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 مقدمة

خاصة في أوروبا باتساع دقيق وقوة متناهية زمن السلطان سـليمان بلغت الدولة العثمانية ذروة فتوحاتها و 
الذي ورث الحكم عن أبيه السلطان سليم األول الذي فتح الشام ) م١٥٦٦ – ١٥٢٠(القانوني أو سليمان المشرع 

 .م وقضي علي الدولة المملوكية ما عدا وجودها في العراق وأطراف اليمن ١٥١٧م ومصر ١٥١٦
ي الذي حيكت عليه دراما حريم السلطان فـي الفـن المسلسـلى الحـديث صـوروه لنـا علـي إن سليمان القانون

أنه عاشق للنساء فقط ومغرم بهـن ويقـض جـل وقتـه فـي اللهـث وراء الحسـناوات وأفـردوه بطريـق أبشـع مـن هـارون 
ي والـبعض الرشيد وخالفه وصارت تشبيهات متعددي الزيجات في عصرنا هذا بأنـه مثـل السـلطان سـليمان القـانون
عامـا ) ٤٦(بشبه خطأ بسليم األول والوجه اآلخر واألوضح للسلطان سليمان المشرع الذي حكم الدولة اإلسالمية 

حيــث شــهدت الدولــة فــي عهــده أزهــي عصــورها سياســيا وثقافيــا وعســكريا واقتصــاديا إلــي درجــة أن وصــفه مــؤرخ 
 .لكبرى في البلقان والبحر المتوسط أجنبي بالعظيم مشيرا إلي أن عهده كان فاتحة عهد الفتوحات ا

وفي عهده كانت الدولة مسيطرة علي جميـع الـبالد العربيـة باسـتثناء المغـرب األقصـى أو المغـرب الحاليـة 
) المجـر(وعلي جميع بالد البلقان وجزيرة رودس وشبه جزيرة المـورة باليونـان وبـالد القـرم وجسـارابيا ومعظـم أقسـام 

وـبـديهي أن تـقـول إـلـي عهــده اســتولي عـلـي كــل .. ومحاصــرتها " فيـنـا " ي أســوار وتمكـنـت جيوشــه مــن الوصــول إـلـ
أورـبـا وأســيا ـمـا عــدا روـمـا مرـكـز البابوـيـة الغربـيـة وبـلـدان أخــرى صــغيرة ولـكـن صــادف عهــده انحســار اإلســالم عــن 

ة عـلـي ـبـالد األـنـدلس اـلـذي اســتمر زهــاء ثمانـيـة قــرون مــن الزمــان وـلـم تكــن حاـئـل ـبـين إطبــاق الفتوحــات اإلســالمي
 .ليصل اإلسالم ويطوق العالم شرقه وغربه " ًفرنسا حاليا " العالم كله سوي بالد الفرنجة 

لقد كانت القسطنطينية استانبول الحالية هي عاصمة الخالفة اإلسالمية السـنية حيـث هنـاك كانـت الدولـة 
ًوكانـت عـامال مـن عوامـل م ١٥٠٠ ه في إيران ٩٠٦الصفوية الشيعية في إيران والتي أسسها إسماعيل الصفوي 

انهيـار الدوـلـة العثمانـيـة العظـمـي ـفـي ذـلـك الوـقـت وســاهمت الصـفويون ـفـي ظـهـور روســيا ـفـي مواجـهـة بـنـي عثـمـان 
 حتى طغت عليها وأخذت السيادة منها واحتلت بالدها وصارت دولة عظمي قامت علي أنقاض دولتنا اإلسالمية 

ر الدوـلــة العثمانـيــة ولـكــن هـنــاك ثـمــة عواـمــل أخـــرى ـلــم تـكــن روســـيا وحـــدها هـــي العاـمــل الوحـيــد ـفــي إنهـيــا
أسهمت في ذلك منها ضـعف السـالطين والحكـام المسـلمين وسـيطرة الغـرب علـيهم والغـزو الفكـري الغربـي وظهـور 

 . بأيدي يهود خونه ١٩٢٤اليهود والجمعيات الفكرية المستنيرة حتى زالت الخالفة 
" اإلنكشـــارية " م وكـــان يســـمي ١٨٣١الـــذي أبيـــد أيضـــا كـــان لجمعيـــة االتحـــاد والترقـــي وضـــعف الجـــيش 

المؤلف من أسري الحروب من األطفال مجهولى الهوية فيما يشـبه فـي حـدة المماليـك فـي عهـود الـدول اإلسـالمية 
 .السابقة 

وال أحـــد يســـتطيع أن ينكـــر فضـــل جهـــود مـلــوك وســـالطين عـــرب مـنــذ فجـــر الـتــاريخ حـــافظوا عـلــي الهوـيــة 
 .قي لنا من بلدان اآلن العربية واإلسالمية لما تب

ولكــن هنــاك حمــالت مزعومــة ومدعومــة مــن الغــرب ضــد دول اإلســالم الفتيــة التــي واجهــت خطــر التتــار 
وأصبح حلم الخالفـة اإلسـالمية بمثابـة .. والصليبيين وخطر الشيعة الذين هم أشد عداء للسنة من أعداء اإلسالم 

 .يهزي بها الجالسون في سمرهم " أضحوكة " 



 ٥

 الخالفة شيء محمـود ولكـن بالسـبل القانعـة المقنعـة ولـيس كمـا يـراد اآلن أو تريـد بـه أمريكـا كمـا  إن حلم
 .تشاء ولكن ثمة عدة ضوابط وقواعد مهمة ال بد من إثارتها للجميع 

وضــرورة محارـبـة األعمــال الدرامـيـة التــي تحــط مــن ـقـدر خلفــاء اإلســالم وســالطينهم ومـلـوكهم ونتــرك وراء 
م السـلطات ونتـذكر اتسـاع دولتـه وشـمولية حكـمـه حيـث لـم يتبـق لـه سـوي رومـا لـيحكم أوروـبـا ظهورنـا دعـوات حـري

ونـدعي أنـه السـلطان سـليم األول والصـحيح أنـه ابنـه " حـريم السـلطان " كلها ثـم نهـزى بـه مسلسـل رمضـان شـهير 
 .السلطان سليمان المشرع 

تســول لــه نفســه تشــويه أبطالنــا مــن  عامــا فتــرة حكمــة لــن ينشــاها التــاريخ ونطالــب بمحاكمــة مــن ٤٦إن 
الحكام سالطين أو ملـوك وخلفـاء حتـى ال تضـيع صـورتنا أمـام العـالم ويكفـي أننـا نصـف الغـزو الفرنسـي واختاللـه 

أنــه فــتح وهــي الدوـلـة التــي قتـلـت نصــف مليــون شــهيد ودخـلـت خــيلهم األزهــر وأســرت ) ١٨٠١ – ١٧٩٨(لمصــر 
 .ر سليمان الحلبي لقتل كليبر قائد الحملة بعد بونابرت النساء واألطفال حتى قبض اهللا بطالب األزه

 .يجب إلغاء الغزو الفكري الغربي من عقولنا مهما كانت حضارتهم التي تريد أن تغفلنا قوتنا التاريخية 
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 نقيب المحامين 
 رئيس اتحاد المحامين العرب

 السابق
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 : لكل من مدنيطعن بالنقض في المذكرات بأسباب اليحتوى ھذا الكتاب علي 

 المحامي بالنقض    ي أحمد السيد الصاو/ ا$ستاذ الدكتور السيد  -١
 المحامي بالنقض     توفيق محمد حواش / السيد ا$ستاذ  -٢
 المحامي بالنقض    جابر جاد نصار /  الدكتور ا$ستاذ السيد  -٣
 المحامي بالنقض    حسن زكي ا0براشي / السيد ا$ستاذ الدكتور  -٤
 المحامي بالنقض   عبد المولي محمد موسي / الدكتور ا$ستاذ السيد  -٥
 المحامي بالنقض     فتحي والي / سيد ا$ستاذ الدكتور ال -٦
 المحامي بالنقض    فايز حبيب لوندي  /  السيد ا$ستاذ  -٧
 المحامي بالنقض    محمد شوقي السيد /  السيد ا$ستاذ الدكتور  -٨
 المحامي بالنقض    محمد كمال عبد العزيز  / السيد ا$ستاذ  -٩

 المحامي بالنقض      مصطفي محمد الفقي / السيد ا$ستاذ  -١٠
 المحامي بالنقض     يحيي الجمل  / السيد ا$ستاذ الدكتور  -١١
 نقيب المحامين      حمدي خليفة / ا$ستاذ السيد  -١٢

 رئيس اتحاد المحامين العرب 

 و
 ولي التوفيق 
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                                                           الجيزة – شارع مراد ٢٨                                        الدكتور  أحمد السيد صاوى     
 ٥٧٣٧٣٨٨: تليفون                                 أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات 

 عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة األسبق
 محام بالنقض واإلدارية العليا     

 النقض محكمة 

 الدائرة المدنية 

 صحيفة طعن بالنقض 

 

أحـمـد الســيد /  المواـفـق الثالـثـاء مــن اـلـدكتور ٢١/١١/٢٠٠٦ هــذه الصــحيفة ـفـي ـيـوم أودعــت 
ومحـلـــه المخـتـــار مكـتـــب .... المـقـــيم و/ .... صــــاوي المحــــامي ـبـــالنقض بصــــفته وكــــيال عــــن الســــيد 

 ١٠٠٥ الدور العاشر رقم – شارع مراد الجيزة ٢٨الدكتور أحمد السيد صاوى المحامي الكائن 
 ضـــد 

 ............المقيم / .............. األستاذ المستشار  -١
 ...................المقيم / ................ الدكتور  -٢

 ...................مقيم ال/ ................ السيد  -٣

 ...................المقيم / ................ السيد  -٤

 وذلك 

... ،  ق ٥٥لســنة ... ، ... ، ... عـن حـكـم محكمـة اســتئناف طنطـا ـفـي االسـتئنافات أرـقـام  
 .٢٩/٩/٢٠٠٦ ق والقاضي بجلسة ٥٦لسنة 
 .بقبول االستئناف شكال : أوال 

 ق برفضــــهم وألزمــــت كــــل مســــتأنف ٥٥لســــنة ... و ... و  ... فــــي موضــــوع االســــتئنافات: ثانيــــا 
 .بمصاريف استئنافه ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

بثبوت ( ق بتعديل منطوق الحكم المستأنف بجعله ٥٦لسنة ... وفي موضوع االستئناف رقم : ثالثا 
وقـــت شـــرائهم .... بوجـــود وعـــد بـــالبيع صـــادرا للمســـتأنف مـــن .... و .... علـــم المســـتأنفين 

وألزمــــت المســــتأنف ) األرض موضــــوع الوعــــد بــــالبيع وثبــــوت قصــــدهم اإلضــــرار بالمســــتأنف
 .ضدهم المصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

  ق برفضها ٥٦لسنة ... وفي الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف في االستئناف رقم : رابعا



 ٩

 . المحاماة وألزمته بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب
 الوقائع 

 :تتحصل الوقائع طبقا للثابت باألوراق والحكم المطعون عليه فيما يلي  
 مــــدني كلــــي طنطــــا مختصــــما ٢٠٠٤لســــنة ... أقــــام المطعــــون ضــــده األول الــــدعوى رقــــم  -١

المطعون ضده الثاني والثالث طالبا الحكم بثبوت علمهما بوجود وعـد بـالبيع صـدر إليـه مـن 
 و ٣٠/٣/٢٠٠٣ األرض موضـوع عقـدي البيـع االبتـدائيين المـؤرخين الطاعن وقـت شـرائهما

 . وثبوت قصدهما اإلضرار به ٣١/٣/٢٠٠٣
 مـدني كلـي طنطـا مختصـما ٢٠٠٤لسـنة ... أقام أيضـا المطعـون ضـده األول الـدعوى رقـم  -٢

المطعـون ضـده الرابـع طالبـا الحكـم بثبـوت علمـه بوجـود وعـد بـالبيع صـدر إليـه مـن الطــاعن 
مســاحة ـفـدان ـمـن األرض محــل الـنـزاع ) المطـعـون ضــده الثاـلـث... (ن شــقيقه وـقـت شــرائه مــ

 .وثبوت قصده اإلضرار به 
 ٢٠٠٤لسـنة ...   إلـي الـدعوى رقـم ٢٠٠٤لسنة ... ضمت محكمة أول درجة الدعوى رقم  -٣

 . لالرتباط ليصدر فيهما حكما واحدا ٢٨/٧/٢٠٠٤وذلك بجلسة 
دخل فيهـمـا تـدخال اختصــاميا وقبلـت المحكـمـة  بقيـام اـلـدعويين ، فتـ– صــدفة –علـم الطـاعن  -٤

 :تدخله مؤكدا 
 .عدم صدور وعد بالبيع منه للمطعون ضده األول بشأن األرض محل النزاع  - أ

 مــن ـقـانون اإلثـبـات الـتـي توجــب اإلثـبـات بالكتاـبـة ـفـي مـثـل هــذه ٦٠التمســك بالمــادة  - ب
 .الحالة 

ـهـد عــن الطــاعن مــن خلصــت محكـمـة أول درجــة إـلـي ثـبـوت الـمـانع األدـبـي عـلـي ضــوء مــا ع -٥
صـــدق ـفــي التعامـــل وـمــا درج علـيــه ـفــي تعامالـتــه الســـابقة مـــن إنجـــاز ـمــا يعـــد ـبــه ســـواء مـــع 
المطعـــون ضـــده األول أو غـيــره مـــن المطعـــون ضـــدهم ممـــن ســـبق أن ابـتــاعوا مـنــه أرضـــا ، 
ورتبــت علــي ذلــك ثبــوت صــدور وعــد بــالبيع مــن الطــاعن إلــي المطعــون ضــده األول وعلــم 

  .باقي المطعون عليهم به

اســتأنف الطــاعن حكــم أول درجــة للخطــأ ـفـي االســتدالل والتـنـاقض ـفـي األســباب والخطــأ ـفـي  -٦
 . ق٥٥لسنة ... تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك باالستئناف رقم 

كمــا .  ق ٥٦لســنة ... كمــا اســتأنف الحكــم المطعــون ضــده األول باالســتئناف الفرعــي رقــم  -٧
  ق كما استأنفه المطعون ضده ٥٥لسنة ... تئناف رقم استأنفه المطعون ضده الثاني باالس
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 . ق٥٥لسنة ... الثالث باالستئناف رقم 
قررت محكمة االستئناف المطعون علي حكمها ضم االستئنافات السابقة لالرتبـاط وليصـدر  -٨

 .فيها حكما واحدا 
 ٢٦/٩/٢٠٠٦انتـهــت محكمـــة االســـتئناف إـلــي حكمهـــا ســـابق اإلشـــارة إلـيــه الصـــادر بجلســـة  -٩

القاضـــي بقبولهـــا شـــكال وـفــي الموضـــوع برفضـــها وتأيـيــد الحكـــم المســـتأنف كمـــا قضـــت فـــي و
 ق بتعديل منطـوق حكـم أول درجـة علـي النحـو السـابق ٥٦لسنة ... االستئناف الفرعي رقم 

 .اإلشارة إليه 
 أسباب الطعن بالنقض 

خالص وقد عاب هذا الحكم ذات العيوب التي شـابت حكـم أول درجـة وهـي الخطـأ فـي االسـت 
والفســــاد ـفـــي االســــتدالل وتـنـــاقض األســــباب والخطــــأ ـفـــي تطبـيـــق الـقـــانون ومخالـفـــة الثاـبـــت ـبـــاألوراق 
والقصــور فــي التســـبيب ، واإلخــالل بحـــق الــدفاع ، األـمــر الــذي يبطـــل الحكــم وذـلــك علــي التفصـــيل 

 اآلتي 
 :الخطأ في االستخالص والفساد في االستدالل وتناقض األسباب : أوال 

 المطعــون عليــه علــي قيــام المــانع األدبــي الــذي يحــول دون الحصــول علــي فقــد عــول الحكــم 
لسـنة ... المحضـر رقـم (دليل كتابي بالوعد بالبيع علي بعض األقوال في بعض المحاضر اإلداريـة 

ممـــن ســـبق لهـــم الشـــراء مـــن الطـــاعن ووصـــفهم ـلــه بأـنــه متصـــف دائمـــا فـــي )  إداري الســـنطة٢٠٠٤
شــراء قطعـتـين أرض مـنـه وأنجــز وعــده وحــرر لـهـم عـقـود البـيـع وأن تعامالـتـه بالشــفوية وأـنـه ســبق لـهـم 

 ".سيف"كلمته طبقا ألقوالهم في هذا المحضر 
فصدق الطاعن بما يعد الذي عرف عنه أمر قطع به حكم أول درجة وتبناه الحكم المطعون 

 .عليه وعول عليه وأقام عليه قضاءه 
 وهــو مــا – إنجــاز موعــوده فكـيـف يســتخلص الحكــم المطعــون عليــه مــن صــدق وعــد الطــاعن

 دلـيال علـي عـدم صـدقه بالنسـبة لواقعـة –أكده المطعون ضده األول نفسه لسبق تعامله مع الطاعن 
 !!.التداعي وكونه لم يعده بالبيع 

 .كيف يفضي الصدق إلي الكذب ، وكيف يتخذ الدليل الواحد إلثبات نقيضين 
 ذـلـك بـأن اســتخالص المحكـمـة لثـبـوت وال يقـدح ـفـي ذـلـك محاولـة الحـكـم المطـعـون عليـه تفنـيـد

الوعــــد الشــــفوي ـبـــالبيع مرجـعـــه اإلـقـــرارات والشــــهادات الصــــادرة ـمـــن المـقـــرين بحصــــول الوعــــد ـبـــالبيع 
للمطعــون ضــده األول وأن العــرف الجــاري ـفـي شــأن تعامــل الطــاعن هــو الشــفوية فيمــا يخــص الوعــد 
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رق اإلثبـات القانونيـة ، فواقعـة الوعـد بالبيع ، وأن قيام المانع األدبي ينفـتح بـه بـاب اإلثبـات بكافـة طـ
 اطمأن إليها الحكم في إثباتها بموجب اإلقرارات والقرائن – كما ذهب الحكم المطعون عليه –بالبيع 

، بينما واقعة عدم صدق الطاعن والمتمثلة في العدول عن الوفاء بالبيع ، فإنها جاءت بدليل إثباتها 
لغير الموعود له كافية للتدليل علي النكـول عـن الوفـاء بوعـده بذاتها ، فالعقود الصادرة عن الطاعن 

 !! .  ، فضال عن عدم إثباته عدم حصول الوعد بالبيع 
فهذا التخريج ال يسعف الحكم المطعون عليه في الخـروج مـن مـأزق التنـاقض الـذي وقـع فيـه 

اعن الـذي عـرف ، فمضمون الشهادات واإلقرارات التي أتخذها الحكم أساسا لقضائه هـو صـدق الطـ
 وســواء – اـلـذي ـيـزعم أن الطــاعن وعــده ـبـالبيع –عـنـه ـفـي تعامالـتـه ســواء ـمـع المطـعـون ضــده األول 

 ".سيف"في تعامالته مع الغير وأن كلمته 
 كمـــا ذهـــب الحكـــم –وبالتـــالي فـــالعقود الصـــادرة مـــن الطـــاعن لغيـــر المطعـــون ضـــده ليســـت 

 – لصـدقه –ٕن ضـده األول ، وانمـا تؤكـد  تثبـت عـدم حصـول الوعـد بـالبيع للمطعـو–المطعون عليه 
 كلمـتـه ســيف فـلـو – كـمـا أكــد الحكــم المطعــون علـيـه –ألـنـه وهــو صــادق الوعــد . أـنـه ـلـم يعــده ـبـالبيع 

 .كان وعد ما كان يخلف وعده 
 صــادقا فــي – كمــا ذهــب حكــم أول درجــة وأيــده الحكــم المطعــون عليــه –فــإذا كــان الطــاعن 

 .ذلك أنه إذا قال بأنني لم أعد بالبيع كان صادقا في ذلك فإن مؤدي " سيف" تعامالته ، كلمته 
إال أن الحـكــم المطعـــون علـيــه ـلــم يســـتخلص هـــذه النتيجـــة المنطقـيــة وانتهـــي إـلــي عكـــس ذـلــك 

 .فجاءت أسبابه متناقضة يمحو بعضها بعضا األمر الذي يبطل الحكم 
ال مـــراء فـــي والفســـاد فـــي االســـتدالل وعـــدم ســـالمة االســـتخالص ، والتنـــاقض فـــي األســـباب 

 .خضوعها لرقابة محكمة النقض 
 فال ينازع أحد في سلطة محكمة النقض في الرقابة علي تسبيب األحكام ، فما تتركه لسلطة 
قاضي الموضوع التقديرية كتقدير المانع األدبي في طعننا الماثل تخضعه لرقابتها مـن زاويـة سـالمة 

 .ه أحكامها  وهو ما تواترت علي–االستخالص ومنطقية التسبيب 
وتطبيقــا لــذلك قضــت علــي ســبيل المثــال بــأن تقــدير المــانع األدـبـي مــن الحصــول علــي دليــل 
ٕكتابي بالحق المتنازع عليه وان كان من المسائل التي تستقل بها محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب إال 

 .أنه ينبغي أن يكون مبنيا علي أسباب سائغة
 )٤٥٥ صفحة ١٣سنة  مجموعة النقض ال١٩٦٢ أبريل ١٢نقض مدني (

 )ق٥٢ لسنة ٢٤٩٩ الطعن رقم ١٩٨٦ مايو ٧نقض مدني (
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كـمـا قضــت بأـنـه يشــترط لســالمة تـقـدير محكمــة الموضــوع أن يـقـام عـلـي أســباب ســائغة تنتجــه  
 .عقال 

 )١٨ صفحة ١٤ مجموعة النقض السنة ١٩٦٣ ديسمبر ٢٦نقض مدني (

 )١٠٠٧فحة  ص١٥ مجموعة النقض السنة ١٩٦٤ نوفمبر ٥نقض مدني (أيضا 

 )١٣٢ صفحة ٢٧ مجموعة النقض السنة ١٩٧٦ يناير ٢٦نقض مدني (

 )٣٣٧ صفحة ٣٠ مجموعة النقض السنة ١٩٧٩ ديسمبر ٢٠نقض مدني (

 كمـا أشـار –وعليه ، فإن استقالل محكمة الموضوع بتقدير قيام المانع األدبي أو عدم قيامه  
اـبــة محكـمــة اـلــنقض مـــن زاوـيــة ســـالمة  ال يعـنــي عـــدم خضـــوع القاضـــي لرق–الحـكــم المطـعــون علـيــه 

 فســـلطة قاضـــي الموضـــوع فـــي هـــذا الشـــأن ليســـت – كمـــا قـــدمنا –االســـتخالص ومنطقـيــة األســـباب 
ٕسلطة مطلقة وانمـا يتعـين أن ينبـي القاضـي تقـديره علـي أسـباب سـائغة عقـال واال شـاب الحكـم عيـب  ٕ

  . حال الحكم المطعون عليهوهو. الفساد في االستخالص والفساد في االستدالل األمر الذي يبطله 
فهـــل يستســـاغ عقـــال أن يســـتخلص الحكـــم المطعـــون علـيــه قـيــام المـــانع األدـبــي ـبــين الطـــاعن  

والتـي سـماها (والمطعون ضده األول من مجرد إهداء المطعـون ضـده األول سـجادة صـالة للطـاعن 
أراضـي أخــري غـيـر أو أنـه أكـلـه مـرة أو أكـثـر أو تجاذبهـمـا الحـديث لســبق تعاملهمـا ـفـي ) هديـة ثميـنـة

عـــين الـتــداعي ، إذ ـلــو صـــدق ذـلــك ال نـفــتح مجـــال االدعـــاء ـبــين عشـــرات اآلالف مـــن المتعـــاملين ، 
وتعذرت الحياة بين الناس ، وأدعي كل من زار شخصا فـي منزلـه أو فـي مكتبـه أو فـي مقـر شـركته 

 ، فمــا أو جـلـس معــه فــي غــذاء عمــل بأـنـه قــد وعــده ـبـالبيع ومــا أســهل أن يؤكــد ذـلـك ـبـبعض الشــهود
 .أكثرهم وما أسهل االستشهاد بهم 

وهل يجوز أن يكون المركز األدبي المرموق مانعا أدبيـا يحـول دون اإلثبـات بالكتابـة خاصـة  
 نحـو نصـف مليـون جنيـه ؟ وبـين أطـراف ال – كما هو الحال فـي طعننـا الماثـل –إذا بلغت الصفقة 

 .تربطهم أي صلة سوي بعض المعامالت المادية ؟
 .ثبات بالكتابة قاصر علي التعامل بين العوام ؟ وفاقدي االعتبار؟ وهل اإل 

 :الخطأ في تطبيق القانون : ثانيا 

ووجـــه ذـلــك أن الحكـــم المطعـــون علـيــه عـــول عـلــي مـــا ورد مـــن أـقــوال ـفــي محاضـــر الشـــرطة 
ٕواقرارات عرفية لبعض األشخاص علي ثبوت الوعد بالبيع ، في حـين أنـه كـان يتعـين النتفـاء المـانع 

 ١٨ مـن قـانون اإلثبـات معـدال بالقـانون رقـم ٦٠ إثبات ذلك كتابة طبقا للمادة – كما قدمنا –األدبي 
 . األمر الذي يبطل الحكم ١٩٩٩لسنة 
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وال يقــدح فــي ذلــك مــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون عليــه بوجــود اســتحالة معنويــة قوامهــا قيــام  
 .المانع األدبي 

م المطعــــون عليــــه لقيــــام المــــانع األدبــــي لــــيس فقــــد ســــبق أن أوضــــحنا أن اســــتخالص الحكــــ 
 .استخالصا سائغا 

 :مخالفة الثابت باألوراق والقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع : ثالثا 

ذـلــك أن الحـكــم المطـعــون ذهـــب إـلــي أن النـعــي عـلــي اإلـقــرارات الـتــي ـقــدمها المطـعــون ضـــده 
يـة الـدفوع التـي يطعـن بهـا علـي هــذه األول ورد بصـيغة عامـة غيـر محـددة وأن الطـاعن لـم يبـين ماه

 .اإلقرارات 
ومــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون عليــه يخــالف الثابــت بــاألوراق ذلــك أن الطــاعن أوضــح فــي 

 التـي ال –مذكرة دفاعه التي قـدمها أثنـاء حجـز محكمـة أول درجـة الـدعوى للحكـم أن هـذه اإلقـرارات 
 مجاملــة للمطعــون ضــده األول وأن ذلــك  صــدرت–تعــدو فــي الواقــع أن تكــون شــهادة بمــا ورد فيهــا 

إال أن حكم أول درجة لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يحقـق ولـم يـرد عليـه . ينال من مصداقيتها 
وتبني الحكم المطعون عليه ذلك محاوال تبرير هذا الخطأ بأن نعي الطاعن علـي هـذه اإلقـرارات ورد 

 !!!.بصيغة عامة غير محددة 
 )١٨٩ ق ١٦ صفحة ٢ العدد ٣٠ مجموعة النقض السنة ١٩٧٩نقض مدني أبريل (

وكــان أولــي بــالحكم المطعــون عليــه مواجهــة هــذا الــدفاع الجــوهري وتحقيقــه إال أنــه لــم يفعــل  
وهـو مـا أكدتـه محكمـة . فشابه اإلخالل بحق الدفاع والقصور في أسبابه الواقعية األمر الذي يبطله 

 .النقض في حكمها المشار إليه 
 يه بناء عل

ٕنلتمس الحكم بقبول الطعن شكال وايقـاف تنفيـذ الحكـم المطعـون عليـه لمـا يترتـب علـي تنفيـذه  
مـــن أضـــرار جســـيمة بالطـــاعن يتعـــذر ـتــداركها ، ذـلــك أن المطعـــون ضـــده األول أـقــام ضـــد الطـــاعن 

 حكومــة لتحويــل الوعــد بــالبيع إلــي ١/ أمــام محكمــة طنطــا االبتدائـيـة د٢٠٠٦لســنة ... اـلـدعوى رقــم 
 .تام ومازالت متداولة بيع 

ٕوفي الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون عليـه واعـادة القضـية لـدائرة أخـري مـن دوائـر محكمـة  
 .استئناف للحكم فيه مجددا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

 وكيل الطاعن 
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 سم اهللا الرحمن الرحيمب
 باسم الشعب 

 محكمة النقض 
 تجارية الدائرة المدنية وال

 
 نائب رئيس المحكمة    محمود رضا الخضيري / برئاسة السيد القاضي 

 حامد زكي  ،  محمود سعيد محمود / وعضوية السادة القضاة 
 بدوي عبد الوهاب  ،   نادر السيد     

 نواب رئيس المحكمة 
 .باسم دياب / وحضور ممثل النيابة السيد 

 .هشام السخاوى / وأمين السر السيد 
 . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في

 .م ٢٠٠٩ من فبراير سنة ١٩ هـ الموافق ١٤٣٠ من صفر سنة ٢٤في يوم الخميس 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٦لسنة ... ، ... ، ... في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 
 : ق ٧٦لسنة ... ن رقم المرفوع من أولهما في الطع

- .............  
 ..........المقيم 

 .أحمد الصاوي المحامي / حضر عنه األستاذ 
 ضــــد 

١- .......... 

 .........المقيم 
٢-  ........... 

 ..........المقيم 
٣- ........... 

٤- ........... 

 .........المقيمين 



 ١٥

 .ر عامر المحامي أبو النص/ حضر عن المطعون ضده األول كل من األستاذ 
 .أحمد حجازي المحامي / واألستاذ 
 .أحمد عبد الوارث المحامي / واألستاذ 

 الوقائع 

 طعـــن بطرـيــق اـلــنقض ـفــي حكـــم محكمـــة اســـتئناف طنطـــا الصـــادر ٢١/١١/٢٠٠٦ـفــي ـيــوم  
 – ق ٥٦لســــنة ... ، ...  ق ، ٥٥لســــنة ... ، ...  فــــي االســــتئنافات أرقــــام ٢٩/٩/٢٠٠٦بتــــاريخ 

 . طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيهوذلك بصحيفة
 .وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة  
 . أعلن المطعون ضده األول بصحيفة الطعن ٢/٦/٢٠٠٧وفي  
 . أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى األخير بصحيفة الطعن ٧/١٢/٢٠٠٦ ، ٢وفي  
 .المطعون ضده األول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن  أودع ٤/٦/٢٠٠٧وفي  
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقضه 
 عـــرض الطعـــن علـــي المحكمـــة فـــي غرفـــة مشـــورة فـــرأت أنـــه جـــدير ١٧/١/٢٠٠٨وبجلســـة  

هــذه الــدائرة علــي مــا هــو  وبهــا ســمعت الــدعوى أمــام ١٨/١٢/٢٠٠٨بــالنظر فحــددت لنظــره جلســة 
مبين بمحضـر الجلسـة حيـث صـمم محـامي الطـاعن والمطعـون ضـده أوال والنيابـة كـل علـي مـا جـاء 

 . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم –بمذكراته 
 : ق ٧٦لسنة ... المرفوع من ثانيهما في الطعن رقم 

٢        ............ -١-...........  
 ................المقيمين 

 مصطفي البربري المحامي / حضر عنهم األستاذ 
 ضــد 

١-  .......... 

 ........ المقيم 
٢-  ......... 

 ........ المقيم 
 .أبو النصر عامر المحامي / حضر عن المطعون ضده األول كل من األستاذ 

 .أحمد شريف الريف المحامي / واألستاذ 
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 .حسن حجازي المحامي / واألستاذ 
 .أحمد عبد الوارث المحامي / ذ واألستا

 الوقائع 

 . طعن بطريق النقض ٢٥/١١/٢٠٠٦في يوم  
 .وفي ذات اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة 

 . أعلن المطعون ضده األول بصحيفة الطعن ٢/٦/٢٠٠٧وفي  
 . أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن ١١/١٢/٢٠٠٦وفي  
 . ضده األول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن  أودع المطعون٤/٦/٢٠٠٧وفي  
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقضه 

 : ق ٧٦لسنة ... المرفوع من ثالثهما في الطعن رقم 

- ............     
 ................المقيمين 

  مصطفي البربري المحامي/ حضر عنه األستاذ 
 ضــد 

١-  .......... 

 ........ المقيم 
٢-  ......... 

 ........ المقيم 
٣-  ......... 

 ........ المقيم 
٤-  ......... 

 ........ المقيم 
٥-  ......... 

 ........ المقيم 
 .أبو النصر عامر المحامي / حضر عن المطعون ضده األول كل من األستاذ 

 .أحمد شريف الريف المحامي / واألستاذ 
 .حسن حجازي المحامي / ستاذ واأل
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 .أحمد عبد الوارث المحامي / واألستاذ 
 الوقائع 

 . طعن بطريق النقض ٢٥/١١/٢٠٠٦في يوم  
 .وفي ذات اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة 

 . أعلن المطعون ضده األول بصحيفة الطعن ٢/٦/٢٠٠٧وفي  
 حتـى األخيـر بصـحيفة الطعـن  أعلن المطعون ضـدهم مـن الثـاني١٢/١٢/٢٠٠٦، ١١وفي  
 . أودع المطعون ضده األول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ٤/٦/٢٠٠٧وفي  
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقضه 

 المحكمة 

ادر الســيد نــ/ بعــد اإلطــالع علــي األوراق وســماع التقريــر الــذي تــاله الســيد القاضــي المقــرر  
 .والمرافعة وبعد المداولة " نائب رئيس المحكمة "

 .حيث إن الطعون الثالثة استوفت أوضاعها الشكلية  
 تتحصل فـي أن – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق –وحيث إن الوقائع  

 مـدني طنطـا ٢٠٠٤لسـنة ... ، ... المطعون ضده األول في الطعون الثالثـة أقـام الـدعويين رقمـي 
 ق بطـلــب الحـكــم بثـبــوت علمهـــم ٧٦لســـنة ... ، ... االبتدائـيــة عـلــي الطـــاعنين ـفــي الطعـنــين رقـمــي 

 ق وقـت شـرائهم األرض محـل ٧٦لسـنة ... بالوعد البيـع الصـادر إليـه مـن الطـاعن فـي الطعـن رقـم 
عـن رقـم ذلك الوعد وبقصد اإلضرار به ، وبعد أن ضمت المحكمة الـدعويين تـدخل الطـاعن فـي الط

 ق ودفـــع بعـــدم جـــواز إثبـــات الوعـــد بـــالبيع بغيـــر الكتابـــة ، حكمـــت المحكمـــة بـــرفض ٧٦لســـنة ... 
 ق بصـــدور وعـــد ٧٦لســـنة ... ، ... موضـــوع الـتــدخل وبثـبــوت عـلــم الطـــاعنين ـفــي الطعـنــين رقمـــي 

 ق للمطعون ضده األول عن قطعـة األرض المبينـة ٧٦لسنة ... بالبيع من الطاعن في الطعن رقم 
تي الـــدعويين لقـــاء ثمـــن مقـــداره أربعـــة أالف جنيـــه للقيـــراط الواحـــد ، أســـتأنف الطاعنـــان فـــي بصـــحيف

 ق طنطـا ، واسـتأنفه الطـاعن ٥٥لسـنة ...  ق هـذا الحكـم باالسـتئناف رقـم ٧٦لسنة ... الطعن رقم 
كمـا اسـتأنفه الطـاعن فـي الطعـن . ق ٥٥لسـنة ...  ق باالستئناف رقـم ٧٦لسنة ... في الطعن رقم 

 ق وبعد أن ضمت المحكمة االسـتئنافات الـثالث ٥٥لسنة ...  ق باالستئناف رقم ٧٦لسنة .. .رقم 
أقــام المطعــون ضــده األول اســتئنافا عرفيــا طلــب فيــه تعــديل الحكــم المســتأنف بإضــافة ثبــوت قصــد 
المحكوم ضدهم األضرار به ، قضت المحكمة برفض استئنافات المحكوم ضدهم وأجابت المطعون 

 ق ٧٦لسنة ... طعن الخصم المتدخل في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم . ه ضده إلي طلب
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 ق ، كمـــا طعـــن علـيــه ٧٦لســـنة ... وطعـــن علـيــه المحكـــوم ضـــدهما الـثــاني والثاـلــث ـبــالطعن رـقــم . 
 ق ، وـقــدمت النياـبــة مـــذكرتين أـيــدت فيهمـــا اـلــرأي ٧٦لســـنة ... المحكـــوم ضـــده األول ـبــالطعن رـقــم 

طعون الثالثة علي هذه المحكمة في غرفـة مشـورة فـأمرت بضـمها وحـددت بنقض الحكم وعرضت ال
 .جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها 

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لها من تلقاء نفسها إثارة األسباب المتعلقـة  
طعـن متـى تـوافرت بالنظام العام ولو لـم يسـبق التمسـك بهـا أمـام محكمـة الموضـوع أو فـي صـحيفة ال

عناصــر الفصــل فيهــا مــن الوقــائع واألوراق التــي ســبق طرحهــا علــي محكمــة الموضــوع ووردت هــذه 
"  مـن قـانون المرافعـات علـي أنـه ١٩٣األسباب علي الجزء المطعون فيـه ، وكـان الـنص فـي المـادة 

ه إذا أغفـلـت المحكمــة الحكــم ـفـي بعــض الطلـبـات الموضــوعية جــاز لصــاحب الشــأن أن يعـلـن خصــم
بصــحيفة للحضــور أمامهــا لنظــر هــذا الطـلـب والحكــم فـيـه ، وكــان مــن المـقـرر أن مـنـاط انطـبـاق هــذا 
ٕالنص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصـل فيـه عـن سـهو أو خطـأ ولـيس عـن بينـة وادراك وأن حجيـة 
الحكــم تثبــت لمنطوقــه ومــا ارتــبط بــه مــن األســباب ارتباطــا وثيقــا وال تنصــرف إال إـلـي مــا فصــل فيــه 

حة أو ضمنا وكان محال لبحثه ومطروحا بين الخصوم وكان مـن المقـرر أيضـا بـأن األصـل ال صرا
جناح علي من يستعمل حقا استعماال مشروعا فال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضـرر بغيـره 
علي نحو ما نصت عليـه المـادة الرابعـة مـن القـانون المـدني ، ومـا أوردتـه المـادة التاليـة لهـا مـن قيـد 

 متمــثال فــي أحــد معــايير ثالثــة يجمــع – إعمــاال لنظريــة إســاءة اســتعمال الحــق –لــي هــذا األصــل ع
بينها ضابط مشترك هو نية اإلضرار سواء في صورة تعمـد اإلسـاءة إلـي الغيـر دون نفـع يعـود علـي 
صــاحب الحــق ـفـي اســتعماله أو ـفـي صــورة اســتهانة بمــا يحـيـق ـبـذلك الغـيـر مــن ضــرر جســيم تحقيـقـا 

 يجنـيـه صــاحب الحــق بحـيـث ال يكــاد يلحـقـه ضــرر مــن االســتغناء عـنـه األمــر اـلـذي ـيـربط لنـفـع يســير
بين نظرية إساءة استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطـأ وينـأى بهـا عـن مجـرد 

لمــا كــان ذلــك ، وكانــت الطلبــات فــي الــدعوى أمــام محكمــة الدرجــة األولــي هــي . اعتبــارات الشــفقة 
 ق بالوعـد بـالبيع الصـادر مـن الطـاعن ٧٦لسـنة ... ، ... الطـاعنين فـي الطعنـين رقمـي ثبوت علم 

 ق للمطعـــون ضـــده األول وقـــت شـــرائهم األرض محـــل الوعـــد بقصـــد ٧٦لســـنة ... فـــي الطعـــن رقـــم 
اإلضرار به وكان البين من أسباب الحكم االبتـدائي انـه قصـر بحثـه علـي الشـق األول مـن الطلبـات 

ن بالوعـد بـالبيع وهـو مـا خصـلت منـه المحكمـة فـي قضـائها دون أن تتطـرق إلـي بثبوت علم الطاعني
أن شـــراء األرض محـــل الوعـــد كـــان بقصـــد اإلضـــرار بـــالمطعون ضـــده األول أو أن مصـــلحتهم فـــي 
الشــراء ال تتناســب مــع مــا حــاق ـبـالمطعون ضــده األول مــن ضــرر وهــو مــا خــال الحكــم ـفـي بحـثـه أو 
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ـنـه ال يجــوز الطعــن فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة ٕالفصــل فـيـه ، واذ كــان مــن المقــرر أ
بســبب إغفــال الفصــل فــي ذلــك الطلــب الــذي لــم يقــض فيــه ومــن ثــم يبقــي علــي أصــله معلقــا أمامهــا 

 ال الطعن في –ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلي المحكمة االبتدائية لتستكمل الفصل فيه 
 فـيـه هــذا النظــر وقضــي ـفـي موضــوع االســتئناف الفرعــي ٕحكمهــا ـبـذلك ، واذ خــالف الحكــم المطعــون

بدال من القضاء بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف الثابت باألوراق وساقه ذلـك إلـي الخطـأ فـي تطبيـق 
 .القانون بما يوجب نقضه 

 ق بالســبب األول مــن ٧٦لســنة ... وحيــث إن ممــا ينعــاه كــل مــن الطــاعن فــي الطعــن رقــم  
 ق علــي الحكــم المطعــون فيــه القصــور فــي ٧٦لســنة ...  الطعــن رقــم أســباب الطعــن والطــاعن فــي

التسبيب حين أيـد الحكـم االبتـدائي فيمـا ذهـب إليـه مـن وجـود مـانع أدبـي لـدي المطعـون ضـده األول 
حال دون حصوله علي دليل كتابي إلثبـات الوعـد بـالبيع الصـادر لـه مـن الطـاعن فـي الطعـن األول 

عي للواعد وما درج عليه في معامالته السابقة سواء مع الموعود لـه استنادا منه إلي الوضع االجتما
أو آخرين من شفوية االتفاق علي الوعـد دون أن يبـين الظـروف التـي أحاطـت بإصـدار الوعـد والتـي 
جعلت من هذه االعتبارات غير الكافية لقيام المانع األدبي سببا في عدم الحصول علي دليل كتابي 

 .ضه مما يعيبه ويستوجب نق
 ٕوحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وان كان تقدير المانع من الحصول علي دليل كتابي  

 مـن األمـور الواقعيـة التـي يسـتقل بهـا قاضـي الموضـوع – وعلي ما جري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –
إال أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعـون فيـه قـد 
أيد الحكم االبتدائي فيما خلص إليه من وجود مانع أدبي لدي المطعون ضده األول حـال بينـه وبـين 
حصــوله عـلــي دلـيــل كتــابي ـمــن الواعـــد ـلــه بــالبيع اســـتنادا مـنــه إـلــي الوضــع االجتـمــاعي للواعـــد وـمــا 
تعــارف عنــه فــي معامالتــه الســابقة ســواء مــع الموعــود لــه أو غيــره ممــن ســبق لهــم الشــراء منــه مــن 

فوية في إصدار الوعد ثم الوفاء بـه وكانـت هـذه االعتبـارات ال تكفـي بمجردهـا لقيـام المـانع األدبـي ش
سـيما وأنـه لـم يـبـين الظـروف التـي أحاطـت بإصــدار الوعـد وجعلـت مـن هــذه االعتبـارات مبـررا يحــول 
دون الحصــول عـلـي دلـيـل كـتـابي ممــا يعـيـب الحكــم القصــور ويوجــب نقضــه دون حاجــة لبحــث ـبـاقي 

 .ب الطعون الثالثة أسبا
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 لذلك 

نقضــت المحكمــة الحكــم المطعــون فـيـه وأحاـلـت القضــية إـلـي محكمــة اســتئناف طنطــا وألزمــت  
 المطعون ضده األول في الطعون الثالثة المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر   
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     توفيق محمد حواش 
 محام بالنقض 

 
 محكمة النقض
 الدائرة المدنية 

 صحيفة طعن بالنقض 
 

 مـــــن ٢٥/١٠/١٩٩٧أودعـــــت هـــــذه الصـــــحيفة قلـــــم كتـــــاب محكمـــــة الـــــنقض فـــــي يـــــوم الســـــبت الموافـــــق  
بموجـــب التوكـيــل / ..... توفـيــق محـمــد حـــواش المحـــامي ـلــدي محكـمــة الــنقض بصـــفته وـكــيال عـــن الســـيد /األســتاذ

ومحـلــــــه المخـتــــــار مكـتــــــب .......  أول المحـلــــــة الكـبــــــرى النمـــــــوذجي والمـقــــــيم ١٩٩٦لســـــــنة ... الرســـــــمي العـــــــام 
  شارع قصر النيل القاهرة ٣٧توفيق محمد حواش المحامي /األستاذ

 )طاعن ومستأنف أصال      (

 ضـــد 

 بصفته ................. / السيد  -١
 )مطعون ضدهما     (     بصفته ................. / السيد  -٢

  القاهرة – مبني مجمع التحرير –بهيئة قضايا الدولة ويعلنان 
 فــي االســتئناف رقــم ٢٧/٨/١٩٩٧وذـلـك طعنــا فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة بجلســة 

 قضي منطوقه  ق و١١٤لسنة .... 
  حكمت المحكمة

 بقبول االستئناف شكال : أوال 
 .وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف : ثانيا 

ك .  م ١٩٤لسنة ....  في الدعوى رقم ٢٦/١/١٩٩٧وكان حكم محكمة الدرجة األولي الصادر بجلسة 
 .المدعي المصروفات ٕجنوب القاهرة قد قضي برفض الدعوى والزام 

 .. )الوقائع (.. 
 –بصــفتيهما .... ووزيــر ... أقــام الطــاعن دعــواه االبتدائيــة أمــام محكمــة جنــوب القــاهرة ضــد وزيــر  -

 بغـيـة الحكــم بإلزامهمــا متضــامنين ـبـأن يؤدـيـا ـلـه تعويضــا مادـيـا وأدبـيـا بســبب مــا –المطعــون ضــدهما 
الســجون والمعــتقالت الـتـي كاـنـت تحــت إشــرافهما لقـيـه مــن تعــذيب عـلـي أـيـدي تابعيهمــا أـبـان اعتقاـلـه ب

 إلـي أخـر أكتـوبر عـام ٦/٩/١٩٦٥ ثـم مـن ١٩٥٧ إلـي ١٩٥٤وذلك عن فترتي االعتقال من فبراير 
 وقدمت جهة اإلدارة أوامر اعتقال الطاعن عن المدد المشار إليها أنفـا وقـد أحالـت محكمـة - ١٩٦٨

ستشــــهد الطــــاعن بشــــاهدين اتفـقـــا عـلـــي وـقـــوع الدرجــــة األوـلـــي اـلـــدعوى للتحقـيـــق إلثـبـــات عناصــــرها فا
التعــذيب فــي ســجني طــره والســجن الحربــي غيــر أنهمــا اختلفــا فــي تــاريخ تواجــد الطــاعن فــي كــل مــن 
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 -السجنين مع كل من الشاهدين وقد اسـتندت المحكمـة االبتدائيـة إلـي هـذا الخـالف لتـرفض الـدعوى 
 سماع شهود آخرين ممن عاصروا التعـذيب وقد جارتها لذات األسباب المحكمة االستئنافية التي أبت

 . ومن ثم كان حكمها بتأييد الرفض -أو إعادة سماع ذات الشهود وفقا لطلبات الطاعن 

 :ولما كان هذا القضاء غير سديد ومخالف للواقع والقانون فإن الطاعن يطعن فيه لألسباب اآلتية  -

طـعـون فيـه أن الطــاعن اعتقـل ـفـي الـزمن بســبب فكـرة وـلـم  أن الثابـت بـأوراق اـلـدعوى التـي أثبتـهـا الحكـم الم-:أوال 
 ممــا يقطــع أن –يقــدم لمحاكمــة أو يثبــت أنــه مــن كــان مــن المشــتبه فــيهم أو مــن الخطــرين علــي األمــن 

 وذلك وفقا لما جرت عليه أحكام الـنقض بـأن مجـرد حرمـان إنسـان مـن –االعتقال لم يكن لسبب صحيح 
 .نة للمعتقل بدون وجه حق ٕحريته بدون حق هو في ذاته تعذيب واها

 وهو اإلصـرار بـإيالم المعتقـل نفسـيا وجسـديا وكـال الضـررين بسـبب –ولما كان التعذيب ثابتا وبيقين  -
االعتقــال وتكــون عالقــة الســببية قائمــة دون عنــاء بحثهــا فــإن عناصــر اـلـدعوى تكــون متحققــة لمجــرد 

تئنافية مســايرة ـفـي ذـلـك محكمــة  وهــو مــا ـلـم تبحثــه المحكمــة االســ-اعتـقـال الطــاعن ـبـدون وجــه حــق 
الدرجــة األولــي وقــد خلــت األســباب مــن هــذا البحــث فجــاء الحكــم المطعــون فيــه قاصــرا ومعيبــا حريــا 

 .بنقضه 

 وأن الشـاهدين – أن شاهدي الطاعن في مقام الشهادة أكدا علي وقوع التعذيب وهو القصد من الشـهادة -: ثانيا 
 ولـــم ـيـــدفع الحاضــــر عـــن الحكوـمـــة أـمـــام –ل فيهـمـــا الطــــاعن كانـــا معتقـلـــين بـــذات الســــجنين اـلـــذين اعتقـــ

المحكمتــين االبتدائيــة واالســتئنافين بمــا يشــكك فــي وجــود الشــاهدين مــع الطــاعن فــي ســجنه معهمــا ولكــن 
 أي منذ أكثر من خمسين عامـا ١٩٥٤طول العهد بسنوات االعتقال حيث كان في المرة األولي في عام 

نذ أكثر من ثالثين عاما مما يجوز معه الخطأ في التواريخ والخطأ فـي  أي م١٩٦٥ والمرة الثانية عام –
 ممـا ال يجـوز –ذكر اليوم والسنة والشـهر بدقـة لكبـر سـن الشـاهدين وبعـد الـزمن بـين الحاضـر والماضـي 

 خاصـــة وأن التعـــذيب ال ينســـي وأن كـــان الـتــاريخ يمكـــن أن يـتــداخل ـفــي غـيــره مـــن –معـــه إغـفــال واقعهـــا 
 وكلهــا كانــت أيــام تحــس وظلــم ولهــذا كــان اســتنتاج المحكمتــين اســتنتاجا فاســدا فــي –ة التــواريخ المشــابه

استخالصـــهما للشـــهادة ممـــا يعيـــب حكمهـــا بالقصـــور والفســـاد ذـلــك أن الشـــهادة وأن كانـــت مـــن اطالقـــات 
 وهــذا مخــالف –ٕمحكـمـة الموضــوع وانـمـا ذـلـك مشــروط باالســتنتاج الســائغ واالســتخالص المنطـقـي للوـقـائع 

لحـكـم المطعــون فـيـه اـلـذي قضــي بتأيـيـد الحـكـم المســتأنف دون أن يـبـين أســباب رفضــه بتعـلـيالت ألســباب ا
 .سائغة 

 أشــاحت المحكمــة االســتئنافية عــن طـلـب الطــاعن ســماع شــهود آخــرين أو إعــادة ســماع شــهادة الشــاهدين -:ثالـثـا 
لتخـلـي عــن بحــث  وا– لكنهــا عزـفـت عــن ذـلـك ممــا يعــد إخــالال بحــق اـلـدفاع –للتثـبـت مــن حقيـقـة الشــهادة 

 وانه سمع شـهوده مـرة أخـري أو سـماع شـهود جـدد لتغيـر وجـه الحـق فـي – وهو جوهري –دفاع الطاعن 
 .الدعوى لكنها لم تفعل فجاء حكمها الطعين معيبا خاطئا حريا بنقضه لهذا السبب أيضا 
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 بناء عليه 
 يلتمس الطاعن الحكم له 

 بقبول هذا الطعن شكال : أوال 
ٕلموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالته إلي محكمة استئناف القاهرة للحكم فيه مجددا مـن دائـرة وفي ا: ثانيا 

 . مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي –مغايرة 
 واهللا المستعان وهو خير الحاكمين 

 وكيل الطاعن 
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 من الرحيم بسم اهللا الرح
 محكمة النقض
 الدائرة المدنية

 المدنية)  أ (دائرة الثالثاء 
 باسم الشعب 

 نائب رئيس المحكمة    عبد العال السمان / برئاسة السيد المستشار 

 مصطفي مرزوق  ،  جرجس عدلي /  وعضوية السادة المستشارين 

 حازم شوقي  ،   محمد منصور /      

 نواب رئيس المحكمة

 .أحمد محمود موافي /  رئيس النيابة السيد وبحضور
 .أحمد مصطفي النقيب / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
 . م٢٠١١ من أبريل سنة ٥ هـ الموافق ١٤٣٢ من جمادى األولي سنة ٢في يوم الثالثاء 

 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٦٧لسنة ...  المحكمة برقم في الطعن المقيد في جدول
 المرفوع من 

- ................  
 .............المقيم 

توفـيـق محـمـد حــواش /ثابـت حســن المحــامي عــن األســتاذ / محـمـد هاشــم المحــامي واألســتاذ / حضـر عـنـه األســتاذ 
 .المحامي 

 ضــد 

 بصفته ........... وزير  -١
 بصفته ........... وزير  -٢

  القاهرة – مجمع التحرير – بهيئة قضايا الدولة وموطنهما القانوني
 .صالح خطاب المستشار نائب الدولة / حضر عنهما األستاذ 

