إلـــي أن مـــورث الطـــاعنين هـــو الحـــائز ألعيـــان التـــداعي منـــذ انعقـــاد

إال أن األحكــام ســالفة الــذكر قــد التفتــت عــن .. بمظهــر المالــك ويمــارس عليهــا كافــة حقــوق الملكـيـة 
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ٕبـل أنهـا لـم تعـن بـالرد عليهـا وابـداء .. هذه المستندات تماما ولم توليها حقها فـي البحـث والتمحـيص 
.. لقصور المبطل في التسـبيب أسباب واضحة تبرر إطراحها وهو األمر الذي يعيب هذه األحكام با

علـي نحـو يمكـن معـه القـول السيما وأن هـذه المسـتندات التـي التفتـت عنهـا هـي مسـتندات جوهريـة 

 .أيضا لو لم تم بحثها لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى برمتها

 وهذه املستندات كالتايل 

 املستند األول 
 خاللهـا أن مـورث الطـاعنين هـو الحـائز الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية والثابت مـن 

وأنــه هــو الــذي يتعامــل مــع الجمعيــة بخصــوص هــذه .. بســجالت الجمعيــة لألعيــان محــل التــداعي 

 .األرض ويقوم بصرف مستلزمات اإلنتاج الخاصة بها حتى تاريخ الشهادة  

 ومن هذه الشهادة يتضح 
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 ورغم جوهرية هذا املستند 
إال أن الحكم الطعـين .. وحجيته في إثبات ما تقدم بما كان كفيال بتغيير الرأي في الدعوى  

ت عنــه دون تمحــيص أو بحــث أو رد علــي داللتــه ممــا يعيبهــا بالقصــور ومــا ســبقه مــن أحكــام التفتــ

 .المبطل في التسبيب 
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 املستند الثاني 
ولكـن هـذه المـرة مقدمـة مـن المطعـون .. وهـو عبـارة عـن شـهادة مماثلـة للشـهادة أنفـة الـذكر  

ألعيـان والثابـت مـن خاللهـا حيـازة مـورث الطـاعنين ل) .. المدعي في الدعوى األصـلية(ضده األول 

 .محل التداعي منذ عشرون عام 

 األمر الذي يؤكد 
فضـال .. ذات الحقائق التي يتمسك بها مورث الطاعنين من نفاذ للعقد المنجز سند ملكيتـه  

 .عن حيازته لألعيان موضوعه ألكثر من عشرين عام 

 ورغم ذلك أيضا 
تهـا ولـم يـرد عليهـا غض الحكم الطعين البصـر عـن هـذه الشـهادة أيضـا ولـم يلتفـت إلـي دالل 

 .وما يؤكد قصور هذا الحكم .. علي نحو يبرر إطراحها 

 املستند الثالث 
وأنـه يظهـر .. وتدليال علي نحو قاطع علي حيازة مـورث الطـاعنين لألعيـان محـل التـداعي  

فـقـد نشــأ .. عليهــا بمظهــر الماـلـك وأن ذـلـك أمــر معــروف ـلـدي جمـيـع جيراـنـه وســكان بلدـتـه الصــغيرة 

 بينـه وبـين أحـد جيـران أرض التـداعي بسـبب هـدم جسـر بـاألرض ملـك مـورث الطـاعنين خالف فيمـا

 .وكان الجار يمر عليه ألرضه 

 وقد تطور هذا اخلالف
اـلــدعوى ضـــد ـمــورث الطـــاعنين بغـيــة .. .............../ إـلــي أن أـقــام هـــذا الجـــار وـيــدعي  

 .إلزامه بإعادة بناء هذا الجسر 

 ومن ثم 
ألعيــان أن الماـلـك والحــائز هــذه الــدعوى والحكــم الصــادر فيهــا يتضــح مــن صــورة عريضــة  

ـبـل أن ذـلـك ـلـم يـكـن بشــكل خـفـي ومســتتر ـبـل .. ـلـيس هــذا فحســب .. الـتـداعي هــو ـمـورث الطــاعنين 

كان علي العلن وبعلم الكافة وليس من أشقاء أو أقارب أطراف التداعي فقط بل علي مستوي جميـع 

 .الجيران والمحيطين 

 ملا كان ذلك 
رغم حجية هذا المستند فـي إثبـات الملكيـة والحيـازة لمـورث الطـاعنين وتحقـق العلـم اليقينـي و 

 بذلك لدي الكافة بما يدلل علي أن العقد سند ملكيته هو عقد نافذ وناجز ال تشوبه شائبة وأن 
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ة المـدة وهذين األمرين يمنحانه الملكية سـوءا بالعقـد أو بالحيـازة طويلـ.. حيازته أيضا ثابتة ومستمرة 

 .المكسبة للملكية 

   واألحكام السابقة عليهإال أن احلكم الطعني
ٕواصرارا منها علي القصـور المبطـل فـي التسـبيب التفتـت أيضـا عـن هـذا المسـتند ولـم تـورده  

 .قضائها ولم ترد عليه بثمة رد سائغ يبرر هذا اإلطراح 

 املستند الرابع 
عنين هـــو المالــك ألعيــان التــداعي وأن ســـند وفــي مجــال التأكيــد أيضـــا إلــي أن مــورث الطــا 

فقــد تقــدم إلــي محكمــة الموضــوع بالعديــد مــن العقــود التــي بــاع بموجبهــا .. ملكيتــه عقــد منجــز ونافــذ 

وهـو مـا يقطـع بملكيتـه وتصـرفه .. مساحات من األعيان محل التداعي قاربت علي نصف األعيـان 

 .في األعيان تصرف المالك 

 وقد تأكد ذلك 
ٕســادة الخـبـراء المنـتـدبون أمــام محكمــة الموضــوع ـبـل واـقـرار محكمــة الموضــوع ذاتهــا ـبـإقرار ال 

وقامـــت باســـتبعادها مـــن الـنــزاع وأـقــرت تصـــرفات مـــورث الطـــاعنين فـــي .. لهـــذه العـقــود والتصـــرفات 

 .بما يعني إقرارها بملكيته وأحقيته في التصرف .. األعيان المباعة 

 ويف تناقض واضح 
محكمة الموضـوع لتقـرر صـورية سـند ملكيـة مـورث الطـاعنين صـورية تعود تقارير الخبراء و 

وهـــو تـنــاقض رهـيــب عـــاب الحكـــم .. نســـبية وتعـيــد تقســـم أمالكـــه دونمـــا ســـند مـــن الواقـــع أو القـــانون 

 .الطعين 

 وخبالف هذا التناقض 
فـقــد أهمـلــت محكمـــة الموضـــوع حجـيــة هـــذه المســـتندات ـفــي إثـبــات إنجـــاز العـقــد ســـند ملكـيــة  

علــي نحــو أســلس بهــا إلــي قصــور جســيم ومبطــل فــي .. ره وتصــرفه عليهــا كمالــك الطــاعنين وظهــو

 .التسبيب 

 ملستند اخلامس واألهم ا

وهــو ذـلـك العـقـد اـلـذي اشــتري بموجـبـه اـلـد ـمـورث الطــاعنين  

 والبائع له أعيان التداعي ابتداءا لمساحة قدرها واحد فدان من 
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 .ليتعيش ويقتات من ريعه .. مورث الطاعنين 
 املستند داللة قوية جدا يف إثبات ما يلي وهلذا 

أن هـــذا العـقــد يؤكـــد أن عـقــد البـيــع المســـجل المطعـــون  -١

هـــو عقـــد منجـــز ونافـــذ وال تشـــوبه الصـــورية مثقـــال .. فيـــه 

 .وذلك بإقرار البائع ذاته .. ذره 

أن هذا العقد يدحض ويؤكـد عـدم صـحة مـا جـاء علـي  -٢

ـيـع وزعمهـمـا ـبـأن ر.. لســان شــاهدي المطـعـون ضــده األول 

 .أعيان التداعي كان يقسم علي مورث الطاعنين ووالده 
 حيث أن هذا العقد يؤكد 

غيـر صـحيح قبل تاريخ هذا العقد أن قول هذين الشـاهدين  �

ـــــو كــــــان المرحــــــوم .. وغيــــــر صــــــادق  ـــــك ـل .......... / ذـل

يحصل علي نصيب فـي ريـع األعيـان المبيعـة منـه مـا كـان 

 .ار إليه سلفا هناك سبب واحد يجعله يشتري الفدان المش

فــالقول بتقســيم الرـيــع فيمــا ـبــين أمــا بعــد ـتــاريخ هــذا التعاـقــد  �

ـــده  ـــذي اشــــتري فــــدان(مــــورث الطــــاعنين وواـل فهــــو أمــــر ) اـل

طبيعـــي حيـــث أن شـــرائه الفـــدان المشـــار إليـــه ســـلفا يجعلـــه 

 .مستحقا لنصيب هذا الفدان من الريع 

يتأـكـد وبجــالء انتـفـاء ثـمـة دلـيـل عـلـي اـلـزعم ـبـأن .. وـمـن ـثـم  �
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عقد المسجل سند ملكية مورث الطاعنين تصرف مضـاف ال

وبطــــالن اســــتدالل محكمــــة الموضــــوع .. لمــــا بعــــد المــــوت 

 كـــان يحصـــل عـلــي جـــزء ........./ ـبــالزعم ـبــأن المرحـــوم 

.. مــن الريــع ســندا لـلـزعم بأنــه احــتفظ لنفســه بحــق االنتفــاع 

فـلـو كــان ذلــك صــحيحا مــا كــان قــد ابتــاع فــدان مــن مــورث 

 .يتعيش منه الطاعنين ليقتات و
 ملا كان ذلك 

ورغم جوهرية هذا المستند الذي لو كانت محكمـة الموضـوع بمختلـف درجاتهـا أقسـطته حقـه  

 .في البحث والفحص والتمحيص لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 

 وحيث أنها مل تفعل 
ي األمر الذي يعيب هذه األحكام بالقصور المبطل في التسبيب علي نحـو يسـتوجب التصـد 

 .له بالنقض واإللغاء 

 الوجه الرابع للقصور 

 التسـبيب لعـدم إيرادهـا أو  وما سبقه من أحكام يفقصور عاب احلكم الطعني 

ردها علي أوجه الدفاع والدفوع اجلوهرية املبداة من مورث الطاعنني والتي لو 

 .كانت قد عنيت بها لتغري يقينا وجه الرأي يف الدعوى 

 ض علي أن فقد استقرت أحكام النق
متى كان الحكم المطعون فيه قـد قضـي علـي الطـاعن دون اإلشـارة إلـي دفاعـه والـرد عليهـا  

مــع أـنـه دفــاع جــوهري قــد يغـيـر وجــه اـلـرأي فــي الــدعوى فــإن الحكــم يكــون معيـبـا بالقصــور يســتوجب 

 .نقضه 

 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ١٩ لسنة ٥٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
  فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهري ودفوع خلو أسباب الحكم المطعون 
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 . أثره بطالن الحكم –ومستندات 

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ الطعن رقم ١٢/١/١٩٨٥نقض (

 وقضي كذلك بأن 
استقالل محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وبإطراح ما ال تـري األخـذ بـه ، محلـه أن  

 فــإذا بــان مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك تكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها

 .القرائن أو لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلـي األخـص منهـا مـذكرات الـدفاع المقدمـة وكان الثابت مـن خـالل أوراق النـزاع الـراهن  

يتضــح أنهــا طوـيـت عـلـي  .. ه حــوافظ المســتندات ومحاضــر الجلســاتـمـن ـمـورث الطــاعنين وأوجــ

العدـيـد مــن اـلـدفوع وأوجــه اـلـدفاع الـتـي التفـتـت عنهــا محــاكم الموضــوع بمختـلـف درجاتهــا بمــا ـيـنم عــن 

ٕعــدم اإلطــالع عليهــا واقســاطها حقهــا فــي البحــث والتمحــيص رغــم جوهريتهــا التــي كــان ســيتغير بهــا 
 .حثها وجه الرأي في الدعوى إذا ما تم ب

 ولعل من أهم أوجه الدفاع

 املبداة من مورث الطاعنني 
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 حيث خال هذا العقد متاما 
أو .. بحـيـازة األعـيـان المبيعــة ) مــورث مــورث الطــاعنين( إـلـي احتـفـاظ الـبـائع مــن ثمــة إشــارة 

فقد جـاء هـذا العقـد بعبـارات واضـحة ال لـبس فيهـا مـن أنـه .. احتفاظه بحق االنتفاع بها مدي حياته 

عـقـــد منجــــز وناـفـــذ مــــن ـفـــور انعـقـــاده ورـتـــب أـثـــاره ـمـــن نـقـــل الملكـيـــة والحـيـــازة واالنتـفـــاع إـلـــي مــــورث 

 .الطاعنين

 يكن هذا العقد فقط ومل 
ـبــل أن كاـفــة المســـتندات واألدـلــة والـقــرائن الـتــي ـقــدمها مـــورث .. هـــو المؤكـــد لهـــذه الحقـــائق  

 الطاعنين كفيلة ألن تتيقن محاكم الموضوع من أنه المالك والحائز والمنتفع بأعيان التداعي دون 
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 .سواه 

 أما عن ادعاء شهود املطعون ضده األول بأنه مل يسدد مثنا 

  شرائه هذه األعيان نظري
ٕوايضاحه العديد من المطاعن التي تنال من أقـوال .. ففضال عن إنكاره لهذه المزاعم تماما  

 .هذين الشاهدين بما يهدم أي دليل قد يستمد منها 

 إال أنه افرتض جدال 
ـفـإن صــحيح وصــف صـحتها وأقـام اـلـدالئل والبـراهين عـلـي أنـه ـلـو كـان هـذا األـمـر صـحيحا  

واكتمـال كافـة األركـان والشـرائط لهـذا الوصـف  .. التداعي أنه هبه مستترة في عقد بيعالعقد محل 

للعـقــد واســـتبعاد تمامـــا فكـــرة أن يوصـــف العـقــد بأـنــه ينطـــوي عـلــي وصـــية وبمـــا يقطـــع بانتـفــاء القريـنــة 

 . من القانون المدني ٩١٧الموصوفة بالمادة 

 السيما وأن حمكمة النقض املوقرة 

 اح ما يلي أخذت علي عاتقها إيض

أن التصــرفات المنجــزة الصــادرة ـمـن شــخص كاـمـل األهلـيـة  

فـــي حـــال صـــحته تكـــون صـــحيحة ولـــو كـــان يترتـــب عليهـــا فـــي 

ان بعــض ورثتــه أو تعــديل أنصــبتهم فــي الميــراث مــالمســتقبل حر

ألن التوريث ال يقوم إال علـي مـا يخلفـه المـورث وقـت وفاتـه أمـا 

 . للورثة فيه ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فال حق
 )١٣٦٢ ص ١٩ سنة ١٤/١١/١٩٨٦جلسة (

 )٧/٧/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٩الطعن رقم (

 )٢/٥/١٩٧٢ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٣٢الطعن رقم (

 ليس هذا فحسب 

 بل أوضحت حمكمتنا املوقرة بأن 
هـــو أن يكـــون انتفـــاع  مـــدني ٩١٧المقصـــود باالحتفـــاظ بـــالحق فـــي االنتفـــاع وفقـــا للمـــادة  

أي (ين مدي حياته مستندا إلي حق ثابت ال يسـتطيع المتصـرف إليـه تجريـده منـه المتصرف بالع
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ويكون ذلك أما عن طريق اشـتراط حـق المنفعـة وعـدم جـواز التصـرف فـي ) أن يكون ثابت بالعقد

 ، ومـن ثـم فـال يكفـي لقيـام ٕالعين وامـا عـن طريـق اإليجـار مـدي الحيـاة أو عـن طريـق أخـر مماثـل

نتفـع المتصـرف بـالعين انتفاعـا فعليـا حتـى وفاتـه دون أن يكـون مسـتندا فـي هـذا القرينة القانونية أن ي

 .االنتفاع إلي مركز قانوني يخوله حقا في االنتفاع 

 )٥٧٩ ص ١٤ سنة ٢٥/٤/١٩٦٣ ق جلسة ٢٦ لسنة ٤٥٩الطعن (

 )٢٩٨ ص ٢٣ سنة ٧/٣/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٨٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 العـقـد محـل الـتـداعي لـم يـرد ـبـه تمامـا ثـمـة إشـارة إـلـي اشـتراط حــق حيـث أشـرنا ســلفا إلـي أن 

 .أو اشتراطه علي مورث الطاعنين عدم التصرف بالعين ) مورث مورث الطاعنين(المنفعة للبائع 

 بل علي العكس 
فالثاـبـت أن مــورث الطــاعنين ـقـد تصــرف بالفعــل ـفـي أجــزاء ومســاحات مــن األعـيـان المبيعــة  

وهو األمر الذي يؤكـد تمامـا اسـتبعاد وصـف أن .. أو غيـره ) البائع(ورثة دونما ثمة اعتراض من م

  .يكون التصرف مضافا لما بعد الموت وأنه ينطوي علي وصيه

 وأنه علي فرض عدم سداد املشرتي لثمن هذه األعيان 
فمـن حـق مـورث .. فإنه ال ينال من إنجاز العقد واكتمال أركانـه كهبـة مسـتترة فـي عقـد بيـع  

لطاعنين وهو في كامل صحته وأهليتـه للتصـرف أن يهـب أموالـه لمـن يشـاء السـيما إذا وجـد مورث ا

فــي نفســه تقــديرا واعتــزازا خاصــا ألحــد أوالده لمــا يقدمــه لــه مــن خدمــه ورعايــة افتقــر إليهــا مــن بــاقي 

ن ـفـال غـبـار علـيـه أن أراد مكاـفـأة وـلـده هــذا وتفضــيله عــن ـبـاقي أشــقائه اـلـذين اعتـبـرهم عــاقو.. أوالده 

 .له

 ملا كان ذلك 
وحيـــث تمســـك مـــورث الطـــاعنين بكافـــة أوجـــه الـــدفاع أنفـــه الـــذكر وأقـــام عليهـــا مـــن الـــدالئل  

التفـتـت عــن ذـلـك .. والـبـراهين عـلـي صــحتها إال أن محــاكم الموضــوع مصــدرة األحكــام ســالفة اـلـذكر 

ق أو ســـواء كـــان ثابـــت بـــاألورا.. كـلــه مستمســـكة برأيهـــا المبـتــور ســـنده وغضـــت الطـــرف عمـــا ســـواه 

المستندات أو القـانون وهـو مـا يعيـب هـذا الحكـم الطعـين بتأييـده لهـذه األحكـام بالقصـور المبطـل فـي 

 .التسبيت علي نحو يجدر معه التصدي لهذه العيوب بالنقض واإللغاء 

 

 



                                

 

٨٩

 :السبب الثالث 

يف االسـتدالل مبـا يسـتوجب نقضـها الطعني وما أيده من أحكـام فساد احلكم  

 وإلغائها 

 بداية 

 فإن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض بأن 
أن أســباب الحكــم تعتـبـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل .. المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة  

إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة االسـتنباط ويتحقـق ذلـك إذا اسـتندت المحكمـة فـي اقتناعهـا إلـي 

ٕالــي عــدم فهــم الواقعــة التــي ثبتــت لــديها  أدلــة غيــر صــالحة مــن الناحيــة الموضــوعية لالقتنــاع بهــا و

وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه العناصـــر كمـــا فـــي حالـــة عـــدم اللـــزوم المنطقـــي للنتيجـــة التـــي انتهـــت إليهـــا 

 .المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 

 )١٩/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٢٧٤٥الطعن رقم (

 )٢٤/١٠/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٨٣الطعن رقم (

 )١١/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٣ لسنة ٨٧٣طعن رقم ال(

 )٢٢/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٣ لسنة ٤٨٦٢الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
إقاـمـــة الحـكـــم قضــــاؤه عـلـــي واقـعـــة استخلصــــها ـمـــن مصــــدر ال وجــــود ـلـــه أو موجــــود ولكـنـــه  

مناقض لما استخلصته أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقال استخالص تلـك الواقعـة منـه يعـد فسـادا 

 . االستدالل في

 )٢٥/١٠/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٣٥٣الطعن رقم (

 وأيضا قضي بأن 
إذا كــان الحكــم ـقـد أـقـام قضــاءه عـلـي عــدة ـقـرائن مجتمعــه بحـيـث ال يعــرف أيهــا كــان أساســا  

 .جوهريا له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطالن جوهري 

 )٢٠/٥/٢٠٠٣ ق جلسة ٧١ لسنة ٦١٩٤الطعن رقم (

 ان ذلك ملا ك
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين ومــا أيــداه مــن  

أحكـام يتضـح وبجـالء تـام أن هـذه األحكـام جـاءت معيبـة بالفسـاد فـي االسـتدالل حيـث انطـوت عـلـي 



                                

 

٩٠

عيــــوب مســــت ســــالمة االســــتنباط إذ اســــتندت فــــي قضــــاءها إلــــي أدلــــة غيــــر صــــالحة مــــن الناحيــــة 

 لالقتنــاع بهــا فضــال عــن تنــاقض األدلــة مــع بعضــها الــبعض إضــافة إلــي مخالفــة هــذا الموضــوعية

بـمـا ـيـؤدي عــدم الـلـزوم .. القضــاء لمــا هــو ثاـبـت ـبـاألوراق واألدـلـة المطروحــة عـلـي محــاكم الموضــوع 

 .المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها هذه األحكام مع األدلة المطروحة والمقدمة لديها 

  يف االستداللوحيث أن عيب الفساد
فإننـا نشـرف .. الذي عاب الحكم الطعين بتأييده لما سـبقه مـن أحكـام جـاء علـي عـدة أوجـه  

 :ببيانها تفصيال وتأصيال فيما يلي 

 الوجه األول 

فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال شاهدي املطعون ضـده األول يف إثبـات  

ـعـون فـيـه ذاـتـه وإلرادة ـمـزاعم خالـفـت ـمـا ـهـو ثاـبـت ـبـاألوراق وبالعـقـد املط

وذلك برغم مجـاع مـا شـاب هـذه األقـوال مـن تضـارب وخمالفـة .. املتعاقدين 

 للحقيقة وعدم اتفاق مع العقل واملنطق وطبائع األمور 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 
ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود حسـبما يطمـئن إليـه وجدانـه إال  

كمة النقض أن تتدخل إذا مـا صـرح القاضـي بأسـباب عـدم اطمئنانـه علـي مـا يخـالف الثابـت أن لمح

ـبـاألوراق أو تحرـيـف ألـقـوال الشــهود أو الخــروج بهــا عمــا ـيـؤدي إلـيـه مــدلولها أو كاـنـت محموـلـة عـلـي 

 .أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها 

 )٨/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٤الطعن رقم (

 )٦/٧/٢٠٠٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 ..../-/-وكانـت األحـكـام الموضـوعية وعـلـي األخــص الحكـم االبـتـدائي الصـادر ـفـي جلســة  

شــهادة : أولهمــا .. قــد أقــام قضــاؤه بصــورية العقــد المطعــون فيــه صــورية نســبية علــي دليلــين فقــط 

 .المحضر : وثانيهما شهود المطعون ضده األول 

 ث أن الثابت أن الدليل املستمد من أقوال الشاهدين أنفي الذكروحي

 هو دليل ساقط لآلتي 
 إلـــــــي مســـــــكن زعمـــــــا بأنهمـــــــا قـــــــد تمـــــــت دعوتهمـــــــا خصيصـــــــاأن هـــــــذين الشـــــــاهدين  -١



                                

 

٩١

ـا شــاهدين عـلـي العـقـد محــل الـتـداعي . ........../ المرحــوم وـبـرغم ذـلـك ـلـم نجــد .. ليكوـن

 !!.فلما كان وجودهما إذن ؟؟..  بهذا العقد ثمة توقيع لهذين الشاهدين عليه

الســـيما وأن .. أن أقـــوال هـــذين الشـــاهدين ممـــالة عليهمـــا ومجاملـــة للمطعـــون ضـــده األول  -٢

الثابت أن أحد هذين الشاهدين يعمـل بالجمعيـة الزراعيـة بناحيـة تصـفا وأن تلـك الجمعيـة 

عهـا شهدت بورقة رسمية بـأن مـورث الطـاعنين هـو الحـائز ألعيـان التـداعي والمتعامـل م

ورغم ذلك لم يورد هذا الشـاهد ثمـة ذكـر لهـذه .. ويقوم باستالم مستلزماتها من الجمعية 

مجامـلـة .. ممـا يؤـكـد إخفائـه لمعلوـمـات معلوـمـة لديـة يقيـنـا  .. الحقيـقـة أثـنـاء إدالـئـه بأقواـلـه

 .للمطعون ضده األول أو لكونها لم تمل عليه 

 ليس هذا فحسب 
يقينـا بـأن مـورث الطـاعنين ) ي يعمـل بالجمعيـة الزراعيـةالـذ(بل علـي رغـم علـم هـذا الشـاهد  

إال أنه خالف ذلك وقـرر بـأن هـذه األعيـان فـي حيـازة مـورث .. هو الحائز ألعيان التداعي 

 .وهو ما يؤكد مخالفة الشاهد للحقيقة .. مورث الطاعنين 

ن كـــان يستحصـــل عـلــي رـيــع أعـيــا.. .........../ أن هـــذين الشـــاهدين زعمـــا ـبــأن المرحـــوم  -٣

التداعي طيلة حياتـه محـاولين إيهـام المحكمـة أن بيعـه لهـذه األعيـان كـان صـوريا ويتصـرف 

 .لما بعد الموت 

 وهذا األمر ثبت يقينا خمالفته للحقيقة واألوراق 
وقام ببيـع .. إذ ثبت أن مورث الطاعنين كان يتصرف علي أعيان التداعي تصرف المالك  

 . والده أو غيره أجزاء ومساحات منها دونما اعتراض من

 أضف إيل ذلك 
بشـراء جـزء مـن أعيـان .... /-/-قـام بتـاريخ . .........../ أنه قـد ثبـت أيضـا أن المرحـوم  

.. فـإذا ـكـان يحصـل عـلـي ريـع األعـيـان جميعـهـا .. ليتـعـيش مـن ريـعـه ) فـدان(التـداعي ـقـدره 

 !.فما الداعي إذن من شرائه فدان ليقتات منه ومن ريعه ؟

 .بعدم صحة ما جاء علي لسان هذين الشاهدين ومخالفته للثابت باألوراق وهو ما يقطع  

مــورث مــورث (قــد خـلـت تمامــا ونهائـيـا مــن اـلـزعم ـبـأن الـبـائع  .. أن أـقـوال هــذين الشــاهدين -٤

كان يعاني ثمة مرض أو أي شائبة في أهليته أو أي عيـب مـن عيـوب اإلرادة ) الطـاعنين

بـل كـان تصـرفه حـرا وبـإرادة حـره وهـو  .. المـوتتجعله يبرم تصـرفا ينصـرف أثـره لمـا بعـد 

 .بما يجعله نافذا األثر فورا .. في كامل صحته ووعيه 



                                

 

٩٢

لقـــد خلـــت أقـــوال هـــذين الشـــاهدين مـــن ثمـــة إشـــارة إـلــي أن هـــذا التصـــرف مضـــاف لمـــا بعـــد  -٥

قصـــد منـــه حرمـــان بـــاقي . .........../ أمـــا عـــن قولهمـــا بـــأن تصـــرف المرحـــوم .. المـــوت 

فـإن ذلـك ال يعنـي .. فعلي الفرض الجـدلي بصـحة ذلـك .. هم وخدمتهم له أوالده لعدم رعايت

بل علي العكس فإن هذا القول يؤكد أنه قـد تحـرر .. أن التصرف مضاف لما بعد الموت 

 .عقد منجز ونافذ ومرتب آثاره الفورية ليعلم أوالده بأنه غاضبا منهم 

وـبـرغم عــدم صــحة .. ذا البـيـع قــرر هــذين الشــاهدين ـبـأن مــورث الطــاعنين لــم يســدد ثمـنـا لهــ -٦

ٕإال أنه علي فرض صحته فإنه ال ينال من صحة العقـد ونفـاذه وانجـازه ذلـك أنـه فـي .. ذلك 
بمــا يجعلــه تصــرف صــحيح ومواكــب  .. هــذه الحالــة يصــبح هبــه مســتترة فــي عقــد بيــع

 .لصحيح القانون 

الـتـــــداعي  ظـــــل مالـكـــــا ألعيـــــان .........../ قـــــرر الشـــــاهدين ســــــالفي الـــــذكر أن المرحــــــوم  -٧

 .ويتصرف عليها تصرف المالك حتى وفاته محاولين بذلك إقناع المحكمة بصورية تصرفه

 يف حني ثبت باألوراق 
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 ملا كان ذلك 
يتضــــح وبجــــالء مــــدي زور وبهتــــان مــــا زعمــــه الشــــاهدين ســــالفي .. ومــــن جملــــه مــــا تقــــدم  

إال أن محكمــة الموضــوع قــد .. بمــا كــان يجــدر معــه إطــراح أقوالهمــا وعــدم التعوـيـل عليهــا .. اـلـذكر 

 الـــذي يتحقـــق معـــه عيـــب الفســـاد فـــي االســـتدالل الموجـــب لـــنقض الحكـــم خالفـــت هـــذا النظـــر األمـــر

 .ٕوالغائه 

 :الوجه الثاني 

يف استدالهلا باحملضـر احملـرر مـن  واألحكام املؤيدة مبوجبه فساد احلكم الطعني 

 .علي غري املراد منه وباملخالفة للواقع والقانون. ........... /املرحوم 
مقررا مـن ..  بتحرير المحضر المشار إليه .........../  قام المرحوم ...في غضون عام  

حيـث كـان يمكنـه توزيعهـا  ..  أنه كـان يتمنـي لـو لـم يقـم ببيـع أعيانـه إلـي مـورث الطـاعنينخالله

 .علي أوالده كلهم وفق األنصبة الشرعية 



                                

 

٩٣

 ومن هذا احملضر يتأكد 
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 ومن ثم يتجلى ظاهرا
للرجـوع فـي العقـد .. .........../ أن المحضر المشار إليه كـان مجـرد محاولـة مـن المرحـوم  

 .مطعون فيه وذلك علي خالف القانون المسجل ال

 ومل يأت يف هذا احملضر
ثمــة إشــارة إلــي صــورية هــذا العقــد أو أنــه مضــاف إلــي مــا بعــد المــوت أو أنــه ينطــوي علــي  

وهو األمر الذي يجعل الحكم الطعين وما سبقه مـن أحكـام إذ اسـتدلت بهـذا المحضـر فـي .. وصية 

... اف إلـي مـا بعـد المـوت وانـه ينطـوي علـي وصـية مضـ........... / الزعم بأن تصرف المرحـوم 

ٕهــو اســتدالل خــاطئ وال يســتقي مــن هــذا المحضــر المحــرر بعــد واقعــة البـيـع واتمامهــا ونفاذهــا ـبـأكثر 
 . عام ١٢من 



                                

 

٩٤

 الطعني املؤيدة باحلكم األحكام هذه وحيث أن 
 ثبـت سـقوطهما لم تقم في شأن صورية العقد إال علي هذين الدليلين سالفي الذكر واللذين قـد 

 .ٕوانهيارهما األمر الذي يجعل هذه األحكام قائمة بال سند من الواقع أو القانون 

 الوجه الثالث للفساد يف االستدالل 

كم الصـادر مـن احملكمـة املؤيد بـاحل ..../-/-فساد احلكم االبتدائي الصادر جبلسة  

ل التـداعي وحتديـد  يف استدالهلما بتوزيع األعيان حم....-/-االستئنافية جبلسة 

ـبـاحلكم االبـتـدائي الـغـري نـهـائي الـصـادر ـمـن .. نـصـيب املطـعـون ـضـده األول 

  ...../-/-حمكمة أول درجة جبلسة 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١فقد نصت املادة 
األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقـوق ، وال يجـوز  

 الحجيــة ، ولكــن ال يكــون لتلــك األحكــام هــذه الحجيــة إال فــي نــزاع قــام بــين قبــول دليــل يــنقض هــذه

 .الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

 وحيث استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
الحكم القطعي هو الـذي يضـع حـدا للنـزاع فـي جملتـه أو فـي جـزء منـه أو فـي مسـألة متفرعـة  

 . حاسم ال رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته عنه بفصل

 )٨٦٠ ص ٢٦ سنة ٣٠/٤/١٩٧٥نقض (

 ملا كان ذلك 
   وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق الـتــداعي أن الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة االبتدائـيــة بـتــاريخ  

.. ة بصـورية العقـد المطعـون فيـه صـورية نسـبي) بالمخالفة لألوراق والقـانون( والذي قضي ..../-/-

 وال ..../-/-مما كان ال يجوز للحكم االبتـدائي الثـاني المـؤرخ  .. هو حكم غير نهائي وغير قاطع

 أن يعــوال علـيـه ويرتـبـا علـيـه ثـمـة أـثـار لعــدم حيازـتـه الحجـيـة فيمــا ..../-/-الحـكـم االســتئنافي الـمـؤرخ 

