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 مقدمة

 ـكــل رســـول بمعجـــزة أـقــوي مـــن عـلــم أهـــل األرض ؛ لتســـمو رســـالته وتعـلــو – ســـبحانه وتعـــالي –بـعــث اهللا  
 حينما جابهه قومه السحرة بثعابينهم ألقي عصاه فهي حية – عليه السالم –سيدنا موسي ..  ويزداد بها اآلمنون 

وقـال .. ًكيف نكلم من كان في المهد صبيا :  حينما بعثة اهللا قال قومه –عليه السالم _ ا عيسي سيدن.. تسعي 
ًأنـا عـبـد اهللا أـتـاني الكـتـاب وجعلـنـي نبـيـا وجعلـنـي مبارـكـا وـبـارا بواـلـدتي مادـمـت حـيـا :  ً وـكـان يـبـره األكـمـه وـيـداوي .. ً

ويسـوقنا األمـر إلـي نبـي اهللا وخـاتم رسـله .. ه  ألن قومه كانوا شـديدي العلـم بالطـب وفروعـ– بإذن اهللا –األبرص 
 – جبريـل عليـه السـالم – الذي أتـاه اهللا بمعجـزة القـرآن الكـريم بـوحي إلهـي – صلي اهللا عليه وسلم –سيدنا محمد 

أمنـه بنـت " الذي جعله اهللا نورا في وجه أبيـه عبـد اهللا حتـى ألقـاه فـي رحـم أمـه .. وهو النبي األمي العربي الكريم 
إن مـوطن العربيـة فـي شـبه الجزيـرة وبـالد الحجـاز فقـط أو قـل أهـل .. وهو سلسلة من نور إلي يوم القيامة " وهب

قريش بعث محمد بذاته اللغة وقتمـا كـانوا يتبـارون فـي سـوق عكـاظ حـول أفضـلية شـعرائهم ارتجـاال وكـانوا معلقـين 
وجا حـتـى اليـوم فرأينـا المـدح والفخــر أشـعارهم علـي أسـتار الكعبـة ـفـي صـورة سـبع معلقـات قـمـة الشـعر العربـي نضـ

ومــع فصــاحة بيــانهم إال أنهــم .. والرثــاء وكــذلك الــزم والوصــف والهجــاء والغــزل كــل أغــراض الشــعر التــي ألفناهــا 
عجزوا عن مجاراة القرآن الكريم إلعجازه الشديد بالغته القصوى في أن يأتوا حتى بأيـة مـن آياتـه فمـنهم مـن آمـن 

از القرآن الكريم تمثل في مفرداته البالغية وحركاته اإلعرابية التي يتغيـر معهـا المعنـي إن إعج.. ومنهم من كفر 
م غلبـت الـروم فـي أدنـي . ل . ًطبعا للموقف وكذلك حديثه عن الغيبيات وما مضي من إحداث وتنبوئه باآلتي أ 

مــن االنــدثار مثــل اآلراميــة إن قــوة القــرآن الكــريم حافظــت علــي هويــة اللغــة العربيــة بــين لغــات العــالم .. األرض 
ثـم يـأتي .. والفينيقية ولغات أخري غابت عـن المشـهد وهـي مـن أعمـال السـامية فـي مواجهـة الحـرف الهنـد أوربـي 

ًبعــد ذلــك مستشــرقون يهــود مغــالطون بــأن القــرآن نــابع مــن التــوراة وأن النبــي محمــد اســتحدث لنفســه خطــأ جديــدا 
إن النيـة الحسـنة وحـدها ال تكفـي للـرد علـي هـؤالء الكفـرة الملحـدون كمـا .. مستمد منهم لتشابه األحـداث واألفعـال 

 ذكر ذلك في كتابة المنهج المقارن في دراسة النصوص العبرية لطالب اللغة العربية الدكتور محمد صالح توفيق 
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ومنــذ عــدة محــاور للــرد علــي هــؤالء الكفــرة منهــا للغايــة مــن ســرد قصــة .. عميــد كليــة دار العلــوم جامعــة القــاهرة 
ضــمن ســفر التكــوين اـلـذي يحكــي قصــة الخليفــة منــذ عهــد آدم إـلـي وفــاة يوســف يوســف فــي التــوراة كســرد للتــاريخ 

يهـوذا " وذكرت ضمن تاريخ أبناء يعقوب وبدأت باإلصحاح السابع والثالثين ثم تحدث اإلصـحاح الـذي يليـه عـن 
أمــا القصــص .. أحــد إخــوة يوســف ـثـم عــادت الـتـوراة مــرة أخــري للحــديث عــن يوســف حـتـى اإلصــحاح الخمســين " 

وـقـد جــاء فــي .. ي فهــو للعظــة والعـبـرة ولغــرس فكــرة التوحـيـد ـفـي النـفـوس وـنـزع مــا فيهــا مــن معتـقـدات أخــري القرآـنـ
أريـد بهـا تثبيـت الرسـول الكـريم فـي مواجهـة الشـدائد والمحـن التـي " يوسـف " تفسير الطبري ما يدل علي أن سـورة 

زن وهنـاك غايـة أخـرى ذكرتهـا كتـب ألمت به فـي مكـة مـن وفـاة عمـه وزوجتـه السـيدة خديجـة فيمـا عـرف بعـام الحـ
فيما يروي أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا في أمر محمد فقال اليهود سلوه لما انتقل يعقوب : التفاسير 

ٕلقد كـان فـي يوسـف واخوتـه آيـات  " من الشام إلي مصر وعن قصة يوسف فنزلت سورة يوسف ومنها قوله تعالي 
يهود أن األديان السماوية مصدرها واحد أال وهو اهللا سـبحانه وتعـالي ورسـولنا محمـد لقد نسي هؤالء ال.. للسائلين 

صلي اهللا عليه وسلم عربي أمي لم يقرأ التاريخ ولم يتعلم في مدارس أو كتاتيـب فمـن أيـن لـه بـذلك القـرآن المحكـم 
رد إلينا عن طريـق التـواتر وهـو إن القرآن الكريم و.. آياته إال من اهللا عز وجل بواسطة وحيه جبريل عليه السالم 

لوح محفوظ أما التوراة فقد تم تدوينها عدة مرات ولم تكتب في عهد سيدنا يوسف واستمرت كتابتها نحو ألف سنة 
.. كـذلك وجـود عـدة نسـخ منهـا فـيهم اخـتالف كبيـر .. وهذا ما يؤكـد دخـول الهـوى اإلنسـاني فـي الكتابـة والعـرض 

إن العربيـة هـي لغـة القـرآن الكـريم والتـوراة ..  تحريـف أو تزييـف أو تغييـر مسـار أما القـرآن ال منـاط أو مجـال فـي
ًمن المفترض أن تكـون قـد وردت إلينـا بالعبريـة القديمـة وهـي نـص لـيس موجـودا بـين أيـدينا اآلن والموجـود ترجمـة 

ت إليـه غيـر التـي نزلـت للنص األول مكتوب بلغة آرامية واليهود بدلوا وزادوا ونقصوا في التوراة صـارت إلـي مـا آلـ
علي موسي أما األسلوب ففي التوراة الشخصي يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم ويرد اسم الجاللة فيها علي أنـه 
المخاطب الموجة إليه الدعاء أو التمجيد في حـين أن أسـلوب القـرآن قـد ظهـر فيـه أن المخاطـب هـو سـيدنا محمـد 

وشــخص الرســول فــي القــرآن " ن المرســلين علــي صــراط مســتقيم إنــك لمــ" وهــو المتحــدث عنــه فــي اـلـنص القرآنــي 
 .خارج عن مقام المتكلم مما يبطل مقولة المستشرقين أن القرآن من تأليف محمد 
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يجارات كلى جنوب إ ١٩٩٤لسنه ...  رقم ىبداءة الدعوأقاموا لمطعون ضدهم  في أن ا
يجار المحرر فيما بينهم وبين مورث إل ضد الطاعنين بغية الحكم لهم بانتهاء عقد اةلقاهرا

  ............  بالعقار ة الكائن..الطاعنين عن الشقة رقم 
 بصفته نائبا ..... / شقيق المطعون ضدهم السيد الدكتور ذلك علي سند من قول أن و
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  .لصالح مورث الطاعنين عن عين التداعي يجار إتحرير عقد قام بصفته هذه بم جميعا هعن
 يانه ومنذ تاريخ وفاة مورث الطاعنين فزعما علي خالف الواقع المطعون ضدهم أضاف و

بمفرده حتى ذ انه كان يقيم بمفرده بها إ من الشاغلين ة محل التداعي خالية والشق٦/١٢/١٩٩٣
 .ته وفا

جره موجه لهم األعرض ب انذارإتسلموا نهم أ استند المطعون ضدهم ودللوا على مزاعمهم بوقد 
نها تنبه عليهم بتوجيه أ وةقامتها كائن بمدينه المنصورإن محل أ ورد من خالله ة الثانيةمن الطاعن

 .المذكور  قامتها إخاطبات على محل  موأعالنات أية إ
شقة  الطاعنين بةقامإ دالله على عدم ةيحمل ثم نذار الإلن هذا اأ وعلى الرغم من ٠٠وهنا  

نذار يؤكد وبحق إلبل على العكس فان هذا ا) يصلألجر اأالمست(التداعي حال حياة مورثهم 
 وجميع ة وحيده بالقاهرة كانت الطاعنةقامتهم بهذه الشقة رفقه مورثهم حتى وفاته وعقب الوفاإ
انها زأحن تتغلب على ألى إ ةهليتها بمدينه المنصورأ رفقه ةقامإلثرت االنتقال لآنجالها قصر فأ

 .نجالها ثم تعود لشقة التداعي أ ودويشتد ع

 �� l<;� �m�A�T  h"� 
 لـمـــزاعمهم ـبـــان ـمـــورث ةلـيـــه ركـيـــزإـنـــذار المشـــار إلن المطعـــون ضــــدهم اتخــــذوا ـمـــن اأال إ 

 . ةقاموا دعواهم المذكورأالطاعنين كان يقيم بعين التداعي منفردا وعلى هذا السند الواهي 
 لمكتب خبـراء وزارة ى الدعوةحالإول درجه بأمه  قضت محك٢٢/٣/١٩٩٥ ة وبجلس٠٠هذا 

 . الحكم ذلك بمنطوق ةمورية الواردأالعدل لمباشرة الم
مـام أ مثـل وكيـل الطـاعنين ١٢/٤/١٩٩٧ة  لمكتب الخبـراء وبجلسـىحيلت الدعوأوبالفعل  

مـن ن الطـاعنين أ رسميه صادره من جهاز المدعي العام االشتراكي تفيـد ةالسيد الخبير وتقدم بشهاد
 ٤/٤/١٩٩٤ الصــادر بتــاريخ ١٩٩٤ لســنه ٥مفــروض عـلـيهم الحراســة بموجــب القــرار رقــم ضــمن ال

 . محل التداعي لعين اة للحراسةلخاضعهم اموالأومن ضمن 
 ووجــــوب تمثـيـــل المــــدعي العــــام ى اـلـــدعوي يؤكــــد انعــــدام صــــفه الطــــاعنين ـفـــيمــــر اـلـــذألا 

بإحاـلــة الخبـيــر مـــذكره ـبــه الســـيد رر مـــوالهم وهـــو مـــا حـــأاالشـــتراكي ـبــدال مـــنهم بصـــفته حارســـا عـلــى 
 .الدعوى للمحكمة إلدخال صاحب الصفة 

 علـى ضـوء مـا ى لتصـحيح شـكل الـدعوة المحكمـةوراق لهيئـألعاد السيد الخبير اأومن ثم  
 .جاء بمذكره السيد الخبير 
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 ٠٠دخـــال الســـيد المستشـــار الـمــدعي الـعــام االشـــتراكي إ بىوبالفـعــل ـتــم تصـــحيح شـــكل اـلــدعو
 لمكتــب الخبــراء لمباشــرة ى الــدعوةعــادإولــى بأل اة قضــت هيئــه محكمــه الدرجــ٧/١/١٩٩٨ ةوبجلســ

 . ة السابقةموريأذات الم
 زخـر بهـا ملـف ي على نحو معيب ومجافي للمستندات التـىوقد باشر السيد الخبير الدعو 

  .ته الطاعنين مع مورثهم بشقة التداعي حال حياةقامإليه دليل إي انه لم يقدم إلالتداعي وانتهي 
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 . عقب وفاه مورثهم ة بمدينه المنصورةقامإلن الطاعنين انتقلوا لأ 
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 .ة كانوا يقيمون يقينا مع مورثهم بشقه التداعي قبل الوفافالطاعنين  ةبمفهوم المخالفو 

مــر أللقصــور ا بالفســاد واةعماـلـه مشــوبأان هــذا الخبـيـر ـقـد تـنـاقض مــع نفســه وجــاءت  كــولمــا
مـام محكمـه أعمـال بموجـب مـذكره اعتراضـات قـدموها أللى الطعن على هـذه اإ حدا بالطاعنين يالذ

 .خطاء الخبير السابق أ لمكتب الخبراء لتالفي ىعادة الدعوإ ختامها يولى نشدوا فأل اةالدرج
  فرعيـاوادعـٕاول درجـه وأمـام محكمـه أ مثـل الطـاعنين بوكيـل عـنهم ١٩٩٩وفى غضـون عـام 

لزامهم بتحرير عقـد ٕايجارية فيما بينهم وبين المطعون ضدهم خلف لمورثهم وإل اةثبات العالقإبطلب 
 .ي صلألجر اأيجار المستأيجار عن عين التداعي بذات شروط وبنود عقد إ

يجــــارات كلـــى جـنـــوب إ ١٩٩٩ لســـنه ٤٥٠٥ قـيـــدت تحـــت رـقـــم ىوبموجـــب صــــحيفة دعـــو 
 ى ـتـم ضــمها لـلـدعو٠٠ ة المــذكورةت طلـبـات دعــواهم الفرعـيـه ـبـذاأ مبـتـدىـقـام الطــاعنين دعــوأ ةالـقـاهر

 .حكما واحدا وحدة الخصوم والسبب والموضوع وليصدر فيهما  لةصليألا
 يول درجــه بوـقـف اـلـدعويين تعليقـيـا لحــين الفصــل ـفـأ قضــت محكمــه ٢٣/٢/٢٠٠٠ ةوبجلســ
 . قضائية حراسات ٢٤ لسنه ١القضية رقم 

 مــن ةصــليأل اىمطعــون ضــدهم بتعجـيـل اـلـدعووبموجــب صــحيفة تعجـيـل مــن الوـقـف ـقـام ال 
 .الوقف

ـلـــى مكـتـــب خـبـــراء وزارة إوراق أل اةعــــادإول درجــــه بأ قضــــت محكـمـــه ٢٧/٢/٢٠٠١ ةوبجلســــ
 ٧/١/١٩٩٨ ، ٢٢/٣/١٩٩٥ ي بــالحكمين التمهيــدين الصــادرين فــة الــواردةموريــأالعــدل لمباشــرة الم

 .على ضوء مذكره اعتراضات الطاعنين 
  على نحو معيب ومخل بحقوق ةموريأ السيد الخبير المباشرنفاذا لهذا القضاء و 
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ن أدونمـــا ســـبب واضـــح ســـوي دون الـــبعض األخـــر قـــوال بعـــض الشـــهود أى إلـــالطـــاعنين معتكـــزا  
 ة منبتـةلـى نتيجـإ ترتب عليه انتهاء هـذا الخبيـر يمر الذألشهادتهم جاءت مسانده لدفاع الطاعنين ا

 دليل على ة خلت من ثمى زاعما بان مستندات الدعوذ قررإ والواقع والمستندات ة الحقيقن عةالصل
 . الطاعنين رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته ةقامإ

 زخــر بهــا ملــف ي جــاءت مخالفــه لجمــاع المســتندات الـتـة ولمــا كانــت هــذه النتيجــ٠٠هــذا  
 زوجـــه ةقامـــإتؤكـــد ة تـلــك النتيجـــة للعـقــل والمنطـــق وطـبــائع األمـــور الـتــي الـتــداعي فضـــال عـــن مخالـفــ

ذ هــو إثـبـات مــن جــانبهم إو أيحـتـاج لســند  الوهــو أمــر معــه ـبـذات العــين األصــلي جر أنجــال المســتأو
 .ثباته إ خالف ذلك يمن يدعصل ويكون علي تمسك باأل
تبعــه فــي ذلــك  المبتــداه قــد خــالف هــذا النظــر وى الــدعوين الســيد الخبيــر المنتــدب فــأال إ 

 االستدالل يتطبيق القانون والفساد المبطل فخير بعيوب مخالفه ألول درجه على نحو شاب اأحكم 
 .خالل بحقوق الدفاع إل التسبيب وايوالقصور الشديد ف

 لـم يجـد معـه الطـاعنين مناصـا سـوي الطعـن علـى هـذا القضـاء بطريـق االسـتئناف يمر الـذألا 
مطـــالبين بإحاـلــة اـلــدعوى .. وراق أل الـبــين ـبــااســـباب لهـــا وجاهتهـــا وصـــداهأـلــى إ ذـلــك يمســـتندين فـــ

 .تحقيق إلثبات صحة دعواهم الفرعية لل
وصـدر قضـاءها بتأييـد حكـم أول سـباب جانبـا ألطرحت جماع هـذه ااالستئناف ن محكمه أال إ 

من أسباب لها وجاهتهـا  الطاعنون ه بما ساقةشابه من فساد وقصور غير عابئ غم جماع مادرجة ر
 تبرر إلغاء ذلك القضاء 
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 االستدالل والقصور ي تطبيق القانون والفساد فيقد شابه الخطأ فوكان قضاء الحكم الطعين  

يجد معه الطاعنين مناصا سوي الطعن عليه   اليمر الذألخالل بحقوق الدفاع اإل التسبيب وايف
 ة تيآلسباب األلى اإ ذلك يبطريق النقض الماثل مستندين ف
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 على وقائع التداعي الصحيحة أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية  
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بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط  أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي ةالمطروح
وضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مالقاعدة القانونية في نزل على النزاع المطروح وان تانطباقها 

  .مع أحكام أوامرها

 56K<K����  "����� p6F=T� Y<�"�� d!�*� )�� 
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الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو بخضوع قاضى 

ـفــإن  للمحكمـــة أعمـــال رقابتهـــا وأال يـفــي ســـبيله ـلــذلك أن يســـبب حكمـــة التســـبيب الكـــافي حـتــى يتســـن
  .متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانونأضحي عن ذلك ها الحكم عجزأ

 �"��� �U� & r�	�� 5��� E<�T� 

المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة من  
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من األدلة المقدمة له وفى وزن تلك األدلة وتقديرها 

 .وترجيح بعضها على البعض األخر 
 فأنه يخضع في أال أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون

ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه 
المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو 

  .عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
  )٥٨-٤٠٣٧-٤جموعة الخمسين عاما  م٢٤/١/١٩٨١نقض مدني ( 

 وفي ذات المعني 
  )٩٨-٦٠٢-٢-١٦ مجموعة النقض ٢٠/٥/١٩٦٥نقض مدني ( 
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تتحـقــق شـــائبة الخطـــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون عـنــدما يحـــدد المشـــرع نظاـمــا معيـنــا لســـريان اـلــنص  

ع ومـن ثـم يجـب علـى المحكمـة وهـي القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيـق الـنص علـى واقعـة النـزا
بصــدد تطبـيـق النصــوص أن تتحـقـق ـمـن ـتـوافر شــروطها عـلـى الـنـزاع المطــروح وأن تفســر ـكـل منهمــا 

ء من ذلك كان حكمها مشـوبا بالخطـأ فـي يالتفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في ش
  .تطبيق القانون
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وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية  
 .واجبة التطبيق 
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 ةيجار المسكن بوفاإينتهي عقد   من هذا القانون ال٨خالل بحكم المادة إلعدم امع  

و أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه أوالده أو أذا بقي فيها زوجه إو تركه العين أجر أالمست
  .و التركأ ةحتى الوفا

قارب ألصالح يجار إل الذكر يبين انه يشترط المتداد اة سالفة وباستقراء نص الماد٠٠هذا  
  :ةتيآلو ترك العين توافر الشروط اأذا توفى إجر أالمست

 .ة و تركه العين المؤجرأ يصلألجر اأ المستة وفا-١ 
 .الوالدان  وأوالده أو أن يكون المستفيد من االمتداد الزوج أ -٢ 
 .و التركأ ة حتى الوفاة العين المؤجريوالد والوالدين فأل الزوج واةقامإ -٣ 
 . ذات البلد يخر دون مقتضي فأ يكون للمستفيد من االمتداد مسكن الأ -٤ 
وراق النزاع الماثل يبين أ وتطبيقها على واقعات وةربعأل وبمطالعه هذه الشروط ا٠٠هذا  