 "الوقائع " 

 طعــــن بطريــــق الــــنقض فــــي حكــــم محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة الصــــادر بتــــاريخ ٢٥/١٠/١٩٩٧فــــي يــــوم 
اعن الحكــم بقـبـول الطعــن  وذـلـك بصــحيفة طـلـب فيهــا الطــ– ق ١١٤لســنة ...  ـفـي االســتئناف رـقـم ٢٧/٨/١٩٩٧

ٕشــكال ـفـي الموضــوع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه واحاـلـة القضــية إـلـي محكـمـة اســتئناف الـقـاهرة وذـلـك للفصــل فيـهـا 
 .من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف واألتعاب 

 .وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة 
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 . أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ١٤/١١/١٩٩٧وفي 
 . أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن ١٠/١١/١٩٩٧وفي 

 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقضه 
 عــرض الطعــن علــي المحكمــة فــي غرفــة مشــورة فــرأت أنــه جــدير بــالنظر فحــددت لنظـــره ٥/١٠/٢٠١٠وبجلســة 

لدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسـة حيـث صـمم كـل مـن  وبها سمعت ا١/٣/٢٠١١جلسة 
 والمحكمــة أرجــأت إصــدار الحكــم إلــي –محــامي الطــاعن والمطعــون ضــدهما والنيابــة كــل عـلـي مــا جــاء بمذكرتــه 

 .جلسة اليوم 
 المحكمة 

نائــب "  منصــور محمــد/ بعــد اإلطــالع عـلـي األوراق وســماع التقريــر اـلـذي تــاله الســيد المستشــار المقــرر  
 .والمرافعة وبعد المداولة " رئيس المحكمة 

 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصــل ـفـي أن الطــاعن – عـلـي مــا يبــين مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر األوراق –وحـيـث إن الوـقـائع 

االبتدائيــة بطلــب  مــدني محكمــة جنــوب القــاهرة ١٩٩٦لســنة ... أقــام عـلـي المطعــون ضــدهما بصــفتيهما اـلـدعوى 
ًالحكــم بإلزامهمــا متضــامنين ـبـأن يؤدـيـا ـلـه مبلغــا قــدره ثالثماـئـة أـلـف جنـيـه تعويضــا عــن األضــرار المادـيـة واألدبيــة 

 ٦/٩/١٩٦٥ ـثـم مــن ١٩٥٧ حـتـى ١٩٥٤الـتـي حاـقـت ـبـه مــن جــراء تعذيـبـه ذـلـك أـنـه اعتـقـل ـفـي الفـتـرة ـمـن فبراـيـر 
ســجن مزرعــة طــره والســجن الحرـبـي وأـبـو زعـبـل فأصــابته  حـيـث عــذب أثـنـاء فـتـرة اعتقاـلـه ـفـي ١٩٦٨حـتـى أكـتـوبر 

أضــرار يـقـدر التعــويض الجــابر لهــا ـبـالمبلغ المــدعي ـبـه فأـقـام اـلـدعوى ومحكمــة أول درجــة بعــد أن أحاـلـت اـلـدعوى 
 ٢٧/٨/١٩٩٧وبتــاريخ .  ق القــاهرة ١١٤لســنة ... للتحقيــق قضــت برفضــها بحكــم اســتأنفه الطــاعن باالســتئناف 

طعــن الطــاعن ـفـي هــذا الحكــم بطرـيـق اـلـنقض وأودعــت النياـبـة مــذكرة أـبـدت فيهــا اـلـرأي  . قضــت المحكمــة بالتأيـيـد
 .بنقضه ، عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها 

 وفـي وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيـه القصـور فـي التسـبيب والفسـاد فـي االسـتدالل 
بيــان ذـلــك يقــول إن الحـكــم المطعــون فـيــه أقــام قضـــاءه بــرفض اـلــدعوى تأسيســا عـلــي أن شــاهديه ـقــد تناقضــا ـفــي 
شــهادتيهما فـلـم يطمــئن لهــا فــي حــين أن البــين مــن شــهادة شــاهدي الطــاعن بأنهمــا كانــا معــه فــي محبســه وشــاهدا 

اهدين وبعـد الـزمن بـين الحاضـر والماضـي ٕتعذيبه وان كانا قد اختلفا في تـاريخ اعتقالـه ومدتـه بدقـة لكبـر سـن الشـ
 .إال أن ذلك ال ينفي ما اتفقا عليه في شهادتيهما من تعذيبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

 أن تقــدير – وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –وحـيـث إن هــذا النعــي ـفـي محـلـه ذـلـك أن المـقـرر  
و ممـا يسـتقل بـه قاضـي الموضـوع دون معقـب عليـه ـمـن أقـوال الشـهود واسـتخالص مـا تقتنـع بـه المحكمـة منهـا هــ

محكمــة اـلـنقض طالمــا كــان استخالصــه ســائغا وال خــروج فـيـه عــن مــدلول أـقـوالهم ومؤدـيـا إـلـي النتيجــة الـتـي انتهــي 
إليهــا كمــا أنــه ال يشــترط فــي شــهادة الشــاهد التــي يعــول عليهــا فــي حكمــه أن تكــون واردة علــي الواقعــة المطلــوب 

صيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمـة لمـا إثباتها بجميع تفا
كان البين من أقوال الشاهد األول من شاهدي الطاعن أنه كان معتقال مع الطاعن فـي غضـون شـهر سـبتمبر أو 
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 الثـاني أنـه كـان معـتقال  في السجن الحربي وأنه شاهد واقعة تعذيبه وضربه بينما شـهد الشـاهد١٩٩٥أكتوبر عام 
 ظــل مـعـه ثالـثـة أو أربـعـة أشــهر ـثـم ـتـم ترحيـلـه للســجن ١٩٩٦ـمـع الطــاعن ـفـي ســجن طــره ـفـي شــهر ســبتمبر عــام 

الحربي بعد ذلك وعاد مرة أخري لسجن طره بعد حوالي سبعة شهور وعلم منـه بتعرضـه للتعـذيب وكـان البـين مـن 
 قـاموا بتعـذيب الطـاعن فـي خـالل فترتـي اعتقالـه وسـجنه هاتين الشـهادتين أن تـابعي المطعـون ضـدهما بصـفتيهما

ٕواذ خــالف الحكــم االبتــدائي المؤـيــد بــالحكم المطعــون فيــه ـمــا أثبتــه شــاهدي الطــاعن وأـقــام قضــاءه بــرفض دعـــواه 
تأسيسا علي عدم اطمئنانه لشهادة شـاهديه لتناقضـهما بشـأن فتـرة اعتقالـه وتعرضـه للتعـذيب فإنـه يكـون قـد خـالف 

وراق وال ينـال مـن ذلـك تنـاقض الشـاهدين بشـأن فتـرة اعتقـال الطـاعن ذلـك أنـه ال يشـترط فـي شـهادة الثابت فـي األ
الشاهد أن تكون واردة علي الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون مـن شـأنها أن تـؤدي إلـي 

المطروحــة األمــر اـلـذي يكــون معــه الحقيـقـة فيهــا كمــا أن فـتـرة اعتقــال الطــاعن ـلـم تكــن محــال إلثبــات ـفـي اـلـدعوى 
الحـكـم المطـعـون فـيـه فضــال عــن مخالفـتـه الثاـبـت ـفـي األوراق فإـنـه يـكـون مشــوبا بالفســاد ـفـي االســتدالل مـمـا حجـبـه 
عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن ما لحقه مـن ضـرر نتيجـة تعذيبـه بمـا يعيـب الحكـم ويسـتوجب نقضـه لهـذا السـبب 

 .دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 
 ـــــكلذل

نقضــت المحكمــة الحكــم المطعــون فيــه وأحالــت القضــية إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة وألزمــت المطعــون  
 .ضدهما بصفتيهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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                مكتب 
 جابر  جاد نصار .         د

 ل�ستشارات القانونية والمحاماة 

 محكمة النقض 

 الدائرة المدنية والتجارية 

 صحيفة طعن بالنقض 

 
شــهر أغســطس أودعــت هــذه الصــحيفة بقـلـم كـتـاب محكمــة اـلـنقض ـفـي عشــرون المواـفـق مــن  
 . ق ٧٩لسنة ....  وقيدت تحت رقم ٢٠٠٩

 المحـــامي ـبــالنقض واإلدارـيــة العلـيــا المقـبــول أمـــام –جـــابر جـــاد الحـــق نصـــار / ـمــن اـلــدكتور 
......... بصـــفته الممثـــل القـــانوني لشـــركة / ...... محكمـــة الـــنقض والموكـــل عـــن الطـــاعن الســـيد 

 توثيق ... لسنة ...  الرسمي العام رقم وذلك بموجب التوكيل............... والكائن مقرها 
 ضـــد

 ..................وعنوانه ........... الممثل القانوني ورئيس مجلس اإلدارة التحاد / السيد 
 مــدني والصــادر ٢٨وذلــك طعنــا علــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة الــدائرة  
 ق والـــذي قضـــي فـــي منطوقـــه بــــ ١٢لســـنة .... و ....  باالســـتئنافين رقمـــي ٢٤/٦/٢٠٠٩بجلســـة 

حكمت المحكمـة بقبـول االسـتئنافين شـكال وفـي الموضـوع برفضـهما وتأييـد الحكـم المطعـون وألزمـت "
 .كل مستأنف بصفته بمصاريف استئنافه ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 علـيــه ـبــالنقض ولمــا ـكــان هــذا الحـكــم لــم يـلــق قبــوال ـلــدي الطــاعن بصـــفته فإنــه يـقــوم بــالطعن 
 :بموجب الطعن الماثل 

 واقعات النزاع : ًأوال 
إلنشــاء مشــروع . بـنـاء عـلـي مناقصــة محــدودة أعلـنـت بالصــحف ـمـن المطعــون ضــده بصــفته  

 . بأرض الجمعيات ٣٧علي جزء من القطعة 
وقــد رســت هــذه المناقصــة علــي الشــركة التــي يمثلهــا الطــاعن وقــد اتفــق بالعقــد المحــرر فــي 

 : األتي  علي٨/١/١٩٩٦
ًموضوع هذا العقد هو إنشاء قرية لعدد خمسة عشر شاليها مكونا من خمسة وأربعون : البند الثالث  ً 

 .وحدة وفقا للرسومات والتصميمات الهندسية بكراسة الشروط وعقد االتفاق 
 مة اتفق الطرفان علي أن القيمة اإلجمالية لتنفيذ األعمال موضوع العقد بعد خصم قي:البند الرابع 
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 جنيــــه مليــــون وثمانمائــــة واحــــد ١٨٨١٨١٨الشــــاليهات الســــبعة المســــتبعدة هــــو مبلــــغ وقــــدره 
 وأن المحاســـبة تكـــون علـــي أســـاس الكميـــات –وثمـــانون ألـــف وثمانمائـــة ثمانيـــة عشـــر جنيـــه 

 . وبشرط موافقة استشاري المشروع واالتحاد بذلك -المنفذة من واقع كشف حصر معتمد 
األعمــال الموضــحة بالعـقـد وكراســة الشــروط والمواصــفات خــالل ســنة تـبـدأ ـيـتم تنفـيـذ : البـنـد الســادس 

ًمـن تـاريخ تسـليم الموقـع خالـيـا مـن الموانـع ومحـدد بالحداـئـد لقطعـة األرض ككـل ولكـل شــاليه 
ًعـلـي حــده بموجــب محضــر تســليم كـتـابي موـقـع مــن طرـفـي العقــد مــع منحــه أرـبـع عشــر يومــا 

 .إضافية لتجهيز الموقع 
مــن قيمــة العقــد وقبــل التوقيــع % ٥م الطــرف الثــاني والطــاعن بســداد تــأمين قــدره لــزي: البنــد الســابع 
  .عليه

دفعــة % ١٠ـيـتم ســداد قيمــة هــذا العـقـد عـلـي دفعــات منهــا وـفـي البـنـد الراـبـع والعشــرين ـنـص عـلـي أن 
 جنيه مائه ثمانية وثمـانون ١٨٨١٨١مقدمة من القيمة المستحقة عليها لتنفيذ المشروع بواقع 

 واحـــد وثمـــان جنيهـــا تســـدد عنـــد التوقيـــع علـــي العقـــد مـــع قيـــام الشـــركة الطاعنـــة ألـــف ومائـــه
بإصــدار خطـــاب ضـــمان بنـكــي بــذات القيـمــة غـيــر قاـبــل لإللغــاء وســـاري المفـعــول لـمــدة عـــام 

 .تاريخ االنتهاء من المشروع(
من القيمة المقررة لألعمال التي تمت فعال وتكون مطابقة % ٩٥ا يصرف للطرف الثاني كم 

ً والمواصفات وفقـا للمستخلصـات المقدمـة والمعتمـدة مـن استشـاري المشـروع واالتحـاد للشروط
 يوم من تقديم الملف وكذا دفاتر الحصر علي أن تكون موقعة من الطـرف الثـاني ١٥خالل 

ًوالمهندس االستشاري للمشروع واالتحاد معا والمقيمـين بـالموقع وأي تـأخير ) المطعون ضده(
  .يضاف إلي مدة التنفيذ

كما نص بأنه بعد تسليم األعمال مؤقتا يقوم الطرف األول المطعـون ضـده بتحريـر الكشـوف  
الختاميـــة بقيمـــة األعمـــال التـــي تمـــت فعـــال ويصـــرف للطـــرف الثـــاني عقـــب ذلـــك مباشـــرة مـــا 
يستحقه بعد خصم أية مبالغ تكون مستحقة عليه ويعتبر عقد التسليم نهائيا بعد مدة الضمان 

رف الثاني المحضر الرسمي الدال علي ذلك يسوى الحسـاب النهـائي ويـدفع السنة وتقديم الط
 .للطرف الثاني باقي حسابه 

فــي حاـلـة إضــافة أعمــال أخــري غيــر واردة بالعقــد أو فــي حالــة ) ٢( ف ٣٥وـنـص فــي البـنـد 
 التعديل الجزئي للمواصفات البند بالحذف أو اإلضافة حال يتفق علي تنفيذها بعد تحديد تكلفـة البنـد

 أرباح باإلضافة للضرائب والتأمينات علي أن % ٥مصاريف إدارية ونسبة % ١٠ٕواضافة نسبة 
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 .تعتمد التكلفة من االستشاري 
 بإصدار المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذيـة الصـادرة ٨٣ لسنة ٩ويعتبر أحكام القانون 

ســري أحكامـه فيـمـا لـم ـيـرد بشــأنه  جــزءا ال يتجـزأ ـمـن العقـد وت٨٣ لسـنة ١٥٧بقـرار وزـيـر الماليـة رـقـم 
 .نص خاص به 

 وعلـــي ضـــوء اللجنـــة ١/١١/١٩٩٧وبـــالرجوع إلـــي محضـــر التســـليم االبتـــدائي للمشـــروع فـــي 
 المشكلة الستالمه وهم 

 .مأموري االتحاد السابق والحالي  -١
 .أمين صندوق االتحاد السابق  -٢
 .ممثل المهندس االستشاري للمشروع ومقاول المشروع  -٣
 ) .المالك(نتفعين اثنين من الم -٤

وجدت أن بنود األعمال قد تم تنفيذها علي أكمـل وجـه وبصـورة وقد جاء في التقرير صراحة 
ًجيدة وال مانع من استالم العملية استالما ابتدائيا بعد االنتهاء من المالحظات اآلتية وهي ً 

ي الـدورة فـوق  متر تقريبا وشـرخ فـ٦ بطول ٢٠الدورة في الواجهة الغربية للشاليه رقم شروخ  -١
 . متر تقريبا٢ بطول ٢٩البرجوال للشاليه رقم 

 ٢ر٥ الــدور األرضــي بطــول ١٦فاصــل فــي المطــبخ بــين العمــود والحــائط فــي الشــاليه رقــم  -٢
 .متر تقريبا

 . فوق البلكونه الصغيرة لغرفة النوم القبلية ٢٧استعدال األراميد لشاليه  -٣
 .سوء مصنعيه في بعض النجارة  -٤
لكهرباء والمياه والصرف الصحي لم يـتم دخـول أيـا منهـا للخطـوط الرئيسـية بالنسبة ألعمال ا -٥

ويعــاد اختبارهــا بمعرفــة االستشــاري والمقــاول واالتحــاد ويقــوم االستشــاري أو منــدوب االتحــاد 
بتحديــد القيمــة وخصــم ســوء المصــنعية فــي أعمــال النجــارة ، وأتفــق مــع المقــاول بإزالــة هــذه 

ٕخ التسـليم واذا لـم يـتم خاللهـا سـيقوم المهنـدس االستشـاري المالحظات خالل أسـبوع مـن تـاري
 .بتنفيذها وتحت مسئوليته مع خصم مقابل هذه المالحظات بمعرفة االتحاد 

وبالفعل قام المهندس استشاري المشروع بالموافقة علي المستخلص الختامي للمشروع مقاولة 
ًالشركة واثبت فيه صراحة أنه وبعد مراجعته فنيا طبقـا لل حصـر الـذي تـم إعـداده مـن السـيد المهنـدس ً

 مندوب االتحاد ومندوب المقاول ومهندس استشاري المشروع والمتواجدين بالموقع استبان اآلتي 
 



 ٣٢

 ١٨٥٧١٠٢ر٣٤ القيمة اإلجمالية للمشروع قبل األعمدة المستجدة 

 ٢٠٠٥٦٧ر٠٢  طبقا لالتفاق المبرم بمبلغ ١٠ر٨وتم خصم 

 ١٦٥٦٥٣٥ر١٠ مطعون الباقي المستحق لشركة ال

 ٢٣٨٣٧٥ر١٩٤ بضمان قيمة األعمال المستجدة بمبلغ وقدره  

 ١٨٩٤٩١٠ر٢٠ إجمالي المستحق للمقاول 

 ١٨٨١٨٢ر- %  ١٠) مستحقة للمقاول بالعقد(تم خصم دفعة مقدمة 

 ٩٤٧٤٥ر٥١ تأمين أعمال % ٥وكذا خصم 

 ٤٠٩٣٠ر٠٦  تأمينات اجتماعية من المستخلص واحد إلي الختامي ٢ر١٦و

 ١٨٩٤٩ر١٠٢ ضرائب من المستخلص واحد إلي الختامي % ١خصم 

 ١٥٥٢١٠٣ر٦٠ فيكون إجمالي المستحق للمقاول بعد هذه الخصومات 

 ١٦٠٧٠٥٥ر٩٠ وما سبق صرفه واستلمه المقاول 

 ١٤٧٢٠٣٦ر٧٠ 

 ١٣٥٠١٩ر٢٠ فيكون المستحق له نتيجة أعماله مبلغ وقدره 

 . النحو الذي فصلناه علي النحو السابق بخالف المبالغ المخصومة علي
وحقيـقـة األمــر أن هــذا المبـلـغ هــو اـلـذي ورد بتقرـيـر الخبـيـر ـفـي تفصــيالت المبـلـغ عـلـي ضــوء 
المســـتخلص الخـتــامي ـفــي حاـلــة إرجـــاع المبـلــغ اـلــذي ـتــم خصـــمه قيمـــة التلفـيــات عـلــي النحـــو الـتــالي 

كمــة قامــت باحتســابه  جنـيـه حـيـث أن الخبـيـر ـقـام بخصــمه والمح١٢٥٠٠٧٠ = ٣٥٠٠٠+ ٨٠٠٧٠
 .مرتان لصالح المطعون ضده 

 :وقد انتهي المهندس االستشاري للمشروع وبموافقة استشاري االتحاد علي 
 جنـيـه ١٠١٥١ر–مــن قيمــة شــبكة المـيـاه الداخلـيـة والخارجـيـة والـتـي تـقـدر بمبـلـغ % ٥خصــم  -١

 . جنيها ٥٠٧ر٥٥عشرة أالف ومائه واحد وخمسون جنيها لحين اختبارها مقداره 
مـن قيمـة البنـد لسـوء  المصـنيعة % ٢٠من قيمة مصنيعه النجارة والتي تمثل % ٥وبخصم  -٢

 . جنيها ١٧٠٥ر٠٦٧حسبما ورد بمحضر االستالم االبتدائي وتقدر بمبلغ 
وخصم نسبة واحـد فـي األلـف مـن قيمـة أعمـال بيـاض الطرطشـة للواجهـة والتـي تبلـغ قيمتهـا  -٣

 . جنيها ١٢٠ر٥٠٤هي تساوي  جنيه لسوء مصنعية أعمال البياض و١٢٠٥٠٤
 مـن عقـد االتفـاق ، إال أنهـم ٢٤مطالبة الطاعن بحقوقه لدي المطعون ضده وتطبيقـا للبنـد وب

  مدني كلي شمال القاهرة ٢٠٠١لسنة ... رفضوا ، األمر الذي أقام معه الطاعن دعواه رقم 



 ٣٣

 .للقضاء له بطلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى 
 تكـــون مهمتـــه  بنـــدب خبيـــر فـــي الـــدعوىمحكمـــة أول درجـــة قضـــت ٢٨/١/٢٠٠٢وبجلســـة 

االنتقـــال للموقـــع لتقـــدير التلفيـــات والعيـــوب فـــي المبـــاني والتشـــطيبات فـــي القريـــة وفقـــا لعقـــد االتفـــاق 
 مســتعجل العــريش وبـيـان قيمــة ٩٨لســنة ...  وتقرـيـر الخبـيـر الخــاص باـلـدعوى ٨/١/١٩٩٦المحــرر 

ـفــي  مـــن جـــراء ذـلــك وبـيــان ســـند المـــدعي بصـــفته ...األضـــرار الـتــي أصـــابت أعضـــاء اتحـــاد مـــالك 
اـلــدعوى الثانـيــة ـفــي المطالـبــة ـبــالمبلغ المـبــين بصـــحيفة اـلــدعوى بـنــاء عـلــي المســـتخلص المـــؤرخ ـفــي 

ـتـأمين العمــل وتقــدير % ٥ وتقرـيـر مــا يســتحقه تحدـيـدا أن كــان وســنده فــي المطالـبـة ١٢/١١/١٩٩٧
المخصـومة % ٥للهيئة المذكورة مع فوائد بقيمـة قيمتها وقيمة التأمينات التي لم يقم االتحاد بسدادها 

 .الخ .... من إجمالي المشروع وتقدير قيمتها 
 ســـلم ملـــف ٨/٥/٢٠٠٤ إال أنـــه بتـــاريخ ٢٨/١/٢٠٠٢وقـــد صـــدر الحكـــم بالمعاينـــة بجلســـة 

 أي بعــد ـثـالث ســنوات مــن الحكــم ١٠/٣/٢٠٠٥اـلـدعوى لمكـتـب الخـبـراء وقــام الخبـيـر بالمعايـنـة ـفـي 
  .١/١١/١٩٩٧سنوات من التسليم االبتدائي التمهيدي وثمان 

 :واثبت الخبير في معاينته باآلتي 
ـلــم ـنــتمكن مـــن دخـــول الشـــاليهات محـــل الـتــداعي حـيــث أنهـــا ومـــن الخـــارج يظهـــر أنهـــا تامـــة 

وـلـم نجــد أـيـا مــن ـقـاطني الشــاليهات ) المطعــون ضــده(التشــطيب وـلـم يمكـنـا وكـيـل المــدعين مــن ذـلـك 
ســور مــن الخــارج مــن الطــوب وشــوارع داخليــة مرصــوفة ويظهــر بهــا ًحيــث أنهــا مغلقــة جميعــا ولهــا 

 .ًمواسير الصرف جميعا بالستيك 
 .والعقارات ليست كاملة التشطيب والعيوب متكررة في بعض الشاليهات دون البعض 

 :والنتيجة باآلتي 
 : ...........أوال 
لتلفيـات بمبلـغ خمسـة وثالثـون ألـف األضرار والتلفيات تم ذكرهـا بالمعاينـة وتقـدر قيمـة هـذه ا:  ثانيا 

 !! .جنيه مصري ؟
األضــرار التــي أصــابت أعضــاء االتحــاد المــدعي بالــدعوى األصــلية هــي المخــاطر المترتبــة : ثالثــا 

 .علي وجود العيوب التي ذكرت بالشاليهات محل التداعي 
        صـــم مبلـــغمـــن قيمـــة العمليـــة كـتــأمين وأنـــه قـــد تـــم خ% ٥قـــرر طرفـــا الـنــزاع بأنـــه ـتــم خصـــم  : رابعـــا

 .قيمة الضرائب % ١ قيمة تأمينات ، ٢ر١٦تأمين ومبلغ % ٥ جنيه قيمة ١٤٧٨٣٣ر-
 .بالنسبة لما يستحقه المدعي في الدعوى المنضمة والفوائد فهو يلزم لخبره حسابية : خامسا 



 ٣٤

وحـيــث أن هـــذا التقرـيــر ال يمكـــن ـبــأي حـــال مـــن األحـــوال االســـتناد إلـيــه لتمـــام التســـليم بكافـــة  
 . وأن المعاينة الحاصلة بالتقرير يسأل عنها المطعون ضده ١/١١/١٩٩٧حظاته في مال

 ـقـررت محكمــة أول درجــة ـنـدب لجـنـة ثالثـيـة مــن الخـبـراء الحســابين ، ٢٢/٥/٢٠٠٦وبجلســة  
 :وباشروا أعمالهم وانتهوا إلي اآلتي 

ا إلـي تأييـد قمنا بفحص اعتراضات المدعيـة فـي الـدعوى األولـي علـي التقريـر السـابق وانتهينـ -١
 أالف جنـيـه ٣٥ـمـا انتهــي إلـيـه الخبـيـر الســابق ـفـي أن قيـمـة التلفـيـات لعـقـارات الـتـداعي بمبـلـغ 

وعن المخاطر ألعضاء االتحاد من وجـود العيـوب التـي ذكـرت بالشـاليهات موضـوع الـدعوى 
 .طبقا لما ورد بتقرير المهندس السابق 

عـد أن تـم خصـم المبلـغ الموضـح  ب٤٥٠٧٠ أن صافي مستحقات المطعون بالـدعوى الثانيـة  -٢
 .في البند األول وقدره خمسة وثالثون ألف جنيه 

هــو الملتــزم بــأداء التأمينــات االجتماعيــة ) المطعــون ضــده( أن المــدعي فــي الــدعوى األولــي  -٣
 ٢١٧٢٧ر٥٦والضــرائب المخصــومة مــن المقــاول المطعــون ضــده بإجمــالي القيمتــين بمبلــغ 

 .ائة سبعة وعشرون جنيه وتسعة وخمسون قرشاواحد وعشرون ألف جنيه وسبعمجنيه 
فـي اسـترداد قيمـة ) الطاعن( لعدالة المحكمة تحديد أحقية المدعي في الدعوى الثانية ويترك  -٤

 جنـيــه أربعـــة وتســـعون أـلــف جنـيــه ٩٤٧٤٥ر١٥الـتــأمين والمحجـــوز طرفـــه وهـــو مبـلــغ وقـــدره 
 .وسبعمائة خمسة وأربعون جنيه وخمسة عشر قرشا

 ٤٥٠٧٠علـي بـاقي مسـتحقات المـقـاول الباقيـة عـن مبـلـغ % ٥لقانونيـة بواـقـع  وقيمـة الفائـدة ا -٥
 ثمانـيــــــة عشـــــــر أـلــــــف ١٨٧٧٩ر١٦ بمبـلــــــغ ١/٤/٢٠٠٦ حـتــــــى ١/١٢/١٩٩٧جنيـهــــــا ـمــــــن 

 .وسبعمائة تسعة وسبعون جنيه وستة عشر قرشا 
 يـتـرك لعدالــة المحكمــة أمــر الفصــل فــي مــدي أحقـيـة المــدعي فــي اـلـدعوى األولــي مــن فوائــد  -٦

  .١٦/١٢/٢٠٠٠تسبة علي التلفيات من تاريخ إقامة الدعوى في قانونية مح

فـــي اـلـــدعوى ) المطعـــون ضـــده( ولعدالـــة المحكمـــة الفصـــل فـــي التعـــويض الجــــابر للمـــدعي  -٧
 .لإلخالل بالعقد 

 . ولعدالة المحكمة الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل  -٨
 من المطعون ضدها لما ٢٠٠٠لسنة .... ى رقم وجاء في تسبيب حكم أول درجة في الدعو

كان الخبراء قد انتهوا في تقريرهم والذي تطمئن المحكمة إليه أن الشاليهات يوجد بها عيـوب 
 أـلـف جنـيـه والمـقـاول ـلـزم ٣٥والمبيـنـة تفصــيليا ـبـالتقرير الهندســي الـمـودع وتـقـدر قيمتـهـا بمبـلـغ 



 ٣٥

 عـن التلفيـات الموجـودة ، فإنـه علـي بالتعويض عن باإلضـرار التـي أصـابت أعضـاء االتحـاد
بتنفـيـذ أعـمـال البـنـاء ) الطــاعن(المتمـثـل ـفـي قـيـام المـقـاول الخطــأ يـكـون ) ١(أســاس المســئولية 

 مــــن عـقــــد االتفــــاق المحـــــرر ٢٤وهـــــو المســــئول عنـهــــا وفقــــا للبـنــــد .. وبهــــا عـيــــوب إنشــــائية 
٨/١/١٩٩٦. 

علي الوجه األمثل وتعرضهم في عدم تمكين مالك االتحاد من االنتفاع بالشاليهات والضرر 
لمخاطر العيوب الفنية وهي نتيجة مباشرة لعـدم تنفيـذ التزامـه وفقـا لألصـول الفنيـة السـليمة ، وسـلطة 

 . من القانون المدني وتقدرها بمبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه١٧٠المحكمة التقدير طبقا للمادة 
عــن % ٤ بواقــع ١٦/١٢/٢٠٠٠مــن تــاريخ المطالبــة القضــائية فــي % ٤وتقضــي لــه بفائــدة 

 .المبلغين المذكورين بحسبانها مسألة مدنية 
 ٢٤ وقررت المحكمة مـن مطالعتهـا للبنـد ٢٠٠١ لسنة ٨٤٥وبخصوص دعوى الطاعن رقم 

  .٨/١/١٩٩٦من بنود عقد االتفاق المؤرخ في 
بتحرـيـر الكشــوف الختامـيـة ) المطـعـون ضــدها(وبعـد تســلم األعـمـال مؤقـتـا يـقـوم الطــرف األول 

يمة األعمال التي تمت فعال ويصرف للمقاول المطعون عقـب ذلـك مباشـرة مـا يسـتحقه بعـد خصـم بق
 وعـنـد تســليم العمــل نهائـيـا بعــد مــدة الضــمان الســنة وتـقـديم الطــرف –أـيـة مـبـالغ تكــون مســتحقة علـيـه 

الثاني المحضر الدال علي ذلك يسـوى الحسـاب النهـائي ويـدفع للطـرف الثـاني بـاقي حسـابه ، وكـان 
ير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة قرر أن صافي مستحقات المقاول عن المسـتخلص المقـاول تقر

 ٢٤ جنيه وهو ما تقضي به المحكمة له ووفقا للبند ٤٥٠٧٠عن المستخلص الختامي للمشروع هو 
من عقد االتفاق سالف الذكر ال يستحق بـاقي الطلبـات إال بعـد التسـوية النهائيـة بعـد تسـليم األعمـال 
بمحضر رسمي وهو ما لـم يقدمـه المطعـون ، وعـن طلـب الفائـدة المسـتحقة عـن المبلـغ المسـتحق لـه 

ـلــيس ـلــه الحـــق ـفــي طـلــب أي تعـــويض مـــن جـــراء الـتــأخير ـفــي ســـداد بموجـــب المســـتخلص الخـتــامي 
ألن الفائدة مـن قبيـل التعـويض وهـي علـي غيـر سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون المستخلصات ؟؟؟ 
ٕواذا لم يلق هذا الحكم قبوال من الطاعن فقـد طعـن عليـه باالسـتئناف رقـم " رفضه وتقضي المحكمة ب

 .ق ١٢لسنة ... 
واـلـذي ـتـداول نظــره أمــام محكمــة االســتئناف بصــحيفة اســتئناف ألســباب حاصــلها الخطــأ فــي 
تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألوراق والقصور في التسبيب واإلخـالل بحـق الـدفاع إال أن محكمـة 

ستئناف فـي حكمهـا المطعـون فيـه لـم تلتفـت إلـي أسـباب االسـتئناف ولـم توردهـا إيـرادا وردا وأيـدت اال
 :حكم أول درجة ألسبابه وهو ما يعيب حكمها ومن ثم فإن الطاعن يطعن فيه األسباب اآلتية 
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تقدير قيمة التلفيات بمبلـغ خمسـة وثالثـون ألـف : ومن حيث أن دفاع الطاعن قد ذهب إلي  -١

جنـيـه دون معايـنـة دقيـقـة ومفصــلة لألســاس اـلـذي ابتـنـي علـيـه هــذا التـقـدير مـمـا يصــمه بعــوار 
فســـاد االســـتدالل والحكـــم اـلــذي أبتـنــي علـيــه مشـــوب بهـــذا الفســـاد أيضـــا فضـــال عـــن أن هـــذه 

 .المعاينة لألعمال قد تمت بعد ثمان سنوات 
 تنفـذ الحكـم التمهيـدي تنفيـذا كـامال لعـدم الـرد بخصـوص محضـر التسـليم كما أن المعاينة لـم -٢

 .االبتدائي والمستخلص النهائي علي ضوء ما جاء بالحكم المذكور 
أن يعول علـي والمعاينة قد تمت بتاريخ الحق بثماني سنوات علي التسليم النهائي وال يمكن  -٣

  .١/١١/١٩٩٨دة سنة تنتهي في نتيجته أيا ما كانت النتهاء فترة الضمان والتي هي لم

أن حيـــث ثبـــت ! المهنـــدس المعـــاين لـــم يقـــم إال بإثبـــات حالـــة التشـــطيبات بطريقـــة مفترضـــة  -٤
ما جاء بالتقرير ًالموقع كان مغلقا ولم تمكنه المطعون ضده من إجراء هذه المعاينة وحسب 

المـقــاول يتضــح أن الحاـلــة اإلنشـــائية ســـليمة وال تمـثــل أي خطــورة وهـــي الـتــي يحاســـب عنـهــا 
 ينتهـــي دور المقـــاول ١/١١/١٩٩٧والمهـنــدس عـلــي الســـواء وأـنــه بتمـــام التســـليم وقبوـلــه ـفــي 

 .طالما أنه لم يتحفظ عليه المالك بشيء إال ما ذكر تفصيليا بمحضر التسليم االبتدائي 
 أرض الجمعـيـات ٣٧أن مهـام مأموريـة الخبـراء هـي االنتـقـال للعقـارات المقامـة علـي القطعـة  -٥

 والنتيجـة جـاءت مجهلـه –أو غيـره ) المطعـون(سـواء التـي شـيدها المقـاولفصـيليا وتحديدها ت
 .غير موضحة ما تم معاينته فعال وهذا أيضا لم ينفذه الخبراء المباشرين للدعوى 

 مــن العقــد صــرحا أن مــدة ٢٤ مــن قــانون المناقصــات والمزايــدات والعقــد بالبنــد ٨٦دة والمــا -٦
 .ضمان األعمال سنة واحدة فقط 

 يمكـــــن بحـــــال مـــــن األحـــــوال محاســـــبة المقـــــاول عـــــن ضـــــمان يزيـــــد علـــــي ســـــنة اخـــــري فـــــال
١/١١/١٩٩٨.  

مستعجل العريش المحرر بمعرفة ../.. وال يمكن أن يعول علي تقرير إثبات الحالة بالدعوى 
الخبير في دعوى إثبات الحالة المستعجلة والذي تساند إليه الحكـم فـي تقـدير قيمـة التعـويض 

 ، أي بعــد أكـثـر ـمـن عــام ونصــف عـلـي التســليم كمــا أن ٢٧/٥/١٩٩٩ي ألنـهـا أيضــا تمــت ـفـ
 قـــــررت صـــــراحة أن المـــــالك قـــــد قـــــاموا بتغيـيــــر بعـــــض ٤أعمـــــال الخبـيــــر األخـيــــر فـــــي ص 

 ٤ الســــطر العاشــــر ، ـفـــي ص ٣ٕالمواصــــفات واجــــراء بعــــض التـعـــديالت بمعــــرفتهم ـفـــي ص 
 السطر الخامس عشر 
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ت أقـر بهـا المـالك بأنهـا تمـت بمعـرفتهم فقد ثبـت فعـال فـي دعـوى إثبـات الحالـة وجـود تعـديال
وتغيير بعض التشطيبات ووضع خزانـات ميـاه علويـة وخالفـه وهـذا إقـرار أن التسـليم النهـائي 
 .تم وشغلها شاغلي ومالكي الشاليهات فليس له أن يزعم بعدم وجود تسليم نهائي حتى اآلن 

فكلهـا .. شليهات أو أغلبها والتقرير يشوبه الغموض ألنه قد وردت فيه عبارات مثل بعض ال
 .تؤكد عدم المعاينة والتعميم دون التفصيل 

 والمــذيل بتوقيــع المهنــدس االستشــاري ١/١١/١٩٩٧كمــا أن محضــر التســليم االبتــدائي فــي  -٧
أن بـنـود األعمـال ـقـد ـتـم تنفيـذها عـلـي أكـمـل وجــه والمسـئول عــن تصــميمه وتنفيـذه ـقـد أفصــح 

العملية استالما ابتدائيا بعد االنتهـاء مـن المالحظـات وبصورة جيدة وأنه ال مانع من استالم 
 ) ........٥........ ( )٤) ........ (٣) ........ (٢) ........ (١(اآلنية 

وحيــث أن المعاينــة التــي تســاند إليهــا الحكــم باطلــة وال يحــق بــاي حــال مــن األحــوال إســنادها 
 .شآت للمقاول ألنه تمت بعد التسليم والقبول من المطعون للمن

 ويتحتم أن نتمسك باإلقرار الصادر من المطعون ضده ومهندس استشاري المشروع كما هو   
 .متفق عليه في العقد 

تؤثر علي سالمة المباني كلمـة هندسـية بأن األخطاء التي أثبتها والعبارة التي أوردها الخبير   
 غير دقيقة 

 وهــي – ـبـالطوب أو خالفــه أي الحــوائط كلمــة المـبـاني تعـنـي هندســيا وفنـيـا أعمــال البـنـاءألن   
 أمـــا األســـاس الهيكلـــي يشـــمل األساســـات –مجـــرد فواصـــل لتحديـــد وتقســـيم الفراغـــات داخـــل المبنـــي 

وهـي التـي تـؤثر علـي سـالمة المنشـأ ولـم تشـر تقـارير الخبـراء إلـي شـيء .. واألسقف واألعمـدة فقـط 
 .من هذا القبيل مما يؤكد سالمتها هندسيا

 ـفـي حكمهــا فـيـه ـلـم ـتـورد دـفـاع الطــاعن إـيـرادا وردا وـلـم تقســطه حـقـه ومــن ـثـم إال أن المحكمــة  
 .جاء حكمها مخالفا مستوجبا نقضه
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ومـــن حيـــث أن دفـــاع الطـــاعن قـــد دفـــع بأنـــه كـــان يجـــب علـــي الخبـــراء والحكـــم بحـــث فحـــوى   

 ألنهــا ١٢/١١/١٩٩٧ فــي  والمســتخلص النهــائي المــؤرخ١/١١/٩٧محضــر التســليم االبتــدائي فــي 
 .أساس الدعوى 

 وقد قضت محكمة النقض 

 إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخالص الوقائع بها إال أنه   
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يتعين عليها أن تفصح عن مصادر األدلة التي كونت فيها عقيـدتها وفحواهـا وأن يكـون لهـا مأخـذها 
تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلـك حتـى الصحيح من األوراق ثم تنزل عليها 

يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سالمة الحكـم وأن األسـباب التـي أقيمـت عليهـا جـاءت 
 .سائغة لها أصلها الثابت باألوراق مع النتيجة التي خلصت إليها 

 )١٩٩٨ – ٣٨ ق نقض ٢ لسنة ١٢٦١ طعن رقم ١٤/١/٨٧طعن (
 ت بأن وقض

الدفاع المكتوب به مذكرات أو حوافظ مستندات هو تتممه للـدفاع الشـفوي تلـزم المحكمـة بـأن   
 .ٕتعرض له إيرادا أو ردا واال كان حكمها معيبا بالقصور واإلخالل بحق الدفاع 

 )ق٥٩ لسنة ٣١٣ طعن رقم ١٩٩١ – ٢٤ – ٤٢ س ١٩/١/٩٩طعن (
 محكمــة أول درجــة ألزمــت الخبـيـر ـبـالرد عـلـي وحـيـث الـبـين مــن مطالعــة الحكــم التمهـيـدي مــن  

 ومحضـــــر التســـــليم االبـتــــدائي للمشـــــروع والمحـــــرر فـــــي ١٢/١١/٩٧المســـــتخلص الخـتــــامي المـــــؤرخ 
 إال أـنـه ال الحكــم وال تقرـيـر الخبـيـر ـفـي نتيجـتـه تعرضــا لهــذين المســتندين ممــا يعيبهمــا ١/١١/١٩٩٧

سـس الفنيـة التـي بموجبهـا أودع قيمـة ويصمهما بالقصـور وكـذا تقـدير الخبيـر الهندسـي لـم يوضـح األ
التلفيات تحديدا سيما وأن المعاينـة التـي أجراهـا الخبيـر الهندسـي تمـت بعـد ثمـاني سـنوات مـن تسـليم 
المشــروع ممــا ال يصــح قانوـنـا اعتبارهــا دـلـيال عـلـي عــدم تنفـيـذ المقــاول لمهامــه وبعــد تســليم المشــروع 

 .كامال واستغالله فعال من المطعون ضده 
 :ٕخالف المطعون ضده إقراره واقرار ممثليهم استشاري المشروع واالتحاد حيث قرروا كما   
 وتـم الـتحفظ علـي بعـض البنـود والتـي ارتضـاها أطـراف العقـد –بأن األعمال تمت علي أكمل وجـه (

 ) . والمقاول–وممثلو االتحاد السابق والالحق ) المالك(وشهد بها المنتفعون 
 المقـاول والمهنـدس استشـاري المشـروع يكونـا مسـئولين عـن أعمـال  هو معـروف قانونـا أنلما  

ًالضــمان إذا كــان العيــب خفيــا علــي رب العمــل وقــت التســلم والقبــول أمــا إذا كــان يســتطع صــاحب 
العمل اكتشافه وقت التسليم فال يسأل المقاول ما دام رب العمـل قـد تسـلم البنـاء مـن غيـر أن يـتحفظ 

 .بحق له 
)١٥٤ رقم ٤٥٢ ص ٢عة عمر ج  مجمو٥/١/١٩٣٩نقض (  

 وقضت محكمة النقض 

أـنـه يشــترط لقـبـول دعــوى الضــمان أن يكــون العـيـب المــدعي ـبـه ـفـي البـنـاء أدي إـلـي خـلـل ـفـي   
 .ًمتانته وأنه يكون خفيا بحيث ال يكون في استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسليم 
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 )١٢٣٥ ص ١٦٥ السنة السادسة رقم ٩/٦/٥٥نقض مدني (
التي أوردها الخبير هي عيوب أن صح وجودها وبعد هذه المدة الطويلة من التسـلم عيوب فال  

والقبول بمدة تزيد عن ثماني سنوات من التسليم ووقت المعاينة هي عيوب ظـاهرة وخارجـة عـن فتـرة 
 ولـو كاـنـت موجــودة بالفعـل لـقـام المهنـدس استشــاري المشــروع بإثباتهـا ألـنـه مســئول –الضـمان الســنة 

 .صميمه وتنفيذ المقاول للمشروع تحت إشرافه عن ت
ووضــع  هــذه العيــوب هــي التعــديالت التــي أدخلهــا مــالك هــذه الشــاليهات واســتغاللها وســبب  

مـيـاه أعـلـي أســطح بعــض الشــاليهات بمعرفــة المــالك كمــا ـلـم يثـبـت وتركـيـب خزاـنـات . منـقـوالتهم بهــا 
 .تداعي التقرير أثر إقامة الشاليهات المجاورة علي شاليهات ال

فدعوى إثبات الحالة المستعجلة ال تصلح دلـيال علـي مسـئولية المقـاول عـن العيـوب التـي أن   
 صح وجودها بالشاليهات لماذا ؟

ألنهـــا تخـــرج عـــن فتـــرة الضـــمان الســـنة بعـــد التســـلم والقبـــول الفعلـــي لهـــا والمعاينـــة الفاحصـــة  
 . ١/١١/١٩٩٧لمهندسي استشاري االتحاد والمشروع والذي تم في 

ولـــم يتنـــاول الحكـــم الطعـــين الـــرد علـــي كـــل هـــذه الـــدفوع التـــي أوردهـــا الطـــاعن فـــي صـــحيفة  
 .االستئناف 

فضــال عــن أنــه بــالرجوع إلــي العيــوب الــواردة بــالتقرير نجــد أنهــا تؤكــد بداللــة قطعيــة ســالمة  
 .المبني ألنها من الهيكل الخرساني 

 :ألتي الرد علي مالحظات خبير دعوى إثبات الحالة باوبخصوص  
ال يمكن تحديد جودتها من عدمـه بعـد مـرور عـام ونصـف  ٨ : ٢في الدهانات والواردة بالبند : أوال 

علي تسليمها فعال في الدعوى األولي وأكثر من ثمان سنوات في الدعوى محل الطعن سـيما 
أنهــــا تعرضــــت لعوامــــل جوـيـــة شــــديدة التقـلـــب لوجودهــــا بالســــاحل الشــــمالي فظــــروف المنــــاخ 

تؤثر علي أعمال الخشب والحديد وقد تم خصم مبلغ بـالتقرير االستشـاري للمشـروع والرطوبة 
من مصنعية النجارة لسوء المصـنيعه فـي بعضـها فضـال ثبـوت اسـتالم أصـحابها لهـا وشـغلها 

 .واالنتفاع بها 
مـن دعـوى إثبـات الحالـة المسـتعجلة فقـد تـم خصـمها  ١٠ : ٩وألعمـال المصـيص وهـي بالبنـد : ثانيا

قات المقاول علي ضـوء تقريـر مهندسـي االتحـاد واالستشـاري للمشـروع حيـث أنهمـا من مستح
 .قد رأي أنها عيوب مقبولة يكتفي بإجراء خصم عليها من مستحقات المقاول 

 من تقرير الخبير فهي عيوب غير واضحة أو  ١٤ : ١١ وعيوب البياض الواردة بالبند من :ثالثا 



 ٤٠

 وال طولهـا وال – وسـببها –باني أو البياض ومتـى حـدثت دقيقة لعدم تجديدها هل هي في الم 
ســـمكها وال عمقـهــا وـقــد تـقــرر خصـــم قيـمــة معيـنــة عـــن أعـمــال البـيــاض بالمســـتخلص النهـــائي 

  .١٢/١١/١٩٩٧المحرر في 
فاشـــــتراك ســـــاللم الـمــــدخل  ١٩ : ١٥بخصـــــوص أعـمــــال الــــبالط وهـــــي المتمثـلــــة ـفــــي البنــــد : رابعــــا 

 المالحظــات ممــا يــوحي أنهــا تمــت نتيجــة تعــرض وأرضــيات الــدور األرضــي فــي نفــس هــذه
 .التربة أسفل المبني لبعض المتغيرات ليس للمقاول شأن فيها 

كما أن استخدام المالك المبـاني ورفـع منقـوالتهم وأثـاثهم قبـل اكتمـال شـبكة الصـرف الصـحي  
 التســليم للمنطـقـة بالكامــل ـلـه ـتـأثير وـلـم يفصــح التقرـيـر مــا ســببته هــذه المخالـفـات خاصــة أن محضــر

 . لم يثبت فيه وجود أي عيوب بالبالط كما حدث بالنسبة ألعمال النجارة والبياض ١/١١/١٩٩٧
وما أودعه بالبنود األخرى من عدم وجود لمبـة إنـارة أو تركيـب مفتـاح خـارجي للسـلم أو عـدم  

قد االتفـاق اكتمال شاليهات أو مواسير الصرف من النوع األهلي فهو تزيد منه ألنه لم يراجع بنود ع
وال يوجـــد باالتفـــاق عـلــي المقـــاول ـبــالتزام معـــين ـبــذلك أو حظـــر ـلــه باســـتعمالها أو أن هـــذه الخامـــات 

 .محظورة التداول والتعامل بالسوق 
فالتســلم والقبــول االبتــدائي للمشــروع يؤكــد عــدم وجــود هــذه المخالفــات لعــدم اعتراضــه عليهــا  

 .د أسس قانونية يدعم هذا القول ولعدم وجود نص صريح بالعقد بحظر معين وال يوج
والمخالـفـات الـتـي أثبتهــا الخبـيـر بعــد أكـثـر ـمـن عــام ـمـن التســليم ـلـم يثـبـت صــحة وجودهــا ـفـي ( 

 ).المعاينة الحالية بالدعوى موضوع الحكم
ألن القـبـول يعتـبـر موافـقـة رب العمــل بقـبـول البـنـاء عـلـي حالـتـه الـتـي عليهــا وـقـت حصــوله أي  

 لرفض العمل أو لحـرص علـي أن يحـتفظ بحقـه فـي الرجـوع علـي المقـاول قبوله بالعيب الذي به وأال
 .والمهندس بالضمان 

 )١٢٧لبيب شنب مرجع مصادر االلتزام ص .د.أ(
باألعمال موضوع العقد سليمة كما أن من واجبات المهندس االستشـاري للمشـروع أنـه يراقـب  

 هـــذه العمليـــات كاملـــة لتواجـــده  كمـــا يشـــرف علـــي–األساســـات والخراســـانات وجميـــع أعمـــال البنـــاء 
 .بالموقع وهو الذي يحدد مدي مطابقة أو عدم مطابقة المشروع للمواصفات الفنية لها 

ومن المعروف فنيا أن األعمال التي تهدد العقار هي التي تؤثر علي حالة الهياكـل األسـقف  
 الصــحي أمــا العـيـوب والجــدران والكمــرات الداعمــه ـلـه أو خطــأ ـفـي تركـيـب أنابـيـب المـيـاه أو الصــرف

 الثابتة بالتقرير هي من العيوب البسيطة وال يمكن بأي حال إسنادها للمقاول لتمام التسلم والقبول 
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 .دون إبداء أي تحفظ 
 )٧٣٩عبد الرازق السنهوري المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء ص/د(

  من القانون المدني نصت علي ٦٥٥والمادة 

 أتم المقاول العمل ووضعه تحـت تصـرف رب العمـل وجـب علـي هـذا أن يبـادر إلـي أنه متي 
تســـلمه ـفــي أـقــرب وـقــت ممكـــن بحســـب الجـــاري ـفــي المعـــامالت ـفــإذا امتـنــع دون ســـبب مشـــروع عـــن 
التسليم رغم دعوته إلي ذلك اعتبر العمل قـد سـلم قانونـا وأنـه قبـل العمـل والتسـليم يـتم علـي مـرحلتين 

لتسليم مؤقتا وتستمر فترة معينة لمدة عام واحد وبعدها يصبح التقبل والتسـليم مرحلة أولي أن يكون ا
نهائيــــا ليــــتمكن رب العمــــل مــــن معاينــــة المنشــــآت معاينــــة دقيقــــة تســــمح لــــه بالتأكــــد مــــن مطابقتهــــا 

 .للمواصفات المتفق عليها فإذا حرر محضر بالقبول دون تحفظ فيصبح التسليم نهائيا 
لية المهنـــدس االستشـــاري يلتـــزم فيهـــا ببـــذل عنايـــة فنيـــة معينـــة واســـتالم المشـــروع هـــي مســـئو 

 .تقتضيها أصول المهنة ألنه ملتزم بمتابعة التنفيذ بدقة وحرص 
 )٢٥٩ ص ٧الدكتور السنهوري جزء (

ومن حيث أن الحكم الطعين قد التفت عن كل ذلك وأيـد حكـم أول درجـة ألسـبابه فإنـه يكـون  
 .جاء قاصرا في تسبيبه 

 �#��� :	 �
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  من القانون المدني نصت علي أن ١٤٧حيث أن المادة 

العقــد شـــريعة المتعاـقــدين فــال يجـــوز نقضـــه أو تعديـلــه إال باتفــاق الطـــرفين أو لألســـباب الـتــي  
 .يقرها القانون 

ومبدأ سـلطان اإلرادة مـن وسـائل مواجهـة االخـتالل بـالتوازن العقـدي فـاإلرادة كمـا هـي أسـاس  
لـتـزام العـقـدي فإنـهـا أســاس عداـلـة التعاـقـد فالمتعاـقـدين لـهـم إـبـرام ـمـا شــاءوا ـمـن عـقـود وتضــمنها مــن اال

شروط ويلتزمون بما أبرموه من عقود وشروط ال يجوز أحدهم اإلنفراد بتعديله كمـا ال يملـك القاضـي 
 .التدخل لتعديل االلتزامات 

يـذ العقـد طبقـا لمـا أشـتمل عليـه  من القانون المدني نصت علـي أنـه يجـب تنف١٤٨/٢والمادة  
 .وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وذلك وفقا للعرف والعدالة والقانون وطبيعة االلتزام 

