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 مقدمة 

 فعلـي ٠٠ي إنشـائها  جامعـة القـاهرة االحتفاليـة الكبـرى بمـرور مائـه عـام علـ– منذ فتـرة –اختتمت  
مدار عام كامل دقت الطبول واألفراح وأقيمت الندوات وألقيت الخطب والكلمات الرنانة بهذا الحدث الجلل 

 مئوية جامعة القاهرة ال تعنيها وحدها بل تعني أشياء كثيرة في حلقـة التعلـيم فـي مصـر وبدايـة عصـر ٠٠
ٕ وان ضـــعفت الملكـيــة ٠٠ة ضـــعيفة ـفــي ظـلــه التـنــوير والمعرـفــة ـفــي ظـــل احـــتالل بغـــيض لإلنجلـيــز وملكـيــ

ًسياسيا فإنها لم تضـعف علميـا ومعرفـة منـذ غـرس محمـد علـي باشـا مـع بدايـة القـرن التاسـع عشـر وحكمـه 
 بوفاتــه واســتمر مــن بعــده أوالده وأحفــاده فــي الحكــم حتــى قيــام ثــورة ١٨٤٦لمصــر الــذي أمتــد حتــى عــام 

 أن أرض الجامعة تبرع من القصر الملكي حتى ال  والشك٠٠ ١٩٥٢الشعب ضد اإلنجليز والملكية عام 
ينتهي التعليم في مصر عند التوجيهية بل يواصل للعالمية وهي مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وهـذا مـا 

 ونكــرر مــرة ٠٠حــافظ عليــه األزهــر قبــل جامعــة القــاهرة باعتبــاره منــارة عالميــة ســبقت العــالم كلــه للتنــوير 
ال تخص القاهرة وحدها بل تخص مرحلـة الرقـي الفكـري لمصـر والـوطن العربـي أخري بأن مئوية الجامعة 

كـلـه وبدايــة مرحـلـة فــتح البرجــل وتوســيع الخطــي إـلـي المــدى البعيــد اـلـذي أوصــلنا إـلـي مراحــل متطــورة مــع 
ــي الـتــدرج فـــي الســـلك العلمـــي ألعضـــاء هيئـــة  ــدكتوراه ـثــم تطـــور األمـــر إـل الدراســـات العليـــا والماجســـتير واـل

تى األستاذية وهي تشهد نهاية السـلم العلمـي أمـا العمـادة والوكالـة ورئاسـة القسـم فكلهـا مناصـب التدريس ح
 جامعة القاهرة بقبتهـا الصـخرية المشـهورة ودقـات سـاعتها المعروفـة عالميـا ال ٠٠إدارية في مواقع وظيفية 

م أنهــا جامعــة القــاهرة ٕتخفــي علــي أحــد وان بــدا المشــهد بغيــر الفتــه فعـلـم القاصــي والــداني واألمــي والمــتعل
ًفكانت عنوانا لمشاهد الجامعة في المسلسالت واألفـالم العربيـة ردحـا طـويال مـن الـزمن   ولكـن الصـورة ٠٠ً

ًبدأت تتغير اآلن خاصة مع العالم المعرفي المتطور في الجامعات الخاصة التي أصبحت كتفا بكتف مع 
وسيناء وصل عدد الجامعات في مصـر إلـي سـتة  فبتمام افتتاح جامعتي النهضة ٠٠الجامعات الحكومية 

 وقد نزلت الجامعات الخاصة بثـورة ٠٠عشر جامعة في حين أن عدد جامعات الحكومة سبعة عشر فقط 
  فقد يسرت حاسب آلي خاص بكل طالب ومعمل علمي ٠٠تكنولوجيا هائلة طغت علي القطاع الحكومي 
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ٕتطورة وان لم تأتي بجديد فقـد نقلـت الحضـارة األوروبيـة بـالكربون ونفـذت البرنـامج ومقاعد واثاثات حديثة م
 واستفادت الجامعات الخاصة من جذب الطـالب العـرب ٠٠فقط وتشابهت األمور كلها في حضارة واحدة 

لـذي ًإلي مصر بدال من تعليمهم بالخارج ووفرت النقد األجنبي للبالد وهذا نوع جديد من أنواع االستثمار ا
إذا "  بـعـد وفاـتـه بكثـيـر وهــو – رحمـة اهللا – وـقـد علمـنـا مـا قاـلـه اـلـدكتور طــه حســين ٠٠وصـل إـلـي التعـلـيم 

 وعزاءـنـا لجامـعـة ٠٠وهـا نحــن نتقـدم اآلن بخطــي ثابتـة " أردنـا أن نتـقـدم فعلينـا أن نقـلـد الغـرب خـيـره وشــره 
ن نقلــب المواجــع فــي وقــت علــت فيــه القــاهرة بعــد انتهــاء أفراحهــا بالمئويــة فقــد التزمنــا الصــمت وـلـم نــري أ

 وزراء ومحافظين ورؤساء وزارة ورؤسـاء مجـالس ٠٠ وازدهرت الجامعة بلقاء أبنائها وهم كثير ٠٠األفراح 
 إن التطـور العلمـي الـذي أتـت بـه ٠٠ كـان أحـد أبنائهـا ١٩٨١نيابية وحتى رئيس الجمهورية المؤقت عام 

ب بساطه من تحت قبتها مع بداية األلفيـة الثالثـة وهـي فـي جامعة القاهرة مع مطلع القرن العشرين تم سح
 لقـد انتصـر القطـاع الخـاص علـي الحكـومي فـي الثـورة التعليميـة المتطـورة وال أحـد ٠٠قمة فرحها بالمئوية 
 وبـدأت المشـاهد الجامعيـة فـي األعمـال السـينمائية والتليفزيونيـة تتغيـر وتـزيح القبـة ٠٠يستطيع نكران ذلك 

 وبــدأ ٠٠يادتهــا إلــي مشــاهد مــن الجامعــات الحديثــة التــي هــي قطعــة مــن أوروبــا وأمريكــا والســاعة عــن ر
التغيـيــر عـلــي ـيــد أحـــد أـبــرز أبـنــاء جامعـــة الـقــاهرة فنـيــا وهـــو اـلــنجم عـــادل إمـــام عـنــدما خـــرج عليـنــا بفيلمـــه 

ذا هـو واستطاع إقناعنا والمشاهدين بأن هذه هي الجامعات الحديثـة وهـ" مرجان أحمد مرجان " السينمائي 
التطور العلمي وبعدها عقدت له الجامعة ندوة خاصة في احتفالها بالمئوية تحدث فيهـا عـن ذكرياتـه أثنـاء 

 وحكاياـتـه مــع زمالـئـه ودفعـتـه مرســي عطــا اهللا ونبـيـه العلـقـامي ١٩٦١دراســته بكلـيـة الزراعــة وتخرجــه عــام 
 وال نقـلـل مــن انتمــاء عــادل ٠٠ـفـن وأحمــد الليـثـي وزـيـر الزراعــة الســابق وفهمــى الجــايح وغـيـرهم واتجاهــه لل

ًإمام لجامعته حيث يخصص حفال لزمالئه وأساتذته في سهرة مسرحية تخص مسرحياته مجانا لهم ويكون  ً
" الـزعيم "  فـي مسـرحية ١٥/١٢/١٩٩٧ًهو في كامل نجوميته وتألقه عرفانا بالجميل كما حدث فـي حفـل 

جامعــة التــي هــي شــاهد علــي العصــر فــي كــل التقلبــات وســنة التغييــر وارده والبــد منهــا وعزاءنــا الوحيــد لل
 السياسية التي اعترت مصر والوطن العربي منذ نشأتها وحتى اليوم هو أن التغيير بيد أبنائها األفذاذ في 
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ًإن قرنـا كـامال مـن الزمـان شـهد تطـورا علميـا وسياسـيا وثقافيـا أحدثتـه جامعـة ! كـل المجـاالت ؟ ً ً ً ً القـاهرة فـي ً
الـــوطن العربـــي يكفـــي ألن نضـــع علـــي صـــدورنا صـــورة قبتهـــا وســـاعتها معتـــزين بهـــا وبتاريخهـــا ولكـــن ال 

 نستطيع أن نحافظ لها علي ريادتها ضد طوفان القطاع الخاص الذي مأل السماء واألرض برياحينه 
ادمــة حــدثا تعليمـيـا  وبعــد ماـئـه عــام أخــري ســتري األجـيـال الق٠٠وعطــره وعـبـق الحضــارة ـيـتألأل ـفـي رحاـبـه 

 كل مائه عام وجامعة القاهرة بخير وسالم وجامعات مصر كلها سواء حكومي أو خاص ٠٠ًوتربويا أخر 
 الكل يعمل من أجل تطوير عجلة التنمية العلمية والتعليمية في إخالص وطني ومجتمعي ال يسـتطيع ٠٠

 .أن يشكك فيه أحد 
 حمدي خليفة    

  نقيب المحامين                                                                  
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 :لكل من بالنقض المدني عن بأسباب الطمذكرات يحتوى هذا الكتاب علي 

 المحامي بالنقض    سيد قاسم سيد / السيد األستاذ  .١

 امي بالنقضالمح  شوقي السيد / السيد األستاذ الدكتور .٢

 نقضالمحامي بال  عبد المالك عوض اهللا / السيد األستاذ  .٣

 نقضالمحامي بال  فايز حبيب لوندي / السيد األستاذ   .٤

 نقضالمحامي بال   فتحي والي / الدكتورالسيد األستاذ  .٥

 المحامي بالنقض  مصطفي محمد الفقي / السيد األستاذ .٦

 قضالمحامي بالن   حمدي خليفة / السيد األستاذ  .٧

 نقيب المحامين         

 رئيس اتحاد المحامين العرب                                                  
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 ولي التوفيق
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 مكتب                                                                                                     
 سيد قاسم سيد                                                                          

 محام بالنقض                                                                                               
 محكمة النقض 
 دائرة الضرائب 

 تقرير طعن بالنقض
 

  بقلم كتاب محكمة النقض١٣/١١/٢٠٠٣انه في يوم الخميس الموافق 
 ق عـن موكلـه شـركة ٧٣لسـنة .... سيد قاسـم سـيد المحـامي بـالنقض تقريـرا بـالطعن رقـم / أودع األستاذ  

رســـمي عـــام المعـــادي ................. لـــك بموجـــب التوكيـــل رقـــم وذ/ ......... ويمثلهـــا المـــدير المســـئول .... 
 ................. ومحله المختار .............. والمقيم 

 ضــد
 / ....................... السيد الدكتور 

 وذلك 
 ٢٩/٩/٢٠٠٣ ق بتــاريخ ١١٨لســنة .....  فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة رقــم ًطعنــا 
 . وفي الموضوع رفض االستئناف وتأييد الحكم المستأنف ًي بقبول االستئناف شكالوالقاض

 الوقائع 
 وقاـلــت ٩٣لســـنة ...  طعـنــا ـفــي ـقــرار اللجـنــة رـقــم ٩٥لســـنة ..... أقامـــت الشـــركة الطاعـنــة اـلــدعوى رـقــم  

 :الشركة شرحا لطعنها 
 وذلـك ٢١/٣/١٩٩١ذكرة المقدمـه فـي ابتغاء الحكم بإلغـاء القـرار المطعـون عليـه وتعديلـه لمـا ورد فـي المـ 

  .٨٦ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣عن سنوات 
 .إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصرها  .. ًواحتياطيا 
وقــد أسســت الشــركة الطاعنــة دفاعهــا علــي أن مأموريــة الضــرائب المختصــة قــدرت صــافي أرباحهــا عــن  

 .مبينة بها  بالمبالغ ال٨٦ ، ٨٣نشاطها المبين بالصحيفة عن السنوات 
 .مع اإلخالل بحق الدفاع ومخالفة القرار المطعون عليه لألسس المحاسبية السليمة  
وتــداولت بالجلســات وأحيــل الطعــن إلــي مكتــب الخبــراء الــذي أودع تقريــره وتــم حجــز الــدعوى للحكــم مــع  
 .مذكرات 
 ١٩عــن وبطــالن نمــوذج  إـلـي اـلـدفع بإلغــاء ـقـرار لجـنـة الطاوتـقـدمت الشــركة الطاعنــة بمــذكرة خلصــت فيهــ 

 وقد تم حجز الطعن للحكم وجاء بأسبابه أن مـن المقـرر فـي قضـاء ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣ضرائب عن السنوات 
مــرة المتعلقــة آلاـلـنقض أن التشــريعات الخاصــة لتنظــيم إجــراءات معينــة لــربط الضــريبة هــي مــن القواعــد القانونيــة ا

 .ٕها والزام مصلحة الضرائب بالتزامهابالنظام العام وال يجوز مخالفتها أو التنازل عن
  قد أوجب علي ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ١٢٥ورتب علي مخالفة ذلك البطالن نص المادة  
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مصـــلحة الضـــرائب أن تخطـــر الممـــول بكـتــاب موصـــي علـيــه بعـلــم الوصـــول بعناصـــر رـبــط الضـــريبة وقيمتهـــا وأن 
تعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلـك فـي خـالل  بمالحظاته علي التصحيح أو الةتدعوه إلي موافاتها كتاب

 :شهر من تاريخ اإلخطار وتم ربط الضريبة علي النحو التالي 
إذا لــم يوافــق الممــول علــي التصــحيح أو التعــديل أو التقــدير أو لــم يقــم بــالرد فــي الميعــاد علــي مــا طلبتــه  

ربط المأموريــة الضــريبة طبقــا لمــا يســتقر عليــه المأموريــة مــن مالحظــات عـلـي التصــحيح أو التعــديل أو التقــدير تــ
رأيها ويخطر الممول بهذا الـربط وبعناصـره بخطـاب موصـي عليـه بعلـم الوصـول تحـدد لـه فيـه ميعـاد ثالثـين يومـا 

 مــن الالئحــة ٢٥كمــا أن الــنص فــي المــادة ..  مــن هــذا القــانون ١٥٧لقبولــه أو الطعــن فيــه طبقــا ألحكــام المــادة 
 لقـانون الضـرائب علـي الـدخل سـالف الـذكر علـي ١٩٨١ لسـنة ١٦٩رار من وزير المالية رقـم التنفيذية الصادرة بق

أنــه وفــي حــاالت تصــحيح اإلقــرار أو تعديلــه وكــذلك فــي حــاالت تقــدير األربــاح بمعرفــة المأموريــة المختصــة يــتم 
فقـا لـنص الفقـرة  ضريبة عامة المرافـق و٥ ضرائب و ١٨إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها النموذج 

 ١٩ من القانون وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضـريبة وعناصـرها بـالنموذج رقـم ٤١األولي من المادة 
 : ضريبة عامة المرافق في األحوال اآلتية ٦ضرائب و 

ٕيدل علي أن المشـرع حـدد إجـراءات ربـط الضـريبة واخطـار الممـول بهـا وذلـك بـأن أوجـب علـي المأموريـة  
 ضـرائب بحيـث إذا وافـق الممـول علـي مـا جـاء ١٨تصة إخطار الممول بعناصر الضـريبة وقيمتهـا بـالنموذج المخ

به صار الربط نهائيا والضريبة واجبه األداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك االعتراضات أخطرتـه 
 الضــريبة المســتحقة وميعــاد الطعــن  ضــرائب مبينــا بــه عناصــر ربــط تـلـك الضــريبة ومــن أهمهــا قــدر١٩بــالنموذج 

علـي هــذا التقـدير وال يغـنـي عـن وجــوب إثبـات هــذه البيانـات ـفـي ذلـك النـمـوذج مجـرد اإلحاـلـة بشـأنها إـلـي النـمـوذج 
 ضــرائب أو ١٩ ضـرائب حـتـى يســتطيع المـمـول ـتـدبير موقـفـه ـمـن الطـعـن عـلـي التـقـدير اـلـذي تضــمنه النـمـوذج ١٨

 .العزوف عنه أن كان مناسبا 
 ١٩ ما تقدم وكان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتهـا علـي النمـوذج لما كان 

ضــرائب هــو وعلــي ســند مــن اإلجــراءات األساســية التــي أوجــب المشــرع علــي المصــلحة اتخاذهــا لكــي تنفــتح بهــا 
 وهــذا اـلـبطالن  ضــرائب خلـوا ـمـن عناصـر رـبـط الضــريبة يبطلـه١٩مواعيـد الطـعـن فـي اـلـربط ـفـإن توجيـه النـمـوذج 

 ضــرائب المرـفـق أـنـه ـقـد جــاء ١٩لمــا كــان ذـلـك وكــان الثاـبـت مــن اإلطــالع عـلـي النمــوذج .. يتعـلـق بالنظــام العــام 
 وهــو مــا تقضــي بــه ً مــن عناصــر ربــط الضــريبة علــي الطــاعن ومــن ثــم يكــون هــذا النمــوذج قــد جــاء بــاطالًخلــوا

 .المحكمة 
 ضــريبة ٦ ضــرائب و ١٩ بــبطالن النمــوذج  قضــت محكمــة أول درجــة٣١/٧/١٩٩٧وحيــث أنــه بجلســة  

ـــزم قانوـنـــا فــــي هــــذا  ـــي مأمورـيـــة الضــــرائب المختصــــة التخــــاذ مــــا يـل ٕعامــــة عــــن ســــنوات الـنـــزاع واعــــادة األوراق إـل
 .الخصوص وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 

 :م باستئنافه لألسباب اآلتية وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبوال لدي المطعون ضده فقا 
 الخـاص بالضـريبة علـي الـدخل قـد رسـم شـكال ١٩٨١ لسـنة ١٥٧ مـن القـانون ٤١أن المشرع فـي المـادة  

 . ضريبة عامة بالنسبة للضريبة علي األرباح التجارية ٦ ، ١٩معينا لما يجب أن يتضمنه النموذج 
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النمـوذج إال أن المشـرع مـن ناحيـة أخـري لـم ومن ثم فـإن جـزاء مخالفـة هـذه الشـروط يترتـب عليـه بطـالن  
يشترط هذه البيانات بالنسبة لذات النموذج بشأن ضريبة اإليرادات علي القيم المنقولة ومن ثم فـإن قضـاء محكمـة 
أول درجة ببطالن النموذج كامال رغم اشتماله علي ضريبة إيرادات القيم المنقولة قد خالف صحيح القانون وكـان 

يقضي ببطالن النموذج عن ضريبة األرباح التجارية والصناعية فقط دون ضـريبة اإليـرادات علـي يتعين عليه أن 
 وردت فـي البـاب الخـاص بضـريبة األربـاح التجاريـة ١٩٨١ لسـنة ١٥٧ مـن القـانون ٤١القيم المنقولة ألن المـادة 

 . في باب أخر من القانون ومن ثم فإنها ال تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت.. والصناعية 
 قضت محكمة االستئناف بالحكم سالف البيان تأسيسا علي أن المشرع خص كـل ٢٧/١/١٩٩٨وبتاريخ  

مــن الضــريبة علــي رؤوس األمــوال المنقولــة واألربــاح التجاريــة والصــناعية وضــريبة كســب العمــل بأحكــام ضــريبة 
 .معينة بحيث ال يسري حكم ضريبة علي أخري إال بنص 

 نظـم المـواد ١٩٨١ لسـنة ١٥٧ا كان ما تقدم وكان المشرع في الباب األول مـن الكتـاب األول للقـانون لم 
 الضريبة علي إيـرادات رؤوس األمـوال المنقولـة ولـيس مـن بـين هـذه المـواد نـص يماثـل نصـن المـادة ١٢ – ١من 
خـاص بضـريبة األربـاح التجاريـة  والواردة في الباب الثاني من الكتاب األول ال١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ٤١

 . علي ضريبة القيم المنقولة ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ٤١والصناعية ومن ثم ال يصح إعمال حكم المادة 
 ق بإعادة الطعـن إلـي محكمـة أول درجـة لبحـث الشـق الوحيـد ١١٤لسنة .... وقضي في االستئناف رقم  

 ضـرائب جنـوب القـاهرة ٩٥لسـنة ... ة أول درجـة بـذات الـرقم الخاص بالقيم المنقولـة وأعيـدت الـدعوى إلـي محكمـ
وتداولت بالجلسات وبالرغم من أن الدعوى أعيدت من محكمة االستئناف لنظر الشـق الخـاص بـالقيم المنقولـة إال 
أن المحكمة أعادت الدعوى إلـي مكتـب الخبـراء بـذات الحكـم التمهيـدي األول الـذي قضـي فيـه ببحـث الـدعوى فـي 

 ).األرباح التجارية والصناعية+ قيم المنقولة ال(شقيها 
 . قضت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه ٢٤/٦/٢٠٠١وبجلسة  
 ق اـلـذي حــاز ١١٤لســنة ... ولمــا كــان هــذا الحكــم ـلـم يـلـق قبــوال ـلـدي الطــاعن لمخالفتــه االســتئناف رقــم  

اح التجارية والصـناعية لـذلك فقـد قـام باسـتئنافه باالسـتئناف الحجية وأصبح نهائي في الشق الخاص بضريبة األرب
 قضــي فيــه بــرفض االســتئناف وتأييــد الحكــم ٢٩/٩/٢٠٠٣ ق وتــداول بالجلســات وبجلســة ١١٨ لســنة...... رقــم 

 يخضــع لتقــدير محكمــة هالمســتأنف تأسيســا علــي أن عمــل الخبيــر مــن عناصــر اإلثبــات الوافيــة فــي الــدعوى وأنــ
األخــذ بمــا انتهــي واقتنعــت لســالمة األســس الـتـي بنــي عليهــا ومــن ـثـم فــإن المحكمــة تأخــذ بمــا الموضــوع التــي لهــا 

ٕانتهــي إليــه هــذا التقريــر وبالتــالي فــإن أســباب االســتئناف فــي غيــر محلهــا خليقــة بــالرفض ، واذا كــان قضــاء أول 
 .لتزم هذا النظر فيتعين التأييد ألسبابه إدرجة قد 
بـرفض االسـتئناف موضـوعا وتأييـد الحكـم المسـتأنف والتفتـت تمامـا عـن األمر الذي تقضي فيه المحكمـة  

بعدم جـواز نظـر الـدعوى فـي الشـق : الحكم أوال " باقي دفاع الطاعن حيث طلب الطاعن في صحيفة االستئناف 
 فيمــا تضــمنه مــن ضــريبة أربــاح تجاريــة وصــناعية ودفــع بمحاضــر الجلســات بعــدم ١٩الخــاص بــبطالن نمــوذج 

 . ق الذي تم تقديمه تأييدا للدفع المبدي فيه ١١٤لسنة ... عوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم جواز نظر الد
 إال أن محكمة االستئناف قد تجاهلت هذا الدفع وهذا المستند ولم تشر من قريب أو بعيد لهذا الدفع  



 ١٢

 ـمـن ١٠١فـة ـبـذلك نـص المـادة ٕمكتفيـة فقـط باألسـباب الســابق ذكرهـا ممـا يـعـد إغفـاال بحـق الـدفاع واهــدارا لـه مخال
 ٢٤١ مـن المـادة ٥ والفقـرة ٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ٤١قانون اإلثبات الخاصة بحجية األمر المقضي والمادة 

  بحق الشركة الطاعنة فهي تطعن عليه لألسباب اآلتية ًمن قانون المرافعات ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا
 ع ومخالفة الثابت باألوراق اإلخالل بحق الدفا: السبب األول 

لما كان الثابت من صـحيفة اسـتئناف الطـاعن ومحاضـر الجلسـات التـي التفتـت عنهـا محكمـة االسـتئناف  
ولم تشر من قريب أو بعيد عنها ، دفـع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لسـابقة الفصـل فيهـا فـي الشـق الخـاص بـبطالن 

 مـن األســس وعناصـر رـبـط ١٩عية وذـلـك لخلـو نـمـوذج  فيمـا تضــمنه مـن ضــريبة أربـاح تجارـيـة وصـنا١٩نمـوذج 
 . ق ١١٤لسنة .....  وقضي فيها باالستئناف رقم ٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ٤١الضريبة كما تطلبت المادة 

كما دفع الحاضر بمحضر الجلسة أمام محكمة االسـتئناف بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لسـابقة الفصـل فيهـا  
 . ق تأكيدا للدفع المبدي أمام المحكمة ١١٤لسنة ... .وتم تقديم صورة من الحكم رقم 

إال أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من أي رد علي هذا الدفع وكل ما جاء به هو اقتنـاع المحكمـة بمـا  
جاء به تقرير الخبير ولم تشر من قريب أو بعيد لدفع الطاعن وانتهت في قضاءها بالحكم المطعون فيه مما يعـد 

خالـفـا للثاـبـت ـبـاألوراق وعــدم رد محكـمـة االســتئناف عـلـي ـمـا جــاء بصــحيفة اســتئناف الطــاعن وـمـا ـتـم هــذا الحـكـم م
 .إثباته بمحضر الجلسة إخالال بحق الدفاع 

 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : السبب الثاني 
ـبـاب  الـتـي وردت ـفـي ال٨١ لســنة ١٥٧ ـمـن الـقـانون ٤١حـيـث أـنـه ـمـن المـقـرر قانوـنـا عـمـال ـبـنص الـمـادة  -١

الخــاص بضـــريبة األرـبــاح التجارـيــة والصـــناعية وهـــو الـبــاب الـثــاني ـمــن الكـتــاب األول والـتــي تؤـكــد عـلــي 
ضرورة تحديد األسس والعناصر وعدم تحديدها يبطل النموذج وبالرغم من القضاء ببطالن النموذج فـي 

الحكــم المطعــون  ق إال أن ١١٤لســنة ...... الشــق الخــاص باألربــاح التجاريــة والصــناعية بــالحكم رقــم 
 ق ٨١ لسنة١٥٧من القانون ٤١فيه انهي قضائه إلي صحة هذا النموذج مخالفا بذلك نص المادة

 من قانون المرافعات التي ٥ فقرة ٢٤١أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا أيضا لما نصت عليه المادة  -٢
 .طلبوه تقضي بأنه ال يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما 

 ق نجــد أن المطعــون ١١٤لســنة .... ٕوـبـالرجوع إـلـي صــحيفة اســتئناف المطعــون ضــده واـلـي الحكــم رـقـم 
ضــده طلــب فــي صــحيفة اســتئنافه تأييــد قــرار لجنــه الطعــن بشــأن الضــريبة علــي إيــرادات القــيم المنقولــة 

وهـذا ال يلـزم بيـان  أنـه تضـمن تحديـد أوعيـة ضـريبة القـيم المنقولـة ١٩تأسيسا علي أن الثابـت بـالنموذج 
 .عناصرها 

 وردت فــــي البــــاب الخــــاص بضــــريبة األربــــاح التجاريــــة ٨١ لســــنة ١٥٧ مــــن القــــانون ٤١إذ أن المــــادة 
 .والصناعية ومن ثم فإنها ال تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر 

ة بإلغاء الحكم المسـتأنف فيمـا  ق حكمت المحكم١١٤لسنة ....... وحيث جاء بالحكم في القضية رقم 
 بالنســبة لمــا تضــمنه مــن تحديــد ألوعيــة ضــريبة القــيم المنقولــة عــن ١٩قضــي بــه مــن بطــالن النمــوذج 

ٕســـــنوات الخـــــالف وبصـــــحة النمـــــوذج ـفــــي هـــــذا الشـــــأن واعـــــادة األوراق إـلــــي محكـمــــة أول درجـــــة لبحـــــث 



 ١٣

لمنقوـلـة فـقـط إال أن الحكــم اعتراضــات المســتأنف عـلـي ـقـرار اللجـنـة ـفـي خصــوص تحدـيـده ألوعـيـة الـقـيم ا
المطعون فيه الذي أيد حكم أول درجـة بإعطـاء المطعـون ضـده حكـم بصـحة النمـوذج فـي شـقيه األربـاح 
التجارية والقيم المنقولة رغما من أن المطعون ضده طلب صحة النموذج فيما تضمنه من القيم المنقولة 

 .فقط 
أكثر ممـــا طلـبــوه مخالـفــا ـبــذلك ـنــص المـــادة وـبــذلك فإـنــه ـقــد قضـــي بشـــيء ـلــم يطلـبــه المطعـــون ضـــده وـبــ

 . مرافعات ٢٤١/٥
  من قانون اإلثبات ١٠١مخالفة الحكم لنص المادة  -٣

 ضــرائب فــي ٥٤حيــث أن الثابــت مــن صــحيفة االســتئناف والــدفع المبــدي بمحضــر الجلســة أمــام الــدائرة  
رـبـاح التجارـيـة والصــناعية الحكــم المطعــون فـيـه أن الطــاعن دـفـع بعــدم جــواز نظــر اـلـدعوى ـفـي الشــق الخــاص باأل

 ق وـتـم تـقـديم صــورة بحافظــة المســتندات ـتـم إثباتهــا بمحضــر الجلســة إال  ١١٤لســنة ... لصــدور حكــم نهــائي رـقـم 
 مـن ـقـانون ١٠١أن الحكـم المطعـون فيـه قـد جـاء خاليـا مـن الـرد علـي هـذا الـدفع ممـا يعيبـه لمخالفتـه نـص المـادة 

ازت قـوة األمـر المقضـي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن حقـوق وال اإلثبات التي تنص علي أن األحكام التـي حـ
يجــوز قبــول دليــل يــنقض هــذه الحجيــة ولكــن ال تكــون لتلــك األحكــام هــذه الحجيــة إال فــي نــزاع قــام بــين الخصــوم 

 .أنفسهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا وتقضي بهذه الحجية المحكمة من تلقاء نفسها 
في تنفيذ الحكم المطعـون فيـه علـي النحـو السـالف بيانـه وعلـي الـرغم مـن رجحـان لما كان :وعن الشق المستعجل 

 .ٕنقض الحكم يصيب الشركة الطاعنة بأضرار بالغة وارهاق مادي له ضخامته لو تم تنفيذه 
فالشركة تلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم .. حيث أن الحكم ترجح النقض واإللغاء لذلك  

 .الطعن بالنقض لحين الفصل في 
 لذلك 

 تلتمس الشركة لطاعنة 
 .قبول الدعوى شكال  -١
 .بصفة مستعجلة ووقتيه بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن  -٢

ٕوفي الموضوع بنقض الحكم واحالـة الـدعوى إلـي محكمـة اسـتئناف القـاهرة للفصـل فيهـا مجـددا أمـام دائـرة  -٣
 .استئنافية أخري 

 ة وكيل الشركة الطاعن          
    المحامي بالنقض                   
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 باسم الشعب
 محكمة النقض 

 الدائرة المدنية والتجارية 
 

 نائب رئيس المحكمة محمد محمد طيطة / برئاسة السيد المستشار 
 نبيل أحمد صادق  ، محمد الجابري / وعضوية السادة المستشارين 

 ف، محمود سعيد عبد اللطي محمد أبو الليل     
 نواب رئيس المحكمة  

 عصام توفيق/ وبحضور رئيس النيابة السيد 
 خالد حسن حوا/ وبحضور أمين السر السيد 

 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
  م ٢٠٠٥ من يونيو سنة ٩ هـ الموافق ١٤٢٦ من جمادى األولي سنة ٢في يوم الخميس 

 أصدرت الحكم اآلتي 
  ق ٧٣لسنة … ن المقيد في جدول المحكمة برقم في الطع

 المرفوع من 
 ………………المقيم .. ………………شركة 

 سيد قاسم المحامي / حضر عن الطاعنة األستاذ 
 ضــد

 / ......................السيد الدكتور 
 .جمال عويس المستشار بهيئة قضايا الدولة / حضر عن المطعون ضدها األستاذ 

 الوقائع
  طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ١٣/١١/٢٠٠٣في يوم  

 ق وذلـك بصـحيفة طلبـت فيهـا الطاعنـة ١١٨لسـنة ...  فـي االسـتئناف رقـم ٢٩/٩/٢٠٠٣القاهرة الصادر بتاريخ 
 .الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة 

 .ظة بمستنداتها وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحاف
 . أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ١/٢/٢٠٠٣وفي 
 . أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ٣/١٢/٢٠٠٣وفي 

ثم أودعـت النيابـة مـذكرتها والتـي طلبـت فيهـا قبـول الطعـن شـكال وفـي الموضـوع بنقضـه لمـا ورد بأسـباب  
 .الطعن 

عــن عـلـي المحكمــة ـفـي غرـفـة مشــورة ـفـرأت أـنـه جــدير ـبـالنظر فحــددت  عــرض الط١٠/٣/٢٠٠٥وبجلســة  
 وبها سمعت الدعوى إمام هذه الدائرة علي ما هـو مبـين بمحضـر الجلسـة حيـث صـمم ١٢/٥/٢٠٠٥لنظره جلسة 
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 والمحكمــة أرجــأت إصــدار الحكــم إلــي –محــامي الطاعنــة والمطعــون ضــدها والنيابــة كــل علــي مــا جــاء بمذكرتــه 
 .جلسة اليوم 

 كمة المح
نائـب "سـعيد عبـد اللطيـف / بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشـار المقـرر  

 .والمرافعة وبعد المداولة " رئيس المحكمة 
 .حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
أن مأموريــة  تتحصــل ـفـي – عـلـي مــا يـبـين مــن الحكــم المطعــون فـيـه وســائر األوراق –وحـيـث أن الوـقـائع  

 ١٩٨٦ إلــي ســنة ١٩٨٣الضــرائب المختصــة قــدرت أربــاح الشــركة الطاعنــة عــن نشــاطها فــي الســنوات مــن ســنة 
وأخطرتهــا فاعترضــت ، وأحيــل الخــالف إلــي لجنــه الطعــن التــي قــررت تأييــد ) األربــاح التجاريــة ، القــيم المنقولــة(

 القــاهرة االبتدائيــة طعنــا علــي هــذا القــرار ،  جنــوب١٩٩٥... لســنة .. أقامــت الطاعنــة الــدعوى رقــم . التقــديرات 
 ضـرائب عـن سـنوات ١٩ ببطالن نمـوذج ٣١/٧/١٩٩٧ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 

... لسـنة .... اسـتأنف المطعـون ضـده بصـفته هـذا الحكـم باالسـتئناف رقـم . ٕالنزاع واعادة األوراق إلي المأموريـة 
الطعـــن وتأييـــد قـــرار لجنـــة الطعـــن بشـــأن الضـــريبة علـــي إيـــرادات القـــيم المنقولـــة وبتـــاريخ ق القـــاهرة طالبـــا رفـــض 

 ضـرائب بالنسـبة لمـا تضـمنه ١٩ قضت المحكمـة بإلغـاء الحكـم فيمـا قضـي بـه مـن بطـالن نمـوذج ٢٧/١/١٩٩٨
وراق إلـي ٕمن تحديد ألوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخالف وبصـحة النمـوذج فـي هـذا الشـأن واعـادة األ

. محكمــة أول درجــة لبحــث اعتراضــات الطــاعن علــي قــرار اللجنــة فــي خصــوص تحديــده ألوعيــة القــيم المنقولــة 
نظــرت محكمــة أول درجــة الــدعوى وأعــادت المأموريــة إلــي مكتــب الخبــراء بــذات الحكــم التمهيــدي األول وبجلســة 

ركة الطاعنة هذا الحكـم باالسـتئناف رقـم استأنفت الش.  حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه ٢٤/٦/٢٠٠١
طعنـت الطاعنـة علـي .  بتأييـد الحكـم المسـتأنف ٢٩/٩/٢٠٠٣ ق القاهرة الـذي قضـي فيـه بتـاريخ ١١٨لسنة ... 

ٕهــذا الحكــم بطرـيـق اـلـنقض وأودعــت النياـبـة مــذكرة أـبـدت فيهــا اـلـرأي ـبـنقض الحكــم ، واذ عــرض الطعــن عـلـي هــذه 
 . لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة

وحـيـث إن الطعــن أـقـيم عـلـي ثالـثـة أســباب تنعــي بهــا الطاعـنـة عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه مخالـفـة القــانون  
والخطأ في تطبيقه واإلخالل بحق الدفاع ومخالفة الثابـت بـاألوراق وفـي بيـان النعـي بهـذه األسـباب تقـول الطاعنـة 

 ١٩ ـفــي طعنهـــا عـلــي ـقــرار لجـنــة الطعـــن ـبــبطالن نمـــوذج ٣١/٧/١٩٩٧بـتــاريخ أـنــه لمـــا صـــدر الحكـــم االبـتــدائي 
أسـتأنف المطعـون ضـده . ضرائب عن سنوات النزاع بشأن الضريبة علي األرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة 

ط التـي بصفته هذا الحكم وقصر استئنافه علي خطأ الحكم االبتدائي في قضائه بالنسبة لضريبة القـيم المنقولـة فقـ
 ضــرائب بشــأنها وقضــت محكمــة االســتئناف بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا ١٩لــم يســتلزم المشــرع توجيــه نمــوذج 

 ضـــرائب بالنســـبة ألوعـيــة ضـــريبة القـــيم المنقوـلــة عـــن ســـنوات الـنــزاع وبصـــحة ١٩قضـــي ـبــه مـــن بطـــالن نمـــوذج 
ٕجنــة بشــأن أوعيــة القــيم المنقولــة واذ ٕالنمــوذج واعــادة األوراق لمحكمــة أول درجــه لبحــث اعتراضــاتها علــي قــرار الل

قضــت محكمــة أول درجــة بــرفض طعنهــا وتأييــد القــرار المطعــون فيــه فــي شــأن ضــريبتي األربــاح التجاريــة والقــيم 
 ضرائب بالنسبة ١٩حكم االبتدائي فيها ببطالن نموذج الالمنقولة رغم أن ضريبة األرباح التجارية قد سبق قضاء 
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 استأنفت الحكم ودفعت بعدم جواز نظر الـدعوى لسـابقة الفصـل فيهـا بـبطالن نمـوذج لها وأصبح الحكم نهائيا وقد
ٕ ضرائب بالنسبة لضريبة ألرباح التجاريـة وصـيرورة هـذا الحكـم نهائيـا بشـأنها ، واذ لـم يبحـث الحكـم المطعـون ١٩

 .جب نقضه فيه هذا الدفع وقضي بحكمه المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا بما يستو
 أن إغـفـال الحـكـم بحــث – ـفـي قضــاء هــذه المحكـمـة –وحـيـث أن هــذا النـعـي ســديد ، ذـلـك أـنـه ـمـن المـقـرر  

دـفـاع أـبـداه الخصــم يترـتـب علـيـه بطــالن الحكــم إذا كــان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا ومــؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا 
 بمـا يقتضـي بطالنـه ، وأن للقضـاء النهـائي قـوة المحكمة إذ يعتبر ذلك اإلغفال قصورا فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة

األمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصـوم ومتـى حـاز الحكـم القـوة فإنـه يمنـع الخصـوم مـن العـودة إلـي 
المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثـار فيهـا هـذا النـزاع ولـو بادلـه قانونيـة أو واقعيـة لـم يسـبق 

 مـن قـانون اإلثبـات أن الحكـم ١٠١ي الـدعوى األولـي أو أثيـرت ولـم يبحثهـا الحكـم وأن مفـاد نـص المـادة إثارتها فـ
النهائي السابق يحوز حجية األمر المقضي المانعة من نظر النزاع فـي دعـوى الحقـه إذا اتحـد الموضـوع والسـبب 

لضــرائب المطعــون ضــدها إذا لمــا كــان ذلــك ، وكــان الثابــت بــاألوراق أن مصــلحة ا. فضــال عــن وحــدة الخصــوم 
 قد قصرت استئنافها علي تخطئـة قضـاء الحكـم االبتـدائي ١٣/٧/١٩٩٧استأنفت الحكم االبتدائي الصادر بتاريخ 

 ضــرائب بالنســبة للضــريبة عـلـي إـيـرادات الـقـيم المنقوـلـة فـقـط وـقـد قضــي لـهـا ـفـي اســتئنافها رـقـم ١٩ـبـبطالن نمــوذج 
وبإعـادة القضـية إلـي محكمـة أول درجـة للفصـل فـي الطعـن بالنسـبة لهـذه  ق القاهرة بإلغاء الحكم ١١٤لسنة .... 

ٕالضريبة فقط واذ كانت محكمة أول درجة لم تلتـزم بهـذا القضـاء وقضـت بـرفض الطعـن وتأييـد قـرار اللجنـة بشـقيه 
حكـم فإنها تكون قـد جـاوزت نطـاق الخصـومة المطروحـة عليهـا ب) ضريبة األرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة(

االســـتئناف وهـــو نظـــر الـنــزاع بشـــأن ضـــريبة الـقــيم المنقوـلــة فـقــط دون ضـــريبة األرـبــاح التجارـيــة الـتــي تؤـيــد الحكـــم 
ٕ ضرائب بالنسـبة لهـا ، واذ كـان الحكـم المطعـون قـد أيـد قضـاء الحكـم االبتـدائي رغـم ١٩االبتدائي ببطالن نموذج 

 وحجيـة ذلـك عـن بحـث طعـن الطاعنـة علـي التقـديرات عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه
 .بشأن ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه علي أن يكون مع النقض اإلحالة 

 لذلك 
نقضـت المحكمـة الحكـم المطعـون فيـه وألزمـت المطعـون ضـده المصـروفات وأحالـت القضـية إلـي محكمـة  

 .خري استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من دائرة أ
 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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  دكتور شوقي السيد                                                                                            

 محامون ومستشارون قانونيون    

 
 محكمة النقض المدني 

 صحيفة إيداع طعن بطريق النقض
وقيـــــــــدت بـــــــــرقم     لســـــــــنة    ٤/٢٠٠٦/  الموافـــــــــق     أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب النقض يوم  

ومقرهــا ....... محمــد عمــرو مصــطفي عبــد الــرازق المحــامي بــالنقض الوكيــل عــن شــركة / مــن األســتاذية قضــائ
 – مـيــدان الكرـبــة ٣ومحلـهــا المخـتــار المكـتــب اـلــدولي لالستشـــارات القانونـيــة والمحامـــاة والكـــائن مكتـبــه .......... 