 مورث – للعين يصلألجر اأ المستةن الثابت وفاأكملها حيث أ حق الطاعنين بيوبجالء انعقادها ف
 وان المستفيدين من االمتداد القانوني والمطالبين به هم ٦/١٢/١٩٩٣ بتاريخ -الطاعنين 
 شقه التداعي ينجاله الذين كانوا يقيمون معه حال حياته فأصلي وألجر اأزوجه المست(الطاعنين 

 . ة القاهر- ةخر بذات المدينأ مسكن ة وليس لهم ثم)وحتى تاريخ وفاته
 هو مثار يصلألجر اأ مع المستةامقإلتقدم وكان الشرط الثالث وهو شرط ا وحيث كان ما 
حق تدليال علي توافر هذا الشرط في ء من التفصيل يمر الذي سوف نفرده بشأل اة الماثلةالمنازع

 .الطاعنين 
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  مستقره مع ةقامإ ن تثبت لهأيجار إل االمتداد القانوني لعقد اة من هؤالء بميزأي لكي يتمتع ٠٠٠ .١
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 ةن تستمر حتى تاريخ الوفاأيا كانت بدايتها بشرط آيا كانت مدتها وأ ةجر بالعين المؤجرأالمست
ن يجعل من هذا ألى إ المقيم ة انصراف نية المعتادة المستقرةقامإلو الترك وكان يقصد باأ

 .وي دائم وثابت سواه أيعول على م  بحيث الهالمسكن مراحه ومغدا
  )٢٧/٤/١٩٨٧ ة ق جلس٥٠ لسنه ١٧٦٩قم طعن ر(  

 مشروط بان يكون المستفيد به يصلألجر اأ المستةيجار بعد وفاإلن االمتداد القانوني لعقد اأ .٢
  بسبب عارض الة وان انقطاع هذه المساكنة مستقره قبل الوفاةقامإ يصلألجر اأمقيما مع المست

 .ي صلألجر اأيجار بعد وفاه المستإليمنع امتداد عقد ا
  )١٠/٥/١٩٨٤ ة ق جلس٤٩ لسنه ٣٨٨طعن رقم ( 
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نھم يقيمون أو�د غير المتزوجين � ايصل ف�نھا تقيم مع زوجھا واأ ة الزوجيصل ف�ا 

 .ثبات ذلك إعكس كان عليه عبء ذا ادعي المؤجر الإمع والدھم ف

سرتها قبل أقامتها بمنزل إ باستمرار ة المتزوجةبنالوقد اعتبرت محكمه النقض تمسك ا 
 .ثباته إصال فال تكلف بأ فيها تمسكا منها بالثابت ةقامإللزواج وبعده وعدم تخليها عن اا

 �U� 
& ���H� ���� "��<* \ '�Fi 

 ثبات ماإصل فعليه ألما من يدعي خالف اأثباته إكلف بي صال الأن من يتمسك بالثابت أ 
 .يدعيه 

  )٢٣/١٢/١٩٧٨ ة ق جلس٤٨ لسنه ١٣طعن رقم ( 
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 ى معه حتة المستقرةقامإل ا- شرطه -والده أجر لصالح أيجار بعد وفاه المستإلامتداد عقد ا 

 .ها هاؤتنإيفيد   بسبب عارض الةقامإلاالنقطاع عن ا - ةتاريخ الوفا
  )١/١/١٩٨٧ ة ق جلس٥٦ لسنه ١٢٤٦طعن رقم ( 
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 و من امتد العقد لصالحه استمراره لصالح أجر أ المستةيجار عدم انتهائه بوفاإلعقد ا 
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 ١٩٧٧ لسنه ٤٩ من ق ٢٩ ة للمادة المقابل١٩٦٩ لسنه ٥٢ من ق ٢١ ةالمستفيد من الماد
يحول دون   بسبب عارض مهما استطالت مدته الةمؤجر العين الفي ةقامإلانقطاع المستفيد عن ا

 .ضمنا  وأ ةقيامها طالما لم يتخل عنها صراح
  )٥/٤/١٩٨٩ ة ق جلس٥١ لسنه ٢١٤٧طعن رقم ( 
  )٢٠/١١/١٩٨٨ ة ق جلس٥١ لسنه ١٩١١طعن رقم ( 
  )١٦/١١/١٩٨٨ ة ق جلس٥٢ لسنه ٣٩٦طعن رقم ( 
  )١٦/١١/١٩٨٨ ة ق جلس٥١ لسنه ١١٣٤طعن رقم ( 

�H  ��� V�W 
ن أوراق النزاع الماثل يبين وبجالء أ الذكر على واقعات وة سالفة القانوني للقاعدةنزاالٕاو 
والد رفقه أل واة الزوجةقامإصل هو ألن اأبمبدأ هام هو حكام محكمتنا العليا قررت أجماع 

 . ثباتهإما من يدع خالف ذلك فعليه أ حال حياته يصلألجر اأالمست
جر أنجال المستأمه الموضوع بدرجتيها راحت تكلف الطاعنين وهم زوجه وما وان محكأ 

قامتهم رفقه مورثهم حال حياته فان محكمه الموضوع إصال وهو أهو ثابت  ثبات ماإ بيصلألا
 . تطبيق القانون يفسدت فأبذلك تكون جنحت وخالفت المستقر عليه فقها وقضاءا و

 ��� �m�A� 
هو ثابت  ثبات ماإعفت الطاعنين من أراء الفقهاء قد أ ون قضاء النقض الموقرأورغم  

 المقصد ة ولصحةثباتا لحسن النيإن الطاعنين أال إ ٠٠ثباته إصال وكلفت المدعي خالف ذلك بأ
 ٠٠ ى الدعوي الخبراء المنتدبين فة وللسادة لمحكمتي الموضوع االبتدائية واالستئنافياراحوا يسوقو

قامتهم بال مراء مع مورثهم بشقة التداعي حال حياته إل ةشهود المؤكدكافه الدالئل والمستندات وال
 هذه العين فان هذا االنقطاع كان يقامتهم فإ ي وفاته وانه على فرض وجود انقطاع فىوحت

 على ةذ انه كان بسبب فرض الحراسإليه إ الطاعنين ةلى انصراف نيإيؤدي بحال  عرضيا ال
يضا بمعرفه المدعي العام االشتراكي منذ عام أوالهم هم مأموال مورثهم بل وشخصهم وأشخص و

١٩٩٢ . 
 ومن ٠٠يضا أ ة للحراسةشقة التداعي وجميع منقوالتها ومشغوالتها خاضعإضافة إلي أن  

 بعين - مورثهم - يصلألجر اأقامتهم رفقه المستإلكيدا أ ساقها الطاعنون تيضمن الدالئل الت
 :آلتية التداعي الدالئل ا



                    
 

 ١٦

 ووارد من خالله ١/٩/١٩٨٢ ييجار مورث الطاعنين لشقه التداعي مؤرخ فإن عقد أت الثابأن  .١
 وبما انه متزوج فان الغرض يكون سكن ٠٠ استعمالها سكن خاص هيجارإلن الغرض من اأ

 .سرته ألخاص له و
عن نفسه .... يجار سند استئجار مورث الطاعنين محرر فيما بينه وبين السيد الدكتور إلعقد ا .٢

مام السيد الخبير واقر أن المذكور مثل أ المطعون ضدهم والثابت -شقائه أته وكيال عن وبصف
صلي للعين حال حياته ألجر اأن الطاعنين كانوا مقيمين مع المستأ وهي ةبشهادته الصادق

 .وحتى وفاته 

  {0`, �U� q6� 
 ١٠٤٦اري تحت رقم قرار موثق بالشهر العقإ يفراغ شهادته هذه فإب.... بل قام السيد الدكتور  

 .هرام أل توثيق ا٢٠٠١لسنه 
ن أيقر من خالله .... / قرار موثقا من السيدإ محكمه الموضوع ةكما قدم الطاعنون لهيئ .٣

 .الطاعنين كانوا يقيمون مع مورثهم بعين التداعي قبل وفاته بخمسه عشر عاما 

  .... / قرار موثق بذات المضمون من السيدإوكذا 

 ..../ قرار من السيدٕاو
 ..../ قرار من السيد الدكتورٕاو 
 ..../ قرار من السيدٕاو 

 ��0�� f�| �*� "*�   
 الطاعنين رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته ةقامإ وهي ة وضاءةسماؤهم بحقيقأ ةالمذكور 

 .وحتى وفاته 
 رسميه صادره من مكتب المستشار ة هيئه محكمه الموضوع شهادةكما قدم الطاعنون لعدال .٤

موال بجهاز المدعي ألدارة اإطالع على سجالت القضايا بإللمدعي العام االشتراكي تفيد انه باا
 :العام االشتراكي فرع بورسعيد تبين انه 

 ٧٣ستاذ المستشار المدعي العام االشتراكي القرار رقم ألصدر السيد اأ ١٩/١١/١٩٩٠بتاريخ  •
الده البالغين والقصر من التصرف وأ وزوجته و- مورث الطاعنين -....  بمنع ١٩٩٠لسنه 

 .دارتها ٕا وةموالهم العقارية والمنقولأ يف

 موال الخاضعين المذكورين أ على ة قضت محكمه القيم بفرض الحراس١٥/٢/١٩٩٢بتاريخ 



                    
 

 ١٧

 سنه ٥ستاذ المستشار المدعي العام االشتراكي القرار رقم ألصدر السيد اأ ٤/٤/١٩٩٤بتاريخ 
  بمنع ١٩٩٤

 ةموالهم العقاريأ يمن التصرف ف.... ، .... ، .... والدها القصر أو....  وهم.... ورثه 
 دارتها ٕا وةوالمنقول

 ��B^�� }U� ?	�7T "*�  L V 
 ٢٦ الخاضع الكائن ةقامإثاث ومنقوالت محل أ كان متحفظا عليها يموال التألمن ضمن ا 

ذ المستشار مساعد المدعي ستاأل نفاذا لقرار السيد ا١٧شارع محمود بسيوني الدور الثالث شقة 
 تم ي والت٢٢/١٢/١٩٩٠ ي الصادر ف١٩٩٠لسنه ... موال رقم ألدارة اإالعام االشتراكي مدير 
نها أقرت بأ ي بالشقة والتةمقيمال.... فظ وتم تسليمها لزوجه الخاضع حجردها بمعرفة لجان الت

 .ةمانأل على سبيل ا٢٣/١٢/١٩٩٠ بتاريخ ة الزوجيةشق

 }U� ���=� �����B^��   ~7�I  
 بدليل جرد منقوالتها - الطاعنين -سرته أ مورث الطاعنين وةقامإن شقه التداعي هي محل أ -أ 

 . ةمانأ ة بصفة الثانيةوتسليمها لزوجته الطاعن
 بتاريخ ةن شقه التداعي هي شقه الزوجيأ ب- ة الثانية الطاعن-..... / ةقرار السيدإ -ب 

 .ة ربع سنوات كاملأ به المبتداى الدعوةقامإ قبل أي ٢٣/١٢/١٩٩١
 والمتحفظ عليها بمعرفة ة للحراسةموال والعقارات الخاضعألن شقة التداعي كانت ضمن اأ -ج 

 يبرر يمر الذألثاثها اأالسيد المستشار المدعي العام االشتراكي وكذا كافه منقوالتها و
 يصلألجر اأ المست بعين التداعي وكذلك مورثهمةقامإلاالنقطاع العارض للطاعنين عن ا

وذلك (  القانون ةيقعوا تحت طائل  الىتالفها حتإوذلك للحفاظ على موجودات الشقة وعدم 
  .)صال أ ةقامإل ايكله بفرض وجود انقطاع ف

 محكمه الموضوع العديد من المستندات ة فقد قدم الطاعنون لهيئ٠٠تقدم  فضال عن جماع ما .٥
 يتداعي حال حياته وقبل وفاته وهذه المستندات تمثلت فقامتهم رفقه مورثهم بعين الإل ةالمؤكد

 ةسماء الطاعنين والبطاقات الشخصيأفواتير استهالك الكهرباء وفواتير الهاتف وخطابات ب
 الطاعنين بشقة التداعي رفقه ةقامإل جاءت مؤكده ي جماع هذه المستندات الت٠٠للطاعنين 

 . وفاته ىمورثهم حال حياته وحت

 



                    
 

 ١٨

�H  ��� V�W 
 لالمتداد ةتقدم فقد بات واضحا وبجالء ثبوت انعقاد كافه الشرائط القانوني ومن جماع ما 

 قائمه على غير سند ةصليأل اىيجار لصالح الطاعنين على نحو يجعل الدعوإلالقانوني لعقد ا
 .قيمت وفق صحيح الواقع والقانون أ يالتة و الفرعيىقانوني بعكس الدعو

 ��a� ���� 
لحكــم الطعــين فيمــا انتهــي إليــه مــن قضــاء علــي نحــو أهــدر المبــدأ العــام وقاعدتــه قــد خالفــه ا 

 .وألزم الطاعنين بإثبات ما أعفاهم القانون من إثباته 

 "WnI �� <�� 
أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه األساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانـه ويفقـده 

المخالفة لنصوصـه التـي اعتكـز عليهـا المـدافع قانون وبحق ثابت للطاعنين بقوة ال لنيله من ٠٠أثره 
  . إثبات صحة دعواهم الفرعية عن الطاعنين بغية 

o �m��� ���� KL -L h"�T �  
ممـا  ٠٠مادتـه سـالفة الـذكر خصوص حكم القانون بصحيح الحكم الطعين تطبيق أغفل فقد 

 .يتعين نقضه مع اإلحالة 

 )K���� {F0�� :6F0��� & �<���� { 
   E�a� Q<�� :         ��B��@ '�FF�0� & )�;����� �Q�� )�� f<;<H� 5��� l�7I% h"�

            �<�����A +��=�� ����� {�6�I ��o ��7ء* ��� �6�% ?�B�K� ��6, ��"	� ��
 "I"^�� 

 5I�"A 
يتعـــين علـــى محكمـــة الموضـــوع أن تفصـــح عـــن مصـــادر أدلتهـــا التـــي كونـــت منهـــا عقيـــدتها  

الصــحيح ـفــي األوراق حتــى يتســنى لمحكـمــة الــنقض أن تعـمــل  وأن يكــون لـهــا مأخــذها ٠٠وفحواهــا 
رقابتهــا علــى ســداد الحكــم وأن األســباب التــي أقــيم عليهــا جــاءت ســائغة متماشــية مــع النتيجــة التــي 

 .خلصت إليها 

��<�A ��U� �*��@% ��� & h��A\�� r�	�� 5��� ?7*� 
 ص الواقع منها إال أنه إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخال 



                    
 

 ١٩

يتعين عليها أن تفصح عن مصادر األدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكـون لهـا مأخـذها 
الصحيح من األوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلـك حتـى 

ســـباب الـتــي أـقــيم عليهـــا جـــاءت يـتــأتى لمحكمـــة اـلــنقض أن تعمـــل رقابتهـــا عـلــى ســـداد الحكـــم وأن األ
 .سائغة لها أصلها الثابت باألوراق مع النتيجة التي خلص إليها 

 ) ق ٥٤ لسنة ٧١ طعن ١٩/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 
 ) ق ٥٦ لسنة ١٠١٠ طعن ٢٣/٦/١٩٩٧نقض مدني ( 

�H  ��� V�W 
بطل قصور الما المسبابه قد شابهأل المؤيد ين الحكم الطعين والحكم االبتدائأوكان الثابت  

ن هذين الحكمين اعتكزا على دليلين فقط هما تقرير الخبير أن الثابت أ التسبيب حيث يللقصور ف
 وعدم ة بالفساد والمجاملةقوال شهود المطعون ضدهم المشوبأول درجه وأ ةمام محكمأالمنتدب 
 .ة المصداقي
ما معا بالبطالن وذلك تناقضين بعيب الحكم المستند إليههذا ولما كانا هذين الدليلين م 

  :ي على النحو التالالبطالن 
ورد بتقرير  لى ماإ تطمئن ةن المحكمأ ليقرر بى الدعوي الصادر فيجاء الحكم االبتدائ: وال أ

  .سبابهأخذته محموال على أوراق وأل باة ثابتةسس واضحأبتنائه على الالخبير 
 واحدا تقريرا ه بها تقريري خبره وليس  المبتداىن الدعوأوراق ألكان الثابت با  ولما٠٠هذا 
ن الطاعنين ألى إانتهت من خالله ي  الت٠٠صافيناز على عرفات  / ةباسم الخبير: ول األ

 .ة يقيمون عقب وفاه مورثهم بمدينه المنصور
قاموا بشقة أن الطاعنين أ قرر من خالله ي الذ٠٠محمد فتحي / باسم الخبير : والثاني 

 .ي صلألجر اأفاه المستالتداعي بعد تاريخ و

 �I�I����� �IU� +A r*�	��� l<;� �m�� 
 ةسس واضحأنها تطمئن لما ورد بتقرير الخبير البتنائه على أول درجه لتقرر أتي محكمه أت 

 .سبابه أخذته محموال على أو

 �	�� 
أضحي الحكم الطعين مشوبا بالقصور ألن محكمة الموضوع لم تفصح عن مصدر الدليل  

 .سبابها أل قضائها وجعلته مكمال يعولت عليه فرتكنت واطمأنت إليه والذي ا



                    
 

 ٢٠

سايره الحكم حيث  شاب الحكم االبتدائي ويبهام الذإلاالقصور و يتضح مدي ٠٠ومن ثم  
 . بالتبعية لذات العيب على نحو يقطع ببطالنهفيما أنتهي إليه االستئنافي الطعين 

ف النزاع الماثل مشوبين بالتناقض الواضح الجلي فضال عن  ملة المودعةجاءا تقريري الخبر: ثانيا 
 .ة مخالفتهما للثابت بالمستندات القاطع

%� �I�����A ء�Q �a E� 
  الطاعنين بعين التداعي حال حياه مورثهم وقبل وفاته ةقامإيفيد   ماةنه لم يقدم للخبير ثمأب 

 0NK �7*�	� ���I �i 
نهم كانوا مقيمين بشقة أ أي - ة بمدينه المنصورةقامإلقلوا لن الطاعنين بعد وفاه مورثهم انتأ 

 .ة  بعد الوفاةالتداعي ثم انتقلوا لمدينه المنصور

I �iG� d� �7*�	�� )K���� �I����� )Ta ���� E�% ��* � 
 ؟!!!! بعين التداعي عقب وفاة مورثهم ةقامإلن الطاعنين انتقلوا لأ 

 ���I �i 
 الطاعنين مع مورثهم بشقة التداعي حال ةقامإ مستند يفيد ةثم جاءت خلوا من ىن الدعوأ 
  ) . للثابت بالمستندات على النحو السالف ذكره تفصيالةوذلك بالمخالف( حياته 

 0NK r*�	6� �<�I �i ��_L  �� 
 الطاعنين مع مورثهم بعين ةقامإقرارات جاءت لتؤكد إلبان شهود الطاعنين والعديد من ا 

 .اته التداعي حال حي

��� V�W �H 
غرب فيما بين أل بعضها البعض والتناقض اةورغم التناقض الرهيب بين تقريري الخبر 

عتكزت أ ذلك ي فةيدتها محكمه ثان درجأول درجه وأن محكمه أال إجزئيات كل تقرير على حده 
 .تها والتي كونت منه عقيدحدهما دون تحديد التقرير المعتكز عليه أو أعلى هذين التقريرين 

 . األصل فييصلح دليال يعول عليه   فكال التقريرين الأخري ناحية ومن ٠٠ ناحيةهذا من  
 الخبرة ومما تقدم جميعه يتضح وبجالء انهيار الدليل المستمد من تقريري ٠٠ومن ثم  

 ةيمكن الوقوف علي ماهي  انه الإذ انهيار الحكم الطعين يتأكدالمرفقين بملف النزاع الماثل بحيث 
 . إليهالحكم بعد انهيار الدليل المشار 

 



                    
 

 ٢١

 h"�T ��� C7, 
 والواقع مجامله للحقيقة شهود المطعون ضدهم مجافيه أقوالفقد جاء الدليل المستمد من  

 الشهود اغلبهم من سكان العقار المملوك للمطعون ضدهم ومحل أن الثابت أن إذللمطعون ضدهم 
 .ة يقاربهم هذا من ناحأقامتهم وبعضهم من أ

  جماع مادحضت شاهد ةشهادهناك ن أوراق التداعي أ فان الثابت ب٠٠خري أ ةومن ناحي 
ت مزاعم المطعون ضدهم دحضقوال الشهود المزعومين المجاملين للمطعون ضدهم بل أجاء ب
شقيق المطعون ضدهم ومحرر العقد لصالح مورث .... /  السيد الدكتورشهادة وهي أنفسهم

 الشهر العقاري مقررا من خالل شهادته في ووثقه إقرار السيد الخبير وحرر مامأالطاعنين فقد شهد 
 . الطاعنين كانوا يقيمون مع مورثهم حال حياته بعين التداعي أن ٕواقراره