 )١٠٤٢-٣٧ ق ت ٥١ لسنة ٢٠٣٣ طعن ٢٥/١٢/٨٦طعن (
 ٢ ق ١٥٠ونصت المادة 

 لوقوف إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون ا 
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عند المعني الحرفي لأللفاظ واالستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما يبقي أن يتوافر من أمانة وثقة 
 .المتعاقدين 

 لسـنة ٨٩ والمعـدل بقـانون ١٨٨٣ لسـنة ٩ من قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٦والمادة  
 .١٩٨٣ لسنة ٥ وبالقانون رقم ١٩٩٨
ال لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم وعقـد االتفـاق فـي نصت علي أن المقاول يضمن األعم 

 . قد أفصح عن ذلك أيضا ٢٤البند 
وحيـــث أن تقريـــر الخبيـــر الهندســـي وعلـــي النحـــو الـــذي فصـــلناه جـــاء منعـــدما وبـــاطال يصـــح  

االســتناد إـلـي أي مــن تـقـارير الخـبـراء المطروحــة باـلـدعوى ألنهــا تمــت خــارج فـتـرة الضــمان وهــي عــام 
شــروع عـلـي ضــوء مــا نــص بالعقــد والقــانون معــا ولتمــام التســليم فعــال والقبــول دون أي بعــد تســليم الم

 .تحفظ واستغالله بمعرفة مالكه 
 ١٩٨٣ لسـنة ٩ والخـاص بتعـديل القـانون رقـم ٢٠٠٥ لسنة ٥ مكرر من القانون ٢٢والمادة  

 نصت أن 
م العمـل وفقـا لـمـا تلتـزم الجهـة المتعاقـدة بـأن تصـرف للمقـاول دفعـات علـي الحسـاب تبعـا لتقـد 

 يومــا مــن تــاريخ تقــديم المســتخلص وتلتــزم خاللهــا ٦٠تحــدده الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون خــالل 
ٕبمراجعــة والوفــاء بقيمــة مــا ـتـم اعتمــاده واال التزمــت بــأن تــؤد للمتعاقــد تعويضــا يعــادل تكلفــه التمويــل 

 الخصم المعلن من البنك المركزي لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر االئتمان و
 وقد قضت محكمة النقض 

مــن المقــرر أنــه وأن كــان رأي الخبيــر ال يعــدو وأن يكــون عنصــرا مــن عناصــر اإلثبــات فــي  
الــدعوى التــي تخضـــع لتقــدير محكمــة الموضـــوع إال أن ذلــك محلــه أن تـكــون األســباب التــي أوردهـــا 

ه وعدم مخالفة الثابت باألوراق وتضمن الرد علي ما الخبير تحمل النتيجة التي انتهي إليها في تقرير
يبديه الخصوم من دفاع جـوهري فـإن خـالف الثابـت فـي األوراق فإنـه مشـوبا بـالبطالن ويكـون الحكـم 

 .الذي عول عليه باطال بدوره 
 )٢٧/١٢/١٩٩٩ ق تجاري ٩٢ لسنة ٢٧طعن (

الخبـيــر أغـفــل فحـــص وقضـــي ـبــبطالن تقرـيــر الخبـيــر لمخالفـتــه منطـــوق الحكـــم الصـــادر ألن  
المســتندات المقدمــة ومنهــا تقرـيـر الخبـيـر االستشــاري ممــا يكــون قــد فــوت علـيـه مصــلحة وأخــل بحقــه 

 .لمخالفته ما أثبته في محاضر أعماله والمعاينة للنتيجة النهائية التي أنتهي إليها 
 )٧/٣/١٩٧٨ ق ٤٤ لسنة ٧٩٦طعن (
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 كما قضت بأن 

ن آرائهــم فيمــا يختلفــون عليــه هــو مــا يســتقل بــه قاضــي تقــدير عمــل أهــل الخبــرة والموازنــة بــي 
الموضـــوع وال يترـتــب علـيــه إذا اســـتعان ـفــي ذـلــك والمضـــاهاة الـتــي يجريهـــا بنفســـه ألن القاضـــي هـــو 
الخبـيـر األعـلـى فيـمـا يتعـلـق بوـقـائع اـلـدعوى المطروحــة علـيـه وـلـه أن يســعى بنفســه لجــالء وجــه الحــق 

 دو أن تكون من عناصر اإلثبات التي تخضع لتقديرهفيما وصفه فيه الخبراء ألن تقاريرهم ال تع
 )١٣٠٧ ص ١٩ س ٧٣٤/١١/٨٦ لسنة ٤٤٩طعن (

 وقضت بأن 

المحكـمــة غـيــر مقـيــدة ـبــرأي الخبـيــر المنـتــدب ـفــي اـلــدعوى لتـقــدير قيـمــة األطـيــان الـتــي نزعـــت  
يها وذلك ملكيتها للمنفعة العامة بل لها  أن تطرحه وتقضي فيها بناء علي األدلة األخرى المتقدمة ف

 .دون أن تكون ملزمة بندب خبير أخر متي وجدت في هذه األدلة األخرى ما يكفي إلقامة قضائها 
 )٢٩/٥/١٩٥٢ ق ٢٠ لسنة ١٤٦طعن (

 وقضت أن 

محكـمـة الموضــوع غـيـر ملزمــة ـبـرأي الخبـيـر اـلـذي ندبـتـه حســبها أقامــت قضــائها عـلـي أســباب  
 .سائغة 

 )٢٩/٥/١٩٨٨ ق ٥٥ لسنة ١٤٢٦طعن (
 وقضت 

أن محكمـة الموضــوع غـيـر ملزـمـة ـبـرأي الخبـيـر التـي ندبـتـه ـفـي اـلـدعوى ولـهـا أن تأخــذ بتقرـيـر  
الخبـيـر االستشــاري اـلـذي تطمــئن إليــه مـتـي أقامــت حكمهــا عـلـي أدلــة صــحيحة مــن شــأنها أن تــؤدي 

 .عقال إلي النتيجة التي أنتهي إليها 
 )١١٧٧ ص ٢٨ س ١١/٥/١٩٧٧ ق ٤٣ لسنة ٤٥٠طعن (

ودعـهـا الخبـيـر الهندســي والحســابي وبالتـالي الحـكـم المطـعـون علـيـه هــي نتيجــة فالنتيجـة الـتـي أ 
 .منعدمة ال أساس لها من الصحة وال أساس بأوراق الدعوى 

 ولعـدم أداء المأمورـيـة كاملـة عـلـي النحـو اـلـوارد بـالحكم التمهـيـدي -لعـدم وـقـوع المعاينـة فـعـال  
  .٢٨/١/٢٠٠٢الصادر 
 تســـاند إليهــا ـفــي دعـــواه علــي ضـــوء الحـكــم التمهـيــدي ولعــدم فحـــص مســـتندات الطــاعن الـتــي 

 .والذي أوجب حكم محكمة أول درجة بوجوب مطابقتها والرد عليها ردا قانونيا وسائغا
 ومحكمة أول درجة أغفلت رأي الخبير في البند ثانيا في النتيجة النهائية في التقرير  



 ٤٤

 التي لم يؤديهـا المطعـون ضـده ألنـه لـم الحسابي بأحقية الطاعن لمستحقاته في التأمينات والضرائب
% ٥ جنـيـه وكــذا مبلــغ ٢١ر٧٢٧ر٥٦يؤديهــا لهــذه الجهــات دون ســند وهــي بقيمــة إجمالـيـة مســتحقة 

 ، فالمحكمــة كالــت بكيلــين مخالفــة بــذلك نــص ١/١٢/١٩٩٧مــن قيمــة تــأمين األعمــال والفوائــد مــن 
 .القانون والعقد علي السواء كما جاء بتقارير الخبراء 

 ت محكمة النقض أن وقد قض

الحكم لم يفطن إلي حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى بحيـث  
متـي ـكـان مـفـاد مـا ـقـرره الحـكـم أنـه ـلـم يـلـق ـبـاال إلـي حقيـقـة ـمـا أثبتـه الخبـيـر ـفـي تقريـره مـمـا يتغـيـر ـبـه 

 .وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين نقضه 
 )٢٩/٥/٥٦ ق ٢٢ لسنة ٢٤٦(

كما نصت إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع تقرير الخبير تصفية الحسـاب  
بينه وبين المسـتأجر فـي خصـوص مبـالغ معينـة اسـتبعدها الخبيـر واسـتدل المـؤجر علـي وجهـة نظـره 
فــي االعتــراض بمــا قــدم مــن مســتندات ولــم يشــر الحكــم إـلـي هــذا الــدفاع وســكت فــي اـلـرد عليــه فإنــه 

 . في هذا الخصوص قصور يبطله يكون قد شابه
 )٢١/١/٥٧ ق ٢٣ لسنة ٨٤طعن (

كما قضت أنه وأن كان لمحكمـة الموضـوع أن تحيـل فـي أسـباب حكمهـا إلـي مـا جـاء بتقريـر  
الخبيــر المقــدم فــي الــدعوى ـفــإن حكمهــا يكــون معيبــا إذا كــان ـمــا ورد فــي التقريــر ال يصــلح إلقاـمــة 

 .الحكم عليه 
 )٢٥/١١/١٩٩٩ – ٥٨ لسنة ١٢٥طعن (

فأساس دعوى الطاعن هو تنفيذه اللتزاماته هو ما تم بموجبه بالفعل التسليم والمعاينة الدقيقة  
للمشروع كامال وهو محضر االستالم المعتمد من جميع األطراف ومنهم مهندس استشاري المشـروع 

 –ر منـفـذه ومهنـدس االتحـاد والمطـعـون ضـده واـلـذي بموجبـه قامـا بإـيـداع المواصـفات المطلوـبـة والغيـ
وهما لـم يعترضـا علـي أي عمـل مـن أعمـال المقـاول حيـث قـررا صـراحة فـي محضـر االسـتالم بأنهـا 

 .علي أكمل وجه 
إن (وحيـث أن ـمـا ســطره الخـبـراء فـي اـلـدعاوى المنضــمة واـلـدعوى الماثلـة ـمـن أعـمـال مخالـفـة  

أن وجـدت فقـد وهـو مـا ينكـر الطالـب مسـئوليته عنهـا ألنهـا تخـرج عـن مـدة الضـمان و) صـح وجودهـا
 ولســـوء – يقـــع –أحـــدثتها عوامـــل أخـــري منهـــا الموقـــع حيـــث أن المشـــروع يقـــع فـــي منطقـــة ســـاحلية 

االســتعمال مــن مالكيهــا وواضــعي الـيـد وهــو مــا التفــت الخبـيـر عــن إثباـتـه ـفـي محاضــر األعمــال وقــد 



 ٤٥

ل ثبـت أن المشــروع بـه الصــرف الصـحي والكهرـبـاء والرصـف وال توجــد أي تشـوينات ومـعـدات للمـقـاو
 .مما يقطع بالتسليم النهائي للمشروع 

 وقد قضت محكمة النقض 

يعــد المقــاول مســئوال عــن بقــاء جميــع األعمــال ســليمة أثنــاء فتــرة الضــمان المنصــوص عليهــا  
 بتنظــيم المناقصــات والمزايــدات الصــادرة ١٩٨٣ لســنة ٩ مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون ٨٦بالمــادة 

 ويـبــدأ الضــمان ـمــن تــاريخ التســـليم المؤقــت لألعـمــال محـــل ٨٣ة  لســن١٥٧بقــرار وزـيــر الماليــة رـقــم 
التعاقــد وتنفيــذ المســئولية فــي حالــة ظهــور العيــب خــالل مــدة الضــمان يجــب علــي المقــاول إصــالح 

 .العيوب التي تتكشف أثناء مدة الضمان وفي حالة تقصير 
م التسـليم وأن األمر الذي يجدر معه رفض دعوى المطعون ضده بشقيها النعدام أسـبابه لتمـا 

 بال أي تقاعس وبحضور المسئول عن المتابعة من طرف المطعـون –عقد المقاولة تم تنفيذه كامال 
الغيــر منفــذة والغيــر مطابقــة والتــي قبلهــا وقــد حســم األخيــر قيمــة األعمــال ضــده استشــاري المشــروع 

لص  والمســــتخ١/١١/١٩٩٧صــــراحة المطعــــون ضــــده بصــــفته بموجــــب محضــــر التســــليم االبـتـــدائي 
  .١٢/١١/١٩٩٧النهائي 
الغـيــر منـفــذة والغـيــر مطابـقــة والـتــي قبلهـــا صـــراحة المطعـــون ضـــده بصـــفته بموجـــب محضـــر  

  .١٢/١١/١٩٩٧ والمستخلص النهائي ١/١١/١٩٩٧التسليم االبتدائي 
نســبته للطــاعن فــي أعمــال المقــاول والمنصــوص عليهــا بالعقــد فلــيس هنــاك ثمــة خطــأ يمكــن  

 .والقانون علي السواء 
ٕوانمــا المطعــون ضــده أراد التنصــل مــن التزامــه فأـقـام اـلـدعوى بإثـبـات الحاـلـة بعــد مضــي ســنة  

 وكذلك الدعوى الماثلة وبعد ثمان سنوات مـن التسـليم تمـام المعاينـة ولـم –ونصف من فترة الضمان 
يثـبـت فيهــا أن المعاينــة الحاليــة مــا يتفــق مــع دعــوى إثبــات الحالــة ممــا يؤكــد أن الخبيــر فــي الــدعوى 

 .المستعجلة جاء تقريره مخالفا للواقع والقانون ويحمل شبهه المجاملة للمطعون ضدها 
ممـــــا يجـــــدر معـــــه رـفــــض دعـــــوى المطعـــــون ضـــــده مـــــع إـلــــزامهم  –ينعـــــدم الضـــــرر وبالـتــــالي  

 .المصاريف عن درجتي التقاضي 
فـقـد ثـبـت بأحقيـتـه عـلـي ضــوء النتيجــة الـتـي اتفـقـا عليهــا الطرـفـان وبخصــوص دعــوى الطــاعن  

 انتهي إليه الخبير في محاضر أعمال ونتيجته والتي لم يشر إليـه الحكـم حيـث اثبـت الخبـراء أن وما
 ألـــف جنيـــه وكـــان قـــد ســـبق تقـــديرها مـــن استشـــاري المشـــروع علـــي ضـــوء ٣٥قيمـــة التلفيـــات قـــدرها 

 .المخالصة الختامية فال يجوز معاودة خصمها مرة ثانية 



 ٤٦

 أـلـف جنـيـه ٣٥ـيـات اـلـذي ـقـدره الخـبـراء بمبـلـغ وأخطــأت المحكمــة ـفـي إعــادة خصــم مبـلـغ التلف 
 .أكثر من مرة حسبما جاء بالحكم وبمحاضر تقارير الخبراء 

ـمـن جميـع األعـمـال % ٥والمحكمـة أغفلـت حـقـوق الطـاعن ـفـي مبـالغ تـأمين األعـمـال وقـدرها  
 .والتأمينات والضرائب والفوائد المترتبة عليهم دون وجه حق 

إهمـــال أ وخطـــأ جســـيم يمكـــن نســـبته للمـقــاول إال امتـنــع عـــن وـلــم يثـبــت ـبــأي تقرـيــر أن هـنــاك  
 .االستالم وطلب فسخ العقد 
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وحيث أن الوقائع تؤكد التزام المقاول بنـود العقـد كاملـة وبدقـة وأمانـة ألن تنفيـذ األعمـال كـان  

 .ع ٕتحت متابعة واشراف المهندس االستشاري للمشرو
  ٢١وقد ورد في البند 

بأـنـه ـفـي حاـلـة امتـنـاع الطــرف الـثـاني المـقـاول عــن تنفـيـذ تعليمــات مـنـدوب االستشــاريين بإزاـلـة  
ٕواصــالح العيــوب فــي الفتــرة التــي يحــددها بــأمر كتــابي يحــق لمنــدوب االستشــاريين حصــر األعمــال 

بعـد إخطـاره بكتـاب موصـي أو مندوبـه ) المقـاول(المعيبة والمطلوب إزالتها وبحضور الطـرف الثـاني 
 .عليه بعلم الوصول قبل الموعد المحدد بأسبوع 

كمـــا يحـــق لهمـــا بـنــاء عـلــي أمـــر كـتــابي بموـقــف ســـير األعمـــال إذا أهمـــل أهمـــال جســـيما فـــي  
أعماله أو أحدث غشا فإذا ما صح ادعائهم كان علي مهندس استشـاري المشـروع واالتحـاد بإخطـار 

 .المقاول بالمخالفة في حينه 
ٕ لم يودع من فراغ بل تـم بعـد بحـث وامعـان حقيقـي ١/١١/١٩٩٧حضر التسليم االبتدائي وم 

 وكان علي الخبراء اإلشارة لهذا المسـتند والمسـتخلص النهـائي المـؤرخ –معتمدا علي الواقع واالتفاق 
  .١٢/١١/١٩٩٧في 

ه ـلـم واألســس الـتـي وضــعها الخـبـراء عـلـي ـفـرض وجــود مخالـفـات ـفـي الموـقـع غـيـر قانونـيـة ألـنـ 
 . واألساس الذي بموجبه تم احتسابها –يوضح ما سببها فعال 

فهــذا التقرـيـر والحكــم ـقـد ابتـنـي عـلـي تخميـنـات ال أســاس لهــا وال يمكــن ـبـأي حــال نســبتها إـلـي  
المطعــون ألن بالفعــل استشــاري المشــروع قامــا بتحديــد المخالفــات فــي حينــه وقــدر قيمتهــا واختصــها 

 .علي المقاول 
 لنقض وقد قضت محكمة ا

 من سلطة محكمة الموضوع أن تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد المتعاقدين  



 ٤٧

مسترشـــدة فـــي ذلـــك بظـــروف الـــدعوى المطروحـــة وأن تأخـــذ بمـــا ترجحـــه مـــن وجـــود التفســـير وحتـــى 
 ومــن حقهــا إال –اعتمــدت فــي ذلــك علــي اعتبــارات معقولــة فإنهــا ال تخضــع لرقابــة محكمــة التمييــز 

ير الخبير وأن تذهب بما لها مـن سـلطة التقـدير إلـي نتيجـة مخالفـة ذلـك ، وأن رأي الخبيـر تتقيد بتقر
 .ال يعدو أن يكون عنصرا من عناصر اإلثبات التي تخضع لتقديرها 

 )٢/٥/١٩٧٩ تجاري في ٧٨ لسنة ٦٦طعن (
ة فالمحكمـة غيـر ملزـمـة بـأن تأخــذ بتقريـر الخـبـراء وعليهـا أن تســعي إلـي الوصــول إلـي الحقيـقـ 

ويلــزم علــي المحكمــة عــدم األخــذ بهــا إذا تعارضــت مــع الحقيقــة أو يجــب أن يكــون اســتنادها ســليما 
وغيــر مشــوب بــالبطالن كمــا يمتنــع عليهــا أن تجعــل التقريــر الباطــل هــو األســاس الوحيــد الــذي تقــيم 

هــا عليهــا حكمهــا ، والمحكمــة لهــا أن تفصــل مــن واقــع المســتندات واألوراق وســائر األدـلـة المقدمــة في
فالحجج واألسانيد التي بني الخبير عليها حكمه يناقض بعضها البعض مشوب بالقصور ويسـتوجب 
نقضــه فالنتــائج التــي انتهــي إليهــا الخبيــر تقــوم علــي أســباب ال أصــل لهــا فــي األوراق ، كمــا أنــه إذا 

اب أخذت المحكمة ببعض ما تضمنه التقرير وأطرحت الباقي يجب عليها في حكمها أن تبين األسـب
 .التي دعتها إلي ذلك 

 :وثبت من تقرير الخبراء ونتائج أعمالهم أن المطعون يستحق  
 .من جميع األعمال المنفذة % ٥مبلغ تأمين األعمال وقدره  -١
 .كما يستحق الضرائب والتأمينات االجتماعية الغير مسددة  -٢
فــق علـيـه أداء ـبـاقي القيمــة المســتحقة ـلـه عـلـي ضــوء المســتخلص الخـتـامي عـلـي ضــوء مــا ات -٣

 .ٕواقرار المطعون ضده وأنه احتباسه لهذه المبالغ دون وجه حق  بالعقد 
المحكمة لم تشر في تسبيب حكمها وال منطوقه ما قرره الخبراء بأحقية المقاول للبنود الثالثـة  

الســابقة مـمـا يـعـد ذـلـك إخــالال بحقوـقـه ومخالـفـا للعـقـد والـقـانون عـلـي الســواء ممــا يســتوجب القضــاء ـلـه 
ويض أســوة بمــا قضــت ـبـه إـلـي المطعــون ضــده ـفـي دعــواه األوـلـي وكــون أن التســليم نهــائي مــن ـبـالتع

عدمـــه ـفــإن اســـتنتاج الخـبــراء والمحكمـــة بأـنــه ـلــم ـيــتم يعـــد ـقــوال مرســـال وال أســـاس ـلــه مـــن الصـــحة أو 
 .القانون 

 وقد قضت محكمة النقض 

يغطـي مـا بـالمبني مـن بأن تسـليم رب العمـل البنـاء نهائيـا غيـر مقيـد بـتحفظ مـا مـن شـأنه أن  
 .عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معرفة رب العمل 

 )٧٣٧ ص ١٦ق س ٣٠ لسنة ٣٢٥ طعن ١٠/٦/٦٥(



 ٤٨

فإذا ذهب رب العمل إلي مكان المقـاول وعـاين الشـيء المصـنوع وتقبلـه فإنـه يكـون فـي حكـم  
 .خه مع التعويضمن تسلمه فعال ألنه إذا لم يكن تسلمه كان المطعون ضده أن يطلب فس

حق انتفاع المطعون ضده واالستيالء عليه بـال : ولما هو مستقر عليه قانونا أن التسليم هو  
 .عائق ووضع يده علي العمل المصنوع وقبول االنتفاع بحالته 

ويترتــب علــي التســلم وقبولــه أن يســتحق المقــاول األجــر وتحمــل التبعــة تقــع علــي رب العمــل  
 .العيوب الظاهرة ويبدأ سريان ضمان العيوب الخفية وتبرأ ذمة المقاول من 

كما ثبت من جميع المعاينات التي تمت سواء بـدعوى إثبـات الحالـة أو بالـدعوى الماثلـة أنهـا  
ٕمختلـفــة مـــع بعضـــها اـلــبعض وعلـيــه يجـــب عـــدم االســـتناد ألي مـــنهم وانمـــا الفيصـــل فـــي دعواـنــا هـــو 

ثابـــت بـــه جميـــع األعمـــال التـــي اعتـــرض عليـــه محضـــر التســـليم االبتـــدائي والمســـتخلص النهـــائي وال
المطعون ضده وقد تم تقدير هذه األعمال المخالفة علي ضوء المستخلص النهائي المحرر فـي رقـم 

١٢/١١/١٩٩٧ . 
 وقضت محكمة النقض 

 قرار رب العمل في عقد الصلح بتسلمه البناء مقبوال بحالته الظاهرة التي هو عليها من شأنه  
لمقــاول مــن ضــمان العيــوب التــي كانــت خفيــة وقــت التســليم ولــم يكــن يعلمهــا رب إعفــاء المهنــدس وا

 العمل ألن التسليم ولو كان نهائيا ال يغطي إال العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم 
 )٨٣٥ ص ١٨ ق س ٣٣ لسنة ٣٤٥ طعن رقم ١٣/٤/٦٧(

 .حالة مما يحق معه القضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه واإل 
... كما أنه بخصوص التعويض الجابر والفوائد التي قضي بها الحكم في المطعون فيه رقـم  
ك شـــمال القـــاهرة فهـــو باطـــل لعـــدم القبـــول ألن األعضـــاء لـــم يكونـــوا ممثلـــين فـــي .  م ٢٠٠٠لســـنة 

 .الدعوى وال يحق لوكيل االتحاد أن ينوب عنهم 
تعــويض تكميـلـي لالتـفـاق ويشــترط إلداـنـة أن كمــا أن التعــويض الجــابر ألعضــاء االتحــاد هــو  

 .يكون هناك غش وسوء نية من المدين وال يكفي مجرد الخطأ 
هــو الخطــأ العمــدي عنــد تنفيــذ االلتــزام الناشــئ عــن العقــد علــي النحــو المتفــق عليــه : الغــش  

 .بقصد اإلضرار بالدائن 
 .ستهتار بحقوق الغيرهو خطأ غير عمدي نتيجة عدم االحتياط أي اال: أما الخطأ الجسيم  
 .فالتعويض ال يقدر إال إذا ثبت أن هناك غش وسوء نية  

 



 ٤٩

 وقد قضت محكمة النقض 

يقــدر التعــويض الــذي يلحــق بالمضــرور مــع مراعــاة الظــروف المالبســة فــال بــد للقاضــي أن  
يشير في أسباب حكمه بعد أن يبين الضرر الـذي لحـق المضـرور وقـوع الخطـأ الـذي سـبب الضـرر 

د أخذ في اعتباره عند التعويض مـدي جسـامة الخطـأ فـي ذلـك االلتـزام الـذي يقـع علـي القاضـي أنه ق
 .أن يذكر عناصر التعويض في حكمه 

يجـوز للقاضـي أن يـنقص مقـدار التعـويض  من القانون المدني نصت علي أنـه ٢١٦والمادة  
 . أو زاد عليه أوال بحكم بالتعويض إذا ما كان الدائن يخطئه قد اشترك في إحداث الضرر

قــد ثبــت بدالـلـة قاطعــة أن المطعــون ضــده قــد تســلم العمــل وتقبـلـه وكــان تحــت تصــرفه بــدون  
ٕ حتى يستوثق من أنه مطـابق للشـروط المتفـق عليهـا وقـام بفحصـه وتقبلـه واال كـان قـد بـادر –عائق 

 ه العمل وليس بعد أكثر من عام وبتسلمه وتقبلعلي أي مخالفات فور تسلمه ذلك بإثبات اعتراضه 
 .المصنوع في وقت واحد ينتهي دور المقاول 

وأن عـــدم التســـليم ال يكـــون إال إذا كانـــت المخالفـــة للشـــروط أو األصـــول الفنيـــة جســـيمة فـــال  
 .يجوز عدال إلزامه بالتسليم 

يبـادر رب العمـل إلـي معاينتـه فـي  مـدني ونـص علـي أن ٨٧٢/١والمشروع التمهيـدي للمـادة  
 . للمألوف في التعامل وأن يتسلمه في مدة وجيزة إذا اقتضي األمر أقرب وقت مستطاع تبعا
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حـيـث أـنـه ومــن المـقـرر قانوـنـا أن المضــرور أو نائـبـه أو خلـفـه هــو اـلـذي يثـبـت ـلـه حــق طـلـب  

 .التعويض أما غير المضرور فال يستطيع أن يطالب بالتعويض عن ضرر لم يصبه 
ئر الذي قضت به المحكمة لصالح األعضاء هو قضاء باطل ألن األعضاء فالتعويض الجا 

لــم يطلبــوه والمحكمــة قــد بالغــت مبالغــة شــديدة فــي تقــدير قيمــة التعــويض علــي ضــوء دعــوى إثبــات 
الحالــة بالــدعوى المســتعجلة ألنــه ال يجــوز أن يتســاند الحكــم لهــا حيــث ثبــت بداللــة قاطعــة أن هــذه 

 . أساس لها من الصحة ، وأنها تمت بعد مرور سنة الضمان المعاينة قد جاءت مجاملة وال
 وقد قضت محكمة النقض 

ال يجـــــوز لمحكمـــــة الموضـــــوع القضـــــاء مباشـــــرة التعـــــويض لجهـــــة خيرـيــــة أو مؤسســـــة تعمـــــل  
للمصلحة العامة وال تستطيع المحكمة في هـذه الحالـة أن تجيبـه إلـي هـذا الطلـب ألن هـذه الجهـة لـم 

 الحـكــم لهـــا مباشـــرة ـبــالتعويض وتكـــون اـلــدعوى ـفــي هـــذه الحاـلــة غـيــر يصـــيبها أي ضـــرر ـفــال يجـــوز
 .مقبولة 



 ٥٠

 )١١٣ ص١٤/١/٩٨٢ جلسة ٣٣ق مكتب فني ٤٨ سنة ٢٩١طعن (
قــد قــام بإـيـداع تقريــر ) المطعــون ضــده(قــة األمــر أن الخبيــر االستشــاري التحــاد المــالك وحقي 

يهـا حكـم محكمـة أول درجـة وثبـت فني طعن فيه علي دعوى إثبات الحالة المستعجلة والتـي تسـاند إل
بدالـلــة قطعيـــة عـــدم الصـــحة والدقـــة والوضـــوح وأنهـــا ال تخـــرج عـــن العيـــوب الـتــي أفصـــحها مهنـــدس 

 .استشاري المشروع 
 وقد قضت محكمة النقض

بأنـه وأن كاـنـت محكـمـة الموضـوع غـيـر ملزـمـة بـرأي الخبـيـر اـلـذي ندبتـه إلثـبـات حقيـقـة الحــال  
وير ولكن كان لهـا أن تأخـذ بهـا بمـا لهـا مـن سـلطة فـي تقـدير األدلـة في الورقة المطعون عليها بالتز

بتقرير الخبير االستشاري الذي تطمئن إليه دون أن تأخـذ بـرأي الخبيـر المنتـدب المخـالف لـه إال أنـه 
 .يجب وهي تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمها بإقامته علي أدلة صحيحة 

 )١٣٨٥ ص ١٨ س ٢/١/٦٧ ق جلسة ٤١ لسنة ٣٥٧طعن (
 وقضت محكمة النقض 

بأنه يجب لسالمة الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إال يصدر علـي أسـاس فكـرة  
ٕمبهمــــة أو غامضــــة ـلـــم تفصــــح معالمهــــا أو خفـيـــت تفاصــــيلها وانمــــا يجــــب أن يؤســــس الحكــــم عـلـــي 

وقــائع الخصــوم ومــا اســتندوا إليــه مــن أدلــة واقعيــة وحجــج قانونيــة وتحديــد مــا اســتخلص ثبوتــه مــن ال
وطـــرق هـــذا الثبـــوت تمكيـنــا لمحكمـــة الـــنقض مـــن بعـــد أعمـــال رقابتهـــا عـلــي ســـالمة تطبيـــق القـــانون 

 .وصحة تفسيره 
 )٢٧ س ٧١٨ ص ٢٢/٣/٦٧ -٤١ لسنة ٢٨٩نقض (

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطالن الحكم إذا كـان هـذا الـدفاع جوهريـا  
 المحكمــة إذ أعتبــر ذلــك اإلغفــال مقصــورا فــي أســباب الحكــم ومــؤثرا فــي النتيجــة التــي انتهــت إليهــا

 .الواضحة 
 )١٦٤ – ١٨٢ – ٤٧ س ١٣/٦/٩٦(

 )٦٦٩-١٣٤-٤٦ س ٢٠/٤/٩٥(
 )٢٤٨-٦٤ – ٤٤ س ٢٨/١/٩٣(

أن تـقــدير التعـــويض وأن كـــان مـــن مســـائل الواـقــع الـتــي يســـتقل بهـــا قاضـــي الموضـــوع إال أن  
 سائغ مردود إلـي عناصـره الثابتـة بـاألوراق متكافئـا مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما علي أساس

مع الضرر غير زائد عليه وهو بذلك يشمل ما لحق المضـرور مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب وأنـه 



 ٥١

من اطالقات قاضي الموضوع بحسب ما يـراه مناسـبا لجبـر الضـرر مـادام تقـديره قائمـا علـي أسـباب 
 .إتباع معايير معينة في هذا الصددسائغة تبرره وال يوجد في القانون نص يلزمه ب

 )١٢٨٥ س ٣٠/١١/٩٥ الجلسة ٤٦ مكتب فني ٦٣ ق ٧٠٨٥ طعن ١فقرة (
حـــق محكمـــة الموضـــوع أن تســـتخلص الصـــورة الصـــحيحة لواقعـــة اـلــدعوى مـــن جمـــاع األدـلــة  

المطروحــة عليهــا دون التقيــد بــدليل معــين وال يشــترط أن يكــون كــل دليــل قــاطع فــي كــل جزئيــة مــن 
عوى كمــــا أـنـــه مــــن حقهــــا اســــتخالص الصــــورة الصــــحيحة لـلـــدعوى بطريقــــة االســــتنتاج جزئـيـــات اـلـــد

 .واالستقراء وكافة الممكنات الفعلية مع ما يقتضيه العقل والمنطق 
 )ق٥٨ لسنة ٨٢٥٠ طعن ١٢٩-١٧-٤١ س ١٤/١/٩٠طعن (

 )ق٥٩ لسنة ٤٦٤٥٣ طعن ٩٣٤ – ١٦٣ – ٤١ س ٢٣/١٠/٩٠طعن (
 ت المرافعة يلتمس الطالب القضاء له بطلباته الختامية فلهذه األسباب ولما سيذكر بجلسا 
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فإـنـــه لـمـــا ـكـــان االســــتمرار ـفـــي تنفـيـــذ الحكــــم المطـعـــون فـيـــه شــــأنه أن يرـتـــب أضــــرارا جســــيمة  

بالطــاعن بصــفته ال يمكــن ـتـداركها حـيـث أن هــذا الحكــم ـقـد خــالف الـقـانون وكــذا تأويـلـه وتفســيره كمــا 
 .٨/١/١٩٩٦بتة بنصوص عقد االتفاق محل التداعي والمؤرخ في خالف االتفاقات الثا

فضال عن أن هـذا الطعـن مـرجح القبـول عنـد نظـر الموضـوع ممـا يحـق للطـاعن طلـب وقـف  
 .تنفيذه لحين الفصل في النقض 
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 .قبول الطعن شكال للتقرير به في الميعاد القانوني : أوال 
 .بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في هذا الطعن : انيا ث

ق ١٢لســنة ... و ... ٕوـفـي الموضــوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه واحاـلـة االســتئنافين رقمــي : ثالـثـا 
لتفصــل فيــه مجــددا ) مأموريــة شــمال القــاهرة(اســتئناف القــاهرة إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة 

 .جديدة بدائرة مغايرة 
 .إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : رابعا 

 .واهللا يوفقكم إلي صائب الرأي والمشورة ... وتفضلوا بقبول فائق التحية 
 وكيل الطاعن بصفته          

                     المحامي بالنقض واإلدارية العليا       
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 مكتب اإلبراشى ودرماركار
 شركة مدينة المحاماة واالستشارات القانونية 

 أسسها 

 بهي الدين حسن اإلبراشى . حسن زكي اإلبراشي وسعيد أرمين درماركار ود.د

 

 النقض محكمة 
 ة الدائرة العمالي

 صحيفة طعن بالنقض 
 

 أودعت هذه الصحيفة قلم كتـاب محكمـة الـنقض وقيـدت بـرقم ٢٤/٥/٢٠٠٦إنه في يوم األربعاء الموافق  
بهي الدين حسن اإلبراشي المحامي بالنقض بصفته وكيال عن شركة /  ق عمال من السيد الدكتور ٧٦لسنة ... 

 ٢٠٠٤لسـنة ..... بموجـب التوكيـل رقـم ............ مقرهـا ويمثلها قانونا رئـيس مجلـس إدارتهـا والكـائن ....... 
 .اإلبراشي ودرماركار المحامين /  ومحلها المختار مكتب األساتذة –توثيق قصر النيل 

 )طاعن        (

 ضــد 

 / ...................... السيد  -١
 / ...................... السيد  -٢
 / ...................... السيد  -٣
  ...................... /السيد  -٤
 / ...................... السيد  -٥
 / ...................... السيد  -٦
 / ...................... السيد  -٧

 والخامس والسادس والسابع يعلنون بهيئة قضايا الدولة 
 مطعون ضدهم 

 وذلك طعنا 

الــدائرة الخامســة العماليــة فــي  – مــن محكمــة اســتئناف المنيــا ٢٨/٣/٢٠٠٦ الحكــم الصــادر بتــاريخ علــي 
 ق المنيــا القاضــي بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع بتعــديل الحكــم المســتأنف ٤١لســنة .. االســتئناف رقــم 

بالمصــاريف ) الطاعنــة(ٕويجعــل التعــويض خمســة أالف جنيــه مــادي وثالثــة أالف أدبــي والــزام المســتأنف بصــفته 
 .ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

لسـنة ...  في الدعوى رقم ٢٤/٤/٢٠٠٥نة العمالية بمحكمة المنيا االبتدائية قد قررت بتاريخ وكانت اللج 
المطعـون ضـده (بأن يؤدي للمدعي ) الطاعنة(بصفته ...... عمال المنيا بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة  ٢٠٠٣



 ٥٤

لزمتـه المصـاريف ومبلـغ مبلغ عشرة أالف جنيه كتعويض مادي ومبلغ سبعة أالف جنيه كتعويض أدبي وأ) األول
 .خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 

 الموضوع 

أقام المطعون ضده األول ضد الشركة الطالبة والمطعون ضدهم من الثاني حتى األخيـر عـدا المطعـون  -١
 عمــال كـلـي المنـيـا طالـبـا الحكــم ـبـبطالن ـقـرار اللجـنـة الثالثـيـة ١٩٩٨لســنة ... ضــده الراـبـع اـلـدعوى رـقـم 

 ألـف جنـيـه عــن ٥٠ وـكـذا بطـالن ـقـرار فصــله مـن جـهـة عمـلـه وأحقيتـه ـفـي تقاضـي تـعـويض ـقـدره بفصـله
 .فصله فصال تعسفيا دون مبرر مع إلزامهم المصاريف وأتعاب المحاماة 

 أي المطعــون ضــده – التحــق ٢٣/١٠/١٩٨٦وقــال المطعــون ضــده األول فــي شــرح دعــواه أنــه بتــاريخ  -٢
... اني والثالـــث للقيـــام بأعمـــال منـــدوب شـــحن لفـــرع شـــركة  يعمـــل لـــدي المطعـــون ضـــدهما الثـــ–األول 

 وأنــه ظــل يــؤدي عمـلـه إـلـي أن عرضــت ـلـه ١/١٢/١٩٨٦للبـتـرول بالمنيــا وتحــرر ـلـه عـقـد عمــل بـتـاريخ 
 ، وهـو األمـر الـذي حـدا بـه إلـي أن ٤/١٠/١٩٩٨مشكالت فـي العمـل انتهـت بفصـله مـن عملـه بتـاريخ 

 .بذات التاريخ ... عمل المنيا قيدت برقم  بشكوى إلي مكتب ١٢/١٠/١٩٩٨يتقدم بتاريخ 

ًوأضــاف المطعــون ضــده األول أـنـه ـلـم يرتكــب ثمــة مخالـفـة تـبـرر فصــله مــن العمــل وأن هــذا يمـثـل إنهــاء  -٣
ًتعسفيا لعالقة العمل يستحق عنه تعويضا وفق المقرر بأحكام قانون العمل رقم    .١٩٨١لسنة ... ً

تدائيـــة بنـــدب خبيـــر فـــي اـلــدعوى لتحقيـــق المأموريـــة  قضـــت محكمـــة المنيـــا االب٢٨/١١/١٩٩٩وبتـــاريخ  -٤
المبينــة بــذلك الحكــم ، وباشــر الخبيــر المنتــدب المأموريــة الموكولــة إليــه وانتهــي إلــي النتيجــة الموضــحة 

 .تفصيال بتقريره المودع ملف الدعوى 

ل ينـدب  قضت محكمة المنيا االبتدائية بإعادة الدعوى إلي مكتـب خبـراء وزارة العـد٧/٦/٢٠٠١وبتاريخ  -٥
خبيرا ألداء المأمورية الموضحة بذلك الحكم ، وباشر الخبير المأمورية الموكولـة إليـه وانتهـي إلـي نتيجـة 

يشغلها قبل فصله هي مندوب شحن لفرع ) المطعون ضده األول(مؤداها أن الوظيفة التي كان المدعي 
 المطعون ضدهما الثـاني والثالـث –للبترول والعقد المبرم بين  المدعي والشركة المدعي عليها .. شركة 

 . مرفق بتقرير الخبير السابق –

 اختصـم المطعـون ضـده األول المطعـون ضـده الرابـع فـي الـدعوى علـي سـند مـن ٢٣/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  -٦
 .أن هذا األخير قد حل محل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى 

وهـــو ممثـــل ...  هـــو ٥/٥/٢٠٠٤اريخ ثـــم أدخـــل المطعـــون ضـــده األول خصـــما جديـــدا فـــي الـــدعوى بتـــ -٧
 .المطعون ضدهما الثاني والثالث 

إال أن المطعــــون ضــــده األول عــــاد وتنــــازل عــــن اختصــــام المطعــــون ضــــدهما الثــــاني والثالــــث وقصــــر  -٨
 .الخصومة في الدعوى علي الشركة الطاعنة 

أنهـا ال تربطهـا أي وكانت الشـركة الطاعنـة قـد أبـدت دفاعـا أمـام أول درجـة والمحكمـة االسـتئنافية مـؤداه  -٩
عالقــة عمــل بــالمطعون ضــده األول وأن األخيــر كــان يــرتبط بعقــد عمــل مــع المطعــون ضــدهما الثــاني 

  . تم تقديمه أمام محكمة أول درجة١/١٢/١٩٨٦والثالث مؤرخ 
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كما تمسكت الشركة الطاعنة أمام درجتـي التقاضـي بـأن هنـاك عقـد مقاولـة كـان مبرمـا فيمـا بينهـا وبـين   -١٠
 تتولي األخيرة بموجبه تنفيذ مهام لمصـلحة الشـركة الطاعنـة وأن تنفيـذ ١/٤/١٩٨١بتاريخ .. ....شركة 

ٕتحت إدارة واشـراف هـذه األخيـرة لقـاء مـا تدفعـه لهـم مـن ... تلك األعمال كان يتم بمعرفة تابعين لشركة 
 .أجر وال عالقة للشركة الطاعنة بذلك 

تئناف لم يقسطا هذا الدفاع حقه أو يـردوا عليـه وانتهيـا إال أن أيا من محكمة أول درجة أو محكمة االس  -١١
إلي القضاء الموضح بصدر هذه الصحيفة استناد إلي تقريري الخبراء المودعين ملف الـدعوى أمـام أول 
درجة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ صـحيح القـانون وعابـه الفسـاد فـي االسـتدالل فضـال عـن 

 :فاع فإنه يحق للشركة الطاعنة أن تطعن عليه لألسباب التالية إخالله بحق الطاعنة في الد

 أسباب الطعن 

 خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق صحيح القانون والفساد في االستدالل والقصور في التسبيب : أوال 

الثاـبــت مـــن مطالعـــة أوراق اـلــدعوى ومـــا قـــدم فيهـــا مـــن مســـتندات ومـــذكرات أمـــام درجتـــي التقاضـــي أن   -١٢
الطاعنــة قــد تمســكت بالــدفع بعــدم قبــول الــدعوى بالنســبة لهــا ، النتفــاء عالقــة العمــل فيمــا بينهــا الشــركة 

وـبـين المطـعـون ضــده األول ، باعتـبـار أن عالـقـة العـمـل ثابـتـة فيـمـا ـبـين هــذا األخـيـر والمطـعـون ضــدهما 
لـدعوى ٕ واقـرار المطعـون ضـده األول بصـحيفة ا١/١٢/١٩٨٦الثاني والثالث بموجب عقد العمل المؤرخ 

 .المبتدأة بأنه التحق بالعمل لدي المطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد العمل المشار إليه 

وـفـــي ذات الوـقـــت كاـنـــت الشــــركة الطاعـنـــة ـتـــرتبط مــــع المطـعـــون ضــــدهما الـثـــاني والثاـلـــث بعـقـــد مــــؤرخ   -١٣
ـــي ١/٤/١٩٨١ إدارة  تضــــمن أن هــــذين األخـيـــرين يقومــــان بمعرفتهمــــا وبمــــن يتبعهمــــا مــــن العــــاملين عـل

وتشغيل سيارات مملوكة للشركة الطاعنة في مجال نقل المـواد البتروليـة ومشـتقاتها ، بمـا لهمـا مـن خبـرة 
 .في هذا المجال وبما لديهما من عمالة مدربة علي أداء تلك األعمال 

ة ويعتـبـر عـقـد المقاوـلـة المـبـرم فيمــا ـبـين الشــركة الطاعـنـة والمطعــون ضــدهما الـثـاني والثاـلـث مختلـفـا كلـيـ  -١٤
من حيث أطرافه وأركانه وما يترتب عليه من حقوق والتزامات عن عقد العمل المبرم فيما بين المطعـون 

 .ضده األول والمطعون ضدهما الثاني والثالث ، ولكل منهما مجاله وذاتيته المستقلة عن األخر 

 ويـتم تكليفـه وقد كان المطعـون ضـده األول مـن ضـمن العـاملين لـدي المطعـون ضـدهما الثـاني والثالـث  -١٥
 .بأعمال لمصلحة الشركة الطاعنة تنفيذا لعقد المقاولة سالف البيان 

وحيـث أنـه عـن الموضـوع ولمـا " وحين عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع انتهي إلي رفضه بمقولـة   -١٦
 أنــه لــيس طرفــا فــي عالقــة العمــل التــي انتهــت بالفصــل – الشــركة الطاعنــة –كانــت محاجــة المســتأنف 

 وبتوكيـل مـن شـركة –محل عمل المسـتأنف ضـده .. ي وهو أمر مردود عليه بأنه باندماج شركة التعسف
واحدة هو رئيسها أصبح هو المختص والذي تنتقل إليه كـل الحقـوق وااللتزامـات التـي كانـت علـي شـركة 

 ". ٕواذا كان ذلك فإن هذه المحاجة تضحي وال أساس لها وال سند لها .. 