ي الطعـين ببحـث توزيـع حيث اكتفـي الحكـم االبتـدائي الثـاني واالسـتئناف.. بين أطرافه فيما فصل فيه 

 وـفـق األنصــبة الشــرعية معتـبـرين أن صــورية العـقـد .........../ ملكـيـة األعـيـان عـلـي ورـثـة المرحــوم 

 .وذلك بالمخالفة للواقع والقانون.. المطعون فيه أمر ضمني ومسلم به وحاز حجيته 

 األمر الذي يؤكد
 االستدالل بما يستوجب نقضه وبحق مدي فساد الحكم االبتدائي واالستئنافي المؤيد له في  



                                

 

٩٥

 .ٕوالغائه تصويبا وتصحيحا لهذا العيب الذي شابهما 

 الوجه الرابع للفساد يف االستدالل 

يف لطعـني واملؤيـد لـه  واحلكـم االسـتئنايف ا..../-/-فساد احلكم االبتدائي املؤرخ  

ة االستدالل بتقرير مكتب خرباء وزارة العدل ملا شابه من بطـالن وجتـاوز السـاد

اخلرباء حلدود اختصاصهم الفني وتصديهم لنقاط قانونية فضال عن خمالفتهم 

 .الثابت باألوراق 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
اعتمــاد الحـكــم تقريــر الخبيــر فــي هـــذا .. الفصــل فــي الملكيــة ال يجــوز للخبـيــر التطــرق إليــه  

 .الصدد خطأ وقصور 

 ) ق٤٧  لسنة١٠٦٨ طعن رقم ٧/٤/١٩٨١نقض (

 كما قضي بأن 
يجــوز للقاضــي أن يســتعين ـبـالخبراء فــي المســائل الـتـي يســتلزم الفصــل فيهــا اســتيعاب النقــاط  

الفنية التي ال تشملها معارفه والوقائع المادية التـي يشـق عليـه الوصـول إليهـا دون المسـائل القانونيـة 

 .التي يفترض فيه العلم بها

 )٧٥٢ ص ٢٧ سنة ٢٤/٣/١٩٧٦نقض (

 ان ذلك ملا ك
وحيث أن الحكمين سـالفي الـذكر قـد اسـتندا فـي قضـاؤهما علـي تقـارير الخبـرة المودعـة ملـف  

التداعي رغم جماع مـا شـابها مـن أوجـه بطـالن ومخالفـة للثابـت بـاألوراق األمـر الـذي يصـيب هـذين 

 .الحكمين بالفساد المبطل في االستدالل 

 ية السيما وأن تقارير اخلربة قد شابها العيوب اآلت

جتاوز تقارير اخلربة حلدود اختصاصها الفنـي بـأن تصـدت باملخالفـة للقـانون إيل : أوال 

ومن أهم هذه النقاط مسـألة التقـادم .. نقاط قانونية خترج عن خربتها الفنية 

 .الطويل املدة املكسب للملكية

 حيث جاء بتقارير اخلربة الفنية زعما 
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٩٦

 ملا كان ذلك 
هـي شـروط ومسـائل قانونيـة بحتـة .. كان الثابت أن شروط كسب الملكية بالتقـادم الطويـل  

.. تملـك فهـي تقـوم علـي الهـدوء واالسـتقرار والظهـور بنيـة ال .. تخرج عـن اختصـاص الخبـرة الفنيـة

أمـا وأن يفصـل الخبـراء فـي مـدي .. وجميع هذه المسـائل ثابتـة بـاألوراق فـي حـق مـورث الطـاعنين 

 فهو أمر يبطل تقريرهم ويجعله جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه .. انعقادها وتوافرها من عدمه 

 هذا 
الل بتقريــر وحيــث خــالف الحكــم الطعــين هــذا النظــر األمــر الــذي يصــيبه بالفســاد فــي االســتد 

 .ٕخبير باطل متجاوزا الختصاصه الفني واقحامه نفسه في مسائل قانونية بحته 

..  مورث الطاعنني قدمخمالفة هذه التقارير ملا هو ثابت من املستندات التي ت: ثانيا 

عنني من بعده بتقدميها إليه والتي جاءت مجيعها مؤكدة مللكية وحيازة اوالط

 .اعي مورث الطاعنني ألعيان التد

 ومن هذه املستندات 
الشــهادة الصــادرة مــن الجمعيــة الزراعيــة المؤكــدة علــي حيــازة مــورث الطــاعنين لــألرض وأنــه  - أ

 .المتعامل بشأنها والقائم باستالم ما يخصها من مستلزمات اإلنتاج 

المقامــة مــن أحــد جيــران أعيــان التــداعي .. صــحيفة الــدعوى والحكــم الصــادر فــي الــدعوى  - ب

 .ورث الطاعنين بوصفه المالك والحائز لهذه األعيان المالصقين ضد م

) مشـتري(........... / ووالـده المرحـوم) بـائع( عقد البيع المحرر فيما بـين مـورث الطـاعنين -ج

مـن ضـمن األعيـان ) واحـد فـدان(والثابت مـن خاللـه شـراء األخيـر مـن األول مسـاحة قـدرها 

ذه األعيـان هـو ـمـورث الطـاعنين وأنـه ـقـام بمـا يؤـكـد أن المالـك والحـائز لـهـ.. محـل التـداعي 

 .ببيع جزء منها مرة أخري لوالده 

 كافة عقود البيع التي باع بموجبها مورث الطاعنين مساحات من األرض محـل التـداعي بمـا -د

 .يؤكد ملكيته وتصرفه علي األرض بهذا الصفة 

 ومن مجاع هذه املستندات وغريها 
ٕأمـا واذ خالفـت تقـارير .. ين بكافة عناصـرها وشـروطها تتأكد الحيازة في حق مورث الطاعن 

 .الخبرة هذه المستندات األمر الذي يجعلها مخالفة لألوراق بما يقطع بعدم صحتها ولزوم إطراحها 
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حينمـا قـررا زعمـا بـأن حيـازة .. خالف السادة اخلرباء املأمورية املنوطـة بهـم : ا ثالث

مورث الطاعنني ووضع يده علي أعيـان التـداعي غـري هادئـة وال تتحقـق بهـا 

حيث مل يوضحوا حتديدا مدة هذه احليازة أيـا .. شروط كسب امللكية بالتقادم 

 . كان رأيهم فيها إن كانت هادئة أو خالفة

 ت من ذلك فالثاب
 تجــاوزهم لنطــاق مهمــتهم الفنيــة وتصــديهم بــال ســند لمســائل فضــال عــنأن الســادة الخبــراء  

 قـد تقاعسـوا عـن أداء دورهـم الفنـي بعـدم إيضـاحهم لمـدة حيـازة مـورث إال أنهم أيضا.. قانونية بحته 

 .الطاعنين ألعيان التداعي 

 فقد كان حريا بهم 
 يتركـوا أمـر الفصـل فـي مـدي تحقـق ثم بعد ذلكهرها أن يوضحوا مدة الحيازة وسندها ومظا 

 .شروط التقادم المكسب للملكية لعدالة محكمة الموضوع المختصة قانونا بالمسائل القانونية 

 ملا كان ذلك 
يتجلــــى ظــــاهرا أن تقــــارير الخبــــرة الفنيــــة قــــد شــــابها مــــن العيــــوب .. ومــــن جملــــة مــــا تقــــدم  

 وعـــدم التعويـــل عليهـــا إال أن محكمـــة الموضـــوع قـــد والمطـــاعن التـــي كـــان يســـتوجب معهـــا إطراحهـــا

خالفت ذلك واستدلت بها فيما انتهي إليه قضاءها األمر الذي يجعل هذه األحكام معيبة بالفساد فـي 

 .االستدالل علي نحو يستوجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

 اإلخالل حبقوق الدفاع : السبب الرابع 

 م النقض أن فمن املستقر واملتواترة عليه أحكا
اسـتقالل محكمـة الموضـوع بتقـدير القـرائن وبـإطراح مـا ال تـري األخـذ بـه محلـه أن تكـون ـقـد  

أطلعت عليها واخضـعتها لتقـديرها فـإذ بـأن مـن الحكـم أن المحكمـة لـم تطلـع علـي تلـك القـرائن أو لـم 

 .تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  

 .. قضاء هذه المحكمة إال إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم 



                                

 

٩٨

ذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إ

الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 . مرافعات ١٧٨

 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
خـلــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فـيــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلـبــات ودـفــاع جـــوهري ودـفــوع  

 .الحكم ومستندات أثره بطالن 

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسك به المدعي عليه لدفع الـدعوى يجعـل  

 .حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال 

 ملا كان ذلك 
خـالل وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين بالطعن الماثل يتضـح أنـه قـد شـابه اإل 

 :بحقوق الدفاع علي أكثر من وجه وصورة وهو ما نوضحه علي النحو التالي 

 الوجه األول 

الصادر من حمكمة االسـتئناف حبقـوق الـدفاع حينمـا مل الطعني إخالل احلكم  

يتعرض للمطاعن وأوجه العـوار التـي شـابت احلكـم االبتـدائي األول الصـادر 

ـمـا قـضـي ـبـه ذـلـك احلـكـم ـمـن  وأـصـدرت حكمـهـا معـتـربة ..../٢٤/٥جبلـسـة 

املسلمات مبا يعترب معه هذا احلكم االستنئايف قد فوت علي الطاعن درجة من 

 .درجات التقاضي 

  من قانون املرافعات علي أن ٢٢٩فقد نصت املادة 
يســـتتبع حتـمــا اســـتئناف جمـيــع األحـكــام الـتــي ســـبق اســـتئناف الحكـــم المنهـــي للخصـــومة  

 ٢٣٢ قبلت صراحة ذلك وذلك مع مراعاة ما نصـت عليـه المـادة  ما لم تكن قدصدورها في القضية

واســتئناف الحكــم الصــادر ـفـي الطـلـب االحتـيـاطي يســتتبع حـتـى اســتئناف الحكــم الصــادر ـفـي الطـلـب 

 .األصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب األصلي ولو بعد فوات الميعاد 

 



                                

 

٩٩

 ي أن  من ذات القانون عل٢٣٢كما نصت املادة 
 الـتـي كاـنـت عليهـا قـبـل صــدور الحـكـم المســتأنف بالنســبة االـسـتئناف ينـقـل اـلـدعوى بحالتـهـا 

 .لما رفع عنه االستئناف فقط 

  علي أن ٢٣٣وكذا نصت املادة 
يجــب عـلـي المحكمــة أن تنظــر االســتئناف عـلـي أســاس مــا يقــدم لهــا مــن أدـلـه ودـفـوع وأوجــه  

 .كمة الدرجة األولي دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلي مح

 وفيما تقدم استقرت أحكام النقض علي أن 
 اعتبــار األحكــام الســابق صــدورها فــي ذات – أثــرة –اســتئناف الحكــم المنهــي للخصــومة  

 ، لــيس بــالزم النعــي عليهــا فــي صــحيفة القضــية مســتأنفة ولــو كانــت صــادرة لصــالح المســتأنف

عتبـر بمجـرده ، قبـوال لهـا يمنـع مـن طلـب إلغائهـا االستئناف فإن إغفال ذكرها فـي تلـك الصـحيفة ال ي

 .طالما لم يفصح المستأنف عن أنه ارتضاها صراحة 

 )ق٤٥ لسنة ٥٧٤ طعن رقم ٦/١٢/١٩٧٨نقض (

 )٦٦٢ ص ٢٠ سنة ١٣/٤/١٩٦٩نقض (

 )ق٥٣ لسنة ٣٥١ طعن رقم ٢٠/١٢/١٩٨٣نقض (

 )ق٥١ لسنة ١٧٩٠ طعن رقم ٢٥/١١/١٩٨٧نقض (

 ملا كان ذلك 
لمفاهيم القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق الـدعوى الراهنـة يتجلـى ظـاهرا أنـه بجلسـة وبتطبيق ا 

..  أصــدرت محكمــة أول درجــة حكمــا قضــي بصــورية العقــد المطعــون فـيـه صــورية نســبية ..../-/-

 .وأحالت الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لبحث الملكية وتقسيمها 

 وحيث مل يرتضي الطرفان 
 وقـــد تـــداول هـــذين االســـتئنافين ..ال ألســـبابه فقـــد طعنـــا عليـــه باالســـتئنافين هـــذا القضـــاء كـــ 

 .بالجلسات إلي أن صدر فيهما حكما بعدم جوازهما لكون الحكم المستأنف غير منهي للخصومة 

 ومن ثم 
وقـــد تـــم ذلـــك .. عـــادت األوراق إلـــي محكمـــة أول درجـــة الســـتكمال نظـــر الـــدعوى المبتـــداة  

  ...../-/-االبتدائي الثاني بجلسة وصدر الحكم .. بالفعل 

 



                                

 

١٠٠

 وقد مت الطعن عليه باالستئناف 

 -/-وهو األمر الذي يجعل الدعوى المبتدأة برمتهـا وبحكميهـا الصـادرين فيهـا بجلسـتي  

ـذكر .../-/-،  وهــو مــا يســتتبع أن كافــة المطــاعن ..  مطعــون عليهمــا فــي االســتئناف انــف اـل

مطروـحـة ) ..../-/-الصـادر بجلسـة ( علـي الحكـم األول وأوجـه العـوار التـي نعـي بهـا الطـاعنين

 .علي المحكمة االستئنافية األخيرة 

 مبا كان يستوجب عليها 
 وقضــت فــي إال أنهــا لــم تفعــل.. بحــث هــذه المطــاعن وفحصــها وتمحيصــها والــرد عليهــا  

األول واعتـبــرت الحـكــم ) .../-/-الصـــادر ـفــي (االســـتئناف باعتـبــاره ـقــائم عـلــي الحكـــم الـثــاني فـقــط 

مــن المســلمات وكأنــه غيــر مطعــون عليــه ..  والقاضــي بالصــورية النســبية المزعومــة األشــد خطــورة

 .أمامها 

 وحيث أن مورث الطاعنني .. هذا 
 العديد من المطاعن الجوهريـة التـي ..../-/-كان قد وجه للحكم االبتدائي الصادر بجلسة  

ومنـهـا عـلـي ـسـبيل المـثـال ـمـا ..  إلغاـئـه ـكـان ـمـن شــأن بحثـهـا أن تـنـال ـمـن هــذا الحـكـم وتســلس نحــو

 :يلي 

خطــأ الحـكـم ـفـي تطبـيـق الـقـانون وفســاده ـفـي االســتدالل  -١

علــي الصــورية النســبية علــي أدلــة فاســدة ومخالفــة لــألوراق 

 .متخذا من تحريف أقوال الشهود سبيال وسندا لقضائه 

أن ذلـــك الحكـــم خـــالف األصـــول المســـتقر عليهـــا فقهـــا  -٢

لمنجــزة الصــادرة مــن المــورث وقضــاءا مــن أن التصــرفات ا

حــــال صــــحته تكــــون صــــحيحة حـتـــى وـلـــو صــــدرت ـلـــوارث 

 .بقصد حرمان بعض الورثة 

أن ذـلـــك الحكــــم أغـفـــل اـنـــه يمكــــن تفســــير العـقـــد محــــل  -٣



                                

 

١٠١

 مـــع ـفــرض صـــحة اـلــزعم بعـــدم ســـداد المشـــتري –الـتــداعي 

ومـن ثـم يكـون  .. بأنه هبه مستترة فـي عقـد بيـع –للثمن 

ن الحكــم خــالف الحقيقــة العـقـد صــحيحا ونافــذا وـنـاجزا ويكــو

 .والقانون 

كمـــا طعـــن علـــي ذلـــك الحكـــم ألخـــذه بالقرينـــة المقـــررة  -٤

 من القانون المدني رغـم عـدم تحقـق شـروطها ٩١٧بالمادة 

 .وأركانها وهي مخالفة للقانون عابت هذا القضاء 

ٕقصـــور الحكـــم واخاللـــه بحقـــوق الـــدفاع لتغاضـــيه عـــن  -٥
 مكسب الطويل الاكتساب مورث الطاعنين للملكية بالتقادم 

 مجيع هذه املطاعن 

 وجهت من مورث الطاعنني علي احلكم االبتدائي األول

 /....-/-الصادر جبلسة 
أـمـام المحكـمـة االســتئنافية الطـعـين حكمهــا والـتـي كاـنـت مطروحــة بطرـيـق الـلـزوم القــانوني  

ـبــالرد الســـائغ إال أنهـــا ـلــم تلتـفــت إليهـــا وـلــم توردهـــا ـفــي قضـــاءها وـلــم ـتــرد عليـهــا  .. ـبــالطعن الماـثــل

وهــــو األـمـــر اـلـــذي يؤـكـــد إخــــالل هــــذا الحـكـــم بحـقـــوق اـلـــدفاع إخــــالال .. الـقـــانوني المـبـــرر الطراحـهـــا 

 .ٕيستوجب نقضه والغائه 

 الوجه الثاني لإلخالل 

لعـدم إيـراده أو رده أو اسـتجابته ذلـك حبقـوق الـدفاع و إخالل احلكم الطعـني 

اطراحهـا دون سـند مـن للطلبات اجلوهرية اجلازمـة املبـدأه مـن الطـاعنني و

 .الواقع أو القانون 
 لعله من الثابت من خالل دفاع الطاعنين الشفوي والمسطور أمام المحكمة االستئنافية  



                                

 

١٠٢

الطعــين حكمهــا أنهــم تمســكوا بعــدة طلـبـات جوهرـيـة وجازمــة ـلـم ينفكــوا عنهــا حـتـى قفــل ـبـاب المرافعــة 

 :وهذه الطلبات كالتالي 

هـا صـورة مناملقـدم ) ورقـة املعيشـة(ول بتقديم أصل  طلب إلزام املطعون ضده األ-أ

ضوئية مت جحدها يف أكثر من مقام ورغم ذلـك تسـاند عليهـا السـيد اخلبـري 

 فيما أنتهي إليه من مزاعم

 وأهمية هذا الطلب تكمن يف 
كان يتخذ من تغيير الحقيقة واخـتالق الواقعـات المزعومـة والغيـر إثبات أن المطعون ضده  �

 . سندا لدعواه وصوال إلي أحكام مناهضة للواقع والقانون صحيحة

 وـلــم توـقــع ـمــن مـــورث الطـــاعنين وـمــن شـــأن إثـبــات أن ـهــذه الورـقــة برمتـهــا غـيــر صـــحيحة �

 .........../ من أن التصرف الصادر عن المرحـوم تزويرها إيضاح الحقائق أمام المحكمة 

بـعـد المـوت كـمـا ـيـزعم  لمـا هـو تصــرف منـجـز وناـفـذ وغـيـر معـلـق علـي ـشـرط وغـيـر مضــاف

 .المطعون ضده األول 

إال أنـه اسـتند إلـي تقريـر ٕأنه وان كان حكم أول درجة لم يستند علي هذه الورقة في قضاءه  �

ــر ٕوهـــذا التقريـــر تســـاند علـــي هـــذه الورقـــة رغـــم جحـــدها وانكارهـــا مـــن جانـــب مـــورث  .. الخبـي
 ) .والطاعنين من بعده(الطاعنين 

 وهو األمر 
زم قانونا وتحقيقا لدفاع الطاعنين أن تستجيب محكمـة الحكـم الطعـين لهـذا الذي كان من الال 

إال أنهــا ـلـم تفعــل األمــر الــذي يوصــم قضــاءها ـبـاإلخالل بحقــوق الــدفاع .. الطـلـب الجــوهري الجــازم 

 .الذي ينحدر به إلي حد البطالن 

  طلب إعادة األوراق إيل مكتب اخلـرباء لبحـث اعرتاضـات الطـاعنني علـي تقـارير–ب 

 .اخلربة املودعة ملف التداعي 

 أوضح الطاعنون 
 أن تـقــارير الخـبــرة المودعـــة مـلــف الـتــداعي ـقــد ..../٣/١٢بمـــذكرة دـفــاعهم المقدمـــة بجلســـة  

شـابها ـمـن أوجــه اـلـبطالن ومخالـفـة المســتندات واألوراق فضـال عــن مخالـفـة الواـقـع عـلـي نحــو يجعلـهـا 

عـــادة األوراق إلـــي مكتـــب خبـــراء وزارة العـــدل ويســـتوجب إ.. جـــديرة بـــاإلطراح وعـــدم التعويـــل عليهـــا 

 النتداب لجنة إلعادة بحث عناصر التداعي برمتها في شأن الصورية المزعومة وملكية وحيازة 



                                

 

١٠٣

 .لألعيان محل التداعي ) والطاعنين من بعده(مورث الطاعنين 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
هري الجازم أيضا وأصدرت حكمهـا قد التفتت دون مسوغ من القانون عن هذا المطلب الجو 

 .ٕعلي نحو يستوجب وبحق نقضه والغائه .. الطعين الذي جاء معيبا باإلخالل بحقوق الدفاع 

 ملا كان ذلك 
ومن جملة ما تقدم من أسباب وأوجه سـبق إيضـاحها تفصـيال وتأصـيال فـي صـحيفة الطعـن  

الطــاعنون يطعنــون علــي الحكــم فــإن .. وممــا تــراه عدالــة المحكمــة أفضــل مــن األســباب .. الماثــل 

 .الطعين المؤيد ألحكام معينة ومخالفة للقانون وقاصرة في تسببها وفاسدة في االستدالل 

 هذا 

 وحيث أنه عن الشق املستعجل بإيقاف التنفيذ 
فإـنــه بمطالعـــة أســـباب هـــذا الطعـــن يتضـــح أـنــه ـقــائم عـلــي أســـانيد جدـيــة تـنــال وبحـــق مـــن الحكـــم  

 قه من أحكام وهو ما يجعله جديرا بالقبول والنقض حال التصدي للموضوع المطعون عليها وما سب

 هذا وباإلضافة إيل ذلك 
ـفــإن مـــن شـــأن تنفـيــذ وتفعـيــل هـــذا الحكـــم الطعـــين إلحـــاق العدـيــد مـــن األضـــرار الجســـيمة المادـيــة  

 .واألدبية بالطاعنين مما يتعذر تداركها حال التصدي للموضوع 

 وهو األمر 
إيـقـاف تنفـيـذ هـذا الحـكـم بصـفة مســتعجلة قائـمـا علـي ركنـيـه وسـنده ـمـن الواـقـع الـذي يجـعـل مطلـب  

 .والقانون 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعنون من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
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     وكيل الطاعنين           

 

     المحامي بالنقض          
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١٠٦

 وذلك طعنا علي احلكم 
تعويضـــات ـفــي   اـلــدائرة ) مأمورـيــة اســـتئناف الجـيــزة(الصـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف الـقــاهرة  

 : والقاضي منطوقه..../-/-بجلسة .. قضائية      لسنة .....، ..... االستئنافين رقمي 

 حكمت احملكمة 
 .افين شكال بقبول االستئن: أوال 

وفي موضوع االستئنافين برفضـهما وتأييـد الحكـم المسـتأنف ، وألزمـت كـل مسـتأنف مصـاريف : ثانيا

 .استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة 

 وكان حكم أول درجة 
فــي .. تعويضــات   الــدائرة ) مأموريــة شــمال الجيــزة(قــد صــدر مــن محكمــة الجيــزة االبتدائيــة  

 :وقد قضي منطوقه .. ..../-/- تعويضات شمال الجيزة بجلسة ....لسنة  ...الدعوى رقم 

 حكمت احملكمة 
 .بقبول التدخل الهجومي شكال : أوال 

بــــأن يــــؤدي للمــــدعين وللمتــــدخلتين هجوميــــا ) الطــــاعن حاليــــا(بــــإلزام المــــدعي عليــــه بصــــفته : ثانيــــا

 وأدبـيـا وموروـثـا عـلـي مبـلـغ ماـئـه وثالـثـون أـلـف جنـيـه تعويضــا مادـيـا) المطـعـون ضــدهم حالـيـا(

التفصـــيل الـــوارد باألســـباب فضـــال عـــن المصـــروفات وخمســـة وســـبعين جنيهـــا مقابـــل أتعـــاب 

 .المحاماة 

 لوقائع ا
 :تخلص وجيز واقعات النزاع الماثل في األتي 

ــــام المـــــدعو  ..../-/- بـتــــاريخ  -١ ــــك الطـــــاعن –قيادتـــــه الســـــيارة حـــــال .. ........../ ـق  – مـل

األمـر الـذي أصـابه باإلصـابات .. ........../ ضـدهم المرحـوم باالصطدام بمورث المطعـون 

 .التي أودت بحياته وتوفي إلي رحمة اهللا تعالي 

ضــــــد ..  جــــــنح أكـتـــــوبر أول   نة    لســــــ وـقـــــد تحــــــرر عــــــن هــــــذه الواقعــــــة المحضــــــر رـقـــــم  -٢

 قضــي حضــوريا ..../-/-وبجلســة .. قــدم للمحاكمــة الجنائيــة الــذي  .. ........../ المــدعو

ٕالدعوى الجنائية بالتصـالح مـع التمسـك بالـدعوى المدينـة واحالتهـا إلـي محكمـة بانقضاء "
 .المختصة 

فـقـد ـفـوجئ الطــاعن ـبـأن المطعــون ضــدهم يقيمــون اـلـدعوى المبـتـدأة .. م جمــاع مــا تـقـدم ورغــ -٣
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ودون اختصــام للشــخص مرتـكـب الحــادث  أو لشــركة الـتـأمين الـتـي تغطــي األضــرار .. ضــده 

المطـعـون ضــدهم ـمـع ثـيـر الريـبـة ـفـي تصــرف ـهـو األـمـر اـلـذي يو.. الـتـي تـقـع مــن المركـبـة 

الــذي لــم يثبــت بــأوراق التــداعي أنــه يعمــل لــدي .. ........../ مرتكــب الحــادث المــدعو 

 .الشركة الطاعنة حتى يصح القول بأنه تابع وأن الشركة متبوع ومسئول عن أفعال تابعه

مة دليـل علـي صـحة إقامـة الـدعوى وعلي الرغم من خلو أوراق الدعوى الراهنة من ث.. هذا   -٤

جــاء .. ضــد الشــركة الطاعنــة أو أنهــا مســئولة عــن الحــادث أو أنهــا ملزمــة بــالتعويض عنــه 

 – بال سند من الواقـع أو القـانون –حكم محكمة أول درجة ومن بعده الحكم الطعين ليقـررا 

 .بها ٕمسئولية الشركة والزامها بأداء مبالغ التعويض رغم انتفاء ثمة خطأ في جان

 وهو األمر الذي يعيب 
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 : السبب األول 

احلكم الطعني شابه عيب اخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفتـه علـي حنـو جسـيم 

 .يستوجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

  ول الوجه األ

خطــأ احلـكـم الطعـني يف تطبـيـق القـانون حينـمـا 

قضي بقبول الدعوى ضـد الشـركة الطاعنـة فقـط 

ــام امل ــركة دون اختـص ــادث أو ـش ــبب يف اـحل تـس

الـتـأمني املـسـئولة قانوـنـا عـلـي تـعـويض ـحـوادث 

 .السيارات 

ـم  ـانون رـق ـن الـق ـادة األويل ـم ـت اـمل ـد نـص ـنة ٧٢فـق ـأمني ٢٠٠٧ لـس ـأن الـت  بـش

 علي أن .. اإلجباري 
يجــب التــأمين علــي المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث مركبــات النقــل الســريع المــرخص  

ـةحكــام قــانون المــرور ، فــي تســييرها طبقــا أل ـاة واإلصــابة البدنـي ـأمين حــاالت الوـف  وكــذا ويشــمل الـت
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األضـــرار الماديـــة التـــي تلحـــق بممتلكـــات الغيـــر عـــدا تلفيـــات المركـبــات ، وذلـــك وفقـــا ألحكـــام وثيقـــة 

 .التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون 

 كما نصت املادة التاسعة من ذات القانون علي أن 
 قـبـل المتـسـبب ـعـن الـحـادث والمـسـئول ـعـن اتخــاذ اإلجــراءات القضــائية للمضــرور أو ورثـتـه 

 . للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الحقوق المدنية

 ملا كان ذلك 
يتضـــح وبجـــالء ـتــام أـنــه ـفــي حاـلــة وـقــوع .. وتطبيـقــا لصـــحيح نصـــوص الـقــانون آـنــف اـلــذكر  

 فإن المسئول األول عن  .. حادث من إحدى المركبات المؤمن عليها إجباريا وفقا لذلك القانون

 . التي تؤمن إجباريا علي المركبات هو شركة التأمين.. التأمين 

 ثم يأتي دور املسئول الثاني 
 مرتكبة الحادث والذي تسبب بخطئه ورعونتـه فـي وهو المتسبب في الحادث أو قائد السيارة 

 .إحداث إصابة المضرور 

 ثم بعد ذلك كله 
 الشــرائط فــإذا تحققــت) المتبــوع عــن أعمــال تابعــه(حقــوق المدنيــة يــأتي دور المســئول عــن ال 

فــإن هــذا المتـبـوع ـيـأتي فــي مجــال المطالـبـة .. القانونـيـة لتحمــل المتـبـوع المســئولية عــن أعمــال تابعــة 

 .بالتعويض في المقام الثالث واألخير 

 أي أن املضرور 
 إلـي المسـئول ثـمحـادث  إلـي مرتكـب الثـميجب عليـه الرجـوع بـالتعويض علـي شـركة التـأمين  

وأـقـاموا دعــواهم الراهـنـة .. أـمـا وأن تغاضــي المطعــون ضــدهم عــن ذـلـك كـلـه .. عــن الحـقـوق المدنـيـة 

الســيما وأن .. ـفـإن ـفـي ذـلـك مخالـفـة صــارخة لصــحيح الـقـانون ) فـقـط(ضــد الشــركة الطاعـنـة مباشــرة 

م أن المضــرور أو  أنفــة الــذكر قالــت وبوضــوح تــا٢٠٠٧ لســنة ٧٢المــادة التاســعة مــن القــانون رقــم 

 :ورثته لهم اتخاذ اإلجراءات قبل 

 . المسئول عن الحقوق المدنية  المتسبب عن الحادث و
 وحرف العطف 

المتســبب ـفـي الحــادث    و  المســئول عــن الحـقـوق (يقطــع بوجــوب اختصــام الشخصــين معــا  

ارحين جانبا المتسـبب  ط– أما وأن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم المبتدأة – االثنين معا –المدنية 
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وبمـا أسـفر .. بما يؤكد ويقطع بمخالفتهم للقـانون ..  مختصمين الشركة الطاعنة فقط –في الحادث 

 .عن مخالفاتهم للقانون من صدور الحكم الطعين 

 ن ذلك موال ينال 
مــــا ذهبــــت إليــــه محكمــــة الموضــــوع بقــــول مزعــــوم ال ســــند لــــه فــــي القــــانون وأتــــت بــــه عــــن  

إـمــا أن يختصـــم المتســـبب ـفــي الضـــرر أو .. ن المضـــرور يـكــون ـفــي حاـلــة خـيــار ـمــن أ.. عـنــدياتها 

 .المسئول عن الحقوق المدنية 

 وهذا قول جيايف القانون 
 بوجــوب اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة )علــي نحــو آمــر(ذلــك أن القــانون قــد قــرر .. ويخالفــه  

ـفـإذا كــان  ..  مـعـا كـمـا قررـنـااالثـنـين.. حـيـال المتســبب ـفـي الحــادث والمســئول عــن الحـقـوق المدنـيـة 

ما كان أعوزه النص بـأن .. المشرع يقصد تخيير المضرور بينهما ليتخذ ضده اإلجراءات القانونية 

أما وأن وضع بين المتسبب في الحادث وبين المسئول عـن الحقـوق المدنيـة حـرف ) أو( يورد لفظ

لـتـأمين المســئولة األوـلـي عـلـي األـمـر اـلـذي يقطــع بوجــوب اختصــام شــركة ا.. الـتـي تفـيـد العطــف ) و(

 .وعقب ذلك يأتي دور المسئول عن الحقوق المدنية ..  المتسبب في الحادث ومعهاالتعويض 

 وحيث خالف احلكم الطعني .. هذا 
وأتــي مــن عندياتــه .. هــذا النظــر بــأن قبــل أن تقــام هــذه الــدعوى ضــد الشــركة الطاعنــة فقــط  

.. المتسـبب وحـده أو المسـئول عـن الحـق المـدني وحـده بقاله أن المضـرور لـه الخيـار بـين اختصـام 

 .فهو قول مبتور السند وال تنص أي من مواد القانون علي ما يفيد ذلك التخيير 

 بل جاء النص الوجوبى 
ومـا إذا كـان .. علي اختصامهما سويا علي أن تتولي محكمة الموضوع الفصل في الـدعوى 

فـقـط ) المســئول عــن الحـقـوق المدنـيـة(فـقـط أم ) لحــادثالمتســبب ـفـي ا(المتحمــل لمبـلـغ التعــويض هــو 