 ��a� <�� 
اـلـذي التفـتـت عـنـه محكمــة الموضــوع مكتفـيـة بقالتهــا باالطمئـنـان لتقرـيـر الخـبـراء المــودع مـلـف  

عـــن مصـــدر الداللـــة التـــي كونـــت منهـــا عقيـــدتها للوقـــوف علـــي مأخـــذها التـــداعي دونمـــا أن تفصـــح 
 .الصحيح من أوراقه مما يعيب قضاءها بالقصور الشديد في التسبيب فيتعين نقضه مع اإلحالة 

   )K���� Q<�� :         5�I��<�� +	���=�� f��,� �Q�a A�F��L & +�=�� ���� l�7I% h"�
         �N�T 5�!��� S�F��GA �B6�� ���� �� ����I%           A�F��L {6��I ��� <��� ��B@�=� )

 "I"^�� �<����A 
 علـى عـرض مجمـل لوقـائع ٠٠ إن المشرع أوجب على الحكم اشتماال في مسبباته ٠٠بداية 

 .وخالصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري  ٠٠ وطلبات الخصوم ٠٠الدعوى 

  ��H� jK & ��� ~;�L "*�178 '��,���  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١ 
ن يشــتمل الحكــم عـلـى عــرض مجمــل لوـقـائع اـلـدعوى ـثـم طلـبـات الخصــوم كمــا يجــب أ -٢

 وخالصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم 

 والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطالن الحكم  -٣

 �"��� �U� & r�	�� 5��� E<�T� 
 أن ١٩٧٣ لســـنة ١٣ مـــن قـــانون المرافعـــات بعـــد تعـــديلها بالقـــانون رقـــم ١٧٨توجـــب المـــادة 

 الحكم علـى أسـبابه الواقعيـة فـي عـرض مجمـل لوقـائع الـدعوى ثـم طلبـات الخصـوم وخالصـة يشتمل



                    
 

 ٢٢

ورتبـت الـبطالن موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجـه الـرأي 
 لمـا كـان ذلـك وكـان البـين مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه وهـو ٠٠جزاء إغفالها أو القصور فيهـا 

وع يغــاير وقــائع الحكــم المســتأنف ممــا تكــون أســباب الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــت ممــا قدمــه موضــ
 مــن قــانون المرافعــات مخالفــة ١٧٨الخصــوم مــن طلبــات وأوجــه دفــاع أو دفــوع مخالفــا بــذلك المــادة 

 .تستوجب نقضه 
  )١٤١-٧١٩-١-٣١ مجموعة محكمة النقض ٤/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 

 )7* ��W 
لمطعون فيه قـد قضـي علـى الطاعنـة دون اإلشـارة إلـي دفاعهـا والـرد عليهـا متى كان الحكم ا 

مــع أنــه دفــاع جــوهري قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى فــإن الحكــم يكــون معيبــا بالقصــور ممــا 
 .يستوجب نقضه 

  )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧طعن رقم (

 ��� V�W �H 
ائم أبـــدي أـمـــام محكـمـــة الموضـــوع عـلـــي درجـتـــي وكـــان الثاـبـــت أن للطــــاعنين دفـــاع واـقـــع وـقـــ 

 .التقاضي نيال من الدعوى األصلية ومن كونها أقيمت علي غير أساس أو سند من القانون 

 f�,"�� ��� P�� "*� 
  ��H� jK ~I�g )�� +	��=�� ��	��� &29 V<K���� �� 49 5	0� 1977 KL ��  

تركـه العـين إذا بقـي فيهـا زوجـه أو أوالده أو ال ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو 
 ..أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك 

وأجمع جمهور الفقـه علـي أن حـق االمتـداد القـانوني لعقـد اإليجـار طبقـا لصـريح نـص المـادة 
مـــة مســـتقرة مـــع ســـالفة اـلــذكر ينعـقــد ـلــزوج المســـتأجر األصـــلي وأوالده ووالدـيــه إذا ثـبــت ألي مـــنهم إقا

واإلقامــة .. المســتأجر األصــلي أيــا كانــت مــدتها وآيــا كانــت بــدايتها شــريطه أن تســتمر حتــى الوفــاة 
 .بمعناها الواسع هي اإلقامة المستقرة في المسكن المؤجر قبل الوفاة أو الترك 

 VL )�� r�	�� �7ء* ������ 
مـــؤجرة امـتــداده لصـــالح زوجـــة عقـــد اإليجـــار عـــدم انتهائـــه بوفـــاة المســـتأجر أو تركـــه العـــين ال 

 ٥٢ مــن القــانون ٢١وأوالده أو والديــه شــرطه أقــامتهم معــه بــالعين المــؤجرة حتــى الوفــاة أو التــرك م 
  المقصود باإلقامة المستقرة المعتادة ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٩ المقابلة للمادة ١٩٦٩لسنة 



                    
 

 ٢٣

 . تقديرها من سلطة قاضي الموضوع -
 )٢٧/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٠ لسنة ٧٦٩طعن رقم (

وبمطالعــة المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر يضــحي ظــاهرا أن االمـتـداد الـقـانوني لعـقـد اإليجــار  
 :وفقا لما جاءت به المادة المذكورة يستفيد منه طائفتين هما 

 .زوج المستأجر األصلي وأوالده ووالديه  -١
 األقارب حتى الدرجة الثالثة نسب ومصاهرة ؟ -٢

) المـــدعين فرعيـــا(ت مـــن األوراق والمســـتندات التـــي تشـــرف المـــدعي علـــيهم ولمـــا كـــان الثابـــ
 .بتقديمها لعدالة المحكمة والتي يبين من مطالعتها أنهم كانوا مقيمون مع المستأجر 

فضــال عمــا تـقـدم كاـنـت هـنـاك حقيـقـة وضــأه ـتـدحض مــا زعمــه المطعــون ضــدهم ـفـي اـلـدعوى 
والمســتأجر األصــلي واســتمرت ) المدعـيـة فرعـيـا(ة األصــلية إال وهــي أن عالقــة الزوجـيـة ـبـين الطاعـنـ

قائمة حتى وفاة األخير ولم يكن األخير متزوجا بـأخرى ومـن الطبيعـي وفقـا للمجـري العـادي لألمـور 
أن تـقـيم الزوجــة واألوالد مــع واـلـدهم ـفـي شــقة واحــدة الســيما وأن المســتأجر األصــلي ـلـم يكــن متزوجــا 

طبيعة الحال أن تقيم معه زوجته السيما وأنـه اسـتمر مـدة وب) المدعية فرعيا(بأخرى خالف الطاعنة 
من الزمن مالزما للفراش قبل وفاتـه ومـن البـديهي وجـود الطاعنـة صـحبة أوالدهـا منـه بشـقة التـداعي 

 .للقيام بشئونه وخدمته في مرضه 
وال ينال مـن هـذه الحقيقـة اإلنـذار الموجـه مـن الطاعنـة للمـدعين فـي الـدعوى األصـلية والـذي 

صم به هؤالء في دعواهم إذ أن الثابـت أن مدينـة المنصـورة هـي مسـقط رأس المسـتأجر األصـلي اعت
وزوجـتـه وأوالده ولــيس هـنـاك مــا يمنــع قانوـنـا قيــام الطاعنــة وأوالدهــا فــي التــردد عـلـي بلــدتهم واإلقامــة 

 .فيها بعض الوقت باعتبارها مسقط رأسهم طارحا أن نية ترك شقة التداعي لم تتوافر لديهم 

 �"��� �U� & �N�� ����� w6@ 
األصل في الزوجة أنها تقيم مع زوجها واألصل في األوالد غير المتزوجين أنهـم يقيمـون مـع  

 .والدهم فإذا أدعي المؤجر العكس كان عليه عبء إثبات ذلك 
وـقــد اعتـبــرت محكمـــة اـلــنقض تمســـك االبـنــة المتزوجـــة باســـتمرار إقامتهـــا بمـنــزل أســـرتها قـبــل  

 .عده وعدم تخليها عن اإلقامة فيه تمسكا منها بالثابت أصال فال تكلف بإثباته الزواج وب
 )٨١٨ المستشار عزمي البكري ص –موسوعة الفقه والقضاء (

 



                    
 

 ٢٤

 f�,"�� ���� 
علــى هــذا النحــو هــو دفــاع يوصــف بمــا يوصــف بــه الــدفاع الجــوهري والــذي تتــأثر بــه نتيجــة  

 .ي الدعوى النزاع محل التداعي ويتغير به وجه الرأي ف

 VL -L 
محكمـة الموضــوع لـم تـعـر ذلـك اـلـدفاع الجـوهري اهتماـمـا فقـد خـلـت أسـباب حكمـهـا مـن إـيـراده  

 .والرد عليه على الرغم من جوهريته 

 ��UA �N��� 
 مــن قــانون المرافعــات ومــا أوجبتــه محكمــة الــنقض مــن وجــوب ١٧٨مــا نصــت عليــه المــادة  

 . المبداه اشتمال الحكم على أوجه الدفاع الجوهرية

 ��a� <�� 
اـلـذي يكــون معــه حكــم محكمــة الموضــوع عـلـى درجـتـي التقاضــي معيـبـا بالقصــور المســتوجب  
 .نقضه 

 ��<�A r�	�� 5��� h��@L ��� & '����� "*� 
إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـى مـا جـري بـه  

ذا اـلــدفاع جوهرـيــا وـمــؤثرا ـفــي النتيجـــة الـتــي أنتـهــي إليـهــا الحـكــم قضـــاء هـــذه المحكـمــة إال إذا ـكــان هـــ
بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا 
الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة ممــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 . مرافعات ١٧٨
  )١٣٦٥ ص ٢٤/٩/١٩٧٥نقض ( 

   w����� Q<�� :                   ��B6�% "K��0T ���� 5�6�*�<�� 5���a� V��6A & f<�;<H� 5���� �<��*
 �B��,� & +	��=�� 

من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هـي كـل مـا يقـدم فيهـا متضـمنا دلـيال أو  
فة بــه أو إلــي المحكمــة عنــد دفاعــا أو ردا علــى دفــاع ســواء قــدم إلــي قلــم الكتــاب عنــد إيــداع الصــحي
 إـلــي كافـــة األوراق – أيضـــا –نظـــر اـلــدعوى أو إـلــي الخبـيــر المنـتــدب وتنصـــرف مســـتندات اـلــدعوى 

المســتندية والمــذكرات وتقرـيـر الخـبـراء ومـتـي تـقـدم أطــراف اـلـدعوى ـبـأي مــن هــذه المســتندات واســتندوا 
تتعـرض لـذلك وتقـول كلمتهـا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمـة أن 



                    
 

 ٢٥

 وكـان هـذا المسـتند قـد تضـمن دفاعـا جوهريـا قـد يتغيـر بـه – فـإن لـم تفعـل –في األدلة هـذا المسـتند 
وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه باألسباب الواقعية كما تلتزم 

مـا كـان يتضـمن داللـة معينـة وظـاهرة المحكمة بالتحدث عـن المسـتند ولـو لـم يمتلـك بـه الخصـوم طال
 .وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها 

  )١١٠المستشار أنور طلبه الطعن باالستئناف والتماس أعادة النظر ص ( 

 ��� V�W �H 
وكــــان الثابــــت أن المــــدافع عــــن الطــــاعن قــــدم ســــندا لدفاعــــه الجــــوهري العديــــد والعديــــد مــــن 

لــى عــدم أحقيــة المطعــون ضــدهم فيمــا يركنــون إليــه علــى درجتــي المســتندات القاطعــة فــي داللتهــا ع
 .التقاضي 

 )Ta� & �B��-�� '�"	�0H� ��T ?��� "*� 
ـــــي شــــــقة التــــــداعي رقــــــم  -١ ـــــات التــــــي أرســــــلت للطــــــاعنين عـل  بالعقــــــار ١٧المكاتبــــــات والخطاـب

  ............ 
 اـلـذي يؤكــد إقامــة عـلـي شــقة الـتـداعي األمــر/ ..... الخطاـبـات المرســلة باســم ورـثـة المرحــوم  -٢

بشقة التداعي ليس فقط حال حياة / ..... الورثة ممثلين في الطاعنين وأوالدها من المرحوم 
 .ٕوانما بعد وفاته ) المستأجر األصلي(المورث 

إيصاالت اسـتهالك الكهربـاء لشـقة التـداعي حـال حيـاة المسـتأجر األصـلي وبعـد وفاتـه والتـي  -٣
 .عي قبل وفاة المستأجر األصلي وبعد وفاته تؤكد إقامة الطاعنين في شقة التدا

وعقـــب وفاتـــه تؤكـــد وجـــود إقامـــة ) المســـتأجر األصـــلي(فـــواتير التليفـــون حـــال حيـــاة المـــورث  -٤
 .الطاعنة وأوالدها 

البطاقة الشخصية لنجل المسـتأجر األصـلي والثابـت مـن مطالعتهـا أن محـل إقامتـه هـو شـقة  -٥
 ............ . بالعقار ١٧التداعي رقم 

ـقـرارات الموثـقـة الـتـي تشــرف الطــاعنين بتـقـديمها والصــادرة مــن األشــخاص المـتـرددين عـلـي اإل -٦
وبعــد وفاـتـه والـتـي تفـيـد أن الطــاعنين ) المســتأجر األصــلي(شــقة الـتـداعي حــال حـيـاة المــورث 

مقيمــين بشــقة التــداعي حــال حيــاة المســتأجر األصــلي وعقــب وفاتــه واســتمرار إقــامتهم حتــى 
ي يتأكد معه أن إقـامتهم بشـقة التـداعي إقامـة دائمـة ومسـتمرة ومـن الوقت الحاضر األمر الذ

 .ثم أصبحت شقة التداعي بالنسبة للمدعين فرعيا مغداهم ورواحهم 
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 ��ym� '�"	�0H� ��T f�|� 
 +	��=�� �� d,�"H� �BA h"�T �o 
ي وفقــدان التــداعي األصــل.. يهتــدي منهــا علــى صــحة مــا يطــالبون بــه فــي دعــواهم الفرعيــة 

 لسنده من القانون 

h"�T �� ��� ء�	F��A� 
تكون المستندات المقدمة من الطاعنين هي مستندات جوهرية وعلـى الـرغم مـن أنهـا تتضـمن 
داللــه واضــحة وظــاهرة علــى أن طلبــات المطعــون ضــدهم قــد جــاءت بمنــأى عــن الواقــع أال أن هــذه 

الدهـى مـن ذلـك أن تلتفـت المستندات لم تكن محل تمحيص وفحص من قبل قضاء الموضوع بـل وا
 .عن تحصيلها محكمة ثاني درجة 

 ��I �� <�� 
أن قضــاء الموضــوع ـلـم يحــط بمضــمون المســتندات والـمـذكرة وـلـم يفطــن ـلـداللتها وـلـم يقســطها  

حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقـع والقـانون فـي شـأنها وبـذلك 
تندات مهمة واستخلص غير ما تستشـفه األدلـة وخـالف الثابـت مـن يكون الحكم الطعين قد أغفل مس

 .األوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا اإللغاء والنقض من المحكمة العليا 
  )٨٢١ ص ٩٢ سنه – قانون المرافعات المدنية والتجارية –ابراهيم التغياوي / د( 

 )٨٨٤ ص ٩٤مرافعات الجزء األول سنة المستشار الدناصوري واألستاذ عكاز التعليق على قانون ال(

وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قـرر أن 
 .إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من داللة يعيبه 

 )  ق ٥٥ س ١٠١٤ طعن ٢٨/٥/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦٦ س ٦٠٦ طعن ٣١/١٢/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦١ س ٢٥٤٦ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٧٢٢ طعن ٢٠/٧/١٩٩٢نقض ( 

 ��UW r*� 
انه متي قـدم اخصـم إلـي محكمـة الموضـوع مسـتندات مـن شـانها التـأثير فـي الـدعوى وتمسـك 
بداللتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها مـن داللـه فإنـه يكـون مشـوبا 

 .ر بالقصو
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 ) ق ٥٤ س ٣٦٩ طعن ٢٦/١١/١٩٩١نقض ( 

 ��UW� 
من المقرر في قضـاء محكمـة الـنقض أن الحكـم يجـب أن يكـون فـي ذاتـه مـا يطمـئن المطلـع 

ٕ واذ ٠٠علـيـه إـلـي أن المحكـمـة ـقـد فحصــت األدـلـة الـتـي ـقـدمت إليـهـا توصــال إـلـي مــا ـتـري أـنـه الواـقـع 
لتفـت الحكـم عنـد هـذا الـدفاع ولـم يتحـدث قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فا

عــن تلــك المســتندات بشــيء مــع مــا قــد يكــون لهــا مــن داللــة ولــو أنــه عنــي ببحثهــا وفحــص الــدفاع 
 .المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور 

 ) ق ٥٥ س ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض ( 

 �UW� 
المحكمة أنه متي قدم الخصـم إلـي محكمـة الموضـوع مسـتندا فانه من المقرر في قضاء هذه  

وكــان لهــذا المســتند ثمــة ـتـأثير عـلـى مســار اـلـدعوى ـفـأن ذـلـك يوجــب عـلـى المحكمــة أن تعــرض لهــذا 
 .المستند وتقول رأيها في شأن داللته أن إيجابا أو سلبا وأال كان حكمها قاصرا البيان 

 ) ق ٥٢ س ٢٥٠٦ طعن ٢٩/١٢/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٨٧ طعن ٣١/٣/١٩٨٨نقض ( 

 �UW� 
انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفـت الحكـم عنهـا أو  

طــرح داللتهــا المــؤثرة فــي حقــوق الخصــوم دون أن يبــين بمدوناتــه مــا يبــرر هــذا االطــراح فأنــه يكــون 
 .قاصرا 

 )  ق ٧٠ س ٣٦٦٠ الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠٢نقض مدني ( 

*� f<;<H� 5��� �7ء 
 ١٩٧٣ لسـنة ١٣ مرافعـات والمعـد لـه بالقـانون ١٧٨على ذلـك النحـو قـد خـالف نـص المـادة  

أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطالن هو القصور في بيـان 
 .األدلة الواقعية والحجج القانونية 

 )٦٢٧ ص ٢٤٤عاوى نموذج ورقه الحكم البند د محمد المنجي الموسوعة العملية للد( 

 �� "��I� 
 بيان األدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه 



                    
 

 ٢٨

أن المحكمـــة قـــد أحاطـــت بوقـــائع الـــدعوى وأوراقهـــا ومســـتنداتها ومحصـــت األدلـــة التـــي قـــدمت إليهـــا 
 .نت عليها قضاءها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي ب

وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب األعلى علي صحة األحكام 
 :وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن 

الحكم يجب أن يقام على أسـباب تطمـئن المطلـع عليهـا إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة 
ليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي مـا التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إ

 .تري أنه الواقع 
 ) قضائية ٤٩ لسنه ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢نقض مدني ( 

 )١٣-٥٦٥-١ مجموعة القواعد القانونية ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 

 ��UW ?7*� 
مطـلـع المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة الموضــوع أن الحـكـم يجــب أن يـكـون فـيـه بذاـتـه ـمـا يطـمـئن ال 

عليه إلي أن المحكمة قد محصت األدلـة التـي قـدمت إليهـا وحصـلت منهـا مـا تـؤدي إليـه وبـذلك كـل 
 .الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع 

 ) ق ٥٥ لسنة ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني ( 
  )٩٨-٥١١-٣٠ مجموعة محكمة النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 

 +�=�� �����00�  }U� ��� 
لــم يعــر ذلــك اهتمامــا بــل طــرح مــن أســبابه جمــاع المســتندات التــي تقــدم بهــا الطــاعن األمــر  

الذي ينم عن عدم تمحصـيه لألدلـة التـي قـدمت إليـه فنحـرف فـي ذلـك عـن إحـدى الوسـائل التـي مـن 
 .فيتعين نقضه واإلحالة  .. شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع

   dA���� Q<�� :  0��� & �<�*              �<��* )��% ��L +	���=�� 5���L )�� ���� & G=_� {6F
                r�,� & f<�;<H� 5���� "	� 5Q�� E�L ��@ "6IGT� V�6F�� & +�=�� ����

 +	��=�� ��	
��� 
5I�"A 

يبــين أن المشــرع وضــع البيــان الســادس عشــر مــن البيانــات العامــة للحكــم التــي يترتــب علــي  
 ١٧٨رد على أدلة الدعوى وهو ما نص عليـه فـي المـادة إغفالها البطالن هو القصور والخطأ في ال

  .١٩٧٣ لسنة ١٣مرافعات والمعدلة بالقانون 
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 ��U� {Q�L� 
عـلـى محكـمـة الموضــوع أن تـبـين مصــدر الواقـعـة الـتـي تبـنـي عليـهـا حكمـهـا ـمـن أوراق اـلـدعوى  