ة قد انتهـت إلـي القضـاء بـإلزام الشـركة الطاعنـة بـالتعويض لمصـلحة المطعـون وكانت محكمة أول درج  -١٧
ضــده األول عــن واقعــة الفصــل التعســفي مـثـار الـنـزاع أمامهــا دون أن تعــرض لـلـدفع المـبـدي مــن الشــركة 



 ٥٦

الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لها النتفاء عالقة العمل فيما بينها وبين 
ًر إيـرادا لـه أو ردا عليـه واكتفـت فـي هـذا الشـأن بـالقول بأنهـا تأخـذ بمـا ورد بتقريـر الخبيـر المـودع المذكو ً

ملف الدعوى ، لما قررته محكمة أول درجة مـن اطمئنانهـا إلـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا ومـا أجـراه مـن 
لطاعـنـة والمطعــون أبحــاث ـفـي موضــوع اـلـدعوى ومــن بينهــا بحــث قـيـام عالقــة العمــل فيمــا ـبـين الشــركة ا

 .ضده األول من عدمه 

والبــين مــن مطالعــة الحكــم المطعــون فيــه أنــه قــد انتهــي إلــي رفــض الــدفع المبــدي مــن الشــركة الطاعنــة   -١٨
ًسالف الذكر استنادا إلي وقائع فاسدة ال تصلح ردا علي الدفع ، ذلك أن مبني الدفع بعدم قبـول الـدعوى 

ين المطعــون ضــده األول والشــركة الطاعنــة ســواء قبــل انــدماج المبتــدأة هــو انتفــاء عالقــة العمــل فيمــا بــ
فيهــــا أو بعــــد ذلــــك ، باعتبــــار أن عالقــــة العمــــل ثابتــــة فيمــــا بــــين المطعــــون ضــــده األول ..... شــــركة 

 وأن كافـــة األعـمـــال التـــي ـكـــان ١/١٢/١٩٨٦والمطعـــون ضـــدهما الـثـــاني والثالـــث بموجــــب عقـــد ـمـــؤرخ 
ركة الطاعنــة مــا هــي إال تنفيــذا لعقــد المقاولــة المبــرم فيمــا المطعــون ضــده األول يقــوم بهــا لمصــلحة الشــ

 .بينها وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث والذي تم تقديمه إلي محكمة أول درجة 

كمــا أن محكمــة أول درجــة ـلـم تقســط اـلـدفع بعــدم القبــول المـبـدي مــن الشــركة الطاعـنـة حـقـه إذ ـلـم تــورده   -١٩
قرـيـر الخبـيـر المــودع ـفـي اـلـدعوى وهــو مــا يعـيـب الحكــم ويبطـلـه بأســباب حكمهــا واكتـفـت باإلحاـلـة عـلـي ت

ٕلكون بحث العالقات القانونية والتعاقدية واثبات قيامها من عدمه هو من صميم عمل المحكمة وال يحق 
لها أن تتنازل عنه إلي غيرها وال يصح أن تحيل في شأن النزاع علي قيام تلك العالقات ومـداها وأثارهـا 

 .اء إلي تقرير الخبر

المحكمـة ـقـد  فضال عن ذلك فإنه يلزم لصحة الحكم أن يكون قد تضمن في أسبابه ما يدل علي أن   -٢٠
محصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبمـا قـدم إليهـا مـن أوجـه دفـاع ودفـوع عـن بصـر وبصـيرة وأال كـان 

 .حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل 

يه هذا النظر وشايع حكم أول درجة فيما انتهي إليه من قيام عالقـة العمـل ٕواذ خالف الحكم المطعون ف  -٢١
فيما بين الشركة الطاعن والمطعون ضده األول استنادا إلي أسباب فاسدة ال تصلح سندا لما انتهي إليه 
مــن نتيجــة ورتبــا علــي ذلــك التــزام الشــركة الطاعنــة بتعــويض المطعــون ضــده األول عــن واقعــة الفصــل 

ثار النزاع في الدعوى فإنهما يكونا قد خالفا صـحيح الواقـع والقـانون ومـا قـدم فـي الـدعوى مـن التعسفي م
مســتندات وعابهمــا الفســاد فــي االســتدالل والقصــور فــي التســبيب بمــا يوجــب نقــض الحكــم المطعــون فيــه 

 .واإلحالة 

 عن الشق المستعجل : ثانيا 

اـقــع والـقــانون معيـبــا بالقصـــور ـفــي التســـبيب لمــا ـكــان الحـكــم المطـعــون فـيــه ـقــد صـــدر مخالفــا صـــحيح الو -٢٢
والفساد في االستدالل ومخالفا للمستندات المقدمة في الدعوى واثبت للمطعـون ضـده األول عالقـة عمـل 
مع الشركة الطاعنة دون مبرر قانوني يسوغ ذلك وفي ذات الوقت فإن الحكم المطعون فيه واجب النفاذ 

اذ إجـــراءات التنفـيــذ عـلــي أمـــوال الشـــركة الطاعـنــة وهـــو مـــا وـكــان المطـعــون ضـــده األول ـقــد ـبــدأ ـفــي اتخـــ
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يعرض أموالها للخطر حيث أن المطعون ضده األول ليس مليئا وفي حالة تنفيـذ الحكـم واقتضـاء المبلـغ 
المحكـوم ـبـه ـفـإن ذـلـك يحتـمـل معـه أال ـتـتمكن الشــركة الطاعـنـة ـمـن اسـترداده إذا ـمـا قضــي ـبـنقض الحـكـم 

 اعنة من عدالة المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن وهو ما تلتمس معه الشركة الط

 بناء عليه 

 :تلتمس الشركة الطاعنة الحكم 
 .بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن : في الشق المستعجل : أوال 
الة القضـية إلـي محكمـة ٕبقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واح: في الموضوع : ثانيا 

 .استئناف المنيا للفصل فيها مجددا من دائرة أخري 
 وكيل الطاعنة 

 المحامي بالنقض 
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 م اهللا الرحمن الرحيمبس
 باسم الشعب 

 محكمة النقض 
 الدائرة العمالية 

 نائب رئيس المحكمة     عزت البندارى / برئاسة السيد القاضي 
 حسام قرني  و    يحيي الجندي / ة القضاة وعضوية الساد

 هشام قنديل  و  منصور العشري 
 نواب رئيس المحكمة 

 محمد مجدي / ورئيس النيابة السيد 
 سعد رياض سعد / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 
 . م ٢٠٠٨ من فبراير سنة ١٧ هـ الموافق ١٤٢٩  من صفر سنة١٠في يوم األحد 

 أصدرت الحكم اآلتي 

 . القضائية ٧٦لسنة .. الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم في 
 المرفوع من 

 .......... الكائن / ............. السيد 
 حجازي الوكيل المحامي / حضر عنه األستاذ 

 ضد 

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

 .................... ومقرهما 
 ......... ومقره / ................. السيد  -٤
 / .................السيد  -٥
 / .................السيد  -٦
 / .................السيد  -٧

 ومقرهم بهيئة قضايا الدولة 
 لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة 

 ائع الوق

" مأموريــة المنيــا"  طعــن بطريــق الــنقض فــي حكــم محكمــة اســتئناف بنــي ســويف ٢٤/٥/٢٠٠٦فــي يــوم  
  ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم ٤١لسنة ..   في االستئناف رقم ٢٨/٣/٢٠٠٦الصادر بتاريخ 
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 .بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
 .طاعنة مذكرة شارحة وفي نفس اليوم أودعت ال 
 . أعلن المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع بصحيفة الطعن ٧/٦/٢٠٠٦وفي  
 . أعلن المطعون ضده األول بصحيفة الطعن ١٢/٦/٢٠٠٦وفي  
 . أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن ٢٠/١١/٢٠٠٧وفي  
 .حيفة الطعن  أعلنت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بص٢٩/١١/٢٠٠٧وفي  
 أودع المطعــــــون ضــــــدهم الخــــــامس والســــــادس والســــــابع مــــــذكرة بــــــدفاعهم مشــــــفوعة ١٧/٦/٢٠٠٦وفــــــي  

 .بمستنداتهم دفعوا فيها بعدم قبول الطعن 
 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه  
ــــي المحكمـــــة فـــــي غرفـــــة مشـــــورة فـــــرأت أنـــــه جـــــدير بـــــالنظر فحـــــددت   لنظـــــره جلســـــة وعـــــرض الطعـــــن عـل

وبهـا سـمعت الـدعوى أمــام هـذه الـدائرة علـي مـا هــو مبـين بمحضـر الجلسـة حيـث صــمم .  للمرافعـة ١٧/٢/٢٠٠٨
 . والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم –كل من محامي الطاعنة والنيابة علي ما جاء بمذكرته 

 المحكمة 

نائـب " منصـور العشـري / ي المقـرر بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السـيد القاضـ 

 .والمرافعة ، وبعد المداولة " رئيس المحكمة 

 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصـل فـي أن المطعـون – علـي مـا يبـين مـن الحكـم المطعـون فيـه وسـائر األوراق –وحيث إن الوقـائع  

 وآخــرين بطـلـب الحكــم –...  شــركة – عـلـي الطاعـنـة ضــده األول أـقـام دعــواه ابـتـداء أمــام محكمــة المنـيـا االبتدائـيـة
بــبطالن قــرار فصــله وبأحقيتــه لمبلــغ خمســين ألــف جنيــه تعويضــا عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة ، بتــاريخ 

 قضــت المحكمــة بعــدم قبــول اـلـدعوى لرفعهــا عـلـي غيــر ذي صــفة بالنســبة للمطعــون ضــدهم مــن ٢٨/١١/١٩٩٩
وبعـد أن قـدم . دم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبندب خبيـر الخامس حتى السابع وبرفض الدفع بع

تقريــره ، أحاـلـت الــدعوى إـلـي مــا كــان يســمي باللجنــة ذات االختصــاص القضــائي بمحكمــة المنيــا االبتدائيــة حيــث 
ه  إلـزام الطاعنـة بـأن تـؤدي للمطعـون ضـد٢٤/٤/٢٠٠٥ ، قـررت اللجنـة فـي ٢٠٠٣لسنة .. قيدت بجداولها برقم 

استأنفت الطاعنـة هـذا القـرار . األول مبلغ عشرة أالف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ سبعة أالف جنيه تعويضا أدبيا 
 ٢٨/٣/٢٠٠٦ ق ، وبـتـاريخ ٤١لســنة ... باالســتئناف رـقـم " مأمورـيـة المنـيـا " ـلـدي محكـمـة اســتئناف بـنـي ســويف 

ة أالف جنـيـه تعويضــا ماديــا وثالثــة أالف حكمــت المحكمــة بتعــديل الـقـرار المســتأنف بجعــل مبـلـغ التعــويض خمســ
طعنــت الطاعنــة فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض ، وقــدمت النيابــة مــذكرة أبــدت فيهــا الــرأي . جنيــه تعويضــا أدبيــا 

 .ٕبنقضه ، واذ عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها 
 ـمــن ـقــانون المرافـعــات إـنــه يجـــوز للخصـــوم كـمــا هـــو الشـــأن ٢٥٣دة وحـيــث إـنــه لـمــا ـكــان مـفــاد ـنــص الـمــا 

بالنســـبة للنياـبــة ومحكـمــة اـلــنقض إـثــارة األســـباب المتعلـقــة بالنظـــام العـــام وـلــو ـلــم يســـبق التمســـك بـهــا أـمــام محكمـــة 
الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيهـا مـن الوقـائع واألوراق التـي سـبق عرضـها علـي 
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موضـوع ووردت هــذه األسـباب علـي الجــزء المطعـون فـيـه مـن الحكـم وـلـيس علـي جـزء أخــر منـه أو حـكـم محكمـة ال
 من قـانون ٤٩وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة . سابق عليه ال يشمله الطعن 

 الجمهوريــة بالقــانون رقــم  المعدلــة بقــرار رئــيس١٩٧٩ لســنة ٤٨المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم 
 يدل علي أنه يترتب علي صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دسـتورية نـص فـي ١٩٩٨ لسنة ١٦٨

قانون غير ضريبي أو الئحة عدم جـواز تطبيقـه اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لنشـر هـذا الحكـم فـي الجريـدة الرسـمية ، 
 وللكافـة ، ويتعـين علـي المحـاكم بـاختالف أنواعهـا ودرجاتهـا أن تمتنـع وأن هذا الحكم ملـزم لجميـع سـلطات الدولـة

عــن تطبيقــه علــي الوقــائع والمراكــز القانونيــة المطروحــة عليهــا حتــى ولــو كانــت ســابقة علــي صــدور الحكــم بعــدم 
الدســتورية باعتـبـاره كاشــفا عــن عـيـب لحــق اـلـنص مـنـذ نشــأته بمــا ينـفـي صــالحيته لترتـيـب أي أـثـر مــن ـتـاريخ نفــاذ 

لنص ، والزم ذلك أنه ال يجـوز تطبيقـه مـادام قـد أدرك الـدعوى أثنـاء نظـر الطعـن أمـام محكمـة الـنقض وهـو أمـر ا
وال يستثني من إعمال هذا األثر الرجعي إال الحقـوق . متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها 

قادم قبل صدور الحكم بعـدم الدسـتورية أو كـان هـذا والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة الت
الحكم قد حدد تاريخا أخر لسريانه ، لمـا كـان ذلـك ، وكانـت المحكمـة الدسـتورية العليـا قـد قضـت فـي القضـية رقـم 

 ٢٧/١/٢٠٠٨ مكرر بتـاريخ ٤والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم " دستورية عليا"  قضائية ٢٧لسنة .. 
 معـدال بالقـانون ٢٠٠٣ لسـنة ١٢ مـن قـانون العمـل الصـادر بالقـانون رقـم ٧٢ ، ٧١ة نص المـادتين بعدم دستوري

ـفــإذا ـلــم ـتــتم "  ـمــن الـقــانون ذاـتــه والـتــي تــنص عـلــي أن ٧٠ وســـقوط العـبــارة اـلــواردة بالمــادة ٢٠٠٥ لســـنة ٩٠رقــم 
إلـي اللجنـة القضـائية المشـار التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تـاريخ تقـديم الطلـب جـاز لكـل منهمـا اللجـوء 

ٕ مـن هــذا القـانون فـي موعـد أقصــاه خمسـة وأربعـون يومـا مـن ـتـاريخ النـزاع واال سـقط حقـه ـفـي ٧١إليهـا فـي المـادة 
عــرض األمــر علــي اللجنــة وألي منهمــا التقــدم للجهــة اإلداريــة بطلــب لعــرض النــزاع علــي اللجنــة المــذكورة خــالل 

 بتشــكيل اللجــان الخماســية بالمحــاكم ٢٠٠٣ لســنة ٣٥٣٩وزـيـر العــدل رـقـم ، وبســقوط ـقـرار " الموعــد المشــار إلـيـه 
االبتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينـا لسـريانه ، ومـن ثـم أصـبحت هـذه النصـوص ال يجـوز تطبيقهـا اعتبـارا مـن 
الـيــوم الـتــالي لنشـــر الحكـــم ـفــي الجرـيــدة الرســـمية ، ومـــؤدي ذـلــك زوال مـــا كـــان يســـمي باللجـــان ذات االختصـــاص 

 مــن قــانون العمــل المشــار إليــه منــذ بــدأ العمــل ٧١لقضــائي المشــكلة بقــرار مــن وزيــر العــدل إعمــاال لحكــم المــادة ا
 إعـمـاال لألـثـر الكاشــف لحكــم المحكـمـة الدســتورية العلـيـا ســالف اـلـذكر ، والزم ٧/٧/٢٠٠٣بأحـكـام هــذه المــادة ـفـي 

ٕ ـبـات ، واذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا ذـلـك انعــدام القــرارات الصــادرة عنهــا مــادام ـلـم يصــدر فــي شــأنها حكــم
النظر وقضي بتعديل القرار المستأنف بجعل التعـويض خمسـة أالف جنيـه مـادي وثالثـة أالف جنيـه أدبـي بـالرغم 
مـن انعـدام الســند القـانوني لـهـذا القـرار لصـدوره عــن لجنـة قضــي بانعـدام وجودهـا مـنـذ صـدور ـقـرار إنشـائها إعـمـاال 

 . سالف البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن لحكم المحكمة الدستورية
بانعـدام القـرار " مأموريـة المنيـا"  ق بنـي سـويف ٤١لسـنة ... ولما تقدم يتعين القضاء في االستئناف رقم  

 .المستأنف 
 لذلــــك

 ئتي جنيه مقابل نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده األول المصروفات وما 



 ٦١

"  ق بنـــي ســـويف ٤١لســـنة ... أتعـــاب المحامـــاة وأعفتـــه مـــن الرســـوم القضـــائية ، وحكمـــت فـــي االســـتئناف رقـــم 
بانعـــدام القـــرار المســـتأنف وألزمـــت المســـتأنف ضـــده األول مصـــروفات درجتـــي التقاضـــي ومائـــه " مأموريـــة المنيـــا 

 .وم القضائية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرس
 نائب رئيس المحكمة      أمين السر  
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  عبد المولي محمد مرسي/ ا�ستاذ الدكتور                
 المحامي بالنقض  

 
 محكمـة النقـض

 الدائرة المدنية والتجارية
 صحيفة طعن بطريق النقض

 
�نقض��ة ال��اب محكم��م كت��ي قل��حيفة ف��ذه الص��ت ھ�وقي==دت ب==رقم       /    /         ف==ي ي==وم         المواف==ق    أودع

ائن  والك=-  ب=النقض - المح=امي – عبد المولي محمد مرس�ي/ من ا$ستاذ الدكتور      تجاري قضائية ٧٨لسنة 
 ً القاھرة بصفته وكيD عن –  شارع كامل صدقي الفجالة ٥" مكتبه 
 / ....................شركة  -١
 / ....................السيد  -٢
 / ....................السيد  -٣
 ًويعلنوا جميعا بمقر الشركة  -٤

 )  مدعي عليھم – مستأنف ضدھم –طاعنين (
 ضـــد

رئ==يس مجل==س ا0دارة / الس=يد ا$س==تاذ . ًويمثلھ==ا قانون==ا..... شـركة رـئـيس مجلـس إدارة / السـيد األسـتاذ   -١

 ................ بصفته ومحله المختار ا0دارة القانونية للشركة 
 )  مستأنف مدعي –مطعون ضده أول      ( 

 ........ ويعلن سيادته –ً بصفته أمينا للتفليسة –/ .........  السيد ا$ستاذ  -٢
 ) ده ثاني مطعون ض         ( 

 ًوذلـك طعنا بالنقض
ق تج=اري ١٢لسنة ... في اPستئناف رقم )  مأمورية شمال القاھرة ( في حكم محكمة استئناف القاھرة 
 :  والذي قضي فيه با$تي ٣٠/٧/٢٠٠٨تجاري بتاريخ  " ٨٠" شمال القاھرة إفDس الصادر من الدائرة 

�ة ( ��ت المحكم��ي ا: حكم��ك- وف��تئناف ش��ول ا0س��-س ًبقب��ھار إف��تأنف وبإش��م المس��اء الحك��وع بإلغ�لموض
عضو يمين الدائرة التاسعة إف�-س / للتوقف عن الدفع وتعيين اCستاذ٢٥/١٠/٢٠٠٧وتحديد يوم / ...... شركة 

ًص�احب ال�دور أمين�ا لھ�ا وعل�ى قل�م الكت�اب إخط�اره بمباش�رة / ... ًمحكمة شمال القاھرة قاضيا للتفليسة والس�يد 
 أمين التفليسة شھر الحك�م ونش�ره ف�ي ص�حيفة اCھ�رام اليومي�ة خ�-ل عش�رة أي�ام م�ن إخط�اره المأمورية وعلى

وعليه قيد ملخ�ص الحك�م باس�م جماع�ة ال�دائنين ف�ي ك�ل مكت�ب للش�ھر العق�اري يوج�د ف�ي دائرت�ه عق�ار للمفل�س 
ات ل-ستعانة بھ�ا والتحفظ على كافة أموال الشركة وجرد مالھا وما عليھا وصرف اCمانة المودعة بدون إجراء

�اب ��ه Cتع��ه جني��غ مائ��ة ومبل��اتق التفليس��ى ع��درجتين عل��ن ال��روفات ع��افت المص��ال وأض��ن أعم��ه م��وم ب��ا يق�فيم
 ) المحاماة  

 الوقـائـع
ھو مقدمة بإيجاز لوق=ائع الن=زاع ... خير ما نفتتح به ھذا الطعن .... بعد ذكر اسم الحق سبحانه وتعالي 

 .الماثل 
دعوى في أن المدعي بصفته أختص=م الم=دعي عل=يھم بموج=ب ص=حيفة أودع=ت حيث تتحصل واقعات ال

 ٢٠٠٧ إف=Dس لس=نة ٢٠٠٧لس=نة ...  وقيدت برقم ٢٥/١٠/٢٠٠٧قلم كتاب محكمة شمال القاھرة اPبتدائية في 
بإش=ھار إف=Dس الم==دعي عليھ=ا ا$ول=ي والم=دعي عليھم=ا الث==اني " بغي==ة القض=اء ل=ه " إف=Dس كل=ي ش=مال الق=اھرة 

الث بص=فتھما وتحدي=د ي=وم ا0ع=Dن بالص=حيفة كت=اريخ مؤق=ت للتوق=ف ع=ن ال=دفع وتعي=ين أح=د الس=ادة قض=اه والث
ًالمحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمين التفليسة صاحب الدور بالمحكمة للمحافظة على أموالھ=ا ومخازنھ=ا ومك=ان 

ة ال=بDد ومح=و اس=مھم م=ن الس=جل تجارتھا ووضع أختام عل=ى محلھ=ا التجاري=ة ومن=ع الم=دعي عل=يھم م=ن مغ=ادر
التجاري ونشر الحكم في جريتي ا$ھرام وا$خبار وتنفيذ الحكم بمسودته على أن تكون المصاريف عل=ى ع=اتق 

 .التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
 فقط خمسة مDيين ومائه وتسعة ألف  ( ٥١٠٩٤٦٨٫٠٤     وذلك على زعم أنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ 
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بخ=Dف العوائ=د والمص=اريف وذل=ك بموج=ب الس=ند ) ًوأربعمائة وثماني=ة وس=تون جنيھ=ا وأربع=ة ق=روش P غي=ر 
 والمس=تحق ب=ا0طDع والم=ذيل بتوقي=ع الممث=ل الق=انوني للش=ركة الم=دعي ١٦/١١/٢٠٠٦ا$ذنى المحرر بت=اريخ 

تھم بس=داد تل=ك المديوني=ة إP أنھ=م ًعليھا ا$ول=ي وبض=مان ك=D م=ن الم=دعي عليھم=ا الث=اني والثال=ث ورغ=م مط=الب
امتنعوا عن السداد مما حدا به 0قامة ھذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته وت=داولت ال=دعوى بالجلس=ات وبجلس=ة 

 قضت المحكمة برفض الدعوى مؤسسه قض=ائھا عل=ى وج=ود منازع=ة جدي=ة ف=ي ال=دين س=واء ف=ي ٢٥/٢/٢٠٠٨
عDق=ة الت=ي ت=ربط طرف=ي ال=دعوى وذل=ك ثاب=ت م=ن حافظ=ة المس=تندات السند ا$ذني محل الدعوى أوفي طبيعة ال

 والتي تحتوي على صورة طبق ا$صل من عريضة ال=دعوى ١٠/١٢/٢٠٠٧المقدمة من المدعي عليھم بجلسة 
 كلي شمال الجيزة أمام الدائرة الخامسة م=دني كل=ي ش=مال الجي=زة وموض=وعھا دع=وى رد ٢٠٠٧لسنة .... رقم 

 على المدعي عليه في الدعوى الماثلة ومازال=ت منظ=ورة ١٦/١١/٢٠٠٦ند ا$ذني المؤرخ وبطDن وتزوير الس
 م=دني كل=ي ش=مال الجي==زة ٢٠٠٧لس=نة .... حت=ى اaن ، وك=ذا ص=ورة طب=ق ا$ص=ل م=ن عريض=ة ال=دعوى رق=م 

وموضوعھا دعوى إنقاص للقيمة ا0يجارية للمعدات الم=ؤجرة بموج=ب عق=دي ا0يج=ار ومازال=ت منظ=ورة حت=ى 
 .aن ا

في وجود الدين المرفوع بش=أنه دع=وى ) الطاعنة ( وقررت المحكمة أن منازعة الشركة المدعي عليھا 
ا0فDس الراھنة منازعة تتسم بالجد ويسانده ف=ي الت=دليل عل=ى جدي=ة المنازع=ة المس=تندات الس=ابقة ا0ش=ارة إليھ=ا 

المالي=ة ) الطاعن=ة ( ش=ركة الم=دعي عليھ=ا وأن ھذا اPمتناع المشروع P ينبئ عن اض=طراب خطي=ر ف=ي حال=ة ال
 .يتزعزع معه ائتمان مما يقتضي معه مقوله التوقف عن الدفع بالمعني المقصود

ا$م=ر ) المطع=ون ض=دھا ا$ول=ي ( ً     ولما كان ھذا الحكم وعلى النحو المار ذكره لم يلق قب=وP ل=دي الش=ركة 
أم=ام ال=دائرة ) تجاري شمال القاھرة ( ق ١٢لسنة .... ت رقم الذي حدا بھا إلي الطعن عليه باPستئناف وقيد تح

 التجارية وأسست اس=تئنافھا م=ردده ذات ال=دفاع  ال=ذي س=بق أن أبدت=ه أم=ام محكم=ة أول درج=ة وعقب=ت عل=ى ٨٠
 :الحكم با$تي 

وفيھ=ا تق=ول أن الش=ارع أوج=ب عل=ى المح=اكم أن تك=ون أحكامھ=ا مش=تملة عل=ى : القصور ف=ي التس=بيب  -١
ب التي بنيت عليھا وإP كانت باطله وھو إذا أوجب ذلك لم يكن قصده استتمام ا$حكام من حيث ا$سبا

 ..الخ ... الشكل بل حمل القضاء على بذل الجھد 
وحيث أن الثابت من كافة المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة أن المستأنف : الفساد في اPستدPل  -٢

ًدينا تجاريا ح=ال ا$داء مع=ين المق=دار ثاب=ت بالكتاب=ة وم=ن ث=م ك=ان ضدھم تجار وقد تقاعسوا عن سداد  ً
يتعين القضاء بشھر إفDسھم إP أن الحكم المستأنف أغفل عن ھذا كله بدعوى وجود منازعة في الدين 

 .الخ ... لم يبن موضوعھا وP طبيعة تلك المنازعة 
......  المس=تأنف وإش=ھار إف=Dس ش=ركة وإذا تداول اPستئناف بالجلسات قضت المحكم=ة بإلغ=اء الحك=م

ً تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ٢٥/١٠/٢٠٠٧وشركاه وتحديد يوم  ً. 
     ولما كان الحكم قد أخطأ في تطبي=ق الق=انون وأتس=م بالقص=ور ف=ي التس=بيب والفس=اد ف=ي اPس=تدPل 

 :ًومخالفة الثابت با$وراق فإننا نطعن عليه وفقا لdسباب اaتية 
  الطعن بالنقضأسباب

 الخطأ في تطبيق القانون: السبب اCول 
 : الخطأ في تطبيق القانون –أ 

إقام==ة المطع==ون ض==دھم دع==واھم بطل==ب ش==ھر إف==Dس الط==اعن وأخ==ر ع==ن شخص==يھما (اس==تقرت أيض==ا 
شركة ذات مس=ئولية مح=دودة Pزم=ه أن تف=رد محكم=ة الموض=وع ف=ي أس=باب ....... وبصفتھما مديرين بالشركة 

ً بحثا خاصا يواجه طلب افDسھما تتناول في كD من ھما مدي توافر شروط القضاء به قضائھا ً(.  
  )٧/٣/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٨٩طعن رقم ( 

�ركة                     ( ���مت ش���ة خاص���دھا الثاني���ون ض���ركة المطع���دعوى أن الش���حيفة ال���ن ص���ت م���ان الثاب���ا ك��لم
ھا وقض�ت محكم�ة أول درج�ة بع�دم ج�واز نظ�ر ال�دعوى لس�ابقة وھي شركة مساھمة وطلبت إشھار إف-س..... 

 إف�-س الجي�زة ا0بتدائي�ة القاض�ي بإش�ھار إف�-س الش�ركة س�الفة ٢٠٠١لس�نة ... الفصل فيھا ف�ي ال�دعوى رق�م 
الذكر كما أن الثابت من صحيفة ا0ستئناف أن المطع�ون ض�دھا اCول خاص�م الط�اعن بص�فته الممث�ل الق�انوني 

ًحكم بإش�ھار إف-س�ھا والط�اعن بص�فته الممث�ل الق�انوني لھ�ا ف�أن الحك�م يك�ون موجھ�ا لھ�ا ض�د للشركة وطلب ال
الشركة وينصرف أثرة لھا وحدھا باعتبارھا الخصم اCصيل ف�ي ال�دعوى دون ممثلھ�ا وإذا ق�ام اCخي�ر ب�الطعن 
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لموض�وع ب�درجتيھا بالنقض عل�ى ھ�ذا الحك�م للط�اعنين ال�راھنين وأتخ�ذ م�ن مق�ر الش�ركة الثاب�ت أم�ام محكم�ة ا
 )ًعنوانا له بصحيفة الطاعنين فيكون الطاعنين مقامين من الشركة المقضي بإشھار إف-سھا دون غيرھا

  )٥/٧/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٧٨٣ و ٦٨٤الطعنان رقما ( 
 : ولما كان الحكم الطعين قد أردف في منطوقة 

�ة ( ��ت المحكم��: حكم��وع بإلغ��ي الموض��ك- وف��تئناف ش��ول 0س��-س ًبقب��ھار إف��تأنف وبإش��م المس�اء الحك
 ) ( ....... ) ................................وشركاه / ..... شركة 

وكان من المقرر أن العبرة بمنطوق الحكم P بحيثياته ، ا$مر الذي معه تكون المحكمة ق=د أخط=أت ف=ي 
نظام الع=ام يج=وز لمحكم=ة ال=نقض التص=دي ُتطبيق القانون متعينا القضاء بالنقض وا0عادة وكان ھذا الدفع من ال

 .له دون إبداءة 
 :  الخطأ في تطبيق القانون –ب 

ًمن المقرر قانونا طبقا لنص المادة   من قانون المرافعات أن اPستئناف ينقل الدعوى بحالتھ=ا الت=ي ٢٣٢ً
 .كانت عليھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه اPستئناف فقط 

  : ن من المقرر في قضاء النقضولما كا
أن من شأن اCثر الناقل ل-ستئناف أن يجعل ال�دفع بأوج�ه ال�دفاع الس�ابق إب�داؤه م�ن المس�تأنف علي�ه (( 

ًأمام محكمة أول درجه مطروحا بقوة القانون على محكمة ا0ستئناف غير حاجة إلي إعادة ترديده  أمامھا ما ل�م 
 ))ا0 وجه 0فتراضه يقم الدليل على التنازل عنه وھو م

 ) ق ٧٢ لسنة ٤٠١ الطعن رقم ٢٠٠٥ يناير سنة ١٠جلسة ( 
 : ًكما قضت أيضا 

أن محكمة ا0س�تئناف محكم�ة موض�وع وس�بيلھا لمراقب�ة قض�اء الحك�م المس�تأنف ھ�و أن تعي�د بح�ث (( 
�ن ممارس�ة س�لطتھا أوجه دفاع أو أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ف�- يتس�نى أن تحج�ب نفس�ھا ع

 )) في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيھا من أدلة
 ) ق ٥٤ لسنة ٣١٩ الطعن ١٩٨٥ يناير ١٣جلسة ( 

     وإذا كان الثابت با$وراق أن الشركة الطاعنة قد أبدت وتمسكت على وجه القطع والج=زم أم=ام محكم=ة أول 
ًات يخل=ص ف=ي منازعتھ=ا ج=ديا ف=ي ال=دين مح=ل الس=ند ا$ذن=ي والمق=دم م=ن درج=ة ب=دفاع ج=وھري مؤي=د بالمس=تند

الشركة المطعون ضدھا ا$ولي كسند 0شھار إفDسھا وذلك بالطعن عليه بالتزوير ورد و بطDن=ه ول=م يك=ن $ن 
لس==نة ...  م==دني كل==ي ش==مال الجي==زة وك==ذا ال==دعوى رق==م ٢٠٠٧لس==نة .... ف==ي تل==ك ال==دعوى وھ==ي ال==دعوى رق==م 

مدني كلي شمال الجي=زة وموض=وعھا إنق=اص القيم=ة ا0يجاري=ة للمع=دات الم=ؤجرة للش=ركة الطاعن=ة ول=م  ٢٠٠٧
 .يفصل فيھما حتى اaن 

     بما يكون معه رفض الشركة الطاعنة سداد قيمة ھذا السند ا$ذني ل=يس مرجع=ه اض=طراب مركزھ=ا الم=الي 
الية مستحكمة بما يب=رر إش=ھار إفDس=ھا ولك=ن ع=دم أو أنھا في حالة توقف عن الدفع لظروف مرورھا بضائقة م

السداد مرجعه المنازعة الجدية في قيمة السند ا$ذني وھي منازعة مشروعة  لھا وواق=ع الح=ال بالجدي=ة المؤي=دة 
 .بالمستندات وبصحيح نصوص القانون وأحكام القضاء على النحو السالف ذكره 

رج=ة حافظ=ة مس=تندات تض=منت ص=ورة رس=مية وك=ذا ش=ھادة م=ن     وقدمت الشركة الطاعنة أمام محكمة أول د
 ٢٠٠٧لس=نة .... الجدول ثابت منھا إقامة الشركة الطاعنة ض=د الش=ركة المطع=ون ض=دھا ا$ول=ي ال=دعوى رق=م 
 .مدني كلي شمال الجيزة وموضوعھا طعن بالتزوير ورد وبطDن السند ا$ذني محل ا0فDس 

ة صورة رس=مية م=ن ص=حيفة دع=وى وش=ھادة م=ن الج=دول ف=ي ال=دعوى رق=م ً    كما قدمت أيضا الشركة الطاعن
 مدني كلي شمال الجيزة وموضوعھا انق=اص القيم=ة ا0يجاري=ة للمع=دات الم=ؤجرة م=ن الش=ركة ٢٠٠٧لسنة .... 

 .المطعون ضدھا ا$ولي 
ف==ق وص==حيح      ولم==ا ك==ان دف==اع الش==ركة الطاعن==ة أم==ام محكم==ة أول درج==ة ل==ه م==ا يؤك==د عل==ى ص==حته لكون==ه يت

 .القانون فقد خلصت محكمة أول درجه في حكمھا إلي رفض الدعوى 
َ     وحيث أن دفاع الشركة الطاعنة الس=ابق اب=داؤه أم=ام محكم=ة أول درج=ة يع=د مطروح=ا◌ بق=وة الق=انون عل=ى  ً

ًمحكمة اPستئناف بغير حاجة إلي إعادة ترديده إعماP لفكرة ا$ثر الناقل لdستئناف طبقا لنص ال  م=ن ٢٣٢م=ادة ً
 P ق==انون المرافع==ات ، ف==أن الحك==م المطع==ون في==ه ق==د ط==رح دف==اع الش==ركة الطاعن==ة أم==ام محكم==ة أول درج==ة بم==ا

ًيستساغ عقD ومنطقا وبما P يصلح ردا واستدPل فاسد وبالمخالفة لصحيح القانون ً ً. 
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فضه لدفاع الشركة الطاعنة  أم=ام      لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أستند في ر
محكمة أول درجة ومن ثم إلغاء الحكم ا0بتدائي إلي أن منازعتھا في دفع قيم=ة الس=ند ا$ذن=ي ھ=ي منازع=ة غي=ر 
جادة ولم يرد على دفوع ودفاع الشركة الطاعنه في منازعتھا في الدين تلك المنازعة الثابتة ب=ا$وراق والمقدم=ة 

ًحال كذلك قص=ورا ف=ي التس=بيب ومخالف=ة الثاب=ت ب=ا$وراق متعين=ا مع=ه والح=ال ك=ذلك بملف الدعوى مما يعد وال ً
 .نقض الحكم 

 :القصور في التسبيب : السبب الثاني 
 : لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :       ولبيان ذلك

" ف�-س الط�اعن بقول�ة إذا كان الحكم المطعون فيه إس�تند ف�ي قض�ائه بتأي�د الحك�م المس�تأنف بإش�ھار إ( 
على أنه لم يسدد ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم س�داده ب�الرغم م�ن قيام�ه بس�داد دي�ون المطع�ون ض�ده 
اCول طالب شھر اUف-س وأنه لم يقدم ما إنتھت إليه الدعاوي المرفوعة من الط�اعن والخص�وم المت�دخلين بم�ا 

م تقديم الطاعن ما إنتھي إليه اCمر بالنسبة للدعاوي المقامة منه يكون الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد عد
ًعلى الخصوم المتدخلين ف�ي اUس�تئناف دل�ي- عل�ى توقف�ه ع�ن ال�دفع دون أن يع�رض إل�ي م�دي جدي�ة ال�دعاوي 
�ن ��ئ ع��ه ينب��ك كل��ان ذل��بابة إذا ك��ي أس��ين ف��اعن أو يب��ا الط��ي يثيرھ��دعوى والت��ل ال��ديون مح��ى ال��ه عل�المرفوع

�طراب ��ر إض��ق أو كبي��ر محق��ة بخط��وق دائني��ه حق��رض ب��ه وتتع��ه إئتمان��زع مع��و يتزع��ى نح��الي عل��زة الم�مرك
اUحتمال وھي ما يعج�ز محكم�ة ال�نقض ع�ن مراقب�ة التكي�ف الق�انوني للوق�ائع المؤدي�ة ل�ه وإن�زال حك�م الق�انون 

 ) عليھا في ھذا الخصوص مما يعيب الحكم 
 )٢٣/١/٢٠٠٧ق جلسة٧٥لسنة ١٢٢١٨الطعن رقم ( 

 : لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :       ولبيان ذلك
متي كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن م�ن أن توقف�ة ع�ن دف�ع قيم�ة الش�يك ك�ان لس�بب (( 

مشروع و0 ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث ھذا الدفاع على ض�وء م�ا قدم�ه الط�اعن م�ن مس�تندات 
�ي  – لوص�ح –م�ن ش�أنه �ًأن يغي�ر وج�ه ال�رأي ف�ي ال�دعوى ف�أن الحك�م المطع�ون في�ه يك�ون مش�وبا بالقص�ور ف

 ))ًالتسبيب وفساد في ا0ستد0ل فض- عن مخالفة القانون
  )٣١/١/١٩٨٣ ق جلسة ٥١ لسنة ١٥١٤الطعن رقم ( 

  )٣٦١ ج ا صـ ٣٤المكتب الفني السنة 
  :ًوقضت محكمتنا العليا أيضا

م�ن ق�انون التج�ارة  ) ٥٥٠( م�ن ق�انون التج�ارة الملغ�ي و  ) ١٩٥( المادتين ًمن المقرر طبقا لنص (( 
الحالي أن التوقف عن الدفع الذي ترت�ب علي�ه ش�ھر إف�-س الت�اجر ھ�و ال�ذي ينب�ئ ع�ن مرك�ز م�الي مض�طرب 
�ان ��ال ،ول�ئن ك��ر محق�ق أو كبي�ر اCحتم��وق دائني�ه لخط��ه وتتع�رض بھ�ا حق��د معھ�ا إئتمان�وض�ائقة مس�تحكمة يفق

ع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لدية أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرين�ة ف�ي غي�ر مص�لحته إ0 أن�ه إمتنا
ًقد 0 يعتبر توقفا بالمعني سالف البيان إذ قد تكون المنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو 

 )) إنقضائه Cي سبب من أسباب اUنقضاء 
 ) لم ينشر – ٣/٧/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ة  لسن٨٩٧الطعن رقم ( 

  :ًوقضت أيضا
ًإغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوھري أبداه الخصوم مؤثرا في النتيجة التي إنتھي إليھا قص=ور (( 

 ))في أسبابه الواقعية موجب ببطDنه 
 ) لم ينشر – ٣٠/١٠/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٤٠٥الطعن رقم ( 

 ) لم ينشر – ٣/٧/٢٠٠٠ة  ق جلس٦٩ لسنة ٨٩٧الطعن رقم ( 
 ) لم ينشر ٢٤/١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٧٠٠الطعن رقم ( 

  )٩٣٩ ج أ ص ٤٢ س ٢٨/٤/١٩٩١نقض جلسة ( 
    لما كان ذلك وكان الثابت م=ن المس=تندات المقدم=ة م=ن الش=ركة الطاعن=ة أم=ام محكم=ة أول درج=ة أنھ=ا أقام=ت 

 مدني كلي شمال الجيزة وكذا ال=دعوى  رق=م ٢٠٠٧ لسنة ....ضد الشركة المطعون ضدھا ا$ولي الدعوى رقم 
 م==دني كل==ي ش==مال الق==اھرة ٢٠٠٧لس==نة ...  م==دني كل==ي ش==مال الجي==زة وك==ذا ال==دعوى رق==م ٢٠٠٧لس==نة .... 

وموضوعھا رد وبطDن السند ا$ذن=ي موض=وع دع=وى ا0ف=Dس وتخف=يض القيم=ة ا0يجاري=ة للمع=دات الم=ؤجرة 
ة الطاعنة والشركة المطعون ضدھا ا$ولي والثالثة موضوعھا دعوى حس=اب بموجب عقدي ا0يجار بين الشرك
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وتع==ديل الفوائ==د المع==Dة وتص==حيح رص==يد المديوني==ة والت==ي ل==م يفص==ل ف==ي أي منھم==ا حت==ى اaن وق==د أقيم==ت تل==ك 
الدعاوى قبل ا0عDن بصحيفة دعوى إشھار ا0فDس وثابت ذلك بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن 

 . الدعوى أقيمت دون إعDن الشركة الطاعنة تلك
     وأوضحت الشركة الطاعنة بمذاكرتھا المقدمة أمام محكمة أول درجة وثان درجة أن عدم دفعھ=ا بقيم=ة ھ=ذا 
السند ا$ذني ليس مرجعه أنھا تمر بضائقة مالية مستحكمة أو يوجد إضطراب في مركزھا المالي وإنم=ا لوج=ود 

افظ مستندات المقدمة من الشركة الطاعنه وكلھا تؤكد وبDشك وجود منازعة جدية في منازعات عدة حوتھا حو
الدين محل دعوى ا0فDس وھو ا$مر الذي رأت معه محكمة أول درجة وبحق أن ھناك منازعة جادة في قيم=ة 

ري المؤي=د الدين وخلصت إلي القضاء برفض الدعوى إP أن محكمة ا0ستنئاف لم تعن ببحث ھذا الدفاع الج=وھ
ًبمستندات بحثا جديا وصوP لوجه الحق في جديدتھا من عدمه وإلتفت=ت عن=ه دون أن تق=وم بإب=داء أس=باب س=ائغة  ً ً
لھذه الدعاوي وما يقطع بع=دم جدي=ة الن=زاع وم=ن ث=م ف=أن الحك=م المطع=ون في=ه يك=ون ق=د جان=ب الص=واب وإتس=م 

المستس=اغ مم=ا يبط=ل الحك=م المطع=ون في=ه ويتع=ين مع=ه بمخالفة القانون والفساد في ا0س=تدPل وا0س=تنتاج غي=ر 
 .والحال كذلك النقض وا0عادة 

 :الفساد في اUستد0ل: السبب  الثالث 
 :لما كان من المقرر في قضاء ھذه المحكمة 

أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتھا للوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع ال�ذي ينب�ئ ( 
 مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معھا إئتمان التاجر وتتعرض بھا حقوق دائنية إل�ي عن مركز مالي

ًخطر محقق أو كبير اCحتمال وليس كل إمتناع ع�ن ال�دفع يعتب�ر توقف�ا إذا ق�د يك�ون مرج�ع ھ�ذا اUمتن�اع ع�ذرا  ً
�ول أج�ل إس�تحقاقة أو طرأ على المدين م�ع إقت�داره وق�د يك�ون لمنازعت�ه ف�ي ال�دين م�ن ص�حته أو مق�دارة أو حل

 ) إنقضائه لسبب من أسباب اUنقضاء ومن التقادم 
  )١٣/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٤ لسنة ١٠٨١ ، ١٠٦٧الطعنان رقما ( 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائة بتأييد الحكم المستأنف الذي إنتھي إلي شھر إف-س الطاعن ( 
 بمبل�غ ملي�وني ١٩٩١بت بالشيك المؤرخ في اCول من يناير لسنة على سند من إنشغال ذمته من قيمة الدين المث

..... لس�نة / ..... قسم أول طنطا وإس�تئنافھا رق�م .... لسنة /.... ًجنيه والذي صدر بشأنه حكما في الجنحة رقم 
جنح مستأنف أول طنطا بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقية ھذا الشيك وق�دم حك�م ال�نقض الص�ادر ف�ي الطع�ن 

ق إ0 أن الحك�م المطع�ون في�ه .... لس�نة / ....... الذي قضي بنقض الحكم اCستنئافي سالف ال�ذكر الطع�ن رق�م 
إلتفت عن التعرض لد0لة من إنتھي إليه قضاء محكمة النقض من خطأ محكمة الجنح المستأنفة ف�ي القض�اء ف�ي 

 النياب�ة العام�ة أو –امھا من الجھة المختصة  الفصل في اUدعاء بالتزوير المثار أمرإستئناف الجنحة دون إنتظا
 أو التعرض لدفاع الط�اعن الق�ائم عل�ى ع�دم إنص�راف إرادت�ه ف�ي التخل�ي –صدور  حكم في موضوع التزوير 

عن حيازة الشيك محل دعوى شھر اUف-س على الرغم من إنطوائة على منازع�ة جدي�ة ف�ي حقيق�ة ال�دين مح�ل 
 )ًذلك الشيك فأنه يكون معيبا 

  )٩/١/٢٠٠٧ جلسة – ق ٧٥ لسنة ٤٣٨٩ ، ٤٠٧٤طعنان رقما ال
     ولما كان الحكم الطعين لم يبين الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع حتي يتثن=ي لمحكم=ة ال=نقض مراقب=ه 
تطبي==ق الق==انون لھ==ذه الواقع==ه بإعتب==ار أن التوق==ف ع==ن ال==دفع ھ==و أح==د الش==روط الت==ي يتطلبھ==ا الق==انون ف==ي ش==ھر 

Dس ا0ف 
كما لم يبين الحكم الطعين ا$سباب التي إستند إليھا في أن إمتناع الشركة الطاعنه عن س=داد قيم=ة الس=ند 
ا$ذني ناشئ عن مركز مال مضطرب مما يتزعزع معه إئتم=ان الش=ركة الطاعن=ه وتوقفھ=ا ع=ن الس=داد وھ=و م=ا 

 .ا في ھذا الشأن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليھ
 :وقد أكدت محكمة النقض على ذلك 

التوقف عن الدفع ھو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مس=تحكمة يتزع=زع معھ=ا إئتم=ان ( 
ال=دفع ق=د P يعتب=ر  مجرد إمتناع المدين عن –التاجر ويتعرض بھا حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير ا0حتمال 

  )نهًتوقفا بالمعني الساري بيا
وجوب بيان الحكم الوقائع المكونه لحالة التوق=ف ع=ن ال=دفع وا$س=باب الت=ي يس=تند إليھ=ا ف=ي أن=ه ينب=ئ ( 

 )عن إضطراب خطير في حالة المدين المالية وتتزعزع إئتمانة 
 وجوب بيان محكمة الموضوع بأسباب سائغة مدي جدية أو عدم جدية المنازعة في الدين وذلك ( 
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 نقض من مراقبتھا في إستخDصھاًتمكينا لمحكمة ال
 ) لم ينشر – ٢٣/٦/٢٠٠٥ جلسة – ق ٧٤ لسنة ١٣٠٠ ، ١٢٩الطعنان رقمي ( 
 : ًوإستقرت أيضا 

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمھا الص�ادر ب�اUف-س الوق�ائع المكون�ه بحال�ة التوق�ف ( 
�ي حال�ة الم�دين المالي�ة وتزع�زع إئتمان�ة عن الدفع وأن تبين إن كان ھ�ذا التوق�ف ينب�ئ ع�ن إض�طراب خطي�ر ف

 )واCسباب التي تستند إليھا في ذلك 
 ) لم ينشر – ٢١/٦/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٢١طعن رقم ( 

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين لم يلتزم ھذا النظر سواء بعدم بيانه للوقائع المكونه لحال=ة التوق=ف 
 يب=ين منھ=ا جدي=ة أو ع=دم جدي=ة المنازع=ة ف=ي ال=دين ول=م ي=رد الحك=م م=دي عن الدفع أو إيراده $سباب س=ائغة م=ا

مم=ا . إطDعه على المستندات المقدمة في الدعوى حتي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبي=ق الق=انون 
 .يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم 

 بطDن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع: ًرابعا  
 :على ما أستقرت عليه محكمة النقض لما كان من المقرر و

�واد ( ��وص الم��اد نص��م ٥٩٩ و ٥٩٨ و ٥٨٩ و ٥٦٣ و ٣ / ٥٦٢مف��ارة رق��انون التج��ن ق��نة ١٧ م� لس
 أن الحكم بشھر اUف-س وأن ك�ان ينش�ئ حال�ة قانوني�ة جدي�دة ويح�دث أث�ارة ف�ي المس�تقبل وھ�ي غ�ل ي�د ١٩٩٩

ا الحك�م إ0 أن المش�رع رأي أن يرت�ب بع�ض اCث�ار المدين عن إدارة أموالة والتصرف فيھا من يوم صدور ھ�ذ
في الفترة السابقة على صدورة حماية لجماعة الدائني بتقرير عدم نفاذھا في حقھم متي تمت الفت�رة الواقع�ة ب�ين 
التوقف عن الدفع وصدور حكم شھر اUف-س بم�ا يض�حي مع�ه تحدي�د ت�اريخ التوق�ف م�ن اCم�ور ذات اCھمي�ة 

Uس القصوي في نظام ا-�ف-س سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نح�و يتع�ين مع�ه عل�ى محكم�ة اUف
أن تستخلصة من وقائع وظ�روف ال�دعوى لتعث�ر عل�ى الت�اريخ ال�ذي ب�دأ في�ه إض�طراب أعم�ال الم�دين وإنھي�ار 

سر المدين وتحقق ھذا  إئتمانة وأن تورد في أسباب حكمھا اCدلة المؤدية إلي تحديده بإعتباره الحد الفاصل بين ي
اUضطراب وذلك اUنھيار ومحاولة من المشرع للحد من إتساع عدد التصرفات الت�ي ق�د تتع�رض لل�بط-ن م�ن 
جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن 0 تستطيع المحكمة أن تتجاوزھا ولما كان الحكم لم يورد بأسبابه اCدلة 

 )حو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون المؤدية لما إنتھي إليه من تحديد على ن
  )١٠/١٠/٢٠٠٦ق جلسة ٧٦ لسنة ٣٢٠٩طعن رقم ( 

 للتوقف عن الدفع ولم تورد في أسباب حكمھ=ا ٢٥/١٠/٢٠٠٧    ولما كان محكمة الحكم الطعين قد حددت يوم 
  وتحقق ھذا ا0ضراب مما يعجز محكمة ا$دلة الكافية المؤدية إلي تحديدة بإعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين

 .النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 
 :اUخ-ل بحق الدفاع : ًخامسا 

 .نتاج مخالفة الثابت با$وراق وعدم إلمام المحكمة بالواقع في الدعوى 
 الحك==م      لم=ا ك==ان الحك==م الطع==ين ق=د إلتف==ت عم==ا ق==دم م=ن م==ذكرات أم==ام محكم==ة أول درج=ة ول==م تبين==ه محكم==ة

الطع==ين وھ==و ماأوردت==ه محكم==ة أول درج==ة ف==ي العDق==ة الت==ي ت==ربط الش==ركة الطاعن==ه بالش==ركة المطع==ون عليھ==ا 
 و ١٠/٥/٢٠٠٢بحافظة مستندات من أن العDقة التي تربط كل=ي الط=رفين ھ=ي عق=دي إيج=ار تم=ويلي م=ؤرخين 

ًي وھ==و ل==يس عم==D تجاري==ا وفق==ا  بش==أن الت==أجير التم==ويل١٩٩٥ لس==نة ٩٥ً وفق==ا $حك==ام الق==انون ١٠/١٠/٢٠٠٢ ً ً
 وP بطبيعته وإنم=ا ھ=و عم=ل م=دني بح=ت كعDق=ة إيجاري=ة ٢٠٠٥ لسنة ٩١ أو القانون ١٩٩٩ لسنة ١٧للقانون 

( ًبين مؤجر مستأجر كما أن السند ا0ذن=ي مح=ل المنازع=ة يتض=من أن الش=ركة الطاعن=ه ق=د وص=لتھا القيم=ة نق=دا 
 ل=م ي=رد بأعمالھ=ا ١٩٩٥ لسنة ٩٥ًت شركات التأجير التمويلي وفقا للقانون ولما كان) السند ا0ذني سند الدعوى 

ًم==نح المس==تأجرين نق==ودا ولك==ن الغ==رض م==ن إنش==اء تل==ك الش==ركات وإص==دار الق==انون ھ==و تعث==ر الش==ركات بالم==دن 
إPPت العمرانية الجديدة ا$مر الذي حدي بالدولة إلي إصدار ذلك القانون بإنشاء تلك الشركات بإيجار مع=دات و

لمدة معينة تصبح بعدھا تلك المستأجرين لھذه اPPت وفي حالة تعثر الشركات في السداد تقوم الشركات بسحب 
 ھذه المعدات لعدم إستنفاء القيمة ا0يجارية 

    أي أن العDقة ليس عDق=ة تجاري=ة ولكنھ=ا ل=يس م=ن ا$عم=ال التجاري=ة الت=ي ن=ص عليھ=ا المش=رع ف=ي ق=انون 
ديد كم أنھا ليست $عمال التجارية لطبيعتھا بالنظر إلي نشاطھا وھو ما تمسكت به الش=ركة الطاعن=ه التجارة الج

 ًبمذكراتھا أمام محكمة أول درجة والتي تعتبر مطروحة على محكمة الحكم الطعين وفقا لdثر الناقل لdستئناف 
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ًو ردا مم=ا يع=د مع=ه والح=ال ك=ذلك ًولما كان ما تقدم وكانت محكمة الحكم الطعين ل=م ت=ورد ذل=ك إي=رادا أ
مخالفة للثابت لdوراق ولم يبحث واقع ال=دعوى وحج=ب نفس=ه عن=ه مم=ا يتع=ين مع=ه والح=ال ك=ذلك نق=ض الحك=م 

 .المطعون فيه  
 :بط-ن الحكم : ًسادسا

�ام ( ��ي أق��باب الت��ة اCس��ة الثاني��ة الدرج��ى محكم��ا عل��ر مطروح��تنئاف أن يعتب��ل لcس��ي اCثرالناق�ًمقتض
أنف ضده عليھا طلباته بالنسبة لما رفع عنه اUستنئاف سواء في ذلك اCسباب التي قضي فيه لغير صالحه المست

�ازل ��م يتن��ا ل��ا م��رض لھ��تنئافيه أن تع��ة اUس��ى المحكم��ه عل��ه وأن��ة أول درج��ا محكم��رض لھ��م تع��ي ل��ك الت�أو تل
ًالمستأنف ضده عن التمسك بأي منھا صراحا أو ضما  ً(. 