 مصر الجديدة بموجب التوكيل رقم          لسنة       توثيق 
 )طاعنه (

 ــــدض
 / ...................السيد  -١
 / ...................السيد  -٢

 / ...................السيد  -٣

 )مطعون ضدهم     (      / ...................السيد  -٤

 ق مـن محكمـة ٨لسـنة ...... و ...... وقرر أنه يطعن بالنقض علي الحكم الصـادر فـي االسـتئنافين رقمـي 
 : والذي قضي في منطوقه ٢٧/٢/٢٠٠٦إيجارات بجلسة  .. استئناف القاهرة الدائرة

 حكمت المحكمة 

 .بقبول االستئناف شكال : أوال 
ٕرفض االستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والـزام المسـتأنفين فـي كـل مـن االسـتئنافين بمصـروفات : ثانيا 

 .استئنافه ومائه جنيه أتعاب محاماة 
... إيجارات في الدعوى رقم .. ر من محكمة شمال القاهرة االبتدائية الدائرة وكان الحكم االبتدائي الصاد

 : قد قضي في منطوقه ٢٤/٢/٢٠٠٤ إيجارات شمال القاهرة بجلسة ١٩٨٧لسنة 
 حكمت المحكمة 

فــي موضــوع الــدعوى األصــلية بــإخالء المــدعي عليــه بصــفته مــن عــين التــداعي المبينــة الوصــف والمعــالم : أوال 
عوى وتســليمها بـمـا فيـهـا ـمـن مفروشــات للـمـدعين وألزـمـت الـمـدعي علـيـه بالمصــاريف وخمســة بصــحيفة اـلـد

 . وقضت ماعدا ذلك من طلبات ورفضت –وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
فــي الــدعوى الفرعيــة بقبولهــا شــكال وفــي موضــوعها برفضــها وألزمــت المــدعي عليــه بصــفته بمصــروفاتها : ثانيــا 

 . مقابل أتعاب المحاماة وخمسة وسبعون جنيها
 ـبـإلزام المــدعي عـلـيهم فرعـيـا ـبـأداء مبـلـغ مــائتي أـلـف جنـيـه للمــدعي بصــفته مقاـبـل –وـفـي الطـلـب اإلضــافي : ثالـثـا 

 التحسينات واإلنشاءات التي قام بها وألزمت كل من طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات وخمسة 
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 .عدا ذلك من طلبات  ما تضف ور–وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
  الوقائع

 إيجـــارات كـلــي ١٩٨٧لســـنة .... اـلــدعوى رـقــم / ............) المرحـــوم (أـقــام مـــورث المطعـــون ضـــدهم  -١
شــمال الـقـاهرة ضــد الشــركة الطاعـنـة بطـلـب الحكــم ـبـإخالء الشــركة مــن الفــيال الموضــحة الحــدود والمعــالم 

ـــة والزامهــــا بالصــــحيفة ومــــا بهــــا مــــن مفروشــــات بحالــــة جيــــدة بحكــــم مشــــمول با ٕلنفــــاذ المعجــــل وبــــال كفاـل
وذلك علي سـند مـن القـول أنـه بموجـب عقـد إيجـار مفـروش مـؤرخ . المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

بما فيها من مفروشات ............... تستأجر الشركة الطاعنة منه الفيال الكائنة برقم  . ١٥/٢/١٩٨٢
وأن مـدة اإلجـارة أربعـة . ء إيجار شهري قدره ألـف جنيـه موضحة بالكشف المرافق لعقد اإليجار وذلك لقا

وأنــه أعـلـن .  تتجــدد لمــدة أو لمــدد أخــري مماثـلـة ٣٠/٤/١٩٨٦ حتــى ١٩٨٢ســنوات تبــدأ مــن أول مــايو 
الشركة المدعي عليها بعدم رغبته في تجديد العقـد لمـدة أخـرى بعـد انتهـاء مدتـه األصـلية وذلـك بمقتضـي 

 منبـهــا عليهــا بتســليم الـفــيال فــي نهايــة ـمــدة العقــد األصــلية ـفــي ٩/١/١٩٨٦إنــذار علــي ـيــد محضــر فــي 
 .واستمرت في وضع يدها علي الفيال   ولكنها لم تمتثل ٣٠/٤/١٩٨٦

قضـــت المحكمـــة بانقطــــاع ســـير الخصـــومة لوفـــاة ـمـــورث المطعـــون ضـــدهم وـقـــام  ٩/٣/١٩٩١وبجلســـة  -٢
 .المطعون ضدهم بتعجيل الدعوى من االنقطاع بصحيفة أعلنت للطاعنة 

وحيــث تــداولت الــدعوى بالجلســات أقامــت الشــركة الطاعنــة دعــوى فرعيــة ضــد المطعــون ضــدهما األول  -٣
 وأعلـنــــت للمـــــدعي عليهـمــــا فيـهــــا بـتــــاريخ ١١/٧/١٩٩٦والـثــــاني بصـــــحيفة أودعـــــت قـلــــم الكـتــــاب بـتــــاريخ 

 :بطلب الحكم  ٢١/٧/١٩٩٦

ريتــه تحديــد القيمــة االيجاريــة  بنــدب مكتــب خبــراء وزارة العــدل لينــدب بــدوره أحــد خبرائــه تكــون مأمو:أوال 
للـفـيال موضــوع الـتـداعي وهــي خالـيـة عـلـي ضــوء تقرـيـر الخبـيـر المــودع ـفـي اـلـدعوى األصــلية رـقـم 

  .٨٧لسنة ... 
 مــع الفواـئـد القانونـيـة اعتـبـارا مــن ١٥/٢/١٩٨٢ رد مــا دـفـع ـبـدون وجــه حــق مــن ـتـاريخ التعاـقـد ـفـي :ثانـيـا 

لــي ذـلـك مــن آثــار مــع إـلـزام المــدعي علــيهم  حتــى تــاريخ الســداد ومــع مــا يترتــب ع١٥/٢/١٩٨٢
 .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 طـلــب الحـكــم ـبــإلزام – إضــافة إـلــي طلباتـهــا الســـابقة –ثــم طلـبــت الشـــركة الطاعـنــة بـعــد ذـلــك  -
المطعـــون ضـــدهم بـــدفع اثنـــين مليـــون جنيـــه قيمـــة اإلنشـــاءات والتحســـينات والتعـــديالت التـــي 

 .بس العين المؤجرة حتى تمام السداد أجرتها بالفيال وبأحقيتها في ح
بوقــف الســير فــي إجــراءات الــدعوى تعليقــا لحــين الفصــل فــي :  قضــت المحكمــة ٣٠/٤/١٩٩٧وبجلســة  -٤

 ق استئناف القاهرة بحكم نهائي وأبقت الفصل في المصروفات ١١١ لسنة ٠٠٠و ... االستئنافين رقمي 

 بتعجيـــل الـــدعوى مـــن الوقـــف التعليقـــي بموجـــب .........)و ( ... قـــام المطعـــون عليهـــا األول والثـــاني  -٥
 طلـبـــا ـفـــي ٢٢/١١/١٩٩٨وأعلـنـــت للطاعـنـــة ـفـــي  . ١١/١١/١٩٩٨صــــحيفة أودعــــت قـلـــم الكـتـــاب ـفـــي 

 .ختامها الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى 



 ٢٠

قضـــت المحكمـــة قبـــل الفصـــل فـــي التـــدخل والـــدعوى الفرعيـــة وموضـــوع الـــدعوى  ٢١/٣/٢٠٠٠وبجلســـة  -٦
بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لالنتقال إلـي عـن التـداعي لمعاينتهـا . والطلب العارض 

علـــي الطبيعـــة وبيـــان حـــدودها ومعالمهـــا وبيـــان عمـــا إذا كانـــت الشـــركة المـــدعي عليهـــا قـــد أحـــدثت ثمـــة 
وفــي الحاـلــة األوـلــي . تغييــرات أو تـعــديالت أو إنشــاءات أو تحســـينات بــالفيال عـــين الـتــداعي مــن عدـمــه 

 .تحديد أي من هذه األعمال وبيان قيمتها منفصلة عن عين التداعي 

 ونفاذا لذلك باشر الخبير مأموريتـه وأودع تقريـرا ضـمنه اإلنشـاءات والتعـديالت التـي قامـت بهـا الشـركة -
 ) .مائتي ألف جنيه( جنيه ٢٠٠ر٠٠٠الطاعنة بالفيال وقدر قيمة تلك األعمال بمبلغ إجمالي قدره 

 :إيجارات بما يلي ..  قضت الدائرة ٢٤/٢/٢٠٠٤وبجلسة  -٧

 :حكمت المحكمة 

 فــي موضــوع الــدعوى األصــلية بــإخالء المــدعى عليــه بصــفته مــن عــين التــداعي المبينــة الوصــف :أوال 
والمعـــالم بصـــحيفة الـــدعوى وتســـليمها بمـــا فيهـــا مـــن مفروشـــات للمـــدعين وألزمـــت المـــدعي عليـــه 

 .ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ب المحاماة بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعا
 فــــي الــــدعوى الفرعيــــة بقبولهــــا شــــكال وفــــي موضــــوعها برفضــــها وألزمــــت المــــدعي عليــــه بصــــفته :ثانيــــا 

 .بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
 للمـدعي بصـفته بـإلزام المـدعي علـيهم فرعيـا بـأداء مبلـغ مـائتي ألـف جنيـه.  وفي الطلب اإلضـافي :ثالثا 

مقابـــل التحســـينات واإلنشـــاءات التـــي ـقـــام بهـــا وألزمـــت كـــل ـمـــن طرفـــي الـــدعوى بالمناســـب ـمـــن 
 .ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 

ة  ق طالبــ٨لســنة ... وحيــث لــم تــرتض الشــركة الطاعنــة هــذا الحكــم فقــد طعنــت عليــه باالســتئناف رقــم   -٨
 الحكم 

 . بقبول االستئناف شكال :أوال 
  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف :ثانيا 

.... برفض الدعوى األصلية لحجية الحكم النهائي الصادر فـي الـدعوى رقـم : والقضاء مجدد أصليا  - أ
 ...)و (...  مدني كلي شمال القاهرة بالنسبة للمستأنف عليهما الثالث والرابع ١٩٩٠لسنة 

ٕبقـبـول اـلـدعوى الفرعـيـة واعــادة ـنـدب لجـنـة ثالثـيـة مــن الخـبـراء ـفـي اـلـدعوى إلعــادة : كــم احتياطـيـا والح - ب
تقـدير قيمـة اإلنشـاءات والتحسـينات التـي أدخلتهـا الشـركة علـي عـين النـزاع والحكـم للشـركة المســتأنفة 

ـتـــي  مــــع إـلـــزام المســــتأنف عـلـــيهم المصــــروفات عــــن درج–بطلباتـهـــا الثابـتـــة أـمـــام محكـمـــة أول درجــــة 
 .التقاضي وأتعاب المحاماة 

 : طالبين الحكم ٨لسنة .... كما أقام المطعون ضدهم االستئناف رقم  -٩

بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا تضــمنه فــي البنــد ثالثــا فــي الطلــب 
 المحامــاة عــن اإلضــافي والقضــاء برفضــه مــع إـلـزام الشــركة المســتأنف ضــدها المصــروفات ومقاـبـل أتـعـاب

 .الدرجتين 
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لسـنة .... و ... االستئنافين  إيجارات استئناف القاهرة في .. قضت الدائرة  ٢٧/٢/٢٠٠٦وبجلسة  -١٠
 والقاضي في منطوقه .  ق الحكم المطعون فيه ٨

 :حكمت المحكمة  
 .بقبول االستئنافين شكال : أوال  
ٕف واـلـزام المســتأنفين ـفـي ـكـل ـمـن االســتئنافين رـفـض االســتئنافين موضــوعا وتأيـيـد الحـكـم المســتأن: ثانـيـا  

 .بمصروفات استئنافه ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

وحيث أن هذا الحكم قد أضر بالشركة الطاعنة ، وقد صدر باطال ومشوبا بعيب مخالفـة القـانون والخطـأ  
 :اآلتية فإنها تطعن عليه لألسباب . في تطبيقه وبالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل 

 أسباب الطعن 

 بطالن الحكم االبتدائي والحكم المطعون فيه : أوال 

القصـــور ـفــي أســـباب الحكـــم الواقعـيــة اـلــنقض أو "  مـــن ـقــانون المرافعـــات عـلــي أن ١٧٨/٣ـتــنص المـــادة  -١
 ".يترتب عليه بطالن الحكم.. الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم 

الحكـم باعتبـاره ورقـة شـكلية يجـب أن تراعـي فـي تحريـره " أن     وقد استقر قضـاء محكمـة الـنقض علـي 
. وأن يشــتمل علــي البيانــات التــي أوجــب ذكرهــا فيــه . األوضــاع الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي القــانون 

واـلـبطالن اـلـذي رتـبـه الشــارع جــزاء عـلـي مخالـفـة تـلـك األوضــاع أو عـلـي إغـفـال الحكــم لبـيـان مــن البياـنـات 
يجــوز التمســك ـبـه ـفـي أي وـقـت وـلـو ألول مــرة . بطــالن مــن النظــام العــام هــو الجوهرـيـة الالزمــة لصــحته 

 .أمام محكمة النقض 
. ويجـب أن يكـون الحكـم مسـتكمال بذاتـه شـروط صـحته .      وللمحكمة أن تقضي به مـن تلقـاء نفسـها 

يـر مسـتمد فال يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بـأي دليـل غ
 .منه 

 )٣٠ ص ١٢ مجموعة المكتب الفني لسنة ٢٥/٢/١٩٦١نقض (
 )٢٣/٢/١٩٧٧ قضائية جلسة ٤٦ لسنة ٧الطعن رقم (

  من قانون المرافعات يترتب علي إغفال ١٧٨البطالن المنصوص عليه في المادة "      كما قضي بأن 
 ".اسم الخصم األصيل في النزاع 

 )١٠/١/١٩٧٩ة جلسة  قضائي٤٨ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (
     كما قضي بأن الـنقص أو الخطـأ الجسـيم فـي أسـماء الخصـوم وصـفاتهم هـو الـذي يشـكك فـي حقيقـة  

 " .الخصم وصلته بالخصومة 
 )٩/١٢/١٩٨٠ قضائية جلسة ٤٩ لسنة ١٩٠٢الطعن رقم (

الـدعوى يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في "  من قانون المرافعات علي أنه ١٢٦/١كما تنص المادة  -٢
 ".منضما ألحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

 أن العبرة في اعتبار التدخل " ولما كان المستقر عليه قانونا وعلي ما جري به قضاء النقض 
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 .ٕانما تكون بحقيقة تكييفه القانوني ال بتكييف الخصوم له وا أو إنضماميا يهجوم
 )٢٦/٤/١٩٧٧ جلسة  قضائية٤٦ لسنة ٧١٧الطعن رقم (

 وتأسيسا علي ما تقدم  -٣

/...........  الســيدلمــا كــان الثابــت بــاألوراق أن الــدعوى المبتــدأة فــي هــذا النــزاع قــد أقيمــت مــن -
 مــــن المطعــــون ضــــدهما األول ال حضــــر أمــــام المحكمــــة االبتدائيــــة كــــ٢٧/١٠/١٩٩٠وبجلســــة 
وذلك حـال حيـاة ( في طلباته ، وقررا بتدخلهما خصمين منضمين للمدعي.....) و (... والثاني 

  .)المدعي األصلي

ـثـم ـقـام المطعــون ضــدهما ســالفي اـلـذكر ـبـإعالن الطاعـنـة بـتـدخلهما بموجــب صــحيفة أودعــت قـلـم  -
  .٢٠/١٠/١٩٩٠الكتاب في 

/ بانقطــاع ســير الخصــومة ـفـي اـلـدعوى لوـفـاة المــدعي"  حكمــت المحكـمـة االبتدائـيـة ٩/٣/١٩٩١وبجلســة  -٤
 ............ 

ن ضــدهم جميعــا بتعجيــل دعــواهم مــن االنقطــاع بموجــب صــحيفة أودعــت قلــم الكتــاب فــي وقــام المطعــو -٥
 . وأعلنت للطاعنة ١٨/٣/١٩٩١

بوـقـف الســير فــي اـلـدعوى تعليقــا لحــين الفصــل فــي "  حكمــت المحكمــة االبتدائيــة ٣٠/٤/١٩٩٧وبجلســة  -٦
بقـــت الفصـــل فـــي  ق اســـتئناف عـــالي القـــاهرة بحكـــم نهـــائي وأ١١١لســـنة .... و ... االســـتئنافين رقمـــي 

 " . المصروفات 

بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي بموجـب ...... ) و (... وحيث قام المطعون ضدهما األول والثاني  -٧
 .٢٢/١١/١٩٩٨ وأعلنت للطاعنة في ١١/١١/١٩٩٨صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة في 

 تـــدخل ٢٧/١٠/١٩٩٠بجلســـة : (وقـــد ورد فـــي عجـــز الصـــحفة األولـــي مـــن صـــحيفة التعجيـــل أنـــه      
الطالبــات فــي الــدعوى منضــمين إلــي والــدهما فــي طلباتــه باعتبــار أنهمــا يملكــان حــق الرقبــة بينمــا يملــك 

 .وانتهوا في طلباتهما إلي طلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى) والدهما حق االنتفاع
 ....ولما كان المستفاد مما تقدم من وقائع  -٨

ٕ وان وصـــفا تـــدخلهما فـــي الـــدعوى ابتـــداءا بأـنـــه –األول والثـــاني : ون ضـــدهما      أنـــه إذا كـــان المطعـــ
إال أنهـمـا بيـنـا ـتـدخلهما عـلـي ادعــاء ملكـيـة . وـلـم يطلـبـا لهمــا صــراحة الحـكـم لهـمـا بحــق ذاـتـي . إنضــمامى 

العـين المتنـازع عليـهـا فـي اـلـدعوى اسـتنادا إـلـي البيـع المســجل الصـادر لهـمـا مـن الجمعـيـة المالكـة ـلـألرض 
 .قام عليها هذه الفيال وأن والدهما المدعي يمتلك فقط حق االنتفاع بها لمدي حياتهوالم

ومن ثم فإن تدخلهما علي أساس من هـذا االدعـاء يكـون فـي حقيقتـه وبحسـب مرمـاه تـدخال هجوميـا      
 ،ال إنضماميا 

أســيس ـتـدخلهما عـلـي ٕ     ذلـك أـنـه وان ـلـم يطلبـا الحـكـم صــراحة لهـمـا بالملكيـة إال أنـهـا مطلوـبـة ضـمنيا بت
 يقضــي بالضــرورة – ـفـي حاـلـة قبوـلـه –كمــا أن الفصــل ـفـي موضــوع هــذا الـتـدخل . ادعائهــا لنفســهما بهــا 

 .بحث ما إذا كانا مالكين للعين محل النزاع من عدمه 
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     ويكــون الحكــم فــي الــدعوى حكمــا لهمــا أو عليهمــا فــي شــأن هــذه الملكيــة فــي مواجهــة الخصــوم فــي 
 ويحـــوز هــــذا القضـــاء ـقـــوة األمـــر المقضــــي بالنســــبة –المـــدعي األصــــلي قبـــل وفاـتـــه   وـمـــنهم -الـــدعوى 

 .للمتدخلين لخصمي الدعوى األصلية 
 )١١٨٩ ص ١٧ السنة ١٩/٥/١٩٦٦نقض (

 )١٨/١٢/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٩٥٦الطعن رقم (
 وترتيبا علي ما سبق -٩

 م قطعي في الدعوى  هو حك٣٠/٤/١٩٩٧وحيث أن الحكم الصادر بوقف الدعوى تعليقا بجلسة 
 )٢٣٧ ص ١٤ مجموعة المكتب الفني السنة ٢١/٣/١٩٦٣نقض (

 )٦٩٨ ص ٢٥ مجموعة المكتب الفني السنة ٧/٤/١٩٧٤نقض (
وحيــث قــام كــال مــن المطـعــون ضــدهما األول والثــاني ســالفي الــذكر بتعجـيــل الــدعوى مــن هــذا الوـقــف  -

 .ما  باعتبار التكييف الصحيح لتدخله–بصفتهما متدخلين هجوميا 

 : مشوبا بعدة عيوب٢٤/٢/٢٠٠٤وحيث صدر الحكم من محكمة أول درجة بجلسة  -

 العيب األول 

 تـدور –لم يتم إعالن ورثة المدعي األصلي بالتعجيل من الوقف واستئناف الخصومة ، رغم أن الـدعوى  
 . مرتبطة بالخصوم األصليين فيها –وجودا أو عدما 

 العيب الثاني 

وســـند قـبــول هـــذا . ألصـــلية ، دون أن يشـــتمل هـــذا الحكـــم عـلــي قـبــول ـتــدخلهما أـنــه قضـــي فـــي اـلــدعوى ا 
 علي الرغم من أن الحكم ينصرف أثره إليهما ) باعتبارهم متدخلين هجوميا(التدخل 

 العيب الثالث 

 أنه قضي في دعوى اإلخالء قبل أن يبت في ادعاء ملكية المتدخلين للعين محل النزاع  
 العيب الرابع 

مدونات الحكم أسماء جميع المطعـون ضـدهم األربعـة بصـفتهم مـدعين فـي الـدعوى األصـلية ، رغـم أنه ورد ب
  وعدم إعالنهم بهذا التعجيل –عدم قيامهم بتعجيل الدعوى من الوقف 

 األـمـر –كمـا لـم يشـير إلـي صــفة المطعـون ضـدهما األول والثـاني باعتبارهمـا مـتـدخلين هجوميـا فـي الـدعوى 
 وهو بيان جوهري يترتب علي إغفاله البطالن . إتصالهما بالخصومة الذي يشكك في حقيقة 

     ولـمـا كاـنـت العـيـوب المشــار إليهــا يترـتـب عليهــا بطــالن الحكــم االبـتـدائي وـقـد اعـتـور الحكــم االســتئنافي جمـيـع 
م هــذه العـيـوب ، ممــا يترـتـب علـيـه بطــالن الحكمــين معــا وهــو بطــالن مــن النظــام العــام ممــا يجــوز التمســك ـبـه أمــا

 .محكمة النقض مما يتعين نقض الحكمين 
 مخالفة حكم حاز قوة األمر المقضي : ثانيا 

 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهـائي أيـا ٢٤٩تجيز المادة  -١
  فصل في نزاع خالفا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم –كانت المحكمة التي أصدرته 
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 .از قوة األمر المقضي وح

     ويصــح الطعــن وفقــا للمــادة المشــار إليهــا حــين يكــون قضــاء الحكــم المطعــون فـيـه قــد نــاقض قضــاءا 
سابقا حاز قوة األمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فـي منطـوق الحكـم السـابق 

ن هـــذا الفصـــل بصـــفة صـــريحة أو ضـــمنية أو ـفــي أســـبابه المرتبطـــة ارتباطـــا وثيـقــا ـبــالمنطوق ، ســـواء أـكــا
حتمـيـة ، ومتــي حــاز الحكــم هــذه الـقـوة فإنــه يمنــع الخصــوم فــي اـلـدعوى الـتـي صــدر فيهــا مــن العــودة إـلـي 
المناقشــة ـفـي المســألة الـتـي فصــل فيهــا ـبـأي دعــوى تالـيـة يـثـار فيهــا الـنـزاع وـلـو بأدـلـة قانونـيـة أو واقعـيـة ـلـم 

 .ولم يبحثها الحكم الصادر فيها يسبق إثارتها في الدعوى األولي أو أثيرت 
وحيث أن المستقر وفقا لما جري به قضاء محكمـة الـنقض أنـه تثبـت الحجيـة للحكـم االبتـدائي إذا أصـبح  -٢

 .نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه بالطرق العادية 

 )٩٣٣ العدد األول صفحة ٢٩ مجموعة األحكام السنة ٣٠/٣/١٩٧٨نقض (
وتكــون الــدعوى .  يجــوز ألحــد الخصــوم أن يجــدد النــزاع بــدعوى مبتــدأة  وأن المقصــود بالحجيــة أنــه ال-

وهــو أمــر يســمو علــي قواعــد النظــام العــام وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء . المبتــدأة غيــر مقبولــة 
 .نفسها 

 )١١٤٣ ص ٣٣ مجموعة األحكام السنة ٣١/٦/١٩٧٣نقض (
التـي . هـذا الشـق قـوة األمـر المقضـي فيـه فحـاز .  كما قضي بأن قبول الحكم االبتـدائي فـي شـق منـه -

 .فإنه يمتنع معه النظر في إبطال شقة اآلخر الذي اقتصر االستئناف عليه . تعلو علي النظام العام 
 )١٠٠٠ صفحة ٢٨ مجموعة الكتب الفني السنة ٢٠/٤/١٩٧٧نقض ( 

 مال القاهرة  مدني كلي ش٩٠لسنة ... وعلي ذلك ولما كان الثابت صدور الحكم في الدعوى رقم  -٣

 بشــراء الطاعنــة الفــيال ٢١/١٢/١٩٨٨المتضــمن القضــاء بصــحة نفــاذ عقــد البيــع االبتــدائي المنعقــد فــي 
 / .......... مثار النزاع من مورث المطعون ضدهم المرحوم 

وأن هــذا الحكــم لــم يســتأنف مــن المطعــون ضــدهما الثالــث والرابــع الــذين كانــا ممثلــين بــذواتهما فــي 
فيها هذا الحكم ومـن ثـم فـإن الحكـم المشـار إليـه قـد صـار إنتهائيـا فيمـا يخـص المطعـون الدعوى الصادر 

 .ضدهما سالفي الذكر حائزا قوة األمر المقضي فيما قضي فيه 

ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بقوة األمر المقضي للحكم المشار إليه لتدفع به دعوى إخالئها من الفيال  -٤
وقـدمت صـورة رسـمية منـه . لحكـم االكـة لنصـف هـذه الفـيال بموجـب هـذا محل النـزاع علـي اعتبـار أنهـا م

 إثباتا لدفعها ودفاعها 

     إال أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظـر وحكـم بـإخالء الطاعنـة مـن الفـيال فإنـه يكـون قـد أخطـأ 
. مقضــي فـي تطبيـق الـقـانون وفصـل فـي الـنـزاع علـي خــالف الحكـم سـالف البـيـان الـذي حـاز ـقـوة األمـر ال

 .ومن ثم يتعين نقضه 
 )٣١/١٢/١٩٩٦ قضائية جلسة ٦٥ لسنة ١٣٧٥الطعن رقم (
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 :انعدام الحكم المطعون فيه : ثالثا 

يترتـب علـي رفـع االسـتئناف نقـل موضـوع النـزاع " حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمـة الـنقض أنـه  -١
تمل عليـه مـن أدلـة وأوجـه دفـاع لتقـول ٕالمحكوم فيه إلـي محكمـة الدرجـة الثانيـة واعـادة طرحـه بكـل مـا يشـ

 .كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية علي السواء 

 )٢٨/٥/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٨٠٦الطعن رقم (
 )٢١/٣/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٤٢٩والطعن رقم (

ة المقدمـة فـي اـلـدعوى ، وأن يجـب علـي محكمـة االسـتئناف أن تعيـد تقـدير األدلـ"  كمـا أن المقـرر أنـه  -
تقول كلمتها فيها وال تحجب نفسها عن ذلك لتنفرد بـه محكمـة أول درجـة وأال تكـون قـد خالفـت األثـر 

كما يتعين عليها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطـاء والقضـاء فـي . الناقل لالستئناف 
 .النزاع علي الوجه الصحيح 

 )٦/٣/١٩٨٨ جلسة  ق٧٥ لسنة ١٧٣١الطعن رقم (
فإنــه بــدوره يـكــون . إذا اعتنــق الحكــم االســتئنافي أســباب الحكــم االبتــدائي المعيــب "  كمــا قضــي بأنــه  -

وقضـي بتأييـد هـذا . فإذا لم يشر إلـي أخـذه بأسـباب الحكـم المسـتأنف . مشوبا بالقصور في التسبيب 
 قاصرا في البيان بما يبطله يكون فإنه .  ولم ينشئ لنفسه في هذا الخصوص أسبابا جديدة –الحكم 

 )٢٢/١٠/١٩٨٦ ق جلسة ٥٦ لسنة ٣٦٧١الطعن رقم (
 مــن قــانون ١٧٨ أن مفــاد نــص المــادة – وعـلـي مــا جــري بــه قضــاء اـلـنقض – كمــا أن المســتقر علـيـه  -

المرافعـات أنـه يجــب أن يشـتمل الحـكـم علـي الحجــج الواقعيـة والقانونـيـة التـي ـقـام عليهـا بـمـا يتـوافر ـبـه 
 ".ٕواال كان قاصرا قصورا يبطله . الحكم المطعون فيه الرقابة علي 

 )١٢/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (
 لما كان ذلك  -٢

وكـــان الحكـــم المطعـــون فـيــه ـقــد قضـــي بتأيـيــد الحكـــم االبـتــدائي المســـتأنف فيمـــا يتعـلــق باـلــدعوى األصـــلية 
ســتئناف ، دون أن يعتـمـد عـلـي أســباب ـبـإخالء الشــركة الطاعـنـة مــن الـفـيال عــين الـنـزاع ورـتـب عـلـي ذـلـك رـفـض اال

كمـا لـم ينشـئ لنفسـه أسـبابا . الحكم االبتدائي ودون أن يشير صراحة إلي أخذه بهـا قوامـا لقضـاءه فـي االسـتئناف 
حتــى تــتمكن محكمــة ! جديــدة فــي شــأن الحكــم فــي موضــوع الــدعوى األصــلية تكــون كافيــة لحمــل قضــاءه فيهــا ؟

حكـام القـانون وكـان موضـوع الـدعوى األصـلية هـو طلـب الحكـم بفسـخ النقض من مراقبـة وصـحة تطبيـق الحكـم أل
 الخــاص بــالفيال محــل النــزاع ، وهــو المؤســس مــن المطعــون ضــدهم علــي ١٥/١٢/١٩٨٢عقــد اإليجــار المــؤرخ 

قد أخطر الشركة الطاعنـة بعـدم تجديـد مـدة العقـد / ............ . اعتبار هذا العقد مفروشا وأن مورثهم المرحوم 
  .٣٠/٤/١٩٨٦هية في والمنت

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الدعوى األصلية ليقول رأيه في طلب اإلخـالء وسـنده 
فــإن . وـلـم يفنــد دفــاع الطاعنــة المبــدي منهــا لمواجهــة هــذه الــدعوى توصــال لوجــه الحــق فيهــا . القــانوني فــي ذلــك 

 باب وال يقدح في ذلك أن يكون الحكم المستأنف الذي الحكم المطعون فيه يكون قد ورد معيبا وخاليا من األس
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 .ما دام لم يأخذ في تأييده بتلك األسباب . في األسباب اأيده و
 )٢٥/١/١٩٣٤ ق جلسة ٣ لسنة ٥٣الطعن رقم (

 الفساد في االستدالل : رابعا 

ها ـمــن إذا بـنــي القاضـــي حكمــه عـلــي واقـعــة استخلصـــ"  مــن المســـتقر علـيــه ـفــي قضـــاء محكمــة اـلــنقض أـنــه  -١
كـــان الحكـــم مشـــوبا بالفســـاد فـــي . أو موجـــود ولكنـــه منـــاقض لمـــا أثبتـــه . مصـــدر ال وجـــود لـــه فـــي األوراق 

 .االستدالل النطوائه علي عيب يمس سالمة االستنباط 

 )٢٥/٦/١٩٧٥ ق جلسة ٤٤ لسنة ٧٠٥الطعن رقم (
 )٢٩/٤/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة ٦٤٧الطعن رقم (

هي في أسبابه للتدليل علي صحة قضـاءه بـرفض اسـتئناف الطـاعن المبنـي ولما كان الحكم المطعون فيه انت -٢
لتملكها التصرف فيها علي الشيوع بناء علـي الحكـم . علي عدم جواز الحكم بإخالئها من الفيال مثار النزاع 

:  مـــدني كـلــي شـــمال فيكـــون لهـــا حـــق حيازتهـــا واالنتـفــاع بهـــا بكاـفــة الوجـــه الـقــول ـبــأن ٩٠لســـنة ...... رـقــم 
لمصـلحة المسـتأنف ضـدهما األول والثـاني .  ق ١١١لسـنة ... و .... ر حكم نهائي في االسـتئنافين صدو(

 مـــن الحكـــم ٧ص ) ينصـــرف إـلــي كامـــل الـفــيال موضـــوع الـتــداعي ألنهمـــا وحـــدهما مالكـــا الرقـبــة...) و (... 
 .المطعون فيه 

 ظاهر البطالن .. وهذا القول فاسد الداللة 

ق المشـــار إليهـمــا تعـلــق بـكــون الـفــيال ١١١لســـنة ..... و ..... ئنافين رقـمــي ألن ـقــوام القضـــاء ـفــي االســـت 
ومـن ثـم . موضوع النزاع مفروشة من عدمه توصال من المحكمة للفصل في الطلبـات المعروضـة عليهـا 

ال يصــح االســتناد إليهمــا للـتـدليل عـلـي ملكـيـة المطـعـون ضــدهما األول والـثـاني ـمـن عدمــه حـيـث أن الـقـول 
فضــال عــن أـنـه ال . ســتئنافية خطــأ ـفـي فـهـم األســاس الـقـانوني الواجــب بـنـاء حكمـهـا علـيـه ـمـن المحكـمـة اال

 :يواجه دفاع الطاعنة في الدعوى ، وذلك لالعتبارات التالية 
 . ألن الحكم الصادر فيهما لم يتعرض لملكية الفيال –أ 

 . بل ولم يكن أيا من االستئنافين المشار إليهما معنيا أصال بذلك -ب 
 ا علي حاجة الدعوى ال يحوز حجية وأن المقرر أن ما يرد في أسباب الحكم زائد –ج 

 )٤١٣ ص ١٦ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٥/٣/١٩٦٥نقض (
 )٨٢٠ صفحة ٢٧ مجموعة أحكام النقض السنة ٣٠/٣/١٩٧٧نقض (

 تبار أن العقد باع.. ٕ واضافة إلي كل ذلك فإن ملكية الفيال مثار النزاع لم يقطع بها علي وجه قاطع -د
عـلــي ـفــرض . المشـــهر ـبــرقم اـلــذي يســـتند إـلــي المطعـــون ضـــدهما األوـلــي والـثــاني إنمـــا ينصـــرف 

  .)وذلك علي النحو الثابت بذلك العقد(صحته إلي األرض دون ما عليها من مبان 
وهــذا الخطـــأ ـفــي االســـتنباط جـــر الحـكــم المطـعــون فـيــه إلــي الخطـــأ ـفــي االســـتدالل حجـبــه عـــن بحـــث دـفــاع  -٣

علــي . ة أمــام محكمــة االســتئناف المبنــي علــي تملكهــا نصــف الفــيال موضــوع النــزاع علــي الشــيوع الطاعنــ
 ـمـدني كـلـي شــمال ٩٠لســنة .. بـمـا قررـتـه ـمـن صــيرورة الحـكـم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رـقـم . وجـهـة الصــحيح 
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ترتـيـب الـقـاهرة إنتهائـيـا بعــدم الطعــن علـيـه مــن المطعــون عليهمــا الثاـلـث والراـبـع ، ومــا ترـتـب عـلـى ذـلـك مــن 
حجية وقوة األمر المقضي لهذا األمر مضمونها تملك الطاعنة لنصف الفيال ومدي أثر ذلك علي الدعوى 

 .ويتعين نقضه . مما يؤدي إلي بطالن الحكم المطعون فيه . وعلي الحكم الصادر فيها .. الماثلة 

 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : خامسا 

العقد شريعة المتعاقدين ، فال يجوز نقضـه أو تعديلـه " المدني علي أن  من القانون ١٤٧/١تنص المادة  
 ".إال باتفاق الطرفين 

إذا كاـنـــت عـبـــارة العـقـــد واضــــحة ، ـفـــال يجــــوز "  ـمـــن ذات الـقـــانون عـلـــي أـنـــه ١٥٠/١كـمـــا ـتـــنص الـمـــادة  
 ".االنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين

الخطـــأ ـفــي تطبـيــق العـقــد يعتـبــر خطـــأ ـفــي " قضـــاء محكـمــة اـلــنقض عـلــي أن كـمــا أن المســـتقر علـيــه ـفــي  
إذ أن العقــد شــريعة المتعاقــدين والخطــأ فــي تطبيــق نصــوص . ويخضــع لرقابــة محكمــة الــنقض . تطبيــق القــانون 

وـلـذلك ـفـإن خــروج الحكــم عــن مقتضــيات . وخطــأ ومخالـفـة لقاعــدة شــرعية . العـقـد خطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون العــام 
 .مما يبطل الحكم . د مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه العقد يع

 )٢٧/١٢/١٩٧٨ قضائية جلسة ٤٧ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (
تكييــف هــذا الفهــم . كمــا أن المســتقر عليــه أن تحصــيل الواقــع فــي الــدعوى مــن ســلطة قاضــي الموضــوع  

 .خضوعه لرقابة محكمة النقض . وتطبيق القانون عليه 
 )٢٤/١/١٩٨١ قضائية جلسة ٥٠ لسنة ١٠٠٧الطعن رقم (

 : تأسيسا علي ما تقدم -٢

  الخاص بالفيال مثار النزاع قد ضمن في البند الخامس منه ١٥/٢/١٩٨٢ولما كان عقد اإليجار المؤرخ  
أتفق الطرفان علـي أن مـدة اإليجـار (حيث جري النص فيه علي أنه .. تحديد مدة العقد ، وسبل تمديد هذه المدة 

 ، وتجـدد لمـدة أو مـدد أخـرى مماثلـة حتـى ٣٠/٤/١٩٨٦ وتنتهي في ١٩٨٢ تبدأ من أول مايو هي أربعة سنوات
مـا لـم تخطـر الشـركة المسـتأجرة المـؤجر برغبتهـا فـي إنهـاء هـذا التعاقـد قبـل نهايـة . نهاية حياة الشـركة المسـتأجرة 

جر في حالة امتداد العقد إلي مـدة المدة األصلية أو المدد التي امتدت إليها بثالثة أشهر علي األقل ويستحق المؤ
مـن هـذه القيمـة عـن كـل مـدة أو مـدد يمتـد إليهـا % ٨أو مدد أخري زيادة في القيمة اإليجارية المتفـق عليهـا بواقـع 

 ".سريان هذا التعاقد 
 وحيث أن مقتضي ما تضمنه البند الخامس من عقد اإليجار المشار إليه 

  .١٩٨٦ ابريل ٣٠ إلي ١٩٨٢أ من أول مايو  أن مدة عقد اإليجار أربعة سنوات تبد-أ
 . وأن المدة المشار إليها تمتد لمدة أو مدد أخرى -ب
 وأن مــا تضــمنه العقــد بخصــوص تحديــد مــدة العقــد عـلـي النحــو اـلـوارد بــه ال يتضــمن ثمــة مخالفــة للقــانون أو -ج

 .النظام العام 
ن قد حـددا سـريانه بمـدة حيـاة المسـتأجر إذا كان الثابت أن المتعاقدي" : حيث قضت محكمة النقض بأنه  

 .، واعتمد الحكم مدة العقد بحياة المستأجر ، فإنه ال يكون قد خالف القانون 
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 )٢٠/٦/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة ٤٩٩الطعن رقم (
وأن مــا ـتــم .  وأن الثابــت أن العقــد تــم برضـــاء الطــرفين ، ولــم يــدع أحـــد بوجــود عيــب قــد شـــاب إرادة المــؤجر -د

ـيـه بالعـقـد ال يتـنـاقض مــع مــا قـيـل ـبـأن المــؤجر كــان ـلـه حــق االنتـفـاع مــدي الحـيـاة عـلـي ـفـرض االتـفـاق عل
 .وهو ما تنكره الطاعنة . صحة ذلك 

  ولما كان ما تقدم -٣

 قد أنتهي إلي أن العقد غير محدد المدة ) ومن قبله الحكم االبتدائي المستأنف(وكان الحكم المطعون فيه  
 ما ورد بالعقد بخصوص مدة العقد وتمديدها ممـا يعـد انحرافـا مـن محكمـة وكان ذلك يتناقض مع صراحة 

مـمـا أهـدر حـق الطاعنـة فـي االســتمرار باالنتفـاع بـالفيال المسـتمد مـن عـقـد . الموضـوع عـن عبـارة العقـد الواضـحة 
ممـا . قـه وهو األمر الذي ترتب عليه مخالفة الحكم المطعون فيه للقـانون والخطـأ فـي تطبي. اإليجار الخاص بها 

 .يتعين نقضه 
 القصور في التسبيب : سادسا 

 ٥٥٨وـقـد بنـيـت المــادة . تـنـاول الفصــل األول ـمـن الـبـاب الـثـاني ـمـن الـقـانون الـمـدني أحـكـام عـقـد اإليجــار  -١
لمســتأجر االنتفــاع بشــيء ااإليجــار عقــد يلتــزم المــؤجر بمقتضــاه أن يمكــن " مــن القــانون المشــار إليــه أن 

 ". معلوم معين مدة معينة لقاء أجر

 مــــن قــــانون المرافعــــات هــــو التــــزام المحكمــــة ببيــــان عناصــــر الــــدعوى ١٧٨ولمــــا كــــان مقتضــــي المــــادة  -٢
ممــا يســتلزم معــه أن يتضــمن الحكــم البياـنـات الجوهرـيـة ـفـي اـلـدعوى المســتمدة مــن وقائعهــا . الموضــوعية 

 .ومن المستندات المقدمة فيها من الخصوم ، ويترتب علي مخالفة ذلك بطالن الحكم 

 وقد قضت محكمة النقض بأنه 

أن يكــون .  مرافعــات ١٧٨إعمــاال بالمــادة . العتـبـار البـيـان جوهرـيـا يترتــب عـلـي إغفاـلـه بطــالن الحكــم "  
لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتبـاره حلقـة مـن حلقاتهـا قـام بـين الطـرفين نـزاع . ذكره ضروريا للفصل في الدعوى 

 .بشأنه 
 ).٧/٣/١٩٧٩ة  ق جلس٤٨ لسنة ٢٩الطعن رقم (

 . إغفال القاضي اإلطالع علي ورقة المطعون عليها بالتزوير " وقضي بأن  -

عــدم إطــالع . إذ هــي صــميم الخصــومة ومــدارها . ممــا يعيــب الحكــم الصــادر بشــأن هــذه الورقــة ويبطـلـه 
 .المحكمة عليها يبطل الحكم 

 )٦٩١ ص ١٢٨ رقم ٣٠ المكتب الفني لسنة ١/٣/١٩٧٩نقض (
  تقدم  لما كان ما-٣

 قد جاء خاليا مما يفيد إطالع المحكمة علي – وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم االبتدائي المستأنف -أ
ليسـتظهر ـتـوافر . أو قائمـة المنقـوالت المرفقـة بـه .  موضـوع الـدعوى ١٥/٢/١٩٨٢عقـد اإليجـار المـؤرخ 

مكــن لمحكمــة ي حـتـى – وذـلـك –بـيـق أرـكـان وكـنـه هــذا العـقـد حـتـى يطـبـق علـيـه ـنـص الـقـانون الواجــب التط
 .النقض أن تراقب صحة وسالمة التطبيق للقانون 
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مما يفيد إطالع المحكمة علي التنبيه .  ومن قبله الحكم االبتدائي المستأنف – كما خال الحكم للمطعون فيه -ب
ـثـره ـفـي ـبـاإلخالء المرســل مــن المــؤجر للطاعـنـة ، حـتـى يعمــل أـثـره عـلـي وـقـائع اـلـدعوى وليســتظهر مــدي أ

وفق أحكام القـانون الواجـب التطبيـق والـذي تخضـع فيـه المحكمـة . اعتبار عقد اإليجار منتهيا من عدمه 
 أيضا لرقابة محكمة النقض 

      وال يكفــي عوضــا عــن إغفــال المحكمــة مــا تقــدم ذكــره مــن قصــور مــا ورد بطلبــات ودفــاع الخصــوم  
ســباغ التكييــف القــانوني الصــحيح علــي واقـعــة ومــذكراتهم ، حيــث أن قاضــي الموضــوع هــو المنــوط ـبــه إ

وذلــك . الــدعوى وطلبــات الخصــوم فيهــا ، دون التقيــد بطلبــاتهم ، توصــال إلعمــال أحكــام القــانون عليهــا 
 .حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة وسالمة الحكم من الناحية القانونية 

  كما وأنه إضافة لما تقدم -٤

 – قــد قضــي بــإخالء الطاعنــة مــن عــين النــزاع – ومــن قبلــه المســتأنف –متــى كــان الحكــم المطعــون بــه  
 ق ، باعتبـار العقـد مفروشـا ممـا مفـاده أن ١١١لسـنة .. و .. ملتزما في ذلـك سـبق الحكـم فـي االسـتئنافين رقمـي 

 الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكـم الصـادر فـي االسـتئنافين المشـار إليهمـا قـد فصـل فـي مسـألة أساسـية بـين
 .مما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضاءه . ين ويحوز قوة الشيء المحكوم به يالدعو

 إال أن هذا الحكم قد أغفل أمرين جوهرين 

 الدعوى المحكوم فيها باالسـتئنافين –أنه لم يبين ما هي المسألة األساسية المشتركة بين الدعوتين  :األمر األول 
 .والدعوى الماثلة 

 موضـوع الـدعوى الماثلـة بقضـاء ١٥/٢/١٩٨٢أنه لم يتعرض لمسألة انتهاء عقـد اإليجـار المـؤرخ : األمر الثاني 
 .مسبب مستمد من عناصر الدعوى 

ولمــا كــان إغفــال مــا تقــدم ذكــره مــن بيانــات جوهريــة وعناصــر الــدعوى الموضــوعية إضــافة إلــي مخالفتــه  
 .ضه مما يبطل الحكم ويتعين نق. القانون ، يعد قصورا في البيان 

 الخطأ في اإلسناد: سابعا 

  من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض -١

أن القضـاء بصــحة العـقـد يتضــمن حتـمـا أـنـه صــحيح ومـن شــأنه نـقـل الملكـيـة وـمـانع للخصــوم ـفـي اـلـدعوى  
التي صدر فيها من العودة للمناقشة في هذه المسألة فـي أيـة دعـوى تاليـة ولـو بأدلـة قانونيـة أو واقعيـة لـم 

 .إثارتها في الدعوى األولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها يسبق 
 )٤٨٦ ص ١٧ مجموعة أحكام النقض لسنة ١/٣/١٩٩٦نقض (

وأن ثبــوت شــراء المســتأجر جــزء مــن العقــار فقــد اتحــدت ذمتــه باجتمــاع صــفتي المســتأجر والمــؤجر فيــه  
 .بصرف النظر عن بحث انتقال الملكية 

 )١٢٥ ص ٤ية مجموعة أحكام النقض لسنة  قضائ٢١ لسنة ٢٩٤نقض (
 مثــار – ولمــا كانــت الطاعنــة قــد دفعــت دعــوى اإلخــالء أمــام محكمــة االســتئناف بملكيتهــا لنصــف الفــيال -٢

 .ومن بعده ورثته المطعون ضدهم / .......... النزاع علي الشيوع بينها وبين المؤجر المرحوم 
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 المحكوم بصحته ونفاذه بالحكم الصـاد ٢١/١٢/١٩٩٨ في      مستنده في ذلك إلي عقد شرائها المنعقد 
عـلـي نحــو ـمـا بيـنـا ( ـمـدني كـلـي شــمال الـقـاهرة الحــائز لـقـوة األـمـر المقضــي ٩٠لســنة ... ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

 ).تفصيلها بالسبب األول من أسباب هذا الطعن 
مــا ال يجــوز معــه      ومــا ترـتـب عـلـي ذـلـك مــن اتحــاد ذمتهــا باجتمــاع صــفتي المســتأجر والمــؤجر فيهــا م 

الحكــم بإخالئهــا كمــا أن ذلــك ينفــي عنهــا وضــع اليــد علــي هــذه الفــيال بصــفتها مغتصــبة حيــث تــوافر لهــا 
 .السند القانوني الصحيح في وضع اليد 

وحيث خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بتأييد الحكـم المسـتأنف فيمـا قضـي بـه مـن إخـالء  -٣
ي تكييف خاطيء لمـا صـارت عليـه العالقـة القانونيـة بـين طرفـي الـدعوى  بناء عل–الطاعنة لعين النزاع 

 المقـدم ضـمن أوراق الـدعوى مخالفـا – مـدني كلـي شـمال القـاهرة ٩٠لسـنة .... ، بعد صدور الحكـم رقـم 
بــذلك الثابــت بــاألوراق ومهــدرا قــوة األمــر المقضــي للحكــم المشــار إليــه ممــا جــره إلــي الخطــأ فــي تطبيــق 

 نقضه القانون ويتعين 

 في الشق المستعجل بوقف التنفيذ : ثامنا 

 يجــوز لمحكمــة اـلـنقض أن تــأمر بوقــف " مــن قــانون المرافعــات تــنص عـلـي انــه ٢٥١/٢حيــث أن المــادة  
 " .تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

 مســـاهمة وتســـاهم الدوـلــة بنصـــيب فـــي رأس المـــال ولهـــا بـــاع طويـــل ولمـــا كانـــت الشـــركة الطاعنـــة شـــركة 
بالسوق المصري وسمعتها تشهد علي ذلك وبها من العمال ما يزيد علي ألف وخمسمائة عامل ولكـل عامـل أسـرة 

 .يعولها ، وفي طرد الشركة من الفيال تشريد لكل هذه األسر 
علـي الشـيوع مـن الفـيال محـل الحكـم بـاإلخالء وقـد كما أن الطاعنة قـد تـوافر لهـا سـند قـانوني بتملـك جـزء  

 .ٕقامت بعرض الثمن وايداع قيمته لحساب ورثة البائع 
 وحـتـى ١٩٨٦كمــا أنهــا تســدد اإليجــار الســنوي بانتظــام مـنـذ بداـيـة تـبـادل اـلـدعاوى ـبـين الطــرفين مـنـذ عــام  

 .اآلن للمؤجر ومن بعده ورثته 
ه خطــر جســيم عـلـي أمــوال المســتثمرين والبـنـوك الوطنـيـة ٕواـنـه ـفـي تنفـيـذ الحكــم قـبـل الفصــل ـفـي الطعــن فـيـ 

 .المساهمة فيها يتعذر تداركه ، وأن نقض الحكم المطعون فيه هو الراجح بناء علي ما ورد بأسباب هذا الطعن 
لذلك نطلب الحكم في الشق المسـتعجل بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه مؤقتـا لحـين الفصـل فـي الطعـن  
 .بالنقض 

 لك بناء علي ذ

 نطلب الحكم 

 بقبول الطعن شكال : أوال 
 .وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن : ثانيا 
 وكيل الشركة الطاعنة          ٕوفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والغاؤه أو اإلحالة : ثالثا 
 مي بالنقض المحا                                   
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 اسم الشعب ب
 محكمة النقض
 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة   عبد العال السمان / برئاسة السيد المستشار 

 مصطفي مرزوق   و  جرجس عدلي/ وعضوية السادة المستشارين 
 سالم سرور   و  صالح الجبالي    

        نواب رئيس المحكمة  
 .محمد رجاء / وبحضور رئيس النيابة السيد 

 .أحمد مصطفي النقيب / وأمين السر السيد 
 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 

  .٢٠٠٩ من أبريل سنة ٧ هـ الموافق ١٤٣٠ من ربيع الثاني لسنة ١٢في يوم الثالثاء الموافق 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٦٦لسنة .. …لمحكمة برقم في الطعن المقيد في جدول ا
 المرفوع من 

 ……… شركة مساهمة مصرية ويمثلها السيد رئيس مجلس اإلدارة بصفته ومقرها …………شركة 
 " .المحامي " شوقي السيد / حضر عنها األستاذ 

 ضـد
 ..……………/  السيد -١
 ..……………/  السيد -٢

 …………………يقيمان و 
 لم يحضر عنها أحد 

 الوقائع 
 طـعـــــن بطريـــــق الـــــنقض ـفـــــي حكـــــم محكمـــــة اســــــتئناف القـــــاهرة الصـــــادر بـتـــــاريخ ٩/٦/١٩٩٦فـــــي يـــــوم  

 وذلك بصحيفة طلبت فيهـا الطاعنـة الحكـم بقبـول الطعـن – ق ١١٢لسنة . … في االستئناف رقم ١٧/٤/١٩٩٦
ٕشكال وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعـون فيـه واحالـة القضـية إلـي محكمـة اسـتئناف القـاهرة وذلـك للفصـل فيهـا 

 . جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف واألتعاب من
 .وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة 

 . أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ٢٧/٦/١٩٩٦وفي 
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكال وفي الموضوع برفضه 

 فة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره  عرض الطعن علي المحكمة في غر١٦/١٢/٢٠٠٨وبجلسة 
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 وبهـــا ســـمعت اـلــدعوى أمـــام هـــذه اـلــدائرة عـلــي مـــا هـــو مـبــين بمحضـــر الجلســـة حـيــث صـــمم ١٧/٢/٢٠٠٩جلســـة 
 .محامي الطاعنة والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم

 المحكمة 
 ناـئـب –جــرجس عــدلي / التقرـيـر اـلـذي ـتـاله الســيد المستشــار المـقـرر بعــد اإلطــالع عـلـي األوراق وســماع  

 . والمرافعة وبعد المداولة –رئيس المحكمة 
 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصــل ـفـي أن الطاعـنـة – عـلـي مــا يـبـين مــن الحكــم المطعــون فـيـه وســائر األوراق –وحـيـث إن الوـقـائع  

ـمـدني محكمـة شــمال القـاهرة االبتدائـيـة علـي المطـعـون ضـدهما ومورثهـمـا  ١٩٩٠لسـنة …… أقامـت الـدعوى رـقـم 
 طبقا لسعره السـائد فـي تلـك ١٥/٢/١٩٨٢بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة العقار محل عقد اإليجار المؤرخ 

 مقابـل الـثمن الـذي ٢١/١٢/١٩٨٨ وبصحة ونفاذ العقـد لمـؤرخ ٢١/١٢/١٩٨٨سنويا حتى % ٢ٕالتاريخ واضافة 
 أهل الخبرة وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد اإليجار سالف الذكر استأجرت من مورث المطعـون ضـدهما يحدده

العقــار المبــين بالصــحيفة واـلـذي تضــمن وعــدا ببيعــه لهــا بــالمبلغ الــذي تقدمــه أحــد المكاتــب المتخصصــة بالتقــدير 
رغبتها في الشراء وتحلل المـورث مـن ٕعن كل سنة تزيد عن سنة التقدير واذ أبدت % ٢مضافا إليه نسبة مقدارها 

للحكـم عليهمـا بـذات … و … التزامه أقامت الدعوى ثـم تصـحيح شـكل الـدعوى بإدخـال بـاقي ورثـة المـورث وهمـا 
لســـنة .. …الطلبـــات ، نـــدبت المحكمـــة خبيـــرا وبعـــد أن أودع تقريـــره دفعـــت الطاعنـــة بصـــورة العقـــد المشـــهر بـــرقم 

مـورث للمطـعـون ضــدهما عـن حــق ملكيـة العـقـار واحتفاظـه بحــق المنفـعـة  شـمال الـقـاهرة المتضـمن تـنـازل ال١٩٨٧
مــدي حياـتـه ، أحاـلـت المحكمــة اـلـدعوى إـلـي التحقـيـق وبعــد أن اســتمعت لشــاهدي الطاعـنـة حكمــت بصــورية العـقـد 

 ، اســتأنف ٢١/١٢/١٠٨٨ شــمال القــاهرة وبصــحة ونفــاذ عقــد البيــع المنعقــد فــي ١٩٨٧لســنة … المســجل بــرقم 
 ق ، أحاـلـت المحكمــة ١١٢لســنة …… هــذا الحكــم ـلـدي محكمــة اســتئناف الـقـاهرة باالســتئناف المطـعـون ضــدهما 

االســتئناف إـلـي التحقـيـق وبعــد ســماع شــاهدي الطاعـنـة قضــت بإلغــاء الحكــم المســتأنف وـبـرفض اـلـدعوى ، طعـنـت 
ض الطعـن الطاعنة في هذا الحكم بطريق الـنقض ، وأودعـت النيابـة مـذكرة أبـدت فيهـا الـرأي بـرفض الطعـن ، عـر

 .علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلـك تقـول إن  

لمطعــون الحكــم االبتــدائي صــدر فــي موضــوع ال يقبــل التجزئــة هــو صــورية العقــد المســجل الصــادر مــن مــورث ا
فــي االســتئناف .. …و . …ٕضــدهما لهــا فــي مواجهــة الورثــة جميعــا واذ لــم يختصــم المطعــون ضــدهما كــل مــن 

المرفوع منهما ولم تأمر المحكمة باختصـامهما فإنهـا تكـون قـد خالفـت قاعـدة قانونيـة إجرائيـة متعلقـة بالنظـام العـام 
  .مما يبطل الحكم

كانـت الطاعنـة قـد وجهـت دفعهـا بصـورية عقـد البيـع الصـادر وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنـه لمـا  
 –ـمـن مــورث المطـعـون ضــدهما لهــا وصــدر الحكــم االبـتـدائي مـقـررا قـبـول هــذا اـلـدفع ـفـي مواجـهـة الخصــوم جميعــا 

 وكـان موضـوع الصــورية بهـذا الوضـع      الطـعـن مـن المحكـوم عـلـيهم فيـه أو قبـل الحـكـم أن -… و … ومـنهم 
طعن المرفوع في الميعاد من  في طلباته فإن لم يفعل أمـرت المحكمـة الطـاعن باختصـامه يطعن في أثناء نظر ال
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محكومـا عليهمـا مـع . …و .. …لمـا كـان ذلـك ، وكـان .  من قانون المرافعات ٢١٨عمال بما تقضي فيه المادة 
تصــما المحكــوم المطـعـون ضــدهما بصــورية عـقـد البـيـع الصــادر ـمـن مــورثهم لآلخــرين الـلـذين اســتأنفا الحـكـم وـلـم يخ

ٕعليهمـــا ســـالفي الـــذكر فـــي االســـتئناف واذ قبلـــت المحكمـــة االســـتئناف شـــكال ولـــم تـــأمر باختصـــامهما فـــإن الحكـــم 
المطعون فيه يكون باطال لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقـة بالنظـام العـام بمـا يوجـب نقضـه لهـذا السـبب دون حاجـة 

 .الة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض واإلح
 لذلك 

نقضــت المحكمــة الحكــم المطعــون فيــه وأحالــت القضــية إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة وألزمــت المطعــون  
 ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 أمين السر                               نائب رئيس المحكمة 
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 عبد المالك عوض اهللا                        

 بالنقض المحامي                                     

 سمير فهمي                      

 العاليباالستئناف                                                        

 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية 

 صحيفة طعن بالنقض
 

  .١٤/٦/٢٠٠٧أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض اليوم الخميس الموافق  -

 . ق ٧٧لسنة ....... حيث قيدت بجدول المحكمة برقم  -

 ٢٣٩٨٦طاقــة نقابــة المحــامين ب(عبــد المــالك عــوض اهللا مبــارك المحــامي بــالنقض / مــن الســيد األســتاذ  -
 . قسم الظاهر بالقاهرة – شارع رمسيس ٢٠٥نقض ومكتبة 

وذـلـــك .................. مصــــري ، مســــلم ، محاســــب ، مـقـــيم / ............ بصــــفته وكــــيال عــــن الســــيد  -
  توثيق القبة ٢٠٠٧لسنة .... رقم ) المودع(بالتوكيل الخاص 

 )طاعن/ ستأنف م/ مدعي عليه   (                     
 ...................المقيم / ................... السيد  -١

 ) مطعون عليه/ مستأنف / مدعي                      (                 
 ...................المقيم / ................... السيد  -٢

 ) طعون عليهم/ مستأنف / مدعي                                            (   
 ...................المقيم / ................... السيد  -٣

 ) مطعون عليه/ مستأنف / مدعي                                      (        
 ...................المقيم بصفته  / ................... السيد  -٤

 ) مطعون عليه/ مستأنف / مدعي     (                                 
 ذلك طعنا 

 بطريق النقض في حكم محكمة استئناف شمال القاهرة 
  ق ١٠لسنة ....... عقود رقم ... الدائرة 

  والذي قضي٣٠/٥/٢٠٠٧الصادر بجلسة 
 بقبول االستئنافين شكال 

 وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف 
 مدني ... رة وكان حكم محكمة شمال القاهرة االبتدائية الدائ

 ٢٥/٧/٢٠٠٦ مدني الصادر بجلسة ٢٠٠٣لسنة ... المستأنف برقم 
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 قد قضي بإلزام المدعي عليهما بتسليم المدعي الشقة المبينة الحدود 
  ٣١/١٠/١٩٩٩والمعالم والمساحة بالعقد المؤرخ 

 الوقائع 
هـــا فـــي أن المـــدعي عـــرض لوقـــائع النـــزاع ونوجزنبإيجـــاز الزم لطـــرح أســـباب الطعـــن فـــي الحكـــم الطعـــين  

عقــدها بــداءة أمــام محكمــة شــمال القــاهرة االبتدائيــة بطلــب الحكــم بــإلزام المــدعي عليهمــا ) المطعــون عليــه األول(
 والكائـنـة بالـدور الســابع مـن العـقـار رـقـم ٣١/١٠/١٩٩٩األول والثـاني بتســليمه الشـقة موضــوع عقـد البـيـع المحـرر 

 باعـــا لـــه الشـــقة نظيـــر ثمـــن قـــدره ٣/١٠/١٩٩٩محـــرر بتـــاريخ وعـلــي زعـــم أنـــه بموجـــب عقـــد بيـــع ............. 
 .دفعت بالكامل وقت تحرير عقد البيع ) مائه وخمسون ألف جنيه( جنيه ١٥٠٠٠٠
صــحة توقيــع كلــي ..... لســنة ......  أنــه عقــد الــدعوى رقــم – أمــام محكمــة أول درجــة -وأكــد المــدعي  

 إال أنهما لم يقومـا بتسـليم الشـقة ٢٢/١٠/٢٠٠١ما بجلسة جنوب القاهرة وأقر المدعي عليهما فيها بصحة توقيعه
 .له 

وباشـر ..  بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ٣١/٣/٢٠٠٤ومحكمة أول درجة قضت بجلسة  
 :الخبير المأمورية وأودع تقريره انتهي فيه إلي نتيجة مؤداها 

 من األقوال والمستندات يتضح لنا اآلتي 
قســم حــدائق القبــة وحــدت ..........  بالــدور الســابع فــوق األرضــي بالعقــار ٧الشــقة رقــم عــين النــزاع هــي  -

 ٥وهــــي بالحــــدود والمـعـــالم الموضــــحة ببـنـــد المعايـنـــة ص / ........ بالطبيـعـــة وضــــع ـيـــد وحـيـــازة المــــدعو 
 .والمذكور غير ممثل في دعوانا الماثلة 

ـمــن المـــدعي عليهمـــا األول ........ /  اشـــتري المـــدعي ٣١/١٠/١٩٩٩بموجـــب عـقــد بـيــع ابـتــدائي مـــؤرخ  -
مــا هــو شــقة النــزاع نظيــر ثمــن إجمــالي قــدره مائــه وخمســون ألــف جنيــه ورد ....... و / ........ والثــاني 

بالعقد أنها مسددة بالكامل علي أن يتم تسليمه العين بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ العقد أي فـي 
١/٥/٢٠٠١.  

 جـنـوب الـقـاهرة ٢٠٠٠لســنة ...  توقـيـع عـلـي العـقـد ـفـي اـلـدعوى رـقـم وـقـد حصــل المــدعي عـلـي حكــم صــحة -
ٕ وبحضـــور الـمــدعي عليهمــا بالجلســـة واقرارهـمــا بالعقــد إال أن الـمــدعي علـيــه األول ٢٢/١٠/٢٠٠١بجلســة 

 .أضاف أن باقي ثمن العقد لم يسدد 

وحاليـا هـو .... /. قام المـدعي عليـه األول ببيـع ذات الشـقة محـل النـزاع إلـي المـدعو١٥/٤/٢٠٠٤بتاريخ  -
 عة وكالمبين بالبند األول عاليه واضع اليد علي الشقة محل النزاع حسبما تبين لنا من المعاينة علي الطبي

ـقــرر وكـيــل المـــدعي علـيــه األول أن المـــدعي ـقــام ـبــإقراض المـــدعي علـيــه األول والـثــاني مبـلــغ وـقــدره مائـــه  -
 عـن ثـالث شـقق بالعقـار ٣١/١٠/١٩٩٩ وخمسة وتسعون ألف جنيه وتحرر عنهما ثالث عقود بيع مؤرخ

ـبـــاألدوار الســــادس والســــابع والـثـــامن وأن هــــذه العـقـــود حــــررت ضــــمانا لـلـــدين فـقـــد بإجـمـــالي مبـلـــغ أربعماـئـــة 
 .وخمسون ألف جنيه وقد أنكر المدعي ذلك ولهيئة المحكمة الرأي في هذا الشأن 

 .. ا بتسليم المدعي الشقة  بإلزام المدعي عليهم٢٥/٧/٢٠٠٦ٕواذ صدر حكم محكمة أول درجة بجلسة 
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 :فلم يرتضيه كل من 
 . ق ١٠لسنة ....... فقرر بالطعن فيه باالستئناف رقم : ............ الطاعن 

 . ق ١٠لسنة ....... فقرر بالطعن فيه باالستئناف رقم  : ............ المدعي عليه األول 
ين الطعنـين بعـد ضـمهما ، معيبـا لألسـباب قدر الحكم الطعين من محكمة استئناف شـمال القـاهرة فـي هـذ 
 :التالية 

 أسباب الطعن 
 الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره : السبب األول 

من المقرر بقضاء النقض أن عقد البيع العرفـي ال ينقـل إلـي المشـتري ملكيـة العقـار المبـاع إال بالتسـجيل  
 .لك البائع فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي لعقار علي م

 )٢٠/١٢/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٦٨٧الطعن رقم (
ومــن المقــرر بقضــاء الــنقض أن تنظــيم الشــهر العقــاري يتطلــب إلمكــان نقــل الملكيــة مــن وجــوب تســجيل  

 .البيع فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب علي مجري العقد بل متراخيا إلي ما بعد حصول التسجيل
 )٢٤/٤/١٩٨٤لسة  ق ج٥٠ لسنة ٩١٢الطعن رقم (

ومتى تعادلت سـندات المشـترين لعقـار واحـد بـأن كـان عقـد شـراء كـل منهمـا لـه ابتـدائيا فـإن تسـلم أحـدهما  
 .العقار ال يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمه للمشتري األخر إال بعد تسجيل عقده بثبوت األفضلية 

 )١٧/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ٧٣٢الطعن رقم (
يكــون التســليم بوضــع البـيـع تحــت تصــرف "  مــن الـقـانون المــدني أـنـه ٤٣٥رر قانوـنـا وـفـق المــادة مــن المـقـ 

المشــتري بحيــث يــتمكن مــن حيازتــه واالنتفــاع بــه دون عــائق وـلـو لــم يســتول عليــه اســتيالء ماديــا مــادام البــائع قــد 
 ".أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي ال تنتقـل بـه ملكيـة العقـار إلـي المشـتري ، وال ينشـئ  
وي التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بـالحقوق وااللتزامـات الناشـئة عـن س

ة التي لم تنتقل إليه بعد ، إذ هـي ال تنتقـل هذا العقد ، فال يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقده الملكي
 .إال بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصاد بصحته ونفاذه أو التأشير به علي هامش تسجيل صحيفة الدعوى 

ومن مقتضي ذلك جميعه أن العالقة التعاقدية المزعومة بين المطعون ضده األول والثاني والثالث طـوت  
 في حقيقتها 

 .لتي يسترها عالقة البيع  عالقة القرض وا -

 . اإلخالل بشرط التسليم  -

بالنســبة لعالـقـة ويكشـف ذـلـك مـا أثبـتـه المطعـون ضــدهم أمـام الخبـيـر وأمـام محكـمـة أول درجـة حـيـث ثبـت  
 القرض والتي يسترها عالقة البيع

 أكد المطعون ضدهم الثالثة األول بأن عالقتهم نشأت علي عقد قرض تحرر بشأنه ثالثة عقود بيع  
 :لثالث شقق 
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 واغفل الحكم الطعين ما ستره عقد البيع لهذه الشقق بإخفائه 
 عالقة القرض التي جمعتهم ليكون عقد البيع عقد صوريا 

أن عقد البيع نشأ ) ٦/٦/٢٠٠٥حافظتهم لجلسة ( لقد تأكد من أعمال الخبير والمستندات المقدمة أمامه  
 .ليستر عقد القرض 

الطرفان علي إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العالقة بينهمـا أي بقصد بالصورية أن يتفق  
أن الصورية تتضـمن وجـود اتفـاق خفـي يـزدوج باالتفـاق الظـاهر ليعـدم أو يغيـر أو ينقـل أثـاره ويسـتفاد مـن تعريـف 

 واحـد الصورية وجود عقدين عقد ظاهر وعقد مستتر وباإلطالع علي أوراق الدعوى نجد أنها ال تحوي سـوي عقـد
ٕظاهر بحكم العالقة التعاقدية ذلك أن الصورية والطعن فيها يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وازالـة 
كـــل أثـــر ـلــه وصـــحة العقـــد المســـتتر فـلــو ســـلمنا جـــدال بصـــورية عقـــد البيـــع الصـــادر باســـم المطعـــون ضـــده األول 

 .عن أي عالقة للمدعي عليه بالتملك ألصبحت العين ملك البائع السابق ، وال صفة أو ظهور أو دليل 
 وقد ذهبت محكمة النقض في هذا الصدد 

إذا كانت الصورية تفترض وجود تصرف ظاهر وأخر مستتر لمحوه أو تعديلـه فـال توجـد الصـورية إال إذا  
ٕكانـت إرادة الطـرفين لـم تتصـرف فـي أي وقـت انصـرافا جـديا إلـي التصـرف الظـاهر وانمـا كانـت متجهـة مـن ـبـادئ 

مر إلي محو أثاره أو التعديل فيها وأن الزم ذلك أن يكون كـل مـن التصـرفين متعاصـرين ولـو لـم يحـرر التفـاق األ
المستتر إال فـي وقـت الحـق أمـا إذا أبـرم الطرفـان عقـد جديـدا ثـم اتفقـا بعـد ذلـك علـي العـدول عنـه أو التعـديل فيـه 

 .فإن ذلك يعتبر اتفاقا جديدا ال تتحقق به الصورية 
 )٦٥٨ – ٢٥ - م نقض - ٩/٤/١٩٧٤(

 بالنسبة لشروط التسليم 
ٕواذ لجــأ المطعــون ضــده األول للتــداعي بطـلـب التســليم ضــد المطعــون ضــدهما الثــاني والثاـلـث وجــاء هــذا  

 الطلب أيضا مخالفا للقانون والتفتت المحكمة عن ما شأنه حكمها من خطأ في تطبيق القانون وتفسيره
 والمحــرر ٣١/١٠/١٩٩٩المطـعـون ضـده األول والـمـؤرخ ) المـدعي(د حيـث أن الثاـبـت مـن عـقـد البيـع ســن 

 بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث 
 ).البند الثاني( قيراط مشاعا في األرض ١ر٧أن التعامل علي حصة : أوال 
 ).البند الخامس(يتبع التعامل الشقة الكائنة بالدور السابع بعد إنشائها : ثانيا 
إذا لم يسلم الطرف الثاني الوحدة المخصصة له في الموعد المذكور فإنه يلتزم فورا ف األول بأنه يقر الطر: ثالثا 

 .برد جميع المبالغ التي سبق وتسلمها من الطرف الثاني 
وجــاء هـــذا الشــرط قاطـعــا باتفــاق ال خـــالف عليــه مؤكـــدا علــي أن األـثــر المباشــر لعـقــد البيــع ـمــن وجـــوب  

 .طرفين ليكون قاصرا علي رد جميع المبالغ التسليم قد انهار باتفاق ال
 .وجاء الحكم الطعين ليلتفت عن مضمون ذلك بما شأنه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره  

 الفساد في االستدالل : السبب الثاني 
  ق من حيث موضوعه علي سند من ١٠لسنة ... ارتكن الحكم الطعين في رفضه لطعن الطالب رقم  
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 :القول 
أـنـه لمــا ـكـان ذـلـك وـكـان الثاـبـت مــن أوراق اـلـدعوى أن المســتأنف يحـمـل عـقـد شــراء الشــقة موضــوع وحـيـث  

 كـمـا أن المســتأنف علـيهم ـفـي االســتئناف المنضــم يحـمـل عقـد شــراء ـلـذات شــقة ـمـن – ١٥/٤/٢٠٠٤النـزاع ـمـؤرخ 
ـكـن إذا ـكـان  وـكـال العقـدين ـلـم يســجل ولـكـل مشــتري أن يطلـب تســليم المبـيـع ول٣١/١٠/١٩٩٩نفـس الماـلـك ـمـؤرخ 

احدهما قد سبق وتسلم العقار المبيع من البائع له تنفيذا اللتزامات الشخصية التي يرتبها العقـد فإنـه ال يجـوز نـزع 
 ).العين من تحت يده وتسليمها إلي المشتري األخر إال بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له

 أن المشـتري المسـتأنف فـي – ١٥/٤/٢٠٠٤وحيـث أنـه لمـا كـان ذلـك فـإن الثابـت مـن عقـد البيـع المـؤرخ  
االستئناف األصلي لم يتسلم عين النزاع ألن الثابت مـن البنـد الخـامس مـن هـذا العقـد أن التسـليم يكـون بعـد سـداد 

لـم يسـدد بعـد ألن ثمـن الشـقة المبيعـة مائـه ) مائـه وخمسـة ألـف جنيـه( ألـف جنيـه ١٠٥كامل الثمن والبـاقي وقـدره 
دد منهــا فـقـط مبـلـغ ثالـثـون أـلـف جنـيـه عـنـد التوقـيـع عـلـي العـقـد ، وـفـي حاـلـة التســليم خمســة وثالـثـون أـلـف جنـيـه ســ

يحرر محضر تسليم من صورتين ولم يقدم المستأنف محضر التسليم أو ما يفيد أنه سدد باقي الـثمن الـذي يؤهلـه 
 .الستالم المبيع 

تســليم الشــقة المبيعــة حتــى وهــذا فــي تقريــر المحكمــة لــيس بكــافي للداللــة علــي أنــه ســبق بعقــده الالحــق و 
 ).الزال ممكنا(إذ أن التسليم ) أي تنفيذ التزامات البائع عينا(يمتنع معه علي المشتري األول المطالبة بالتسليم 

وكــــان مــــا ذهـبـــت إلـيـــه المحكمــــة ـقـــد خــــالف الثاـبـــت ـبـــاألوراق خاصــــة حافظــــة الطاـلـــب المودعــــة بجلســــة  
  حيث طوت هذه الحافظة ٢١/١٢/٢٠٠٥

 والمشـــمول بحكـــم صـــحة توقيـــع فـــي ١٤/٥/٢٠٠٤د بيـــع الشـــقة موضـــوع النـــزاع المـــؤرخ صـــورة مـــن عقـــ -١
 . مدني كلي شمال ٢٠٠٥لسنة ...... الدعوى رقم 

 ثابت منه 
  .................... بالدور السابع بالمنزل رقم ٧علي الشقة السكنية ) البند األول (:التعامل 
 . سهم ١٣قدرها ) البند الثاني(حصة في األرض واألجزاء المشتركة : يتبعها 
حــال وقــد دفــع الطــرف الثــاني الــثمن بالكامــل  جنيــه ١٣٥٠٠٠تــم البيــع بــثمن إجمــالي ) البنــد الخــامس : (الــثمن 

 .التوقيع علي هذا العقد بموجب مخالصة نهائية موقع عليها من الطرف األول 
ي التصـرف فـي الشـقة محـل العقـد تصـرف وبمجرد التوقيع علي هذا العقد يحق للطـرف الثـاني المشـتر:  وأضاف 

 .المالك في أمالكهم دون منازعة من أي جهة كانت 
يعــد التوقيــع عـلـي هــذا العقــد بمثابــة مخالصــة نهائيــة وال يـلـزم الطــرف ) البنــد الحــادي عشــر (:المخالصــة النهائيــة 

 الشـقة وكـان العقـد الثاني المشتري بدفع أي مبالغ تطالب منه بعد التوقيع علي هذا العقد فيما يخص عن
المــودع أمــام محكمــة أول درجــة وثــان درجــة بالحافظــة المشــار إليهــا قاطعــا بســداد كامــل اـلـثمن وباســتالم 

 الـذي اسـتند إليـه الحكـم ١٥/٤/٢٠٠٤ وكـان العقـد المـؤرخ – ولم يجحده أيـا مـن أطـراف النـزاع -الوحدة 
ألول قام أساسا للتعامل علـي بيـع حصـة الطعين هو مجرد وعد بالبيع فقط كما وأن عقد المطعون عليه ا

 .دفوعا كامل ثمنهامفي األرض ويتبعها شقة التداعي بينما تعامل الطاعن مباشرة علي شقة التداعي 
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 صورة من إيصال سداد قيمة تركيب تليفون  -٢
 ثابت منها 

 .لمعاينة ذلك أن الطالب مقيما بالعين وحائزا لها باسمه وأوالده ، وقد أكد التقرير المودع في بند ا 
 ومن جماع ذلك يكون السبب الثاني لهذا الطعن قد أجهض 

 الحكم الطعين اللتفاته عن سداد كامل الثمن وعن حيازة الطالب لشقة التداعي 
 شق وقف النفاذ : السبب الثالث 

 مسـكن ٕواذ كان الطالب وأفراد أسرته يقيمون بشقة التداعي وأوفوا كامل قيمتها ويعجـزون عـن تـدبير قيمـة 
أخــر ـفـي داـئـرة شــقة الـتـداعي حـيـث مــدارس أوالدهــم وعملهــم وارتباطــاتهم بمــا يتحـقـق معــه الضــرر العاجــل الجســيم 

 .والخطر الداهم من تنفيذ حكم التسليم محل الطعن 
 .وكان في إهدار حيازة الطالب وسكناه وتهديد استقراره ضررا جسيما ال يمكن تداركه بعد تنفيذ الحكم  

 لذلك 
 الطاعن يلتمس 

 قبول هذا الطعن شكال : أوال 
 . وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين :ثانيا 
ي جمـيـع الحــاالت ـفــبـنقض الحكــم الطعــين واإلحاـلـة لمحكمــة ـثـان درجــة لنظــره مــن جدـيـد أمــام داـئـرة أخــري : ثالـثـا 

 .بإلزام المطعون ضده األول بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجات التداعي 
      وكيل الطاعن                                                                 

                                           عبد المالك عوض اهللا مبارك                 
 مي بالنقض                                                              المحا                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤١

 باسم الشعب 
 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة    السيد خلف محمد / برئاسة السيد المستشار

 طلبه مهني محمد حسن يحيي فرغلي ، / وعضوية السادة المستشارين 
    نائبي رئيس المحكمة   

 دين إبراهيم ثروت نصر ال ، السيد عبد الحكيم الطنطاوى      
 مجدي الشريف / وبحضور رئيس النيابة السيد 

 أشرف شوقي / وأمين السر السيد 
 ـمـن جـمـادي ٢٢ـفـي ـيـوم الثالـثـاء  فـي الجلســة العلنـيـة المنعـقـدة بمـقـر المحكمـة ـبـدار القضــاء الـعـالي بمديـنـة القـاهرة

 .م ٢٠٠٨ من مايو سنة ٢٧ هـ الموافق ١٤٢٩األولي سنة 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٧لسنة .... ي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ف
 المرفوع من 

 / .............السيد 
 .............................المقيم  

 .عبد المالك عوض اهللا المحامي عن الطاعن / حضر األستاذ 
 ضــد 

 / ............. السيد -١
 / ............. السيد -٢
 .../ .......... السيد -٣
 / ............. السيد -٤

 .محمد النجار عن المطعون ضده األخير / حضر المستشار 
 الوقائع 

مأمورـيـة شــمال الـقـاهرة "  طعــن بطرـيـق اـلـنقض ـفـي حـكـم محكمــة اســتئناف الـقـاهرة ١٤/٦/٢٠٠٧ـفـي ـيـوم  
ة طلــب فيهــا  ق وذلــك بصــحيف١٠لســنة ........ و .....  فــي االســتئنافين رقمــي ٣٠/٥/٢٠٠٧الصــادر بتــاريخ 

 .الطاعن الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة 
 .وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة 

 .وقام قلم الكتاب بضم الملفين االبتدائي واالستئنافي 
 . أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن ٢٤/٦/٢٠٠٧وفي يوم 



 ٤٢

 .المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن  أعلن ٢٥/٦/٢٠٠٧وفي 
 . أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن ٢٦/٦/٢٠٠٧وفي 
 . أعلن المطعون ضده األول بصحيفة الطعن ٣/٧/٢٠٠٧وفي 

 أودع النائــب القــانوني عــن المطعــون ضــده الرابــع بصــفته مــذكرة بدفاعــه طلــب فيهــا ١١/٧/٢٠٠٧وفــي  
 .عدم قبول الطعن 

 .أودع المطعون ضده األول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن  ١٥/٧/٢٠٠٧وفي  
 .أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه  
عـــــرض الطعـــــن علـــــي المحكمـــــة فـــــي غرفـــــة مشـــــورة فـــــرأت أنـــــه جـــــدير بـــــالنظر فحـــــددت لنظـــــره جلســـــة  

محضــر الجلســة حيــث صــمم كــل مــن  وبهــا ســمعت الــدعوى أمــام هــذه الــدائرة علــي مــا هــو مبــين ب١٣/٥/٢٠٠٨
محـــامي الطـــاعن والنائـــب القـــانوني عـــن المطعـــون ضـــده األخيـــر بصـــفته كـــل علـــي مـــا جـــاء بمذكرتـــه والمحكمـــة 

 أصدرت الحكم 
 .بجلسة اليوم 

 المحكمة 
 نائب –طلبه مهني محمد / بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر  

 . والمرافعة ، وبعد المداولة –مة رئيس المحك
 تتحصــل ـفـي أن المطعــون – عـلـي مــا يـبـين مــن الحكــم المطعــون فـيـه وســائر األوراق –حـيـث إن الوـقـائع  

 مــدني كلــي شــمال القــاهرة االبتدائيــة علــي المطعــون ضــدهما ٢٠٠٣لســنة ....... ضــده األول أقــام الــدعوى رقــم 
 والتي باعاها ٣١/١٠/١٩٩٩مه الشقة موضوع عقد البيع المحرر في الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بتسلي

ورفضـا تسـليمها لـه ) مائه وخمسـون ألـف جنيـه( جنيه ١٥٠٠٠٠له بموجب هذا العقد مقابل ثمن تم سداده مقدراه 
، أدخل المطعون ضده األول في الدعوى المطعون ضده الرابع بصـفته ليقـدم مـا لديـه مـن مسـتندات ، كمـا أدخـل 

 ، ١٥/٤/٢٠٠٤عن ليصدر الحكم في مواجهتـه تأسيسـا علـي أنـه اشـتري الشـقة محـل النـزاع بعقـد بيـع مـؤرخ الطا
وبعد أن قـدم الخبيـر الـذي ندبتـه المحكمـة تقريـره حكمـت بـإلزام المطعـون ضـدهما الثـاني والثالـث بتسـليم المطعـون 

اسـتأنف الطـاعن هـذا الحكـم  . ٣١/١٠/١٩٩٩ضده األول الشقة المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالعقد المؤرخ 
 ق لـدي محكـمـة اسـتئناف الـقـاهرة ، واسـتأنفه المطـعـون ضـده الـثـاني باالسـتئناف رـقـم ١٠لســنة .. باالسـتئناف رقـم 

ق ، وبعــد أن ضــمت المحكمــة االســتئناف الثــاني إلــي االســتئناف األول لالرتبــاط قضــت برفضــهما ١٠لســنة ... 
ي هذا الحكم بطريـق الـنقض وقـدمت النيابـة مـذكرة أبـدت فيهـا الـرأي بقبـول الـدفع طعن ف. وتأييد الحكم المستأنف 

المبدي من المطعون ضده الرابع بصفته بعـدم قبـول الطعـن بالنسـبة لـه ، وفيمـا عـدا ذلـك بـنقض الحكـم المطعـون 
 .رأيها ٕفيه ، واذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 

وحـيـث إنــه عــن اـلـدفع المبــدي مــن المطعــون ضــده الراـبـع بصــفته بعــدم قـبـول الطعــن بالنســبة ـلـه فهــو فــي  
 أن – وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –محـلـه ، ذـلـك أن المـقـرر أـنـه ال يكـفـي ـفـيمن يختصــم ـفـي الطعــن 

 قد نازع خصمه فـي طلباتـه وأن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون



 ٤٣

يكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء 
لمــا كــان ذلــك ، وكــان البــين مــن األوراق أن المطعــون ضــده الرابــع . فــإن الطعــن يكــون بالنســبة لــه غيــر مقبــول 

من مستندات ولم تكن له طلبـات فهيـا ولـم يحكـم لـه أو عليـه بشـيء ولـم بصفته اختصم في الدعوى ليقدم ما لديه 
تتعلق أسباب الطعن به ، فال يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض ويتعـين الحكـم بعـدم قبـول 

 .الطعن بالنسبة له 
 وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثالثة األوائل قد استوفي أوضاعه الشكلية  
حيــث إن مــا ينعــاه الطــاعن علــي الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة الثابــت بــاألوراق والفســاد فــي االســتدالل و 

لقضائه بتأييد الحكم المستأنف بتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضده األول تأسيسا علـي أن الطـاعن لـم يتسـلم 
طبـقـا للبـنـد الخــامس مــن عـقـد ) نـيـهماـئـه وخمســة آالف ج( جنـيـه ١٠٥٠٠٠المبـيـع لعــدم ســداد ـبـاقي اـلـثمن ومـقـدراه 

 ولم يقدم ما يدل علي سداده أو تسلم المبيع وخلص إلي عـدم ثبـوت األفضـلية لـه فـي ١٥/٤/٢٠٠٤البيع المؤرخ 
 المقــدم بجلســة ١٤/٥/٢٠٠٤اســتالم المبيــع رغــم أن هــذا العقــد كــان مجــرد وعــد بــالبيع ، وأن عقــد البيــع المــؤرخ 

 تضـمن فـي بنديـه الخـامس والحـادي عشـر مـا يفيـد سـداده –بأي مطعن  والذي لم يطعن عليه – ١٢/١٢/٢٠٠٥
لكامــل اـلـثمن وتســلمه المبيــع فضــال عــن أن الثابــت مــن تقريــر الخبيــر أنــه هــو المقــيم بــالعين ، وبالتــالي ال يجــوز 

م لتعادل سنديهما ، األمر الذي يعيب الحك" المطعون ضده األول" نزعها من تحت يده وتسليمها للمشتري األخر 
 .المطعون فيه ويستوجب نقضه 

 أنـه متـي تعادلـت سـندات – فـي قضـاء هـذه المحكمـة –وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن التقريـر  
المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كـل منهمـا ابتـدائيا فـإن تسـلم أحـدهما العقـار مـن البـائع تنفيـذا لاللتزامـات 

 فإنه ال يجوز بعد ذلك نزع العين مـن تحـت يـده وتسـليمها إلـي المشـتري األخـر الشخصية التي يرتبها العقد بينهما
وأنـه ولـئن كـان لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل . إال بعد تسـجيل عقـده ، وثبـوت أفضـلية لـه بـذلك 

قاـبــة وفهــم الواقــع ـفــي الــدعوى مــن األدـلــة المقدمــة فيـهــا وتــرجيح بعضــها عـلــي الــبعض األخــر إال أنـهــا تخضــع لر
وأن أسـباب الحـكـم تـكـون . محكمـة اـلـنقض فـي تكييفـهـا هــذا الفهـم وـفـي تطبـيـق مـا ينبـغـي علـيـه مـن أحـكـام الـقـانون 

مشــوبا بالفســاد ـفـي االســتدالل إذا انطــوت عـلـي عـيـب يمــس ســالمة االســتنباط أو أبتـنـاء الحكــم عـلـي فهــم حصــلته 
ندت المحكـمــة فــي اقتناعـهــا إلــي أدـلــة غـيــر المحكمــة مخالـفــا لمــا هـــو ثابــت ـبــأوراق الــدعوى ويتحـقــق ذـلــك إذا اســت

صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتـت لـديها أو اسـتخالص هـذه الواقعـة 
ٕمن مصدر ال وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته ، كمـا أنـه وان كـان مـن المقـرر أن المحكمـة غيـر مقيـدة 

 فــي الــدعوى ، إذ ال يعــدو أن يكــون هــذا اـلـرأي عنصــرا مــن عناصــر اإلثبــات التــي تخضــع بــرأي الخبيــر المنتــدب
لتقــديرها ، إال أنــه إذا كــان تقريــر الخبيــر قــد اســتوي عـلـي حجــج تؤيــدها األدـلـة والقــرائن الثابتــة بــاألوراق ، وكانــت 

دير الموضـوعية إلـي نتيجـة المحكمة قد أطرحـت النتيجـة التـي انتهـي إليهـا التقريـر وذهبـت بمـا لهـا مـن سـلطة التقـ
مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد علي مـا جـاء بـالتقرير مـن حجـج ، 
وأن تقيم قضـاءها علـي أدلـة صـحيحة سـائغة مـن شـأنها أن تـؤدي عقـال إلـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا وال تخـالف 

 ٢١/١٢/٢٠٠٥ والمقدم بجلسة ١٤/٥/٢٠٠٤ثابت من عقد البيع المؤرخ لما كان ذلك وكان ال. الثابت باألوراق 
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 ومن تقريـر الخبيـر أن الطـاعن سـدد ثمـن المبيـع كـامال وتسـلم الشـقة محـل – والذي لم يطعن عليه بأي مطعن –
المطعـون ضـده " عقد البيع ووضع يده عليها ، ومن ثم فال يجوز نزعها من تحـت يـده وتسـليمها للمشـتري األخـر 

ٕلتعادل سنديهما ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم االبتدائي بـإلزام المطعـون " ولاأل
ضــدهما الـثـاني والثاـلـث بتســليم الشــقة محــل الـنـزاع للمطـعـون ضــده األول تأسيســا عـلـي أن الطــاعن ـلـم يســدد ـبـاقي 

يثبـت مـن معاينـة الخبيـر أنـه يضـع يـده علـي الشـقة ثمن المبيع ولم يقدم الدليل علـي سـداده ولـم يتسـلم المبيـع ولـم 
محــل النــزاع وأن وجــود شـــقيقته بهــا ال يكفــي للداللــة عـلــي أنــه ســبق فــي اســـتالمها ، وكــان مــا استخلصــه الحـكــم 
المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ال سند له في األوراق وبني علي تحصيل خـاطىء لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى 

 األمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت األوراق والخطأ فـي فهـم الواقـع فـي –نحو ما سلف بيانه  علي –وتقرير الخبير 
 الدعوى والذي جره إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون 

 .حاجه لبحث السبب اآلخر من سببي الطعن 
و ... تعــين الحكــم ـفـي موضــوع االســتئنافين رقمــي وحـيـث إن الموضــوع صــالح للفصــل فـيـه ، ولمــا تـقـدم ي 

 . ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ١٠لسنة ... 
 لذلك 

نقضــت المحكمــة الحكــم المطعــون فيــه ، وألزمــت المطعــون ضــده األول المصــاريف ومبلــغ مــائتي جنيــه  
 ق القــاهرة بإلـغــاء الحـكــم ١٠ لســـنة ...و ... مقابــل أتـعــاب المحاـمــاة ، وحكمــت ـفــي موضـــوع االســتئنافين رقـمــي 

المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده األول في االستئنافين المصاريف عن درجتي التقاضـي ومبلـغ 
 .مائه وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 

 نائب رئيس المحكمة    أمين السر 
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 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية والتجارية 

 )مدني (صحيفة طعن بالنقض
 

...  وقيــدت بجــدولها تحــت رقــم ١٥/٢/٢٠٠٣أودعــت قـلـم كتــاب محكمــة اـلـنقض بتــاريخ الســبت الموافــق  
 ) .مدني( قضائية ٧٣سنة 

ـفــايز حبـيــب لونـــدي المحـــامي المقـبــول للمرافعـــة أمـــام محكمـــة اـلــنقض بصـــفته وكـــيال عـــن / مـــن األســـتاذ 
فــايز حبيــب لونــدي المحــامي بــالنقض /  مكتــب األســتاذ ومحلــه المختــار.......... المقــيم /............... الســيد

 . بالقاهرة ٤١والكائن بميدان السيدة زينب رقم 
 "طاعن " 

 ضــد

 "مطعون ضدها"               .............والمقيمة / ......... السيدة  
االســتئناف فـي )  مـدني١٨اـلـدائرة (وذلـك طعنـا بـالنقض ـفـي الحكـم الصـادر ـمـن محكمـة اسـتئناف القـاهرة  

 : والذي قضي في منطوقه ١٨/٢/٢٠٠٢ قضائية استئناف القاهرة بجلسة ٦سنة ....... رقم 
وـفـي الموضــوع برفضــه وتأيـيـد الحكــم المســتأنف : بقـبـول االســتئناف شــكال ثانـيـا : حكمــت المحكمــة أوال " 

 " بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) الطاعن(وألزمت المستأنف 
ـفـي اـلـدعوى رـقـم )  ـمـدني٢٧(الحـكـم االبـتـدائي الصــادر ـمـن محكـمـة شــمال الـقـاهرة االبتدائـيـة اـلـدائرة وـكـان  

 : باألتي ٣٠/٦/٢٠٠٢ مدني كلي شمال القاهرة قد قضي بجلسة ٢٠٠٢لسنة .... 
بالمصــاريف وخمســة وســبعون جنيـهـا مقاـبـل ) الطــاعن(حكـمـت المحكـمـة ـبـرفض اـلـتظلم وألزـمـت الـمـتظلم "  

 " .اة أتعاب المحام
 أداء مــدني الصــادر مــن قاضــي األداء بمحكمــة ٢٠٠١لســنة ... وذلــك فــي الــتظلم مــن أمــر األداء رقــم  

 :شمال القاهرة االبتدائية الذي قضي في منطوقه 
 جنيـه ٢١٠٠٠مبلغ وقـدره ) المطعون ضدها(بأن يؤدي للطالبة ) الطاعن(تأمر بإلزام المعروض ضده "  

 أمر األداء وعلي الطالبة اإلعالن بمحتوي األمر علي نحو ما نص عليه القانون قيمة إيصال األمانة علي سبيل
 " .مع إلزام المعروض ضده المصروفات 

 الوقائع 

 بالقدر الذي يستلزمه طرح هذا الطعن فإن واقعاته تخلص في أن المطعون ضدها تقدمت إلي قاضي  
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 ختامهــا صــدور األمــر ـبـإلزام الطــاعن ـبـأن يــؤدي لهــا األداء بمحكمــة شــمال الـقـاهرة االبتدائيــة بعريضــة طلبــت ـفـي
 .مع المصاريف وأتعاب المحاماة والنفاذ ) واحد وعشرون ألف جنيه( جنيه ٢١٠٠٠مبلغ 

 ٢٠/٢/١٩٩٦وقالت شرحا لطلبهـا أنـه بموجـب إيصـال اسـتالم أمانـة مسـتحق السـداد وقـت الطلـب مـؤرخ  
 فإـنـه امتـنـع عــن ذـلـك رغــم إـنـذاره بالوـفـاء عـلـي ـيـد محضــر  جنـيـه وبمطالبـتـه بالســداد٢١٠٠٠ـتـداين الطــاعن بمبـلـغ 

 .وانتهت من ذلك إلي طلباتها سالفة البيان 
وبعــرض الطـلـب عـلـي قاضــي األداء بالمحكمــة أجــاب المطعــون ضــدها إـلـي طلبهــا وفـقـا للمنطــوق المـبـين  

  أداء مدني ٢٠٠١لسنة ... بصدر هذه الصحيفة ، وحيث قيد أمر األداء برقم 
 مــــدني كلــــي شــــمال القــــاهرة وبجلســــة ٢٠٠٠لســــنة .... عن مــــن هــــذا األمــــر بالــــدعوى رقــــم تظلــــم الطــــا 

 : أصدرت المحكمة حكمها بمنطوق نصه ٣٠/٦/٢٠٠١
بالمصــاريف وخمســة وســبعون جنيـهـا مقاـبـل ) الطــاعن(حكـمـت المحكـمـة ـبـرفض اـلـتظلم وألزـمـت الـمـتظلم "  

 " .أتعاب المحاماة 
 قضـــــــائية اســـــــتئناف القـــــــاهرة وبجلســـــــة ٦لســـــــنة ...  رقـــــــم اســـــــتأنف الطـــــــاعن هـــــــذا الحكـــــــم باالســـــــتئناف 

بقبول االستئناف شكال وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم "  أصدرت محكمة االستئناف حكمها ١٨/١٢/٢٠٠٢
 ".بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) الطاعن(المستأنف وألزمت المستأنف 

الفة القانون وجاء مجحفا بحقوق الطاعن ، لذلك فإنه يطعن فيـه ٕواذ كان هذا الحكم معيبا بالبطالن وبمخ 
 :بالنقض لألسباب اآلتية 

 أسباب الطعن 

 السبب األول

 بطالن الحكم لتأييده أمر أداء باطل 

 لخلوه من التاريخ 

 أداء مــدني شــمال القــاهرة الصــادر ضــد الطــاعن بــأمره بــأن يــؤدي ٢٠٠١لســنة ... بيــان ذلــك أن األداء  
 ضدها مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه والمصروفات ، وقد صدر خاليا من بيان تاريخ إصداره وفي حين للمطعون

ٕأن من المقرر أنه يتعين أن يتضمن األمر الصادر من القاضي توقيعه وتاريخ إصداره لـه واال كـان األمـر بـاطال 
 ) .١٢٢٥محمد كمال عبد العزيز في تقنين المرافعات ص / األستاذ (

ان قضاء محكمة النقض يجري علي أن إغفـال إثبـات تـاريخ صـدور الحكـم ال يترتـب عليـه بطالنـه ٕواذا ك 
نـقـــض (، ـفـــإن أســــاس هــــذا القضــــاء هــــو أن األصــــل ـفـــي ثـبـــوت ـتـــاريخ إصــــدار الحكــــم هــــو بمحاضــــر الجلســــات 

 ). قضائية٤٥ سنة ٤٠٠ طعن ٧/١٢/١٩٧٨
ســة يثـبـت ـبـه ـتـاريخ صــدوره فإـنـه ال وعـلـي ذـلـك ونظــام أمــر األداء بطبيعـتـه ال يقتضــي تحرـيـر محضــر جل 

 .ٕمناص من القول بأنه بالنسبة ألمر األداء يجب أن يتضمن تاريخ صدوره واال كان باطال 
فإذا كان ذلك ، وكـان مـن المقـرر أن مـا بنـي علـي باطـل فهـو باطـل ، فإنـه ومـن ثـم فـإن الحكـم الصـادر  

الســـتئناف المطعـــون علـيــه كالهمـــا يكـــون مشـــوبا ـفــي اـلــتظلم مـــن أمـــر األداء بتأيـيــده ـثــم مـــن بعـــده حكـــم محكمـــة ا
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بالبطالن لتأييده أمرا بـاطال ، ومـن ثـم فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ لـم يلتفـت إلـي هـذا الـبطالن فإنـه يكـون مخالفـا 
 .للقانون ويمتد إليه بدوره هذا البطالن الذي يكون معه حقيقا بالنقض 

 السبب الثاني 

 اع البطالن للقصور واإلخالل بحق الدف

بـيـان ذـلـك أن الطــاعن تمســك ـفـي دفاعــه بأـنـه ـقـد نشــأت بيـنـه وزوج المطعــون ضــدها وهــي أيضــا بخالفــه  
 ـتـم ٤/٥/٢٠٠٠مشــاركة ـفـي عمــل تجــاري ، وأن هــذه المشــاركة ـقـد ترـتـب عليهــا تحرـيـر بعــض األوراق ، وبـتـاريخ 

ن مــن أي مســتحقات ، تصــفية هــذه العالـقـة وتحــررت مخالصــة نهائـيـة تضــمنت هــذا التخــالص وـبـراءة ذمــة الطــاع
وأن جميع األوراق أو اإليصاالت التي كانت طرف المطعون ضدها وزوجها تعتبر الغيـه ، ولكنـه فـوجئ بظهـور 

