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 مقدمه 
 -١٧٩٨(ارتــبط أســمه بالتــاريخ السياســي لمصــر الحديثــة منــذ بدايــة عصــر مناهضــة الحملــة الفرنســية  

ا وتناوـلـه بالشــرح والتحلـيـل لمســار الحمـلـة ومقاومتهــا ـفـي رـبـوع مصــر وخاصــة ـفـي الصــعيد حـتـى جالئهــ) ١٨٠١

بقـيـام اإلنجلـيـز بحــرق األســطول البحــري الفرنســي الـمـرابط عـنـد اإلســكندرية عـبـر البحــر المتوســط ، مـمـا أدي إـلـي 

مصــر (قطــع اإلمــدادات الواصــلة مــن مرســيليا ونفــاذ المــؤن والــذخيرة داخــل الــبالد المصــرية التــي كانــت تشــمل 

هري الذي كان يدرس في مصر رغم حركة وبمقتل كليبر علي يد سليمان الحلبي الطالب السوري األز) والسودان

مقاليد قيادة الحملة في مصر ووقوعه في حب " مينو " وبتسليم .. التنوير التي اجتاحت بالد الشام ومنها حلب 

وانتهـت " سـيف " الـذي أسـلم علـي يـديها ولقـب " مينو " غادة رشيد التي رفضت أبن عمها محمود وتزوجت من 

هنـا رأينـا صـرير قلـم عبـد الـرحمن الرافعـي .. ف علميـة وسياسـية لمصـر وفرنسـا هذه الحملـة بعـد أن حققـت أهـدا

ٕيؤلف الجزء األول من تاريخ مصر والمصريين الحديث ثم ينتقل إلي عهد محمد علـي وأوالده إبـراهيم واسـماعيل 
ثانيـة وسعيد ويكتب عن مصطفي كامل في جزء خاص ومحمد فريد كذلك ثم بـين الحـربين العـالميتين األولـي وال

هـــذا اإلطـــراء الســـردي كثـيــر مـــن الـبــاحثين ـقــد يعرـفــه ودـلــه مـــن المشـــتغلين ـبــاألدب  .. ١٩٥٢حـتــى ـثــورة يولـيــو 

والسياســة ولكــن مــا ال يعرـفـه إال القلـيـل أن عـبـد اـلـرحمن الرافعــي صــار نقيـبـا للمحــامين عـنـدما حــل عـبـد الناصــر 

بالتعيين يخرج بالمحاماة من عنق الزجاجة  وأتت الحاجة بالرافعي كأول نقيب ١٩٥٤مجلس النقابة في ديسمبر 

ويهادن نظام عبد الناصر الـديكتاتوري فـي حـل األحـزاب ودمجهـم فـي حـزب واحـد ومحاولـة وأد النقابـات المهنيـة 

وخاصة المحامين وهي أول نقابة مهنية في مصر قاطبة عمل علي قيامها جله من أهل القـانون وبمباركـة سـعد 

فإذا كان الهلباوي هـو ..  محام إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب لهم ٦٠٧ وانتخب ١٩١٢باشا زغلول في نوفمبر 

.. النقيب األول للمحامين الذي عبر بمجلسها إلي النـور واسـتمر فـي عملـه ونجاحاتـه حتـى أصـبح الحلـم حقيقـة 

حتـى ال يخـتلط ) عبـد الـرحمن(ومع كل ؛ فـإن الرافعـي .. وللعلم فإن االحتفاظ بالقمة أصعب من الوصول إليها 

 ١٩٥٨األـمـر عـلـي أحــد هــو النقـيـب اـلـذي هــادت ـثـورة يولـيـو ورجالهــا واســتمر عمـلـه عــده ســنوات حـتـى منتصــف 

ففـي .. عمل خاللهم علي أن المحامين جزء ال يتجزأ من هذا الشـعب فـي كـل قضـاياه ولـيس أمـام المحـاكم فقـط 

ام لقـي عـدد كبيـر مـنهم الشـهادة دفاعـا  بفـدائيين عظـ١٩٥٦عهده شـارك المحـامون فـي حـرب المقاومـة والشـرف 

عن الوطن وعاد منهم عظام سطروا لنا دولة ال يدخل الباطـل إليهـا ومـن أي طريـق وال يتسـلل الضـعف إلـي أي 

 وتسـلم ١٩٥٤ لسـنة ٧٠٩جمـال عبـد الناصـر حـل مجلـس نقابـة المحـامين بقـراره الجمهـوري .. ركن من أركانها 

عمـر عمـر الـذي أحبـه المحـامون حبـا جمـا ولكنـه اسـتطاع أن يعبـر مـن /سـتاذالرافعي مقاليد النقابة مـن سـلفه األ

 قطعــة مالبــس ٣٠٠هــذه الكبــوة إلــي بــر األمــان وأن يــنهض بالعمــل النقــابي والمهنــي والقــومي فقــد أمــر بشــراء 

ٕ واصـــــدار بـيــــان اســـــتنكار المحـــــاوالت ٧/٦/١٩٥٦لـتــــدريب المحـــــامين اـلــــذين ـتــــدربوا عـلــــي حمـــــل الســـــالح ـفــــي 
 التـــي لجـــأت إليهـــا انجلتـــرا ضـــد مصـــر والعمـــل علـــي إصـــدار بيانـــات تلهـــب حمـــاس الشـــعب ضـــد االســـتعمارية

وكذلك قرر المجلـس صـرف مبلـغ ألـف جنيـه لكـل شـهيد فـي حـرب .. والمحاوالت التي تحاول جر الوطن للوراء 
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ن مــن شــهداء اـلـوطن نصــفه مــن خزيـنـة النقاـبـة والنصــف األخــر مــن تبرعــات المحــامين وهــو مــا ـيـوازي اآل) ٥٦(

مليون جنيه تقريبا هذا يدلنا علي عظم هذه النقابة وقدرتها الماليـة تجـاه كـوارث الـوطن والـذود عنـه فـي أي وقـت 

كذلك تم صرف خمسون جنيها لكل محام مـن محـامي بورسـعيد نظـرا لظـروفهم التـي تعرضـوا لهـا فـي مقاومـة .. 

ة ـتــولي الرافعـــي نقـيــب المحـــامين شـــطب كمـــا شـــهدت فـتــر.. العـــدوان وتوـقــف عملهـــم بالمحـــاكم لفـتــرة مـــن الوـقــت 

المحـامين األجاـنـب اـلـذين يعملـون بالمهـنـة وقصــر عـمـل المحامـاة عـلـي المصــريين فـقـط ممـا أـثـري الحـيـاة العملـيـة 

لن ينسي التاريخ للرافعـي تأريخـه لمصـر الحديثـة كمـا لـن ينسـي .. والمهنية بعدما كان األجنبي في مرتبة عالية 

هنة المحاماة ورقيها وعظم شأنها والخروج من النفـق المظلـم الـذي وضـعها فيـه عبـد المحامون للرافعي نهضته بم

 للسـيطرة علـي مفاصـل الدولـة ووأد المحـامين وضـياع نقـابتهم ومـا ١٩٥٤الناصر بعدما حل مجلـس عمـر عمـر 

ذـلـك وعــاد عـبـد الناصــر بـعـد .. فعـلـه عـبـد الناصــر ـمـع المحــامين فعـلـه ـمـع ـكـل النقاـبـات مـثـل الصــحفيين وغيرهــا 

 . لمهادنة المحامين ومحاولة كسب ودهم فألبسوه وشاحهم 
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 شريف محدي خليفة
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Hamdy Khalifa  
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 املوضوع 
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 الوقائع 
استوفت كافة شرائطها قد أقامها بموجب صحيفة في أن المدعي تخلص واقعات الدعوى الراهنة  

بالطلبات  في ختامها الحكم التمس.. تم أعلنها قانونا ودعت قلم كتاب هذه المحكمة أ.. القانونية 

 .الموضحه عاليه 

 مستندا يف ذلك إيل صحيح القول بأن 
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 هذه الزجية حيث أنه منذ بداية و

إسـعاد زوجتـه المـذكورة ونجلتـه   بشتى السبل المبتسرة المتفقه مع الشرع والقانون والمدعي يحاول

ويـسـعى دائـمـا نـحـو االرتـقـاء بالمســتوي .. منـهـا مســخرا ـلـذلك كاـفـة إمكانياـتـه المادـيـة والصــحية والمعنوـيـة 

 .المعيشي ألسرته الصغيرة 

 ومن ثم 

 فبمجرد إعالن الشركة املدعي عليها الثانية 

 .....عن إنشاء مدينة سكنية تدعي
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 فعلي الفور كان املدعي من أوائل احلاجزين 

 يف هذا املشروع الراقي واملميز 
 لذلك فقد تعاقـد ..في هذا المستوي الراقي ينعموا بالعيش أن ليسوا أقل من فهو وزوجته ونجلته  

ملحـق بهـا ) مائـة ثالثـة وخمسـون ونصـف متـر مربـعثالث ( متـر مربـع٣٥٣,٥٠فيال مساحتها علي شـراء 
والفـيال مكونـه مـن ) خمسـمائة وسـبعون متـر مربـع ( متر مربـع ٥٧٠مساحتها ) .....(قطعة األرض رقم 



 

 - ٨ -

 -/-/-العقـد المـؤرخ وذلك بالوصف والحدود والمعالم الموضـحة بـالمالحق .. دور أرضي ، ودور أول 

 .يها الثانية المحرر فيما بينه وبين الشركة المدعي عل

 االتفاق علي أن يكون الثمن وقد مت 

 اإلمجايل للفيال مبلغ وقدره 
ـقـــام ) ثالـثـــة ملـيـــون وماـئـــه وســــبعون أـلـــف وســــتمائة خمســــة وعشــــرون جنـيـــه(جنـيـــه  ٣١٧٠٦٢٥ 

ثالثمائـة وسـبعة عشـر ألـف واثنـين وسـتون جنيـه (جنيـه  ٣١٧٠٦٢ر٥٠المدعي بسداد مبلغ مقـدم قـدره 
موضـحة البيـان فـي الملحـق اقي الثمن فقد تم االتفاق علي سداده علـي أقسـاط أما ب) .. وخمسون قرشـا

 . من ذلك العقد ٤رقم 

 قد حرر املدعي لصاحل الشركة البائعة له شيكات ضامنة و

 لقيمة األقساط أنفة الذكر من حسابه الشخصي 
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.. فعلــه المــدعي  وتــثمن تقــدرفقــد تظــاهرت بأنهــا .. دون أن يــدري أضــمرت لــه الســوء هــا أنإال  
من حر ماله الذي كان يجنيه بالعرق والـدم طـوال المستحقة علي الفيال تاركة إياه ليقوم بسداد األقساط 

 .سنوات الغربة 

 داد األقساط أوشك علي متام سوما أن 

 حىت فوجئ باملدعي عليها األويل 

 تتنكر له وتقابل حبه وإخالصه باجلحود والنكران 
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 وهنا تكشف أمام املدعي الوجه األخر 

 يره من قبل للمدعي عليها األويل الذي مل 
ولــو بمخالـفــة الـشــرع (تنـكــر للجمـيــل والعشــرة ، وطـمــع فيمــا ـلــيس بحــق ـلــه ذلــك الوجــه الــذي  

 وكاـنــت صـــادقه فيمـــا -الطـــالق خلـعــا إذا أرادت الزوـجــة  ذـلــك أـنــه ـمــن صـــحيح الشـــرع أـنــه ) ..والـقــانون
ابـت شـرعا فـي وذلـك وفقـا للث.. بمناسـبة هـذا الـزواج  فعليها أن تعيد لزوجها ما تحصلت عليه –تدعيـه 

 .صحيح البخاري 
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 أما وأن تطلب املدعي عليها األويل 
ـه فهــذا يخــالف الشــرع والقــانون  –ظلمــا وعــدوانا  –الطــالق  ـي المــدعي ماـل ودونمــا أن تــرد عـل

م اليقين أن المدعي هو المالك الحقيقي والفعلي لكامل الفيال محـل التـداعي وأنهـا  وأنها تعلم علالسيما

 .ال تمتلك منها متر واحد 

 ملا كان ذلك 
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 يف العقد املؤرخ ) جبانب املدعي(صورية ورود أسم املدعي عليها األويل خبانة املشرتي : أوال 

متلك املدعي ذلك أن املدعي مل ينتوي ..  صورية مطلقة وخمالف للحقيقة -/-/-

 وصفها زوجته بعليها األويل نص الفيال وإمنا كان غرضه التظاهر بذلك فقط إلرضائها 

  من التقنني املدني علي أن ٢٤٥نصت املادة فقد 
 فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو  فالعقد النافذ بعقد ظاهر ،عقدا حقيقاإذا ستر المتعاقدان  

 .العقد الحقيقي 

 النقض علي أنام تواترت أحكام يف هذا املقو
وأن  في نية عاقديه أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصالمحكمة هذه الالمقرر في قضاء  

 بتقديرها دون تستقل محكمة الموضوع من مسائل الواقع التي وتقدير أدلتها أو نفيها إثبات الصورية
 .ة متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغمعقب عليها في ذلك 

 )٥/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١١٣٠٨الطعن رقم (
 )١/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ١....٥الطعن رقم (

 قضي بأن ذا ك
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 ملا كان ذلك 
يتضـــح وبجـــالء أن وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة أنفـــة اـلــذكر عـلــي واقعـــات اـلــدعوى الراهـنــة  

) المـدعي عليهـا األولـي (ٕادراج اسـم زوجتـه إيـراد واسي والمباشر الذي دعـا المـدعي نحـو السبب األس

  .-/-/-بجوار أسمه في خانة المشتري بالعقد المؤرخ 
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 ونشأ ذلك أن املدعي قد تربي 
ومـن .. هما انتهـي إال بمـوت أحـدي ال نحـو أبديـةعلـي بهـا ودوام العالقـة ة زوجـلعلي اإلخـالص ل 

 -/-/-بعقد البيع المـؤرخ " صوريا"  جاء تصرف المدعي وكتابة اسم المدعي عليها األولي هذا المنطلق
طهمــا ربــاط مقــدس مغلــف بــالمودة يرب واحــدهه وزوجتــه ذمــه ماليــة ظنــا منــه أنــ.. فــي خانــة المشــتري 

 .وهما بال شك أغلي وأقيم من األموال .. والرحمة 

 عه يمجيل صنفوجئ بأن إال أنه 

 بالنكران واجلحود ابلته املدعي عليها األويل ق
  ذمتها عن ذمةفصلنحو وأنها تسعي .. المقدسة عري الزوجية نحو فصم وأنها تسعي جاهده 

 محل الفيالنصف وعلي األخص .. وما ليس بحق لها ..  ال تستحق وتستحصل منه علي ماالمدعي 
 .احدا من ثمنها  رغم أنها لم تسدد جنيها والتداعي

 وهو األمر الذي حيق معه للمدعي واحلال كذلك 

 السعي حنو إعادة األمور إيل نصابها الصحيح 

 وإثبات ملكيته لكامل الفيال حمل التداعي 

 وإثبات صورية وجود اسم املدعي عليها األويل بعقد البيع 
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 الشاهد األول 

 وقدره -/-/-دم الثمن الوارد بالعقد املؤرخ قأن مبلغ م

 جنيه مدفوع من حر مال املدعي ومل تسدد ٣١٧٠٦٢ر٥٠

 . املدعي عليه مثة جنيه واحد منه
.. أن الثابت من خالل كشوف الحسابات البنكية المقدمة من المدعي ضمن المستندات ذلك 

 .يتضح وبجالء تام أن مبلغ مقدم الثمن سالف الذكر تم خصمه من رصيد المدعي الشخصي 

 ومل تدفع منه املدعي عليها األويل جنيها واحدا 
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 ثانيالشاهد ال

ـدم فحـسـب  ـيس املـق ـة ـضـمانا .. ـل ـيكات املقدـم ـل أن الـش ـب

ـ ـي الـف ـت أن مجيعهــا .. يال لألقســاط املســتحقة عـل فالثاـب

مسحوبة من املدعي لصاحل الشـركة املـدعي عليهـا الثانيـة 

 .ومل يتوقع الشريكة الصورية مثة ضمان 
ــد   ــت المـــدعي فـق ضـــمانا ) المـــدعي عليهـــا الثانـيــة(أن كافـــة الشـــيكات المقدمـــة للشـــركة البائعـــة أثـب

م فيه المدعي عليها األولي ثمـة دليـل الذي لم تقدفي الوقت .. صادرة عنه لصالح الشركة .. لألقساط 

 .علي أنها ضمنت سداد قسط واحد من األقساط 

 فإذا كانت املدعي عليه األول 
وكان عليهـا أن تصـدر .. ملك ثمة حقوق علي العين محل التداعي لتحملت بال شك التزاماتها ت

 المـدعي فقـط الـذي أمـا وأن.. شيكات ضمان هي األخرى مع المـدعي أو أن يتقاسـمان هـذه الشـيكات 

األـمـر اـلـذي يقـطـع بصــورية وضــع الـمـدعي عليـهـا األوـلـي عـلـي .. وـقـع عـلـي شــيكات ضــمان األقســاط 

 .العين محل التداعي 

 ثالثالشاهد ال

أن الثاـبـت أيـضـا ـمـن ـخـالل املـسـتندات الرمسـيـة أن كاـفـة 

ـذكورة  ـيكات اـمل ـداعي(الـش ـني الـت ـاط ـع ـص أقـس ـي ـخت ) الـت

فلـم يـتم خصـم .. ي مسحوبة ومصروفه مـن حسـاب املـدع

 .جنيه واحد من حساب خيص املدعي عليها األويل 

���1�.�ss8
���=��ssא��אe�ss�
�אssO�"ss4���ss����ss
��:�'ss��א�ssQ+#�א�1א
�א��ss�+�����ssא���?ss8&
�
�+
�אE#
�:א��i�����QH(ط�و��J'?����4و��QY� !���+$�H�J$F0"�א
��F_8وذ
�����bא

ثالثمائة وسـبعة عشـر ألـف وثالثـة وسـتون (جنيه .... لغ بمب -/-/-يستحق في .... رقم : ول الشيك األ
 .مسحوبا وتم صرفه من حساب المدعي ) جنيه

مائه ستة وأربعـون ألـف وخمسـمائة ( جنيه ١٤٦٥٥٥ بمبلغ -/-/- يستحق في .....رقم : الثاني الشيك 
 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي ) وخمسة وخمسون جنيها

ماـئــــه وســـــتة وأربـعــــون أـلــــف ( جنـيــــه ١٤٦٥٥٥ بمبـلــــغ -/-/-ق ـفــــي  يســـــتح....رـقــــم : الثاـلــــث الـشــــيك 
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 .مسحوب وتم صرفه من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
مائـه وسـتة وأربعـون ألـف وخمسـمائة ( جنيه ١٤٦٥٥٥ بمبلغ -/-/- يستحق في ....رقم : لرابع الشيك ا

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسة وخمسون جنيها
ثالثة وسبعون ألـف ومـائتين ثمانيـة ( جنيه ٧٣٢٧٨ بمبلغ -/-/- يستحق في  ....رقم : الخامسالشيك 

 .مسحوب وتم صرفه من حساب المدعي ) وسبعون جنيه
ثالـثــة وســـبعون أـلــف ومـــائتين (  جنـيــه ٧٣٢٧٨ بمبـلــغ -/-/-يســـتحق ـفــي .... رـقــم :  الشـــيك الســـادس

 .مدعي مسحوب وتم صرفه من حساب ال) ثمانية وسبعون جنيه
مـــائتي خمســـة وعشـــرون ألـــف ( جنيـــه ٢٢٥٣٢٨ بمبلـــغ -/-/-ســـتحق فـــي ي.... رقـــم : الســـابع الشـــيك 

 .مسحوب وتم صرفه من حساب المدعي ) وثالثمائة ثمانية وعشرون جنيه
مـــائتي خمســـة وعشـــرون أـلــف ( جنـيــه ٢٢٥٣٢٨ بمبـلــغ -/-/-ويســـتحق ـفــي .... رـقــم : الـثــامن الشـــيك 

 .مسحوب وتم صرفه من حساب المدعي ) يهوثالثمائة ثمانية وعشرون جن
ماـئـــه وســــتة وأربعــــون ألــــف ( جنيــــه ١٤٦٥٥٥ بمبـلـــغ -/-/- ويســــتحق فــــي ....رقــــم :  الشــــيك التاســــع

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
مائــــه وســــتة وأربعــــون ألــــف ( جنيــــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــــغ -/-/- يســــتحق فــــي ....رقــــم : العاشــــر الشــــيك 
 .تم صرفه من حساب المدعي) خمسمائة وخمسة وخمسون جنيهاو
مائـه وسـتة وأربعـون ألـف ( جنيـه ١٤٦٥٥٥ بمبلـغ -/-/- ويسـتحق فـي ....رقـم : الحادي عشـر الشيك 

 .صادر ومصروف من المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
 وســتة وأربعــون أـلـف ماـئـه( جنـيـه ١٤٦٥٥٥ بمبـلـغ -/-/- ويســتحق ـفـي ....رـقـم :  عشــر الشــيك الـثـاني

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
ـث عشــر الشــيك  مائــه وســتة وأربعــون ألــف ( جنيــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/- ويســتحق فــي ...رقــم : الثاـل

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
مائـه وسـتة وأربعـون ألـف ( . جنيـه ١٤٦٥٥٥ بمبلـغ -/-/- ويسـتحق فـي ....رقـم : الرابع عشـر الشيك 

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
مائـه تسـعة وسـتون ألـف ( جنيـه ١٦٩٨٩٥ بمبلـغ -/-/- ويسـتحق فـي ....رقـم : الخامس عشـر الشيك 

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي ) وثمانمائة خمسة وتسعون جنيه
مائـه وسـتة وأربعـون ألـف ( جنيـه ١٤٦٥٥٥ بمبلـغ -/-/- يسـتحق فـي ....رقـم :  عشـر سـادسالشيك ال

 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
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مائــه وســتة وأربعــون ألــف ( جنيــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/- يســتحق فــي ...رقــم : عشــر الشــيك الســابع 
 .وف من حساب المدعيمسحوب ومصر) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها

مائــه وســتة وأربعــون ألــف ( جنيــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/-يســتحق فــي ... رقــم : الثــامن عشــر الشــيك 
 .مسحوب ومصروف من حساب المدعي) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها

ماـئـه ثالثــة وأربعــون ألــف ( جنـيـه ١٤٣٨٨١ بمبلــغ -/-/-يســتحق فــي .... رقــم : عشــر الشــيك التاســع 
 .مسحوب مصروف من حساب المدعي ) احد وثمانون جنيه وثمانمائة و
مائـــه ثالثـــة وأربعـــون أـلـــف ( جنـيـــه ١٤٣٨٨١ بمبلـــغ -/-/-يســـتحق فـــي .... رـقـــم : الشـــيك العشـــرون 

 .مسحوب مصروف من حساب المدعي ) وثمانمائة واحد وثمانون جنيه 
مائــه ثالثــة وأربعــون ( جنيــه ١٤٣٨٨١ بمبلــغ -/-/-ســتحق فــي ي.... رقــم : الواحــد والعشــرون الشــيك 

 .مسحوب مصروف من حساب المدعي ) ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيه 
ماـئـه ثالثـة وأربعـون أـلـف ( جنيـه ١٤٣٨٨١ بمبلـغ -/-/- ويســتحق .... رقـم :الـثـاني والعشـرون الشـيك 

 .مسحوب مصروف من حساب المدعي ) وثمانمائة واحد وثمانون جنيه 

 ملا كان ذلك 
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 وهذا ما يقطع 
 وجود  مجرد-/-/-وأن وجودها بالعقد المؤرخ قانونية لها علي عين التداعي بانعدام أي صفة  

 .صوري ال يستند ألي حق 

 رابعلشاهد الا

 الثابت من األوراق ومن العقد سند الدعوى أنه قد بلغ أن

 ورقه مت التوقيع عليها بأكملها من ممثل ١٣عدد صفحاته 

الشركة ومن املدعي دون املدعي عليها التي مل تقم 

األمر الذي يؤكد أن .. بالتوقيع أال علي الورقة األخرية 

 . مبجلس العقد كان مل تكن كطرف أصيل فيه وجودها
بوصفه بائع ..  يتضح أن ممثل الشركة المدعي عليها الثانية -/-/-المؤرخ عقد البيع بمطالعة  
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 .بوصفه مشتري وهكذا فعل المدعي ) ..  ورقة١٣(قام بالتوقيع علي كل ورقة من ورقات العقد .. 

 أما املدعي عليها األويل 
ترية حقيقية وفعليه ، ولكون أسمها قد ورد بذلك العقد علي نحو صوري ولكونها ليست مش 

فهي ومعها المدعي ومعهما الشركة البائعة لم يهتم أحد بأن توقع علي كل ورقات .. وغير حقيقي 

حيث يعد إقرارا صريح من المدعي عليها األولي .. وهذا في ذاته دليل دامغ علي الصورية .. العقد 

 .نسبة لعين التداعي بصورة وصفها بال

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣وحيث نصت املادة .. هذا 
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  علي أن ١٠٤كما نصت املادة 

 .اإلقرار حجه قاطعة علي المقر  
 وص تواترت أحكام النقض علي أن صويف هذا اخل
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 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٨الطعن رقم ( 
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٨١الطعن رقم (
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
عة من شأنها أن تنتج صده أثار اإلقرار هو اعتراف شخص بواق

قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلي اإلثبات بدليل أخر 

وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجه علي المقر ألن فيه 

 .معني االلتزام اختيارا ويصدق اإلنسان فيما يقر به علي نفسه 

 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 
الورقـــة األخيـــرة فقـــط مـــن العقـــد رغـــم توقيـــع بـــاقي بتوقيعهـــا علـــي كانـــت المـــدعي عليهـــا األولـــي  و 

وقـد تضـافر ذلـك مـع عـدم .. بصورية وضعها في ذلك العقد تعتبر قد أقرت األطراف علي جميع ورقاته 

 .ليؤكد أن الدعوى الراهنة اتفقت مع الواقع والقانون ثبوت سدادها ثمة جنيه واحد من الثمن 
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 امسالشاهد اخل

فإن الثابـت أن املـدعي عليهـا .. عالوة علي مجيع ما تقدم 

األويل ـلـيس ـلـديها أو ـهلـا ـمـن اـملـال ـمـا تـسـتطيع مـعـه أن 

ـيال الـتـداعي  وذـلـك يؤـكـد ـصـورية .. تـشـرتي نـصـيب يف ـف

 . سالف الذكر -/-/-وضعها يف العقد املؤرخ 
منـذ ـحـوالي سـتة ـسـنوات محـل التـداعي  أن ثمـن الـفـيالأوراق الـدعوى الراهنـة  فالثابـت مـن ـخـالل 

) .. ثالـثـة ملـيـون وماـئـه وســبعون أـلـف وماـئـه خمســة وعشــرون جنـيـه( جنـيـه ٣١٧٠١٢٥ـكـان مبـلـغ ـقـدره 
فإنـه يجـب أن يكـون فـي هـذه الفـيال إذا كانـت شـريكة بحـق النصـف أن المدعي عليه األولي وهذا يعني 

 .لها مال يفوق المليون ونصف المليون جنيه 

 ستحيل علي املدعي عليها األويلوهو أمر ي
وليس أدل علي .. مثل هذا المبلغ حتى تفكر في المشاركة في ملكية هذه الفيال فهي ال تملك  

 .ذلك من أن المدعي هو المسدد لكامل ثمن الفيال سواء المقدم أو األقساط 

 وبذلك 
اء علي نحو صوري  ج-/-/-تأكد يقينا أن ورود اسم المدعي عليها األولي بالعقد المؤرخ  

 .يخالف الحقيقة 

 سادسالشاهد ال

أن كاـفـة املكاتـبـات واملراـسـالت .. أـضـف إيل ـمجـاع ـمـا تـقـدم 

وإفادات السداد الصادرة عن الشركة املـدعي عليهـا الثانيـة 

تصـدر باسـم املـدعي وذلـك .. بشأن الفـيال حمـل التـداعي 

ـة  ـيال واملســدد لكاـف ـي للـف ـي والفعـل ـك احلقيـق ـه املاـل لكوـن

 .حقاتها مست

يتأكد .. المقدمة من المدعي تأكيدا ألحقيته في إقامة دعواه الراهنة  من خالل مطالعة المستندات 

بخصوص الفيال ) المدعي عليها الثانية..(أن كافة المكاتبات الصادرة عن الشركة المالكة األصلية 

لك األوحد الحقيقي لها باعتباره الما.. تصدر باسم المدعي وتوجه إلي المدعي .. محل التداعي 

 .والمسدد لكافة أقساطها 
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 وهو ما يؤكد
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 سابعالشاهد ال

ويل مل تتحرك وتطلب اخللع من املـدعي أن املدعي عليها األ

ـاط  ـل األقـس ـداد كاـم ـك ـس ـي وـش ـه عـل ـت أـن ـدما أيقـن إال بـع

وهـذا مـا يؤكـد سـوء .. املستحقة علي الفيال حمل التـداعي 

 .النية لدي املدعي عليها األويل 
يتضح أن نهاية األقساط ..  المقدمة من المدعي وكافة الشيكات -/-/-المؤرخ من خالل العقد  

وحيث أن المدعي عليها األولي  .....حقة علي العين محل التداعي في غضون العام الحالي المست
 . بإقامة دعوى الخلع من المدعي.....فقد بادرت في مستهل العام الحالي .. تعلم ذلك يقينا 

 وهو ما يقطع بسوء نية املدعي عليها األويل
.. لبت التطليق من المدعي خلعا حتى طوشيكا حتى بات سداد كامل األقساط فقد انتظرت  

وهو ما يؤكد أنها تعلم يقينا أن وضعها علي العين محل التداعي .. لتحصل منه علي ما ال تستحق 
 .صوري يخالف الحقيقة والواقع 

 ملا كان ذلك 
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.. وجود مانع أدبي حال دون حصول املدعي علي ورقة ضد من املدعي عليها األويل : ثانيا 

، فضال عن أنه أقدم علي إيراد امسها وقد متثل هذا املانع يف أنها زوجته وأم أوالده 

 !!!!!!!!!!فكيف حيصل منها علي ورقة ضد ؟.. علي سبيل ا�املة هلا 

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

 .ي دليل كتابي  إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عل-أ
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 . إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي ال يد له فيه -ب

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
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 )١٧/٥/١٩٩٨ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٥٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ي بقيــام المــانع األدبــي لتبريــر الحصــول علــي الــدليل الكتــابي فــي األحــوال التــي يوجبــه رالتحــ

التمسك بهـا أمـام محكمـة الموضـوع ومـن ثـم فـال القانون إلثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب 

 .يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض 

 )١٦/١١/١٩٦١ ق جلسة ٢٥ لسنة ٦٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 كـان المـدعي -/-/-ه وقت تحريـر عقـد البيـع المـؤرخ أنوكان الثابت من خالل أوراق التـداعي 

الـذي األمـر ) أو هكـذا أظهـرت لـه (علـي وفـاق وحـب ووئـام وكانـا .. متزوج من المدعي عليها األولـي 
نحـو كتابـه اسـم المـدعي عليهـا معـه فـي العقـد فـي خانـه المشـتري إلدخـال السـعادة علـي دفع المدعي 

 .قلبها ويشعرها باألمان 

 وإزاء هذه املشاعر والروابط األسرية 
كان من المستحيل أدبيا علي المدعي االستحصال 

 وواضحة بأن وضع المدعي ضد صريحةعلي ورقة 

عليها األولي علي عين التداعي صوري ومخالف 

 .للحقيقة 

 ومن ثم 
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هـي .. ولعله من أهم األدلة علي أحقية املدعي يف طلباته ويف إقامة دعـواه الراهنـة : ثالثا 

 :وهي كالتايل .. املستندات الدامغة املقدمة من املدعي أمام عدالة اهليئة املوقرة 

 املستند األول 
والـذي تـم إقحـام .. عـين محـل التـداعي عـن اللصالح المدعي  .....عقد البيع الصادر من شركة 

ــه  ــي فـي وحـيــث تعـــددت دالئـــل ومظـــاهر ) .. بشـــكل صـــوري صـــوريه مطلقـــة(اســـم المـــدعي عليهـــا األوـل
 :وذلك علي النحو التالي .. الصورية فيما تضمنه ذلك العقد من ورود اسم المدعي عليها األولي 

 الدليل األول
و القــائم بســداد كامــل المبــالغ المســتحقة علــي عــين أن الثابــت بــاألوراق والمســتندات أن المــدعي هــ

ذلــك أنــه أصــدر بهــذه المبــالغ جميعــا شــيكات اســتحقت .. التــداعي ســواء مبلــغ المقــدم أو مبــالغ األقســاط 
 .وسددت من مال المدعي دون سواه

 الدليل الثاني 
التوقيع عـلـي  مكــون ـمـن ثالـثـة عشــر ورـقـة ـقـام ممـثـل الشــركة البائـعـة ـبـذكورأن الثاـبـت أن العـقـد الـمـ

أمــا المــدعي عليهــا األوـلـي فـلـم توقــع .. وكــذا فعــل المــدعي إذ وـقـع عـلـي كــل ورقــة مـنـه .. كــل ورقــة منهــا 
البــائع (وهــذا دليــل قــاطع علــي أن الطــرفين األصــليين فــي هــذا التعاقــد .. ســوي علــي الورقــة األخيــرة فقــط 

ن وجــود اســم المــدعي عليهــا األولــي وأ.. همــا الشــركة المــدعي عليهــا الثانيــة ، والمــدعي فقــط ) والمشــتري
 .بالعقد قد تم علي نحو صوري دون ترتيب ثمة حقوق أو التزامات 

 الدليل الثالث 
شــيك بالمـبـالغ ) ٢٢( والتوقـيـع علـيـه ـتـم توقـيـع عــدد ذكورأـنـه فــي ذات توقـيـت تحرـيـر هــذا العقــد المــ
رة بمعرـفـة المــدعي وموقعــه وهــذه الشــيكات جميعــا محــر.. المســتحقة عـلـي عــين الـتـداعي عــن كامــل ثمنهــا 

فـي حـين لـم ..  وبالفعـل تـم صـرفها مـن هـذا الحسـاب .....منه ومسـحوبة علـي حسـابه البنكـي لـدي بنـك 

توقع المدعي عليها األولي أي من هذه الشيكات ولـم تسـدد أي منهـا األمـر الـذي يقطـع بانعـدام وجـود 

مـن ال يـؤدي االلتزامـات لـيس لـه الحـق ف.. أي حقوق لها علي عين التداعي لعـدم الوفـاء بااللتزامـات 

 .في المطالبة بالحقوق 

 الدليل الرابع 
أن المــدعي عليهــا األولــي لــيس لهــا مــال تســتطيع مــن خاللــه ســداد ثمــن هــذه الفــيال الــذي تجــاوز 

 .الثالثة مليون جنيه أو حتى جزء منه 
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 ملا كان ذلك 
لـم ذكور عاليـه ليها األولي بالعقـد المـومن جملة هذه الدالئل يتجلى ظاهرا أن ورود اسم المدعي ع

ٕـيــأت عـلــي ســـبيل الحقيـقــة أو لتكـــون مالـكــه لنصـــف عـــين الـتــداعي وانمـــا جـــاء عـلــي نحـــو صـــوري صـــورية 
 .مطلقة بما يقطع بأحقية المدعي فيما يربوا إليه من طلبات 

 املستند الثاني 
عي ـبـدءا ـمـن مبـلـغ الـتـي تمـثـل قيمتـهـا ثـمـن الـعـين مـحـل الـتـداشــيك ) ٢٢(الشــيكات الـبـالغ عــدده 

 .المقدم حتى قيمة األقساط المستحقة 

 والثابت من هذه الشيكات 
ولم توقع المدعي عليها األولي علي ثمة أن المدعي هو المحرر والموقع لجميع هذه الشيكات : أوال 

شيك منها مما يؤكد أنها غير ملتزمة بأي التزامات تخص عين التداعي ومن ثم ليس لها أي 
 .حقوق 

سيسددها  بما يقطع بأنه .....لدي بنك أن هذه الشيكات جميعا مسحوبة علي حساب المدعي : نيا ثا
 . ماله من حر

ومن ماله الخاص ولم تقوم المدعي أن جميع هذه الشيكات قد تم سدادها من جانب المدعي : ثالثا 
 .عليها األولي بسداد جنيه واحد من هذا الثمن 

 ومن ثم يضحي ظاهرا 
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 املستند الثالث 
عــن ) مرفــق بــه ترجمــة معتمــدة(ات دبــي الــوطني أصــل كشــف حســاب المــدعي لــدي بنــك اإلمــار

ثابت من خالله كافة المبالغ التي كان المدعي يقوم بتحويلهـا إلـي بنـك  -/-/- حتى -/-/-الفترة من 

HSBC وذلك لسداد الشيكات المستحقة علي العين محل التداعي  ..  القاهرة– مصر. 

وهو األمر الذي يؤكد احلقائق اآلتية  
مــن حســاب أن كافــة الشــيكات والمســتحقة علــي العــين محــل التــداعي قــد تــم ســدادها : ي الحقيقــة األولــ

 . وتم خصمها من رصيده دونما ثمة تدخل من المدعي عليها المدعي
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 مـن ثمـن الفـيال محـل التـداعي أو أقسـاطها أي مبـالغ لم تسددأن المدعي عليها األولـي : الحقيقة الثانية 
 مــا هــو إال وجــود -/-/-بالعـقـد الخــاص ـبـالفيال والـمـؤرخ وهــو ـمـا يقطــع أن ورود اســمها .. 