 ) .أم االثنين معا(

 حيث استقرت أحكام النقض يف هاذ اخلصوص علي أنه 
إذا ســاهم أكثــر مــن شــيء أو آلــه ميكانيكيــة كالســيارات فــي حــدوث الضــرر وتــوافرت رابطــة 

 مـــن القـــانون ١٦٩الســـببية فـــإن حارســـيها يكوـنــون مســـئولين بالتضـــامن عـــن الضـــرر إعمـــاال للمـــادة 

 .المدني وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها 

 )ق٧٢ لسنة ٦٠٤٩ الطعن رقم ١٠/١/٢٠٠٥جلسة (
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وحيث جاء الحكم الطعـين علـي خـالف مـا تقـدم األمـر الـذي يقطـع بعيبـه بالخطـأ فـي تطبيـق 

 .القانون ومخالفته علي نحو يجعله جديرا بالنقض 

 الوجه الثاني 

احلكم الطعني بإلزامه للشركة الطاعنة بـأداء خطأ 

تعويض عن خطأ شخص مل يثبت انتمائه للشركة 

عـن أو أنه تابع هلا حىت يصـح حتملهـا املسـئولية 

 .أخطائه 

  من التقنني املدني علي أن ١٧٤فقد نصت املادة 
اقعـا يكون المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثـه تابعـه بعملـه غيـر المشـروع ، متـي كـان و -١

 .منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها 

وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه ، متى كانت له عليـه سـلطة  -٢

 .فعلية في رقابته وفي توجيهه 

 وهذه املسئولية 
تفترض وجود عالقة تبعية بين شخصين بمقتضاها يكون ألحدهما سلطة رقابية علي اآلخـر  

وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها عمل غير مشروع أضر بالغير كـان هـذا المتبـوع ، فإذا 

 .مسئوال عن تعويض الضرر الذي سببه عمل التابع 

 ولكي تتحقق مسئولية املتبوع 
 وقوع خطأ من المتبوع : والثاني وجود عالقة تبعية ، .. األول .. يجب أن يتوافر شرطان  

 .ه أو بسببه في حال تأدية عمل

 وعالقة التبعية 
تـتـوافر إذا كــان للمتـبـوع ســلطة فعلـيـه ـفـي رقاـبـة الـتـابع وتوجيهــه أي أن يكــون هــذا األخـيـر ـفـي  

 .حالة خضوع للمتبوع ويعمل وفقا ألوامره وتوجيهاته 

 وجيب أن يكون خطأ التابع 
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 استقرت أحكام النقض علي أن .. وفيما تقدم 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة يتحقق كلمـا كـان فعـل التـابع قـد وقـع أثنـاء  

ستخالص عالقة التبعيـة متـي تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته ، ويستقل قاضي الموضوع في ا

 .ركن في استخالصه إلي أسباب سائغة لها أصل ثابت في األوراق 

 )٨/١/١٩٧٩ ق جلسة ٤٥ لسنة ٣٩٥نقض مدني رقم (

 )١٨/٣/١٩٧٦ ق جلسة ٤١ لسنة ١٥٨٥نقض مدني رقم (

 ملا كان ذلك 
أن أنهــــا ـقـــد خـلـــت تمامــــا مــــن ثمــــة دلـيـــل عـلـــي .. وكــــان الثاـبـــت مــــن خــــالل أوراق الـتـــداعي  

  . تابع للشركة الطاعنة..المتسبب في الحادث الذي أودي بحياة مورث المطعون ضدهم 

 كما خلت هذه األوراق 
 ـكــان يمــارس أعـمــال أثـنــاء ارتكابهــامــن ثمــة دلـيــل علــي أن مرتكــب الواقـعــة محــل التــداعي  

الشــركة  بـفـرض أـنـه يعـمـل ـلـدي – أو ـفـي أوـقـات العـمـلوظيفـتـه أو أن الواقـعـة ناتجــة بســبب الوظيـفـة 

 .ابتداءا 

 مع ذلك و
ـلـم يثـبـت فـقـد انتـهـي الحكــم الطـعـين إـلـي إـلـزام الشــركة الطاعـنـة ـبـالتعويض عــن خطــأ شــخص  

مخالفـا بـذلك  .. من قريب أو بعيد أنه تابع لهـا أو أن خطـأه كـان أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو بسـببها

وأن يكـون لـذلك أصــل ئط صـريح مـواد القـانون التـي تسـتلزم اسـتظهار الـدالئل علـي تـوافر هـذه الشـرا

ــالتعويض وهـــو عـــين مخالـفــة الـقــانون والخطـــأ ـفــي تطبيـقــه الـتــي  .. ثاـبــت ـبــاألوراق قـبــل القضـــاء ـب

 .تستوجب نقض الحكم 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
منـــاط مســـئولية المتبـــوع عـــن الضـــرر الـــذي يحدثـــه تابعـــة بعمـــل غيـــر مشـــروع ثبـــوت عالقـــة  

مشـــروع وقـــع منـــه أثـنــاء تأدـيــة وظيفـتــه أو بســـببها أو ســـاعدته هـــذه التبعـيــة وأن يكـــون العمـــل غـيــر ال

ٕالوظيفـــة وان رابطـــة العمـــل وان كـــان الزمهـــا الرقابـــة والتوجـيــه واإلشـــراف مـــن صـــاحب العمـــل علـــي  ٕ
العامل إال أنها بمجردهـا ال تكفـي إلثبـات عالقـة التبعيـة الالزمـة لتـوافر شـروط المسـئولية التقصـيرية 

بي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو األمـر الـذي تقـوم فال بد من التدخل اإليجا

به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدي إلـي مسـاءلته عـن الفعـل الخـاطئ الـذي وقـع مـن 

التـــابع بـمـــا الزمـــه أن يعـنـــي الحـكـــم عنـــد تكيـيـــف األســـاس الـقـــانوني ـلـــدعوى المســـئولية الـتـــي يقيمـهـــا 
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سئول عن الضـرر الـذي لحقـه مـن العمـل غيـر المشـروع الـذي ارتكبـه تابعـة علـي المضرور علي الم

أساس تلك المسئولية ، أن يعرض لداللة قيـام عالقـة التبعيـة والواليـة فـي الرقابـة والتوجيـه ويبـين بمـا 

 .فيه الكفاية مدي توافر ذلك 

 )ق٧٤ لسن ة٥٩٢١ الطعن رقم ٢٨/١٢/٢٠٠٥جلسة (

 ملا كان ذلك 
والوالـيـة ) المزعوـمـة(لطعـين ـقـد أمســك عـن اســتظهار دالئـل قـيـام عالـقـة التبعيـة وكـان الحـكـم ا

األمــر اـلـذي يعـيـب هــذا القضــاء .. والرقاـبـة والتوجـيـه وـلـم يـبـين ـفـي بـيـان كــافي مــدي ـتـوافر ذـلـك كـلـه 

 .بالخطأ في تطبيق القانون 

 الوجه الثالث 

ضـر والـذي خطأ احلكـم الطعـني باختـاذه مـن احمل

اء بالتصـاحل دلـيال علـي حتمـل  باالنقضقضي فيه 

الشركة الطاعنة مسئولية خطـأ مل يثبـت يف حـق 

ومل يفصـح عنـه احلكـم اجلنـائي مرتكب احلـادث 

 .املشار إليه 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٢حيث نصت املادة 
ال يرتبط القاضي بالمـدني بـالحكم الجنـائي إال فـي الوقـائع التـي فصـل فيهـا هـذا الحكـم وكـان  

 .فيها ضروريا فصله 

 فإذا مل يكن احلكم اجلنائي 
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  ذلك استقرت حمكمة النقض علي أن ويف
 كمــا يجــب أن يكــون ـهـو حـكـم جـنـائييجــب أن يكــون الحكــم اـلـذي يتقـيـد ـبـه القاضــي المــدني  

ال حكما تحضيريا وال حكما تمهيـديا وال أمـرا متعلقـا بعمـل مـن الحكم الجنائي صادرا في الموضـوع 

 ويجـب أن يكـون حكمـا نهائيـا ، ويجـب أعمال التحقيق الجنائي وال قـرارا صـادرا مـن النيابـة العامـة

 . أن يكون الحكم الجنائي سابقا في صدوره علي الحكم المدني الذي يراد تقييده أيضا
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 )ق١٨ لسنة ٣٤ الطعن رقم ٢٧/١٠/١٩٤٩نقض مدني (

 )٢٧٦ لسنة ١٦٦ رقم ٥ مجموعة عمر ٦/٣/١٩٤٧نقض مدني (

 )٥٢٥ ص ١٨٣ رقم ٤ مجموعة عمر ١١/١/١٩٤٥نقض مدني (

 كما قضي بأن
اء الـمـدني فيـمـا يتصــل بوـقـوع الجريـمـة ونســبتها إـلـي فاعلهــا ، الحـكـم الجـنـائي اـلـذي يقـيـد القضــ

وهــذه الحجيــة ال تثبــت إال لألحكــام الفاصــلة فــي موضــوع الــدعوى الجنائيــة دون غيرهــا مــن األوامــر 

 .درة من سلطات التحقيق والقرارات الصا

 )٣٢ ص ٣٤ ق س ٥٢ لسنة ٥٥٤٤ الطعن رقم ٤/١/١٩٨٣جلسة (

 )١٨١ ص ٣٠ ق س ٤٦سنة  ل٧٤٠ الطعن ٦/١٢/١٩٧٩جلسة (

 ملا كان ذلك 
وحيـث تـم تقـديم .. ا المحضر قد تحرر عنه.. وكان الثابت أن الواقعة محل التداعي الماثل  

ــل ..../١٤/١١وبجلســـة .. للمحاكمـــة الجنائيـــة ) ........../ المـــدعو(مرتكـــب الحـــادث  ــل وكـي  مـث

  .وأقر بالتصالح.. المطعون ضدهم 

 لذلك 

 بـــذات الجلســـة بانقضـــاء اـلـــدعوى فقـــد قضـــت محكمـــة الجـــنح

 .الجنائية بالتصالح 
 وعلي الرغم من أن هذا احلكم مل يفصل فيما .. هذا 

 إذا كان هناك خطأ يف جانب مرتكب احلادث من عدمه 
والزعم بوجود فإن الحكم الطعين يتخذ من المحضر سالف الذكر سندا لقضـائه .. ومع ذلك  

 ) .لمزعوم انتمائه للشركة الطاعنةا (........../  في جانب المدعوخطأ

 حيث أن هذا التصاحل 
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 ومن ثم 
وبالبنــاء علــي جمــاع ـمــا تقــدم يضــحي ظـــاهرا أن الحكــم الطعــين ـقــد خــالف صــحيح الـقــانون  

حـيـث أتخــذ مــن مجــرد بــالغ غـيـر قــاطع بوجــود خطــأ فــي جاـنـب قاـئـد الســيارة وـلـم يصــدر فـيـه حكمــا 

م الطعـين قـد شـابه وهـو مـا يؤكـد أن الحكـ.. سندا لتوافر ذلك الخطأ المزعـوم .. يقطع بوجود الخطأ 

 .ٕبما يستوجب نقضه والغائه .. عيب الخطأ في تطبيق القانون 

 فالثابت فقها أنه 
إذا ســـكت الحكـــم الجنـــائي عـــن ركـــن الخطـــأ ولـــم يتعـــرض لـــه ال باإلثبـــات وال بـــالنفي ، كـــان  

ولـه أن يجـري تحقيقـا خاصـا لبيـان تـوافر هـذا .. القاضي المدني حرا غير مقيد فـي هـذا الخصـوص 

 .كن من عدمه الر

 ) وما بعدها٨١٨ ص ١عبد الرازق السنهوري ج /  د–الوسيط في شرح القانون المدني (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
 تعلقهــــا بالفعــــل الجنــــائي – شــــرطة –المحكمــــة الجنائـيـــة اختصاصــــها بالتعويضــــات المدنيــــة  

 رفـض طلـب التعـويض النتفـاء - القضاء براءة المتهم لعدم قيـام الواقعـة الزمـة –المسند إلي المتهم 

مؤداه انطواء الحكم علـي قضـاء ضـمني بـرفض الـدعوى . محله بعدم ثبوت الفعل في جانب المتهم 

 .المدنية ولو خال منطوقه من النص عليه 

 )ق٧٢ لسنة ٥٣٦٢ الطعن رقم ١١/١/٢٠٠٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
 سـوي مـا أورده زعمـا ذلـك وكان الحكم الطعين قد خال من ثمة دليـل علـي وجـود ركـن الخطـأ 

 .الحكم أنه استقي توافر ركن الخطأ مما جاء بالمحضر الذي حرر عن الواقعة 

 وحيث أن هذا احملضر مل يتضمن مثة دليل علي توافر اخلطأ 

 يف جانب قائد السيارة 
ـبــل ـقــد تضـــمن محـــض أـقــوال ـمــن الطـــرفين دلـلــت ـفــي مجملهـــا أـنــه ال خطـــأ ـفــي جاـنــب قاـئــد  

فمـــا أن رفـــع  ـلــذلك  ............/ الخطـــأ إن وجـــد فإـنــه يكـــون ـفــي جاـنــب المرحـــوم وأن .. الســـيارة 
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وأقـروا صـراحة بالتصـالح مـع قائـد .. حتى مثـل المطعـون ضـدهم .. المحضر إلي المحاكم الجنائية 

هـذا وحيـث خـالف الحكـم الطعـين جمـاع .. وهو مؤداه إقرار منهم بعدم توافر ركن الخطـأ .. السيارة 

 .ألمر الذي يؤكد خطأه في تطبيق القانون ومخالفته ا.. ما تقدم 

ـاني  ـبب الـث ـا : الـس ـدعوى وبأوراقـه ـات اـل ـة بواقـع ـق يف االحاـط ـني أخـف ـم الطـع احلـك

 ومستنداتها مبا أسلس به إيل قصور مبطل يف التسبيب جيعله جديرا بالنقض 

  ولالوجه األ

قصور عاب احلكم الطعني لعـدم فطنتـه إيل أن تصـاحل املطعـون 

وعـدم .. جنائيـا ) ........../ املـدعو(م مع مرتكب احلـادث ضده

يعد مبثابة إقرار منهم بعدم وجود خطـأ يف .. اختصامه مدنيا 

بفـرض (جانبه مبـا يسـتتبع عـدم مسـئولية الشـركة الطاعنـة 

وهذا فرض علـي ) وصفها بأنها متبوع مسئول عن أفعال تابعه

 .خالف احلقيقة 

  ترت علي أن استقرت أحكام النقض وتواحيث 
 فمسـئولية المتبـوع عـن الضـرر الـذي انتفاء مسئولية التابع تستتبع انتفاء مسئولية المتبوع 

ـمـدني ، قوامـهـا ) ١٧٤(يحدـثـه تابـعـه بعـمـل غـيـر مشــروع الواـقـع مـنـه حــال تأدـيـة وظيفـتـه أو بســببها م 

ع فـإن مسـئولية  ، بحيـث إذا انتفـت مسـئولية التـابوقوع الخطأ مـن التـابع مسـتوجب المسـئولية عنـه

 .المتبوع ال يكون لها أساس تقوم عليه 

 )١٦/٥/١٩٦٣ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٧٨نقض رقم (

 ملا كان ذلك 
 بصـــحة وصـــف الشـــركة الطاعـنــة – والـفــرض عـلــي خـــالف الواـقــع –وعـلــي الـفــرض الجـــدلي  

 .لها " تابع " وصحة وصف مرتكب الحادث محل التداعي بأنه  " متبوع" بأنها 

  املطعون ضدهم فإن الثابت أن

قـــــد تصـــــالحوا مـــــع مرتكـــــب الحـــــادث أمـــــام عدالـــــة المحكمـــــة  

وعـنـــدما أـقـــاموا اـلـــدعوى المبـتـــدأة مطــــالبين ـبـــالتعويض .. الجنائـيـــة 

 الذي افترضنا أنه (فيها مرتكب الحادث لم يختصموا .. مدنيا 



                                

 

١١٦

 ) .تابع للشركة الطاعنة 
 وهو ما يعد مبثابة إقرار صريح منهم 

ـا(ك الشــخص جنائيــا بانتفــاء مســئولية ذلــ  ـه بالتصــالح جنائـي ـذلك أـقـروا ـل  وانتفــاء مســئوليته )ـل

 ) .بعدم اختصامه في دعوى التعويض( مدنيا

 وحيث أن مسئولية املتبوع 
تحقق إال بانعقاد مسئولية التابع التي ال تتحقق بدورها إال بتوافر أركان المسـئولية الثالثـة ال ت 

وهما فعـل التعـدي والتمييـز ، ثـم الضـرر وعالقـة السـببية بـين ) بركنيه المادي والمعنوي(وهي الخطأ 

 .الخطأ والضرر 

 )ذات حكم النقض السابق(

 األمر الذي يقطع بعدم حتقق أركان املسئولية وعلي رأسها ركن اخلطأ 

 تنتفي املسئولة متاما عن املتبوع ومن ثم يف حق التابع 
احة بعــدم مســئولية مرتكــب الحــادث ذـلـك أن المطعــون ضــدهم أقــروا صــر.. وهــو مــا قــد كــان  

فلـم يـتم اختصاصـه فـي (وبعدم مسئوليته أيضا مدنيا ) لذلك تصالحوا معه جنائيا(جنائيا عن الواقعة 

 ) .دعوى التعويض

 وبذلك 

تكون مسئولية الشـركة الطاعنـة منتفيـة بـال جـدال تبعـا النتفـاء  

 .مسئولية مرتكب الواقعة بإقرار المطعون ضدهم ذاتهم 
  من قانون اإلثبات بأن ١٠٤وقد نصت املادة . .هذا 

 اإلقرار حجة قاطعة علي المقر  

  من ذات القانون علي أن ١٠٣وكذا نصت املادة 
اإلقرار هـو اعتـراف الخصـم أمـام القضـاء بواقعـة قانونيـه مـدعي بهـا عليـه وذلـك أثنـاء السـير 

 .في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

 هذا 
 الطعــين إلــي هــذه الحقيقــة الظــاهرة الوضــوح األمــر الــذي يعيـبـه بعــدم وحـيـث لــم يفطــن الحكــم 

 االحاطة بصحيح واقعات التداعي بما أسلس به إلي القصور المبطل في التسبيب المستوجب 



                                

 

١١٧

 .النقض واإلحالة 

  نيلوجه الثاا

قصور عاب احلكم الطعني بعدم حبثه واستظهاره عمـا 

ويض مـن إذا كان املطعون ضدهم قد حتصلوا علي تعـ

شركة التـأمني أو مـن مرتكـب الواقعـة شخصـيا مـن 

 .عدمه ملا يف ذلك من أهمية يف تقدير قيمة التعويض

 أن فمن املستقر عليه يف قضاء النقض 
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة  

ل الـتـي مــن شــأنها أن توصــلها إـلـي مــا ـتـري أـنـه الـتـي ـقـدمت إليهــا وـبـذلت ـفـي ســبيل ذـلـك كــل الوســائ

 .الواقع فيها 

 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
يجب أن يبني الحكم علي ما يدعمه مـن األسـباب فـإذا كانـت األسـباب التـي أقـيم عليهـا فيهـا  

 .كان تسبيبه معيبا ثغره يتطرف منها التخاذل إلي مقومات الحكم فال يتماسك معها قضاءه 

 )٢/١/١٩٤٦ ق جلسة ١٤ لسنة ١٢٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 قد نصت ٢٠٠٧ لسنة ٧٢وكانت املادة الثامنة من قانون التأمني اإلجباري رقم 

 علي أن 
 المحرر عن الحوادث المشار إليها فـي المـادة األولـي مـن تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين 

 . في هذا الخصوص وذلك دون حاجة إلي اللجوء للقضاءق أو ورثته هذا القانون إلي المستح

ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شـركة التـأمين قـدره أربعـون ألـف جنيـه فـي حـاالت الوفـاء أو  

 ........... الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار 

 ومع الوضع يف االعتبار .. هذا 
ومـع وجـود الـنص آنـف .. كة التأمين في الدعوى الراهنة عدم اختصام المطعون ضدهم لشر

 .الذكر الذي يؤكد علي صرف مبلغ التأمين للمتضرر أو ورثته دون حاجه إلي القضاء 

 



                                

 

١١٨

 فإن ذلك يدل 
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 ليس هذا فحسب
فـإن قيـام  .. ........../ علي قائد السيارة ومرتكب الواقعـة المـدعو بل ذات الحال ينطبـق  

ـيـدل عـلـي أن ـهـذا التصــالح ـتـم ..  معــه أمــام عداـلـة المحكمــة الجنائـيـة ضــدهم بالتصــالحالمطعــون 

  .........../ مقابل تعويض سدده المذكور ألهلية المرحوم 

 وليس أدل علي ذلك 
فــذلك ألنــه فــي أغلــب الظــن قــد ) الــدعوى الراهنــة(مــن عــدم اختصــامه فــي دعــوى التعــويض  

 ضــدهم تعويضــا عــن فعلـتـه وتحصــل مــنهم مــا يثـبـت ـلـك ومــن ـثـم فــإن اختصــامه فــي أدي للمطعــون

 .هذه الدعوى بات في غير محله

 لذلك 
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١١٩

 لثالث الوجه ا

قصور عاب احلكم الطعني لعدم استظهاره وبيانه 

ماهيـة الـدالئل التـي ) علي حنـو جلـي ومفصـل(

ـب احلــادث  ـأن مرتـك تســاند عليهــا يف اجلــزم ـب

ـدعو( ـا ) ........../ اـمل ـة وأنـه ـركة الطاعـن ـابع للـش ـت

 تتحمل مسئوليته بوصفها متبوع 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه حيث 
اب الحكـم ال يسـتبين منهـا وجـه الـرأي الـذي أخـذت بـه المحكمـة وجعلتـه أسـاس إذا كانت أسـب

قضاءها فهـذا اإلبهـام وذلـك الغمـوض يعيـب الحكـم وكـذلك يعيـب الحكـم انعـدام االرتبـاط بـين أسـبابه 

 .ومنطوقه بحيث ال تؤدي األسباب إلي النتيجة التي انتهت إليها 

 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ٢٦الطعن رقم (

 ا قضي أيضا بأن كم
ليس فيها ما يصح أن يسـتخلص منهـا مـا قـال إذا كانت وقائع الدعوى الذي سردها الحكـم 

 .به فإنه يكون معيبا متعينا نقضه 

 )٢٢/٣/١٩٤٥ ق جلسة ١٤ لسنة ٩٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ـهإذا بنــي القاضــي حكمــه علــي واقعــة    أو موجــود ولكنــه استخلصــها مــن مصــدر ال وجــود ـل

ناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعـة منـه ، كـان هـذا م

 .الحكم متعينا نقضه 

 )١٨/٥/١٩٣٩ ق جلسة ٨ لسنة ٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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١٢٠

 ومع ذلك 
ــا – الطعـــين مقـــررا يـــأتي الحكـــم   بـــأن مرتكـــب الواقعـــة تـــابع للشـــركة الطاعنـــة وأنهـــا – تخميـن

 . دونما أن تدلل علي ذلك بثمة دليل أو مستند – المفترضة أيضا -مسئوله عن أخطائه 

 أضف إيل ذلك 
أن الشركة الطاعنة قد تمسكت فـي دفاعهـا أمـام محكمـة الموضـوع بـأن مرتكـب الواقعـة لـيس  

 .وأنه قاد السيارة علي سبيل االستعارة .. ها موظفا أو تابعا ل

 األمر الذي كان يستوجب علي حمكمة املوضوع 
أن تفــــرد لــــدفاع الشــــركة فــــي هــــذا الصــــدد مســــاحة أكبــــر وأن تتخــــذ مــــن إجــــراءات التحقيــــق  

واكتفت بقاله مبهمـة بـأن الشـركة لـم .. أما وأنها لم تفعل .. والتمحيص ما يؤكد هذا الدفاع أو ينفيه 

 !!!!!!!!!!!.م ما يفيد هذه االستعارة تقد

 ذلك أن األصل 
وحـيــث ـلــم .. ـثــم ـيــأتي دور المـــدعي علـيــه للنـفــي .. أن الـمــدعي هـــو المكـلــف بإثـبــات دعـــواه 

يثـبــت المطعـــون ضـــدهم أن مرتكـــب الحـــادث ـتــابع للشـــركة الطاعـنــة وعجـــزوا عـــن تـقــديم دلـيــل عـلــي 

ث ال يعقـــل أن ـيــتم نفـــي واقعـــة ـلــم تثبـــت حـيــ.. فـلــم تصـــبح الشـــركة الطاعـنــة مكلفـــة ـبــالنفي .. ذـلــك 

 .أصال 

 وهو األمر الذي يعيب 
ذـلـــك الحكــــم بالقصــــور المبطــــل ـفـــي التســــبيب لـعـــدم بياـنـــه عـلـــي نحــــو جـلـــي ومفصــــل األدـلـــة  

والبـراهين علـي ـمـا ذهبـت إلـيـه محكمـة الموضــوع مـن الـقـول بـأن مرتـكـب الحـادث يعـمـل لـدي الشــركة 

 .م الطعين إلي حد البطالن المستوجب للنقض وهو األمر الذي ينحدر بالحك.. الطاعنة 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

١٢١

  رابعالوجه ال

قصور احلكم الطعني لعدم إيراده أو رده علـي مـا 

متسك به الطاعن وأثبتته األوراق مـن أن احلـادث 

فجائي وناتج عن قوة قاهرة ولسبب أجنبي ال يـد 

له فيه ومن ثم فهو غري ملزم بـالتعويض ، وهـو 

 .ر يف التسبيب ما يعيب احلكم بالقصو

  من القانون املدني علي أن ١٦٥فقد نصت املادة .. بداية 
إذا أثـبـت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســب أجنـبـي الـيـد لــه فـيـه كحــادث فجــائي أو قــوة 

قـاهرة أو خطـأ ـمـن المضـرور أو خطــأ مـن الغـيـر كـان غيـر مـلـزم بتعـويض هــذا الضـرر ـمـا لـم يوجــد 

 .نص أو اتفاق علي غير ذلك 

  من ذات القانون علي أن ١٧٨صت املادة كما ن
كـل مـن تـولي حراسـة أشـياء تتطـلـب حراسـتها عنايـة خاصـة أو حراسـة آالت ميكانيكيـة يـكـون  

ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يـد لـه مسئوال عما تحدثه هذه األشياء من ضـرر 

 .فيه 

 ومن املستقر عليه فقها وقضاءا يف هذا اخلصوص 
ذا ـكــان خطـــأ الـمــدعي علـيــه نتيجـــة لخطـــأ المضـــرور اعتـبــر خطـــأ المضـــرور هـــو اـلــذي أـنــه إ 

 .أحدث الضرر وال مسئولية علي المدعي عليه النعدام رابطة السببية 

 )٢٣٨ ص ٥عز الدين الدناصوري طبعة /  المستشار –المسئولية التقصيرية (

 وقضت حمكمة النقض يف هذا الشأن بأن 
ة الســــببية مـتـــي اســــتغرق خطــــأ الجــــاني وكــــان كافـيـــا إلحــــداث خطــــأ المضــــرور قــــاطع لرابطــــ 

 .الضرر

 )ق ٥١ لسنة ٢٣١١ الطعن رقم ١٦/٢/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 

وكانــــــت كافــــــة أوراق النــــــزاع الــــــراهن وعلــــــي األخــــــص منهــــــا  

 حيـــث قـــرر قائـــد اقطـــع بـــأن الحـــادث كـــان فجائيـــقـــد .. المحضـــر 



                                

 

١٢٢

بمديـنـة أكـتـوبر " مــول العــرب"الســيارة صــراحة بأـنـه حــال ســيرة أمــام 

يظهـر أمامـه  .. ........../ فـوجئ بـالمرحوم ) وهو طريق سـريع(

ـكـــان عـلـــي مســــافة ال تزـيـــد عــــن و.. فجــــأة محــــاوال عـبـــور الطرـيـــق 

وهــــو األمــــر الــــذي اســــتحال عليــــه مفــــاداة .. متــــرين عــــن الســــيارة 

 .االصطدام به 
 ملا كان ما تقدم 

ها اتنـذارإأن كافـة  .. ........../  المـدعو قيـادةالتقرير الفني الخاص بمعاينة السيارةوكـان  

 وأن المجنـي )طريـق سـريع(ومع الوضع في االعتبار أن محـل الواقعـة .. وأجهزتها وفراملها سليمة 

 ..  ـكـان يعـبـر الطرـيـق ـفـي غـيـر األـمـاكن المخصصــة لعـبـور المشــاة)........../ المرحــوم (علـيـه 

ومــن (..... / د ـقـوة ـقـاهرة بمــا يجعــل المــدعواألمــر اـلـذي يقطــع وبحــق أن الحــادث كــان فجــائي وولـيـ

غـيــر مســـئولين عـــن الضـــرر الـنــاتج عـــن الحـــادث اـلــذي اســـتغرق فـيــه خطـــأ ) بعـــده الشـــركة الطاعـنــة

 .المجني عليه أي خطأ يمكن نسبته لقائد السيارة 

 وليس أدل علي ذلك من أن املطعون ضدهم 

 أقروا صراحة بعدم توافر اخلطأ يف جانب قائد السيارة 

 دليل علي ذلك كالتايل وال

 : الدليل األول 
وقدمتــــه للمحاكمــــة ) ..........(فمــــا أن حركــــت النيابــــة العامــــة االتهــــام ضــــد قائــــد الســــيارة  

 .وأقروا بتصالحهم مع قائد السيارة .. حتى هرع المطعون ضدهم ومثلوا بوكيل عنهم .. الجنائية 

 وهو يف ذاته 
لـذلك  .. وأنه لـيس هنـاك ثمـة خطـأ ينسـب إليـهحـادث يعد أقرارا منهم بعدم مسئوليته عن ال 

 .كان تصالحهم له أمام المحكمة الجنائية 

 :الدليل الثاني 
 جــنح ....لســنة .... أنــه وبــرغم تمســك المطعــون ضــدهم بالــدعوى المدنيــة فــي الجنحــة رقــم  

 فيهـــــا التـــــي  يطـــــالبون) الـــــدعوى الحاليـــــة(إال أنهـــــم حـــــال إقامـــــة الـــــدعوى المدنيـــــة .. أكتـــــوبر أول 



                                

 

١٢٣

ومع ذلـك .. والتعويض ال يستحق إال بتوافر الخطأ ، الضرر ، عالقة السببيه بينهما .. بالتعويض 

 .لم يختصموا قائد السيارة في الدعوى ولم يطالبوه بثمة تعويض 

 وهذا يؤكد وحبق 

.. السيارة قائد إقرارهم بعدم وجود مسئولية أو خطأ في جانب 

  وليس هناك ثمة – قضاء وقدر –وأن الحادث برمته كان فجائيا 

 .خطأ في جانب المذكور 
 :الدليل الثالث 

أكــدت أن الحــادث كــان فجــائي وأنــه ال شــبهه جنائيــة إن تحريــات المباحــث حــول الواقعــة  

وهــو األـمـر اـلـذي يؤـكـد انتـفـاء ركـن الخطــأ ـفـي جاـنـب قاـئـد الســيارة ســواء ـكـان عـمـديا أو غـيـر  .. فـيـه

 .عمدي

 :رابع الدليل ال
لمعاينــة الفنـيــة للســيارة أـكــدت ســالمة كاـفــة أجهــزة اإلـنــذار بهــا وســـالمة الفرامــل واألـنــوار إن ا 

وأن اإلخـــالل بواجـبــات ..  وهـــو مـــا يقطـــع بعـــدم وجـــود ثمـــة خـلــل ـفــي الســـيارة أو قاـئــدها .. وغيرهـــا 

الــذي عمــد نحــو ) مــورث المطعــون ضــدهم (........../ الحيطــة والحــذر يقــع علــي عــاتق المرحــوم 

 سـريع وفـي غيـر المكـان المخصـص لعبـور المشـاة وبطريقـة فجائيـة أفقـدت قائـد السـيارة عبور طريق

 .القدرة علي مفاده االصطدام به 

 ومما تقدم مجيعه 
يضــحي ظــاهرا أن األوراق قــد أســفرت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن ركــن الخطــأ المســتوجب  

بفـرض (ينتفي فـي حـق الشـركة الطاعنـة المسئولية التقصيرية قد انتفي في حق قائد السيارة وبالتالي 

 .ومن ثم فال تتحمل أي مسئولية أو تلزم بالتعويض ) أنها متبوع

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين لم يلتفـت إلـي ذلـك الـدفاع الجـوهري ولـم يـورده أو يـرد عليـه الـرد السـائغ  

ور المبطـــل فـــي اـلــذي يبـــرر طرحـــه رغـــم صـــداه فـــي األوراق األمـــر اـلــذي يعيـــب ذلـــك الحكـــم بالقصـــ

 .التسبيب 

 



                                

 

١٢٤

  امسالوجه اخل

قـصـور ـعـاب احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب لـعـدم 

إيراده الدالئل التي بني عليهـا اعتقـاده بتـوافر 

ركن اخلطأ يف جانب قائد السيارة مرتكبة احلـادث 

 .علي حنو يستتبع إلزامه بالتعويض 

   من التقنني املدني قد نصت علي أن١٦٣فإن املادة .. بداية 
 . بالتعويض ارتكبه منيلزم  سبب ضررا للغير  خطأكل 