لـه أو وبمعني أخر ال يجوز للمحكمة أن تبني حكمها علـى واقعـة استخلصـتها مـن مصـدر ال وجـود 
 .استخلصتها من مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبتته 

  )٦٧٤ الموسوعة العملية للدعاوى ص –د محمد منجي ( 

 �B���@L & r�	�� ��� '������ 
مـــن المقـــرر أن لمحكمـــة الموضـــوع الســـلطة التامـــة فـــي بحـــث المســـتندات المقدمـــة لهـــا وفـــي 

صــها ســائغا غيــر انــه إذا قــدم إلــي المحكمــة اســتخالص مــا تــراه متفقــا مــع الواقــع متــي كــان استخال
مســتند هــام مــن شــأنه أن يكــون ـلـه تــأثير فــي الفصــل فــي اـلـدعوى وجــب عليهــا أن تتحــدث عـنـه فــي 
حكمها وأن ترد عليه على نحو يدل علي أنها قد فحصت األدلة وأوفتها ما يلزم من البحث ويكشـف 

 .عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى 
 ) ق ٥٤ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ٢١/٥/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ٦٠١ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٣نقض ( 

 ��� V�W �H� 
وكــان الثابــت مــن مطالعــة الحكــم الطعــين أنــه أورد فــي منطوقــة رفضــا الســتئناف الطــاعنين 

 .وتأييدا للحكم المستأنف 

 ��* ��� ���� 
إقامـة الطـاعنين إقامـة مسـتمرة مبتور فحواها من أن ملف الدعوى خالي من أي مستند يثبت  

وهذا كقاله مجردة لم تتضمن وبوضـوح مصـدرها وسـند محكمـة الموضـوع .. قبل تاريخ وفاة المورث 
يورد ما أهدر به عكيزة الطـاعنون فـي مطلـبهم المؤيـد بالمسـتندات والتـي تقـدموا   فلم٠٠في إطالقها 

 .بها دون أن تطالعها المحكمة 

 "�I �o 
تكبتهـــا محكمـــة الموضـــوع فـــي مراعـــاة توافـــق مـــا انتهـــت إلـيــه فـــي منطـــوق مخالفـــة جســـيمة ار 

 .قضائها الطعين مع األدلة التي وضحت إليها من أوراق التداعي 

 �����7ء �N�� ����� w6@� 
 في وجوب محكمة الموضوع مراعاة توافق المنطوق مع األدلة وبمعني أخر يجب أن يكون 
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 .توافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها استظهار المحكمة لألدلة في الدعوى م
  )٦٧٤ المرجع السابق ص –محمد المنجي / د( 

 V�W VL� 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحـث المسـتندات المقدمـة لهـا إال أن حـد ذلـك أن يكـون  

 .البحث كاشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى 

 f<;<H� 5���� 
 بصحة بحثها للمستندات المقدمة إال أنها عملت على تشتيت جهدها ووقتهـا إذا فرضنا جدال 

في تمحيصها لعدم توافق ذلك العمل مع ما انتهت إليه في أسبابها علي أن ملف الـدعوى خلـي مـن 
 .أي مستند 

 <�� 
مــا يصــيب أســبابه بالقصــور الشــديد فــي بيــان مصــدر ألــزام الطــاعن ممــا يتعــين معــه نقــض  

 .لة الحكم واإلحا

   q��z� Q<�� :           '���*�� �B, P6�� & );����� �Q�� )�� f<;<H� 5��� �<�*
 )��"��� .. {6F0��� & "I"^�� �<����A �BA�F�L ��� <� )�� 

 فقـد قـرر القـانون لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل وفهـم الواقـع فـي ٠٠٠بداية  
 . صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في أإلثبات الدعوى وتقدير األدلة المقدمة إليها تقديرا

 VL ��� r�	�� 5��� ��� & ?7*� 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع  

في الدعوى وفى وزن وتقدير األدلة المقدمة فيها واألخذ بها يقتنع به منها واطراح مـا عـداها وحسـبه 
قيم قضاءه على أسباب سـائغة تكفـي لحملـه دون أن يكـون ملزمـا بتتبـع حجـج الخصـوم وأقـوالهم أن ي

 وطلباتهم أو الرد عليها استقالال مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط لما عداها 
  )٣٢٨-١٠٧٦-٢-٣٨ مجموعة محكمة النقض ١٣/١٢/١٩٨٧نقض ( 

 ) ق ٥٢ لسنة ٧٦٨ طعن ٢٧/١١/١٩٨٢نقض مدني ( 

 VL -% 
ذلــك اإلطــالق لــه حــدوده بقيــود وضــعها المشــرع قيــد بهــا ســلطة المحكمــة فــي تحصــيل وفهــم  

 الواقع في الدعوى وهو االستخالص السائغ للواقع فيها فيجب أال يعتمد الحكم على استخالص 



                    
 

 ٣١

اســتخالص واقعـة ـمـن مصــدر ال وجــود لـه أو موجــود لكـنـه مـنـاقض لمـا استخلصــه أو يســتحيل عـقـال 
 .تلك الواقعة منه 

 ��<* & r�	�� ��� �`;�L �� <�� 
وان كان لمحكمة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع فـي الـدعوى إال أن منـاط  

 .ذلك أال يعتمد على واقعة بغير سند لها 
 ) ق ٥١ لسنة ٥٩٨ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٦نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ١٣٨٧ طعن ٢٤/١١/١٩٨٨نقض مدني ( 

 ��� V�W �H 
وكان الثابت أن محكمة الموضوع على درجتي التقاضي قد حصلت فهمها لواقعات التـداعي  

علــى أن اإلنــذار المرســل مــن الطاعنــة الثانيــة للمطعــون ضــدهم والمتضــمن التنبيــه علــيهم فيــه بــأن 
 صــحة أقــوال شــهود مخاطـبـاتهم بمــا يخــص عــين الـنـزاع يكــون عـلـي عنوانهــا الكــائن بالمنصــورة يؤـيـد

 .المطعون ضدهم المدلي بها أمام الخبير المنتدب 

 �m��� )�� 
من أن صريح مفهوم ذلك اإلنذار يدلل علي أن للطاعنة الثانية إقامة في عين النزاع إال أنه  

ولشــيء عـــارض انتقـلــت مؤقـتــا لإلقاـمــة بمســـقط رأســها بمديـنــة المنصـــورة خاصـــة وأن ذـلــك بـعــد وـفــاة 
 ممــا يؤكــد ســابقة إقامتهــا برفقتــه قبــل وبعــد وفاتــه وهــو مــا انحرفــت عنــه محكمــة المســتأجر األصــلي

 .الموضوع ولم يقم حكمها بتحصيله وال فهمه 
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محكمـة الموضــوع للقـيـد اـلـذي طوقـه بـهـا المشــرع ـفـي االسـتخالص الســائغ للواـقـع ـفـي اـلـدعوى  

ـعـون ضــدهم ـفـي عـدم إقاـمـة الطاعـنـة بـعـين  أـقـوال شـهود المطدحيـث اـنـه ـمـن غيـر المستســاغ أن يؤـيـ
 .النزاع باإلنذار المرسل منها والمتضمن انتقالها لإلقامة مؤقتا خارج العين 

 ��� & r�	�� 5��� ?7* "*� 
إن كــان لقاضــى الموضــوع الســلطة التاـمــة فــي تحصــيل فهــم الواـقــع فــي الــدعوى مــن األدـلــة  

 على البعض األخر إال انه يخضـع لرقابـة محكمـة المقدمة وفي وزن األدلة وتقديرها وترجيح بعضها
 .النقض في تكييف هذا الفهم 

  )١٦٩٣ ص ٢٨٢ س ١٦/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤١ لسنة ٢٣٧طعن رقم ( 
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 ��a� <�� 
الذي يؤكد قصور محكمـة الموضـوع علـى درجتـي التقاضـي فـي تحصـيلها لوقـائع النـزاع ممـا  

 .ة يبطل حكمهما في مسبباته ويتعين نقضها واإلحال

 w����� {F0�� : E-"��-� & ��0N�� 
فــي كــل مــا اســتدل بــه ســواء .. أخــذ صــورة فريــدة .. فســاد اســتدالل الحكــم الطعــين .. بدايــة  

أو اسـتنادا علـي أقـوال شـهود المطعـون ضـدهم .. اعتكازا علي تقرير الخبراء المـودع ملـف التـداعي 
فضال .. ن الناحية الموضوعية لالقتناع بهما فكالهما غير صالح م.. المبداة أمام الخبير المنتدب 

عــن التنــاقض الحاصــل مــا بينهمــا ورغمــا عــن ذلــك اســتدلت محكمــة الموضــوع بهمــا دون رفــع هــذا 
 .التناقض 

 �U�� 
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 اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإينطوي علي عيب يمس سالمه االستنباط ويتحقق ذلك 
 التي ةو عدم فهم العناصر الواقعيأ لالقتناع بها ة الموضوعيالناحيةالحه من دله غير صأ إلي

 . ثبتت لديها التيو وقوع تناقض بين هذه العناصر أثبتت لديها 
  )٣٥٢-١٩٤٤-٢-٢٢ مجموعه محكمه النقض ٢٥/٦/١٩٨١نقض مدني ( 

 ) قضائية ٥٥ لسنه ٢٤٨٧ طعن ١/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 

 ��UW '������L�� h��@� r�	�� � h��A\� ���L V 
 الناحيةدله غير صالحه من أ إلي اقتناعها ي فةيتحقق فساد االستدالل باستناد المحكم 

و وقوع تناقض بين هذه أ ثبتت لديها يتال ة عدم فهم الواقعإليو أ لالقتناع بها ةالموضوعي
 العناصر 

 ) قضائية ٦١ لسنه ٤٩٧٠ طعن ١٩/٧/١٩٩٢نقض مدني ( 

 ��UW� 
 ما إلين تؤدي عقال أليس من شانها ألدلة حقق فساد االستدالل باستخالص الحكم يت 
 .ليه إانتهي 

  )ة قضائي٤٨ لسنه ١٦٨٠ طعن ٩/١/١٩٨٤نقض مدني ( 
 .تنتجها  وراق واقعه الأباستخالص الحكم من  وأ 
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 ) قضائية ٥٦ لسنه ٢٢٤ طعن ٥/١/١٩٩١نقض مدني ( 
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 ة المبتداه بالجلسات وبجلسةبان تداول الدعوأنه أوراق النزاع أالثابت من مطالعه حيث أن و 
لعدل لمباشرة لى مكتب خبراء وزاره اإوراق أل اةحالإ بةول درجأ قضت محكمه ٧/١/١٩٩٨
 . القضاء ا بمدونات هذة الواردةموريأالم

 : مفادها انه ةلى نتيجإموريته منتهيا أوقد باشر السيد الخبير م 
بعين النزاع حال حياة المورث - الطاعنين -والدها أ هي وطاعنة الةقامإيفيد  لم يقدم ما 

 . يصلألجر اأالمست

 K� ���I� 0NK r*�	I �i 
ة بالمنصور- شارع بوتاري توريل ٢٦ ي ف- الطاعنين -والدها أوطاعنة قيم البعد وفاة المورث ت 

 . قسم ثاني -
ن الطاعنون كانوا يقيمون بشقة التداعي حال حياه مورثهم أ لهذا البند ة انه بمفهوم المخالفأي(  

  . )ة بمدينه المنصورةقامإل انتقلوا لة وعقب الوفاةوحتى الوفا

  �i ��� 
قض فيما قرره السيد الخبير وعدم قطعيه ووضوح عباراته فقد قام الطاعنين مام هذا التناأو 

 لمكتب ى الدعوةعادإ ختامها الحكم بيباالعتراض على هذا التقرير بمذكره اعتراضات نشدوا ف
  .ليهاإ على ضوء االعتراضات المشار ةموريأ مباشرة المةعادإلالخبراء 

  P�N��A� 
 مباشرة ةعادإل لمكتب الخبراء ىعادة الدعوإ بةمحكم الة قضت عدال٢٧/٢/٢٠٠١ ةوبجلس 

 . على ضوء اعتراضات الطاعنين ةموريأالم
 مخالفه تماما ةلى نتيجإال انه انتهي إخير أل نفاذا لهذا القضاء اةموريأوقد باشر الخبير الم 

 .ليه الخبير السابق حيث قرر بمزاعم مؤداها إللثابت بالمستندات ومناقضه كلية لما انتهي 
والده أ وهم زوجته ويصلألجر اأ المستةقاموا بشقة التداعي بعد تاريخ وفاأن الطاعنين أ. 
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 قبل تاريخ وفاه ة مستقره مستمرةمالطاعنين إقا ةقامأ مستند يثبت أي من ي خالىملف الدعوأن 
 .المورث 

  V�A ����� 0NK r*�	6� �<�I �i 
 ن الطاعنين كانوا يقيمون مع أوثقه يقرر  ومةشخاص متعددأقرارات من إشهود الطاعنين وكذا

 .المورث قبل وفاته 
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 وكذلك التناقض الواضح والبين بين ة شاب كل تقرير مع نفسه من ناحييمدي التناقض الذ

قلوا الطاعنين انتذات ول قرر بان ألن التقرير اأن الثابت أكال التقريرين مع بعضهما البعض حيث 
قاموا أتي التقرير الثاني ليقرر بان الطاعنين أ ثم ي٠٠ ة بمدينه المنصورةقامإلبعد وفاه مورثهم ل

ن الطاعنين كانوا أ بمعني ٠٠ الهاتف ة بفاتورة لوجود مكالمات زائدةبشقة التداعي عقب الوفا
ستقيم مع العقل ي ال  ذات الوقت والزمان وهو ماييقيمون بمكانين مختلفين ومحافظتين مختلفين ف

 .والمنطق 
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 الطاعنين قبل ةقامإ مستند يفيد ةن ملف التداعي جاء خلوا من ثمأتي الخبير الثاني بقاله أي 

 : ةتيآل للمستندات اةوفاه مورثهم بعين التداعي رغم مخالفه ذلك الصارخ
 جاءت جماعها لتؤكد ي الخبير والتمام ذاتأ ة بالشهر العقاري المقدمة الموثقةقرارات الشهادإ .١

 . الطاعنين بشقه التداعي قبل وفاه مورثهم ةقامإ
المطعون وكيل وشقيق / ..... يجار مع مورث الطاعنين السيد الدكتور إل محرر عقد اةشهاد .٢

قرار اإلمام السيد الخبير وبصلب أقرر هم والذي  عنةنابإلاب حرر العقد عن نفسه ويدهم والذض
 بان الطاعنين كانوا يقيمون رفقه مورثهم قبل وفاته بعين التداعي ه دم منالموثق المق

 بان الطاعنين يقيمون بشقه التداعي ةقرارهم صراحٕامام ذات الخبير وأ العديد من الشهود ةشهاد .٣
 .حال حياه مورثهم وقبل وفاته 

ن أد بال مراء  تفيي من مكتب السيد المستشار المدعي العام االشتراكي التةالشهادات الصادر .٤
 ضمن ة للحراسةنها خاضعأ وةنها شقه الزوجيأ مورث الطاعنين وةقامإشقه التداعي هي محل 

 والمتحفظ عليها ةموال وممتلكات مورث الطاعنين والطاعنين من بعده المفروض عليها الحراسأ
  وتسليمها ة كانت بالشقي التةبمعرفة المدعي العام االشتراكي وانه قد تم جرد منقوالت الزوجي
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  .ةمانأل على سبيل اة بصفتها زوجه الخاضع للحراسة الثانيةللطاعن
 ةيصاالت سداد استهالك الكهرباء وفواتير الهاتف والبطاقات الشخصيٕاالعديد من الخطابات و .٥

 .قامتهم حال حياة مورثهم بشقة التداعي إ تؤكد يللطاعنين الت
 المبتداه ليقرر زعما بان ى الدعويالمنتدب فتي الخبير الثاني أتقدم ي هذا ورغم جماع ما 

 .عين التداعي حال حياه مورثهم ب الطاعنين ةقامإ مستند يفيد أيملف النزاع خال من 
ليه على إ ة الموكولةموريأ استدالله ومباشرته الميفساد ذلك الخبير فب يقطع يمر الذألا 

وراق على نحو يقطع بان هذا ألتندات وابالمسثابت  مخالفه تماما للةلى نتيجإنحو معيب وانتهائه 
 . ىثبات الدعوإالتقرير جاء غير صالحا للتعويل عليه كعنصر من عناصر 
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 المبتداه ال يصلح للتعويل عليه لما ىن كال التقريرين المودعين ملف الدعوأورغم ثبوت  

تي أول درجه يأن حكم محكمه أال إقع والمستندات شاب كالهما من تناقض ومخالفه لصحيح الوا
وجه اعتراضات ألسبابه دونما بحث أنه يعول على هذا التقرير محموال على أليقرر زعما ب

 .لتفات للتناقض الواضح بيين كال التقريرين إلالطاعنين الجوهرية على كال التقريرين ودونما ا

 �i ��� 
يطرح جماع .. التناقض الجسيم ما بين التقريرين رغم وضوح هذا .. يأتي الحكم الطعين  

دون أن يعني برفع هذا .. ويستدل بهما علي ما انتهي إليه من قضاء .. االعتراضات جنبا 
 .مما يعيب استدالله بالفساد المعيب الموجب لنقضه .. التناقض 

 )K���� Q<�� :��=�� �<BD E�<*L b<�_ & E-"��-� & f<;<H� 5��� ��0, +	
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حيــث أن البــين وبحــق أن الحكــم الطعــين أورد ســردا ألقــوال شــهود المطعــون ضــدهم المبــداه  

مـن وضـوح كـون .. علـي الـرغم .. اسـتدالال بهـا لمـا انتهـت إليـه مـن قضـاء .. أمام الخبير المنتدب 
ممــا .. م ـيـتم اإلدالء بـهـا عـلـي مســامعها هــذه الشــهادة والـتـي ـلـم تتصــل بـهـا هيـئـة المحكمــة مباشــرة وـلـ

 .تفتقد معه مقومات الشهادة المعتد بها قانونا 

 VL -% .. {0`, ��� q6� �B	� E�	I �� 
 هو تعارضها مع صريح المستندات المقدمة .. بل أن ما أهدرها وأعدم ثمة داللة لها  
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 اإلقــــرارات الـتـــي تحمــــل فضــــال عــــن تعارضــــها مــــع.. المؤكــــدة إلقامــــة الطــــاعنين فــــي عــــين الـنـــزاع 
  .المؤكدة لصحة ما أورته الطاعنة في دعواها الفرعية.. الشهادات الموثقة 

علي األخص منها المستندات التي تقدم بها الطاعنون لمحكمة الدرجة األولي والتـي تمسـكوا  
لعــام  صــادره مــن جهــاز المــدعي اةن الطــاعنين تقــدموا بشــهادذـلـك أ ة الثانيــةالدرجــبهــا أمــام محكمــة 

 لســنه ٧٣ ـقـد صــدر ـقـرار المــدعي العــام االشــتراكي رـقـم ١٩/١١/١٩٩٠االشــتراكي تفـيـد اـنـه بـتـاريخ 
مــوالهم العقاريــة أ يوالده القصــر والبــالغين مــن التصــرف فــأ بمـنـع مــورث الطــاعنين وزوجتــه و١٩٩٠
 . وضمن هذه العقارات العين محل التداعي ٠٠دارتها إو بأ ةالمنقول

 �U�� ..A���� VL w6@ f�M	�� ����L 5���=� �� -�L ? 
ستاذ المستشار المدعي العام االشتراكي القرار رقم ألصدر السيد اأ ٤/٤/١٩٩٤وبتاريخ أنه  

 .موالهم أ ي بمنع الطاعنين خلفا لمورثهم من التصرف ف١٩٩٤ لسنه ٥
 وتسليمها ةموال العين محل التداعي وانه قد تم جرد منقوالت هذه الشقألوضمن هذه ا 

 . ةنها شقة الزوجيأقرت أذ إ ةنها مقيمه بالشقأذ إ ةمانأل على سبيل اة الثانيةلطاعنل
 ةقامإ ومحل ةن شقه التداعي هي شقه الزوجيأ ةوبرغم دالله هذه المستندات القاطع 

 لهذا المستند ردا ةشارإو أول درجه قد التفتت عن هذا المستند دونما مبرر أن حكم أال إالطاعنين 
وتعارضه الصريح مع أقوال شهود و فحصا رغم جوهريه داللته على واقعات التداعي أو بحثا أ

 .المطعون ضدهم 

{0`, ��� q6�� .. �6K�i ?Fi PA 
مــن أوراق التــداعي أن الطــاعنين قــد قــدموا أمــام محكمــة الدرجــة األولــي إقــرار موثقــا بالشــهر  

هم ومحــرر عـقـد اإليجــار لصــالح شــقيق المطعــون ضــد/ ....... العـقـاري محــرر مــن الســيد اـلـدكتور 
 .مورث الطاعنين وقرر من خالل هذا اإلقرار الموثق 

)��"��� +�A T�6@ E�@ �Bi�<� �,� V<�6�I �<K�W +	��=�� VL 
 h"�T �� V<�7� '�� '"WL "*� 

حينما مثل أمـام السـيد الخبيـر وقـرر بـذات مـا قـرره بصـلب اإلقـرار الموثـق سـالف الـذكر هـذا  
  بأن الطاعنين تقدموا به أمامها وقد أشار الحكم االبتدائي بمدوناته إلي هذا اإلقرار الموثق مقررا.. 