 .صوري 
أن الغـرض واألسـاس الـذي جعـل المـدعي يضـع اسـم المـدعي عليهـا األولـي بـذلك العقـد : الحقيقة الثالثة 

أمـا وأن سـعت المـذكورة نحـو  .. إظهـار حبـه وتقـديره لهـافـأراد بـذلك .. أنها كانـت زوجتـه 
فـال يعقـل أن .. مر الذي يجعلها غير مسـتحقة ألي تقـدير األ.. التطليق خلعا من المدعي 

 .يقابل الجميل بالنكران 

 هو األمر و
 .الذي يؤكد أحقية المدعي في جملة طلباته المذيلة بها صحيفة الدعوى الراهنة

 املستند الرابع 
يتضــمن كاـفـة حرـكـات الحســاب ـمـن ســحب أو إـيـداع أو .... كشــوف حســاب المــدعي ـلـدي بـنـك 

 .ت صرف شيكا

 وثابت من هذه الكشوف 
 .هو الحساب الخاص المدعي..... أن الحساب رقم  -١

ـقـد ـتـم ـسـدادها ـمـن ـهـذا الحـسـاب وـتـم أن كافـة الشــيكات واألقسـاط المســتحقة علـي عــين التـداعي  -٢

 .خصمها من رصيده 
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 وهو األمر 
اـلــذي يجعـــل اـلــدعوى الراهـنــة قائمـــة عـلــي ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع والـقــانون جـــديرة ـبــالقبول شـــكال 

 وموضوعا 

 املستند اخلامس 
لـدي محكمـة األسـرة .. ولـي ضـد المـدعي صحيفة دعوى الخلـع المقامـة مـن المـدعي عليهـا األ

 .بالساحل 
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 والثابت من خالهلا 
 المســتحقة عـلـي الـفـيال ـمـا أن اقـتـرب الـمـدعي ـمـن ســداد كاـمـل األقـسـاطأن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي  �

ظنـا منهـا بأنهـا سـوف حتى هداها تفكيرها إلي إقامة هـذه الـدعوى  .. من حر مالهمحل التداعي 

 ) .نصف الفيال محل التداعي (تحصل علي ما ليس بحق لها

 إال أنهــا حـتـى اآلن ـلـم يفصــل فيهــا حـيـث أن .....مســتهل عــام أن هــذه اـلـدعوى رغــم إقامتهــا ـفـي  �
 .تعجز عن إثبات ادعاءاتها المسطرة في تلك الدعوى المدعي عليها األولي 

مـدعي  الـذي انتهجتـه الكشفت للمدعي الجحود ونكـران الجميـلأن هذه الدعوى طي هذه الحافظة  �
 .عليها األولي معه وادعائها في حقه بما ليس فيه طمعا فيما لديه 

انعقاد كافة أركان عقد البيع يف حق املدعي وعلي األخص ركن الثمن الذي ثبت من : رابعا 

خالل األوراق واملستندات أنه املسدد لكامل الثمن دون سواه ، ويف املقابـل مل ينعقـد 

عي عليها األويل وعلي األخـص ركـن الـثمن فهـي مل أي من أركان البيع يف حق املد

 .تسدد منه جنيها واحدا

  من القانون املدني عقد البيع بأنه ٤١٨فقد عرفت املادة .. بداية 
 .في مقابل ثمن نقديأو حقا ماليا أخر أن ينقل للمشتري ملكية شيء عقد يلتزم به البائع البيع  

 ومن صريح هذا النص 
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 ويف ذلك قررت حمكمة النقض بأن 
ولكن البائع ال يقصد في عقد البيع هو الثمن الذي يذكر مناسبا لقيمة المبيع الثمن الصوري  

ال ذلك وبوهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه ، ن البيع غير جدي ، فيكواقتضاءه من المشتري 

دم إفراغها في الشكل لع، وتبطل الهبة عقدا ساترا لهبه لعدم اكتمال أركانه أيضا أن يكون يصلح 

 .الرسمي 

 )٢٠١٣/-/-١ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (
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 كما قررت بأن 
بغير معقب من محكمة توافر ركن الثمن في عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع  
 .تخالصها له سائغمادام اسالنقض 

 )٦/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٧٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتجلى ظاهرا وبتطبيق كافة المفاهيم القانونية والقضائية أنفة الذكر علي واقعات النزاع الماثل  

أنه القائم بسداد كامل الثمن ذلك أن الثابت .. في حق المدعي بكافة أركانه وشرائطه انعقاد البيع 

ومرورا بكافة بدءا من المقدم ) المدعي عليها الثانية(لمستحق علي عين التداعي لصالح الشركة البائعة ا
ومن ثم .. كافة الشيكات المسحوبة والمصروفة من حساب المدعي  والمقدم بشأنها األقساط المستحقة

 فقط فيما بين الشركة البائعة وبين المدعي فإن عقد البيع قد انعقد صحيحا ونافذا 
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 وهو األمر الذي يؤكد
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 ملا كان ذلك 

��א���s��������sא)و�������������s���sHم����s&��sو� �א��sHن��s:����sن�א���Js��>

���s	�����sو:�ن�א

�V�f�S-�א
+�א���א�����������"eא?N−/−/−������R?S
8.-����6و������2-�א��!���و}د�0ل�א��

�������2Hو������?Q
��א
8_��א
א��Yوذ!+�$��א��
���وא����M�Y..�وא.Y�9��$�4��!��sو�ن��..�و�#��!#"�
���������������������sF'�s��j�sO�<��	sQ&��s�4���Mو:dsא�� s!אن�?.#
د�وאE~א�rو��ze��aא�"!�!��JS8.&

���������4!�����و��.א
	Hf��א
��:�ن��� �א�����

 األمر الذي دفعه 
نحـــو إقامـــة دعـــواه الراهـنــة الـتــي تتفـــق مـــع الشـــرع والقـــانون والمســـتندات بمـــا يجعلهـــا وبحـــق جـــديرة 

 .بالقبول شكال وموضوعا 
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 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه 

 :يلتمس املدعي من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 : اصليا 

 .بها صحيفة افتتاح الدعوى بالطلبات المذيلة 
 :احتياطيا 
أن ورود إلثبات ومنها البينة وشهادة الشهود بت المدعي بكافة طرق اليثإحالة الدعوى للتحقيق  

وأن جاء علي نحو صوري صورية مطلقة ،  -/-/-بالعقد المؤرخ اسم المدعي عليها األولي 
 .حال دون حصول المدعي علي ورقه ضد تثبت هذه الصورية مانع أدبي ثمة 

 سبيل االحتياط الكلي وعلي 

نـدب مـن لدنـه خبيـرا مختصـا تكـون مهمتـه اإلطـالع وزارة العـدل ليإحالة األوراق إلي مكتب خبـراء  
األوـلـي ـبـالعين الـمـدعي عليهـا  لبـيـان عالـقـةعلـي أوراق الـتـداعي ومـا عســي أن يقدمـه ـلـه الخصـوم 

أي جـزء مـن ثمنهـا لـدي الشـركة المالكـة األصـلية أو لـدي سـددت وعمـا إذا كانـت محل التـداعي ، 
الثانيـة إلثبـات عـدم تعاملهـا تمامـا مـع المـدعي المـدعي عليهـا واالنتقال للشـركة .. أي من البنوك 
الحســـاب المرفـقــة مـلــف الـتــداعي والشـــيكات مـــن حـيــث المـبــالغ ولمراجـعــة كشـــوف عليهـــا الثانـيــة ، 

والتواريخ وبيان مدي تطابقها علي األقساط المسددة من المدعي إلي الشركة المدعي عليها الثانيـة 
 .من عدمه 

 .الراهنة وصوال لوجه الحق فيها وبالجملة بحث كافة عناصر الدعوى  

 وكيل المدعي             
 

    المحامي                 
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 املوضوع 
 . اقتصادية القاهرة ق.. لسنة .... تظلم من أمري  تقدير الرسوم الصادرين عن الدعوى رقم  

 الوقائع 
قد أقامـه بـداءة بموجـب تقريـر أودع  .. ...../ تخلص واقعات التظلم الماثل في أن المتظلم السيد 

 تظلما من أمري تقدير الرسوم سالفي الذكر .. إدارة المطالبة بالمحكمة القاهرة االقتصادية 

 أسباب حاصلها استنادا علي وذلك 
 .المغاالة في تقدير الرسوم والخطأ في التقدير  -

 .تقسيم المبلغ وتحديد نصيب كل من المحكوم عليهم عدم  -

 .الحكم لم يصبح نهائيا بعد للطعن عليه بطريق النقض  -

 هذا 
بإدخـال خصـوم جـدد فـي هـذا ) ...../ السـيد (قام المتظلم .. وأبان تداول التظلم الماثل بالجلسات  
  ....../ منهم المتدخل الحالي السيد .. التظلم 

 كما قام األخري 
 :موجب صحيفة أودعت قلم كتاب ذات المحكمة بالتدخل هجوميا في التظلم الراهن بغية الحكم ب 
 : اصليا 
 .بقبول تدخله شكال  -١
 ...../المــدعو(وـفـي الموضــوع بإلغــاء أمــري تـقـدير الرســوم فيمــا يخصــه مــع إـلـزام المــدين األصــلي  -٢

 . ق ..لسنة   .....بالرسوم المستحقة عن الدعوى رقم )  عن نفسه وبصفته

 :احتياطيا 
 المقـــامين أمـــام .... لســـنة .....، .... وقـــف الـــتظلم الـــراهن تعليقيـــا لحـــين الفصـــل فـــي الطعنـــين  

 .محكمة النقض طعنا علي الحكم الصادر بشأن أمري تقدير الرسوم 

 وذلك علي سند من أن 
 :اآلتي  ق الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم تخلص في .. لسنة ....واقعات الدعوى رقم  

بصــفته  (..../ ـقـام المــدعو.. بموجــب عـقـود ائتمــان الموضــحة تفصــال بصــحيفة الـتـدخل الهجــومي 
  .....بالحصول علي مبالغ مالية من بنك الشركة ) ....الممثل القانوني لشركة 
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 وحيث كان كال من املتظلم واملتدخل 
 .بنك المشار إليه فقد حررا عقود كفالة تضامنية للمذكور لدي ال.. شركاء للمذكور 

 وقد حترر فيما بني هؤالء الشركاء .. هذا 
 :عقد اتفاق تم التراضي واالتفاق من خالله علي العديد من األمور أهمها  

وأيلولـــــة حصصـــــهم إلـــــي ) ....(مـــــن الشـــــركة ) ومـــــنهم المـــــتظلم والمتـــــدخل( تخـــــارج جميـــــع الشـــــركاء -١
البـنـد الـثـاني مــن (ركة وديونهــا ومســتحقاتها اـلـذي ـبـات مســئوال عــن كاـفـة أعمــال الشــ.. ..../المــدعو

 ) .العقد
واعتبـرا ذلـك بمثابـة .. عن حصتهما بدون مقابل أو عوض مـادي ) المتدخل والمتظلم( تنازل الشركاء -٢

 .كافة التزامات وديون الشركة  .. ...../ تعويض مقبول لتحمل المدعو
 ) البند الرابع من العقد(

 الشــركاء المتخــارجين ـبـاتوا غـيـر مســئولين عــن أي دـيـون أو مســتحقات أو ـبـأن .. ...../  أـقـر المــدعو-٣
 .كفاالت قائمة للبنوك 

 ) البند الخامس من العقد(
 كما تعهد المذكور بأنه سيعمل جاهدا علي محـو كافـة االلتزامـات والكفـاالت المقدمـة للبنـوك والموقعـة -٤

 .من الشركاء المتخارجين 
 ) البند السابع من العقد(

بأنه في حالة رجوع أي من الدائنين سـواء البنـوك أو غيـره علـي أي مـن الشـركاء ..  كما أقر المذكور -٥
ـفـــإن لهــــذا الشــــريك الحــــق ـفـــي إقامــــة دعــــوى الضــــمان ضــــد .. المتخــــارجين بشــــأن دـيـــون الشــــركة 

 ....../المدعو

 م واملتدخل ظلومما تقدم ورغم انقطاع صلة املت

  بهذه الشركة وديونها والتزاماتها
 . المشار إليها سلفا ق... لسنة .... إال أنهما قد تم الزج بهما في الدعوى  

 ..../ فقد كان املدعو 
 :قد أقام الدعوى المشار إليها ضد البنك أنف الذكر بغية الحكم له  
 بمبـلــغ ....الصـــادر مـنــه والمســـحوب عـلــي بـنــك ....بوقـــف صـــرف الشـــيك رقـــم .. بصـــفة عاجـلــة  -

 ) .ني وخمسمائة ألف دوالر أمريكيمليو( دوالر ٢٥٠٠٠٠٠

 .وفي الموضوع بإلزام البنك بتقديم كشوف حساب لبيان المعامالت  -
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 وأبان تداول هذه الدعوى باجللسات 

  -/-/–وجبلسة 
 جنيـه ١٣٣٨٧٨٠٨ر١٩بـأداء مبلـغ  .. ...../ أقام البنك المشار إليـه دعـوى فرعيـة بـإلزام المـدعو 

 ) .ة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية جنيه وتسعة عشر قرشثالثة عشر مليون وثالثمائة سبع(

  -/-/-هذا وجبلسة 

 قام البنك ذاته بإدخال كال من 
 .بشخصه كضامن  .. ...../ السيد  -١
 .بشخصه كضامن  .. ...../ السيد  -٢

 .بشخصه كضامن .. المتدخل  .. ..../ السيد  -٣

 .بشخصه كضامن .. المتظلم  .. ...../ السيد  -٤

 املتدخل وحيث مثل 

واثـبـــت للمحكمــــة الـتـــي تباشــــر اـلـــدعوى المشــــار إليهــــا بأـنـــه ـقـــد  

أكـد  .. ...../ تخارج من الشركة وأن ثمة إقرار صـريح مـن المـدعو

 من خالله بأنه يتحمل كافة المديونيات للبنك المشار إليه وغيره 
 إال أن عدالة احملكمة مصدرة احلكم املتظلم من رسومه

 : باآلتي -/-/-قضت بجلسة و.. التفتت عن ذلك كله  

 حكمت احملكمة 
) .. وـمـــــنهم المـتـــــدخل والمــــــتظلم(والخصــــــوم الـمـــــدخلين ) ...../ الـمـــــدعو(ـبـــــإلزام الـمـــــدعي أصــــــليا  

ثالثــة عشــر مليــون وثالثمائــة وثمانيــة وســبعون ألــف وثمانيــة وثمــانون (بالتضــامن فيمــا بيــنهم بــأداء مبلــغ 
 ضامن فيما بينهم وألزمتهم المصاريف بالت) جنيه وتسعة عشر قرش

 وحيث مل يرتض املتدخل واملتظلم 

هــذا القضــاء فقــد طعنــا عليــه بطريــق الــنقض بموجــب الطعنــين 

 التداول ولم يفصـل طيق اللذين ال يزاال ..  لسنة .....،....رقمي 
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 .فيهما بعد 
 وعقب ذلك

مشــار إليهــا أقــام المــتظلم تظلمــه الماثــل طعنــا علــي أمــري تقــدير الرســوم الصــادرين عــن الــدعوى ال
 .لألسباب السابق اإلشارة إليها

 ومن ثم 
فـقــد ـقــام الـمــتظلم .. فقــد أـمــرت عداـلــة المحكـمــة بإدخــال ـبــاقي الملـتــزمين ـمــن أـمــري تقــدير الرســـوم 

  ...../ بإدخالهم ومن بينهم المتدخل الهجومي 

 ورغم ذلك 
اب هـذا القضـاء بطـالن وقد شـ.. فقد أصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا بإحالة التظلم للخبراء  

فــي ) أو غـيـره مــن المــدخلين (...../ واضــح لوجــود نـقـص جســيم ـفـي أســماء الخصــوم لعــدم إـيـراد المــدخل 
 .هذا القضاء 

 علي حنو أعجزه عن املثول أمام السيد اخلبري وإبداء دفاعه 
 .نفسه بل وفي غيبه المتظلم .. ٕواذ باشر السيد الخبير المأمورية في غيبة الخصوم المدخلين  

 وانتهي إيل نتيجة باطلة ال تواكب صحيح الواقع والقانون 

 هذا وإزاء مجاع ما تقدم 
فقد اضطر المتدخل نحو المثـول أمـام المحكمـة وطلـب قبـول تدخلـه هجوميـا حتـى يتسـنى لـه إبـداء  

 .دفاعه ودفوعه بخصوص هذا التظلم 

 وبالفعل 
 ...../ أعلنـت قانونـا تـدخل هجوميـا السـيدوبموجب صحيفة.. صرحت له عدالة المحكمة بالتدخل  

والتي جاءت في مجملها مواكبه لصحيح الواقع وصريح القـانون .. مبديا الطلبات السابق اإلشارة إليها .. 
وذـلــك علــي النحــو اـلــذي نشــرف ببيانــه تفصـــيال .. علــي نحــو يجـعــل تدخلــه هــذا مقـبــوال شــكال وموضــوعا 

 :وتأصيال في دفاعنا التالي 
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  الدفاع

خبصوص قبول التدخل الـراهن شـكال لثبـوت مصـلحة املتـدخل لكونـه أحـد احملمـل : أوال 

 عليهم الرسوم املتظلم منها 

 من قانون املرافعات على أنه....١بداءة فقد نصت املادة 
ً     يجوز لكـل ذي مصـلحة أن يتـدخل فـي الـدعوى منضـما ألحـد الخصـوم أو طالبـا الحكـم لنفسـه بطلـب  ً

  . ىمرتبط بالدعو
 ي فـــهويكـــون التـــدخل بـــاإلجراءات المعتـــادة لرفـــع الـــدعوى قبـــل يـــوم الجلســـة أو بطلـــب يقـــدم شـــفاه

  .  محضرها وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعةي حضورهم ويثبت فيالجلسة ف

 ملا كان ذلك 
البين وحيث أن الثابت أن المتـدخل هـو أحـد المخـاطبين بـأمري تقـدير الرسـوم المـتظلم منهمـا والمطـ

تضــمنت تدخلــه هجوميــا فــي ..  تقــدم المتــدخل بصــحيفة معلنــه قانونــا -/-/-وحيــث أنــه بجلســة .. بهمــا 
األمر الذي يضحي ظاهرا أن كافة اإلجراءات القانونية قد روعيت في التـدخل الماثـل بمـا .. التظلم القائم 

 .يجعله مقبوال شكال 

 من حيث موضوع التدخل : ثانيا 

ذ أمـري تقـدير الرسـوم حمـل الـتظلم املاثـل أو املتـدخل هجوميـا فإنه ال جيوز تنفي

 لألسباب اآلتية 

أن احلكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم مل يصبح نهائيا بعد ذلـك أنـه : السبب األول 

وهـي حمكمـة الدرجـة الثانيـة بالنسـبة هلـذا احلكـم (مطعون عليه بطريق الـنقض 

مل يـتم الفصـل يف الطعنـني املقـامني عنـه و) لصدوره ابتداء من حمكمة استئنافية

 .حىت اآلن 

 بداية 
إال أنـه اسـتثناء مـن .. فـإن القاعـدة العامـة التـي ال مـراء فيهـا وال تأويـل أن التقاضـي علـي درجتـين  

 .. هذه القاعدة 

 قد نص يف مادته السادس يف ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠فقد نص قانون احملاكم االقتصادية رقم 

 فقرتها األخري أن 
وتخــتص الــدوائر االســتئنافية فــي المحــاكم االقتصــادية ، دون غيرهــا ، بــالنظر ابتــداء ........... 
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في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقـرة السـابقة إذا جـاوزت قيمتهـا خمسـة ماليـين جنيـه 
 .أو كانت غير مقدرة القيمة

  منه علي أن ١١كما نصت املادة 
لصــــادرة ـفـــي مــــواد الجناـيـــات والجــــنح واألحكــــام الصــــادرة ابـتـــداء مــــن اـلـــدوائر فيمــــا عــــدا األحكــــام ا 

االستئنافية بالمحكمـة االقتصـادية ال يجـوز الطعـن فـي األحكـام الصـادرة مـن المحكمـة االقتصـادية بطريـق 
 .النقض 

 ومبفهوم املخالفة هلذا النص 
القتصـــادية ال يطعـــن عليهـــا إال فـــإن األحكـــام الصـــادرة ابتـــداء مـــن الـــدوائر االســـتئنافية بالمحكمـــة ا 

 .بطريق النقض 
 .ومحكمة النقض هنا تكون محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لهذه األحكام 

 ملا كان ذلك 

  ق دستورية قد قضت ١٨ لسنة ....١وكانت احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم 
 الخـــاص بالرســـوم ١٩٤٤ لســـنة ٩٠ ـمــن الـقــانون رـقــم ١٤بـعــدم دســـتورية الفـقــرة الثانـيــة مـــن المـــادة  

القضــــائية ورســــوم التوثيــــق فــــي المــــواد المدنيــــة وذلــــك فيمــــا تضــــمنته مــــن أن الطعــــن فــــي الحكــــم بطريــــق 
 .االستئناف ال يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها

 ومفهوم املخالفة أيضا هلذا احلكم 
 بعــد صــدور حكــم مــن المحكمــة المطعــون أمامهــا عـلـي أـنـه ال يجــوز تحصــيل الرســوم القضــائية إال 

 .الحكم ويصبح نهائيا وواجبا النفاذ 

 ملا كان ذلك 
وفي الحالة الراهنة فإن محكمة النقض تعتبـر هـي محكمـة الدرجـة الثانيـة لألحكـام الصـادرة ابتـداءا  

م نهائية وواجبـة النفـاذ إال فال تصبح هذه األحكا.. ومن ثم .. من الدوائر االستئنافية للمحاكم االقتصادية 
 .بعد الفصل في الطعن بالنقض 

 هذا 
وحيث أن الثابت أن المتدخل والمتظلم في التظلم الراهن قد طعن كـال منهمـا علـي الحكـم الصـادر  

 . ق .. لسنة .... ، ....بشأنه أمر تقدير الرسوم أمام محكمة النقض وذلك بالطعنين رقمي 
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 ما بعدوهذين الطعنني مل يفصل فيه
ومن ثم لـم يصـبح الحكـم الصـادر بشـأنه أمـر تقـدير الرسـوم نهائيـا فـال يجـوز تحصـيل هـذه الرسـوم  

 .إال بعد الفصل في الطعنين سالفي الذكر 

 وهو ما يستوجب 
 .ولصدورهما قبل األوان .. إلغاء أمري تقدير الرسوم لعدم جواز تنفيذهما  

 أو علي أقل تقدير 
راهن تعليقـيــا لحـــين الفصـــل ـفــي الطعـنــين ـبــالنقض المشـــار إليهـمــا ســـلفا فإـنــه يجـــب وـقــف اـلــتظلم اـلــ

 .وصيرورة الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم نهائيا وواجب النفاذ 

عدم جواز الرجوع بالدين أو ملحقاتـه علـي الكفيـل إال بعـد الرجـوع علـي : السبب الثاني 

 أن قلم املطالبة قام بتنفيذ املدين األصلي وجتريده من كافة أمواله وحيث مل يثبت

.. أمري تقدير الرسوم حمل هذا التظلم علي املـدين األصـلي وجتريـده مـن أموالـه 

 األمر الذي ال جيوز معه التنفيذ علي الكفيل قبل املدين األصلي 

  من القانون املدني علي أن ٧٨٨نصت املادة فقد 
 .عه علي المدين ال يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده إال بعد رجو -١
الكفـيــــــــــــل  وال يجوز له أن ينفذ علي أموال الكفيل إال بعد تجريده المدين من أمواله ويجب علي  -٢

 .في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق 

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أنه 

ال يجــوز للــدائن أن يرجــع علــي الكفيــل وحــده إال بعــد رجوعــه  

 .لك علي المدين متي تمسك الكفيل بذ
 )ق٤٩ لسنة ٥٩٧ طعن رقم ٨/١٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
الشــارع قــد وكــل إـلـي المحكمــة الـتـي يقــدم الكفـيـل إليهــا دفعــه بتجرـيـد المــدين أمــر الفصــل فيمــا إذا  

كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفي بأداء الدين بتمامه ثم الحكـم بإيقـاف المطالبـة الحاصـلة 
 .للكفيل 

 )٩٣٧ سنة ص ٢٥ ق ٢ ج ٢١/١/١٩٢٧(
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 هذا 

  من القانون املدني علي أن ٧٨٩/١وإذ نصت املادة 
إذا طلــب الكفيــل التجريــد وجــب عليــه أن يقــوم علــي نفقتــه بإرشــاد الــدائن إلــي أمــوال المــدين تفــي  

 .بالدين كله 

 ملا كان ذلك 
يتضـح أن ..  الماثـل وبتطبيق جملـة المفـاهيم واألصـول القانونيـة سـالفة الـذكر علـي أوراق الـتظلم 

قلم المطالبة بالرسوم لم يقدم ما يفيـد أنـه قـام بـالرجوع علـي المـدين األصـلي بهـذه الرسـوم المسـتحقة ابتـدءا 
لــيس هــذا فحســب بــل يجــب أن يقــوم الــدليل علــي أنــه قــد صــار تجريــد المــدين األصــلي .. وانتهــاء عليــه 

 .من جميع أمواله  .. ...../ المدعو

  ويف هذه احلالة فقط
 .يجوز الرجوع علي المتظلم أو المتدخل بوصف كال منهما كفيل للمذكور  

 أما وأن ذلك مل حيدث
األمـــر اـلــذي يوجـــب الحكـــم بعـــدم جـــواز تنفـيــذ أمـــري تـقــدير الرســـوم وتحصـــيلهما مـــن المـتــدخل أو  

سـتعداد المتظلم ألنهما محـض كفيلـين للمـدين األصـلي الـذي لـم يـتم الرجـوع إليـه وتجريـده مـن أموالـه رغـم ا
 ألصلي تفي بالدين والرسوم كاملة المتدخل والمتظلم نحو إرشاد قلم المطالبة بالرسوم إلي أموال المدين ا

عدم جواز إلزام املتدخل هجوميا مبصروفات الدعوى حمـل أمـري تقـدير : السبب الثالث 

افـة قد أقر صراحة بالتزامه دون سـواه بك) ...../ املدعو( األصلي الرسوم كون املدين 

أو ) أبـان اإلقـرار(مديونيات الشركة التي ختارج منها املتدخل سـواء كانـت احلاليـة 

 املستفيد 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣قد نصت ف
اإلقــرار هــو اعتــراف الخصــم أمــام القضــاء بواقعــة قانونيــة مــدعي بهــا وذلــك أثنــاء ســير الــدعوى  

 .المتعلقة بهذه الواقعة 

 ن ذات القانون علي أن  م١٠٤/١كما نصت املادة 
 .اإلقرار حجة قاطعة علي المقر  

 ويف ذلك استقر الفقه علي أن 
ٕاإلـقـرار هــو اعـتـراف الشــخص بحــق علـيـه ألخــر بقصــد اعتـبـار هــذا الحــق ثابـتـا ـفـي ذمـتـه واعفــاء  
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األخر من إثباتـه ومـن مقتضـي ذلـك أن مـن خصائصـه أنـه عمـل قـانوني إخبـاري يصـدر مـن جانـب واحـد 
ـبـة عمــل مــن أعمــال التصــرف ألـنـه اتجــاه اإلرادة نحــو إحــداث أـثـر ـقـانوني هــو ثـبـوت حــق فــي ويعتـبـر بمثا

 .ٕذمة المقر واعفاء المقر له من إثبات ذلك 
 ) وما بعدها ٥١٥ ص ١٩٨٣عز الدين الدناصوري الطبعة الثالثة / المستشار.. التعليق علي قانون اإلثبات (

 بأن يف أحكامها هذا عني ما قررته حمكمة النقض و
اإلقرار قضائيا كان أو غير قضائي يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبـات مـا  

يدعيه وهو بهذه المثابـة ينطـوي علـي تصـرف قـانوني مـن جانـب واحـد فيشـترط لصـحته مـا يشـترط لصـحة 
 .ة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأي عيب من عيوب اإلراد

 )١٥٦ ص ١٨ سنة ١٩/١/١٩٦٧نقض (
 )١٠١٩ ص ١٧ سنة ٥/٥/١٩٦٦نقض (
 )٢٠٤ ص ٢٠ سنة ١١/٣/١٩٦٩نقض (

  بأن يكما قض
اإلـقـرار غـيـر القضــائي إذا مــا ثـبـت بورـقـة عرفـيـة موقــع عليهــا مــن المـقـر كاـنـت هــذه الورقــة حجــة  

 .علي من صدرت منه فال يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها 
 )٣.... ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٠/٢/١٩٦٤نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم أنفة البيان علـي أوراق الـتظلم الماثـل السـيما اإلقـرار المقـدم مـن المتـدخل  

 والذي أقر صراحة من خالله بما هو نصه  .. ...../ هجوميا والممهور بتوقيع المدين األصلي 

 إقرار 
...  عائلية صادرة من مكتـب سـجل مـدني .... عائلية رقم  بطاقة...../ أقر أنا 

نني تسلمت نقدا كافة المبالغ المسـتحقة والقائمـة علـي الشـركاء المتخـارجين مـن بأ
 : وهم .....شركة 
  ....../ السيد  -١
  ...../ السيد  -٢

 ....../ السيد  -٣

كاملـــــة وهـــــي المبـــــالغ القائمـــــة لـــــدي البنـــــوك والغيـــــر والتـــــي تـــــم توقيـــــع الشـــــركاء 
لمتضــامنين الثالثــة المشــار إلــيهم علــي كفــاالت تضــامنية وأوراق تجاريــة لبنكــي ا
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 أو للغـيــر والموضـــحة ـبــالموقف المـــالي اـلــذي ـتــم ..... والمصـــرف .....الشـــركة 
إعــداده بمعرـفــة محاســـب الشــركة وبتصـــديق الشـــركاء المتضــامنين بالشـــركة وهـــذا 

 وال يحــق ـلـي الرجــوع فــي إـقـرار مـنـي ـبـذلك وأـنـا فــي كامــل لـيـاقتي الذهنـيـة والبدنـيـة
هذا اإلقرار تحت أي ظرف وأتعهد وألتزم بسداد هـذه المبـالغ فـورا عنـد طلبهـا مـن 

 .البنوك المشار إليها 
                                                      االسم 

                                                      التوقيع 

 ن ذلك ملا كا
هو المدين األصلي والذي أقر صـراحة  .. ...../ ان الواضح الجلي من هذا اإلقرار أن المدعووك 

 .ببراءة ذمة المتدخل من ثمة مبالغ تخص الشركة المتخارج منها وأي مبالغ أخري قد تترتب عليها 

 وهو ما كان يقتضي
..  المشـار إليهـا سـلفا ق. ..لسـنة .... إلزام المذكور منفردا بثمة رسوم قضائية بشأن الدعوى رقم 

 .وذلك بإقراره بأنه المسئول عن المبالغ المستحقة للبنك الدائن دون المتدخل أو المتظلم

 ومن ثم 
يتأكد لعدالة الهيئة الموقرة عدم جواز إلـزام الكفيـل بـأداء الرسـوم الخاصـة بالـدعوى التـي تسـبب فـي  

 .رفعها المدين األصلي 

 قد نصت علي أن قانون املدني  من ال٧٩٩املادة فإذا كانت 
كان له أن يحل محل الدائن في جميع مالـه مـن حقـوق قبـل المـدين ولكـن .. إذا وفي الكفيل الدين  

 إذا لم يوف إال بعض الدين فال يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين 

  علي أن ٨٠٠دة وكذا نصت املا
جــع عـلـي المــدين ســواء كاـنـت الكفاـلـة ـقـد عـقـدت بعلمــه أو بغـيـر علمــه ، للكفـيـل اـلـذي وـفـي اـلـدين أن ير

 .ويرجع بأصل الدين وبالفوائد وبالمصروفات 

 ومن ثم 
فإن كـان الثابـت ممـا تقـدم أن للكفيـل الحـق فـي الرجـوع علـي المـدين األصـلي بمـا سـدده مـن أصـل  

 .ين بالمصروفات وحده ابتداءا فمن باب أولي كان يجب إلزام المد.. للدين أو فوائده أو مصروفاته 
دفعـه .. السيما وأن لألخير مـال يفـي بقيمـة هـذه الرسـوم محـل أمـري تقـدير الرسـوم المـتظلم منهمـا  
حسـبما .. ولكن قلـم المطالبـة لـم يعمـل علـي الرجـوع إلـي المـدين األصـلي وتجريـده مـن مالـه أوال .. واحده 
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 .أوضحنا تفصيال في السبب السابق 

 ومن ثم 
 عدم جواز إلـزام المتـدخل بثمـة مبـالغ وذلـك إعمـاال لصـريح نصـوص القـانون ونفـاذا لإلقـرار يتضح 

  ....../ الممهور بتوقيع المدين األصلي المدعو

عدم جواز إلزام املتدخل باملصروفات كون البنـك الـدائن هـو مـن تسـبب : السبب الرابع 

نـت ضـامنة للمديونيـة يف املديونية وإضاعة الضمانات والتأمينات التـي كاخبطئه 

 وملحقاتها من رسوم ومصروفات 

  من القانون املدني علي أن ٧٨٤نصت املادة فقد 
 .تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات  -١
ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصـص لضـمان الـدين ولـو تقـرر بعـد الكفالـة وكـل  -٢

 .تأمين مقرر بحكم القانون 

  أنه فمن املستقر عليه نقضا 
 .ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات  

 ) ق٣٥ لسنة ٧٨ طعن رقم ٢٤/٦/١٩٦٩نقض (

 قضي بأن ويف هذا اخلصوص 
الطــاعن الــدائن هــو الــذي تســبب بخطئــه فــي ضــياع هــذا الضــمان الخــاص ـبـالمقرر بحكــم القــانون  

 بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات فإنه ال يكون قـد خـالف حكـم لدين الضريبة فإن ذمة الكفيل تبرأ
 . من القانون المدني ٧٨٤المادة 

 )ق٣٥ ص ٧٨ طعن رقم ٢٤/٤/١٩٦٩نقض (

 ملا كان ذلك 
 يتضـــح وبجـــالء أنهـــا تضـــمنت ...../ وكـــان الثابـــت مـــن عقـــود االئتمـــان المـــدين بقيمتهـــا المـــدعو 

إال أن البنك الـدائن قـد أضـاع هـذه الضـمانات ولـم .. مبالغ محلها اإلشارة إلي وجود ضمانات وتأمينات لل
بـمـــا يقطــــع بـبـــراءة ذمـــة الكفـيـــل بـقـــدر ـمـــا أضـــاعه اـلـــدائن ـمـــن هــــذه .. يتخـــذ اإلجــــراءات القانونـيـــة حيالهـــا 

 .الضمانات 

 الضمانات والتأمينات كالتايل تلك و
مليــــوني دوالر (دوالر  ٢٠٠٠٠٠٠ البالغــــة قيمتــــه -/-/- فــــي عقــــد االعتمــــاد المســــتندي المــــؤرخ  -١
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 . فهو مضمون ببضائع علي النحو الثابت بالبند الخامس منه) أمريكي

 البالغـة قيمتـه ثالثـة ماليـن وخمسـمائة أـلـف -/-/-وفـي عقـد االعتمـاد والتسـهيل االئتمـاني المـؤرخ  -٢
 .فهو مضمون بأوراق تجارية .. جنيه 

 وبرغم وجود هذه الضمانات 
عس عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونـيــة حـيــال اقتضـــاء حقوـقــه عـــن هـــذه إال أن البـنــك المـــدين ـقــد تـقــا 

 .الضمانات األمر الذي يجعل الكفيل ذمته مبرأة إذ أن البنك هو الذي أضاع الضمانات 

 هذا 

 ومن مجلة األسباب أنفة الذكر 
يتضح وبجالء تام قيام التـدخل الهجـومي وطلباتـه علـي صـحيح الواقـع وصـريح القـانون بمـا يجعلـه  

 .ديرا بالقبول شكال وموضوعا ج

التعليق علي تقرير اخلربة املودع بـأوراق هـذا الـتظلم والـذي جـاء خمالفـا للقـانون : ثالثا 

 أوجه  القصور التالية وباطال مبا جيدر االلتفات عنه وعدم التعويل عليه وذلك لتحقق 

يتضمن أمساء اخلصـوم  احلكم التمهيدي الصادر بإحالة األوراق للخرباء ملأن : وجه األول ال

يف الدعوى بالكامل وهو ما يبطل هذا احلكم الذي كان مـن شـأنه أن حجـب اخلصـم 

 املدخل عن احلضور مبأمورية اخلبري 

  من قانون املرافعات يف فقرتها األخرية علي أن ١٧٨حيث نصت املادة 
م وصـفاتهم وكـذا والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسـيم فـي أسـماء الخصـو

 .يترتب عليه بطالن الحكم .............. 

 ويف ذلك اخلصوص استقر قضاء النقض علي أن 
إذا صــدر الحكــم المطـعـون فـيـه مغـفـال عــن ديباجـتـه ومدوناـتـه اســم الطاعـنـة الثالـثـة إغـفـاال تاـمـا ـفـإن 

 جوهريـا مـن بياناتـه من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضـع الطاعنـة الثالثـة ويكـون الحكـم قـد أغفـل بيانـا
 .يترتب عليه بطالنه 

 )ق٤٥ لسنة ٧ طعن رقم ٢٣/٢/١٩٧٧نقض (

 كما قضي بأن 
وجـــوب أن يكـــون الحكـــم بذاـتــه مســـتكمال شـــروط صـــحته ، إغـفــال الحكـــم المطعـــون فـيــه بـيــان اســـم  
 . المستأنفين في ديباجته ، أثره بطالن الحكم ......
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 )٥٦٣ ق ص ٢٨ سنة ٢٣/٢/١٩٧٧نقض (

 لك ملا كان ذ
قــد أقامــه ابتــداءا ثــم أمرتــه المحكمــة  .. ...../ وكــان الثابــت أن أوراق الــتظلم الماثــل أن المــتظلم  

 .بإدخال باقي خصوم الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المتظلم منها 

 وبالفعل 
صـحيفة وذلـك بموجـب  .. ..../ قام المتظلم بإدخال باقي الخصوم ومنهم المتـدخل هجوميـا حاليـا  

 .أعلنت قانونا وقدمت لعدالة المحكمة 

 -/-/-ا احلكم التمهيدي املؤرخ إال أنها حال إصداره

األمــر اـلـذي أعاقــه ) ومــنهم المـتـدخل هجوميــا حالـيـا(أغفـلـت تمامــا ذكــر أســماء الخصــوم المــدخلين 
 .ٕالخبير وابداء دفاعه وتقديم ما تحت يده من مستندات / عن الحضور أمام السيد 

 بري وجعل اخل
وهو األمر الذي يبطل معه هذا الحكـم التمهيـدي .. يباشر المأمورية في غيبته وغيبة المتظلم ذاته  

فـــإن اـلــبطالن ينســـحب أـثــره إـلــي التقرـيــر تطبيقـــا .. ٕواذ أن تقرـيــر الخبـيــر مبـنــي عـلــي الحكـــم التمهـيــدي .. 
 .لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل 

د خال متاما ونهائيا مـن أي حبـث فنـي أو حماسـبي بـل فإن تقرير اخلبري ق: الثاني الوجه 

 .انصب علي حبث قانوني فقط هو ما خيرج عن نطاق اخلربة الفنية ويبطل التقرير 

 فإن القاعدة .. بداية 
أـنـه يجــوز الرجــوع إـلـي الخـبـراء ـفـي ـكـل المســائل الـتـي يســتلزم فيـهـا اســتيعاب نقطــة فنـيـة ال يســتطيع  

لـــب بـــه كالطـــب والزراعـــة والهندســـة والمحاســـبة والخطـــوط وغيرهـــا وال يجـــوز القاضـــي اإللمـــام بهـــا وال يطا
فــإذا تضــمن الحكــم الصــادر بنــدب خبيــر قاعــدة قانونيــة .. للمحكمــة أن تســرف فــي اســتعمال هــذا الحــق 

 .مجردة دون تطبيقها علي دافع الدعوى فإن تطرق الخبير إليها يبطل أعماله 

 ويف هذا املقام قررت حمكمة النقض بأن 
يجــوز للقاضــي أن يســتعين ـبـالخبراء ـفـي المســائل الـتـي يســتلزم الفصــل فيهــا اســتيعاب نـقـاط فنـيـة ال  

تشــملها معارفــه والوقــائع المادـيـة الـتـي يشــق علـيـه الوصــول إليهــا دون المســائل القانونـيـة الـتـي يفـتـرض فـيـه 
 .العلم بها 

 )٧٥٢ ص ٢٧ سنة ٢٤/٣/١٩٧٦نقض (
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 ملا كان ذلك 
المنتــدب قــد أورد فــي تقريــره بحثــا قانونيــا فــي قــانون الرســوم القضــائية ومــا إذا وكــان الســيد الخبيــر  

رغــم أنــه كــان يجــب عليــه إال يتطــرق إلــي المســائل .. كانــت الرســوم المقــدرة تتفــق مــع القــانون مــن عدمــه 
 تـتلخص القانونية ويتركها لعدالة المحكمة الموقرة فهي األقدر واألعلم بها منـه ويتفـرغ للمسـائل الفنيـة التـي

 :في األتي 
بيان عما إذا كان قلم المطالبة قام بالرجوع علي المدين األصلي القتضـاء الرسـوم منـه مـن عدمـه  -١

وـفـي الحاـلـة األوـلـي بـيـان هــل ـتـم تجرـيـد هــذا الـمـدين ـمـن كاـفـة أمواـلـه حـتـى يســتحق الرجــوع بعــد .. 
 .ذلك علي الكفيل من عدمه 

 لــدي البنــك الــدائن وأضــاعها بمــا يجعلــه مــتحمال ماهيــة الضــمانات والتأمينــات التــي كــان مرهونــة -٢
 .مسئولية ذلك وتبرأ ذمة الكفيل من الدين وملحقاته بقدر ما أضاعه الدائن من الضمانات 

 وغري ذلك من املسائل 
أمــا وأن تجــاوز .. الفنيــة التــي كانــت ســتعين عدالــة المحكمــة المــوقرة فــي الفصــل فــي هــذا الــتظلم  

األمـــر اـلــذي يبطـــل أعماـلــه .. ـنــي واســـتطال إـلــي بحـــث ـقــانوني ال يجـــوز ـلــه الســـيد الخبـيــر اختصاصـــه الف
 .ويجعلها والعدم سواء 

 ملا كان ذلك 
ومــن جمـلـة مــا تـقـدم يتجـلـى ظــاهرا لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة أحقـيـة المـتـدخل ـفـي طلباـتـه الـتـي جــاءت  

لمـتـدخل بتقــديمها مواكـبـه لصــحيح الواقــع وصــريح القــانون وأكــدت ذـلـك وعضــدته المســتندات الـتـي تشــرف ا
 :أمام عدالة المحكمة وهذه المستندات كالتالي 

 املستند األول 
المــــدين  (...../ وبــــين المــــدعو) وغيــــره مــــن الشــــركاء(عقــــد االتفــــاق المبــــرم فيمــــا بــــين المتــــدخل  
 : والذي تم االتفاق بموجبه علي ) األصلي

 ...../  حصصـهم إلـي المـدعووأيلولـة .. .....مـن شـركة ) ومنهم المتـدخل(تخارج جميع الشركاء  -١
 . وأن األخير هو الذي بات مسئوال عن كافة أعمال الشركة وديونها ومستحقاتها .. 