 جـــنح مديـنــة نصـــر ، ٢٠٠٠لســـنة .... إيصـــال أماـنــة رفعـــت المطعـــون ضـــدها بشـــأنه جنحـــة خياـنــة األماـنــة رـقــم 
 جنح مدينة نصـر ، وصـدر فيهمـا حكـم بجلسـة ٢٠٠٠لسنة ... واجهها الطاعن بجنحة مباشرة مقابلة قيدت برقم 

 بإداـنـة الطــاعن ـفـي الجنحــة األوـلـي ، وـبـراءة المطعــون ضــدها وزوجهــا ـفـي الجنحــة الثانـيـة ، فـقـرر ١١/٢/٢٠٠١
 جــــنح مســــتأنفة شــــرق القــــاهرة ، وبجلســــة ٢٠٠١لســــنة ... الطــــاعن باســــتئناف هــــذا الحكــــم وقيــــد اســــتئنافه بــــرقم 

 .ء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة  قضت المحكمة بإلغا٢٦/٤/٢٠٠١
ٕواذ تمسك الطاعن ببراءة ذمته من هذا اإليصال الذي أقامت المطعون ضدها بناء عليه الجنحة المباشرة  

سالفة الـذكر ثـم اسـتندت إليـه فـي أمـر األداء الـذي صـدر لصـالحها موضـوع النـزاع ، وباعتبـار أن سـببه ومصـدره 
ة التجارية ، وألن ما قدمه من أوراق تفيد هذا التخالص ، فقد طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي التحقيق هذه العالق

ليثبت أن أصل الدين الثابت بإيصال األمانة سند الدعوى قد تم سداده والتخالص عليه ، والثابت بمحضـر جلسـة 
..  ـمـــع مــــذكرات ١٨/١٢/٢٠٠٢ الـتـــي ـقـــررت فيـهـــا المحكـمـــة حجــــز االســــتئناف للحـكـــم للجلســــة ١٦/١٠/٢٠٠٢

الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الحاضر عن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق إلثبـات التخـالص بالنسـبة 
ولم يعترض الحاضر عن المطعون ضدها علـي هـذا الطلـب ، الـذي تمسـك بـه الطـاعن .. لإليصال سند الدعوى 

 .محكمة في مذكرته التي قدمها خالل الميعاد الذي حددته ال
ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يشر إلي طلب اإلحالة إلي التحقيـق ولـم يـرد عليـه ، بمـا مفـاده أنـه  

 .قضي برفضه دون أن يورد لذلك أسبابا تبرر هذا الرفض 
ٕفإن كان ذلك وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وان كانت غير ملزمـة بإجابـة  

 يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق إلثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشـهود إال أنهـا ملزمـة إذا الخصوم إلي ما
 ، نقـض ١٤٢ ق ص ٣٨ السـنة ٢١/١/١٩٨٧نقـض (رفضت هـذا الطلـب أن تبـين فـي حكمهـا مـا يسـوغ رفضـه 

 ق ، نـقـــــــــــض ٤٨ ســـــــــــنة ١٥٦ طـعـــــــــــن ٢١/٥/١٩٨١ ق ، نقـــــــــــض ٥٢ لســــــــــــنة ٢٥١٢ طعـــــــــــن ٢٩/١/١٩٨٧
 ). ق٥٧ سنة ٢١٨٥ طعن ٧/٥/١٩٩٢ ق ، نقض ٥٤ سنة ١٣٥٥ ، ١٢٨٣ الطعنين  في٢١/١١/١٩٩١

وفــي حـــين أيضـــا أن ـمــن المـقــرر أـنــه يتـعــين عـلــي محكمـــة الموضـــوع االســـتجابة إـلــي طـلــب اإلحاـلــة إـلــي  
التحقـيـق متــي كــان هــو الوســيلة الوحيــدة إلثبــات دفــاع جــوهري يتغيــر بــه وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى وفــي ذـلـك قاـلـت 

 أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل اإلثبـات الجـائزة قانونـا محكمة النقض
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هــو حــق ـلـه يتعــين عـلـي محكمــة الموضــوع إجابـتـه مـتـي كاـنـت هــذه الوســيلة منتجــة ـفـي الـنـزاع وـلـم يكــن ـفـي أوراق 
 ص ٣٥ الســـنة ٢٢/٣/١٩٨٤نـقــض (اـلــدعوى واألدـلــة األخـــرى المطروحـــة عليـهــا ـمــا يكـفــي لتـكــوين عقـيــدتها فـيــه 

 ق ، ٤٩ لســـنة ٩٤١ طعـــن ٢٥/١١/١٩٨٢ ق ، نـقــض ٥٢ لســـنة ٢٣٤٤ طعـــن ٢٠/٣/١٩٨٦ ،  نـقــض ٧٨٦
 ) .ق٤٩ لسنة ١٩٢ طعن ٩/٢/١٩٨٤نقض 

إذا كــان ذـلـك فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون فضــال عــن إخالـلـه بحــق اـلـدفاع بعــدم اســتجابته إـلـي طـلـب 
 .التسبيب بعدم بيان أسباب هذا الرفض اإلحالة إلي التحقيق فقد شابه أيضا القصور في 

 .إذا كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
 السبب الثالث 

 الخطأ في تطبيق القانون واإلخالل بحق الدفاع 

بـيــان ذـلــك أن الثاـبــت ـبــاألوراق أن الطـــاعن ـقــدم مـــذكرة ـفــي فـتــرة حجـــز االســـتئناف للحكـــم تضـــمنت طلـبــا  
 الحاســمة للمطعــون ضـــدها فــي واقعــة التخـــالص وبــراءة ذمــة الطـــاعن مــن قيمــة إيصـــال احتياطيــا بتوجيــه اليـمــين

 ـتـاريخ المخالصــة ٤/٥/٢٠٠٠ وانتهـاء كاـفـة المـعـامالت المالـيـة والتجاريـة مـنـذ – إن صــح –األمانـة ســند اـلـدعوى 
 .ٕوانه ال توجد معامالت مالية أخرى بعد هذا التاريخ / .......... الموقعة من زوجها السيد 

والثابت أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الطلب ، ويبدو أن ذلك كـان مصـدره مـا أشـار إليـه فـي  
 .فت عنها تٕأسبابه من أن المحكمة صرحت بتقديم مذكرة لم تعلن للمطعون ضدها ، وانه من ثم فالمحكمة تل

ون ضـدها مـا يعيبـه بالخطـأ وفي هذا الذي قال به الحكـم وأدي إلـي إغفالـه توجيـه اليمـين الحاسـمة للمطعـ 
 .في تطبيق القانون واإلخالل بحق الدفاع 

 تــنص ١٩٩٢ لســنة ٢٣ مــن قــانون المرافعــات المضــافة بالقــانون ١٧١ذلــك أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  
 علي 

ٕواذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خالل فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد ميعـاد للمـدعي "  
يعاد للمدعي عليه لتبادلها ، بإعالنها أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصـوم أو وكالئهـم يعقبه م

 " .الخ ....... بحسب األحوال 
 جــاء أـنـه ـفـي حاـلـة مــا إذا صــرحت المحكمــة ١٩٩٢ لســنة ٢٣وـفـي المــذكرة اإليضــاحية لمشــروع الـقـانون  

ب عليهــا تحديــد طرـيـق تبادلهــا ســواء ـبـاإلعالن أو باإليــداع بتـبـادل المــذكرات خــالل فـتـرة حجــز اـلـدعوى للحكــم وجــ
 . وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد أخر للمدعي عليه لتقديم مذكرة بالرد علي مذكرة المدعي 

فإذا كان ذلك وكان الثابت أن قرار حجز االستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات قد خال مـن بيـان  
بادل المذكرات بـاإلعالن أو باإليـداع ، ومـن ثـم فـإن صـياغة الـنص التخييريـة ال يترتـب عليهـا القـول بأنـه طريق ت

إذا خال قرار المحكمة من البيان المذكور فإنه يتعين أن يكون تقديم المذكرة بعد إعالنها ، فهـذا النظـر يفتقـر إلـي 
ض من أنه إذا كان النص واضحا جلي المعني قاطعـا التفسير السليم للقانون الذي استقر عليه قضاء محكمة النق

في الداللة علي المراد منه فإنه ال يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى االستهداء بالحكمة التي أملته ألن البحث 
 ١١٩١ ص ١٦ السـنة ٢/١٢/١٩٦٥نقـض (في حكمة التشريع ودواعيه عند غموض الـنص أو وجـود لـبس فيـه 
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 مــن قضــاء اـلـنقض فــي المــواد المدنيــة الجــزء الثــاني ٥٨٥ ص ١٦٩٦ار إليهــا تحــت رقــم واألحكــام األخــرى المشــ
 ) .المجلد األول للمستشار عبد المنعم دسوقي

فإذا كان ذلك وكان من المقرر أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى طبقـا  
ة ملـك الخصـم ال ملـك القاضـي فمـن المتعـين علـي القاضـي  من قانون اإلثبات وأن اليمين الحاسم١١٥/٢للمادة 

 ١٩/٦/١٩٩٣ ، نقـض ٨٧١ ص ٢٧ السـنة ٦/٤/١٩٧٦نقض (أن يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها 
 ).ق٥٩ لسنة ٤٠٣طعن 

 .وكان من المقرر أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل االحتياط  
ئه بــرفض االســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف الــذي قضــي فإنــه ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه بقضــا 

برفض التظلم من أمر األداء دون أن يقوم بتوجيه اليمين الحاسمة بعد استنفاذ طرق اإلثبات األخـرى بشـأن دفـاع 
الطاعن بالتخالص ، فإنه في ذلك يكون معيبـا بـاإلخالل بحـق الـدفاع فضـال عـن الخطـأ فـي تطبيـق القـانون ومـن 

 .قضه ثم يتعين ن
 السبب الرابع 

 القصور والخطأ في تطبيق القانون 

بـيـان ذـلـك أن الثاـبـت ـبـاألوراق أن الطــاعن تمســك بتزوـيـر المحــرر اـلـذي صــدر الحكــم المطعــون فـيـه بـنـاء  
عليه بما قضي من تأييد لرفض التظلم من أمر األداء الذي صدر بناء علي هذا المحرر الموصوف بأنه إيصال 

 وذلك بإزاء أن المطعون ضدها قد قدمت أصل هذا اإليصال في الجنحة المباشـرة رقـم ٢٠/٢/١٩٩٦أمانة مؤرخ 
 . جنح مدينة نصر ٢٠٠٠لسنة ........ 
ٕفإذا كان ذلك ، فإنه وان كان الطاعن لـم يسـلك طريـق االدعـاء بـالتزوير وفـق مـا رسـمه قـانون اإلثبـات ،  

 ومـا ٤٩االدعـاء بـالتزوير المنصـوص عليهـا فـي المـادة وحيث من الثابـت أنـه لـم يـتم تمكينـه مـن اتخـاذ إجـراءات 
بعدها من قـانون اإلثبـات ، بمـا يعـد ذلـك مـن الطـاعن وعلـي مـا جـرى بـه قضـاء محكمـة الـنقض إنكـارا ممـا نسـب 
إلــي الطــاعن مــن توقيــع علــي المحــرر ســالف الــذكر ، فإنــه ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ لــم يحقــق هــذا 

ـفـي ذـلـك نـقـض ( يكــون فضــال عــن خطـئـه ـفـي تطبـيـق الـقـانون معيـبـا بالقصــور ـفـي التســبيب االدعــاء باإلنـكـار فإـنـه
 ).٥٤٧ ص ٣٨ ق المجموعة السنة ٥٣ لسنة ١٠٥٤ طعن ٢/٤/١٩٨٧

إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطـاعن فـي هـذا الشـأن بمـا قـال  
ون أن يطعـن عليـه الطـاعن بـالتزوير أمـام محكمـة الجـنح فـال يقبـل به من أن تقديم اإليصال في قضـية الجنحـة د

 .منه الطعن بالتزوير في هذا المحرر إذا قدم في قضية أخرى 
وفي هذا فقد شاب الحكم قصور ظاهر مـن عـدة أوجـه أخصـها أن الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الجنائيـة  

قوم علي سند من صـحة إيصـال األمانـة ، ومـن ثـم قد قضي بانقضاء الدعوى الجنائية ، وبالتالي لم يتصدى أو ي
ومع ما هو مقرر من أن الحجية ال تكون إال لما فصلت فيه المحكمة بالفعل ، فإنه ومن ثم الحكم المطعـون فيـه 
فيـمـا ـقـام علـيـه ـمـن نظــر ـفـي هــذا الشــأن وـقـد شــابه القصــور فضــال عــن الخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون ومــن ـثـم يتعــين 

 .نقضه 
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 لتنفيذ وعن طلب وقف ا

وحيث يبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه مـرجح الـنقض وفـي حـين أن تنفيـذه يلحـق بالطـاعن أضـرارا  
جســيمة يتعــذر ـتـداركها ـبـالحجز عـلـي أمواـلـه وبيعهــا وحرماـنـه منهــا واإلســاءة إـلـي ســمعته ـفـي هــذه الحاـلـة ، األمــر 

 .توافر معه شرائط وأركان وقف التنفيذ مؤقتا تالذي 
 بناء عليه 

يلتمس الطاعن األمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع هذا الطعن والحكـم  
ٕبقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضـية إلـي محكمـة اسـتئناف القـاهرة بهيئـة 

 .ابل أتعاب المحاماة ٕأخري للفصل مجددا في استئناف الطاعن والزام المطعون ضدها المصروفات ومق
 وكيل الطاعن     

 المحامي بالنقض         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٢

 اسم الشعب ب
 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة   السيد خلف محمد / برئاسة السيد المستشار 

 عبد المنعم محمود عوض        سعيد أحمد شعلة / وعضوية السادة المستشارين 
 نواب رئيس المحكمة  مدحت محمد سعد الدين / د    

           وعبد الباري عبد الحفيظ حسن 
 .مدحت خيري / وبحضور رئيس النيابة السيد 

 .محسن علي / وأمين السر السيد 
 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 . م ٢٠٠٤ من يونيه سنة ٨ـ الموافق  ه١٤٢٥ من ربيع اآلخر سنة ٢٠في يوم الثالثاء 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٣لسنة ........ في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 المرفوع من 

 .........................المقيم / ........................ السيد 
 .فايز لوندي / حضر األستاذ 

 ضــد
 .....................مة المقي/ .................... السيدة 

 .لم يحضر أحد عن المطعون ضدها 
 الوقائع 

 طعـــــن بطرـيــــق اـلــــنقض فـــــي حكـــــم محكمـــــة اســـــتئناف الـقــــاهرة الصـــــادر بتـــــاريخ ١٥/٢/٢٠٠٣ـفــــي ـيــــوم  
 ق وذلـك بصـحيفة طلـب فيهـا الطـاعن بقبـول الطعـن شـكال ٦لسنة .........  في االستئناف رقم ١٨/١٢/٢٠٠٢

 .المطعون فيه واإلحالة وفي الموضوع بنقض الحكم 
 .وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة 

 .وقام قلم الكتاب بضم الملفين االبتدائي واالستئنافي 
 . أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ٥/٣/٢٠٠٣وفي 

 .أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه 
مشـــــورة فـــــرأت أنـــــه جـــــدير بـــــالنظر فحـــــددت لنظـــــره جلســـــة عـــــرض الطعـــــن علـــــي المحكمـــــة فـــــي غرفـــــة 

 وبهــا ســمعت الــدعوى أمــام هــذه الــدائرة علــي مــا هــو مبــين بمحضــر الجلســة حيــث صــمم محــامي ٢٥/٥/٢٠٠٤
 .الطاعن والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم 
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 المحكمة 
، والمرافعــة ، /......... ي ـتـاله الســيد المستشــار المـقـرربـعـد اإلطــالع عـلـي األوراق ، وســماع التقرـيـر اـلـذ 

 .وبعد المداولة 
 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصــل فــي أنــه بتــاريخ – علــي مــا يبــين مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر األوراق –وحيــث إن الوقــائع  

مــن رـئـيس محكمــة شــمال الـقـاهرة  ٢٠٠١لســنة ...  استصــدرت المطعــون ضــدها أمــر األداء رـقـم ٣١/١٢/٢٠٠١
 ، فـــتظلم ٢٠/٢/١٩٩٦ جنـيــه محـــل اإليصـــال المـــؤرخ ٢١٠٠٠االبتدائـيــة بـــإلزام الطـــاعن بـــأن ـيــؤدي إليهـــا مبـلــغ 

 مـدني شـمال القـاهرة االبتدائيـة طالبـا إلغـاءه واعتبـاره ٢٠٠٢لسـنة ....... األخير من هذا األمر وقيد تظلمه برقم 
 حكمـت المحكمـة بـرفض ٣٠/٦/٢٠٠٢ذمتـه مـن المبلـغ المطالـب بـه ، وبتـاريخ كأن لم يكـن ، اسـتنادا إلـي بـراءة 

.  ق القــاهرة ٦لســنة .... اســتأنف الطــاعن هــذا الحكــم باالســتئناف رقــم . الــتظلم وتأييــد أمــر األداء المــتظلم منــه 
يـق طعن الطاعن في هـذا الحكـم بطر.  قضت محكمة االستئناف بتأييد الحكم المستأنف ١٨/١٢/٢٠٠٢وبتاريخ 

وعــرض الطعــن علــي هــذه المحكمــة فــي غرفــة . الــنقض ، وقــدمت النيابــة مــذكرة أبــدت فيهــا الــرأي بــنقض الحكــم 
 .مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها 

وحيــث إن ممــا ينعــاه الطــاعن عـلـي الحكــم المطعــون فيــه القصــور فــي التســبيب واإلخــالل بحــق الــدفاع ،  
نه تمسك في دفاعـه أمـام محكمـة الموضـوع بأنـه قـد نشـأت بينـه وبـين زوج المطعـون ضـدها وفي بيان ذلك يقول إ

 تـــم تصـــفيه هـــذه العالقـــة ٤/٥/٢٠٠٠مشـــاركة فـــي عمـــل تجـــاري ترتـــب عليهـــا تحريـــر بعـــض األوراق ، وبتـــاريخ 
وتحررت مخالصـة نهائيـة تضـمنت بـراءة ذمتـه مـن أي مسـتحقات وأن جميـع األوراق التـي كانـت طـرف المطعـون 
ضدها وزوجها تعتبر الغيه ، وأن ذمتـه بريئـة مـن المبلـغ موضـوع اإليصـال سـند المطعـون ضـدها فـي استصـدار 
أمر األداء لسداده والتخالص عليه ، وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق إلثبات ذلك ، إال أن الحكـم المطعـون فيـه 

 .به ويستوجب نقضه قد خال من اإلشارة إلي هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه بما يعي
 أن إغفـال – وعلي ما جري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر  

الحكــم بحــث دـفـاع أـبـداه الخصــم يترـتـب علـيـه بطــالن الحكــم إذا كــان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا ومــؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي 
أسـباب الحكـم الواقعيـة بمـا يقتضـي بطالنـه ، ومـؤدي ذلـك انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك اإلغفال قصورا في 

أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كـان عليهـا أن تنظـر فـي أثـره فـي الـدعوى فـإن كـان منتجـا فعليهـا أن تقـدر مـدي 
جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضـت إلـي فحصـه لتقـف علـي أثـره فـي قضـائها فـإن لـم تفعـل كـان حكمهـا 

لب الخصم تمكينه من إثبات أو نفـي دفـاع جـوهري بوسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات الجـائزة قانونـا هـو وأن ط. قاصرا 
حــق ـلـه يتـعـين عـلـي محكـمـة الموضــوع إجابـتـه إلـيـه مـتـي كاـنـت هــذه الوســيلة منتجــة ـفـي الـنـزاع وـلـم يـكـن ـفـي أوراق 

 أن –ه الحكم المطعون فيـه  وحصل–وكان الثابت في األوراق ، لما كان ذلك . الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها 
الطــاعن ـقـد تمســك أمــام محكمــة الموضــوع بـبـراءة ذمـتـه مــن المبـلـغ المطاـلـب ـبـه والثاـبـت باإليصــال ســند المطعــون 
ضــدها ـفـي استصــدار أـمـر األداء لســداده والتخــالص علـيـه وطـلـب إحاـلـة اـلـدعوى إـلـي التحقـيـق إلثـبـات ذـلـك ، وهــو 

ر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ  أن يتغيــ– لــو صــح –منــه دفــاع جــوهري مــن شــأنه 



 ٥٤

 والتفـت عـن هـذا – الصـادر بـرفض تظلـم الطـاعن وتأييـد أمـر األداء المـتظلم منـه –قضي بتأييد الحكم االبتـدائي 
اـلـدفاع الجــوهري وســكت عــن الــرد عليــه رغــم اتصــاله بجــوهر النــزاع ، فإنــه يكــون مشــوبا بقصــور يبطلــه ويوجــب 

 .سبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن نقضه لهذا ال
 لذلك 

نقضـت المحكـمـة الحكـم المطـعـون فـيـه ، وأحالـت القضــية إلـي محكـمـة اســتئناف القـاهرة وألزـمـت المطـعـون  
 .ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 أمين السر                                    نائب رئيس المحكمة 
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 محكمة النقض 
 ارية الدائرة المدنية والتج

 صحيفة طعن بالنقض
 

 أودعت هذه الصـحيفة قلـم كتـاب محكمـة الـنقض وقيـدت تحـت ٢٠٠٥/   /أنه في يوم        الموافق    
 قضائية بناءا علي طلب السيد األستاذ الدكتور فتحي إسـماعيل والـي المحـامي بـالنقض بصـفته ٧٥لسنة ... رقم 

..... توثـيـق .... لســنة ... بموجــب توكـيـل رســمي عــام رـقـم . .........وكــيال عــن الســيد الممـثـل الـقـانوني لشــركة 
 ............ ومقرها 

 ضــد
 / ......................... السيد  -١
 / ......................... السيد  -٢
 / ......................... السيد  -٣

ري بـتــــاريخ تجـــــا... وذـلــــك طعـنــــا ـبــــالنقض عـلــــي حكـــــم محكـمــــة اســـــتئناف الـقــــاهرة الصـــــادر ـمــــن اـلــــدائرة 
 قضائية تحكيم والمرفوعة بطلب بطالن ١٢٢لسنة ...  في الدعوى المقيدة بالجدول العمومي برقم ٢٥/٩/٢٠٠٥

 :وقد حكمت محكمة االستئناف في الدعوى بما يلي . ١٩/١/٢٠٠٥حكم التحكيم الصادر بجلسة 
ه جنيـه مقابـل أتعـاب بـرفض الـدعوى وألزمـت الشـركة المدعيـة المصـاريف ومبلـغ مائـ: حكمت المحكمة " 
 " .المحاماة 
 :وكان حكم التحكيم المطعون فيه قد قضي بما يلي  

 .رفض الدفع المبدي من الشركة المحتكم ضدها ببطالن شرط التحكيم : أوال 
اميا للمجموعـة إنضـمفي خصومة الدعوى التحكيميـة ..... رفض الدفع المبدي منها بعدم قبول تدخل بنك : ثانيا 

 .المحتكمة 
خصما هجوميا في خصومة الدعوى التحكيمية وفي موضوع تدخله بإلزام الشـركة ....... قبول تدخل بنك : ثالثا 

مبلـغ مليـون وتسـعمائة وواحـد وأربعـون ألفـا ومـائتين وسـتة وأربعـون ..... المحتكم ضدها بأن تؤدي لبنـك 
 .جنيها وترفض ما زاد عن ذلك في طلبات 

اصــها بنظــر تعــويض المجموعــة المحتكمــة وبــإلزام الشــركة المحــتكم ضــدها بــأن رفــض الــدفع بعــدم اختص: رابعــا 
ـتـؤدي للشــركة المحتكمــة مبـلـغ وـقـدره ثالـثـة ملـيـون وماـئـه وخمســة عشــر ألـفـا وتســعمائة واحــد عشــر جنيهــا 

 .تعويضا عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 



 ٥٧

 "الموضوع " 

برمت الطاعنة عقد مقاولة ، مع المطعون ضدها األولي كي تقـوم األخيـرة بتوريـد  أ٢١/٨/٢٠٠٠بتاريخ  -١
وتركيب وتشغيل أجهزة تكييف ومراوح تهوية بالقرية المملوكة للطاعنة بمدينة الغردقة ، نظير مبلغ وقدره 

 ) من حافظـة مسـتندات الطاعنـة المقدمـة أمـام محكمـة اسـتئناف القـاهرة٢مستند رقم ( جنيها ٤٤٩٩١٧٩
 مـن ٣مسـتند ( لتعديل شروط الدفع ونسبة ما يدفع ٦/١١/٢٠٠٠وقد أبرم الطرفان ملحقا للعقد بتاريخ . 

 ).حافظة مستندات الطاعنة المقدمة أمام محكمة استئناف القاهرة
 أبرمت المطعـون ضـدها األولـي عقـد فـتح اعتمـاد بضـمان تنـازل عـن حـق مـع بنـك ١/٢/٢٠٠١وبتاريخ  -٢

تنازلــت بموجبــه إلــي البنــك عــن حقوقهــا الماليــة الناشــئة عــن عقــد المقاولــة ) لــثالمطعــون ضــده الثا... (
 مــن حافظــة مســتندات الطاعـنـة المقدمــة ٤مســتند رـقـم . (وـقـد قبـلـت الطاعـنـة هــذا التـنـازل . ســالف اـلـذكر 

 ).أمام محكمة استئناف القاهرة

 الناشـــئة عـــن العقـــد وـقــد ـثــار نـــزاع ـبــين طرفـــي عـقــد المقاوـلــة بشـــأن مســـتحقات المطعـــون ضـــدها األوـلــي -٣
 بأنهـا تطلـب التحكـيم وفقـا ٥/٦/٢٠٠٣فقامـت المطعـون ضـدها األولـي بإخطـار الطاعنـة فـي . المذكور 

مشـار إليـه فـي ص .(محكمـا عنهـا /.......... للبند السابع عشـر مـن العقـد وقـد اختـارت السـيد المهنـدس
 ). من حكم التحكيم٢

المطعـــون (باختـيــار محكمهـــا ، فرفعـــت المحكمـــة ) ـثــلالطاعـنــة ـفــي الطعـــن الما(ـلــم تـقــم المحـــتكم ضـــدها  -٤
 مــن قــانون ١٧ تجــاري كـلـي جنــوب الجيــزة وفقــا للمــادة ٢٠٠٣لســنة ...  الــدعوى رقــم -) ضــدها األوـلـي

 ) . الطاعنة( طالبة تعيين محكم للمتحكم ضدها –التحكيم 
الدور محكما صاحب /........ بتعيين المحكم المهندس"  صدر الحكم في الدعوى ٢٨/١٢/٢٠٠٣وفي 

 ـمـــن حافظـــة مســــتندات الطاعنـــة المقدـمـــة أمـــام محكـمـــة اســــتئناف ٥مســــتند رقـــم " .(عـــن الـمـــدعي عليـــه 
ق ، فقضت ١٢١لسنة .... علي هذا الحكم باالستئناف رقم ) الطاعنة(فطعنت المحتكم ضدها ). القاهرة

 حافظـة مســتندات  مـن٦مسـتند رقـم . (  بعـدم جـواز االسـتئناف ٢٦/٥/٢٠٠٤محكمـة االسـتئناف بتـاريخ 
 ).الطاعنة المقدمة أمام محكمة استئناف القاهرة

ـقـد / ... ـفـي تنفـيـذ هــذا الحـكـم تـبـين لهــا أن المهـنـدس) المطعــون ضــدها األوـلـي(عـنـدما شــرعت المحتكمــة  -٥
وبـدال مـن رفـع دعـوى !! .  قبـل صـدور الحكـم بتعيينـه بـأكثر مـن ثمـاني سـنوات ٧/١١/١٩٩٥توفي في 

 مـــن قـــانون التحكـــيم ، تقـــدمت ١٧وفقـــا للمـــادة ) . الطاعنـــة(لمحـــتكم ضـــدها جديـــدة لتعيـــين محكـــم عـــن ا
تجـــاري .. األســـتاذ المستشـــار رئـــيس الـــدائرة / الســـيد"بطلـــب إلـــي ) المطعـــون ضـــدها األولـــي(المحتكمـــة 

. لتعيــين محكــم أخــر لوفــاة المحكــم المعــين ) التــي أصــرت الحكــم بتعيــين المحكــم(بمحكمــة الجيــزة الكليــة 
 ".يتم تعيين محكم أخر وعلي الجدول بيان صاحب الدور " ئرة علي الطلب بعبارة فأشر رئيس الدا

) المطـعـون ضــدها األوـلـي(تبـين للجــدول أن صــاحب اـلـدور بريطــاني الجنسـية فتـقـدمت المحتكـمـة 
التكرم بعمل الالزم نحـو تعيـين " المستشار رئيس محكمة الجيزة الكلية للمتابعة برجاء / بطلب إلي السيد 

 يتم تعيين محكم مصري طبقا " فأشر رئيس المحكمة للمتابعة علي الطلب بعبارة " . صري محكم م



 ٥٨

 ".لصاحب الدور
تــم تعيــين  " :وتنفيــذا لهــذه التأشــيرة ، تــم تعيــين المحكــم بواســطة أمــين الســر مثبتــا العبــارة التاليــة  
تأشــيرة رئــيس المحكمــة وهــو المحكــم صــاحب اـلـدور عــن المــدعي عليــه وذـلـك تنفيــذا ل/ ......... األســتاذ

 من حافظة مسـتندات الطاعنـة المقدمـة ٥مستند رقم / ....... (لوفاة المحكم المعين بالحكم وهو األستاذ 
 ) .أمام محكمة استئناف القاهرة

 ، وحضــــرها الممثــــل ٢٧/٩/٢٠٠٤بعــــد أن اختــــار المحكمــــان رئــــيس الهيئــــة ، انعـقـــدت أول جلســــة ـفـــي  -٦
محـــام هـــو ) الطاعنـــة(كمـــا حضـــر عـــن المحـــتكم ضـــدها ) ا األوـلــيالمطعـــون ضـــده(الـقــانوني للمحتكمـــة 

مكـتـب توثـيـق المـعـادي مســتند  (١٩٩٧لســنة ....  بالتوكـيـل الرســمي الـعـام قضــايا رقـم /......... األسـتاذ
ـكـذلك حضــر محــام عــن ) .  ـمـن حافظــة مســتندات الطاعـنـة المقدمــة أـمـام محكـمـة اســتئناف الـقـاهرة٧رـقـم 
حضـــوره وتمثيـلــه ـفــي الـنــزاع كخصـــم مـتــدخل انضـــمامي ـفــي " مثبـتــا ) ـلــثالمطعـــون ضـــده الثا.... (بـنــك 

 مـــن حافظـــة مســـتندات الطاعنـــة المقدمـــة أمـــام محكمـــة ٨مســـتند رقـــم . (طلباتـــه للطـــرف األول المحـــتكم 
 ) .استئناف القاهرة

 ـمـن حافظــة مســتندات الطاعـنـة المقدمــة ٩مســتند رـقـم  . (٤/١٠/٢٠٠٤وتأجـلـت القضــية لجلســة 
بيـــان الـــدعوى مـــع ) المطعـــون ضـــدها األولـــي(، حيـــث قـــدمت المحكمـــة ) ناف القـــاهرةأمـــام محكمـــة اســـتئ
)  من حافظة مستندات الطاعنة المقدمة أمام محكمة استئناف القـاهرة١٠مستند رقم .(حافظتي مستندات 

أ ... المحــامي بتوكيــل خــاص رقــم / ......... أيضــا األســتاذ ) الطاعنــة(وحضــر مــع المحــتكم ضــدها . 
 من حافظة مستندات الطاعنة المقدمـة أمـام محكمـة اسـتئناف ١١مستند رقم .( نادي الصيد ٢٠٠٤لسنة 
 ) .القاهرة

ـة ـقـد تمــت ) المطـعـون ضــدها األوـلـي(وـقـد ذهـبـت المحكمــة  ـفـي بـيـان دعواهــا إـلـي أن المقاوـل

ـقـد ســددت المســتحق عليـهـا ـمـن ) الطاعـنـة( ، وأن المحــتكم ضــدها ٢/٨/٢٠٠٢بإنـهـاء األعـمـال ـفـي 

بسـداده مباشـرة ) الطاعنـة( جنيها تلتزم المحتكم ضـدها ١ر٩٦٧ر٢٧٤مقاولة فيما عدا مبلغ أعمال ال

. ـلـم تـقـم بســداده ـلـه ) الطاعـنـة(وأن المحــتكم ضــدها . تنفـيـذا لعـقـد التـنـازل ) المطـعـون ضــده الثاـلـث(للبـنـك 
، إذ ) المطعـون ضـدها األولـي(أضـر المحتكمـة ) المطعـون ضـده الثالـث(وأن عدم سداد المسـتحق للبنـك 

علـي المبـالغ المسـتحقة لـه اعتبـارا % ١٦يحسـب عليهـا فائـدة قـدرها ) المطعـون ضـده الثالـث(جعـل البنـك 
 . تاريخ تسليم األعمال ٢/٨/٢٠٠١من 

مليـون ومائـه وخمسـة عشـر ألفـا وتسـعمائة ( جنيـه ١١١٥٩١١وقد بلغت هذه الفائدة مبلغا وقـدره 
المطعـون (بالبنـك ) المطعون ضـدها األولـي(لمحتكمة ، هذا فضال عن تسوئ عالقة ا) وأحد عشر جنيها

مما جعله يمتنع عـن صـرف أيـة مبـالغ ماليـة مسـتحقة لهـا عـن عمليـات أخـري وعـن منحهـا ) ضده الثالث
أية تسهيالت ائتمانية أخري ، وهو ما عرضها للعجز عن الوفاء بالتزاماتها في تعاقـدات أخـري وعرضـها 

 شيكات دون رصيد وشهر إفالس بما ترتب عليـه إصـابتها بأضـرار هي وممثلها القانوني لدعاوى إصدار
بالتعويض عما فاتها من كسب وما ) الطاعنة(مادية وأدبية بما يعطيها الحق في مطالبة المحتكم ضدها 
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ـــي(وهــــو مــــا قدرتــــه المحتكمــــة . لحقهــــا مــــن خســــارة بســــبب ذـلـــك  ـــغ مليــــون ) المطعــــون ضــــدها األوـل بمبـل
مــا فاتهــا مــن (باإلضــافة إـلـي ملـيـونين وثمانماـئـة أـلـف جنـيـه ) ادـيـة وأدبـيـةأضــرار م(وخمســمائة أـلـف جنـيـه 

  .١٨/١٠/٢٠٠٤وتأجلت القضية لجلسة ) !! كسب
أمــام هيئــة التحكــيم وقــدم مــذكرة دفــع ) الطاعنــة( ، مثــل محــامي المحــتكم ضــدها١٨/١٠/٢٠٠٤بجلســة  -٧

 :فيها

 أو فـي جلسـة ٢٧/٩/٢٠٠٤ببطالن مشارطه التحكيم لعدم تحديد موضوع النزاع في محضـر جلسـة  - أ
 . ، وبالتالي بطالن إجراءات التحكيم ١٤/١٠/٢٠٠٤

 ............ .بعدم قبول تدخل بنك  - ب

 في دفاعها الموضوعي أن نصوص العقد صريحة في ربط السداد ) الطاعنة(وقالت المحتكم ضدها 
للمواصـفات الفنيـة المرافقـة بتسليم األعمال المتعاقد عليها بعد االنتهـاء منهـا وتشـغيلها واختبارهـا وفقـا 

وأن التسليم االبتدائي لم يتحقق حتى اآلن ، وأن ما تم توريده وتركيبـه لـم . للعقد ، وهو ما لم يحدث 
يراع فيه األصول الفنية ، وظهرت فيها كثير مـن العيـوب وهـو مـا حـدا بالشـركة المحـتكم ضـدها إلـي 

هـــو مبـلــغ ) المطعـــون ضـــدها األوـلــي(ـمــة وأضـــافت أن مجمـــوع مـــا ـتــم دفعـــه للمحتك. عـــدم اســـتالمها 
 ٤ر٧٤٠ر٧٢٩من قيمـة التعاقـد وقـدره % ٦٥ وهو يمثل ١٠/٩/٢٠٠٣ جنيها حتى ٣ر٠٣٢ر٦٣٠

أـمــا عـــن الفاـئــدة الـتــي .  جنيهـــا لـعــدم إتمـــام التســـليم االبـتــدائي ١٦٦٠١١٨وبـقــي ـفــي ذمتـهــا . جنيـهــا 
فـال شـأن للمحـتكم )  األولـيالمطعـون ضـدها(علـي المحتكمـة ) المطعون ضده الثالث(احتسبها البنك 

لالعتـمـاد ) المطـعـون ضــدها األوـلـي(بـهـا إذ هــي تحتســب عـنـد عـدم ســداد المحتكـمـة) الطاعـنـة(ضـدها 
  .١٣/٦/٢٠٠١الممنوح لها حتى 

) المطعــون ضــدها األوـلـي(أن جــوهر الخــالف مــع المحتكمــة ) الطاعـنـة(كمــا ذكــرت المحــتكم ضــدها 
وريــد األجهــزة وتركيبهــا طبقــا للمواصــفات والمالحــق الفنيــة يــدور حــول مــا إذا كانــت األخيــرة قــد قامــت بت

وطبقا لما يقضي به العقد المبرم بينهما وما إذا كان قد تم التسليم االبتدائي لها أم ال ، وهو مـا ال يمكـن 
التـــابع لـــوزارة اإلســـكان أو " قســـم الصـــوتيات" حســـمه إال بـــرأي فنـــي مـــن مركـــز بحـــوث اإلســـكان والبنـــاء 

 .كاتب االستشارية المتخصصة في أعمال التكييف والكهرباء للفنادق بواسطة أحد الم
قـبــل الفصـــل ـفــي الموضـــوع بـنــدب مكـتــب استشـــاري كخبـيــر ـفــي ) الطاعـنــة(وطلـبــت المحـــتكم ضـــدها 

الدعوى لتحقيق عناصرها في ضوء مـا يتكشـف لـه مـن فحـص األجهـزة المـوردة ومـدي مطابقتهـا ألعمـال 
ادرا مـــن معهـــد بحـــوث اإلســـكان والبـنــاء يفـيــد عـــدم مطابـقــة صـــوت العـقــد ومالحـقــه ، كمـــا ـقــدم تقرـيــرا صـــ
 ، مـع طلـب اسـتدعاء ممثـل للمركـز لمناقشـته فـي هـذا ١/٤/٢٠٠٤التكييف للمواصفات الفنية مـؤرخ فـي 

 ).١١ ، ١٠دفاع المحتكم ضدها كما أورده حكم التحكيم ص .(التقرير 
) المطعـون ضـده الثالـث(البنك المتدخل  أمام هيئة التحكيم ، قدم وكيل ١٨/١٠/٢٠٠٤وفي نفس جلسة  -٨

وهـو مـا أشـار إليـه حكـم . في طلباتها ) المطعون ضدها األولي(مذكرة بوصفه خصما منضما للمحتكمة 
كمــا قــدم وكيــل البنــك الحاضــر مــذكرة شــارحة لدفاعــه وطلباتــه فــي :"  منــه كالتــالي ١٢التحكــيم فــي ص 
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بوصــفه خصــما منضــما للمجموعــة المحتكمــة فــي دعــوى التحكــيم وفيهــا أحــال إلــي مــذكرة بيــان الــدعوى 
 ١ر٩٦٧ر٢٧٤طلباتهــا وعـلـي األخــص مــا تعـلـق منهــا بطـلـب إـلـزام الشــركة المحــتكم ضــدها بســداد مبـلـغ 

جنيهــا لحســاب البنــك اـلـذي يمثـلـه عــن مديونيــة المجموعــة المحتكمــة لديــه الناشــئة عــن عقــد حواـلـة الحــق 
  ".١/٢/٢٠٠١المؤرخ 

تدخلــه كخصــم انضــمامي الحاضــر عــن البنــك طلــب إثبــات . " .... ، ٢٦/١٠/٢٠٠٤وبجلســة 

 مـن حافظـة ١٢مسـتند " (وموافقا علـي كـل مـا جـاء بصـحيفة بيـان الـدعوى التحكيميـة للشركة المحتكمة 
 حضـر محـامي عـن ٢٠/١١/٢٠٠٤وبجلسـة ). مستندات الطاعنة المقدمة أمام محكمة اسـتئناف القـاهرة

بعــدم قبــول تعلــق بالــدفع المبــدي مــن الشــركة المحــتكم ضــدها وشــرح دفاعــه فيمــا ي" ... البنــك المتــدخل 

 مــن حافظــة مســتندات الطاعنــة المقدمــة أمــام محكمــة اســتئناف ١٣مســتند رقــم .. " (تدخلــه انضــماميا 
 ) .القاهرة

 : أصدرت هيئة التحكيم الحكم في الدعوى قاضية بأنه١٩/١/٢٠٠٥وبجلسة  -٩

 :قررت هيئة التحكيم " 
 .دي من الشركة المحتكم ضدها ببطالن شرط التحكيم  رفض الدفع المب–أوال 

فـــي خصـــومة الـــدعوى التحكيميـــة .........  رفـــض الـــدفع المبـــدي منهـــا بعـــدم قبـــول تـــدخل بنـــك –ثانيـــا 
 .انضماميا للمجموعة المحتكمة 

 .خصما هجوميا في خصومة الدعوى التحكيمية ........  قبول تدخل بنك –ثالثا 
مبلــغ مليــون وتســعمائة ... لشــركة المحــتكم ضــدها بــأن تــؤدي لبنــك وفــي موضــوع تدخلــه بــإلزام ا

 وأربعون جنيها وترفض له ما واد عن ذلك من طلبات  وواحد وأربعون ألفا ومائتين وستة
 رفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر تعويض المجموعة المحتكمة وبإلزام الشـركة المحـتكم ضـدها –رابعا 

ثالـثـة ملـيـون وماـئـه وخمســة عشــر " مبـلـغ وـقـدره .....) وعــة المجم(ـبـأن ـتـؤدي للشــركة المحتكمــة 
تعويضـا عمـا لحقهـا مـن خسـارة ومـا فاتهـا مـن كسـب ورفضـت " ألفا وتسعمائة واحد عشر جنيها 
 مــن حافظــة مســتندات الطاعنــة المقدمــة أمــام ١مســتند رقــم " . (لهــا ، مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات 

 ).محكمة استئناف القاهرة
ض الطاعنــة حكــم هيئــة التحكــيم ونظــرا لمــا شــابه مــن أوجــه عديــدة تــؤدي إلــي بطالنــه فقــد ٕ واذ لــم تــرت-١٠     

 قضـائية تحكـيم ١٢٢لسـنة .. طعنت عليه بالبطالن أمام محكمـة اسـتئناف القـاهرة بالـدعوى رقـم 
 .الصادر فيها الحكم محل الطعن والمبين منطوقه في صدر هذه الصحيفة 

حكمـة االسـتئناف فـي دعـوى الـبطالن قـد شـابته مخالفـة القـانون والخطـأ  وحيث أن الحكم الصـادر مـن م-١١    
ـفـي تطبيـقـه والقصــور ـفـي التســبيب والفســاد ـفـي االســتدالل ، ـفـإن الطاعـنـة تطعــن علـيـه لألســباب 

 :التالية 
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 "أسباب الطعن " 

 لبطالن مخالفة القانون والقصور في التسبيب في قضائها برفض السبب األول في دعوى ا: السبب األول 

 ٨من الثابت في صحيفة دعوى بطالن حكم التحكـيم الصـادر فيهـا الحكـم المطعـون فيـه فـي الصـفحات   -١
 أن الطاعنـة اسـتندت فـي السـبب األول مـن أسـباب بطـالن حكـم التحكـيم إلـي أن المحكـم المعـين ١٤إلي 

هـــ مــن قــانون ٥٣/١قــد عــين علــي وجــه مخــالف للقــانون وذلــك وفقــا للمــادة / ........ عنهــا وهــو الســيد 
وـقـد انتهــي الحكــم .  مــن ـقـانون التحكــيم ١٧التحكــيم إذ ـلـم ـيـتم تعييـنـه بالطريـقـة الـتـي نصــت عليهــا المــادة 

 : منه إلي رفض هذا السبب مقررا أنه ٨المطعون فيه في ص 

وحيــث أنــه عــن الســبب األول مــن أســباب الــبطالن ومفــاده بطــالن حكــم التحكــيم لتعيــين محكــم الشــركة " 
 علي وجه مخالف للقانون فغير سديد ومردود عليه بأن الثابـت مـن مطالعـة – المدعية –ضدها المحتكم 

أن الشـركة المـدعي عليهـا األولـي ..  تجاري كلي الجيـزة ٢٠٠٣لسنة ... الحكم الصادر في الدعوى رقم 
 محكــم  أقاـمـت اـلـدعوى ســالفة البـيـان بطـلـب تعـيـين–ٕوازاء تـقـاعس الشــركة المدعـيـة عــن تســمية محـكـم لهــا 

 بـــــاإلجراءات العاديـــــة لرفـــــع الـــــدعوى وصـــــدر حكـــــم فيهـــــا بجلســـــة – المدعيـــــة –عـــــن المحـــــتكم ضـــــدها 
صاحب الدور فإذا ما / ...  بتعيين محكم عنها سماه الحكم سالف الذكر وهو المهندس ٢٨/١٢/٢٠٠٣

تعـيـين تبـين وفاتـه ـفـإن ذلـك ال يـعـدم الحكـم الصــادر فـي تلـك اـلـدعوى وال يحـبط أـثـره إنمـا يـظـل الحكـم ب

محكم عن الشركة المدعية قائما منتجا أثره ويمكن بعد ذلـك أن يـتم تسـمية المحكـم سـواء بطلـب يقـدم 

إلي رئيس الدائرة التي أصدرته أو إلي غيره من قضاة المحكمـة الصـادر منهـا باعتبـار أن ذلـك الطلـب 

ه الشـركة المـدعي من إجراءات تنفيذ الحكم الصـادر بتعيـين محكـم عـن الشـركة المدعيـة وهـو مـا فعلتـ

سـالف البيـان وتـم تسـمية .. عليها األولي عندما طلبت تسمية محكم عن الشركة المدعيـة نفـاذا للحكـم 
ويكون بـذلك تعيينـه محكمـا عنهـا قـد تـم طبقـا للحكـم الصـادر فـي عن الشركة المدعيـة ....... المحكم 

قـول بـأن الشـركة المـدعي عليهـا  تجاري الجيزة ونفـاذا لـه وطبقـا للقـانون وال٢٠٠٣لسنة ... الدعوى 

ـكـان يتـعـين عليـهـا أن ترـفـع دعــوى أخــري بطـلـب تعـيـين محـكـم عــن الشــركة المدعـيـة ـقـول يتـنـافى ـمـع 

الغرض من اتفاق الطرفين علي التحكيم وهـو سـرعة حسـم النـزاع بينهمـا ومـن ثـم تعـين االلتفـات عـن 

 ."هذا السبب

فضه للسبب األول من أسباب بطالن حكـم التحكـيم ويظهر مما انتهي إليه الحكم المطعون فيه أنه بني ر -٢
 :التي استندت إليها الطاعنة إلي 

 ال تـؤثر فـي صـحة ٢٠٠٣لسـنة ... أن وفاة المحكم المعين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقـم  - أ
 .الحكم ونفاذ هذا الحكم 

 مصـدرة جواز تسمية محكم أخر بموجب ذات الحكم المـذكور بنـاء علـي طلـب إلـي رئـيس المحكمـة - ب
 .ن إجراءات تنفيذ الحكم مالحكم أو أحد قضاة المحكمة الصادر منها الحكم باعتبار أن ذلك 

 عدم جواز إقامة دعوى جديدة بطلب تعيين محكم أخر استنادا إلي الغرض مـن اللجـوء إلـي التحكـيم -ج
 .وهو سرعة الفصل في النزاع 
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فض السـبب األول مـن أسـباب بطـالن حكـم وهذا الذي انتهي إليـه الحكـم المطعـون فـي تسـبيبه لـر  
 :التحكيم التي استندت إليها الطاعنة جاء مخالفا للقانون وقاصرا في تسبيبه علي التفصيل التالي 

 :مخالفة القانون : الوجه األول 

 لطرفــي التحكــيم االتفــاق علــي اختيــار -١: "  مــن قــانون التحكــيم المصــري علــي أنــه ١٧تــنص المــادة  -١
 :كيفية وقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي المحكمين وعلي 

 من هـذا ٩المشار إليها في المادة تولت المحكمة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم وأحد  - أ
 .بناء علي طلب أحد الطرفين اختياره القانون 

الل فـإذا لـم يعـين أحـد الطـرفين محكمـه خـ.. فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثـالث محكمـين  - ب
المشــار إليهــا فــي توـلـت المحكمــة .. ثالثــين يومــا التاليــة لتســلمه طلبــا بــذلك مــن الطــرف األخــر 

 ... .بناء علي طلب أحد الطرفين اختياره  من هذا القانون ٩المادة 

٢- ................. 