 ) ق ٥٧ لسنة ٢٠٧٦ طعن ٢٧/١/١٩٩٣( 
 :ًوإستقرت إيضا 

يترتب على رفع اUستناف نقل الدعوى إلي محكمة الدرج�ة الثاني�ة ف�ي ح�دود الطالب�ات الت�ي فص�لت (  
فيھا وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التن�ازل عنھ�ا وم�ن ث�م تلت�زم محكم�ة اUس�تنئاف ع�ن بع�ض الحك�م 

 .)يثبت التنازل عنھاللتصدي السابق التمسك بھا في الدعوى ولم 
  )٦٨٣ – ٣٨ – ق م نقض م ٥٢ لسنة ٣٣ طعن رقم ١١/١٢/١٩٨٨( 

 : وكان من المقرر 
إذا كان الثاب�ت ب�اCوراق أن الطاعن�ه ف�ي الطع�ن الث�اني وھ�ي ش�ريكة متض�امنة ف�ي الش�ركة الت�ي قض�ي      ( 

ح�ل دع�وى ش�ھر اUف�-س بالتق�ادم بشھر إف-سھا قد تمسكت في دفاعھا أمام محكمة اUستنئاف بإنقضاء ال�دين م
المسقط فأطرحھم الحكم المطعون فيه على سند من أن ھذه الدعوى ليست قاطعة للتق�ادم وھ�و م�ا 0 يواج�ه ھ�ذا 
ًالدفاع أو يصلح ردا عليه وإذا كان سند مديونية ھذه الشركة ھي الشيكات التي أصدرھا الشريك المتضامن فيھا 

ً والتي لحق�ت م�دة التق�ادم وفق�ا لق�انون ١٩٩٩  لسنة ١٧ قانون التجارة رقم بإسمھا في تاريخ سابق على صدور
 أش�ھر م�ن ت�اريخ تقديم�ة ٦ من قانون التجارة الحالي التي حددتھا بمض�ي ١ /٥٣١التجارة السابق أحكام المادة 

 م�ن تع�دي-ت وإذ للوفاء أو من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمة وما لحقي المادة الثالثة من مواد إصدار ھ�ذا الق�انون
�ركاء ��ركة أو ش��ذه الش��ل ھ��ادم قب��ع التق��راءات قط��ن إج��راءات م��اذه إج��ي إتخ��ده اCول ف��ون ض��دعي المطع��م ي�ل
ًمتضامين فيھا بعد التمسك بھذا الدفع فأن الحق في المطالبه بقيمة تلك الش�يكات يك�ون مح�- لمنازع�ه جدي�ة ف�ي 

�ًدھم الراب�ع والس�ابعه الش�ركاء المتض�امنين للش�ركة وأي�ا أصل اCلتزام وھي ما يستبع  إمتداده إلي المطعون ض
كان وجه الرأي في أثر الدعوى الت�ي أقامھ�ا المطع�ون ض�ده اCول قبلھم�ا ف�ي قط�ع التق�ادم ض�دھما وإذا خ�الف 

 ) ًالحكم المطعون فيه ھذا النظر وقضي على خ-ف ذلك فأنه يكون معيبا 
  )١٣/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٤ لسنة ١٠٨١ و ١٠٦٧الطعنان ( 

 :     ولما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالدفاع والدفوع ا$تية

  تقادم السند اإلذني: ًأوال 
 تمسك الدفاع بتقادم السند اإلذني 

 -:ولما كان من المقرر وعلى ما أستقرت عليه محكمة النقض 
ًأن السند األذني يعتبر عمال تجاريا متي (  ًكان موقعة تاجرا سواء أكان مترتبا معاملة ً ً 

ًتجارية أم مدنية ويعتبر عمال تجاريا  ً(. 
ً    كــذلك إذا كــان مترتبــا علــى معاملــة تجاريــة ولــو كــان الموقــع عليــه غيــر تــاجر ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت 

 وهـي شـركة تجاريـة لعمليـة باألوراق أن السندات محل التداعي حررها المدين األصلي ألمر وأذن الشركة المظهرة
 .تجارية أثبت فيها أن قيمتها وصلت بضاعة مما يفيد تجارية هذه السندات 

م والمعـمــول ـبــه ١٩٩٩ لســـنة ١٧ ـمــن ـقــانون التجـــارة الجدـيــد الصـــادر بالـقــانون ٤٦٥ولـمــا كاـنــت الـمــادة  
ها دعـــاوي الحامـــل قبـــل م قـــد أســـتحدتث فقرتهـــا الثانيـــة مـــدة تقـــادم تســـقط بمقتضـــا١٩٩٩ًإعتـبــارا مـــن أول أكـتــوبر 

الممظهريين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ اإلحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أومن تاريخ اإلسـتحقاق 
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إذا إســتلمت الكمبيالــة عـلــى الرجــوع بــال مصـــاريف وكــان اـلــنص علــى هــذا التـقــادم يعــد بهــذه مثاـبــة مــن الـقــوانيين 
يما يتعلق بسريانة من حيث الزمان بينة وبين قـانون سـابق المـادة الموضوعية المتصلة بأصل الحق فأنه يحكمة ف

الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قـدر 
 .جديد مدة التقادم أكثر مما قدره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص ال

    وكان النص المطعون فيه قرر أن الدعوى الحالية المقامـة مـن البنـك المطعـون ضـده ضـد الطـاعن بالمطالبـة 
بقيمــة الســندات اإلذنيــة مصــدر النــزاع يحكمهــا قــانون التجــارة القــديم الــذي نشــأت فــي ظـلـه ولــم يعمــل مــدة التقــادم 

ًلتجاري الجديـد الواجبـة التطبيـق بـرغم وجـوب سـريانها طبقـا  من القانون ا٤٦٥المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة 
ـلـنص الفـقـرة الثانـيـة ـمـن المــادة الثامـنـة ـمـن الـقـانون المــدني مــن وـقـت العـمـل ـبـالنص الجدـيـد بحســبان أن هــذه المــده 

 .ًأقصر مما قدرة النص القديم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بوجب نقضة 
  )٢٠٠٥ مارس ٢٨ة  ق جلس٧٣ لسنة ٨٩٣/ طعن رقم ( 

 لسـنة ١٧ مـن القـانون رقـم ٤٦٥    وكان من المقـرر مـا إسـتقرت عليـة أراء الفقهـاء أسـتحدث المشـرع فـي المـادة 
م مدد تقادم تسقط بمقتضاها الـدعاوي ١٩٩٩ًم بإصدار قانون التجارة والمعمول به إعتبارا من أول أكتوبر ١٩٩٩

 هــذا الـقـانون بشــأن الســند األذـنـي إـلـي األحكــام الخاصــة بالكمبياـلـة  مــن٤٧٠الناشــئة مــن الكمبياـلـة وأحاـلـت المــادة 
بالقدر الذي ال يتعارض فية ومع أهمية هذا السند وذلك فـي المسـائل التـي أشـارت إليهـا ومنهـا التقـادم وقـد جعلـت 

 الذي  محرر السند ألمر في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة بخالف المسحوب عليه القابل٤٧١المادة 
ً في مركـزة إذا كـان هـو المـدين األصـلي أيضـا ٤٧١يعتبر المدين األصلي ومحرر السند ألمر الذي جعلته المادة 

ـفـنص المشــرع عـلـى تقادمــة بمضــي ســنة مــن تــاريخ األحتجــاج أو مــن ـتـاريخ اإلســتحقاق إذا إشــتملت الورقــة عـلـى 
 .شرط الرجوع بال مصاريف 

مــوقعيين علــى الادم الــورادة بالمــادة المــذكورة يختلــف بــإختالف أشــخاص     ومــن ثــم فــأن منــاط تطبيــق مــدد التقــ
الورقة ومراكزهم القانونية فتسري مدة التقادم على محرر السند ألمر دون غيره من الموقعيين على الورقة إذا كـان 

قـرة الثانيـة هو المدين األصـلي أسـوه بالمسـحوب عليـه القابـل فـي الكمبيالـة وتسـري المـدة المنصـوص عليهـا فـي الف
عـلـى الضــامن وغـيـره مــن المــوقعيين عـلـى الســند ألمــر أســوه ـبـالمظهرين والســاحب والكمبياـلـة بحســبان أن جمــيعهم 
ًضامنين وليسوا مدنيين أصليين وتقديرا من المشـرع لضـرورة المبـادرة إلـي تصـفية رجـوع الضـامنيين بعضـهم علـى 

ـلـي ســتة أشــهر ويســري الميـعـاد مــن ـتـاريخ قـيـام الضــامن اـلـبعض األخــر خـفـض مــدة التـقـادم المتعلـقـة بهــذا الرجــوع إ
 .ًبالوفاء أختياريا أو من تاريخ مقاضاته بالوفاء إذا رفض الوفاء إختياري 

ومن ثم  فأنه بمفهوم المخالفة إذا كان الملزم ) المذكرة اإليضاحية للقانون ( إذا كان هو المدين األصلي 
يكون الضامن أو غيـره مـن المـوقعين علـى السـند فأنـه ال يكـون فـي في السند ألمر ليس هو المدين األصلي كأن 

 الـتـي تســري إال ٤٦٥مرـكـز المســحوب علـيـه القاـبـل ـفـي الكمبياـلـة بمــا يمتـنـع مـعـه تطبـيـق الفـقـرة األوـلـي ـمـن المــادة 
ثانيـة على قابل الكمبيالة ومن في مركزة القانوني وهـو المـدين األصـلي فـي السـند ألمـر وانمـا تسـري عليـه الفقـرة ال

 .ًمن المادة سالفة الذكر فتتقادم دعاوي الحامل قبلة مثلما تتقادم قبل مظهرين وقبل الساحب بمضي سنة 
ًذلك أنه طبقا للمذكرة اإليضاحية للقانون المذكور فقد عالج المشرع مسألة التقادم ووضع مددا له تختلف  ً 
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 بتقــادم اـلـدعاوي المقامــة قبــل ٤٦٥ألولــي مــن المــادة فنصــت الفقــرة ا. ًبــإختالف الملتتــزمين خالفــا للقــانون الســابق
المسحوب عليـه القابـل سـواء كانـت مرفوعـة مـن الحامـل أو مـن موقـع الورقـة بثالثـة سـنوات مـن تـاريخ اإلسـتحقاق 
ويعيــين تــاريخ اإلســتحقاق بالنســبة لــألوراق المســتحقة للوفــاء بمجــرد اإلطــالع بتــاريخ تقــدمها للوفــاء أمــا الــدعاوي 

 الحامـــل مـــن أحـــد المظهـــريين أو الســـاحب فـقــد قضـــت الفـقــرة الثانـيــة بتقصـــير مـــدة التـقــادم ـفــي شـــأنها المقامـــة مـــن
 .بإعتبار أن هؤالء الملتزميين ما هم إال ضامنيين 

 علــى أنــه إذا أقيمــت الــدعوى فــال تســري مــدة التقــادم إال مــن تــاريخ أخــر ٤٦٦ونــص المشــرع فــي المــادة 
ً إذا صدر حكم بالدين أو أخر ترك مسافة به المبين في سـند مسـتقل إقـرارا إجراء صحيح فيها وعدم سريان التقادم

 أثر إنقطاع التقادم على الملزم الذي يتحقق سبب إلنقطـاع بالنسـبة ٤٦٧يترتب عليه بتجديد الدين ونصت المادة 
 .إليه وال يختلف ذلك الوضع في القانون السابق 

ـــــنقض القضــــــاة الفصــــــلية لســــــنة بحــــــث منشــــــور للمستشــــــار عبــــــد الحميــــــد مصــــــطفي المستشــــــ                           ٣٦ار بمحكمــــــة اـل
 .٣٦١ ص ٢٠٠٤ديسمبر / عدد يناير 

 ًولما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بالتقادم وفقا لما سبق بيانة أمام محكمة أول درجة 
ًوحـا أمـام محكمـة الحكـم الطعـين إال ًوكان مطروحا أمـام محكمـة الحكـم الطعـين األمـر الـذي معـه يعتبـر ذلـك مطر

إنها إلتفت عن ذلك  ولم تعني ببيان ما سـبق وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالف هـذا النظـر وعـول فـي قضـائه 
بالغاء الحكم المستأنف علـى األسـباب الـوارده بـه وحجـب نفسـه عمـا تـم الـدفع بـه وتـم التمسـك بـه فـي الـدعوي ولـم 

 .ًحكم يكون قد إتثم  بالخطأ في تطبيق القانون متعيينا إلغائه يثبت التنازل عنها فأن ذلك ال
 . عدم قبول الدعوى إلنتفاء الصفة اإلجرائية -:ًثانيا 

ًولما كان من المقرر وعلى ما أوردته الشركة الطاعنه أمام محكمة أول درجة والذي يعتبر مطروحا علـى 
 .محكمة الحكم الطعين 

فرقــة بــين الصــفة فــي الــدعوى وبــين التمثيــل القــانوني الــذي يطلــق عليــه الصــفة      وعلــى مــا جــاء بــه الفقــة بالت
ًاإلجرائية تميزا لها عن الصفة في الدعوى وهو الخصم األصيل الذي يتعين ان يتوافر له الصفة في الدعوى فأنـه 

ن الغاـئـب أو أمــا اـلـوالي أو الوصــى أو الـقـيم أو الوكـيـل عــ. يكــون صــاحب الحــق أو المركــز الـقـانوني محــل الـنـزاع
ٕالحارس أو الممثل الشخصي اإلعتباري فال شـأن لـه شخصـيا بـذلك الحـق أو المركـز والـدعوى لسـيت دعـواه وانمـا  ً
هو ينوب عن األصيل صاحب الصفة في الدعوى ويترتـب هـذا الطريـق علـى تلـك التفرقـة أن الصـفة فـي الـدعوى 

 .شرط في الحق في الدعوى ويترتب على تخلفة عدم القبول 
 النياـبـة أو مصــلحة  التمثـيـل الـقـانوني أو الصــفة اإلجرائـيـة فهــي ليســت مــن شــروط الحــق ـفـي اـلـدعوى أمــا

 .ٕوانما هي شرط لصحة العمل اإلجرائي ويترتب على تخلفها بطالن هذا العمل وهو دفع شكلي 
 راغب في العمل القضائي / ٣٧والي بند  / ٦٤إبراهيم سعد بند 

 ٢١٥رية عامة لفكرة الدعوى ص عزمي في كتابة نحو نظ/  د ٣٦٢ص 
  )٢٦٥الشرقاوي في رسالته بند 

 ً     أما محكمة النقض فأنها وأن ميزت بين الصفة اإلجرائية والصفة في الدعوى إذا إشترط أن تكون مقطوعا 
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بها لتنتج اإلجراءات أثارهـا فـي حـق األصـيل إال إنهـا رددت فـي شـأن جـزاء عـدم صـحة الصـفة اإلجرائيـة عبـارات 
ًم القبول أحيانا وعبارات البطالن أحيانا أخري وجمعت بينهما تارة ثالثـة إال أن الجـوهري أنهـا مـن جهـة أشـترط عد ً

 .في شأن تصحيح الصفة اإلجرائية كالشأن في الصفة في الدعوى بمراعاه المواعيد واإلجراءات
أي التمثيل القانوني أحكام الـدفوع     كما أنها من جهة أخري ال تجري على الدفع بعدم صحة الصفة اإلجرائية  

 .الشكلية  وأهمها سقوط الحق فيها بالتعرض للموضوع
  :فقضت أنهوقد ميزت الصفة اإلجرائية عن الصفة في الدعوى 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارتـه ولمـا ( 
ًالشــخص ال يعتـبـر طرـفـا ـفـي الخصــومة بتمثيــل غـيـره ـلـه إال إذا كــان هــذا التمثيــل كــان ذـلـك وكــان مــن المـقـرر أن 

ًمقطوعا به ،وكان رئيس مجلس إدارة هيئة األوقاف ال يمثل إال هذه الهيئـة وحـدها فـي التقاضـي وأمـام الغيـر فـأن 
  لوزارة األوقاف ًالخصومة ال تكون قد وجهت أصال

  )٣٦١/٩٣م م نقض /  ق ٤٩ لسنة ٧٢٤ طعن ١٠/١/١٩٨٥(
من يمثل أي من طرفي الدعوى في مباشرة أجراءات الخصـومة ال يكـون طـرف فـي النـزاع الـدائر حـول ( 

ًالحـق المـدعي بـه ولـذا يكتفـي منـه أن يثبـت لـه صــالحية هـذا التمثيـل قانونـا حتـي تكـون الصـفة اإلجرائيـة الالزـمـة 
ـبــوت صـــفة مباشــرة اإلجـــراءات ـفــي تمثـيــل ًلصــحة شـــكل الخصـــومة فــإذا حـكــم بـعــدم قبــول اـلــدعوى تأسيســـا لعــدم ث

المدعى فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة وال يتعـداها إلـي غيرهـا وال تمنعـه مباشـرة 
 :ًدعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم 

 ) ق  ٥٠ سنة ٢٤٤ طعن ٣/١٩٨٤ /٢٩( 
 :ًوأستقرت أيضا 

عـلـى إنعــدام صــفة أحــد الخصــوم ـفـي اـلـدعوى ال شــأن ـلـه وعـلـى مــا جــري ـبـه بطــالن اإلجــراءات المبـنـي ( 
قضاء هذه المحكمة بالنظام العام فإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيـه أن الشـركة الطاعنـه لـم تتمسـك 

ًأمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة من أختصم فـي الـدعوى ممـثال لهـا بإعتبـاره مـديرا للشـركة ولـم يختصـم  رئـيس ً
 )مجلس اإلدارة فأنه ال يجوز لها إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض 

 ) ق ٤٥ لسنة ٦٦٦ طعن ١٠/١/١٩٧٩( 
 :ًوأستقرت أيضا 

ًإختصــام وزـيـر المالـيـه كممـثـل لبـيـت المــال ـبـدال مــن بـنـك ناصــر اـلـذي يمـثـل بـيـت المــال يجعــل اـلـدعوى ( 
 . )غير مقبولة

  )٥٢٠/ العدد األول  / ٣٠/  م نقض م ٤٨ لسنة ١٠١٧ طعن ١٤/٢/١٩٧٩( 
 :ًوأستقرت أيضا

وكيلة المحامي الذي رفـع الطعـن عنـه يجعـل الطعـن غيـر  ) ١عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن ( 
 )ًمقبوال لرفعة من غير ذي صفة 

 ) ق ٥١ لسنة ٣٠٨ طعن ٥/١٢/١٩٨٥ ق ٤٤ لسنة ١٧٥ طعن ٢٤/١/١٩٧٨(
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 :ًواستقرت أيضا 
 .)بيان صفة الوكيل يؤدي إلي بطالن الطعن لرفعة من غير ذي صفة أن عدم ( 

 ) ق ٤٨ لسنة ١٣٤ طعن ٢/٥/١٩٨٣( 
    ولما كان ما تقدم وكانـت الشـركة المطعـون ضـدها  قـد أقامـت دعواهـا علـى سـند مـن أن يـداين البنـك الطالـب 

ركة قامـت بتصـحيح شـكل الـدعوى الشركة ثم قدم على ذلك توكيل صادر من رئيس مجلس إدارة البنك أال أن الش
م ١٤/١/٢٠٠٨والتي قررت فيه أن ورد على سبيل الخطأ أن الدعوى مقامة من البنك ثم قامت بالجلسة المحددة 

 " .م . م . ش ............" بتقديم التوكيل بقالة أن رئيس مجلس إدارة البنك هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة 
 .ًم توافر الصفة اإلجرائية قد جاء وفقا لصحيح القانوناألمر الذي معه يكون الدفع بعد

ً    وـقــد ردت محكمـــة اإلســـتئناف عـلــى ذـلــك وحـيــث أن المـقــرر قانوـنــا أن كـــل مـــا يتطلـبــه المشـــرع هـــو أن يكـــون 
ًالمحـــامي الموقـــع علـــى صـــحيفة اإلســـتئناف مقـــررا أمـــام محـــاكم األســـتئناف ولمـــا كـــان الثابـــت أن المحاميـــه عـــن 

ٕ أمام هذه المحكمة أنها الموقعه على صحيفة اإلسـتئناف واطلعـت المحكمـة ٢٧/٥/٢٠٠٨لسة المستأنفة أقرت بج
علـى بطاـقـة قيـدها بنقاـبـة المحـامين وتـبـين أنهـا مقـيـده بجــدول إسـتئناف وـمـن ثـم يـكـون قـد تحـقـق مـا تطلـبـة المشــرع 

 .ويكون الدفع بالبطالن ال محل له 
ل له من أوراق ولم ترد على ذلك الدفع ولم تمحصه األمـر     أي أن محكمة الحكم الطعين قد قضت بما ال أص

 .لغائه اًالذي معه يكون الحكم قد إتسم بالقضاء بما ال أصل له من أوراق متعينا 
 الشق المستعجل بطلب إيقاف التنفيذ

 :    اليخفي على الهيئة الموقرة ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أنه
َة النقض في طلب وق�ف تنفي�ذ الحك�م المطع�ون في�ه تطبيق�ا◌ ل�نص الم�اده من المقرر في قضاء محكم(  ً

 من قانون المرافعات ھو قضاء وقتي 0 يحوز قوة اCمر المقضي Cنه مرھون بالظروف التي صدر فيھ�ا ٢٥١
�اس ب��ه دون مس��ه تدارك��ذ وإمكان��ه التنفي��ي مع��ذي يخش��رر ال��امة الض��ن جس��ة م��ه المحكم��ا تتبين��وم��م حجي�ة الحك

 فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في ال�دعوى أو ت�أثير عل�ى المراك�ز القانوني�ة علي�ه إذ تظ�ل المطعون
 ) ًحجية ھذا الحكم قائمة ما لم يقضي في موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتا 

  )٢٨/١٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٩٧٤الطعن رقم ( 
مطعون فيه وھو حك=م قاب=ل للتنفي=ذ الجب=ري س=يرتب م=ن ا$ث=ار م=ا يتع=ذر تدارك=ه ب=ل     ولما كان تنفيذ الحكم ال

ًيستحيل تداركه بعد الفصل في الموضوع فضD عما سيترتب فيه من أضرار م=دمرة للش=ركة الطاعن=ه والمئ=ات 
 .من العاملين فيھا وعشرات الجھات والشركات العمDء لھا 

 .    فأنه والحال كذلك
شركة الطاعنه القضاء بإيق=اف تنفي=ذ الحك=م إل=ي ح=ين الفص=ل ف=ي موض=وع الطع=ن وذل=ك لdس=باب      نلتمس ال

 ا$تية 
 ثماني=ة عش=ر ملي=ون ١٨٠٠٠٠٠٠أن الشركة الطاعنه إحدي الشركات الكبري العاملة ورأسمالھا يبلغ  -١

نتج=ه ف=ي جنيه وذلك على النح=و الثاب=ت بالس=جل التج=اري الخ=اص بھ=ا ول=ديھا العدي=د م=ن المص=انع الم
 وف=ي حال=ة تنفي=ذ الحك=م –أماكن صناعية مختلف=ة وع=دد الع=املين بھ=ا يتج=اوز س=تمائه عام=ل وموظ=ف 

المطعون عليه على النحو الوارد في منطوق=ه ف=أن ھ=ذه المص=انع س=تغلق أبوابھ=ا ويش=رد الع=املين فيھ=ا 
 ً.متاحة فعDذات الوقت الذي أصبح من العسير إيجاد فرصه عمل واحدة وليس ستمائة فرصة عمل 

أن رف==ض الش==ركة دف==ع قيم==ة الس==ند ا$ذن==ي ال==ذي بي==د الش==ركة المطع==ون عليھ==ا ا$ول==ي ل==يس مرجع==ه  -٢
اضطراب مركزھا المالي أو أنھ=ا تم=ر بض=ائقة مالي=ة مس=تحكمة كم=ا خل=ص ذل=ك الحك=م المطع=ون في=ه 

 أن يعد ھذا وعلى خDف صحيح القانون وإنما مرجعة منازعة جدية في الدين المطالب به وP يتصور
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 –ًالرفض وحده والمؤيد بالمنازعة الجدية مبررا 0شھار إفDس الشركة الطاعنه $نه بالقرض الجدلي 
 فأن استحقاق الشركة المطعون ضدھا ا$ولي لقيمة السند ا$ذن=ي P –وھو مالم نسلم به على ا$طDق 

 .جارية يتجاوز قيمته إP عشرة بالمائة من أصول الشركة خDف سمعتھا الت
أن الشركه الطاعنه لديھا السيوله وھي أن اتفقت على سداد قيمة السند ا$ذني aنھا تتنازع ف=ي ص=حته  -٣

وأقامت دعوى تزوير ورد وبطDن ذلك السند ويؤكد ذلك الحوافظ مستنداتھا المقدمه والتي تب=ين حج=م 
وذل==ك م==ن واق==ع بي==ان ش==ركة ًمعامDتھ==ا المالي==ة الس==نوية بم==ا يتج==اوز الخمس==ون مليون==ا م==ن الجنيھ==ات 

 مم=ا يؤك=د مDئ=ة الش=ركة الطاعن=ه وك=ذا ٣١/١٠/٢٠٠٧ حت=ي ١/١/٢٠٠٧عن الفترة م=ن ............ 
ً ش=يكا قيم=ة ١٠٤ والتي تبين قيام الشركة بسداد ع=دد ١٠/١٢/٢٠٠٧حافظة المستندات المقدمة بجلسة 

ًوثم==انون جنيھ=ا فض==D ع=ن س==داد عق=دي ا0يج==ار التم=ويلي بمبل==غ عش=رة ملي==ون وثماني=ة ال==ف وس=تمائة  ً
 .الضرائب والتأمينات حتي تاريخ رفع الطعن 

ولكل ذلك ، وحيث أن الطعن الماثل يقوم على أسباب يرجح معھا بإذن k تعالي أن تقضي المحكمة بنقض 
ك=م  من قانون المرافعات تلتمس الشركة الطاعنه وق=ف تنفي=ذ الح٢٥١ًالحكم المطعون فيه عمD بنص المادة 

 .المطعون فيه 
 بناء عليه 

 :تلتمس الشركة الطاعنه من الھيئة الموقرة القضاء با$تي 
 Pًأو : Dًقبول الطعن شك. 
 .ًبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن : ًثانيا 
 ق تج==اري ش==مال الق==اھرة ١٢ة لس==ن.... ب==نقض الحك==م الص==ادر ف==ي ا0س==تئناف رق==م : وف==ي الموض==وع : ًثالث==ا 

ًوالقض===اء مج===ددا ب===رفض ال===دعوى واحتياطي===ا ال===نقض وا0حال===ة م===ع إل===زام المطع===ون ض===دھا ا$ول===ي  ً
 بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٥

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 باسم الشعب

 محكمة النقض 
  تجارية الدائرة ال

 
 نائب رئيس المحكمة   رفعت محمد عبد المجيد / لقاضي الدكتور برئاسة السيد ا

 صالح سعداوى خالد ،  مصطفي عزب مصطفي / وعضوية السادة القضاة 
 ومحمود حسن التركاوى   ،  عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي     

 نواب رئيس المحكمة    
 د السالم عماد الدين عب/ وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض 

 عبد الحكيم عامر عبد الخالق / والسيد أمين السر 
 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة 

  م ٢٠٠٩ م يونيه سنة ٩هـ الموافق ١٤٣٠ جمادى اآلخرة سنة ١٦في يوم الثالثاء 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٨لسنة ... في جدول المحكمة برقم في الطعن المقيد 
 المرفوع من 

 ....................شركة  -١
  / ....................السيد -٢
 / ....................السيد  -٣

 .عبد المولي محمد مرسي المحامي / حضر عنه األستاذ الدكتور 
 ضــد 

 مجل==س ا0دارة رئ==يس/ الس=يد ا$س==تاذ . ًويمثلھ==ا قانون==ا..... رـئـيس مجلـس إدارة شـركة / السـيد األسـتاذ   -١

   ................بصفته ومحله المختار ا0دارة القانونية للشركة
 ........ ويعلن سيادته –ً بصفته أمينا للتفليسة –......... / السيد ا$ستاذ  -٢

 .لم يحضر عنهم أحد 
 الوقائع 

  مأمورية شمال – طعن بطريق في حكم محكمة استئناف القاهرة ١٤/٨/٢٠٠٨بتاريخ  
ق وذـلـك بصــحيفة طـلـب ١٢لســنة ...  فــي االســتئناف رقــم ٣٠/٧/٢٠٠٨ الصــادر بـتـاريخ -هرة الـقـا

 فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبذات 
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 .التاريخ أودع الطاعنون مذكرة شارحة للطعن 
 . أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن ٢٨/٨/٢٠٠٨وفي  
 . أعلن المطعون ضده األول بصحيفة الطعن ١٣/١٠/٢٠٠٨ي وف 
 أمــــرت المحكمــــة بوقــــف تنفـيـــذ الحكــــم المطعــــون فـيـــه مؤقـتـــا لحــــين ١٤/١٠/٢٠٠٨وبجلســــة  

 .الفصل في الطعن 
وأودعــت النياـبـة العامــة مــذكرة طلـبـت فيهــا قبــول الطعــن شــكال وفــي الموضــوع ـبـنقض الحكــم  

 .المطعون فيه 
 علي المحكمة فـي غرفـة المشـورة فـرأت أنـه جـدير بـالنظر  عرض الطعن١٤/٤/٢٠٠٩وفي  

 لنظـــره وفيهـــا ســـمعت الطعـــن عـلــي مـــا هـــو مـبــين بمحضـــر الجلســـة ، ١٢/٥/٢٠٠٩فحـــددت جلســـة 
صـمم ـكـل مـن محــامي الطــاعن والنيابـة عـلـي كـل مــا جــاء بمذكرتـه والمحكـمـة أرجـأت إصــدار الحـكـم 

 .إلي جلسة اليوم 
 المحكمة 

محمـود حسـن / وسـماع التقريـر الـذي تـاله السـيد القاضـي المقـرر طالع علي األوراق بعد اإل 
 . والمرافعة ، وبعد المداولة - نائب رئيس المحكمة –التركاوي 
 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصل فـي أن – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق –وحيث إن الوقائع  

 إفـالس شـمال القـاهرة عـلـي ٢٠٠٧لســنة ... وـلـي ، أقامـت الـدعوى رقـم الشـركة المطعـون ضـدها األ
الطاعنين ابتغاء الحكم بإشهار إفالس الشركة الطاعنـة األولـي والطـاعنين الثـاني والثالـث بصـفتيهما 
شــريكين متضــامنين فيهــا ، ذلــك علــي ســند مــن القــول ، بأنهــا تــداين الشــركة الطاعنــة األولــي بمبلــغ 

 وذـلـك بضــمان ٢٠٠٦ ـنـوفمبر ســنة ١٦موجــب ســند إذـنـي محــرر بـتـاريخ  جنـيـه ، ب٥١٠٩٤٦٨ر٠٤
 فبرايـر سـنة ٢٥الطاعنين الثاني والثالث ، وبمطالبتهم بالسداد امتنعوا ، فقد أقامت الـدعوى وبتـاريخ 

 حكمـــت المحكمـــة ـبــرفض اـلــدعوى ، اســـتأنفت الشـــركة المطعـــون ضـــدها األوـلــي هـــذا الحكـــم ٢٠٠٨
 يولـيـه ســنة ٣٠وبجلســة ) مأمورـيـة شــمال الـقـاهرة(اســتئناف الـقـاهرة  ق ١٢لســنة ... باالســتئناف رـقـم 

 أكتـوبر ٢٥ قضت المحكمة بإلغاء الحكـم المسـتأنف وبإشـهار إفـالس الطـاعنين وتحديـد يـوم ٢٠٠٨
 تاريخـا للتوقـف عـن الـدفع ، طعـن الطـاعنون فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض ، وأودعـت ٢٠٠٧سنة 

ٕرأي بنقضــه ، واذ عــرض الطعــن علــي هــذه المحكمــة فــي غرفــة النيابــة العامــة مــذكرة أبــدت فيهــا الــ
 .مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة برأيها
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حـيـث إن ممــا ينعــاه الطــاعنون عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه الخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون والفســاد  
س الطـاعنين علـي في االستدالل والقصور في التسبيب ، ذلك ، بأنه استند فـي قضـائه بإشـهار إفـال

مجرد امتناعهم عن دفع دين المطعون ضدها األولي ، بالرغم من أن ذلك الدين متنازع عليه ومقـام 
ٕبشأنه عدة قضايا ، واذ لم يبين الحكم األسباب التي استخلص منها أن هذا التوقف ينبئ عن مركز 

 .نقضهمالي مضطرب يعرض حقوق الدائنين للخطر ، فإنه يكون معيبا مما يستوجب 
 أـنـه يشــترط ـفـي – ـفـي قضــاء هـذه المحكـمـة –حيـث إن هــذا النـعـي ســديد ، ذلـك ـبـأن المـقـرر  

الدين الذي يشهر اإلفالس عند التوقف عـن دفعـه أن يكـون دينـا تجاريـا حـال األداء ومعلـوم المقـدار 
وخاليا من النزاع الجدي ، وأنـه يجـب علـي محكمـة الموضـوع عنـد الفصـل فـي طلـب شـهر اإلفـالس 

تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حـول تـوافر هـذه الشـروط ، لتقـدير مـدي جديـة تلـك أن 
المنازعـــات ، وأن التوقـــف عـــن الـــدفع هـــو الـــذي ينبـــئ عـــن مركـــز مـــالي مضـــطرب وضـــائقة ماليـــة 
مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ، وتتعرض بها حقوق دائنيـه لخطـر محقـق أو كبيـر االحتمـال 

 كـان امتنـاع المـدين عـن الـدفع دون أن يكـون لديـه أسـباب مشـروعة تعتبـر قرينـة فـي غيـر وأنه ولـئن
مصلحته ، إال أنه قد ال يعتبر توقفـا بـالمعني السـالف بيانـه ، إذ قـد يكـون مرجـع هـذا االمتنـاع عـذرا 

ل طرأ عليه مع اقتداره علي الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلو
أجل استحقاقه أو انقضائه ، ويتعين علي محكمـة الموضـوع أن تفصـل فـي حكمهـا الصـادر بإشـهار 
اإلفـــالس الوقـــائع المكوـنــة لحاـلــة التوقـــف عـــن اـلــدفع حـتــى تســـتطيع محكمـــة اـلــنقض أن تراقبهـــا فـــي 

ون تكييفهـا القـانوني لـهـذه الوقـائع باعتـبـار أن التوقـف عــن الـدفع هـو أحــد الشـروط الـتـي يتطلبهـا الـقـان
إلشــهار اإلفــالس ، لمــا كــان ذـلـك ، وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق ، أن الحكــم المطعــون فـيـه قــد اســتخلص 
حالــة التوقــف عــن الــدفع فــي حــق الطــاعنين مــن مجــرد امتنــاعهم عــن ســداد ديــن المطعــون ضــدها 

 ٢٠٠٧لســنة .... األوـلـي فــي حــين أن هــذا الــدين مــازال مثــار نــزاع جــدي فــي دعــوى الحســاب رقــم 
...  القـاهرة ، والمقامـة ـمـن الشـركة الطاعنـة األولـي ضــد األخيـرة ، وكـذلك الـدعوى رـقـم مـدني شـمال

 شمال الجيزة والتي تتضمن إنقاص القيمة اإليجارية للمعـدات المـؤجرة للشـركة الطاعنـة ٢٠٠٧لسنة 
ٕاألولــي ، ولــم يصــدر فيهــا حكــم نهــائي ، واذ قضــي الحكــم بــاإلفالس بــالرغم مــن وجــود هــذا النــزاع 

 . فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الجدي
وحيث أن الموضوع صـالح للفصـل فيـه ، ولمـا تقـدم ، وكـان الثابـت بـاألوراق ، أن المسـتأنفة  

 أثناء نظر وقف التنفيذ أمام محكمـة الـنقض ٢٠٠٨ أكتوبر سنة ١٤قدمت حافظة مستندات بجلسة 
ار وتسوية وتخالص عن الدين محل الدعوى ، علي نحو ينبئ عن تخلـف االدعـاء أرفق بها عقد إقر
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بــأن هنــاك توقفــا مــن المســتأنف علــيهم عــن ســداد ديــونهم يــوحي بمركــز مــالي مضــطرب مــن شــأنه 
ٕتعرض حقوق دائنيه للخطر ، واذ انتهي الحكم المستأنف إلـي رفـض دعـوى المسـتأنفة ، فإنـه يتعـين 

 .تأييده 
 لذلك 

حكمـــة الحكـــم المطعـــون فيـــه ، وألزمـــت المطعـــون ضـــدها األولـــي المصـــروفات ، نقضـــت الم 
 ق ١٢لســــنة ... ومــــائتي جنيــــه مقابــــل أتعــــاب المحامــــاة ، وحكمــــت فــــي موضــــوع االســــتئناف رقــــم 

اســـتئناف الـقــاهرة ، بتأيـيــد الحـكــم المســـتأنف ، وألزمـــت المســـتأنفة المصـــروفات ، وماـئــه جنـيــه مقاـبــل 
 .أتعاب المحاماة 

 نائب رئيس المحكمة         أمين السر
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 فتحي والي / الدكتور 
 أستاذ بجامعة القاهرة 

 محام بالنقض    
 صحيفة طعن بالنقض 

 . قضائية ٦٢لسنة ...  قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم  أودعت هذه الصحيفة٤/١/١٩٩٢بتاريخ  
 :وهذه الصحيفة مقدمه من كل من  

 / ..........الدكتور مهندس  -١
 / ..........السيد المهندس  -٢
 / ..........المهندسة  -٣
 / ..........المهندس  -٤

 ش دجلـه ٢٥لي المحامي برقم فتحي وا/ ومحلهم المختار مكتب األستاذ الدكتور ............. والجميع مقيمون 
 مكتــب ١٩٩١لســنة ....   والوكيــل عــن األول بموجــب التوكيــل الرســمي العــام رقــم هـــ – الجيــزة – المهندســين –

 مكتـب توثيـق سـيدي جـابر ١٩٩١لسـنة ... توثيق رشدي وعن الثاني والثالثة بموجب التوكيـل الرسـمي العـام رقـم 
 . مكتب توثيق الجيزة النموذجي ١٩٩١لسنة .. ..وعن الرابع بموجب التوكيل الرسمي رقم 

 )طاعنون    (
 ضــــد 

 / ................... السيد  -١
 / ................... السيدة  -٢
 / ................... السيد الوزير  -٣
 / ................... السيد  -٤
 / ................... السيد  -٥
 / ................... السيدة  -٦
 ................. / ..السيد  -٧
 / ................... السيد  -٨
 / ................... السيدة  -٩

 / ................... السيد  -١٠

 / ................... السيد  -١١

 / ................... السيد  -١٢
 / ................... السيد  -١٣
 / ................... السيد  -١٤
 / ................... السيدة  -١٥



 ٨١

 / ................... يد الس -١٦
 / ................... السيد  -١٧
 / ................... السيد  -١٨
 / ................... السيد  -١٩
 / ................... السيد  -٢٠
 / ................... السيدة  -٢١

 .................................... بالعقار رقم ٢١ وحتى ٧ويعلنون جميعا من رقم 
 )مطعون ضدهم(           
ويطعن الطاعنون بهذه الصحيفة بطريق النقض فـي الحكـم الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف اإلسـكندرية  

  في االستئنافات أرقام ١٣/١١/١٩٩١الدائرة التاسعة إيجارات بتاريخ 
. ضـــد د / ....... ، الســـيدة/ .....  الســـيد -١ ق مســـاكن المرفـــوع مـــن ٤٦لســـنة ... االســـتئناف رقـــم  -١

 / ..............مهندس 
 /..............ضد المهندس/ .....  ق مساكن المرفوع من السيدة ٤٦لسنة ... االستئناف رقم  -٢
 /..............ضد المهندس/ .....  ق مساكن المرفوع من السيد ٤٦لسنة ... االستئناف رقم  -٣

 /..............المهندسضد / .....  ق مساكن المرفوع من السيد ٤٦لسنة ... االستئناف رقم  -٤
 /..............مهندس.ضد د/ .....  ق مساكن المرفوع من السيد ٤٦لسنة ... االستئناف رقم  -٥
 /..............مهندس.د ضد / .....  ق مساكن المرفوع من السيد ٤٦لسنة ... االستئناف رقم  -٦

 :والذي جري منطوقه باآلتي 
 :حكمت المحكمة 

 . ق شكال ٤٦لسنة ... و ... و ... فات أرقام بقبول االستئنا: أوال 
بإلغــاء الحكــم المســتأنف النعدامــه وألزمــت المســتأنف ضــدهم بالمصــاريف عــن درجتــي التقاضــي وعشــرين : ثانيــا 

 .جنيها ومقابل أتعاب المحاماة 
 فيمـــا قضـــي بـــه مـــن قبـــول ١٣/٦/١٩٩٠كمـــا يطعنـــون فـــي الحكـــم الصـــادر مـــن نفـــس المحكمـــة بجلســـة  -

 . ق مساكن ٤٦لسنة ...  ق مساكن و ٤٦لسنة ...  ق مساكن و ٤٦لسنة ...  أرقام االستئنافات

لســنة ...  و ١٩٨٥لســنة ...  ـفـي اـلـدعويين رقـمـي ٢٥/١/١٩٩٠وـكـان الحـكـم االبـتـدائي الصــادر بـتـاريخ  -
  مساكن قد قضي باآلتي ٥ من محكمة اإلسكندرية االبتدائية الدائرة ١٩٨٨

 شكال وألزمتهما بمصاريف التدخل وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة ..... و .... .بعدم قبول تدخل كل من : أوال 
 .بقبول الطعنين شكال : ثانيا 
 ١٩٨٥لسـنة ...  بإلغـاء القـرارين رقمـي ١٩٨٨لسـنة ...  و ١٩٨٥لسنة ... وفي موضوع الطعنين رقمي : ثالثا 

العـقـار (المـعـالم بصــحيفتي الطـعـن  المطـعـون عليهـمـا وبـهـدم العـقـار الموضــح الحــدود و١٩٨٨لســنة ... و 
هـــدما كليـــا حتـــى ســـطح األرض وحـــددت لتنفيـــذ ذلـــك أجـــال غايتـــه ثالثـــة أشـــهر وألزمـــت .........) رقـــم 
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المطعون ضدهم في كل من الطعنين بالمصاريف وعشـرة جنيهـات مقابـل أتعـاب المحامـاة عـدا المطعـون 
فـــي الطعـــن الثـــاني وشـــملت ) بنـــد أوال(لـــث ضـــدهما األول والثـــاني فـــي الطعـــن األول واألول والثـــاني والثا

 .الحكم بالنفاذ المعجل وبال كفالة 
 الموضوع 

 مســـاكن ضـــد ٥ أمـــام محكمـــة اإلســـكندرية االبتدائـيــة اـلــدائرة ١٩٨٥لســـنة ... أـقــام الطـــاعنون اـلــدعوى رـقــم : أوال 
 بشــأن ١٩٨٥ة لسـن... طعنـا علـي قـرار لجنـة المنشـآت اآليلـة للسـقوط رقـم ......... شـاغلي العقـار رقـم 

وـقـــد بـنـــي . ـتـــرميم العـقـــار ترميـمـــا شــــامال ـمـــع الكشــــف عـلـــي مواســــير الصــــرف الصــــحي وتغيـيـــر الـتـــالف 
 -:الطاعنون دعواهم علي أسباب حاصلها اآلتي 

أن الثابــت مــن المعاينــة بمعرفــة المهنــدس المخــتص أن جميــع أســقف مواســير الصــرف بحالــة ســـيئة  -
مما يشكل خطورة ويؤدي إلي انهيارها بمجـرد البـدء فـي ومنهارة فضال عن وجود رشح مياه بالحوائط 

 .أعمال الترميم 

أن العقــــار المــــذكور عرضــــه لالنهيــــار إذا مــــا شــــرعوا فــــي أعمــــال التــــرميم المــــذكورة النتهــــاء العمــــر  -
 .االفتراضي له إذا أن تاريخ إنشائه يزيد علي المائة وخمسين عاما 

عليـه رغـم عـدم جـدواها فإنهـا تتكلـف مبـالغ باهظـة ال إجراءات الترميم التي تضـمنها القـرار المطعـون  -
وطـلـب الطـاعنون ـفـي نهايـة دعــواهم بإعـادة النظــر فـي الـقـرار . تتناسـب ـمـع مـا يغـلـه العقـار ـمـن ريـع 

 المشــار إليــه علــي ضــوء أوجــه الطعــن وتقريــر الخبيــر المهنــدس ١٩٨٥لســنة ... المطعــون فيــه رقــم 
وشـــمول . هما بالمصـــاريف ومقاـبــل أتعـــاب المحامـــاة اـلــذي تنتدـبــه المحكمـــة مـــع إـلــزام المطعـــون ضـــد

 .الحكم بالنفاذ المعجل وبال كفالة علي أن يحدد أجال لتنفيذ هذا الحكم 
 -٥...........    -٤........... - ٣ ........... -٢ ........... -١: أـقـــــــــــــــــام كــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن  -

  ...........١٠....... ....-٩ ...........  -٨ ........... -٧ ........... -٦-  ...........
 مســـاكن ضـــد الطـــاعنين وكـــل مـــن ١٩٨٥لســـنة ...  الـــدعوى رقـــم –المقيمـــين بالعقـــار محـــل النـــزاع 

 واـلـذي ـنـص عـلـي ـتـرميم ٨٥لســنة .. طعـنـا ـفـي الـقـرار رـقـم .... ومــأمور ...... ورـئـيس .... محــافظ 
ي وتغييـر التـالف ، العقار ترميما شامال مع تغيير التالف من األسقف والكشـف علـي الصـرف الصـح

 .فيما يتضمنه من إخالء المدعين مؤقتا 

 مساكن ضم هذا الطعن للطعن ) ٥( قررت محكمة اإلسكندرية الكلية الدائرة ١٢/٣/١٩٧٨بجلسة  -

 . لالرتباط ١٩٨٥لسنة ... رقم 

 . لم يحضر أحد من الخصوم فقررت المحكمة شطب الدعويين ١٥/١٠/١٩٨٧وبجلسة  -

 من الشطب وتم إعالن المطعـون ضـدهم بصـحيفة ١٩٨٥لسنة .... الرقيمة جدد الطاعنون دعواهم  -
 قضـــــت المحكمـــــة بـنــــدب مكـتــــب خـبــــراء وزارة العـــــدل ٢١/١/١٩٨٨التجدـيــــد مـــــن الشـــــطب وبجلســـــة 

 .باإلسكندرية ألداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدي 

 :ة نهائية كاآلتي باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره انتهي فيه إلي نتيج -
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ويطـــل عـلــي شـــوارع أخـــرى وحـــوائط حديدـيــة ... رـقــم ... أن العـقــار موضـــوع الـنــزاع يـقــع بشـــارع  -١
 .مكوناته دور أرضي ومحالت وثالثة أدوار علوية 

العقار المذكور وكما هو ثابت من المعاينة قـد أنهـار جـزء منـه تسـبب فـي وفـاة ثمانيـة أشـخاص  -٢
الموضـــحة بالمعاينـــة وتحللـــت وتفتـــت الكمـــرات الخشـــبية وبـــاقي العقـــار مشـــيد بـــبعض الحـــوائط 

 .الحاملة لألسقف ووجود شروخ عديدة وكثيرة جدا مبينه تفصيال بصلب التقرير 

أـنـه بعــد البحــث الفـنـي والمعمــاري للعقــار تـبـين أن العقــار موضــوع الـنـزاع ال يجــدي معــه التــرميم  -٣
ألرواح المـــارة والممتلكـــات ٕوانمـــا يســـتوجب هدمـــه هـــدما كلـيــا حـتــى ســـطح األرض حفاظـــا عـلــي ا

 .حيث أن العقار معرض لالنهيار بجزئه الباقي في أي لحظة 

قــرر التــرميم المطعــون عليــه قــد جانبــه الصــواب إذ أن العقــار قــد انهــار جــزء كبيــر منــه بالفعــل  -٤
 .وأدوي بحياة أبرياء 

لحكــم بإعــادة النظــر فــي  بصــحيفة انتهــت إلــي طلــب ا١٩٨٨لســنة ... أقــام الطــاعنون أيضــا الــدعوى قــم : ثانيــا 
فـي شـأن العقـار رقـم ..  الصادر مـن قسـم المنـازل اآليلـة للسـقوط التـابع لحـي ١٩٨٨لسنة ... القرار رقم 

والممـلـوك للطــاعنين واـلـذي جــاء ـبـه إزاـلـة الجــزء الراـبـع العـلـوي واـلـدور الثاـلـث العـلـوي والكشــف عــن ...... 
إشــراف مهـنـدس استشــاري ـفـور إعــالن المــالك إلزاـلـة ٕاألســقف وازالتهــا وـتـرميم العـقـار ترميمــا شــامال تحــت 

ٕالخطــورة وشــهر لتنفيــذ القــرار واخــالء الــدوريين الثالــث والرابــع العلــويين واإلخــالء المؤقــت لبــاقي الســكان 
 :لحين إنهاء الترميم وقد بني الطعن في القرار المذكور علي أسباب حاصلها كاآلتي 

 عـام ومكـون مـن حـوائط حاملـة ممـا ترتـب عليـه انهيـار أن العقار قـد تـم تشـييده منـذ أكثـر مـن مائـه -١
جـــزء مـــن الواجهـــة مـــن الناحيـــة القبليـــة كمـــا أن معظـــم أســـقفه مـــن الكمـــر الحديـــد التـــي تأكـــل بفعـــل 

 .الرطوبة والصدأ وأن تغيير التالف من تلك األسقف ال تتحمله الحوائط الحاملة المتصدعة 
ون المنقـــوالت وأن التنفيـــذ إلعمـــال الهـــدم الـتـــي أن القـــرار المطعـــون عليـــه أودي بـــإخالء شــــاغليه د -٢

تضمنها القرار من شأنها أن تعرض المنقوالت عمومـا لخطـر اإلتـالف مهمـا بلـغ الحـرص بالمقـاول 
 .المسند إليه أعمال تنفيذ القرار وكان األولي بالقرار أن يتضمن إخالء شاغليه ومنقوالتهم عموما 

 يه ال تتناسب إطالقا مع غلة العين وهي نفقات باهظة  أن تكاليف الهدم أو الترميم المشار إل -٣

واألصــل طبـقـا للقواعــد العامــة أن المــدين يجـبـر عـلـي تنفـيـذ التزامــه عيـنـا مـتـي كــان ذـلـك ممكـنـا وحاـلـة 
 .العقار في الحال واالستقبال تتعارض مع ما نص عليه القرار المطعون عليه 

اـلــدعوى المشـــار إليهـــا ســـلفا لالرتـبــاط  ـقــررت المحكمـــة ضـــم هـــذه اـلــدعوى إـلــي ١/٦/١٩٨٩وبجلســـة  -
 .وليصدر فيهما حكم واحد 

 مســاكن حكمهــا المتـقـدم والســابق ٥ أصــدرت محكمــة اإلســكندرية الكلـيـة اـلـدائرة ٢٥/١/١٩٩٠بجلســة  -
 .اإلشارة إليه وفيه استجابت لطلبات الطاعنين 

 :مشار إليه وذلك وفقا لآلتي طعن المطعون ضدهم في الحكم الصادر من محكمة اإلسكندرية الكلية ال: ثالثا 
 . ق مساكن ٤٦لسنة ..  باالستئناف رقم ٢ ، ١ طعن المطعون ضدهما رقم –أ 
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 . ق مساكن ٤٦لسنة ..  باالستئناف رقم ٦ طعن المطعون ضدهما رقم -ب
 . ق مساكن ٤٦لسنة ..  باالستئناف رقم ٧ طعن المطعون ضدهما رقم -ج 
 . ق مساكن ٤٦لسنة .. ستئناف رقم  باال١٩ طعن المطعون ضدهما رقم -د 
 . ق مساكن ٤٦لسنة ..  باالستئناف رقم ١٦ طعن المطعون ضدهما رقم -هـ
 . ق مساكن ٤٦لسنة ..  باالستئناف رقم ١٨ طعن المطعون ضدهما رقم -و 

 .وذلك باألسباب الواردة بكل استئناف علي حدة 
و ... و ... بقبـول االسـتئنافات أرقـام  قضت محكمة االستئناف بهيئة مغـايرة ١٣/٦/١٩٩٠وبجلسة  -

 . ق وبوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لحين القضاء في الموضوع ٤٦لسنة ... 

 ق ليصــدر ـفـيهم ٤٦لســنة ... وـقـد ـقـررت محكمــة االســتئناف ضــم ـبـاقي االســتئنافات لالســتئناف رـقـم  -
 . حكم واحد 

 حكمهـا فـي االسـتئنافات المشـار إليهـا والسـالف  أصدرت محكمـة االسـتئناف١٣/١١/١٩٩١وبجلسة  -
 .بيان منطوقه 

 :وقد استندت في حكمها إلي ما يأتي 
وحـيـث أـنـه عــن اـلـدفع المـبـدي ـبـبطالن الحكــم المســتأنف ، فإـنـه مــن المـقـرر قانوـنـا أن الحكــم المعــدوم  -

جوهريـا يصـيب والحكم الباطـل كالهمـا يعيبـه بعيـب إال أنـه بالنسـبة للحكـم المعـدوم فـإن العيـب يكـون 
فمـن أركـان الحـكـم أنـه يتعـين أن تنعـقـد . كيـان الحكـم ويفقـده أحــد أركانـه وبالتـالي يفقـده صــفته كحكـم 

الخصومة بأن تعلن صحيفتها إلي المدعي عليه وأن يكون كـل مـن طرفيهـا أهـل للتقاضـي وأال فإنهـا 
والحكــم الباطــل . ى تعــد معدومــة وأيضــا الحكــم الصــادر علــي متــوفى أو فقــد أهليتــه قبــل رفــع الــدعو

 أـمـا الحـكـم المـعـدوم ـفـال تصــححه اإلجــازة –تصـححه إجــازة ـمـا ـلـم يـكـن اـلـبطالن متعلـقـا بالنظـام الـعـام 
 .ومن ثم المقرر أيضا أن بطالن الحكم وانعدامه ال يقبل التجزئة والقضاء به يؤدي إلي انعدامه 

ن المســتأنف ضــدهم مــالكي وحيــث أنــه متــي كــان مــا تقــدم وكــان البــين مــن اإلطــالع علــي األوراق أ -
باعتبـاره أحـد مسـتأجري وحـدة مـن وحـدات العقـار ..... العقار موضوع النزاع قد اختصموا المطعـون 

 قبل رفع الدعوى بأربعة عشر عاما وصدر الحكم المسـتأنف ٢١/٩/١٩٧١رغم من وفاته في العلي 
ص متـوفى قبـل رفـع ومن ثم يضحي الحكـم المسـتأنف معـدوما لصـدوره علـي شـخ. عليه وهو متوفى 

 .دعواه 

 .ولما كان االنعدام ال يقبل التجزئة والنزاع ال يقبل التجزئة فإن االنعدام يلحق الحق الحكم برمته  -

وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلي ما سلف القول بانعدام الحكم المستأنف فإنه يتعين القضاء بإلغاء  -
 .الحكم المستأنف 

 أسباب الطعن 
 -:السبب األول 

  ضم كل من الدعوى رقم ١/٦/١٩٨٩ن الثابت أن محكمة أول درجة قد قررت بجلسة م -١



 ٨٥

 . لالرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ١٩٨٨لسنة ...  والدعوى رقم ١٩٨٥لسنة ... 

 من الطاعنين طعنا علـي قـرار لجنـة المنشـآت اآليلـة للسـقوط رقـم ١٩٨٥لسنة .. وقد أقيمت الدعوى رقم 
لســنة ..  مــن الطــاعنين طعـنـا عـلـي الـقـرار رـقـم ١٩٨٨لســنة ... ت اـلـدعوى رـقـم  ، وأقيمــ١٩٨٥لســنة ... 

وكــل مــن القــرارين المطعــون فيهمــا ......  الصــادر مــن قســم المنــازل اآليلــة للســقوط التــابع لحــي ١٩٨٨
 .صدر بشأن العقار محل النزاع 

ذا الحكم بإلغاء  حكما واحدا في الدعويين وقضي ه٢٥/١/١٩٩٠وقد أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 
 وبهــــدم العقــــار الموضــــح الحــــدود ١٩٨٨لســــنة ...  و ١٩٨٥لســــنة .. الـقـــرارين المطعــــون فيهمــــا رقمــــي 

 .الخ من منطوق حكم أول درجة ..... والمعالم بصحيفتي الطعن 
ومــن المـقـرر ـفـي قضــاء اـلـنقض وـفـي الفـقـه أن ضــم دعــويين إلصــدار حكــم واحــد فيهمــا ال يفـقـد كــال مــن  -٢

ها واستقاللها ، وال يؤثر علي مركز الخصوم فيها ، ولهذا فإن الضـم ال يـؤدي إلـي إدمـاج الدعويين ذاتيت
 ق ٢٨ لســنة ٢٢٨ و ٢٢٧ فــي الطعنــين رقمــي ١٩٦٣ يونيــو ٢٧نقــض مــدني. (أحــداهما فــي األخــرى 

 واألحكــام العديــدة األخــرى المشــار إليهــا فــي مجموعــة القواعــد القانونيــة ٩٣٨ ص ١٤مجموعــة الــنقض 
 ). وما بعدهما٨٧١ بند ٣٣٧٣ها محكمة النقض في خمسين عاما الجزء األول ص التي قررت

ولم يستثن القضاء والفقه مـن هـذه القاعـدة إال أن يكـون الطلـب فـي إحـدى الـدعويين هـو ذات الطلـب فـي 
 .الدعوى األخرى واتحد الطلبان خصوما وسببا ، إذ عندئذ يندمجان وتفقد كل منهما استقاللها 

...  مختلــف عــن موضــوع الــدعوى رقــم ١٩٨٥لســنة ... أن موضــوع الطلــب فــي الــدعوى ومــن الثابــت  -٣
 الصــادر مــن لجنــة المنشــآت اآليلــة ١٩٨٥لســنة ...  فــاألول يرمــي إلــي إلغــاء القــرار رقــم ١٩٨٨لســنة 

 ١٩٨٨لســنة ... للســقوط ، والثــاني يرمــي إـلـي إلغــاء ـقـرار آخــر صــادر مــن لجنــة أخــرى هــو القــرار رقــم 
 . المنازل اآليلة للسقوط التابع لحي الجمرك الصادر من قسم

 وهو ما يتضح من مجرد قراءة أسماء المدعي . وفضال عما تقدم ، فإن الخصوم في الدعويين مختلفون 
 .عليهم في كل من الدعويين المذكورين في صدر حكم محكمة أول درجة 

وهـــو مـــن ـقــدمت ـفــي / .... (ســـيد وـلــم ـيــأت ذكـــر لل/ ... فاألســـماء مختلـفــة تمامـــا فيمـــا عـــدا أســـم الســـيد 
) ٨تحـت رقـم (١٩٨٨لسـنة ... إال فـي صـحيفة الـدعوى رقـم ) االستئناف شـهادة بوفاتـه قبـل رفـع الـدعوى

 .فهذه لم يختصم فيها  . ١٩٨٥لسنة ... دون صحيفة الدعوى رقم 
 يكـــون مـــن ٢٥/١/١٩٩٠ٕواذا ـكــان األمـــر كـــذلك ، ـفــإن الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة أول درجـــة بـتــاريخ  -٤

لناحـيــة القانونـيــة حكمـــا ـقــد صـــدر ـفــي دعـــويين مختلفـتــين تســـتقل كـــل منهمـــا عـــن األخـــرى ولهـــا ذاتيتهـــا ا
 حكـمــان مســـتقالن ٢٥/١/١٩٩٠وبـهــذا يـكــون قــد صـــدر ـمــن محكـمــة أول درجــة بـتــاريخ . الخاصــة بـهــا 

وأن ضــم الحكمــين ) ١٩٨٨لســنة ...  وحكــم فــي الــدعوى رقــم ١٩٨٥لســنة ... حكــم فــي الــدعوى رقــم (
 . دة ورقة واح

وبمطالعـــة االســـتئنافات الـتــي رفعـــت والـتــي فصـــل فيهـــا حكـــم االســـتئناف المطعـــون فـيــه ، يتـبــين أن هـــذه  -٥
 .االستئنافات ، قد انصبت علي حكم أول درجة بالنسبة للدعويين 



 ٨٦

 ١٩٨٨لسـنة ... وهو ما يعنـي قانونـا أن كـل اسـتئناف قـد انصـب علـي الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم 
تئنافات قـد رفعـت مـن خصـوم مختلفـين ، ولـم يختصـم فيهـا جميعـا كـل مـن اختصـم ويالحظ أن هذه االسـ

 .أمام محكمة أول درجة في الدعويين 
 :وقد قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف النعدامه استناد إلي أنه  -٦

ه والبـــين مـــن اإلطـــالع علـــي األوراق أن المســـتأنف ضـــدهم مـــالكي العقـــار قـــد اختصـــموا المطعـــون ضـــد
 قبــل ٢٢/١/١٩٧١باعتـبـاره أحــد مســتأجري وحــدة مــن وحــدات العقــار عـلـي اـلـرغم مــن وفاتــه ـفـي ...... 