 ومن ثم 
فإن من أهم أركان المسـئولية التقصـيرية بـال جـدال هـو ركـن الخطـأ الـذي هـو االنحـراف عـن  

 .انتفت بالضرورة المسئولية .. فإذا انتفي الخطأ .. السلوك الواجب أو سلوك الشخص العادي 

  كان جيب علي احلكم الطعني.. لذلك 
استظهار وبيان الدالئل التي أدت إلي اعتقاده بتـوافر هـذا الـركن الجـوهري وأال يكـون حكمهـا  

حيـث أن قـوام المسـئولية التقصـيرية يتمثـل ابتـداءا فـي .. في هذا الشأن معيب بالغموض أو اإلبهـام 

 .توافر ركن الخطأ 

 هذا 
ورد فـي قضـائه دلـيال واحـدا يتجلـى ظـاهرا أنـه لـم يـ.. وبتطبيق ذلك كله علـي الحكـم الطعـين  

 :إذ قالت في هذا الشأن ما هو نصه .. علي توافر ركن الخطأ 
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 وحيث أن هذا احملضر ال يصلح دليال 

 علي توافر ركن اخلطأ 
ولـم يتضـمن إجـراء ..  بالخطـأ فـي جانـب قائـد السـيارة فهو لم يتضمن شهادة شاهد واحد يقر 

 .تحري يثبت ذلك 

 بل علي العكس 

 فإن التحريات المجراه حول الواقعة أكدت بما ال يدع مجاال  
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أي أنهـا محـض قضـاء .. للشيك أنه ال شبهة جنائية وراء الحادث 

 .وقدر 
 ولعل األهم من ذلك كله 

 المتخذ سند للقضاء الطعين فـي تـوافر ركـن الخطـأ – أنه لم يصدر بناء علي ذلك المحضر 

ـوافر ركــن الخطــأ ضــده – ـاطع بـت ـد الســيارة وـق ـة قاـئ ـا بإداـن األمــر الــذي يجعــل هــذا  .. حكمــا جنائـي

 .المحضر غير صالح لالستدالل به في إثبات الخطأ 

 ذلك أن 

 اـلــذي – هـــو وحـــده –الحـكــم الجـنــائي الصـــادر ـفــي الموضـــوع  

 .يه سواء بالبراءة أو اإلدانة يصلح دليال علي ما فصل ف
 )٤/١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٤٤الطعن رقم (

 أما ما دون ذلك 
مــن ـقـرارات النياـبـة العامــة أو األوامــر أو التحقيـقـات أو اإلجــراءات ـفـال تصــلح دـلـيال يتقـيـد ـبـه  

 .القاضي المدني 

 ومع استبعاد هذا احملضر من األدلة .. هذا 

 طعني التي تساند عليها احلكم ال
يتضح أنه قد شابه الغموض واإلبهام وانعدام إقامة الدليل علي توافر ركـن الخطـأ واسـتظهار  

 .وهو ما يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب .. تحققه في جانب قائد السيارة مرتكب الحادث 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تكون مبنية علـي أسـباب واضـحة جليـة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن األحكام يجب  

 .والغموض واإلبهام في األسباب يبطل الحكم 

 )ق٥٠ لسنة ٥٢٢ طعن رقم ٣١/١/١٩٨١نقض (

 كما قضي بأن 
إذا كانت أسـباب الحكـم ال يسـتبين منهـا وجـه الـرأي الـذي أخـذت بـه المحكمـة وجعلتـه أسـاس  

 م االرتباط بين أسبابه ومنطوقه بحث ال قضائها فهذا اإلبهام يعيب الحكم وكذلك يعيب الحكم عد
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 .تؤدي األسباب إلي النتيجة التي انتهي إليها 

 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ٢٦الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
يجب أن يبني الحكم علي ما يدعمه مـن األسـباب فـإذا كانـت األسـباب التـي أقـيم عليهـا فيهـا  

 .حكم فال يتماسك معها قضاءه كان تسبيبه معيبا ثغره يتطرق منها التخاذل إلي مقومات ال

 )٢/١/١٩٤٦ ق جلسة ١٤ لسنة ١٢٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحيـث اـنـه ال يسـتبين ـمـن الحـكـم الطعـين ماهـيـة اـلـدالئل التـي اســتقي منـهـا تـوافر رـكـن الخطــأ  

 وهـو المحضـر ومع استبعاد الدليل الـواهي الـذي ورد بأسـباب هـذا القضـاء.. في جانب قائد السيارة 

نجــد الحكــم الطعــين معيبــا باإلبهــام .. المحــرر عــن الواقعــة والــذي ال يصــلح دلــيال كمــا قررنــا ســلفا 

 .والغموض بل وانعدام التسبيب في هذا الشأن 

 وهو ما يعيبه بالقصور
 .المبطل في التسبيب علي نحو يجعله وبحق جديرا بالتصدي إليه بالنقض واإللغاء  

  سادسالوجه ال

ر ـعـاب احلـكـم الطـعـني يف التـسـبيب وذـلـك قـصـو

لعدم بيان األدلة والرباهـني التـي عولـت عليهـا 

حمكـمـة املوـضـوع يف أن مرتـكـب اـحلـادث ـكـان ـقـد 

وذلـك .. ارتكبه أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو بسـببها 

بأنه أصال تابع .. علي فرض جديل خمالف للحقيقة 

 .أو موظف للشركة الطاعنة 

 تواتر عليه يف أحكام النقض أن أنه من املستقر واملحيث 
 أن مســئولية المتبــوع عــن الضــرر اـلـذي يحــده تابعــه – فــي قضــاء محكمــة اـلـنقض –المقــرر  

بعمله الغير مشروع مشروط بأن يكون واقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وقوام ذلـك وقـوع خطـأ 

فإن مسئولية المتبوع ال يكـون لهـا من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع 

أســـاس تقـــوم عليـــه وال تتحقـــق مســـئولية التـــابع إلتـــي تقـــوم عليهـــا مســـئولية المتبـــوع إال بتـــوافر أركـــان 

 .المسئولية الثالثة وهي الخطأ والضرر وعالقة السببيه بين الخطأ والضرر 
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 )١٤/٣/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٢ لسنة ٧٤٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع علي التابع من سلطة فعليه في توجهـه ورقابتـه وأن قوام عالقة  

 .يكون التابع ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها 

 )٢٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ٣٦٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
د أو دليــل أو وحيــث أن الثابــت أن أوراق النــزاع الماثــل خاليــة تمامــا مــن ثمــة إشــارة أو مســتن 

أو أنــه حــال ارتكــاب الواقعــة .. تــابع للشــركة الطاعنــة  .. ........../ حتــى قرينــة علــي أن المــدعو

 .كان ذلك أثناء ممارسة وظيفته أو بسببها 

 هذا وحيث أن قوام احملكمة الطعني 

تـابع للشـركة الطاعنـة وانـه  .. ........../ القطع بـأن المـدعو 

ومـع ذلـك لـم .. أثناء تأديـة وظيفتـه لـديها حال ارتكابه للواقعة كان 

تـقــــرر محكمـــــة الحكـــــم الطعـــــين بثمـــــة ســـــند أو دلـيــــل لمـــــا اعتنقـتــــه 

 .وافترضته من عندياتها وبالمخالفة لألوراق 
 األمر الذي يقطع 

بأن ذلك الحكم معيـب بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب وذلـك لـيس مـن خـالل هـذا الوجـه فقـط  

 .ٕوهو ما يستوجب نقض هذا الحكم والغائه .. الذكر بل من خالل كافة الوجوه أنفة 
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أـسـباب احلـكـم الطـعـني انـطـوت عـلـي ـعـدة عـيـوب ـمتـس ـسـالمة : الـسـبب الثاـلـث 

االستنباط حيث تساندت علـي أدلـة غـري صـاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية وال 

تؤدي إيل النتيجـة التـي أنتهـي إليهـا وهـو مـا يقطـع بفسـاد هـذا احلكـم يف 

 ل االستدال

 ول الوجه األ

فساد احلكم الطعني يف اسـتدالله علـي مسـئولية 

ـيارة  ـة للـس ـا املالـك ـرد أنـه ـة مبـج ـركة الطاعـن الـش

مرتكبة احلادث وأنها أرسلت منـدوبا السـتالمها 

ويف قيام عالقة التبعية بـني .. من النيابة العامة 

الشــركة ومرتكــب الواقعــة حــال كــون هــاتني 

 .القة التابع باملتبوعالقرينتني ال تؤديان إلثبات ع

 نأنه من الثوابت املقررة يف قضاء النقض علي أحيث 
إذا كــان لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ فــي قضــائها بمــا ترـتـاح إلـيـه وتطــرح مــا عــداه باعتبارهــا 

صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهـم مـا يكـون مـن قـرائن إال أن ذلـك 

ستخالصها لما تقتنع به سائغا وأن تكون األسـباب التـي أوردتهـا فـي صـدر هـذا مشروط بأن تكون با

الـدليل ـمـن شـأنها أن ـتـؤدي إلـي ـمـا انتهـت إلـيـه ممـا مـفـاده إذا أوردت المحكمـة أســباب لتبريـر اـلـدليل 

الذي أخذت به أو لنفيه فإن هذه األسباب تخضع لرقابة محكمة الـنقض التـي لهـا أن تقضـي بـنقض 

 استخالصه غير سائغ البتنائه علي أدلة أو قرائن ليس مـن شـأنها أن تـؤدي عقـال أو الحكم إذا كان

كــان مبينــا علــي جملــة أدلــه مجتمعــة بحيــث ال يعــرف أيهمــا كــان أساســا جوهريــا لــه ثــم يبــين فســاد 

 .أحدهم بحيث ال يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاده 

 )ق٤٩ ص ١٧٣٢ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض (

 ن كما قضي بأ
مــن المقــرر أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد فــي االســتدالل إذا انطــوت علــي عيــب  

يمـس سـالمه االســتنباط ويتحقـق ذـلـك إذا اسـتندت المحكـمـة فـي اقتناعهـا إـلـي أدلـة غـيـر صـالحه ـمـن 

الناحـيـة الموضــوعية لالقتـنـاع بـهـا أو إـلـي عــدم فـهـم العناصــر الواقعـيـة المثبـتـة ـلـديها أو وـقـوع تـنـاقض 

 ين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليه المحكمة بناء علي تلك ب
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 .العناصر 

 )٢/١/١٩٨١ ق جلسة ٤٤ لسنة ٢٠٥الطعن رقم (

 وكذلك قضت بأنه 
بـــأن عيـــب الفســـاد فـــي االســـتدالل هـــو كـــل مـــا ينطـــوي علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة االســـتنباط  

ـفــي اقتناعهـــا إـلــي أدـلــة غـيــر صـــالحة مـــن الناحـيــة الموضـــوعية ويتحـقــق ذـلــك إذا اســـتندت المحكمـــة 

لالقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التـي 

 .ثبتت لديها 

 )ق٥٥ لسنة ٢٤٨٧ الطعن رقم ٣/١٢/١٩٨٨نقض مدني جلسة (

 ملا كان ذلك 
ها للحكـــم الطعـــين ومحاولـــة إثبـــات مســـئولية وحيـــث أن محكمـــة الموضـــوع فـــي مجـــال تســـبيب 

قـررت بأنهـا تسـتدل علـي ذلـك بـأن الشـركة .. عن الواقعة محل التـداعي ) الزائفة(الشركة الطاعنة 

علي نحو ما هو ثابت بشهادة البيانات ومـن أنهـا أرسـلت منـدوبا ) مرتكبه الحادث(مالكة السيارة 

 .عنها إلي النيابة العامة الستالم السيارة 

 وحيث أن الشركة الطاعنة .. ا هذ
ولم تنكر أنها أرسلت فـي اسـتالمها مـن النيابـة .. مرتكبة الحادث .. لم تنكر ملكيتها للسيارة 

  :ولكن السؤال هنا.. العامة 

ٕهــل مجــرد امــتالك الشــركة الطاعنــة للســيارة وارســالها منــدوب 
يســـــتدل مـنــــه أن مرتكـــــب .. عنهـــــا الســـــتالمها مـــــن النياـبــــة العامـــــة

موظــف أو ـتـابع لهــا ، وأـنـه ـيـأتمر  .. ........../ ث المــدعوالحــاد

بأمرها ، وأنها تملك السلطة عليه ، وأنه حـال ارتكـاب الواقعـة كـان 

 !!.أثناء تأدية وظيفته ؟
 لعله من املؤكد 

 ـبــل ـكــان عـلــي محكـمــة ..أن ذـلــك كـلــه ال يمكـــن اســـتنباطه مـــن أن الشـــركة مالكـــة الســـيارة  

يقا مستقال لتتأكد علي وجه اليقين من تحقـق وصـف التـابع والمتبـوع الموضوع أن تفرد لذلك تحق
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ـقــد حـــدد .. وكمـــا أســـلفنا الـقــول .. ذـلــك أن الـقــانون  .. والشـــركة الطاعـنــة........../ ـفــي الـمــدعو

شرائط يجب توافرها ليتحقق ذلك الوصف وشرائط أخري ليتحمل المتبوع خطأ تابعة ويلتـزم بتعـويض 

 .الضرر عنه 

 استدلت به حمكمة املوضوع وحيث أن ما 
 الـتـي انتهــت إليهــا مــن ال ـيـؤدي مطلـقـا إـلـي النتيـجـة.. مــن كــون الشــركة هــي مالكــة الســيارة  

 .الزعم بقيام عالقة التابع والمتبوع ومسئولية الشركة عن ذلك التابع الذي لم يثبت بأنه تابع أصال 

 ومن ثم 
ت فاسـدة ال يمكنهـا بـأي حـال مـن يضحي جليا أن الحكـم الطعـين قـائم علـي أسـس واسـتدالال 

وهـو ـمـا يسـلس بـذلك الحـكـم إلـي حـد اـلـبطالن .. األحـوال أن تـؤدي إـلـي النتيجـة التـي توصــلت إليهـا 

 .لموجب للنقض ا

  نيالوجه الثا

وـقـوع تـنـاقض ـبـني عناـصـر احلـكـم الطـعـني فـفـي 

الوقت الـذي يقـرر أن الشـركة الطاعنـة بوصـفها 

 عــن مســئوله مــع مرتكــب احلــادث) متبــوع(

عادت وقضت بالتعويض ضد الشـركة .. التعويض 

 .الطاعنة فقط 

 من املقرر يف قضاء حمكمة النقض أن 
أن التناقض الـذي يعيـب الحكـم هـو الـذي تتمـاحي بـه أسـبابه بحيـث ال يبقـي قعـدها مـا يمكـن  

حمله عليه أو يكون واقعا في أسبابه بحيث ال يمكـن معـه أن يفهـم علـي أي أسـاس قضـت المحكمـة 

 .بما قضت به في منطوقه 

 )١٥/٣/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٦ لسنة ٥٠٦الطعن رقم (

 )٢٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ٧٣٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
التنــاقض الــذي يفســد الحكــم هــو مــا تتعــارض بــه األســباب ويســقط بعضــها بعضــا بحيــث ال 

 .يتبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله 

 )٩/١٢/١٩٩٢ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٩٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
وحيــــث ذهبــــت محكمــــة الموضــــوع فــــي مجــــال إثباتهــــا لمســــئولية الشــــركة الطاعنــــة بوصــــف        

مقـررة بـأن هـذه العالقـة عالقـة كفالـة مصـدرها ..  بأنها متبوع ومسئوله عن أفعـال تابعهـا – باطل -

 بــه مــن تعــويض الغيــر عــن األضــرار التــي لحقــت عــن   مســئولة معــهالقــانون فمــن ثــم تكــون

 .جراء ذلك الفعل 

 وهنا يتضح أن حمكمة املوضوع قد أقرت صراحة 

  مرتكب احلادث معبأن الشركة الطاعنة مسئوله

 عن التعويض 
لـم يكلـف مرتكـب الحـادث بثمـة تعـويض في حين أن المنطوق وباقي أسباب الحكم الطعـين  

 .منفردة بل قام بتحميل تلك الشركة بذلك التعويض  .. مع الشركة الطاعنة

 وهو األمر الذي يعد
تنــاقض واضـــح تتـمــاحى بــه أســـباب الحـكــم الطعــين وـتــنم عـــن اضــطراب الواقـعــة ـفــي وجـــدان  

محكمة الموضوع بما يجعلهـا تتضـارب وتتنـاقض فيمـا تنتهـي إليـه مخالفـة بـذلك مـا سـبق وأثبتتـه فـي 

 .وهذا عيب يستوجب التصدي له بالنقض واإللغاء .. أسبابها 

 الوجه الثالث 

فساد احلكم الطعني يف استدالله علي تـوافر ركـن 

.. اخلطأ يف جانب قائـد السـيارة مرتكبـه احلـادث 

باحملضر الذي حرر عن الواقعة لكـون هـذا احملضـر 

مبـا كـان .. مل حيمل مثة دليل علي  تـوافر اخلطـأ 

لزوما علي حمكمة املوضـوع إجـراء حتقيـق خـاص 

طـأ للبحث عن دليل تركن إليه يف ثبـوت هـذا اخل

إال أنـهـا مل تفـعـل واكتـفـت باحملـضـر الـغـري ـصـاحل 

 .كدليل ميكن االعتكاز عليه 

 حيث أنه من األصول الثابتة يف قضاء النقض أن 
 ال يقيد القاضي المدني وال يحوز حجية أمامه إال الحكم الجنائي الفاصل في موضوع  
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أوامــر أو قــرارات تصــدر عــن الجريمــة ومــدي نســبتها إلــي فاعلهــا أمــا ماعــدا ذلــك مــن تحقيقــات أو 

 .النيابة العامة أو غيرها من سلطات التحقيق فال تثبت له هذه الحجية وال تقيد القاضي المدني 

 )٤/١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٤٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الحكــم يجــب أن يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمــئن المطلــع عليــه إلــي أن المحكمــة محصــت األدلــة  

يها وجعلت منها مـا يـؤدي إليـه وذلـك باسـتعراض هـذه األدلـة والتعليـق عليهـا ممـا ينبـئ التي قدمت إل

عــن بحــث ودراســة ألوراق الــدعوى عــن بصــر وبصــيرة واإلفصــاح عــن مصــادر األدلــة التــي كونــت 

منها عقيـدتها وفحواهـا وأن يكـون لهـا مأخـذها الصـحيح مـن األوراق وأن يكـون مـا استخلصـته سـائغا 

 .لتي انتهت إليها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم ومؤديا للنتيجة ا

 )ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦ الطعن رقم ٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبــت مــن خـــالل ـمــدونات الحكــم الطـعــين أـنــه فــي مجـــال اســـتدالله علــي ـتــوافر رـكــن  

ـقـرر ـبـأن ذـلـك الخطــأ ثاـبـت مــن .. لحــادث الخطــأ الموجــب للمســئولية ـفـي حــق قاـئـد الســيارة مرتكـبـة ا

 .خالل محضر الواقعة 

  ومعيب رقاص -وال ريب  -وهذا استدالل 

 والدليل علي ذلك كالتايل 

 الدليل األول 
علـي القطـع بـعـدم جـواز االـسـتدالل بالبالغـات وتحقيـقـات أن أحكـام محكمـة الـنقض ـتـواترت  

حيـث أنهـا محـض إجـراءات  .. الموجـب للمسـئوليةالنيابة وأوامرها وقراراتها في إثبات ركن الخطـأ 

 .ال تحوز ثمة حجية قبل أي من طرفي التداعي 

 الدليل الثاني
 فـي خـال مـن أي دليـل أو قرينـه يسـتدل منهـا علـي تـوافر ركـن الخطـأأن هذا المحضـر قـد 

 .جانب قائد السيارة 

 بل علي العكس 
الخطــأ فــي حقــه وأن الخطــأ كلــه يقــع فقــد جــاءت أقــوال قائــد الســيارة قاطعــة بعــدم تــوافر ركــن 

طرـيـق ســريع وـفـي غـيـر المكــان المخصــص " اـلـذي كــان يعـبـر  .. ........../ عـلـي عــاتق المرحــوم 
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 ممـا اسـتحال عليـه تـفـادي "علـي بـعـد متـرين فـقـط " وقـد ظهـر الـمـذكور أمامـه فجـأة " لعبـور المشـاة 

 .الحادث 

 الدليل الثالث
ـنـة الـتـي تـمـت للســيارة أن كاـفـة أجهزتـهـا ســليمة ـبـل ـجـاءت المعاي.. ـلـيس مــا تـقـدم فحســب 

بمـا يقطـع بعـدم وجـود ثمـة خطـأ فـي جانـب  .. والفرامل سـليمة واإلطـارات وكـذلك األنـوار والمرايـات

 .السيارة وقائدها 

 الدليل الرابع
) وأن الواقعـة قضـاء وقـدر(أكـدت أنـه ال شـبهة جنائيـة حـول الواقعـة أن تحريات المباحـث  

 .قائد السيارة ثمة خطأ وهو ما ينفي عن 

 الدليل اخلامس
حيـث توجـه  .. أنه لم يصدر حكـم جنـائي بثبـوت ذلـك الخطـأومما يقطع بانتفاء ركن الخطأ  

المطعون ضدهم إلـي المحكمـة الجنائيـة وأقـروا بالتصـالح مـع قائـد السـيارة مرتكـب الحـادث بمـا ينفـي 

 .واقعة التصالح أنفة الذكر ومن ثم اقتصر الحكم الجنائي علي إثبات .. عنه أي خطأ 

 ومن ثم 
 ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا مدي ما عاب الحكم الطعين باستدالله بالمحضر المحرر  

عــن الواقـعــة ـفــي إثـبــات وـقــوع الخطـــأ ـفــي جانــب قاـئــد الســـيارة وهـــو اســـتدالل خـــاطئ واســـتنباط فاســـد 

 .يسلس إلي بطالن الحكم بما يستوجب نقضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

١٣٤

 بعراالوجه ال

يف اـسـتنباط ـصـحيح وـصـف خـطـأ احلـكـم الطـعـني 

فالثاـبــت .. الفـعــل املنـســوب ملرتـكــب اـحلــادث 

يف .. باألوراق أنه خطأ شخصي ال يسأل عنـه سـواه 

أنـه خطـأ تـابع ) بال سـند(حني قرر احلكم الطعني 

يتحمله املتبوع الرتكابه أثنـاء ومبناسـبة وظيفتـه 

كم وذلك علي خالف الثابت باألوراق مما يفسد احل

 وجيعله جديرا بالنقض 

 قررت حمكمة النقض وتواترت أحكامها علي أن حيث 
مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديـا بـبعض 

المســتندات أو إبتنــاء الحكــم علــي فهــم حصــلته المحكمــة مخــالف لمــا هــو ثابــت بــأوراق الــدعوى مــن 

 .ة بين الخصوم وقائع لم تكن محل مناضل

 )٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مخالفــة الثابــت فــي األوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا  

بـــبعض المســـتندات ، أو إبتنـــاء الحكـــم علـــي فهـــم حصـــلته المحكمـــة مخـــالف لمـــا هـــو ثابـــت بـــأوراق 

 .دات وما هو ثابت فيها الدعوى أو تجاهلها هذه المستن

 )ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
" المتبـوع"وكان الثابت مـن خـالل أوراق التـداعي قـد انتفـت تمامـا عـن الشـركة الطاعنـة صـفه  

 .ويلتزم بتعويض ضرر الغير عنها" تابعه"الذي يتحمل أفعال وأخطاء 

 وذلك حيث خلت األوراق 

.. دي إلـي االعتقـاد بغيـر ذلـك من ثمة دليل أو حتى قرينه تؤ 

 ........../ أن خطـــأ الـمـــدعو.. وهـــو األمـــر الـــذي يقطــــع وبحـــق 

 هو خطأ شخصي يتحمله ويتحمل تبعاته ) مرتكب الحادث(



                                

 

١٣٥

 .بمفرده والتعويض عن األضرار الناتجة عنه 
 فال دخل أو يد أو صفه 

ر لـيس تابعـا لهـا وال للشركة الطاعنة في تحمل هذا الخطأ أو التعـويض عنـه ذلـك أن المـذكو 

 .موظف لجيها وال يؤدي لها ثمة عمل وحدثت الواقعة أثناء أدائه لهذا العمل أو تلك الوظيفة 

 وحيث خالف احلكم الطعني 
هـــذا النظـــر األـمــر اـلــذي يعيـبــه بالفســـاد المبطـــل ـفــي االســـتدالل وعـــدم ســـالمة االســـتنباط بمـــا  

 .يجدر التصدي له بالنقض واإلعادة 

 امسالوجه اخل

حال تقديره لقيمة التعويض احلكم الطعني فساد 

 كان ........../ بأن املرحوم ) املبتور سنده(بالقول 

يف حـني أن احلكـم ذاتـه .. العائل الوحيد لوالديه 

ـده  باملـعـاش ) املطـعـون ـضـده األول(أثـبـت أن واـل

ويتقاضى معاشا ال بأس به مـن الدولـة ويتعـيش 

وهـو مـا ) نيةاملطعون ضدها الثا(منه مع زوجته 

يؤـكـد فـسـاد احلـكـم الطـعـني يف اـسـتدالله وقياـمـه 

 .علي افرتاضات ال أصل هلا يف األوراق 

 ومما هو مستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض أن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

اعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتن

الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

العناصــر ، كمــا ـفـي حاـلـة عــدم الـلـزوم المنطـقـي للنتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا بـنـاء عـلـي تـلـك العناصــر 

 .التي ثبتت لديها 

 )٨/٧/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٨٩٢ ، ٥١٧٦الطعنين رقمي (

 ملا كان ذلك 
 أن المتوفى إلي رحمة اهللا .. وحيث أن الحكم الطعين قرر بالمخالفة لألوراق  



                                

 

١٣٦

 ) .المطعون ضدهما األول والثانية(كان العائل الوحيد لوالديه ) ........../المرحوم(

 يف حني أن ذات احلكم 
ــي معـــاش مـــن كـــان موظفـــ) والـــد المتـــوفى(أثبـــت أن المطعـــون ضـــده األول   ا ويحصـــل عـل

ولـم .. وحيـث أن مصـدر رزق كـال مـن المطعـون ضـدها األول والثانيـة هـو ذلـك المعـاش .. الدولـة 

األـمـر اـلـذي يقـطـع ـبـأن محكـمـة الموضــوع .. ـفـي شــيء  .. ........../ يكـنـا يعتـمـدا عـلـي المرحــوم 

  .في مجال تقديرها لقيمة التعويض استندت إلي واقعات ال أصل لها في األوراق

 وهو ما يعيب 
ذلــك الحـكــم بالفســاد المبطـــل فــي االســـتدالل الــذي يســـتوجب التصــدي ـلــه بــنقض هـــذا الحـكــم  

 .ٕواحالة األوراق لمحكمة الموضوع إلعادة الفصل فيها 

 سادسالوجه ال

أن احلكم الطعني قـد أفسـد يف االسـتدالل حينمـا اعتمـد يف قضـائه علـي 

 وقـد اختـذت مـن قضـية أخـري إجراءات غري كافية لتكوين عقيدة احملكمة

خالف التي تنظرها احملكمة وعلي الرغم مـن عـدم حجيتهـا علـي احلكـم 

إال أن احملكمـة قـد اختـذت منهـا .. الطعني لعدم صدور حكم جنائي فيها 

سببا إلصدار حكمها الطعني دون أن تعتني بتحقيق هذه األدلـة للركـون 

لطـعـني بالفـسـاد يف وـهـو األـمـر اـلـذي يعـيـب احلـكـم ا.. إليـهـا يف حكمـهـا 

االستدالل واإلخالل حبق الـدفاع العتصـام احلكـم الطعـني واعتمـاده علـي 

ودون أن يقوم بتحقيقهـا إلقامـة الـدليل .. إجراءات متت يف دعوى أخري 

األمر الذي يكون معه احلكم الطعني قد جنح عن الصواب يف الذي .. عليها 

و الـذي يتعـني معـه ارتكن إليه يف إصدار حكمـه مبـا يبطلـه وعلـي النحـ

 .النقض واإلحالة 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 –الحجيــة فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة ونســبتها إلــي فاعلهــا أمــام المحــاكم المدنيــة ، مناطهــا  

 .صدور حكم في موضوع الدعوى الجنائية 

 )٨٩٤ ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض (

 



                                

 

١٣٧

 كما قضي بأن 
 –ادرة من سلطات التحقيق ال تكتسب أية حجيـة أمـام القضـاء المـدني األوامر والقرارات الص 

للمحكمـــة أن تقضـــي بتـــوافر الـــدليل علـــي وقـــوع الجريمـــة أو نســـبتها لفاعلهـــا أو عـــدم وقوعهـــا وعـــدم 

 .نسبتها لفاعلها علي خالف القرارات المذكورة 

 ) ق٤٦ لسنة ٧٤٠ طعن رقم ٦/١٢/١٩٧٩نقض (

 وقضي كذلك بأن 
 .في دعوى ال يحوز قوة األمر المقضي في أخري تقدير الدليل  

 )٧١٥ ص ٢٥ سنة ١٠/١١/١٩٧٤نقض جنائي (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن الحكم الطعـين قـد اعتمـد قـي قضـائه علـي إجـراءات تحقيـق تمـت فـي دعـوى  

لتـي السـيما وأن تلـك التحقيقـات ا.. األمـر الـذي يؤكـد فسـاده فـي االسـتدالل .. أخري ولم تتم أمامها 

ال تؤدي بحال من األحوال إلي النتيجة التـي انتهـت .. جنح أكتوبر   لسنة    تمت في الجنحة رقم 

 .إليها محكمة الحكم الطعين 

 وملا كان قضاء النقض قد استقر علي 
إذا كانــت الدعامــة األساســية التــي قــام عليهــا الحكــم المطعــون فيــه مستخلصــة مــن اســتئناف  

 الحاليــة وخلــت أوراقهــا منــه ، ولــم يكــن الطــاعن طرفــا فيــه ، وكاـنــت أخــر لــم يكــن منضــما للــدعوى

القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيـه بعـد ذلـك لتأييـد هـذه الدعامـة قـد بـأن فسـاد بعضـها بحيـث ال 

يعـلـم مــا إذا كــان يكــون قضــاؤه بعــد إســقاطها مــن التـقـدير ، ـفـإن الحكــم المطعــون فـيـه يكــون ـقـد عــاره 

 .نقضه بطالن جوهري يستوجب 

 )١٧/٤/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ٢٥٠الطعن رقم (

 يجــب أن يكــون مبنيــا علــي أســباب – مــن قــانون المرافعــات ١٧٨الحكــم طبقــا لــنص المــادة  

واضــحة جلـيـة ، كافـيـة تحـمـل اـلـدليل عـلـي أن القاضــي بحــث الـنـزاع المطــروح أماـمـه بحـثـا دقيـقـا يـبـين 

م وأن يــذكر مــا اســتخلص ثبوتــه مــن فــي حكمــه موضــوع الــدعوى وطلبــات الخصــوم وســند كــل مــنه

الوقائع وطريق هذا الثبوت ، والذي طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فـي ذلـك كـان حكمـه 

ٕباطال ، واذا كان ذلك وكان الحكم لم يبين في تفصيل األدلة الواردة بمحضر الشكوى التي اسـتندت 
ه غيرهــا ، ممــا يكــون معــه الحكــم ـقـد بـنـي عـلـي إليـهـا المحكمــة ـفـي تكــوين عقـيـدتها ، وال هــو أورد أدـلـ

 أسباب مجملة مقتضبة ال تعين علي فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون ، 



                                

 

١٣٨

 .فإن الحكم يكون باطال بطالنا جوهريا 

 )٢٠/٦/١٩٨١ ق جلسة ٤٦ لسنة ٥٥٨الطعن رقم (

 األمر الذي كان يستوجب علي تلك احملكمة 
معرفتهـــا مـــن شـــأنه فحـــص األدـلــة المطروحـــة عليهـــا وتمحيصـــها وصـــوال إـلــي إجـــراء تحقـيــق ب 

ثبــوت أركــان المســئولية التقصــيرية مــن عدمــه حتــى تــركن فــي حكمهــا علــي أدلــة ســائغة ولهــا أصــل 

 .ثابت باألوراق 

 أما وأنها مل تفعل 
األمـــر الـــذي يعيـــب حكمهـــا بالفســـاد المبطـــل فـــي االســـتدالل علـــي نحـــو يجـــدر التصـــدي لـــه  

 .ض واإللغاء بالنق

 :السبب الرابع 

احلكم الطعني غض الطرف عن كافة أوجه الـدفاع والـدفوع واملسـتندات املقدمـة  

من الشركة الطاعنة ومل يوردهـا يف قضـائه ومل يـرد عليهـا األمـر الـذي يقطـع 

 .بإخالله حبقوق الدفاع مبا جيدر معه نقضه 

 فاملستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه إغفاله الحكم 

.. قضــاء هــذه المحكمــة إال إذا كــان هــذا اـلـدفاع جوهريــا مــؤثرا فــي النتيجــة الـتـي أنتهــي إليهــا الحكــم 

بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا 

 فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة الــدفاع قصــورا

 . مرافعات ١٧٨

 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع 

 .ومستندات أثره بطالن الحكم 

 )ق٥٣سنة  ل١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
 قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسك به المدعي عليها لدفع الدعوى يجعل 



                                

 

١٣٩

 .حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال 

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
مقدمـة فـيـه ومـذكرات اـلـدفاع ال.. وحيـث أن الثابـت ـمـن خـالل أوراق الـنـزاع الماثـل ومســتنداته  

يتضح أنها تمسكت بالعديد من الدفوع وأوجه الدفاع والطلبـات الجازمـة التـي .. من الشركة الطاعنة 

.. لــم توردهــا محكمــة الحكــم الطعــين فــي قضــاءها ولــم تــرد عليهــا الــرد الســائغ الــذي يبــرر إطراحهــا 

 :وذلك علي النحو التالي 
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وأنه  منبت الصلة عن الشركة الطاعنـة ........../  تمسك المدافع عن الطاعن بأن المدعو:ثالثا 

 .وأنه لم يرتكب الواقعة حال تأدية وظيفته أو بسببها .. ليس تابعا أو موظفا بها 
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 ملا كان ذلك 
ورغـم جوهريـة هـذه الـدفوع وأوجـه الـدفاع والطلبـات المبـداة مـن الشـركة .. ومن جملة ما تقـدم  

الطاعنة والتي يمكن القول بأنها كانت ستغير وجه الرأي في الدعوى لو كانت محكمـة الموضـوع قـد 

ك والتفتـت عـن جمـاع مـا تقـدم دونمـا أما وأن قعـدت محكمـة الموضـوع عـن ذلـ.. عنيت بها وببحثها 

ٕإيراده في قضائها أو رد عليه األمر الذي يقطع بقصور تسـبيب ذلـك الحكـم واخاللـه الجسـيم بحقـوق 
 .الدفاع علي نحو يجدر التصدي له بالنقض واإلعادة 

 وقف تنفيذ احلكم الطعني .. أما عن طلب 
مــدي .. ســطرة بهــذه الصــحيفة فقــد بــات واضــحا وبجــالء مــن خــالل كافــة أســباب الطعــن الم 

ممــا .. جديــة الشــركة الطاعنــة فــي طعنهــا وأن هــذه األســباب ســتنال بــال جــدال مــن الحكــم الطعــين 

 .وهو ما يتحقق معه ركن الجدية .. يجعله مرجحا نقضه حال نظر الموضوع 

 هذا
 وحـيـث أن تنفـيـذ الحكــم المطعــون فـيـه عـلـي الشــركة الطاعـنـة يحـقـق بهــا أضــرار مادـيـة ومالـيـة

وذلــك كلــه يتحقــق معــه .. جســيمة مــن المســتحيل تــداركها حــال الفصــل فــي موضــوع الطعــن الماثــل 

 .الركن الثاني وهو ركن الخطر واالستعجال 

 وباجتماع هذين الركنني 
طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه بصـفة .. والحـال كـذلك .. فإنه يحق للشركة الطاعنة  

 .مستعجلة 
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 بناء عليه 

 :ة الطاعنة من عدالة اهليئة املوقرة احلكم تلتمس الشرك
 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 

 .وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع : ثانيا 

 –ٕوفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه واعــادة األوراق إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة : ثالثــا 

 .صل في استئنافها علي حكم أول درجة من جديد وبهيئة مغايرة  للف–مأمورية الجيزة 

 وكيل الطاعن بصفته 

 

       المحامي 
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١٤٣

 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 حمكمة النقض

 الدائرة املدنية والتجارية 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
 وقيدت برقم      /    /فق   أودعت قلم كتاب محكمة النقض يوم          الموا

 .لسنة        قضائية 

 مقدمه من 
الكـائن مكتبـه بعمـارة بـرج .. المحامي بالنقض  .. حمدي أحمد محمد خليفة/ د األستاذ السي 

 ..... المقيم –/ ...... بصفته وكيال عن السيد ..  بالجيزة –الجيزة القبلي 

 )طاعن           (                                         

 

 ضـــــــــــــــــد

 
 / ...................السيد  -١

 .................../ السيد  -٢

 .................../ السيد  -٣

 .................../ السيد األستاذ المستشار  -٤

 .................../ السيد األستاذ  -٥

 )طعون ضدهمم                        (                .................../ السيد األستاذ  -٦
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١٤٤

 وقرر أنه يطعن علي احلكم 
 اـلـدائرة األوـلـي تظلمــات اســتئناف فــي المعارضــة –الصــادر مــن محكمــة القــاهرة االقتصــادية  

 القاضـــــي ..../١/٢بجلســـــة ..  ق تظلمـــــات رســـــوم قضـــــائية اقتصـــــادية القـــــاهرة ..لســـــنة ... رقـــــم 

 :منطوقه 

 حكمت احملكمة 

א�<��L###!2وא0###�\?��B�###C،�و2	�����V### !### ��5،�و����###��$###�-��1א�0�### م���(## ل��
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 الوقائع  
بصـــفته الممثـــل القـــانوني ..  واقعـــات النـــزاع الـــراهن فـــي أن المطعـــون ضـــده الثـــاني تخلـــص

 عـلـي مبـالغ وـقـروض وتسـهيالت مالـيـة بموـجـب ..... ـكـان قـد حصــل مـن بـنـك  .. ..... لشـركة 

 .عقود ائتمان 

 وحيث كان الطاعن واملطعون ضده األول 

������2 e`#�/0���e�C����e�..������������������L����#���L#0�8e��#�5��#�V���B#e�2�#'�Leא�#k0א�f`#[�L)#����)	
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  -/-/-وبتاريخ .. هذا 
الطاعن والمطعون ضده األول والمطعـون ضـده (ثالثة تحرر عقد تخارج فيما بين الشركاء ال 

وأـقـر المطـعـون ضــده .. تخــارج ـمـن خالـلـه الطــاعن والمطـعـون ضــده األول ـمـن الشــركة ) الـثـاني

عـلـي (الثـاني بمـسـئوليته عـن كاـمـل المديونـيـة المسـتحقة عـلـي الـشـركة لصـالح البـنـك آنـف اـلـذكر 

د قضـي بصـحة التوقيـع علـي ذلـك العقـد وقـ.. دون أدني مسـئولية علـي المتخـارجين ) فرض وجودها

 . صحة توقيع شمال الجيزة .... لسنة ....بموجب الحكم الصادر في الدعوى 

 ومل يكتف الطاعن واملطعون ضده األول 
ـبــل قامــا بإخطـــار البـنــك رســميا بتخارجهـمــا ـمــن الشــركة مـلــك المطـعــون ضـــده .. بهــذا العـقــد  

 .وأنهما أصبحا منبتين الصلة عنها تماما . بكل ما يترتب علي ذلك من آثار .. الثاني 

 ....هذا ويف غضون عام 
" تسـهيالت ائتمانيـة بمنح الشركة ملك المطعون ضده الثاني ) ..... بنك (قام البنك الدائن 

 لم تكن مكفوله من الطاعن أو المطعون ضده األول وال تمتد الكفالتين المحررتين من " جديدة 



                                

 

١٤٥

 .يدة األخيرين لهذه الديون الجد

 ....ويف غضون عام 
 فـوجئ الطـاعن بإخطـار مـن جانـب البنـك آنـف الـذكر مبلغـا إيـاه بـأن -/-/-وتحديدا بتاريخ  

 .الشركة ملك المطعون ضده الثاني مدينة لصالح البنك بمبلغ يزيد عن ثالثة عشر مليون جنيه

 فما كان من الطاعن سوي أن قام بالرد علي هذا اإلنذار

 -/-/-بإنذار مؤرخ يف 

أوضح من خالله أنـه منبـت الصـلة عـن الشـركة ملـك المطعـون ضـده الثـاني وأنـه تخـارج  

 وأن المطعـون ضـده الثـاني ذاتـه أقـر بمسـئوليته عـن كامـل المديونيـة التـي قـد -/-/-منها منذ 

 .تكون مستحقة علي شركته 

 وبالفعل 
مطالبـا بالمديونيـة .. قـاهرة  اقتصـادية اسـتئنافية ال... لسـنة ...حينما أقام البنـك الـدعوى رقـم 

ـعـــن نفســــه وبصــــفته الممـثـــل الـقـــانوني (أقامـهـــا ضــــد المطـعـــون ضــــده الـثـــاني .. أنـفـــة اـلـــذكر 

 .فقط ) .....لشركة 

 مما يعد معه إقرار من البنك 

����������������L#�� א����R#/��4#5��#'وKل�א ��#����و*ن��א0�#������TB�V..���ن�א�#`e �2]# �א��#�
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 إال أن ذلك البنك 
عـــاد وقـــام بإدخـــال الطـــاعن وآخـــرين فـــي الـــدعوى بـــزعم أنهـــم كفـــالء للمطعـــون ضـــده الثـــاني 

رغم أن هذا الكفاالت قد انتهت بتخـارج الطـاعن مـن الشـركة وبتجـدد الـدين وذلـك كلـه .. وشركته 

 .بعلم البنك يقينا 

 ملا كان ذلك 
رغـــم تقـــديم الطــــاعن والمطعـــون ضــــده األول كافـــة المســــتندات الدالـــة عـلـــي تخارجهمـــا ـمـــن و

.. الشــركة مــن قبــل حصــول المطعــون ضــده الثــاني علــي التســهيالت االئتمانيــة الجديــدة مــن البنــك 

...  بصــدور الحكــم ـفـي اـلـدعوى رقــم -/-/-ورغــم انتهــاء كفالتهمــا للمــذكور إال أنهمــا فوجـئـا بجلســة 

 :ادية استئنافية القاهرة باألتي اقتص.. نة لس
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 حكمت احملكمة 
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 وحيث أن هذا احلكم صادر ابتداءا 

 من احملكمة االقتصادية بهيئة استئنافيه 
 الـذي يعتبـر بالنسـبة .. لسـنة ....فقد تم الطعن عليه بطريق النقض الذي قيد تحت رقم 

وعلي الرغم من عـدم الفصـل فـي ذلـك الطـاعن .. ة دستورا للدعوى المذكورة بمثابة الدرجة الثاني

 .حتى اآلن 

 إال أن الطاعن واملطعون ضده األول
قد فوجئا بصدور أمري تقدير رسوم يلزمهمـا بمصـروفات تلـك الـدعوى التـي ال ناقـة وال جمـل 

صـادر وبرغم عـدم نهائيـة الحكـم ال) .. نسبي وخدمات(والتي قدرت بنحو مليون جنيه .. لهما فيها 

 .فيها للطعن عليه بطريق النقض الذي يعد الدرجة الثانية في هذا النزاع 

 وهو األمر الذي حدا باملطعون ضده األول 
) الطعـين حكمـه حاليـا(نحو التظلم من أمري تقدير الرسوم أنفي الـذكر وذلـك بموجـب الـتظلم 

دخل هجوميا في هذا الـتظلم حتى قام بالت.. وما أن علم الطاعن بأمري تقدير الرسوم أنفي الذكر 

إال أن محكمـة الحكـم الطعـين قـد .. طاعنا علي هذين األمرين بعده مطـاعن جوهريـة تنـال منهمـا 

ـم ـتـرد عليهــا بثمــة رد ســائغطرحــت هــذه المطــاعن جانـبـا ولــم تلتفــت إليهــا  وأصــدرت حكمهــا  .. وـل

لقـــانون ومخالفتـــه ، المطعـــون فيـــه الـــذي باســـتقرائه يتضـــح وبجـــالء أنـــه معيـــب بالخطـــأ فـــي تطبيـــق ا

هــذا فضــال عــن اإلخــالل الجســيم بحـقـوق .. وبالقصــور المبطــل ـفـي التســبيب والفســاد ـفـي االســتدالل 

مسـتندا .. األمر الذي ال يجـد معـه الطـاعن مناصـا سـوي الطعـن عليـه بطريـق الـنقض .. الدفاع 

 :في ذلك إلي األسباب اآلتية 

 

 

 



                                

 

١٤٧

 أسباب الطعن 

خطأ يف تطبيق القانون لعدم اختصـاص احملكمـة التـي احلكم الطعني أ: السبب األول 

أصدرته وهي هيئة استئنافية بنظر الدعوى حيـث أن قيمتهـا مليـون جنيـه 

مخسة مليـون احملكمة االستئنافية هو األدنى الختصاص  دأن احلتقريبا يف حني 

 .جنيه وهو ما يبطل احلكم ويستوجب نقضه 

 ملرافعات علي أن  من قانون ا١٠٩فقد نصت املادة .. بداية 
أو قيمتـهـا تحـكـم ـبـه اـلـدفع بعــدم اختصــاص المحكمــة النتفــاء واليتهــا أو بســبب ـنـوع اـلـدعوى 

 .المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى 

 ومن املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة 
مـن النظـام  مرافعات ١٠٩ا للمادة  وفقبسبب نوع الدعوى أو قيمتهاأن مسألة االختصاص  

 فتعتبــر قائمــة فــي الخصــومة ومطروحــة دائمــا علــي المحكمــة إذ الحكــم الصــادر فــي موضــوع العــام

ــي الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى يشـــتمل حتمـــا علـــي قضـــاء ضـــمني فـــي االختصـــاص  والطعـــن عـل

صـوم الموضوع ينسحب بالضـرورة وبطريـق اللـزوم علـي القضـاء فـي االختصـاص سـواء أثـار الخ

 سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب محكمـة الـنقض يقتضـيها أن هذه المسألة أو لم يثرها

 .تتصدي له من تلقاء نفسها 

 )٢٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٠٥٠الطعن رقم (

 )١٤/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٩ لسنة ٢٣٩الطعن رقم (

 )٢٦/١١/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ٣٦١الطعن رقم (

 لك ملا كان ذ

  تنص علي أن ....لسنة .... رقم  من قانون احملاكم االقتصادية ٦وكانت املادة 
فيمــا عــدا المنازعــات والــدعاوى التــي يخــتص بهــا مجلــس الدولــة ، تخــتص الــدوائر االبتدائيــة  

ــي ال تجـــاوزبنظـــر المنازعـــات واـلــدعاوى دون غيرهـــا ، بالمحـــاكم االقتصـــادية ،   قيمتهـــا خمســـة الـت

 ............  والتي تنشأ عن تطبيق القوانين ماليين جنيه ،

وتخـتص الـدوائر االسـتئنافية ـفـي المحـاكم االقتصـادية ، دون غيرـهـا ، بـالنظر ابتـداءا ـفـي  

كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جـاوزت قيمتهـا خمسـة ماليـين 

 .جنيه أو كانت غير مقدره القيمة 



                                

 

١٤٨

 ومن ثم
ثابت من صريح المادة أنفة الذكر أن أي من الدعاوى الداخلة في اختصاص المحـاكم فإن ال 

االقتصــادية وال تتجــاوز قيمتهــا الخمســة مليــون جنيــه تخــتص بهــا الــدوائر االبتدائيــة فــي المحكمــة ، 

 .دون غيرها 

 أما تلك الدعاوى 
 دون –فية بالمحكمـة التي تزيد قيمتها عن الخمسة مليون جنيـه فتخـتص بهـا الـدوائر االسـتئنا 

 وبالتــالي فــال تخــتص تمامــا هــذه الــدوائر االســتئنافية بنظــر الــدعاوى التــي تقــل قيمتهــا عــن –غيرهــا 

 ) .دون غيرها(الخمسة مليون جنيه ذلك أن االختصاص بها محصور قانونا في الدوائر االبتدائية 

 هذا
ق بالنظـام العـام علـي أوراق وحيث أنه بتطبيق جملة ما تقدم من مفاهيم قانونيـة وأصـول تتعلـ 

الـنـزاع اـلـراهن يتجـلـى ظــاهرا أن هــذا الـنـزاع ـيـدور حــول قيمــة الرســوم القضــائية والمصــروفات المـقـدرة 

 :والمقدرة كالتالي ..  اقتصادية ... لسنة ....علي الدعوى رقم 

ســتمائة وثمانيــة وســتون ألــف وثمانمائــة وخمســون جنيــه وواحــد ( جنيــه ٦٦٨٨٥٠ر٤١مبلــغ  -

 .كرسم نسبي )  قرشاوأربعون

 )ثالثماـئـــة أربعــــة وثالـثـــون أالف وأربعماـئـــة خمســــة وعشــــرون جنـيـــه( جنـيـــه ٣٣٤٤٢٥مبـلـــغ  -

 .كرسم صندوق خدمات 

 أي أن إمجايل قيمة النزاع الراهن 
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 وخترج بال شك 

عـــن اختصـــاص الـــدوائر االســـتئنافية التـــي تخـــتص بالـــدعاوى  

 .التي تزيد قيمتها عن الخمسة مليون جنيه 
 ملا كان ما تقدم 

 قتصادية وكانت الدائرة مصدرة الحكم الطعين هي من الدوائر االستئنافية بالمحكمة اال 



                                

 

١٤٩

ومـن .. األمر الذي يقطع بعدم اختصاصها قيميا بنظـر الـدعوى الحاليـة أو الفصـل فيهـا .. بالقاهرة 

ثــم يكــون الحكــم الصــادر منهــا فــي هــذه الــدعوى معيــب بــالبطالن وبالخطــأ فــي تطبيــق القــانون بمــا 

 .يستوجب نقضه 

خـالل اجلسـيم احلكم الطعني شابه القصور املبطـل يف التسـبيب واإل: السبب الثاني 

حبقوق الدفاع حينما التفت دون إيراد أو رد علي الـدفع اجلـوهري املبـدي مـن 

 فيمـا مل ....لسـنة .... رقـم الطاعن بعدم دستورية قـانون احملـاكم االقتصـادية 

يتضمنه من النص علي أحقية املتظلم مـن أمـر تقـدير الرسـوم يف اسـتئناف 

 .يف تظلمه احلكم الصادر 

 بادئ ذي بدء 
 المقدمـــة فيهـــا وكـــذلك والمســـتندات اـلــدعوى الطعـــين حكمهـــا محاضـــر جلســـاتفالثاـبــت مـــن  

الـطـاعن ـقـد تمســك يتضــح بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن ..  الختامـيـة المقدـمـة مــن الطــاعن الـمـذكرات

وجــازم كــان فــي تحقيقــه أن يتغيــر يقيـنـا وجــه اـلـرأي فــي ـلـدي محكمــة الحكــم الطـعـين ـبـدفع جــوهري 

 فيـمـا ـلـم ....لســنة .... رـقـم فع بـعـدم دســتورية ـقـانون المحــاكم االقتصــادية وهــو اـلـد.. اـلـدعوى 

يتضمنه من نص علي أحقية المتظلم من أمر تقدير الرسوم في استئناف ذلك الحكم الصادر فـي 

طالما لم تخرج الرسوم المتنازع فيها عن االختصاص القيمى للـدوائر االبتدائيـة وطالمـا لـم .. تظلمه 

 الـدوائر االسـتئنافية التـي يـتم اللجـوء إلـي محكمـة بـالنقض مباشـرة للطعـن علـي تدخل فـي اختصـاص

 .أحكامها 

 وكان األساس الذي أقام الطاعن دفعه عليه 

 يتلخص يف أن 

  تنص علي أن ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون احملكمة الدستورية العليا رقم ٢٥املادة 
 : بما يأتيدون غيرها تختص المحكمة الدستورية العليا 

   .........ثالثا ............ ثانيا .. الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح: أوال 

  علي أنه٢٧كما نصت املادة 
يجــوز للمحكمــة فــي جمـيـع الحــاالت أن تقضــي بعــدم دســتورية أي ـنـص فــي قــانون أو الئحــة 

تبـاع اإلجـراءات إوذلك بعد ختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها ا لها بمناسبة ممارسة يعرض

 .المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية 



                                

 

١٥٠

  علي أن ٢٩كما نصت املادة 
 :تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي  

 إذا تــراءي إلحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضــائي أثنــاء نظــر إحــدى الــدعاوى -أ

ورية نــص فــي قــانون أو الئحــة الزم للفصــل فــي النــزاع ، أوقفــت الــدعوى وأحالــت عــدم دســت

 .األوراق بغير رسوم إلي المحكمة 

إذا دـفــع الخصـــوم أثـنــاء نـظــر اـلــدعوى أـمــام إـحــدى المـحــاكم أو الهيـئــات ذات االختصـــاص  -ب

ـدفع  ـة أن اـل ـانون أو الئحــة ورأت المحكمــة أو الهيـئ القضــائي بعــدم دســتورية ـنـص فــي ـق

، أجـلـت نـظـر اـلـدعوى وـحـددت لـمـن أـثـار اـلـدفع ميـعـادا ال يـجـاوز ثالـثـة أـشـهر لرـفـع ـجـدي 

اـلـدعوى ـبـذلك أـمـام المحكـمـة الدســتورية العلـيـا ـفـإذا ـلـم ترـفـع اـلـدعوى ـفـي الميـعـاد اعتـبـر 

 .الدفع كأن لم يكن 

 وتطبيقا لعني النص أنف الذكر 

 أمام ) آنف الذكر(فقد أبدي الطاعن الدفع بعدم الدستورية  

وجــاء شــارحا .. كمــة الحكــم الطعــين وتمســك ـبـه وـلـم ينـفـك عـنـه مح

 :بما يلي إياه ولجديته 
 نصت املادة الرابعة من الدستور علي أن 

السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السـلطات ، ويصـون وحدتـه الوطنيـة  

، وذلـك علـي الوجـه طنين التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفـرص بـين جميـع المـوا

 .المبين في الدستور 

 وكذا نصت املادة التاسعة علي أن
 .تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز تلتزم الدولة بتحقيق  

  علي أن ٥٣وأيضا نصت املادة 
وهـم متسـاوون فـي الحقـوق والحريـات والواجبـات العامـة ،  المواطنون لدي القانون سـواء ،  

بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغـة أو اإلعاقـة وال تمييز 

 .أو المستوي االجتماعي أو االنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو ألي سبب أخر 
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 وبالنظر إيل مجيع قواعد املساواة وتكافؤ الفرص

 ا  عدم التمييز بني املواطنني التي حرص الدستور علي إرسائه

 جند أنه 
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 يأتي قانون احملاكم االقتصادية 

 خلوا من أي نص يمنح المتقاضين الخاضعين الختصاص  

المحاكم االقتصادية الحق في استئناف الحكم الصادر في تظلمهـم 

 .أو معارضتهم في أوامر تقدير الرسوم 
 وهو األمر الذي يعترب متييز
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 مبا يستلزم 
تــدخل المحكمــة الدســتورية العليــا والتصــدي لهــذا القصــور التشــريعي ومــدي دســتوريته وذلــك  

 .وفقا لنصوص مواد قانون المحكمة الدستورية العليا 

 ملا كان ذلك 
 والـذي مبـدي مـن الطـاعنمـدي جديـة وجوهريـة الـدفع ال.. وكان الثابت من جملة مـا تقـدم  

إذا ـمـا كاـنـت محكـمـة الحكــم الطـعـين ـقـد عمـلـت عـلـي تحقيـقـه واالســتجابة إلـيـه لتغـيـر يقيـنـا وجــه اـلـرأي 

.. وحـيـث أن تـلـك المحكمــة ـلـم تفعــل وـلـم تعــن ـبـإيراد هــذا اـلـدفع ـفـي مــدونات حكمهــا .. ـفـي اـلـدعوى 

 .وهو ما ينحدر به إلي حد البطالن 

  بقوهلا وهذا عني ما قررته حمكمة النقض
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 )٢٦٥ ص ٥٣ س ٢٤/٦/١٩٧٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
وتطبيقا لجمـاع مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا مـدي مـا عـاب الحكـم الطعـين مـن قصـور مبطـل فـي  

 .ب إلغائه ونقضه ٕالتسبيب واخالل جسيم بحقوق الدفاع علي نحو يستوج

احلكم املطعون فيه مل يفطن إيل حقيقة أن احلكم الصادر بشأنه أمري : ثالث السبب ال

وأـنـه ال ـيـزال مطـعـون علـيـه ـبـالنقض ، تـقـدير الرـسـوم مل يـصـبح نهائـيـا بـعـد 

 وأن الطعن بالنقض يف ذلك احلكم يعترب الدرجة الثانيـة مـن ....لسنة .... رقم 

 نهائيا إال بالفصل فيه درجات التقاضي وال يصبح 

 بداية 

فإـنـــــه ال ـمـــــراء أن القاعــــــدة الدســــــتورية والقانونـيـــــة تـقـــــرر ـبـــــأن  

 .التقاضي علي درجتين 
إال أن قانون احملاكم االقتصادية قد خرج عن هذا األصل بالنص يف املادة العاشـرة 

 منه علي أن 
االقتصــادية أمــام اـلـدوائر ـفـي األحكــام الصــادرة مــن اـلـدوائر االبتدائـيـة بالمحــاكم يكــون الطعــن  

 ..................االستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها 

  من ذات القانون علي أن١١كما نصت املادة 
واألحكـام الصـادرة ابتـداءا مـن الـدوائر فيما عدا األحكام الصادرة في مـواد الجنايـات والجـنح  

ألحكـام الصـادرة مـن المحكمـة االقتصـادية بالمحكمة االقتصادية ، ال يجوز الطعن فـي ااالستئنافية 

 .بطريق النقض 

 ومبفهوم املخالفة 
لهـــذا اـلــنص ـفــإن األحـكــام الصـــادرة ابـتــداءا ـمــن اـلــدوائر االســـتئنافية ال ـيــتم الطـعــن عليهـــا إال  

 ومن ثم .. لهذه األحكام ) الدستورية (الذي يعتبر في هذه الحالة الدرجة الثانية.. بطريق النقض 
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وهــو فــي حالتنــا .. ضــاء رســوم نهائيــة فــي الــدعوى إال بعــد صــدور الحكــم النهــائي فيهــا ال يجــوز اقت

الدرجـة الثانيـة لألحكـام الصـادرة مـن الـدوائر (الراهنة ال يكون إال بعد صدور حكم محكمـة الـنقض 

 ) .االستئنافية ابتداءا

 وذلك تطبيقا حلكم احملكمة الدستورية العليا 

  دستورية  ق١٨ لسنة ١٢٩يف القضية رقم 

 الذي قضي باآلتي 
 الخــــاص ١٩٤٤ لســــنة ٩٠ مــــن القــــانون رقــــم ١٤بعــــدم دســــتورية الفقــــرة الثانـيـــة مــــن المــــادة  

بالرسوم القضائية رسوم التوثيـق فـي المـواد المدنيـة وذلـك فيمـا تضـمنته مـن أن الطعـن فـي الحكـم ال 

 .يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها 

 فهوم املخالفة ومب

���<#��b#�و�2'�#������������ F��#V��(#����L�-�#�$م� #���� ز��2�_*�?�6���p	א�א����`q
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 ويف حالتنا الراهنة 
نهائيـا إال بعـد .. ال يكون الحكم الصادر من الدوائر االسـتئنافية مـن المحـاكم االقتصـادية  

التـي تعتبـر محكمـة الدرجـة الثانيـة بالنسـبة .. طعن عليه المقام أمام محكمة النقض الحكم في ال

 .لهذه األحكام 

 ملا كان ذلك 
 اقتصـادية الصـادر بشـأنه أمـري تقـدير ....لسـنة .... رقـم وكان الحكم الصادر فـي الـدعوى  

 محكمــة الــنقض  فقــد تــم الطعــن عليهــا أمــامصــادر مــن دائــرة اســتئنافية.. الرســوم المــتظلم منهمــا 

  .الذي ال يزال طي التداول حتى تاريخه ....لسنة .... رقم مباشرة بالطعن 

 األمر الذي يؤكد 
عدم جواز اقتضاء الرسوم القضائية عن ذلك الحكم إال بعد صدور حكم من محكمة الـنقض  

ؤكـد قصـوره وحيث لم يفطن الحكم الطعين إلي هذه الحقيقة األمـر الـذي ي.. في الطعن المشار إليه 

 .المبطل في التسبيب بما يستوجب نقضه 
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تطبيـق القـانون حـال عـدم التفاتـه لـبطالن   خطأ احلكـم الطعـني يف :رابع السبب ال

احلكم التمهيدي الصادر يف الـدعوى حمـل الطعـن املاثـل لوجـود خطـأ جسـيم 

ونقص يف أمساء اخلصوم حال بني الطاعن وبني حضور جلسـات اخلـربة نظـرا ملـا 

كبه احلكم الطعني مـن خطـأ كـان نتيجتـه إسـقاط اسـم الطـاعن مـن أمسـاء ارت

اخلصوم  والتي هي من البيانات اجلوهرية التي يستلزم إيضاح احلكم هلا وهو 

ما مل يلتفت إليه  احلكم الطعني مبا مؤداه خطـأه يف تطبيـق القـانون وإخاللـه 

 .حبقوق الدفاع 
-/-/-محـل الطعـن الماثـل والصـادر بتـاريخ حيث أن الحكم التمهيدي الصادر في الـدعوى 

هـذا .. والقاضي بإحالة أوراق التظلم ألحـد الخبـراء المحاسـبين لبحـث المأموريـة المبينـة بـذلك الحكـم 

 .الحكم لم يشتمل علي البيانات الجوهرية التي استلزمها قانون المرافعات 

  من قانون املرافعات علي أنه ١٧٨فقد نصت املادة 
أسباب الحكم الواقعيـة والـنقص أو الخطـأ الجسـيم فـي أسـماء الخصـوم وصـفاتهم القصور في  

 .يترتب عليه بطالن الحكم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم 

 .وهو ما قضت يف خصوصه حمكمة النقض بقوهلا 
المـقــرر وعـلــي مـــا جـــري ـبــه قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن اـلــنقص أو الخطـــأ الجســـيم ـفــي أســـماء  

الخصــوم وصــفاتهم الــذي يكــون مــن شــأنه التشــكيك فــي الخصــم واتصــاله فــي الــدعوى يعتبــر نقصــا 

 . مرافعات مما يترتب عليه بطالن الحكم ١٧٨وخطأ جسيم مما قصدته المادة 

 )١٨/٥/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٠٨٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بـيــــان أســــماء الخصـــــوم  ـمــــن قــــانون المرافـعــــات إذ أوجبــــت أن يتضـــــمن الحكــــم ١٧٨المــــادة 

ٕوصفاتهم وانما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات مـا تـردد بيـنهم الخصـومة فـي الـدعوى التـي 
يصــدر فيهــا الحكــم تعريـفـا نافـيـا للجهاـلـة أو الـلـبس حـتـى ال يكتـنـف الغمــوض شــخص المحكــوم ـلـه أو 

 .المحكوم عليه 

 )٢٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٥ لسنة ٣٧٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ن الثابت من خالل أوراق النزاع الراهن أن الدعوى محله أقيمت بداءة بطريق المعارضة وكا 
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 .بتقرير في قلم الكتاب ضد وزير العدل ورئيس قلم مطالبة المحكمة االقتصادية وآخر 

 وبتداول الدعوى باجللسات 
لـمــتظلم قــام المــتظلم األصــلي بإدخــال الطــاعن بصـــفته أحــد الملــزمين بــأمري تقــدير الرســوم ا 

 .منهما 

 وعلي الرغم من ذلك 
دون إيـــراد اســـم .. صـــدر الحكـــم التمهيـــدي القاضـــي بإحالـــة األوراق إلـــي الخبيـــر المحاســـبي  

الطــاعن ـفــي الحكــم رغـــم ثـبــوت كونــه ـمــن خصـــوم الــدعوى وأـنــه أدخــل فيـهــا عـلــي نحــو رســـمي قـبــل 

 .صدور الحكم 

 وهو ما يثبت 
وهــو األمــر اـلـذي ..  الـقـانون ارـيـة الـتـي اســتلزمهبطــالن هــذا الحكــم لخـلـوه مــن البياـنـات الجوه 

.. ٕحال بـين الطـاعن وبـين الحضـور أمـام الخبيـر المنتـدب وابـداء دفاعـه ودفوعـه علـي نحـو صـحيح 

ممـا .. حيث أن الخبير لم يقبل إال حضور الخصوم الواردة أسـماءهم بـالحكم التمهيـدي دون غيـرهم 

 .مستنداته ودفوعه أمام الخبير المنتدب أخل بحقوق دفاع للطاعن لعدم تمكنه من تقديم 

 وحيث حال بني الطاعن 

  يف حينه وبني الطعن علي احلكم التمهيدي املذكور
 من قـانون المرافعـات التـي ال تجيـز الطعـن فـي األحكـام التـي تصـدر أثنـاء ٢١٢نص المادة 

ن ميعـاد الطعـن سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكـم المنهـي للخصـومة فيكـو