 ) البند الثاني من العقد (  
.. عـــن حصصـــهم فـــي الشـــركة بـــدون مقابـــل أو عـــوض مـــادي ) ومـــنهم المتـــدخل(تنـــازل الشـــركاء  -٢

 .لكافة التزامات وديون الشركة  ...../ واعتبروا ذلك بمثابة تعويض مقبول لتحمل المدعو
 ) البند الرابع من العقد(  



 

 - ٤٠ -

بـاتوا غيـر مسـئولين عـن ) ومنهم المتدخل(صراحة بأن الشركاء المتخارجين  .. ...../ أقر المدعو -٣
 .أي ديون أو مستحقات أو كفاالت قائمة للبنوك 

 ) البند الخامس من العقد(  
 كافـــة االلتزامـــات والكفـــاالت المقدمـــة للبنـــوك كمـــا تعهـــد المـــذكور بأنـــه ســـيعمل جاهـــدا علـــي محـــو -٤

 ).ومنهم المتدخل(والموقعة من الشركاء المتخارحين 
 ) البند السابع من العقد (          

بأنه في حالـة رجـوع أي مـن الـدائنين سـواء مـن البنـوك أو الغيـر علـي أي مـن .. كما أقر المذكور  -٥
هذا الشريك الحق فـي إقامـة دعـوى الضـمان ضـد فإن ل.. الشركاء المتخارجين بشأن ديون الشركة 

  ....../ المدعو 

 ومما تقدم مجيعه 
األمـــر ..  ـبــات مســـئوال عـــن كاـفــة مـــديونيات الشـــركة األصـــلية ...../ يتجـلــى ظـــاهرا أن المـــدعو  

وهــو مـا يحـق معـه للمـتـدخل طلـب إبـراء ذمـتـه .. الـذي يؤكـد مسـئوليته عــن توابعهـا ومصـروفاتها ورسـومها 
 .مصروفات الواردة بأمري تقدير الرسوم المتظلم منهما من هذه ال

 : املستند الثاني 
 ق المقــام طعنــا .. لســنة ....الشــهادة الصــادرة مــن محكمــة الــنقض والتــي تفيــد بــأن الطعــن رقــم  

ال يــزال هــذا الطعــن طــي التــداول ولــم .. علــي الحكــم المــتظلم مــن أمــري تقــدير الرســوم الصــادرين بشــأنه 
 .يفصل فيه بعد 

 وهو ما جيعل 
غيــر جــائز تحصــيلهما إال بعــد صــدور حكــم فــي الطعــن .. أمــري تقــدير الرســوم المــتظلم منهمــا  

السيما وأن محكمـة الـنقض فـي حالتنـا الراهنـة تعتبـر محكمـة الدرجـة الثانيـة بالنسـبة للحكـم .. المشار إليه 
 .المشار إليه 

 فإعماال حلكم الدستورية 
ية فإنه ال يجوز تحصيل أمـري تقـدير الرسـوم إال بعـد الحكـم نهائيـا  ق دستور١٨ لسنة ....١رقم  

وحيث أن ذلك الحكم لم يصبح نهائيـا بعـد حيـث أن الطعـن المقـام بشـأنه .. في الدعوى الصادرين بشأنها 
الســيما وأن هــذا الطـعـن يـعـد الدرجــة الثانـيـة حـيـث أن الحـكـم المــتظلم .. ال ـيـزال طــي الـتـداول حـتـى تاريخــه 

فيكــون الطعــن بــالنقض بخصوصــه يعتبــر ) ابتــداءا(قــدير رســومه صــادر عــن دائــرة اســتئنافية مــن أمــري ت
 .الدرجة الثانية 
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 وهو ما يوجب 
وقف التظلم الماثل تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه وصيرورة الحكم الصـادر  

 .بشأنه أمري تقدير الرسوم نهائيا 

 املستند الثالث 
ســـهيالت االئتمانـيــة محـــل المديونـيــة موضـــوع اـلــدعوى المـــتظلم مـــن أمـــري تقـــدير صـــورة عقـــود الت 

 .الرسوم الصادرين بناء علي حكمها 

 والثابت من خالهلا 
ـبـأن المديونـيـة كاـنـت مضــمونه بتأميـنـات وضــمانات أضــاعها البـنـك اـلـدائن بإهماـلـه وتقاعســه عــن  

وهـــو مـــا يـبــرئ ذمـــة .. انات والتأميـنــات اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة نحـــو اقتضـــاء حقوقـــه مـــن هـــذه الضـــم
 .المتدخل من ثمة مبالغ بشأن هذه المديونية وما ترتب عليها من مصاريف ورسوم 

 املستند الرابع 
منبهــا عليــه مــن خاللــه بتخارجــه مــن الشــركة .. اإلنــذار الموجــه مــن المتــدخل إلــي البنــك الــدائن  

ـفــي اـلــدعوى الصـــادر بشـــأنها أمـــري تـقــدير الرســـوم ورغـــم ذـلــك ـقــام البـنــك باختصـــامه .. المديـنــة األصـــلية 
وهــو مــا يؤكــد أن المتــدخل لــم يكــن خصــما حقيقيــا فــي الــدعوى المشــار إليهــا حتــى يــتم .. المــتظلم منهمــا 

 .إلزامه بثمة مصروفات أو رسوم بشأنها 

 امساملستند اخل
بطلــب وهــي دعــوى ..  مــدني كلــي جنــوب القــاهرة ... لســنة ..صــورة مــن صــحيفة الــدعوى رقــم  

األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم التزامــه بثمــة .. ـبـراءة ذمــة المـتـدخل مــن المديونـيـة األصــلية وتوابعهــا ومصــروفاتها 
 .مصروفات أو رسوم عن تلك المديونية التي حملت عليه دونما سند من الواقع أو القانون 

 :املستند السادس 
اللـه بتحملـه كافـة المسـئولية والـذي أقـر مـن خ .. ...../ صورة مـن اإلقـرار الصـادر عـن المـدعو 

وأن ذمـة الشـركاء المتخـارجين مبـرأة مـن ثمـة ) .....شـركة (عن الشركة المتخارج منها المتدخل الهجومي 
ديــون تخــص هــذه الشــركة وأنــه يتحمــل وحــده كافــة المــديونيات وعلــي األخــص الموقــع عنهــا كفــاالت مــن 

ـعـه ظـاهرا أن تحمـيـل المتـدخل ثـمـة رســوم أو وهـو األـمـر اـلـذي يضـحي م) ومـنهم المـتـدخل(هـؤالء الشــركاء 
 .يخالف القانون والواقع والمستندات .. مصروفات عن تلك المديونية 
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 ملا كان ذلك 
ومن جملة المستندات أنفة الذكر وداللتهـا يتضـح وبجـالء قيـام التـدخل الـراهن علـي سـند صـحيح  

 .من الواقع والقانون بما يجعله جديرا بالقبول شكال وموضوعا 

 -/-/-ة الرد علي الدفوع املبداة من نائب الدولة جبلس: رابعا 

 هذا 
 : حضر نائب الدولة وقرر بأنه يدفع -/-/-وبجلسة .. وأبان تداول التظلم الماثل بالجلسات  

 .بعدم جواز نظر التظلم لرفعه من غير ذي صفة  -١
 .ون كما دفع بعدم جواز نظر التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمية القان -٢

وحـيـث أن اـلـدفعين ســالفي اـلـذكر غـيـر ســديدين كونهمــا قــد أبــديا وفــي غـيـر محلهمــا فإنـنـا نشــرف بــالرد 
 :عليهما علي النحو التالي 

 .لرفعها من غري ذي صفه ) التظلم( فيما يتعلق بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى -١

 فإنه هذا الدفع مردود عليه 
متـدخل هـو أحـد المخـاطبين بـأمري تقـدير الرسـوم المـتظلم بما هو ثابـت مـن أوراق الـتظلم مـن أن ال 

بـمــا يـتــوافر ـلــه ركـنــي المصـــلحة والصـــفة ـفــي إقاـمــة اـلــدعوى بـمــا يجعلـهــا جـــديرة .. منهـمــا والمطاـلــب بهـمــا 
 .بالقبول وفقا لما شرفنا بإبدائه في دفاعنا في البند أوال من مذكرة دفاعنا 

 كما جتدر اإلشارة 
 :قرة قد فصلت في صفة المتدخل هجوميا في الدعوى مرتين إلي أن عدالة الهيئة المو 

 : أوهلما 
حينما قررت إدخاله خصما جديدا في الدعوى وكلفت المـتظلم بإعالنـه باإلدخـال لمـا تـرأي لهـا مـن 

 .توافر شرطي الصفة والمصلحة من اختصامه بالدعوى 

 :ثانيهما 
بالدعوى بطلبات جديدة وصرحت لـه باتخـاذ حينما وافقت عدالة الهيئة الموقرة علي تدخله هجوميا  

وذلـــك بعـــدما وقفـــت علـــي تـــوافر شـــرطي المصـــلحة .. ٕإجـــراءات التـــدخل وســـداد رســـمه واعـــالن خصـــومه 
 .والصفة في تدخله هجوميا بالدعوى 

 وهو ما يؤكد 
أن اـلـدفع المـبـدي مــن ناـئـب الدولــة بخصــوص صــفة المـتـدخل هجومـيـا دفعــا فــي غـيـر محـلـه جــديرا 
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 .بالرفض 

 ما فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي رمسه القانون  أ-٢

 فإن هذا الدفع مردود عليه علي النحو التايل 

 ....١ واملعـدل بالقـانون رقـم ١٩٤٤ لسـنة ٩٠ من القانون رقم ١٦حيث نصت املادة 

  علي أنه .....لسنة 
قاضــي بحســب األحــوال بنــاء علــي طلــب قلــم تقــدر الرســوم بــأمر يصــدر مــن رئــيس المحكمــة أو ال 

 .الكتاب ويعلن هذا األمر للمطلوب منه هذا الرسم 

  من ذات القانون ١٧كما نصت املادة 
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها األمر المشـار إليـه فـي المـادة السـابقة  

قريـر فـي قلـم الكتـاب فـي ثمانيـة أيـام التاليـة ، وتحصل المعارضة أمـام المحضـر عنـد إعـالن التقـدير أو بت
لتــاريخ إعــالن األمــر ويحــدد لــه المحضــر فــي اإلعــالن أو قلــم الكتــاب فــي التقريــر اليــوم الــذي تنظــر فيــه 

 .المعارضة 

 ويف ذلك الشأن قد استقر الفقه علي أنه
المعارضـة فـي إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فـإن إقامتهـا تكـون ب 

 .أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند اإلعالن أو بتقرير في قلم الكتاب علي النحو سالف الذكر 
أما إذا كانـت المنازعـة تـدور حـول أسـاس االلتـزام بالرسـم ومـداه والوفـاء بـه فـإن الفصـل فيهـا يكـون  

 .بسلوك إجراءات المرافعات العادية 
 محمود عيد -/-/-/ قضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لألستاذالتعليق علي قانون الرسوم ال(

 )العوضي

 وقد استقرت أحكام حمكمة النقض علي أنه 
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فـإن إقامتهـا تكـون بالمعارضـة فـي  

داه والوـفـاء ـبـه ـفـإن رفعهــا يـكـون بســلوك أـمـر التـقـدير ، أـمـا إذا كاـنـت ـتـدور حــول أســاس االلـتـزام بالرســم ومــ
 .إجراءات المرافعات العادية 

 )ق٦٧ لسنة ٣١٠٣ الطعن رقم ..../١٤/١نقض جلسة (

 وتأكيدا لذلك فقد قضت بأن 
 ١٩٦٤ لسنة ٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٤٤ لسنة ٩٠ من القانون رقم ١٨ ، ١٧مفاد المادتين  
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ل مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون يدل علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حو
بالمعارضة في أمر التقدير ، إما إذا كانت تدور حول أساس االلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل 

 .فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية 
 )ق٥٠ لسنة ٢٢١ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٨٣نقض (

 ملا كان ذلك 
أوراق الدعوى الماثلة وطلبات الخصم المتدخل هجوميا فيها أنه قد نشد في ختـام وكان الثابت من  

 :صحيفة تدخله الحكم 
 عـــن نفســـه ...../ المـــدعو(بإلغـــاء أمـــري تقـــدير الرســـوم فيمـــا يخصـــه مـــع إلـــزام المـــدين األصـــلي 

 . ق .. لسنة ...بالرسوم المستحقة عن الدعوى رقم ) وبصفته

 مما يتضح معه 
ماـثـل ـيـدور حــول أســاس االلـتـزام وشــخص المكـلـف ـبـه أصــال وهــو مــا حــدد ـلـه القــانون أن اـلـتظلم ال 

 .طريق الدعوى سبيال لالعتراض 

 وهو ما يؤكد 
أن التظلم الماثـل أقـيم وفـق صـحيح نـص القـانون بمـا يؤكـد إصـدار الـدفع المبـدي مـن نائـب الدولـة  

 .في غير محله 

 يه بناء عل

 الة اهليئة املوقرة احلكم من عد ..../ تدخل هجوميا يلتمس امل
 :ًأصليا 

 ٢٠٠٨ لســنة ١٢٠التصــريح لـنـا برـفـع اـلـدعوى أمــام المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية الـقـانون رـقـم : ًأوال 
حـــق الطـعـــن فيمـــا لـــم يتضــــمنه مـــن نـــص يـــنظم بإصـــدار قـــانون بإنشـــاء المحـــاكم االقتصـــادية 

مــن أوامــر تـقـدير ) المعارضــات(تظلمــات باالســتئناف ـفـي أحكــام اـلـدوائر االســتئنافية الصــادرة ـفـي ال
  .الرسوم

 ًبقبول التدخل الهجومي شكال  :ًثانيا

ٕوفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما بخصوص المتدخل هجوميـا والـزام المـدين  
 اقتصــــادية ق... لســــنة .... بالرســــوم المســــتحقة علــــي الــــدعوى رقــــم  .. ...../ األصــــلي المــــدعو

 .القاهرة 
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ًواحتياطيا  ٕ: 
بإحالة األوراق إلـي مكتـب خبـراء وزارة العـدل لينـدب لجنـة ثالثيـة تكـون مهمتهـا بعـد اإلطـالع علـي  -١

أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما عسي أن يقدمـه الخصـوم مـن مسـتندات أخـري لبيـان عمـا 
أســم الشــخص إذا كـان الخصــم المـتـدخل هجومـيـا ذمتـه مشــغولة بـهـذه الرســوم ـمـن عدمـه وـكـذا بـيـان 

وعمــا إذا كاـنـت األوراق والمســتندات الـتـي تقــدم .. وقــدر هــذه الرســوم .. اـلـذي يتحمــل هــذه الرســوم 
بهــا الخصــم المتــدخل فــي الــدعوى تبــرأ ذمتــه مــن عدمــه وكــذا عمــا إذا كــان قلــم المطالبــة قــد رجــع 

يذيـة مـن وعمـا إذا كـان قـد اتخـذ ضـده أي إجـراءات تنف.. بالرسوم علي المدين األصلي من عدمـه 
ومــدي صــحة انشــغال ذمــة المتــدخل بهــذه الرســوم فــي هــذه الحالــة أو فــي الحالــة األولــي .. عدمــه 

التـــي لـــم يقـــوم فيهـــا قلـــم المطالبـــة بالتنفيـــذ علـــي المـــدين األصـــلي وأيضـــا لبيـــان ماهيـــة الضـــمانات 
.. وعمــا إذا كــان البنــك هــو الــذي تســبب بخطئــه وتقصــيره فــي ضــياعها مــن عدمــه .. والتأمينــات 

وللخبــراء فــي ســبيل ذلــك االنتقــال إلــي أي جهــة إداريــة أو غيــر إداريــة وبســؤال الشــهود دون حلــف 
 .اليمين وبصفة عامة بحث كافة أوجه عناصر الدعوى توصال لوجه الحق فيها 

 ق المقــام طعنــا .. لســنة ... بوقــف الــتظلم الــراهن تعليقيــا لحــين الفصــل فــي الطعــن بــالنقض رقــم -٢
 .بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما علي الحكم الصادر 

 ًوكيل المتدخل هجوميا

 

 المحامي              
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 ملوضوع ا
  مـدني كلـي١٨من محكمة الجيـزة االبتدائيـة الـدائرة لحكم الصـادر ين مقامين طعنا علي ااستئناف

 :والقاضي منطوقه  -/-/-ي الجيزة بجلسة  مدني كل....لسنة .... في الدعوى رقم 

 حكمت احملكمة 
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 الوقائع 
 اـلـدعوى األصــلية المبـتـدأة بموجــب صــحيفة أودعــت قـلـم أقاـمـت الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي 

  :طلبت في ختامها الحكمة أول درجة كتاب محكم
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 زعمت زورا وبهتانا و
بعـدم قيامهـا باستصـالح وزراعـة األرض محـل أخلـت بالتزاماتهـا العقديـة بأن الشركة المستأنفة قد  

 .فقد أقامت دعواها الراهنة .. ومن ثم  .. التداعي

 ذاه

 يفالشركة املستأنف ضدها األويل استندت إليها وحيث أن تلك الوقائع التي 

 ات ما هي إال وقائع مكذوبة وخمالفة للواقع واحلقيقة واملستنداملستأنفة دعواها 

 األمر الذي حدا بالشركة املستأنفة حنو تقديم طلب عارض

  احلكم هلاهابتغت من خالل
بـأداء مبلـغ مليـون جنيـه علـي سـبيل ) المسـتأنف ضـدها األولـي  (بإلزام الشـركة المدعيـة أصـليا 

 .التعويض إلساءتها استعمال حق التقاضي 

  ة بالواقع والقانون مقررالشركة املستأنفة يف ذلك اعتصمت و
ـد البـيـع -١ ـه بموجــب عـق ـة  -/-/-المــؤرخ  بأـن ـي مــن هيـئ ابتاعــت الشــركة المســتأنف ضــدها األوـل

 قطعــة أرض مســاحتها ســبعة أالف فــدان الموصــوفة بصــلب هــذا المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة
 .العقد 
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 ومنحت اهليئة املذكورة للشركة املستأنف ضدها األويل 
) وـمـنهم الشــركة المســتأنفة(ـهـا عـلـي المســاهمين فيهــا  هــذه األراضــي وتوزيعالـحـق ـفـي تقـسـيم وبـيـع 

 وألزمـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي ٕواتاحة الفرصة لهم في تملكها واستصـالحها وزراعتهـا
واتخـاذ مـا يلـزم مـن علـي نفقتهـا الخاصـة ) طـرق ، ري ، كهربـاء  (بإتمام أعمال البنية األساسية

ـي المســاهمين  ـام باالستصــالح والزراعــة ) ركة المســتأنفةومــنهم الشــ(إجــراءات للتيســير عـل القـي

 .واالستفادة من األراضي التي تباع لهم 

مــن الشــركة ابتاعــت الشــركة المســتأنفة  -/-/-وبموجــب عقــود بـيـع مؤرخــة فــي .. ٕواعـمـاال ـلـذلك 
 .ومنها القطعتين محل التداعي .. العديد من قطع األراضي المستأنف ضدها األولي 

 فة وقامت الشركة املستأن

��sאد�����������������s
B��'�[{����

�8?:��א���O�[��4o+Qא)و���
�oدא��:�'��א
+Aא!�&���א��د���وא��
z'وא�?א��������$�ل�א
�#2��א)���
�.:�'��!������jdOא)�א]��! �!��F���و&.�

 وبرغم ذلك 
المباعـة وأهمها تسليم القطـع  عن الوفاء بالتزاماتهـا فقد امتنعت الشركة المستأنف ضدها األولي 

 .للشركة المستأنفة واعتصمت بالمماطلة والتسويف 
 ٦ مـدني جزئـي .... لسـنة ...، ...  رقمـي نحـو إقامـة الـدعويينوهو ما حدا بالشـركة المسـتأنفة  -٢

 .بغية إلزام الشركة المستأنف ضدها األولي بتسليم األراضي المذكورة لهاأكتوبر 

  ضمن وفيما خيص القطعتني حمل الدعوى الراهنة فهما

  مدني أكتوبر ...لسنة ... موضوع الدعوى رقم 

 التي الزالت طي التداول حىت تارخيه 
ـبـأن الـشـركة المـسـتأنفة ـلـم وعـلـم الشـركة المســتأنف ضـدها األوـلـي يقيـنـا .. وبـرغم جـمـاع مـا تـقـدم  -٣

 .أيا من قطع األراضي المباعة لها ) حتى اآلن(تتسلم 

 إال أنها وبسوء نية 
 المبرمـة معهـا بـزعم كـاذب ومخـالف بغيـة فسـخ العقـودضد الشركة المسـتأنفة  أقامت عدة دعاوى 

فكـيــف ـيــتم االستصـــالح والزراـعــة ـبــدون (ح وزراعـــة األرض للحقيـقــة وهـــو عـــدم القـيــام باستصـــال

 !) .استالم األراضي أصال ؟
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عــدم إعــالن الشــركة المســتأنفة بهــذه الــدعاوى ..  المســتأنف ضــدها األولــي وتعمــدت الشــركة -٤

 .قانونيا صحيحا إعالنا 

.... ، ...،... وـتـداولت اـلـدعاوى الثالـثـة أمــام محكمــة أول درجــة والـتـي قـيـدت بأرـقـام مختلـفـة هــي  -٥
وـقـدمت الشــركة المســتأنفة كاـفـة المســتندات الداـلـة ) ـبـذات اـلـدائرة(مــدني كـلـي الجـيـزة .... لســنة 

 ألولـي فـي رفعهـاعلي انعدام سند هذه الدعاوى وكيديتها وسوء نية الشركة المسـتأنف ضـدها ا
وفي الجلسات األخيـرة لتـداول هـذه الـدعاوى الثالثـة بـدأت محكمـة أول درجـة فـي اتخـاذ قـرارات .. 

  وذلك علي النحو التاليمتضاربة ومتناقضة 

 ....لسنة .... الدعوى رقم  ... لسنة ...الدعوى رقم  .... لسنة ...الدعوى رقم 

 مثــــــل وكيــــــل -/-/-جبلســــــة 
مســــــــتأنف ال(الشــــــــركة المدعـيـــــــة 

ووكيـــل الشـــركة ) ضـــدها األولـــي
) المســــــــتأنفة(المــــــــدعي عليهــــــــا  

ووكيــــل عــــن هيئــــة المشــــروعات 
) المســــــــتأنف ضــــــــدها األخيــــــــرة(

وقدم األخير الحاضـر ألول مـرة 
طلـب الحاضـر .. مذكرة بدفاعه 

عـــن الشـــركة المســـتأنفة أجـــال 

إال أن  .. لإلـطـالع واـلـرد عليـهـا
محكمـــة أول درجـــة ـلــم تســـتجيب 

ررت حجــــــز لهــــــذا المطلــــــب وقــــــ
  .-/-/-الدعوى للحكم لجلسة 

وبـهــذه اجللـســة األـخــرية 
قضـــت بـــرفض كافـــة الطلبـــات 

عـلـي ســند اـلـزعم بأـنـه ـلـم يـقـدم 

إليـهـــــا دلـيـــــل ـشـــــراء الـشـــــركة 

ـى يتســنى  ـألرض حـت ـة ـل المدعـي

لهــــا بيعهــــا للشــــركة المــــدعي 

المحكمـــة ـقــررت  -/-/-جبلـســة 
 حجــــــز اـلـــــدعوى للحكــــــم لجلســــــة 

 ومـــــــــدت أجـــــــــل الحكـــــــــم -/-/-
  .-/-/-لجلسة 

 وبـهــذه اجللـســة األـخــرية
 ألزـمـت اـسـتجواب حـكـم أصـدرت

مــــــن خالـلـــــه هيـئـــــة المجتمعــــــات 
العمرانـيـة بتـقـديم صــورة مــن عـقـد 
بيعهــــــــــــــا لألراضــــــــــــــي للشــــــــــــــركة 
المستأنف ضدها األولي المـؤرخ 

 وـكــــــذا صـــــــور واضـــــــحة -/-/-
هــا العقارـيـة لتـقـارير الجدـيـة الئحت

 .وبتقديم مذكرة واضحة بطلباتها
    وحــــــــددت لتنفيــــــــذ ذلــــــــك جلســــــــة 

-/-/-.  

ـرية ـة األـخ ـذه اجللـس  ويف ـه
كانت هذه المحكمة قـد أصـدرت 
حكمها المشـار إليـه فـي الـدعوى 

 وأبـــدت رأيهـــا ...لســـنة ... رقـــم 

تـــــم تأجيـــــل  -/-/-ســـــة جبل
ــــــــــــــدعوى لجلســـــــــــــــة   -/-/-اـل

 .لتقديم المذكرات الختامية 

ويف هذه اجللسة األخـرية 

ــل الشـــركة  ــل وكـي مـث

وطلـب إحالـة هـذه  املستأنفة
الــــدعوى أيضــــا لــــدائرة أخــــري 
نظــــرا لعــــدم صــــالحية الــــدائرة 
فــي الفصــل فــي هــذه الــدعوى 

 ، ١٤٦عمــــــــــــــال بالمــــــــــــــادتين 
 . مرافعات ١٤٧

إال أن هذه احملكمة 

 حت طر
هــــــــــــذا المطـلـــــــــــب الجــــــــــــوهري 
والتفتــــت عنــــه وقــــررت حجــــز 

-   اـلـــدعوى للحكــــم لجلســــة 
/-/-.  
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 ) .المستأنفة(عليها 

 وهو األمر 
المخـــالف للمســـتندات والمخـــالف 

اـلــدفاع للقــانون والمـهــدر لحقــوق 
والتفتت هـذه المحكمـة عـن كافـة 
الـــدفوع الشـــكلية التـــي تنـــال ـمـــن 
اتصـــالها بالخصـــومة وذـلــك كـلــه 
عـلـــــــــــــــــي النحــــــــــــــــــو الموضــــــــــــــــــح 
باالســــتئناف المقــــام طعنــــا علــــي 

 .ذلك الحكم 

 وبذلك تكون هذه احملكمة 
قد أبدت رأيا في موضوع النـزاع 
المماثــــــــــــــل تمامــــــــــــــا لموضــــــــــــــوع 

 .الدعويين التاليين 

ـقــــــــــــانون المخـــــــــــــالف للواـقــــــــــــع وال
 وأفصحت عن اتجاهها الباطل 

 لذلك 
مســـــتأنفة مثـــــل وكيـــــل الشـــــركة ال

وطلــب إحالــة هـــذه الــدعوى إـلــي 
دائـرة أخــري عـمـال بصــريح ـنـص 

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦المادتين 
وهـنـا طرحــت هــذه المحكمــة هــذا 

الجــــــــوهري وطرحــــــــت المطلــــــــب 
حكمهـــــــــــــــا الســـــــــــــــابق صـــــــــــــــدوره 
باالســــــــــتجواب وـقـــــــــررت حجــــــــــز 

 -/-/-الــــدعوى للحكــــم لجلســــة 
وأصدرت حكمها المماثـل للحكـم 

 .الطعين باالستئناف الماثل 

 وأصدرت حكمها 
الطعـــــين باالســـــتئناف الماثـــــل 
والمعـيـب بالعدـيـد مــن العيــوب 
الجوهرية التي تنحـدر بـه إلـي 

 .حد البطالن 

 ومن العرض املشار إليه 
ـعـين ومخالفتـهـا عـمـدا صــحيح يتضــح ـمـدي العســف والصــلف اـلـذي انتهجـتـه محكـمـة الحـكـم الط 

ٕالقانون واصرارها الغيـر مبـرر علـي إصـدار الحكـم الطعـين رغـم وجـود مـانع قـانوني يمنعهـا مـن سـماع 
 . مرافعات ١٤٦الدعوى والفصل فيها عمال بالمادة 

 وإزاء هذا التعسف
ظ عـلـي إال أن وكيلهــا أـثـر الحـفـا.. أرادت الشــركة المســتأنفة اتخــاذ إجــراءات رد محكمــة أول درجــة  

مسـتخدما حقـه القـانوني فـي الـدفع بعـدم صـالحية الـدائرة مصـدرة الحكـم هيبة المحكمة وقدسية القضـاء 

    ـمـدني كـلـي بجلســة....لســنة ...  ـفـي اـلـدعوى رـقـم الطـعـين لـسـابقة إـبـدائها رأـيـا ـفـي ذات موضــوع الـنـزاع
 معـه الغايـة مـن عـدم  مما يتحققأسبوع واحد وحيث لم يمر علي إصدار هذا الحكم السابق سوي -/-/-

وهي سابقة تكوين رأي يخشى التمسك والتشبث به بما يهدر التقـدير لـدي المحكمـة مصـدرة الصـالحية 

 .لذلك أثر وكيل الشركة الدفع بإحالة الدعوى لنظرها أمام دائرة أخري بدال من الرد  .. هذا الحكم
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 إال أنه مع عدم استجابة حمكمة أول درجة هلذا الدفع اجلوهري 

  -/-/-واختاذ قرارها حبجز الدعويني للحكم جللسة 
لم يكن أمام الشركة سوي أن كلفت محام أخر ليقوم بتقديم عدة شكاوى ضـد الـدائرة مصـدرة الحكـم  

الطعـين لـمـا تنتهجـه ـمـن تعسـف ومخالـفـة للقـانون وتمســكها بالفصــل فـي هــذه الـدعوى عـلـي الـرغم ـمـن أنـهـا 
 .ونا ممنوعة من سماعها والفصل فيها قان

 وبالفعل 
قدم وكيل آخر للشركة عـدة شـكاوى ضـد تلـك الـدائرة ولـم يكتـف بـذلك بـل تقـدم للـدائرة ذاتهـا بطلـب  

 أرفق به صورة من تلك الشكاوى إلحاطتها علما بها والتخاذ القرار بإعادة الدعويين للمرافعة 

 إال أن حمكمة أول درجة 
رها علــي مخالفــة القــانون وأصــدرت حكمهــا ٕلــم تلتفــت لــذلك وأصــرت علــي عنادهــا وصــلفها واصــرا 

  مخالفا للقانون -/-/-الطعين الذي جاء بدوره مثل حكمها السابق الصادر بتاريخ 

 قد حاولت أول درجة وإن كانت حمكمة 
الذي قضت فيه ببطالن العقد المحرر فيمـا بـين الشـركة المسـتأنفة .. االلتفاف علي الحكم السابق  

األوـلـي ـبـزعم أـنـه ـلـم يـقـدم إليهــا دلـيـل شــراء الشــركة المســتأنف ضــدها لألرضــي والشــركة المســتأنف ضــدها 
 .حتى يتسنى لها بيعها للشركة المستأنفة 

 أما يف احلكم املاثل 
فقد قدم طرفي الخصومة عقد شراء الشركة المستأنف ضدها لـألرض محـل التـداعي وهـو العقـد  

  .-/-/-المؤرخ 

 وهنا 
 -/-/- ـبــزعم أن العـقــد األصـــلي المـــؤرخ -/-/-العـقــد المـــؤرخقضـــت محكمـــة أول درجـــة ـبــبطالن  

 وـمـن غيـر مالـك إذ أن الـبـائع هـو هيئـة المجتمـعـات وزعـمـت بأنـه صــادر مـن غـيـر ذي صـفةباطـل بـدوره 
واستندت في ذلك إلـي القـانون .. العمرانية في حين كان المفروض أن يتم البيع بمعرفة هيئة المشروعات 

 .ي الصحراوي  بشأن األراض١٩٨١ لسنة ١٤٣
 الـذي أعطـي الواليـة وحـق التصـرف ١٩٩٥ لسـنة ٣٢٥وتجاهلت عمـدا القـرار الجمهـوري رقـم  

في األرض محل التداعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن ثـم يكـون البيـع قـد تـم وفـق صـحيح 

 .القانون 
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 ومما تقدم مجيعه
 وكافة قواعد التسـبيب واالسـتدالل حينمـا يتضح أن الدائرة مصدرة الحكم الطعين قد خالفت القانون 

 وســارت علــي ذات الــنهج فــي الحكــم الطـعــين -/-/- بتــاريخ ...لســنة ... أصــدرت حكمهــا الســابق رقــم 
 .بإصرار غير مبرر بالفصل في هذه الدعوى رغم إبداء الدفع قانونا بعدم صالحيتها 

 وملا كان 
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وهــو األمــر الــذي مــن أجلــه تســرد الشــركة المســتأنفة تلــك الوقــائع علــي هيئــة المحكمــة االســتئنافية 
وهي علي يقين بأنهـا سـوف تطـالع مـا بـين السـطور ليتضـح لهـا مـدي القصـور والعـوار الـذي شـاب الحكـم 

 :ين وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه علي النحو التالي الطع

  الدفاع 

غري صاحلة إلصداره لسابقة إبـدائها الـرأي يف دائرة بطالن احلكم الطعني لصدوره عن : أوال 

ذات النزاع حمال وسببا وموضوعا وخصوما وهو ما يعـد خمالفـة صـارخة ومتعمـدة 

 أبدي طلب عدم الصالحية بشـكل جـازم للقانون السيما وأن وكيل الشركة املستأنفة

 وصريح 

  من قانون املرافعات علي أن ١٤٦فقد نصت املادة 
يكون القاضي غيـر صـالح لنظـر الـدعوى ممنوعـا مـن سـماعها ولـو لـم يـرده أحـد الخصـوم فـي  

 :األحوال اآلتية 

 ..........إذا كان قريبا أو  -١
 .ي الدعوى أو مع زوجته إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم ف -٢

 .إذا كان وكيال ألحد الخصوم  -٣

 مصلحة في الدعوى القائمة .......... إذا كان له أو  -٤
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  من ذات القانون علي أن ١٤٧/١كما نصت املادة 
  .يقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم 

 ويف ذلك استقرت حمكمة النقض علي أن 
 أسباب لعـدم صـالحيته أو خبيرا أو محكـم أو سبق نظر الدعوى كقاضي أو ترافعه إفتاء القاضي 

 .أثره بطالن الحكم لنظر الدعوى إصداره حكم فيها 

 )ق٤٨ لسنة ٧٢١ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 هذا

  من قانون املرافعات يفيد أن ١٤٦ولئن كان ظاهر سياق املادة 
�ون�����ذא%������������������������������א	������	��4��א	�د"و@��	�زמ�$ن��
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 أن يفسر ذلك باملعني الواسع إال أنه ينبغي 
ويؤخذ به متي كانت الخصومة الحالية مردده بين ذات الخصوم ويسـتدعي الفصـل فيهـا اإلدالء  

بالرأي فـي نفـس الحجـج واألسـانيد التـي أثيـرت فـي الخصـومة األخـرى بحيـث تعتبـر الخصـومة الحاليـة 

لـدي فصـله فـي الـدعوى السـابقة استمرارا لهـا وعـودا إليهـا فـإذا كـان القاضـي قـد عـرض لهـذه الحجـج 

وأدلي برأي فيها لم يتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة األمر المقضي فإنه يكون غير صـالح لنظـر 

الخصومة التالية وممنوعا من سماعها إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي اعتنقـه 

 .فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه 

 ) قضائية٤٨ لسنة ٧٢٠جلسة  ١١/٤/١٩٧٩نقض (
 ) قضائية٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩نقض (

 ما ورد حبكم حمكمة النقض األخري هو عني
 ما حدث وعاب احلكم الطعني واحندر به إيل حد البطالن 

 األولـي أقامـت ضـد الشـركة المسـتأنفة عـدة دعـاوى قضــائية فالثابـت أن الشـركة المسـتأنف ضـدها 
المتنـازع عليهـا سـوي أرقـام قطـع األراضـي  ال يفرق بينها وبـين بعضـها وع والخصومبذات السبب والموض

أما فيما عدا ذلـك فقـد اتحـدت الـدعاوى المقامـة مـن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي ضـد الشـركة .. 
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 .المستأنفة 

  -/-/-وحيث أنه بتاريخ .. هذا 
ـم ) ـبـذات الهيـئـة مصــدرة الحكــم الطعــين (أصــدرت محكمــة أول درجــة ... حكمهــا ـفـي اـلـدعوى رـق

واســـتندت ـفــي ذـلــك إـلــي ذات األســـانيد المخالـفــة  ـبــرفض كاـفــة الطلـبــات المـبــداة ـفــي اـلــدعوى ...لـســنة 

 .للقانون وللثابت باألوراق المسطرة بهذا الحكم الطعين 

 وبذلك ثبت ومبا ال يدع جماال للشك
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 السيما 
مـا  ... لسـنة ...وأن الدعوى الماثلة الطعين حكمها بهذا االستئناف والدعوى األخرى المقيدة بـرقم  

  ....لسنة ... م ٕهي إال امتداد واستمرار لذات الدعوى السابق الفصل وابداء الرأي فيها رق

 وخشية من وكيل الشركة املستأنفة
وهـو  الذي اعتنقته في الـدعوى السـابق الحكـم فيهـا برأيها هيئة المحكمة الطعين حكمها من تشبث 

 ويؤثر سلبا في قضائها فـي الـدعويين األمر الذي من شأنه أن يشل لدي هذه الهيئة ثمة سلطة تقديرية
 .التاليتين 

  -/-/- أول درجة جبلسة فقد مثل أمام حمكمة
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ندات طويـت علـي صـورة مـن العقـد سـند وحضر وكيل المـدعي عليهمـا وقـدم حافظـة مسـت... "  

وتمســك بالــدفع بعــدم صــالحية المحكمــة لنظــر ) المدعيــة فــي هــذه الــدعوى (ملكيــة الشــركة البائعــة 

 من قانون المرافعـات لسـبق إفصـاحها عـن رأيهـا فـي دعـوى أخـري والحكـم ١٤٦الدعوى عمال بالمادة 

ـدعوى رقــم  بــبطالن عقــد البيــع ســند الــدعوى  والتــي قضــت فيهــا ...لســنة ... الصــادر فيهــا وهــي اـل
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المذكورة تأسيسـا علـي أن الشـركة المدعيـة فـي الـدعوى المـذكورة والـدعوى الماثلـة ال يحـق لهـا البيـع 

..... " 

 وأشار وكيل الشركة املستأنفة صراحة 
 الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لـألرض مـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة إلي عقد ملكيـة

ومن ثم يتضح اتحاد الدعويين موضـوعا وسـببا .. أعظم فيما بين الدعويين السابقة والحالية قاسم مشترك 
سـيكون لـه ) ...لسـنة ...  (بما يقطع بأن سابقة فصل محكمة أول درجة في الـدعوى األولـيوخصـوما 

 نتيجــة لتكــوين رأي ـفـي الموضــوع يخشــى أبـلـغ األـثـر الســلبي عـلـي عقـيـدة المحكـمـة ـفـي اـلـدعوى الثانـيـة
 لنظــر اـلـدعوى الماثـلـة والفصــل فيـهـا عـمـال بالمــادة غـيـر صــالحةوهــو مــا يجـعـل هــذه اـلـدائرة .. التشــبث ـبـه 

 . مرافعات ١٤٦

 والشركة املستأنفة 
 والحيلولـة دون وجـود أي مـؤثرات قـد تـؤثر سـلبا تطبيـق القـانونعن طريق وكيلها كانـت تسـتهدف  

 فـي أحـد هـذه القضـايا ت بكـل وضـوح عـن رأيهـابعـد أن أفصـحفي إصدار أحكـام جديـدة مـن ذات الـدائرة 
الـتــي ـلــم يختـلــف فيهـــا الخصـــوم أو األســـباب أو الموضـــوع أو المســـتندات المقدمـــة أو اـلــدفاع المقـــدم  مـــن 

ـكـل االخــتالف ـفـي هــذه القضــايا كــان ـفـي أرـقـام القضــايا الـتـي نظــرت أمــام ذات اـلـدائرة .. أطــراف اـلـدعوى 
ة في تمسـكها باإلحالـة إلـي صـحيح القـانون والواقـع مؤكـدة مـا سـبق وقد أشارت الشركة المستأنف.. الموقرة 

 .القضاء به في هذه الحاالت 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
 وقضــائه ـفــي مــن بطــالن عمــل القاضــي مرافعــات ١٤٧مــا تقضــي بــه الفقــرة األولــي مــن المــادة  

 عـدم صـالحية القاضـي علـي أن علـه – وعلي ما جري به قضاء هـذه المحكمـة –األحوال المتقدمة يدل 

للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية مـن أن يلتـزم برأيـه الـذي يشـف عـن عملـه 

 هـو قيامـه بعمـل يجعـل بـه رأيـا المتقدم استنادا إلي أن أساس وجوب امتناع القاضـي عـن نظـر الـدعوى
عـن موضـوعها ليسـتطيع  مـن خلـو الـذهنفيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي 

أن يــزن حجــج الخصــوم وزنــا مجــردا أخــذا بــأن إظهــار الــرأي قــد يــدعو إلــي التزامــه ممــا يتنــافى مــع حريــة 
أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون فـي  آنفة البيان يفيد ١٤٦ٕالعقيدة وأنه وان كان ظاهر سياق المادة 

 بـــالمعني الواســـع فيؤخـــذ بـــه متـــي كانـــت  إال أنـــه ينبغـــي أن يفســـر نـــص المـــادةذات القضـــية المطروحـــة
الخصـــومة الحالـيـــة مـــردده ـبـــين نفـــس الخصــــوم ويســـتدعى الفصــــل فيهـــا اإلدالء ـبـــالرأي فـــي ذات الحجــــج 

 .بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليهاواألسانيد التي أثيرت في الخصومة األخرى 
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 )ق٦٢ لسنة ١٧٦٩ طعن رقم ١١/١٩٩٨/....نقض (

 ضت حمكمة النقض بأن كما ق
 مرافعــات مــن عــدم صــالحية القاضــي لنظــر الــدعوى وجــوب ١٤٦إن مــا نصــت عليــه المــادة  

امتناـعـه ـعـن ســماعها إن ـكـان ـقـد ـسـبق ـلـه نظرـهـا يقتضــي أال يـقـوم القاضــي بعـمـل يجـعـل ـلـه رأـيـا ـفـي 

أن الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عـن موضـوعها ليسـتطيع 

 .يزن حجج الخصوم وزنا مجردا 

 )١٦/١/١٩٧٩ جلسة ٢٢٤ المكتب الفني ص ٤٦ لسنة ٥٣٣الطعن رقم (
 )٢٨/١١/١٩٩٠ جلسة ٨٠٨ ق المكتب الفني ص ٥٦ لسنة ٤٨٢الطعن رقم (

 مما مقتضاه 
األساســي حــال الــنص  علــي عــدم صــالحية القاضــي للفصــل فــي دعــوى هــو أن غــرض المشــرع  

 ـفــي أي موضـــوع متعـلــق بمســـألة أساســـية مـــن مســـائل اـلــدعوى عـمــل ســـابقإال يـكــون ـلــه الحـــرص عـلــي 
 .المطروحة عليه 

 وقد توسعت حمكمة النقض يف تفسري هذا النص 
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 وبرغم قيام طلب وكيل الشركة املستأنفة علي صحيح القانون .. هذا 
إال أن محكمة الحكم الطعين طرحـت ذلـك كلـه جانبـا وأصـرت بـال مبـرر مـن القـانون علـي الفصـل  

  .-/-/-في هاتين الدعويين وقررت حجزهما للحكم لجلسة 

 وبهذه اجللسة األخرية 
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 وبذلك 

تكون المحكمة مصـدرة الحكـم الطعـين قـد خالفـت صـحيح القـانون  
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 .البطالن مخالفة جسيمة تنحدر بحكمها إلي حد 
 وال ينال من ذلك 

 به المحكمة مصـدرة الحكـم الطعـين ردا علـي الـدفع بعـدم صـالحيتها لنظـر هـذه الـدعوى ما تذرعت 
 . واردة حصرا بما ال يجوز التوسع فيها وقولها بأن حاالت عدم الصالحيةمن انه دفع ظاهر البطالن 


Cن�������د�د�و��دود�"	Dول��	ذ�$ن�3ذא�א.��

 مرافعات يتضح أنهـا أوردت بـأن يكـون القاضـي غـري صـاحل ١٤٦ص املادة من صريح ن -١

 لنظر الدعوى إذا سبق وأبدي رأيا يف موضوعها وأفتي فيها 

 وحيث أن هذه الدعوى 
 قـبـل الفصــل ـفـي هــذه ســبق وأن أـبـدت ذات الهيـئـة رأيـهـا فيـهـاـقـد تماثـلـت تمامــا مــع دعــوى أخــرى 

وهـي مر الذي تتحقق معه الحالة الواردة بالمادة المشار إليهـا وهو األ .. بأقل من سبعه أيام فقطالدعوى 

  .سابقة إبداء ذات القاضي رأيه في ذات النزاع

.. أما عن قول احملكمة مصدرة احلكم الطعني بأنه ال جيوز التوسع يف تطبيق هـذه املـادة  -٢