هـا وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشـروط التـي يتطلبهـا هـذا القـانون وتلـك التـي اتفـق علي -٣

 و ١٨علـي وجـه السـرعة ومـع عـدم اإلخـالل بأحكـام المـادتين . الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكـم 
 . من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن١٩

 هــو قيــام المحكمــة ١٧والبــين مــن هــذا اـلـنص أن محــل الطـلـب المقــدم إـلـي المحكمــة وفقــا للمــادة 
 مــن القــانون هــي تحديــد ١٧باختيــار المحكــم المطلــوب تعيينــه أي أن مهمــة المحكمــة وفقــا لــنص المــادة 

 .المحكم شخصية المحكم وهو ما ال يتم إال بتسميته 
فــي المحكــم الــذي تختــاره ... تراعــي " ب علــي المحكمــة أن يؤكــد ذلــك أن الفقــرة الثانيــة مــن الــنص توجــ -٤

 " .الشروط التي يتطلبها القانون 

 منـه والتـي ٣ و ١ فـي فقرتيهـا ١٦ستلزمها القانون في المحكم محـددة فـي المـادة إوالشروط التي 
 تنص علي أنه 

ب الحكـم عليـه ال يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنيـة بسـب
 ".في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفالسه ما لم يرد إليه اعتباره 

باإلضافة إلي حيدة واستقالل المحكم باعتبار أن وجود ما يـؤثر فيهمـا يعـد سـببا للـرد وفقـا للمـادة 
 . من قانون التحكيم بما يجعلهما شرطا لصحة توليه مهمة التحكيم ١٨/١

بيعتها لصيقة بشخص المحكم بحيث ال يمكن التحقـق مـن توافرهـا إال إذا كانـت وهذه الشروط بط
 المحكمة علي دراية كاملة بشخص المحكم الذي تختاره حتى يمكنها التحقق من توافر هذه الشروط 

ولهذا فإن محل طلب تعيين المحكـم والحكـم الصـادر مـن المحكـم فيـه هـو قيـام المحكمـة باختيـار 
فســها ، ولــيس مجــرد تقريــر أحقيــة الطالــب فــي أن يــتم تعيــين محكــم مــن خصــمه المحكــم وتســميته بن

بحيــث يمـكــن تســـمية المحـكــم بموجـــب إجـــراءات أخـــرى الحقــه لصـــدور الحـكــم ـمــن جـهــة أخـــري غـيــر 
 .المحكمة 
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 بتقريـر – وبحـق – لـم يكتـف ٢٠٠٣لسـنة ... لذا فإننـا نجـد أن الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم 
ولـــي بتعيـــين محكـــم عـــن الطاعنـــة وافـــق صـــحيح الواقـــع والقـــانون بـــل أن طلـــب المطعـــون ضـــدها األ

 ســالفة اـلـذكر منتهيــا إـلـي تســمية المحكــم ١٧اســتكمل قضــاءه نحــو تحقيــق محــل الطـلـب وفــق المــادة 
 .صاحب الدور محكما عن المدعي عليه /.......... تعيين المحكم الهندسي: " بقضائه 

هـو حكـم منعـدم إذ أنـه /.....  بتسمية المهنـدس٢٠٠٣لسنة .. الواقع أن الحكم الصادر في الدعوى رقم  -٥
    : وفــي هــذا الشــأن يقــرر الفقــه بالنســبة لمحــل الحكــم أنــه . ورد علــي شــخص متــوفى قبــل صــدور الحكــم 

تنقســم مقتضــيات وجــود الحكــم أو أركانــه األساســية إلــي أركــان موضــوعية أو داخليــة تتعلــق بمضــمون " 
والمقصــود بالمـحـل ـهـو االدـعـاء ـفـي البداـيـة .. كــان شــكلية أو خارجـيـة وهــي اإلرادة والمحــل والســبب وأر

 تقنــين –محمــد كمــال عبــد العزيــز (" انعــدم الحكــم .. نعــدم المحــل اومــا قضــي بــه فــي النهايــة فــإذا 
يمكــن حصــر المقتضــيات :"كمــا يقــرر ) . ١١٤٣ و ١١٤٢ ص –المرافعــات فــي ضــوء القضــاء والفقــه 

تفتــرض البداهــة هــذا المقتضــي يجــب أن يكــون المحــل موجــودا أوال .. القانونيــة فــي المحــل فيمــا يــأتي 
وجــدي راغــب .د(" ويأخــذ حـكـم انتـفـاء المحــل اســتحالته .. ويترـتـب عـلـي انتـفـاء المحــل انـعـدام العـمـل 

" ـفــالحكم ) . ٤٩٧ ص – ١٩٧٤ ط – النظريــة العامــة للعمــل القضـــائي فــي قــانون المرافعــات –فهمــي 
فإذا صدر الحكم خاليا من المنطوق ال يتضمن تقريـرا أو إلزامـا أو مكنا ومموجودا يجب أن يكون محله 

ـكـذلك إذا قضــي ـبـأمر غـيـر ممـكـن مادـيـا أو قانونـيـا مـثـل تغيـيـرا لمركــز ـقـانوني مــثال فإـنـه يكــون منعــدما 

 ط – مبـادئ القضـاء المـدني –وجدي راغب فهمـي .د(".تطليق زوجين كان أحدهما متوفيا وقت صدوره
 ).٦٨٦ ص – ٢٠٠١

 أن محـل الطلـب المقـدم مـن ٢٠٠٣لسـنة ... ولما كان الثابـت مـن الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم
المطعون ضدها األولي إلي المحكمـة مصـدرة الحكـم كـان تعيـين محكـم عـن الطاعنـة ، وكـان الثابـت مـن 

تـيـار  ـمـن قـانون التحـكـيم ســالفة الـذكر وجــوب أن يـتم هــذا التعـيـين مـن خــالل قيـام المحكـمـة باخ١٧المـادة 
محكمــا / .... المحكــم وتســميته بنفســها ، وكــان الحكــم المــذكور ـقـد انتهــي إـلـي تســمية المرحــوم المهـنـدس 

محكمـا / ....... محـل الحكـم المـذكور هـو تعيـين شـخص المرحـوم عن الطاعنة فإن مفاد ذلك كله أن 

 .عن الطاعنة 

 مـــن مـــذكرتها ٣ي ص ولمـــا كـــان الثابـــت مـــن أوراق الـــدعوى وبـــإقرار المطعـــون ضـــدها األولـــي فـــ
المقدمة إلي محكمة استئناف القاهرة في الدعوى الصادر فيها الحكـم المطعـون عليـه أن المحكـم المـذكور 

 تجـاري جنـوب ٢٠٠٣لسـنة ...  أي قبل صـدور الحكـم بتعيينـه فـي الـدعوى رقـم ٧/١١/١٩٩٥توفي في 
مكنا ويكون محل هذا الحكـم غيـر الجيزة بما يقرب من ثماني سنوات فإن تعيينه كمحكم يغدو أمرا غير م

 .ممكن وبالتالي يقع هذا الحكم معدوما ال أثر له وال حجية 
ال يعـدم  "فإذا ما جـاء الحكـم المطعـون فيـه ليقـرر أن وفـاة المحكـم المعـين بموجـب الحكـم المـذكور 
عيـة قائمـا ٕالحكم الصادر في تلك الدعوى وال يحبط أثره وانمـا يظـل الحكـم بتعيـين محكـم عـن الشـركة المد

منتجا أثره متجاهال أن المحـل الوحيـد لهـذا الحكـم هـو تعيـين هـذا المحكـم المتـوفى بذاتـه وفـق نـص المـادة 
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 مــن قــانون التحكــيم وـلـيس مجــرد القضــاء بتعيــين محكــم و متجــاهال انعــدام هــذا الحكــم النعــدام محـلـه ١٧
 .فإنه يكون قد خالف القانون 

لســـنة ...  أن الحكـــم الصـــادر فـــي اـلــدعوى رقـــم –لحقيقـــة  الفـــرض غيـــر ا–وبفـــرض : ومـــن جهـــة ثانيـــة  -٦
"  تجاري جنوب الجيزة هو حكم صحيح لم يلحقه ثمة انعدام ، فإن قول الحكـم المطعـون فيـه أنـه ٢٠٠٣
أن يــتم تســمية المحكــم ســواء بطلــب يقــدم إلــي رئــيس الــدائرة التــي أصــدرته أو إلــي غيــره مــن .... يمكــن 

ار أن ذـلـك الطـلـب مـن إجــراءات تنفيـذ الحـكـم الصـادر بتعـيـين محـكـم قضـاء المحكـمـة الصـادر منـهـا باعتبـ
عـن الشـركة المدعيـة ويكـون بـذلك تعيينـه ..... تم تسـمية المحكـم " منهيا إلي أنه " عن الشركة المدعية 

هـو قـول يخـالف صـحيح القـانون إذ "  ونفـاذا لـه ٢٠٠٣لسـنة .. تم طبقا للحكم الصادر في الـدعوى رقـم 
 مـن قـانون التحكـيم فـإن مهمـة المحكمـة عنـد الفصـل فـي طلـب تعيـين ١٧نـه وفقـا للمـادة بينا فيمـا سـبق أ

. ط الـتـي تطلبهــا الـقـانون فيــه ومحكــم هــو اختيــار المحكــم وتســميته حـتـى يمكنهــا التحقــق مــن تــوافر الشــر
وبالتالي فقضاء المحكمة بتعيين محكم معين لصـيق بشـخص هـذا المحكـم بذاتـه فـال يجـوز االسـتناد إلـي 

 .ت الحكم لتعيين محكم أخر لم تقم المحكمة بالتحقق من توافر الشروط التي تطلبها القانون فيه ذا

بـالحكم إذا انتهت مهمـة الحكـم : "  من قانون التحكيم علي أنـه ٢١ويؤكد هذا ما تنص عليه المادة 
ع فـي اختيـار  أخـر وجـب تعيـين بـديل لـه طبقـا لإلجـراءات التـي تتبـبـأي سـبببـرده أو عزلـه أو تنحيـه أو 

 أو –وـلـو كــان مــن الجــائز االســتناد للحكــم الصــادر بتعـيـين محكــم معــين " . المحـكـم اـلـذي انتهــت مهمـتـه 
 لتعيـين محكـم أخـر بـديل لـه ، –القرار الصادر بذلك من الجهة التي اتفق عليها األطراف كسـلطة تعيـين 
إتباعها عند تعيين المحكم ابتـداءا لما نص المشرع علي أن يعين المحكم البديل طبقا لإلجراءات الواجب 

 .أي عن طريق بدء إجراءات تعيين جديدة 
 مـن قـانون التحكـيم المصـري تـتم عـن طريـق رفـع ١٧ولما كانت إجراءات تعيـين المحكـم وفـق المـادة 

فإذا كان هذا هو الحال عند وفـاة المحكـم بعـد تعيينـه  . ٢١دعوى مبتدأة باإلجراءات المعتادة وفقا للمادة 
 . ذلك هو الواجب أيضا ومن باب أولي إذا تبين أن المحكم المعين توفى قبل تعيينهفإن

تـم طبقـا للحكـم الصـادر فـي الـدعوى ... فإذا ما جـاء الحكـم المطعـون عليـه ليقـرر أن تعيـين المحكـم 
محكما عـن الطاعنـة وأن تعيينـه تـم طبقـا للقـانون /........  والذي عين المهندس٢٠٠٣لسنة ...... رقم 

 .فإنه يكون مخالفا للقانون 

فإن القول بجـواز تسـمية المحكـم مـن جانـب رئـيس المحكمـة أو مـن أحـد قضـائها منفـردا : من جهة ثالثة  -٧
 مــن قــانون التحكــيم ، إذ أن نصــها واضــح جلــي فــي أن ١٧بمجــرد تأشــيرة منــه هــو أمــر يخــالف المــادة 

أي " المحكمـة "لبهـا القـانون فيـه هـو لــ االختصاص باختيار المحكم والتحقـق مـن تـوافر الشـروط التـي تط
هيئة المحكمة بكاملها وهو ما يتأكد تمامـا بـالنظر لمناقشـات مجلـس الشـعب بشـأن هـذه المـادة إذ أوضـح 

االختصــاص للمحكـمـة وـلـيس ـلـرئيس " عـنـدما يـقـول اـلـنص محكمــة ـكـذا فيـكـون : الســيد وزـيـر العــدل أـنـه 

والتجارـيــــة والمـــــذكرات اإليضـــــاحية وجمـيــــع األعمـــــال ـقــــانون التحكـــــيم ـفــــي المـــــواد المدنـيــــة (" المحكـمــــة 
  ١٧كما يخالف نص المادة ) . ٢٠٥ ص – وزارة العدل – إدارة التشريع –التحضيرية المتعلقة به 
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 .تحكيم الذي أوجب أن يكون تعيين المحكم بدعوى تنظر مواجهة باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى 

 أن إدراج اسـم شـخص معـين فـي قـوائم المحكمـين المعـدة بـوزارة      وال يؤثر في ذلك ما يمكن قولـه مـن
العدل يعني أنه تم التحقق من توافر الشروط فيه وذلك لسـببين األول أن القـانون أنـاط هـذه مهمـة اختيـار 
المحكــم بالمحكمــة كضــمانه للخصــوم وبالتــالي فــإن ســبق التحقــق مــن تــوافر هــذه الشــروط مــن قبــل جهــة 

وبالتـالي . ة العدل ال يخل بواجب المحكمة في أن تقوم بذلك بنفسها مـرة أخـرى أخري حتى لو كانت وزار
أن مـن الجـائز أن يكـون أحــد هـذه الشـروط قـد انتـفـي عـن شـخص المحكـم صــاحب الـدور كمـا لـو ـكـان ال 

 كمـا –يتوافر فيه شرط الحيدة أو االستقالل بالنسبة لتحكيم معين ، أو انتفي الشـرط بعـد قيـده فـي القـوائم 
 وهـو مـا يوجـب أن تعـيـد المحكمـة التحقـق مـن اســتمرار – كـان قـد تـوفي أو حجــر عليـه بعـد تمـام قـيـده لـو

 .وال يأتي ذلك إال مواجهة بين طرفي اتفاق التحكيم . توافرها في المحكم وقت تعيينه من قبلها 
ـعـــديا عـلـــي     ولهـــذا فإـنـــه ال يجـــوز ـلـــرئيس المحكمـــة أو أحــــد قضـــائها منـفـــردا القيـــام بتســــمية المحكـــم ت

 سـالفة الـذكر أو تسـميته بـأمر علـي عريضـة أو ١٧اختصاص المحكمة بكامل تشكيلها بذلك وفقـا للمـادة 
ـفـإذا مـا جــاء الحكـم المطـعـون فـيـه مخالفـا ـلـذلك فإنـه يـكـون ـقـد .. بتأشـيرة عـلـي طلـب ـمـن أحـد المحتكـمـين 

 .خالف القانون 

 اختيـاره ال مـن المحكمـة وال مـن رئيسـها وال مـن لـم يـتم/ ........ فإن الثابت أن السـيد : من جهة رابعة  -٨
إذ الثابت من الطلب المقدم من المطعون ضدها األولي إلي " أمين السر " أحد قضاتها بل اختاره السيد 

 أن دور المستشـــار رئـــيس المحكمـــة ٢٣/٢/٢٠٠٤الســـيد المستشـــار رـئــيس محكمـــة الجيـــزة للمتابعـــة فـــي 
فـي " يـتم تعيـين محكـم مصـري طبقـا لصـاحب الـدور "    : أن اقتصر علي مجرد التأشير علي الطلب ب

ـتــم تعيـــين : " مفادهـــا أـنــه " أـمــين الســـر " حـــين أن تســـمية المحكـــم المـــذكور تمـــت بموجـــب تأشـــيرة مـــن 
وهــو المحكــم صــاحب الــدور عــن المــدعي عليــه وذلــك تنفيــذا لتأشــيرة رئــيس المحكمــة / ........ األســتاذ

 ".لوفاة المحكم المعين 

محكمــا عــن الطاعـنـة ـلـم ـيـتم بــالطريق اـلـذي رســمه / .......  مــا ســبق يتبــين أن تعـيـين الســيد مــن جمــاع -٩
 بمــا يــؤدي إلــي بطــالن حكــم ١٩٩٤ لســنة ٢٧ مــن قــانون التحكــيم رقــم ٢١ و ١٧القــانون فــي المــادتين 
 فقــرة ٥٣ مــن هيئــة التحكــيم التــي اشــترك فــي عضــويتها وفقــا للمــادة ١٩/١/٢٠٠٥التحكــيم الصــادر فــي 

 إذا ـتـم تشــكيل -هـــ" .. ـ مــن ـقـانون التحكــيم والـتـي نصــت عـلـي قـبـول دعــوى بطــالن حـكـم التحكــيم  هــ-١
ـفـإذا خــالف الحكــم . " هيـئـة التحكــيم أو تعـيـين المحكمــين عـلـي وجــه مخــالف للـقـانون أو التـفـاق الطــرفين 

طالن المطعـون فيـه ذلـك كـلـه منتهيـا إلـي رفـض الســبب األول مـن أسـباب الطعـن عـلـي حكـم التحكـيم ـبـالب
 .فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه 

 القصور في التسبيب : الوجه الثاني 

أوضــحنا فيمــا ســبق أن الحكــم المطعــون فيــه انتهــي إلــي رفــض الســبب األول مــن أســباب الــبطالن التــي  -١
لســنة ... تمسـكت بهـا الطاعنـة مســتندا إلـي أن وفـاة المحـكـم المعـين بموجـب الحكـم الصــادر فـي الـدعوى 

 ال تعدم الحكم وال تحيط أثره مقررا جواز تسمية محكم أخـر نفـاذا لـذات الحكـم بموجـب طلـب إلـي ٢٠٠٣
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رـئــيس المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم أو أحـــد قضـــاة المحكمـــة الصـــادر منهـــا الحكـــم منـفــردا باعتـبــار ذـلــك مـــن 
ولـم . انون عن الطاعنـة تمـت طبقـا للقـ..... إجراءات تنفيذ الحكم المذكور منتهيا إلي أن تسمية المحكم 

يبــين الحكــم المطعــون فيــه مــا هــو األســاس القــانوني اـلـذي اســتند إليــه فــي ذلــك كلــه وال القواعــد القانونيــة 
 .المؤيدة لما أنتهي إليه 

إذا كـان الحكـم لـم يبـين سـنده القـانوني لمـا قضـي بـه أو : " ولما كانت محكمة النقض قد قضـت بأنـه  -٢

ـفــإن هـــذا يـكــون ـمــن شـــأنه أن يجـهــل .. اقـعــة اـلــدعوى ـيــورد النصـــوص القانونـيــة الـتــي طبقـهــا عـلــي و
باألســـاس اـلــذي أـقــام علـيــه الحكـــم المطـعــون فـيــه قضـــاءه ممـــا يعجـــز محكمـــة اـلــنقض عـــن مراقـبــة صـــحة 

 م – قضائية ٣٠ سنة ٢٩٦ طعن ٤/٣/١٩٦٥(" ويتعين لذلك نقض هذا الحكم تطبيقه ألحكام القانون 
 – م نقــض م – قضــائية ٣١ ســنة ٢٩ن  طعــ٢١/٦/١٩٦٦ وفــي ذات المعنــي ٢٨٥ – ١٦ –نقــض م 

 – تقنـين المرافعـات فـي ضـوء القضـاء والفقـه – مشار إليه في محمد كمال عبد العزيـز – ١٤١٠ – ١٧
 ) .١٠٩٤ ص – ١٩٩٥ط 

     لـهـذا ـفـإن عــدم بـيـان الحكــم المطـعـون فـيـه لألســاس الـقـانوني اـلـذي بـنـي علـيـه قضــاءه الســالف يجعـلـه 
 .يستوجب نقضه مشوبا بالقصور في التسبيب بما 

وال يؤثر في ذلك ما هو مقـرر فـي أحكـام محكمـة الـنقض مـن أن القصـور فـي أسـباب الحكـم القانونيـة ال  -٣
يبطـلـه إذ أن شــرط ذـلـك أن تكــون النتيجــة التــي انتهــي إليهــا الحكــم صــحيحة مــن الناحيــة القانونيــة حيــث 

فـال  القـانون فـي نتيجتـه أصاب صحيحمتى كان الحكم المطعون فيه قد : " قضت محكمة النقض بأنه 
يبطـلـه قصــوره ـفـي اإلفصــاح عــن ســنده مــن الـقـانون إذ لمحكمــة اـلـنقض أن تســتكمل مــا قصــر الحكــم ـفـي 

 مشـار – ١٧٠٤ – ٢٦ – م نقـض م – قضـائية ٤٠ سـنة ٤٠٢ طعـن ٢٧/١٢/١٩٧٥"(بيانه مـن ذلـك 
 ص – ١٩٩٥  ط– تقنيـــين المرافعـــات فـــي ضـــوء القضـــاء والفقـــه –إليـــه فـــي محمـــد كمـــال عبـــد العزيـــز 

وـقــد بيـنــا ـفــي الوجـــه األول مـــن الســـبب األول ـمــن هـــذه الصـــحيفة أن النتيجـــة الـتــي انتهـــي إليهـــا ) ١٠٩٩
 .الحكم جاءت مخالفة للقانون

مخالفة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه والفسـاد فـي االسـتدالل فيمـا قضـي بـه مـن رفـض السـبب : السبب الثاني 

 :الثاني من أسباب البطالن 

 ١٤ة فـي صـحيفة دعـوى الـبطالن الصـادر فيهـا الحكـم المطعـون فيـه فـي الصـفحات مـن تمسكت الطاعنـ
أ مـن قـانون التحكـيم باعتبـاره /٥٣/١ ببطالن حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته وفقا للمـادة ١٧إلي 

 مـن العقـد ١٧د فـي البنـد سببا ثانيا لبطالن حكم التحكيم مستندة إلـي أن الطـرفين لـم يتفقـا فـي شـرط التحكـيم الـوار
المبرم بينهما علي ميعاد خاص يجب أن يـتم فيـه التحكـيم وبالتـالي فالميعـاد الـذي كـان يجـب أن يصـدر فيـه حكـم 

 مـن قـانون ٤٥صـدر فيـه حكـم التحكـيم هـو ذلـك الـوارد فـي المـادة يالتحكيم وبالتـالي فالميعـاد الـذي كـان يجـب أن 
 ، مبينـة أن حكـم التحكـيم قـد صـدر بعـد انتهـاء ٥/٦/٢٠٠٥جـراءات فـي  شهرا من تاريخ بدء اإل١٢التحكيم وهو 

 .هذه المدة 

 وحيث أنه عن :"  منه إلي رفض هذا السبب مقررا أنه ٩ و ٨وقد انتهي الحكم المطعون فيه في ص 
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الســـبب الـثــاني ـمــن أســـباب اـلــبطالن وهـــو بطـــالن حـكــم التحـكــيم لســـقوط اتـفــاق التحـكــيم بانتـهــاء مدـتــه فغـيــر ســـديد 
 لم تعترض علـي امتـداد ميعـاد التحكـيم طـوال نظـره – المحتكم ضدها –الشركة المدعية .... ردود عليه بـأن وم

 مما يعد نزوال منها عن حقها في االعتراض علـي مـد مـدة ٣٠/١١/٢٠٠٤وحتى حجز الدعوى للحكم بجلسة 

ضـمنية منهـا علـي مـد  وموافقـة ١٩٩٤ لسـنة ٢٧ مـن قـانون التحكـيم رقـم ٨نظر التحكيم طبقا لـنص المـادة 

 والتي تم فيها حجز الدعوى للحكم بتقديم طلب في ٣٠/١١/٢٠٠٤تلك المدة حتى جلسة المرافعة األخيرة في 

والـذي قـرر تجـاري الجيـزة إلصـدار أمـره بإنهـاء إجـراءات التحكـيم ..  للسيد رئـيس الـدائرة رقـم ٢٠/١٢/٢٠٠٤
 " .رفض الطلب 

م المطعــون فيــه أنــه اســتند فــي رفضــه للســبب الثــاني مــن أســباب والبــين مــن هــذا الــذي انتهــي إليــه الحكــ
 :  إلي ٢٩/١/٢٠٠٥بطالن حكم التحكيم الصادر في 

 ٣٠/١١/٢٠٠٤أن عدم اعتراض الطاعنة علي اسـتمرار التحكـيم حتـى حجـز الـدعوى للحكـم بجلسـة  - أ
ون التحكـيم  مـن قـان٨يعد تنازال عن حقها في االعتراض علي تجاوز مدة التحكيم طبقـا لـنص المـادة 

  .١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم 

أن عـــــــدم اعتـــــــراض الطاعنـــــــة علـــــــي اســـــــتمرار التحكـــــــيم حتـــــــى حجـــــــز الـــــــدعوى للحكـــــــم بجلســـــــة  - ب
 يعـــد موافـقــة ضـــمنية منهـــا عـلــي مـــد تـلــك المـــدة حـتــى جلســـة المرافعـــة األخـيــرة ـفــي ٣٠/١١/٢٠٠٤
 . التي تم فيها حجز الدعوى للحكم ٣٠/١١/٢٠٠٤

 بعد حجـز الـدعوى التحكيميـة ٢٠/١٢/٢٠٠٤اءات التحكيم في  أن الطاعنة قدمت طلبها بإنهاء إجر-ج
للحكم وهذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه ينطوي علي مخالفة للقـانون والخطـأ فـي تطبيقـه ، 

 :علي ما يلي 
 :مخالفة القانون : الوجه األول 

 امتـداد ميعـاد التحكـيم  لـم تعتـرض علـي– المحتكم ضـدها –الشركة المدعية : " أن انتهاء الحكم إلي أن 
 مما يعد نزوال منها عن حقها في االعتراض علـي ٣٠/١١/٢٠٠٤طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم بجلسة 

يفتـرض أن اعتبـار الخصـم  " ١٩٩٤ لسـنة ٢٧ مـن قـانون التحكـيم رقـم ٨مد مدة نظر التحكيم طبقا لنص المـادة 
الن حكـم التحكـيم إذا شـكلت أحـد أسـباب الـبطالن المحـددة متنازال عن حقه في التمسك بهـذه المخالفـة كسـبب لـبط

 ـمــن ـقــانون ٨وللوهـلــة األوـلــي ـقــد يـبــدو ذـلــك صـــحيحا ـبــالنظر ـلــنص الـمــادة .  ـمــن ـقــانون التحـكــيم ٥٣ـفــي الـمــادة 
التحكيم إال أن قراءة هذه المادة قراءة متأنية إلي جوار المواد التي تنظم حق الخصـم فـي رفـع دعـوى بطـالن حكـم 

 : وذلك علي ما يلي اؤدي بنا إلي نتيجة مختلفة تمامالتحكيم ت
ترـفــع دعـــوى بطـــالن حـكــم التحكـــيم خـــالل التســـعين يوـمــا التالـيــة : "  عـلــي أـنــه ١ فـقــرة ٥٤وـتــنص الـمــادة 

وال يـحـول دون قـبـول دعــوى اـلـبطالن ـنـزول الـمـدعي ـعـن حـقـه ـفـي لـتـاريخ إعــالن حكــم التحكــيم للمحكــوم علـيـه 

 ."رفعها قبل صدور حكم التحكيم 
     ووفقا لهذا النص فإن تنازل أحد أطراف التحكـيم عـن حقـه فـي رفـع دعـوى الـبطالن قبـل رفعهـا فـال ينـتج ثمـة 

 أثر إذ يظل له الحق في رفعها رغم ذلك ويظل متوجبا علي المحكمة قبولها والحكم ببطالن حكم التحكيم إذا 
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 .توافرت أسباب ذلك 
كم التحكيم هو ذاته الحق في االعتراض علـي المخالفـة التـي تشـكل      ولما كان الحق في رفع دعوى بطالن ح

ولمـا كـان التنـازل عـن الحـق فـي رفـع دعـوى الـبطالن قبـل .  لـبطالن الحكـم ٥٣أحد األسباب المـذكورة فـي المـادة 
رفعها فعال ال يؤثر في حـق الخصـم فـي رفعهـا فـإن التنـازل عـن الحـق فـي االعتـراض علـي المخالفـة ال يـؤثر هـو 

وـقـد : " ويـقـرر الفـقـه ـفـي هــذا أـنـه . خــر ـفـي هــذا الحــق ماداـمـت هــذه المخالـفـة هــي أســاس اـلـبطالن المــدعي ـبـه األ
 مــن قــانون التحكــيم عــن أن نــزول ـمــدعي الــبطالن عــن حقــه فــي رفــع هــذه الــدعوى قـبــل ٥٤/١أفصــحت المــادة 

وجه البطالن الذي قد يصدر أي أن هذه المادة ال تعتد بالنزول عن التمسك بأصدور الحكم ال يمنع من قبولهـا 

فالنزول عن التمسك بالبطالن المقصود ... من المحكوم عليه سواء بشكل صريح أو ضمني قبل صدور الحكم 
" فـي هـذه المـادة هـو ذلـك التصـرف المسـقط للحـق ـفـي الطعـن الـذي يصـدر مـن أحـد الخصـوم قبـل صـدور الحـكـم 

 ).٢٨٤ ص – ٢٠٠٤ ط – والتجارية الوطنية والدولية  التحكيم في المواد المدنية–نبيل إسماعيل عمر . د(
 ـمـن ٨ولمـا تـقـدم ـفـإن اعتـبـار الخصــم متـنـازال عــن حـقـه فـي االعـتـراض عـلـي مخالـفـة معيـنـة إعـمـاال للـمـادة 

قانون التحكيم ال يعني تنازله عن حقه في االعتراض علي ذات المخالفة من خالل دعوى البطالن طالمـا شـكلت 
 وال يـؤثر فـي أحقيتـه فـي طلـب بطـالن الحكـم بسـبب هـذه ٥٣ البطالن الواردة فـي المـادة هذه المخالفة أحد أسباب

 مــن ٨وبالتــالي فاعتبــار الخصــم متنــازال عــن حقــه فــي االعتــراض علــي مخالفــة معينــة إعمــاال للمــادة . المخالفــة 
م دون أن يمتـد أثـره إلـي قانون التحكيم ال يكون له ثمة اثر سوي أمام هيئة التحكيم وحدها وأثنـاء إجـراءات التحكـي

المرحـلــة التالـيــة لصـــدور حكـــم التحكـــيم أو إـلــي دعـــوى بطـــالن حكـــم التحكـــيم طالمـــا شـــكلت المخالـفــة أحـــد أســـباب 
والقــول بغيــر ذـلـك يحــرم الطــرف مــن حقــه فــي  . ١ فقــرة ٥٤ وذلــك إعمــاال للمــادة ٥٣اـلـبطالن اـلـواردة فــي المــادة 

 الفعــل اـلـذي يشــكل هــذا التنــازل قبــل رفــع اـلـدعوى وهــو مــا طـلـب بطــالن الحكــم بســبب هــذه المخالفــة رغــم صــدور
 التي نصت علي قبول دعوى البطالن حتى ولو تنازل الخصم عـن حقـه ١ فقرة ٥٤يتناقض وصريح نص المادة 
 .في رفعها قبل أن يرفعها فعال 

ضـي بـه  وحدها غاضا الطرف عما تق٨ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك إذ استند إلي المادة 
ال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن " ...  من قانون التحكيم التي تنص علي أنه ٥٤المادة 

 .، فإنه يكون قد خالف القانون " عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم 
 :الخطأ في تطبيق القانون : الوجه الثاني 

 الخصــم متـنـازال عــن حـقـه ـفـي االعـتـراض عـلـي مخالـفـة  ســالفة اـلـذكر يشــترط العتـبـار٨وفقـا ـلـنص الـمـادة  -١
 .معينة إال يكون الخصم قد قدم اعتراضه عليها في الوقت المتفق عليه أو الوقت المعقول 

لـم تقـدم اعتراضـها علـي المخالفـة فـي ) المحـتكم ضـدها(              ويفترض الحكـم المطعـون فيـه أن الطاعنـة 
 .عقول الميعاد المتفق عليه أو في وقت م

 من قانون التحكيم نجدها قـد رسـمت الطريـق الـذي يجـب علـي الخصـم إتباعـه ٢ فقرة ٤٥وبالنظر للمادة  -٢
إذا لم تصدر هيئة التحكـيم الحكـم المنهـي للخصـومة كلهـا فـي الميعـاد المشـار إليـه فـي الفقـرة األولـي مـن 

 قانون التحكيم ليصدر أمرا  من ٩النص وهو التقدم بطلب إلي رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 
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 :بإنهاء اإلجراءات إذ تنص علي أنه 

جــاز ألي مــن طرفــي ٕواذا لــم يصــدر حكــم التحكــيم خــالل الميعــاد المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة      " 

أمــرا  ـمـن ـهـذا الـقـانون أن يصــدر ٩التحـكـيم أن يطـلـب ـمـن رـئـيس المحكـمـة المشــار إليـهـا ـفـي الـمـادة 
ويكـــون ألي مـــن الطـــرفين عندئـــذ رفـــع دعـــواه إـلــي بإنهـــاء إجـــراءات التحكـــيم و بتحدـيــد ميعـــاد إضـــافي أ

 " .المحكمة المختصة أصال بنظرها
 يكون بتقديم طلب بإنهاء اإلجـراءات ٢ فقرة ٤٥والبين من النص أن االعتراض علي مخالفة حكم المادة 

لـمـذكور طالبـا إنـهـاء إجـراءات التحـكـيم وبالتـالي ـفـإذا تقـدم الخصــم بطلـب إلـي رـئـيس المحكمـة ا. وفقـا لـذات الـمـادة 
ولمـا كـان األطـراف لـم  . ٤٥النتهاء الميعاد فإنه يكـون قـد قـدم اعتراضـا علـي مخالفـة هيئـة التحكـيم لـنص المـادة 

 مــن قــانون التحكــيم فــال مجــال للقــول بــأن ٤٥يتفـقـوا عـلـي ثمــة ميعــاد يـقـدم خالـلـه االعـتـراض عـلـي مخالـفـة المــادة 
 .ميعاد المتفق عليه االعتراض لم يقدم في ال

أمــا بالنســبة لتقــديم االعتــراض خــالل وقــت معقــول ، فإنــه يثــور التســاؤل عــن الوقــت المعقــول اـلـذي علــي 
  .٤٥/١الخصم أن يعترض فيه علي عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد المحدد في المادة 

وحتـى صـدور حكـم التحكـيم ، مـادام      واإلجابة واضحة وهي أن الوقت المعقول هو أي وقت بعد انتهاء المدة 
ولما كان لم يحدث مد الميعـاد ، وكـان . لم يتم مد المدة اتفاقا أو بأمر من هيئة التحكيم أو القاضي وفقا للقانون 

 بطلب إنهـاء إجـراءات التحكـيم قبـل ٩الثابت أن الطاعنة قد تقدمت بطلب إلي رئيس المحكمة المحددة في المادة 
 فإنهــا تكــون قــد قــدمت اعتراضــها فــي وقــت معقــول ٦/١٢/٢٠٠٤ا يزيــد عــن شــهر فــي صــدور حكــم التحكــيم بمــ

 . من قانون التحكيم ٨ويتأكد بذلك انتفاء تطبيق المادة 
 ومسـتندا إليهـا لـرفض السـبب الثـاني مـن ٨فإذا ما خالف الحكـم المطعـون ذلـك منتهيـا إلـي تطبيـق المـادة 

 .ي تطبيق القانون أسباب دعوى البطالن فإنه يكون بذلك قد أخطأ ف
 :مخالفة القانون : الوجه الثالث 

إصــدار الحكــم المنهــي للخصــومة كلهــا خــالل  علــي هيئــة التحكــيم -١: "  علــي أنــه ٤٥تــنص المــادة  .١

فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصـدر الحكـم خـالل اثنـي عشـر شـهرا مـن الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان 
ال تزيد فترة أاألحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علي تاريخ بدء إجراءات التحكم وفي جميع 

ٕ واذا ـلـم يصــدر حكــم التحكــيم -٢المــد عـلـي ســنة أشــهر مــا ـلـم يتفــق الطرفــان عـلـي مــدة تزيــد عـلـي ذـلـك  
خالل الميعاد المشار إليه فـي الفقـرة السـابقة جـاز ألي مـن طرفـي التحكـيم أن يطلـب مـن رئـيس المحكمـة 

 ـمــن هـــذا الـقــانون أن يصـــدر أـمــرا بتحدـيــد ميـعــاد إضـــافي أو بإنـهــاء إجـــراءات ٩ المـــادة المشـــار إليهـــا ـفــي
 ".التحكيم ويكون ألي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع 

 . يجب أن يصدر حكم التحكيم خالل ميعاد التحكيم أي قبل انتهاء هذا الميعاد ٤٥ووفقا للمادة 
 وفـق الفـقـرة – سـواء كـان صــريحا أو ضـمنيا -ي تحديـد ميـعـاد التحكـيم هـي باتـفـاق الطـرفين أوال والعبـرة فـ

ولما كان البين من الحكم المطعـون فيـه أنـه اسـتند فـي رفضـه السـبب الثـاني مـن  . ٤٥األولي من المادة 
ه للحكــم أســباب اـلـبطالن إـلـي عــدم اعـتـراض الطاعـنـة عـلـي امـتـداد ميعــاد التحكــيم طــوال نظــره وحـتـى حجــز
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موافقة ضمنية منها علي مد تلك المدة حتى جلسة المرافعـة األخيـرة فـي "  يعـد ٣٠/١١/٢٠٠٤بجلسة 

فإنه يكون قد انتهي ضمنا إلي وجود اتفاق ضمني علي مد ميعـاد التحكـيم حتـى  " . ٣٠/١١/٢٠٠٤

٣٠/١١/٢٠٠٤.  

 التحـكــيم المتفــق علـيــه ـبــين  يجــب أن يصـــدر قـبــل انتهــاء ميـعــاد٤٥ولمــا ـكــان حـكــم التحكــيم وفـقــا للـمــادة  .٢
 بمـا ١٩/١/٢٠٠٥ وكـان الثابـت أن حكـم التحكـيم لـم يصـدر سـوي فـي ٣٠/١١/٢٠٠٤الطـرفين أي قبـل 

يعنــي أنــه صــدر بعــد انتهــاء الميعــاد المتفــق عليــه ضــمنيا فــإن مــؤدي ذلــك أن اتفــاق التحكــيم قــد انتهــي 
ل للطاعـنـة الحـق ـفـي التمسـك ببطالـنـه بانتهـاء مدتـه وبالـتـالي فصـدور الحـكـم بعـد انتـهـاء هـذا الميـعـاد يجعـ

 ".بانتهاء مدته) اتفاق التحكيم(إذا سقط " .. أ /٥٣/١من خالل دعوى البطالن وفقا لنص المادة 

فإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك منتهيا إلي رفض السبب الثاني من أسباب بطالن حكم التحكيم فإنـه 
 . هذا الشق يكون مشوبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه في

قامت بعد حجز الدعوى للحكم بتقـديم : " وال يؤثر في ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة  .٣
تجــاري الجـيـزة إلصــدار أمــره بإنـهـاء اإلجــراءات واـلـذي ...  للســيد رـئـيس اـلـدائرة ٢٠/١٢/٢٠٠٤طـلـب ـفـي 

ه وال أثــره القــانوني علــي قبــول ذلــك أن الحكــم لــم يبــين مــا هــي داللــة هــذا الــذي قــرر" قــرر رفــض الطلــب 
: ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا الــذي أورده الحكــم الطعــين قــد يــوحي بــأمرين . دعــوى الــبطالن أو رفضــها 

أنــه يجــب أن يقــدم الخصــم اعتراضــه علــي تجــاوز ميعــاد التحكــيم قبــل حجــز الــدعوى التحكيميــة : األول 
 فـإن األخـذ بمبـدأ التفسـير الضـيق التفـاق للحكم وهو ما ال يجد له ثمـة سـند مـن القـانون بـل علـي العكـس

التحكيم وقواعده يوجب القول بأن للخصم الحق في تقديم هذا االعتراض في أي وقت قبل صـدور الحكـم 
 يـؤدي ٩ أن رفض طلب إنهاء إلجراءات المقدم إلـي رئـيس المحكمـة المشـار إليهـا فـي المـادة :والثاني . 