 ��� �m�A� 
 علي النزاع الماثل لم يعن هذا القضاء أو قضاء الحكم الطعين بالرد علي اإلقرار ومدلوله  



                    
 

 ٣٧

سواء بقبوله أو برفضه أو بإطراحه مكتفيه باألخذ بـأقوال شـهود المطعـون ضـدهم بـدعوى االطمئنـان 
 .رغم التعارض ما بينها وداللة ذلك اإلقرار الموثق .. 

 ��� f�| ��� 
ما يتضح معه مدي الفساد الذي أصاب االستدالل والذي أوضح أمره المدافع عن الطاعنين  

 .دونما جدوى .. مة الموضوع علي درجتي التقاضي لمحك

 VL w6@ 
وطـــرح مـنــاعي الطـــاعن حيــال ـمــا اســـتدل ـبــه مصـــدره .. الحكــم الطـعــين أـثــر عـلــي ذلــك كـلــه  

 مما يتعين نقضه مع اإلحالة .. واستنبط اقتناعه وتكوين عقيدته من أدلة شابها العوار الذي أفسدها 
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ذا انطوت على عيب يمس إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أن المقرر أ 

 الناحيةدله غير صالحه من أ إلي اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإسالمه االستنباط ويتحقق ذلك 
 بين هذه وقوع تناقض وأ مثبته لديها ة عدم فهم العناصر الواقعيإليو أ لالقتناع بها ةالموضوعي

 بناء على تلك ةليها المحكمإ انتهت للنتيجة التي حاله عدم اللزوم المنطقي يالعناصر كما ف
 . بنيت لديها التيالعناصر 

  )٢/١/١٩٨١ ة ق جلس٢٤ لسنه ٢٠٥طعن رقم ( 

 �UW� 
 إلي االستدالل تجعله خليقا بالنقض استنادا ي للفساد فة الحكم الطعين على صوره منفردأتي 

ذا انطوت إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أمستقر في قضاء النقض ن الأ
دله غير صالحه من أ اقتناعها على ي فةعلي عيب يمس سالمه االستنباط كأن تستند المحكم

 . لالقتناع بها ةالموضوعيالناحية 
  )١١٩٤ ق طعن ٥٢ س ٢٠/٤/١٩٨٨نقض ( 
 ) ٧١٤ ق طعن ٥٥ س ٢٩/٦/١٩٩٨نقض ( 
  )٢٤٨٧ ق طعن ٥٥ س ١/١٢/١٩٨٨نقض ( 
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جري به  يترتب عليه بطالن الحكم وعلى ما الخصم الأبداه  ذكر وجه دفاع  الحكمإغفال 
ليها الحكم إ انتهي التي النتيجة يذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا فإال إ ةقضاء هذه المحكم

ذ يعتبر عدم بحث مثل هذا إ ةن تتغير به هذه النتيجأ لو كانت قد بحثته لجاز ةن المحكمأبمعني 
 ة من المادة بما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة الثانيةسباب الحكم الواقعيأ يالدفاع قصور ف

 . مرافعات ١٧٨
  )١٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥ ةنقض جلس( 

 �UW� 
 يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا ى بحث دفاع المدعي عليه لدفع الدعوةغفال المحكمإ 

 . مرافعات ١٠٣ ةمبطال له طبقا لنص الماد
  )١/٦/١٩٣٣ ة ق جلس٣نه  لس٢٠طعن رقم ( 

 �7* ��W� 
ذا كان هذا الدفاع إال إيعد من قبيل القصور  وجه دفاع الخصم الأغفال الرد على إن أ 

 .ليها إ انتهي ي التة النتيجيجوهريا ومؤثرا ف
  )١٣٢ -٧٦٧-١-٤٠ مجموعه محكمه النقض ٩/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 

 ��� V�W �� ��Z, 
ســكا أمـام محكمـة الموضـوع ـبـدرجتيها بإقـامتهم بالشـقة موضــوع وكـان الثابـت أن الطـاعنين تم 

 ـقـرار المـدعي الـعـام اوـقـد الجـأ همـ.. النـزاع مـع مورثـهـا المسـتأجر األصــلي حـال حياتـه وحـتـى وفاتـه 
االشـــتراكي بفـــرض الحراســـة عـلــي عـــين الـنــزاع ضـــمن أمـــوال مورثهمـــا إـلــي االنقطـــاع العـــارض عـــن 

ســواء مــن ـقـرار المــدعي العــام االشــتراكي أو مــن .. صــحة ذـلـك وأـقـاموا اـلـدليل عـلـي .. اإلقاـمـة فيهــا 
والتـــي منهـــا إقـــرار صـــادر عـــن القـــائم بتحريـــر عقـــد اإليجـــار .. اإلقـــرارات الموثقـــة بالشـــهر العقـــاري 

 .لصالح مورثها 

 



                    
 

 ٣٩

 VL �� �N��� ��� }���*% Y<=K�� 
 .اته حال حياته وحتى وف) مورثهم(الطاعنين كانوا يقيمون مع المستأجر األصلي  

 ��� �� "	� )��� 
وأفردهـا .. تقدم المـدافع عـن الطـاعنين بمـذكرة دفاعـه لهيئـة المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين  

والتــي جــاءت مجملــة مجاملــة مخالفــة للثابــت .. ًطعـنـا مستفيضــا فــي أقــوال شــهود المطعــون ضــدهم 
 .بالمستندات وصريح ما انطوت عليه 

 ��� �iL )��� 
ًطلبــا أبــدي كــدفاعا جوهريــا يتعــين علــي المحكمــة إجابتــه .. اعــه تضــمنت صــراحة مــذكرة دف  ً

 .بإحالة أوراق التداعي للتحقيق إلثبات صحة ما يدفع به الطاعنين 

 KL -% .. ��� �� ��m�� 
وأصدرت حكمها الطعين بـاإلخالء اسـتنادا .. أغفلت محكمة الموضوع ذلك الدفاع الجوهري  

متعللة باطمئنـان الهيئـة .. والتي أدلوا بها أمام الخبير المنتدب .. إلي أقوال شهود المطعون ضدهم 
 .من كون المستأجر األصلي كان يقيم بمفرده .. لها 

 E�Nm\� ��� E�6@� 
كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم اإلخالل .. رغما من كونه إخالل جسيم بحق الدفاع 

 مـن قـانون ٢٩رغبة الشارع فيما شرع المـادة وعمال ب.. إال أن .. به ليسلم قضائها ويصبح منطوقه 
استخالص اإلقامة المستقرة التي يترتب عليها امتـداد .. من أن  .. ١٩٧٧ لسنة ٤٩إيجار األماكن 

مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا قاضــي الموضــوع بمــا لــه مــن .. عقــد اإليجــار لصــالح المســتفيد 
 .واستخالص الصحيح فيها .. سلطة تقدير األدلة 

 VL -% .. ��� ��D 
وأن يكـون عـرض لكـل أن يكون استخالصه هذا سائغا مؤديا إلـي النتيجـة التـي انتهـي  إليهـا  

 .دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى 

 ��� V�W �� ��Z, 
وكان المشـرع رسـم طريقـا لمحكمـة الموضـوع فـي مجـال اإلثبـات بشـهادة الشـهود انطالقـا مـن  

حـتــى يتســـنى لـهــا االســـتدالل ـبــأقوال أحـــد شـــهود .. ن ـقــانون اإلثـبــات  وـمــا بـعــدها ـمــ٦٨ـنــص الـمــادة 
  من ٧٢المادة (أو انتداب أحد قضاتها إلجرائه .. بأن يكون بتحقيق أمام المحكمة .. الخصوم 



                    
 

 ٤٠

 .وخالف ذلك ال يصح اتخاذ هذه الشهادة سندا أساسيا للحكم ) .. قانون اإلثبات

 K� �� r�	�� 5��� �7ء* A ��Q �� <�� 
يحصــل التحقـيـق أـمـام المحكـمـة ذاتـهـا وبكاـمـل هيئتـهـا وذـلـك كأصــل عــام أو أـمـام عضــو منهــا 

 .تندبه لهذا الغرض عند االقتضاء 
 )١٨/٥/١٩٩٢ق جلسة ٥٧ لسنة ٧طعن رقم (

 C7, �U� 
إـلـي غـيـر ذـلـك مــن الضــمانات المختلـفـة الـتـي ..  عــن موجـبـات مـثـول الشــاهد وحـلـف اليمــين 

 .ال لوجه الحق في الدعوى تكفل حسن سير التحقيق توص

 	� ��I - ����L <�� 
حتـى ولـو تـم بنـاء علـي تـرخيص .. ما يجري من أقوال أمام الخبير وسماعه شهود الخصوم 

ومـا هـو سـوي إجـراء الغـرض .. من المحكمة ذاتها ألن ذلك ال يعد تحقيقا بـالمعني المقصـود قانونـا 
وال يصح األخذ بها كـدليل يطـرح بموجبـه .. كلف بها منه أن يهتدي الخبير به في أداء مأموريته الم

دفاعـــا جوهرـيــا اســـتند عـلــي حـــق مشـــروع للطـــاعنين بإحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق بغـيــة إثـبــات صـــحة مـــا 
 يستندون إليه في أحقيتهم نحو امتداد عقد اإليجار لصالحهم 

 ��a� <�� 
ع الجـوهري علـي مجـرد ٕقد بني علـي قضـاءه واغفالـه للـدفا.. الذي يكون معه الحكم الطعين  

 . مما يتعين معه نقض الحكم الطعين مع اإلحالة.. وقرائن أخري .. قرينة لم تعزز بأدلة 

 KL )�� �7ء��� ����� w6@ 
 .غفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطالنه إ 

  )٥٧-٢٦٢-١-٤٣ طعن ٣٠/١/١٩٩٢نقض مدني ( 

�UW� 
ذا كان هذا الدفاع إال إيترتب عليه البطالن  بداها الخصم الأ دفاع وجهأغفال الرد على إ 

ن يتغير به أكانت محصته لجاز   لوةن المحكمأليه بحيث إ انتهت ي التة النتيجيجوهريا ومؤثرا ف
 .ي فيها أوجه الر

  )١٨٩-١٦-٢-٣٠حكام النقض أ مجموعه ٤/٤/١٩٧٩نقض مدني ( 
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 P���0H� p^�� ��� �U� 
 الطعين يبين ي واالستئنافيسباب الطعن الماثل ومدونات الحكمين االبتدائأفبمطالعه  

 ي التسبيب وفساد في تطبيق القانون وقصور مبطل فيشابهما من خطأ ف وبوضوح مدي ما
خالل جسيم بحقوق الدفاع فضال عن القضاء بما ٕاوراق والمستندات وألاالستدالل ومخالفه للثابت با

ذ جاءت هذه إلغاء والنقض إلو يجعل هذا القضاء الطعين مرجح ايطلبه الخصوم على نحلم 
  المبرر لوقف التنفيذ ةلى صحيح الواقع والقانون على نحو يتوافر معه ركن الجديإسباب مستنده ألا

 تنفيذ الحكم الطعين لشديد الخطر على ين فأن الثابت أ ٠٠خري أ ة ومن ناحي٠٠هذا  
مر أل ا٠٠لغاء الحكم الطعين إيمكن تداركه بعد   اليلذضرر والخطر انين فضال عن الالطاع

 موضوع هذا ي لوقف التنفيذ لحين الفصل فين الخطر واالستعجال المبررا توافر معه ركنيالذ
 .الطعن 

  A	�ء ��6
I	��=�� q���V< ��  5��"��*<H� r�	�� ��� 
6�   
 .قبول الطعن شكال :  وال أ

 .تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة بوقف :  ثانيا 
 ةمحكمه استئناف القاهرقضية إلي الإحالة  بنقض الحكم المطعون فيه ٠٠وفى الموضوع : ثالثا 

  . ة مغايرةوبهيئالطاعنين مجددا  استئناف يللفصل ف
 نين وكيل الطاع        
 

      المحامي بالنقض        
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

 ٤٢

 يم بسم اهللا الرحمن الرح
 باسم الشعب 

 محكمة النقض 

 الدائرة المدنية والتجارية واألحوال الشخصية 

 
  رئيسا  نائب رئيس المحكمة محمد محمود عبد اللطيف / برئاسة السيد المستشار 

 يوسف عبد الحليم الهته  ،  علي حسين جمجموم / والسادة المستشارين 
 حامد عبد الوهاب عالم  ،   محمد زكي خميس    

 أعضاء  واب رئيس المحكمة ن

 .أسامة البحيري / بحضور رئيس النيابة السيد 
 .عالء الدين عبد الستار / وحضور أمين السير السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 
 .م ٢٠٠٥  من مايو سنة٨ هـ الموافق ١٤٢٦ من ربيع األول سنة ٢٩في يوم األحد 

 -:أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٤لسنة ... في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 : المرفوع من 

 / .........السيد  -١
وهـــم ..... و / .... عـــن نفســـها وبصـــفتها وصـــية عـلــي أنجالهـــا القصـــر / ......... الســـيدة -٢

حضــر عــنهم ......... .....................المقيمــين / ........... ًجميعــا ورثــة المرحــوم 
 .حمدي احمد خليفة المحامي / سعيد عبد العزيز غنيم المحامي عن األستاذ / األستاذ 

 ضد 

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

 ................ المقيمين 
 / .............اآلنسة  -٥



                    
 

 ٤٣

 / .............اآلنسة  -٦
 ................................مقيمتان ال

 .محمد سالم فرحات المحامي / حضر عن المطعون ضدهم األربعة األول األستاذ 
 .المطعون ضدهما الخامسة والسادسة خصمين مدخلين كقرار المحكمة 

 الوقائع 

 طعـــن بطريـــق الـــنقض فـــي حكـــم محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة الصـــادر ٢٧/٤/٢٠٠٤فـــي يـــوم  
 وذـلـك بصــحيفة طـلـب فيهــا –ق ١٢٠لســنة .... و ....  فــي االســتئنافين رقمــي ٩/٣/٢٠٠٤ بـتـاريخ

 .بنقض الحكم المطعون فيه : ًالطاعنان الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع 
 .وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة  
 . أعلن المطعون ضدهم األربعة األول بصحيفة الطعن ١٩/٥/٢٠٠٤وفي يوم  
 أودع المطعـــون ضـــدهم األربعـــة األول مـــذكرة بـــدفاعهم طلبـــوا فيهـــا ٣٠/٥/٢٠٠٤وفـــي يـــوم  

 .رفض الطعن 
 .ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه  
 عـــرض الطعـــن عـلــي المحكمـــة فـــي غرـفــة المشـــورة ـفــرأت أـنــه جـــدير ١٣/٢/٢٠٠٥وبجلســـة  

 .يابة رأيها بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها التزمت الن
 .... و ..... وبذات الجلسة قررت المحكمة علي الطاعن األول اختصام كل من  

ً ـقـــدم محــــامي الطــــاعن األول إعــــالن االختصــــام منـفـــذا لجلســــة الـيـــوم كـقـــرار ١٠/٤/٢٠٠٥وبجلســــة 
المحكمة وبها سمعت الدعوى أمام هـذه الـدائرة علـي مـا هـو مبـين بمحضـر الجلسـة حيـث صـمم كـل 

 والمحكمــة –طاعـنـان والمطـعـون ضــدهم األربـعـة األول والنياـبـة عـلـي ـمـا جــاء بمذكرـتـه ـمـن محــامي ال
 أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم 

 المحكمة

محمـد زكـي / بعد اإلطالع علـي األوراق وسـماع التقريـر الـذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر  

 . والمرافعة وبعد المداولة – نائب رئيس المحكمة –خميس 
 .إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية حيث  
 تتحصل فـي أن – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق –وحيث إن الوقائع  

المطـعـــون ضــــدهم األربعــــة األول أـقـــاموا عـلـــي الطاعـنـــة الثانـيـــة عــــن نفســــها وبصــــفتها وصــــية عـلـــي 
 إيجــارات ١٩٩٤ لســنة ...الطــاعن األول والمطعــون ضــدهما األخيــرتين إبــان قصــرهم الــدعوى رقــم 
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وـقـالوا . بطـلـب الحكــم بإنهــاء عـقـد إيجــار الشــقة المبيـنـة بالصــحيفة واإلخــالء والتســليم جـنـوب الـقـاهرة 
ًبيانا لها إن مورث الطاعنين والمطعون ضدهما األخيرتين استأجر منهم الشقة موضوع النـزاع وأقـام 

ثانيـة عـن نفسـها وبصـفتها المـذكورة وجهت الطاعنـة ال . ٦/١٢/١٩٩٣ًبها منفردا حتى وفاته بتاريخ 
دعوى فرعية ضد المطعون ضدهم األربعة األول بطلب الحكم بثبـوت العالقـة اإليجاريـة بينهمـا عـن 

اســتنادا إـلـي إـقـامتهم مــع المســتأجر األصــلي بهــا ٕالشــقة موضــوع الـنـزاع واـلـزامهم بتحرـيـر عـقـد إيجــار 
ها وصـية علـي أوالدهـا القصـر المـذكورين حتى وفاتـه كمـا أقامـت الطاعنـة الثانيـة عـن نفسـها وبصـفت

 أمام ذات المحكمـة بطلـب الحكـم ١٩٩٩لسنة ... علي المطعون ضدهم األربعة األول الدعوى رقم 
بإلزامهم بتحرير عقد إيجار بذات شروط عقد اإليجار المحرر لمورثهم إلقامتهم معه بها حتـى وفاتـه 

ودع تقرـيـره ضــمت اـلـدعوى الثانـيـة إـلـي اـلـدعوى ًـنـدبت المحكمــة خبـيـرا ـفـي اـلـدعوى األوـلـي وبعــد أن أ
عجل .  قضائية قيم ٢٤لسنة .. ًاألولي وحكمت بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 

 إيجـارات جنـوب القـاهرة االبتدائيـة مـن ١٩٩٤لسـنة ... المطعون ضدهم األربعة األول الدعوى رقـم 
اء وبعـد إيـداع الخبيـر تقريـره حكمـت بالطلبـات فـي الوقف وأعادت المحكمة الدعوى إلي مكتب الخبر

اســتأنف الطاعنــان األول والثانـيــة عــن نفســها وبصـــفتها . الــدعوى األولــي وبــرفض اـلــدعوى الفرعيــة 
وصية علي أوالدها القصر المطعـون ضـدهما األخيـرتين هـذا الحكـم لـدي محكمـة االسـتئناف القـاهرة 

ية ضـمت المحكمـة االسـتئناف الثـاني لـألول وبتـاريخ  قضائ١٢٠لسنة ... و ... باالستئنافين رقمي 
طعـــن الطاعنـــان علـــي هـــذا الحكـــم بطريـــق الـــنفض .  قضـــت بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف ٩/٣/٢٠٠٤

ٕوأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن علـي المحكمـة 
ا األخيـرتين وحـددت جلسـة لنظـره وفيهـا في غرفة مشورة أمرت الطاعنين باختصام المطعون ضـدهم

 .التزمت النيابة رأيها 
وحيـــث إن ممـــا ينعـــاه الطاعنـــان علـــي الحكـــم المطعـــون فيـــه مخالفـــة القـــانون والقصـــور فـــي  

يقـوالن إنهمـا تمسـكا أمـام محكمـة الموضـوع بـدرجتيها التسبيب والفساد في االستدالل وفـي بيـان ذلـك 
مورثهمـــا المســـتأجر األصـــلي حـــال حياتـــه وحتـــى وفاتـــه وقـــد بإقامتهمـــا بالشـــقة موضـــوع النـــزاع مـــن 

الجأهـمـا ـقـرار المــدعي الـعـام االشــتراكي بـفـرض الحراســة عـلـي هــذه الشــقة ضــمن أمــوال مورثهـمـا إـلـي 
االنقطاع العارض عن اإلقامة فيها وقـدما للتـدليل علـي ذلـك قـرار المـدعي العـام االشـتراكي بمنعهمـا 

عقارية المنقولة ومنها أثاث الشقة محل التداعي التي تم جردهـا ومورثهما من التصرف في أموالهم ال
أقــرت بأنهــا مســكن الزوجـيـة وكــذا وتســليمها للطاعـنـة الثانـيـة المقيمــة بهــا عـلـي ســبيل األماـنـة بعــد أن 