 .عليه هو ميعاد الطعن علي الحكم الماثل 

 فضال عن ذلك 
فإـنــه كـــان يجـــب عـلــي محكمـــة الموضـــوع أن تفطـــن لمـــا شـــاب الحكـــم التمهـيــدي مـــن بطـــالن  

خصوصــا وأن الطــاعن قــد أورد فــي مــذكرات دفاعــه إشــارة واضــحة للــبطالن الــذي وقــع فيــه الحكــم 

غضــت الطـــرف عــن هــذا اـلــبطالن والتفتــت عــن إجاـبــة إال أن محكمــة الحـكــم الطعــين .. التمهيــدي 

وذـلـك دون .. الطــاعن لمطلـبـه بإعــادة األوراق للخبـيـر تمكيـنـا ـلـه ـمـن إـيـراد دفاعــه عـلـي وجــه صــحيح 

أن ـتــورد ـفــي حكمهـــا ـمــا يفـيــد تنبهـهــا لهـــذا اـلــبطالن أو ـلــذلك اـلــدفاع ممـــا يعـيــب حكمهـــا بالخطـــأ ـفــي 

 .تطبيق القانون واإلخالل بحق الدفاع 
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احلكـم الطعـني عابـه عـدم اإلملـام بصـحيح واقعـات النـزاع الـراهن : امس خلالسبب ا

والقصور يف أسـباب احلكـم الواقعيـة وعلـي األخـص واقعـة ختـارج الطـاعن مـن 

الشركة ملك املطعون ضده الثاني قبل حصول األخـري علـي التسـهيالت حمـل 

 غـري ملتـزم مبـا جيعلـه..  اقتصادية ....لسنة .... رقم املطالبة موضوع الدعوى 

 .بأي ديون ختص هذه التسهيالت أو رسوم قضائية بشأنها 

 حيث أنه من األصول والقواعد القانونية أن 
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 ملا كان ذلك 
 وبموجـــب عقـــد مقضـــي بصـــحة -/-/-وكـــان الثابـــت مـــن أوراق النـــزاع الـــراهن أنـــه بتـــاريخ 

المديـنــــة  (ـقــــد تـخــــارج الـطــــاعن ـمــــن الـشــــركة مـلــــك المطـعــــون ضـــــده الـثــــاني.. التوقـيــــع علـيــــه 

 ) ........للبنك 

 ومن خالل هذا العقد 

ني بكامــــل مســــئوليته عــــن الشــــركة أقــــر المطعــــون ضــــده الثــــا

وديونهــا قبــل البنــك أنــف الــذكر أو غيــره دون أدنــي مســئولية علــي 

 .الطاعن 
 وحيث أن التسهيالت االئتمانية التي يطالب البنك املذكور بقيمتها.. هذا 

 ....قد مت منحها للمطعون ضده الثاني يف غضون عام 
..  الثـاني بنحـو عـامين كـاملين أي بعد تخـارج الطـاعن مـن الشـركة ملـك المطعـون ضـده

 :األمر الذي يقطع بما ال يدع مجاال للشك بالحقائق اآلتية 
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 احلقيقة األويل 
كانــت عــن .. أن الكفالــة الموقعــة مــن الطــاعن لــديون الشــركة ملــك المطعــون ضــده الثــاني  

يـث لـم ح.. عن أي ديون مستقبلية وليست  -/-/-الديون السابقة علي عقد التخارج المحرر في 

وحيـث أن الكفالـة .. يرد بقيد الكفالة ثمة نص صريح يشير إلي أن الكفالة شاملة الديون المسـتقبلية 

وحيـث ال يوجـد ثمـة دليـل علـي قبـول الطـاعن .. ال تفترض بل يجـب أن تكـون صـريحة وواضـحة 

فات للكفالة عن الدين المستقبلية األمر الذي يقطع بعـدم مسـئولية الطـاعن عـن الـدين أو مصـرو

 .المطالبة به أو أي رسوم قضائية بشأنه 

 احلقيقة الثانية 
 ملـــك المطعـــون ضـــده كانـــت بمناســـبة شـــراكته بالشـــركةأن الكفالـــة الموقعـــة مـــن الطـــاعن  

 .. عقد االلتزام األصـلي الـذي تـدور فـي فلكـه الكفالـة وجـودا وعـدماوهذه الشراكة تعتبر .. ثاني ال

..  األمــر اـلـذي يقطــع بانتهــاء الكفاـلـة تبعــا النتهــاء الشــراكة وحـيـث تخــارج الطــاعن مــن هــذه الشــراكة

وهو ما يجعل الطاعن غير ملتزم بثمة شيء قبل المديونية أو ملحقاتها مـن رسـوم قضـائية للمطالبـة 

 .بها 

 احلقيقة الثالثة  
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 وحيث أنه بتجديد املديونية 
األمر الذي يؤكد أن الطاعن غير ملتـزم بـأي مسـئولية عـن هـذه الـديون .. تنتهي الكفالة  

 .ية عن المطالبة بها أو ملحقاتها أو رسوم قضائ

 ملا كان ذلك 
 سـالفة – المؤكـدة بالمسـتندات –وكان الحكم الطعين قـد التفتـت عـن جملـة الحقـائق القانونيـة  

الذكر ولم يفطن إليها األمر الذي يقطع بأن ذلك الحكم قد عابه القصور المبطل فـي التسـبيب علـي 

 .نحو يجعله جديرا بالنقض 
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طعون فيه أخطأ حينما أهدر حجية اإلقرار الصـريح الصـادر احلكم امل : سادسالسبب ال

 أو ..... عن املطعون ضده الثاني مبسئوليته عن كامل الرسوم املستحقة لبنك 

غريه وأي ملحقات هلا دون أدني مسئولية علي الطـاعن ، وهـو مـا يعـد دلـيال 

قاطعا علي أن الطاعن غـري ملتـزم بالـدين أو أي رسـوم قضـائية مسـتحقة عـن 

 .املطالبة به 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣قد نصت ف
 وذلــك أثنــاء ســـير بواقعــة قانونيــة مــدعي بهــااإلقــرار هــو اعتــراف الخصــم أمــام القضــاء  

 .الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

  من ذات القانون علي أن ١٠٤/١كما نصت املادة 

�.אs$�א5�L>��$�L�'�2/)�א�����

  أن ويف ذلك استقر الفقه علي
اإلقــرار هــو اعتــراف الشــخص بحــق عليــه ألخــر بقصــد اعتبــار هــذا الحــق ثابتــا فــي ذمتــه  

ومن مقتضي ذلك أن من خصائصه أنه عمل قـانوني إخبـاري يصـدر مـن ٕواعفاء األخر من إثباتـه 

جانب واحد ويعتبر بمثابة عمـل مـن أعمـال التصـرف ألنـه اتجـاه اإلرادة نحـو إحـداث أثـر قـانوني 

 .ٕ ذمة المقر واعفاء المقر له من إثبات ذلك هو ثبوت حق في

 ) وما بعدها ٥١٥ ص ١٩٨٣عز الدين الدناصوري الطبعة الثالثة / المستشار.. التعليق علي قانون اإلثبات (

 يف أحكامها بأن هذا عني ما قررته حمكمة النقض و
 اإلقرار قضائيا كـان أو غيـر قضـائي يتضـمن نـزول المقـر عـن حقـه فـي مطالبـة خصـمه 

بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي علي تصرف قانوني مـن جانـب واحـد فيشـترط لصـحته 

ما يشترط لصحة سـائر التصـرفات القانونيـة فيجـب أن يكـون صـادرا عـن إرادة غيـر مشـوبة بـأي 

 .عيب من عيوب اإلرادة 

 )١٥٦ ص ١٨ سنة ١٩/١/١٩٦٧نقض (

 )١٠١٩ ص ١٧ سنة ٥/٥/١٩٦٦نقض (

 )٢٠٤ ص ٢٠ سنة ١١/٣/١٩٦٩نقض (

  بأن يكما قض
 كانت هذه الورقة اإلقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر  
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 .حجة علي من صدرت منه فال يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها 

 )٢٦٣ ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٠/٢/١٩٦٤نقض (

 ملا كان ذلك 
ة البـيــان عـلــي أوراق الـنــزاع لماـثــل الســـيما اإلـقــرار المـقــدم مـــن وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم أنـفــ 

 والـذي أقـر صـراحة مـن خاللـه ..الطاعن والممهور بتوقيع المـدين األصـلي المطعـون ضـده الثـاني 

 بما هو نصه 
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 ن ذلك ملا كا
 واـلـذي أـقـر صــراحة ـهـو الـمـدين األصــلي.. ......وكـان الواضــح الجـلـي ـمـن هــذا اإلـقـرار أن  

 .ترتب عليها ببراءة ذمة الطاعن من ثمة مبالغ تخص الشركة المتخارج منها وأي مبالغ أخري قد ت

 وهو ما كان يقتضي
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 ومن ثم 
واز إـلــزام الكفـيــل ـبــأداء الرســـوم الخاصـــة باـلــدعوى الـتــي يتأكـــد لعداـلــة الهيـئــة المـــوقرة عـــدم جـــ 

 .تسبب في رفعها المدين األصلي 

 قد نصت علي أن  من القانون املدني ٧٩٩املادة فإذا كانت 
كان له أن يحل محل الدائن في جميـع مالـه مـن حقـوق قبـل المـدين .. إذا وفي الكفيل الدين  

 ما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين ولكن إذا لم يوف إال بعض الدين فال يرجع ب

  علي أن ٨٠٠دة وكذا نصت املا
للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع علي المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمـه 

 .، ويرجع بأصل الدين وبالفوائد وبالمصروفات 

 ومن ثم 
ـفـي الرجــوع عـلـي الـمـدين األصــلي بـمـا ســدده مــن ـفـإن ـكـان الثاـبـت مـمـا تـقـدم أن للكفـيـل الحــق  

فمن باب أولي كان يجـب إلـزام المـدين بالمصـروفات وحـده .. أصل للدين أو فوائده أو مصروفاته 

 .ابتداءا 
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 وملا كان ذلك 
) المطعـون ضـده الثـاني (قد أهـدر قيمـة وحجيـة إقـرار المـدين األصـليوكان الحكم الطعـين  

الذي يؤكد من خالله بعدم إلزام الطاعن بثمة مبـالغ سـواء عـن المديونيـة أو ملحقاتهـا أو رسـومها أو 

حكـمــة الحـكــم الطـعــين عـلــي ذـلــك تماـمــا وـلــم تقســـطه حـقــه ـفــي البحـــث أو والتفـتــت م.. خالـفــه 

ـب هــذا .. التمحــيص  ـذي يعـي ـه األمــر اـل ـرد علـي ـراده فــي مــدونات حكمهــا أو اـل كمــا قعــدت عــن إـي

 .القضاء ويستوجب نقضه 
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احلكم الطعني خالف صحيح القانون وقصر يف تسبيبه حينما مل يقـم  : بعالسبب السا

وجرده من أموالـه ، ) أوال(طالبة رجع علي املدين األصلي الدليل علي أن قلم امل

 ومـا ٧٨٨وذلك تطبيقا لصريح املـواد ) الطاعن(حىت حيق له الرجوع علي الكفيل 

 بعدها من القانون املدني ، وهو ما جيعل هذا احلكم خليقا بالنقض 

  من القانون املدني علي أن ٧٨٨نصت املادة فقد 
 . إال بعد رجوعه علي المدينلي الكفيل وحده ال يجوز للدائن أن يرجع ع -١

ـهوال يجــوز لــه أن ينفــذ علــي أمــوال الكفيــل  -٢ ـده المــدين مــن أمواـل  ويجــب علــي إال بعــد تجرـي

 .الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق  

 واملقرر يف هذا الشأن قضاء حمكمة النقض أن 
مـا تابعـا اللتـزام المـدين األصـلي فـي  يعتبـر التزا– متضامنا أو غير متضامن –التزام الكفيل 

 .يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة علي التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين األصلي 

 )١٣/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٤ لسنة ١٠٦٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
دة  ـمـن الـقـانون الـمـدني أـنـه إذا ـبـدأ اـلـدائن ـبـالرجوع عـلـي الكفـيـل وحــ٧٨٨/١مفـاد ـنـص الـمـادة  

 ، ويشــترط ـلـذلك أال يكــون أن ـيـدفع رـجـوع اـلـدائن علـيـه بوـجـوب رجوـعـه أوال عـلـي الـمـدينفللكفـيـل 

الكفيل فد نزل عن حقه في رجوع الدائن علي المدين أوال قبـل أن يرجـع عليـه ذلـك أن هـذا الحـق قـد 

كفيـل تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا فـي عقـد الكفالـة أو بعـد ذلـك وأن يتمسـك ال

 .بالدفع 

 )١٧/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٥ لسنة ٤٠٨الطعن رقم ( 

 وكذلك قضي بأن 

ــــل وحـــــده إال بعـــــد   ــــي الكفـي ــــدائن أن يرجـــــع عـل ال يجـــــوز لـل

 .رجوعه علي المدين متي تمسك الكفيل بذلك 
 )ق٤٩ لسنة ٥٩٧ طعن رقم ٨/١٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
 يها دفعه بتجريد المدين أمر الفصل فيما الشارع قد وكل إلي المحكمة التي يقدم الكفيل إل 
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إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفي بأداء الـدين بتمامـه ثـم الحكـم بإيقـاف المطالبـة 

 .الحاصلة للكفيل 

 )٩٣٧ سنة ص ٢٥ ق ٢ ج ٢١/١/١٩٢٧(

 ملا كان ذلك 
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 األمر الذي 
يعيب هذا الحكم بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون والقصـور فـي التسـبيب واإلخـالل بحقـوق الـدفاع  

 .بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

عـدم اسـتجابته لطلـب الطـاعن طعـني حبـق الـدفاع لاحلكـم الإخالل  : ثامنالسبب ال

بإعادة الدعوى ملكتب اخلرباء لبحـث املأموريـة التـي أوردهـا مبـذكرات دفاعـه 

مؤكدا أحقيته يف هذا املطلب ألنه مل يكن يف امكانه احلضور أمـام اخلبـري الـذي 

انتدبته احملكمة ألن احلكم التمهيـدي الصـادر باإلحالـة للخـرباء أخطـأ يف بيـان 

 ذكر اسم الطاعن وصفته يف الـدعوى وهـو مـا كـان يلـزم خصوم الدعوى وأغفل

معه االستجابة لطلب الطاعن بإعادة األوراق للخرباء لبحث دفاعه ودفوعـه علـي 

 . النحو الذي يتطلبه القانون 
ذلــك أن الثابــت مــن أوراق الــدعوى محــل الطعــن أن المــتظلم األصــلي كــان قــد أقامهــا بــداءة  

 :م قلم الكتاب خاصم فيه بموجب تظلم بطريق المعارضة أما

 .وزير العدل بصفته / السيد  -

 .أمين عام محكمة القاهرة االقتصادية  -

 .رئيس قلم المطالبة بمحكمة القاهرة االقتصادية  -

 ثم عقب ذلك قام المتظلم األصلي بإدخال الطاعن وآخرين خصوما في التظلم باعتبار أمري 
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 .ة الطاعن وباقي المتدخلين تقدير الرسوم المتظلم منهما صادرين في مواجه

 ومن ثم فقد أصبح الطاعن 

 من اخلصوم األصليني يف التظلم 
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 وهو ما أدي بالتبعية 
إلي الحيلولة بين الطاعن وبين الحضور أمام السيد الخبير المنتدب في الدعوى الذي رفـض  

 .حضوره لعدم ورود اسمه بخصوم الحكم التمهيدي 

 وقد ترتب علي هذا اخلطأ اجلسيم 
 بصـــر الخبيـــر مســـتنداته ولـــم يضـــع تحـــت.. أن الطـــاعن لـــم يســـتطع إبـــداء دفاعـــه ودفوعـــه  

وعلـي وجـه الخصـوص إال بعـد تجريـد .. القاطعة الداللة في ثبوت عدم جواز إلزامه برسوم الـدعوى 

باعتبــار أنــه كفيــل ال يلتــزم بــأداء الــدين إال بعــد (المــدين األصــلي مــن أموالــه قبــل مطالبــة الطــاعن 

 ).تجريد المدين المكفول من أمواله 

 وكذا 
م اإلـقـرار الصــادر ـمـن المــدين األصــلي بتخــارج الطــاعن مــن الشــركة ـلـم يســتطع الطــاعن تـقـدي

بكافــــة المبــــالغ الخاصــــة بــــالبنوك مــــن قــــروض أو ) المــــدين األصــــلي(المدينــــة أصــــليا والتزامــــه هــــو 

 إال أن محكمة الحكم الطعين لم تذكر هذا الطلب إيراد له أو ردا عليه .. مستحقات أخري أو رسوم 

 عليه يف أحكام النقض أنه املتواتر ملا كان ذلك وكان 
 أن دـفـاع الطــاعن أـثـار – الحكــم الطعــين –إذا كــان الثاـبـت مــن محاضــر جلســات المحاكمــة  

دفاعا جوهريا وأورده الحكم من بين مـدونات أسـبابه إال أنـه لـم يعـن بـالرد عليـه ال مـن قريـب وال مـن 

 تطبيـق القـانون حيـث بعيد وهو ما يعد قصورا في التسبيب ويعجز محكمـة الـنقض عـن رقابـة صـحة

أنها من األمور الموضوعية التي ال يستقل بها قاضي الموضوع ولو عني بهـا الحكـم لكـان قـد تغيـر 

وجــه الــرأي فــي الــدعوى لتعلقهــا بــدفاع جــوهري وقصــور الحكــم عــن الــرد عليهــا يعيبــه بالقصــور فــي 

لت فـي الـدعوى ـلـم التسـبيب خاصـة ولـم تـدلي المحكمـة ـبـدلوها فيهـا بمـا يكشـف عـن أنـهـا عنـدما فصـ

 تكن ملمة بها إلماما شامال ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص األدلة المعروضة عليها 
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 .فإن الحكم يكون معيبا بالقصور 

 )ق٥٨ لسنة ٤٧٠٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
علـي المحكـمـة أن تـعـرض لـدفاع الطــاعن وتقســطه حقـه ـفـي البحــث مـادام دفاعــا جوهرـيـا وأن  

 الجــوهري هــو الــذي يترتــب عليــه لــو صــح تغييــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى فتلتــزم المحكمــة أ، الــدفاع

 .تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي طرحه 

 )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 ملا كان ذلك 
أنـه مة من الطاعن أمام محكمة الحكم الطعين وكان الثابت من خالل مذكرات الدفاع المقد 

بعدما لم يتمكن من الحضور أمـام السـيد الخبيـر لخطـأ الحكـم التمهيـدي بعـدم إيـراد اسـمه ضـمن 

قد تمسك بطلـب احتيـاطي جـوهري وجـازم كـان فـي تحقيقـه واالسـتجابة إليـه أبلـغ خصوم الدعوى 

إحالـة األوراق إلـي مكتـب خبـراء وزارة وهـو المطالبـة ب.. األثر في تغيير وجـه الـرأي فـي الـدعوى 

 :العدل ليندب من لدنه خبيرا تكون مهمته كالتالي 
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 هذا وعلي الرغم من جوهرية هذا الطلب 
 وأثره البالغ في بيان مدي أحقية الطاعن في طلباته وما إذا كان ملتزما بثمة التزامات  
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إال أن محكمــة الحكــم الطعــين قــد .. ن ضــده الـثـاني أو ملحقاتهــا مــن عدمــه تخــص مديونيــة المطعــو

التفـتـت عــن هــذا الطـلـب دون إـيـراد أو رد ـبـل واســتند إـلـي تقرـيـر الخـبـرة اـلـذي ـلـم ـيـتمكن الطــاعن مــن 

المثول أمامه وتقديم مسـتنداته بسـبب خطـأ الحكـم التمهيـدي الصـادر فـي الـدعوى بمـا ينحـدر بـالحكم 

 .طالن الموجب للنقض الطعين إلي حد الب

ـدعوى  : تاـسـعالـسـبب ال ـادر يف اـل ـم الـص ـي أن احلـك ـا عـل ـم تأسيـس ـنة .... رـق  ....لـس

مل يصـبح نهائيـا ) الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم املتظلم منهـا(اقتصادية 

فقـد متسـك  .. ....لسـنة .... رقـم بعد حيث أنـه مطعـون عليـه بـالنقض رقـم 

عليقيـا حلـني الفصـل يف الطعـن املـذكور الطاعن بوقـف الـتظلم مـن الرسـوم ت

باعتباره مسألة أولية جيب البت فيها قبـل نظـر الـتظلم إال أن حمكمـة احلكـم 

الطعني قد التفتت عن ذلك دون إيراد أو رد سائغ مبا يبطل حكمها ويستوجب 

 .نقضه 

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٩فقد نصت املادة 
يكـون للمحكمـة قانون علي وقف الـدعوى وجوبـا أو جـوازا في غير األحوال التي نص فيها ال 

أن ـتـأمر بوقفـهـا كلـمـا رأت تعلـيـق حكمـهـا ـفـي موضــوعها عـلـي الفصــل ـفـي مســألة أخــري يتوـقـف 

 .عليها الحكم 

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 وجـــود ارتبـــاط بـــين المســـألة األوليـــة – شـــرطه – مرافعـــات ١٢٩وقـــف الـــدعوى طبقـــا للمـــادة 

وى التي تنظرها ، تقدير ذلك خضوعه لرقابة محكمة النقض ، علي المحكمة تصفية كـل نـزاع والدع

 .يدخل في اختصاصها يتوقف الحكم في الدعوى علي الفصل فيه 

 )ق٤٩ لسنة ٢٨٣ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
اســـتيفاؤه تعلـيــق أمـــر الـبــت ـفــي اـلــدعوى عـلــي إجـــراء أخـــر ـتــري المحكمـــة ضـــرورة اتخـــاذه أو  

ووقف الفصل فيها لهذا السـبب حتـى يتخـذ هـذا اإلجـراء أو يـتم حكـم الوقـف الصـادر فـي هـذا الشـأن 

حكمـــا قطعيـــا فيمـــا تضـــمنه مـــن عـــدم جـــواز الفصـــل فـــي الـــدعوى قبـــل تنفيـــذ مقتضـــاه ويتعـــين علـــي 

ك المحكمــة احترامــه وعــدم معــاودة النظــر فــي هــذا الموضــوع دون أن يقــدم لهــا الــدليل عـلـي تنفيــذ ذلــ

 .الحكم 
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 )٦٩٨ ق ص ٢٥ السنة ١٧/٤/١٩٧٤نقض (

 )٢٣٧ ص ١٤ المكتب الفني السنة ٢١/٣/١٩٦٣نقض (

 ملا كان ذلك 
 اقتصـادية الصـادر بشـأنه أمـري تقـدير ....لسـنة .... رقـم وكان الحكم الصادر فـي الـدعوى  

  .....لسنة .... الرسوم لم يصبح نهائيا بعد وذلك بالطعن عليه بطريق النقض رقم 
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
 بمـا يبـرر إطراحـه قد التفتت عن ذلك المطلب الجوهري ولم تورده فـي قضـائها ولـم تـرد عليـه 

 .األمر الذي يسلس بحكمها إلي حد البطالن الذي يستوجب النقض 

 هذا 

 وحيث عن الشق العاجل 

 بطلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
هـي أسـباب جديـة تنـال فإنه لمن الواضح الجلي أن أسباب الطعـن المسـطرة بهـذه الصـحيفة  

وهـو مـا .. قضـه حـال نظـر موضـوع هـذا الطعـن بال جدال من الحكم الطعين مما يجعلـه مرجحـا ن

 .يتحقق معه ركن الجدية 

 هذا
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 وباجتماع هذين الركنني 
 المطالبة علي نحو عاجل بوقف تنفيذ الحكـم المطعـون – والحال كذلك –فإنه يحق للطاعن  

 .فيه لحين الفصل في موضوعه 
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 بناء عليه 

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

 . بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثلعجلةوبصفة مست : ثانيا

  :مجددا باآلتيوالقضاء .. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه : ثالثا 

 بإقامة الدعوى الدستورية بطلب عدم دستورية قـانون المحـاكم االقتصـادية التصريح للطاعن -١

عطـاء المـتظلم حـق الطعـن باالسـتئناف فـي الحكـم  فيما لم يتضمنه من إ....لسنة .... رقم 

 .الصادر في التظلم علي نحو ما سبق إيضاحه تفصيال بهذه الصحيفة 

) المطعـون ضـده الثـاني(ٕ تقدير الرسوم في حق الطـاعن والـزام المـدين األصـلي بإلغاء أمري -٢

 . اقتصادية القاهرة ....لسنة .... رقم بكامل الرسوم المستحقة علي الدعوى 

 حتياطيا وا

بإحالة األوراق إلي مكتـب خبـراء وزارة العـدل لينـدب لجنـة ثالثيـة تكـون مهمتهـا بعـد اإلطـالع 

علي أوراق الدعوى وما بهـا مـن مسـتندات ومـا عسـي أن يقدمـه الخصـوم مـن مسـتندات أخـري لبيـان 

 عمــا إذا كــان الطــاعن ذمـتـه مشــغولة بـهـذه الرســوم مــن عدمــه وكــذا بـيـان أســم الشــخص اـلـذي يتحمــل

وعمـا إذا كانـت األوراق والمسـتندات التـي تقـدم بهـا الطـاعن فـي .. وقدر هذه الرسوم .. هذه الرسوم 

الدعوى تبرأ ذمته من عدمه وكذا عمـا إذا كـان قلـم المطالبـة قـد رجـع بالرسـوم علـي المـدين األصـلي 

شـغال ومـدي صـحة ان.. وعما إذا كـان قـد اتخـذ ضـده أي إجـراءات تنفيذيـة مـن عدمـه .. من عدمه 

ذمــة الطـــاعن بهــذه الرســـوم ـفــي هــذه الحاـلــة أو ـفــي الحالــة األوـلــي التــي ـلــم يـقــوم فيهــا قـلــم المطالـبــة 

وعمـا إذا كـان البنـك هـو .. بالتنفيذ علي المدين األصـلي وأيضـا لبيـان ماهيـة الضـمانات والتأمينـات 

ل إـلـي أي وللخـبـراء فــي ســبيل ذـلـك االنتقــا.. اـلـذي تســبب بخطـئـه وتقصــيره فــي ضــياعها مــن عدمــه 

جهـــة إداريـــة أو غيـــر إداريـــة وبســـؤال الشـــهود دون حلـــف اليمـــين وبصـــفة عامـــة بحـــث كافـــة أوجــــه 

 .عناصر الدعوى توصال لوجه الحق فيها 

 وكيل الطاعن 

 

 المحامي بالنقض           
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١٦٩

 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 كيم الدولي ماجستير في التح
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 حمكمة النقض

 الدائرة املدنية والتجارية 

 عن بالنقض مذكرة بأسباب الط
  وقيدت برقم      /    /أودعت قلم كتاب محكمة النقض يوم          الموافق   

 .لسنة        قضائية 

 مقدمه من 
الكـائن مكتبـه بعمـارة بـرج .. المحامي بالنقض  .. حمدي أحمد محمد خليفة/ د األستاذ السي 

        .    .......المقيم .......... ....../ بصفته وكيال عن السيد ..  بالجيزة –الجيزة القبلي 

 )طاعن(                                                                                                                 

 ضـــــــــــــــــد
 .......... عن نفسه وبصفته ويعلن – ............../ السيد  -١

 ...............ويعلن  ............./ السيد  -٢

 ...............ويعلن ............. / السيد  -٣

 ..............ويعلن ............. / السيد  -٤

 )طعون ضدهمم                              (                 
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١٧٠

 وقرر أنه يطعن علي احلكم 
 سنة  ل... ئنافية في الدعوى رقم است    الدائرة –الصادر من محكمة القاهرة االقتصادية  

 : والقاضي منطوقه ......//..والصادر بجلسة .. اقتصادية القاهرة 

 حكمت احملكمة 

�����������������������#$2�d 5�#0א60#�د�2"�א�����#���#V�	�?#680א�L���#�0�d 5�#0א���....�<�م�, אز��
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 ملا كان ذلك 
وحيث أن الحكم المذكور صادر من هيئـة اسـتئنافية ابتـداءا األمـر الـذي يؤكـد عـدم جـواز  

 الطعن عليه إال بطريق النقض التي تعتبر محكمة الدرجة الثانية لموضوع الدعوى المبتدأة  

 الوقائع  
ي أن الطـاعن كـان قـد أقامهـا بموجـب دعـوى قيـدت ابتـداءا  واقعات الـدعوى الراهنـة فـتخلص

نشـد فـي ..  مـدني كلـي جنـوب القـاهرة .... لسـنة ..بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة االبتدائية برقم 

 :ختامها الحكم 

 اقتصــادية ..لســنة .... رقــم بصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي الــدعوى  :أوال 

لألســباب الــواردة بالصــحيفة ولحــين الفصــل فــي الطعــن بــالنقض القــاهرة فــي حــق الطــاعن 

 .المقام طعنا علي ذلك القضاء 

ـا   اقتصــادية ..لســنة .... رـقـم بـبـراءة ذـمـة الطــاعن ـمـن اـلـدين المقضــي ـبـه ـفـي اـلـدعوى : ثانـي

بخطئـه ) المطعون ضده الثاني حاليـا(القاهرة ، وذلك بقدر ما أضاعه البنك المدعي عليه 

وذـلـك كـلـه بحكــم مشــمول .. التأميـنـات المرهوـنـة لدـيـه ضــمانا لـهـذا اـلـدين ـمـن الضــمانات و

  .مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .. بالنفاذ بال كفالة 

 مستندا يف ذلك إيل أن 

���6��L?�א�%< ن�!��fאKول���������� ���Tدא�����4אQ����R#�)0 ,&��5 د�א-��ن�وא5
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مـنح  .. .-/-/-بموجب عقد فتح اعتمادات مستنديه بموجب تسـهيالت ائتمانيـة المـؤرخ  -١

 دوالر ٢٠٠٠٠٠٠البنك المطعون ضـده الثـاني إلـي المطعـون ضـده األول مبلـغ قـدره 



                                

 

١٧١

 ) مليوني دوالر أمريكي(أمريكي 

 مــنح البـنـك -/-/-وبموجــب عقــد مــنح تســهيل ائتمــاني فــي صــورة حســاب جــاري مــؤرخ  -٢

ملـيـوني دوالر ( دوالر أمريـكـي ٢٠٠٠٠٠٠ األول مبـلـغ ـقـدره طـعـون ضــدهالـمـذكور للم

 ).أمريكي

ـمـنح البـنـك  -/-/-وبموجــب عـقـد تســهيل ائتـمـاني ـفـي صــورة حســاب جــاري ـمـدين مــؤرخ  -٣

ــغ قـــدره طعـــون ضـــدهالمـــذكور للم ــف جنيـــه ( جنيـــه ٦٠٠٠٠٠ األول مبـل ســـتمائة أـل

 ) مصري

مــنح  -/-/-مــؤرخ .. ن ضــمان أوراق تجاريــة وبموجــب عقــد مــنح تســهيل ائتمــاني بتــأمي -٤

ثالثــة ملـيــون ( جنيــه ٣٥٠٠٠٠٠األول مبلــغ قــدره طعــون ضــده البنــك المــذكور للم

 ) .وخمسمائة ألف جنيه

 هذا 

 وقد حترر عن هذه املديونيات عدة عقود كفالة تضامنية 

 بياناتها وحدودها 

 كالتايل 
يكفــل .. ) بشخصــه(ده األول المطعــون ضــ محــرر مــن -/-/-عقــد كفالــة تضــامنية مــؤرخ  �

.. الثـاني طعـون ضـده بمقتضاه بأمواله الخاصة ديون الشركة  الخاصة به لدي البنـك الم

 :وذلك في حدود المبالغ اآلتية 

- �./)�٢٠٠٠٠٠٠�2� )�.�/� �)�دو��2*����)(�دو

- �./)�٤١٠٠٠٠٠����,�)_�6�����,�
 )�.*��L>�2/� ن�و��-��*0

مـحـرر ـمـن نـجـل المطـعـون ضــده األول  -/-/-مــؤرخ اني ـثـكفاـلـة تضــامنية وبموجــب عـقـد  �

) المطعـــون ضـــده األول( كفـــل شخصـــيا ديـــون والـــده بمقتضـــاه  )المطعـــون ضـــده الثالـــث(

 :وذلك في حدود المبالغ اآلتية .. وشركته المذكورة سلفا لدي البنك المطعون ضده 

- �./)�٢٠٠٠٠٠٠�2� )�.�/� �)�دو��2*����)(�دو

- �./)�٤١٠٠٠٠٠����,�)2*_�6�����,�
 )�.�<��L/� ن�و��-��*0

 

 



                                

 

١٧٢

 هذا 

 قود الكفالة التضامنية إيل عباإلضافة 

   بيانها اآلتي
لـدي . .....يكفـل بمقتضـاه شـركة ) طـاعنال( محرر مـن -/-/-عقد كفالة تضامنية مؤرخ  - أ

أربعـة مليـون ومائـه ( جنيـه ٤١٠٠٠٠٠حدود مبلـغ قـدره ه الثاني فـي طعون ضدلماالبنك 