رـفــع اـلــدعوى بأربعـــة عشـــر عامـــا وصـــدر الحكـــم المســـتأنف علـيــه وهـــو مـتــوفى ومـــن ـثــم يضـــحي الحكـــم 
المســتأنف معــدوما لصــدوره علــي شــخص متــوفى قبــل رفــع دعــواه ، ولمــا كــان االنعــدام ال يقبــل التجزئــة 

 .لنزاع ال يقبل التجزئة فإن االنعدام يلحق الحكم برمته وا
وهـــي دعـــوى لهـــا ذاتيتـهـــا / ......  لـــم يختصـــم فيهـــا الســـيد ١٩٨٥لســـنة ... ولمـــا كانـــت الـــدعوى رقـــم  -٧

المســتقلة كمــا ـقـدمنا ، فإنــه ال يصــدق عليهــا قــول الحكــم المطعــون فيــه أـنـه قــد اختصــم ـفـي اـلـدعوى قبــل 
 .يه ضده وهو متوفى وفاته وصدر الحكم المستأنف عل

وأن كان الحكم المطعن فيه قد . ( وحدها ١٩٨٨لسنة ... فهذا القول يمكن أن يصدق علي الدعوى رقم 
 قبل رفع الدعوى بأربعـة عشـر عامـا ، وهـو قـول يصـدق فقـط ٢١/٩/١٩٧١في ........ استند إلي وفاة 
 الـتـي اختصــم ١٩٨٨لســنة ... . الـتـي ـلـم يختصــم فيهــا دون اـلـدعوى رـقـم ١٩٨٥لســنة ... عـلـي اـلـدعوى 

 ).فيها ورفعت بعد وفاته بسبعة عشر عاما
لسـنة .... وبهذا يكون الحكم المطعون عليه في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فـي الـدعوى رقـم 

 رفعـت وكـان جميـع مـن اختصـم فيهـا ١٩٨٥لسـنة ... فالـدعوى رقـم .  قد صدر دون أي تسـبيب ١٩٨٥
 . أحياء –

يجــب أن تشــتمل األحكــام عـلـي األســباب الـتـي بنـيـت عليهــا وأال "  مــن ـقـانون المرافعــات ١٧٦دة وفـقـا للمــا
ولهذا فإن الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضي بـه مـن إلغـاء الحكـم المسـتأنف الصـادر " . كانت باطلة 

 . يكون حكما باطال ١٩٨٥لسنة ... في الدعوى رقم 
ولما كان االنعدام ال يقبـل التجزئـة والنـزاع ال يقبـل التجزئـة " حكم أنه وال يقال أنه يعتبر تسبيبا له قول ال -٨

ذلك من ناحيـة ، ألن عـدم التجزئـة إنمـا تتعلـق بـنفس الـدعوى ولـيس " . فإن االنعدام يلحق الحكم برمته 
. ـبـدعويين ، ـفـال يمكــن الكــالم عــن عــدم التجزـئـة بالنســبة ـلـدعويين مختلـفـين لكــل منهمــا ذاتيـتـه المســتقلة 

 ذكـر أنـه قـد اختصـم رغـم -.......  بعـد أن أشـار إلـي وفـاة –ن ناحية أخرى ، الن الحكم المطعـون وم
 ١٩٨٨لسـنة .... والدعوى التي يصدق عليها هذا القول هي فقط الـدعوى رقـم . وفاته قبل ربع الدعوى 

 عــدم  ولهــذا فــإن قصــد الحكــم واضــح مــن اإلشــارة إلــي١٩٨٥لســنة ... ، ألنــه لــم يختصــم فــي الــدعوى 
 الـتـي ١٩٨٨لســنة ... التجزـئـة وهــو أن االنعــدام يلحــق الحكــم بالنســبة لجمـيـع الخصــوم ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

 .رفعت ضد شخص متوفى 

  ضد شخص ١٩٨٨لسنة ... فإن كان الحكم يقصد بإشارته إلي عدم التجزئة ، أن رفع الدعوى رقم  -٩



 ٨٧

 رغـم رفعهـا ضـد خصـوم أحيـاء ١٩٨٥ لسـنة... متوفى يؤدي إلي انعدام الحكم الصادر في الـدعوى رقـم 
 .فإن الحكم بذلك يكون مخالفا للقانون فيما استند إليه . 

 أـنـه رغــم ضــم دعــويين ـفـي خصــومه – كمــا ذكرـنـا –ويكــون لهــذا مشــوبا بالقصــور ـفـي التســبيب فالقاعــدة 
مـا قـدمنا واحدة ، تبقي كل دعوى لها كيانها الذاتي مادام محـل الـدعويين مختلفـا والخصـوم مختلفـين ، وك

، فإن إحدى الدعويين تتعلق بالطعن في قرار مختلف عن القرار الذي رفعت الدعوى األخرى للطعن فيه 
 . مختلفون تماما في الدعويين – فيما عدا خصم واحد –والخصوم . 

أما قول الحكم بأن النزاع ال يقبل التجزئة فهو أيضا ال يسـعف الحكـم فـي قضـائه بانعـدام الحكـم الصـادر 
 ، فــــالنزاع فــــي االصــــطالح القــــانوني هــــو المســــألة المتنــــازع عليهــــا ١٩٨٥لســــنة ...  الــــدعوى رقــــم فــــي

 وهـي سـالمة القـرار ١٩٨٨لسـنة ... والمسألة المتنـازع عليهـا فـي الـدعوى رقـم . المعروضة أمام القضاء 
قـرار رقـم  وهـي سـالمة ال١٩٨٥لسـنة ...  مختلفة عن المسألة المتنازع عليه فـي الـدعوى ١٩٨٨لسنة .. 

  .١٩٨٥لسنة ... 
 -:السبب الثاني 

 قــد صــدر ١٩٨٨لســنة ...  و ١٩٨٥لســنة .... مــن الثابــت أن حكــم محكمــة أول درجــة فــي الــدعويين  -١
 ق مساكن ٤٦لسنة ... وقد طعن فيه بسته استئنافات ، أحداها االستئناف رقم  . ٢٥/١/١٩٩٠بتاريخ 

مـن رقـم (ت اآليلـة للسـقوط وضـد خمسـة عشـر آخـرين ولجنـة المنشـآ......... وضـد ...... المرفوع من 
ـــي ٦ / ....... أحــــد ورثــــة المرحــــوم / .........  الســــيد١٢مــــنهم رقــــم )  فــــي صــــحيفة االســــتئناف٢٠ إـل
 ).المتوفى قبل رفع الدعوى (

 ولهـــذا فهـــو قـــد رفـــع وفقـــا للمـــادة ١٨/٢/١٩٩٠ ق فـــي ٤٦لســـنة ... وقـــد قيـــد االســـتئناف المـــذكور رقـــم 
 بعــد انقضــاء ميعــاد االســتئناف باعتـبـاره – انضــماما لالســتئناف المرـفـوع بعــد الميعــاد – مرافـعـات ٢١٨/٢

لمــن فــوت ميعــاد الطعــن مــن " مرفوعــا عــن حكــم صــدر ـفـي موضــوع غيــر قاـبـل للتجزـئـة إذ عندئــذ يجــوز 
المحكــوم عـلـيهم أن يطعــن فيــه أثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع فــي الميعــاد مــن أحــد زمالئــه منضــما إليــه فــي 

 ".طلباته 
ومن المقرر في قضاء النقض أنه ليس للطـاعن فـي الطعـن المرفـوع انضـماما أن يطلـب طلبـات مسـتقلة  -٢

 ١٤ مجموعة النقض – ١٩٦٣ مارس ٢٨نقض مدني (تغاير طلبات الطاعن في الميعاد أو تزيد عليه 
 فــــي ١٩٨٢ مــــايو ٢٧ و ١٨٦ ص ٣١ مجموعــــة الــــنقض – ١٩٨٠ أبريــــل ٢٣ و ٦٠ بنــــد ٣٨١ص 

 ). ق ٥١ لسنة ٣٤٨الطعن رقم 

قد ظهر في صحيفة االستئناف باعتباره مستأنفا ضـده فـإن مركـزه فـي خصـومة / ....... ٕواذا كان السيد 
 إذ أنه يقف مع المستأنف في مركز الطاعن علـي – أي الطاعن –االستئناف هو نفس مركز المستأنف 

 .)  ق٤٦ لسنة ٢٨٨ في الطعن رقم ١٩٨٠ فبراير ٩نقض إيجارات . (الحكم 
 ولهذا ، وفقا للقاعدة القانونية سالفة الذكر ، فإنه ليس له أن يطالب أمام محكمة االستئناف بطلبات 

  ق مساكن المرفوع من ٤٦لسنة ... مغايرة لطلبات الطاعن في االستئناف األصلي وهو االستئناف رقم 



 ٨٨

 ....... .و ....... السيدين  

 التصـريح لـه باســتخراج ١٤/٥/١٩٩٠ســتئناف بجلسـة ومـن الثابـت أيضـا أن اـلـذي طلـب مـن محكمـة اال -٣
... المسـتأنف فـي االسـتئناف األصـلي / ....... هـو السـيد ...... شهادة بوفاة والدة المستأجر األصلي 

 .وقد صرحت له المحكمة بذلك باعتبار أن والده هو المتوفى .  ق مساكن ٤٦لسنة 

 ـقـدم وكـيـل المســتأنف ـفـي االســتئناف رقــم ١٥/١٠/١٩٩١بجلســة " وثاـبـت ـفـي الحكــم المطعــون فـيـه أـنـه 
 ورغـم أن المسـتأنف ٢٣/٩/١٩٧١ ق حافظة مستندات طويت علي شـهادة وفـاة والـده فـي ٤٦لسنة ... 

 أن اـلـذي ـقـدم ١٥/١٠/١٩٩٠إال اـنـه ثاـبـت ـمـن محضـر جلســة ....... فـي االســتئناف المشــار إلـيـه هـو 
شـهادة إلصـدار الحكـم المطعـون فيـه بإلغـاء الحكـم وقد استندت المحكمـة إلـي هـذه ال....... الشهادة هو 
 باســتخراج – بنــاء عـلـي طلبــه –....... ومــن هــذا يتضــح أن المحكمــة صــرحت للمســتأنف . المســتأنف 

 ق مساكن الذي رفعه المصرح ٤٦لسنة ... شهادة بوفاة شخص ليس طرفا في االستئناف األصلي رقم 
 .له باستخراج الشهادة 

 ق أن ٤٦لســـنة ... ـفــي االســـتئناف األصـــلي رقـــم .....  ـفــال يجـــوز للمســـتأنف وهـــذا غيـــر جـــائز قانونـــا
وتكــون محكمــة . يطـلـب التصــريح بشــهادة وفــاة تتعـلـق بواـلـد مســتأنف فــي االســتئناف المنضــم الســتئنافه 

 .االستئناف قد أخطأت في منحه هذا التصريح 
 ستفيد من استئناف أصلي رفع في ذلك أنه إذا كان للمستأنف في استئناف منضم رفع بعد الميعاد أن ي

الميعاد ، فلـيس للمسـتأنف فـي هـذا االسـتئناف األخيـر أن يسـتفيد مـن اسـتئناف منضـم إلـي اسـتئنافه رفـع 
 .بعد الميعاد 

ٕواذا لم يكن للمسـتأنف فـي االسـتئناف األصـلي أن يتمسـك بوفـاة والـد مسـتأنف فـي اسـتئناف منضـم لـه ، 
 الواقعة ، فإنه كذلك ليس للمستأنف المنضم أن يستفيد مـن هـذا الـدفع أو يدفع بالبطالن استنادا إلي هذه

 أن يتقـدم بطلبـات تجـاوز مـا يتقـدم بـه المسـتأنف – وفقـا للمسـتقر قضـاء وفقهـا –أو يتقدم به إذ ليس لـه 
. األصـــلي ، ومـــن بـــاب أولـــي ، لـــيس لـــه أن يتمســـك بمـــا ال يســـتطيع المســـتأنف األصـــلي التمســـك بـــه 

 للحكم المطعون فيه القضـاء بانعـدام الحكـم المسـتأنف سـواء الصـادر فـي الـدعوى رقـم وبالتالي فال يجوز
 اســـتنادا إـلــي واقعـــة وـفــاة واـلــد المســـتأنف ـفــي ١٩٨٨لســـنة ...  والصـــادر ـفــي اـلــدعوى ١٩٨٥لســـنة ... 

 .إذ بهذا يستند إلي واقعة لم تقدم له وفقا للقانون ، وال يجوز التمسك بها. االستئناف المنضم 
 يجـــوز للمســـتأنف المنضـــم أن يتمســـك بوفـــاة والـــده قبـــل رفـــع الـــدعوى ، ألنـــه لـــيس للمســـتأنف فـــي إذ ال

 . ق أن يتمسك بهذه الواقعة أو يستند إليها ٤٦لسنة ... االستئناف األصلي رقم 
...  والـدعوى رقـم ١٩٨٥لسـنة ... الدعوى رقم : ومن ناحية أخرى ، فقد قدمنا أنه كانت هناك دعويان  -٤

ٕ وانمــا اختصــم ١٩٨٥لســنة ... فــي الــدعوى رقــم ) المتــوفى/ ....... (ولــم يختصــم الســيد  ١٩٨٨لســنة 
يعتبـر محكومـا عليـه ) أو ورثتـه/ ....... ( ، وبالتـالي فـإن السـيد ١٩٨٨لسـنة ... فقـط فـي الـدعوى رقـم 
 ، إذا ال يعتبــر الشــخص محكومــا عليــه إال إذا كــان خصــما فــي ١٩٨٨لســنة ... فقــط فــي الــدعوى رقــم 

 ... عوى التي صدر فيها الحكم ، ولهذا فهو ليس محكوما عليه في الحكم الصادر في الدعوى رقم الد



 ٨٩

 . التي لم يختصم فيها ١٩٨٥لسنة 

... ، فهو قد اختصـم فـي الـدعوى رقـم ... رافع االستئناف رقم / ....... ونفس القول يصدق علي السيد 
وبالتالي فهو ليس محكوما عليه فـي الحكـم  . ١٩٨٥لسنة ...  ولم يختصم في الدعوى رقم ١٩٨٨لسنة 

  .١٩٨٥لسنة .... الصادر في الدعوى رقم 
 تجيز لمـن فـوت ميعـاد الطعـن مـن المحكـوم علـيهم دون غيـرهم االنضـمام إلـي ٢١٨/٢ولما كانت المادة 

وم زمالئــه فــي الطعــن المرفــوع مــن أحــدهم فــي الميعــاد ، فــإن الطعــن بعــد الميعــاد ال يقبــل إال مــن المحكــ
عليهم فـي نفـس الـدعوى التـي رفـع عنهـا الطعـن األصـلي ، وكـذا فإنـه لـيس لـوارث المتـوفى الـذي اختصـم 

 أن يثير مسألة أن والده توفى قبل رفـع الـدعوى فـي الطعـن علـي الحكـم ١٩٧٧لسنة ... في الدعوى رقم 
 . إذ هو غير محكوم عليه فيه ١٩٨٥لسنة ... الصادر في الدعوى رقم 

لسـنة ...  قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الحكم المسـتأنف سـواء بالنسـبة للـدعوى رقـم أن: والخالصة 
 اســتنادا إـلـي واقعــة وـفـاة واـلـد المســتأنف ـفـي االســتئناف المنضــم ١٩٨٨لســنة ...  أو اـلـدعوى رـقـم ١٩٨٥

 :يكون حكما مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا للقانون
  ألن الذي توفي لم يكن مختصما فيها ، ١٩٨٥لسنة ... قم بالنسبة للحكم المستأنف في الدعوى ر - أ

فـال يكـون . وبالتالي لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيهـا الحكـم المسـتأنف بالنسـبة لهـذه الـدعوى 
 وـلـيس ـلـه التمســك – ســواء ـفـي الميـعـاد أو بعـد الميـعـاد –لـه الطـعـن ـفـي الحـكـم الصــادر فيهـا باالســتئناف 

 .أي دفع فيها بأية واقعه أو إثارة 

 السـتناده فـي قضـائه ١٩٨٨لسـنة ...  و ١٩٨٥لسـنة .... بالنسبة للحكم المستأنف فـي الـدعويين  - ب
 .إلي واقعة وفاة تتعلق بمستأنف منضم ، ليس له التمسك بها إذ ليس للمستأنف األصلي إثارتها 

 -:السبب الثالث 
ة عدم التجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن  من قانون المرافعات تقرر أنه في حال٢١٨إذا كانت المادة  

من المحكوم عليهم أن ينضموا بعد الميعاد إلي الطعن المرفوع في الميعاد ، فإن هذا يفترض أن يكون الطاعنون 
 . محكوما عليهم في الحكم المطعون عليه في الميعاد –في الطعن بعد الميعاد 

قد انصب علـي حكـم صـادر فـي دعـويين .  ق ٤٦سنة ل... فإذا كان من الثابت أن الطعن األصلي رقم  
قـد .  ق ٤٦لسـنة ...  وكـان الطعـن المنضـم رقـم ١٩٨٥لسـنة ...  و ١٩٨٨لسـنة ... مختلفين هما الدعوى رقـم 

 فـقـد ١٩٨٥لســنة ... اـلـذي ـلـم يـكـن طرـفـا ـفـي اـلـدعوى / ...... رـفـع عــن الحـكـم الصــادر ـفـي اـلـدعويين ـمـن الســيد 
 بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر فـي هـذه الـدعوى –تقضي من تلقاء نفسها كان واجبا علي المحكمة أن 

 ق مسـاكن علـي اسـتئناف الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم ٤٦لسـنة .... وتقضي حكمها بقبول االستئناف رقم . 
صــادر  ق مســاكن المرـفـوع مــن الحكــم ال٤٦لســنة ... فقـبـول الحكــم المطعــون فـيـه لالســتئناف  . ١٩٨٨لســنة ... 

 يعتبر مخالفا للقانون إذ هو استئناف مرفوع عن حكـم صـدر فـي دعـوى لـم يكـن ١٩٨٥لسنة ... في الدعوى رقم 
 .الطاعن طرفا فيها 

 



 ٩٠

 -:السبب الرابع 
 من قانون المرافعات قاعدة نسبية أثر الطعن فـي الحكـم ومـا يـرد عليـه مـن اسـتثناءات ٢١٨تنظم المادة  -١

الة الحكم الصادر في موضوع غير قابـل للتجزئـة ووفقـا لهـذه المـادة إذا بالنسبة لبعض الحاالت ومنها ح
كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة ، فإنه يجب اختصـام بـاقي المحكـوم لهـم 

أمـا إذا . فـإذا تـم اختصـامهم اسـتقام شـكل الطعـن واكتملـت لـه موجبـات قبولـه . أو باقي المحكـوم علـيهم 
عن عن تنفيذ ما أمرته بـه المحكمـة مـن إدخـال مـن لـم يختصـم فـي الطعـن ، فإنـه يجـب علـي امتنع الطا
وألن هـــذه القاعـــدة قاعـــدة إجرائـيــة .  أن تقضـــي بـعــدم قـبــول الطعـــن – وـلــو مـــن تلـقــاء نفســـها –المحكـمــة 

 المدنية الهيئة العامة للمواد(متعلقة بالنظام العام ، فإنه يمكن التمسك بها ألول مرة أمام محكمة النقض 
 ).ق٥٦ لسنة ٤٠٩ و ٣٠٠ في الطعنين رقمي ١٩٨٧ ديسمبر ١٦والتجارية بمحكمة النقض 

ومــادام الحكــم المطعــون عليــه قــد أســس قضــاءه عـلـي أن النــزاع ال يقبــل التجزئــة ، فقــد كــان يجــب عليــه  -٢
كمة إعمال نص هذه المادة بوجوب اختصام جميع من كانوا أطرافا في الخصومة في الدعويين أمام مح
 أول درجة ، وأال وجب عليه القضاء بعدم قبول جميع االستئنافات التي رفعت أي عدم قبول الطعن 

 .باالستئناف علي حكم أول درجة بالنسبة للدعويين 
ولكـن محكـمـة االســتئناف قضــت بقبـول االســتئنافات المطروحــة عليـهـا جميعهـا ، وهــي اســتئنافات مرفوعــة 

 .الفي الذكر ثم تكلمت عن عدم تجزئة النزاع عن الحكم الصادر في الدعويين س
 :وهذا المسلك من محكمة االستئناف ال يمكن تفسيره إال علي أحد وجهين 

أن تكون المحكمة قد نظرت إلي كل دعوى علي حده باعتبارها دعوى مختلفة تتعلق بنزاع مختلف : أوال 
 فمعنـي ذلـك أن محكمـة –ا قـدمنا  كمـ–، فإن سايرنا هذا االتجاه ، وهو االتجـاه الصـحيح قانونـا 

 .االستئناف قد تكلمت عن عدم التجزئة بالنسبة لكل دعوى علي حدة 
 قــد فصــلت فــي موضــوع ال يقبــل التجزئــة ١٩٨٥لســنة ... بمعـنـي أن المحكمــة ـتـري أن اـلـدعوى  

 . في موضوع آخر ولكنه أيضا ال يقبل التجزئة ١٩٨٦لسنة ... وقضت الدعوى رقم 
 مرافعات علي كل دعـوى ٢١٨/٢ علي محكمة االستئناف أن تطبق نص المادة وعندئذ فقد كان 

 .علي حدة 
 التــي فصــل فيهــا حكــم أول درجــة والتــي اســتؤنفت – ١٩٨٥لســنة ... والــذي حــدث أن الــدعوى  

 ـلـــم يختصــــم مــــن المحكــــوم عـلـــيهم فيهــــا أمــــام محكمــــة –الحكــــم الصــــادر فيهــــا بســــتة اســــتئنافات 
 ............ -١أما باقي المحكـوم علـيهم فيهـا ، وهـم كـل مـن ..... / ....االستئناف إال السيد 
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 .ات في إلزام الطاعن باالستئناف باختصامهم في الطعن  مرافع١٢٨/٢وفقا للمادة 
 – حسـب مـا انتهـت إليـه محكمـة االسـتئناف ١٩٨٥لسـنة .. ولهذا ، والن موضوعه الدعوى رقم 

قد صـدر فـي موضـوع ال يقبـل التجزئـة ، وألن قاعـدة وجـوب اختصـام جميـع المحكـوم علـيهم فـي 
 .أمام محكمة النقض بها الطعن عندئذ يتعلق بالنظام العام ، فإننا نتمسك 

وتكـــون محكمـــة االســــتئناف قـــد خالـفـــت القـــانون وأخطـــأت ـفـــي تطبيقـــه إذ قضــــت بقبـــول الطـعـــن 
 ممــا يتعــين معــه نـقـض الحكــم ١٩٨٥لســنة ... باالســتئناف ـفـي الحكــم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

 .الصادر في استئنافه 
أســاس أنهمـا يتعلـقـان بـنـزاع واحــد ال أن تـكـون محكـمـة االسـتئناف ـقـد نظــرت إـلـي الـدعويين عـلـي : الثـاني 

 .يقبل التجزئة 
ـــي المحكمــــة أن تعمــــل ـنـــص المــــادة  ـــدعويين ٢١٨/٢وعندـئـــذ كــــان عـل ـــذكر بالنســــبة لـل  ســــالف اـل

 لعـدم اختصـام مـن ذكرنـاهم –وهو ما كان يجب عليها . باعتبارهما نزاعا واحدا ال يقبل التجزئة 
 القضــاء بـعــدم –الطعــن باالســتئناف  فــي ١٩٨٥لســنة ... مــن محكــوم علــيهم فــي الــدعوى رـقــم 

أي كـــان يجـــب عليهـــا أن . قبـــول الطعـــن برمتـــه باعتبـــاره صـــادرا فـــي موضـــوع ال يقبـــل التجزئـــة 
لسـنة .... تقضي بعدم قبول الطعن باالستئناف برمته سواء بالنسـبة للحكـم الصـادر فـي الـدعوى 

نظام العام فإننـا نتمسـك ٕ واذ يتعلق األمر بال١٩٨٨لسنة ...  أو الصادر في الدعوى رقم ١٩٨٥
به أمام محكمة النقض ويكون حكم االستئناف قد صدر مخالفا للقانون ومخطئـا فـي تطبيقـه ممـا 

 أو الـدعوى رقـم ١٩٨٨لسـنة ... يستوجب نقض الحكم المطعون فيـه سـواء بالنسـبة للـدعوى رقـم 
  .١٩٨٥لسنة ... 

 -: السبب الخامس 
 أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، دون أن يفصح عن بني الحكم المطعون فيه قضاءه علي أساس -١

ذـلـك أـنـه ـلـم . األســاس اـلـذي اســتند إلـيـه ـفـي تقرـيـر هــذا التكيـيـف ولـمـاذا أصــبغ عـلـي الـنـزاع هــذا الوصــف 
 .يبين أي نزاع يقصده 

فمـن الواضـح أن كـل دعـوى كانـت ترمـي . فإن كان يقصد الـدعويين اللتـين فصـل فيهمـا حكـم أول درجـة 
 .ء قرار مختلف عن القرار الذي ترمي إلي إلغائه الدعوى األخرى إلي إلغا

وان كان يقصد أن النزاع الذي تتعلق به الدعويان نزاع واحـد ال يقبـل التجزئـة فكـان يجـب علـي المحكمـة 
أن تبين ما هو هذا النزاع ولماذا تعتبره نزاعا ال يقبل التجزئة هل ألن الموضوع ال يقبـل االنقسـام أم ألن 

الـــخ أم بســـبب تـــراه ، وتوضـــح أيضـــا أنـــه لهـــذا الســـبب ، يجـــب ....... عوى مـــن الـــدعاوى التقريريـــة الـــد
اختصام جميع أطراف النزاع أي مالك العقار ومن يشغل هذا العقار من مستأجرين أصليين ومستأجرين 

 .من الباطن ومتنازل عنهم 
كـان مـن هـؤالء وأنـه كـان يجـب ... /.......وكان من الواجب علـي المحكمـة حصـرهم ، وبيـان أن السـيد 

 .وأنه قد اختصم بعد وفاته . اختصامه أمام أول درجة 



 ٩٢

ومــن ناحـيـة أخــري ، فإـنـه بـفـرض أن الـنـزاع اـلـذي تتعـلـق ـبـه اـلـدعويان واحــدا وتعــدد مــن يجــب اختصــامه  -٢
 تعددا إجباريا بسبب أن الموضوع كان موضـوعا واحـدا ال يقبـل التجزئـة ، فـإن عـدم اختصـام واحـد مـنهم

يـؤدي إلـي وجـوب ) وهو مـا يعـادل عـدم اختصـامه(أمام محكمة أول درجة أو اختصام احدهم بعد وفاته 
 .الحكم بعدم قبول الدعوى أمام محكمة أول درجة بسبب عدم توافر كامل الصفة في المدعي عليهم 

ٕاطال وانمـا فإذا لم تقض محكمة أول درجة بعدم القبول ، وصدر الحكم في النـزاع فـإن الحكـم ال يكـون بـ
ـفـالحكم ال يـكـون . ال يحـتج ـبـه إال عـلـي ـمـن صــدر الحـكـم ـفـي مواجهـتـه تطبيـقـا لقاعــدة نســبية أـثـر الحـكـم 

أمـا مـن كـان يجـب . ٕباطال أو منعدما وانما هو حكم صـحيح فـي مواجهـة مـن كـان طرفـا فـي الخصـومة 
 .اختصامه ولم يختصم فال يحتج بالحكم في مواجهته 

ة والحكم الصـادر فيهـا منعـدما إذا كـان المـدعي عليـه شخصـا واحـد ورفعـت ٕوانما تكون الخصومة منعدم
عليــه الــدعوى ، وتبــين أنــه قــد تــوفى قبــل رفعهــا إذ عندئــذ ال تكــون الخصــومة قــد انعقــدت إذ الخصــومة 

 .تفترض خصميين ، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما 
ولم يختصم احد ممن يجب اختصامه فيها فالخصومة رغم عدم قابليتها للتجزئة إذا تعدد المدعي عليهم 

أو توفي قبل اختصامه ، تنعقد صحيحة ويكون الحكم الصـادر فيهـا صـحيحا فهـو لـيس حكمـا بـاطال أو 
 .حكما منعدما 

والغريب أن الحكم المطعون فيه عندما تكلم عن انعـدام الحكـم أشـار إلـي أنـه يتعـين أن تنعقـد الخصـومة 
ولم يتنبه إلي أن هـذا !! ليه وأن يكون كل من طرفيها أهال للتقاضي بأن تعلن صحيفتها إلي المدعي ع

 .إنما يتعلق بخصومة فيها مدعي عليه واحد 
ـمـن المـقـرر أـنـه إذا طـعـن ـفـي الحـكـم باالســتئناف ـمـن أحــد المحـكـوم عـلـيهم ، ـفـإن لمحكـمـة االســتئناف أن  -٣

القبول يجوز التمسك به في أيـة إذ الدفع بعدم . تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير كامل الصفة 
ولكــن محكمــة االســتئناف ال تملــك . حالــة كانــت عليهــا الــدعوى وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 

الحكــم بعــدم القبــول إال إذا كــان جميــع مــن اختصــم أمــام محكمــة أول درجــة قــد اختصــموا أمامهــا تطبيقــا 
 يقم هذا باالنضمام للطعن وجـب عليهـا أن مرافعات ، فإذا لم يختصم أحد منهم ولم٢١٨/٢لنص المادة 

ولهـذا ، فإنـه ال يجـوز . فإذا لم يفعل ، وجب عليها الحكم بعدم قبول الطعن . تأمر الطاعن باختصامه 
لمحكمــة االســتئناف أن تقضــي بعــدم قـبـول اـلـدعوى أمــام محكمــة أول درجــة لرفعهــا عـلـي غـيـر ذي كامــل 

ـفــإن ـلــم . ام مـــن كـــان مختصـــما أمـــام محكمـــة أول درجـــة الصـــفة إال إذا كـــان االســـتئناف مقـبــوال باختصـــ
يحدث هذا االختصام كان عليها الحكم بعدم قبول الطعن وال يجوز لهـا أن تصـدر أي حكـم فـي الـدعوى 

 .سواء بعدم قبولها أو برفضها 

 أو –ونضيف إلـي ذلـك ، أنـه بفـرض أن عـدم اختصـام أحـد المـدعي علـيهم الـذين كـان يجـب اختصـامه  -٤
 يؤدي إلي بطالن أو انعـدام إجـراءات الخصـومة بالنسـبة لـه فـإن هـذا الـبطالن أو –د وفاته اختصامه بع

 .االنعدام يقتصر عليه وال يمتد إلي غيره من الخصوم الذين اختصموا في الدعوى بإجراءات صحيحة 



 ٩٣

وع  فـي حالـة الحكـم فـي موضـ–فليس صحيحا ما يقوله الحكم المطعون فيه مـن أن االنعـدام أو الـبطالن 
 . هو األخر ال يقبل التجزئة –ال يقبل التجزئة 

وقد كانت محكمة النقض تذهب إلي ذلك في أحكامهـا األولـي ، ولكنهـا عـدلت عنـه فـي أحكامهـا الحديثـة 
فقضت بأنه في حالة عدم التجزئة إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحـد رفـع صـحيحا 

إن ذلك ال يؤثر في شكل الطعـن المرفـوع صـحيحا مـن األولـين وذلـك ف.. من بعضهم وباطال من آخرين 
نقــــض مــــدني (تغليبــــا مــــن المشــــرع لموجــــب صــــحة إجــــراءات الطعــــن واكتمالهــــا علــــي أســــباب بطالنهــــا 

 ٤٩ لســـنة ١٣٠٩ فـــي الطعـــن رقـــم ٢٧/٢/١٩٨٣ ق و ٤٥ لســـنة ١٠٣٩ فـــي الطعـــن رقـــم ٩/٢/١٩٨٠
 ).ق

 -:ي القضية الماثلة ، يتبين ما يلي وبتطبيق هذه القواعد القانونية المسلمة عل -٥

إذ . بعــد وفاـتـه /.... خطــأ الحكــم المطعــون فـيـه بالقضــاء بانعــدام حكــم أول درجــة الختصــام الســيد  - أ
 .هذا االختصام يعادل عدم اختصامه وال يؤدي إلي انعدام حكم أول درجة أو إلي بطالنه 

 ال يـؤدي –بفرض تحققـه / ....... فضال عن أن انعدام إجراءات الخصومة والحكم بالنسبة للسيد 
 .إلي انعدام الحكم برمته 

قصـــور الحـكــم المطـعــون فـيــه ـفــي التســـبيب ـفــي قضـــائه بانـعــدام حـكــم أول درجـــة عـلــي أســـاس عـــدم  - ب
التجزئـة إذ لـم يـبـين الحكـم بشـكل محــدد لمـاذا اعتبـر موضــوع النـزاع غيـر قاـبـل للتجزئـة وهـل يقصــد 

 معا ، أو النزاع الـذي تثيـره ١٩٨٨لسنة ...  و ١٩٨٥لسنة .... النزاع الذي تثيره الدعويان رقمي 
 .كل دعوى علي حده 

 خطأ الحكم المطعون فيـه فـي قضـائه بانعـدام حكـم أول درجـة علـي أسـاس عـدم تجزئـه النـزاع الـذي –ج 
تثيره الدعويان المستأنف حكمهما في طعن لم يختصم فيـه جميـع أطـراف الـدعويين أمـام محكمـة 

ن يجـب علـي محكمـة االسـتئناف الحكـم بعـدم قبـول الطعـن باالسـتئناف فيهمـا، إذ كـا. أول درجة 
 .وال تتعرض لما قضي به حكم محكمة أول درجة 

 -:السبب السادس 
 بقـبــول االســـتئنافات الثالـثــة ١٣/٦/١٩٩٠قضـــت محكمـــة االســـتئناف ـفــي الحكـــم المطعـــون فـيــه بجلســـة  -١

وهـــو قضـــاء اســـتنفذت بـــه المحكمـــة .  ق ٤٦نة لســـ... و ... و ... األوـلــي ، وهـــي االســـتئنافات أرقـــام 
واليتهــا وهــذا القضــاء يحتــوي ضــمنا علــي قضــاء بــأن النــزاع يقبــل التجزئــة فلــيس للمحكمــة بعــد ذلــك أن 

 .تعدل عن قضائها الضمني وتسند قضاءها المنهي للخصومة علي أساس مغاير 

 ـلـم يختصــم ١٣/٦/١٩٩٠ة وتفســير هــذا أن االســتئنافات التــي قضــت محكمــة االســتئناف بقبولهــا بجلســ
كما . ، دون باقي أطرفها / ....  إال السيد ١٩٨٥لسنة ... في أي منهما بالنسبة ألطراف الدعوى رقم 

ولهـذا فـإن قضـاء / .......  السـيد ١٩٨٨لسـنة ... أنه لم يختصم في أي منها من أطراف الدعوى رقم 
 الثالثة يعني ضمنا أن كل استئناف قد  بقبول هذه االستئنافات١٣/٦/١٩٩٠محكمة االستئناف بجلسة 

إذ لـو كـان الموضـوع ال . قبل علـي انفـراد باعتبـار حكـم أول درجـة قـد صـدر فـي موضـوع يقبـل التجزئـة 



 ٩٤

يقـبـل التجزـئـة لـمـا قضــت المحكـمـة بقبولـهـا دون اختصــام ـكـل ـمـن ـكـان طرـفـا ـفـي الخصــومة أـمـام محكمــة 
 . مرافعات ٢١٨/٢أول درجة تطبيقا للمادة 

 منفصـلة ١٩٨٥لسـنة ...  سـواء باعتبـار أن الـدعوى –ت المحكمة قد قضـت ضـمنا بـأن النـزاع ٕواذا كان -٢
فإنهـا تكـون .  هو نزاع يقبـل التجزئـة – ، أو أن النزاع في الدعويين واحد ١٩٨٨لسنة ... عن الدعوى 

ة وال يجــوز لهــا أن تقضــي بعــد ذـلـك فــي حكمهــا المنهــي للخصــوم. ـقـد اســتنفذت واليتهــا فــي هــذا الشــأن 
 .أمامها بأن النزاع ال يقبل التجزئة وتستند إلي هذا القضاء للحكم بانعدام حكم أول درجة 

إذ بهذا تكون قد قضت فيما ال يجوز لها أن تقضي به مرة أخـري ، فضـال عمـا فـي قضـائها الالحـق مـن 
 .تناقض مع تقريرها السابق مما يبطل ما قضت به برمته 

 ال ينطـوي ضــمنا عـلـي ١٣/٦/١٩٩٠ضــنا أن قضـاء المحكـمـة بجلســة ومـن ناحـيـة أخـرى ، فإـنـه إذا افتر -٣
قضــاء ـبـأن الـنـزاع يقـبـل التجزـئـة ، ـفـإن معـنـي ذـلـك أن قضــاءها هــذا يكــون مخالـفـا للـقـانون إذ ـلـو اعتبرـنـا 

 هـذه ١٣/٦/١٩٩٠لكان واجبا عليها إال تقبل بجلسـة .  كما انتهت المحكمة –النزاع غير قابل للتجزئة 
ة األول بسبب عدم اختصام كل من كان طرفا فـي الخصـومة أمـام محكمـة أول درجـة االستئنافات الثالث

.  مرافعــات وبالتــالي يكــون قضــاؤها بقبــول هــذه االســتئنافات مخالفــا للقــانون ٢١٨/٢فيهــا ، وفقــا للمــادة 
 . بالنظام العام ٢١٨/٢وهو ما نتمسك فيه أمام محكمة النقض لتعلق نص المادة 

 بقـبـــول ١٣/١١/١٩٩١ ـفـــإن قضــــاءها فـــي الحـكـــم المنـهـــي للخصـــومة بجلســــة ٕواذا كـــان األـمـــر كـــذلك ، -٤
إذ هـذه االسـتئنافات لـو أخـذت مجتمعـة . يكون هـو األخـر مخالفـا للقـانون ... و ... و ... االستئنافات 

وقــــد اختصــــم فقــــط فــــي .... (  ســــوي ١٩٨٥لســــنة ... معــــا ، لــــم يختصــــم فيهــــا مــــن أطــــراف الــــدعوى 
 ).ق  ٤٦لسنة ... االستئناف رقم 

 .  مرافعات ٢١٨/٢وكان واجبا علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول هذه االستئنافات تطبيقا لنص المادة 
 ثــم بقبــول االســتئنافات الثالثــة األخيــرة ١٣/٦/١٩٩٠فقضــاؤها بقبــول االســتئنافات الثالثــة األول بجلســة 

 . يعتبر مخالفا للقانون ١٣/١١/١٩٩١بجلسة 
 لذلـــك

 -:حكمة نلتمس من عدالة الم
 .قبول الطعن شكال  -١
وفــي الموضــوع القضـــاء بــنقض الحكـمــين المطعــون فيهمــا الصـــادرين مــن محكـمــة اســتئناف اإلســـكندرية  -٢

و ... و ...  فــي االســتئنافات أرقــام ١٣/١١/١٩٩١ ، ١٣/٦/١٩٩٠اـلـدائرة التاســعة إيجــارات بتــاريخي 
  ق مساكن ٤٦لسنة ... و ... و ... و ... 

 م بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع إلزام المطعون ضده
 عن الطاعنين          
 فتحي والي. د          

   المحامي بالنقض          
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 سم اهللا الرحمن الرحيمب

 باسم الشعب 
 محكمة النقض 

 الدائرة المدنية والتجارية واألحوال الشخصية 
 " ئيسار"نائب رئيس المحكمة     كمال نافع / المؤلفة من السيد المستشار 

 لطف اهللا يس جزر  ،   محمد بدر الدين المتناوي / والسادة المستشارين 
 نواب رئيس المحكمة      ماجد قطب    
 أعضاء      سمير فايزي    

 .وائل داود / وبحضور رئيس النيابة السيد 
 .سليمان محمد أحمد / وأمين السر السيد 

 .ار القضاء العالي بمدينة القاهرة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بد
 . م ٢٠٠٠ من يوليو سنة ٦ هـ الموافق ١٤٢١ ربيع األخر سنة ٤في يوم الخميس 

 أصدرت الحكم اآلتي

 . ق ٦٢لسنة .. في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 :المرفوع من 

 / .............. دكتور مهندس ال -١
 / .............. سيد المهندس ال -٢
 /  .............. ندسة مهال -٣
 / .............. مهندس ال -٤

 ٢٥فتحــي والـي المحــامي الـكـائن ـبـرقم / ومحلـهـم المختـار مكـتـب األســتاذ ............. والجميـع مقيـمـون 
  الجيزة –شارع دجلة المهندسين 

 فتحي والي المحامي . د / حضر عنهم األستاذ 
 ضـــد 

 / .........السيد  -١
  ./ ........السيدة  -٢

  / .........السيد  -٣

 / .........السيد  -٤

 / .........السيد  -٥

 / .........السيدة  -٦

 / .........السيد  -٧

 / .........السيد  -٨
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 / .........السيدة  -٩

 / .........السيد  -١٠

 / .........السيد  -١١

 / .........السيد  -١٢

 / .........السيد  -١٣

 / .........السيد  -١٤

 / .........السيد  -١٥

 ./ ........السيد  -١٦

 / .........السيد  -١٧

 / .........السيد  -١٨

 / .........السيد  -١٩

 / .........السيد  -٢٠

 / .........السيد  -٢١
 .أحمد العناني بهيئة قضايا الدولة / حضر عن الثالث والرابع والخامس السيد المستشار 

 الوقائع 

يخ  طـعــــن بطرـيــــق اـلــــنقض ـفــــي حكــــم محكـمــــة اســـــتئناف إســـــكندرية الصـــــادر بـتــــار٤/١/١٩٩٢فــــي ـيــــوم  
 وذلك بصحيفة طلـب فيهـا الطـاعنين الحكـم بقبـول الطعـن – ق ٤٦لسنة ...  في االستئناف رقم ١٣/١١/١٩٩١

 .شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
 .وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة 

 .وقام قلم الكتاب بضم الملفين االبتدائي واالستئنافي 
 . أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن ١٠/١/١٩٩٦،  ١٩/٢/١٩٩٢ ، ٩/١/١٩٩٢وفي 

 أودع المطعــون علــيهم مــن الثالــث حتــى الخــامس مــذكرة بــدفاعهم طلبــوا فيهــا عــدم قبــول ٢١/١/١٩٩٢وفــي يــوم 
 .الطعن 

 . أودعت المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ٢/١/١٩٩٦وفي 
 .السابع مذكرة طلب فيها رفض الطعن  أودع المطعون ضده ٣/١/١٩٩٦وبتاريخ 

 .وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه 
  .١٧/٢/٢٠٠٠ عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة ٩/١٢/١٩٩٩وبجلسة 
امي الطـاعنين  سمعت الدعوى علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محـ٢٥/٥/٢٠٠٠وبجلسة 

والمحكمـة أرجـأت إصـدار . والمطعون عليهم من الثالث حتى الخـامس والنيابـة العامـة كـل علـي مـا جـاء بمذكرتـه 
 .الحكم إلي جلسة اليوم 
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 المحكمة 

بعد اإلطـالع علـي األوراق وسـماع التقريـر الـذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر محمـد بـدر الـدين المتنـاوى  
 .، والمرافعة وبعد المداولة نائب رئيس المحكمة 

 تتحصــل ـفـي أن الطــاعنين – عـلـي مــا يـبـين ـمـن الحكــم المطـعـون فـيـه وســائر األوراق –حـيـث أن الوـقـائع  
... أقاموا علي المطعون ضدهم األول والثالث والرابع والخامس وآخرين غير مختصـمين فـي الطعـن الـدعوى رقـم 

لب الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت اآليلة للسقوط الصادر مـن  أمام محكمة إسكندرية االبتدائية بط١٩٨٥لسنة 
مــن تــرميم العقــار المبــين بالصــحيفة إلــي هدمــه حتــى ســطح األرض لعــدم جــدوى التــرميم ... محافظــة .... حــي 

 نـدبت المحكمـة خبيـرا وقـدم تقريـره ، كمـا أقـام الطـاعنون –ولعدم تناسب ما يدره من دخل مع تكاليف هذا الترميم 
 الصـادر مـن ذات ١٩٩٨لسـنة ...  أمـام ذات المحكمـة بطلـب تعـديل القـرار رقـم ١٩٨٨لسـنة ... دعوى رقـم  ال–

 وترميم باقي العقار إلي هدمه حتى سطح األرض ، وبعد أن – من إزالة الدورين الثالث والرابع العلويين –الجهة 
اسـتأنف كـل . عقـار حتـى سـطح األرض ضمت المحكمة الدعويين حكمت بإلغاء القرارين المطعون فيهما وهـدم ال

... من المطعون ضدهم األول والسادسة والسابع والتاسع عشر والسادس عشر والثامن عشـر باالسـتئنافات أرقـام 
 ق إســــــكندرية ، قــــــررت المحكمــــــة ضــــــم هــــــذه االســــــتئنافات ، وبتــــــاريخ ٤٦لســــــنة .... و .... و .... و .... و 
 المســتأنف ، طعــن الطــاعنون فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض ،  قضــت المحكمــة بانعــدام الحكــم١٣/١١/١٩٩١

ٕوـقـدمت النياـبـة مــذكرة أـبـدت فيهــا اـلـرأي ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه ، واذ عــرض الطعــن عـلـي هــذه المحكمــة فــي 
 .غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها 

يختصـم فـي الطعـن بـالنقض مـن لـم يكـن  انـه ال يجـوز أن – في قضاء هـذه المحكمـة –حيث أن المقرر  
خصما في النزاع الذي صـدر فيـه الحكـم المطعـون فيـه ، لمـا كـان ذلـك ، وكـان الثابـت مـن األوراق ومـن صـحيفة 
افتتاح أول درجة أن الطاعن األول قد أقام وباقي الطاعنين الـدعويين سـالفتي البيـان وصـدر فيهمـا الحكـم بصـفته 

وقد اختصم في االستئنافات جميعها بهذه الصفة ، فإذا قـام الطعـن بـالنقض الماثـل وليا طبيعيا علي أبنه القاصر 
 .بصفته الشخصية فقط فإنه بالنسبة له شخصيا يكون غير مقبول 

وحيث أن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثالـث حتـى الخـامس بصـفتهم بعـدم قبـول الطعـن  
 .الدعوى ولم يحكم عليهم بشيء بالنسبة لهم إذ لم توجه إليهم طلبات في 

وحيث أن هذا الدفع غير سديد بالنسـبة للمطعـون ضـده الرابـع ذلـك أن المقـرر فـي قضـاء محكمـة الـنقض  
 فــي شــأن تــأجير وبيــع األمــاكن وتنظــيم العالقــة بــين ١٩٧٧ لســنة ٤٩ مــن القــانون رقــم ٥٩أن اـلـنص فــي المــادة 

......... ن يطعــن فــي القــرار المشــار إليــه بالمــادة الســابقة لكــل مــن ذوي الشــأن أ" المــؤجر والمســتأجر علــي أن 
بــالطعن فــي قــرار اللجنــة ........ وعلــي قلــم كتــاب المحكمــة إعــالن الجهــة اإلداريــة القائمــة علــي شــئون التنظــيم 

يدل علي أن الجهة القائمة علـي شـئون التنظـيم تعتبـر خصـما حقيقيـا ..... " وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن 
 الطعن ويتعين اختصامها فيه حتى يدافع ممثلها عن القـرارات الصـادرة للمصـلحة العامـة ، وكـان رئـيس الحـي في

هو صاحب الصفة في تمثيـل وحدتـه المحليـة قبـل الغيـر ولـدي القضـاء عمـال بـنص المـادتين األولـي والرابعـة مـن 
 ، وكـان الطـاعنون قـد أقـاموا دعـواهم  بإصدار قـانون الحكـم المحلـي ، لمـا كـان ذلـك١٩٧٩ لسنة ٤٣القانون رقم 
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بصـفته رئيسـا للجهـة اإلداريـة القائمـة علـي شـئون التنظـيم الكـائن بـدائرتها .... الماثلـة واختصـموا فيهـا رئـيس حـي 
عـقـار الـنـزاع وممثلهــا القــانوني بطـلـب إلغــاء الـقـرارين الهندســيين المطعــون فيهمــا وهــدم العقــار جميعــه حـتـى ســطح 

 خصـما حقيقيـا – بصـفته –..... بتـدائي والحكـم المطعـون فيـه ومـن ثـم يعـد رئـيس حـي األرض وصـدر الحكـم اال
 .يتعين اختصامه في الطعن بالنقض ويضحي الدفع علي غير أساس بالنسبة له 

 فـي قضـاء هـذه –وحيث أن الدفع بالنسـبة للمطعـون ضـدهما الثالـث والخـامس فـي محلـه ذلـك أن المقـرر  
ون المطعـــون علـيـــه طرفـــا فـــي الخصــــومة أمـــام المحكمـــة الـتـــي أصـــدرت الحـكـــم  أنـــه ال يكـفـــي أن يكـــ–المحكمـــة 

المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصـمه أو وجـه هـو طلباتـه إليـه وأنـه بقـي 
علي منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها وكان البين من األوراق أن المطعون ضـدهما 

ـلـث والخــامس ـقـد اختصــمهما الطــاعنون أمــام درجـتـي التقاضــي دون أن توجــه منهمــا أو إليهمــا أي طلـبـات وـلـم الثا
 ذلك أن رئيس الحي فقـط هـو الـذي أوجـب القـانون اختصـامه – علي ما سلف بيانه –يوجب القانون اختصامهما 

ٕيهمــا بشــيء ، واذ قــام الطــاعنون فــي هــذه الحاـلـة ، وأنهمــا وقفــا مــن الخصــومة موقفــا ســلبيا وـلـم يحكــم لهمــا أو عل
طعنهما علي أسباب ال تتعلق بهما ومن ثم فإنه ال يقبل اختصامهما في الطعن الماثل ، ويتعين لـذلك عـدم قبـول 

 .الطعن بالنسبة لهما 
 .وحيث أن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفي أوضاعه الشكلية  
وفـي بيـان . خالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه وحيث أن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيـه م 

ذلـــك يقولـــون أن الحكـــم المطعـــون فيـــه صـــدر فـــي موضـــوع غيـــر قابـــل للتجزئـــة ومـــن ثـــم وجـــب أن يختصـــم فـــي 
 إسـكندرية االبتدائيـة ١٩٨٨لسـنة ...  و ١٩٨٥لسـنة ... االستئناف من كانوا أطرافا في الخصومة في الدعويين 

 مـن قـانون المرافعـات لمـا ٢١٨/٢ محكومـا لهـم أو علـيهم إعمـاال لـنص المـادة أمام محكمة أول درجـة سـواء كـانوا
 قــد طعــن عليــه باالســتئنافات المشــار إليهــا واختصــم فيهــا ١٩٨٥لســنة ... كــان الحكــم الصــادر فــي الــدعوى رقــم 