الــذي حــرر عقــد إيجــار الشــقة موضــوع .... اإلقــرارات الموثقــة بالشــهر العقــاري ومنهــا الصــادر مــن 
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ًوكــيال عــن أشــقائه المطعــون ضــدهم األربعــة األول بــأن ورثــة المســتأجر النــزاع عــن نفســه وبصــفته 
وطلـبـا إحاـلـة اـلـدعوى إـلـي التحقـيـق إلثـبـات األصــلي كــانوا يقيمــون معــه بهــا حــال حياـتـه وحـتـى وفاـتـه 

المؤيد بالمستندات وقضي بتأييد الحكـم ذلك غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري 
ً اســتنادا إلــي أقــوال شــهود المطعــون ضــدهم األربعــة األول أمــام الخبيــر المنتــدب االبتــدائي بــاإلخالء

والتي اطمأن إليها بأن المسـتأجر األصـلي كـان يقـيم فيهـا بمفـرده وهـو مـا تأيـد باإلنـذار الصـادر مـن 
الطاعنة الثانية والمعلن للمطعون ضـدهم األربعـة بالتنبيـه علـيهم بمخاطبتهـا بـأي شـأن يخـص الشـقة 

الـنـزاع عـلـي عنوانهــا بالمنصــورة رغــم أن هــذا اإلـنـذار ال ـيـدل بذاـتـه عـلـي عــدم اإلقامــة بهــذه موضــوع 
وأن ســـماع الشـــهود وتقـــدير أقـــوالهم مـــن صـــميم عمـــل المحكمـــة دون الخبيـــر بمـــا يعيبـــه الشـــقة كمـــا 

 .ويستوجب نقضه 
 أن مــؤدي – فــي قضــاء هــذه المحكمــة –وحـيـث إن هــذا النعــي فــي محلــه ، ذـلـك أن المقــرر  

 أن المشــرع رغـبـة مـنـه فــي حماـيـة ١٩٧٧ لســنة ٤٩ مــن ـقـانون إيجــار األمــاكن رـقـم ٢٩ المــادة ـنـص
ًشـاغلي األـمـاكن المـؤجرة ولحــل أزمـة اإلســكان اسـتحدث ـفـي المـادة الـمـذكورة حكمـا يقضــي باســتمرار 

و عقد اإليجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر األصلي أو تركه العـين المـؤجرة للزوجـة أو ألوالده أ
والمقصـــود باإلقاـمــة فــي هـــذه الحاـلــة هـــي . الوالــدين اـلــذين تثـبــت إقــامتهم مـعــه قـبــل الوـفــاة أو التــرك 

وال يحــول دون . اإلقامــة المســتقرة مــع المســتأجر األصــلي أو مــع مــن امـتـد إلـيـه العـقـد بحكــم الـقـانون 
ة أو توافرهــا انقطــاع الشــخص عــن اإلقامــة بســبب عــارض طالمــا أـنـه ال يكشــف عــن إرادـتـه الصــريح

واســـتخالص اإلقامــة المســـتقرة التــي يترـتــب عليهــا امـتــداد عقــد اإليجـــار . الضــمنية فــي تخلـيــه عنهــا 
الصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بمـا لـه مـن سـلطة تقـدير األدلـة 

صـه في الدعوى وبحث مستنداتها واستخالص الصحيح فيهـا إال أن ذلـك مشـروط بـأن يكـون استخال
ًسائغا مؤديا إلي النتيجة التي انتهي إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جـوهري أبـداه الخصـوم فـي  ً

ًالــدعوى وكــان التحقيــق الــذي يصــح اتخــاذه ســندا أساســـيا للحكــم   وعلــي مــا جــري بــه قضــاء هـــذه –ً
ومــا  ٨٦الـتـي رســمها الـقـانون لشــهادة الشــهود فــي المــادة  هــو اـلـذي يجــري وفـقـا لألحكــام –المحكمــة 

بعدها من قـانون اإلثبـات والتـي تقضـي بـأن يحصـل التحقيـق أمـام المحكمـة ذاتهـا أو بمعرفـة قاضـي 
تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسـن 

بنـاء علـي أما ما يجريـه الخبيـر مـن سـماع شـهود ولـو أنـه يكـون . ًسير التحقيق توصال إلي الحقيقة 
ترخيص من المحكمة ال يعد تحقيقا بالمعني المقصود إذ هو إجراء ليس الغـرض منـه إال أن يهتـدي 

لمــا كــان ذلــك ، وكــان . الخبيــر بــه فــي أداء المهمــة المنــوط بــه كقرينــة تعــزز أدلــة أو قــرائن أخــري 
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 الـنـزاع ورـفـض الحكــم االبـتـدائي المؤـيـد ـبـالحكم المطعــون فـيـه ـقـد أـقـام قضــاءه ـبـإخالء الشــقة موضــوع
دعوى الطاعنين بثبوت العالقة اإليجارية بينهما والمطعون ضدهم األربعة األول علي ما استخلصـه 
مــــن أـقـــوال شــــهود المطعــــون ضــــدهم المــــذكورين أمــــام الخبـيـــر المنـتـــدب الـتـــي اطمــــأن إليهــــا مــــن أن 

 الخبـيـر مــن المســتأجر األصــلي كــان يـقـيم بمـفـرده بالشــقة محــل الـنـزاع حـتـى وفاـتـه رغــم أن مــا يجرـيـه
ًسماع شهود ال يعد تحقيقا بـالمعني المقصـود وفقـا ألحكـام المـادة   ومـا بعـدها مـن قـانون اإلثبـات ٦٨ً

التــي توجــب حصــوله أمــام المحكمــة أو أحــد قضــاتها المنتــدبين لــذلك وأن يحلــف الشــاهد اليمــين وال 
د قريـنـة لــم تعــزز ـيـركن إلــي التحقـيـق الــذي تجرـيـه المحكمــة بنفســها فيكــون الحكــم قــد بنــي عـلـي مجــر

بأدلة وقرائن أخرى ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما قـدماه مـن مسـتندات للتـدليل علـي إقامتهمـا 
ٕوالمطعون ضدهما األخيرتين مع مورثهم بالشقة محل النزاع حـال حياتـه وحتـى وفاتـه وان انقطـاعهم 

فــرض الحراســة علــي العــارض عــن اإلقامــة بهــا كــان بســبب صــدور قــرار المــدعي العــام االشــتراكي ب
 –الشقة موضوع النزاع ضمن أموال مورثهم المستأجر األصلي رغم أنـه دفـاع جـوهري قـد يتغيـر بـه 

 وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب بمـا يوجـب نقضـه لهـذا –إن صح 
 .السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 

 لذلــــــــك 

 المطعـون فيـه وأحالـت القضـية إلـي محكمـة اسـتئناف القـاهرة وألزمـت نقضت المحكمة الحكـم 
 .المطعون ضدهم األربعة األول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 نائب رئيس المحكمة        أمين السر  
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 الطـاعن وأسـرته –مـدعي  بقبـول عضـوية ال– المطعـون ضـده –بإلزام المـدعي عليـه بصـفته 

 بشــأن األعـفـاء اـلـوارد ـبـه ـمـع ـمـا يتـبـع ذـلـك ١٩٨٠ لســنة ٣٩طبـقـا ألحـكـام الـقـرار اـلـوزاري رـقـم 
ـمـن اســتخراج بطاـقـات العضــوية ـلـه وأســرته وألزمـتـه أيضــا بالمصــاريف ومبـلـغ عشــرة جنيهــات 

 .مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 

d!�*<�� 
الماثـــل فـــي أن الطـــاعن قـــد أقـــام الـــدعوى المبتـــدأة بموجـــب صـــحيفة تخلـــص واقعـــات النـــزاع 

 :استوفت أوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة نشد في ختامها الحكم 
بـإلزام المطعـون ضــده األول بقبـول عضــويته هـو وأسـرته بالـنـادي األهلـي طبـقـا ألحكـام الـقـرار 

 .لمجلس األعلى للشباب والرياضة   ا الصادر من رئيس١٩٨٠ لسنة ٣٩الوزاري رقم 

KGA E<��� ~6`g )�% ��� & ���=�� "	��� "*� 
وـفـــوجئ ..  تقـــدم باســـتمارة عضــــوية للنـــادي األهلـــي ١٨٨٤فـــي غضـــون شـــهر ـمـــارس عـــام 

 ١٩٨٠ لسـنة ٣٩بمطالبته بدفع مبلغ خمسة أالف ومائتي جنيه وذلك علي الرغم من أن القـرار رقـم 
 ١٩٩٣ لســنة ٢٧وكــذا الـقـرار رـقـم .. لشــباب والرياضــة ينطـبـق علـيـه الصــادر مــن المجـلـس األعـلـى ل

 .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 القـرار رقـم 

ـمـن رســم التأســيس " عضــوا بهيـئـة قضــائية بوصــفه " وأغـفـل الشــق األخــر والمتضــمن إعـفـاء الطــاعن 
) خمسـون بالمائـه% (٥٠فضال عـن وجـوب تمتعـه باالشـتراك المخفـض بنسـبة .. واإلعانة اإلنشائية 

وأثـنـــاء تـقـــدم الطــــاعن الســــتكمال .. مــــن قيمــــة االشــــتراك الســــنوي الـفـــردي والعــــائلي للعضــــو العامــــل 
ي علي أن يتم سداد الرسوم المسـتحقة علـي إجراءات العضوية تم االتفاق بينه وبين المسئولين بالناد

 .أقساط علي أن يقوم الطاعن بسدادها علي ثالث دفعات 

P�N��A� 
) ألفـين وـمـائتي وسـتة عشـر جنـيـه( جنيـه ٢٢١٦قـام النـادي بإصــدار إذن دفـع للطـاعن بمبـلـغ 

 .علي أن يسدد الباقي خالل سنة من تاريخه 

���=�� J^�W� �	�� 
وهو ما تأكد لـه ..  جنيه كإعانة إنشائية ٢٠٢٠الدفع يتضمن مبلغ بأن المبلغ المذكور بإذن 

 .مدي مخالفة النادي للقرارين الوزاريين سالفي الذكر 

���=��A �"@ �U�� ��a� <�� 
 قضـــت عداـلــة ٢٣/١/١٩٩٥نحـــو إقامـــة اـلــدعوى المبـتــداة والـتــي ـتــداولت بجلســـاتها وبجلســـة 

 .محكمة أول درجة بحكمها المشار إليه سلفا 

-%}"; V<�=H� ���	�� �"� -<F* p�I � �7ء��� �U� VL  
 ق والـذي تـداول بـدوره بالجلسـات علـي ١١٢لسـنة ...... فطعن عليه بطريق االستئناف رقم 

 أصـدرت عدالـة محكمـة ثـان درجـة حكمهـا الطعـين ٢٧/٢/١٩٩٦وبجلسـة .. النحو الثابت بـاألوراق 
.. منهـا مخالفتـه لصـحيح القـانون والقـرارات واللـوائح الذي جاء معيبـا بالعديـد مـن العيـوب الجوهريـة و

فضــال عــن قصــوره .. فضـال عــن مخالفـتـه الواضــحة للثاـبـت ـبـاألوراق وانحراـفـه بهـا إـلـي غـيـر مرماهــا 
 .المبطل في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع 

إزاء هــذه العيــوب التــي تنــال مــن الحكــم الطعــين ال يجــد الطــاعن مناصــا ســوي الطعــن عليــه 
 يق النقض الماثل مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتيةبطر
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والــنقص والخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم لواقعيــة حكــم االوالقصــور فــي أســباب .........
 .يترتب عليه بطالن الحكم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم 

 �<�W"�� E�* ��� &� /�,<�� <AL 
أمــا القصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة فيــؤدي إلــي بطالنــه كمــا إذا أغفلــت المحكمــة وقــائع 

فلـت الـرد علـي دفـاع جـوهري أو مسـتند هـام لـم يختلـف الخصـوم علـي داللتـه هامة أو مسختها أو أغ
وحجيتــه أو استخلصــت غيــر مــا تستشــفه األدلــة دون أن تعمــل منطقــا ســليما أو خالفــت الثابــت فــي 

 .األوراق 
 )٣٢٢أبو الوفا ص /  دكتور –نظرية األحكام (

VL )�� r�	�� h��@L '����� b<�z� '�� &� 
بني علي واقعة ال سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلي مصدر موجود إذا كان الحكم قد 

 .ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطال 

VGA )7* ��W 
مـــن المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن مخالفـــة الثابـــت بـــاألوراق التـــي تبطـــل الحكـــم هـــي 

م حصــــلته تحرـيـــف محكمــــة الموضــــوع للثاـبـــت مادـيـــا ـبـــبعض المســــتندات أو أبتـنـــاء الحكــــم عـلـــي فهــــ
 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم

 )٢١٩ ص ١ جزء ٤٦ س ٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (

VGA )7* �UW� 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة 

 اســــتندت المحكـمـــة ـفـــي اقتناعـهـــا إـلـــي أدـلـــة غـيـــر صــــالحة ـمـــن الناحـيـــة االســـتنباط ويتحـقـــق ذـلـــك إذا
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي تبينـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

 بـنــاء عـلــي تـلــك ةالعناصـــر كمـــا ـفــي حاـلــة عـــدم الـلــزوم المنطـقــي للنتيجـــة الـتــي انتهـــت إليهـــا المحكمـــ
 .العناصر التي ثبتت لديها 
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 )١١١٤ ص ٢ جزء ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٨٩٢ ، ٥١٧٦لطعنين رقمي ا(

VGA )7* �UW� 
مخالفــة الثابــت ـفــي األوراق التــي تبطــل الحـكــم هــي تحريــف محكـمــة الموضــوع للثابــت مادـيــا 
ببعض المستندات أو أبتنـاء الحكـم علـي فهـم حصـلته المحكمـة مخالفـا لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى 

 .ه المستندات وما هو ثابت فيها أو تجاهلها هذ
 ) ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (

��� V�W �H 
وـكـــان الثاـبـــت ـمـــن أوراق الطعــــن الماـثـــل أن الـنـــادي المطعــــون ضــــده ـقـــد تـقـــدم أمــــام محكمــــة 
االستئناف الطعين حكمها بالطعن الماثل بطلب إلعادة الدعوى للمرافعة مرفـق بـه كشـف أسـماء مـن 

نـــادي المطعـــون ضـــده باعتبـــارهم مـــن الفئـــات المســـتثناة ومـــن بيـــنهم تقـــدموا بطلبـــات عضـــوية فـــي ال
  .٢٠/٩/١٩٩٣الطاعن الذي تقدم بطلب عضوية بتاريخ 

����a�A �7IL ?A���� V�W� 
وبـمـا ال خــالف علـيـه ـبـين طرـفـي الـتـداعي أن الـنـادي المطـعـون ضــده حــرر للطــاعن إذن دـفـع 

 . لسداد الرسوم المبينة في ذلك اإلذن ٢٤/٣/١٩٩٤مؤرخ 

 ��F� 6���A V�"� KL V�\� �U� �� ~;�<��� +F�� V�W� 

 نيـابة

وهو ما يقطع بأن النادي المطعون ضده علي علـم تـام بصـفة الطـاعن باعتبـاره أحـد أعضـاء 
 .الهيئات القضائية 

{0`, �U� q6� 
بل أن الثابـت مـن كشـف أسـماء أعضـاء الفئـات المسـتثناة المقـدم مـن النـادي المطعـون ضـده 

 .طاعن وأنه يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية صفة ال

�6| h"�T �o� 
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 
 ٕواذ خالف الحكم الطعين هذا النظر وانتهي إلي رفض الدعوى تأسيسا علي خلو األوراق 
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ممــا يفـيـد صــدور موافقــة 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 

 .ت من األوراق علي نحو أسلس به إلي حد البطالن بما يستوجب نقضه بمخالفة الثاب

 )K���� {F0�� :7�K {Q<�0T 5`;�� 5N��� �N���� V<K���� p6F=T & G=z� 
5I�"A 

فإن المستقر عليه فقهـا وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدده صـور وحـاالت تفصـيلها 
 :كالتالي 

V<K���� 5N��� 
 .د قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها وهي إنكار وجو

V<K���� p6F=T & G=z� 
وهو تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تطبق عليها أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي إلـي 

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

z�V<K���� PI�GT & G= 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة 

���� VC=A 
كمــا لــو صــدر الحكــم عــن هيئــة خولــف القــانون .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط 

 .بشأن تكوينها 
كــم علـيـه أو عــدم بـيـان كمــا ـلـو ـلـم يوـقـع اـلـذي أصــدر الح.. وـقـد يتعـلـق ـبـالحكم كورـقـة مكتوـبـة 

 .أسباب الحكم 
كمــا لــو تضــمن الحكــم قــرارا غيــر مفهــوم أو غيــر .. وقــد يتعلــق بــالحكم كقــرار يمــنح الحمايــة 

 .محدد 

  y_a�  �<���� ..���� &  �inH� 'ء���Q\� VC=A 
مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم فــي .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي 

وقــد يكــون عيبــا شــكليا مثــل عــدم اشــتمال صــحيفة الــدعوى علــي البيانــات التــي يجــب  .. الخصــومة
 .توافرها 
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واإلرادة يجــب أن تتجــه .. تراضــي المتعاقــدين فالعقــد يقــوم عـلـي أركــان ثالـثـة هــي اإلرادة أي 
 .وهو المحل وكذا ركن االلتزام التعاقدي السبب إلي غاية مشروعة وهذا هو 

أـمــا توافرهـــا مجتمـعــه يجـعــل العـقــد .. ان يترـتــب علـيــه اـلــبطالن وانتـفــاء وجـــود أحـــد هـــذه األرـكــ
 صحيحا منتجا ألثاره فيما بين العاقدين وخلفهم العام والخاص والسيما الخلف العام

1-);���� �W� VG^A 
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مراعـــاة مـــا يـقــرره   مـــع.ـيــتم العـقــد بمجـــرد أن يتـبــادل طرـفــان التعبـيــر عـــن إرادـتــين متطـــابقتين 
 القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد

V�% );����, 
والمقصود باإلرادة هنا اإلرادة التي تتجه إلحداث أثر قانوني معـين هـو .. هو تطابق إرادتين 

 .إنشاء االلتزام 

  ��H� ?�K "*�90/1VL )�� V<K���� '�� ��  
الكتابـة وباإلشــارة المتداولـة عرفـا كمـا يكـون باتخـاذ موـقـف التعبيـر عـن اإلرادة يكـون بـاللفظ وب

 ال تدع ظروف الحال شكا في داللته علي حقيقة المقصود

��<, }�iL  ���\� �� yF���� ��	I� 
  ��H� ?�K �%91VL )�� )K"H� V<K���� ��  

  وصول ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر



                    
 

 ٥٥

 .التعبير قرينة علي العلم به ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك 

  ��H� ?�K ��W94VL )�� V<K���� '�� ��  
 ـفـإن الموجــب يتحـلـل مــن –إذا صــدر اإليجــاب ـفـي مجـلـس العـقـد دون أن يـعـين ميـعـاد القـبـول  -١

ر  وكــذلك الحـال إذا صــدر اإليجــاب عــن شــخص إـلـي أخــ–إيجابـه إذا ـلـم يصــدر القـبـول ـفـورا 
 .بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل 

ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فـورا إذا لـم يوجـد مـا يـدل علـي أن الموجـب قـد عـدل  -٢
عن إيجابـه فـي الفتـرة مـا بـين اإليجـاب والقبـول وكـان القبـول قـد صـدر قبـل أن ينقضـي محـل 

 .العقد 

VL )�� r�	�� h��@L '����� ��� &� 
 الذي يعبر به الشخص علي وجه جازم عن إرادته مـن إبـرام عقـد معـين اإليجاب هو العرض

 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 ، ٨٢٤٠ الطعنان ٢٣/٦/١٩٩٧جلسة ( 
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وكــان كــل مــا قــدمناه إنمــا هــو إيضــاح لوجــوب وجــود التراضــي وحـيـث أـنـه ال يكفــي أن يكــون 

 والتراضـــي ال يكـــون صـــحيحا إال إذا كـــان –التراضـــي موجـــودا بـــل يجـــب أيضـــا أن يكـــون صـــحيحا 
 .صادرا من ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب 

�i ��� 
  ��H� ?�K "�,109 �� VL )�� )K"H� +	���� 

 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون

�U� 
ويجــــــب أن تخلــــــو إرادة المتعاقــــــد مــــــن عيــــــوب اإلرادة وهــــــي الغلــــــط ، التــــــدليس ، اإلكــــــراه ، 

فإذا انتفت هـذه العيـوب فـي حـق المتعاقـد انعقـد العقـد صـحيحا نافـذا مرتبـا .. ومن ثم .. واالستغالل 
 .ثاره أل

 



                    
 