 ) .لف جنيهأ 

 طعـون ضـدها يكفـل بمقتضـاه الم)طـاعنال( محرر من -/-/-قد كفالة تضامنية مؤرخ ع -  ب

 دوالر ٢٠٠٠٠٠٠فـــي حـــدود مبلـــغ قـــدره الثـــاني طعـــون ضـــده لـــدي البنـــك الم .. ياألولـــ

 ) .مليوني دوالر أمريكي(

 يكـفـل بمقتضــاه )الراـبـعطـعـون ضــده الم( مـحـرر ـمـن -/-/-عـقـد كفاـلـة تضــامنية ـمـؤرخ  -ج 

 جنيـه ٤١٠٠٠٠٠في حدود مبلغ قـدره البنك ذات لدي  .. ي أيضاولطعون ضدها األالم

 ).أربعة مليون ومائه ألف جنيه(

ـة تضــامنية مــؤرخ  -د  يكفــل بمقتضــاه )ه الرابــعطعــون ضــدالم(محــرر مــن  -/-/-عقــد كفاـل

فـــي حـــدود مبلـــغ قـــدره ه الثـــاني طعـــون ضـــدلـــدي البنـــك الم .. ي األولـــطعـــون ضـــدهاالم

 ) .الر أمريكيمليوني دو( دوالر ٢٠٠٠٠٠٠

 وحيث كان ما تقدم 

ـقـــد تخارجــــا مــــن .. وـكـــان الطــــاعن والمطـعـــون ضــــده الراـبـــع  

وتحــرر فيمــا بيــنهم جميعــا عقــد .. شــركة المطعــون ضــدها األولــي 

 : اتفاق تضمن ما يلي 
 من خالل البند الثاني 

������e�##k02ج�##�²^�א�##r�(##/58##�ق�����4##)�א�0א�##^%##��45وא�%<## ن�!##���fא0(��א
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 ويف البند الرابع 
 طعون ضده ورد صراحة أن تنازل الشركاء عن حصصهم تم بدون مقابل أو عوض للم 



                                

 

١٧٣

 لـدى واعتبروا ذلك بمثابة تعـويض مقبـول لتحمـل األخيـر كافـة التزامـات وديـون الشـركة.. األول 

 .البنوك والغير 

 ويف البند اخلامس 
�::;ن�)��::.�א��::2���Eא��	�::��)�ن�)�"�א::!ولط�::ون�&::دא��(�0::��א�ط::��Gא::!ول��::�א *��

�����L/و��ن�+ن�0$�د�:ون�0و���:	 ����0و��A:��������������3)��ن�	����Oא�	و��.�+�
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 والبند السابع 
ألول ـسـيعمل جاـهـدا عـلـي مـحـو كاـفـة االلتزاـمـات والكـفـاالت طـعـون ضــده ا المـجـاء ـبـه أن 

 .المقدمة للبنوك والتي وقعها الشركاء المتخارجين 

 كما تضمن البند الثامن 
أنه في حالـة رجـوع أي مـن الـدائنين سـواء مـن البنـوك أو الشـركات أو األفـراد علـي أي مـن  

فيجب لهؤالء الثالثـة الرجـوع بـدعوى الضـمان علـي  .. الشركاء المشار إليهم بعد تحرير هذا العقد

 .ٕواظهار هذا االتفاق كحوالة للدين والحق ) ألولطعون ضده االم(الطرف األول 

 ملا كان ذلك 
. يتضــــح وبجــــالء ـتـــام أن الطــــاعن وـبـــاقي الشــــركاء المتخــــارجين .. ومــــن جمـلـــة مــــا تقــــدم  

ألولــــي وأي التزامــــات أو ديــــون أو أصــــبحوا منبتــــي الصــــلة تمامــــا عــــن الشــــركة المطعــــون ضــــدها ا

 .مستحقات عليها أو لها 

 أجل ذلك من وأنهم تنازلوا عن حصصهم بال مقابل 

 األول مبوافقته علي ذلك طعون ضده وأقر امل

 وبتحمله كافة املسئوليات واملديونيات 

 بكافة أنواعها ومهما كانت قيمتها 

�&��,�"��/eو]`א��

الـــدعوى  )بشخصـــه( وأن أقـــام المطعـــون ضـــده األول فقـــد ســـبق .. وفـــي الجانـــب األخـــر 

 :الثاني بغية الحكم له طعون ضده  ضد البنك الم.. تجاري كلي الجيزة .... لسنة ... رقم 

���<�/���L:�*و���L86��..���������#$2�R�#k0א���#b�
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 وهذا 

 تداول هذه الدعوى جبلساتها وأبان 
طعون ضـده د الموقدم طلبا عارضا ض .. مثل البنك المذكور بوكيل عنه -/-/-وبجلسة  

 :إلزامه مطالبا باألول عن نفسه وبصفته 

���k5�LEBE/� ن�و�L-�¡BEو¡����Lو�(< ن�*#0
��������(�,�������١٩2١٣٣٧٨٨٠٨�دא���(/.����
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 ومل يكتف هذا البنك بذلك

  -/-/-جبلسة بل أنه 

 قام بإدخال كل من 

�.��4���e��6mk)�אKول%< ن�!��fא�/�(�א����0−�
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 وطلب البنك 
بإلزامهم بالتضامن مع المطعون ضده األول بصفته بأداء المبالغ محـل الـدعوى الفرعيـة  

 .المقامة من البنك 

 هذا 
بعـدم .. االبتدائيـة فـي الـدعوى أنفـة الـذكر قضـت محكمـة الجيـزة  -/-/-وحيث أنه بجلسة  

 .اختصاصها بنظرها وبإحالتها بحالتها إلي المحكمة االقتصادية بالقاهرة 

  وبالفعل
  اقتصادية استئنافية ..لسنة .... رقم وقيدت بأحيلت األوراق إلي المحكمة االقتصادية  
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 :قضي فيها باآلتي  -/-/-وبجلسة .. وتداولت الدعوى بالجلسات  .. القاهرة

 حكمت احملكمة 
  )طــاعن وغيــرهال(والخصــوم المــدخلين )  حالـيـاألولطعــون ضــده االم(ـبـإلزام المــدعي أصــليا  

ثالثـــة عشـــر مليـــون وثالثمائـــة وثمانيـــة وســـبعون ألـــف وثمانيـــة (بـــأداء مبلـــغ .. بالتضـــامن 

)  حاليــاه الثــانيطعــون ضــدالبنــك الم(  للمــدعي فرعــي)وثمــانون جنيهــا وتســعة عشــر قــرش

 .وألزمتهم المصاريف بالتضامن فيما بينهم في الدعويين األصلية والفرعية 

 وحيث مل يلق هذا القضاء 

 قبوال لدي الطاعن 
كمــا طعــن علــي ذلــك الحكــم ..  .... لســنة ... د طعــن عليــه بطريــق الــنقض المقيــد بــرقم فقــ 

 . .... لسنة ... بطريق النقض أيضا الذي قيد برقم ) المطعون ضده الرابع  (......../ السيد 

�و������ن�ذ�-�
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الثـاني ـقـد قـام باســتخراج صـورة ـمـن هــذا طـعـون ضــده د علـم ـبـأن البنـك المـقـطـاعن إال أن ال 

وذـلـك تمهـيـدا التـخـاذ إـجـراءات التنفـيـذ بموـجـب ـهـذا القضــاء عـلـي الحكــم مذيـلـه بالصــيغة التنفيذـيـة 

 إلقامـة طـاعنٕالرغم من كونه غيـر صـالح للتنفيـذ لمـا شـابه مـن غمـوض وابهـام وهـو مـا حـدا بال

 :لحقائق الواردة بها والحكم بما يلي دعواه الماثلة بغية إثبات ا

%<# ن��א�(����2א���0���Tوא0������Tא��V5�!*�10א�R�)0א�#0א-����45�%���������4א�;�ذ��Lא��0 .١

�f�!�(��G0�4��/0)�א�������0!���L� [���9��e�10وא. 

٢. ��������������������(#/5��#��`#�8���א0�#�و$
����8`�א�������م�א0��e`0<�م����#��fא�(/#.�א#0`_�

�45�##%�##�8�א0e��##�*و����##������##Q�(/##bKא��4��##א��B##´��B##8e�L##>�2*�4##���##'وא�?

�?�8e�?e�(/5�.0�)א��f`[����I0�(���'�i)\�=���&, ��.�

���<��א�0, ع�5/)�*� אل�א����4%��5�45م�, אز����8`�א����*�
�א5��e`0/)�א��������0−���٣F�

�(/bKא)�8b��6وmk��(��/~א�א�0, ع�5/)�*� אل�`eو.�

<�אد�*ن���# م��C2p#�د�א0(�#�Rא�����������5/)�*�����%��45*ن�א��0−����٤#��אG0#��)�5#����4%<# ن�!#������fא

��Vد����������$��.*� אل�و2��5א�Tא����4אbK/)�و~/��

 



                                

 

١٧٦

 وحيث تداولت الدعوى باجللسات 
 : قضت محكمة جنوب القاهرة بحكمها القاضي منطوقه -/-/-وبجلسة  

 :حكمت احملكمة 
 .كمة بنظره في طلب الشق المستعجل بعدم اختصاص المح: أوال 

ٕبعــــدم اختصاصــــها نوعـيـــا بنظــــر اـلـــدعوى واحالتـهـــا بحالتهــــا إـلـــي إحــــدى اـلـــدوائر االســــتئنافية : ثانـيـــا 
 .بالمحكمة االقتصادية بالقاهرة 

 نفاذا هلذا القضاء و.. بالفعل و
فـقـــد أحيـلـــت األوراق إـلـــي المحكمــــة مصــــدرة الحكــــم الطعــــين حـيـــث ـتـــداولت اـلـــدعوى أمامهــــا  

 . أصدرت حكمها أنف اإلشارة إليه بمستهل هذه الصحيفة -/-/-وبجلسة .. بالجلسات 

 هذا 
وحيث أنه باستقراء هذا القضاء يتضح أنـه جـاء مخالفـا للقـانون ومعيبـا بالخطـأ فـي تطبيقـه ،  

وهـو األمـر .. فضال عن قصوره المبطل في األسباب الواقعية ، إضافة إلي اإلخالل بحقوق الدفاع 

مســـتندا فـــي ذلـــك إلـــي .. صـــا ســـوي الطعـــن عليـــه بطريـــق الـــنقض الـــذي لـــم يجـــد معـــه الطـــاعن منا

 :األسباب اآلتية 

 أسباب الطعن 

 : السبب األول 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفـه حينمـا قضـي بعـدم جـواز نظـر 

حيـث أنـه ..  بعـد االدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها حبكم مل يصـبح نهائيـ

فية ولن يصبح نهائي إال بعـد الفصـل يف الطعـن صادر ابتداء من هيئة استئنا

  الذي يعد مبثابة الدرجة الثانية للحكم املذكور .... لسنة ... بالنقض رقم 

 بداية 

فإـنـــــه ال ـمـــــراء أن القاعــــــدة الدســــــتورية والقانونـيـــــة تـقـــــرر ـبـــــأن  

 .التقاضي علي درجتين 

 
 



                                

 

١٧٧

 .... لسنة ... لذلك فإن قانون احملاكم االقتصادية 

  علي أنةعن هذا األصل ونص يف مادته العاشرمل خيرج 
 االقتصـادية بالمحـاكم االبتدائيـةر من الدوائر ر مـن الـدوائر الصادالطعن في األحكام يكون 

 ........... دون غيرها بتلك المحاكم أمام المحاكم االستئنافية 

 كما نص يف مادة احلادية عشرة علي أن 
واألحكـام الصـادرة ابتـداءا مـن الـدوائر الجنايـات والجـنح فيما عدا األحكام الصادرة في مـواد  

االستئنافية بالمحكمة االقتصادية ، ال يجوز الطعن في األحكام الصادرة من المحكمة االقتصـادية 

 .بطريق النقض 

 ومفهوم هذين النصني 
 وـفــق –عـلــي درجـتــين أن المشـــرع جـعــل التقاضـــي فيـمــا يخـــص بنظـــره المحـــاكم االقتصـــادية  

 فجعـل الطعـن علـي األحكـام الصـادرة مـن الـدوائر االبتدائيـة –قواعد الدسـتورية واألصـولية صحيح ال

أـمـا األحـكـام الصــادرة ابـتـداءا ـمـن اـلـدوائر االـسـتئنافية ـفـال يـكـون .. يـكـون أـمـام اـلـدوائر االســتئنافية 

 .الطعن فيها إال أمام محكمة النقض 

 وهو ما يؤكد أن املشرع قد جعل 
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 وهذا عني ما قررته الفقرة األخرية 

  من قانون احملاكم االقتصادية بقوهلا ١٢من املادة 
ٕمن قانون حاالت واجراءات الطعن أمـام محكمـة ) ٣٩(من أحكام المادة واستثناء ......... 

إذا قضـت التجاريـة ، من قانون المرافعات المدنية و) ٢٦٩(النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 

محكمـة اـلـنقض بـنقض الحـكـم المطـعـون فيـه حكـمـت فـي موضــوع اـلـدعوى ولـو ـكـان الطـعـن ألول 

 .مرة

 ملا كان ما تقدم وبالبناء عليه 
 ال من المحاكم االقتصادية  من الدوائر االستئنافية ابتداءايتجلى ظاهرا أن الحكم الصادر  



                                

 

١٧٨

طـعـن علـيـه بطرـيـق اـلـنقض أو بالفصــل ـفـي الطـعـن يصــبح ـحـائزا لـقـوة األـمـر المقضــي إال بـعـدم ال

ومـن ثـم ال يصـلح سـندا لقبـول الـدفع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لسـابقة .. بالنقض الذي أقيم بشـأنه 

 .الفصل فيها بذلك الحكم الغير حائز لقوة األمر المقضي 

 حيث أن حجية احلكم شرط لقبول الدفع 

 قوهلا  من قانون اإلثبات ب١٠١وهو ما قررته املادة 
وال األحـكـام الـتـي ـحـازت ـقـوة األـمـر المقضــي تـكـون حـجـه فيـمـا فصــلت فـيـه ـمـن الحـقـوق ،  

يجوز قبول دليـل يـنقض هـذه الحجيـة إال فـي نـزاع قـام بـين الخصـوم أنفسـهم دون أن تتغيـر صـفاتهم 

 .وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

����������	
�.و
����א	�������ذ��א	�����ن�

 حكام النقض علي أن ويف ذلك تواترت أ

 .قوة األمر المقضي صفه تثبت للحكم النهائي  
 )٩٣٢ العدد األول ص ٢٩ سنة ٢٠/٣/١٩٧٨نقض (

 كما قضي بأن 
القاعـــدة أن الحكـــم القضـــائي متـــي صـــدر صـــحيحا يظـــل منتجـــا ألـثــاره فيمتنـــع بحـــث أســـباب  

 .العوار التي تلحقه إال عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المثار به 

 )٥٢٠ العدد األول ص ٣٠ سنة ١٤/٢/١٩٧٩نقض (

 ملا كان ذلك 
أن يتضــح وبجــالء تــام .. وهــديا بــه وبالبنــاء علــي األصــول والثوابــت القانونيــة ســالفة البيــان  

ــدعوى  ــي اـل اقتصـــادية اســـتئنافية القـــاهرة اـلــذي اتخـــذه الحكـــم  ..لســـنة .... رـقــم الحـكــم الصـــادر ـف

هــو حكــم ..  بعــدم جــواز نظــر الــدعوى لســابقة الفصــل فيهــا المطعــون فيــه حاليــا ســندا لقبــول الــدفع

ـداءا مــن اـلـدوائر االســتئنافية مــن المحــاكم االقتصــادية  وـلـم يصــبح حــائزا لقــوة األمــر .. صــادر ابـت

 .المقضي فيه بعد 

 ذلك أنه مطعون عليه مبوجب 

 ضائية ق.... لسنة ... الطعن بالنقض رقم 
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١٧٩

 ومن ثم وإعماال للفقرة األخرية من املادة الثانية عشرة 

 من قانون احملاكم االقتصادية 
وهـو مـا .. نظر موضوع النزاع والفصل فيه من جديد محكمة النقض المـوقرة فسوف تتولي  

 . ذلك الحكم لم يحز بعد الحجية المانعة من إعادة نظر أي نزاع أخر يقطع وبحق أن

 وليس أدل علي ذلك 
 المقــام .... لســنة ... قــد بحـثـت عناصــر الطعــن رـقـم .. نياـبـة محكـمـة اـلـنقض الـمـوقرة أن  

ـي رأي مــؤداه .. طعنــا علــي الحكــم المحــتج بــه  قبــول الطعــن شــكال ، وفــي وانتهــت إـل

 .ون فيه الموضوع بنقض الحكم المطع
 ولئن كان هذا الرأي .. هذا 

إال أـنـه كاـشـف ـعـن أن الطـعـن مـقـام عـلـي أـسـباب ـسـائغة غيـر مـلـزم لعدالـة محكـمـة اـلـنقض  

ـال ـمـن الحـكـم  وتجعـلـه مــن المــرجح نقضــه  – اقتصــادية اســتئنافية ..لســنة .... رـقـم وجوهرـيـة تـن

 .ٕواعادة نظر موضوع الدعوى محله برمتها 

 ومن ثم يضحي ظاهرا 

�א$6#�د����L�#�0..���L....�����#$2< �?�א����א�%< ن�	�#��'��0#��5/#)�ذ�R#0א��#���������������*ن��� 

���א�0/������<�م�, אز�����א�L����0�d 5�0א�?680	�V#������������..�א��0]�;���..��������L#80���R#C�B#���#�	

..�0/��� ن�א0`_��� ,&�*ن��� ن�א����א>¶����$��<��"�א�0:אع����40#�ل���#����-#?�����

���##W0sא�z,�##א�0/��##��������*�##��و*ن���## ن����##��`##m��وא�n��##0	p�##����## ن�K�®�##b�i##jن��

�.و] �א���Kא0`_��<�&�א����א0%<�7و�</��,���א����n��0وא���W0s..�א%0<�7

 : السبب الثاني 

احلكم الطعني قد خالف صحيح القانون وأخطأ يف تطبيقه حينما عول يف قضـائه 

هم ، ذلـك أن احلكـم علي حكم مل يصدر بني ذات اخلصوم دون أن تتغري صـفات

احملتج به خيتلف متاما من حيث اخلصوم وصفاتهم عن خصـوم النـزاع الـراهن 

 وصفاتهم 

  من قانون اإلثبات قررت بأن ١٠١إيل أن املادة .. فقد أشرنا سلفا 
 ولكن ال .. األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق 
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 .ه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم تكون لتلك األحكام هذ

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 
ـي أن  مــن قــانون اإلثبــات ١٠١المقــرر فــي قضــاء محكمــة الــنقض أن الــنص فــي المــادة  عـل

وأن ال تكـون لحقـوق األحكـام التـي حـازت قـوة األمـر المقضـي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن ا

يـدل .. إال فـي نـزاع قـام بـين الخصـوم أنفسـهم دون أن تتغيـر صـفاتهم لتلك األحكام هذه الحجيـة 

عـلــي أن حجـيــة األحـكــام القضـــائية ـفــي المســـائل المدنـيــة ال تـقــوم إال ـبــين ـمــن ـكــان طرـفــا ـفــي 

اج بـه وال يستطيع الشخص الذي صـدر لمصـلحته حكـم سـابق االحتجـالخصومة حقيقة أو حكاما ، 

علــي مــن كــان خارجــا عــن الخصــومة ولــم يكــن ممــثال فيهــا وفقــا للقواعــد القانونيــة المقــررة فــي هــذا 

 .الشأن 

 )٢٥/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٢ لسنة ٨١٤الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 من القـانون المـدني هـو خـرج علـي ٤٠٥ من قانون اإلثبات المقابلة للمادة ١٠١نص المادة  

 الموضوع السـلطة التامـة فـي فهـم الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير أدلتهـا األصل الذي يعطي لمحكمة

ٕثم األخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلـك األدلـة التـي سـبق والموازنة بينها 
 .ألن تقدير األدلة في ذاته ال يحوز حجيته طرحها في دعوى سابقة ، 

 )١٠/٩/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٢٢٠٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم والثوابــت أنفــة الــذكر علــي أوراق النــزاع الــراهن وعلــي األخــص منــه  

الـذي احـتج بـه ..  اقتصـادية اسـتئنافية القـاهرة ..لسـنة .... رقـم مدونات الحكم الصادر في الدعوى 

  .الحكم المطعون فيه حاليا ومانحا إياه حجية مانعه من نظر الدعوى الراهنة

 يتضح وجبالء تام 
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  اقتصادية ..لسنة .... رقم الدعوى ففي 

 صفات اخلصوم كالتايل كانت 
 ) .مدعي(       بشخصه / .. المدعو  -



                                

 

١٨١

 ) .مدعي عليه(         ......بنك  -

 الدعوى الفرعية  يف و
 )مدعي فرعيا(          ...... كان بنك -

  عن نفسه ........../  وكان المدعو-

 )مدعي عليه فرعيا    (    ........   وبصفته الممثل القانوني لشركة 

 أما كال من 
�)ط�+ن(��������.....................�/�א���د��−

��)א��ط�ون�&د"�א!����(��������....................../��א���د�−

�)��وמ��د���ن��������������(���������

 ومن ثم تتضح اختالف الصفات عن صفات اخلصوم 

 ة راهنيف الدعوى ال
 )مدعي(    ) الطاعن(  .............. المقامة ابتداءا من -

 )مدعي عليه أصلي(       ....................... ضد بنك -

  ثم كال من -

  عن نفسه وبصفته ................ •

  ............الممثل القانوني لشركة 

• ......................  

 )ليصدر الحكم في مواجهتهم         (         ...................... •

 ليس هذا فحسب 
 ..لســـــنة .... رـقــــم  ـفــــي اـلــــدعوى ـبــــل أن الصـــــفات الموضـــــوعية لخصـــــوم الـتــــداعي الســـــابق 

 .تختلف كليا عن صفاتهم الموضوعية في النزاع الراهن .. اقتصادية استئنافية القاهرة 

للمـدين ) كفيـل(ذلك أن الثابت أن الطاعن قد تم إدخالـه فـي تلـك الـدعوى قـد تـم بوصـف أنـه  

 .. ) .......بصفته الممثل القانوني لشركة  (.............../ األصلي المدعو

 أما صفته يف النزاع الراهن 
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  كافة صفات اخلصوم بني الدعوى احملتج بها افقد اختلفت متام

 عن صفاتهم يف هذا النزاع احلايل 
انونـيـــة يـــأتي الحـكـــم الطـعـــين ليقـــرر ـبـــال ســــند بـــأن الخصــــوم وصــــفاتهم الق.. ورغـــم ـمـــا تـقـــدم  

قــد اتحــدت مــع خصــوم ..  اقتصــادية اســتئنافية القــاهرة ..لســنة .... رقــم والموضــوعية فــي الــدعوى 

فإـنـه يكــون فضــال عــن مخالفـتـه للـقـانون والخطــأ .. اـلـدعوى الراهـنـة وصــفاتهم القانونـيـة والموضــوعية 

 .في تطبيقه فإنه يكون أيضا قد خالف األوراق والمستندات 

 ة النقض املوقرة بقوهلا بأن وهذا عني ما قررته حمكم
ـا  مخالـفـة الثاـبـت ـبـاألوراق الـتـي تبطــل الحـكـم هــي تحرـيـف محكـمـة الموضــوع للثاـبـت مادـي

ـأوراق  ـي فهــم حصــلته المحكمــة مخــالف لمــا هــو ثاـبـت ـب ـاء الحـكـم عـل ـبـبعض المســتندات أو ابتـن

 .الدعوى 

 )١٠/١١/٢٠١٢ق جلسة ٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 )١٤/١١/٢٠٠٩ جلسة  ق٦٨ لسنة ٢٦٧الطعن رقم (

 ومن ثم 

 ��������������#��¶�..��L�#�0....�2$#���و'�{��²�4��9)E^�אKو2אق�و5/#�(אK\#¤�א��#��א>#
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  : السبب الثالث

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفـه حينمـا مـنح للحكـم الصـادر يف 

حجية مانعة مـن نظـر ..  اقتصادية استئنافية القاهرة ..لسنة .... رقم الدعوى 

 .وسببا وموضوعا حمال الدعوى الراهنة ، رغم اختالف الدعوتني 

  من قانون اإلثبات قررت بأن ١٠١فالثابت أن املادة 
 ولكن ال .. األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق  
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وتتعلـق بـذات الحـق محـال ............. تكون لتلك األحكام حجية إال في نزاع قـام بـين الخصـوم 

 .وسببا 

 نقض يف هذا اخلصوص أن ومن قضاء ال
بعينهـــا متـــي كانـــت المســـألة الواحـــدة  مـــن قـــانون اإلثبـــات يـــدل علـــي أن ١٠١ـنــص المـــادة  

وـكـان ثبوتـهـا أو ـعـدم ثبوتـهـا ـهـو اـلـذي يترـتـب علـيـه القضــاء بثـبـوت الـحـق المطـلـوب ـفـي أساسـية 

 .الدعوى أو انتفائه 

 )٢٧/١٠/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٣١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ال يكــون إال فيمــا فصــل فيــه بــين الخصــوم تســاب الحكــم النهــائي قــوة األمــر المقضــي ، اك 

ـم تنظــر فيــه ســواء فــي المنطــوق أو فــي األســباب المرتبطــة بــه ، بصــفة صــريحة أو ضــمنية  مــا ـل

 .المحكمة بالفعل ال يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة األمر المقضي 

 )ق ٤٩ لسنة ٤٨ الطعن رقم ٢٣/٦/١٩٨٢نقض (

 ) ق٤٨ لسنة ١١٧٨ الطعن رقم ١٠/٦/١٩٨٢نقض (

 ) ق٥٠ لسنة ١٤٢٣ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٨١نقض (

 )  ق٤٨ لسنة ٧٦٢ لسنة ١٦/٣/١٩٩١نقض (

 ملا كان ذلك 

و�eن�א� א������/5	���Vو$���א�*ن�� ! ع�א�d 5�0*و�}/��V] �ذ�R0א��Hא#0`_��������������� 
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 ١٩٨٣عـز الـدين الدناصـوري وزميلـه الطبعـة الثالثـة عـام / المستشار–التعليق علي قانون اإلثبات (

  .)عدها ب وما٣٧٨ص 

 أما السبب
فعلـي سـبيل المثـال فـإن المسـتأجر حـين يطالـب فهو المصدر القانوني للحـق المـدعي بـه  

وهكـذا، ومـن ثـم فإنـه .. المؤجر بتسليم العـين المـؤجرة فـإن السـبب فـي دعـواه هـو عقـد اإليجـار 

 .يجب حتى يكون للحكم حجية األمر المقضي أن يتحد السبب مع النزاع الراهن 
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 )عدها وما ب٣٨٠المرجع السابق ص (

��$2����¶���L��0....�و�%(��������Hم�	������7א����א>
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وموضــــوع اـلــــدعوى الســـــابقة عـــــن محـــــل وموضـــــوع اـلــــدعوى محـــــل اـخــــتالف  ظـــــاهرا ىيتجلــــ 

   حيث أن الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده الثاني حاليا في الدعوى رقم .. الحالية 

 .صادية اقت     لسنة 

 كان البنك يهدف منها 
عـــــــن نفســـــــه وبصـــــــفته الممثـــــــل القـــــــانوني .. ...../ إثبـــــــات حقـــــــه ومديونيتـــــــه قبـــــــل المـــــــدعو 

عقــود التســهيالت هــو .. �و������������ذ�������
و����ن�����د� .. ..............لشــركة 

 .واالعتمادات المستندية المحررة فيما بينه وبين المدين المذكور 

 وقيام البنك بإدخال الطاعن

  يف دعواه الفرعية املذكورة كان بهدف 
.. إثبات تضـامنه مـع المـدين األصـلي المـذكور فـي أداء مـا يثبـت مـن مديونيـة علـي األخيـر  

 المحرر من الطاعن لدي هذا البنك هو عقد الكفالة ... و��ن���د
�و��������ذ���


�}##?�א�d 5�##0א�V�0F�2�##k##��و�##((�4##5��Vא���������d 5�##0..�]##`א�##/و'�##{�א\
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و���ن����د��..  نحـو إيقـاف تنفيـذ حكـم قضـائي غيـر جـائز تنفيـذه قبـل الطـاعن هدفي �

هو الحكم المطلـوب إيقـاف تنفيـذه ذاتـه حيـث أنـه لـيس نهـائي بـات وأنـه ال .. �و��������ذ����

كمـا أنـه لـم ) ئية الثانيـة لهـذا الحكـموهو الطعن الـذي يعـد الدرجـة القضـا(يزال مطعون عليه بالنقض 

يحدد القيمة المفترض التنفيذ بها علي الطاعن وما إلي ذلك مـن األسـباب التـي اسـتند إليهـا الطـاعن 

 .في دعواه الحالية 

 يتضح أن هذا املوضوع املثار يف الدعوى الراهنة وأسبابه.. ومن ثم 

 اقتصادية القاهرة  ..لسنة .... رقم ختتلف كليا عن موضوع وسبب الدعوى 

 ليس هذا فحسب 
 بل أن الطاعن قد استهدف من دعواه الحالية القضاء له ببراءة ذمته من المديونية المقضي 
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من التأمينـات والضـمانات علـي المـدين ) الصادر لصالحه الحكم(بها عليه ، بقدر ما أضاعه البنك 

علـي أن البنـك كـان لديـه المسـتندات الدالـة .. ��و��������ذ�������
و��ن���د�.. األصـلي 

تأمينـــات وضـــمانات علـــي المـــدين األصـــلي ، والمســـتندات الدالـــة علـــي أن هـــذا البنـــك أضـــاع هـــذه 

 . من القانون المدني ٧٨٤التأمينات والضمانات وفقا للمادة 

 وهذا دليل قاطع أخر 
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 : رابع سبب الال

خالف القانون وقصر يف تسـبيبه حينمـا انتهـي إيل عـدم جـواز احلكم الطعني 

 ..لسـنة .... رقـم نظر الدعوى الراهنة بـزعم سـابقة الفصـل فيهـا يف الـدعوى 

القـاهرة دون بيـان لألسـباب والـدالئل التـي محلتـه حنـو اقتصادية اسـتئناف 

االعتقاد باحتاد الدعوتني حمال وسببا وخصوما إذ جـاءت عباراتـه يف هـذا الشـأن 

 .معيبة بالغموض واإلبهام

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 

 �e��Fو��V�/5�9����10א�=�)�Kم�5/)�א��'Kא�?�kن��*�&��L/����9�.�

  من ذات القانون علي أن ٣ ، ١٧٨/٢كما نصت املادة 
ثـم طلبـات الخصـوم ، عرض مجمل لوقائع الدعوى ، كما يجب أن يشتمل الحكم علي ....  