ط شــرط التحكــيم النتهــاء مدتــه وهــو مــا ال يجــد ـلـه ســندا مــن إـلـي انتفــاء أحقـيـة الخصــم فــي التمســك بســقو
 أ صـريح فـي أن مجـرد انتهـاء مـدة التحكـيم بمـا يـؤدي لسـقوط ١ فقرة ٥٣القانون أيضا إذ أن نص المادة 

اتفاق التحكيم يجيز للخصم التمسـك بـبطالن الحكـم التحكيمـي الصـادر بعـد انتهـاء هـذه المـدة دون توقـف 
 وبعـبـارة أخــرى فهــذا اـلـنص يجعــل لمحكمــة اـلـبطالن ٤٥جــراءات وـفـق المــادة عـلـي صــدور أمــر بإنهــاء اإل

ســلطة مراقبــة صــدور حكــم التحكــيم فــي مــدة التحكــيم مــن عدمــه بغــض النظــر عــن صــدور قــرار بإنهــاء 
  .٢ فقرة ٤٥اإلجراءات وفق المادة 

 مـن أسـباب دعـوى القصور في التسبيب ومخالفـة القـانون فـي قضـائها بـرفض السـبب الثالـث: السبب الثالث 

 :البطالن 

 إـلـي ١٧تمســكت الطاعـنـة ـفـي صــحيفة اـلـدعوى الصــادر فيهــا الحـكـم المطعــون فـيـه ـفـي الصــفحات مــن  -١
و لعــدم اختصــاص هيئــة التحكــيم بــبعض مــا قضــت بــه /٥٣/١ بــبطالن حكــم التحكــيم وفقــا للمــادة ٢٥

 :الوجـه األول : ين وجهـلوقوعه خارج نطاق اتفاق التحكيم وذلك كسبب ثالث مقسمة هذا السبب إلي 
ـبــأن ـتــؤدي للمحتكمـــة قيمـــة الفواـئــد ) الطاعـنــة(مـــا قضـــت ـبــه هيـئــه التحكـــيم مـــن إـلــزام المحـــتكم ضـــدها 

) المطعـون ضـدها الثانيـة(من حساب المحتكمة ) المطعون ضده الثالث(التأخيرية التي استأداها البنك 
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واحــد ووخمســة عشــر ألـفـا وتســعمائة لدـيـه إعـمـاال للجــزاء اـلـذي انطــوي علـيـه عـقـد الحواـلـه وـقـدرها ملـيـون 
عشــر جنيهــا ، مســتندة ـفـي قضــائها إـلـي أـنـه ـلـوال تخـلـف الطاعنــة عــن الوـفـاء بالتزاماتهــا إـلـي المطعــون 

وقـد اسـتندت . ضده الثالث وفـق عقـد الحوالـة لتسـني للمطعـون ضـده األول الحصـول علـي هـذا المبلـغ 
م تتحدد بمحل الحوالـة أي المبـالغ الناتجـة الطاعنة في هذا الوجه إلي أن حدود اختصاص هيئة التحكي

وهو ما ال يمتـد . عن عقد المقاولة دون الفائدة التأخيرية التي احتسبها البنك لخروجها عن هذا المحل 
إلـي مطالبـة المطعـون ضـدها األوـلـي بـالتعويض عـن احتسـاب البنـك فواـئـد تـأخير عليهـا ألن نظـر هــذا 

عقد فـتح االعتمـاد ، وأن محـاكم القـاهرة دون هيئـة التحكـيم الطلب يتطلب بالضرورة البحث في شروط 
هــي المختصــة ـبـأي منازعــة تتعـلـق بفواـئـد الـتـأخير وفـقـا للبـنـد الـثـاني عشــر ـمـن عـقـد ـفـتح االعتـمـاد اـلـذي 

وأن للطاعنـة الحـق فـي الـدفع . نص صراحة علي اختصاص محاكم القاهرة بأي نزاع ينشـأ عـن العقـد 
وذلك ) عقد فتح االعتماد(ي طلب يتعلق بحق ناشئ عن عقد الحوالة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بأ

أن يتمسك بالدفوع المستمدة من " ....  مدني   والتي تنص علي أنه يجوز للمدين ٣١٢إعماال للمادة 
 ".عقد الحوالة 

عـي غيـر سـديد  ن" : إلـي رفـض هـذا النعـي مقـررا أنـه ١٠ و ٩وقد انتهي الحكم المطعون فيه فـي ص  -٢
د عليــه بــأن قضــاء الحكــم الطعــين بــإلزام الشــركة المدعيــة بــأداء مبـلـغ ســالف البيــان إـلـي الشــركة ومــردو

تعويضـا لألخيـرة عمـا لحقهـا مـن خسـارة نتيجـة تقـاعس الشـركة المدعيـة المدعي عليها األولي كان 

ة ومن ثـم كـان هـذا القضـاء سـنده تخلـف الشـرك.. عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة 

المدعية عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة وعقد الحوالة ولم يكن سنده فـي ذلـك عقـد 

فتح االعتماد ومن ثم تختص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب والفصل فيه استنادا إلـي شـرط التحكـيم 

أمـا مـا ورد لـي ، المبـرم بـين الشـركة المدعيـة والشـركة المـدعي عليهـا األوالذي تضمنه عقد المقاولـة 

بالبند الثـاني عشـر مـن عقـد فـتح االعتمـاد مـن اختصـاص محـاكم القـاهرة بـأي نـزاع ينشـأ عـن هـذا 

العـقـد فمـجـال تطبيـقـه ـهـو أي ـنـزاع ينشــأ ـبـين الشــركة الـمـدعي عليـهـا األوـلـي والبـنـك الـمـدعي علـيـه 

 عليهـا تعويضـها الثاني بشأن تنفيذ عقد فتح االعتماد وال يدخل فيه بـال شـك طلـب الشـركة المـدعي

وال عما لحقه من خسارة نتيجـة عـدم تنفيـذ الشـركة المدعيـة اللتزاماتهـا الناشـئة عـن عقـد المقاولـة 
يحكم هـذا البنـد سـالف البيـان طلـب التعـويض المشـار إليـه والـذي يحكـم االختصـاص بـه شـرط التحكـيم 

 ".الوارد بعقد المقاولة سند الدعوى التحكيمية 

 :م استند في رفضه لهذا الوجه إلي أن والبين من هذا أن الحك
المبلــغ الــذي قضــي ـبــه حكــم التحكــيم هـــو تعــويض للمطعــون ضــدها األوـلــي عــن إخــالل الطاعـنــة  - أ

 .بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة المبرم بينهما وعقد الحوالة وليس عقد فتح االعتماد 

 بــين المطعــون ضــدها األوـلـي أن البنــد الثــاني عشــر مــن عـقـد فــتح االعتمــاد يســري عـلـي العالـقـة - ب
والمطعــون ضــده الثالــث بشــأن تنفيــذ عقــد فــتح االعتمــاد فقــط دون طلــب المطعــون ضــدها األولــي 

 للتعويض عن إخالل الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة والذي يحكمه شرط التحكيم 
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 .الوارد في عقد المقاولة 

 :تضمن قصورا في التسبيب ومخالفة للقانون علي ما يلي والواقع أن ما أورده الحكم في هذا الصدد ي
 :القصور في التسبيب : الوجه األول 

 أن الطاعـنــة ٢٠مـــن الثاـبــت ـفــي صـــحيفة دعـــوى اـلــبطالن الصـــادر فيهـــا الحكـــم المطعـــون فـيــه ـفــي ص  -١
 مـدني التـي تـنص علـي ٣١٢استندت في الوجه األول من السبب الثالث من أسباب البطالن إلي المـادة 

مستخلصة من ذلـك أن لهـا الحـق فـي " أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .... للمدين  : " أن
 والـذي تضـمن فـي ذات الوقـت عقـد الحوالـة فـي – مـن عقـد فـتح االعتمـاد ١٢التمسك بما جاء فـي البنـد 

ســـتبعاد  مـــن اختصـــاص محـــاكم القـــاهرة بـــأي نـــزاع ينشـــأ عـــن العقـــد بمـــا يـــؤدي ال١٢البنـــد التاســـع منـــه 
اختصاص هيئة التحكيم بنظر مطالبـة المطعـون ضـدها األولـي بتعويضـها عـن تـأخير الطاعنـة فـي أداء 

 .المبالغ المحالة إلي المطعون ضده الثالث 

     وال شك أن هذا الدفاع من الطاعنة لو صح ألدي حتما لصيرورة هيئة التحكيم غيـر مختصـة بنظـر 
 .ا الصادر فيه هذا الطلب وبالتالي إلي بطالن حكمه

كــل طـلـب أو وجــه دـفـاع ـيـدلي ـبـه ـلـدي محكمــة الموضــوع : " ولمــا كاـنـت محكمــة اـلـنقض ـقـد قضــت ـبـأن  -٢
ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الـرأي 

يب عليـه بأسـباب في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تج
 ٢٤/٥/١٩٨٨ وـبـنفس المعـنـي – قضــائية ٤٧ ســنة ١٠٤٣ طعــن ٢٣/١٢/١٩٨١" (خاصــة ـفـي الحكــم 

 – ٢١/٦/١٩٩٣ – قضـــائية ٥٥ ســـنة ٣٨٦ طـعــن ٢١/١٢/١٩٨٨ – قضـــائية ٥٣ ســـنة ٢٢٥٠طـعــن 
 تقنـــين المرافعـــات فـــي ضـــوء – مشـــار إليهـــا فـــي محمـــد كمـــال عبـــد العزيـــز – قضـــائية ٥٥ ســـنة ١٥٣٧

 ) .١١٠٨ ص – ١٩٩٤ ط –ه القضاء والفق

وكـان الثابـت مـن الحكـم المطعـون فـيـه أنـه لـم يـورد ثمـة ذكـر أو رد لـهـذا الـدفاع الـذي أبدتـه الطاعنـة فإـنـه 
 .يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه 

 :مخالفة القانون : الوجه الثاني 

دتـه مـن فوائـد تأخيريـة مرجعـه إخـالل استند الحكم المطعون فيه إلـي أن مطالبـة المطعـون ضـدها بمـا تكب -١
والواقــع أن مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه . الطاعنــة بالتزاماتهــا الناشــئة عــن عقــد المقاولــة وعقــد الحوالــه 

 :جاء مخالفا للقانون من جهتين 
لـي  ثابت من أوراق الدعوى أن المخالفـة التـي اسـتندت إليهـا المطعـون ضـدها األو:فمن جهة أولي              

في طلبها هذا هي عدم قيام الطاعنة بسداد المبالغ الناتجة عن عقد المقاولة في موعدها المحدد فـي هـذا 
أي أن المطعون ضـدها األولـي تطالـب بـالتعويض . العقد إلي المطعون ضده الثالث باعتباره محاال إليه 

و هــل يحــق ذـلـك للمطعــون والســؤال هــ. عــن ـتـأخر الطاعنــة ـفـي أداء الحــق المحــال بــه إـلـي المحــال إليــه 
بعـد انعقـاد الحوالـة : " ضدها األولي باعتبارها محيال ؟ اإلجابة يجب أن تكون بالنفي إذ من المقـرر أنـه 

 عبد الرازق السنهوري في شرح القانون . د("يمتنع علي المحيل أن يطالب المدين بالحق المحال به .. 
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 ).٤٣٥ ص ٢٠٠٤ ط – الجزء الثالث –المدني 
عـبـد .د(" يصــبح المحـيـل أجنبـيـا بالنســبة إـلـي المـحـال علـيـه .. إذا مــا أعلـنـت الحواـلـة أو قبـلـت : " وأـنـه  

 ).٤٧٥ ص – ٢٠٠٤ ط – الجزء الثالث – الوسيط في شرح القانون المدني –الرازق السنهوري 
 المقرر في قضاء محكمة النقض أن : "      وقد قضت محكمة النقض بأن   

فذة في حق المدين المحال عليه إال من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعالنها بهـا حوالة الحق ال تكون نا
بمــا يرـتـب حـلـول المحــال إلـيـه محــل المحـيـل بالنســبة إـلـي المحــال علـيـه ـفـي ذات الحــق المحــال ـبـه بكامــل 

 هــو – الــذي أضــحي اجنبيــا –فيصــبح المحــال إليــه دون المحيــل قيمتــه وجميــع مقوماتــه وخصائصــه 

 ٧٠ لسـنة ٤٤٩ الطعـن رقـم – ٢٤/٤/٢٠٠١جلسـة (". في طلب الحـق موضـوع الحوالـة صاحب الصفة
 – ٢٠٠٤ ط – الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني –عبد الرازق السنهوري   .  مشار إليه في د–قضائية 

 ).١ هامش – ٤٦٤ ص –الجزء الثالث 
الحـــق (لطاعـنــة ـبــالحق محـــل الحواـلــة ـفــالمطعون ضـــدها األوـلــي باعتبارهـــا المحـيــل ال يحـــق لهـــا مطالـبــة ا         

 ) .المحال به
والحق محل الحوالة ال يقتصر علي الحق المحال به في ذاته فقط بل يشمل كافة صفات هذا الحـق ومـا  -٢

يــرتبط بــه مــن دفــوع كمــا يشــمل توابعــه ومنهــا الــدعاوى التــي تؤكــده وفــق مــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة 
مـن المحيـل إلـي المحـال لـه لحق المحال به ينتقـل بالحوالـه امن المقـرر أن :" النقض حيث قضت بأنه 

 قضـائية ٣٨ لسـنة ٤٢٩الطعـن .("بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنهـا الـدعاوى التـي تؤكـده 
 قضـــاء – مشـــار إلـيــه ـفــي المستشـــار عـبــد المـــنعم دســـوقي – ٢٥٧ ص ٢٦ س ٢٧/١/١٩٧٥ جلســـة –

فتوابــع الحــق ) . ١١٥٢ بنــد – ٤٦٥ ص –جلــد األول  الم– ١٩٣١/١٩٩٢الــنقض فــي المــواد المدنيــة 
المحــال بــه بمــا فيهــا المحــال عليــه يصــبح المحيــل أجنبـيـا عــن الحــق المحــال بــه وتوابعــه ومــا تشــمله مــن 

 .دعاوى تؤكده فال يحق له المطالبة بها أو التمسك بها في مواجهة المحال عليه 
 وبالتـالي تعـد جـزءا مـن محـل الحوالـة دعـوى وال شك أن من ضـمن الـدعاوى التـي تؤكـد الحـق المحـال بـه -٣

الحـق المحــال بـه ينتـقـل : " فـقـد قضـت محكـمـة الـنقض ـبـأن . التعـويض عـن الـتـأخير فـي أداء هــذا الحـق 
إـلــي المحـــال ـلــه مـــع اـلــدعاوى التـــي تؤكـــده ومنهـــا دعـــوى الفســـخ لعـــدم تنفيـــذ البـــائع اللتزامـــه ألنهـــا تكفـــل 

جلســــة " . (ان ـلـــه ينتقـــل بالحوالـــة مـــع حقـــه المحـــال بـــه للمشـــتري أن يســـترد الـــثمن فيعتبـــر بمثابـــة ضـــم
 –عبد الرزاق السنهوري . مشار إليه في د– ٣٥٧ ص ١٩ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٢/٢/١٩٦٨

ولمـا كانـت ) . ١ هـامش – ٤٣٨ ص – الجـزء الثالـث – ٢٠٠٤ ط –الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني 
خرى تشكل ضـمانا للمحـال لـه مـن حيـث جبـر مـا قـد دعوى التعويض عن التأخير في أداء الحق هي األ

يصيبه من ضـرر نتيجـة تراخـي المحـال عليـه فـي أداء الحـق المحـال فإنهـا تنتقـل إلـي المحـال لـه بانتقـال 
وبالتــالي فبانعقــاد الحواـلـة وقبولهــا مــن المحــال عليــه يصــبح المحيــل أجنبيــا عــن هــذه . الحــق المحــال بــه 

 جهة المحال عليه رفعها في مواالدعوى فال يحق له 

 تتم الحوالة بعقد يبرم بين الدائن : " ومن المقرر أن اتفاق التحكيم يعتبر من توابع الحق المحال به إذ  -٤
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المحـيـل والمحــال إلـيـه ويترـتـب عليهــا انتـقـال الحــق المحــال إـلـي المحــال إلـيـه بكاـفـة صــفاته الـتـي كاـنـت ـلـه 
ـل فــإذا كــان هنــاك اتعنــدما كــان فــي ذمــه الــدائن  فــاق ســابق علــي التحكــيم بــين الــدائن المحيــل المحـي

ـه فــي .. والمــدين  ـه دائمــا أن يتمســك ـب ـث يســتطيع المحــال ـل هــذا  االتفــاق يكــون ملزمــا للمــدين بحـي

عكاشـة .مصـطفي محمـد الجمـال ود.د(" .مواجهته باعتباره من توابع الحق الذي انتقل إلي المحـال لـه 
 ) ٤٧٧ و ٤٧٦ ص – ١٩٩٨ ط – الدولية والداخلية  التحكيم في العالقات الخاصة–محمد عبد العال 

ٕ     ولهذا فإن اتفاق التحكيم وان كان ينتقل بانتقال الحق المحال به إلي المحال له إال أنه بموجب ذات 
والة يضحي المحيل أجنبيا بالنسبة لهذا االتفاق فيما يتعلق بالحق المحال به وبالتالي فهو ال يسـتطيع حال

 االتفاق للمطالبة بالحق المحال به أو أي من توابعه بما فيها إقامة الدعاوى التي تؤكـده االستناد إلي هذا
 .والتي تشمل االدعاء بالتعويض عن التأخير في أداء الحق المحال به إلي المحال له 

 ومن جماع ما سبق فإن المطعون ضدها األولي وقد صارت أجنبية عن اتفاق التحكيم الوارد في البند  -٥

ن عقد المقاولة فيما يتعلق بحقوقها المحالة إلي المطعون ضده الثالـث فـيمكن القـول وبحـق أنهـا لـم  م١٧
تعد طرفا في اتفاق التحكيم فيما يتعلق بهذه الحقوق ومنها االدعاء بـالتعويض عـن التـأخير فـي أداء تلـك 

تعــويض يكــون قضــاءا الحـقـوق إـلـي المطعــون ضــده الثاـلـث ، ولهــذا ـفـإن قضــاء هيـئـة التحكــيم لهــا ـبـذلك ال
و مــن قــانون /٣٥/١بغيــر اتفــاق تحكــيم ويحــق للطاعنــة معــه التمســك بــبطالن حكــم التحكــيم وفقــا للمــادة 

تخـتص هيئـة التحكـيم بنظـر هـذا :"ولما كان الثابـت أن الحكـم المطعـون فيـه قـد انتهـي إلـي أنـه . التحكيم 
فإنــه يكــون قضــاء مشــوبا " مقاولــة الطلــب والفصــل فيــه اســتنادا إلــي شــرط التحكــيم الــذي تضــمنه عقــد ال

 .بالمخالفة 

فـإن الواضـح ممـا سـبق أن الوحيـد صـاحب الصـفة فـي المطالبـة بـالتعويض عـن عـدم : ومن جهة ثانيـة  -٦
ولمـا كـان الثابـت أن مـن طالـب بهـذا التعـويض هـو . أداء الحق المحـال بـه هـو المحـال لـه دون المحيـل 

فـإن هــذا الطـلـب يـكـون ـقـد ) المطـعـون ضــده الثاـلـث(ـلـه وـلـيس المحـال ) المطـعـون ضــدها األوـلـي(المحيـل 
 .صدر ممن ليس له صفة 

ال تقبل أي دعـوى كمـا ال يقبـل أي : "  من قانون المرافعات قد نصت علي أنه ٣ولما كانت المادة 
طلــب أو دفــع اســتنادا ألحكــام هــذا القــانون أو أي قــانون أخــر ال يكــون لصــاحبه فيهــا مصــلحة شخصــية 

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكـون عليهـا الـدعوى بعـدم . يقرها القانون ومباشرة وقائمة 
 ".القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين

مــؤدي المــادة الثالـثـة مــن ـقـانون المرافعــات بعــد : " وـفـي تطبيقهــا لهــذه المــادة قضــت محكمــة اـلـنقض بــأن  
أن بطالن اإلجراءات المبني علي انعدام صفة أحد الخصـوم فـي الـدعوى  ١٩٩٦ لسـنة ٨١ن رقم تعديلها بالقانو

ممــا يجــوز الــدفع بــه ألول مــرة أمــام محكمــة الــنقض ولــو لــم يســبق إثارتــه أمــام محكمــة يعتبــر مــن النظــام العــام 
ق عرضــها علــي الموضــوع إال أن شــريطة ذلــك تــوافر جميــع عناصــر الفصــل فيــه مــن الوقــائع واألوراق التــي ســب

 – ٢٤ س – قضــائية ٦٦ ســنة ٧٥٢١ و ٥٨٧٠ طعــن رقــم ١٢/٦/١٩٩٧نقــض مــدني " . (محكمــة الموضــوع 
 ســنة ١٦١٨ طـعـن ٢٠/١١/٢٠٠٠ – قضــائية ٦٦ ســنة ٦٢٥١ طـعـن ٢١/٦/١٩٩٧ و نـفـس المعـنـي ٨٧٩ص 
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قـه يتضــمن  ملحــق تقنـين المرافـعـات فـي ضـوء القضــاء والف– مشـار إليـهـا محمـد كـمـال عبـد العزيـز – قضـائية ٦٤
 ) .١٣ ص – ٢٠٠٤ ط – ١٩٩٩ سنة ١٨ والقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨١التعليق علي مواد القانون رقم 

وتقضــــي المحكمـــة الـتـــي تنظــــر دعــــوى : "  ـمـــن قـــانون التحـكـــيم عـلـــي أن ٢ فـقـــرة ٥٣ٕواذا نصـــت الـمـــادة  
، " مهوريـة مصـر العربيـةالبطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكـيم إذا تضـمن مـا يخـالف النظـام العـام فـي ج

فقــد كــان عـلــي المحكمــة مصـــدرة الحكــم المطـعــون فيــه أن تقضــي ـمــن تلقــاء نفســـها بــبطالن حـكــم التحكــيم جزئـيــا 
النتفــاء صــفة المطعــون ضــدها األولــي فــي طلــب التعــويض عــن تــأخير الطاعنــة فــي أداء الحــق المحــال بــه إلــي 

 المطعون (المحال له 
 .مطعون فيه لم يفعل ذلك فإنه يكون قد خالف القانون متوجبا نقضه ولما كان الحكم ال) . ضده الثالث

االسـتخالص غيـر سـائغ ومخالفـة القـانون فـي قضـاء الحكـم بـرفض السـبب الرابـع مـن أسـباب : السبب الرابع 

 :البطالن 

 بأن حكم التحكيم وقع باطال وفقا للمادة ٢٦ و ٢٥تمسكت الطاعنة في صحيفة دعوى البطالن في ص 
 : لوقوع بطالن في حكم كسبب رابع لبطالن حكم التحكيم مستندة إلي دعامتينز/٥٣/١

أن حكـم التحكـيم تجاهــل التقريـر الفـنـي المقـدم منـهـا للتـدليل عـلـي مـا شــاب األجهـزة موضــوع عقـد المقاوـلـة  - أ
 .وتجاهل طلبها االستعانة بخبير  المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها األولي من عيوب فنية 

ي أن هذه األجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المتفـق عليهـا وللمالحـق الفنيـة دون االسـتعانة بـأي  أنه انته - ب
مصـدر لتقرـيـر ذلـك وأن هيـئـة التحكـيم ـبـذلك تكـون ـقـد قضـت ـفـي مسـألة فنـيـة ليسـت ـمـن قبيـل المعلوـمـات 

ـبـالعلم العامــة بعلمهــا الشخصــي مخالـفـة ـبـذلك مـبـدأ أساســي مــن مـبـادئ التقاضــي وهــو مـبـدأ عــدم القضــاء 
 .الشخصي ومخلة بذلك بحق الطاعنة في الدفاع 

وحيــث أـنـه عــن الســبب الرابــع مــن : " وـقـد انتهــي الحكــم المطعــون فـيـه إـلـي رفــض هــذا الســبب مـقـررا أنــه 
أسباب الدعوى وهو اإلخالل بحق الدفاع لتجاهل هيئة التحكـيم التقريـر الفنـي المقـدم منـه ورفضـها اسـتدعاء معـدة 

لبه بندب خبيـر فيهـا فمـردود بـأن ذلـك تعيـب لقضـاء حكـم المحكمـين فـي موضـوع النـزاع ال لمناقشته كما رفض ط
لتقدير مدي مالءمـة أو لمراقبـة حسـن " تتسع لبحثه دعوى البطالن إذ ليس لقاضي البطالن مراجعة ذلك القضاء 

 مــن ٥٣ي المــادة ٕتبريــر المحكمــين أو صــواب أو خطــأ اجتهــادهم فــي فهــم الواقــع فــي النــزاع وانمــا حــدد المشــرع فــ
قانون التحكيم حاالت محددة علي سـبيل الحصـر للطعـن علـي حكـم المحكمـين بـالبطالن لـيس مـن بينهـا اإلخـالل 

وهـو مـا يعـنـي أن مـا شــاب . ورـتـب الحكـم علـي ـمـا قـرره رـفـض دعـوى الـبطالن ـفـي سـببها الراـبـع " . بحـق الـدفاع 
 .لبطالن الحكم من عيوب قد أثر في الحكم فأدي به إلي رفض دعوى ا

والواقع أن هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفـة القـانون 
 :علي ما يلي 
 :القصور في التسبيب : الوجه األول 

أوضــحنا فيمــا ســـلف أن دفــاع الطاعنــة ـفــي الســبب الرابــع ـمــن أســباب بطــالن حـكــم التحكــيم الــواردة ـفــي  -١
 نقسم إلي شقين األول هو إخالل هيئة التحكيم بحق الطاعنة في الدفاع والثاني صحيفة الدعوى قد ا
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 .قضاء هيئة التحكيم بعلمها الشخصي 

والثابت مما انتهي إليه الحكم المطعون فيـه فـي رده علـي ذلـك السـبب أنـه لـم يتنـاول ال ذكـرا وال ردا 
لة فنيـة هـي مـدي توافـق األجهـزة فاع الطاعنة بخصوص فصل هيئة التحكيم بعلمها الشخصي فـي مسـألد

موضــوع عقــد المقاولــة المبــرم بــين الطاعنــة والمطعــون ضــدها األولــي مــع االشــتراطات والمالحــق الفنيــة 
المتفق عليها إذ انتهي إلي توافقها مع هذه االشتراطات والمالحق دون أن يبين المصـدر الـذي اسـتخلص 

 . منه النتيجة التي انتهي إليها 

 ال يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية بعلمها بـل يجـب الرجـوع : " مقرر أنه ولما كان من ال -٢

ٕ واذن فمـتـي كــان الحكــم ـلـم يفصــح عــن المصــدر اـلـذي اســتقي مـنـه مــا ـقـرره مــن أن إـلـي رأي أـهـل الخـبـرة
و كانــت هــذه المعلومــات ال تعتبــر مــن .. اـلـورم اـلـذي كــان بقــدمي المــورث ال عالقــة ـلـه بســرطان الكليــة 

ال يجــوز بـنـاء حـكـم فإـنـه .. ٕل الشــئون العامــة المـفـروض عـلـم الكاـفـة بهــا وانمــا مــن المعلومــات الفنـيـة قبـيـ

 – م نقـض م – قضـائية ٢٩ سـنة ٢٦/٣/١٩٦٤(" عليها إذا كانت صادرة عـن علـم شخصـي للقاضـي 
 مشـــار إلـيــه ـفــي محمـــد – قضـــائية ٤٩ ســـنة ٨٠٢ طعـــن ٧/١١/١٩٨٢ وـفــي ذات المعـنــي ٣٩٥ – ١٥

 ).١٠٥٣ ص – ١٩٩٤ ط – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه –عزيز كمال عبد ال

ولمــا كــان التــزام القاضــي بعــدم االســتناد إلــي علمــه الشخصــي ممــا يخــل بمبــدأ المســاواة بــين طرفــي 
أن يسـاهم فـي جـمـع األدلـة أو أن يبحــث عنهـا بنفســه أو ـلـيس للقاضــي : " الخصـومة إذ مـن المـقـرر أنـه 

أن تــدخل القاضــي فــي المحــاورة ذلــك .. بواقعــة منتجــة فــي الــدعوى لشخصــي أن يســتند إلــي علمــه ا

 أصــول اإلثـبـات ـفـي –أحـمـد شــرف اـلـدين . د(" .القضــائية بتـقـديم أدـلـة ـمـن عـنـده يـخـل بمـبـدأ المســاواة 
 ) .١٦ ص – ٢٠٠٤ ط –المواد المدنية والتجارية 
عامـل طرفـا التحكـيم علـي ي"  مـن قـانون التحكـيم المصـري قـد نصـت علـي أن ٢٦ولما كانت المادة 

يجـب : " وكـان مـن المقـرر أنـه " . وتهيأ لكـل منهمـا فرصـة متكافئـة وكاملـة لعـرض دعـواه قدم المساواة 
 ) ٢٥٩ ص – قانون التحكيم الكويتي –عزمي عبد الفتاح .د" (علي المحكم إال يقضي بعلمه الشخصي 

فـإذا . لشخصي احتراما لمبدأ المساواة فإن هيئة التحكيم تكون كالقاضي ملتزمة بأال تقضي بعلمها ا
 بما يؤدي إلي وقوع بطالن في حكمهـا ٢٦أخلت هيئة التحكيم بالتزامها هذا فإنها تكون قد خالفت المادة 

 .ج من قانون التحكيم /٥٣/١المادة    يعطي للطاعنة الحق في التمسك ببطالنه وفق 
ب علي ذلك تغير وجه الرأي في الدعوى ، فقد ولما كان دفاع الطاعنة هو دفاع جوهري إذ لو صح لترت -٣

كان علي المحكمة أن تتناول هذا الدفاع بالـذكر والـرد إعمـاال لمـا جـري عليـه قضـاء محكمـة الـنقض مـن 
المـقـرر ـفـي قضــاء اـلـنقض إن إغـفـال الحكــم ذـكـر وجــه دـفـاع أـبـداه الخصــم ال يترـتـب علـيـه بطــالن : " أن 

ا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لـو كانـت الحكم إال إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثر
بحثتــه لجــاز أن تتغيــر بــه هــذه النتيجــة إذ يعتبــر عــدم بحــث مثــل هــذا الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم 

 وفـي نفـس المعنـي – قضـائية ٥١ سنة ١٣٥٣ طعن ١٢/٣/١٩٨٤" (الواقعية بما يترتب عليه البطالن 
  تقنين – مشار إليه في محمد كمال عبد العزيز – قضائية ٤٢  سنة١٢٦ طعن ٢٨/١٢/١٩٨١



 ٧٧

 ) .١١٠٤ ص – ١٩٩٤ ط –المرافعات في ضوء القضاء والفقه 

 .فإذا ما أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 
 :مخالفة القانون : الوجه الثاني 

ـــي المحكــــم أن يحتــــرم نطــــاق إذا كــــان األصــــل اال: " مــــن المســــلم بــــه  -١ تفــــاقي لنظــــام التحكــــيم يفــــرض عـل
ـفـإن الطبيـعـة القضــائية للمهـمـة .. الخصــومة وكاـفـة اشــتراطات الخصــوم الـتـي وردت ـفـي اتـفـاق التحـكـيم 

ويلتزم المحكـم بـاحترام التي يقوم بها المحكم تفرض عليه أن يحترم الضمانات األساسية لحق لتقاضي 
علـي أسـاس أن هـذه الضـمانات تعـد مـن المسـائل المالزمـة لفكـرة .. لتحكـيم هذه الضمانات أيا كان نوع ا

خصـومة التحكـيم " .(العدالة ذاتها وااللتزام باحترامها يمثل الحد األدنى لحسن ممارسة الوظيفة القضائية 
 – ١٩٩٦ ط –علـي رمضـان علـي بركـات .  د– رسـالة دكتـوراه -في القانون المصـري والقـانون المقـارن

يتعين أن يكفل المحكمـون ألطـراف الخصـومة كافـة حقـوقهم المتعلقـة بضـمانات ) . ٣٠٠  ،٢٢٩ص 

 ط – األســس العامــة فــي التحكــيم التجــاري الــدولي –أبــو زيــد رضــوان . د(" .الــدفاع وبالمســاواة بيــنهم 
ضمانات التقاضي الواجب كفالتها في خصومه التحكيم احترام مبـدأ "  :ذلك أن ) . ١١٦ ص – ١٩٨١
وأهـــم هـــذه .. اـلــدفاع فـــي هـــذه الخصـــومة وهـــو مـــن المـبــادئ األساســـية التـــي تكلفهـــا كـــل الشـــرائع حـقــوق 

 احتــرام -٣..  احـتـرام مـبـدأ حقــوق اـلـدفاع -٢...  احـتـرام مبــدأ المســاواة ـبـين الخصــوم -١.. الضــمانات 
 ط –لدوليــة  التحكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة الوطنيــة وا–نبيــل إســماعيل عمــر .د" (مبــدأ المواجهــة 

١٠٨ – ٢٠٠٤.( 

همـا رفهيئة التحكم تلتزم مثلها في ذلـك مثـل القضـاء بـاحترام مبـدأ حقـوق الـدفاع ومبـدأ المسـاواة اعتبا
 .من ضمانات التقاضي 

وقد بينـا فيمـا سـبق أن قضـاء هيئـة التحكـيم بعلمهـا الشخصـي يعـد إخـالال بمبـدأ المسـاواة كـذلك فتجاهلهـا  -٢
ٕطاعنــة واغفالهــا طلبهــا إحضــار معــده لمناقشــته أو إحاـلـة اـلـدعوى إـلـي الخبــرة التقرـيـر الفنــي المقــدم مــن ال

الفنية يتضمن إخالال بحق الدفاع إذ انتهي قضاء محكمة الـنقض علـي مـا أسـلفنا إلـي أن علـي المحكمـة 
ونفـس األمـر بالنسـبة . ٕاإلحالة إلي الخبرة في المسائل الفنية ، واال كان حكمها قضاء بعلمهـا الشخصـي 

 .ة التحكيم لهيئ
ولــيس صــحيحا مــا اســتند إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن أن اإلخــالل بحــق الــدفاع ال يــدخل فــي حــاالت  -٣

فمـن المقـرر أن اإلخــالل بحـق الـدفاع يعتـبـر .  مـن ـقـانون التحكـيم ٥٣الـبطالن التـي تـنص عليـهـا المـادة 
هـــي إذا وـقــع  " ز عـلــي حاـلــة ـلــدعوى اـلــبطالن/٥٣/١فـقــد نصـــت المـــادة . مـــن حـــاالت دعـــوى اـلــبطالن 

 ".بطالن في الحكم 

ومن المسلم أن اإلخـالل بمبـدأ مـن المبـادئ األساسـية فـي التقاضـي ومنهـا حـق الـدفاع يـؤدي إلـي بطـالن 
تعـد قيـدا عـلـي المحكـم واألطـراف أيضـا فـال يمـلـك الخصـوم إعفـاء المحكـم مـن االلـتـزام " إذا هـذه المبـادئ . الحكـم 

 دور المحكـم فـي خصـومة التحكـيم وحـدود –هـدي مجـدي عبـد الـرحمن ( . "ويبطـل الحكـم عنـد اإلخـالل بهـا بها 
ولـذا يمكـن لطالـب الـبطالن االسـتناد إلـي البنـد ز مـن الفقـرة األولـي مـن ) " ٢١٥ ص – رسـالة دكتـوراه –سلطاته 
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نـا التي تجيز إبطال الحكـم إذا كانـت إجـراءات التحكـيم باطلـة بطال) ١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون التحكيم (ذات لقانون 
خصـومة " .(أثر في الحكم فمما ال شك فيه أن أي إجـراءات تجـري بالمخالفـة لحقـوق الـدفاع تعـد إجـراءات باطلـة 

 .  د- رسالة دكتوراه–التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن 
 ) .٣١١ ص – ١٩٩٦ ط –علي رمضان علي بركات 

اعنة في هذا الصدد إلي أنه مجرد تعيب لفضاء فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا كله مختزال دفاع الط
 .هيئة التحكيم منتهيا لرفض ذلك كسبب لبطالن حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه 

 :طلب وقف التنفيذ 

لما كان حكم التحكيم الذي رفضت محكمة االسـتئناف دعـوى بطالنـه قـد الـزم الطاعنـة بمبـالغ طائلـة هـي  
الـيـين وماـئـه وخمســة عشــر ألـفـا وتســعمائة واحــد عشــر جنيهــا للمطعــون ضــدها األوـلـي ومبـلـغ ملـيـون مبـلـغ ثالـثـة م

وتســـعمائة وواحـــد وأربعـــون ألـفــا ومائـتــان وســـتة وأربـعــون جنيهـــا للمطـعــون ضـــده الثاـلــث ، فضـــال عـــن الفواـئــد عـــن 
ها مفلسة وقـد أشـهر المبلغين مما يترتب علي تنفيذه ضرر جسيم للطاعنة يتعذر تداركه خاصة أن المطعون ضد

 .إفالسها ، وكانت أسباب الطعن في الحكم المطعون ضده يرجح معها إلغاؤه 
 .فإن الطاعنة تلتمس وقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلي حين القضاء في موضوع الطعن  

 بناء عليه 

 :تلتمس الشركة الطاعنة من عدالة المحكمة 
 .قبول الطعن شكال  )١(
 مؤقتا إلي حين الفصل في موضوع الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  )٢(

 .وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  )٣(

 .مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة 
                                                     عن الطاعنة 

 فتحي إسماعيل والي . د

 المحامي بالنقض  
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 سم الشعببا
 نقض محكمة ال

 الدائرة المدنية والتجارية 
 

 نائب رئيس المحكمة   محمد محمد طيطة / برئاسة السيد المستشار 
 رمضان أمين اللبودي   محمد الجابري / وعضوية السادة المستشارين 

 عمران محمود عبد المجيد  و  أمين محمد طموم 
 نواب رئيس المحكمة 

 عالء الجزار/ وبحضور رئيس النيابة السيد 
 خالد حسن حوا/ وبحضور أمين السر السيد 

 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
  م٢٠٠٧ من نوفمبر سنة ٢٢ هـ الموافق ١٤٢٨ من ذي القعدة سنة ١٢في يوم الخميس 

 :أصدرت الحكم اآلتي 
 . ق ٧٥لسنة .... و .... في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 
 لمرفوع أولهما من ا

 ................ ومقرها ................... الممثل القانوني لشركة / السيد 
 .أحمد سعيد شرف الدين المحاميان/ فتحي والي واألستاذ الدكتور / حضر عن الطاعنة األستاذ الدكتور 

 ضــد
 ..........................ويعلن .................................. السيد  -١
 ..........................ويعلن ................................. السيد  -٢
 ..........................ويعلن .................................. السيد  -٣

 .لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة 
 المرفوع ثانيهما من 

 ..........................ويعلن . ....................................السيد 
 .شرف الدين المحاميانوأحمد سعيد / فتحي والي واألستاذ الدكتور / حضر عن الطاعنة األستاذ الدكتور 

 ضــد
 ..........................ويعلن .................................. السيد  -١
 ..........................ويعلن .................................. السيد  -٢
 ..........................ويعلن .................................. السيد  -٣

 .لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة 
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  ق ٧٥لسنة ........ الوقائع في الطعن رقم 
 ٢٥/٩/٢٠٠٥ طعن بطريق النقض في حكم اسـتئناف القـاهرة الصـادر بتـاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٥في يوم "  

 ق وذلـــك بصـــحيفة طلبـــت فيهـــا الطاعنـــة الحكـــم بقبـــول الطعـــن شـــكال وفـــي ١٢٢لســـنة ... فـــي االســـتئناف رقـــم 
 .الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 

 .وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة  
  أعلن المطعون ضدهما األول والثالث بصحيفة الطعن ٣٠/١١/٢٠٠٥وفي  
 .المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن  أعلن ١/١٢/٢٠٠٥وفي  
 . أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ١٤/١٢/٢٠٠٥وفي  
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها وبقبول الطعن شكال وفي الموضوع برفضه  

  ق ٧٥لسنة .......... الوقائع في الطعن رقم 
 ٢٥/٩/٢٠٠٥ النقض في حكم اسـتئناف القـاهرة الصـادر بتـاريخ  طعن بطريق٢٠/١١/٢٠٠٥في يوم "  

 ق وذلـــك بصـــحيفة طلبـــت فيهـــا الطاعنـــة الحكـــم بقبـــول الطعـــن شـــكال وفـــي ١٢٢لســـنة ... فـــي االســـتئناف رقـــم 
 .الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 

 .وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة  
 .ل بصحيفة الطعن  أعلن المطعون ضده األو٣٠/١١/٢٠٠٥وفي  
 . أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن ١/١٢/٢٠٠٥وفي  
  أودع المطعون ضده الثالث الطعن ١٥/١٢/٢٠٠٥وفي  
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكال وفي الموضوع برفضه  

ر ـبـالنظر فحــددت  عــرض الطعــن عـلـي المحكمــة ـفـي غرـفـة مشــورة ـفـرأت أـنـه جــدي٢٤/٥/٢٠٠٧وبجلســة 
 ق لالرتبـــــاط وبجلســـــة ٧٥لســـــنة .....  ق للطعـــــن رقـــــم ٧٥لســـــنة ..... لنظـــــره جلســـــة وبهـــــا ضـــــم الطعـــــن رقـــــم 

 سـمعت اـلـدعوى أـمـام هـذه اـلـدائرة عـلـي مـا هــو مـبـين بمحضـر الجلســة حـيـث صـمم الحاضــر عــن ١١/١٠/٢٠٠٧
 إلي جلسة اليوم  والمحكمة أرجأت إصدار الحكم –الطاعنة والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته 

 المحكمة 
" رمضـان أمـين اللـبـودي /بعـد اإلطـالع علـي األوراق وســماع التقريـر الـذي ـتـاله السـيد المستشـار المـقـرر"  

 .المرافعة وبعد المداولة " نائب رئيس المحكمة 
 .حيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية  
 تتحصـل فـي أنـه بنـاء علـي –يـه وسـائر األوراق  علي ما يبين من الحكـم المطعـون ف–وحيث إن الوقائع  

 بين الشركة الطاعنة كرب عمل وبين الشركة المطعون ضدها األولي كمقاول ٢١/٨/٢٠٠٠عقد مقاولة أبرم في 
 قامت المطعون ضدها األولي بعد – يتضمن اتفاقهما علي التحكيم بشأن ما يثور بينهما من نزاع بشأن تنفيذه –
 الناشئة عن عقد المقاولة للبنك المطعون ضـده الثالـث وموافقتهـا علـي ذلـك بإخطارهـا فـي ن تنازلت عن  حقوقهاأ

 بطلب اللجوء للتحكيم بينهما إعماال للبند السابع عشر من العقد وباختيارها لمحكم عنها وطلبت من ٥/٦/٢٠٠٣
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لـي الجيـزة بطلـب تعيـين  تجـاري ك٢٠٠٣لسـنة ... الطاعنة تعيين محكمها ، ولما لم تستجيب أقامت الدعوى رقم 
 المحكــــــــم صــــــــاحب الــــــــدور ٢٨/١٢/٢٠٠٣ٕمحكــــــــم عــــــــن الشــــــــركة الطاعنــــــــة ، واذ عينــــــــت المحكمــــــــة بتــــــــاريخ 

اـلـذي تـبـين بعــد ذـلـك وفاـتـه قـبـل صــدور ـقـرار تعييـنـه تـقـدمت بطـلـب آخــر إـلـي رـئـيس محكمــة /........... المهـنـدس
ر بالجــدول ، ولمــا تبــين انــه إنجليــزي الجيــزة االبتدائيــة الــذي أشــر علــي الطلــب بتعيــين محكــم آخــر صــاحب الــدو

الجنســية ، تـقـدمت بطـلـب أخــر لتعـيـين محـكـم مصــري فأشــر رـئـيس المحكـمـة عـلـي الطـلـب بتعـيـين المحـكـم صــاحب 
ٕالدور ، واذ أصدرت هيئة التحكـيم حكمهـا رغـم بطـالن إجـراءات تعيـين محكـم عنهـا فـي النـزاع وفقـا للقـانون ، فقـد 

تئناف القـاهرة بطلـب الحكـم بـبطالن حكـم التحكـيم لألسـباب التـي أوردتهـا ق اسـ١٢٢لسـنة ... أقامت الـدعوى رقـم 
ـــدعوى ٢٥/٩/٢٠٠٥وبتــــاريخ  طعنــــت الطاعنــــة فــــي هــــذا الحكــــم بطريــــق الــــنقض .  حكمــــت المحكمــــة بــــرفض اـل

ٕبـــالطعنين المـــاثلين ، وقـــدمت النيابـــة مـــذكرة أبـــدت فيهـــا ـلــرأي بـــرفض الطعنـــين ، واذ عـــرض الطعنـــان عـلــي هـــذه 
 .ة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة في غرف

وحـيــث إن ممـــا تنعـــاه الطاعـنــة بأســـباب طعنيهـــا عـلــي الحكـــم المطعـــون فـيــه مخالـفــة الـقــانون والخطـــأ ـفــي  
تطبيقه وبيانا لذلك تقول إن تعيين المحكم عنهـا فـي النـزاع الـذي فصـل فيـه حكـم التحكـيم قـد وقـع بـاطال لمخالفتـه 

 بشــأن التحـكـيم ـفـي الـمـواد المدنـيـة والتجارـيـة ١٩٩٤ لســنة ٢٧ ـمـن الـقـانون رـقـم ١٧ ، ٩ه المادـتـان لمـا نصــت علـيـ
حيث تم تعيين محكم عنها بأمر رئيس المحكمة علي عريضة حالة أن القانون المشار إليه قد جعل االختصـاص 

المحكمـة المختصـة أصـال بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الـذي لـم يعـين محكمـا عنـه إلـي 
ٕبنظر النزاع واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض دعواها ببطالن حكـم التحكـيم علـي سـند مـن أن تعيـين المحكـم 

 .عنها قد تم صحيحا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه 
 من قانون التحكـيم فـي المـواد المدنيـة ١٧ ، ٩وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدي نص المادتين  

 المعدل أن لطرفي النزاع االتفاق علي اختيار األشخاص المحكمين وكيفية ووقـت ١٩٩٤ لسنة ٢٧والتجارية رقم 
اختيارهم فإن لم يتفقا علي ذلك وكانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثالثـة محكمـين اختـار كـل طـرف محكمـا عنـه ثـم 

 المحكم الثالث فإن لم يعين أحـد الطـرفين محكمـة خـالل الثالثـين يومـا التاليـة لتسـلمه يتفق المحكمان علي اختيار
خـر أو لـم يتفـق المحكمـان المعينـان علـي اختيـار المحكـم الثالـث خـالل الثالثـين يومـا آلبـذلك مـن الطـرف ا. طلبا 

نون التحكـيم اختيـاره بنـاء علـي التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشـار إليهـا فـي المـادة التاسـعة مـن قـا
ره المحكمــان المعينــان أو اـلـذي اختارتــه المحكمــة رئاســة هيئــة اطـلـب أحــد طرـفـي النــزاع ويكــون المحكــم اـلـذي اخـتـ

التحكيم وتراعي المحكمـة فـي المحكـم الـذي تختـاره الشـروط التـي يتطلبهـا القـانون وتلـك التـي اتفـق عليهـا الطرفـان 
.  علـي وجـه السـرعة وال يقبـل هـذا القـرار الطعـن فيـه بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن وتصدر قرارها باختيار المحكم
 مــن ذات القــانون التحكــيم المشــار إليــه أن أحكــام التحكــيم التــي تصــدر ٥٣ ،  ٥٢كمــا أن مــؤدي نــص المــادتين 

ت المدنيـة طبقا ألحكام هذا القانون ال تقبل الطعـن عليهـا بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن الـواردة فـي قـانون المرافعـا
 مــن ٥٣ مــن المــادة ١والتجاريــة ويجــوز فقــط رفــع دعــوى بــبطالن حكــم التحكــيم فــي أحــوال معينــة أوردتهــا الفقــرة 

لمـا . القانون وهي إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين للمحكمين علـي وجـه مخـالف للقـانون أو التفـاق الطـرفين 
 ٢٠٠٣ لســنة ٧٩٧ن ضــدها األوـلـي أقامــت اـلـدعوى رـقـم كــان ذـلـك ، وكــان الـبـين مــن األوراق أن الشــركة المطعــو
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تجــاري الجيــزة االبتدائيــة بطلــب تعيــين محكــم عــن الشــركة الطاعنــة فــي نــزاع قــام بينهمــا بشــأن تنفيــذ عقــد مقاولــة 
........... المتناعها كـرب عمـل عـن تعيـين محكـم عنهـا رغـم اعـذارها فأصـدرت المحكمـة حكمـا بتعيـين المحكـم 

تبين أنه كان قد توفي من قبل صـدور الحكـم بتعيينـه ومـن ثـم فـإن هـذا الحكـم يكـون منعـدما صاحب الدور والذي 
ـلـوروده علــي محــل مســتحيل ممــا كــان يتعــين معــه علــي المطعــون ضــدها األولــي أن ترجــع إلــي المحكمــة لتعيــين 

محكـم أخـر مـن ٕمحكم أخر بديال عنه بذات اإلجراءات واذ ثبت تقديمها بطلب لرئيس المحكمة الذي أشـر بتعيـين 
الجدول وكان هذا األجراء مخالفا لما نص عليه القانون مـن أن المحكمـة المختصـة أصـال بنظـر النـزاع هـي التـي 

ـفـإن هــذا اإلجــراء ) المطعــون ضــدها األوـلـي(يطـلـب إليهــا تعـيـين المحكــم عــن الخصــم اـلـذي ـلـم يعــين محكمــا عـنـه 
وال محـل للقـول . يئـة التـي مـن أعضـائها ذلـك المحكـم يكون باطال وبالتالي يبطـل حكـم التحكـيم الـذي أصـدرته اله

 مــن قــانون ١٧/٣ـبـأن قــرار تعـيـين المحكــم ال يقـبـل الطعــن فيــه ـبـأي طريــق مــن طــرق الطعــن عمــال بــنص المــادة 
التحكيم إذ متي كان تعيين المحكم عـن الطاعنـة قـد تـم بـإجراء مخـالف لمـا نـص عليـه القـانون فإنـه يكـون منعـدما 

ٕواذ كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يلتـزم هـذا النظـر إذ قضـي بـرفض دعـوى . سواء وال يرتب أثـرا قانونا فهو والعدم 
بطــالن حكــم التحكــيم فإنــه يكــون معيبــا بمخالفــة القــانون والخطــأ فــي تطبيقــه بمــا يوجــب نقضــه لهــذا الســبب دون 

 .حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 
 لحكم ببطالن الحكم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين ا 

 لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بمصـروفات الطعنـين ومـائتي جنيـه مقابـل  

أتعـــــاب المحامـــــاة فـــــي كـــــل منهمـــــا ، وحكمـــــت فـــــي موضـــــوع الـــــدعوى بـــــبطالن حكـــــم التحكـــــيم الصـــــادر بتـــــاريخ 
 .ل أتعاب المحاماة  وألزمت المدعي عليهم بالمصاريف ومبلغ مائه جنيه مقاب١٩/١/٢٠٠٥

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر 
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    مصطفي محمد الفقي           
 محام بالنقض                     
 رئيس محكمة استئناف القاهرة                                          
 ونائب رئيس محكمة النقض سابقا                   

 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية 

 صحيفة طعن بالنقض
  
 أودعــت هــذه الصــحيفة قـلـم كتــاب محكمــة اـلـنقض وقيــدت بــرقم ٢٦/١٢/١٩٩٤ـفـي يــوم االثنــين الموافــق  
 . ق ٦٣لسنة ....... 
مصــطفي محمــد الفقــى المحــامي المقبــول لــدي محكمــة / إيــداع هــذه الصــحيفة مــن قبــل األســتاذ وقــد تــم  

 :النقض بصفته وكيال عن 
/..... وزوجتـــــــه الســـــــيدة / .............. والســـــــادة / ............................ الســـــــيد األســـــــتاذ المستشـــــــار 

 ..................... المقيمون 
 ) مدعون ومستأنفون–عنون طا        (            

 ضــد
 / ...............السيد  -١
 / ...............السيد  -٢
 / ............... السيد -٣
 / ............... السيد -٤    
 / ............... السيد -٥    

 ) مطعون ضدهم مدعي عليهم ومستأنف ضدهم(                           
 ـفــــي ١٦/٢٢/١٩٩٤بـتــــاريخ )  مـــــدني٣١اـلــــدائرة ( اســـــتئناف الـقــــاهرة ـفــــي الحكـــــم الصـــــادر مـــــن محكمـــــة 

  ق الذي جري منطوقه بما يلي ١١١لسنة .... االستئناف رقم 
حكمــــت المحكمــــة بقبــــول االســــتئناف شــــكال وفــــي الموضــــوع برفضــــه وتأييــــد الحكــــم المســــتأنف وألزمــــت  

 .المستأنفين بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
 ـفـي اـلـدعوى ٢٣/١/١٩٩٤وكـان الحـكـم االبـتـدائي ـقـد صـدر ـمـن محكـمـة جـنـوب القـاهرة االبتدائـيـة بـتـاريخ  