 ٥٦

��� V�W �H 
وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر عـلــي أوراق الـتــداعي وعـلــي األخـــص منهـــا الطـلــب 
المقدم من النـادي المطعـون ضـده أمـام محكمـة الحكـم الطعـين بغيـة إعـادة الـدعوى للمرافعـة والمرفـق 

 مـــن الفـئــات ـبــه كشـــف بأســـماء مـــن تـقــدموا بطلـبــات عضـــوية ـفــي الـنــادي المطعـــون ضـــده باعتـبــارهم
وهـو مـا يعـد بمثابـة إيجـاب المستثناة وكان من بين هذه األسـماء الطـاعن الـذي تقـدم بطلـب عضـوية 

 . A ���=��20/9/1993����I من 
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 لســـداد ٢٤/٣/١٩٩٤أن الـنــادي المطعـــون ضـــده ـقــد حـــرر لصـــالح الطـــاعن إذن دـفــع مـــؤرخ 

� ��� -<F* 5A�� }"; V<�=H���I �� <" �الرسوم المبينة في هذا اإلذن ��	��. 
�i ��� 

ٕواعماال لما تقدم بأنه قد تجلي ظاهرا توافق إرادتي الطرفين التداعي علي إحداث أثر قـانوني 
 .وهو التحاق الطاعن وأسرته كأعضاء عاملين بالنادي المطعون ضده 

+�=�� ���� E<* ��L 
مجلس إدارة النادي المطعـون ضـده بـرغم بأن األوراق قد جاءت خلوا مما يفيد صدور موافقة 

ثبوت موافقته حسبما سلف بيانه واعتبار هذه الموافقة قبوال لإليجاب المطروح من الطاعن بما ينعقـد 
 .معه العقد بين الطرفين 

����� }UBA +�=�� ���� VZ, 
ول يكــون ـقــد أخطـــأ فــي تطبـيــق الـقــانون وخالفــه مخالـفــة جســـيمة لثبــوت انعـقــاد اإليجـــاب والقـبــ

 .المؤكدين اللتحاق الطاعن كعضو بالنادي فعال 
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 علـم النـادي المطعـون ضـده يقينـا – حسبما أوضحنا سـلفا –وكان قد ثبت من خالل األوراق 

 ١٩٨٠ لسـنة ٣٩بكون الطاعن هو أحد أعضاء الهيئات القضائية بما يوجب تطبيق القرارين رقمـي 
األمـر الـذي أكـد وبحـق .. م االلتحـاق واإلعانـة اإلنشـائية ٕ عليـه واعفائـه مـن رسـو١٩٩٣ لسنة ٢٧و 

 .خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون ومخالفته علي نحو يستوجب نقضه 



                    
 

 ٥٧
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KL �B6�� ���0H� ?A�<��� �� 
عـــارض مـــع  يت أن تمتـنــع عـــن األخـــذ بـقــوة األمـــر المقضـــي بحجـــه أن ذـلــكةال يجـــوز للمحكمـــ

 .النظام العام ألن قوة األمر المقضي تسمو علي اعتبارات النظام العام
?��* �� ��@ & r�	�� �7ء* ����� ��� )��� 

ز للنياـبـة العامــة ولمحكمــة اـلـنقض أن يثـيـر فــي ٕأـنـه وان كــان يجــوز للمطعــون ضــده كمــا يجــو
الطعــن مــا يتعلــق بالنظــام العــام إال أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون واردا علــي مــا رفــع عنــه الطعــن فــي 
الحكــم المطعــون فـيـه ـفـإذا قضــي الحكــم المطعــون فـيـه بقـبـول االســتئناف شــكال ـثـم قضــي قضــاءه ـفـي 

 قضـي بـه الحكـم فـي موضـوع االسـتئناف فـال  إال نعيـا علـي مـاكـنالموضوع وكان تقرير الطعـن لـم ي
يجوز للمطعون عليه أن يتمسك في دفاعه أمام محكمـة الـنقض بـبطالن االسـتئناف بنـاء علـي تعلقـه 
بالنظــام العــام ذلــك ألن مــا قضــي بــه مــن قبــول االســتئناف شــكال هــو قضــاء قطعــي لــم يكــن محــال 

 .العام للطعن فحاز قوة األمر المقضي وهي تسمو علي قواعد النظام 
 )١١٤٢ ص ٢٣ سنة ٢١/٦/١٩٧٢نقض (
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المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة ال تمييـز بيـنهم فـي 
 .ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

�H� VL ��WVL )�� j	T �<��"�� �� 5	�����  � 
 .تكفل الدولة تكافؤ الفرض لجميع المواطنين 
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 – من الدستور ٤٠اإلخالل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة 

 أن يكــون المشــرع قــد تــدخل مــن –دســتورية العليــا  وعلــي مــا وقــر فــي قضــاء المحكمــة ال–يفتــرض 
خالل النصوص القانونية التـي أحـدثها ليعـدل بهـا مـن الحقـوق التـي أنشـأتها مراكـز قانونيـة تتحـد فـي 
العناصر التي تقوم عليها ذلك أن وحده المراكز القانونية تفترض تماثل مكوناتها وبقدر ما بينهـا مـن 

 فال تجمعها تلك الوحدة التي تقتضي تساويها في اآلثار التي ترتبهاالمراكز تعادلها  تغاير تفقد هذه
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 قــرين العــدل – وبــالنظر إلــي محتــواه – مــن الدســتور يعتبــر ٤٠كمــا أن أعمــال حكــم المــادة 
 .والحرية والسالم االجتماعي 

  )٧/٣/١٩٩٨ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ١٩القضية رقم ( 

��H� '�� &� 
  )١٢/٣/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ٢٢٩القضية رقم ( 

A ء�Q �U��� 
أن مــا يصــون مبــدأ المســاواة وال يــنقض محتــواه هــو ذلــك التنظــيم الــذي يقــيم تقســيما تشــريعيا 
ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها باألغراض المشـروعة التـي يتوخاهـا فـإذا قـام الـدليل علـي 

لوســائل بالمقاصــد واهيــا كــان التمييــز انفالتــا انفصــال هــذه النصــوص عــن أهــدافها أو كــان اتصــال ا
 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 ٢٢٦وأيضا القضية رقم ( 

 �	���� 6, '"WL �U���E<�T �% L"FH� �U� �6���� 
إن اإلخــالل بمـبـدأ المســاواة أمــام القــانون يتحقــق ـبـأي عمــل يهــدر الحماـيـة القانونـيـة المتكافـئـة 

مـن تتخذه الدولة سواء من خالل سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية بما مـؤداه أن أيـا 
لـم يكـن ذلـك مبـررا بفـروق منطقيـة يمكـن المعاملة ما هاتين السلطتين ال يجوز أن تفرض مغايرة في 

 .ربطها عقال باألغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنها 

��� V�W �H 
يتضـح وبجـالء أن  وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق النـزاع الماثـل

 النهائيــة الحــائزة قــوة األمــر الطــاعن قــد تقــدم أمــام محكمــة الموضــوع بالعديــد مــن األحكــام القضــائية
المقضــي ـفـي واقـعـات ونزاعــات مماثـلـة اســتقرت عـلـي إرســاء مـبـدأ ـقـانوني وهــو أحقـيـة الســادة أعضــاء 

 فــي الحصــول علــي ١٩٩٣ لســنة ٢٧ ، ١٩٨٠ لســنة ٣٩الهيئــات القضــائية إعمــاال للقــرارين رقمــي 
 .اإلعفاء من رسوم االلتحاق واإلعانات اإلنشائية 

h��@a� }U� ��� 
  مدني كلي شمال القاهرة المؤيدة بالحكم ١٩٩١لسنة .... لحكم الصادر في الدعوى رقم ا
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حســن / والثابــت مــن خاللهــا أن الســيد المستشــار..  ق ١١٠لســنة ... الصــادر فــي االســتئناف رقــم 
ـقـد أقـام هـذه اـلـدعوى ضـد رئـيس مجـلـس إدارة نـادي الزهـور الرياضــي بصـفته بغـيـة .. حسـين عيسـي 
ت طلبــات الــدعوى المبتــدأة الماثلــة وهــي إلــزام رئــيس النــادي المــذكور بقبــول عضــويته الحكــم لــه بــذا

 بشـأن اإلعفـاء الـوارد بـه ومـا يتبـع ذلـك مـن ١٩٨٠ لسـنة ٢٩وأسرته وفقا ألحكام القرار الـوزاري رقـم 
 .استخراج بطاقات العضوية له وألسرته 

ام الـمــدعي علـيــه فيـهــا  ـبــإلز٢٧/٤/١٩٩٣قضـــي بجلســة .. وبتــداول تـلــك اـلــدعوى بالجلســـات 
بقبول عضوية المدعي وأسرته بالنادي وتطبيق أحكام القـرار الـوزاري ) رئيس نادي الزهور الرياضي(

  .١٩٨٠ لسنة ٣٩رقم 
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 ق األمر الذي يؤكـد أن ذلـك الحكـم ١١٠لسنة .... وقد تأيد هذا القضاء في االستئناف رقم 

 ٣٩ ـقـانوني مــن وجــوب إعـمـال الـقـرار اـلـوزاري رـقـم ـقـد حــاز ـقـوة األـمـر المقضــي فيمــا أرســاه ـمـن مـبـدأ
 فيما جاء بـه مـن إعفـاء أعضـاء الهيئـات القضـائية مـن رسـوم االلتحـاق ورسـوم اإلعانـة ١٩٨٠لسنة 

 .اإلنشائية 

KL �� �m��� )��� 
ٕواعمــاال لمـبـدأ المســاواة كــان يجــب علــي محكمــة الموضــوع االعـتـداد بهــذا الحكــم الحــائز لقــوة 

فه مبدأ قانوني يجب األخذ به لسـموه علـي قواعـد النظـام العـام إال أنهـا لـم تفعـل األمر المقضي بوص
وطرحت هذا القضاء تماما وغيره من األحكام التي سارت علي ذات النهج األمر الذي يجعل الحكـم 

فـي واقـعـات مماثـلـة ة الطعـين مـهـدرا لمبـدأ المســاواة ومخالـفـا ومهـدرا لحجـيـة األحكـام القضــائية الصــادر
 . للنزاع الماثل تماما

 dA���� {F0�� :{6F0��� & �<���� 
  ��H� ?�K w6@176VL )�� '��,��H� V<K�* ��  

 .ٕيجب أن تشتمل األحكام علي أسباب التي بنيت عليها واال كانت باطله 

  ��H� ?�K ��W178/2� 3VL )�� T�� V<K���� ��  
 ثـم طلبـات الخصـوم وخالصـه كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الـدعوى

موجزة لـدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري ورأي النيابـة ثـم تـذكر بعـد ذلـك أسـباب الحكـم ومنطوقـه والقصـور 
 في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان 
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 .أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 

&�VL )�� r�	�� h��@L '����� ���  
الحكم يجب أن يكـون فيـه ذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة 
الـتـي قــدمت إليهــا وـبـذلت فــي ســبيل ذـلـك كــل الوســائل الـتـي مــن شــأنها أن توصــلها إـلـي مــا ـتـري أنــه 

 .الواقع 
 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (

VGA )7* ��W 
إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصـل فـي 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 (

VGA ��UW )7*� 
أن تشمل األحكـام علـي األسـباب التـي  من قانون المرافعات قد أوجبت ١٧٨إذا كانت المادة 

ٕبنـيــت عليهـــا واال كانـــت باطلـــة مقتضـــاه أن تبـــين المحكمـــة الوقـــائع واألدلـــة التـــي اســـتندت إليهـــا فـــي 
 بحـيــث تســـتطيع محكمـــة الـــنقض أن تراقـــب ثبـــوت الوقـــائع وأدلـــة هـــذا احكمهـــا وكونـــت منهـــا عقيـــدته

حكم عليها وأن تتحقق من تكييف الوقـائع الثبوت لتتحقق من أنها من األدلة التي يصح قانونا بناء ال
وثبوتها وسالمة تطبيق القانون عليها للتيقن من األدلـة التـي يصـح قانونـا بنـاء الحكـم عليهـا ومـن أن 
ما أثير حوله من دفاع ال يؤثر فيه فإذا تعذر تعين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعهـا بوجهـة 

 .بطله نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور ي
 )ق٥٠ لسنة ٨٦٦ طعن رقم ١٥/٢/١٩٨١نقض (

��� V�W �H 
لتداعي اوبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين وواقعات وأوراق 

يتأكد وبجالء تام قصور الحكم الطعين في تسبيبه علي نحو ينحدر به إلي حـد الـبطالن وذلـك علـي 
 :عدة أوجه بيانها كالتالي 
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KL �7�K 6�� ���0H�, 5I�"A 
وـلـئن كــان لقاضــي الموضــوع الســلطة التامــة ـفـي تحصــيل فهــم الواقــع ـفـي اـلـدعوى مــن األدـلـة 

ألدلـة وتقـديرها وتـرجيح بعضـها علـي الـبعض األخـر إال أنهـا فـي تكييـف المقدمة إليه وفي وزن تلك ا
هذا الفهم وفي تطبيق ما يري تطبيقه من أحكام القانون فإنه يخضـع فـي ذلـك لرقابـة محكمـة الـنقض 
مما يحتم عليه أن يسبب الحكم التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها فإن قصر 

جز هذه المحكمة عن صحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو حكمه في ذلك فإنه يع
 .الخطأ في تطبيقه 
 )٥٨-٤٠٣٧-٤ مجموعة الخمسين عام ٢٤/١/١٩٨١نقض مدني (

��� V�W �H 
وكــان الثاـبـت مــن أوراق الـنـزاع الماـثـل أن الطــاعن قــد تقــدم بعــده مســتندات تؤكــد أحقيـتـه فيمــا 

ه المستندات الطلب المقدم منه إلي المطعون ضـده لقبـول عضـويته ومن هذ.. يربوا إليه من طلبات 
 .في النادي 

{�=�� �U� EC_ �� ?A�i� 
أي انــــه يتبــــع إحــــدى الجهــــات القضـــــائية " نياـبــــة " إثبــــات الطــــاعن صــــفته ووظيفتــــه بعبــــارة 

 .١٩٩٣ لسنة ٢٧ و ١٩٨٠ لسنة ٣٩المستحقة لإلعفاءات الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 

� q6�{0`, �U 
 تفيـــد بأـنـــه ١٧/٤/١٩٩٤بـــل قـــدم الطـــاعن شـــهادة رســـمية ـمـــن النيابـــة اإلداريـــة مؤرخـــة فـــي 

 .يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية ) آنذاك(

�i ��� 
ثـبــت ـلــدي الـنــادي المطعـــون ضـــده يقيـنــا صـــفة ووظيفـــة الطـــاعن بأـنــه ـتــابع إلحـــدى الجهـــات 

 .ائية القضائية المعفاة من رسوم االلتحاق ورسوم اإلعانة اإلنش

�6| h"�T �o �m��� )��� 
يقرر الحكم الطعين بأن األوراق قد خلت مما يفيد علم النادي المطعون ضده بصفه الطاعن 

 .كعضو في إحدى الهيئات القضائية وقبول عضويته بهذه الصفة 
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���� 
فضـــال عـــن أن إذن الـــدفع الصـــادر عـــن النـــادي .. رغـــم جمـــاع المســـتندات المتقدمـــة الـــذكر 

وهـو مـا يؤكـد علـم النـادي وقبولـه عضـوية " نيابـة " ن ضده لصالح الطاعن دون عليه عبـارة المطعو
 .الطاعن بهذه الصفة 

�i ��� 
وحـيـث ثـبـت عــدم إلمــام المحكمــة ـبـأوراق اـلـدعوى وعــدم إحاطتهــا بمــدلولها األمــر اـلـذي يعـيـب 

 .تسبيب هذا الحكم لقيامه علي غير سند صحيح من الواقع والقانون 

 ��� Q<��  )K� :          �� 5�"�H� '�"	�0H�A ���@%� ��H% h"�� +�=�� ���� S�� �<�*
+�=�� ���� 6�% )B�KL �� r@"T ���� }"; V<�=H� ���	�� 

VL )�� r�	�� h��@L '����� b<�z� �U� &� 
ٕاســـتقالل محكمـــة الموضـــوع بتـقــدير الـقــرائن القانونـيــة واطـــراح مـــا ال ـتــري األخـــذ ـبــه محـلــه أن 

ن مــن الحـكــم أن المحكمــة ـلــم تطلــع عـلــي تـلــك ا اطلعــت عليـهــا وأخضــعتها لتـقــديرها فــإذا ـبــتكــون ـقــد
 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧طعن رقم (

��� V�W w6@� 
 محكمــة وكــان الثاـبـت مــن أوراق الطعــن الماـثـل أن الـنـادي المطعــون ضــده ذاـتـه ـقـد تـقـدم أمــام

االستئناف الطعين حكمها بالطعن الماثـل بطلـب إلعـادة االسـتئناف للمرافعـة أرفـق بـه كشـف بأسـماء 
مــن تـقـدموا بطلـبـات عضــوية ـفـي الـنـادي المطعــون ضــده باعتـبـارهم مــن الفـئـات المســتثناة ومــن بـيـنهم 

  .٢٠/٩/١٩٩٣الطاعن الذي تقدم بطلب عضوية بتاريخ 

C7, 
الـــدفع الصـــادر أيضـــا عـــن النـــادي المطعـــون ضـــده المـــؤرخ عـــن أن الثابـــت مـــن خـــالل إذن 

 ".نيابة "  لسداد الرسوم المثبتة فيه ثابت أنه قد دون علي صلبه لفظ ٢٤/٣/١٩٩٤

�i ��� 
يتضح أن المسـتندات المقدمـة مـن المطعـون ضـده ذاتـه تـدحض مـا جـاء بـالحكم الطعـين مـن 

نتميـا إلـي إحـدى الجهـات القضـائية فـي الزعم بأن األوراق قـد خلـت مـن علـم النـادي بكـون الطـاعن م
األـمـر اـلـذي يؤكــد أن محكمــة الحكــم .. حــين أن ذـلـك واضــح جـلـي ـمـن خــالل مســتندات الـنـادي ذاـتـه 



                    
 

 ٦٣

الطعــين ـلـم تطـلـع عـلـي المســتندات ســالفة اـلـذكر وـلـم تخضــعها لتـقـديرها وـلـم تبحثهــا وهــو األمــر اـلـذي 
 .نقضه يوصم هذا القضاء بالقصور المبطل في التسبيب بما يستوجب 

   w����� Q<�� :              ���a�  <��� M!��@ ��@ 5�-� @���ZA ���� +�=�� ���� S�D �<�*
       �*� Y<�"�� & ���g 6, )7�H� ...  5	0�1991      "�InH�  ������� E��� )K"�� 

 �*�A �6,�	
��� ... 5	0�110}��I �� ���I% �L l���\� �U� {6F0T V�� �  
VL )�� r�	�� 5��� '����� w6@ 

 إلتفات الحكم التحدث عنهـا كلهـا أو –م مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بداللتها تقدي
 . قصور –بعضها وعدم إطالعه عليها 

 ) ق٥٢ لسنة ٢٥٧١ طعن رقم ١٢/٦/١٩٨٣نقض (

VGA )7* ��W 
أثـرة ومسـتندات خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبـات ودفـاع ودفـوع 

 بطالن الحكم 
 )ق٥٢ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ١٢/١/١٩٨٥نقض (

��� V�W �H 
وبتطبيق هذه المفاهيم علي أوراق النزاع الماثل يتضح وبجـالء أن الطـاعن كـان قـد قـدم أمـام 
محكمــة الموضــوع حكمــا قضــائيا حــائزا لقــوة األمــر المقضــي فيــه أرســي مبــدأ بأحقيــة الســادة أعضــاء 

 ٢٧ و ١٩٨٠ لســـنة ٣٩ت اـلــواردة ـبــالقرارين رقـمــي الهيـئــات القضـــائية ـفــي الحصـــول عـلــي اإلعـفــاءا
  .١٩٩٣لسنة 

���� �U� 5�-� �m�� 
وأنه صدر في واقعة مماثلة تماما لواقعات النزاع الماثل األمر الـذي كـان يوجـب علـي الحكـم 
الطعــين األخــذ بحجـيـة هــذا الحكــم 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 
 .يوصم هذا القضاء بالقصور في التسبيب علي نحو ينحدر به إلي حد البطالن
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VL )�� r�	�� h��@L '����� w6@ 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح 
دون تقـيـد بتكيـيـف الخصــوم لـهـا إال أنهــا ال تمـلـك تغيـيـر ســبب اـلـدعوى ويجــب عليهــا االلـتـزام بطلـبـات 

 .الخصوم وعدم الخروج عليها 
 )ق٤٩  لسنة٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

VGA )7* ��W 
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة 
لتي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إليها وذلـك باسـتعراض هـذه األدلـة والتعليـق عليهـا بمـا ينبـئ 