 فإنه قول خيالف ما استقرت عليه حمكمة النقض إذ قالت بأن 

 مرافعـات بـالمعني الواسـع ١٤٦نـص المـادة ينبغي أن يفسـر  

ويؤخذ به متي كانـت الخصـومة الحاليـة مـرددة بـين ذات الخصـوم 

ويستدعي الفصل فيهـا اإلدالء بـالرأي فـي نفـس الحجـج واألسـانيد 

ى بحيـث تعتبـر الخصـومة الحاليـة التي أثيرت في الخصومة األخـر

فصـله استمرارا لها فإذا كان القاضي قد عرض لهـذه الحجـج لـدي 

ـفــي اـلــدعوى الـســابقة فإـنــه يـكــون غـيــر صـــالح لنـظــر الخصـــومة 

 .التالية وممنوعا من سماعها 
 وقررت حمكمة النقض صراحة 

ـفـي ـهـذه الحاـلـة باـلـذات تـبـدو خـشـية تـشـبثه برأـيـه اـلـذي اعتنـقـه  
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 .فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه 
 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٣/٤/١٩٨٩نقض (
 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ومما انتهت إليه حمكمة النقض 
ـذي عــاب فهــم محكمــة أول درجــةيتضــح وبجــالء    مرافعــات ١٤٦ لــنص المــادة مــدي القصــور اـل

وتفسيرها وتأويلها علي غير صحيح مرماها وهو ما أسلس بها إلي الخطأ فـي تطبيـق القـانون وانحـدر 

 .حكمها إلي حد البطالن الموجب لإللغاء 

 ملا كان ذلك 
لســبق  بعــدم صــالحية الــدائرة لنظــر الــدعوى اعتصــام الشــركة المســتأنفة بــاألوراق وكــان الثابــت 

ـرأي فيهــا ـداء اـل  المســتأنفة عــن وســاقت الشــركة فــي دعــوى أخــري عــن ذات الموضــوع وذات الخصــوم إـب
 إال أن التــي مــن أجلهــا طلبــت إحالــة الــدعوى إلــي دائــرة أخــري لنظرهــا األســانيد القانونيــةطريــق وكيلهــا 

محكمة الحكم الطعين قد تمسكت بالفصل فـي الـدعوى علـي النحـو المخـالف للقـانون وأصـدرت حكمهـا 

 .الطعين 

 لسـنة ١٤٣احلكم الطعني خالف صحيح القانون حينما استند يف قضائه إيل القـانون : ثانيا 

 ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤ وإغفاله متاما القرارين اجلمهوريني رقمي ١٩٨١

مينـحـان الوالـيـة وكاـمـل ـحـق التـصـرف يف األراـضـي ـحمـل الـتـداعي هليـئـة الـلـذان 

 ا�تمعات العمرانية 

 بداية
أن هنــاك قاعــدة تســمي تــدرج .. ومنهــا نســتقي العلــم ..  لــدي الهيئــة المــوقرة فإنــه لمــن المعلــوم

 .القوانين وهذه القاعدة ينبثق منها مبدأ 
�د�א	��מ����א	)�ص�

  قد نصت علي أن ١٤٣ القانون فإذا كانت املادة الثالثة من
ٕيكون استصالح واستزراع األراضي الصـحراوي وكسـب ملكيتهـا واالعتـداد والتصـرف فيهـا وادارتهـا  

 .واالنتفاع بها وفقا ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
ت وتكـون الهيئـة العامـة للمشـروعا..... وتجب المحافظة علي ما قد يوجد باألراضي من مناجم  

ٕالتعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولـة المسـئول عـن التصـرف واسـتغالل وادارة هـذه األراضـي فـي 
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 ) .بالهيئة( دون غيرها من األغراض ويعبر عنها في هذا القانون أغراض االستصالح واالستزراع
ة ومــع عــدم اإلخــالل بمــا يخصــص لمشــروعات الدولــة تخــتص هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــد 

دون غيرهــــا باالســــتغالل واإلدارة والتصــــرف لغـيـــر أغــــراض االستصــــالح واالســــتزراع وـيـــتم ذـلـــك لحســــابها 
 .ويعتبر موردا من مواردها 

  بشأن األراضي الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣تلك هي القاعدة العامة املقررة بالقانون 

 والتي منحت هيئة مشروعات التعمري الوالية وحق التصرف علي األراضي 

 املعدة ألغراض االستصالح واالستزراع 

�١٩٩٥
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وعلـي العدـيـد مـن القـوانين ذات الصــلة .. ذلـك القـرار المـذكور صــادر بعـد اإلطـالع عـلـي الدسـتور  
 الخــــاص ١٩٨٢  لســــنة٣ ـفـــي شــــأن األراضــــي الصــــحراوية والـقـــانون ١٩٨١ لســــنة ١٤٣وأهمهــــا الـقـــانون 

 ١٩٧٩ لسـنة ٥٠٤ فـي شـأن أمـالك الدولـة وعلـي القـرار ١٩٩١ لسـنة ٧بالتخطيط العمراني والقـانون رقـم 
  .٢١/٦/١٩٩٥وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 

 وهذا القرار نص يف مادته األويل علي أن 

��א	0د���د�تعتـبـر ـمـن مـنـاطق  ��� لـسـنة ٥٩م الـقـانونين  وفـقـا ألحـكـا.����7��א	�0������%�א	���א�

 المشار إليهما األراضي المملوكة للدولـة الالزمـة إلنشـاء مدينـة الشـيخ زايـد ١٩٩١ لسنة ٧ ، ١٩٧٩

 الخ ....... :الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار باإلحداثيات اآلتية 

 هذا 

   يتضح١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ومن صريح نص املادة املشار إليها من القرار اجلمهوري 
 لســنة ٥٠٤ الموضــحة الحــدود بــالقرارين  أكتــوبر ومدينــة الشــيخ زايــد٦أن كافــة أراضــي مدينــة 

 " .إلقامة المجتمعات العمرانية الجديدة "  هي مناطق معدة ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ و ١٩٧٩

  علي أن ١٩٩١ لسنة ٧وقد نصت املادة الثانية من القانون 
 ١٤٣حراوية الخاضــعة ألحكــام القــانون رقــم  فــي األراضــي الصــتكــون إدارة واســتغالل والتصــرف 
 :وفقا لألوضاع واإلجراءات اآلتية  في شأن األراضي الصحراوية ١٩٨١لسنة 

يصــدر رئــيس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء بنــاء علــي عــرض وزيــر الــدفاع قــرار بتحديــد  - أ
 .المناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية 
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يصـدر رئـيس الجمهوريـة بعـد موافقـة مجلـس ) أ( عليهـا فـي البنـد وفيما عدا األراضي المنصـوص - ب
مشــروعات الــوزراء بنــاء علــي عــرض الــوزير المخــتص قــرار بتحديــد المنــاطق التــي تشــملها خطــة 

 أو المناطق أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة استصالح األراضي 

 .السياحية  

 وأردفت املادة صراحة 

عامـــة لمشـــروعات التعميـــر والتنميـــة الزراعيـــة وتتـــولي الهيئـــة ال 

الـتــي تخصـــص ألغـــراض إدارة واســـتغالل والتصـــرف ـفــي األراضـــي 

هيئــــة المجتمعــــات العمرانيــــة كمــــا تتــــولي االستصــــالح واالســــتزراع 

 واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص الجديدة إدارة 

مـن وتمـارس كـل هيئـة ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة 

كــل مــا يتعلــق بــاألمالك الهيئــات المشــار إليهــا ســلطات المالــك فــي 

الـتــي يعهـــد إليهـــا بـهــا وتباشـــر مهامـــا ـفــي شـــأنها بالتنســـيق مـــع وزارة 

اـلـدفاع وبمراعــاة مــا تـقـرره مــن شــروط وقواعــد تتطلبهــا شــئون اـلـدفاع 

 .عن الدولة 
 هذا

 ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ و ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤وكان الثابت وبوضوح تام من خالل القرارين 

 أكتـــوبر والشـــيخ زايـــد مخصصـــة إلقامـــة ٦أن أراضـــي مـــدينتي  

 .مجتمعات عمرانية جديدة 
 وهو األمر الذي يؤكد 

ـــة أن كاـفـــة أراضــــي هــــاتين المــــدنيتين ومنهــــا األرض محــــل الـتـــداعي   ـــة وتصــــرف هيـئ تحــــت والـي
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 .طبقا لصحيح القانون وصريح ألفاظ مواده  .. المجتمعات العمرانية الجديدة

  وأن احنرفت حمكمة أول درجة بذلك أما

 وفسرت القانون علي غري مرماه ومن عندياتها 
وتفسـيره وتأويلـه بمـا  فـي تطبيـق القـانون شابه الخطأ الجسيم أن الحكم الطعين األمر الذي يؤكد 

 فيمــا تضــمنه مــن بطــالن تصــرف هيئــة المجتمعــات العمرانـيـة الجدـيـدة فــي األرض محــل يســتوجب إلغاـئـه
 .التداعي 

 فالثابت 
الكائنــة بهــا عــين  (مدينــة الشــيخ زايــد المشــار إليــه أن أراضــي ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥طبقــا للقــرار  

 ).مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة  (ممن ينطبق عليها وصف) التداعي 

  ١٩٩١ لسنة ٧وطبقا لصريح املادة الثانية من القانون 
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 ليس هذا فحسب 
بل منح ذات القـانون لهـذه الهيئـة الحـق فـي أن تمـارس حـق المالـك علـي تلـك المنـاطق التابعـة لهـا  

 .وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع 

 ص األرض حمل التداعي وهذا عني ما مت خبصو
فـاألرض محـل التـداعي تابـعـة لمدينـة الشـيخ زايـد الموصــوفة 

 .بأنها من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 ومن ثم 
ــة  ــة المجتمعـــات العمرانـي ــة هيـئ ــال مـــراء خاضـــعة لوالـي ــي ـب ـف

الجديدة التي مارست عليها سلطات المالك بأن قامت ببيعهـا 

 .ا األولي للشركة المستأنف ضده

 وذلك بعد احلصول علي موافقة وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات املسلحة 

  -/-/- بتاريخ ....لسنة ... باملوافقة رقم 
ومــن جملــة مــا تقــدم يتضــح أن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة تصــرفت فــي األرض محــل .. ومــن ثــم  

 .قانون التداعي لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي وفق صحيح ال
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بعد أن وأن وزارة الدفاع قد أصدرت هذه الموافقة  .. وذلك بعد الحصول علي موافقة وزارة الدفاع 

األمــر الــذي يؤكــد أن التصــرف فــي البيــع الــذي اتخــذ صــورة سلســلة مــن  .. تأكــدت مــن صــحة التصــرف
 .التصرفات جميعها يتسم بصحة التصرف 

 وبالتايل 
األولي قطع األراضي محل التداعي للشـركة المسـتأنفة وغيرهـا فقد باعت الشركة المستأنف ضدها  

مــن المشــترين إذ أن مســاحة األرض التــي تمتلكهــا الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي بالشــراء هــي مســاحة 
ســبعة أالف فــدان قامــت ببيعهــا للعديــد مــن المشــترين بموجــب عقــود شــراء ومــن ضــمن المشــترين الشــركة 

تكـون كافـة العقـود .. ومـن ثـم .. ن منـه أن البيـع قـد تـم وفـق صـحيح القـانون األمر الـذي يبـي.. المستأنفة 
 .المرفقة ملف التداعي قد صادفت صحيح القانون ونافذة وال تشوبها شائبة 

 وتكون حمكمة أول درجة 
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احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون بقضائه ببطالن عقد بيع صادر من غـري مالـك : ثالثا 

رئـيس ( رغم أن هذا البطالن مقرر قانونـا ملصـلحة املالـك فقـط –صحة ذلك  بفرض –

ه اختصـام هـذثبـوت وليس لغريه التمسـك بـه ورغـم ) هيئة املشروعات والتعمري

 مثة اعـرتاض علـي ذلـك البيـع اوعدم إبداؤهاهليئة وتقدميها العديد من املذكرات 

 .مبا جييزه قانونا حتما 

 ون املدني علي أن  من القان٤٤٦فقد نصت املادة 
 شــيئا معينــا بالــذات وهــو ال يملكــه جــاز للمشــتري أن يطلــب إبطــال البيــع ويكــون إذا بــاع شــخص -١

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

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

  من ذات القانون علي أن ٤٦٧كما نصت املادة 
 .إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري  -١
 مبيع إلي البائع بعد صدور العقد وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية ال -٢
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 ويف ذلك استقرت وتواترت أحكام النقض علي أن 
 هو بطالن نسبي ي أن بطالن بيع ملك الغير  من القانون المدن٤٦٦مفاد نص المادة  

 وطالمــا ـلـم يطـلـب اـلـبطالن مـقـرر لمصــلحة المشــتري فـلـه وـحـده دون غـيـره أن يطـلـب إبـطـال عـقـد البـيـع
 .صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقي قائما ومنتجا ألثاره بين المتعاقدين 

 )٣٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٥٧٦الطعن رقم (
 )٢٨/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥سنة  ل١....الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لما كان بطالن بيع ملك الغير هو بطالن نسبي مقـرر لمصـلحة المشـتري وحـده دون غيـره فلـه  

أن يطلب إبطال العقد وله أن يجيزه فإذا طلب المشتري من البـائع نقـل الملكيـة إليـه أو تسـليمه المبيـع 

 .حيحا منتجا ألثاره بين المتعاقدين فإن هذا يعد إجازة منه للعقد فيعتبر العقد ص

 )٢٥/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٦١٨الطعن رقم (
 )٢٠/٤/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٩٧٢الطعن رقم (
 )٣٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٥٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
  إـلــي بطـــالن عـقــد البـيــع ســـند ملكـيــة الشـــركة المســـتأنفـقــد انتـهــتوكاـنــت محكـمــة الحـكــم الطـعــين  

 مســتنده فــي ذلــك أن المالــك ألرض ـبـزعم صــدوره مــن غـيـر ماـلـكضــدها األولــي ـلـألرض محــل التــداعي 
الـتـداعي هــي الهيـئـة العامــة لمشــروعات التعمـيـر والتنميــة الزراعـيـة فــي حــين أن الشــركة المســتأنف ضــدها 

م الطعـين وقـررت محكمـة الحكـ.. األولي قد ابتاعـت هـذه األرض مـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة 
 .بأن هذا البيع باطل لصدوره من غير مالك 

 هذا وعلي الفرض بصحة ما انتهجته حمكمة احلكم الطعني 

 من أن هذا البيع يعد بيعا مللك الغري 
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  وأن عدم اعرتاض

 يؤكد علي أحقية هيئـة ا�تمعـات ١٩٩٧هيئة املشروعات علي البيع املؤرخ يف عام 

مرانية يف ممارسة هذا احلق وفقا للقانون الذي طرحتـه حمكمـة أول درجـه جانبـا علـي الع

الرغم من أن تصرف هيئة ا�تمعات العمرانية يف ملكها كان استنادا للقـرار اجلمهـوري 

إذ أن التصـرف كـان ..  وأن التصرف بالبيع كان الحقا علي هذا القرار ١٩٩٥الذي صدر عام 

 .كد صحة التصرف  وهو ما يؤ١٩٩٧يف عام 

 ملا كان ذلك 
بفرض صـحة مـا انتهـي إليـه الحكـم الطعـين وبمسـايرته  -وكانت الجهة المالكة ألرض التـداعي  

كانت من ضمن خصوم الـدعوى الماثلـة ومدخلـه ..  وهي هيئة المشروعات والتنمية الزراعيـة - في ذلك

 .بها 

 قدمت عدة مذكرات بدفاعها وإن هذه اهليئة قد 

 إبداء أي اعرتاض علي هذا البيع سكتت عن 

 ومل تدفع ببطالنه 
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 عرتاض من جانب هيئة املشروعات وعدم اال
 :ثابت بمدونات الحكم الطعين ذاته إذ قررت محكمة أول درجة صراحة بما هو نصه  
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 ومن هذه العبارة يتضح 
 التــي قالــت محكمــة الحكـــم الطعــين بأنهــا الماـلــك األصــلي لألراضــي محـــل أن هيئــة المـشــروعات 

لم تعترض علي البيع الصادر من هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة إلـي الشـركة المسـتأنف التـداعي 

 .ضدها األولي 
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 هذه اهليئة وهو ما يؤكد صحة هذا البيع ونفاذه يف مواجهة 

 بأنها املالكة األصلية زعما املقال 
فإـنـه ـقـول ـفـي غـيـر  بأنـهـا قوامـه عـلـي الحـفـاظ عـلـي الـمـال الـعـام أـمـا ـعـن ـقـول محكـمـة أول درـجـة 

وهـي .. هـي هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة ذلك أن الجهة البائعة لألرض محـل التـداعي  .. محله

وـقـد تحصــلت عـلـي مقاـبـل األرض حــو اـلـذي أوضــحناه ســلفا  وهــي المنوطــة ـبـالبيع عـلـي النجـهـة حكومـيـة

 .المبيعة ومن ثم فإن المال العام مصون ولم يمس كما حاولت محكمة أول درجة تصويره 

 أضف إيل ذلك 
المنوطــه بواليــة مــا أوردنــاه ســلفا مــن أن البيــع قــد تــم بمعرفــة هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة  

  .١٩٩٥ لسنة ٣٢٥اال للقرار الجمهوري رقم  إعموملكية األرض محل التداعي

 ١٩٩١ لسنة ٧وتطبيقا لصريح نص املادة الثانية من القانون 

 والتي نصت صراحة علي أنه
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داء لالستصـــالح والزراعــــة فإنهـــا تكـــون تحـــت واليـــة وتصـــرف هيـئـــة أمـــا إذا كانـــت مخصصـــة ابتـــ
 .المشروعات والتنمية الزراعية 

 وبصريح نص املادة األويل من القرار اجلمهوري 

  ١٩٩١ لسنة ٣٢٥املشار إليه رقم 

 فقد نصت علي أن

أراضي مدينة الشـيخ زايـد الكـائن بهـا األرض محـل التـداعي معـدة 

 .ديدة إلقامة مجتمعات عمرانية ج
 وهو ما يؤكد

 الجديـدة التـي تملـك الحـق فـي ممارسـة تابعة ومملوكة لهيئة المجتمعات العمرانيةأن هذه األرض 
 ١٤٣فال سـبيل إلعمـال المـادة العاشـرة مـن القـانون .. وهو ما قد كان .. حقوق المالك عليها كيفما يشاء 

الســيما وأن التصــرف .. اء نفســها  التــي يعطــي الحــق للمحكمــة أن تقضــي ـبـالبطالن مــن تلقــ١٩٨١لســنة 
 .صحيح وإلبطاله البطالن من قريب أو بعيد 
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 ليس هذا كل شيء 
ـبــل أن الثاـبــت أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي ـقــد ابتاعـــت األراضـــي محـــل الـتــداعي ضـــمن  

 ..مساحة أكبر قدرها سبعة أالف فدان 

  -/-/-منذ تاريخ 
ل هذه الفترة وهي حائزة لهذه األراضي حيـازة هادئـة وطوا.. أي منذ ما يجاوز الخمسة عشر عاما 

 .ومستقرة وتظهر عليها 

 مبظهر املالك 

 ومتارس عليها كافة حقوق امللكية 
وطوال هذه الفترة لم تبد ثمة جهة حكومية أو غير حكومية اعتراضـها علـي حيـازة هـذه الشـركة 

 .وملكيتها لألرض المباعة لها 

  لألرض بل أنها بوصفها املالك الظاهر
قامـــت بتقســـيمها وبيعهـــا للمســـاهمين فيهـــا ومـــنهم الشـــركة المســـتأنفة وذـلــك كـلــه بموجـــب عـقــود بـيــع 

 .صحيحة ال تشوبها شائبة 

 ومن مجله ما تقدم 
يتضح وبجالء تام مدي المخالفة الجسيمة للقانون التي هوي فيها الحكم الطعـين علـي نحـو يجعلـه 

 .جديرا باإللغاء 

حمكمـة أول درجـة بطلبـات مل يطلبهـا أي مـن إذ قضت كم الطعني بطالن شاب احل: رابعا 

ار ضـمني ممـا يعـد إقـراعرتاض هيئة املشروعات علـي البيـع عدم غم وبراخلصوم 

 بصحته 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 وتكييفـهـا التكييـف الـقـانوني الصـحيح جــون إعـطـاء اـلـدعوى وصـفها الـحـقعلـي محكمـة الموضــوع  
ويجـب عليهـا االلـتـزام بطلبـات الخصــوم تغييـر ســبب الـدعوى  إال أنـهـا ال تملـككييـف الخصـوم لهـا تقيـد بت

 .وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
 . بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات مقيدةالمحكمة  
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 )١١٦٥ص  ١ ج ٣١ سنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن
 ٕتكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح في القانون  
 . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها – شرطه –عليها 

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٨ ، ١٤٧٤ ، ٦٢٣ الطعون أرقام ٢٥/٣/١٩٨٥(

 ملا كان ذلك 
 مـن كافـة الخصـوم فيـه يتضـح التـداعي ووقائعـه والطلبـات المبـداهأوراق وكـان الثابـت مـن خـالل  

 .لم يبتغ النتيجة التي انتهي إليها الحكم الطعين ًأن أيا من خصوم هذا النزاع 

 إذ احنرفت حمكمة أول درجه 
ومخـالف  أطـراف التـداعي إلـي منحـي مغـاير لمـراد واتجهـت بـه وسـببها الـدعوى الماثلـة بموضـوع 

 المشــار ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥ وعـلـي األخــص القــرار الجمهــوري رقــم مســتندات والـقـانونلصــحيح الواـقـع وال
 .إليه سلفا 

 حىت مع مسايرة هذا احلكم فيما اعتنقه و
 المحرر فيما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة -/-/-من فكر بالقول بأن عقد البيع المؤرخ  

ومـن ثـم يعتبـر بمثابـة صـادر مـن غيـر مالـك ) .. يةمشـتر(وبين الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي ) بائعة(
 ومع مسايرة محكمة أول درجة في قولها بأن المالك األصلي لألراضـي محـل التـداعي هـي بيع ملك الغير

 ".هيئة المشروعات والتعمير الزراعية " 

 فإن الثابت أن هذه اهليئة ممثلة يف الدعوى املاثلة متثيال صحيحا 

 ت دفاعها وقدمت العديد من مذكرا
��
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  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣وحيث نصت املادة 
اإلقرار هـو اعتـراف الخصـم أمـام القضـاء بواقعـة قانونيـة مـدعي بهـا وذلـك أثنـاء سـير الـدعوى  

 .المتعلقة بهذه الواقعة 

  يف هذا الشأن أنه ومن أحكام النقض
  فإنه إذا تناولت الدعوى جملة وقائع ونازع الخصم في بعضها ولم ينازع في بعضها األخر 
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 .يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم واإلقرار الضمني بها 
 )٤٣٧ ص ١٢سنة  ٤/٥/١٩٦١نقض (

 ومن ثم من خالل األصول القانونية 
مثـيــل هيـئــة المشـــروعات ـفــي اـلــدعوى الماثـلــة ومثولهـــا أمـــام محكمـــة أول ســـالفة البـيــان يتضـــح أن ت 

 -/-/-ولم تبـد ثمـة اعتـراض أو مطـاعن علـي عقـد البيـع المـؤرخ درجة وتقديمها العديد من المـذكرات 

 .المحرر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي 

   وتسليما بصحة هذا التعاقد ونفاذهوهو ما يعد أقرارا صرحيا منها
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 تطبيق القانون والقصور املبطل يف التسبيب اخلطأ يف : خامسا 
ـفـإن المســتقر علـيـه فقـهـا وقضــاء أن للخـطـأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون ـعـدة صــور وـحـاالت تفصــيلها 

 :كالتالي 

  :خمالفة القانون 
 . أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها ي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودةوه

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
أو تطبيقها عليها علي نحـو يـؤدي إلـي  .. ال تنطبق عليها علي واقعة يق قاعدة قانونيةوهي تطب

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

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
  .لغامضةعند تفسيره نصا من نصوص القانون اوهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي  

 بطالن احلكم 
  كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ..وقد يتعلق بطالن الحكم بالحكم كنشاط  
وقـد  .. أو عـدم بيـان أسـبابهكما لو لم يوقع عليـه ممـن أصـدره .. وقد يتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  

 .غير مفهوم أو غير محدد كما لو تضمن الحكم قرارا .. يتعلق بالحكم كقرار يمنح الحماية 

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
مثلمــا يتعـلـق بأهلـيـة الخصــوم أو تمـثـيلهم وـقـد يكــون .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عـيـب موضــوعي  
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 .عيبا شكليا 

 ملا كان ذلك 
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  من قانون املرافعات تنص علي أن ١٧٦املادة 
 .ٕيجب أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة  

  من ذات القانون علي أن ٣ و ٢ /١٧٨دة كما نصت املا
ثــم طلبــات الخصــوم وخالصــه  أن يشــتمل الحكــم علــي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى كمــا يجــب 

  ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
الخصـوم وصـفاتهم والقصور في أسـباب الحكـم الواقعيـة والـنقص أو الخطـأ الجسـيم فـي أسـماء  

 .وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 

 أبو الوفا بأن / ويف ذلك قال الدكتور 
وـقـائع هاـمـة أو  كـمـا إذا أغفلـت المحكـمـة فـيـؤدي إـلـي بطالنـهالقصـور فـي أســباب الحكـم الواقعـيـة  

 لـم يختلـف الخصـوم علـي داللتـه وحجيتـه أو مسختها أو أغفلت الـرد علـي دفـاع جـوهري أو مسـتند هـام
 .دون أن تعمل منطقا سليما أو خالفت الثابت في األوراق استخلصت غير ما تستشفه األدلة 

 )٣٢٢أبو الوفا ص /  الدكتور –نظرية األحكام (

 ملا كان ذلك 
ضـح مـدي  يتعلـي مـدونات الحكـم الطعـين واألحكام الفقهية والقانونية وتطبيقها ومن هذه األصول 

سـاقطا فـي هـوة الـبطالن وذلـك ..  مخالفـا بـذلك صـريح القـانون قصـور شـديد فـي التسـبيبما شابه مـن 

 :علي عدة أوجه بيانها كالتالي 
��0�מ������ �מ�א	وא�����7��א	�د"و@�و7+�و��-�د�د���������������������:�א	و��0א8ول����Cط�(��
א	�מ�א	ط���ن�-��


�	د"و@�و�و�و" ��.��/������	�0���
���� د����ط����������$�
��1א	�מ�א	وא�7��������D���	

�א	�دא"��

 حيث أن املستقر عليه نقضا أنه 
لـيس فيهـا ـمـا يصـح أن يسـتخلص منـهـا مـا قـال ـبـه إذا كانـت وقـائع الـدعوى التـي سـردها الحـكـم 
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 .فإنه يكون معيبا متعينا نقضه 

 )٢٢/٣/١٩٤٥ ق جلسة ١٤ لسنة ٩٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 أو موجـود لـه أو موجـود تخلصـها مـن مصـدر ال وجـود لـهحكمه علـي واقعـة اسإذا بني القاضـي  

 كـان هـذا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكـن مـن المسـتحيل عقـال اسـتخالص تلـك الواقعـة منـه

  .الحكم متعينا نقضه
 )١٨/٥/١٩٣٩ ق جلسة ٨ لسنة ٧٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 .عليها مؤديه إليه الحكم ال يستقيم إال إذا كانت أسبابه التي بني  

 )١٩/٢/١٩٤٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن محكـمــة أول  القانونيــة ســالفة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبيــق المفــاهيم 

 .درجة قد انحرفت بواقعات التداعي وذهبت بها مذهبا لم يهدفه أي من الخصوم في الدعوى 

 ذلك أنها 
 المحــــرر فيمــــا ـبـــين الشــــركة المســــتأنفة -/-/- ـبـــبطالن العـقـــد المــــؤرخالـفـــة للحقيـقـــةـقـــررت بالمخ 

 محـل التـداعي لـم تنتقـل وزعمـت بـأن ملكيـة األرض) كبـائع(والشركة المستأنف ضدها األولـي ) كمشتري(
وأردفـت بـأن هـذه األرض .. إلي الشركة المستأنف ضـدها األولـي حتـى يحـق لهـا بيعهـا للشـركة المسـتأنفة 

 ية الزراعية الك الدولة الخاصة التي ال يجوز التصرف فيها إال عن طريق هيئة المشروعات والتنممن أم

 وأغفلت متاما 
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 والذي تضمن 
سـبعة ( فـدان ٧٠٠٠شراء الشركة المستأنف ضدها األولي من الهيئـة المـذكورة مسـاحة قـدرها  

 . أكتوبر ٦ بمدينة –بالحزام األخضر ) أالف فدان
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 املباعة من الشركة املستأنف ضدها األويلاألرض ومن ضمن هذه املساحة 

 شركة املستأنفة إيل ال
 أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي تحصـلت علـي .. في بنـد التمهيـد .. والثابت من هذا العقد  

كمـا  .. -/-/- لهـا فـي أغـراض الزراعـة بتـاريخ موافقة وزارة الدفاع علي استغالل األراضـي المخصصـة

  .-/-/-ريخ  بتا....لسنة ... تحصلت علي موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة برقم 

 ومبوجب هذا العقد أيضا 
ٕمنحــت الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي الحــق ـفـي تخصــيص أراضــي للمســاهمين واتاحــة الفرصــة  

 .لكل منهم في استغاللها واستصالحها وزراعتها وتمليكها وفقا للشروط والقواعد التي تقررها الهيئة 

 ومن ثم يتضح وجبالء تام 
ألولــي قــد ابتاعــت األرض محــل التــداعي ضــمن مســاحة أكبــر مــن أن الشــركة المســتأنف ضــدها ا 

وبالتبعيـة يكـون .. هيئة المجتمعات العمرانية ولهـا الحـق فـي تقسـيمها وبيعهـا وفقـا لشـروط وقواعـد الهيئـة 

هــو عـقـد ..  المحــرر فيمــا ـبـين الشــركة المســتأنفة والشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي -/-/- المــؤرخالعـقـد

ـذ ال تشــوب ـة الم .. ه شــائبةصــحيح وناـف ـة هــي صــاحبة الســيما وأن هيـئ جتمـعـات العمرانـي

 والـقـــرار ١٩٩١ لـســـنة ٧الوالـيـــة عـلـــي األرض المبيـعـــة وفـقـــا لصــــريح الـقـــانون 

 . المشار إليها سلفا ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥الجمهوري رقم 

 ملا كان ذلك 
 ها أن  وذهبت إلي الزعم بأنه لم يثبت لديوكانت محكمة الحكم الطعين قد خالفت ذلك كله 

األرض محــل الـتـداعي ـقـد انتقـلـت ـمـن الهيـئـة إـلـي الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي حـتـى يتســنى لهــا نقلهــا 
 .إلي الشركة المستأنفة 

 فإنها تكون قد احنرفت بوقائع الدعوى 

 وأوراقها إيل غري مرماها 
أن  أنـه قـد تضـمن صـراحة بـ-/-/-حيث أن الثابت من خـالل العقـد سـند هـذه الـدعوى المـؤرخ 

) ضـمن مسـاحة أكبـر(الشركة المستأنف ضدها األولي قد ابتاعت المساحة المباعة للشركة المسـتأنفة 

 وبعـد موافقـة وزارة الـدفاع وهيئـة القـوات -/-/-من هيئة المجتمعات العمرانيـة بموجـب العقـد المـؤرخ 

 .١٩٩١ لسنة ٧المسلحة وفقا لالشتراطات التي طلبها القانون 
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 طع وهو األمر الذي يق
وشــيدت حكمهــا علــي .. بــأن محكمــة أول درجــة انحرفــت بواقعــات التــداعي وخالفــت الحقيقــة فيهــا  

واقعة افترضتها من عنـدياتها لـم تثبـت بـاألوراق وهـي أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لـيس لهـا الحـق 
 .في بيع أرض التداعي للشركة المستأنفة 

 وبرغم أنه حمض افرتاض 
درجة اتخذت منه سندا لقضائها مخالفة بـذلك صـحيح القـانون وقواعـد التسـبيب إال أن محكمة أول  

الذي يجب أن يكون قائم علي سند صحيح من األوراق والحقـائق ولـيس مبنيـا علـي افتراضـات واحتمـاالت 
ذلـــك أن هـــذا الســـبب ال يصـــلح ألن يحمـــل عليـــه ذلـــك الحكـــم إذ األحكـــام يجـــب أن تبنـــي علـــي الجـــزم .. 

 .ح أن تبني علي مجرد االحتمال والتخمين واليقين وال يص
 )١٩/٢/١٩٤٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٣الطعن رقم (

��$ول�د��0��	�מ�����ل������������������������:�א	و��0א	���9�������א	��מ�א	ط���ن��7د�-��
��א	�+�و��א	-�د�د�ذ	��5$ن���

���א	��������ن�-���C ��$ن�����
�ص�א	��د"و@�وא�)���ذ�א;��0�א'א%�وא	���دא�����
���(�و������� ����	ط�

���� ���א	وא���7���و+ل�	�������$�ض����������
��א	�����C/���د��3א8و	���������א	-���و�د��$��

��א	�0�����%�"�ن�����������*���א	�-�و"�%�و3*� 	�� 
��و"دמ�א��0وא=�C���א	��א	�دא"��		-�

��و�وع�3ذא�א	�زאع�

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
لتـي اقـد محصـت األدلـة  إلـي أن المحكمـة ما يطمئن المطلع عليه أن يكون فيه بذاته الحكم يجب 

 . التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع فيها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائلقدمت إليها 
 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
إذا كانت أسباب الحكم ال يستبين منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضـائها  

ـ  بحـيـث ال ـتـؤدي ب الحـكـم وـكـذلك يعـيـب الحـكـم انـعـدام االرتـبـاط ـبـين أســبابه ومنطوـقـهفـهـذا اإلبـهـام يعـي
 .األسباب إلي النتيجة التي انتهي إليها 

 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ....الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ثغـره  فـإذا كانـت األسـباب التـي أقـيم عليهـا فيهـا يجب أن يبني الحكم علي ما يدعمه من األسباب 

  .فال يتماسك معها قضاءه كان تسبين معيبا إلي مقومات الحكم يتطرق منها التخاذل
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 )٢/١/١٩٤٦ ق جلسة ١٤ لسنة ١٢٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق المـفـاهيم القانونيـة ســالفة الـذكر عـلـي مـدونات الحـكـم الطعـين وأوراق الـنـزاع الماثـل يتضــح  

سلطتها في بحث وتمحيص أوراق التـداعي وصـوال لوجـه الحـق وبجالء تام أن محكمة أول درجة لم تعمل 
 .فيها ولم تمارس حقها في اتخاذ الوسائل والتدابير للتوصل لهذا الحق 

 فعلي الفرض اجلديل 
 المنتقلـة بموجبـه ملكيـة أرض -/-/-بصحة ما ورد بالحكم من القول بأنه عقـد البيـع المـؤرخ  

لي الشركة المستأنف ضـدها األولـي هـو عقـد صـادر مـن غيـر التداعي من هيئة المجتمعات العمرانية إ

 .مالك وأن المالك الحقيقي لهذه األرض هي هيئة المشروعات 
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 إال أنه 
فقـد كـان عليهـا .. وعلي الفرض الجدلي بأن المحكمة لم تتبين من األوراق ما يؤكد هـذه الحقـائق  

 الشركة المستأنف ضدها األولـي مـا يثبـت ملكيتهـا لـألرض بما لها من سلطات وصالحيات أن تطلب من
 .بيعها للشركة المستأنفة محل التداعي إبتداءا حتى يحق لها 

 كما كان للمحكمة 
 فيما إذا كانت الشركة المستأنف ضـدها األولـي لهـا الحـق أن تستجوب طرفي التداعي أو أحدهما 

 عـن سـبب تحريـر العقـد وأن تستجوب الطرفين.. في نقل ملكية هذه األرض للشركة المستأنفة من عدمه 
 . علي سند يبرره وذلك حتى يكون حكمها قائما.. محل التداعي 

 كما كان للمحكمة أيضا 
 وتخوـلــه الحـــق ـفــي مكـتــب الخـبــراء أن تحـيــل اـلــدعوى إـلــي إذا كاـنــت أوراق الـتــداعي غـيــر كافـيــة 
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 الشـــركة المســـتأنف لبـيــان عـمــا إذا كاـنــت.. االنتـقــال إـلــي أي مـــن الجـهــات الحكومـيــة أو غـيــر الحكومـيــة 
تحرير العقد محل التداعي إذا لم تكـن الشـركة  وبيان سببضدها تمتلك األرض محل التداعي من عدمه 

 !.فلماذا إذن تحرر العقد محل التداعي؟.. المستأنف ضدها مالكه لألرض ويحق لها بيعها 

 ويف اإلمجال
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 ملا كان ما تقدم 
فقــد بــات واضــحا وبحــق مــدي مــا شــاب هــذا القضــاء مــن قصــور شــديد ومخالفــة واضــحة للقــانون  

 .وأبسط قواعد االستدالل والتسبيب 
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 حيث أن املستقر عليه قضاء النقض أنه 
وأوجــه دفــاع أو دفــوع  مــن طلبــات لــم يبــين مــا قدمــه الخصــومن الحكــم المطعــون فيــه متــي كــا 

 وخالصة ما استند إليه من األدلة الواقعية والحجج القانونية مع بيان ما سارت فيه الدعوى من 
  .فإن يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب بطالنهمراحل 

 )٣/٢/١٩٥٥ ق جلسة ٢٣ لسنة ٤٣٢الطعن رقم (

  قضي بأن كما
خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهري ودفوع ومسـتندات  

 .أثره بطالن الحكم 

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

 وكذا قضي بأن 
يجعــل حكمهــا معيبــا عيبــا  مــا تمســك بــه المــدعي عليــه الــدفع الــدعوى مــع إغفــالقضــاء الحكــم  

 .جوهريا مبطال 

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
 المقدمــة مــن الشــركة وـمـذكرات اـلـدفاع اـلـدعوى المبـتـدأة محاضــر جلســات مــن خــالل وـكـان الثاـبـت 

الـدفوع الشـكلية  جـاءت مدفوعـة بالعديـد مـن يتضح أن الدعوى المبتدأةالمستأنفة أمام محكمة أول درجة 

ٕ الطعين حكمها بحثها وايرادها في مـدونات حكمهـا والـرد عليهـا الجوهرية التي كان يجب علي المحكمة
 .بأسباب سائغة سواء بالقبول أو بالرفض 
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 ومن هذه الدفوع اجلوهرية 

 التي ال تزال الشركة املستأنفة متمسكة بها أمام عدالة احملكمة االستئنافية

 ما يلي 
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  من قانون الشهر العقاري علي أنه ١٥حيث نصت املادة 
الت�ي يك�ون يجب التأشير في هامش سجل المحـررات واجبـة الشـهر بمـا يقـدم ضـدها مـن الـدعاوى  

ك�دعاوى ال�بط�ن أو لمحـرر وجـودا أو صـحة أو نفـاذا الـذي يتضـمنه االغرض منھا الطعن في التصرف 

األصــلي لــم يشـــهر تســجل تلــك الــدعاوى ويجــب ـكــذلك  ف��إذا ك���ان المح��ررأو اإللغــاء أو الرجــوع الفس��خ 
تســجيل دعــاوى اســتحقاق أي حــق مــن الحـقـوق العينـيـة العقارـيـة أو التأشــير بهــا حســب األحــوال كمــا يجــب 

والتسـجيالت المشـار إليهـا وتحصـل التأشـيرات .. ه عقاريـة تسجيل دعاوى صحة التعاقد علـي حقـوق عينيـ
 .بعد إعالن صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة 

 ويف هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن 
 في هـذا الشـأن ولكنه استن مبدأ عاملم يحصر قانون الشهر العقاري المحررات الخاضعة للشهر  

 وكـذلك أو زوالـه مـن الحقـوق العينيـة العقاريـة إنشـاء حـقأن جميع التصـرفات التـي مـن شـأنها مقتضاه 
 .يجب شهرها بطريق التسجيل األحكام المثبتة لشيء من ذلك واكتسب قوة الشيء المحكوم به 

 ) وما بعدها٩٧ ص ١٩٩٩ شرح قانون الشهر العقاري طبعة –محمود عبد الرحمن /د(
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 ملا كان ذلك 
يتضــح وبـجـالء أن ر عـلـي واقعــات وأوراق اـلـدعوى المبـتـدأة وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذك 

 :طلبات الشركة المستأنف ضدها األولي تهدف إلي 

 -/-/- فيما بينها الطرفني واملؤرخيني البيع احملرريفسخ عقد
الثابـت مـن خاللهمـا شـراء الشـركة المسـتأنفة مـن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي قطعـتـي األرض 

 .محل التداعي 

  يؤكد وهو ما

 أن هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية
 ـمـن ١٥طبـقـا لصــريح ـنـص الـمـادة  ـفـي ســجل المحــررات واجـبـة الشــهر الـتـي يجــب التأشــير بـهـا

 . المشار إليها سلفاقانون الشهر العقاري
 األمـر الـذي يوجـب تسـجيل صـحيفة الـدعوى المبتـدأة لـم يشـهروحيث أن هذا العقد محل التـداعي  

 .ريح ذات المادة متقدمة البيان إعماال لص

 ومن ثم 
وحـيـث أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـلـم تـقـم بتســجيل عريضــة دعواهــا المبـتـدأة األمــر اـلـذي  

 . من قانون الشهر العقاري١٥يؤكد أن هذه الدعوى دفوعة بعدم القبول لمخالفة صريح المادة 

 وال ينال من ذلك 
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 وعلي الرغم من ذلك 
حكـــم وـبــرغم إـبــداء الشـــركة المســـتأنفة لهـــذا اـلــدفع الجـــوهري بشـــكل جـــازم وصـــريح إال أن محكمـــة ال 

الطعين لم تعن بإيراده مدونات حكمهـا أو الـرد عليـه بأسـباب سـائغة بمـا يفيـد قبولـه أو رفضـه األمـر الـذي 
 .يعيب هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 
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النتفاء ركن املصلحة املشـروعة املباشـرة إلقامتهـا مبـا يسـلس الدعوى الدفع بعدم قبول -٢