خلوا  ولـم يتـد– المطعون ضده األول فقـط أمـا بـاقي المحكـوم علـيهم فلـم يختصـموا فـي أي منهـا –المحكوم عليهم 
فيهـا ولـم ـتـأمر المحكمـة باختصـامهم بـمـا كـان يتعـين مـعـه القضـاء بعـدم قبولـهـا شـكال فـإن الحـكـم المطعـون فـيـه إذ 

 .خالف هذا النظر وقضي بقبولها شكال ثم تصدي للموضوع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
 لمحكمـة الـنقض مـن  أن– فـي قضـاء هـذه المحكمـة –وحيث أن هذا النعي سـديد ، ذلـك أنـه مـن المقـرر  

تلقاء نفسها كما يجـوز للخصـوم وللنيابـة العامـة إثـارة األسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام ولـم يسـبق التمسـك بهـا أمـام 
محكمـــة الموضـــوع أو فـــي صـــحيفة الطعـــن متـــي تـــوافرت عناصـــر الفصـــل فيهـــا مـــن الوقـــائع واألوراق التـــي ســـبق 

ي الجـزء المطعـون فيـه مـن الحكـم ولـيس علـي جـزء أخـر عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه األسباب علـ
فيمـا عـدا "  من قـانون المرافعـات علـي أنـه ٢١٨منه أو حكم سابق عليه ال يشمله الطعن ، وأن النص في المادة 

األحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة ال يفيد من الطعن إال من رفعـه وال يحـتج بـه إال علـي مـن 
 ، علي أنه إذا كان الحكم صادرا فـي موضـوع غيـر قابـل للتجزئـة أو فـي التـزام بالتضـامن أو فـي دعـوى رفع عليه

يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعـاد الطعـن مـن المحكـوم علـيهم أو قبـل الحكـم أن 
 طلباتــه فــإن ـلـم يفعــل أمــرت يطعــن فيــه أثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع فــي الميعــاد مــن أحــد زمالئــه منضــما إليــه فــي



 ٩٩

 علـي أن الشـارع – وعلـي مـا جـري بـه قضـاء محكمـة الـنقض –يـدل . " المحكمة الطاعن باختصـامه فـي الطعـن 
ارس القاعدة العامة في نسبية األثر المترتب علي رفع الطعن بأن ال يفيد منه إال من رفعه وال يحـتج بـه إال علـي 

 منهـا وهـي تلـك التـي يفيـد فيهـا الخصـم مـن الطعـن المرفـوع مـن غيـره أو من رفع عليه ثم بين الحـاالت المستشـناة
يحــتج عليــه بــالطعن المرفــوع علــي غيــره مــن األحكــام التــي تصــدر فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة أو فــي التــزام 
بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقـوق 

 تعارض األحكام في الخصـومة الواحـدة بمـا يـؤدي إلـي صـعوبة تنفيـذ تلـك األحكـام بـل واسـتحالته فـي بعـض ومنع
األحيــان وتحقيقــا لهــذا الهــدف أجــاز الشــارع للمحكــوم علـيــه أن يطعــن فــي الحكــم أثنــاء نظــر الطعــن ـبــالنقض أو 

لـو كـان قـد فـوت ميعـاد الطعـن أو باالستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زمالئـه منضـما إليـه فـي طلباتـه حتـى و
قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علـي المحكمـة أن تـأمر الطـاعن باختصـامه فـي الطعـن ، فـإذا مـا تـم اختصـام 

 استقام شكل الطعن واكتملت لـه موجبـات – أمام محكمة االستئناف –باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم 
 حق جميـع الخصـوم ومـنهم مـن تـم اختصـامهم فيـه بعـد رفعـه إمـا إذا امتنـع قبوله بما الزمه سريان أثر الطعن في

الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فال يكون الطعـن قـد اكتملـت لـه مقوماتـه وتوجـب علـي المحكمـة ولـو مـن 
 العـام بمـا ال تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله ، وهذه القاعدة تعتبر من القواعد اإلجرائية االمـره المتعلقـة بالنظـام

يجــوز مخالفتهــا أو اإلعــراض عــن تطبيقهــا وتلتــزم المحكمــة بأعمالهــا وأال كــان حكمهــا بــاطال ، وكــان الــنص فــي 
 سـالف البيـان قـد أوجبـت أن يكـون ممـثال فـي خصـومة ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من قانون إيجار األماكن رقم ٥٩المادة 

 القـرار المطعـون فيـه وأصـحاب الحقـوق عليـه باعتبـار الطعن كل من الجهة اإلدارية ومالك العقار الصادر بشأنه
أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ ال يحتمل الفصل فيه إال حال واحدا وأوجب علي قلم الكتاب 
إعالنهـم بـالطعن اـلـذي يقيمـه ذو الشــأن فـي القـرار الصــادر مـن اللجـنـة المختصـة بحيـث إذا تـقـاعس عـن اختصــام 

لمــا كــان ذـلـك ، وكــان .  المحكمــة مــن تلـقـاء نفســها تكليــف قـلـم الكتــاب إعالنهــم بهــذا الطعــن بعضــهم وجــب عـلـي
 قد أقاموا الدعويين الماثلين واختصموا فيهما المطعـون ضـدهم – مالك العقار –الثابت من األوراق إن الطاعنين 
... يين المطعون فيهما رقمي  بطلب إلغاء القرارين الهندس– هم شاغلي العقار –وآخرين غير ممثلين في الطعن 

وهـدم عقـار النـزاع جميعـه ...  الصادرين من لجنة المنشآت اآليلة للسقوط بحي ١٩٨٨لسنة ...  و ١٩٨٥لسنة 
 وصــدر الحـكـم االبـتـدائي بـهـدم العقـار حـتـى ســطح األرض دون أن يختصــم ـفـي االســتئناف –حتـى ســطح األرض 

المحكمـة االسـتئنافية باختصـامهم إلـي أن صـدر الحكـم المطعـون المحكوم عليهم ، كما لم يثبت تدخلهم ولم تـأمر 
وكانــت الــدعوى بطلــب هــدم عقــار النــزاع حتــى ســطح األرض ال تقبــل التجزئــة بحســب طبيعــة المحــل فيهــا . فيــه 

وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها ، فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ قضـي بقبـول االسـتئنافات شـكال دون 
لطعــن ـقـد اســتقام باختصــام المحكــوم عـلـيهم ســالفي اـلـذكر يكــون ـقـد خــالف قاعــدة قانونـيـة إجرائـيـة أن يكــون شــكل ا

متعلقـة بالنظــام الـعـام كاـنـت عناصــرها الموضـوعية مطروحــة عـلـي محكـمـة الموضــوع ممـا يجــوز مـعـه التمســك بـهـا 
 ـبـاقي أســباب ألول مــرة أمــام محكمــة اـلـنقض ، ممــا يبطــل الحكــم المطعــون فـيـه ويوجــب نقضــه دون حاجــة لبحــث

 .الطعن 
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 لذلـــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف اإلسـكندرية وألزمـت المطعـون  
 . المصروفات ومبلغ ثالثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة – عدا الثالث والرابع والخامس بصفتهم –ضدهم 

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر
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 ايز حبيب لوندي    ف
    المحامي      
 نقض وا�دارية العليا بال

 

 محكمة النقض

 الدائرة المدنية والتجارية 

 )إيجارات(صحيفة طعن بالنقض 

 
 وقيــدت بجــدولها ٢٢/٧/٢٠٠٤أودعــت قلــم كتــاب محكمــة الــنقض بتــاريخ الخمــيس الموافــق  

 . قضائية إيجارات ٧٤لسنة ... تحت رقم 
ـفــايز حبـيــب لوـنــدى المحـــامي المقـبــول للمرافعـــة أمـــام محكمـــة اـلــنقض بصـــفته / ـمــن األســـتاذ  

ـفـايز حبـيـب لوـنـدي /  ومحـلـه المخـتـار مكـتـب األســتاذ –..... المـقـيم / ........... وكــيال عــن الســيد
  .٤١المحامي بالنقض والكائن بميدان السيدة زينب رقم 

 )طاعن(            

 ضــــد 

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

 )مطعون ضدهم(           

فـي )  عقـود٨١الـدائرة (وذلك طعنا بالنقض في الحكم الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف القـاهرة  
 واـلـــذي قضــــي ـفـــي ٢٣/٦/٢٠٠٤ قضــــائية اســــتئناف الـقـــاهرة بجلســــة ٨لســــنة .... االســــتئناف رـقـــم 

 طوقه من
بالمصـــاريف ) الطـــاعن(ًحكـمــت المحكمـــة ـبــرفض االســـتئناف موضـــوعا وألزمـــت المســـتأنف "  

 " .ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
 ٣٢الــدائرة (وكــان الحكــم االبتــدائي المســتأنف الصــادر مــن محكمــة شــمال القــاهرة االبتدائيــة  

 قد قضي ٢٩/١/٢٠٠٤ بجلسة  مدني كلي شمال القاهرة٢٠٠٠لسنة ..... في الدعوى رقم ) مدني
 :في منطوقه 

 في الدعوى األصلية ببطالن عقد البيع سنده الصادر من الغير : حكمت المحكمة أوال "  
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ًخاليـا ) المطعون ضدهما األول والثانية(ٕواخالئه منه وتسليمه للمدعيين ...... علي المحل المسمي 
ة وســــبعون جنيهــــا مقابــــل أتعــــاب بالمصــــروفات وخمســــ) الطــــاعن(مــــن الشــــواغل وألزمــــت المــــدعي 

 ."المحاماة
 الوقائع 

بالقدر الـذي يسـتلزمه طـرح هـذا الطعـن فـإن واقعاتـه تخلـص فـي أن المطعـون ضـدهما األول  
 مـدني كلـي شـمال القـاهرة بصـحيفة وصــفا ٢٠٠٠لســنة ... والثانيـة أقامـا ضـد الطـاعن الـدعوى رقـم 
 ... فيها الطاعن بأنه مغتصب المحل رقم 

ختام الصحيفة الحكـم بـبطالن عقـد البيـع سـنده الصـادر مـن الغيـر علـي المحـل رقـم طلبا في  
ٕواخالئــه منــه وتســليمه للمــدعيين خاليــا مــن األشــخاص والمنقــوالت والزامــه ... والمســمي ...  ٕ

 .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بال كفالة 
حيــث ســبق تعامــل ..... ع يــده غصــبا علــي المحــل وقــاال شــرحا لــدعواهما أن الطــاعن يضــ 

 والذي كان قد تعاقـد معهمـا علـي إقامـة عـدة –المطعون ضده الثالث / ..... الطاعن مع المهندس 
لســنة ... أدوار مقاـبـل مـبـالغ مالـيـة ـلـذلك إال أـنـه ـلـم ـيـف ـبـالثمن ومــن ـثـم فـقـد استحصــال عـلـي الحكــم 

 والعقـود الملحقـة بـه ١٠/١٢/١٩٨٥العقـد المـؤرخ  مدني كلي شمال القـاهرة بموجبـه تـم فسـخ ١٩٩٥
وهــي العقــود التــي كــان يســتند المحكــوم ضــدهم فــي ادعــائهم للعقــار محــل النــزاع وأنــه بصــدور هــذا 

 .الحكم وصيرورته نهائيا فقد استردا ملكيتهما للعقار 
 واســتطرد المطعــون ضــدهما األول والثانيــة قــائلين أن المطعــون ضــده الثالــث أبــان اغتصــابه 

للعقار قـام بإصـدار عقـود بيـع وتـأجير لـبعض وحـدات العقـار بقصـد اإلضـرار بالمالـك ممـا يعـد بيعـا 
لملك الغير وأنه والحال كذلك يقيمان هذه الدعوى بطلب إبطال عقد البيع سند الطاعن أو أية عقـود 

هـــا ٕ مـــدني واخـــالء الطـــاعن من٤٦٦أخـــري صـــادرة مـــن آخـــرين عـلــي العـــين المـــذكورة اســـتنادا للمـــادة 
 .وخلص المطعون ضدهما األول والثاني من ذلك إلي طلباتهما سالفة البيان 

وبطـــرح الـــدعوى عـلـــي المحكمـــة ـقـــام الطـــاعن بإدخـــال المطـعـــون ضـــده الثاـلـــث خصـــما ـفـــي  
الـــدعوى ليصـــدر الحكـــم فـــي مواجهتـــه بـــرفض الـــدعوى ولتقـــديم مـــا عســـي أن يكـــون تحـــت يـــده مـــن 

 .بالمصروفات واألتعاب مستندات مع إلزامه متضامنا مع المدعيين 
  ثابت بها أن هذا ١٠/٦/١٩٨٧كما قام الطاعن بتقديم صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ  

 .العقد قد صدر إليه من المطعون ضده الثالث عن المحل موضوع الدعوى 
  إداري مدينة نصر وكشفا ١٩٩٤لسنة ... كما قدم صورة رسمية من تحقيقات المحضر  
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 .. وليس برقم ..  الضرائب العقارية ثابت به أن محل الطاعن برقم رسميا من سجالت
 أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل فـي الموضـوع باسـتجواب طرفـي ٢٥/٧/٢٠٠٢وبجلسة  

 :التداعي بشأن ما ورد بأسبابه التي جرت نصا 
وحيــث أنــه اســتظهارا لوجــه الحــق فــي الــدعوى تــري المحكمــة ضــرورة اســتجواب المــدعيين "  

مدعي عليه بشأن العقـد المطلـوب بطالنـه وتاريخـه واسـتجواب المـدعي عليـه بشـأن مـا قـرره بوجـه وال
 لشرائه العقار محل التداعي من الوكيل الرسمي ٣/٥/٢٠٠١حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 

 ...... " .للمدعيين 
 ممثلــين  وجــه الطــاعن فــي مواجهــة المطعــون ضــدهما األول والثانيــة٤/١٢/٢٠٠٣وبجلســة  

 مـدني كـلـي ١٩٩٥لسـنة ... فـي شـخص وكيلهمـا دعـوى فرعيـة بطلـب الحـكـم بعـدم االعتـداد بـالحكم 
شـمال الـقـاهرة ، ولـم تمـكـن المحكمـة الطــاعن مـن إعــالن المطعـون ضــده الثالـث بـهـذه الـدعوى حـيـث 

 ثــم قــررت مــد أجــل الحكــم لجلســة ٢٥/١٢/٢٠٠٣قــررت علــي الفــور حجــز الــدعوى للحكــم لجلســة 
 وفيها أصدرت حكمها طبقا للمنطوق المبين بصدر هذه الصحيفة ببطالن عقـد البيـع ٢٩/١/٢٠٠٤

ٕواخالئـه منـه وتسـليمه للمـدعيين خاليـا مـن ... الصـادر مـن الغيـر علـي المحـل المسـمي ) كـذا(سنده 
 .الشواغل 
 قـد قـدم ١٨/١٢/٢٠٠٣وكان وكيل الطاعن خالل فترة حجز الدعوى للحكم وتحديـدا بتـاريخ  

ٕادة اـلــدعوى إـلــي المرافعـــة لســـداد رســـم اـلــدعوى الفرعـيــة واعالنهـــا ولطـــرح المســـتندات الـتــي طلـبــا بإعـــ
حصل عليها والمقدمة بحافظـة مسـتنداته رفـق هـذا الطلـب وهـي صـورة ضـوئية مـن الصـورة الرسـمية 

 الصادر لصالح مشتري إحـدى الوحـدات مـن المطعـون ضـده الثالـث بصـفته ٢٠٠١لسنة ... للحكم 
ن ضــدهما األول والثـاني وحيـث قضــت المحكمـة بصـحة ونـفـاذ عقـد البيـع الـمـؤرخ وكـيال عـن المطعـو

شــهر عقــاري  ٢٠٠٣لســنة ...  عــن شــقة بــذات العقــار ، وهــذا الحكــم تــم شــهره بــرقم ٢٦/١/١٩٨٧
 .شمال القاهرة 

كما تضمنت تلك الحافظة صورة ضوئية للصورة الرسمية للحكم الصادر في االسـتئناف رقـم  
 بـرفض االسـتئناف المرفـوع عـن الحكـم ٢٧/١١/٢٠٠٢ة استئناف القاهرة بجلسة  قضائي٦لسنة ... 

 المســتأنفين فــي –الســابق وحيــث ركــن فــي ذلــك إلــي اطــراح دفــاع المطعــون ضــدهما األول والثانيــة 
 بأن المطعون ضده الثالث قد بـاع الوحـدة موضـوع الـدعوى المسـتأنف حكمهـا –االستئناف المذكور 

 ٦/١٢/١٩٨٤ وعقـد االتفـاق المـؤرخ ١٠/١٢/١٩٨٥مـا العقـار بعقـود مؤرخـة استنادا إلي شـرائه منه
لسنة ....  وهذه العقود قد تم فسخها بالحكم الصادر في الدعوى ٢٥/٣/١٩٨٥وملحقة المحرر في 
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وركنت محكمة االستئناف في اطراح الدفاع المشار إليه إلي مـا ..  مدني كلي شمال القاهرة ١٩٩٥
 الصــادر مــن المطعــون ضــدهما األول ١٩٨٧لســنة .... مــن التوكيــل رقــم أن الثابــت قالــت بــه مــن 

والثانيـــة للمطعـــون ضـــده الثالـــث أنـــه توكيـــل بالتصـــرف فـــي كامـــل أرض وبنـــاء العقـــار علـــي قطعـــة 
األرض ولم يطعن عليه بثمة مطعن ومن ثم فهو منتج ألثاره ويبيح للمطعون ضده الثالث التصرف 

ادر منه عن شقة بالعقار صـحيحا ومنتجـا ألثـاره ، ويكـون الحكـم في العقار ومن ثم يكون البيع الص
 .المستأنف الذي قضي بصحة ونفاذ هذا البيع في محله لألسباب التي بني عليها 

ولوضــــوح بطــــالن الحـكـــم اـلـــذي صــــدر لصــــالح المطـعـــون ضــــدهما األول والثانـيـــة بطلباتهمــــا  
 ٨لسـنة ... لطاعن عنه االسـتئناف رقـم  ومخالفته الظاهرة للقانون ، فقد أقام ا٢٩/١/٢٠٠٤بجلسة 

  .١٥/٥/٢٠٠٤قضائية استئناف القاهرة ، وتحدد لنظره جلسة 
ورغم أن صحيفة االستئناف لم تعلن إلي المطعون ضدهم الثالثـة ، فقـد حضـر وكـيالن عـن  

المطعـــون ضـــدهما األول والثانيـــة ، كمـــا حضـــر وكيـــل عـــن المطعـــون ضـــده الثالـــث وطلـــب هـــؤالء 
ضـرون بغـيـر إعـالن حجــز االسـتئناف للحـكـم ، وفـي حــين طلـب الحاضــر عـن الطــاعن الـوكالء الحا

التأجيل لحضور المحامي األصلي عنه وإلعالن الصحيفة وللمستندات والمـذكرات ، ولكـن المحكمـة 
 وفيهـا أصـدرت حكمهـا بـرفض االسـتئناف موضـوعا ٢٣/٦/٢٠٠٤حجزت االستئناف للحكـم لجلسـة 
 .ه الصحيفة طبقا للمنطوق المبين بصدر هذ

ٕواذ ـكـان هــذا الحـكـم ـبـاطال لخـلـوه ـمـن اســم المطعــون ضــده الثاـلـث وللقصــور بالخطــأ ـفـي فهــم  
الواقع في الدعوى وعدم الـرد علـي أوجـه دفـاع الطـاعن الجوهريـة فضـال عـن مخالفتـه القـانون ، فـإن 

 :الطاعن يطعن فيه بالنقض لألسباب اآلتية 
 أسباب الطعن 

 السبب األول 

 المطعون لخلوه من اسم المطعون ضده الثالث بطالن الحكم 

بيان ذلك أن الثابت باألوراق أن المطعون ضده الثالث قد تم إدخاله أمام محكمـة أول درجـة  
بصفته البائع للطاعن ، وبصفته وكيال للمطعون ضدهما األول والثانية ، ومن ثم فهو خصم أصيل 

ب فيهـا الطـاعن عـدم االعتـداد بحكـم فسـخ عـقـد فـي الـدعوى األصـلية وكـذا الـدعوى الفرعيـة التـي طـلـ
 .البيع سند شراء الوكيل المطعون ضده الثالث وذلك بالنسبة للطاعن 

فإذا كان ذلك ، وكـان الثابـت أن الطـاعن فـي اسـتئنافه الـذي صـدر فيـه الحكـم المطعـون فيـه  
 .قد أدخل المطعون ضده الثالث فيه ، ورغم ذلك فقد خال الحكم من أسمه 
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 مرافعـات صـريحا فـي ترتيـب جـزاء الـبطالن علـي الـنقص فـي أسـماء ١٧٨نص المادة وكان  
 .الخصوم وصفاتهم أو الخطأ الجسيم فيه 

ويجـري قضــاء محكـمـة اـلـنقض عـلـي أـنـه ال يغـنـي عـن هــذا البـيـان إمـكـان معرـفـة أســم الخصــم  
لـــي مـــن ورقـــة أخـــري مـــن أوراق الـــدعوى ولـــو كانـــت رســـمية ألن الحكـــم يجـــب أن يكـــون مشـــتمال ع

اســتكمال شــروط صــحته بحيــث ال يقبــل تكملــة مــا نقــص فيــه مــن البيانــات الجوهريــة التــي يســتلزمها 
الحكم المطعون فيـه مغفـال فـي ديباجتـه ومدوناتـه أسـم الخصـوم إغفـاال تامـا وكـان مـن شـأن ذلـك أن 

نا يشكك في حقيقة وضعه واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه يكون أي الحكم قد أغفل بيا
 ، نقـــــض ٥٦٣ ص ٢٨ الســـــنة ٢٣/٢/١٩٧٧نقـــــض (جوهرـيــــا مـــــن بياناـتــــه يترـتــــب علـيــــه بطالـنــــه 

 ، نـقـــــــــض ٨٣٠ ص ١٩ الســــــــــنة ٢٤/٤/١٩٦٨ ، نـقـــــــــض ١٣٦٣ ص ٥ الســــــــــنة ٣١/١٢/١٩٥٣
 ) .٨٤ ص ٢٩ السنة ٤/١/١٩٧٨

 .إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد شابه هذا البطالن فإنه يكون جديرا بالنقض  
 ي لسبب الثانا

 الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبيق القانون 

 بقبول دعوى المطعون ضدهما األول والثانية رغم رفعها علي غير ذي صفة

 بالنسبة للمحل موضوع الدعوى بحسب رقمه

بـيـان ذـلـك أن الثاـبـت ـبـاألوراق أن المطعــون ضــدهما األول والثانـيـة قــد أقامــا دعواهمــا بطـلـب  
 علـي سـند مـن عـدم نفـاذ عقـد البيـع الصـادر بشـأن هـذا المحـل ١٤ن تحدد بأنه رقم إخالء محل معي

 مـن القـانون ٤٦٦من المطعون ضده الثالث في حق المطعون ضدهما األول والثانيـة عمـال بالمـادة 
 .المدني 
ـفـإذا كــان ذـلـك ، وكــان الثاـبـت أن الطــاعن ـقـد تمســك ـفـي دفاعــه بأـنـه ـلـيس حــائزا للمحــل رـقـم  

 ومـؤدي هـذا ٢ٕبشـرائه وانمـا المحـل مشـتراه مـن المطعـون ضـده الثالـث كـان المحـل رقـم  ولم يقـم ١٤
 ، وبعبـارة أخـري فـإن الـدعوى بـذلك تكـون ١٤أن الدعوى كان يتعين رفعها علي مشتري المحـل رقـم 

 .مرفوعة علي غير ذي صفة 
حكــم وكــان الثاـبـت بــاألوراق أن محكمــة أول درجــة بهيئــة أخــري خــالف تلــك الـتـي أصــدرت ال 

 باسـتجواب الطـرفين وحـددت ٢٥/٧/٢٠٠٢المطعون فيه قد فطنت إلي ذلك فأصدرت حكما بجلسة 
 .مواضع االستجواب بأنه بشأن العقد المطلوب بطالنه وتاريخه 

  قد أغفل داللة حكم ٢٩/١/٢٠٠٤والثابت أن الحكم االبتدائي القطعي الصادر بجلسة  
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 .وناته االستجواب المذكور بل لم ينشر إليه في مد
فــإذا كــان ذلــك فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوبا بالقصــور بالخطــأ فــي فهــم الواقــع فــي  

 موضــوع دعــوى المطعــون ضــدهما ١٤الــدعوى باعتبــار أن الطــاعن لــيس هــو مشــتري المحــل رقــم 
األول والثانية ورغم ذلك فقد اعتبره أنه هو المشتري لهذا المحل ومضي في نظر الـدعوى علـي هـذا 

 .س األسا
وال ينال من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قد ساير المطعون ضدهما األول والثانية فـي  

ذـلــك أن هـــذه الســـمة أو ذاك االســـم " ... " إطـــالق ســـمة تجارـيــة عـلــي المحـــل موضـــوع الـنــزاع بأـنــه 
 التجاري مطلق علي عدة محالت بالعقار بالذات بـل وفـي أمـاكن أخـرى ، ومـن ثـم والثابـت بـاألوراق

 ١٤أن المطعــون ضــدهما األول والثانيــة ظــال فــي تــداعيهما علــي أن العــين محــل الــدعوى هــي رقــم 
وهو الرقم المعول عليه خاصة وأن أوراق الدعوى قد خلت من الدليل  علي المحل المقصـود مجـردا 

 التـي ال صـلة للطـاعن ١٤من رقم المحل بالعقـار ومـن ثـم فـال منـاص مـن أن عـين النـزاع هـي رقـم 
 .بها 

 ٢إذا كان ذلك فإن تجاهل الحكم المطعون فيه داللة هذا الذي ثبت باألوراق من أن المحـل  
ٕ ـلــيس هـــو موضـــوع اـلــدعوى وانمـــا هـــو محـــل أخـــر ١٠/٦/١٩٨٧برقمـــه هـــذا الثاـبــت بالعقـــد المـــؤرخ 

 قـد أدي بـه إلـي الخطـأ ١٤خالف المعني بدعوى المطعـون ضـدهما األول والثانيـة الـذي يحمـل رقـم 
القــانون حيــث كــان يتعــين عليــه أن يقضــي بعــدم قبــول دعــوى المطعــون ضــدهما األول فــي تطبيــق 

والثانيــة لرفعهــا علــي غيــر ذي صــفة ، وهــو دفــع يطــل مــن األوراق ومــن واقــع مــا ثبــت علــي النحــو 
 المرـفــوع بشــأنه اـلــدعوى ال صــلة للطـــاعن بــه حـيــث لــم يثـبــت ١٤ســالف البـيــان مــن أن المحـــل رقــم 

 .لة وبمعني أن الدعوى مرفوعة علي غير ذي صفة باألوراق أن له به ثمة ص
إذا كـــان ذـلــك وكـــان اـلــدفع بانعـــدام الصـــفة مـــن النظـــام العـــام طبـقــا للمـــادة الثالـثــة مـــن ـقــانون  

 وأنه يجوز قبولـه ألول مـرة محكمـة الـنقض طالمـا أنـه ال ١٩٩٦ لسنة ٨١المرافعات معدلة بالقانون 
 ٤٨ الســنة ١٢/٦/١٩٩٧نقــض (الموضــوع يخالطــه عنصــر واقعــي لــم يســبق عرضــه علــي محكمــة 

 ) .١٣٠٤ ص ٢ الجزء ٤٨ السنة ٢٣/١١/١٩٩٧ ، نقض ٨٧٩ ص ٢الجزء 
ٕوكان مـن الثابـت أن الطـاعن وان كـان قـد قـدم أحـد العقـود للوحـدات أو المحـالت المبيعـة لـه  
 ، واســتدل بكشــفين رســميين ثابــت فــي أولهمــا أن للطــاعن ٢وهــو الخــاص بالمحــل رقــم ... بالعقــار 

 . غربي ٨ شرقي وفي ثانيهما أن له المحل رقم ٢لمحل رقم ا
  موضوع الدعوى ال صلة له به ١٤ومن ثم فإن دفاع الطاعن القائم علي أن المحل رقم  
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وبالتالي فالـدعوى بشـأنه تكـون مرفوعـة علـي غيـر ذي صـفة إنمـا هـو دفـع ال يحتـاج اسـتظهاره علـي 
إـبـداؤه والتمســك فـيـه وألول ألول مــرة أمــام محكمــة هــذا النحــو آلي تحقـيـق موضــوعي وبالـتـالي يجــوز 

 .النقض 
 .إذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون جديرا بالنقض  

 لسبب الثالث ا

 القصور بعدم الرد علي أوجه دفاع جديدة لم تفصل فيها محكمة أول درجة

 واإلخالل بحق الدفاع . ومخالفة الثابت باألوراق . 

ثاـبــت ـبــاألوراق أن الطـــاعن تمســـك ـفــي دفاعـــه أمـــام محكمـــة االســـتئناف ـبــأن بـيــان ذـلــك أن ال 
ٕالمطعــــون ضــــدهما األول والثانيــــة وان كــــان قــــد أصــــدرا عقــــد بيــــع للمطعــــون ضــــده الثالــــث بتــــاريخ 

 عن العقـار الكـائن بـه المحـل موضـوع الـدعوى المطعـون علـي الحكـم الصـادر فيهـا ١٠/١٢/١٩٨٥
ـتـم صــوريا فســخه بطرـيـق الغــش والتواطــؤ ـبـين المطعــون ضــدهم ـبـالطعن الماـثـل ، وأن هــذا العـقـد ـقـد 

وبإجراءات يشـوبها الصـورية واالفتعـال ، فـإن الثابـت أن المطعـون ضـدهما األول والثانيـة قـد أصـدرا 
 عـام توثيـق مصـر الجديـدة النمـوذجي ١٩٨٧لسـنة ... إلي المطعون ضده الثالث توكيال عاما بـرقم 

قتضي هذا التوكيل صدرت منه العقود ببيـع بعـض الوحـدات فـي ويبيح له التصرف في العقار ، وبم
العقار ومنها العقود التي صدرت للطاعن ، وبالتالي فالتعامل معه كـان بصـفته وكـيال عـن المـالكين 
األصــــــليين أي المطعــــــون ضــــــدهما األول والثانـيـــــة ، وعـلـــــي ذـلـــــك ـفـــــإن فســــــخ عـقـــــد البـيـــــع المــــــؤرخ 

حــدات التمليــك فــي العمــارة المــذكورة طالمــا أن صــفة  ال تــأثير لــه علــي عقــود بيــع و١٠/١٢/١٩٨٥
المطعون ضده الثالث في التصرف كانت بناء علي تلك الوكالة ، وأنه مـن ثـم فـإن التصـرفات التـي 
صدرت من المطعون ضده الثالث تعتبر حجة علـي المطعـون ضـدهما األول والثانيـة بمـا ترتبـه مـن 

العامــة المـقـررة ـفـي أحكــام النياـبـة ـفـي التعاـقـد ، وأخــذا حـقـوق والتزامــات تضــاف إليهمــا أخــذا بالقواعــد 
  .في االعتبار أنه يستوي في القانون أن تكون النيابة ظاهرة أو مستترة

وأضـــاف الطـــاعن ـفــي الســـبب األول ـمــن أســـباب اســـتئنافه للحكـــم االبـتــدائي أن حـكــم الـقــانون  
 ٢٠٠١لسـنة ..  الـدعوي رقـم علي هذا النحو قـد اسـتظهره القضـاء فـي حالـة مماثلـة تمامـا وذلـك فـي

مــدني كـلـي شــمال الـقـاهرة الـتـي أقيمــت بطـلـب الحكــم بصــحة ونـفـاذ عـقـد بـيـع وحــدة تملـيـك صــدر مــن 
المطعــون ضــده الثالــث واختصــم فيهــا المطعــون ضــدهما األول والثانيــة اللــذين نازعــا فــي هــذا العقــد 

لســنة ...  ـبـالحكم ١٠/١٢/١٩٨٥بادعــاء أـنـه وارد عـلـي ملكهـمـا ، وأـنـه بـعـد فســخ عـقـد البـيـع الـمـؤرخ 
 مــدني كـلـي شــمال الـقـاهرة فإـنـه تنقضــي أي تصــرفات تكــون ـقـد صــدرت مــن المطعــون ضــده ١٩٩٥
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الثالث بصفته مشتريا بالعقود التي حكم بفسخها ، وهو ذات األساس أو السبب الـذي أقـام المطعـون 
 ٢٠٠١لسنة .. لدعوى ضدهما األول والثانية عليه دعواهما في النزاع الماثل ، ولكن المحكمة في ا

مدني كلي شـمال رفضـت هـذه المنازعـة وقضـت بصـحة ونفـاذ عقـد البيـع عـن إحـدى وحـدات العقـار 
األخـــرى والكـــائن بـــه العـــين موضـــوع الـــدعوى الماثلـــة ، وأيـــدت محكمـــة االســـتئناف هـــذا الحكـــم فـــي 

أن الثاـبـت  قضــائية وردت عـلـي دـفـاع المطعــون ضــدهما األول والثانـيـة ـبـ٦لســنة ... االســتئناف رـقـم 
 أنه توكيل بالتصرف في كامـل أرض وبنـاء العقـار ومـن ثـم فإنـه منـتج ١٩٨٧لسنة ... من التوكيل 

 .ألثاره ويتيح للمطعون ضده الثالث التصرف 
إذا كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن نعي علي الحكم االبتـدائي مخالفتـه لهـذا النظـر فإنـه  

 أو أي اتفاقــات ـبـين المطعــون ١٠/١٢/١٩٨٥لبـيـع المــؤرخ يكــون متعيـنـا إلغــاؤه ذـلـك أن فســخ عقــد ا
ضدهم ال يترتب عليه المساس بالتصرفات التي صدرت من المطعون ضده الثالث إذ تعد نافذة في 

 كـلـي شــمال ٢٠٠١لســنة ... حــق المطعــون ضــدهما األول والثانـيـة عـلـي نحــو مــا ذهــب إلـيـه الحكــم 
ة األمــر المقضــي ، التــي يحــتج بهــا علــي المطعــون  ق الــذي حــاز قــو٦لســنة ... القــاهرة واســتئنافه 

ٕضـــدهم حتـــى وان لـــم يكـــن الطـــاعن خصـــما فـــي تلـــك الـــدعوى فـــذلك ال ينـــال مـــن حجيـــة التقريـــرات 
 .القانونية التي انتهي إليها الحكم المذكور وتعتبر حجة علي المطعون ضدهم 

ذي صــدر فيــه إذا كــان ذلــك وكــان الثابــت أن الطــاعن تمســك أيضــا فــي صــحيفة اســتئنافه الــ 
الحكـم المطـعـون فـيـه ـبـأن التصــرفات الـتـي صــدرت ـمـن المطـعـون ضــده الثاـلـث بوصــفه وـكـيال ظــاهرا 
عــــن المطعــــون ضــــدهما األول والثانـيـــة هــــي تصــــرفات صــــحيحة ونافــــذة فــــي حــــق هــــذين المــــوكلين 
األصــــليين وأن فســــخ عـقـــد البـيـــع الصــــادر منهمــــا إـلـــي هــــذا الوكـيـــل ال يمــــس أو ـيـــؤثر أو يـنـــال مــــن 

ذا الوكيــل فطالمــا أن هــذه التصــرفات قــد تعلــق بهــا حــق للغيــر فإنــه ال يجــوز االحتجــاج تصــرفات هــ
علي الغير بفسخ عقد البيع سند شراء المطعون ضـده الثالـث خاصـة إذا كـان هـذا الغيـر لـم يختصـم 
فـي اـلـدعوى الـتـي صــدر فيـهـا حـكـم الفســخ ، وحيـث ـمـن الثاـبـت أن الطــاعن يحــوز محالـتـه مـنـذ قراـبـة 

امــــا تحــــت بصــــر وعـلـــم المطـعـــون ضــــدهما األول والثانـيـــة ، وحـيـــث ـقـــدم الطــــاعن الخمســــة عشــــر ع
لمحكمة أول درجة من المستندات ما يفيـد ذلـك بـل لقـد تعامـل المطعـون ضـدهما األول والثانيـة معـه 
ببيعهمــا ـلـه الجــزء الخلفــي مــن العقــار ممــا كــان محــال لنــزاع حــول الحيــازة مــن جانــب الجـيـران وكــان 

 والثانية يقفان فيه إلي جانب الطاعن دفاعا عن بيعهما له هذا الجـزء وذلـك المطعون ضدهما األول
مـن خــالل تظلمهمـا ـمـن قـرار النياـبـة العامـة الصــادر فـي هــذا النـزاع واســتئنافهما للحكـم الصــادر فـيـه 

 .مع الطاعن بصحيفة استئناف واحدة 
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 الحكـم االبتـدائي ، إذا كان ذلك ، فإنه يبين أن أحد أسـباب اسـتئناف الطـاعن لـم يعـرض لهـا 
في قصور ظاهر منه ، ولذلك تعتبر بمثابة الدفاع الجديد أمام محكمة االستئناف المبنـي علـي أدلـة 
جديدة في حكم الواقع ويتساند إلي صحيح القانون من حيث نفاذ العقود التي تصدر من الوكيـل فـي 

 النائـب مـن تصـرفات يترتـب حق الموكل طالمـا لـم يخـرج الوكيـل عـن نطـاق الوكالـة ، وأن مـا يبرمـه
 .عليه إضافة الحقوق وااللتزامات الناشئة عنها إلي األصيل سواء كانت النيابة ظاهرة أم مستترة 

ومــؤدي هــذا ، والـبـين مــن اـلـدفاع المشــار إلـيـه ، أـنـه قــد تســاند إـلـي حكــم قضــائي حجــة عـلـي  
 ثــم فقــد كــان هــذا الــدفاع المطعــون ضــدهما األول والثانيــة ، علــي النحــو ســالف البيــان ، فإنــه ومــن

 .دفاعا جوهريا ظاهرا
ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه قـوال منـه أن أسـباب الحكـم المسـتأنف جـاءت  

 سائغة وما أسباب االستئناف سوي ترديد لدفاع المستأنف أمام محكمة أول درجة وقد تكفل بالرد 
حكمـــة االســـتئناف مـــن أســـبابه قوامـــا ألســـباب عليهـــا ســـائغا األمـــر الـــذي تجعـــل هـــذه المحكمـــة أي م

 .حكمها 
إذا كــان ذلــك وكــان غيــر صــحيح ومخــالف للثابــت بــاألوراق أن الحكــم االبتــدائي قــد عــرض  

ألسباب استئناف الطاعن علي النحو المشار إليه ، بل علي العكس فقد نعي الطاعن علـي محكمـة 
اللـة المسـتندات المؤيـدة لـه والسـيما الحكـم أول درجة أنها لم تعرض لهـذا الـدفاع ، كمـا لـم تعـرض لد

 ق اســتئناف القــاهرة ، وحيــث مــن ٦لســنة ...  مــدني كلــي شــمال القــاهرة واســتئنافه ٢٠٠١لســنة .. 
الثاـبــت أن هـــذين الحكمـــين ـقــدما لمحكمـــة أول درجـــة ـفــي فـتــرة حجـــز اـلــدعوى للحكـــم مـــرفقين بطـلــب 

 درجـة ، وبالتـالي فهـذا الحكـم لـم يـرد علـي اإلعادة إلي المرافعة الـذي لـم يشـر إليـه حكـم محكمـة أول
الــدفاع المشــار إليــه وال علــي داللــة المســتندات المؤيــدة لــه ، وذلــك علــي خــالف مــا قــال بــه الحكــم 

 .المطعون فيه في مخالفة ظاهرة للثابت باألوراق 
فإذا كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لصحة االكتفاء باإلحالة إلي الحكـم المسـتأنف أن  

ـــــي أســــــباب االســــــتئناف ت ـــــرد عـل ـــــة لحمــــــل قضــــــائه واـل نقــــــض (كــــــون أســــــباب حكــــــم أول درجــــــة كافـي
 ).١٩٦ ص ٢ العدد ٤٠ السنة ٢٧/٤/١٩٨٩

ولذلك قضي بأنه إذا اكتفي الحكم االستئنافى تسـبيبا لقضـائه بتأييـد حكـم أول درجـة باإلحالـة  
ستئناف فإنه يكـون مشـوبا إلي أسباب هذا الحكم التي لم تكن قد عرضت لدفع أبدي أمام محكمة اال

 ). ق٤٩ لسنة ٥٩٧ طعن ٨/١٢/١٩٨٣نقض (بالقصور 
 وكان من المقرر أن من شأن االستئناف أن ينقل الدعوى إلي المحكمة االستئنافية بما كان  



 ١١١

قد قدمه الخصوم إلـي محكمـة أول درجـة مـن دفـوع وأوجـه دفـاع وأدلـة ، وتعتبـر هـذه وتلـك مطروحـة 
لفصــل فيهــا بمجــرد رفــع االســتئناف وعـلـي المحكمــة أن تفصــل فيهــا مــا لــم أمــام محكمــة االســتئناف ل

 ) .١٢٢٧ ص ١٦ السنة ٩/١٢/١٩٦٥نقض (يحصل تنازل عنها 
نقـض (ولتقول كلمتها فيه بقضاء مسببا يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علـي السـواء  

 ق ، نقـض ٥١ لسـنة ٢٢١٩ طعـن ٣٠/٦/١٩٨٦ ق ، نقـض ٥٢ لسنة ٤٢٩ طعن ٢٨/٥/١٩٨٦
 ) .ق٤٩ لسنة ١٥٣٢ طعن ١٨/٤/١٩٨٤

ولــذلك فــإن قضــاء محكمــة الــنقض مســتقر علــي أنــه إذا حجــب الحكــم االســتئنافي نفســه عــن  
 بحث 

نـقـض (دفـاع جـوهري ـقـد يتغيـر ـبـه وجـه اـلـرأي فـي الـدعوى فإـنـه يكـون مشــوبا بالقصـور ـفـي التسـبيب 
 ).٤٠٤ ص ٢٠ السنة ١١/٣/١٩٦٩ ، نقض ١٣١٧ ص ٣٩ السنة ١٥/١٢/١٩٨٨

فإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن دفاع الطاعن القائم علـي سـريان ونفـاذ عقـود البيـع الصـادرة  
من المطعون ضده الثالث إلي الطاعن في حق المطعون ضدهما األول والثانيـة اسـتنادا إلـي أحكـام 

بمستندات وهـي حكـم النيابة في التعاقد قد أيد الطاعن وجه هذا الدفاع من جانبيه الواقعي والقانوني 
مسجل بصحة ونفاذ عقد من مجموعة العقود التي أبرمها المطعـون ضـده الثالـث بصـفته وكـيال عـن 
المطعون ضـدهما األول والثانيـة علـي النحـو سـالف البيـان وهـذه المسـتندات قـدمها الطـاعن فـي فتـرة 

بما مفـاده اسـتبعادها حجز الدعوى أمام محكمة أول درجة للحكم ، ولكن هذه المحكمة لم تشر إليها 
 .والدفاع المبني عليها 

وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين علي محكمة االستئناف أن تعيد بحـث  
ٕما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته واصالح ما اعتري الحكم المستأنف من 

 .ولي أو تقصيرا من الخصوم خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة األ
ٕواذ ـكــان الثاـبــت أن الطـــاعن ـقــدم أـمــام محكمـــة أول درجـــة حافظـــة مســـتندات ـفــي فـتــرة حجـــز  

الــدعوى للحكــم اســتبعدتها المحكمــة بعــدم التصــريح بتقــديمها وأثــار الطــاعن فــي دفاعــه أمــام محكمــة 
ة وكـان مـا أورده الحكـم االستئناف أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه المستندات رغم مالها مـن داللـ

االستئنافي ال يبين منه أنه عرض لهذه المستندات أو محصها ويفيـد أن المحكمـة لـم تطلـع علـي مـا 
رـكـن إلـيـه الطــاعن مــن مســتندات وـقـرائن ، وكــان ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أـنـه مـتـي ـقـدم 

دث عنهـا بشـيء مـع مـا الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عن التحـ
 قد يكون لها من الداللة فإنه يكون معيبا بالقصور ، إذ كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه 
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 ).٩٤٥ ص ٢٧ السنة ١٤/٤/١٩٧٦نقض (الرد علي هذا الدفاع يعيبه بالقصور 
إذا ـكــان ـمــا تـقــدم ، وـكــان مـــن الـبــين أن دـفــاع الطـــاعن أمـــام محكـمــة االســـتئناف ـكــان دفاعـــا  

رـيـا علــي نحــو مــا ســيبين مــن األســباب التاليــة فــي هــذا الطعــن ، فإنــه كــان يتعــين علــي محكمــة حوه
االستئناف أن ترد عليها وأن تقسطها حقها مـن الفحـص والتمحـيص والتحقيـق ، خاصـة وأن األوراق 
تشير إلي صورة صـارخة مـن التواطـؤ والصـورية فـي األحكـام ذلـك أن الثابـت بـاألوراق أن المطعـون 

األول والثانية لم يكتفيا بالبيع إلي المطعون ضده الثالث ، بل سلماه العقار علي أسـاس أن ضدهما 
يقوم ببيع وحداته ، وأصدرا إليه توكيال عاما يبيح له التصرف ، وبعـد أن يبيـع هـذه الوحـدات يتفقـان 

 علـم معه علي رفع دعـوى صـورية بفسـخ عقـد البيـع الصـادر إليـه ، ويقرهمـا علـي هـذا الفسـخ ، رغـم
المطـعـون ضــدهم الثالـثـة أـنـه ـقـد ـبـاع وحجــات العـقـار للغـيـر وأن األمــر عـلـي هــذا النحــو يكشــف عــن 
صورية في صدور حكم الفسخ بدليل ما هو ثابت به من أن المطعون ضده الثالث يوقـع لهمـا علـي 

 يواـفـق فـيـه علـي فســخ عـقـدي البـيـع المحـررين بيـنـه والمطـعـون ضــدهما ١/١/١٩٩٢إقـرارين ـمـؤرخين 
ول والثانيــة واألكثــر مــن هــذا أن يقــرر لهمــا أنــه بموجــب هــذين اإلقــرارين تكــون جميــع التصــرفات األ

التـي تـمـت عـلـي هـذا العـقـار ال تســري ـفـي حـق مالكـيـه المطـعـون ضـدهما األول والثانـيـة ولهـمـا الحــق 
 .في استرداد كافة وحدات العقار واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك 

المطعون ضده الثالث وبداهة المطعون ضدهما األول والثانية أنه لم يكن وفي حين يتجاهل  
مجرد مشتر بل كـان أيضـا وكـيال عنهمـا فـي التصـرف بـالبيع فـي وحـدات العقـار للمشـترين الـذين ال 
خـــالف عـلــي حســـن نـيــتهم وـفــي قـبــولهم الشـــراء مـــن المطعـــون ضـــده الثاـلــث اـلــذي ســـلمهم الوحـــدات 

مراـكــز القانونـيــة لـهــم عـلــي هـــذا النحـــو تحـــت ســـمع وبصـــر المطعـــون المبيـعــة واســـتقرت األوضـــاع وال
ضدهما األول والثانية اللذين أضيفا علي المطعون ضده الثالث الصفة أو الحق في التصرف بدون 
أدـنـي اعتــراض منهمــا علــي ذـلـك ، بمــا يشــير فــي حــد ذاـتـه إلــي ـتـوافر شــرائط وأركــان أعمــال نظريــة 

 العامــة للمــواد المدنيــة والتجاريــة لمحكمــة الــنقض الصــادر فــي األوضــاع الظــاهرة وفقــا لحكــم الهيئــة
 ٣٣ والمنشــور بمجموعــة أحـكـام اـلـنقض الســنة ١٦/٢/١٩٨٦ ق بجلســة ٥٤ لســنة ٨٢٦الطـعـن رـقـم 

 .٦٣٩الجزء األول ص 
وأوضـــح مـــن ذلـــك أن دفـــاع الطـــاعن ســـواء بإعمـــال نظريـــة األوضـــاع الظـــاهرة علـــي النحـــو  

 في التعاقد كان دفاعا قائما علي مسنده الصحيح من القانون وعلـي المذكور أو إعمال قواعد النيابة
نحو كانت المحصلة منه فساد دعوى المطعون ضدهما األول والثانية ، وبالتالي فهـو دفـاع جـوهري 

 ظاهر من شأنه لو صح أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يتعين علي محكمة 
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 .ورداالموضوع أن تعرض له إيرادا 
ذـلــك أن مـــن المـقــرر أـنــه إذا طـــرح عـلــي المحكمـــة دـفــاع كـــان عليهـــا أن تنظـــر ـفــي أـثــره فـــي  

اـلـدعوى فــإن كــان منتجــا فعليهــا أن تقــدر مــدي جديـتـه حتــى إذا مــا رأـتـه متســما بالجدـيـة مضــت إلــي 
 طعـن ٨/٣/١٩٦٥نقـض (فحصه لتقف علي أثـرة فـي قضـائها فـإن هـي لـم تفعـل كـان حكمـا قاصـرا 

 )  . ق٦٣ لسنة ٨٢٤٦ طعن ١٦/٥/٢٠٠٢ ، نقض  ق٥٨ لسنة ١١٠
ألن كل طلب أو وجـه دفـاع يـدلي بـه لـدي محكمـة الموضـوع ويطلـب إليهـا بطريـق الجـزم أن  

تفصل فيه ويكـون الفصـل فيـه ممـا يجـوز أن يترتـب عليـه تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى يجـب علـي 
نـقــض (الـيــا مـــن األســـباب ٕمحكمـــة الموضـــوع أن تجـيــب علـيــه بأســـباب خاصـــة واال اعتـبــر حكمهـــا خ

 ق ، نقـــض ٥٥ لســـنة ١٥٣٧ طعـــن ٢١/٦/١٩٩٣ ، نقـــض ١٩٠١ ص ٣٨ الســـنة ٢٨/١/١٩٨٧
 ).٤٠٠ العدد األول ص ٤٥ السنة ٢٠/٢/١٩٩٤

نقــــض (إذ يعتبــــر ذلــــك اإلغفــــال قصــــورا فــــي أســــباب الحكــــم الواقعيــــة بمــــا يقتضــــي بطالنــــه  
 ص ٣ العـــــدد ٤٥  الســـــنة٢٠/١٠/١٩٩٤ ، نقـــــض ٣٥٥ ص ١ العـــــدد ٤٤ الســـــنة ٢٨/٢/١٩٩٣

 ) .٩٦٤ ص ٢ العدد ٤٧ السنة ١٣/٦/١٩٩٦ ، نقض ١١٨٢
 .فإذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون جديرا بالنقض  

 السبب الرابع 

 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب 

 بـيـان ذـلـك أن الثاـبـت ـبـاألوراق أن المطعــون ضــده الثاـلـث ببيعــه إـلـي الطــاعن بعــض وحــدات 
العقار فقد كان ذلك منه بصفته مشتريا للعقار من مالكيـه المطعـون ضـدهما األول والثانيـة وبصـفته 
أيضــا وكــيال عــن هــذين البــائعين بتوكيــل عــام يتــيح لــه البيــع والتصــرف بمقتضــي هــذا التوكيــل فــي 

 .وحدات العقار 
 ضدهما األول فإذا كان ذلك فإنه يترتب عليه سريان ونفاذ هذه التصرفات في حق المطعون 

والثانية اللذين لم يتحركا بدعواهما ضـد الطـاعن إال بعـد أكثـر مـن ثالثـة عشـر عامـا علـي التصـرف 
 .إليه 

وال ينـال مـن ذلـك أن العقـد اـلـذي قدمـه الطـاعن قـد صـدر ـمـن المطعـون ضـده الثالـث واصــفا  
 .نفسه أنه مأمور اتحاد مالك العقار 

المدني وعلي نحو ما تجري عليه محكمة الـنقض فـإن  من القانون ١٠٦ذلك أنه طبقا للمادة  
ٕمؤدي هذا النص أنه وان كان األصل أن يفصح النائب فيما يبرمه مـن عقـود لحسـاب األصـيل عـن 
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ٕاسم هذا األخير باعتبار أن األصيل دون النائب الذي يعتبر طرفـا فـي التعاقـد واليـه تنصـرف جميـع 
 ويقـع علـي عاتقـه كـل مـا يترتـب عليـه مـن التزامـات أثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقـوق

إال أـنـه ـلـيس حـقـا أن تنقـلـب اآلـيـة إذا مــا باشــر الناـئـب هــذه النياـبـة ـبـأن تعاـقـد باســمه الشخصــي رغــم 
 أخــذا باألصــل المـقـرر ـفـي شــأن أـثـار –حقيـقـة نيابـتـه إذ تنصــرف أـثـار العـقـد رغــم ذـلـك إـلـي األصــيل 

قــد ـمــع النائــب علمــه بوجــود النيابــة أو كــان يســتوي عـنــده  إذا مــا كــان مفروضــا فــي المتعا–النيابــة 
التعامل مع األصيل أو مع النائب ، أما فـي عالقـة النائـب باألصـيل فإنـه يحكمهـا المصـدر المنشـئ 

 ).ق٤٨ لسنة ١٢٨٣ طعن ١٦/٦/١٩٧٩نقض (لها في ضوء حقيقة الواقع بينهما 
اآلثار القانونيـة التـي ترتبهـا الوكالـة فحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل األصيل جميع  