 : مدني كلي جنوب القاهرة وجرى منطوقه باألتي ١٩٩١لسنة ..... رقم 
حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في األخذ بالشـفعة للعقـار المبيـع المشـفوع فيـه محـل العقـد المسـجل  

 . وألزمتهم المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ١٧/١٠/١٩٩١بتاريخ 
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 ))الوقائع (( 
بموجـب أربعـة عقـود مشـهرة بـرقم .......... تتحصل واقعة الدعوى في أن الطـاعنين يملكـون العقـار رقـم  

فـــــــــــي ....  ورقـــــــــــم ٢٣/٩/١٩٨٦فـــــــــــي ...  ورقـــــــــــم ١٣/٣/١٩٨٤فـــــــــــي ...  ورقـــــــــــم ١٥/١١/١٩٨٣ـفــــــــــي .... 
 وقد علم الطاعنون بأن المطعون ضدهم الثالثة األول قد باعوا إلي المطعون ضده الرابع العقار ٢٤/١١/١٩٨٦

نظير مـن قـدره مائـه ألـف جنيـه ، ولمـا كـان هـذا العقـار مجـاور ومالصـق لعقـار الطـاعنين ، ................... 
 أبـدوا فيـه رغبـتهم فـي ١٩٩١ل ديسمبر  نوفمبر وأو٢٥فقد أرسلوا إلي كل من البائعين والمشتري إنذارا رسميا في 

أخــذ العقــار المبيــع بالشــفعة وقــدموا طلبــا إلــي مأموريــة المعــادي للشــهر العقــاري لتســجيل إنــذار الشــفعة قيــد بــرقم 
  ٢٥/١٢/١٩٩١في .....  وتم تسجيله برقم ٢/١٢/١٩٩١في ........ أسبقية 

شــتري فــي العقــد المشــفوع أودعــا شــيكا فلمــا امتنــع المطعــون ضــدهم عــن إحــالل الطــاعنين وديــا محــل الم 
 لصــالح محكـمـة جـنـوب – بـعـد تجنـيـب قيمـتـه ـمـن حســاب الطــاعنين -مصــرفيا صــادرا ـمـن بـنـك فيصــل اإلســالمي 

قيمـة كامـل الـثمن ) مائـه وخمسـة ألفـا وخمسـمائة وواحـد وثمـانون جنيهـا( جنيهـا ١٠٥٥٨١القاهرة االبتدائيـة بمبلـغ 
 مـدني كلـي جنـوب القـاهرة ٩١لسـنة ... أقام الطاعنون الدعوى رقـم فلتسجيل الذي تم به البيع مضافا إليه رسوم ا

 بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار المبيـع ٥/١٢/١٩٩١بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المشار إليها في 
طعـون بالشفعة مع ما يترتب علي ذلك من أثـار وتسـليمهم هـذا العقـار ، وتـم إعـالن صـحيفة هـذه الـدعوى إلـي الم

 دفـع الحاضـر عـن المطعـون ضـده الرابـع الـدعوى بسـقوط حـق الطـاعنين فـي أخـذ ١١/١٢/١٩٩١ضدهم بتـاريخ 
العقار المبيع بالشفعة بمقولة أن الثمن لم يودع نقدا خزانة المحكمة إال بعد رفع الدعوى بعد تحصيل قيمة الشـيك 

 بســــقوط حــــق المــــدعين ٢٣/١/١٩٩٤ة ، فأخــــذت محكمــــة جـنـــوب الـقـــاهرة االبتدائـيـــة بهــــذا اـلـــدفع وقضــــت بجلســــ
انـة المحكمـة زفي األخذ بالشفعة للعقار المبيع المشفوع فيه تأسيسا علي أن الـثمن لـم يـودع نقـدا فـي خ" الطاعنين"

ق فقضـــت محكمـــة اســـتئناف ١١١لســـنة ... قـبــل رفـــع اـلــدعوى فاســـتأنف الطـــاعنون هـــذا الحكـــم باالســـتئناف رقـــم 
 .ستئناف شكال وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  بقبول اال١٦/١١/١٩٩٤القاهرة بجلسة 

ولمــا كــان هــذا الحكــم قــد جــاء مخالفــا للقــانون ومخطئــا فــي تطبيقــه فقــد بــادر الطــاعنون إلــي الطعــن فيــه  
 :بطريق النقض لألسباب التالية 

 ))أسباب الطعن (( 
 :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : السبب األول 

فـي طلـب أخـذ العقـار " الطـاعنين "  المدعي عليـه الرابـع الـدعوى بسـقوط حـق المـدعين دفع الحاضر عن 
ٕمحل التداعي بالشفعة بمقوله أن الثمن وان كان الطاعنون قـد أودعـوه بشـيك مصـرفي فـي خزانـة المحكمـة بتـاريخ 

  .٥/١٢/١٩٩١ قبل رفع الدعوى في ٤/١٢/١٩٩١
 مـــن ٩٤٢/٢أن كـــان أوجـــب عـلــي الشـــفيع ـفــي المـــادة وـقــد رد الطـــاعنون عـلــي هـــذا اـلــدفع ـبــأن المشـــرع و 

القانون المدني إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة المختصـة قبـل رفـع دعـوى الشـفعة 
لضــمان الجدـيـة ـفـي طـلـب الشــفعة ، إال أن المشــرع ـلـم يشــترط أن ـيـودع اـلـثمن حتـمـا ـبـالنقود ، ـبـل يســوغ أن يكــون 

 .مقام النقود في الوفاء الفوري كالشيك المصرفي الصادر من البنك أو بشيك مقبول الدفع اإليداع بما يقوم 
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إال أن الحكم االبتدائي قد أخذ بالدفع وقضي بسقوط حق المدعين في أخذ العقار المبيع بالشـفعة تأسيسـا  
 كامــل اـلـثمن قـبـل رفــع عـلـي أـنـه باســتقراء نصــوص الشــفعة اـلـواردة بالـقـانون المــدني يـبـين أن المشــرع أوجــب إـيـداع

ٕالدعوى لالستيثاق من جدية الشفيع في طلبة األخذ بالشفعة وابعاد المضادين الـذين يتخـذون طلـب الشـفعة وسـيلة 
للمسـاومة علـي النـزول عـن حـق الشــفعة لقـاض تقاضـي بعـض المبـالغ ، وأنـه لـمـا كـان مـآل األخـذ بالشـفعة حـلـول 

منها دفع الثمن المتعاقـد عليـه ، فيعتبـر الشـفيع مـدينا بـالثمن وال تبـرأ الشفيع محل المشتري في التزامه قبل البائع و
ذمته من هذا الدين إال بإيداعه نقدا وال يغني عن ذلك سحب شيك بقيمته ألن الشيك وأن اعتبـر أداة وفـاء إال أن 

قـد " الطـاعنون"ن حبه ال يعتبر وفاء مبرئا للذمة إال بصرف قيمة الشـيك للمسـتفيد ، وأنـه لمـا كـان المـدعوسمجرد 
 أودعوا خزانة المحكمة شيكا بقيمة الثمن لحقيقي فإن هذا اإليداع ال يعتد به وال يبرئ الذمة سيما وقد ثبت أن 

 .قيمة هذا الشيك لم يتم صرفها إال بعد إقامة دعوى الشفعة 
اب الـتـي وردت وقـد اســتأنف الطــاعنون هــذا الحـكـم ونـعـوا علـيـه بمخالفـة الـقـانون والخطــأ ـفـي تطبيـقـه لألســب 

 : ونجملها في األتي ١٦/١١/١٩٩٤بصحيفة االستئناف والمذكرة المقدمة إلي محكمة استئناف القاهرة بجلسة 
 مــن القــانون المــدني إيــداع الــثمن الحقيقــي يجــب أن يــتم إيــداع ٩٤٢/٢المشــرع عنــدما طلــب فــي المــادة  

ن والمؤكـد وبالتـالي يجـوز أن يـتم إيـداع الـثمن بشـيك الثمن نقدا أو بما يقوم مقام النقود في الوفاء الفوري المضـمو
مصــرفي صــادر مــن أحــد البنــوك المعتمــدة فــي مصــر أو بشــيك مقبــول اـلـدفع مــن البنــك المســحوب عليــه ذـلـك أن 

لتصــرف ـلـه " المحكـمـة المختصــة" هـذين الشــيكين تجـنـب قيمتهـمـا مـن حســاب العمـيـل الشــفيع وتخصــص للمسـتفيد 
يــل إيقــاف صــرفه كمــا ال يكــون قــابال للحجــز عليــه مطلقــا ، لمــا كــان ذلــك وكــان بمجــرد طلبــه دون أن يملــك العم

بإيداعـه خزانـة المحكمـة علـي ذمـة الفصـل فـي دعـوى الشـفعة الماثلـة هـو " الطـاعنون"الشيك الذي قام المسـتأنفون 
شيك مصرفي صادر ومسحوب علي بنك فيصل اإلسالمي لصالح محكمة جنوب القاهرة قبل رفـع دعـوى الشـفعة 

 .أمامها ، فإنه يتحقق في هذا الشيك كل مقومات النقود وتتوافر فيه الجدية والضمانات الكافية لطلب الشفعة 
 مـن القـانون المـدني إيـداع كـل الـثمن الحقيقـي الـذي حصـل بـه البيـع ٩٤٢/٢لم يوجب المشرع في المادة  

لـي إيـداع كامـل الـثمن الحقيقـي دون نقدا فـي خزينـة المحكمـة المختصـة بـل جـاء نـص تلـك المـادة عامـا ومطلقـا ع
ٕتقييد اإليداع باستلزام أن يتم النقود واذ كان من المقرر قانونا أن النص العام والمطلـق يجـري علـي عمومـه مـا لـم 
ـيـنص عـلـي تقيـيـده أو تخصيصــه ، ـفـإن الحكــم المســتأنف إذ قـيـد اـلـنص المشــار إلـيـه باشــتراط أن ـيـتم إـيـداع كامــل 

 .وم مقامها فإن الحكم قد خالف القانون الثمن بالنقود دون ما يق
 ٤/١٢/١٩٩١الطــاعنون أودعــوا كــل الــثمن الــذي حصــل بــه البيــع المشــفوع فيــه خزانــة المحكمــة بتــاريخ  

 وكـان ٥/١٢/١٩٩١بشيك مصرفي صادر ومسحوب من وعلي بنـك فيصـل اإلسـالمي أي قبـل رفـع الـدعوى فـي 
ه ، فــــإذا أهملــــوا وتراخــــوا فــــي صــــرف قيمتــــه حتــــى فــــي مكنــــة المســــئولين بالمحكمــــة صــــرف الشــــيك فــــور تقديمــــ

 . فال يضار الطاعنون من إهمالهم وتراخيهم ١١/١٢/١٩٩١
ثـار الشـيك المصـرفي الـذي أودع الـثمن آطعن الطاعنون علي الحكم المسـتأنف أنـه لـم يـتفهم نـوع وصـفه  

 : وهي به خزينة المحكمة وأن للشيك ثالثة أنواع كل منها له خصائص وصفات وأثار معايرة
 الشيك العادي وهو الذي يصدره شخص لصالح أخر مسحوب علي حسابه الجاري لدي البنك ، وهذا  - أ
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 وأن كان يعتبر أداة وفاء إال أن االلتزام المترتب في – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض –الشيك 
ف قيمتـه فعـال ذمة الساحب ال ينقضي بمجرد سحب الشـيك بـل بقيـام البنـك المسـحوب عليـه الشـيك بصـر

للمســتفيد ، أي أن وفــاء الــدين بطريــق الشــيك العــادي يعتبــر وفــاء معلــي علــي شــرط التحصــيل ، فــإذا تــم 
صرف قيمة الشيك تحقق الشرط الواقـف واعتبـر الوفـاء أنـه تحقـق منـذ تسـلم الشـيك ، أمـا إذا امتنـع البنـك 

دم تحقـق شـرط تحصـيل قيمتـه عن صرف قيمة الشيك العادي ألي سـبب كـان اعتبـر الوفـاء غيـر قـائم لعـ
 ".١٦٩٨ صفحة ٢٧ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٩/١١/١٩٧٦نقض مدني "

الشيك مقبول الدفع وهو الشيك الذي يصدره شخص لصالح أخر مسحوب علي حسابه الجاري لـدي أحـد  - ب
البنــوك وقــام هــذا البنــك بتجنيــب قيمــة الشـــيك وتخصيصــه للمســتفيد ومؤشــر البنــك المســحوب عليــه ـبــأن 

مجــرد طلبــه ومــن ثــم تصــبح قيمتــه حقــا خالصــا للمســتفيد بلشــيك مقبــول الــدفع ويصــرف قيمتــه للمســتفيد ا
وغيــر قابــل للحجــز عليــه أو منــع صــرفه للمســتفيد الــذي اســتلم الشــيك ويقــوم هــذا الشــيك مقــام النقــود فــي 

 .الوفاء بمجرد تسليمه للمستفيد دون تعليق علي صرف قيمته ألنه مؤكد ومضمون 

 المصرفي المسحوب من وعلي البنك لصالح شخص أو جهة معينة بنـاء علـي طلـب عميـل البنـك  الشيك-ج
وبعد تجنيب قيمته من حساب العميل وتخصيصه للمستفيد ليصرف له فور طلبه وهذا الشـيك يعتبـر أداة 

 .وفاء كالنقود تماما ومبرئا للذمة بمجرد تسليمه للمستفيد دون تعليق علي شرط أو إضافة إلي اجل 
لذا كان الشيك الذي أودعه خزانة المحكمة علي ذمة الشفعة الماثلة هو شيك مصرفي مضـافا إليـه رسـوم  

 من القانون المدني ، ويكـون الحكـم ٩٤٢/٢التسجيل ، فإن الطاعنين يكونوا قد أوفوا بااللتزام الذي تطلبته المادة 
 ف القانون وأخطأ في تطبيقه المستأنف إذ خالف هذا النظر الصحيح في القانون يكون قد خال

وللمعلومات العامة أن قيمـة العقـارات واألراضـي تضـاعفت وبلـغ بعضـها عشـرات الماليـين مـن الجنيهـات  
وال يستساغ عقال أو منطقا أن توجـب علـي الشـفيع حمـل هـذه المبـالغ الضـخمة إليـداعها نقـدا فـي خزانـة المحكمـة 

 فإـنـه ـلـيس ـفـي مكـنـة مــوظفي المحكمــة مجتمعــين ـفـرز وعــد هــذه المختصــة ، إذ فضــال عــن هــذه المشــقة البالغــة ،
الشـك فـي أن العقـل والمنطـق السـليم يوجـب علينـا عـدم الوقـوف جامـدين متحـرجين . المبالغ الكبيرة في يـوم واحـد 

ونشترط دون نص وجوب إيداع الثمن بالنقود فقط دون الشيكات مقبولة الدفع أو الشيكات المصرفية الصادرة من 
 . المعتمدة رسميا البنوك

ه فــي أورغــم أن هــذه الحجــج مقنعــة وســائغة وكافيــة للتــدليل علــي مخالفــة الحكــم المســتأنف للقــانون وخطــ 
تطبيـقـه ، إال أن الحـكـم االســتئنافى المطـعـون فـيـه ـقـد أطــرح أوجــه النـعـي الســابقة وقضــي ـبـرفض االســتئناف وتأيـيـد 

 تي الحكم المستأنف وأقام قضاءه علي أسباب عرض فيها األ
 بحثه بعنوان السلطة التقديرية للقاضي ) أ(أبحاث ومؤلفات السيد األستاذ رئيس الهيئة االستئنافية وهي  

المدني في ضوء المعايير والقواعد القانونية المرنة والجامدة المنشورة بمصر المعاصرة منـذ عشـر أعـوام فـي قرابـة 
فـي اإلثـبـات والمنشــورين منـذ بضــعة أعـوام ـفـي قراـبـة ســلطة القاضـي الـمـدني : بحثهـا لمعـنـونين ) ب(مائـه صــفحة 

كتاـبــه ـفــي التعلـيــق عـلــي ـقــانون المرافعـــات اإلســـالمي الســـوداني ) ج(ثالثماـئــة صـــفحة بمجـلــة هيـئــة قضـــيا الدوـلــة 
أنه علي ضـوء تلـك األبحـاث تخـوض المحكمـة فـي بحـث الـدعوى مـن  ) . ٥٥٠ – ٨ ص ١٩٨٦جامعة القاهرة 
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ٕر مسـبوق ولـم تبـرأ الطرفـان مباشـرة أو غيـر مباشـرة وانمـا تثيرهـا المحكمـة فـي ظـل خالل حيثيات قانونيـة بحثـا غيـ
 .قواعد العدالة 

فإن الحكم المطعون فيه بـين إيـداع الـثمن بـالنقود وبـين إيداعـه بشـيك مصـرفي أو شـيك مقبـول الـدفع مـن  
 امكــان التعـلـل بتغــاير حـيـث فورـيـه اإلـبـراء ومــن حـيـث اإلـبـراء دون خطــر ومــن حـيـث الطبيعــة القانونـيـة ومــن حـيـث

وخلــص . ســعر الصــرف ومــن حيــث التقــادم ومــن حيــث قــوة اإلبــراء المطلقــة ومــن حيــث قبــول الــدائن للوفــاء بهــا 
الحكم المطعون فيه من هذه المقارنة إلي أن اإليداع النقـدي لـه قـوة إبـراء فوريـة للذمـة دون التعـرض لخطـر وكـان 

 إلـي إمكانيـة قبـول المبلـغ المـودع فـورا أو إنهـاء إجـراءات األخـذ بالشـفعة اإليداع نقدا تأكيدا للوفاء بالتزام أصـلي ،
وال يخضع لتقادم ويقتضي من فوره إلـي تحقيـق قـوة إبـراء مطلقـة وكـل ذلـك يتـوافر لإليـداع بشـيك ويكـون مـن حـق 

 يكــون المشــفوع فيــه أن يــرفض الوفــاء أو اإليــداع بشــيك ويطلــب اإليــداع نقــدا حيــث أن طبيعــة الشــفعة تســتلزم أن
إيداع الثمن نقدا وأن اإليداع بشيك سواء كـان عاديـا أو مصـرفيا مقبـول الـدفع ال يتحقـق بـه معنـي اإليـداع النقـدي 

خزانة المحكمة لم يتم تحصـيل " الطاعنون"إال بتحصيل قيمته ولما كان الشيك المصرفي الذي أودعه المستأنفون 
 . بالشفعة يكون قد سقط قيمته إال بعد رفع دعوى الشفعة فإن الحق في األخذ

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غلبت عليه النزعة الفقهية والفروض النظرية ، وجاء مخالفا للقـانون  
 :ية ذلك آولما استقرت عليه محكمة النقض و

ٕالحكم المطعون فيه وان عرض ألوجه دفاع وحجج الطاعنين عند سرده لوقائع الدعوى ، إال أنـه لـم يعـن  
ثـهـا وفحصــها وتمحيصــها رغــم جوهريتهــا للوـقـوف عـلـي داللتهــا ، واكتـفـي باســتعراض أبحــاث ومؤلـفـات األســتاذ ببح

المستشــار رئــيس الهيئــة التــي أصــدرته رغــم عــدم تعلقهــا بموضــوع الــدعوى ، ثــم عــرض لفــروق نظريــة وافتراضــية 
 المعتمـدين أو بشـيك مقبـول وخياليه بـين اإليـداع النقـدي واإليـداع بشـيك مصـرفي مسـحوب مـن وعلـي أحـد البنـوك

الدفع ، مقررا باحتمال إفالس البنك أو عدم وجود أموال لديه لصرف الشيك المصرفي الصادر من وعليه لصـالح 
المســتفيد فيســقط بالتقــادم ؟ واحتمــال تغيــر ســعر الصــرف خــالل الفـتـرة مــن ســحبه حتــى صــرف قيمتهــا فتقــل قوتــه 

 .الشرائية ؟
 له أن الشيك المصرفي أو المقبول الدفع ال تبرأ بإيداعه ذمة الشفيع إال من أخطأ الحكم المطعون فيه بقو 

تاريخ صرف قيمته وهذا من الحكم خلـط بـين الشـيكات العاديـة مـن جانـب وبـين الشـيكات مقبولـة الـدفع والشـيكات 
يد يصـرفها المصرفية  المسحوبة من وعلي البنك حيث أن قيمـة الشـيكات األخيـرة تـم تجنبيهـا وتخصيصـها للمسـتف

متي يشاء وبمجرد طلبها وغير قابله للحجز عليها أو االمتناع عن صرفها ولم يفطن الحكم المطعون فيه لطبيعة 
األنواع الثالثة للشيك التي أوضحها الطاعنون في مذكرتهم المقدمة إلي محكمة استئناف القاهرة خالل فترة حجز 

  .١٦/١١/١٩٩٤الدعوى للحكم فيها بجلسة 
ن كان ال يجبر الدائن علي قبول الوفاء بالدين النقدي إال بالنقود ، إال أنه إذا مـا قبـل الوفـاء بشـيك ٕأنه وا 

مقبول الدفع أو بشيك مصرفي مسحوب مـن وعلـي البنـك فـإن هـذه الشـيكات تقـوم مقـام الوفـاء بـالنقود تمامـا ، لمـا 
 المصـرفي الـذي تتـوافر فيـه كافـة الضـمانات كان ذلك وكانت محكمة القاهرة االبتدائية قبلت مـن الطـاعنين الشـيك

والجدية علي وجود قيمته مجنبه ومخصصة للمحكمة ، فـإن ذلـك يفيـد أن هـذا الشـيك يقـوم تمامـا مقـام النقـود وبـه 
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 مــن القــانون المــدني وتبــرأ ذمــتهم مــن هـــذا ٩٤٢/٢يكــون الطــاعنون قــد قــاموا بــاإلبراء الــذي نصــت علـيــه المــادة 
المحكمة للشـيك دون أن يتوقـف ذلـك علـي تحصـيل قيمتـه ، وال يسـوع أن يضـار الطـاعنون االلتزام بمجرد استالم 

 .من تراخي أو إهمال موظفي المحكمة في سرعة تحصيل قيمته 
خالف الحكم المطعون فيه ما استقرت عليه محكمة النقض مـن أنـه حتـى الشـيك العـادي يعتبـر أداة وفـاء  

فـإذا تـم صـرف قيمـة الشـيك تحقـق الشـرط الواقـف واعتبـر الوفـاء أنـه معلق علي شرط واقف وهو تحصيل قيمته ، 
تحقق منذ تسليم الشيك وكذا عند احتمـال عـدم وجـود رصـيد أو لصـدور أمـر بعـدم صـرفه أو بتوقيـع الحجـز عليـه 
فـإن الشـيك المقبـول الـدفع والشـيك المصـرفي مـن وعلـي البنـك يعتبـر بمجـرد اسـتالمه وفـاءا تامـا ومبرئـا للذمـة ألن 

جنيــب قيمتــه أمــر مؤكــد ومضــمون ألنــه قــد تــم تجنيبــه وتخصيصــه باســم المســتفيد لصــرفه إليــه بمجــرد طلبــه وال ت
 .يجوز توقيع الحجز عليه أو األمر بعدم صرفه 

 أن ـيـتم إيــداع اـلـثمن اـلـذي حصــل بــه البـيـع نقــدا ـفـي خزانــة ٩٤٢/٢ـلـم يشــترط الـقـانون المــدني ـفـي مادتــه  
ب إيـداع الـثمن قبـل رفـع دعـوى الشـفعة دون أن يوضـح وسـيلة هـذا اإليـداع المحكمة بل اقتصـر الـنص علـي وجـو

ومن ثم جاء النص عاما ومطلقا فمن ثم يجوز إيداع الثمن أما نقدا أو بما يقوم مقام الوفـاء كالشـيكات المصـرفية 
" يمتهــا المســحوبة مــن وعلــي احــد البنــوك ألنهــا تتــوافر فيهــا الجديــة والضــمانات الكافيــة لطلــب الشــفعة وصــرف ق

 المجلـد – الجـزء التاسـع -عبـد الـرازق أحمـد السـنهوري / كتاب الوسيط في شـرح القـانون المـدني لألسـتاذ الـدكتور 
فـــإذا جـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه وقيـــد الـــنص العـــام  " ٨٦٦ صـــفحة ٢١١ الطبعـــة الثانيـــة المنقحـــة فقـــرة –األول 

فإنـه يكـون قـد خـالف القـانون ألن المقـرر قانونـا  علي إيداع الثمن بالنقود فقط ، – دون نص –وخصصه بقصره 
 .أن النص العام والمطلق يجري علي عمومه وال يجوز تقييده أو تخصيصه إال بنص في القانون يقضي بذلك 

إذا جاء غامض في نقطة معينة وجب تفسيره علـي ضـوء مـا يحقـق الصـالح لعـام والعدالـة والتيسـير علـي  
 من القانون المدني لم يوضح وسيله إيـداع الـثمن الـذي حصـل بـه البيـع ٩٤٢/٢ المواطنين ، فإذا كان نص لمادة

ٕواختلــف الــرأي فــي هــذا الصــدد وجــب تفســير الــنص علــي ضــوء االعتبــارات المتقدمــة ، واذ كــان مــن المعلومــات 
 إلـي الشائعة والمعروفـة للجميـع أن إثمـان العقـارات واألراضـي تضـاعفت أثمانهـا وتنـدرج قيمتهـا مـن مئـات األلـوف

العديـــد مـــن الماليـــين مـــن الجنيهـــات بمـــا يصـــعب بـــل ويتعـــذر علـــي الشـــفيع أن يحملهـــا إلـــي المحكمـــة المختصـــة 
إليداعها ومن ثم فإن التيسير علي المواطنين ورفع حرج المشقة عنهم وتحقيق الصـالح العـام يوجـب علينـا تفسـير 

 .رفيه مسحوبة من وعلي أحد البنوك النص بما يجيز إيداع الثمن بموجب شيكات مقبولة الدفع وشيكات مص
بالبنــاء علــي مــا تقــدم يتضــح أن الحكــم المطعــون فيــه إذ اســتوجب أن يــتم إيــداع الــثمن بــالنقود فقــط فإنــه  

 .يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه 
 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : السبب الثاني 

عنين فـي األخـذ بالشـفعة علـي دعامـة ثانيـة مفادهـا أن أقام الحكم المطعـون فيـه قضـاءه بسـقوط حـق الطـا 
 ١٥٨٥ر٢٦٠الشــيك المصــرفي المــودع مــنهم خزانــه المحكمــة سيخصــم مــن قيمتــه  عنــد صــرفه رســم إيــداع قــدره 

جنـيـه حســبما جــاء بشــهادة قـلـم الوداـئـع بمحكمــة جـنـوب الـقـاهرة ، ومـفـاد هــذا إن إـيـداع الطــاعنين للشــيك ـلـم يترـتـب 
لصــاحب المصــلحة سيخصــم منــه رســم اإليــداع ســالف البيــان وبــذلك لــن يكــون المبلــغ علــي صــرف كامــل المبلــغ 
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المصــرف هــو كامــل قيمــة العــين ورســوم التســجيل ـبـل اـقـل منهــا األمــر اـلـذي يعتـبـر وعــدم اإلـيـداع ســواء بســواء وال 
 .يصححه إيداع رسم اإليداع في تاريخ الحق ألنه سيكون بعد الميعاد المقرر قانونا

ده الحكــم المطعــون فيــه مخــالف للقــانون وينطــوي علــي الخطــأ فــي تطبيقــه ذلــك أن المــادة وهــذا الــذي أور 
 من القانون المدني لم توجب إال إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ولم تذكر ملحقات الـثمن ولـو ٩٤٢/٢

 . إليها أراد الشارع أن تودع ملحقات الثمن رسميه أو غير رسمية لنص علي ذلك في المادة المشار
 مــن الـقـانون المــدني توجــب عـلـي الشــفيع إـيـداع كامــل اـلـثمن ٩٤٢وـقـد قضــت محكمــة اـلـنقض ـبـأن الـمـادة  

ضمانا لجدية طلب الشفعة وجعلت الجزاء علي مخالفة ذلك هو سقوط الحق في األخذ بالشفعة بمـا يـدل علـي أن 
إغفال ملحقات الثمن مما يوجب إيداعـه اكتفـاء  – خالفا لقانون الشفعة القديم –الشارع قد تعمد في القانون القائم 

من تقييد حق الشفعة بإيـداع الـثمن الحقيقـي فحسـب ممـا يتعـين معـه إعمـال هـذا القيـد فـي أضـيق الحـدود دون أن 
 مجموعـة أحكـام ١٩٨٠ يونيه ٣نقض مدني في " ينسحب إلي ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون 

 صـفحة ٣٢ مجموعـة أحكـام الـنقض السـنة ١٩٨١ نـوفمبر ٤ ونقض مـدني فـي ١٦٥٧ صفحة ٣١النقض السنة 
١٩٨٩." 

لما كان ذلك وكان الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع المشفوع فيـه هـو مائـه ألـف جنيـه فـإن هـذا المبلـغ  
مسـرة هو وحده الواجب إيداعه خزانة المحكمة قبل رفـع دعـوى الشـفعة ، أمـا ملحقـات الـثمن مـن رسـوم تسـجيل وس

ورســوم إـيـداع وخالـفـه ـفـإن الشــفيع ال يـلـزم قانوـنـا بإـيـداعها خزاـنـة المحكمــة قـبـل رـفـع اـلـدعوى وال يترـتـب عـلـي عــدم 
إيداعها سقوط الحق في األخذ بالشفعة فإذا حكم للشفيع أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنـه يحـق لصـاحب الحـق فـي 

 .دعوى مستقلة الملحقات سواء كان البائع أو المشتري المطالبة بها ب
مائــه وخمســة أـلـف "  جنـيـه ١٠٥٥٨١لمــا كــان الثابــت ـبـاألوراق أن الطــاعنين قــد أودعــوا خزانــة المحكمــة  

قيمة الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مضافا إليه رسوم التسجيل فال يجوز " وخمسمائة وواحد وثمانون جنيها 
 قيمــة رســم اإليــداع الــذي سيخصــم عنــد صــرف  جنيهــا١٥٨٥ر ٢٦٠النعــي علــي الطــاعنين عــدم إيــداعهم مبلــغ 

الوديعــة عنــد الحكــم لهــم بــأحقيتهم بأخــذ العقــار بالشــفعة ذلــك أن رســم اإليــداع يعتبــر مــن الملحقــات التــي ال يلــزم 
الطــاعنون بإيداعــه قبــل رفــع الــدعوى فضــال عــن أنــه ال يســتحق إال عنــد صــرف الوديعــة بعــد الحكــم فــي دعــوى 

 .الشفعة 
 فـإن المتبقـي يكـون ١٥٨٥ر٢٦٠ – ١٠٥٥٨١مـن المبلـغ المـودع مـن الطـاعنين كما أنه فرض خصـمه  

وهـــو يزيــد علــي اـلــثمن " مائــه وأربعــة ألـفــا وتســعمائة وخمســة وتســـعون جنيهــا وكســور "  جنيــه ١٠٤٩٩٥ر ٧٤٠
الحقيـقـي اـلـذي حصــل ـبـه البـيـع وـقـدره ماـئـه أـلـف جنـيـه فـقـط وهــو المبـلـغ اـلـذي يلـتـزم الطــاعنون بإيداعــه فـقـط خزاـنـة 

 .محكمة قبل رفع دعوى الشفعة ال
لمــا كــان مــا تقــدم يكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد جانبــه التوفيــق بقضــائه بســقوط حــق الطــاعنين فــي أخــذ  

العقـار المبيـع بالشــفعة ألن مـا سيصــرف لصـاحبها الشــأن مـن المبـلـغ المـودع سيخصــم منـه رســم اإليـداع وال يغـيـر 
ب الشأن للمبلغ ألن ذلك سيكون بإجراء الحق لعملية اإليداع من هذا الجزاء سداد رسم اإليداع عند صرف صاح

 وبعد الميعاد القانوني المحدد له وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون مخطئا في تطبيقه بما 
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 .يستوجب نقضه 
 ))بناء عليه (( 

ٕعـون فيـه واعـادة اـلـدعوى يلـتمس الطـاعنون الحكـم بقبـول الطعـن شـكال وفـي الموضـوع بـنقض الحكـم المط 
إلــي محكمــة اســـتئناف القــاهرة لنظرهـــا والفصــل فيهــا بهيـئــة مغــايرة ـمــع إلــزام المطعــون ضـــده الرابــع بالمصـــروفات 

 ومقابل أتعاب المحاماة 
                وكيل الطاعنين                                             

  مصطفي محمد الفقي المحامي بالنقض /                    األستاذ            
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 باسم الشعب
 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة    فؤاد شلبي / برئاسة السيد المستشار 

 جرجس عدلي   ،   حامد مكي / وعضوية السادة المستشارين 
 ئبي رئيس المحكمة نا  

 حيي الرفاعي وأيمن ي   محمد خليفة     
 .وائل أحمد عبد اهللا / وحضور رئيس النيابة السيد 

 .محمد أحمد / وأمين السر السيد 
 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 . م٢٠٠٥ من أغسطس سنة ٣٠ هـ الموافق ١٤٢٦ من رجب سنة ٢٥في يوم األحد 
 :أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٦٤لسنة ... دول المحكمة برقم في الطعن المقيد في ج
 المرفوع من 

 ...................والجميع مقيمون ... وزوجته ......وأوالده / .........السيد 
 .مصطفي محمد الفقي المحامي / حضر عنهم األستاذ 

 ضــد
 / ....................السيد  -١
 / ....................السيد  -٢
 .../ .................السيد  -٣

 ...................................... المقيمون 
 ............................المقيم / .................... السيد  -٤

 ............................المقيم / .................... السيد  -٥

 .لم يحضر عنهم أحد 
 الوقائع 

مــــة اســــتئناف القــــاهرة الصــــادر بتــــاريخ  طعــــن بطريــــق الــــنقض فــــي حكــــم محك٢٦/١٢/١٩٩٤فــــي يــــوم  
 ق ، وذلـــك بصـــحيفة طلـــب فيهـــا الطـــاعنون الحكـــم بقبـــول ١١١لســـنة ....  فـــي االســـتئناف رقـــم ١٦/١١/١٩٩٤

 .الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة 
 .واالستئنافي وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم الملف االبتدائي  

 . أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ٢٦/١/١٩٩٥ ، ٢١ ، ١٢وفي 
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 . أودع المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ٢/٢/١٩٩٥وفي 
 .أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه 

رة ـفـرأت أـنـه جــدير ـبـالنظر فحــددت  عــرض الطعــن عـلـي المحكمــة ـفـي غرـفـة مشــو١٠/٤/٢٠٠٥وبجلســة  
 وبهـــا ســـمعت اـلــدعوى أمـــام هـــذه اـلــدائرة عـلــي مـــا هـــو مـبــين بمحضـــر الجلســـة حـيــث ١٢/٦/٢٠٠٥لنظـــره جلســـة 

 .صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم 
 المحكمة 

محمد خليفـة ، والمرافعـة / شار المقرر بعد اإلطالع علي األوراق ، وسماع التقرير الذي تاله السيد المست 
 .، وبعد المداولة 

 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية  
  تتحصل في أن الطاعنين – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق –وحيث إن الوقائع  

األربعـة األول وفـي مواجهـة  جنوب القـاهرة االبتدائيـة علـي المطعـون ضـدهم ١٩٩١سنة ..... أقاموا الدعوى رقم 
بتـــاريخ ..... المطعـــون ضـــده الخـــامس بطـلــب أحقـيــتهم ـفــي أخـــذ العـقــار المـبــين بالصـــحيفة والعـقــد المســـجل ـبــرقم 

 بالشـــفعة والمـبــاع مـــن المطعـــون ضـــدهم الثالثـــة األول إـلــي المطعـــون ضـــده الراـبــع مقاـبــل اـلــثمن ١٧/١٠/١٩٩١
اورنـه جزينة المحكمة بموجب شيك مصرفي تأسيسـا علـي أنهـم يالمسمي بالعقد ومقداره مائه ألف جنيه والمودع خ

... مــن الناحـيـة الشــرقية ، حكمــت المحكمــة بســقوط حــق الطــاعنين ـفـي طـلـب األخــذ بالشــفعة بحكــم اســتأنفوه ـبـرقم 
 ق القاهرة وفيه قضي بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت ١١١لسنة 

 في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ٕرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، واذ عرض الطعن علي هذه المحكمةالنيابة مذك
 .وفيها التزمت النيابة رأيها 

إن مـمـا ينـعـاه الطــاعنون عـلـي الحكــم المطـعـون فـيـه مخالـفـة الـقـانون والخطــأ ـفـي تطبيـقـه إذ قضــي  وحيث  
ه أن إيــداعهم للــثمن بشــيك مصــرفي وهــو كغيــره مــن أنــواع بســقوط حقهــم فــي أخــذ عقــار النــزاع بالشــفعة علــي قالــ

الشـــيكات األخـــرى ال يتمـتــع بـقــوة إـبــراء مطلـقــة كـــالنقود ويتعـــرض لمخـــاطر متعـــددة وـتــم تحصـــيل قيمـتــه والـتــي ـلــم 
تتضمن أيضا رسم اإليـداع فـي تـاريخ تـالي لرفـع لـدعوى حـال أن المشـرع لـم يسـتلزم إيـداع الـثمن نقـدا أو تضـمينه 

ن الشيك المصرفي له قوة إبراء كالنقود وقد تضمن مبالغ تفوق الثمن كما تـم إيداعـه خـالل ثالثـين ثمة ملحقات وأ
ٕيوما من تاريخ إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة ومن قبل رفع الدعوى واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر 

 .فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
 من القـانون المـدني ٩٤٢شارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ال 

علي الشـفيع أن يـودع فـي خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ إعـالن الرغبـة فـي األخـذ بالشـفعة خزانـه المحكمـة الكـائن 
ق في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الـذي حصـل بـه البيـع ورتـب علـي عـدم اإليـداع علـي هـذا النحـو سـقوط حـ

 علي أن إيداع كامل الثمن الحقيقي – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة –الشفيع في األخذ بالشفعة فقد دل 
الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشـرع هـو شـرط أساسـي لقبـول دعـوى الشـفعة ممـا يخـول 

لشـفعة إن هـو أخـل بمـا أوجبـه عليـه الشـارع المحكمة أن تقضي مـن تلقـاء نفسـها بسـقوط حـق الشـفيع فـي األخـذ با
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ٕفي خصوص إيداع الثمن واذ جاءت عبارة النص في شأن إيداع الثمن الحقيقي دون ثمة ملحقات عامة فال وجه 
لتقييدها بقصرها علي إيداعـه نقـدا أو بإضـافة ملحقـات إليـه دون إيداعـه بشـيك مصـرفي لمـا هـو مقـرر فـي قضـاء 

ص عامـا مطلقـا فـال محـل لتخصيصـه أو تقييـده باسـتهداء الحكمـة منـه إذ فـي ذلـك هذه المحكمة أنه متي كـان الـن
استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريـق التأويـل وألن الشـيك المصـرفي هـو نـوع مـن الشـيكات يسـحبها 

نيـة البنك عن نفسه بناء علي طلب عميله وخصما من حسابه لديه لصـالح المسـتفيد ومتـي اسـتوفي شـرائطه القانو
فإن ملكيـة مقابـل الوفـاء بـه تنتقـل لذمـه المسـتفيد الماليـة بمجـرد إصـداره وتسـليمه وبالتـالي فهـو أداة وفـاء يقـوم فيـه 
الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشـارع مـن 

ين الثمن ثمة ملحقات ، لمـا كـان ذلـك وكـان البـين مـن إيداع الثمن نقدا فضال عن أن الشارع لم ينص علي تضم
األوراق أن الطــاعنين أودعــوا خــالل ثالثــين يومــا مــن تــاريخ إبــداء الرغبــة فــي األخــذ بالشــفعة وقبــل رفــع الــدعوى 

 بكامل الـثمن المسـمي بعقـد البيـع ٤/١٢/١٩٩١ خزانه المحكمة شيكا مصرفيا مؤرخا ٥/١٢/١٩٩١الحاصل في 
 المطعـون فيـه بسـقوط حقهـم فـي األخـذ بالشـفعة علـي مـا أورده بمدوناتـه فـي أن إيـداع الـثمن وزيادة وقضـي الحكـم

بشــيك مصــرفي يفـتـرض معــه تعرضــه ألخطــار متعــددة فضــال عــن أن قيمـتـه ـلـم تصــرف إال بعــد رـفـع اـلـدعوى وـلـم 
 للشـــيك تشـــتمل علـــي رســـم اإليـــداع دون أن يعتـــد بوقـــت انتقـــال ملكيـــة مقابـــل الوفـــاء خالصـــة منـــذ إصـــدار البنـــك

ٕالمصرفي بكامل الثمن وايداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خـالف القـانون وأخطـأ 
 .في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن 

 لذلك 
ألزمــت المطعــون نقضــت المحكمــة الحكــم المطعــون فيــه وأحالــت القضــية إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة و 

 .ضدهم األربعة األول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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Hamdy Khalifa  
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 الطـاعن وأسـرته – بقبـول عضـوية المـدعي – المطعـون ضـده –بإلزام المدعي عليـه بصـفته 

 بشـأن األعفـاء الـوارد بـه مـع مـا يتبـع ذلـك ١٩٨٠ لسـنة ٣٩ي رقـم طبقـا ألحكـام القـرار الـوزار

مـن اســتخراج بطاـقـات العضـوية ـلـه وأســرته وألزمتـه أيضــا بالمصــاريف ومبلـغ عشــرة جنيـهـات 

 .مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 

 n�!��� 

بموجـــب صـــحيفة تخلـــص واقعـــات النـــزاع الماثـــل فـــي أن الطـــاعن قـــد أقـــام الـــدعوى المبتـــدأة  

 :استوفت أوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة نشد في ختامها الحكم 

بإلزام المطعون ضـده األول بقبـول عضـويته هـو وأسـرته بالنـادي األهلـي طبقـا ألحكـام القـرار  

 . الصادر من رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة  ١٩٨٠ لسنة ٣٩الوزاري رقم 
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وفـــوجئ ..  تقـــدم باســـتمارة عضـــوية للنـــادي األهلـــي ١٨٨٤فـــي غضـــون شـــهر مـــارس عـــام 

 ١٩٨٠ لسـنة ٣٩بمطالبته بدفع مبلغ خمسة أالف ومائتي جنيه وذلك علي الرغم من أن القرار رقم 

 ١٩٩٣ لســنة ٢٧ـقـم وكــذا الـقـرار ر.. الصــادر مــن المجـلـس األعـلـى للشــباب والرياضــة ينطـبـق علـيـه 

 .وذلك لكونه عضوا في هيئة قضائية حيث أنه رئيس للنيابة اإلدارية بالجيزة 
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 سـالف الـذكر فـي شـق منـه ١٩٨٠ لسـنة ٣٩وحيث أن النادي المستأنف قد طبق القرار رقـم  

مـن رســم التأســيس " بوصـفه عضــوا بهيئـة قضــائية " وأغفـل الشــق األخـر والمتضــمن إعفـاء الطــاعن 

) خمسـون بالمائـه% (٥٠فضال عن وجـوب تمتعـه باالشـتراك المخفـض بنسـبة .. عانة اإلنشائية واإل

وأثـنـــاء تـقـــدم الطــــاعن الســــتكمال .. ـمـــن قيمــــة االشــــتراك الســــنوي الـفـــردي والعــــائلي للعضــــو العامــــل 

إجراءات العضوية تم االتفاق بينه وبين المسئولين بالنادي علي أن يتم سداد الرسوم المستحقة علـي 

 .قساط علي أن يقوم الطاعن بسدادها علي ثالث دفعات أ
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) ألفـين ومـائتي وسـتة عشـر جنيـه( جنيـه ٢٢١٦قام النادي بإصـدار إذن دفـع للطـاعن بمبلـغ  

 .علي أن يسدد الباقي خالل سنة من تاريخه 
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وهـو مـا تأـكـد .. نشـائية  جنيـه كإعانـة إ٢٠٢٠بـأن المبلـغ المـذكور بـإذن الـدفع يتضـمن مبلـغ  

 .له مدي مخالفة النادي للقرارين الوزاريين سالفي الذكر 
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 قضـــت عداـلــة ٢٣/١/١٩٩٥نحـــو إقامـــة اـلــدعوى المبـتــداة والـتــي ـتــداولت بجلســـاتها وبجلســـة  

 .محكمة أول درجة بحكمها المشار إليه سلفا 
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 ق والـذي تـداول بـدوره بالجلسـات علـي ١١٢لسنة ...... فطعن عليه بطريق االستئناف رقم  

 أصـدرت عدالـة محكمـة ثـان درجـة حكمهـا الطعـين ٢٧/٢/١٩٩٦وبجلسـة .. النحو الثابت باألوراق 

.. قـرارات واللـوائح الذي جاء معيبا بالعديـد مـن العيـوب الجوهريـة ومنهـا مخالفتـه لصـحيح القـانون وال

فضـال عـن قصـوره .. فضال عـن مخالفتـه الواضـحة للثابـت بـاألوراق وانحرافـه بهـا إلـي غيـر مرماهـا 

 .المبطل في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع 

إزاء هــذه العيــوب التــي تنــال مــن الحكــم الطعــين ال يجــد الطــاعن مناصــا ســوي الطعــن عليــه  

  إلي األسباب اآلتية بطريق النقض الماثل مستندا في ذلك
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ســيم فــي أســماء الخصــوم واـلـنقص والخطــأ الجحكــم الواقعـيـة الوالقصــور فــي أســباب ......... 