 ها الستعمال حق التقاضي ويؤكد إساءة الشركة املستأنف ضد

 بداية 
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 )١٤١٤ ص ١٩ س ٢٧/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

 واملصلحة هي 
فـهــي  – الـتــي تعـــود عـلــي راـفــع اـلــدعوى مـــن الحكـــم ـلــه بطلباـتــه كلهـــا أو بعضـــها الفاـئــدة العملـيــة 

وـهـي كونـهـا وســيلة  وعــدم خروجهــا عــن الغاـيـة الـتـي رســمها الـقـانون لهــا الضــابط لضــمان جدـيـة اـلـدعوى

 .فحيث ال يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه . لحماية الحق 
 )١٤ ، الدناصوري وعكاز ص ٣٦ ، أمين النمر ص ١٧٥ الصاوي ص ....../  ، د١١٠رمزي سيف ص (

 لحة يدية ال يتوافر فيها املصالدعاوى الكو
إســـاءة  فإنـنــا نـكــون بصـــدد – يقصـــد بـهــا اإلضـــرار بالـمــدعي علـيــه –ـفــإذا رفعـــت دعـــاوى كيدـيــة  

 ويمكـن للمـدعي عليـه غيـر مشـروعة وتعتبـر المصـلحة هنـا الستعمال الحق أو خطأ فـي اسـتعمال الحـق
 يكن من ورائها جر مغـنم بـل إذا لم عن رفع تلك الدعوى الكيدية عليه فالدعوى أن يحصل علي تعويض

 .جلب مغرم للخصم األخر فإنها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة 

 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات طبعة – عزمي البكري -/-/-/ المستشار (

 والدعوى املاثلة 

 يصدق عليها وحبق وصف الدعوى الكيدية 
 -/-/-بطلـب فسـخ عـقـدي البيـع الـمـؤرخينامتهـا فالثابـت أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األوـلـي أق 

تأسيســا علــي زعــم مكــذوب مــؤداه أن الشــركة المـســتأنفة لــم تقــم بتنفيــذ التزامهــا المتمثــل فــي ـعــدم 

 .استصالح األرض محل التداعي وزراعتها 

 وحيث ثبت لعدالة احملكمة مبا ال يدع جماال للشك 
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 ومن ثم 
 تربوا إليها الشركة المستأنف ضـدها األولـي وتبتغيهـا انعدام وجود ثمة غاية مشروعةيتأكد وبحق  

 وهـي غايـة غيـر مشـروعة تـنم عــن ٕوانمـا ابتـغـت فقـط اإلضـرار بالشـركة المـسـتأنفة.. مـن دعواهـا الماثلـة 
 .إساءة في استعمال حق التقاضي 

 لذلك 

 ن القانون املدني علي أنه نصت املادة الرابعة م
 .من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  
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  غري مشروع بقوهلا وقد أوضحت املادة اخلامسة كيفية استعمال احلق بشكل
 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  
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 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 التـي تثبـت للكافـة فـال يكـون مـن اسـتعمله مسـئوال عمـا هـو مـن الحقـوقحق االلتجاء إلي القضاء  

إال إذا انحـرف بهـذا لحـق عمـا وضـع لـه السـتعماله اسـتعماال كيـديا ينشأ عن استعماله من ضرر للغير 

 .ابتغاء مضارة الغير 

 )٢٠/١/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥  لسنة١٨١الطعن رقم (
 )٢٨/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٤ لسنة ٣١٠الطعن رقم 

 وإذ ثبت وحبق .. هذا 
أن الشركة المستأنف ضدها األولـي بإقامتهـا الـدعوى األصـلية قـد انحرفـت بحـق التقاضـي عمـا 

 .وضع له واستعملته استعماال كيديا ما قصدت منه سوي اإلساءة واإلضرار للشركة المستأنفة 

 حدا بالشركة األخرية وهو ما 
نحو إقامة دعواها الفرعية بغية إلزام الشركة المدعية أصليا بالتعويض عـن إسـاءتها اسـتعمال حـق  
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 :التقاضي ذلك أن الثابت 
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 )١٥/١٠/١٩٥٩ ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك 
بغيـة تحقيـق غايـة غـيـر كـان الثابـت أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي أقامـت دعواهــا الماثلـة و

مشروعة وهي إخفاء عدم التزامها بأداء واجباتها العقدية من تسليم لألرض المبيعة للشركة المسـتأنفة 

.  عـدم التزامهـا  بمـا يجـدر معـه مسـاءلتها عـنوكذا عدم التزامها بإنهاء أعمال البنية األساسية والمرافـق
راحــت ـتـدعي مــا ..  عـلـي توفـيـق أوضــعها وتنفـيـذ التزاماتهــا – وـفـق صــحيح الـقـانون –فـبـدال مــن أن تعمــل 

وهـو األمـر .. يخالف الحقيقة والمستندات وتزعم زورا وبهتانا بأن الشركة المستأنفة هي المخلة بالتزاماتهـا 
 .الذي أضر بالشركة األخيرة أيما ضرر مادي ومعنوي 

 متثلت هذه األضرار يف اآلتي إذ 
 مـــن مصـــروفات تقاضـــي وتكلـيــف للســـادة المحـــامين لمباشـــرة هـــذه ـمــا تكبدـتــه الشـــركة المســـتأنفة 

 ن تكبدها أتعاب للسادة المحامين وما ترتب علي ذلك م.. ٕالدعوى الواهية وابداء دفاعها في هذه الدعوى 
 المســتأنفة بي عـلـي ســمعة الـشـركةاألـثـر الـسـل أن رـفـع هــذه اـلـدعوى ـكـان ـلـه أبـلـغ أضــف إـلـي ذـلـك

التجارـيـة وســمعة الـقـائمين عليـهـا إذ أن هــذه اـلـدعوى مــن شــأنها إظـهـار الشــركة بمظـهـر المخــل بااللتزامــات 
ٕ بمــا ـيـؤثر ســلبا عـلـي ثـقـة البـنـوك والشــركات األخــرى فيهــا واحجــامهم عــن وذـلـك كـلـه عـلـي ـخـالف الحقيـقـة

 .التعامل معها 

 وال ينال من ذلك
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 املؤكدة بأن الشركة املستأنفة 

 مل تتسلم األراضي حمل التداعي 

 حىت اآلن 

حها فــي حــين لــم فكيــف يــتم طـلـب الفســخ لعــدم زراعتهــا واستصــال 

 !!.يتم استالمها أصال ؟؟
 السيما وأن االمتناع عن االستالم 

 جاء يف جانب الشركة املستأنف ضدها األويل 

 وكذلك املطالبة بالفسخ يتم من ذات الشركة 
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 كلهورغم ذلك 
يـأتي الحـكـم الطـعـين ليـقـرر بـعـدم وجــود ـلـدد ـفـي الخصــومة أو إســاءة ـمـن الشــركة المســتأنف ضــدها 
األوـلـي الســتعمال حــق التقاضــي وهــو األـمـر اـلـذي يؤـكـد قصــور هــذا الحـكـم ـفـي فـهـم عناصــر الـتـداعي بمــا 

 .ٕيسلس إلي بطالنه والغائه 

-/-/-سبابه فيما قضـي بـه مـن بطـالن عقـد البيـع املـؤرختناقض احلكم الطعني وأ: سادسا 

مع ما قضـي بـه أيضـا مـن رفـض الطلـب العـارض املبـدي مـن ) بفرض صحة ذلك(

الشركة املستأنفة بطلب التعـويض عـن إسـاءة اسـتعمال الشـركة املسـتأنف ضـدها 

 األويل حلق التقاضي

 حيث استقرت أحكام النقض وتواترت علي أن 
أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحـكـم هــو ـمـا تتـعـارض ـبـه األســباب  المحكمــة المـقـرر فــي قضــاء هــذه 

 . بحيث ال يبقي منها ما يقيم الحكم ويحمله وتتهاتر فتتماحي ويسقط بعضها

 كما قضي بأن 
وتكييـف هـذا الفهـم وتطبيـق القـانون تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع  

 .عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض 

 )ق٤٧ لسنة ١٠٠٧ طعن رقم ٢٤/١/١٩٨١نقض (
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 وقضي أيضا بأن 
أن األحـكـام يجــب أن تـكـون مبنـيـة عـلـي أســباب واضــحة جلـيـة المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة  

 .والغموض واإلبهام في األسباب يبطل الحكم 

 )ق٥٠ لسنة ٥٢٢ طعن رقم ٣١/١/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
 فيمـا بـين أسـبابه قـد شـابه التضـارب والتنـاقضالطعين أنه وكان الثابت من خالل مدونات الحكم  

العـقــد ـفــي الوـقــت اـلــذي ادعـــت فـيــه المحكمـــة مصـــدرة هـــذا الحكـــم ـبــأن  .. ذـلــك أـنــه.. وبعضـــها اـلــبعض 

باطـل لعـدم ثبـوت  والشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي  المحرر فيما بين الشركة المسـتأنفة-/-/-المؤرخ

 .تقوم ببيعها ملكية الشركة األخيرة لألرض حتى 

 وعلي فرض جديل بصحة هذا الزعم 
وـمـع تمســك الشــركة المســتأنفة ـبـاالعتراض الشــديد علـيـه وبعــدم صــحته إال أـنـه إذا أفترضــنا صــحته  

  :تكون قد أخطأت مرتينفإن الشركة المستأنف ضدها األولي .. 
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 وهو األمر الذي يؤكد
 .إساءة هذه الشركة المستأنف ضدها األولي استعمال حق التقاضي بما يوجب إلزامها بالتعويض 

 ورغم ذلك 
ويزعم بأن الشركة المستأنف ضدها األولي لـم يثبـت ) مع إقراره ببطالن العقد (كم الطعينيأتي الح 

وبنــاء علــي هــذا قضــي بــرفض الطلــب العــارض المبــدي مــن .. أنهــا قــد أســاءت اســتعمال حــق التقاضــي 
 .الشركة المستأنفة 

 واجلدير بالذكر 
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يف قضائه بقبول الدعوى شكال علـي صـور ضـوئية فساد احلكم الطعني يف استدالله : سابعا 

 من مستندات سبق جحدها وإهدار حجيتها يف اإلثبات 

 من املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
سـتدالل إذا انطـوت علـي عيـب يمـس سـالمة االسـتنباط أسباب الحكـم تعتبـر مشـوبة بالفسـاد فـي اال 

ويتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـلـي أدـلـة غـيـر صــالحة مــن الناحـيـة الموضــوعية لالقتـنـاع 
بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالـة عـدم اللـزوم 

 هت إليها المحكمة بناء علي تلك المنطقي للنتيجة التي انت
 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )١١١٤ ص ٢ جزء ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦(

 ومن ثم 

  من قانون املرافعات علي أن ٦٥فقد نصت املادة 
 :يقيد قلم كتابة المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي  
 .ما يدل علي سداد الرسوم  -١
 .صور من الصحيفة  -٢

ات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحـت مسـئولية المـدعي ومـا يـركن إليـه مـن أدلـة أصول المستند -٣
 .إلثبات دعواه 

 ............ مذكرة شارحة -٦

 ومن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه .. هذا 
صور األوراق العرفية ليست لها حجيـة وال قيمـة لهـا فـي اإلثبـات إال بمقـدار مـا تهـدي إلـي األصـل  

ودا فيرجع إليه ما إذا كان غير موجود فـال سـبيل لالحتجـاج بهـا إذ هـي ال تحمـل توقيعـا لمـن إذا كان موج
 .صدرت عنه 

 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
مـــن المقـــرر وعلـــي مـــا جـــري بـــه قضـــاء هـــذه المحكمـــة أنـــه ال حجيـــة لصـــور األوراق العرفيـــة فـــي  

صـــل إذا كـــان موجـــود فيرجـــع إلـيــه كـــدليل ـفــي اإلثـبــات أمـــا إذا كـــان اإلثـبــات إال بمـقــدار مـــا تهـــدي إـلــي األ
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 .األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم 
 ) ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/١٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
دات وكان الثابت من أوراق الدعوى المبتدأة أن الشركة المستأنف ضدها األولي لـم تقـدم ثمـة مسـتن 

ٕمؤيـــدة لـــدعواها بخـــالف بعـــض الصـــور الضـــوئية التـــي أصـــرت الشـــركة المســـتأنفة علـــي جحـــدها واهـــدار 
 .حجيتها في اإلثبات 

 وحيث مل تقدم الشركة املستأنف ضدها األويل 
أصـــول ألي مـــن المســـتندات المقدمـــة منهـــا وـلــم تـقــدم عـقــد شـــرائها للعـــين محـــل الـتــداعي مـــن هيـئــة  

 .ة حتى تثبت أحقيتها في إقامة دعواها ابتداءا المجتمعات العمرانية الجديد

 األمر الذي كان يوجب علي حمكمة أول درجة 
أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة السيما وأنها قطعت أنه لـم يثبـت لـديها  

 مما تكون معه الدعوى برمتها قد أقيمت مـن.. ملكية الشركة المستأنف ضدها األولي ألرض التداعي 

غير ذي صفة السيما وأن الشركة المستأنف ضدها األولي قد تقاعست عن تقديم دليـل وسـند ملكيتهـا 

 .للعين موضوع النزاع 

 علي الرغم من ذلك 
وـبـرغم وجــود هــذا العـيـب الشــكلي الجســيم قضــت محكمــة أول درجــة بالمخالـفـة للمســتندات واألوراق  

 .بالفساد المبطل في االستدالل والقانون بقبول الدعوى شكال وهو ما يعيب حكمها 

  اإلخالل حبقوق الدفاع: ثامنا 

 فالثابت تواتر أحكام حمكمة النقض علي أن 
استقالل محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وبإطراح ما ال تري األخـذ بـه محلـه أن تكـون قـد  

ع علي تلـك القـرائن أو لـم تبحثهـا اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بأن من الحكم أن المحكمة لم تطل
 .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 قضـاء  

بمعنــي أن .. النتيجــة التــي انتهــي إليهــا الحكــم هــذه المحكمــة إال إذا كــان هــذا الــدفاع جوهريــا ومــؤثرا فــي 
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المحكمة لـو كانـت قـد بحثتـه لجـاز أن تتغيـر بـه هـذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا الـدفاع قصـورا 
 . مرافعات ١٧٨في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة الثانية من المادة 

 )٥.... ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 ضي بأن وكذا ق
خلو أسباب الحكـم المطعـون فيـه ممـا قدمـه الخصـوم مـن طلبـات ودفـاع جـوهري ودفـوع ومسـتندات  

 .أثره بطالن الحكم 
 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
ـمـع إغـفـال ـمـا يتمســك ـبـه الـمـدعي علـيـه ـلـدفع اـلـدعوى يجـعـل قضــاء المحكمــة بطلـبـات المــدعي  

 .هريا مبطال حكمها معيبا عيبا جو

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليه مع أنـه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن  

 . يستوجب نقضه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور
 )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة ٥٧طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه قــد جــاء معيبــا  

 :باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع وذلك علي وجهين هما 
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 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩نقض (
 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ملا كان ذلك 
 لرأيهـا فـي ذات النـزاع ونظرا لسابقة إبداء هيئة المحكمة مصـدرة الحكـم الطعـين.. ٕواعماال لـذلك  

وتشبثها بهذا الرأي ومن المؤكد تأثرهـا  -/-/- بجلسة ...لسنة ... رقم ال حكمها في الدعوى الماثل ح

 .بهذا الرأي حال نظر الدعوى الماثلة 

 لذلك
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 إال أن حمكمة أول درجة 

التفـتـت عــن ذـلـك تمامــا وطرحـتـه األمــر اـلـذي يعـيـب حكمهــا ـبـاإلخالل الجســيم بحـقـوق اـلـدفاع اـلـذي  
 .يجدر معه القضاء بإلغاء الحكم الطعين 
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 فقد نصت حمكمة النقض بأن 
ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصـل فيـه كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضـوع  

يجــب عـلـي محكمــة  .. يجــوز أن يترـتـب علـيـه تغيـيـر وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوىويـكـون الفصــل فـيـه مـمـا 
الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم السيما الدفاع الجوهري الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الـرأي 

 .ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه القصور في التسبيب في الدعوى 
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 )١٩٥٧ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٥/١١/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
وجــود ارتبــاط بــين المـســألة  مرافعــات جــوازي للمحكمــة شـــرطه ....١وقــف الــدعوى طبقــا للمــادة 

 والدعوى التي تنظرها وتقدير ذلك خضوعه لرقابة محكمـة الـنقض علـي المحكمـة تصـفيه كـل نـزاع األولية
 .لي الفصل فيه يدخل في اختصاها يتوقف الحكم في الدعوى ع

 ) ق٤٩ لسنة ٢٨٣ طعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي أوراق النزاع الماثل يتضح أن الدعوى المبتدأة أقيمـت  

 المحـررين مـع الشـركة -/-/-بطلب فسـخ عقـدي البيـع المـؤرخينمن الشركة المستأنف ضدها األولـي 

 .المستأنفة 

 بزعم مكذوب 
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 وذلك رغم علم الشركة املستأنف ضدها األويل اليقيني 
ـبـأن الشــركة المســتأنفة ـلـم تـقـم باســتالم األرض 

محل التداعي حتـى اآلن وأنهـا طلبـت منهـا ذلـك 

ة المسـتأنف بكافة الطرق الودية ورفضت الشـرك

 .ضدها األولي التسليم 

 وهو ما حدا بالشركة املستأنفة حنو إقامة الدعوى 

  مدني جزئي أكتوبر.... لسنة ...رقم 
الـتـي الزاـلـت طــي الـتـداول حتــى تاريخــه ومحالــة إـلـي مكـتـب الخبــراء بموجــب حكــم تمهـيـدي صــادر 

 .عن عدالة محكمة أكتوبر الجزئية 

 وبالفعل 

بير مهمتـه وأثبـت بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن فقد باشر السيد الخ 

الشــركة المســتأنف ضــدها لــم تقــم بتســليم األراضــي محــل التــداعي إلــي 

 .الشركة المستأنفة حتى اآلن 
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 ) المقدم صورته حاليا.... لسنة ...لطفا يراجع تقرير الخبرة الصادر في الدعوى رقم (

 األمر الذي يؤكد أن الشركة املستأنفة 
  .ألرض محل التداعي من الشركة المستأنف ضدها األولي حتى اآلنلم تتسلم ا 
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.. حيث أنه إذا تبين بحكم قطعي عدم استالم الشركة المستأنفة لألرض محـل التـداعي حتـى اآلن  
 .ة تكون قائمة علي غير سند من الواقع أو القانون فإن الدعوى الماثل

 وهو األمر الذي حدا بالشركة املستأنفة 
نحو إبداء طلب صريح وجـازم بوقـف الـدعوى الماثلـة تعليقيـا لحـين الفصـل فـي دعـوى التسـليم  

 .المشار إليها والتي تختص بها والئيا المحكمة الجزئية 

 ورغم جوهرية هذا الطلب 
  الحكم الطعين لم تجيب الشركة المستأنفة إليه ولم تعن بالرد عليه ردا سائغا إال أن محكمة 

 .األمر الذي يعيب هذا الحكم باإلخالل بحقوق الدفاع بما يتعين معه إلغائه 

 مما تقدم مجيعه و

 يتأكد لعدالة اهليئة املوقرة أن احلكم الطعني 
..  استدالله وخالف ما هو ثابت بـاألوراق قد أخطأ في تطبيق القانون وقصر في أسبابه وأفسد في 

وذلــك علــي النحــو الثابــت مــن جمــاع مــا تقــدم مــن أوجــه دفــاع ومــن .. فضــال عــن إخاللــه بحقــوق الــدفاع 
 .خالل المستندات التي تشرفنا بتقديمها أمام الهيئة الموقرة 

 وهذه املستندات وداللتها 

 كالتايل 

 :املستند األول 
لسـنة ...  ذات الهيئة والدائرة مصدرة الحكم الطعين في الـدعوى رقـم صورة من الحكم الصادر من

والـذي أبـدت محكمـة أول درجـة مـن خاللـه رأيـا فـي موضـوع النـزاع والـذي تشـابه ..  مدني كلـي الجيـزة ...
 .وتماثل تماما مع موضوع الدعوى الماثلة 
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 وهو األمر الذي جيعل هذه الدائرة ممنوعة من مساع الدعوى 

 كم الطعني عمال وتطبيقا حمل احل

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦لصريح نص املادتني 
وهو األمر الذي حدا بوكيل الشركة المستأنفة نحو المثول أمـام محكمـة أول درجـة بجلسـة المرافعـة 

ودـفــع صـــراحة بعـــدم صـــالحية هـــذه اـلــدائرة لنظـــر اـلــدعوى والفصـــل فيهـــا وذـلــك لســـابقة ) -/-/-(األخـيــرة 
وذلــك كلــه .. ا فيهــا يخشــى تــأثيره علــي قضــائها فــي هــذه الــدعوى وتشــبثها بهــذا الــرأي إبــدائها رأيــا قانونيــ

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦إعماال لصريح نص المادتين 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
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 وبتلك اجللسة األخرية 
أصــدرت حكمـهـا الطـعـين اـلـذي جــاء ـفـي مجمـلـه معيـبـا ـبـالبطالن ومخالـفـا للـقـانون إذ ـتـأثرت محكمــة 

 وتشبثت بهـذا ...لسنة ... أول درجة وال محالة برأيها السابق إبداؤه بالحكم الصادر منها في الدعوى رقم 
 .الرأي رغم مخالفته للقانون 

  الذي ينحدر بهذا احلكم الطعني وهو األمر
أن هـذه المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين أرادت الـتملص .. وال ينـال مـن هـذا  .. إلي حـد الـبطالن

 مرافـعـات غـيـر ١٤٦ـمـن هــذا اـلـبطالن بقاـلـه واهـيـة زاعمــة ـبـأن حــاالت عــدم الصــالحية المحصــورة بالمــادة 
 .منطبقة علي الحالة الماثلة 

 مة خيالف حمكمة النقض التي قالت صراحة إذ أن ما زعمته هذه احملك
 يفـيـد ـبـأن إـبـداء اـلـرأي اـلـذي ـيـؤدي إـلـي عــدم صــالحية القاضــي لنظــر ١٤٦أن ظــاهر ـنـص المــادة 

متـى ويؤخذ بـه ينبغي أن يفسر بالمعني الواسع إال أنه الدعوى يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة 
س الحجـــج واألســـانيد الـتــي أثـيــرت ـفــي الخصـــومة كانــت الخصـــومة الحالـيــة ـمــردده ـبــين ذات الخصـــوم ونفــ

فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدي فصله في الدعوى السابقة وأدلي بـرأي فيهـا فإنـه .. األخرى 
يكــون غيــر صــالح لنظــر الخصــومة التاليــة وممنوعــا مــن ســماعها إذ فــي هــذه الحالــة بالــذات تبــدو خشــية 

 ٥٦ لســنة ٧٧ طعــن رقــم ١٢/٤/١٩٨٩نقــض (يـتـأثر ـبـه قضــاءه تشــبثه برأـيـه اـلـذي اعتنقــه فيشــل تقــديره و
 ) ق
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 ومن ثم 
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 : املستند الثاني 
 والثابــت مــن خاللــه مثــول وكيــل صــورة مــن محضــر جلســة المرافعــة األخيــرة بالــدعوى المبتــدأة

حية الدائرة مصدرة الحكـم الطعـين لنظـر الـدعوى والفصـل فيهـا الشركة المستأنفة ودفعه صراحة بعدم صال
 مــدني كـلـي الجـيـزة ...لســنة ... وذـلـك لســابقة إـبـدائها رأيهــا ـفـي ـنـزاع مماـثـل وـفـي حكمهــا ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

وهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد خشـــية الشـــركة ) -/-/-(الصـــادر قـبــل جلســـة المرافعـــة األخـيــرة بأـقــل مـــن أســـبوع 
 الــدائرة برأيهــا الســابق تكوينــه فــي الــدعوى الســابقة وتشــبثها بــه ممــا يتعــارض مــع المســتأنفة مــن تــأثر هــذه

 .حرية عقيدة القاضي ويؤثر سلبا في سلطته التقديرية 

 وبرغم صراحة العبارات املسطرة مبحضر اجللسة املرفقة 

 ورغم جوهرية الدفع املبدي من الشركة املستأنفة 
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 : املستند الثالث 
) بواســطة محــام آخــر( المقدمــة مــن الشــركة المســتأنفة ... لســنة ... مــن الشــكوى رقــم صــورة ضــوئية -أ 

 . مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي /ضد الدائرة مصدرة الحكم الطعين أمام السيد المستشار 
 المقدمـة مـن الشـركة المسـتأنفة ضـد الـدائرة مصـدرة هـذا ... لسـنة ... صورة ضوئية من الشكوى رقم -ب

 .الحكم أمام السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة االبتدائية 
لـدائرة مصـدرة الحكـم  صورة من طلب فتح باب المرافعة المقدم من مقـدم الشـكاوى سـالفة الـذكر إلـي ا-ج 

الطعين وذلك للعلم بوجود شكاوى ضدها بما يجعل أن ثمة خصومه بينهـا وبـين الشـركة المسـتأنفة 
 .بما يحجبها عن نظر الدعوى والفصل فيها 

) كعادتهـا(إال أن هذه الدائرة التفتت عن هذا الطلب ومسـتنداته ولـم تـورده أو تشـر إليـه فـي حكمهـا 
 .                                     مخالفة للقانون وأصدرت حكمها الطعين بال
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 :املستند الرابع 
 بتخصـيص أرض ١٩٧٩ لسـنة ٥٠٤قرار رئيس الجمهورية رقـم صورة ضوئية من رسمية مـن  -١

 . أكتوبر ٥إلنشاء مدينة 
 بإنشــاء مدينــة ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم صــورة ضــوئية مــن رســمية مــن  -٢

  وقد نصت المادة األولي منه صراحة علي أن ) ائنة بها أراض التداعيالك(الشيخ زايد 
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 هذا 

  ١٩٩١ لسنة ٧ومن حيث انه طبقا للمادة الثانية من القانون 
تكــون تحــت واليــة وتصــرف هيئــة فــإن األراضــي المخصصــة إلقامــة مجتمعــات عمرانيــة جديــدة 

وتصـرف  والمنـاطق المخصصـة لالستصـالح واالسـتزراع تكـون تحـت واليـة المجتمعات العمرانية الجديـدة
 .هيئة المشروعات والتعمير 

  ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥وطبقا للقرار رقم 

مـن ) الكـائن بهـا أرض التـداعي(فإن أراضي مدينـة الشـيخ زايـد 

 .مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة 
 ومن ثم 

 وحيـث أن الشـركة المسـتأنف ضـدها فهي تحت والية وتصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ـد وصــدوره مــن ي ابتاعــت األرض مــن الهيئــة األخيــرة األولــ ـذي يؤكــد صــحة البـيـع وصــحة العـق األمــر اـل

 .صاحب الوالية والهيمنة 

 وهو ما يؤكد 
 بطالن الحكم الطعين ومخالفته لصحيح القانون والقرارات الجمهورية طي هذه الحافظة 

 : املستند اخلامس 
يد يفيد بـإجراء التحريـات حـول إحـدى قطـع األراضـي  بقسم شرطة الشيخ زا صورة من تحريات المباحث-

 .المباعة للشركة المستأنفة ومالكها وحائزها 
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 وثابت من هذا احملضر 
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 ن ثم وم
 اـلــذي يؤكـــد طبـقــا للمـــادة الثانـيــة مـــن ١٩٩٥ لســـنة ٣٢٥فـهــي خاضـــعة للـقــرار الجمـهــوري رـقــم 

أن جمـيـع أراضــي الـشـيخ زاـيـد تـحـت والـيـة وتصــرف هيـئـة المجتمـعـات العمرانـيـة  ١٩٩١ لســنة ٧الـقـانون 

 .الجديدة 

سـتأنف ضـدها  إداري الشيخ زايد المحرر مـن الشـركة الم... لسنة ...من المحضر رقم  صورة ضوئية -
 ) .حسبما تزعم(األولي لمعاينة األرض محل التداعي 

 والثابت من هذا احملضر 
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 ومن ثم 
يكـون تصــرف هيئـة المجتمـعـات العمرانيـة ـبـالبيع ـفـي أرض التـداعي إـلـي الشـركة المســتأنف ضــدها 
األولي صحيح ونافذ وال تشوبه شائبة وكذا تصرف الشركة األخيرة للشركة المستأنفة صحيح ونافذ ويكـون 

 .الحكم الطعين معيب ومخالف لألوراق والقانون 

 :س املستند الساد
 لصــالح الشــركة ـمـن عـقـد البـيـع الصــادر ـعـن هيـئـة المجتمـعـات العمرانـيـة الجدـيـدةصــورة ضــوئية 

) ســبعة أالف ـفـدان( ـفـدان ٧٠٠٠عــن قطـعـة أرض مســاحتها )  أكـتـوبر٦شــركة (المســتأنف ضــدها األوـلـي 
 .منها األرض المباعة للشركة المستأنفة 

 وثابت من هذا العقد 

 ، ١٩٧٩ لسـنة ٥٠٤ أكتوبر والشيخ زايد ومن ثـم ينطبـق عليهـا القـرارين ٦أن األرض تابعة لمدينة : أوال 
 بمــا يؤكــد واليتـهــا وحــق التصـــرف ١٩٩١ لســـنة ٧ والمــادة الثانـيــة مــن القــانون ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥

 .فيها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
ع األراضــي المباعــة لهــا أن الهيـئـة المــذكورة منحــت الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي الحــق فــي بـيـ: ثانـيـا 



 

 - ٩٢ -

 .لتملكها واستصالحها وزراعتها ) ومنهم الشركة المستأنفة(للمساهمين فيها 

 وهو األمر الذي يتأكد معه 
 .صحة العقد طي هذه الحافظة وصدوره وفقا لصحيح القانون 

 وكذلك 
ة صــــحة ونفــــاذ العقــــود المحــــررة فيمــــا بــــين الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األولــــي والشــــركة المســــتأنف

  .-/-/-المؤرخة

 ويكون احلكم الطعني 
 مخالف للقانون واألوراق والمستندات جديرا باإللغاء 

 :املستند السابع 
صــورة مــن مــذكرة بالــدفاع مقدمــه مــن الهيئــة العامــة لمشــروعات التعميــر والتنميــة الزراعيــة 

بأنهــا المنوطــه دون وتلــك الهيئــة التــي يــزعم الحكــم الطعــين  .. فــي الــدعوى المبتــدأه) الخصــم المــدخل(
 .غيرها ببيع األراضي محل التداعي والتصرف فيها 

 والثابت من هذه املذكرة 
أن الهيئة المشار إليها لم تشر من قريب أو بعيد لما زعمته محكمة أول درجة ولم تدفع عقـد البيـع 

ولـي بثمـة دفـع ولـم المحرر فيما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة وبـين الشـركة المسـتأنف ضـدها األ
 .تدع ببطالنه 

 وهو ما يؤكد 
إقرار هيئة المشروعات بأحقية هيئة المجتمعـات فـي التصـرف فـي األراضـي محـل التـداعي إعمـاال 

  .١٩٩١ لسنة ٧ والقانون ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥للقرار الجمهوري رقم 

 وحىت علي الفرض اجلديل بصحة ما زعمه احلكم الطعني 
ن غيرهـــا هـــي المالكـــة لـــألرض محـــل التـــداعي وصـــاحبة الحـــق فـــي مـــن أن هيئـــة المشـــروعات دو

أمـــا وأن ســـكتت هيئـــة .. فـــإن أي بيـــع يـــتم علـــي هـــذه األرض ال يبطـــل إال بطلـــب منهـــا أو دفـــع .. بيعهـــا
  .فإنه يعد إقرار ضمنيا بصحتهالمشرعات عن الدفع ببطالن هذا العقد 

 السيما 
ر صـراحة بـأن أراضـي الشـيخ زايـد منـاطق  الـذي قـر١٩٩٥ لسـنة ٣٢٥مع وجود القرار الجمهوري 

 .معدة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة
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 وبصريح نص املادة الثانية 
 ـفـإن المـنـاطق المعــدة إلقامــة مجتمعــات عمرانـيـة جدـيـدة تخضــع لوالـيـة ١٩٩١ لســنة ٧مــن الـقـانون 

 .وتصرف هيئة المجتمعات العمرانية وليس هيئة المشروعات 

 وهو األمر
 -/-/-لـم تبـد ثمـة دفـع بـبطالن عقـد البيـع المـؤرخ .. لـذلك ..  هيئة المشـروعات الذي فطنت إليه

 ولم تفطن إليه محكمة أول درجة بما يعيب حكمها بالبطالن ومخالفة القانون .. 

 :املستند الثامن 
ثابــت أيضــا مــن ) هيئــة المشــروعات والتعميــر (صــورة مــن مــذكرة ثانيــة مقدمــه مــن ذات الهيئــة

 . ثمة دفع أو طلب ببطالن العقد محل التداعي خاللها خلوها من

 وهو ما يقطع 
بأن محكمة أول درجة قضت بما لم يطلبه الخصوم وانحرفت بطلبات الدعوى المبتداة وسببها إلـي 

 .غير مراد إطراحها 

 وال ينال من ذلك قوهلا 
ن تلقـاء نفسـها بأحقيتها في القضاء ببطالن العقد الذي يمثل تعديا علي أمـالك الـدعوى الخاصـة مـ

وأن العـقـد الصــادر .. اـنـه ـلـيس هـنـاك ثمــة تعــدي يمكــن لهــذه المحكمــة التصــدي ـلـه .. ذـلـك أن الثاـبـت .. 
من هيئة المجتمعات لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي هو عقد صحيح ونافذ وصادر مـن صـاحب 

 .الصفة والوالية عمال بالقرار الجمهوري المشار إليه وصحيح القانون 

  ثم ومن
 .يكون الحكم الطعين في مجمله مخالفا للواقع والقانون جديرا باإللغاء 

 :املستند التاسع 
ـدائي - أ ـع االبـت والشــركة المســتأنف ) مشــتري( المحــرر فيمــا بــين الشــركة المســتأنفة صــورة مــن عقــد البـي

 . والبالغ مساحتها عشرة أفدنه – .....ـ ..... القطعة رقم ) بائعة(ضدها األولي 
 . المباعة أيضا للشركة المستأنفة .... الثاني والخاص بالقطعة رقم رة من عقد البيع االبتدائيصو -ب

 والثابت من خالل هذين العقدين 
) بوصــفها ممثلــة للمســاهمين فيهــا ومــنهم الشــركة المســتأنفة(أن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي 

صاحبة الوالية وحق التصرف علي هـذه (ية ابتاعت مساحة سبعة أالف فدان من هيئة المجتمعات العمران
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 لســــنة ٧ والمــــادة الثانـيـــة مــــن القــــانون رقــــم ١٩٩٥ لســــنة ٣٢٥األرضــــي بموجــــب القــــرار الجمهــــوري رقــــم 
علـي موافقـة وزارة الـدفاع ) وفقا لصحيح القـانون( ثم تحصلت -/-/-وذلك بموجب العقد المؤرخ ) ١٩٩١

ض إلي قطع وقامت ببيع هذه القطع إلي المساهمين فيهـا وهيئة القوات المسلحة ثم قامت بتقسيم هذه األر
 .ومنهم الشركة المستأنفة 

 والعقدين طي هذه احلافظة
مــن ضــمن العقــود التــي ابتاعــت بموجبهــا الشــركة المســتأنفة بعــض القطــع مــن الشــركة المســتأنف 

هـو تسـليم ) ولـيالمسـتأنف ضـدها األ(وعلـي الـرغم مـن أن أهـم التزامـات الشـركة البائعـة .. ضدها األولـي 
وهـو األمـر الـذي حـدا بالشـركة .. إال أنهـا لـم تقـم بـذلك ) المسـتأنفة(األرض محل التعاقد للشركة المشترية 
 مـدني جزئـي أكتـوبر السـتالم األراضـي المباعـة .... لسـنة ...، ... المستأنفة نحو إقامة الدعويين رقمي 

 .لها 

 وهو األمر 
 .أنف ضدها األولي في إقامة الدعوى المبتدأة الذي يؤكد عدم أحقية الشركة المست

 املستند العاشر 
صـــورة ضـــوئية مـــن إـفــادة صـــادرة عـــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي تشـــهد مـــن خاللهـــا ـبــأن  -١

) ومنهـا القطعتـين محـل التـداعي (الشركة المستأنفة قامت بسداد كامـل ثمـن األراضـي المباعـة لهـا
 ) .المياه ، الكهرباء ، الصرف ، الري (ية األساسية وكذا قامت بسداد مبالغ تحت حساب البن

 وهو األمر الذي يؤكد 
الـتـزام الشــركة المســتأنفة ـبـأداء كاـفـة التزاماتهــا دون ثمــة إخــالل ومــع ذـلـك أخـلـت الشــركة المســتأنف 

 ضدها األولي والتزاماتها المتمثلة في تسليم األرض للشركة المستأنفة
ركة المســتأنف ضــدها األوـلـي إـلـي الشــركة المســتأنفة واـلـذي أـقـرت  صــورة مــن الكـتـاب المرســل ـمـن الشــ-٢

 األمـــر اـلــذي يقطـــع بعـــدم -/-/-ـمــن خالـلــه أن أول معايـنــة ـلــألرض محـــل الـتــداعي تمـــت بـتــاريخ 
اســتالم الشــركة المســتأنفة ـلـألرض حـتـى اآلن وـلـم تمــر مهـلـة الســماح الممنوحــة قانوـنـا لالستصــالح 

 .واالستزراع 

 ويف ذات هذا اخلطاب
 وذلــك ....ت الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي أنهــا قــررت إلغــاء البيــع الــذي تــم للقطعــة رقــم أقــر

 .المستأنفة ومخالفة أيضا للقانون بإدارتها المنفردة مخالفة بذلك العقود المبرمة مع الشركة 
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 وذلك كله يؤكد 
نون بمــا يقطــع ســوء مســلك الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي مــع الشــركة المســتأنفة ومخالفتهــا للقــا

 .بعدم أحقيتها في إقامة الدعوى المبتدأة 

 :املستند احلادي عشر 
 أكتـوبر المقامـة ـمـن ٦ ـمـدني جزئـي .... لسـنة ... صـورة ضـوئية مـن رسـمية ـمـن صـحيفة الـدعوى رقـم -

 .الشركة المستأنفة ضد الشركة المستأنف ضدها األولي 

 قبل رفع األخرية لدعواها املستأنفة

 ملاثل  باالستئناف ا
وـقـد طلـبـت مــن خاللهــا الشــركة المســتأنفة إـلـزام الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي بتســليم األراضــي 

 .محل التداعي لها 
صــورة ضــوئية مــن رســمية مــن الحكــم التمهـيـدي الصــادر فــي اـلـدعوى عالـيـه والقاضــي بإحالتهــا لمكـتـب  -

 .الخبراء لمباشرة المأمورية الواردة بذلك الحكم 

- ��M����&� !�������������)s�H�/2siא���sQ
�ن�א�"s
f0� s!�Js��>

�"�وא������
?�?�א�M�iא�دع��9א
��������-ssVא)�ض�����ssQ+א�ن����ss+Y��ss�&����ss
و>Assم��ossن�א
ss8?:��א���O�ss[��4o+ssQא)و

��S4o+Qא���8?:�
�.א
+�א���
 ملا كان ذلك

 ومن خالل املستندات طي هذه احلافظة 

 تتضح احلقائق اآلتية 

ـة األويل  ـم تتســلم األرضأن  :احلقيـق  محــل الـتـداعي حتــى تاريخــه بســبب تقــاعس الشــركة المســتأنفة ـل
 .الشركة المستأنف ضدها األولي عن ذلك 

 بالـدعوى محـل االسـتئناف زور وبهتان جماع ما قررت به الشركة المستأنف ضـدها : احلقيقة الثانية
م قيامهــا باستصــالح األرضــي الماـثـل وزعمـهـا ـبـأن الشــركة المســتأنفة ـلـم تـقـم بالوـفـاء بالتزاماتـهـا وعــد

 ،وزراعتها 

 رغم ثبوت 

 أنها مل تتسلم األرض حىت تارخيه 

 يتضح من رفع الدعوى المبتدأة رغم عدم استالم الشركة المستأنفة لألرض  :احلقيقة الثالثة 



 

 - ٩٦ -

 .ٕمدي سوء نية الشركة المستأنف ضدها األولي واساءتها استعمال حق التقاضي 

  يقينا ففي الوقت الذي تعلم فيه

 بعدم استالم الشركة املستأنفة لألرض

 حىت تارخيه 
 .        تقيم الدعوى المبتدأة زاعمة بأن الشركة المستأنفة لم تقم بزراعتها واستصالحها 

مخالفة الحكم الطعـين لصـحيح القـانون والمسـتندات المقدمـة إليهـا وذلـك بالتفاتهـا  : احلقيقة الرابعة

 وبأحقيـة الشـركة المسـتأنفة فـي اسـتالم األرض محـل التـداعي بمـا عن الدعوى طـي هـذه الحافظـة
أمـا .. كان يوجب عليها وقف الـدعوى تعليقيـا لحـين الفصـل فـي دعـوى التسـليم طـي هـذه الحافظـة 

 .ور ومخالفة األوراق والقانون وأنها لم تفعل األمر الذي يصيب حكمها بالقص

 ومما تقدم مجيعه 
مستأنفة في طلب وقـف االسـتئناف تعليقيـا لحـين الفصـل فـي الـدعوى يتجلى ظاهرا أحقية الشركة ال

 مدني جزئي أكتوبر طي هذه الحافظة باعتبار أن مسألة التسليم مسألة أوليـه يتوقـف عليهـا .... لسنة ...
 .الفصل في النزاع الماثل 

 ملا كان ذلك 
صـــداقية دفـــاع الشـــركة ومـــن جملـــة المســـتندات أنفـــة الـــذكر يتجلـــى ظـــاهرا لعدالـــة الهيئـــة المـــوقرة م