ــاعهم الجـــوهري ،  ــدفوعهم ودـف ورأي النيابـــة ـثــم تـــذكر بعـــد ذلـــك أســـباب الحكـــم وخالصـــة مـــوجزة ـل

 .ومنطوقه 

 يترتب عليه بطالن الحكم .......... ة والقصور في أسباب الحكم الواقعي 
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 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 

א���f`##[���##�$�"�2�##א>��##�L،�*ن�א6�0## �2*و�א�W0## ض�*و�אV�s##�م�"���##(�&������� 
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 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٥٨الطعن رقم (

 )١٣/٣/٢٠٠٧ جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (

 )١١/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (

 كما قضي بان 
إذا كانــت أســباب الحكــم تحــول بــين محكـمــة الــنقض وبــين مراقبــة قضــائه إذ ال يســتبين مـنــه 

 .وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس لحكمها مما يعيبه باإلبهام والغموض المبطلين

 )٧/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٤٢ لسنة ٥٥١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثابـــت أن الحكـــم الطعـــين قـــد انتهـــي إلـــي القضـــاء بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوى لســـابقة  

وحـيـث أن االســتجابة لهــذا ..  اقتصــادية اســتئناف القــاهرة ..لســنة .... رقــم الفصــل فيهــا بالــدعوى 

 :الدفع مشروطة بتوافر عدة شروط هي 

- b�_*���-��$ن��� ن�א����*�L�-��$�LV,�4��2د�. 
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 وبرغم ما تقدم .. هذا 
 الـدالئل الـتـي أو بـيـانٕ باسـتظهار هــذه الشـروط واثبـات توافرهـا ـلـم يعـنإال أن الحكـم الطعـين 

بل جاءت عباراتـه فـي .. حملت المحكمة التي أصدرته نحو االعتقاد بتوافر هذه الشروط وانعقادها 

 إذ قالت بما هو نصه .. هذا الصدد مبهمة غامضة ومجملة 
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��ن����	�دמ�و��ن�א���ن��:ن��ط���:*�א:!و�אق�0ن�א�:د+و��ن�������������������..�

א��א��*�وא�����*�		 دאن���:و���و�:����و�و&:و+��و:��3�:د��P:ن���������������

�...........ذ�-�

ـم توضــح ومــن هــذه العبــارة المشــوبة بــالغموض واإلبهــام يتضــح أن محكمــة الحكــم الطعــين  ـل

ماهيـة الخصـوم فـي فهـي لـم توضـح ..  إليه الدالئل والقرائن التي اعتكزت عليها فيما انتهتماهية 

ماهيـة كما لم توضح الدعوى السابقة والحالية وصفاتهم وكيفية أخذها بأنهم متحدين في الدعويين ، 

موضوع ومحـل وسـبب الـدعوى السـابقة وكيفيـة أنهـا تتفـق وتتحـد مـع موضـوع ومحـل وسـبب الـدعوى 

 .الراهنة 

 هذا كله باإلضافة 
ـكـم الطعـين ـعـن ـبـاقي الشـروط القانونـيـة األخـرى والـسـابق اإلـشـارة إلـي إلتـفـات محكمـة الح 

 .إليها والواجب توافرها لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

 ومن ثم وبالبناء علي ما تقدم 
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 : امس بب اخلالس

طـعـون فـيـه أخـطـأت يف تكيـيـف اـلـدعوى الراهـنـة واحنرـفـت احلـكـم املحمكـمـة 

مبوضوعها والطلبات فيها إيل غري مراد الطاعن فلئن كان تكييف الـدعوى مـن 

سلطة احملكمة إال أن ذلك مشروط بعدم املساس بالطلبات الواردة بها ومشـروط 

ة مـا محلهـا علـي هـذا كذلك أن تبني حمكمـة املوضـوع بأسـباب واضـحة جليـ

 .التكييف اخلاضع لرقابة حمكمة النقض 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
ٕمحكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح فـي القـانون تكييف 

 . تقيدها بالدفاع والطلبات المطروحة عليها – شرطه -عليها 



                                

 

١٨٨

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٨ ، ١٤٧٤ ، ٥٢٣م  الطعون أرقا٢٥/٣/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

ها ال تملك تغيير سبب الـدعوى ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات إال أندون تقيد بتكييف الخصوم لها 

 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥قم  الطعن ر٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
ومـا تـواترت عليـه خالفـت مـا أوجبـه عليهـا المشـرع وكان الثابـت أن محكمـة الحكـم الطعـين  

أحكــام محكمتـنـا العلـيـا حـيـث انحرـفـت بواقعــات اـلـدعوى ومــا هــو ثاـبـت ـفـي أوراقهــا وبطلـبـات الطــاعن 

ـقـررت أنـهـا ســوف تســتعمل ا وذـلـك حينـمـ.. انحراـفـا مؤـسـفا ال ـسـند ـلـه ـفـي الواـقـع أو الـقـانون فيـهـا 

 .ٕسلطتها في تكييف الدعوى واسباغ التكييف الصحيح عليها 

 وهنا قالت
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 ومن هذه العبارات يتضح 
لم توضح ماهية األسباب والدوافع التي دعتهـا للقـول بـأن طلبـات أن محكمة الحكم الطعين :  أوال

  لسنة    الطاعن في الدعوى الحالية هي ذاتها طلبات المدعي في الدعوى رقم 

فقد جاءت عباراتهـا فـي هـذا الصـدد مبهمـة وغامضـة وغيـر ) .. ضده األول حالياالمطعون (

 .واضحة 

ـفــي اـلــدعوى الحالـيــة وـفــي اـلــدعوى ـلــم توضـــح ماهـيــة الطلـبــات ة الحـكــم الطعـــين حكـمــ أن م:ثانـيــا 

حتـى يطمـئن المطلـع علـي هـذا الحكـم أن المحكمـة .. وأوجه الشبه واالتحاد بينهمـا السابقة 

 .فحصت أوراق التداعي وألمت بها إلماما صحيحا 

 ملا كان ذلك 
التســبيب عـلـي نحــو يجعـلـه وممــا تقــدم مــدي مــا يعـيـب الحكــم الطعــين مــن قصــور مبطــل فــي  

 .جديرا بالرفض واإللغاء 
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 : سادس السبب ال

بقوهلا املعـدوم سـنده بانعقـاد الـدفع بعـدم جـواز نظـر احلكم الطعني حمكمة 

 – وذلـك علـي خـالف احلقيقـة والقـانون واألوراق -ا الدعوى لسابقة الفصل فيه

.. سـتندات الطاعن وأسانيدها  من القانون واملحجبت نفسها عن حبيث طلبات 

وهو األمر الذي يعيب حكمها بالقصـور املبطـل يف التسـبيب واإلخـالل حبقـوق 

 الدفاع 

 فمن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد أن 
يترـتــب علـيــه بـطــالن الحـكــم إذا ـكــان ـهــذا اـلــدفاع إغفــال الحـكــم بحــث دـفــاع أبــداه الخصـــم  

اإلغـفـال قصــورا ـفـي أســباب الحـكـم جوهرـيـا وـمـؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتـهـي إليـهـا إذ يعتـبـر ـهـذا 

، ومـمـا ـمـؤداه أـنـه إذا طـرح عـلـي المحكـمـة دـفـاع ـكـان عليـهـا أن تنظــر ـفـي الواقعـيـة يقتضــي بطالـنـه 

أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا مـا رأتـه متسـما بالجديـة مضـت 

 .مها قاصر لبيان إلي فحصة لتقف علي أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حك

 )٩/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٧٣الطعن رقم (

 )١/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٦٠٢٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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١٩٠

ـاعن  ـاع الـط ـه دـف ـة أوـج ـة وجدـي ـا جلوهرـي ـذا وبياـن ـه

وقيامها علي سند صحيح يف الواقـع والقـانون حـىت 

تتبني عدالة اهليئة املوقرة أوجـه القصـور يف احلكـم 

�الطعني نشرف بعرض اآلتي
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 بداية 

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ١٠٣ فإن املادة
 بواقـعــة قانونـيــة مـــدعي بـهــا وذـلــك أثـنــاء ســـير ـهــو اعـتــراف الخصـــم أـمــام القضـــاءاإلـقــرار  

 .الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

  من ذات القانون علي أن ١٠٤/١كما نصت املادة 
 .ار حجة قاطعة علي المقر اإلقر 

 ويف ذلك استقر الفقه علي أن 
بـحـق علـيـه ألـخـر بقصــد اعتبـار ـهـذا الـحـق ثابـتـا ـفـي ذمـتـه اإلقـرار هـو اعـتـراف الشـخص  

 ومن مقتضي ذلك أن من خصائصه أنـه عمـل قـانوني إخبـاري يصـدر مـن ٕواعفاء األخر من إثباته

اتجـاه اإلرادة نحـو إحـداث أثـر قـانوني هـو جانب واحد ويعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف ألنه 

 .ٕثبوت حق في ذمة المقر واعفاء المقر له من إثبات ذلك 

 ) وما بعدها ٥١٥ ص ١٩٨٣عز الدين الدناصوري الطبعة الثالثة / المستشار.. التعليق علي قانون اإلثبات (

 هذا 

 عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
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 )١٥٦ ص ١٨ سنة ١٩/١/١٩٦٧نقض (

 )١٠١٩ ص ١٧ سنة ٥/٥/١٩٦٦نقض (

 )٢٠٤ ص ٢٠ سنة ١١/٣/١٩٦٩نقض (

 كما قضت بأن 
يشترط في اإلقـرار أن يكـون صـادرا مـن الخصـم عـن قصـد االعتـراف بـالحق المـدعي بـه  

لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به علي سبيل اليقـين والجـزم وتعبيـرا عـن إرادة جديـة 

 .حقيقية

 )٨٤٩ ص ١٦عة المكتب الفني سنة  مجمو٣٠/٦/١٩٦٥نقض (

 )ق٤٧ لسنة ١٠٦٢ طعن رقم ٥/٤/١٩٧٨نقض (

 وقضي صراحة بأن 
إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها مـن المقـر كانـت هـذه الورقـة اإلقرار غير القضائي  

 . فال يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها حجة علي من صدرت منه

 )٢٦٣ ص ١٥ سنة  مجموعة المكتب الفني٢٠/٢/١٩٦٤نقض (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن اإلقــرار المقــدم مــن .. ومــن جملــة مــا تقــدم مــن مفــاهيم وأصــول وثوابــت قانونيــة  

ـهــو حـجــة علـيــه بـمــا ال والصـــادر عـــن المطـعــون ضـــده األول .. الطـــاعن أمـــام محكمـــة الموضـــوع 

 طـاعنتزام الوحيث جاء عباراته واضحة الداللة علي عدم ال.. يستطيع معه التنصل مما جاء به 

األمـر  .. ه الثـاني وأنـه الملتـزم األوحـد بـأي مبـالغ لصـالح البنـكطعـون ضـدبثمة مبـالغ للبنـك الم

 الذي يقطع بأن الحكم المشار إليه سلفا قد خالف هذا اإلقرار الصريح الذي أورد ما هو نصه

 إقرار 

    ي صادرة مـن مكتـب سـجل مـدن   بطاقة عائلية رقم  ............../ أقر أنا 

ـبـــأنني تســــلمت نـقـــدا كاـفـــة المـبـــالغ المســــتحقة والقائـمـــة عـلـــي الشــــركاء 

 : وهم ..............المتخارجين من شركة 

 ..................../ السيد  -١

 ................./ السيد  -٢

 ............/ السيد  -٣
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  والـتــي ـتــم توقـيــع الشـــركاءكامـلــة وـهــي المـبــالغ القائـمــة ـلــدي البـنــك والغـيــر

المتضامنين الثالثة المشار إليهم علي كفاالت تضامنية وأوراق تجارية لبنكـي 

 أو للغيــــر والموضــــحة بــــالموقف المــــالي ....... والمصــــرف .......الشــــركة 

الـــذي تـــم إعـــداده بمعرفـــة محاســـب الشـــركة وبتصـــديق الشـــركاء المتضـــامنين 

 .بالشركة 

والبدنيـة وال يحـق ـلـي وهـذا إقـرار منـي بـذلك وأنـا فـي كامـل ليـاقتي الذهنيـة 

الرـجـوع ـفـي ـهـذا اإلـقـرار تـحـت أي ـظـرف وأتعـهـد وألـتـزم بســداد ـهـذه المـبـالغ 

 .فورا عند طلبها من البنوك المشار إليها 

                                                      االسم 

                                                      التوقيع 

 ات هذا اإلقرار ومن عبار
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 هذا كله من ناحية 
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اـلـذي ـبـات  وأيلوـلـة حصصــهم للمطعــون ضــده األول تخــارج الطــاعن وآخــرين ـمـن الشــركة -١

 .ونها ومستحقاتها مسئوال عنها بدي

 )٢البند رقم (           

 .. بــال عــوض أو مقابــل مــادي عــن حصــتهم للمطعــون ضــده األول وقــد تنــازل الشــركاء -٢

 .بمثابة تعويض مقبول لتحمل األخير كافة االلتزامات وديون الشركة معتبرين ذلك 

 )٤البند رقم (           
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 ) ٥البند رقم (           

 بأنـــه ســـيعمل جاهـــدا نحـــو محـــو كافـــة االلتزامـــات والكفـــاالت ه األولطعـــون ضـــدتعهـــد الم -٤

 ) . ومنهم الطاعن(المقدمة للبنوك من المتخارجين 

 ) ٧البند رقم (           

األول بأنه في حالـة رجـوع أي دائـن مـن البنـوك أو خالفـه طعون ضده أقر ورضي المبل  -٥

فإنـه يحـق لألخيـر إقامـة دعـوى الضـمان علـي ) طاعنومنهم ال(علي أي من المتخارجين

 .طعون ضده األول الم

 )٨البند رقم             (               

 ومن مجلة هذه البنود ومن العقد 
 أمام محكمة الحكم الطعين يتجلى أنه قـد تضـمن إقـرارا ٦الحافظة رقم المقدم من الطاعن ب 

 صريحا منه بعدم التزام الطاعن بأي مبالغ بشأن هذه الشركة التي تخارج منها بال مقابل أو عوض 

 معتربا ومعه باقي الشركاء 
مــا يســتحقون مــن مبــالغ لقــاء حصصــهم علــي ســبيل التعــويض للمطعــون ضــده األول عــن  

 .ون علي الشركة تحمله دي

 وهو األمر الذي ال يتصور معه 
 .؟!أن يتنازل الطاعن عن حصته مجانا بال مقابل وبرغم ذلك يتحمل في ديون الشركة  

 ومما تقدم مجيعه 
ٕيضـحي ظـاهرا بـأن الحكـم الطعـين لـم يلتفـت إلـي هـذا اإلقـرار والـي أثـاره القانونيـة فـي أبـراء  

..  اقتصــادية اســتئنافية القــاهرة ..لســنة .... رقــم يــذ الحكــم ذمــة الطــاعن وفــي إثبــات عــدم جــواز تنف

 .وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل في التسبيب 
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 اقتصادية   لسنة ....رقم  باستقرار منطوق احلكم املشار إليهف

 مبا منطوقه قضي  أنهيتضح منه

 



                                

 

١٩٤

 حكمت احملكمة 
 الطـاعن وثالثـة –مـدخلين والخصـوم ال) المطعـون ضـده األول حاليـا(بإلزام المـدعي أصـليا  

ثالـثـــة عشــــر ملـيـــون وثالثماـئـــة وثمانـيـــة وســــبعون أـلـــف ( بالتضــــامن ـبـــأداء مبـلـــغ –آخــــرون 

 البنك المطعون ضده الثـاني –للمدعي الفرعي ) وثمانمائة وثمانية جنيه وتسعة عشر قرش

 ..................ٕ والزامهم المصاريف -حاليا

 ومن ثم 

 ون املدني علي أن  من القان٧٩٢وحيث نصت املادة 
إذا تعدد الكفالء لدين واحد كانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم وال يجـوز  

 .للدائن أن يطالب كل كفيل إال بقدر نصيبه في الكفالة 

 ومن املستقر عليه فقها يف هذا املقام أن 

���4*و��$���<�د�א���0��B8�0ن�אQ�4��0 ,&����5وא'��و$����# ن�]# ���#�5א�����������������#0
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 )٧٣أنور طلبه في شرح القانون المدني الجزء العاشر ص / موسوعة المستشار(

 كما أنه جيوز
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقسم الدين وال تلزم الكفيل الذي رجع الـدائن عليـه إال  

 .بقدر نصيبه ويترتب علي ذلك أنه إذا أعسر أحد الكفالء تحمل الدائن حصة هذا الكفيل 

 )٧٢٠المرجع السابق ص (

 عبد الرزاق السنهوري بأن / ات اخلصوص قال الفقيه العالمة ويف ذ
إذا تعــدد الكفــالء وكــانوا جميعــا قــد التزمــوا كفالــة ديــن واحــد فالمشــروع المصــري يتخــذ مــن  

وحده الدين ووحدة العقد دليال علـي أن كـل كفيـل قـد اعتمـد علـي الكفـالء اآلخـرين فيقسـم الـدين فيمـا 

 .قانون بين الكفالء المتعددين بقوة ال

 فإذا كان الكفالء ثالثة مثال 
وكـــان الـــدين تســـعمائة وكفلـــه الثالثـــة انقســـم الـــدين علـــيهم بعـــدد الـــرؤوس ويكفـــل كـــل مـــنهم  

 ٕواذا . وعلي ذلك إذا طلب الدائن أي كفيل منهم ، ال يطالبه إال بمقدار ثالثمائة فقط ثالثمائة ، 
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 .ب بتقسيم الدين طالبه بأكثر من ذلك استطاع هذا الكفيل أن يدفع الطل

 بل للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها 

 ويشرتط لتقسيم الدين قانونا 

- ��B8�0د�א�> .*ن��
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 ) وما بعدها٩٣عبد الرزاق السنهوري ص / دني الجزء العاشر د الوسيط في شرح القانون الم(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيــق المفـــاهيم القانونـيــة أنـفــة اـلــذكر عـلــي واقعـــات الـتــداعي ومـــدونات ومنطـــوق الحكـــم  

يتضـح وبجـالء أن الطـاعن ..  اقتصـادية القـاهرة ..لسـنة .... رقـم المشار إليه الصادر في الدعوى 

هـو المطعـون (وقـد كفلـوا مـدين واحـد .. وهـو ديـن واحـد .. للـدين المقضـي بـه واحد مـن أربـع كفـالء 

 ) .ضده األول 

 وهو ما يستوجب 

تقسيم المبلغ محل الدين المقضي به فيما بين هـؤالء الكفـالء  

 ) .وذلك بفرض جواز تنفيذه علي الطاعن(
 وحيث أن 

الء األربعة األمر الذي يوجـب الحكم أنف الذكر لم يقسم المبالغ المقضي بها فيما بين الكف 

هـــذا وحيـــث أن الحكـــم المطعـــون فيـــه لـــم يلتفـــت إلـــي هـــذا الوجـــه .. عـــدم تنفيـــذه فـــي حـــق الطـــاعن 

الجــوهري مــن دـفـاع الطــاعن األمــر اـلـذي يعيـبـه بالقصــور المبطــل ـفـي التســبيب بمــا يســتوجب نقضــه 

 .ٕوالغائه 

�

�

�
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  من القانون املدني علي أن ٧٨٨ نصت املادة حيث
 . إال بعد رجوعه علي المدينالكفيل وحده  أن يرجع علي ال يجوز للدائن -٣

 ويجــب عـلـي أـمـوال الكفـيـل إال بـعـد تجرـيـده الـمـدين ـمـن أمواـلـه ـلـه أن ينـفـذ عـلـي وال يـجـوز -٤

  . يتمسك بهذا الحقالكفيل في هذه الحالة أن 

 أنه فمن املستقر فقها 
ه بوـجـوب فللكفـيـل أن ـيـدفع رـجـوع اـلـدائن علـيـ  –إذا بـدأ اـلـدائن ـبـالرجوع عـلـي الكفـيـل وحـده  

 ، ولكن قد يقع أن الدائن يتعجـل وقبـل أن يثبـت مـن جـدوى الرجـوع علـي المـدين رجوعه أوال المدين

 .يتركه ويرجع علي الكفيل وحده 

 ففي هذه احلالة

يحق للكفيل الحق في دفع رجوع الـدائن عليـه بوجـوب رجوعـه 

 .أوال علي المدين 
 هذا الدفع 

فـإن الكفيـل طبقـا لحرفيـه والتزامـه مسـئوال عـن  .. مبني علي اعتبارات قائمة علي العدالـة

وألن القـانون أتـاح للكفيـل هـذا .. الوفاء بالدين إذا لم يقم المدين بوفائـه عنـد حلـول أجـل الـدين 

 .التأجيل عن طريق الدفع بالتجريد ألن الكفيل جدير بالرعاية ، فهو يوفي دينا ليس بدينه 

 )٨٠ ص ١٠عبد الرازق السنهوري ج /  د-الوسيط  (

  بأنقضت حمكمة النقض ات اخلصوص ويف ذ
 رجوعه علي المدين متـي تمسـك الكفيـل إال بعدال يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده  

 .بذلك 

 ) ق٤٩ لسنة ٥٩٧ طعن رقم ٨/١٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
  الفصل الشارع قد وكل إلي المحكمة التي يقدم الكفيل إليها دفعه بتجريد المدين أمر 
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فيما إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزهـا يفـي بـأداء الـدين بتمامـه ثـم الحكـم بإيقـاف 

 .المطالبة الحاصلة للكفيل 

 )٩٣٧ ص ٢ ج ٢١/١/١٩٢٧نقض (

 ملا كان ذلك 
طعـون نـك الموبتطبيق جملة المفاهيم واألصـول القانونيـة علـي أوراق التـداعي يتضـح أن الب 

األول وتجريـده طعـون ضـده يقدم ثمة مستند يفيد بأنه أجهز علي كامل أمـوال الملم الثـاني ضده 

 ، فإذا فعل ، ثم تبقي من الـدين مـا لـم يسـدد تماما من أي شيء يمكنه الحجز عليه اقتضاء الدين

 .، فهنا فقط يجوز للبنك المطعون ضده الثاني الرجوع علي الطاعن بوصفه كفيل 

 فة أمواله أما قبل جتريد املدين من كا
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  وهذا الدفاع اجلوهري أيضا 
التفــت عنــه الحكــم الطعــين األمــر الــذي يعيبــه بالقصــور المبطــل فــي التســبيب األمــر الــذي  

 .ه ٕيستوجب نقضه والغائ
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 د نصت علي أن  من التقنني املدني ق٧٨٤ادة حيث نصت امل

 .تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات  -١

ـو تـقـرر بعــد  -٢ ـدين وـل ـأمين يخصــص لضــمان اـل ويقصــد بالضــمانات ـفـي هــذه المــادة كــل ـت

 .الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون 

 ويف هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن 
 ر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات التمسك ببراءة الذمة بقديجوز لجميع الكفالء  
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 وذلك متي ارتكب الدائن خطـأ كـأن سواء كان الكفيل متضامنا أو غير متضامن شخصيا أو عينيا

يبرئ أحد الكفالء ويعتبر كذلك تسبب الدائن في إبطال إحدى الكفاالت أو ينـزل عـن رهـن أو يهمـل 

ومـن ثـم يلـزم .. م يجـدد قيـد الـرهن الرسـمي في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظـة علـي رهـن بـأن لـ

الدائن بالمحافظة علي كافة التأمينات التي له سوءا ما وجه منها وقـت الكفالـة أو مـا وجـه منهـا بعـد 

 .ذلك 

  )٦٩٥ المطول في شرح القانون المدني الجزء العاشر ص –أنور طلبه / المستشار (

 أن علي النقض ات املقام استقر قضاء ويف ذ

 .الكفيل تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات مة ذ 
 )٣٤ لسنة ٧٨ طعن رقم ٢٤/٦/١٩٦٩نقض (

 كما قضي بأن 
 المقــرر هــو اـلـذي تســبب بخطـئـه ـفـي ضــياع هــذا الضــمان الخــاص – اـلـدائن –الطــاعن  

  فإنـه الفإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هـذه الضـماناتبحكم القانون لدين الضريبة 

 . من القانون المدني ٧٨٤يكون قد خالف حكم المادة 

 )ق٣٥ س ٧٨ طعن ٢٤/٦/١٩٦٩نقض (

 ويف ذات الشأن قال العالمة بودري فال 

تـبــرأ ذمـــة الكفـيــل ألن اـلــدائن ـقــد تســـبب بخطـئــه ـفــي جعـــل  

الكفـيـل محـلـه ـفـي ضــماناته مســتحيال ، وـقـد ـكـان حــق الكفـيـل أن 

ضــاع الــدائن هــذه فــإذا أيحــل محــل الــدائن فــي هــذه الضــمانات 

الضمانات التي اعتمد عليها الكفيـل فـي كفالتـه للـدين وكـان مـن 

 .حق الكفيل أن تبرأ ذمته بقدر ما أضيع من ضمان 
 )٦١١ ص ١١٧٤بودري دفال فقره (

 ملا كان ذلك
 وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية الراسخة أنفة الذكر علي أوراق النزاع الراهن وعلي  
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 االئتمــان الممـنــوح بموجبهــا المـبــالغ محــل المديونـيــة مــن البـنــك المطعــون ضـــده األخــص منهــا عـقــود

أن البـنـك المطـعـون ضــده الـثـاني ـقـد أضــاع .. يتجـلـى ظــاهرا .. الـثـاني إـلـي المطعــون ضــده األول 

ـة  ـي كاـنـت موضــوعه ضــمان للمديونـي ـات الـت والـتـي كــان مــن المفـتـرض أن .. الضــمانات والتأميـن

فتنتقـل هـذه الضـمانات إليـه ليضـمن بهـا حقـوق قبـل .. أداء المديونيـة تنتقل للكفيل إذا ما قـام بـ

 .المدين األصلي 

 أما وأن أضاع البنك

�fא�#G0��f`#[�(א��#�0���Tو���4#5��5�#אr#�ذ�אs,#�א�א�Tא��0� �������������������L#%< ن�!#���א��

8���Vא���KאU��_`0*��<��ذ��Lא�8�0?�����������Lز�B0)���45�%א0(א����������f`#[�4#��R#(�0����2*!��5�#א���

�.�Tא���0��

 وهذا 

 ليس حديثا مرسال بل أكدته 

 احلقائق اآلتية

 احلقيقة األويل 
 واـلــذي تبـلــغ قيمـــة /....١٦/٦أن عـقــد االعتمـــاد المســـتندي بموجـــب تســـهيل ائتمـــاني مـــؤرخ  

 ) .مليوني دوالر( دوالر ٢٠٠٠٠٠٠المديونية المترتبة عليه مبلغ قدره 

  ةمضمون
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 إذ نص البند اخلامس من هذا العقد

 صراحة بأن 
تعتبر البضائع الواردة بموجب هذه االعتمادات المستندية الممنوحـة علـي قـوة هـذا الحـد  

موجـب االعتمـادات المسـتندية مرهونه للبنك رهنا حيازيـا ضـمانا للوفـاء برصـيد الحسـاب المـدين ب

 .بما في ذلك الفوائد والعموالت والمصروفات حتى تمام السداد 

 ومن ثم 
وحيـث تقـاعس البـنـك المطعـون ضـدهه الـثـاني عـن اتخـاذ اإلجــراءات القانونيـة الالزمـة نحــو  

 المطعون ضده (حفظ هذه البضائع الواردة بموجب هذه التسهيالت لحين سداد المدين األصلي 



                                

 

٢٠٠

 .لرصيد الحساب المدين برغم أن تلك البضائع تعتبر مرهونة لدي البنك رهنا حيازيا) ولاأل

 األمر الذي يؤكد أن البنك بفعلته هذه 
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 ثانية احلقيقة ال
ثالثــــة مليــــون ( جنيــــه ٣٥٠٠٠٠٠فالثاـبـــت أيضــــا بعقــــد مــــنح تســــهيل ائتمــــاني تبلــــغ قيمتــــه  

 ) .وخمسمائة ألف جنيه

 أنه مضمون 

ـبـأوراق تجارـيـة رهنـيـة ـلـدي البـنـك المطـعـون ضــده الـثـاني رهـنـا  

 .حيازيا ضمانا لهذا التسهيل 
 ال أن البنكإ

المــذكور ـلـم يتخــذ بشــأن هــذه األوراق التجارـيـة ثمــة إجــراء مــن شــأنه اقتضــاء حـقـوق وديوـنـه  

بـــل وقـــف موقـــف المتفـــرج وأضـــاع وفـــرط فـــي الضـــمانات الواحـــدة تلـــو األخـــرى حتـــى بـــات .. منهـــا 

 .المطعون ضده األول وكأنه سحب المبالغ المدين بها علي المكشوف 

 وبذلك 

 الثاني طعون ضده ملبإضاعة البنك او
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 ملا كان ذلك 
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٢٠١

 :السبب السابع 

 للمطلـب احلكم الطعني أخل إخالال جسيما حبقوق الدفاع حينما مل يسـتجيب 

اجلوهري املبدي من الطاعن بانتـداب خبـري تكـون مهمتـه بيـان الضـمانات 

والتأمينات التي أضاعها البنك املطعون ضده الثاني ، وبيـان وعمـا إذا كـان 

البنك جرد املدين األصلي من أمواله والحتساب نصيب كل كفيل من الكفـالء 

ية هذا املطلب اجلـازم ، ورغم وضوح جوهر.. األربعة من املديونية املقضي بها 

إال أن حمكمة احلكم الطعـني التفتـت عنـه دون إيـراد أو رد سـائغ مبـا ينحـدر 

 .بهذا احلكم إيل حد البطالن 

 بادئ ذي بدء 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٣٥فقد نصت املادة 
للمحكـمـة عـنـد االقتضــاء أن تحـكـم بـنـدب خبـيـر واحــد أو ثالـثـة ويجــب أن ـتـذكر ـفـي منطــوق  

 .ا حكمه

 . بيانا دقيق لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها –أ 

 . األمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة -ب

 . األجل المضروب إليداع تقرير الخبير –ج 

 . تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية –د 

 . وفي حالة دفع األمانة ال تشطب الدعوى -هـ

 خلصوص قضت حمكمة النقض بأن ويف هذا ا
يجــوز للقاضــي أن يســتعين ـبـالخبراء فــي المســائل الـتـي يســتلزم الفصــل فيهــا اســتيعاب نقــاط  

فنيـة ال تشــملها معارـفـه والوقـائع المادـيـة الـتـي تشـق علـيـه الوصــول إليهـا دون المســائل القانونـيـة الـتـي 

 .يفترض فيه العلم 

 )٧٥٢ ق ص ٢٧ سنة ٢٤/٣/١٩٧٦نقض (

 ذلك ملا كان 
محكمـــة وبصـــيرة أن تســـتعين وكـــان مـــن الـــالزم للفصـــل فـــي الـــدعوى الراهنـــة عـــن بصـــر  

ــك .. خبـيــر حســـابي تـكــون مهمـتــه الموضـــوع ب ــان الضـــمانات والتأميـنــات الـتــي أضـــاعها البـن بـي

 .الثاني وقيمتها وأسباب تقاعسه عن اتخاذ اإلجراءات القانونية لحفظها طعون ضده الم



                                

 

٢٠٢

 وكذا 
البنك المدعي عليه قام بتجريد المطعون ضـده األول بوصـفه المـدين لبيان عما إذا كان  

 . من عدمه طاعناألصلي من كافة أمواله قبل البدء في التنفيذ علي ال

 وبيان 
نصــيب ـكـل ـمـن الكـفـالء األربـعـة ـمـن اـلـدين بـفـرض صــحة التنفـيـذ عـلـيهم بـعـد اإلـقـرار المـقـدم  

 .من الطاعن والممهور بتوقيع المطعون ضده األول 

 مع التصريح للسيد اخلبري 
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 هذا 
وحيـث أن كاـفـة المســائل المشـار إليـهـا تخــرج عــن االختصـاص الـقـانوني لمحكـمـة الموضــوع  

وكـان ..  كـان يجـب عليهـا االسـتعانة بأحـد الخبـراء المختصـين لمعاونتهـا فـي التوصـل للحـق فيهـابما

إال أن .. الثابــت بـمــا ال ـيــدع مجــاال للشـــك ـمــدي جوهريــة هـــذا الطـلــب الجــازم المـبــدي ـمــن الطـــاعن 

.. محكمة الحكـم الطعـين التفتـت عنـه تمامـا ولـم تـورده فـي قضـائها ولـم تـرد عليـه بمـا يبـرر إطراحـه 

 معيـب وباطـل وجـدير بـالنقض – مـع جميـع األسـباب السـابقة –وهو األمر الذي يجعل هذا القضاء 

 .واإللغاء 

 بناء عليه 

 يلتمس املطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

 :والقضاء مجددا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه : ثانيا 

 .بالطلبات المذيلة بها صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة   : أصليا

تـكــون إحاـلــة األوراق إـلــي خـبــراء وزارة العـــدل وـنــدب خبـيــر حســـابي ومصـــرفي مخـــتص : احتياطـيــا 

 أن يقدمـه لـه الخصـوم مـن مسـتندات ومـا عسـي بعـد اإلطـالع علـي أوراق التـداعي مهمته

 والتأمينـات التـي كانـت هيـة الضـماناتلبيـان ما المطعـون ضـده الثـاني االنتقال إلـي البنـك

 الـتـي اتخــذها البـنـك حـيـال هــذه الضــمانات وماهـيـة اإلـجـراءاتضــامنة لـلـدين محــل الـتـداعي 

 عــــدم حفــــظ البنــــك لهــــذه الضــــمانات بيــــان أســــبابإن وجــــدت وفــــي حالــــة عــــدم وجودهــــا 



                                

 

٢٠٣

 للحكـم  البنك نفاذاوعدم تنفيذه عليها واقتضاء دينه منها ، وبيان عما إذا كانوالتأمينات 

 اقتصـــادية القــاهرة قــد قــام بتجريــد المطعــون ضـــده ..لســنة .... رقــم الصــادر فــي الــدعوى 

 نجــــل المطـعـــون ضــــده األول وـكـــذا ـهـــل ـقـــام بتجرـيـــداألول ـمـــن كاـفـــة أمواـلـــه ـمـــن عدمــــه 

 كـل مـن الكفـالء ولبيان نصـيبمن كافة أمواله أيضا من عدمه ، ) المطعون ضده الثالث(

 التنفيــذ علــيهم بعــد اإلقــرار المقــدم مــن الطــاعن والممهــور األربعــة فــي الــدين بفــرض صــحة

وبالجمـلـة بـحـث كاـفـة عناصــر الـتـداعي وصــوال لوـجـه الـحـق بتوقـيـع المطـعـون ضــده األول 

فـيــه ـمــع التصـــريح للخبـيــر االنتـقــال إـلــي أي جـهــة حكومـيــة أو غـيــر حكومـيــة وللبـنــك 

 .وما لذلك المطعون ضده الثاني لإلطالع علي ما لديه من مستندات إذا رأي لز

                                                                             وكيل الطاعن 

 

                                                                            المحامي بالنقض