 .عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة 
 )ق٥٢ لسنة ٢٠٥ طعن رقم ١٦/١٢/١٩٨٢نقض (

��� V�W �H 
وكــــان الثاـبـــت مــــن أوراق الـتـــداعي أن الطــــاعن قــــد أـقـــام دعــــواه ابـتـــداءا بطـلـــب إـلـــزام الـنـــادي 

ال جـ الخاصين بإعفاء ر١٩٩٣ لسنة ٢٧ و ١٩٨٠ لسنة ٣٩المطعون ضده بتطبيق القرارين رقمي 
 نشائيةالهيئات القضائية من رسوم االلتحاق بالنوادي الرياضية وكذا رسوم اإلعانات اإل

}�<�� & {�=I �� 
 .الحكم بإلزام النادي المطعون ضده بقبول عضويته 

C�, p� "* E<��� �U� VL �% 
بمجــرد تقــديم الطــاعن لطلــب لاللتحــاق بعضــوية النــادي ورد النــادي المطعــون عليــه بــالقبول 

 .ٕواصداره له إذن الدفع بالرسوم المستحقة إلجابة هذا الطلب 

"WnI �U�� ��a� 
ل النادي المطعون عليه عضوية الطاعن به إال أنه قد خالف والقانون والقرارين الوزاريين قبو

 صفه أحد أعضاء الهيئات القضائية سالفي الذكر ولم يعفه من الرسوم اإلنشائية ورسوم االلتحاق بو

��� l<;� �m�� 
  دعواه فطن لحقيقة طلبات الطاعن ومرماه من إقامةتإال أن محكمة الحكم الطعين لم 
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 بالمخالـفـــة لصــــحيح الواـقـــع ـفـــي اـلـــدعوى إـلـــي أن األوراق ـقـــد خـلـــت ممــــا يفـيـــد قـبـــول الـنـــادي توانتـهـــ
المطعون ضـده لعضـوية الطـاعن بالنـادي وهـو مـا يؤكـد خطـأ هـذه المحكمـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع 

 .يستوجب نقض الحكم الطعين .. في الدعوى علي نحو أسلس إلي قصور مبطل في التسبيب 

 {F0�� q��z� :�-"��� & +�=�� ���� ��0, 
KL r�	�� �7ء* & 6�� ���0H� �� KL w6@ 

ـمــن المـقــرر أن أســـباب الحـكــم تعتـبــر مشـــوبة بالفســـاد ـفــي االســـتدالل إذا انطـــوت عـلــي عـيــب 
يـمـس ســالمة االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أدـلـة غـيـر صــالحة مــن 

ية لالقتـنـاع بهــا أو إـلـي عــدم فهــم العناصــر الواقعـيـة المثبـتـة ـلـديها أو وـقـوع تـنـاقض الناحـيـة الموضــوع
بين العناصر كما فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك 

 العناصر
 )٢/١/١٩٨١ ق جلسة ٤٤ لسنة ٢٠٥الطعن رقم (

KGA ?7* ��UW� 
ل مــا ينطــوي عـلـي عـيـب يمــس ســالمة االســتنباط ويتحقــق عـيـب الفســاد فــي االســتدالل هــو كــ

ذلك إذا استندت المحكمة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالقتنـاع بهـا 
 أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها 

 )ق٥٥ لسنة ٢٤٨٧رقم  الطعن ٣/١٢/١٩٨٨نقض مدني جلسة (

VGA �7IL ?7* ��W 
إذا كــان لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ فــي قضــائها بمــا ترتــاح إليــه وتطــرح مــا عــداه باعتبارهــا 
صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفـي فهـم مـا يكـون مـن قـرائن إال أن ذلـك 

ن األسـباب التـي أوردتهـا فـي صـدر هـذا مشروط بأن تكون باستخالصها لما تقتنع به سائغا وأن تكـو
اـلـدليل مــن شــأنها أن ـتـؤدي إـلـي مــا انتـهـت إلـيـه مـمـا مـفـاده إذا أوردت المحكـمـة أســباب لتبرـيـر اـلـدليل 
الذي أخذت به أو لنفيه فإن هذه األسباب تخضع لرقابة محكمـة الـنقض التـي لهـا أن تقضـي بـنقض 

ة أو قـرائن لـيس مـن شـأنها أن تـؤدي عقـال أو الحكم إذا كان استخالصه غير سائغ البتنائه علي أدل
كان مبنيا علي جملة أدلة مجتمعة بحيث ال يعرف أيهما كان أساسا جوهريا له ثم يبين فساد أحـدهم 

 .بحيث ال يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاده 
 )ق٤٩ س ١٧٣٢ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض (



                    
 

 ٦٦

��� V�W �H 
م الطعـــين تطبيقـــا عـلــي أوراق الـتــداعي ومســـتنداتها وكـــان الثاـبــت مـــن مطالعـــة مـــدونات الحكـــ

وصـــحيح وقائعـهــا يتضـــح وبجـــالء فســـاد هـــذا القضـــاء ـفــي اســـتدالله ذـلــك أـنــه ـلــم يســـتدل ـبــإذن اـلــدفع 
 جنـيــه ٢٢١٦ر٣٠ بمبـلــغ ٢٤/٣/١٩٩٤الصـــادر ـمــن الـنــادي المطـعــون ضـــده إـلــي الطـــاعن الـمــؤرخ 

 .صداره إلي غير المراد منه الغرض من إفٕوانما قام بتحريفه وتحري.. وفق صحيح مرماه 

?A����, 
أنــه بمجــرد إصــدار النــادي المطعــون ضــده اإلذن بالــدفع ســالف الــذكر لصــالح الطــاعن فــإن 

 .ذلك يعد إقرار صريح من النادي المطعون ضده بقبول عضوية الطاعن وأسرته بالنادي 

�i ��� 
مجلـس إدارة النـادي ال يمكن القول بأن النادي لم يوافق علي عضـوية الطـاعن عمـال بسـلطة 

فـي قـبـول العضــوية أو رفضـها مراعـيـا ـفـي ذلـك النســبة المـقـررة لزيـادة عــدد األعضــاء فـإن هــذه القاـلـه 
 .برمتها مخالفة لصحيح الواقع والقانون 

VL ��� 
الثابت أن النـادي المطعـون ضـده قـد قبـل عضـوية الطـاعن وأسـرته فعـال بمجـرد إصـداره إذن 

 .الدفع المشار إليه 

KL -% 
 ١٩٩٣ لســـنة ٢٧ و ١٩٨٠ لســـنة ٣٩يمتنـــع عـــن تطبيـــق االســـتثناء الـــوارد بـــالقرارين رقمـــي 

 .بشأن إعفاء أعضاء الهيئات القضائية من الرسوم 

��� )�% J;L 
أنـــه إذا مـــا كنـــا قـــد انتهينـــا وفـــق صـــحيح الواقـــع والقـــانون إلـــي أن مجـــرد إصـــدار إذن الـــدفع 

 .ي المطعون ضده بقبول عضوية الطاعن بالناديالمذكور يعد بمثابة قرار من مجلس إدارة الناد

V�\� �U� V�W� 
األمـر الـذي يؤكـد وبحـق أن النـادي " نيابـة " ثابت علـي صـلبه صـفة ووظيفـة الطـاعن بعبـارة 

المطـعــون ضـــده ـقــد قـبــل عضـــوية الطـــاعن بـهــذه الصـــفة إال أـنــه يمتـنــع عـــن تنفـيــذ الـقــرارين اـلــوزاريين 
 .االلتحاق والرسوم اإلنشائية ٕسالفي الذكر واعفاء الطاعن من رسوم 

 



                    
 

 ٦٧

��� l<;� �m�� 
إال أن الحكم الطعين جاء مقررا علي خالفه بأن كل ما يركن إليه الطاعن فـي طلباتـه مجـرد 

 .إذن دفع وأن هذا اإلذن قد خالء من وظيفة الطاعن 

"	�0H� 5�-"� ~;�� JI�� <�� 
ر اـلــذي يتجـلــى مـعــه مـــدي فســـاد األمـــ" نياـبــة " الثاـبــت علـيــه وظيـفــة الطـــاعن بعـبــارة واضـــحة 

الحكـــم الطعـــين ـفــي اســـتدالله بالمســـتند عـلــي غـيــر مرمـــاه وتحرـيــف عباراـتــه وعـــدم إقســـاطه حـقــه ـفــي 
 البحث والتمحيص علي نحو أسقط الحكم في الفساد المبطل في االستدالل بما يستوجب نقضه

E-"��-� & ��0N�� �_L Q<W� 
لتحاق بالنادي المطعـون ضـده بشـهادة صـادرة عـن فالثابت أن الطاعن قد تقدم رفقه طلب اال

 وظيـفــة رـئــيس نياـبــة – آـنــذاك – ثاـبــت فيهـــا أـنــه يشـــغل ١٧/٤/١٩٩٤هيـئــه النياـبــة اإلدارـيــة مؤرخـــة 
 .إدارية خالل تلك الفترة 

����� d 
يأتي الحكـم الطعـين بقالـه أنـه لـم يثبـت لـدي النـادي صـفة ووظيفـة الطـاعن حـال إصـدار إذن 

ال علي قبول العضوية وهـو األمـر الـذي يتجلـى معـه مـدي مخالفـة الحكـم الطعـين الدفع الذي يعد دلي
 للثابت بالمستندات واألوراق مما يؤكد فساده في االستدالل علي نحو يجدر معه نقضه

 u��0�� {F0�� :f�,"�� �<�� EC_\� 
VL )�� r�	�� 5��� h��@L �T�<T ?A����, 

ن القانونيــة وبــإطراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن اســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائ
تكــون ـقــد اطلعــت عليـهــا وأخضــعتها لتـقــديرها فــإذا ـبــأن مــن الحـكــم أن المحكمــة ـلــم تطلــع عـلــي تـلــك 

 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 
 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

VGA )7* �UW� 
جــه دـفـاع أبـداه الخصــم ال يترـتـب علـيـه بطــالن الحكـم وعـلـي ـمـا جــري ـبـه إغفـال الحـكـم ذـكـر و

.. قضــاء هــذه المحكمــة إال إذا كــان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا ومــؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتهــي إليهــا الحكــم 
بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير بـه هـذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا 

  ١٧٨أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة الثانية من المادة الدفاع قصورا في 
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 .مرافعات 
 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

VGA )7* �UW� 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع 

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

VGA )7* ��W 
قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفـال مـا يتمسـك بـه المـدعي عليـه لـدفع الـدعوى يجعـل 

 .حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال 
 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

VGA ��UW )7*� 
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليـه مـع 
أنــه دفــاع جــوهري قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى فــإن الحكــم يكــون معيبــا بالقصــور يســتوجب 

 .نقضه 
 )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة ٥٧طعن رقم (

��� V�W �H 
وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين انه قد جاء طارحـا دفـاع الطـاعن ومسـتنداته التـي 

 الصــادرين ١٩٩٣ لســنة ٣٧ و ١٩٨٠ لســنة ٣٩ا الــواردة بــالقرارين تثبــت أحقيتــه فــي التمتــع بالمزايــ
 :عن المجلس األعلى للشباب والرياضة وهي كالتالي 

 إلـــي النـــادي المطعـــون ضـــده بطلـــب قبـــول ٢٠/٩/١٩٩٣الطلـــب المقـــدم مـــن الطـــاعن فـــي  -١
عضويته وأسرته بالنادي مـدونا فيـه صـراحة أنـه يشـغل وظيفـة رئـيس نيابـة إداريـة بمـا يجعلـه 

 ١٩٩٧ لســـنة ٣٧ و ١٩٨٠ لســـنة٣٩تحقا لإلعفـــاءات والمزايـــا الـــواردة بـــالقرارين رقمـــي مســـ
 .سالفي الذكر 

 الثاـبــت بهـــا أـنــه يعمـــل ١٧/٤/١٩٧٤الشـــهادة الصـــادرة عـــن هيـئــة النياـبــة اإلدارـيــة المؤرخـــة  -٢
رئيســـا للنياـبــة اإلدارـيــة الـتــي تقـــدم بهـــا الطـــاعن إـلــي الـنــادي المطعـــون ضـــده إلثـبــات صـــفته 

 .كدا علي أحقيته في التمتع بالمزايا الواردة بالقرارات الوزارية سالفة الذكر ووظيفته مؤ
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 إذن الـدفع لصـالح الطـاعن ثابـت علـي ٢٤/٣/١٩٩٤إصدار النادي المطعون ضـده بتـاريخ  -٣
وهـو مـا يقطـع بأحقيـة الطـاعن إعمـاال للقـرارين الـوزاريين سـالفي الـذكر " نيابـة " صلبه عبارة 

 .لتحاق واإلعانة اإلنشائية في اإلعفاء من رسوم اال

لـب بطالنادي المطعون ضده ذاته تقدم أبان حجز االستئناف الطعين حكمه بـالنقض الماثـل  -٤
إلعـــادة هـــذا االســـتئناف للمرافـعــة أرـفــق ـبــه كشـــف بأســـماء مـــن تـقــدموا بطلـبــات عضـــوية ـفــي 
د النــادي المطعــون ضــده باعتبــارهم مــن الفئــات المســتثناة ثابــت مــن خــالل هــذا الكشــف ورو

 .اسم الطاعن بهذا الكشف 

"WnI �U�� ��a� <�� 
أن الطاعن منذ اليوم األول الذي توجه فيه إلي النادي قد أعلـن عـن صـفته ووظيفتـه كعضـو 

 .هيئة قضائية وقد صدر له إذن الدفع الذي يعد قرارا بقبوله عضويته بهذه الصفة 

��� V�W �H 
فيمـا يربـوا إليـه  ات مـن حقـائق أكـدت أحقيتـهوعلي الـرغم مـن كافـة مـا أثبتـه الطـاعن بالمسـتند

إال أن الحكـــم الطعـــين ـقــد التـفــت عـــن ذـلــك كـلــه دونمـــا إـيــراد أو رد رغـــم أنهـــا مســـتندات وأوجـــه دـفــاع 
جوهرية كان من شأنها إذا بحثته المحكمة مصدرة الحكـم الطعـين تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى وهـو 

اـلــدفاع عـلــي نحـــو يجـــدر معـــه نقـــض الحكـــم األمـــر اـلــذي يؤكـــد وبحـــق إخـــالل هـــذا القضـــاء بحـقــوق 
 .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
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 شعبباسم ال
 محكمة النقض

 الدائرة المدنية والتجارية واألحوال الشخصية
 

 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
 .د محمد رمزي احم/ بحضور رئيس النيابة السيد 

 .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 ... في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 المرفوع من

 ..........المقيم / ............. السيد األستاذ 
 .لم يحضر عنه أحد 

 ضــد
 ..............ويعلن .................. بصفته / ............ السيد األستاذ 

 .لم يحضر أحد عنه 
 الوقائع

ة الصـــادر  طعـــن بطريـــق الـــنقض فـــي حكـــم محكمـــة اســـتئناف القـــاهر١٧/٤/١٩٩٦فـــي يـــوم  
 ق بصــحيفة طلــب فيهــا الطــاعن الحكــم ١١٢لســنة .....  فــي االســتئناف رقــم ٢٧/٢/١٩٩٦بتــاريخ 

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

 . أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن ١٢/٥/١٩٩٦وبتاريخ 
  مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون ثم أودعت النيابة
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 .فيه 
 عــرض الطعــن علــي المحكمــة فــي غرفــة المشــورة فــرأت أنــه جــدير بــالنظر ٢٢/١٢/٢٠٠٨وبجلســة 

 .فحددت لنظره جلسة للمرافعة 
ســة  ســمعت اـلـدعوى أمــام هــذه الــدائرة عـلـي مــا هــو مـبـين بمحضــر الجل٢٣/٢/٢٠٠٩وبجلســة الـيـوم 

 . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي أخر الجلسة –حيث صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها 
 المحكمة

رمضــان الســيد عثمــان /بعــد اإلطــالع عـلـي األوراق وســماع التقرـيـر اـلـذي ـتـاله الســيد القاضــي المـقـرر
 .والمرافعة وبعد المداولة 

 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
 تتحصـــل ـفـــي أن – علـــي مـــا يبـــين ـمـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر األوراق –ئع وحيـــث إن الوقـــا

 جنــوب القــاهرة االبتدائيــة علــي المطعــون ضــده بطلــب ١٩٩٤لســنة .... الطــاعن أقــام الــدعوى رقــم 
الحكم بقبول عضويته وأسرته بالنادي األهلي واستخراج بطاقات العضوية لهم تأسيسا علي أنـه تقـدم 

المــذكور وتحــرر ـلـه إذن ـلـدفع الرســوم المـقـررة إال أنهــا تضــمنت رســوم إعاـنـة بطـلـب عضــوية للـنـادي 
إنشائية رغم تمتعه باإلعفاء منها باعتباره أحد أعضاء الهيئات القضائية وفقا لقـرار المجلـس األعلـى 

 ، أجاـبـــت المحكـمـــة الطــــاعن إـلـــي طلباـتـــه بحكــــم اســــتأنفه ١٩٨٠ لســــنة ٣٩للشــــباب والرياضــــة رـقـــم 
 قضت المحكمة ٢٧/٢/١٩٩٦ ق القاهرة ، وبتاريخ ١١٢لسنة .... ستئناف رقم المطعون ضده باال

طعــن الطــاعن فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض ، وأودعــت النيابــة مــذكرة . بإلغائــه وبــرفض الــدعوى 
 فحـددت – فـي غرفـة مشـورة –أبدت فيها الـرأي بـنقض الحكـم ، وعـرض الطعـن علـي هـذه المحكمـة 

 .يابة رأيها جلسة لنظره وفيها التزمت الن
وحـيـث إن ممــا ينعــاه الطــاعن عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه أـنـه أـقـام قضــاءه ـبـرفض اـلـدعوى عـلـي خـلـو 
األوراق مما يفيد قبـول النـادي لطلـب عضـوية الطـاعن بصـفته أحـد أعضـاء الهيئـات القضـائية وخلـو 

ن كلمـة  مـن بيـان هـذه الصـفة ، مـع أن الثابـت مـن اإلذن أنـه تضـم٢٤/٣/١٩٩٤إذن الدفع المـؤرخ 
ممـــا يـــدل علـــي صـــفة الطـــاعن وقبـــول الـنــادي لطلبـــه باعتبـــاره عضـــو هيئـــة قضـــائية فيتمتـــع ) نياـبــة(

 لسـنة ٣٩باإلعفاء من رسوم اإلعانة اإلنشائية وفقا لقراري المجلس األعلى للشباب والرياضـة رقمـي 
ة  ، فضـــال عـــن تقديـمــه شـــهادة تفـيــد بأـنــه ـكــان يشـــغل وظيـفــة رـئــيس نياـبــ١٩٩٣ لســنة ٧٧ و ١٩٨٠

إداريـــة إبـــان تقديمـــه لطلـــب العضـــوية ، وبـــذلك يكـــون الحكـــم قـــد خـــالف الثابـــت بـــاألوراق بمـــا يعيبـــه 
 .ويستوجب نقضه 
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 أن مخالفـــة الثاـبـــت – فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة –وحيـــث إن النعـــي فـــي محلـــه ، ذلـــك أن المـقـــرر 
ات أو بــاألوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا فــي بعــض المســتند

لما كـان ذلـك . أبتناء الحكم علي فهم خاطيء حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى 
، وكان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى علـي أن األوراق قـد خلـت ممـا يـدل علـي 

لـدفع مـن أن قبول النادي لعضوية الطاعن كان بصفته عضـوا بإحـدى الهيئـات القضـائية لخلـو إذن ا
بمـا يقطـع بقبـول النـادي لطلـب ) نيابـة(بيان وظيفته ، حال أن الثابت بهذا اإلذن أنـه مـدون بـه كلمـة 

عضويته باعتباره أحد أعضاء الهيئات القضائية وبالتالي يتمتع باإلعفاءات المقررة بموجب القـرارين 
 والرياضة ، كما  الصادرين من المجلس األعلى للشباب١٩٩٣ لسنة ٧٧ و ١٩٨٠ لسنة ٣٩رقمي 

قدم النادي أمام محكمة االستئناف كشفا بطلب العضوية من الفئـات المسـتثناة جـاء بـه أسـم الطـاعن 
 وهـو مـا ينبـئ عـن صـفته هـذه ، ومـن ثـم يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالف الثابـت ٦٣تحت رقم 

دون حاجــه ـبـاألوراق وحجبــه ذلــك عــن بحــث دعــوى الطــاعن ممــا يعيبــه ويوجــب نقضــه لهــذا الســبب 
 .لبحث باقي أسباب الطعن 

 لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعـون 

 .ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
 نائب رئيس المحكمة    أمين السر    
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