 .المستأنفة وقيامه علي سند صحيح من الواقع والمستندات والقانون 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم يتضح أن 
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 بناء عليه

 تلتمس الشركة املستأنفة من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول االستئناف الماثل شكال : أوال 

 .. -/-/- فيمــا قضــي ـبـه مــن بطــالن العـقـدين المــؤرخينوـفـي الموضــوع بإلـغـاء الحـكـم المســتأنف: ثانـيـا 
 .لغاء الحكم فيما قضي به من رفض للدعوى الفرعية وكذا إ

 والقضاء جمددا
ٕ النـعــدام ســـندها الـقــانوني واـلــزام رافعـهــا بالمصـــروفات ومقاـبــل ـبــرفض اـلــدعوى المبـتــداة األصـــلية  -١

 .أتعاب المحاماة 

مبلغ مليـون جنيـه بأن تؤدي للشركة المسـتأنفة )  أكتوبر٦شركة  (بإلزام الشركة المستأنف ضدها -٢

 . جراء إساءة استعمال حق التقاضي عما لحقها من أضرارتعويضا 

 . مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 
 : واحتياطيا 

 حيـث كـان يمتنـع عليهـا قانونـا نظـر الـدعوى والفصـل فيهـا إعادة الـدعوى إلـي محكمـة أول درجـة - أ
 أنه تفويت درجة من درجات التقاضي وعلي الرغم من ذلك فقد نظرتها وهو أمر من ش

ــم - ب ــدعوى رـق ــي اـل ــا لحـــين الفصـــل ـف ــل تعليـق  مـــدني جزئـــي ...لســـنة ...  وـقــف االســـتئناف الماـث
 ).دعوى التسليم المقامة من الشركة المستأنفة(أكتوبر

                                                              وكيل الشركة المستأنفة
 

 ي المحام       
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المـعـين قيـمـا .. ...../مـمـثال ـفـي الســيد (...../  اـلـدعوى الراهـنـة ـفـي أن المرحــوم تخـلـص واقعــات 

قـد أقـام )  أسـرة مدينـة نصـر أول لشـئون المـال..... لسـنة .....علي والده المحجور عليه بالقرار رقـم 
 :بغية الحكم باألتي ) ...../ السيد(هذه الدعوى ابتداءا ضد نجله 

إلـي المـدعي / ..... بيـع السـيد) زورا( والمتضـمن -/-/-البتـدائي المـؤرخ رد وبطالن عقد البيع ا :أوال 
 .لقطعة األرض محل ذلك العقد ) .....(عليه 

 إـلــي ...../بـيــع المـــدعو) زورا( والمتضـــمن -/-/-ـبــرد وبـطــالن عـقــد البـيــع االبـتــدائي الـمــؤرخ  :ثانـيــا 
 .ذات األرض محل العقد األول  .. ...../السيد

ـعـن  بصــفتها وكيـلـه .. ...../ الـمـدعوة  والمـحـرر ـمـن -/-/-ن عـقـد البـيـع الـمـؤرخ ـبـرد وبـطـال :ثالـثـا 

ـه .. ..... ـذات األرض المــذكور للمــدعي علـي ـل .. والمتضــمن بيعهــا ـل ـك توكـي مســتخدمه فــي ذـل

 وذلــك مــع إلــزام المــدعي عليــه بالمصــروفات ومقابــل أتعــاب المحامــاة بحكــم مشــمول بالنفــاذ ملغــي
 .المعجل وبال كفالة 

 ومبوجب صحيفة طلب مضاف .. هذا 

 ��4�ss2!� ss!��ss������ss!א���و�ss+
���ss,�א��ssQ+��"ss�������ssאم�א�A
=ss���ss�k����ssא����ss[�
�............�

 وقد تساند املدعي فيما تقدم علي صحيح القول 

 بأن 
 بمديـنــة – .....خصصـــت قطـعــة األرض  .. ..... صـــادر عـــن جمعـيــة بموـجــب عـقــد تخصـــيص 
  .)...../ المرحوم (لصالح المدعي .. ية  محافظة القليوب–العبور 

  .....ويف غضون عام .. هذا 
) ...../ المرحـوم ( المـذكورة سـلفا مـن والـده بأنه اشـتري قطعـة األرض) ..... (زعم المدعي عليه 

  .-/-/-زعم أنه مؤرخ في ) مزور ومصطنع(بموجب عقد بيع ابتدائي 
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 كما أدعي زورا وبهتانا 
 -/-/-بموـجـب عـقـد بـيـع ابـتـدائي ـمـؤرخ ) ...../ المرحــوم  ( آـلـت لواـلـدهأن ملكـيـة ـهـذه األرض 

 ) ....../ المرحوم (لصالح المدعي ) كبائع (...../ محرر لصالحه من المدعو) مزور ومصطنع(

 ومبوجب هذين العقدين املزورين صلبا وتوقيعا 
طالـبـا القضــاء لصــالحه ..  ـمـدني جزـئـي الخانـكـة .....لســنة .... أـقـام المــدعي علـيـه اـلـدعوى رـقـم  

 :بما يلي 

١− �����ssא���ss�	
م�)�زو�א(�א�+%EssF�−/−/−� $ss��و�ssS4ذ�אssY?א��)ss���/.....�..א)�ض��
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م�Y?א���
B�/......� 

 عي عليه يف دعواه تلك كال من وقد اختصم املد

 ...../ واملدعو  ) ...../ املرحوم (والده 

 وباملخالفة للقانون 
���	�5א8�ض�$�=��א	ذ������	"��� �,"F
��7מ�

��%�و�	�%�	��
�؟؟!!!א	�=��ض�$� ��

حتى ال  – وفقا للقانون – أو الشخص األخر علي محل إقامتهما وقد تعمد عدم إعالن والده 

علي .. وحتى يتمكن من االستحصال علي حكم ضدهما .. م أيا منهما بالدعوى المذكورة يتصل عل

 .في غيبة منهما .. هذين العقدين المزورين 

  ...../ مستغال أن والده املرحوم 
وهـو مـا .. " فقـدان األهليـة " إلي حد وصل به األمر إلـي  .. كان قد نال منه المرض وبلغ مداه 

لتوقيــع .. بمدينــة نصــر أول ) مــال(نحــو تقــديم طلــب إلــي نيابــة شــئون األســرة ) .....(حــدا بنجلــه األخــر 
وحيث تأكدت النيابة من صحة مـا ورد بـذاك .. الحجر علي والده وتعيين قيم عليه يتولي رعاية مصالحه 

وذلــك مــن خــالل تقريــر لجنــه شــكلت مــن ) مــال( مدينــة نصــر أول ..... لســنة .....المقيــد رقــم (الطلــب 
  :الذي انتهي إلي..  بالعباسية –ء وأخصائيين مستشفي الصحة النفسية أطبا

بتوقـيــــع الكشـــــف عـلــــي المطـلــــوب الحجـــــر علـيــــه 
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، وجــــــد أـنـــــه يعــــــاني مــــــن خــــــرف مخــــــتلط ..... 

ومــــــــرض الزهــــــــايمر ، وهــــــــو ) خــــــــرف وعــــــــائي(

اضــــطراب عقـلـــي يجعـلـــه غـيـــر ـقـــادر عـلـــي إدارة 

 .أمواله بنفسه 
 وبناء علي هذا التقرير 

 ����
ن�א)�?H����M?����1א�N��$.V)ل�!�(���?F4��#��m�..م���sY?א���s���?�aא�)�H&�.....
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 وعلي الرغم من علم املدعي عليه .. هذا 

 إال أنه تعمد إقامة الدعوى املذكورة .. جبماع ما تقدم 

  ته علي حمل إقامهإعالندم ضد والده متعمدا ع

 ربه مل يتحقق إال أن مأ
قـد علـم بوجـود ) بصفته قـيم علـي والـده المحجـور عليـه بـالقرار آنـف الـذكر(...../ ذلك أن السيد 

  ...../-/-ومثل فيها بوكيل عنه بجلسة )  مدني جزئي الخانكة.....لسنة .....رقم  (الدعوي المذكورة

 وطعن بالتزوير علي عقدي البيع 

 سند تلك الدعوي 
وهو ما نفـذه المـدعي  .. ٕالتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير واعالن شواهدهلدعوى وبالفعل تأجلت ا 
 . قدم إعالن الشواهد أنفة الذكر ...../-/-وبجلسة ) .. بصفته القيم علي والده آنذاك(حاليا 

 )املدعي آنذاك(كما قدم املدعي عليه حاليا 

  ...../ السيد 
بصـــفتها وكيـلــة عـــن  (...../ ن المـــدعوة  محـــرر لصـــالحه مـــ-/-/-عـقــد بـيــع ثاـلــث ـمــؤرخ ـفــي  

فـــي محاولـــه إلخفـــاء تزويـــر العقـــدين .. لتبيـــع للمـــدعي عليـــه ذات األرض مـــرة أخـــري ) ...../ المرحـــوم 
وقد تناست السيدة المذكورة أن التوكيل الذي استخدمته قد تم إلغاؤه قبل تحريـر عقـد البيـع (األصـليين 

 ) .األخير بفترة ليست قليلة
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 ........./ ا حدا بالسيد وهذا كله مم

 بوصفه قيم علي والده 

 حنو الطعن علي ذلك العقد الثالث أيضا بالتزوير 

ـبــــالفرار تارـكــــا دعـــــواه ) الـمــــدعي علـيــــه حالـيــــا(الذ الـمــــدعي وهنــــا  

 .للشطب )  مدني الخانكة.....لسنة .....رقم (المذكورة 
 ثم عاد وجددها من الشطب 

 الجلســة األخـيـرة األمــر اـلـذي ـلـم يجــد معــه عداـلـة المحكمــة  وـلـم يحضــر أيضــا بهــذه-/-/-لجلســة  
 .من القضاء باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن .. مناصا 

 وإزاء تعمد املدعي عليه إتيان ما تقدم 

 إلخفاء تزويره للعقود حمل التداعي 
مناصـــــا ســـــوي التـقــــدم بطـلــــب إـلــــي الســـــيد ) بصـــــفته ـقــــيم عـلــــي واـلــــده آـنــــذاك (ـلــــم يـجــــد الـمــــدعي 
ثـم أقـام دعـواه الراهنـة بغيـة الحكـم بـرد  .. لتحريز العقود المزورة أنفة الـذكر.. رئيس المحكمة /ارالمستش

 .ثم إلزام المدعي عليه بتسليمه األرض محل التداعي .. وبطالن كل هذه العقود 

 ملا كان ذلك 
إلـزام  منـه  أتبغـي– مبتـور السـند –فقد تقدم بادعاء فرعـي .. وفي محاولة يائسة من المدعي عليه  

 ...../ لصالح المـدعوة ...../ إلغاء التوكيل الصادر من المرحوم (المدعي بتقديم مستند تحت يده وهـو 

 ).وما يفيد إعالنها بهذا اإللغاء .. 

 ملا كان ذلك 
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 الدفاع 

 رفع دعوى التزوير األصلية علي العقود حمل التداعي خلشيته أحقية املدعي يف: أوال 

 .صلبا وتوقيعا  .. ...../ االحتجاج بها عليه حال كونها مزورة علي املرحوم 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥٩فقد نصت املادة .. بداية 
 يجوز لمن يخشي االحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد 

 .منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع باألوضاع المعتادة 

وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع  
 .والفرع السابق عليه 

 ملا كان ذلك 
ة المـدعي بتزويرهـا قـد  أنه يشترط لقبول دعوى التزويـر األصـلية أال تكـون الورقـوحيث كان األصل 

رفعت بها دعوى موضوعية أمام القضـاء أو قـدمها الخصـم المتمسـك بهـا دلـيال لصـالحه ضـد خصـمه فـي 
 .نزاع بينهما 

 غري أنه استثناء من ذلك 

 ����������� s	��ن����s���"s����±+sYא� s!�����+��0?�6و���. ��9א��Bذא��J!�Hא
�H���9د�
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 ) ومابعدها١٩١عز الدين الدناصوري الطبعة الثالثة ص /  المستشار –التعليق علي قانون اإلثبات (

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض 

 بقوهلا 

إذا لــــم يكــــن بمقــــدور مــــن احــــتج عليــــه بالورقــــة أن يســــلك ســــبيل  

دمت في دعـوى مسـتعجلة فإنـه يكـون لـه أن االدعاء بالتزوير كما إذا ق

 .يلجأ إلي دعوى التزوير األصلية 
 )٢١٢ ص ٢٦ سنة ٢١/١/١٩٧٥نقض (

 ملا كان ما تقدم 
أن المـدعي عليـه سـبق وأقـام بموجـب العقـدين المـؤرخين .. وكان الثابت علـي نحـو مـا سـلف بيانـه  

 بطلب الحكم بصحتهما ونفاذهما .. ة  مدني جزئي الخانك.....لسنة ..... الدعوى رقم -/-/- ، -/-/-
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 وقد تعمد املذكور عدم إعالن والده

  ...../ املرحوم 
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 فما كان منه سوي أن مثل بوكيل عنه 

 ام عدالة احملكمة يف القضية أنفة الذكر أم

 وقرر بالطعن بالتزوير علي هذين العقدين صلبا وتوقيعا 
ـام المــدعي .. وبالفعــل ـتـم تأجيــل اـلـدعوى التخــاذ إجــراءات التزوـيـر واإلعــالن بشــواهده   وهــو مــا ـق

 الشـواهد معلنـه  وقـدم إعـالن مثل بوكيل عنه أمام عدالة المحكمة...../-/-وبجلسة  .. بتنفيذه) حاليا(

  .ومنفذه

 إال أن املدعي عليه 

 )بوصفه مدعيا يف تلك الدعوى املشار إليها(
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 ثم قام املدعي عليه 

 بتجديد تلك الدعوى من الشطب 
 صدور الحكـم فـي وهو ما نتج عنه.. أمام عدالة المحكمة مرة أخري  إال أنه تعمد عدم الحضور 

  :قضي منطوقه ..  مدني جزئي الخانكة .....لسنة .....الدعوى رقم 
�
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ـالتزويروهــو األمــر الــذي جعــل المــدعي   علــي العقــود أنفــة اـلـذكر فــي ال يســتطيع مباشــرة طعـنـه ـب
ـبـأن تعـمـد ـتـرك اـلـدعوى  إضــاعة هــذه الفرصــة علـيـه لتعـمـد الـمـدعي علـيـه.. اـلـدعوى المشــار إليهــا ســلفا 

 .للشطب مرتان ليصدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن 

وحيث ثبت مبا ال يـدع جمـاال للشـك أنـه مل .. هذا 

يكن مبقدور املدعي حاليا استكمال طريـق االدعـاء 

 بالتزوير

 ) .رغم اختاذه إجراءاته ومت إعالن شواهده(
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 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن 
 قبل أن يتمسـك بالورقـة أجاز لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصليةالقاعدة أن المشرع  

 الدعوى ويطلب فيهـا إثبـات تزويرهـا طبقـا لألوضـاع التـي نـص في مواجهته ، وذلك بالطرق المعتادة لرفع
ـــةعليهــــا القــــانون  ـــر الورـق ـــات تزوـي  وتراعــــي المحكمــــة فــــي هــــذه اـلـــدعوى وفــــي الحكــــم فيهــــا القواعــــد إلثـب

وتحقـيـق الخـطـوط بـقـدر ـمـا يتـفـق والعـمـل بـهـذه القواـعـد ـمـع طبيـعـة المنصــوص عليـهـا ـفـي شــأن التزوـيـر 

 هـذه الـدعوى التقريـر بـالطعن بـالتزوير فـي قلـم الكتـاب وال إعـالن الدعوى األصلية فإنه ال يشـترط فـي

 .شواهده 

 )٢٠/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٤الطعن رقم (

 وتطبيقا له .. ملا كان ما تقدم 
) الخانكـة مـدني .....لسـنة .....المـدعي فـي الـدعوى السـابقة رقـم (ٕوازاء تعمد المدعي عليه حاليـا  

حتى يعجز المـدعي عـن اسـتكمال سـبيل ..  فيها باعتبارها كأن لم تكن تركها للشطب مرتين حتى قضي

 .االدعاء بالتزوير الذي كان قد بدأه بالفعل 

 األمر الذي حيق معه للمدعي 
بهـذه /.....) وعلـي بـاقي ورثـة المرحـوم(إقامة دعوى التزوير األصلية ألنه يخشي االحتجـاج عليـه  

 .العقود المزورة صلبا وتوقيعا 

وقـد تعمـد املـدعي ها مبوجب تقرير فني رمسـي تزويرثبت العقود حمل التداعي : ثانيا 

ومـن بعـده بـاقي (عليه اصطناعها لالسـتيالء علـي األرض حملهـا وحرمـان والـده 

 . من حقوقهم علي تلك العني ) الورثة
بإعــادة األوراق  -/-/- قضــت ـفـي حكمهــا التمهـيـدي الصــادر بجلســة حـيـث أن المحكـمـة الـمـوقرة 

 قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقليوبية ليندب الخبير السابق ندبـه إذا كـان هنـاك لحة الطب الشرعيلمص
 .-/-/-وذلك لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم الصادر بجلسة مقتضي 

 -/-/-وكان احلكم الصادر جبلسة 
    البيــع المــؤرخين قــد قضــي بنــدب أحــد خبــراء قســم أبحــاث التزييــف والتزويــر وذلــك لفحــص عقــدي 

ٕواجراء مضاهاة للتوقيع المذيل بتلـك المحـررات المطعـون ) صلبا وتوقيعـا (-/-/- والعقد المؤرخ -/-/-
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عليـهـا وـكـذا صــلبها عـلـي ـمـا يؤـخـذ ـمـن اســتكتابات للخصــم الـطـاعن وـكـذا النـمـاذج الثابـتـة عـلـي أوراق 

ــرف بهـــا ــة معـت يـــع المذيلـــة بهـــا هـــذه المحـــررات  وصـــوال إلـــي مـــا إذا كـــان الخـــط أو التوقرســـمية أو عرفـي
 . صحيحة من عدمه ...../ ووكيلته / ..... والمنسوب صدورها ل

 ونفاذا هلذا القضاء 
بعـد حيـث باشـرت الخبيـرة المأموريـة أحيلت األوراق إلي إدارة أبحـاث التزييـف والتزويـر بالقليوبيـة 

 :ية المضاهاة حيث تبين األتي وبعد إجراء عملاإلطالع علي أوراق المضاهاة ومناقشة طرفي الدعوى 

ـارة.....أن  -١ ـة للتوقـيـع الثاـبـت أســفل عـب ـع ) الطــرف األول ( هــي الكاتـب ـد البـي ـة لعـق ـائع المذيـل الـب

 / ..... . موضوع الفحص بصفتها وكيل عن -/-/-المؤرخ 
 .أما صلب المحررات فيختلف عن خطها وهي لم تحرر أي من بيانات صلب العقود الثالثة  -٢

 الثاـبـت أـحـدهما أســفل ...../  الخــط المـحـرر ـبـه الـتـوقيعين المنســوبين إـلـي بمضــاهاة ـكـل ـمـن -٣

 والـثـاني أـسـفل عـبـارة الـطـرف األول -/-/-بعـقـد البـيـع الـمـؤرخ عـبـارة الـطـرف الـثـاني المـشـتري 

 وجــدنا أنهمــا يختلفــان وذلــك مــن حيــث األســلوب الكتــابي -/-/-البــائع بعقــد البيــع المــؤرخ 

ــل فـــي حجـــم األحـــرف والمقـــا ــبعض وكـــذا مميـــزات المتمـث طع وأوضـــاعها بالنســـبة لبعضـــها اـل

والخصــائص الخطيــة الفرديــة المتمثلــة فــي طريقــة كتابــة األحــرف والمقــاطع واتصــال الجــرات 

 .بعضها البعض ونذكر من أهم أوجه االختالفات

 "..... " مواصفات إثبات حرف الفاء من لفظة  - أ
  " ......" تكوين حرب العين من لفظ  - ب

  " ......" من لفظ " بر "  إثبات المقطع  - ج

  "....." من لفظ " هيم " إثبات المقطع  - د

 . مواصفات التنقيط بوجه عام –ه 
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 برية إيل نتيجة يقينية وانتهت السيدة اخل

 لم يحرر أي من التوقعين المنسوبين له علي ...../ أن المرحوم  

الثابت أحدهما أسـفل عبـارة الطـرف الثـاني المشـتري بعقـد البيـع المـؤرخ 
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- والثاني أسـفل عبـارة الطـرف األول البـائع بعقـد البيـع المـؤرخ -/-/-

/-/-.  
 ومن مجاع هذه احلقائق 

 التـي قـدمها المـدعي عليهـا تقرير العلمي الوارد في األوراق فإنـه يتأكـد أن العقـودالمستندة إلي ال 
ـمـزورين ..  مـدني جزئـي الخانـكـة للحكـم بصــحتها ونفاذهـا .....لســنة .....أمـام القضـاء ـفـي الـدعوى رقـم 

 .علي مورث المدعي صلبا وتوقيعا 

 وعلي ذلك 
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من إقرار املدعي عليه بأنـه يتنـازل .. قيام الدليل علي تزوير العقود حمل التداعي : ثالثا 

 ذلك أن هذا اإلقرار حجة قاطعة علي تزوير هذه العقود .. عن التمسك بهذه العقود 

 ثبات علي أن  من قانون اإل١٠٣فقد نصت املادة 
 مــدعي بهــا وذلــك إثنــاء ســير الــدعوى بواقعــة قانونيــة أمــام القضــاء اإلقــرار هــو اعتــراف الخصــم 

 .المتعلقة بهذه الواقعة 

  من ذات القانون علي أن ١٠٤كما نصت املادة 
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 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
ة من شأنها أن تنتج هـذه أثـارا قانونيـة بحيـث تصـبح فـي غيـر اإلقرار هو اعتراف شخص بواقع 

حاجـه إلـي اإلثبـات بـدليل أخـر وينحسـم بـه النـزاع فيمـا أقـر بـه وهـو حجـه علـي المقـر ألن فيـه معـنـي 

االلـتـزام اختـيـارا ويصــدق اإلنســان فيـمـا يـقـر ـبـه عـلـي نفســه ألـنـه ال ـيـتهم بالـكـذب عـلـي نفســه فصــارت 

 . شهادة غيره عليه شهادة المرء علي نفسه أقوي من

 )٥/٦/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٨١الطعن رقم (
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٨الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
 هـو اعتـراف الخصـم أمـام القضـاء بواقعـة قانونيـة مـدعي بهـا عليـه أثنـاء السـير فـي الـدعوى اإلقرار 

  .بما يبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل علي تلك الواقعةلواقعة المتعلقة بهذه ا
 )ق٤٨ لسنة ٣١٨ طعن رقم ٢٨/٣/١٩٨٢نقض (

 )٤٢٨ ص ٢٥ سنة ٢٦/٢/١٩٧٤نقض (

 ملا كان ذلك 
تـداول هـذه أمام عدالـة المحكمـة المـوقرة إبـان .. وكان الثابت أن المدعي عليه قد مثل بوكيل عنه  

      ، -/-/-ـقــر صـــراحة بأـنــه يتـنــازل ـعــن التمـســك بـهــذين العـقــدين الـمــؤرخين وأ.. اـلــدعوى بالجلســـات 

-/-/-.  

 فإنه فضال .. ومن ثم 
حيـث أن رافعهـا هـو الـذي يملـك الحـق فـي التنـازل عن عدم إنتاجيه تنازله هـذا فـي هـذه الـدعوى  

جريمـة مؤثمـة  لمـا فـي ذلـك مـن تحقـق(ٕ واثبـات تزويـر هـذين العقـدين عنها أو عـن التمسـك بطلباتـه فيهـا
 ) .قانونا

 فإن ما قرره املدعي عليه 
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 لي ما تقدم وبالبناء ع
وحـيـث ينبـنـي عـلـي اإلـقـرار أن يصــبح المــدعي ـفـي غـيـر حاجــة إلثـبـات تزوـيـر هــذين العـقـدين حـيـث  

 .أقر المدعي عليهما بأنهما مزورين 

بصـفتها وكيلـه  (...../  احملرر فيما بني املدعوة -/-/-ثبوت تزوير العقد األخري املؤرخ : رابعا 

ملخالفته للحقيقة ولتحريـره مبوجـب وكالـة  .. وبني املدعي عليه .. ...../ عن املرحوم 

 ملغاة 

 بداية
الماـلـك الحقيقـي ـلـألرض الـتـي  .. ...../ هــو نجـل المرحــوم  .. ...../ الـمـدعي علـيـه فالثابـت أن  

 .بمعرفة المدعي عليه ) محل التداعي(زورت عقودها 
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 واألخري يف ذات التوقيت 
 .والتي كان لديها سند وكالة من زوجها ) ...../ زوجة المرحوم  (...../ هو نجل للمدعوة  

 لذلك حينما أقام املدعي عليه 

  مدني جزئي اخلانكة .....لسنة .....الدعوى رقم 
 كان يظن أنه لـن ينكشـف أمـره -/-/- ، -/-/- المؤرخين باستخدام العقدين المزورين األولين 

 .ولن يتصل علم والده أو القيم عليه بأمر تلك الدعوى 

 ن علم القيم بهذه الدعوى وما أ

 وحضر فيها وطعن علي العقدين سالفي الذكر بالتزوير 

باصطناع عقد ) والدة المدعي عليه (...../ فقد سارعت المدعوة  

 وزعمـــــت بأنهـــــا وكيلـــــه عـــــن -/-/-جديـــــد ونســـــبت لـــــه ذات التـــــاريخ 

) نجلهــا(وذـلـك كـلـه كمحاوـلـة إلنـقـاذ المــدعي علـيـه  .. ...../ المرحــوم 

 .ة تزويره للعقدين األولين من واقع
 وهذا األمر يؤكد وحبق 

قـــد أصـــابه بـــدوره  .. ...../  المحـــرر مـــن المـــدعوة -/-/-أن العقـــد األخيـــر المنســـوب لـــه تـــاريخ  
مـع وجـود عقـد ) مـن وكيلـه المالـك(فلـو كـان صـحيحا فمـا الـداعي لتحريـره .. التزوير ومخالفة الحقيقة 

 ...../ وهــو األمــر الــذي يؤكــد أن المــدعوة  -/-/-التــاريخ ومــؤرخ فــي ذات ) للمالــك نفســه(منســوب 
وذلـك ..  ...../ للعقد األول المنسوب صدوره عـن المرحـوم ) المدعي عليه(حاولت معالجة تزوير نجلها 

 .بأن قامت هي بتزوير عقد أخر 

 ومن ثم 
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 بناء عليه

 :يلتمس املدعي عليه من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 -/-/- ، -/-/- ، -/-/- علـي التـوالي  محل التداعي المؤرخـةالحكم برد وبطالن العقود الثالثة: أوال 

  .واعتبارها كأن لم تكن
الحكم بإلزام المدعي عليه بتسليم األرض محل العقود أنفة الذكر للمـدعي وبـاقي ورثـة المرحـوم  :ثانيـا 

وذلـك كلـه بحكـم مشـمول بالنفـاذ بـال  .. حتى يقتضـي كـل مـنهم نصـيبه الشـرعي منهـا .. ...../ 
 .عليه بالمصاريف كفالة مع إلزام المدعي 

 وكيل المدعي            
 

    المحامي            
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 املوضوع 
.....  فـي الـدعوى رقـم – ..... –من محكمة جنـوب القـاهرة االبتدائيـة استئناف الحكم الصـادر  

 :والقاضي منطوقه ) جلسة خاصة (-/-/- والصادر بجلسة  تجاري كلي....لسنة 

 حكمت احملكمة 


Aאم�א���������$������=�–�����M���א�2+���

+%�! �'�$����#�$���oن���د���
�$�����������s–��9א���
��"+SF�)��b#�.....�(�����j��sH��s�2!٢٨٠٦١٩٥٨����"s�#<�)ن�وو����s��!ون�?s8و���s�4�gن���+s�א��sYو

ن�>#�"����Q¹و���4�g��e�$	Q&و��
��(��������������6ds

�sQ	?�א��s�'و�bs
4s�4��وذ��
א��seאS
�دא��א�)!
�����������������������+!As
��+	�!-��"�א
�bs#2א�?:��s&� s!�6As���א\���E+sق�و�s¢��s+Yم�א
�sQאد�א
S	���sو

�M�!א�����	&�ن�>#����!���-�	2��.�����F���و!Q¹���2��و

 الوقائع
أـمـر دأة فـي أن البنـك المســتأنف ضـده األول قـد أقامهـا بـداءة بطريـق تخلـص واقعـات الـدعوى المبتـ 
بصـــفته قاضـــيا "رـئــيس محكمـــة جـنــوب القـــاهرة االبتدائـيــة / المـقــدم طلـبــه إـلــي الســـيد المستشـــار .. األداء 

 عــن ...../ صــدوره عــن المرحومــةوذلــك بموجــب ســند إذنــي مزعــوم .. " لألمــور الوقتيــة وأمــر األداء 

/ ومزعوم صدوره أيضا مـن السـيد .. آنذاك ) .....، ..... ( علي نجليها القصر نفسها وبصفتها وصية
 . جنيه ٢٨٠٦١٩٥٨بمبلغ قدره  .. .....

 واجلدير بالذكر أن هذا الطلب قدم إيل قاضي األمور الوقتية 

 -/-/-بتاريخ 
 وعليـه تـم اختصـام -/-/-الذي قرر رفضه وقيده دعوى تجارية وحدد لنظر موضـوعها جلسـة  

 :كال من 

  ......الممثل القانوني لشركة  -١
  ....../  السيد –أ  -٢

 ) ......، ..... ( عن نفسها وبصفتها وصية علي نجليها القصر – ...../ السيدة  -ب

  ...../ وذلك رغم ثبوت وفاة املرحوم 

 -/-/-أنفة الذكر قبل رفع الدعوى املبتدأة وحتديدا بتاريخ 
وذـلــك ..  أمـــام محكمـــة الدرجـــة األوـلــي  ويؤـكــد ـعــدم انعقادـهــايـعــدم الخصـــومةوهـــو األمـــر اـلــذي  

إعالـنــا قانونـيــا ) .....(إلقامتهـــا عـلــي شـــخص مـتــوفى إـلــي رحمـــة اهللا وعـــدم إعـــالن المـــدعي علـيــه آـنــذاك 
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  .-/-/-حتى تاريخ الحكم الصادر فيها بتاريخ -/-/-صحيحا منذ قيد الدعوى المبتدأة في 

 وحيث كان ذلك 
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 حيث ختلص واقعات النزاع الراهن يف اآلتي 
ـين المرحــوم مســتأنف ضــده  فيمــا بــين البـنـك الـكـان التعامــل ـفـي بداـيـة األمــر -١ مــورث  (...../ وـب

 ..... محافظـة – ..... حيث كان لألخير العديـد مـن االسـتثمارات واألعمـال بمدينـة )المستأنفين
فـقـد منـحـه ـمـورث المســتأنفين  .. .....وعـنـدما أراد البـنـك المســتأنف ضــده إنشــاء ـفـرع بمديـنـة .. 

 .....بالعقـار رقـم ) أول علـوي+ أرضي (مكانا يصلح ليكون مقرا للبنك وهو عبارة عن دورين 

 . متر مربع ٥٥٠علي مساحة إجمالية قدرها 

وقـــد  .. .....وغرضـــها إنشـــاء منتجـــع ) م.م.ش (.....ـتــم تأســـيس شـــركة ... وـفــي غضـــون عـــام  -٢
  جنـيـه٢٨٠٠٠٠٠٠ـقـرض ـمـن البـنـك المســتأنف ضــده قيمـتـه تحصــل مــورث المســتأنفين عـلـي 

وـكـذا رـهـن جمـيـع أســهم ك مقاـبـل ضــمانه شخصــيه مـنـه ، وذـلـ) .. ثمانـيـة وعشــرون ملـيـون جنـيـه(

ــة لإللغـــاء مـــن جميـــع  ــوكيالت رســـمية غيـــر قابـل ــك بموجـــب ـت الشـــركة المـــذكورة لصـــالح البـن

 .المساهمين 

 وقد كان من ضمن الضمانات أيضا 
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 كما كان من ضمن الضمانات أيضا 
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.. مـفـاجئ  إـثـر حــادث أـلـيم – ـتـوفي إـلـي رحمــة اهللا تعــالي مــورث المســتأنفين -/-/-هــذا وبـتـاريخ  -٣

 .. ...../ كما كانـت زوجتـه السـيدة  .. لم يبلغ التاسعة عشرة من عمرهوكان أكبر أوالده آنذاك 
ومـع ذلـك .. ال عالقة لها باألعمال والنشاطات المشتركة بين زوجها وبين البنك المستأنف ضـده 

  ....../ فقد أصرت علي استكمال مشروع المنتجع الذي بدأه مورثها المرحوم 
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 ....../قصـر المرحـوم ) ......(وصية علي أنجالها القصر  .. ....../ نئذ تم تعيين السـيدة وحي -٤
وقد فوجئت بالبنك المستأنف ضده يمتنع تماما عـن االسـتمرار فـي تمويـل المشـروع مخالفـا .. 

عـن نفسـها  (...../ وراح يطالب السـيدة .. بذلك العقود المبرمة بينه وبين مورث المستأنفين 

ـي أنجالهــاوبصــفت ـغ الـقـرض) ها وصــيه عـل علــي اـلـرغم مــن أن أقســاط هــذا  .. بســداد كامــل مبـل
  .......رة سنوات تبدأ من عام عشكانت مقسمه علي القرض 
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ـبـل كــان البـنـك يرســل إـلـي المســتأنفين العدـيـد مــن المكاـتـب االستشــارية لتقـيـيم .. ـلـيس هــذا فحســب  -٦

 – التــي ال فائــدة مــن أعمالهــا –ثــم يقــوم باحتســاب أتعــاب هــذه المكاتــب .. ممتلكــاتهم وأصــولهم 
 ) .قصر وتحت وصاية والدتهمالذين كانوا ال يزالون (علي عاتق المستأنفين 

ــــي مـــــا تقـــــدم  -٧ ــــغ النجـــــل األكـبــــر للمرحـــــوم .. وظـــــل الحـــــال عـل  ســـــن الرشـــــد وهـــــو ...../ حـتــــى بـل
عـن  (...../ وهنا مارس البنك المستأنف ضده الضغوط علـي السـيدة ) .. ............/السـيد(

 عامـا ٢١ وكـذا علـي االبـن الـذي تجـاوز) ...... .....، ..... / نفسها وبصفتها وصية علـي 

 :حتى أجبرهما وأكرههما علي التوقيع علي ما يلي .. منذ برهة 
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 واجلدير بالذكر

أن أي ـمـن هــذه العـقـود أو األوراق أو الســندات األذنـيـة ـلـم تعــرض  
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 .أو توافق عليها النيابة العامة 
 جنيـه ١٩٤٠٠٠٠٠فقد تم االلتزام بسداد إجمالي مبلغ قـدره .. ونفاذا لعقد التسوية أنف الذكر  -٨

 ٥٦٠٠٠٠٠لـم يتبـق مـن المديونيـة سـوي مبلـغ قـدره  و)تسعة عشرة مليون وأربعمائة ألف جنيـه(
 .خمسة مليون وستمائة ألف جنيه (جنيه 

  حدثت أزمة يف السوق العقاري ......ويف غضون عام 

 يف مصر ال ختفي علي أحد 
األمـر الـذي حـدا .. مما تعذر معه علي المستأنفين سداد ذلك المبلغ المتبقي لنقص السيولة لـديهم  

البـنـك المســتأنف ضــده باقتضــاء ذـلـك المبـلـغ المتبـقـي ـفـي صــوره عـقـارات وأصــول بـهـم نحــو مطالـبـة 
 .عينية 

 إال أنه رفض دون أسباب قانونية 
)  مليــون جنيــه٥ر٦(وأصــر البنــك علــي الضــغط علــي المســتأنفين لســداد هــذا المبلــغ المتبقــي نقــدا  

إال .. الهــا ومســتقبلهم تحــاول جاهــده لســداد هــذا المبـلـغ حفاظــا عـلـي أنج .. ...../ وكاـنـت الســيدة 
  .......أن األجل لم يمهلها فتوفيت إلي رحمة اهللا تعالي في غضون أكتوبر 

 ......(انتهـــت وصـــايتها عـلــي نجليهـــا القصـــر آنـــذاك  .. ...... ....../ وعقـــب وفـــاة المرحومـــة  -٩
فقــد خــرج مــن الوصــايا وبقيــت .. بلــغ ســن الرشــد  .. ...... -/-/-/ وحيــث كــان الســيد) ......