 .يترتب عليه بطالن الحكم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم 
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أمــا القصــور فــي أســباب الحكــم الواقعـيـة فيــؤدي إـلـي بطالنــه كمــا إذا أغفـلـت المحكمــة وقــائع  

أو مسـتند هـام لـم يختلـف الخصـوم علـي داللتـه هامة أو مسختها أو أغفلت الرد علـي دفـاع جـوهري 

وحجيتــه أو استخلصــت غيــر مــا تستشــفه األدلــة دون أن تعمــل منطقــا ســليما أو خالفــت الثابــت فــي 

 .األوراق 

 )٣٢٢أبو الوفا ص /  دكتور –نظرية األحكام (
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هـــا فـــي أوراق اـلــدعوى أو مســـندة إـلــي مصـــدر إذا كـــان الحكـــم قـــد بـنــي عـلــي واقعـــة ال ســـند ل 

 .موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطال 
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مـــن المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن مخالفـــة الثابـــت بـــاألوراق التـــي تبطـــل الحكـــم هـــي  

تحرـيـــف محكمــــة الموضــــوع للثاـبـــت مادـيـــا ـبـــبعض المســــتندات أو أبتـنـــاء الحكــــم عـلـــي فهــــم حصــــلته 

 .ف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصومالمحكمة مخال

 )٢١٩ ص ١ جزء ٤٦ س ٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (
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أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

 اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي

الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي تبينـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

 بـنــاء عـلــي تـلــك ةالعناصـــر كـمــا ـفــي حاـلــة عـــدم الـلــزوم المنطـقــي للنتيجـــة الـتــي انتـهــت إليـهــا المحكـمــ

 .العناصر التي ثبتت لديها 
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 )١١١٤ ص ٢ جزء ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٨٩٢  ،٥١٧٦الطعنين رقمي (
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مخالفــة الثابــت فــي األوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا 

ببعض المستندات أو أبتناء الحكـم علـي فهـم حصـلته المحكمـة مخالفـا لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى 

 .و ثابت فيها أو تجاهلها هذه المستندات وما ه

 ) ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (
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وكـــان الثابـــت ـمـــن أوراق الطعـــن الماـثـــل أن النـــادي المطعـــون ضــــده قـــد تـقـــدم أمـــام محكـمـــة  

االستئناف الطعين حكمها بالطعن الماثل بطلب إلعادة الدعوى للمرافعة مرفق به كشـف أسـماء مـن 

ه باعتبـــارهم مـــن الفئـــات المســـتثناة ومـــن بيـــنهم تقـــدموا بطلبـــات عضـــوية فـــي النـــادي المطعـــون ضـــد

  ٢٠/٩/١٩٩٣الطاعن الذي تقدم بطلب عضوية بتاريخ 
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وبما ال خـالف عليـه بـين طرفـي التـداعي أن النـادي المطعـون ضـده حـرر للطـاعن إذن دفـع  

 . لسداد الرسوم المبينة في ذلك اإلذن ٢٤/٣/١٩٩٤مؤرخ 
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 نيـابة

وهو ما يقطع بأن النادي المطعون ضده علي علم تام بصـفة الطـاعن باعتبـاره أحـد أعضـاء  

 .الهيئات القضائية 
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بل أن الثابت من كشـف أسـماء أعضـاء الفئـات المسـتثناة المقـدم مـن النـادي المطعـون ضـده  

 .شغل وظيفة رئيس نيابة إدارية صفة الطاعن وأنه ي
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يضــحي ظــاهرا وبجــالء تــام أن األوراق أســفرت عــن إثبــات علــم النــادي المطعــون ضــده بــأن  

الطــاعن أحــد أعضــاء الهيئــات القضــائية المســتثناة مــن رســوم االلتحــاق واإلعانــة اإلنشــائية بموجــب 

  .١٩٩٣ لسنة ٢٧ و ١٩٨٠ لسنة ٣٩القرارين رقمي 

 ٕاذ خالف الحكم الطعين هذا النظر وانتهي إلي رفض الدعوى تأسيسا علي خلو األوراق و 
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ممــا يفـيـد صــدور موافـقـة مجـلـس إدارة الـنـادي المطعــون ضــده عـلـي اـلـرغم مــن ثـبـوت موافقـتـه وحجـبـه 

 فـــإن الحكـــم يكـــون مشـــوبا ١٩٩٣ لســـنة ٢٧ و ١٩٨٠ لســـنة ٣٩ذلـــك عـــن تطبيـــق القـــرارين رقمـــي 

 .وراق علي نحو أسلس به إلي حد البطالن بما يستوجب نقضه بمخالفة الثابت من األ
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فإن المستقر عليه فقها وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدده صـور وحـاالت تفصـيلها  

 :كالتالي 

 M����� �"�t 

 .قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها وهي إنكار وجود  
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وهو تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تطبق عليها أو تطبيقها عليهـا علـي نحـو يـؤدي إلـي  

 نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو يرفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها 
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 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  
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كمــا ـلـو صــدر الحكــم عــن هيئــة خوـلـف القــانون .. وقــد يتعـلـق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  

 .بشأن تكوينها 

در الحكـم علـيـه أو عـدم بـيـان كمـا لـو ـلـم يوقـع اـلـذي أصـ.. وقـد يتعلـق ـبـالحكم كورقـة مكتوـبـة  

 .أسباب الحكم 

كمــا ـلـو تضــمن الحكــم قــرارا غـيـر مفهــوم أو غيــر .. وقــد يتعـلـق ـبـالحكم كقــرار يمــنح الحماـيـة  

 .محدد 
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ي مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم فــ.. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

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

 .توافرها 
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واإلرادة يجــب أن تتجــه .. تراضــي المتعاـقـدين فالعـقـد يـقـوم عـلـي أركــان ثالـثـة هــي اإلرادة أي  

 .وهو المحل وكذا ركن االلتزام التعاقدي السبب إلي غاية مشروعة وهذا هو 

أمــا توافرهــا مجتمعــه يجعــل العقــد ..  أحــد هــذه األركــان يترتــب عليــه الــبطالن وانتفــاء وجــود 

 صحيحا منتجا ألثاره فيما بين العاقدين وخلفهم العام والخاص والسيما الخلف العام 
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ـمــع مراعـــاة ـمــا يـقــرره . رادـتــين متطـــابقتين يــتم العـقــد بمجـــرد أن يتـبــادل طرـفــان التعبـيــر عــن إ 

 القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد 

 M8q ?L���� 

والمقصود باإلرادة هنا اإلرادة التي تتجه إلحداث أثر قانوني معين هـو .. هو تطابق إرادتين 

 .إنشاء االلتزام 
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اإلرادة يكـون بـاللفظ وبالكتابـة وباإلشـارة المتداولـة عرفـا كمـا يكـون باتخـاذ موقـف التعبير عن  

 ال تدع ظروف الحال شكا في داللته علي حقيقة المقصود 
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 فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه ويعتبـر وصـول ينتج التعبير عـن اإلرادة أثـره فـي الوقـت الـذي يتصـل 

 .التعبير قرينة علي العلم به ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك 
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 فـإن الموجـب يتحلـل مـن –إذا صدر اإليجـاب فـي مجلـس العقـد دون أن يعـين ميعـاد القبـول  -١

ذا صـدر اإليجـاب عـن شـخص إلـي أخـر  وكـذلك الحـال إ–إيجابه إذا لـم يصـدر القبـول فـورا 

 .بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل 

ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجـد مـا يـدل علـي أن الموجـب قـد عـدل  -٢

عن إيجابه فـي الفتـرة مـا بـين اإليجـاب والقبـول وكـان القبـول قـد صـدر قبـل أن ينقضـي محـل 

 .العقد 
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 اإليجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص علي وجه جازم عن إرادته من إبرام عقد معين  

 بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد 

 ) ق ٥٢ لسنة ٨٦٣ الطعن ٤/١٢/١٩٨٥جلسة ( 

  )١٣٨٣ ص ٤٥ ق سنة ٥٨ لسنة ٣١٠٣ الطعن ١٦/١١/١٩٩٤جلسة ( 

  )٩٥٢ ق ص ٦٥ لسنة ٨٢٩٦ ، ٨٢٤٠ان  الطعن٢٣/٦/١٩٩٧جلسة ( 
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وكــان كــل مــا ـقـدمناه إنمــا هــو إيضــاح لوجــوب وجــود التراضــي وحـيـث أـنـه ال يكـفـي أن يكــون  

 والتراضـــي ال يكـــون صـــحيحا إال إذا كـــان –التراضـــي موجـــودا بـــل يجـــب أيضـــا أن يكـــون صـــحيحا 

 .يب صادرا من ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بع

 �� 56� 
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 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون  

 �&' 

 ويجب أن تخلو إرادة المتعاقد من عيوب اإلرادة وهي الغلط ، التدليس ، اإلكراه ،  



 ١٠٤

 المتعاقـد انعقـد العقـد صـحيحا نافـذا مرتبـا فإذا انتفت هذه العيوب فـي حـق.. ومن ثم .. واالستغالل 

 .ألثاره 
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وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر عـلــي أوراق الـتــداعي وعـلــي األخـــص منهـــا الطـلــب  

المقدم من النادي المطعون ضـده أمـام محكمـة الحكـم الطعـين بغيـة إعـادة الـدعوى للمرافعـة والمرفـق 

لـبــات عضـــوية ـفــي الـنــادي المطـعــون ضـــده باعتـبــارهم مـــن الفـئــات ـبــه كشـــف بأســـماء مـــن تـقــدموا بط

وهـو مـا يعـد بمثابـة إيجـاب المستثناة وكان من بين هذه األسماء الطاعن الـذي تقـدم بطلـب عضـوية 

5 <���� من )O��20/9/1993 . 
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داد  لســـ٢٤/٣/١٩٩٤أن الـنــادي المطـعــون ضـــده ـقــد حـــرر لصـــالح الطـــاعن إذن دـفــع ـمــؤرخ  

56 ���*= ���L M�NO%الرسوم المبينة في هذا اإلذن  R�d! �>sH �N� 6 �'�. 
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ٕواعماال لما تقدم بأنه قد تجلي ظاهرا توافق إرادتي الطرفين التداعي علي إحداث أثر قانوني  

 .وهو التحاق الطاعن وأسرته كأعضاء عاملين بالنادي المطعون ضده 

 wNO�� �	T� c�! 6+ 

بأن األوراق قد جاءت خلوا مما يفيد صدور موافقة مجلس إدارة النادي المطعون ضـده بـرغم  

ثبــوت موافقتــه حســبما ســلف بيانــه واعتبــار هــذه الموافقــة قبــوال لإليجــاب المطــروح مــن الطــاعن بمــا 

 .ينعقد معه العقد بين الطرفين 
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ون وخالفــه مخالفــة جســيمة لثبــوت انعقــاد اإليجــاب والقبــول يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــان 

 .المؤكدين اللتحاق الطاعن كعضو بالنادي فعال 
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 علم النـادي المطعـون ضـده يقينـا – حسبما أوضحنا سلفا –وكان قد ثبت من خالل األوراق  

 ١٩٨٠ لسنة ٣٩قمي بكون الطاعن هو أحد أعضاء الهيئات القضائية بما يوجب تطبيق القرارين ر

 األمر الذي أكد وبحق .. ٕ عليه واعفائه من رسوم االلتحاق واإلعانة اإلنشائية ١٩٩٣ لسنة ٢٧و 

 .خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون ومخالفته علي نحو يستوجب نقضه 



 ١٠٥

   ��s�� Fd2�� :     ?�3��� ��6:� ���� �D�[ ���3! �	[: �"���ء <G wNO�� �	T�

R[ S ����9* M�$�� ���2�� �[ P�&> ���u6 h��� a�D� � � �~ 1 

 7�+ u� ) ���2�� (>��s�� 56 

 أن تمتـنــع عـــن األخـــذ بـقــوة األـمــر المقضـــي بحجـــه أن ذـلــك يتعـــارض مـــع ةال يجـــوز للمحكمـــ 

   .النظام العام ألن قوة األمر المقضي تسمو علي اعتبارات النظام العام
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ٕأـنـه وان كــان يجــوز للمطعــون ضــده كمــا يجــوز للنياـبـة العامــة ولمحكمــة اـلـنقض أن يثـيـر ـفـي 
الطعــن مــا يتعـلـق بالنظــام العــام إال أن ذـلـك مشــروط ـبـأن يكــون واردا عـلـي مــا رفــع عـنـه الطعــن فــي 

ي قضــاءه ـفـي الحـكـم المطعــون فـيـه ـفـإذا قضــي الحكــم المطـعـون فـيـه بقـبـول االســتئناف شــكال ـثـم قضــ

 إال نعيـا علـي مـا قضـي بـه الحكـم فـي موضـوع االسـتئناف فـال كـنالموضوع وكان تقرير الطعن لم ي

يجوز للمطعون عليه أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة النقض بـبطالن االسـتئناف بنـاء علـي تعلقـه 

حــال بالنظــام العــام ذلــك ألن مــا قضــي بــه مــن قبــول االســتئناف شــكال هــو قضــاء قطعــي لــم يكــن م

 .للطعن فحاز قوة األمر المقضي وهي تسمو علي قواعد النظام العام 

 )١١٤٢ ص ٢٣ سنة ٢١/٦/١٩٧٢نقض (
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المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييـز بيـنهم فـي  

 .سبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ذلك ب

 M+ ? ) ��g ���9��� 56 ��6s�� �*�� M+ �� 

 .تكفل الدولة تكافؤ الفرض لجميع المواطنين  
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 مـن الدسـتور ٤٠ فـي المـادة اإلخالل بمبدأ مسـاواة المـواطنين أمـام القـانون المنصـوص عليـه 

 أن يكـون المشـرع قـد تـدخل مـن – وعلـي مـا وقـر فـي قضـاء المحكمـة الدسـتورية العليـا – يفترض –

خالل النصوص القانونية التي أحـدثها ليعـدل بهـا مـن الحقـوق التـي أنشـأتها مراكـز قانونيـة تتحـد فـي 

 تماثل مكوناتها وبقدر ما بينها مـن العناصر التي تقوم عليها ذلك أن وحده المراكز القانونية تفترض

 تغاير تفقد هذه المراكز تعادلها فال تجمعها تلك الوحدة التي تقتضي تساويها في اآلثار التي ترتبها 



 ١٠٦

 قــرين العــدل – وبــالنظر إلــي محتــواه – مــن الدســتور يعتبــر ٤٠كمــا أن أعمــال حكــم المــادة  

 .والحرية والسالم االجتماعي 

  )٧/٣/١٩٩٨ ق دستورية جلسة ١٩  لسنة١٩القضية رقم ( 

 �N�� 1�8 S� 

  )١٢/٣/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ٢٢٩القضية رقم ( 
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أن مــا يصــون مبــدأ المســاواة وال يــنقض محتــواه هــو ذلــك التنظــيم الــذي يقــيم تقســيما تشــريعيا  

وخاهـا فـإذا قـام الـدليل علـي ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها باألغراض المشروعة التـي يت

انفصــال هــذه النصــوص عــن أهــدافها أو كــان اتصــال الوســائل بالمقاصــد واهيــا كــان التمييــز انفالتــا 

 وعسفا فال يكون مشروعا دستوريا 

  )١/٢/١٩٩٢ ق دستورية جلسة ٩ لسنة ٢وكذلك القضية رقم ( 

  )٣/٥/١٩٩٧ ق دستورية جلسة ١٥ لسنة ٢٩والقضية رقم ( 

 )٧/٧/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ٢٠ لسنة ٢٢٦لقضية رقم وأيضا ا( 
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إن اإلخــالل بمـبـدأ المســاواة أمــام الـقـانون يتحـقـق ـبـأي عمــل يهــدر الحماـيـة القانونـيـة المتكافـئـة  

مـن ما مؤداه أن أيا تتخذه الدولة سواء من خالل سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية ب

المعاملة ما لم يكن ذلـك مبـررا بفـروق منطقيـة يمكـن هاتين السلطتين ال يجوز أن تفرض مغايرة في 

 .ربطها عقال باألغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنها 
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ضـح وبجـالء أن وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق النزاع الماثـل يت 

الطــاعن قــد تقــدم أمــام محكمــة الموضــوع بالعديــد مــن األحكــام القضــائية النهائيــة الحــائزة قــوة األمــر 

المقضـي فـي واقعـات ونزاعــات مماثلـة اسـتقرت عـلـي إرسـاء مبـدأ قـانوني وهــو أحقيـة السـادة أعضــاء 

لحصــول علــي  فــي ا١٩٩٣ لســنة ٢٧ ، ١٩٨٠ لســنة ٣٩الهيـئـات القضــائية إعمــاال للقــرارين رقمــي 

 .اإلعفاء من رسوم االلتحاق واإلعانات اإلنشائية 
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 مـدني كـلـي شـمال الـقـاهرة المؤيـدة ـبـالحكم ١٩٩١لسـنة .... الحكـم الصـادر ـفـي الـدعوى رـقـم  

حســن / والثابــت مــن خاللهــا أن الســيد المستشــار..  ق ١١٠لســنة ... الصــادر فــي االســتئناف رقــم 
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 هـذه الـدعوى ضـد رئـيس مجلـس إدارة نـادي الزهـور الرياضـي بصـفته بغيـة قـد أقـام.. حسين عيسي 

الحكــم لــه بــذات طلبــات الــدعوى المبتــدأة الماثلــة وهــي إلــزام رئــيس النــادي المــذكور بقبــول عضــويته 

 بشـأن اإلعفـاء الـوارد بـه ومـا يتبـع ذلـك مـن ١٩٨٠ لسـنة ٢٩وأسرته وفقا ألحكام القرار الوزاري رقم 

 .عضوية له وألسرته استخراج بطاقات ال

 بــإلزام المــدعي عليــه فيهــا ٢٧/٤/١٩٩٣قضــي بجلســة .. وبتــداول تلــك الــدعوى بالجلســات  

بقبول عضوية المدعي وأسرته بالنادي وتطبيق أحكام القرار الـوزاري ) رئيس نادي الزهور الرياضي(

  .١٩٨٠ لسنة ٣٩رقم 
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 ق األمر الذي يؤكد أن ذلـك الحكـم ١١٠لسنة .... وقد تأيد هذا القضاء في االستئناف رقم  

 ٣٩قـد حـاز قـوة األـمـر المقضـي فيمـا أرســاه مـن مبـدأ ـقـانوني مـن وجـوب إعـمـال القـرار الـوزاري رـقـم 

 فيما جاء به مـن إعفـاء أعضـاء الهيئـات القضـائية مـن رسـوم االلتحـاق ورسـوم اإلعانـة ١٩٨٠لسنة 

 .اإلنشائية 
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ســاواة كــان يجــب عـلـي محكمــة الموضــوع االعـتـداد بهــذا الحكــم الحــائز لقــوة ٕواعمــاال لمـبـدأ الم 

األمر المقضي بوصفه مبدأ قانوني يجب األخذ به لسموه علي قواعـد النظـام العـام إال أنهـا لـم تفعـل 

وطرحــت هـــذا القضـــاء تماـمــا وغيــره ـمــن األحـكــام الـتــي ســـارت علــي ذات اـلــنهج األـمــر اـلــذي يجـعــل 

ـفـي واقعــات ة دأ المســاواة ومخالـفـا ومـهـدرا لحجـيـة األحكــام القضــائية الصــادرالحـكـم الطـعـين مـهـدرا لمـبـ

 .مماثلة تماما للنزاع الماثل 
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 .ٕيجب أن تشتمل األحكام علي أسباب التي بنيت عليها واال كانت باطله  
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كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثـم طلبـات الخصـوم وخالصـه  

موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجـوهري ورأي النيابـة ثـم تـذكر بعـد ذلـك أسـباب الحكـم ومنطوقـه والقصـور 

 م وصفاتهم وكذا عدم بيان في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصو

 .أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 



 ١٠٨
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الحكم يجب أن يكون فيه ذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة  

ن توصــلها إـلـي مــا ـتـري أـنـه الـتـي ـقـدمت إليهــا وـبـذلت ـفـي ســبيل ذـلـك كــل الوســائل الـتـي مــن شــأنها أ

 .الواقع 

 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (

 M]> ?3! �� 

إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الـدعوى وجـب عليهـا  

 .أن تتحدث عنه في حكمها فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصرا األسباب متعينا نقضه 

 )٥/٦/١٩٤٧ ق جلسة ١٦ لسنة ١٨الطعن رقم (

 M]> P�&� ?3!� 

 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل األحكام علي األسـباب التـي ١٧٨إذا كانت المادة  

ٕبنـيــت عليهـــا واال كاـنــت باطـلــة مقتضـــاه أن تـبــين المحكمـــة الوقـــائع واألدـلــة الـتــي اســـتندت إليهـــا فـــي 
قض أن تراقـــب ثـبــوت الوقـــائع وأدـلــة هـــذا  بحـيــث تســـتطيع محكمـــة اـلــناحكمهـــا وكوـنــت منهـــا عقـيــدته

الثبوت لتتحقق من أنها من األدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن تتحقق من تكييف الوقائع 

وثبوتها وسالمة تطبيق القانون عليها للتيقن من األدلة التي يصـح قانونـا بنـاء الحكـم عليهـا ومـن أن 

 تعذر تعين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة ما أثير حوله من دفاع ال يؤثر فيه فإذا

 .نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله 

 )ق٥٠ لسنة ٨٦٦ طعن رقم ١٥/٢/١٩٨١نقض (

 P�8 M� � 

وبتطبيــــق المفــــاهيم القانونيــــة ســــالفة الــــذكر علــــي مــــدونات الحكــــم الطعــــين وواقعــــات وأوراق  

الحكـم الطعـين فـي تسـبيبه علـي نحـو ينحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن لتداعي يتأكد وبجـالء تـام قصـور ا

 :وذلك علي عدة أوجه بيانها كالتالي 
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 اضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من األدلة ولئن كان لق
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المقدمة إليه وفي وزن تلك األدلة وتقديرها وتـرجيح بعضـها علـي الـبعض األخـر إال أنهـا فـي تكييـف 

هذا الفهم وفي تطبيق ما يري تطبيقه من أحكام القانون فإنه يخضع في ذلـك لرقابـة محكمـة الـنقض 

أن يســبب الحكــم التســبيب الكــافي حتــى يتســنى لهــذه المحكمــة إعمــال رقابتهــا فــإن ممــا يحــتم عليــه 

قصــر حكمــه ـفـي ذـلـك فإـنـه يعجــز هــذه المحكمــة عــن صــحة أو عــدم صــحة المــدعي ـبـه مــن مخالـفـة 

 .القانون أو الخطأ في تطبيقه 

 )٥٨-٤٠٣٧-٤ مجموعة الخمسين عام ٢٤/١/١٩٨١نقض مدني (

 P�8 M� � 

اق الـنـزاع الماـثـل أن الطــاعن ـقـد تـقـدم بعــده مســتندات تؤكــد أحقيـتـه فيمــا وكــان الثاـبـت مــن أور

ومن هذه المستندات الطلب المقدم منه إلي المطعون ضده لقبـول عضـويته .. يربوا إليه من طلبات 

 .في النادي 

 F O�� �&' cA; 56 (>�� 

 القضــــائية أي انــــه يتبــــع إحــــدى الجهــــات" نيابــــة " إثبــــات الطــــاعن صــــفته ووظيفتــــه بعبــــارة  

 .١٩٩٣ لسنة ٢٧ و ١٩٨٠ لسنة ٣٩المستحقة لإلعفاءات الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 

 F2#� �&' C�� 

 تفيـــد بأنـــه ١٧/٤/١٩٩٤بـــل قـــدم الطـــاعن شـــهادة رســـمية مـــن النيابـــة اإلداريـــة مؤرخـــة فـــي  

 .يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية ) آنذاك(

 �� 56� 

يقيـنــا صـــفة ووظيـفــة الطـــاعن بأـنــه ـتــابع إلحـــدى الجهـــات ثـبــت ـلــدي الـنــادي المطعـــون ضـــده  

 .القضائية المعفاة من رسوم االلتحاق ورسوم اإلعانة اإلنشائية 

 7N�} ���g ~ ����� ? )� 

يقـــرر الحكـــم الطعـــين بـــأن األوراق قـــد خلـــت ممـــا يفيـــد علـــم النـــادي المطعـــون ضـــده بصـــفه  

 .ته بهذه الصفة الطاعن كعضو في إحدى الهيئات القضائية وقبول عضوي

P�8� 

فضـــال عـــن أن إذن الـــدفع الصـــادر عـــن النـــادي .. رغـــم جمـــاع المســـتندات المتقدمـــة الـــذكر 

وهـو مـا يؤكـد علـم النـادي وقبولـه عضـوية " نيابـة " المطعون ضده لصالح الطاعن دون عليه عبارة 

 .الطاعن بهذه الصفة 
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إحاطتهــا بمــدلولها األمــر اـلـذي يعـيـب وحـيـث ثـبـت عــدم إلمــام المحكمــة ـبـأوراق اـلـدعوى وعــدم  

 .تسبيب هذا الحكم لقيامه علي غير سند صحيح من الواقع والقانون 
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ٕاســتقالل محكـمــة الموضــوع بتـقــدير القــرائن القانونـيــة واطــراح ـمــا ال تــري األخـــذ بــه محـلــه أن  
ن مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك اتكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها فــإذا بــ

 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧طعن رقم (

 P�8 M� ��[� 

وـكـان الثاـبـت ـمـن أوراق الطـعـن الماـثـل أن الـنـادي المطعــون ضــده ذاـتـه ـقـد تـقـدم أـمـام محكمــة  

االستئناف الطعين حكمها بالطعن الماثل بطلـب إلعـادة االسـتئناف للمرافعـة أرفـق بـه كشـف بأسـماء 

 مــن الفـئـات المســتثناة ومــن بـيـنهم ـمـن تـقـدموا بطلـبـات عضــوية ـفـي الـنـادي المطعــون ضــده باعتـبـارهم

  .٢٠/٩/١٩٩٣الطاعن الذي تقدم بطلب عضوية بتاريخ 

 A3� 

عـــن أن الثابـــت مـــن خـــالل إذن الـــدفع الصـــادر أيضـــا عـــن النـــادي المطعـــون ضـــده المـــؤرخ  

 ".نيابة "  لسداد الرسوم المثبتة فيه ثابت أنه قد دون علي صلبه لفظ ٢٤/٣/١٩٩٤

 �� 56� 

ات المقدمة مـن المطعـون ضـده ذاتـه تـدحض مـا جـاء بـالحكم الطعـين مـن يتضح أن المستند 

الزعم بأن األوراق قد خلـت مـن علـم النـادي بكـون الطـاعن منتميـا إلـي إحـدى الجهـات القضـائية فـي 

األمـر اـلـذي يؤـكـد أن محكـمـة الحـكـم .. حـين أن ذـلـك واضــح جـلـي مـن خــالل مســتندات الـنـادي ذاـتـه 

 ســالفة اـلـذكر وـلـم تخضــعها لتـقـديرها وـلـم تبحثـهـا وهــو األـمـر اـلـذي الطـعـين ـلـم تطـلـع عـلـي المســتندات

 .يوصم هذا القضاء بالقصور المبطل في التسبيب بما يستوجب نقضه 
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 إلتفات الحكم التحدث عنها كلهـا أو –تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بداللتها  

 . قصور –بعضها وعدم إطالعه عليها 

 ) ق٥٢لسنة  ٢٥٧١ طعن رقم ١٢/٦/١٩٨٣نقض (

 M]> ?3! �� 

أثـرة ومسـتندات خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع ودفـوع  

 .بطالن الحكم 

 )ق٥٢ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ١٢/١/١٩٨٥نقض (

 P�8 M� � 

وبتطبيق هذه المفاهيم علي أوراق النزاع الماثل يتضح وبجالء أن الطـاعن كـان قـد قـدم أمـام  

مــة الموضــوع حكمــا قضــائيا حــائزا لقــوة األمــر المقضــي فـيـه أرســي مـبـدأ بأحقـيـة الســادة أعضــاء محك

 ٢٧ و ١٩٨٠ لســنة ٣٩الهيئــات القضــائية فــي الحصــول علــي اإلعفــاءات الــواردة بــالقرارين رقمــي 

  .١٩٩٣لسنة 

 �	T� �&' ��R* ���� 

 الذي كان يوجـب علـي الحكـم وأنه صدر في واقعة مماثلة تماما لواقعات النزاع الماثل األمر 

الطـعـين األخــذ بحجـيـة هــذا الحـكـم الحــائز ـقـوة األمــر المقضــي وهــو االسترشــاد بالمـبـدأ الـقـانوني اـلـذي 

إال أن الحكــم الطعــين ـلـم يفعــل واغـفـل إـيـراد هــذا المســتند أو اـلـرد عـلـي حجيـتـه األمــر اـلـذي .. أرســاه 

 .إلي حد البطالنيوصم هذا القضاء بالقصور في التسبيب علي نحو ينحدر به 
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علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

 لها إال أنها ال تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها االلتزام بطلبات دون تقيد بتكييف الخصوم 
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 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

M]> ?3! �� 

الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة  

إليها وذلك باستعراض هـذه األدلـة والتعليـق عليهـا بمـا ينبـئ لتي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي 

 .عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة 

 )ق٥٢ لسنة ٢٠٥ طعن رقم ١٦/١٢/١٩٨٢نقض (

 P�8 M� � 

وكــــان الثاـبـــت مــــن أوراق الـتـــداعي أن الطــــاعن ـقـــد أـقـــام دعــــواه ابـتـــداءا بطـلـــب إـلـــزام الـنـــادي  

 الخاصـــين بإعـفـــاء ١٩٩٣ لســـنة ٢٧ و ١٩٨٠ لســــنة ٣٩ رقمـــي المطعـــون ضـــده بتطبـيـــق القـــرارين

 ال الهيئات القضائية من رسوم االلتحاق بالنوادي الرياضية وكذا رسوم اإلعانات اإلنشائية جر

 %��)* S F O� r� 

 .الحكم بإلزام النادي المطعون ضده بقبول عضويته  

AN� �0 �! c���� �&' M+ 8q 

لاللتحــاق بعضــوية النــادي ورد النــادي المطعــون عليــه بــالقبول بمجــرد تقــديم الطــاعن لطلــب  

 .ٕواصداره له إذن الدفع بالرسوم المستحقة إلجابة هذا الطلب 

���� =&�� �6:� 

قـبـــول الـنـــادي المطعــــون علـيـــه عضــــوية الطــــاعن ـبـــه إال أـنـــه قــــد خــــالف والقــــانون والقــــرارين  

ورسوم االلتحاق بوصـفه أحـد أعضـاء الهيئـات الوزاريين سالفي الذكر ولم يعفه من الرسوم اإلنشائية 

 .القضائية 

 P�8 ��L� ���� 

فطـــن لحقيقـــة طلبـــات الطـــاعن ومرمـــاه مـــن إقامـــة دعـــواه تإال أن محكمـــة الحكـــم الطعـــين لـــم  

 بالمخالـفـــة لصــــحيح الواقـــع ـفـــي اـلـــدعوى إلـــي أن األوراق ـقـــد خـلـــت ممـــا يفـيـــد قـبـــول الـنـــادي توانتهـــ

دي وهـو مـا يؤكـد خطـأ هـذه المحكمـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع المطعون ضده لعضـوية الطـاعن بالنـا

 .يستوجب نقض الحكم الطعين .. في الدعوى علي نحو أسلس إلي قصور مبطل في التسبيب 
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بالفســاد فــي االســتدالل إذا انطــوت علــي عيــب مــن المقــرر أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة  

يمـس سـالمة االســتنباط ويتحقـق ذـلـك إذا اسـتندت المحكـمـة فـي اقتناعهـا إـلـي أدلـة غـيـر صـالحة ـمـن 

الناحـيـة الموضــوعية لالقتـنـاع بـهـا أو إـلـي عــدم فـهـم العناصــر الواقعـيـة المثبـتـة ـلـديها أو وـقـوع تـنـاقض 

 للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك بين العناصر كما في حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي

 العناصر 

 )٢/١/١٩٨١ ق جلسة ٤٤ لسنة ٢٠٥الطعن رقم (
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عـيـب الفســاد ـفـي االســتدالل هــو كــل مــا ينطــوي عـلـي عـيـب يمــس ســالمة االســتنباط ويتحـقـق  

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

 ين هذه العناصر التي ثبتت لديها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض ب

 )ق٥٥ لسنة ٢٤٨٧ الطعن رقم ٣/١٢/١٩٨٨نقض مدني جلسة (
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هــا إذا كــان لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ فــي قضــائها بمــا ترـتـاح إلـيـه وتطــرح مــا عــداه باعتبار 

صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهـم مـا يكـون مـن قـرائن إال أن ذلـك 

مشروط بأن تكون باستخالصها لما تقتنع به سائغا وأن تكون األسـباب التـي أوردتهـا فـي صـدر هـذا 

ريـر اـلـدليل الـدليل ـمـن شـأنها أن ـتـؤدي إلـي ـمـا انتهـت إلـيـه ممـا مـفـاده إذا أوردت المحكمـة أســباب لتب

الذي أخذت به أو لنفيه فإن هذه األسباب تخضع لرقابة محكمة الـنقض التـي لهـا أن تقضـي بـنقض 

الحكم إذا كان استخالصه غير سائغ البتنائه علي أدلة أو قرائن ليس مـن شـأنها أن تـؤدي عقـال أو 

يبــين فســاد كــان مبنيــا علــي جملــة أدلــة مجتمعــة بحيــث ال يعــرف أيهمــا كــان أساســا جوهريــا لــه ثــم 

 .أحدهم بحيث ال يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاده 

 )ق٤٩ س ١٧٣٢ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض (
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وكـــان الثاـبــت مـــن مطالعـــة مـــدونات الحكـــم الطعـــين تطبيـقــا عـلــي أوراق الـتــداعي ومســـتنداتها  

ســـتدل بــإذن اـلــدفع وصــحيح وقائعهــا يتضـــح وبجــالء فســـاد هــذا القضـــاء فــي اســـتدالله ذلــك أـنــه لــم ي

  جنيه ٢٢١٦ر٣٠ بمبلغ ٢٤/٣/١٩٩٤الصادر من النادي المطعون ضده إلي الطاعن المؤرخ 



 ١١٤

 . الغرض من إصداره إلي غير المراد منهفٕوانما قام بتحريفه وتحري.. وفق صحيح مرماه 
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ن أنــه بمجــرد إصــدار النــادي المطعــون ضــده اإلذن بالــدفع ســالف الــذكر لصــالح الطــاعن فــإ 

 .ذلك يعد إقرار صريح من النادي المطعون ضده بقبول عضوية الطاعن وأسرته بالنادي 
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ال يمكن القول بأن النادي لم يوافق علي عضوية الطاعن عمـال بسـلطة مجلـس إدارة النـادي  

في قبـول العضـوية أو رفضـها مراعيـا فـي ذلـك النسـبة المقـررة لزيـادة عـدد األعضـاء فـإن هـذه القالـه 

 .رمتها مخالفة لصحيح الواقع والقانون ب
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الثابت أن النادي المطعـون ضـده قـد قبـل عضـوية الطـاعن وأسـرته فعـال بمجـرد إصـداره إذن  

 .الدفع المشار إليه 

 7�+ Rq 

 ١٩٩٣ لســـنة ٢٧ و ١٩٨٠ لســـنة ٣٩يمتنـــع عـــن تطبيـــق االســـتثناء الـــوارد بـــالقرارين رقمـــي  

 .قضائية من الرسوم بشأن إعفاء أعضاء الهيئات ال
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أنـــه إذا مـــا كنـــا قـــد انتهينـــا وفـــق صـــحيح الواقـــع والقـــانون إلـــي أن مجـــرد إصـــدار إذن الـــدفع  

 .المذكور يعد بمثابة قرار من مجلس إدارة النادي المطعون ضده بقبول عضوية الطاعن بالنادي
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األمـر الـذي يؤكـد وبحـق أن النـادي " يابـة ن" ثابت علي صلبه صـفة ووظيفـة الطـاعن بعبـارة  

المطعــون ضــده قــد قبــل عضــوية الطــاعن بهــذه الصــفة إال أنــه يمتنــع عــن تنفيــذ القــرارين اـلــوزاريين 

 .ٕسالفي الذكر واعفاء الطاعن من رسوم االلتحاق والرسوم اإلنشائية 
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إليه الطاعن في طلباتـه مجـرد إال أن الحكم الطعين جاء مقررا علي خالفه بأن كل ما يركن  

 .إذن دفع وأن هذا اإلذن قد خالء من وظيفة الطاعن 
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 األمر الذي يتجلى معه مدي فساد " نيابة " الثابت عليه وظيفة الطاعن بعبارة واضحة 



 ١١٥

اطه حـقــه ـفــي الحـكــم الطـعــين ـفــي اســـتدالله بالمســـتند عـلــي غـيــر مرـمــاه وتحرـيــف عباراـتــه وعـــدم إقســـ

 البحث والتمحيص علي نحو أسقط الحكم في الفساد المبطل في االستدالل بما يستوجب نقضه 
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فالثابت أن الطاعن قد تقدم رفقه طلب االلتحاق بالنادي المطعون ضـده بشـهادة صـادرة عـن  

 وظيـفــة رـئــيس نياـبــة – آـنــذاك –شـــغل  ثاـبــت فيـهــا أـنــه ي١٧/٤/١٩٩٤هيـئــه النياـبــة اإلدارـيــة مؤرخـــة 

 .إدارية خالل تلك الفترة 
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يأتي الحكم الطعـين بقالـه أنـه لـم يثبـت لـدي النـادي صـفة ووظيفـة الطـاعن حـال إصـدار إذن  

الدفع الذي يعد دليال علي قبول العضوية وهو األمر الـذي يتجلـى معـه مـدي مخالفـة الحكـم الطعـين 

 اق مما يؤكد فساده في االستدالل علي نحو يجدر معه نقضه للثابت بالمستندات واألور
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اســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائن القانونيــة وبــإطراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن  

 بــأن مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك تكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها فــإذا

 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (
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إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  

.. ان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا وـمـؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتـهـي إليـهـا الحـكـم قضــاء هــذه المحكـمـة إال إذا ـكـ

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

 ١٧٨الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة الثانية من المادة 

 .مرافعات 

 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (
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خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

 .ومستندات أثره بطالن الحكم 



 ١١٦

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (
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دعوى يجعـل قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسـك بـه المـدعي عليـه لـدفع الـ 

 .حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال 

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 M]> P�&� ?3!� 

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليه مـع  

 أـنـه دفــاع جــوهري قــد يتغـيـر بــه وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى فــإن الحكــم يكــون معيـبـا بالقصــور يســتوجب

 .نقضه 

 )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة ٥٧طعن رقم (
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وكان الثابت من خالل مـدونات الحكـم الطعـين انـه قـد جـاء طارحـا دفـاع الطـاعن ومسـتنداته  

 ١٩٩٣ لســـــنة ٣٧ و ١٩٨٠ لســـــنة ٣٩الـتــــي تثـبــــت أحقيـتــــه ـفــــي التمـتــــع بالمزاـيــــا اـلــــواردة ـبــــالقرارين 

 : والرياضة وهي كالتالي الصادرين عن المجلس األعلى للشباب

 إلـــي النـــادي المطعـــون ضـــده بطلـــب قبـــول ٢٠/٩/١٩٩٣الطلـــب المقـــدم مـــن الطـــاعن فـــي  -١

عضويته وأسرته بالنادي مدونا فيه صـراحة أنـه يشـغل وظيفـة رئـيس نيابـة إداريـة بمـا يجعلـه 

 ١٩٩٧ لســـنة ٣٧ و ١٩٨٠ لســـنة٣٩مســـتحقا لإلعفـــاءات والمزايـــا الـــواردة بـــالقرارين رقمـــي 

 .الذكر سالفي 

 الثاـبــت بـهــا أـنــه يعـمــل ١٧/٤/١٩٧٤الشـــهادة الصـــادرة عـــن هيـئــة النياـبــة اإلدارـيــة المؤرخـــة  -٢

رئيســـا للنياـبــة اإلدارـيــة الـتــي تـقــدم بهـــا الطـــاعن إـلــي الـنــادي المطعـــون ضـــده إلثـبــات صـــفته 

 .ووظيفته مؤكدا علي أحقيته في التمتع بالمزايا الواردة بالقرارات الوزارية سالفة الذكر 

 إذن الـدفع لصـالح الطـاعن ثابـت علـي ٢٤/٣/١٩٩٤ النادي المطعون ضده بتاريخ إصدار -٣

وهو مـا يقطـع بأحقيـة الطـاعن إعمـاال للقـرارين الـوزاريين سـالفي الـذكر " نيابة " صلبه عبارة 

 .في اإلعفاء من رسوم االلتحاق واإلعانة اإلنشائية 

لـب بطن حكمه بالنقض الماثل النادي المطعون ضده ذاته تقدم أبان حجز االستئناف الطعي -٤

إلعــادة هـــذا االســتئناف للمرافـعــة أرـفــق بــه كشـــف بأســماء ـمــن تـقــدموا بطلبــات عضـــوية ـفــي 

 النادي المطعون ضده باعتبارهم من الفئات المستثناة ثابت من خالل هذا الكشف ورود 



 ١١٧

 .اسم الطاعن بهذا الكشف 
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وجه فيه إلي النادي قد أعلن عـن صـفته ووظيفتـه كعضـو أن الطاعن منذ اليوم األول الذي ت 

 .هيئة قضائية وقد صدر له إذن الدفع الذي يعد قرارا بقبوله عضويته بهذه الصفة 
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وعلي الرغم من كافـة مـا أثبتـه الطـاعن بالمسـتندات مـن حقـائق أكـدت أحقيتـه فيمـا يربـوا إليـه  

ـلــه دونـمــا إـيــراد أو رد رغـــم أنـهــا مســـتندات وأوجـــه دـفــاع إال أن الحـكــم الطـعــين ـقــد التـفــت عـــن ذـلــك ك

جوهرية كان من شأنها إذا بحثته المحكمة مصدرة الحكم الطعين تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى وهـو 

األمـــر اـلــذي يؤكـــد وبحـــق إخـــالل هـــذا القضـــاء بحـقــوق اـلــدفاع عـلــي نحـــو يجـــدر معـــه نـقــض الحكـــم 

 .الطعين 
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 .بقبول الطعن شكال : أوال 

ٕبــنقض الحكــم المطعــون فيــه واحالــة الــدعوى إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة للفصــل فيهــا مــن : ثانيــا 
    .جديد بهيئة مغايرة 

 وكيل الطاعن                   

          المحـامي          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٨

 باسم الشعب 
 محكمة النقض

  المدنية والتجارية واألحوال الشخصية الدائرة
 

 نائب رئيس المحكمة    أحمد محمود مكي / برئاسة السيد القاضي 
 بليغ كمال  و  سيد محمود يوسف/ وعضوية السادة القضاة 

 نواب رئيس المحكمة  شريف سامي الكومي و     
                         ورمضان السيد عثمان

 .احمد محمد رمزي / سيد بحضور رئيس النيابة ال
 .وائل عبد الهادي / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 
 .م ٢٠٠٩ من فبراير سنة ٢٣ هـ الموافق ١٤٣٠ من صفر سنة ٢٨في يوم االثنين 

 أصدرت الحكم اآلتي 
 . ق ٦٦لسنة ...  برقم في الطعن المقيد في جدول المحكمة

 المرفوع من 
 .......... المقيم / ............. السيد األستاذ 

 .لم يحضر عنه أحد 
 ضــد

 .............. ويعلن .................. بصفته / ............ السيد األستاذ 
 .لم يحضر أحد عنه 

 الوقائع 
اســـــتئناف الـقــــاهرة الصـــــادر بتـــــاريخ  طعـــــن بطرـيــــق اـلــــنقض فـــــي حكـــــم محكمـــــة ١٧/٤/١٩٩٦ـفــــي وـيــــم  

 ق بصــحيفة طـلـب فيهــا الطــاعن الحكــم بقـبـول الطعــن شــكال ١١٢لســنة .....  ـفـي االســتئناف رـقـم ٢٧/٢/١٩٩٦
 .وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 

 .وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة  
 . أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن ١٢/٥/١٩٩٦وبتاريخ  
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  
 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنـه جـدير بـالنظر فحـددت ٢٢/١٢/٢٠٠٨وبجلسة  

 .لنظره جلسة للمرافعة 
هـو مبـين بمحضـر الجلسـة حيـث  سـمعت الـدعوى أمـام هـذه الـدائرة علـي مـا ٢٣/٢/٢٠٠٩وبجلسة اليـوم  

 . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي أخر الجلسة –صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها 



 ١١٩

 المحكمة 
رمضـــان الســـيد عثمـــان /بعـــد اإلطـــالع علـــي األوراق وســـماع التقريـــر الـــذي تـــاله الســـيد القاضـــي المقـــرر 

 .والمرافعة وبعد المداولة 
 .شكلية حيث إن الطعن استوفي أوضاعه ال 
 تتحصــل ـفـي أن الطــاعن – عـلـي مــا يبــين مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر األوراق –وحـيـث إن الوـقـائع  

 جـنـوب الـقـاهرة االبتدائـيـة عـلـي المطعــون ضــده بطـلـب الحكــم بقـبـول عضــويته ١٩٩٤لســنة .... أـقـام اـلـدعوى رـقـم 
ـقـدم بطـلـب عضــوية للـنـادي المــذكور وأســرته بالـنـادي األهـلـي واســتخراج بطاـقـات العضــوية لهــم تأسيســا عـلـي أـنـه ت

وتحرر له إذن لدفع الرسوم المقررة إال أنها تضـمنت رسـوم إعانـة إنشـائية رغـم تمتعـه باإلعفـاء منهـا باعتبـاره أحـد 
 ، أجابـت المحكمـة ١٩٨٠ لسـنة ٣٩أعضاء الهيئات القضائية وفقا لقرار المجلس األعلـى للشـباب والرياضـة رقـم 

 ق القــــاهرة ، وبتــــاريخ ١١٢لســــنة .... تأنفه المطعــــون ضــــده باالســــتئناف رقــــم الطــــاعن إلــــي طلباتــــه بحكــــم اســــ
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الـنقض ، وأودعـت .  قضت المحكمة بإلغائه وبرفض الدعوى ٢٧/٢/١٩٩٦

 فحـددت – فـي غرفـة مشـورة –النيابة مذكرة أبدت فيهـا الـرأي بـنقض الحكـم ، وعـرض الطعـن علـي هـذه المحكمـة 
 .لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها جلسة 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بـرفض الـدعوى علـي خلـو األوراق  
ممــا يفيــد قبــول النــادي لطلــب عضــوية الطــاعن بصــفته أحــد أعضــاء الهيئــات القضــائية وخلــو إذن الــدفع المــؤرخ 

ممــا يــدل علــي صــفة ) نيابــة(الثابــت مــن اإلذن أنــه تضــمن كلمــة  مــن بيــان هــذه الصــفة ، مــع أن ٢٤/٣/١٩٩٤
الطــاعن وقبــول النــادي لطلـبــه باعتبــاره عضــو هيئــة قضـــائية فيتمتــع باإلعفــاء مــن رســـوم اإلعانــة اإلنشــائية وفـقــا 

 ، فضال عن تقديمه شهادة ١٩٩٣ لسنة ٧٧ و ١٩٨٠ لسنة ٣٩لقراري المجلس األعلى للشباب والرياضة رقمي 
ان يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية إبان تقديمه لطلب العضوية ، وبذلك يكون الحكم قد خـالف الثابـت تفيد بأنه ك

 .باألوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه 
 أن مخالـفـة الثاـبـت بــاألوراق – فــي قضــاء هــذه المحكمــة –وحـيـث إن النعــي ـفـي محـلـه ، ذـلـك أن المـقـرر  

ابــت مادـيـا ـفـي بعــض المســتندات أو أبتـنـاء الحكــم عـلـي فهــم الـتـي تبطــل الحكــم هــي تحرـيـف محكمــة الموضــوع للث
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيـه إذ أقـام . خاطيء حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

قضــاءه ـبـرفض اـلـدعوى عـلـي أن األوراق ـقـد خـلـت ممــا ـيـدل عـلـي أن قـبـول الـنـادي لعضــوية الطــاعن كــان بصــفته 
يئات القضائية لخلو إذن الدفع من بيان وظيفته ، حال أن الثابت بهذا اإلذن أنه مدون به كلمة عضوا بإحدى اله

بمــــا يقطــــع بقبــــول النــــادي لطلــــب عضــــويته باعتبــــاره أحــــد أعضــــاء الهيئــــات القضــــائية وبالتــــالي يتمتــــع ) نيابــــة(
 مـن المجلـس األعلـى  الصـادرين١٩٩٣ لسـنة ٧٧ و ١٩٨٠ لسـنة ٣٩باإلعفاءات المقررة بموجب القرارين رقمي 

للشباب والرياضة ، كمـا قـدم النـادي أمـام محكمـة االسـتئناف كشـفا بطلـب العضـوية مـن الفئـات المسـتثناة جـاء بـه 
 وهو مـا ينبـئ عـن صـفته هـذه ، ومـن ثـم يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالف الثابـت ٦٣أسم الطاعن تحت رقم 

ه ويوجــب نقضــه لهــذا الســبب دون حاجــه لبحــث بــاقي بــاألوراق وحجبــه ذلــك عــن بحــث دعــوى الطــاعن ممــا يعيبــ
 .أسباب الطعن 
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 لذلك 
نقضــت المحكمــة الحكــم المطعــون فيــه وأحالــت القضــية إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة وألزمــت المطعــون  

 .ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
 نائب رئيس المحكمة     أمين السر 
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