 .وصيا عليها  .. ...... ....../ وتم تعيين شقيقها األكبر ) تحت الوصاية (...../ الصغيرة 

   "  ـفــوجئ المســـتأنفين بالبـنــك المســـتأنف ضـــده يـقــيم ـثــالث دعـــاوى ٢٠١٢وـفــي غضـــون عـــام  -١٠

وذـلـك .. ضــد والــدتهم المتوفـيـة إـلـي رحمــة اهللا قـبـل عــام كامــل مــن إقامــة تلــك اـلـدعاوى " مطالـبـة 

عــن نفســها وبصــفتها  (...../ وراق وســندات إذنيــة كانــت موقعــه مــن المرحومــة باســتخدام أ

 .بمبلغ ال تمت للواقع والحقيقة بأي صلة ) وصيه علي أنجالها القصر

 وقد جتاهل هذا البنك ما يلي 
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 ومل يتم إدراج قيمة هذا املقر باحلساب 

 ومل يتم خصمه من املديونية 
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 ومل يتم إدراج هذا املبلغ باحلساب

 ة ومل يتم خصمه من املديوني
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 ومل يتم إدراجهم باحلساب أو خصمهم من املديونية 
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 ومن ثم
و اختصـار واختـزال ومن جملة ما تقدم يتجلى ظاهرا السبب الذي دفع البنك المستأنف ضده نحـ 

 بأـنـه بموـجـب ســند أذـنـي ـيـداين األشــخاص – عـلـي ـخـالف الحقيـقـة –واقـعـات الـنـزاع اـلـراهن ـفـي اـلـزعم 

فهـو يعلـم يقينـا أنـه إذا سـرد صـحيح واقعـات .. المقدم ضدهم طلب أمـر األداء محـل الـدعوى المبتـدأة 

بـين عـدم صـحة ادعـاءه وانهيـار لت) والحقيقـة(النزاع وفصولها وفقا لما هو ثابت باألوراق والمستندات 

 .سند دعواه 

 ملا كان ذلك 
وترتيبا علي جماع ما تقدم يضحي ظاهرا بطالن الحكم المستأنف وانعـدام ثمـة سـند لـه أو للـدعوى  

المبـتــدأة برمتهـــا بمـــا يتعـــين إلغـــاء هـــذا القضـــاء وذـلــك عـلــي النحـــو اـلــذي سنشـــرف ببـيــان ســـنده ـفــي الواـقــع 
 :الي والقانون من خالل دفاعنا الت
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 الدفاع 
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 : ول السبب األ

كم الطعني لثبوت عدم اختصـاص احملكمـة التـي أصـدرته مكانيـا ووالئيـا بطالن احل 

يف إقامة هذه الـدعوى أمـام بإصدارة ولعدم فطنته لسوء نية البنك املستأنف ضده 

 .حمكمة غري خمتصة 
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  من قانون املرافعات املدنية علي أن ٤٩/١فقد نصت املادة 
 مـا لـم يـنص القـانون علـي في دائرتها موطن المـدعي عليـهيكون االختصاص للمحكمة التي يقع  

 .خالف ذلك 

  النقض علي أن ويف هذا املقام استقرت أحكام
 مــــن قــــانون المرافعــــات أن القاعــــدة العامــــة فــــي ٦٢ ، ٥٠/٢ ، ٤٩/١مفــــاد نــــص المــــواد  

وأنـه .. االختصاص المحلي أن ينعقد االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المـدعي عليـه 

في حالـة الـنص علـي تحويـل االختصـاص لمحكمـة أخـري غيـر محكمـة مـوطن المـدعي عليـه ال يجـوز 

 .تفاق مقدما علي ما يخالف هذا االختصاص حماية للطرف الضعيف في االتفاق اال

 )٢٥/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦١ لسنة ٢٥٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 ـبـأن محــل إقامــة – وهــو مــا ننكــره تمامــا –وعـلـي اـلـرغم أن البـنـك المســتأنف ضــده ـقـد أـقـر صــراحة  

 تعمــد مخالـفـة قواعــد االختصــاص المحـلـي والمكــاني إال أـنـه ـقـد..  .....المختصــمين ـفـي اـلـدعوى المبـتـدأة 
حيـث لـم .. الغيـر مختصـة محليـا بنظـر الـدعوى  .. وأقام الدعوى أمام محكمـة جنـوب القـاهرة االبتدائيـة

 .يثبت تماما ثمه إقامة للمدعي عليهم في الدعوى المبتدأة في دائرة اختصاص تلك المحكمة 

 وتأكيد علي سوء نية البنك 
مـن أن إقامـة المختصـمين ابتـداءا فـي الـدعوى لـيس بـدائرة محكمـة ما يعلمه يقينـا فال فقد تعمد إغ 

التـي زعـم إقـامتهم فـي دائرتهـا ..  .....وال حتـى محـاكم ) مصـدرة الحكـم الطعـين(جنوب القاهرة االبتدائية 
 ...... محافظة – .....بمدينة وفقا للثابت باألوراق .. ٕوانما هم يقيمون .. 
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 ذي يؤكد وهو األمر ال
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 وحيث كان ما تقدم 
السـيما .. وكان الثابت أن البنك المستــأنف ضـده قـد خـالف قواعـد االختصـاص المحلـي والمكـاني  

 – مرافعــات ٦٢ يجــوز مقــدما عمــال بالمــادة  وهــو مــا ال–وأنــه ال يوجــد اتفــاق علــي تحويــل االختصــاص 
وانســـاقت ورائـــه فـــي ذلـــك الخطـــأ محكمـــة أول درجـــة مصـــدرة حكمهـــا الطعـــين المعـــين بـــالبطالن ومخالفـــة 

 .بما يستوجب إلغائه .. القانون 
����)ص�"دמ�א>)�+�ص�א	و>*�:���9������

  علي أن – ابتداءا – من قانون املرافعات ١٠٩فقد نصت املادة 
تحكـم بـه المحكمـة ع بعدم اختصاص المحكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها الدف

 . ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى من تلقاء ننفسها

 ويف ذلك

 تواترت أحكام النقض علي أن 
حـة دائمـا علـي  وتعتبر قائمه في الخصـومة ومطروتتعلق بالنظام العاممسألة االختصاص الوالئي  

المحكمة إذ الحكـم فـي موضـوع الـدعوى يشـتمل حتمـا علـي قضـاء ضـمني فـي االختصـاص والطعـن علـي 
وبطرـيـق الـلـزوم الطـعـن عـلـي القضــاء ـفـي مســألة االختصــاص الحكــم فــي الموضــوع يتضــمن بالضــرورة 

كمـة يقتضـيها أن سواء أثارها الخصم أو لم يثيرها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المح

  .تتصدي لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام
 )٢٤/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 بشأن إنشاء ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠وكانت املادة الثانية من مواد اإلصدار للقانون رقم 

 تنص علي أن .. احملاكم االقتصادية 
ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكام سها من تلقاء نفتحيل المحاكم 

القانون المرافق من اختصاص المحاكم االقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي 
حالة غياب الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام 
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 .ا الدعوى المحكمة التي تحال إليه

  من قانون احملاكم االقتصادية علي أن ٦كما نصت املادة 
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم  

االقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي ال تجاوز قيمتها خمسة ماليين جنيه ، 
 :عن تطبيق القوانين والتي تنشأ 

 .قانون الشركات العاملة في مجال تلقي األموال الستثمارها  -١
 .قانون سوق رأس المال  -٢

 .قانون ضمانات وحوافز االستثمار  -٣

 .قانون التأجير التمويلي  -٤

 .قانون حماية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية  -٥

في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك واإلفالس والصلح قانون التجارة  -٦

 .الواقي منه 

 .قانون التمويل العقاري  -٧

 .قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  -٨

 .قانون تنظيم االتصاالت  -٩

 .ٕقانون تنظيم التوقيع االلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعية وتكنولوجيا المعلومات  -١٠

 .ية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية قانون حما -١١

 .قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -١٢

 .البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قانون  -١٣

وتختص الدوائر االستئنافية في المحاكم االقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة  
والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ماليين جنيه أو كانت المناعات 

 .غير مقدرة القيمة 

 ملا كان ما تقدم 
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 وحيث أن هذا القرض 
 لســنة ١٧دون شــك هــو مــن عمليــات البنــوك الــواردة بالبــاب الثالــث مــن قــانون التجــارة رقــم  

ــه ١٩٩٩ ــق علـي ــال جـــدال– وينطـب ــرة السادســـة مـــن المـــادة - ـب ــص الفـق ــانون المحـــاكم ) ٦( ـن مـــن ـق

 األـمـر اـلـذي يؤـكـد انحســار اختصــاص محكـمـة أول درـجـة ـعـن  ..٢٠٠٨ لســنة ١٢٠االقتصــادية رـقـم 

أمـا .. بما كان يتعين عليها إحالتها إلي المحاكم االقتصادية لنظرها والفصل فيهـا .. نظر هذه الدعوى 

 وأنها لم تفعل األمر الذي يعيب حكمها بالبطالن الموجب لإللغاء تصويبا وتصحيحا 

  : ثانيالسبب ال

ف النعدام انعقاد اخلصـومة يف الـدعوى املبتـدأة وذلـك لثبـوت بطالن احلكم املستأن 

أي قبـل -/-/-وانتهاء صفتها كوصية علي أجناهلا القصر منـذ  .. ...../ وفاة املرحومة 

 .-/-/-رفع الدعوى الراهنة احلاصل يف 

 بداية 
 :مزعوم التوقيع عليه من كال من " سند إذني " فإن سند الدعوى المبتدأة هو 
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 وهذا جيعل ويؤكد أن 
 : محمل علي عاتق كل من – بفرض صحته –الدين المثبت بالسند األذني  
  ....../ السيدة  �

  ....... ....../ السيد  �

  ....... -/-/-/ السيد  �

  ....... ...../ الصغيرة  �

 ذني إلوهو ما يوجب لدي املطالبة بهذا السند ا
أن يتم اختصام جميـع سـالفي الـذكر بأشخاصـهم أو فـي مواجهـة الممثـل .. وبفرض صحة ذلك  

 .القانوني لكل منهم حتى يحوز الحكم حجية في مواجهتهم جميعا 

 وحيث أنه علي الرغم .. هذا 
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 والغريب يف األمر أنه زعم إعالنها بالدعوى 

  -/-/-بتاريخ 

وهـــو األمـــر اـلــذي يقطـــع بانعـــدام الخصـــومة ـفــي اـلــدعوى المبـتــدأة  

 نظــرا لوفاتهــا إلــي رحمــة ..بشخصــها  .. ..... /فيمــا يخــص الســيدة 

 .اهللا تعالي قبل رفع الدعوى بنحو عام كامل
 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض بقوهلا 

 أنه إذا رفعت الدعوى من أو – في قضاء هذه المحكمة –المقرر 

ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن 

أثرا وال يصححها إجراء الحق الخصومة ال تنعقد أصال وال تنتج 

 .وتكون معدومة منذ بدئها 

 )٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٣٥٥٥الطعن رقم (

 ليس هذا فحسب 
أيضا أن انتهت صفتها كوصية علي أنجالها القصر  .. ...../ فقد ترتب علي وفاة المرحومة  

 .بما كان يستوجب اختصامهم بأشخاصهم أو في مواجهة من يمثلهم .. 

  ما مل يتم وهو
بــزعم صــفتها كوصـــية  (...../ حيــث أن البنــك المســـتأنف ضــده أقــام دعـــواه المبتــدأة ضــد الســـيدة  


'��M) علي أنجالها القصر����SF
��א�jdO����+4א¡�. 

 ومن ثم 

 بـفـــــرض صــــــحة –تنعــــــدم الخصــــــومة ـفـــــي حــــــق هــــــؤالء القصــــــر  

 حـيــث ـلــم ـيــتم اختصـــام ـمــن يـمــثلهم قانوـنــا نظـــرا النتـهــاء –اختصـــامهم 

علــــيهم بوفاتهــــا إلــــي رحمــــة اهللا  .. ...... ....../ وصــــية المرحومــــة 

 .تعالي 
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 ذلك عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا و
 بشخصـه فـي دعـوى – ناقص األهليـة –إذا اختصم أو خاصم 

دون ـمــن يمثـلــه قانوـنــا ـفــإن إـجــراءات ـهــذه الخصـــومة تـكــون 

 .باطلة بقوة القانون 

 )٢٠/٢/٢٠١٤  ق جلسة٧٤ لسنة ٨٣٥الطعن رقم (

 كما قضي صراحة بأن 
األصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاهـا أهـال للتقاضـي  

ٕواال قام مقامهم مـن يمـثلهم قانونـا وأن واجـب الخصـم أن يراقـب مـا 

يطرأ علي خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغير الصـفة أو الحالـة 

 .التي تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح 
 )....../١/٣ ق جلسة ٧٩ لسنة ٤٢٤٠قم الطعن ر (
 )٦/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٠٥الطعن رقم (
 )٩/٢/١٩٩٥ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢١٨٦الطعن رقم (

 هذا باإلضافة إيل
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 وذلك عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا

ـين مــن كــان حجـيـة  األحكــام القضــائية ـفـي المســائل المدنـيـة ال تـقـوم إال ـب

طرفــا فــي الخصــومة وال يســتطيع الشــخص الــذي صــدر لصــالحه حكــم ، 

م يـكـن مـمـثال فيـهـا االحتـجـاج ـبـه عـلـي ـمـن ـكـان خارـجـا ـعـن الخصــومة وـلـ

 .تمثيال صحيحا وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن 
 )٢٥/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٢ لسنة ٨١٤الطعن رقم  (

 عالوة علي ما تقدم 

ـك المســتأنف ضــده تجهــيال ـفـي أســماء الخصــوم   ـدأة المقامــة مــن البـن ـدعوى المبـت ـد شــاب اـل فـق

 .ٕوانساق ورائه الحكم الطعين 
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فضـــال عـــن الثاـبــت ..  خـــالل طـلــب أمـــر األداء المســـتهلة ـبــه أوراق اـلــدعوى المبـتــدأة فالثاـبــت مـــن 
أنـه تـم ..  لنظـره موضـوعا -/-/-باإلعالن الموجه من البنك لإلخطار بـرفض أمـر األداء وتحديـد جلسـة 

 توجيهه إلي 
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 والسؤال هنا 
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 لعل هذا التجهيل 
 أنه حال رفع الدعوى كانت – علي النحو السالف ذكره –في أسماء الخصوم السيما وأنه قد ثبت  
 –ذلـك بـأن وصـياتها .. صية حالئذ علي أي أحـد ولم تكن و.. متوفاة إلي رحمة اهللا  .. ...../ السيدة 

 . قد انتهت بوفاتها –بفرض وجودها 

 ملا كان ذلك 
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 ذلك أن الثابت 
 – بـفـرض صــحتها وـهـو ـفـرض منـكـور تماـمـا –الـتـي يطاـلـب بـهـا البـنـك المديونـيـة المزعوـمـة أن  

فال يجوز القضـاء بانعـدام الخصـومة فـي  .. ....../ محملة علي جميع ورثة المدين األصلي المرحوم 

 .شأن أحدهم وانعقادها في شأن آخرين وتحميلهم جملة المديونية المزعومة دونما سند 

 لذلك 
ٕعـــين إحقاقـــا للحـــق واعمـــاال للقـــانون إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف برمتـــه لبطالنـــه ولعـــدم انعقـــاد فإنـــه يت 

 .الخصومة في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم 
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 : ثالث السبب ال

صومة يف الدعوى املبتـدأة يسـلس بالتبعيـة والضـرورة إيل بطـالن احلكـم بطالن اخل 

ل النيابة العامة املنوطة برعاية مصلحة إدخال أو األمر بإدخام وذلك لعد.. املستأنف 

القصر املالية السيما وأن الدعوى متس ديون مزعوم أنها حمملة علي مرياثهم مـن 

 .والدهم 

  من قانون املرافعات علي أن ٨٨حيث نصت املادة 
ٕفيمــا عــدا الــدعاوى المســتعجلة يجــب علــي النيابــة العامــة أن تتــدخل فــي الحــاالت اآلتيــة واال كــان 

 : باطال الحكم
 .الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها  -١
 .الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع االختصاص  -٢

 .كل حالة أخري ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها  -٣

  علي أن ٨٩كما نصت املادة 
 :فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحاالت اآلتية  
 .الدعاوى الخاصة بعديمي األهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين  -١

 .الدعاوى المتعلقة باألوقاف الخيرية والهبات والوصايا ألمرصده للبر  -٢

 .عدم االختصاص النتفاء والية جهة القضاء  -٣

 .دعاوى رد القضاء وأعضاء النيابة ومخاصمتهم  -٤

 .الصلح الواقي من اإلفالس  -٥

 .النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو اآلداب الدعاوى التي تري  -٦

 .كل حالة أخري ينص القانون علي جواز تدخلها فيها  -٧

 ويف هذا اخلصوص قررت حمكمة النقض بأن 
 في القضايا الخاصة بالقصر إنما هـو رعايـة مصـلحتهم ومـن ثـم هدف الشارع من تدخل النيابة

 المحكـمـة إخـطـار النياـبـة العاـمـة بـهـذه القضــايا يـكـون بطالـنـا نـسـبيا ـفـإن اـلـبطالن المترـتـب عـلـي إغـفـال

 .مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم 

 )١٠/١١/٢٠٠٢ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢٤٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة أنفـة اـلـذكر عـلـي أوراق الـنـزاع الـراهن يتجـلـى ظــاهرا أن المديونـيـة 

هـي مديونيـة محملـة علـي ) علـي فـرض صـحتها ووجودهـا(قبـل البنـك المسـتأنف ضـده المطالب بهـا مـن 

 ...../ وأن الـسـند األذـنـي مـحـل الـتـداعي موـقـع ـمـن الـسـيدة .. ـمـورث المـسـتأنفين  .. ...../ المرـحـوم 

  ....../ عن نفسها وبصفتها وصية علي قصر     المرحوم

 دأة وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك أن الدعوى املبت

  علي األقل ...... ...../ متس مصاحل مالية بالقاصرة 
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 السيما وأنه علي غري سند 

 عــن نفســها وبصــفتها ...../ حـيـث أن عـقـد التســوية المـبـرم فيـمـا ـبـين البـنـك وـبـين المرحوـمـة  

هو عقد باطل بطالن مطلق لعدم عرضه علي النيابة العامـة أو  .. ....../ وصية علي قصر المرحوم 

  .نه يرتب مديونية علي القاصرإقرارها بصحته وبموافقتها عليه السيما وأ

 هذا باإلضافة 
عن نفسـها وبصـفتها وصـية علـي القصـر  .. ...../ إلي أن السند األذني ذاته والموقع من السيدة  

 . علي النيابة العامة لشئون المال المنوطة بالحفاظ علي أموال ومصالح القاصر لم يعرض أيضا.. 

 العامة يف الدعوى املبتدأة وهو األمر الذي يؤكد أن إدخال النيابة 

 كان أمرا واجبا علي البنك املستأنف ضده 
فـقـد كــان لزامــا عـلـي محكمــة أول درجــة أن تلزمــه بإدخــال النياـبـة العامــة حفاظــا .. وحـيـث ـلـم يفعــل 

 ٢٦السـيما وأن املـادة .. ولتنكين النيابة العامة من القيام بدورها الواجب عليهـا .. علي أموال القصر 

  األحوال الشخصية تنص علي أن من قانون
.. عــديمي األهلـيـة وناقصــيها والغــائبين واـلـتحفظ عـلـي أمــوالهم رعاـيـة مصــالح تـتـولي النياـبـة العاـمـة 

 .وفقا ألحكام القانون .. واإلشراف علي إدارتها 

 وحيث أن الدعوى الراهنة 
ه اـلـدعوى وعـلـي تمـثـل مساســا ـبـأموال قصــر هــذومــن قبلهــا عقــد التســوية والســند اإلذـنـي جيمعهــا  
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األمـــر اـلــذي يكـــون معـــه الحكـــم المســـتأنف معـيــب ـبــالبطالن لعـــدم إـلــزام البـنــك .. ) ...... .....(األـخــص 
المسـتأنف ضــده بإدخــال النياـبـة العاـمـة لتـقـوم ـبـدورها المنـوط بـهـا ـفـي رعاـيـة مصــالح القصــر واـلـتحفظ عـلـي 

 .اء الحكم الطعين وهذا البطالن يوجب بال شك إلغ.. أموالهم واإلشراف إلي إدارتها 

 : رابع السبب ال

لعـد إعالنـه  .. ...../ كـم املسـتأنف لعـدم انعقـاد اخلصـومة بشـأن السـيد بطالن احل 

بالدعوى املبتدأة إعالنا قانونيا صحيحا وتعمد البنك إعالنه علي عنوان ليس له مثة 

 .إقامة فيه 

 رافعات علي أن  من قانون امل٦٨فقد نصت الفقرة األخرية من املادة .. بداية 
وال تعتبر الخصـومة منعقـدة فـي الـدعوى إال بـإعالن صـحيفتها إلـي المـدعي عليـه مـا لـم .....  

  .يحضر بالجلسة

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
المقــرر ـفــي قضـــاء هـــذه المحكـمــة أن صـــحيفة افتـتــاح الــدعوى هـــي األســـاس اـلــذي تـقــوم علـيــه ـكــل  

ومـن ثـم ال  مـا لـم يحضـر الخصـم بالجلسـة م انعقـاد الخصـومةويترتب علـي عـدم إعالنهـا عـدإجراءاتهـا 

ـه قــوة األمــر  ـر الحكــم الصــادر فيهــا منعــدما فــال تكــون ـل يترـتـب عليهــا إجــراء أو حكــم صــحيح إذ يعتـب

 .المقضي ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطالنه 

 )....../٢/١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٧٠٩الطعن رقم (

 ما قضي بأن ك
أن تسليم صحيفة الدعوى في غير مـوطن المـدعي عليـه  – في قضاء محكمة النقض -المقرر  

 ، األمـر الـذي يفـوت من شأنه أن يحول بينه وبين االتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضـاء
إجـراء أو حكـم الغاية من إعالن تلك الورقة ، ويترتب علي ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطالن أي 

 .يصدر فيها 
 )٣/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي أوراق النـزاع الـراهن يتجلـى ظـاهرا أن البنـك المسـتأنف  

خصــومة اإلعــالن الصــحيح اـلـذي تنعـقـد ـبـه ال .. ...... ....../ ضــده ـلـم يـقـم ـبـإعالن اـلـدعوى إـلـي الســيد 
 :حيث خالف القانون والحقيقة علي وجهين 
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 الوجه األول 

 ..... ....../ عدم توجيه اإلعالن بالدعوى إيل موطن السـيد 

 أو موطنه املختار حسبما يوجب القانون .. 

  من قانون املرافعات علي أن ١٠فقد نصت املادة 
 ويجـوز تسـليمها فـي المـوطن إلي الشخص نفسه أو فـي موطنـهتسلم األوراق المطلوب إعالنها  

ٕ ، واذا لـم يجـد المحضـر الشـخص المطلـوب إعالنـه فـي موطنـه المختار في األحوال التي يبينها القـانون
كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقـرر أنـه وكيلـه أو أنـه يعمـل فـي خدمتـه أو أنـه مـن السـاكنين معـه مـن 

 .األزواج واألقارب واألصهار 

 ضحومن خالل هذا النص يت
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  من القانون املدني علي أن ٤٠وقد نصت املادة 
 .الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة  -١

 .ر من موطن ، كما يجوز أال يكون له موطنويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكث -٢

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
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 )٢٧/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٨ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
لــيس لــه ثمــة  علــي عنــوان ...... ....../ ان البنــك المســتأنف ضــده قــد تعمــد إعــالن الســيد وكــ 

  ـمـبهم وـغـامضوهــو فضــال عــن أـنـه عـنـوان ] .....[حـيـث ـقـام بإعالـنـه عـلـي  .. إقاـمـة أو اســتيطان فـيـه
 . علي اإلطالق ال إقامة للمذكور فيهفإنه أيضا .. يخلو من اسم شارع أو وصف دقيق له 

  ...... ....../ د ذلك أن السي

 يقيم حسبما هو معلوم يقينا للبنك 

  ...... محافظة – ..... مدينة – .....في  
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 وهو األمر الذي يؤكد أن قيام البنك بإعالن املذكور 

 علي عنوان ال موطن له فيه علي اإلطالق 
 لـم يعلـم ..... ....../ هو أمر متعمد لعدم اتصال علمه بالدعوى الراهنة وهـو مـا قـد كـان فالسـيد  

 . وهو األمر الذي يؤكد عدم انعقاد الخصومة لعدم إعالن صحيفتها إال مصادفةبالدعوى 

 وجه الثاني ال

وقد ترتب علي تعمـد البنـك عـدم توجيـه اإلعـالن علـي 

عنوان صحيح للمدعي عليه فيهـا عـدم إمتـام اإلعـالن يف 

موـعـد التـسـعني ـيـوم املـقـررة قانوـنـا ـمبـا ـكـان يـسـتوجب 

 ) . مرافعات٧٠(ء باعتبار الدعوى كأن مل تكن القضا

  من قانون املرافعات علي أن ٧٠فقد نصت املادة 
اعتـبـار اـلـدعوى ـكـأن ـلـم تـكـن إذا ـلـم ـيـتم تكلـيـف الـمـدعي يجـوز بـنـاء علـي طـلـب المـدعي علـيـه ،  

ا إلـي  من تاريخ تقديم الصحيفة إلـي قلـم الكتـاب ، وكـان ذلـك راجعـعليه بالحضور في خالل ثالثة أشهر
 .فعل المدعي 

 ملا كان ذلك 
 عـــدم إعـــالن الـــدعوى المبتـــدأة إلـــي – بفعلـــه –وكـــان الثابـــت أن البنـــك المســـتأنف ضـــده قـــد تعمـــد  

ليضـمن عـدم مثـولهم فيهـا وليستحصـل ضـدهم علـي أحكـام دونمـا سـند مـن الواقـع المدعي عليهم فيهـا 

 :وذلك علي النحو التالي البنك وحيث تعددت الدالئل علي أن ذلك تم بفعله وتعمد  .. والقانون

 الدليل األول 
 إال ..... محافظـة – .....وأنه كائن بمدينـة .. رغم علم البنك بموطن المستأنفين منذ زمن بعيـد  

  ......كائن ب.. أنه تعمد إعالنهم علي عنوان ليس لهم ثمة إقامة فيه 

 الدليل الثاني
فـقـــد أـقـــام دـعـــواه  .. .....نفين يقيـمـــون بمحافظــــة  أن المســـتأ– بالباطــــل –زعـــم أن البـنـــك يـــزعم  

 لضـمان عـدم اتصـال علـم المسـتأنفين )محكمة جنوب القـاهرة(المبتدأة أمام محكمة غير مختصة مكانيا 
 .بها 

 الدليل الثالث 
تخـتص بالفصـل فيـه والئيـا المحـاكم  – بفـرض صـحته –رغم أن النزاع فيما بـين طرفـي التـداعي  
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 إال أن البـنـك تعمــد رفعهــا أمــام محكمــة ٢٠٠٨ لســنة ١٢٠إنشــائها الـقـانون رـقـم االقتصــادية الصــادر ب
 .غير مختصة لضمان عدم اتصال علمه بها 

 الدليل الرابع 
رغــم  .. ...../ أن الثابــت مــن جملــة مــا تقــدم مــن عيــوب فــي انعقــاد الخصــومة واختصــام الســيدة  

ومقاضـاة .. ختصـامهم وفـق صـحيح صـفاتهم وتجهيـل أسـماء الخصـوم وعـدم ا.. وفاتها قبـل رفـع الـدعوى 
كل هذا يؤكد وبحـق تعمـد البنـك عـدم إعـالن دعـواه المبتـدأة إعالنـا .. المستأنفين بمديونية غير حقيقية 

 .قانونية صحيحا خالل الثالثة أشهر التالية علي إيداع الصحيفة قلم الكتاب 

 هذا 
وحتــى صــدور حكــم أول -/-/-بـتـاريخ وحـيـث أن الــدعوى أقيمــت بطرـيـق أمــر األداء المقــدم طلبــه  

فإنـه كـان يجـب اعتبـار الـدعوى .. درجة الطعين لم يكـن قـد تـم إعـالن المسـتأنفين إعـالن قـانوني صـحيح 
 .كأن لم تكن 

 وحيث خالف احلكم املستأنف ما قدم مجيعه 
األمـــر الـــذي يبطلـــه ويجعلـــه معيبـــا بمخالفـــة صـــحيح القـــانون بمـــا يســـتوجب معـــه القضـــاء بإلغائـــه  

 .ويبا وتصحيحا تص

 : امس السبب اخل

كم املستأنف خـالف احلقيقـة والواقـع والثابـت بـاألوراق لعـدم اسـتحقاق البنـك احل 

 بفـرض –سند اإلذني حمل التداعي املستأنف ضده للمبالغ املطالب بها ، ذلك أن ال

 ال جيوز له اسـتعماهلا ، ذلـك أن الثابـت  ال يعدو أن يكون سوي ورقة ضمان–صحته 

قارير اخلربة االستشارية املقدمة لعدالة احملكمة املوقرة تؤكد أن املستأنفني هـم من ت

 .الدائنني للبنك وليس العكس 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
لمــا كــان الثابــت وجــود الــديون التجاريــة أو انقضــاءها طليقــا مــن القيــود التــي وضــعها الشــارع لمــا  

فإـنــه يـجــوز اإلثـبــات ـفــي الـمــواد  مـــن الـقــانون المـــدني ٤٠٣ – ٤٠١عـــداها مـــن اـلــديون ـفــي المـــواد مـــن 

 بكافة طرق اإلثبـات القانونيـة حتـى لـو انصـرف اإلثبـات إلـي – إال ما استثني بنص خاص –التجارية 

ما يخالف مـا هـو ثابـت بالكتابـة فـإذا كانـت المنازعـة فـي الـدعوى تقـوم علـي الوفـاء يمثـل دينـا تجاريـا 

 ـتـاجر ـعـن معامـلـة تجارـيـة وـكـان الحـكـم ـقـد اـسـتخلص ـمـن الـقـرائن الـتـي لتحرـيـره ـسـند إذـنـي بقيـمـة ـمـن
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 .ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخالصا سائغا فإنه ال يكون قد خالف القانون 

 )٣١/٥/١٩٦٢ ق جلسة ٢٦ لسنة ٥٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 وحيث أنه من ضمن املستندات املقدمة من املستأنفني 

 واملؤكدة هلذه احلقيقة تقريري خربة استشارية 

 أحدهما هندسي والثاني حماسبي أوضحا ما يلي 

 تقرير اخلربة اهلندسي : أوال 
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 ونفاذا هلذه املهمة 
 -/-/- لمعاينة العقارية المذكور بتـاريخ – المقدم تقريره –فقد انتقل السيد الخبير االستشاري  

 :تيةمنتهيا من خالل ذلك إلي الحقائق اآل.. وقام بفحص أوراق النزاع ومستنداته 

 .يقع في منطقة آهلة بالسكان وفي موقع راقي ومميز جدا  أن العقار الكائنة به عين النزاع -١

 . من مختلف األماكن والفروع من المحافظات المختلفة  يسهل الوصول إليه أن العقار-٢
 .يستغل عين النزاع علي الوجه األكمل كفرع من فروعه  أن البنك المستأنف ضده -٣

وقت تحرير عقد البيـع الباطـل ( .....غضون عام في فقد تبين أن األسعار السائدة .. معاينة  طبقا لل-٤
 :كالتالي ) -/-/-المؤرخ
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 جنيـه ٣٢٢٥٠٠٠=  جنيـه ١٥٠٠٠×  متـر مربـع ٢١٥= تكون قيمة الدور األرضـي .. ومن ثم  
 ) .ثالثة مليون ومائتين خمسة وعشرون ألف جنيه(
مليـون ( جنيـه ١٢٤٠٠٠٠=  جنيه ١٠٠٠٠×  متر مربع ١٢٤= قيمة الدور األول علوي وتكون  

 ) .ومائتين وأربعون ألف جنيه

 قيمة عني التداعي وعليه تكون إمجايل 

  مبلغ قدره .....يف غضون عام 

أربعـــة ملـيــون وأربعماـئــة خمســـة وســـتون أـلــف ( جنـيــه ٤٤٦٥٠٠٠ 

 -/-/-وهـــي قيمـــة تقـــل بـــال شـــك عمـــا ورد بالعقـــد المـــؤرخ) جنيـــه

بأكثر من ثالثة مليون جنيـه بمـا يقطـع بأنهـا قيمـة بخسـه ال تمثـل 

ر ولـم تخطـر القيمة الحقيقـة بمـا يبطـل العقـد لمساسـه بحقـوق قصـ

 .النيابة الحسبية بهذا العقد الباطل
تـقـدر عـلـي ) ٢٠١٥أـسـعار (أن القيـمـة المالـيـة لـعـين الـتـداعي ..  أضــاف الســيد الخبـيـر االستشــاري -٤

  :النحو التالي 
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 ٧٥٢٥٠٠٠=  جنـيـه ٣٥٠٠٠×  مـتـر مرـبـع ٢١٥= يكــون إجمــالي القيمــة لـلـدور األرضــي وعلـيـه �

 ) .سبعة مليون وخمسمائة خمسة وعشرون جنيه(جنيه 
ثالثـة ( جنيـه ٣١٠٠٠٠٠=  جنيـه ٢٥٠٠٠×  متـر مربـع ١٢٤= وتكون قيمة الدور األول علـوي 

 ) .مليون ومائه ألف جنيه

 ومن ثم يكون إمجايل قيمة عني التداعي 

  مبلغ قدره ٢٠١٥ غضون العام املايل يف
وهـــو مـــا يمثـــل عشـــرة ) عشـــرة مليـــون وســـتمائة خمســـة وعشـــرون ألـــف جنيـــه( جنيـــه ١٠٦٢٥٠٠٠

  .-/-/-أضعاف المبلغ الوارد بعقد البيع الباطل المؤرخ
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 وقد خلص التقرير االستشاري اهلندسي 
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 ومن ثم 
ــرة ى ظـــاهرا أن البـنــك المســـتأنف ضـــده يتجـلــ  ــداعي وعـــدم خـب ــده عـلــي عـــين الـت اســـتغل وضـــع ـي

 وأكرههـا علـي التوقيـع علـي ذلـك العقـد الباطـل التـي تقـل قيمتـه عـن الـثمن الحقيقـي ...../ حومة المر

وهو األمر الذي يؤكد بطالن ذلك العقد فضال عـن كونـه لـم يـتم عرضـه علـي  .. .....لمقر فرع البنك ب
 ....../ النيابة الحسبية برغم مساسه بحقوق قصر المرحوم 

 ة احملاسبية  أما عن تقرير اخلرب: ثانيا 
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 وتنفيذا هلذا التكليف 
.. مع السيد الخبير االستشاري إلي أقوال المستأنفين وأطلع علي المستندات وقـام بفحصـها فقد است 

 :وانتهي إلي تقسيم مراحل التعامل بين طرفي التداعي إلي ثالث مراحل كالتالي 

 املرحلة األويل 

 من تاريخ احلصول علي القرض 

  ...../ إيل ما قبل وفاة املرحوم 

 ضح السيد اخلبري ما يلي حيث أو )مورث املستأنفني(
علــي قــرض بمبلــغ ) م.م.ش (.....بصــفته رئــيس مجلــس إدارة شــركة  .. ...../ حصــل المرحــوم  -١

 ملـيـون ـفـي الحســاب الجــاري ويســتخدم الـبـاقي فــي ١٧ ملـيـون جنـيـه عـلـي أن يســدد منهــا مبـلـغ ٢٨
  " ...... – .....منتج " استكمال المشروع 

 بقســــط ســــنوي ......تمـتـــد إـلـــي عشــــرة ســــنوات تـبـــدأ مــــن ـتـــم االتـفـــاق عـلـــي ســــداد الـقـــرض بفواـئـــد  -٢
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 . من كل عام ٣١/١٢ إلي ١/٧ جنيه يسدد سنويا في الفترة من ٤٦٥٠٠٠٠

 .....ضمانات سداد هذا القرض الممنوح لمورث المستأنفين بصفته رئيس مجلس إدارة شـركة  -٣

 :كالتالي .. 

 الضمان األويل 
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 الضمانة الثانية 
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 الضمانة الثالثة 
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 الضمانة الرابعة  
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 املرحلة الثانية  

  ...../ وهي مرحلة ما بعد وفاة املرحوم 

  ..... غضون حىت تاريخ حترير عقد التسوية يف
تجاـهــل تماـمــا كاـفــة  – ـفــي هـــذه المرحـلــة -أن البـنــك المســـتأنف ضـــده .. وأوضـــح الســـيد الخبـيــر 

وهــو مــا يعنــي أن كمــا تجاهــل أن ميعــاد اســتحقاق أول قســط لــم يحــن بعــد ، .. الضــمانات أنفــة الــذكر 

ومـن ثـم  .. في هـذا التوقيـت كـان مـدين بأصـل الـدين وبضـعة أشـهر فوائـد) مورث المستأنفين(المدين 
إذا تـم مـا .. فإذا كان قد تم التصرف في الضمانات بشكل صحيح لكان ذلك من شأنه سداد كامل الدين 

 :يلي 

 . مليون جنيه تقريبا ١٧صرف وثيقة التأمين بمبلغ  −

 . مليون جنيه مؤخرا ٣ر٥والتي تم استقطاع مبلغ منها قدره .. صرف مبلغ الوديعة  −

 والذي قدره السيد الخبيـر االستشـاري الهندسـي .....ة لمقر فرع البنك بتحديد القيمة الفعلية العادل −
 . مليون جنيه ٤ر٥بمبلغ قدره ) سالف الذكر(
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 املرحلة الثالثة 

 وما بعد حترير عقد التسوية 
أن البنـك لـم يلجـأ إلـي التصـرفات الطبيعيـة أنه قـد ثبـت لديـه .. إذ أثبت السيد الخبير االستشاري  

وراح يطالــب الورثــة بالســداد والســيطرة علــي مصــادر الســيولة فــي ضــمانات ـفـي الســداد وهــي اســتخدام ال
 وأجـبـرهم عـلـي التوقـيـع عـلـي ...../  فــي الســداد وحداـثـة ســن الســيد ...../ أعمــالهم مســتغال رغـبـة الســيدة 

 :عقد التسوية مقررا بأن نتاج بحثه أسفر عن 
 . مليون جنيه ٢٥عقد تسوية بمبلغ  −
 .ون جنيه من هذا المبلغ عاليه  ملي١٩ر٤تم سداد  −

  ....../  مليون جنيه من وديعة السيد الدكتور  ٣ر٥تم استقطاع مبلغ  −

 وفقــا لتقرـيــر –تــم تحريــر عقــد بيــع بــثمن ال يمــت للواقــع بصـــلة حيــث أن قيمتــه فــي هــذا التوقيــت  −
 . مليون جنيه ٤ر٥ مبلغ قدره –الخبرة الهندسي 

قيمــة وثيـقـة الـتـأمين عـلـي حـيـاة مــورث المســتأنفين مــن تـقـاعس البـنـك وأهمــل ـبـل تعمــد عــدم صــرف  −
 . مليون جنيه ١٧ر٣ للتأمين والبالغة قيمتها .....شركة 

 هذا وبناء علي تقسيم مراحل التعامل التي أوردها السيد الخبير االستشاري 

 فقد خلص إيل نتيجة مؤداها ما يلي
 ـفـي وقــت – وـفـق تقرـيـر الخـبـرة الهندســي –لبـنـك العادـلـة لمـقـر ـفـرع االفعلـيـة والحقيقـيـة قيـمـة الأن : أوال  

وهذا يؤكد اسـتحقاق المسـتأنفين لهـذا ..  مليون جنيه ٤ر٥ مبلغ قدره -/-/-البيع الحاصل في

 .المبلغ 

 ١٧ للتـأمين بمبلـغ ..... لـدي شـركة – ...../ أن وثيقة التأمين علي الحياة المحررة مـن المرحـوم : ثانيا 
تحقت وقــت الوفــاة وقــد تقــاعس البنــك عــن اتخــاذ إجراءاتــه نحــو قــد اســ.. مليــون جنيــه تقريبــا 

المطالبة بقيمتها وخصمه من المديونية األمـر الـذي يجعـل هـذا المبلـغ مسـتحق فـي ذمـة البنـك 

 . علي ذلك المبلغ ....../ الذي ساهم بخطئه في عام حصول ورثة      المرحوم

 مليــــون جنيــــه مــــن وديعــــة الســــيد  ٣ر٥غ اســــتقطع مبلــــللثابــــت بــــاألوراق فــــإن البنــــك وفقــــا : ثالثــــا 

 ، ولم يقـم بخصـمهم مـن مديونيـة مـورث المسـتأنفين وهـو مـا يجعلهـم مسـتحقين ...../الدكتور

 .السترداد هذا المبلغ 

، علـي سـبيل الضـمان  .. ...../  ونجلها ...../ أن جميع السندات اإلذنية موقعة من المرحومة : رابعا 

 .لحسبية ولم يتم عرضها علي النيابة ا
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 : قد حصل علي اآلتي .....أن بنك : خامسا 
 . مليون جنيه سدادات نقدية بقسائم إيداع واشعارات إضافة للحساب ١٩ر٤٠
  ....../ مليون جنيه استقطاع من وديعة د  ٣ر٤
  ...... مليون جنيه القيمة الحقيقية لمقر فرع البنك ب٤ر٥
 .رث المستأنفين علي حياة مو مليون جنيه وثيقة التأمين ١٧ر٤
 ) .إجمالي المسدد للبنك( مليون جنيه ٤٤ر٨
 ) .قيمة المديونية طبقا لعقد التسوية ( مليون جنيه٢٥ر- −

 ) .مستحقة للمستأنفين طرف البنك المستأنف ضده( مليون جنيه ٢٠ر-
ي التـداعي بأنه قد أتضح لنا من تصفيه الحسـابات بـين طرفـ.. واختتم السيد الخبير تقريره قائال : سادسا 

 مليـون ٢٠ بمبلـغ وقـدره .....هـو الـدائنين لبنـك  .. ...../ أن المستأنفين وهم ورثة المرحـوم 

  ....../ رصيد مدين طرف البنك لصالح ورثة المرحوم (جنيه مصري 

 ملا كان ذلك 
نف ومن إجمالي الحقائق الفنيـة والهندسـية والمحاسـبية أنفـة الـذكر يتضـح وبجـالء أن الحكـم المسـتأ 

حيـث أن محكمـة أول درجـة قعـدت عـن اسـتعمال سـلطتها فـي فهـم عناصـر .. قد شابه البطالن والقصور 
التداعي والبحث وراء سبب اإلذنـي محـل التـداعي ومـا إذا كـان مسـتحقه للبنـك المسـتأنف ضـده مـن عدمـه 

 الـدعوى المبـتـدأة حيـث أنهـا ـلـو كانـت ـقـد اتخـذت الـتـدابير القانونيـة للتوصـل إـلـي ذلـك لتأـكـدت يقينـا ـبـأن.. 
 .قائمة علي غير سند وكانت جديرة بالرفض 

 أما وقد خالف احلكم املستأنف مجاع ما تقدم 
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 وهنا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن 
ر أنه يتعين لسالمة الحكم أن يكون فيـه بذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة المقر

قد محصت األدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التـي مـن شـأنها أن توصـلها إلـي 

 .الواقع في الدعوى 

 )٢٨/٣/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ٦الطعن رقم (
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 :السبب السادس 

الل املستندات التي تشرف املستأنفني بتقدميها لعدالة احملكمة أن الثابت من خ 

املوقرة تؤكد عدم أحقية البنك املستـأنف ضده يف إقامة دعواه املبتدأة وأنها 

معيبة بانعدام اخلصومة ، وحكمها معيب بالبطالن لعدم اختصاص حمكمة أول 

فني أحقية املستأنفني درجة مكانيا ووالئيا بنظرها ، فضال عن أن الثابت بالدليل ال

 .يف طلباتهم 
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 وهذه املستندات علي النحو التايل 

 املستند األول 
عـلــي ) مورـثــة المســـتأنفين (...../ صـــورة ضـــوئية مـــن رســـمية مـــن قـــرار إنهـــاء وصـــاية المرحومـــة 

 .وذلك بسبب وفاة الوصية -/-/-منذ تاريخ  .. ..... ...../ الصغيرة 

 ثم تقرر 
 .ر عليها وصبا بال أج) .....(تعيين شقيق القاصرة 

 وهو األمر الذي يؤكد 

 انعدام انعقاد اخلصومة أمام حمكمة أول درجة لعدة أسباب 
بنحو  -/-/-أي قبل إقامة الدعوى المبتدأة المرفوعة في -/-/- بتاريخ ...../ وفاة المرحومة -١

 .عام تقريبا
إي قبل -/-/-منذ تاريخ  .. ...../ كوصية علي القاصرة  .. ...../ انعدام صفة المرحومة  -٢

 .الدعوى بنحو عام أيضا 

أمام محكمة أول درجة اختصاما صحيحا بما يقطع بعدم  .. ...../ عدم اختصام الصغيرة  -٣
 .حجية الحكم في هذه الدعوى برمتها في مواجهتها 

تعمد البنك المستأنف ضده تجهيل الخصوم وعدم ذكر أسماء القصر وعدم اختصام النيابة  -٤
 .وذلك كله يبطل الحكم الطعين ..  علي إدارة أموال القاصر العامة المنوطة باإلشراف
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 ومما تقدم مجيعه 
يتأكــد وبحــق بطــالن الحكــم الطعــين بمــا يســتوجب القضــاء بإلغائــه والقضــاء مجــددا بانعــدام انعقــاد 

 .الخصومة أمام محكمة أول درجة 

 املستند الثاني 
أحد المستأنفين والثابـت مـن  .. ...../ صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالسيد 

  ...... – ..... مدينة – .....خاللها أنه يقيم بشارع 

 وليس بالعنوان 
حيـث زعـم البنـك علـي خـالف الحقيقـة والمسـتندات أن .. الذي قام البنـك بتدوينـه بالـدعوى المبتـدأة 

 بمدينة )  مرافعات٦٢(المادة في حين أن الثابت أن موطنهم وفق  .. .....المستأنفين يقيمون بمحافظة 

 وهو ما يؤكد 
عــدم اختصــاص محكمــة أول درجــة بنظــر اـلـدعوى الراهنــة ممــا يســلس إـلـي بطــالن الحكــم الطعــين 

 .بما يستوجب إلغائه 

 ومن ناحية أخري.. هذا 
.. يتجلى ظاهرا أن البنك تعمد إعالن الدعوى المبتدأة علي عنوان ليس للمستأنفين ثمة إقامـة فيـه 

 يقطع بانعـدام انعقـاد الخصـومة صـحيحة وتعمـد البنـك عـدم اإلعـالن وفقـا للقـانون خـالل ثالثـة أشـهر وهذا
 .مرافعات ) ٧٠(بما يجعله يستحق الجزاء المقرر بالمادة 

 املستند الثالث 
ثابـت .. مورثـة المسـتأنفين  .. ...../ صورة ضوئية من إيصال اسـتهالك كهربـاء باسـم المرحومـة 

  ...... محافظة - ..... مدينة – .....حل إقامة المستأنفين كائن بشارع من خالله أن م

 وهو األمر الذي يقطع 
وهـذا أمـر  .. .....بعدم صحة ما زعمه البنك المستأنف ضـده مـن أن إقامـة المسـتأنفين بمحافظـة 

أنفين كـائن مـن قـانون المرافعـات للمسـت) ٦٢(أكدت المستندات عدم صحته فـالموطن القـانوني وفقـا للمـادة 
  ...... محافظة – .....بمدينة 

 وهو ما يؤكد
صـحة اـلـدفع بـعـدم اختصــاص محكـمـة أول درجــة محلـيـا بنظـر اـلـدعوى وهــو ـمـا يســلس إـلـي بطــالن 

 .هذا الحكم بما يجدر إلغائه 
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 املستند الرابع 
 )نمورثة المستأنفي (...../ باسم المرحومة .. صورة ضوئية من فاتورة استهالك مياه الشرب 

 وثابت من خالهلا أن املستأنفني
وهــو مــا يؤكــد عــدم صــحة زعــم  .. ..... محافظــة – ..... شــارع – .....يقيمــون اســتقرارا بمدينــة 

  ......البنك المستأنف ضده بأنهم يقيمون بمحافظة 

 فقد ثبت باملستندات عدم صحة ذلك 
ا بإصـداره وهـو مـا يتعـين بما يؤكد بطالن الحكم الطعين لصـدوره عـن محكمـة غيـر مختصـة مكانيـ

 .معه إلغاء هذا الحكم المستأنف 

 املستند اخلامس 
 ).مورثة المستأنفين (...../ باسم المرحومة .. صورة ضوئية من فاتورة استهالك غاز طبيعي 

 وثابت من خالله أن املستأنفني
بعــدم صــحة زعــم وهــو مــا يقطــع  .. ..... محافظــة – ..... شــارع – .....يقيـمـون اســتقرارا بمديـنـة 

  ......البنك المستأنف ضده بأنهم يقيمون بمحافظة 

 .....وهو ما يبطل أي إعالنات وجهت للمستأنفني خارج مدينة 
ويجـعـل الحكــم المســتأنف صــادر عــن محكمــة غـيـر مختصــة مكانـيـا بـمـا يجــدر معــه القضــاء بإلغــاء 

 .هذا الحكم 

 املستند السادس  
المحـدد ( تجـاري جنـوب القـاهرة ....لسـنة .... لـدعوى رقـم صورة ضوئية من رسمية من صـحيفة ا

وذـلــك بغـــرض .. المقاـمــة مـــن بـعــض المســـتأنفين ضـــد البـنــك المســـتأنف ضـــده ) .. -/-/-لنظرهـــا جلســـة 
إلزامه   بتقديم أصول مستندات تحت يده وكذا نـدب خبيـر تكـون مهمتـه أداء المأموريـة الـواردة بختـام هـذه 

 .الصحيفة 

 ى املرفقة تهدف إيل والثابت أن الدعو

 .إثبات براءة ذمة المستأنفين قبل البنك المستأنف ضده وسداد كامل المديونية المزعومة : أوال 

 الكـائن بشــارع تـوت غــنخ آمـون واـلـذي ..... إثـبـات حـق المســتأنفين فـي ثـمـن مقـر ـفـرع البنـك ـفـي  :ثانـيـا
 . مليون جنيه١٢يتجاوز قيمته 

ي قيمـة وثيقـة التـأمين علـي الحيـاة السـابق تحريرهـا مـن مـورث المسـتأنفين  إثبات حق المسـتأنفين فـ:ثالثا 
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 . مليون جنيه١٧ البالغة قيمتها .....بشركة ) ...../ المرحوم(

) ثالـثـــة ملـيـــون وخمســــمائة أـلـــف جنـيـــه( ملـيـــون جنـيـــه ٣ر٥ إثـبـــات حــــق المســــتأنفين ـفـــي مبـلـــغ :رابـعـــا 
ولـم يقـم .. نة لمديونيـة مـورث المسـتأنفين التي كانت ضـام .. ...../ المخصومة من وديعة السيد 

 .البنك بخصمها من الحساب والمديونية 

 بصـفتها ...../  وعقد التسوية قد حرر مـن المرحومـة..... إثبات أن عقد بيع مقر فرع البنك ب:خامسا 
دون عـــرض األمـــر عـلــي النياـبــة العامـــة أو موافقتهـــا عـلــي هـــذين .. وصـــية عـلــي أنجالهـــا القصـــر 

 .العقدين 

 السـندات اإلذنيـة الموقعـة ضـمانا – دون وجـه حـق – إثبـات أن البنـك المسـتأنف ضـده يسـتعمل :سادسا 
 .للمديونية بالمخالفة للقانون وبدون استحقاق أي مديونية علي المستأنفين 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن كافـة أهـداف الـدعوى طـي هـذه الحافظـة هـي مسـائل أوليـة يجـب الفصـل فيهـا أوال 

بل التصدي للدعوى الراهنة األمر الذي يؤكد أحقيـة المسـتأنفين فـي المطالبـة بوقـف النـزاع الـراهن تعليقيـا ق
 .لحين الفصل في الدعوى طي الحافظة الماثلة 

 املستند السابع 
صورة ضوئية من أصل شهادة صادرة عـن قلـم الجـدول التجـاري بمحكمـة جنـوب القـاهرة االبتدائيـة 

.. المقامة مـن المسـتأنفين ضـد البنـك المسـتأنف ضـده ..  تجاري كلي ....لسنة .... عن الدعوى رقم .. 
 .والسابق اإلشارة إليها في الحافظة السابقة 

 والثابت من هذه الشهادة 
 بمـــا يقطـــع بأحقـيــة المســـتأنفين ـفــي المطالـبــة بوـقــف -/-/-أن هـــذه اـلــدعوى محـــدد لنظرهـــا جلســـة 

 . في الدعوى المشار إليها الدعوى الراهنة تعليقيا لحين الفصل

 املستند الثامن
والمبـــرم فيمـــا بـــين البنـــك ) المطلـــوب إلـــزام البنـــك بتقـــديم أصـــله(صـــورة ضـــوئية مـــن عقـــد التســـوية 

 : والثابت من خالل هذا العقد ما يلي...../ المستأنف ضده وبين بعض ورثة المدين األصلي المرحوم 

وذلــك ) .. ..... ، -/-/-(تها وصــية علــي نجليهــا القصــر بصــف .. ...../ أنــه موقــع مــن الســيدة : أوال 
المنوطــة بالحفــاظ عـلـي أمــوال ) مــال(دونمــا العــرض أو الموافقــة أو اإلذن ـبـذلك مــن النياـبـة العامــة 

أو بالقليـل عـدم اإلعتـداد .. وهـذا فـي ذاتـه أمـر يبطـل هـذا العقـد .. القصر واإلشراف علي إدارتهـا 
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 .به في مواجهة هؤالء القصر 

.. ســن الرشــد ) ...... ....../الســيد( أن هــذا العـقـد ـتـم توقيعــه بمجــرد بـلـوغ نجــل الـمـدين األصــلي  :نـيـاثا
وباســتغالل حداثــة ســنه وعــدم إلمامــه بــاألمور الماليــة والقانونيــة واآلثــار المترتبــة علــي هــذا التعاقــد 

 .الباطل 

ـا   ملـيـون جنيــه ٢٥ مبـلـغ قــدره –مــة  المزعو– ـتـم االتفــاق مــن خــالل هــذا العقــد أن جمـلـة المديونـيـة :ثالـث
المطلـوب إلـزام (وهو األمـر الـذي يؤكـد مـن خـالل كشـوف الحسـاب ) خمسة وعشرون مليون جنيه(

تســعة عشـر ملـيـون وأربعماـئـة ( ملـيـون جنيـه ١٩ر٤أن هـذا المبـلـغ تـم ســداده بواقـع ) البنـك بتـقـديمها
ـثـة ملـيـون وخمســمائة أـلـف ثال( ملـيـون جنـيـه ٣ر٥ســداد نـقـدي مــن المســتأنفين ، ومبـلـغ ) أـلـف جنـيـه

 . التي كانت ضامنة للمديونية – ...../ استقطاع من وديعة السيد الدكتور) جنيه

 وغيـره مـن السـندات – وما تقدم يقطع بما ال يـدع مجـاال للشـك أن السـند اإلذنـى محـل هـذا النـزاع :رابعا 
بمــا يقطــع بعــدم  ..  حــررت كضــمان لهــذه المديونيــة التــي ثبــت ســدادها بالفعــل–اإلذنيــة األخــرى 

 .أحقية البنك في استعمال هذه السندات 

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا بطـالن الحكـم المسـتأنف ومخالفتـه للثابـت بـاألوراق بمـا يجـدر .. ومن جملة ما تقـدم 

 .معه إلغائه 

 املستند التاسع 
لصــالح  .. .....صــورة ضــوئية مــن عــدد ســتة ـتـوكيالت صــادرة مــن جميــع المســاهمين فــي شــركة 

ثابت من خاللها بأنهم قد أوكلوا للبنك بيع ورهن جميع األسهم المملوكـة لهـم ) المستأنف ضده (.....بنك 
 .وذلك ضمانا للقرض الممنوح لمورث المستأنفين .. في الشركة 

 املستند العاشر  
 .. صورة ضوئية من عقـد القـرض المبـرم فيمـا بـين البنـك المسـتأنف ضـده وبـين مـورث المسـتأنفين

والثابت من خالله أن أصل المنازعـة الراهنـة تـدخل تحـت الفقـرة السادسـة مـن المـادة السادسـة مـن القـانون 
 . بشأن المحاكم االقتصادية ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠

 وهو األمر الذي يقطع 
بــبطالن الحكــم المســتأنف لثبــوت انعقــاد االختصــاص الــوالئي للمحــاكم االقتصــادية وهــو أمــر ـمــن 

 .وز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى النظام العام يج
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 املستند احلادي عشر
 عـن مقـر البنـك ..... لصـالح بنـك ...../ صورة ضوئية من عقد البيع الباطل المحرر من المرحومـة 

 : والثابت من خالله أنه .....بمدينة 
بصـفتها  .. ....../ لم يعرض علي النيابة الحسبية لتقول كلمتها بشـأن مـا إذا كـان يسـمح للسـيدة  -١

 .علي أنجالها القصر إبرامه من عدمه 
وال يمثل جزء علي عشرة من الثمن الحقيقـي الـذي يتجـاوز قـدره ) ثمن صوري(أن الثمن الوارد فيه  -٢

 ) .اثني عشر مليون جنيه( مليون جنيه ١٢

 أنه علي الـرغم مـن جمـاع مـا تقـدم وعلـي فـرض منكـور بصـحة هـذا العقـد وصـحة الـثمن الـوارد بـه -٣
 .من المديونية المزعومة علي مورث المستأنفين) الزهيد(إال أن البنك لم يقم بخصم هذا المبلغ 

 املستند الثاني عشر 
أصـــل تقرـيــر خـبــرة استشـــارية هندســـية لبـيــان القيـمــة الفعلـيــة والحقيقـيــة لـفــرع البـنــك المســـتأنف ضـــده 

والمحـــرر عنـــه .. لمـــورث المســـتأنفين  والمملـــوك – ..... محافظـــة – ..... مدينـــة – ..... .....الكائنـــة 
 : وهذا التقرير أثبت الحقائق اآلتية -/-/- المؤرخ– الباطل –عقد البيع 

 احلقيقة األويل 
وهــي  .. .....أن العــين محــل النــزاع تقــع فــي مكــان تجــاري مميــز جــدا وفــي أرقــي منــاطق مدينــة 

وأن البنــك يقــوم .. ة المحافظــات منطقــة مأهولــة بالســكان ويســهل الوصــول إليهــا مــن أي مكــان ومــن كافــ
 باستغالل هذه العين علي الوجه األكمل 

 احلقيقة الثانية 
 كـــــان يقـــــدر بمبلـــــغ -/-/-أن ســـــعر عـــــين التـــــداعي المـــــذكورة وقـــــت تحريـــــر عقـــــد البيـــــع المـــــؤرخ

وهــو تقريبــا أربــع أضــعاف المبلــغ ) أربعــة مليــون وأربعمائــة خمســة وســتون ألــف جنيــه( جنيــه ٤٤٦٥٠٠٠
 .ون بالعقد الباطل آنف الذكر البخس المد

 احلقيقة الثالثة  
أن القيمــــة الحاليــــة لتلــــك العــــين المــــذكورة مبلــــغ قــــدره .. كمــــا أوضــــح الســــيد الخبيــــر االستشــــاري 

باألســـعار الســـائدة فـــي العـــام ) عشـــرة مليـــون وســـتمائة خمســـة وعشـــرون ألـــف جنيـــه( جنيـــه ١٠٦٢٥٠٠٠
 )٢٠١٥(الحالي 
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 احلقيقة الرابعة  
 لم يتم عرضه علي النيابة الحسـبية ولـم توافـق -/-/-د الخبير علي أن عقد البيع المؤرخوأكد السي

 .عليه 

 ومما تقدم مجيعه 
 لعـــدم تقاضـــي أي ثـمــن بشـــأنه كـمــا أن اـلــثمن -/-/-يتأـكــد وبجـــالء ـتــام بطـــالن عـقــد البـيــع الـمــؤرخ

عــن عــدم عرضــه عـلـي النياـبـة فضــال .. اـلـوارد ـبـه يخــالف الحقيـقـة وال يمـثـل القيمــة الفعلـيـة للعــين المباعــة 
وهـــو األمـــر الـــذي يجعـــل المســـتأنفين مســـتحقين فـــي ذمـــة البنـــك .. الحســـبية رغـــم مساســـه بحقـــوق قصـــر 

 . مليون جنيه ٤ر٥مبلغ قدره ) بخصوص هذه العين فقط(

 املستند الثالث عشر 
أصــــل تقرـيـــر استشــــاري مــــالي ومحاســــبي عــــن الموضــــوع محــــل الـتـــداعي موضــــحا طبيعــــة وشــــكل 

وهــذا .. ت المالـيـة الحســابية ـبـين طرـفـي الـتـداعي وتصــفيتها وبـيـان موـقـف كــل طــرف تجــاه األخــر التعــامال
 التقرير ثابت من خالله الحقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
أن أصــل العالقــة فيمــا بــين طرفــي التــداعي وأساســها هــو ذلــك القــرض الــذي تحصــل عليــه مــورث 

 – ............وذلـــك إلنشـــاء مشـــروع منتجـــع .. ون جنيـــه  مليـــ٢٨بمبلـــغ ) ...../ المرحـــوم (المســـتأنفين 
......  

 وهذه احلقيقة تؤكد
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 احلقيقة الثانية 
 :ية المذكورة سلفا كانت مضمونه بالضمانات اآلتية أن هذه المديون

 . غير قابلة لإللغاء لصالح البنك .....توكيالت من جميع المساهمين في شركة  -١
  ....../ وديعة بمبلغ ستة مليون جنيه باسم د -٢

 مليــون جنيــه تــم التنــازل عنهــا لصــالح ١٧ بمبلــغ ...../ وثيقــة تــأمين علــي الحيــاة باســم المرحــوم  -٣
 .البنك 

  ..... حافظة – ..... – وامرؤ القيس ..... الكائن – .....مقر البنك فرع  -٤
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 وهذا احلقيقة تؤكد
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  احلقيقة الثالثة 
أثبت السيد الخبير االستشاري أن البنك المستأنف ضده قد أهمل جميع الضمانات أنفة الـذكر ولـم 
يتصـرف فيـهـا بالشــكل الـقـانوني الصــحيح وهـو ـمـا يجعـلـه ـمـتحمال لقيـمـة هـذه الضــمانات وملتزـمـا بـهـا حـيـال 

 . المستأنفين 

 احلقيقة الرابعة  
 ...../  ملـيـون جنـيـه مــن المرحومــة ١٩ر٤ أن البـنـك المســتأنف ضــده قــد تحصــل عـلـي مبـلـغ قــدره

 .ٕوهي المبالغ المسددة نقدا بموجب قسائم إيداع واشعارات إضافة للحساب .. والمستأنفين 

 احلقيقة اخلامسة  
الضــامنة  .. ...../  ملـيـون جنـيـه مــن وديعــة د٣ر٥أن البـنـك المســتأنف ضــده اســتقطع مبـلـغ ـقـدره 

  .لم يتم خصم هذا المبلغ من المديونيةومع ذلك لمديونية مورث المستأنفين ، 

 احلقيقة السادسة 
واختتم السيد الخبير االستشاري تقريره بأن جزم بأنه من واقع أوراق النزاع ومسـتنداته المتاحـة لديـه 

 .فقد تبين أن المستأنفين هم الدائنين للبنك المستأنف ضده بمبلغ قدره عشرين مليون جنيه تقريبا 

 ومن ثم  
يضحي ظاهرا أن الدعوى المبتدأة والحكم المسـتأنف قـائمين علـي غيـر سـند .. ة ما تقدم ومن جمل

من الواقع أو القانون وأن المستندات والخبرة الفنية المحاسبية قطعت بوجـود نـزاع جـدي فـي المديونيـة وأن 
ن لـه بمبلـغ بـل علـي العكـس فهـم الـدائني.. البنك المستأنف ضده غير مستحق ألي مبـالغ قبـل المسـتأنفين 

 .وهو ما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف .. يفوق العشرين مليون جنيه 
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 : سابع السبب ال

وجوب وقف الدعوى الراهنة تعليقيـا حلـني الفصـل يف دعـوى احملاسـبة املقامـة مـن  

املستأنفني ضد البنك املستأنف ضده لثبـوت وجـود منازعـة جديـة يف الـدين جيـب 

 .لفصل يف الدعوى الراهنة البت فيها قبل ا

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٩/١حيث نصت املادة 
يـكـون للمحكـمـة أن فـي غـيـر األحــوال الـتـي ـنـص فيـهـا القـانون عـلـي وـقـف اـلـدعوى وجوـبـا أو جــوازا  

 ة أخري يتوقف عليها الحكم تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسأل

 ويف ذلك 

  حمكمة النقض بأن قررت
 مـن ١٢٩ أن الوقـف التعليقـي طبقـا لـنص المـادة – في قضاء هذه المحكمة –لما كان المقرر  

قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جديـة المنازعـة فـي 

 .المسألة األولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها 

 )٨/٦/١٩٩٧ ق جلسة ٦١لسنة  ٤٩٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
غيـر وكان الثابت مما تقدم في السبب السابق أن المديونية التي يطالب بها البنك المستأنف ضده  

ـم ســدادها بالكامــل ـد ـت ـه ـق ـة ـفـي حــق المســتأنفين وأـن بــل أن المســتأنفين بــاتوا هــم الــدائنين للبنــك  .. ثابـت
 .محل منازعة جديةذه المديونية المزعومة األمر الذي يؤكد أن ه.. المستأنف ضده 

 وهو األمر الذي حدا باملستأنفني 
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 لكلذ
 المطالبة بوقف الدعوى الراهنة تعليقيا لحـين الفصـل نهائيـا فـي – والحال كذلك –يحق للمستأنفين 

 .دعوى الحساب المقامة من المستأنفين 
 
 



 

 - ١٤٥ -

  وأخريا 

أصـول ه بتقـديم ستأنف ضدبنك املإلزام الأحقية املستأنفني يف طلب 

 ..... وهي عقد البيع احملرر عن مقـر فـرع البنـك حتت يدهات مستند

 وكافة كشـوف ...../ وعقد التسوية املربم مع ورثة         املرحوم ) .....(

احلساب اخلاصة مبورث املسـتأنفني وكـذا وثيقـة التـأمني احملـررة مـن 

 .مورث املستأنفني 

  من قانون اإلثبات علي أن ٢٠فقد نصت املادة 

ي مـحـرر مـنـتج ـفـي اـلـدعوى يـجـوز للخصــم ـفـي الـحـاالت اآلتـيـة أن يطـلـب إـلـزام خصــمه بتـقـديم أ 

 :يكون تحت يده 
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  من ذات القانون علي أنه ٢١كما نصت املادة 
 :يجب أن يبين في هذا الطلب 
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  علي انه ٢٣وكذا نصت املادة 
إذا أثـبــت الطاـلــب طلـبــه وأـقــر الخصـــم ـبــأن المحـــرر ـفــي حيازـتــه أو ســـكت أمـــرت المحكمـــة بتقـــديم  

 .المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده 
بـأن "ٕواذا أنكر الخصـم ولـم يقـدم الطالـب إثباتـا كافيـا لصـحة الطلـب وجـب أن يحلـف المنكـر يمينـا  

 وجــود ـلـه أو أـنـه ال يعـلـم وجــوده وال مكاـنـه وأـنـه ـلـم يخـفـه أو ـلـم يهـمـل البحــث عـنـه ليحــرم المحــرر ال



 

 - ١٤٦ -

 ".خصمه من االستدالل به 

  علي أنه ٢٤ونصت أيضا املادة 

��א�?���9א����א
�Y�6dد&"�א�.$���و�א!+#(�� ������������������0 ���+���Fiא��Bذא�����
����������!�sH��s
��Mא�+���1��Mא�?��א:dא��,$�
�E�Es��"$sF0��و!����s��s'�،����s�(=ن���������������א

�"�[
"�'�$���+	�8��z.�"�و!���d0(א�?��>�ز�א� !�M��.�. ��H��H�"$F0م��
 وحيث تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن بأن .. هذا 

 من قانون اإلثبات إذا كـان لمصـلحة خصـمي الـدعوى ٢٠ المحرر مشتركا في مفهوم المادة يعتبر
 .لتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو كان مثبتا ال

 )٢٢/١١/١٩٩٠ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٠٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم واألصــول القانونيــة أنفــة الــذكر علــي واقعــات الــدعوى الراهنــة يتضــح أن  

لوثيـقــة الـتــأمين وصـــاحب كشـــوف الحســـاب  المحـــرر ...../ المســـتأنفين هـــم مـــن ضـــمن ورـثــة المرحـــوم 

 .ستأنف ضده المطلوب تقديم أصولهم من البنك الم

 أيضا ستأنفني كما أن امل
محـررة عقـد البيـع عـن مـقـر فـرع البنـك المسـتأنف ضــده  .. ...../ همـا مـن ضـمن ورثـة المرحوـمـة  

 . وكذا عقد التسوية المطلوب إلزام البنك بتقديم األصل لهما .....ب

 وهو األمر 

إعماال لصـريح نـص املـادة م البنك بتقديم هذه المستندات جميعا الذي يحق معه للمستأنفين إلزا 

  من القانون املدني التي تنص علي أن ١٤٥
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 ومن ثم 

فإنـــــه يحــــــق للمســــــتأنفين خلـفـــــا لمورثهمـــــا المطالـبـــــة ـبـــــإلزام البـنـــــك  

 .المستأنف ضده بتقديم أصول هذه المستندات 
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 حىت ولو كان ذلك أمام عدالة احملكمة االستئنافية 

 حيث أن هذا الطلب من وسائل اإلثبات 
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 ويف هذا املقام قضت حمكمة النقض بأن 
امـــل بتكليـــف هيئـــة لمـــا كانـــت محكمـــة االســـتئناف لـــم تعـــرض لطلـــب الع

وكان هذا الطلـب مـن إجـراءات التأمينات بتقديم ملف رب العمل لديها ، 

اإلثبات ويتعين علي المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضـه حسـب 

 مــن قــانون ٢٥٣ لداللــة ومبرراتــه المنصــوص عليهــا فــي المــادة تقــديرها
ولـم تـرد عليـه يكـون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذا أغفلته 

 .حكمها مشوبا بالقصور 
 )٨٩٤ ص ٢٣ سنة ١٣/٥/١٩٧٢نقض (
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 هذا وعن وصف هذه األوراق 

 فهي كالتايل 
 علي حياة مورث المستأنفين والمتنازل عنها لصالح البنك المستأنف ضده ة التأمينأصل وثيق -١

 ) . للتأمين.....بشركة (ضمانا للقرض المنصرف له  ..  مليون جنيه١٧والبالغة قيمتها 

 ..... وبين البنك المعلن إليه عن مقر فرع ...../  المبرم بين ورثة المرحوم أصل عقد البيع -٢
  ......الكائن 

 فيما بين البنك المستأنف ضده وبعض ...../-/- المحرر بتاريخ أصل عقد تسوية المديونية -٣
 . مليون جنيه ٢٥والبالغة قيمته  .. ...../ ورثة المرحوم 

 الخاصة بعقد القرض المبرم فيما بين البنك المستأنف ضد ومورث كافة كشوف الحساب -٤
 .تى تاريخه  ح٢٠٠٢منذ بداية القرض في غضون عام المستأنفين 
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 ملا كان ذلك 
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 وحيث أنه يف حال امتناع البنك املستأنف ضده 

 عن تقديم هذه املستندات 

 يثبت أوال 
 تقطع وتعمد إخفاء مستندات جوهرية المستأنف ضده عن إثبات دعواه المبتدأة تقاعس البنك 

  .مما يؤكد بطالن الحكم الطعينبعدم أحقيته في طلباته في الدعوى المبتدأة 

 يثبت ثانيا
وثيقة التأمين بمبالغ هو المدين للمستأنفين  – في حقيقة األمر -المستأنف ضده أن هذا البنك  

إضافة )  مليون جنيه٣ر٥( ...../ فضال عن المبلغ المسحوب من وديعة السيد )  مليون جنيه١٧(

 ) . مليون جنيه١٩(إلي ما تم سداده نقدا بالبنك وقدره 

 كما يثبت ثالثا
حال كونها للقانون بقبوله أوراق موقعه من والدة المستأنفين مستأنف ضده المخالفة البنك  

.. بالحفاظ علي أموال القصر دون عرض األمر علي النيابة الحسبية المنوطة .. وصية علي أوالدها 
 .النيل من حقوق هؤالء القصر في  مرغم أن هذه األوراق اآلن تستخد

 وكذا يثبت رابعا 
للحصول منهم وحجب المستندات تحت يده بالمستأنفين ف ضده اإلضرار تعمد البنك المستأن 

منذ كان والدي المستأنفين علي قيد تلك األوراق تحت يد البنك السيما وأن .. علي ما ليس بحق له 

الحصول علي تلك األوراق إال ال يستطيعون ة والديهما وعقب وفا .. قاصرينوكان المستأنفين الحياة 
 .بنط بتقديمها بوجوب إلزام ال

 لذلك كله وجب إلزام البنك بتقديم املستندات املطلوبة 

 أما عن املذكرة املقدمة من البنك املستأنف ضده

  .ق.... لسنة .....  يف االستئناف املاثل رقم -/-/-جبلسة 
 ذلـك فللرد عليوما أتخذه البنك المستأنف ضده من التمسك بمبدأ الكفاية الذاتية لألوراق التجارية  



 

 - ١٤٩ -

مما سلف بيانه وسرده تفصيال من أن أساس القرض الممنوح من البنـك المستــأنف ضـده لمـورث .. نقول 
إنمـــا يـــرتبط هـــذا ) إن صـــح أو علـــي فـــرض صـــحته( موضـــوع الســـند اإلذـنــي ...../ المســـتأنفين المرحـــوم 

والبنـــك ن وخاصـــة أن حســـاب المديونيـــة بـــين المســـتأنفي.. القـــرض بتمويـــل مشـــروع ســـياحي ويـــرتبط بعقـــد 
ـلـم يتحــدد مـقـدارها عـلـي وجــه القطــع والجــزم حـيـث أن مــورث المســتأنفين ســدد الكثـيـر مــن المســتأنف ضــده 

 .وتبقي الجزء اليسير منه .. مبالغ هذا القرض 

 ورغم ذلك 
تســعة عشــر ملـيـون وأربعماـئـة (جنـيـه   ١٩٤٠٠٠٠٠٠ـلـم ـيـتم اســتنزال المـبـالغ المســددة والـتـي تبـلـغ  

ضـــافة إـلــي احتـفــاظ البـنــك المســـتأنف ضـــده ـبــل اســـتحواذه دون وحـــق حـــق عـلــي إ.. )أـلــف جنيـهــا مصـــري 
سـبعة (جنيـه  ١٧٠٠٠٠٠٠ضمانات عديدة منها وثيقة تأمين أنشأها مورث المسـتأنفين علـي حياتـه بمبلـغ 

  .)مليون جنيه مصريعشر 

 إضافة إيل 
  .)مليون جنيهستة (جنيه  ٦٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ...../ وديعة بنكية باسم الدكتور 

 هذا خبالف 
 . بموجب ستة توكيالت غير قابلة لإللغاء .....رهن لجميع أسهم شركة  

 إضافة إيل 
 ..... بمدينــة ..... .....مــنح مــورث المســتأنفين البنــك المســتأنف ضــده مقــرا لفــرع البنــك بالعقــار 

ي موضـوع إن صـح السـند اإلذنـ( الموطن األوحد إلقامة المسـتأنفين وذلـك بموجـب عقـود – .....محافظة 
فهــو مــرتبط بهــا ارتباطــا ال يقبــل التجزئــة وموقــف الحســابات بــين المســتأنفين والبنــك المســتأنف ) التــداعي

ٕوان كاـنــت الشــواهد تقطـــع وتؤـكــد بيقــين مديونـيــة البـنــك .. ضــده معلـقــة وغيــر معلوـمــة الـقــدر بشــكل جـــازم 
 ) .إن صح بمراحل(ع المستأنف ضده للمستأنفين الحتفاظه بضمانات تفوق قيمة القرض محل النزا

 إضافة إيل 
 جنيـــه ١٩٤٠٠٠٠٠٠ أعقبـــة مـــن بعـــده فـــي الســـداد المســـتأنفين لمبلـــغ -ســـداد مـــورث المســـتأنفين  

هــذا المبلــغ لمــن مبلــغ القــرض دون خصــم أو اســتنزال البنــك ) تســعة عشــر مليــون وأربعمائــة ألــف جنيهــا(
 .المسدد 

 مبا يستفاد معه 
كافـيـا بذاـتـه للمطالـبـة ـبـالمبلغ ) عـلـي فــرض صــحته(اع الماـثـل عــدم اعتـبـار الســند اإلذـنـي محــل الـنـز 
 الرتباطــه بعقــود وعــدم تــوافر االســتقاللية لــه وبالتــالي ال يصــلح كســند مســتقل للمطالبــة وتنحســر بــهالــوارد 
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 .عنه مبدأ الكفاية الذاتية 

 وقد قضت حمكمة النقض بأن 
 كـــذلك أن تكـــون ورـقــة مســـتقلة أخـــص خصـــائص الورقـــة التجارـيــة صـــالحيتها للـتــداول والزم كونهـــا 

.. بنفسـها وأن يبـين منـهـا بمجـرد اإلطـالع عليـهـا أن قيمتهـا مقـدره عـلـي وجـه نهـائي ال ـيـدع محـال لمنازعــة 
ولما كانت الورقة موضوع الدعوى متصلة بكشف حساب ، ثـم إن نهائيـة قيمتهـا معلقـة علـي خلـو الكشـف 

 .من السهو فإنها ال تكون ورقة تجارية 
 مجموعـــــة ١٩٧٨ ـمــــارس ٢٣و٣١ س ٤٨ المجموعـــــة الرســـــمية الســـــنة ١٩٤٧ يـنــــاير ١٣نـقــــض ـمــــدني (

 ) .٨٥٢ ص ٢٩النقض 

 كما قضت بأنه 
وفقا لقانون الصرف ، يجـب أن تكتـب الورقـة التجاريـة فـي محـرر ويجـب أن يتضـمن هـذا المحـرر  

لصــرف وتخضــع ٕعــدة بيانــات واال خرجــت الورقــة مــن عــداد األوراق التجاريــة وبالتــالي مــن أحكــام قــانون ا
بالتالي ألحكام القانون المدني أو التجاري طبقا للقواعد العامة فالورقة يجب أن تكون كافية بـذاتها إلثبـات 

فـإذا فـرض وكانـت .. لتحديـد مضـمونها أي ال تعتمد علي مستند أخر الحق الموضح بها ومستقلة بـذاتها 
علـقـة عـلـي خـلـو الكشــف مــن الســهو والغـلـط الورـقـة التجارـيـة متعلـقـة بكشــف حســاب وكاـنـت نهائـيـة قيمتهــا م

 .فإنها ال تكون ورقة تجارية 
 )٣٢٧ عاما ص ٢٥ المجموعة في ١٩٤٧ يناير ٢٣ ق جلسة ١٥ لسنة ١١٦طعن رقم (

 وبإنزال تلك املبادئ علي الواقع املاثل 
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   املستأنفني إقام
 تجاري كلي جنـوب القـاهرة بـإلزام البنـك المسـتأنف ضـده بتقـديم أصـول ....لسنة .... لدعوى رقم ا

محـل النـزاع علـي فـرض صـحتها ارتبـاط ) سند إذني(ترتبط بها هذه الورقة المسماة .. مستندات تحت يده 
 .هذه واحدة ) طرفي النزاع(موقف المالي للطرفين وال تنفصل عنها لبيان ال.. ال يقبل التجزئة 
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 أما الثانية 
ما حاول البنك المستأنف ضده جاهدا بإلصاق الحماية لهذه الورقة التي تفقد صـفة االسـتقاللية وال  

تـلـك الحماـيـة الـتـي يتمـتـع ) عـلـي ـفـرض صــحتها(تصــلح أن تـكـون كافـيـة ـبـذاتها إلثـبـات الحــق الموضــح بـهـا 
فـال يجـوز القيـاس علـي ذلـك أو التوسـع فيـه فـإن هـذه . نـه منزهـا عـن أسـباب إصـداره  الشيك وفقط لكوهاب

الحماية أسبغها المشرع علي الشيك باعتباره أداة وفاء وواجب الدفع بمجرد اإلطالع فال يحـق أن تنسـحب 
 .وال تتعداه لغيره ) السند اإلذني إن صح محل هذا النزاع(هذه الحماية لتلك الورقة 

 ة أما الثالث
ـبــل نطـــاق .. هـــذا اـلــدفع بالكفاـيــة الذاتـيــة ـلــألوراق التجارـيــة ال يجـــوز إثارـتــه أمـــام المحـــاكم المدنـيــة  

 .إثارته المحاكم الجنائية 

 فإنه واحلال كذلك 
مــــن ســــعي البـنـــك المســــتأنف ضــــده ـفـــي إثـبـــات هــــذه الحماـيـــة لتـلـــك الورـقـــة الـتـــي تفـقـــد اســــتقالليتها  

فــإن .. أن تكــون ســند للمطالبــة بــدين النحســار هــذه الحمايــة عنهــا وبالتــالي ال تصــح .. الرتباطهــا بعقــود 
هـــذا توصـــيف ـفــي غـيــر محـلــه واســـتنباط غـيــر صـــائب وـتــدليل غـيــر جـــائز الخـــتالف هـــذا عـــن ذاك جمـلــة 

 .وتفصيال 

 معه .. مما يعد 
أـنـه اســتناد ـلـيس ـلـه ســند مــن واـقـع أو ـقـانون يجــري ســرده لخـلـط األوراق باعتبارهــا حماـيـة للشــيك ال  

 . التوسع فيها أو القياس عليها يجوز

 مما يتعني معه 
ٕوالحال كـذلك االلتفـات عـن هـذا الـدفاع وعـدم التعويـل عليـه أو االعتـداد بـه واهـدار حجيـة مزعومـة  

 .له لورود هذا الدفع أو الدفاع علي نحو غير سديد أو صائب

 وعن طلب وقف االستئناف املاثل تعليقيا .. هذا 
 والبـنـك المســتأنف ...../ ت وـتـداخالتها فيـمـا ـبـين ـمـورث المســتأنفين الســيد ونظــرا لتشــعب المـعـامال  

فإنـه لـدي قيـام مـورث ) علـي فـرض صـحته(ومن بينها السند اإلذني موضوع االسـتئناف الماثـل .. ضده 

ثمانيــة ( جنيــه ٢٨٠٠٠٠٠٠بالحصــول علــي القــرض مــن البنــك المســتأنف ضــده بمبلــغ قــدره المســتأنفين 
وعـلـي ســبيل ـقـدم مــن الضــمانات مــا يـفـوق ـبـل ويتعــدى قيمــة هــذا الـقـرض )  مصــريوعشــرون ملـيـون جنـيـه

 المثال 

 . مليون جنيه ١٧٠٠٠٠٠٠ة تأمين أنشأها مورث المستأنفين علي حياته بمبلغ بوليص -١
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 . مليون جنيه ٦٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ...../ وديعة بنكية باسم السيد الدكتور -٢

 .ر قابلة لإللغاء توكيالت غي٦ بموجب .....رهن جميع أسهم شركة  -٣

 ..... ب..... .....منح مورث المستأنفين البنك المستأنف ضده مقـرا لفـرع البنـك الكـائن بالعقـار  -٤
 .موطن إقامته والمستأنفين 

 مليون جنيه ورغم ذلك لم يتم اسـتنزالها ١٩٤٠٠٠٠٠من بعده لمبلغ سداده ثم ورثته إضافة إلي  -٥
رغـــم ذلـــك لـــم .. نـــي محـــل االســـتئناف الماثـــل أو خصـــمها مـــن مبلـــغ القـــرض موضـــوع الســـند اإلذ

وال .. يتوقف البنك عن مطالبة المستأنفين بمناسبة أو بـدون مناسـبة بـديون ال يعلمـون عنهـا شـيئا 
أصـــــدق دـلــــيال عـلــــي ذـلــــك بموجـــــب دعـــــوى المطالـبــــة رغـــــم أن شـــــواهد األمـــــور والحـــــال تـقــــول أن 

 .وليسوا بمدينين .. المستأنفين دائنين للبنك المستأنف ضده 

 وإزاء عدم وضوح األمور 
 الـدعوى رقـم إلي إقامـةاألمر الذي حدا بهم .. واستنزاف البنك المستأنف ضده ألموال المستأنفين   

..  تجــاري كـلـي جـنـوب القــاهرة ـبـإلزام البـنـك بتقــديم مســتندات تحــت ـيـده تخــص المســتأنفين ....لســنة .... 
نـــك المســـتأنف ضـــده والوقـــوف علـــي حـــدود هـــذه ونـــدب خبيـــر لبحـــث وقـــائع التعامـــل بـــين المســـتأنفين والب

 .وذلك علي النحو الثابت بصحيفة الدعوى المذكورة والمقدمة أمام عدالة الهيئة الموقرة .. التعامالت 

  لذلك نلتمس 
 تجـاري كلـي جـنـوب ....لســنة .... وقـف االسـتئناف الماثـل تعليقـيـا لحـين الفصـل ـفـي الـدعوى رقـم 

 لبيان ما عساه أن يسـفر عنـه الحكـم الصـادر بهـا مـن بيـان وبشـكل جلـي -/-/- القاهرة والمتداولة بجلسة
) إن صـــح الســـند اإلذـنــي(عـــدم أحقـيــة البـنــك المســـتأنف ضـــده ـفــي المديونـيــة محـــل االســـتئناف الماـثــل هـــذا 

 .كورقة للمطالبة بهذا الدين 

 بناء عليه 

 يلتمس املستأنفني من عدالة اهليئة املوقرة أصليا احلكم : أوال 
زام البنــك المســـتأنف ضــده بتـقــديم أصــول المســـتندات المشــار إليهــا ـفــي البنــد األخـيــر مــن هـــذه لبــإ -١

 .المذكرة والسابق إيضاحها تفصيال 
 -:إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا  -٢

 .ببطالن حكم أول درجة النعدام الخصومة  - أ
 .عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا  - ب

 .الئيا  عدم اختصاص محكمة أول درجة و–ج 
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الماثــل تعليقيــا لحــين الفصــل بشــكل نهــائي فــي دعــوى الحســاب المرفوعــة مــن وقــف االســتئناف : ثانيــا 
 تجـاري كلـي جنـوب القـاهرة والسـابق تقـديم صـحيفتها لعدالـة الهيئـة ....لسـنة .... المستأنفين بـرقم 

لمسـتأنفين والبنـك الموقرة باعتبارها مسألة أوليـة يجـب الفصـل فيهـا والبـت فـي أمـر الحسـابات بـين ا
 .المستأنف ضده بشكل حاسم وقاطع قبل الفصل في االستئناف الراهن 

 :احتياطيا 
إحالــة األوراق إـلــي مكـتــب خـبــراء وزارة الـعــدل ليـنــدب مــن لدـنــه خبـيــرا تـكــون مهمـتــه اإلطـــالع عـلــي  

ع عـلـي مــا أوراق الـنـزاع اـلـراهن ومــا عســي أن يقدمــه ـلـه الخصــوم واالنتـقـال للبـنـك المســتأنف ضــده لإلطــال
 عمــــا إذا كــــان البـنـــك داـئـــن وذـلـــك لبـيـــانلدـيـــه مــــن حســــابات لمــــورث المســــتأنفين والمســــتأنفين مــــن بعــــده 

 هـو مصـير وثيقـة التـأمين المتنـازل عنهـا مـن مـورث المسـتأنفين وبيان ماللمستأنفين بأي مبالغ من عدمـه 
م الصـرف والمتســبب  كانـت قـد تـم صـرفها ـمـن عدمـه وأسـباب عـدوعـمـا إذالصـالح البنـك المسـتأنف ضـده 

) ثالـثـــة ملـيـــون وخمســــمائة أـلـــف جنـيـــه( ملـيـــون جنـيـــه ٣ر٥ مصــــير المبـلـــغ الـبـــالغ ـقـــدره وـكـــذا لبـيـــانفـيـــه 
 وـكــذا بـيــان وأســباب عـــدم اســـتنزاله مــن المديونـيــة ، ...../ والمستحصــل علـيــه ـمــن وديعــة الســـيد اـلــدكتور

بـه ولـم يـتم إيـراد ) خـالي الـثمن( الـذي تحصـل البنـك علـي عقـد بيـع .....مصير ثمن المقر الكائن بمدينـة 
عمـا إذا كـان قـد تـم عـرض عقـد التسـوية أو أي مـن وكـذا بيـان ثمنه بالحساب أو خصمه من المديونيـة ، 
علــي النيابــة العامــة مــن ) بصــفتها وصــية علــي القصــر (...../ الســندات األذنيــة الموقعــة مــن المرحومــة 

 .تداعي وصوال لوجه الحق فيه عدمه والمتسبب في ذلك وبالجملة بحث كافة عناصر ال
 وكيل المستأنفين 

 
    المحامي 

 
 