نـقـــض (الســــافرة فينصــــرف أـثـــر العـقـــد المـبـــرم إـلـــي األصــــيل واـلـــي مــــن يتعاـقـــد مــــع الوكـيـــل المســــتتر 
 ).١٢٩ ص ٣٦ السنة ١٦/١/١٩٨٥ ، نقض ٩٣٣ ص ٢١ السنة ٢٨/٥/١٩٧٠

 وعلـي مـا – مـن القـانون المـدني يـدل ١٠٦ والمـادة ٧١٣ولذلك قضي بأن النص فـي المـادة  
 علي أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالـة إصـداره ال –ي به قضاء هذه المحكمة جر

بصــفته وـكـيال ولكـنـه بصــفته أصــيال ، ذـلـك أن وكالـتـه ـفـي هــذه الحاـلـة تـكـون مســتترة ، ويعتـبـر وكأـنـه 
ل األصـيل أعار أسمه لألصيل الذي وكله في إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتـب قبـ

جميع اآلثار القانونية التـي ترتبهـا الوكالـة السـافرة ، فينصـرف أثـر العقـد المبـرم إلـي األصـيل ، والـي 
 ).١٤٦٧ ص ٢٧ السنة ١٩/١٠/١٩٧٦نقض (من يتعاقد مع الوكيل المستتر 

ذلك إنه إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلـم بوجـود الوكالـة أو كـان يسـتوي عنـده  
د مع األصيل أو النائب فعندئذ تكون العالقة بين الغير الذي تعاقد مع الوكيل وبين الموكل أن يتعاق

 ).٥٧٩ ص ١٤ السنة ٢٥/٤/١٩٦٣نقض (كما هو الحال في الوكالة الظاهرة 
لذلك قضت محكمة النقض بـأن البيـع الصـادر مـن شـريك علـي الشـيوع عـن العقـار كلـه نافـذ  

ائع قد صدر له توكيل منهم بالبيع وأن كان تعاقـده باسـمه وحـده في حق جميع الشركاء متي كان الب
 الســـابق االستشـــهاد ٩٣٣ ص ٢١ الســـنة ٢٨/٥/١٩٧٠نقـــض (دون أن يشـــير إلـــي صـــفته كوكيـــل 

 ).به
فإذا كان ذلـك ، فـإن الحكـم المطعـون فيـه وقـد خـالف هـذا النظـر فيمـا انتهـي إليـه مـن قضـاء  

 مـن الـقـانون الـمـدني ، فإـنـه ١٠٦األخـيـرة ـمـن الـمـادة حجـب نفســه فـيـه عـن بحــث ـتـوافر شــروط الفقـرة 
 السـنة ٥/٣/١٩٨٠نقـض (يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضـال عـن الخطـأ فـي تطبيـق القـانون 

 ).٧٣٧ ص ٣١
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 .إذا كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  
 السبب الخامس 

 القصور بإغفال داللة حكم حجة علي المطعون ضدهم

 ه قرينة علي األقل لم تخضعها محكمة الموضوع لتقديرها وبوصف

بـيــان ذـلــك أن الثاـبــت ـبــاألوراق أن الطـــاعن تمســـك ـفــي دفاعـــه بأـنــه ـفــي حاـلــة مماثـلــة للحاـلــة  
المطروحة اعتـدت المحكمـة ابتـدائيا واسـتئنافيا بـالبيع الصـادر مـن المطعـون ضـده الثالـث إلـي الغيـر 

ياـبـة عــن المطعــون ضــدهما األول والثانـيـة وبتوكـيـل رســمي اســتنادا إـلـي ثـبـوت وكالـتـه ـفـي التصــرف ن
يجيز له صالحيات التصرف بالبيع والتوقيع علي عقود البيع االبتدائية والنهائية عن وحـدات العقـار 

 .الكائن به العين محل النزاع الماثل 
ى فإذا كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن هذا الحكم الحائز لقوة األمـر المقضـي فـي دعـو 

ٕكان المطعون ضدهم خصوما فيها يعتبر حجة عليهم حتى وان لم يكن الطاعن خصما في الدعوى 
التي صدر فيها هذا الحكم وباعتبار أن التقريرات القانونية التـي تضـمنها لهـا حجيتهـا قبـل المطعـون 

 .ضدهم وتصلح لالستشهاد بها تدليال علي دفاع الطاعن علي النحو السالف البيان 
ن ذلك ، فإنـه وأن كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يـرد علـي هـذا الـدفاع كليـة ، فإنـه مـن فإذا كا 

الـبـين بداهــة أـنـه ـلـم يخضــعه لتـقـديره عـلـي األـقـل باعتـبـاره قريـنـة تؤكــد صــحة دـفـاع الطــاعن ردا عـلـي 
دعـــوى المطعـــون ضـــدهما األول والثانـيــة ذـلــك أن قضـــاء محكمـــة اـلــنقض يجـــري عـلــي أـنــه إذا كـــان 

 دعــوى أخــرى ـلـم يكــن الخصــم طرفــا فيهــا ، فإـنـه ال يعــدو أن يكــون قريـنـة تخضــع الحكــم صــادرا فــي
 ).ق٥٨ لسنة ٦٥١ طعن ٣/١/١٩٩١نقض (لمحض تقدير المحكمة 

فليس ثمة في القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلي ما قضي به في قضـية  
م األدلة التي سردتها فيه فإن هذا أخرى لم يكن المحكوم ضده خصما فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعي

 ٢٠/٤/١٩٤٤نقــض (ال يعــدو أن يكــون اســتنباطا لقرينــة رأت المحكمــة فيهــا مــا يؤيــد وجهــة نظرهــا 
 ).٤٠٦ بند ٢٣٢٠ مجموعة الخمسين عاما المجلد الثالث ص –ق ١٣ لسنة ٩٨طعن 

فــــإذا كــــان ذـلـــك ، وكــــان قضــــاء محكمــــة اـلـــنقض يجــــري عـلـــي أن القــــول باســــتقالل محكمــــة  
الموضــوع بتقــدير القــرائن القضــائية وبــاطراح مــا ال تــري األخــذ بــه منهــا محلــه أن تكــون قــد اطلعــت 
عليها واخضعتها لتقديرها فإذا بـأن مـن الحكـم أن المحكمـة لـم تطلـع علـي تلـك القـرائن ، وبالتـالي لـم 

 ، نقـض ١١٩ ص ٢٤ السـنة ٣٠/١/١٩٧٣نقـض (تبحثها فإن حكمهـا يكـون قاصـرا قصـورا يبطلـه 
 ).١٢٤٧ ص ٢٨ السنة ١٨/٥/١٩٧٧ ، نقض ٩٤٥ ص ٢٧ السنة ١٤/٤/١٩٧٦
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فإذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه من هذا المنظور يكـون معيبـا بالقصـور وذلـك بـالنظر  
لســنة ... إـلـي مــا أـثـاره المطعــون ضــدهما األول والثانـيـة مــن أن الطــاعن ـلـم يكــن خصــما ـفـي الحكــم 

 ق استئناف القاهرة وبالتالي فقد تعلـال بأنـه ال حجيـة ٦لسنة ...  مدني كلي شمال واستئنافه ٢٠٠١
 .لهذا الحكم في النزاع الماثل حيث يشترط لذلك وحدة الخصوم والموضوع بين الدعويين 

ذـلـك أن هــذا الـقـول ـيـرد علـيـه أن العـبـرة هـنـا هــي بكــون المطعــون ضــدهم خصــوما ـفـي الحكــم  
مــن حجيـتـه هــو الغـيـر اـلـذي ـلـم يكــن خصــما ـفـي المحــتج بحجيـتـه ، وبمعـنـي أن مــن يحــق ـلـه التحـلـل 

اـلـدعوى أـمـا إذا ـكـان المحــتج علـيـه ـبـالحكم خصــما ومحكومــا ضــده فـيـه ، فـهـذا جــائز قانوـنـا ذـلـك إنـنـا 
لســنا بصــدد دـفـع بعــدم جــواز نظــر اـلـدعوى لســابقة الفصــل فيـهـا ، ولـكـن بصــدد التمســك بحجـيـة حكــم 

هـا فـي نـزاع الحـق لصـدوره مـع خصـم أخـر ، صدر بناء علي تقريرات واقعية وقانونية أثيرت بطبيعت
وبالتـالي فـلـيس لـمـن صـدر ضــده الحـكـم الســابق أن يتحلـل ـمـن حجـيـة التقريـرات القانونـيـة الـتـي قررهــا 
هذا الحكم السابق وكانت ركازا ومقدمه أو هي مسألة أولية قام عليهـا منطـوق الحكـم السـابق ، ومـع 

علـي صـحة دفـاع الطـاعن باإلضـافة إلـي مـا هـو ذلك فإن حجية هذا الحكم كانت علي األقـل قرينـة 
ثابت باألوراق من أدلة أخري علي ذات المسألة ، وآيا ما كان األمـر فلـيس ثمـة مـا يمنـع قانونـا مـن 
األخذ بهذا الحكم السابق الذي طبق القانون تطبيقا سليما في حالـة مماثلـة للحالـة المطروحـة ، وبمـا 

داللة هذا الدفاع متساندا إلـي هـذا الـدليل فإنـه فـي ذلـك يكـون مؤداه أن الحكم المطعون فيه إذ يغفل 
مشــوبا بالقصــور واإلخــالل بحــق اـلـدفاع عـلـي نحــو يبطـلـه وهــو المحصــلة مــن هــذا الحكــم اـلـذي يـبـدو 
بجالء أنه جاء نتاجا لغش وتواطؤ ودعوى صورية بفسـخ عقـد البيـع الصـادر مـن المطعـون ضـدهما 

الث كان يتعين أن يختصم فيهـا المشـترون لوحـدات العقـار مـن األول والثانية إلي المطعون ضده الث
المطعون ضده الثالث الثابت وكالته عن المطعون ضـدهما األول والثانيـة بمـا يترتـب علـي ذلـك مـن 

 .آثار 
 .إذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه  

 السبب السادس 

 القصور والخطأ في تطبيق القانون 

.... ن ذـلـك أن الطـاعن تمســك ـفـي دفاعـه ـفـي دعـواه الفرعـيـة بـعـدم االعتـداد بحـكـم الفســخ بيـا 
 ـمـدني كـلـي شـمال الـقـاهرة بالنســبة للطــاعن وذلـك عـلـي ســند ـمـن أنـه ـمـن الغـيـر بالنســبة ١٩٩٥لسـنة 

 .لهذا الحكم وفي حين أن األحكام حجيتها نسبية ومقصورة علي أطرافها 
 اه الحكم المطعون فيه رفض تلك الدعوى الفرعية علي سند ولكن الحكم االبتدائي الذي أبد 
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مــن أن الطـــاعن خـلــف خـــاص للمطـعــون ضـــده الثاـلــث الـبــائع ـلــه ، وـمــن ـثــم يســـري ـفــي حـقــه الحـكــم 
 المذكور 
إذا كــان ذـلـك ، وكــان الثاـبـت أن الحكــم المطـلـوب عــدم االعـتـداد ـبـه كــان فــي دعــوى صــورية  

المشترين مـن المطعـون ضـده األخيـر ، فإنـه ومـن ثـم وغشا وتواطئا بين المطعون ضدهم لإلضرار ب
ومــع هــذا الغــش وتـلـك الصــورية ، ـفـإن الطــاعن يعتـبـر مــن فصــيلة الغـيـر فانوـنـا ، وهــو مــا تمســك ـبـه 

 .الطاعن في دفاعه ومع ذلك لم يرد عليه الحكم المطعون فيه 
ابت أن الطاعن يعتبـر مشـتريا مـن المطعـون ضـدهما األول والثانيـة ممثلـين فـي وكان من الث 

شــخص وكيلهـمـا المطـعـون ضــده الثاـلـث اـلـذي أصــدرا إلـيـه وكاـلـة خاصــة رســمية وعاـمـة صــريحة ـفـي 
توكيله في بيع وحدات العقار الكائن بـه المحـل موضـوع النـزاع ، ومـن ثـم فـإن الطـاعن بهـذه المثابـة 

 للمطعــون ضــدهما األول والثانيــة ولــيس خلفــا للمطعــون ضــده الثالــث ، وفــي أو الصــفة يعتبــر خلفــا
ذات الوقت فإن في ثبوت العالقة المباشرة بين المطعون ضدهما األول والثانية والطاعن علـي نحـو 
مـا سـلف بيانـه مـا يترـتـب عليـه نشـأة االلتـزام بضـمان التـعـرض الـذي يتعـارض معـه دعـوى المطـعـون 

 التــي تعتـبـر تعرضــا ممتنعــا عليهمــا قانونــا وحـيـث مــن المقــرر والمســلم بــه أن ضــدهما األول والثانـيـة
 .وجب عليه الضمان يمتنع عليه التعرض 

إذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون علي هذا النحو معيبـا بالقصـور الـذي جـره  
 .إلي الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه 

 عن طلب وقف التنفيذ

ث يبــين ممــا تقــدم أن الحكــم المطعــون فيــه مــرجح الــنقض وفــي حــين أن تنفيــذه يعــرض وحيــ 
الطـــاعن ألضـــرار جســـيمة يتعـــذر تـــداركها فـــي حالـــة التنفيـــذ علـــي أحـــد محالتـــه بالعقـــار إذا تمســـك 
المطعون ضدهما األول والثانية بأن هذا الحكم ينصب علـي أحـد محـالت الطـاعن وأنـه المعنـي بهـا 

 المطعـون فيـه فـي حـد ذاتـه مشـوب بـالبطالن ومخالفـة القـانون ومـرجح نقضـه ، وفي حـين أن الحكـم
لألســباب العديــدة التــي تضــمنها هــذا الطعــن وبداهــة فــإن فــي إخــالء الطــاعن مــن أحــد محالتــه فيــه 
ضرر جسيم ظاهر لـيس فقـط يتعـذر تداركـه بـل يسـتحيل تداركـه بفعـل الـزمن حيـث ال يمكـن الرجـوع 

محكمة النقض الحكـم المطعـون فيـه ، خاصـة إذا كـان هـذا الحكـم علـي به إلي الوراء إذا ما نقضت 
نحو ما تشـهد بـه األوراق وليـد تواطـؤ وغـش صـارخين ونتاجـا إلجـراءات صـورية اسـتهدفت اإلضـرار 
بالطــاعن بهــدم كياـنـه التجــاري واإلســاءة إليــه والــي ســمعته التجاريــة الـتـي كونهــا فــي محالتــه بــإخالء 

 لماديـة الظـاهرة التـي تتهـدده ويتعـرض لهـا إذا مـا نفـذ الحكـم بحرمانـه واحد منها فضال عن األضرار
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وأســــرته وعماـلـــه مــــن أحــــد مصــــادر رزقهــــم ـبـــل فـيـــه إضــــرار ـبـــدائني الطــــاعن وبمصــــلحة الضــــرائب 
 .األمر الذي توافرت معه شرائط وقف التنفيذ مؤقتا .. والتأمينات االجتماعية 

 بناء عليه 

لحكـم المطعـون فيـه مؤقتـا حتـى يفصـل فـي موضـوع هـذا يلتمس الطـاعن األمـر بوقـف تنفيـذ ا 
 .الطعن 
ٕوالحكــم بقـبـول الطعــن شــكال وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه واحاـلـة القضــية إـلـي  

ٕمحكمـــة اســـتئناف القـــاهرة بهيئـــة أخـــري للفصـــل فيهـــا مجـــددا والـــزام المطعـــون ضـــدهم بالمصـــروفات 
 ومقابل أتعاب المحاماة

 عن  وكيل الطا            
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم      
 باسم الشعب

 محكمة النقض 
 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة     شكري العميرى / برئاسة السيد المستشار 

 زكريا إسماعيل  ، عبد الصمد عبد العزيز / وعضوية السادة المستشارين 
 وأشرف دغيم  ،   محمود العتيق     

 ب رئيس المحكمةنوا
 حامد صقر / وبحضور رئيس النيابة السيد 

 وحيد عبد المؤمن / وأمين السر السيد 
 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 م ٢٠٠٧ من يناير سنة ٢٤ هـ الموافق ١٤٢٨ من المحرم سنة ٥في يوم األربعاء 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 . ق ٧٤لسنة ... ول المحكمة برقم في جدفي الطعن المقيد 
 المرفوع من 

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

 .فايز لوندي المحامي / حضر عنه األستاذ 
 ضــد 

 / ..........السيد  -١
 / .........ة السيد-٢

 .............المقيمان 

 / ......... السيد  -١

 .........................المقيم 
 . يحضر أحد عنهم بالجلسة لم
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 الوقائع 

 طعـــن بطريـــق الـــنقض فـــي حكـــم محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة الصـــادر ٢٢/٧/٢٠٠٤فـــي يـــوم  
 ق وذلـك بصــحيفة طـلـب فيـهـا الطــاعن الحـكـم ٨لســنة ...  ـفـي االســتئناف رـقـم ٢٣/٦/٢٠٠٤بتـاريخ 

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

 .وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكال ونقضه موضوعا 
 عـــرض الطـعــن عـلــي المحكـمــة ـفــي غرـفــة المشـــورة ـفــرأت أـنــه جـــدير ـبــالنظر ٨/١١/٢٠٠٦وبجلســـة 

ين  وبهـــا ســـمعت الـــدعوى أمـــام هـــذه اـلــدائرة علـــي مـــا هـــو مبـــ١٣/١٢/٢٠٠٦فحـــددت لنظـــره جلســـة 
بمحضـــر الجلســـة حـيــث صـــمم ـكــل ـمــن محـــامي الطـــاعن والنياـبــة عـلــي ـمــا جـــاء بمذكرـتــه والمحكـمــة 

 .أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم 
 المحكمة 

أشـرف دغـيم / طالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر بعد اإل 
 .والمرافعة وبعد المداولة 

 .ضاعه الشكلية حيث إن الطعن استوفي أو 
 تتحصـل – علي مـا يبـين مـن الحكـم المطعـون فيـه وسـائر أوراق الطعـن –وحيث إن الوقائع  

 مــدني ٢٠٠٠لســنة .... فــي أن المطعــون ضــدهما األول والثانيــة أقامــا علــي الطــاعن الــدعوى رقــم 
لمطعـون  ا–محكمة شمال القـاهرة االبتدائيـة بطلـب الحكـم بـبطالن عقـد البيـع الصـادر لـه مـن الغيـر 

ٕ والمتضمن بيع األخير له المحل المبين بصحيفة الدعوى واخالئـه منـه مـع التسـليم ، –ضده الثالث 
وقاال بيانا لذلك ، إن الطـاعن يضـع اليـد علـي العـين محـل العقـد مثـار النـزاع دون سـند صـحيح مـن 

يـنـه والمطـعـون القـانون بـمـا يـعـد وضــع ـيـده عليـه بـهـذه المثاـبـة ـفـي حـكـم الغصـب وذـلـك لتـمـام التعاـقـد ب
 علــي بنــاء عـــدة أدوار ١٠/١٢/١٩٨٥فضــال عــن تعاـقــد األخيــر معهمــا ـفــي . ضــده الثالــث بشـــأنه 

لسنة ... بالعقار المملوك لهما مقابل ثمن لم يتم الوفاء به ، واستصدرا ضده الحكم في الدعوى رقم 
 بــه وصــار ذلــك  مــدني محكمــة شــمال القــاهرة االبتدائيــة بفســخ ذلــك التعاقــد والعقــود الملحقــة١٩٩٥

القضــاء باتــا واســتردا بموجبــه العقــار الــذي دار الخلــف بينهمــا وبينــه بشــأنه ، إال أنــه تبــين لهمــا أن 
المطعون ضده األخير إبان اغتصابه له قـام بالتصـرف بـالبيع فـي بعـض وحداتـه ومنهـا العـين مثـار 

يـر بتصـحيح سـند وضـع ٕالنزاع والذي يضع الطاعن يـده عليـه حسـبما سـلف ، واذ كانـا قـد أنـذرا األخ
ـيــده لعـــدم نـفــاذ ســـنده ـفــي مواجهتهمـــا إال أـنــه ـلــم يمـثــل ، ومـــن ـثــم أقامـــا اـلــدعوى ، أختصـــم الطـــاعن 
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المطعـــون ضـــده الثاـلــث لســـماع الحكـــم ـبــرفض اـلــدعوى ولتقـــديم مـــا عســـي أن يكـــون تحـــت ـيــده مـــن 
لعقد سـالف مستندات مثبتة لوكالته عن المطعون ضدهما األولين حال تعاقده معه عن العين محل ا

البيـان بمـا ينبـئ عــن علمهمـا بـذلك التعاـقـد ، كمـا وجـه الطـاعن للمطـعـون ضـدهما المـذكورين دعــوى 
 مـدني محكمـة ١٩٩٥لسـنة ...  فرعية بغية القضاء بعدم االعتداد بالحكم الصادر في الـدعوى رقـم 

والثانيـــة شـــمال القـــاهرة االبتدائيـــة حكمـــت المحكمـــة فـــي الـــدعوى األصـــلية المطعـــون ضـــدهما األول 
 ٨لسنة ... بطلباتهما ، وفي الدعوى الفرعية برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم باالستئناف رقم 

 قضـــت تلـــك المحكمـــة فـــي موضـــوع االســـتئناف برفضـــه وتأييـــد ٢٣/٦/٢٠٠٤ق القـــاهرة ، وبتـــاريخ 
 فيهـا طعن الطاعن فـي ذلـك الحكـم بطريـق الـنقض ، وقـدمت النيابـة مـذكرة أبـدت. الحكم المستأنف 

ٕاـلـرأي ـبـنقض الحكــم ، واذ عــرض الطعــن عـلـي هــذه المحكمــة ـفـي غرـفـة مشــورة حــددت جلســة لنظــره 
 .وفيها التزمت النيابة رأيها 

وحـيـث إن ممــا ينعــاه الطــاعن عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه مخالـفـة الـقـانون والخطــأ ـفـي تطبيـقـه  
نـه تعاقـد مـع المطعـون ضـده واإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلـك يقـول ، إ

األخيـــر علـــي شـــراء المحـــل موضـــوع النـــزاع باعتبـــاره وكـــيال عـــن المطعـــون ضـــدهما األول والثانيـــة 
النمـوذجي الـذي يبـيح لـه التصـرف .....  توثيق عـام ١٩٨٧لسنة .... بموجب التوكيل الرسمي رقم 

لـة بالعقـد ممـا مفـاده أنـه ٕفي وحدات العقار الكائن بـه عـين النـزاع وان كـان لـم يفصـح عـن هـذه الوكا
 بـمـا –كـان يســتوي عنـده التعاـمـل مـع أيهـمـا طبـقـا لظـروف الحــال والمالبسـات الـتـي صـاحبت التعاـقـد 

 ممـا مـؤداه – وليس الوكيل كما ذهب الحكم المطعون فيه –يعد معه الطاعن خلفا خاصا للموكلين 
أبرمه مـع الوكيـل ينصـرف إليهمـا ، إلتزامهما بعدم التعرض له بالنزاع الماثل ويجعل أثر العقد الذي 

 .ٕواذ لم يتناول الحكم ذلك الدفاع رغم أنه جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه 
 – علـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –وحيث إن هذا النعي سديد ذلـك أنـه مـن المقـرر  

 العقــد أـنـه إذا ـلـم يعـلـن العاقــد وقــت إـبـرام"  مــن القــانون المــدني عـلـي إـنـه ١٠٦أن اـلـنص فــي المــادة 
يتعاقـــد بصــــفته نائبـــا ، ـفـــإن أثـــر العـقـــد ال يضـــاف إـلـــي األصـــيل دائـنـــا أو مـــدينا ، إال إذا ـكـــان ـمـــن 
المـفـروض حتمــا أن مــن تعاقــد معــه الناـئـب يعـلـم بوجــود النياـبـة أو كــان يســتوي عـنـده أن يتعامــل مــع 

ل ولكـنـه ال ينصــرف إـلـي حاـلـة الوكـيـل المســخر وهــو مــن يتعاـقـد لحســاب الموكــ" األصــيل أو الناـئـب 
 أنه يتعاقـد بصـفته نائبـا ولكـن بصـفته أصـيال – وقت إبرام العقد الذي تخوله الوكالة إصداره –يعلن 

، ويعتـبــر وكأـنــه أعـــار أســـمه لألصـــيل اـلــذي وكـلــه ـفــي إـبــرام العـقــد ، ـفــإن ذـلــك ال يغـيــر مـــن عالـقــة 
لوكيـل ، وكـل مـا يترـتـب الوكيـل مـع موكلـه ، فيلتـزم األخيـر بموجـب عقـد الوكالـة بتنفيـذ مـا التـزم بـه ا
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علي ذلك من أثر هو أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي يكون ملزما قبل الغير الذي تعامل معـه ، 
دون الموكل الذي ال يضاف إليه أثر العقد دائنا أو مـدينا ، ويسـتثني مـن ذلـك حالتـان ، همـا مـا إذا 

ا يتعاقد لحسـاب الموكـل ، وفـي حالـة كان الغير يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بأن الوكيل إنم
ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ، وفـي هـاتين الحـالتين إذا كشـف 

 .الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة علي الغير ، كما يكون للغير أن يرجع عليه 
 المؤيد ألسبابه بالحكم المطعـون لما كان ذلك ، وكان الثابت من األوراق أن الحكم االبتدائي 

 مـن أنـه –فيه قد غفل عن تحقيق ما أدلي به الطاعن بطريق الجـزم فـي دفاعـه الـوارد بسـبب النعـي 
تعاقد علي شراء عين النزاع مع المطعون ضده األخيـر بصـفته وكـيال عـن المطعـون ضـدهما األول 

هـو دفـاع جـوهري مـن شـأنه لـو ثبتـت  و–....  توثيـق ١٩٨٧لسنة .... والثانية بموجب التوكيل رقم 
صحته تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، إال أن الحكـم االبتـدائي المؤيـد ألسـبابه بـالحكم المطعـون فيـه 
قد أعرض وناء كل منهمـا بجانبـه وحجبـا نفسـيهما عـن بحـث هـذا الـدفاع إيـرادا وردا وقضـي بإبطـال 

صــا للمطعــون ضــده األخـيـر المقضــي عقــد شــراء الطــاعن لعــدم تســجيله ، واعتـبـار الطــاعن خلفــا خا
بفســـــخ تعاقـــــده مـــــع المطعـــــون ضـــــدهما األول والثانيـــــة دون أن يعنـــــي ببحـــــث مـــــدي تـــــوافر شـــــروط 

 مــن الـقـانون المــدني ممــا يعيـبـه بالقصــور ١٠٦االســتثنائين المشــار إليهمــا ـبـالفقرة األخـيـرة مــن المــادة 
قضـه ، دون حاجـة لبحـث بـاقي في التسبيب وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيـق القـانون ، بمـا يوجـب ن

 .أسباب الطعن ، علي أن يكون مع النقض اإلحالة 
 .ولما تقدم  

 لذلك 
نقضـــت المحكمـــة الحكـــم المطعـــون فيـــه ، وأحالـــت القضـــية إلـــي محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة ،  

 .وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
  رئيس المحكمة نائب       أمين السر 
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    محمد شوقي السيد 

 المحامي بالنقض    
 محكمة النقض
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 شارع ٣٣) محمد شوقي السيد ( أودعت هذه الصحيفة من األستاذ الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض 
 :ًعرابي القاهرة ، بصفته وكيال عن 

ًبـقـا ، منشــأة وقائمــة ط" شــركة مســاهمة مصــرية ) " ..... مجموعــة ( ...... الســيد الممـثـل الـقـانوني لشــركة  .١
 بشــأن ضــمانات ٨/١٩٩٧ والقــانون رقــم ١٥٩/١٩٨١ألحكــام القــوانين المصــرية قــانون الشــركات المســاهمة رقــم 

 ١٩٩٧.... / بشـأن سـوق المـال ، ومقيـدة بالسـجل التجـاري تحـت رقـم ٩٥/١٩٩٢حوافز االستثمار والقـانون رقـم 
 ..... محافظة الجيزة ـ ومركز إدارتها كائن 

ًة مســئولية محــدودة ـ منشــأة وقائمــة طبقــا لقــوانين المملكــة ركـــ شــ...... لمجموعــة الســيد الممثــل القــانوني  .٢
 ...... العربية السعودية ومركز إدارتها كائن 

�"�3ً��"����6ن�و+�4�56�76-��,
 شــارع عرابــي ، ٣٣والطاعنــان محلهمــا المختــار مكتــب األســتاذ الــدكتور شــوقي الســيد المحــامي بــالنقض 

 . توثيق نقابة المحامين ٢٠١٠/...، ... إيداع رقم ْبموجب توكيلين محضر 
�9999999:�

ًشركة تضامن محدودة األسهم أجنبيـة الجنسـية ،  منشـأة وقائمـة طبقـا لقـوانين جمهوريـة ألمانيـا ..... شركة  .١
ب ، ومحلهمـــا المختـــار بالقـــاهرة مكتـــ..... ، دكتـــور .... / ْ، ويمثلهـــا الســـيدين....... االتحاديـــة ومركـــز إدارتهـــا 

 . شارع شجرة الدر ـ الزمالك ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة ٩أمل عفيفي داوود المحامي ومقره / األستاذ

وتسلم صورته إلى السيد األستاذ رئـيس نيابـة شـمال القـاهرة الكليـة بمقـر عملـه سـراي النيابـة بمحكمـة شـمال 
 .اسي على مقر إدارة الشركة بالخارج القاهرة الكلية الكائنة بميدان العباسية ـ إلعالنه بالطريق الدبلوم

�������"�3ً� "+>��ن�:�;��و+����6,
ًشركة ألمانية الجنسية مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهوريـة ألمانيـا االتحاديـة ..... الممثل القانوني لشركة  .٢

ًـ والشركتين المشار إليهما تتخذا لهما محال مختارا بالق....... ويقع مركز إدارتها في  ً  أمل / اهرة مكتب األستاذْ
 ) .خصم مدخل (  شارع شجرة الدر ـ الزمالك ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة ٩عفيفي داوود المحامي ومقره  

وتسلم صورته إلى السيد األستاذ رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بمقـر عملـه سـراي النيابـة ـ بمحكمـة شـمال 
 ـ شارع امتداد رمسيس ـ إلعالنه بالطريق الدبلوماسي على مقر إدارة الشركة القاهرة الكلية الكائنة بميدان العباسية 
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 .بالخارج 
 /ًمخاطبا مع

�+>��ن�:�;��و@�=�+�@?�+�<=�"�
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 ًطعنــــا
 ٣١/١٢/٢٠٠٩اقتصـــادية اســـتئنافية القـــاهرة بجلســـة .  ق١/.... علـــى الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى رقـــم 

 :منطوقة والقاضي 
 مـن جـدول محكمـة القـاهرة االقتصـادية ليتـولى مهمـة اسـتالم بتعيـين المصـفى صـاحب الـدور: حكمت المحكمـة " 

شــركة مســاهمة مصــرية ، وموجوداتهــا بمــا ـفـي ذـلـك أوراقهــا ودفاترهــا ومســتنداتها وجــرد أموالهــا ..... شــركة أـمـوال 
ق ومــا عليهــا مــن ديــون واســتيفاء حقوقهــا  والوفــاء ومنقوالتهــا  وعمــل قائمــة جــرد تفصــيلي ببيــان مــا لهــا مــن حقــو

 ـكـل علـى الشــركاء وقســمته وتوزيـعـهبـديونها وتصــفية منقوالتـهـا وأموالهـا الثابـتـة وتحدـيـد الصـافي الـنـاتج عــن ذلـك ، 
ًحســب حصــته المبينــة بعـقـد الشــركة ونظامهــا األساســي والمعــدل ، وـقـدرت مبـلـغ عشــرة آالف جنيهــا أتعــاب مؤقتــة 

 حـتـــى يـقـــدم ٦/٣/٢٠١٠ٕ واضــــافة المصــــروفات عـلـــى عــــاتق التصــــفية ولجلســــة تهــــاء التصــــفيةلحــــين انللمصــــفي 
 " .المصفي تقريره بالتصفية 

ًوالحـكـم المطعــون فـيـه منهـيـا للخصــومة ـفـي طـلـب الحــل والتصــفية وتعـيـين مصــفي ومشــمول بالنـفـاذ المعجــل 
 .وبال كفالة حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أسبابه ومنطوقة 

 ــائع النــــزاعوقــ
أقامـــت الشـــركة المطعـــون ضـــدها األوـلــى وهـــي شـــركة تضـــامن محـــدودة أجنبيـــة ألمانيـــة الجنســـية ، إدارتهـــا  .١

وهي شركة مساهمة مصـرية موطنهـا ومركـز إدارتهـا ْونشاطها في الخارج ، أقامت ضد الشركتين الطاعنة األولى 
 تجـاري الجيـزة ، ٢٠٠٨/....  قيدت الدعوى برقم  ، والثانية شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ، وقدفي مصر

"  الشـركة الطاعنـة بحـل: " حيـث طلبـت الشـركة المدعيـة ـ المطعـون ضـدها األولـى ـ فـي صـحيفة دعواهـا الحكـم 
اتفـاق الشـركاء السـابق ً المصفى صاحب الدور لتصفية أموالها وفقا لعقـد وتعيين ، وتصفيتها، " مساهمة مصرية 

  " .على التأسيس

 طلبت الشركة المدعية ـ المطعـون ضـدها األولـى ـ إدخـال خصـم جديـد ـ المطعـون ٢٢/١٢/٢٠٠٨بجلسة و
ًضدها الثانية ـ وهي شركة أشـخاص أجنبيـة أيضـا ألمانيـة الجنسـية ، وكـان طلـب الحـل والتصـفية وتعيـين مصـفي 

ٕاســتنادا إـلـى اتفاقـيـة الشــركاء الموقعــة ـفـي الخــارج بـتـاريخ مــارس وابرـيـل ويولـيـو   بســبب مــا ادعـتـه مــن وـقـوع ١٩٩٧ً
 ، ومــا انتهــى إليــه حكــم التحكــيم بغرفــة بــاريس وكأننــا أمــام شــركة مــن شــركات األشــخاصخــالف بــين الشــركاء ، 

بعـد انتهـاء عقـد الشـركة المشـتركة مـنـذ " المسـاهمة المصــرية "  ، واسـتحالة اسـتمرار الشـركة ٢٨/٢/٢٠٠٨بتـاريخ 
دعي عليهــا ـ ـلـم تواـفـق عـلـى التصــفية ، وـلـم تلـتـزم ـبـدعوة الجمعـيـة  ، وأن الشــركة الطاعـنـة ـ المــ٣١/١٢/٢٠٠٦

ًالعمومية ، على حين أنها لم تكن طرفا في النزاع التحكيمي ، ومضت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها األولـى 
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 وكأن الشركة المراد حلها وتصفيتها من شركات األشخاص ، على والتصفية بالحلـ في بيان أسباب طلب الحكم 
حين أن الشركة المدعي عليها والطاعنة شـركة مـن شـركات األمـوال مسـاهمة مصـرية ، وقـد حـدد القـانون ووضـع 
ًلهـــا نظامـــا محكمـــا بحســـبانها مـــن الشـــركات المســـاهمة ، حـيــث طلـبــت الشـــركة األجنبـيــة دعـــوة الجمعـيــة العمومـيــة  ً

  .حيفة دعواهاالتخاذ قرار بالتصفية ولم تتم الموافقة على التصفية حسب ادعائها في ص
 باإلحالـة إلـى المحكمـة االقتصـادية ، وقيـدت ٢٧/٤/٢٠٠٩ٕواذ صدر حكم محكمة الجيزة االبتدائية بجلسـة 

بتعيـين "  بالحكم المطعـون فيـه ٣١/١٢/٢٠٠٩اقتصادية حيث قضت المحكمة بجلسة .  ق١/... بجداولها برقم 
، وأن  " الشــركة المشــتركة قــد انتهــت"  إلــى أن ً، اســتنادا إلــى أن حكــم التحكــيم قــد انتهــى"  علــى الشــركة مصــفي

 في حالـة تصـفية ـ الطاعنة ـ ، الشركة المساهمةاالنتهاء سبب من أسباب االنقضاء ، اعتبر الحكم المطعون فيه 
ً، مــع أنهــا ـلـم تكــن طرـفـا ـفـي التحكــيم ، وـلـم تكــن طرـفـا ـفـي اتفاقـيـة الشــركة المشــتركة ، وـلـم يكــن الـنـزاع التحكيمــي  ً

ًوتبعــا ـلـذلك قضــى الحكــم المطعــون فـيـه بتعـيـين مصــفي عليهــا وحــددت مأموريـتـه وصــدر الحكــم بأســبابه بشــأنها ، 
ًمكملة للمنطوق بالتصفية وتعيين مصفيا على أموالها ومنهيا للخصـومة  فـي شـأن النـزاع وطلـب الشـركة المدعيـة  ً

 .الحل والتصفية وتعيين مصفي للشركة الطاعنة 
  فيه ، صورة رسمية من الحكم المطعون

  حافظة ـ٣ ، ٢ ، ١وأخرى من الحكم الصادر من محكمة الجيزة وصحيفة الدعوى رقم 
ٕواذ كان الحكم المطعون فيه بالتصفية وهو واجب التنفيذ قد أحدث صدمة مروعة في حق الشركة الطاعنـة  .٢

وخبراء مصـريون األولى ، وهي شركة مساهمة مصرية ، تعمل في مجال التصنيع واإلنتاج ،  يعمل بها عاملون 
ً ســـاطع فـــي مجـــال التنميـــة الصـــناعية والتكنولوجيـــة وتحقـــق أرباحـــا للمســـاهمين ، منـــذ بنجـــاحتباشـــر نشـــاطها .. 

 ٨٧٢/٩٧ًالتــرخيص بإنشــائها علــى مــدى ثالثــة عشــر عامــا ، بموجــب قــرار رئــيس الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم 
وبســبب هــذا النجــاح قــررت الجمعيــة العامــة  محافظــة الجيــزة ، ١٥٣٠ ســجل تجــاري رقــم ١٢/١١/١٩٩٧بتــاريخ 

 إلى عشـرة مليـون جنيـة ، ثـم قـرار ٣٠٥/٢٠٠٢غير العادية تعديل بعض مواد النظام وزيادة رأسمالها بالقرار رقم 
 . مليون جنية ٢٠ مليون والمصدر ٣٠ بزيادة رأس المال المرخص ١٤٦٩/٢٠٠٤رقم 

   ـ٦م المحكمة االقتصادية المستند رقم ـ حافظة مستندات الشركة المدعية المطعون ضدها أما
" شـركة تضـامن أجنبيـة " وقد صدر الحكم المطعون فيه ، في الدعوى التي أقامها المطعون ضـده األول 

ُوتعيــين مصــفي عليهــا وحــددت .. ضــد الشــركة المــدعي عليهــا ـ الطاعنــة ـ ، وصــدر الحكــم فيهــا بتصــفيتها .. 
 .ا مأموريته بتصفية أموال الشركة ونشاطه

ًوالشركة الطاعنة األولى كـان قـد رخـص بتأسيسـها كشـركة مسـاهمة مصـرية ، وفقـا ألحكـام قـانون الشـركات  .٣
 بشـــأن ســـوق المـــال والئحـتــه ، وـقــانون ضـــمانات ٩٥/١٩٩٢ والئحـتــه التنفيذـيــة ، والـقــانون رـقــم ١٥٩/١٩٨١رـقــم 

 ، ـثـم ٥/١٠/١٩٩٧ر بـتـاريخ  ، وعـقـد تأســيس الشــركة الموـقـع والموـثـق ـفـي مصــ٨/١٩٩٧وحــوافز االســتثمار رـقـم 
صــدر النظــام األساســي للشــركة اـلـذي يمـثـل دســتورها وـيـنظم حياتهــا ونظــام العمــل بهــا ، وســلطات مجـلـس إدارتهــا 
والجمعية العامة العادية  وغير العادية وسلطة الجهة اإلدارية المختصة بشأنها سواء ما ورد في القوانين ، أو في 

لشـركة وهـي ملزمـة للمؤسسـين وللكافـة ، ومـن النظـام العـام ال فكـاك منهـا ، إذ عقد التأسـيس أو النظـام األساسـي ل
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تبــدأ مــن تــاريخ قيــدها بالســـجل  ســنة ٢٥مــدة حياتهــا  مــن النظــام األساســي أن الشــركة الطاعنــة ٥نصــت المــادة 
 ، كما تضمنت مواد النظام كيفية التصـرف فـي األسـهم ١٤/١١/٢٠٢٢ وتنتهي في ١٥/١١/١٩٩٧التجاري في 

ًفضــال عمــا تضــمنه ـقـانون ســوق المــال بشــأن ـتـداول األســهم وكيفـيـة انتـقـال ملكيتهــا ، وكــذلك كيفـيـة ) ١١ ، ١٠(م
إدارة الشركة وسلطة مجلس اإلدارة وسلطات الجمعية العامة العادية وغير العاديـة ومنهـا حـل الشـركة أو تصـفيتها 

ًقــانون ، وكيفيــة حــل المنازعــات ، وأخيــرا  مــن ال١٢٩ مــن النظــام والمــادة ٤٧قبــل انقضــاء مــدتها وحــاالت ذلــك م
 .أحكام ختامية وكل منها في باب مستقل 

 ٨٥٤والنظام األساسي وقرار الترخيص بالتأسيس بصحيفة االسـتثمار العـدد رقـم .. وقد نشر عقد التأسيس 
  .١٢/١١/١٩٩٧بتاريخ 

  ـ٦قم ـ حافظة مستندات الشركة المطعون ضدها األولى أمام المحكمة االقتصادية ر

والحكم المطعون فيه ، كما هو ثابت من منطوقة ، قضى بتعيـين مصـفي وحـدد مهمتـه فـي تصـفية الشـركة  .٤
التـي تتمـتـع بشخصــية اعتبارـيـة وتصــفية أموالـهـا ، وـقـد تضـمنت أســباب الحـكـم المطـعـون فـيـه أن الشــركة ـفـي حاـلـة 

 األســباب مكملــة للمنطــوق بتعيــين  لهــذا كانــت١/١/٢٠٠٧ً وأن الشــركة المشــتركة قــد انتهــت اعتبــارا مــن تصــفية
ًوان اقتصــر قضــاؤه علــى تعيــين مصــفيا ، بطالنهــا  أو تصــفيتها أو بحــل الشــركةمصــفي و  للشــركة وحــدد الحكــم ٕ

         ٦/٣/٢٠١٠مأموريـتـه بمــا تقتضــيه تصــفية أموالهــا وتوزيعهــا ، والقضــاء عـلـى شخصــيتها االعتبارـيـة وحــدد جلســة 
  .ليقدم المصفي تقريره عن التصفية

" أن الشـركة المشـتركة وفي بيان األسباب استند الحكم المطعون فيه بتعيين مصفي قام على سبب وحيـد ،  •
 صـدر مـن غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس ، علـى غيـر الثابـت بـاألوراق ، إذ ورد قـد انتهـت بحكـم تحكـيم" الطاعنة 

 مــن محكمــة التحكــيم ٢٠٠٨ فبراـيـر ٢٨ أن حكــم التحـكـيم الصــادر ـفـي: " بأســباب الحكــم المطعــون فـيـه مــا نصــه 
: "  تحكـيم غرفـة بـاريس إلـى أن ١٤٧٩١/٢٢١بغرفة التجارة الدولية بباريس قد انتهى في الدعوى التحكيمية رقم 

 ، ممـا مـن أسـباب انقضـاء الشـركة ، وكـان االنتهـاء سـبب قـد انتهـتالشركة المشتركة ، شركة مساهمة مصرية ، 
ًبتعيـين مصـفيا للقيـام ًا علـى سـند صـحيح ولهـذا قضـى الحكـم ـ بنـاء علـى ذلـك ـ يكـون طلـب تصـفية أموالهـا قائمـ

  ، وانتهى بما قام عليه من أسباب بانقضاء الشركة أو بحلها وتصفيتها ، ألنه اعتبرها قد بأعمال تصفية أموالها

ة ـ المطعــون انتهــت وفــي حاـلـة تصــفية بمقتضــى حكــم التحكــيم ، لهــذا كانــت إجابتــه إـلـى طلـبـات الشــركة المدعيــ
 .ضدها ـ الحل والتصفية وتعيين المصفي صاحب الدور وحدد مهمته بتصفية أموالها وتوزيعها 

 ، اـلـذي ـقـام علـيـه الحكــم المطعــون فـيـه واســتند إلـيـه ـفـي قضــائه بتعـيـين مصــفي عـلـى وهــذا الحكــم التحكيمــي .٥
وع التحكــيم عقــد اتفــاق شــركة  أو تصــفيتها ، إذ كــان موضــلــم يصــدر بإنهــاء الشــركة الطاعنــةالشــركة الطاعنــة ، 

ًالطاعنة طرفـا فـي هـذا  الشركة ، ولم تكن ١٩٩٧ لسنة ٧ ، ٤ ، ٣مشتركة موقع بين الشركاء في الخارج بتاريخ 
 حتى يعتبر الحكم حجة عليها ، بل ولم يكن موضوع التحكيم ذاته ًكما لم تكن طرفا في خصومة التحكيم ، العقد

، أحقيتـه فـي شـراء " الطـاعن الثـاني " ً موضوعه تحديدا طلب أحد المؤسسـين له صلة بالشركة الطاعنة ، إذ كان
ًوفـقـا لعـقـد االتـفـاق الســابق عـلـى تأســيس الشــركة ، بموجــب عـقـد شــركة مشــتركة بينهمــا .. أســهم الشــركاء األجاـنـب 

 ، وطرفـــــان فـــــي دوســـــلدروف بألمانيـــــا فـــــي ٨/٤/١٩٩٧موقـــــع بـــــين ثالثـــــة أطـــــراف ، طـــــرف فـــــي جـــــدة بتـــــاريخ 



 ١٢٨

 ، وقد تحددت مدة العقد الشركة المدعية في البند العشرين بخمس سـنوات ينتهـي ١٧/٣/١٩٩٧ ، ١٤/٧/١٩٩٧
ْ ، وتســري لمــدة إضــافية أخــرى مــا لــم يــتم إنهــاؤه مــن قبــل أحــد الشــريكين ، وقــد أقــام الحكــم ٣١/١٢/٢٠٠٦فــي 

مــن النظــام األساســي  ٦٢المطـعـون فـيـه قضــاءه عـلـى ذـلـك الحكــم التحكيمــي ، وأضــاف ـفـي مدوناـتـه ، ـبـأن المــادة 
وفي حالـة صـدور حكـم بحـل الشـركة أو بطالنهـا تبـين المحكمـة طريقـة .. ًبتعيين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر 

% ٥٠ً ، وكان الثابـت أنـه ال يكـون اجتمـاع الجمعيـة العامـة صـحيحا إال إذا حضـره المسـاهمون يحملـون التصفية
ال يتحقـق معـه إمكانيـة تحديـد قواعـد التصـفية األمـر الـذي يتعـين وكان الخـالف قـد احتـدم بـين المسـاهمين بمـا .. 

 " .معه الحكم بتعيين مصفي 

  ..٢٨/٢/٢٠٠٨ـ حكم تحكيم باريس 
 ١٩٩٧واتفاقية الشركة المشتركة الموقع في الخارج مارس ، إبريل 

  حافظة ـ٥ ، ٤المستند رقم 

فـــه ، أو مـــن حيـــث موضـــوعه أو حتـــى وهـــذا النـــزاع التحكيمـــي والحكـــم الصـــادر فيـــه ســـواء مـــن حيـــث أطرا .٦
ًمنطوقة ، ال شأن له بالشركة الطاعنة ، إذ لم تكن طرفا فيه وتعتبر من األغيار بالنسبة لـه ، فمـن حيـث االتفـاق 
ــــم تكـــــن الشـــــركة الطاعـنــــة ـقــــد وـلــــدت بعـــــد ، إذ صـــــدر ـقــــرار التخصـــــيص بتأسيســـــها ـفــــي  عـلــــى شـــــرط التحكـــــيم ـل

 ، كمــا أن عقــد التأســيس ١٩٩٧ٕلخــارج فــي مــارس وابريــل عــام  أي بعــد االتفــاق الــذي وقــع فــي ا١٢/١١/١٩٩٧
كمــا ..  ـمـن النظــام األساســي ٥ ســنة الـمـادة ٢٥والـتـرخيص الالحــق لـهـذا االتـفـاق ـقـد حــدد ـمـدة الشــركة الطاعـنـة ـبــ 

تســـري ـفـــي شــــأنها الـقـــوانين المصــــرية ، وتخضــــع أحكامهـــا ونظامـهـــا الـقـــانوني ودســــتورها وشخصــــيتها االعتبارـيـــة 
ســي وعقــد التأســيس وـلـم تــدرج مثــل هــذه الشــروط اـلـواردة فــي اتفاقيــة الشــركاء فــي عقــد التأســيس وال لنظامهــا األسا

النظام األساسي ، وال شأن لهـا مـن قريـب أو بعيـد بحكـم التحكـيم الـذي صـدر عـن محكـم واحـد فـي نـزاع بـين أحـد 
ة بهـذا الخـالف التحكيمـي المؤسسين وآخر بأشخاصهم والتزاماتهم قبل بعضهم الـبعض ، وال شـان للشـركة الطاعنـ

بحسبانها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ولها ذمتها المالية المستقلة ، إذ أشار حكـم التحكـيم صـراحة إلـى 
دعا حكم التحكيم .. ومن باب التزيد ..  أي عقد الشركة المشتركة ذلك العقد وانتهاء ٨/٤/١٩٩٧االتفاق المؤرخ 

المشـــترك إـلــى دعـــوة الجمعـيــة العمومـيــة لالنعـقــاد التخـــاذ ـقــرار تصـــفية الشـــركة أطـــراف العـقــد " ـمــن محـكــم واحـــد " 
ًالمشتركة طبقا ألحكام القانون المصري ، وهو خلط وقع فيه حكم التحكيم ووقع فيـه أيضـا الحكـم المطعـون فيـه ،  ً

نتهائهــا بانتهــاء ًوـبـات مؤكــدا أن حكــم التحكــيم اـلـذي أشــار إلـيـه الحكــم المطعــون فـيـه بانقضــاء الشــركة المشــتركة وا
والموضـــوع .. مــن حيــث الشــكل ..  ، ال يمكــن أن يســري فــي شـــأن الشــركة الطاعنــة ٣١/١٢/٢٠٠٦مــدتها فــي 
ًوليست له أية حجية له على حياتها باإلبقاء أو االنتهاء أو التصفية ، وال يصلح سببا لما قضى بـه .. والمنطوق 

 .الحكم المطعون فيه 

  حافظة ـ٥ية بها حكم التحكيم المستند رقم ـ حافظة مستندات الشركة المدع

 يخضــع ألحكــام ـقـانون الشــركات المســاهمة رـقـم قـبـل مــدتهاًوفضــال عمــا تـقـدم ـفـإن حــل الشــركة أو تصــفيتها  .٧
 وعـقـد التأســيس الموـثـق ونظامهــا األساســي المنصــوص عليهــا ـفـي المــادة الخامســة ـبـأن مــدة الشــركة ١٥٩/١٩٨١

بقائها أو حلها إلى عقد التأسيس ونظامهـا األساسـي ، والقـوانين المصـرية ، كما تخضع في "  سنة ٢٥" الطاعنة 
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والحــاالت التــي يتحقــق فيهــا الحــل أو التصــفية ، هــو أمــر معقــود الختصــاص .. القائمــة مــن حيــث االختصــاص 
  مـن النظـام٦٢ ، ٦١المـادة " خسـارة نصـف رأسـمالها " الجمعية العامة غير العادية للشـركة ، فـي أحـوال محـددة 

 من قانون الشركات ، بل أكدت الجمعية العامة للشركة الطاعنة في كل مرة علـى نجـاح ١٢٩األساسي ، والمادة 
أعمالها واستمرار نشاطها وبقـاء شخصـيتها وحياتهـا ، ولـم يصـدر عـن جمعيتهـا العامـة قـرار بالحـل أو التصـفية ، 

وجـد ، يحكمـه النظـام األساسـي ، والقـوانين حتى ولو وقع خالف بين بعض المساهمين ، ألن هـذا الخـالف ، إذا 
القائمـة ، ومنهـا سـلطة الجمعيـة العامـة ، وسـلطة الجهـة اإلداريـة عنـد الخـالف ، ومراجعـة قـرارات الجمعيـة العامـة 
ًواعتمادهــا مــن الجهــة اإلداريــة المعنيــة ، والتــي تلــزم قانونــا الحاضــر مــن المســاهمين أو الغــائبين أو المعترضــين 

رات ، ولهم حق الطعن عليها أمام القضاء ليصدر فيها حكمه وتلتزم بتنفيذه الشركة الطاعنة ، كمـا على تلك القرا
ًأن أحكام تداول أسهمها ونقل ملكيتها تخضع أيضا لنظامها األساسي وأحكام القانون ، وليس ألي اتفاق سابق ، 

عظمهــا بالنظــام العــام ، وال ـيــؤدي طالمــا لــم تــدرج هــذه الشــروط فــي عقــد التأســيس ،  وهــي أحكــام كلهــا يتعلــق م
الخالف حولها إلى حل الشركة أو تصفيتها إال من خالل قرارات الجمعية العامة غير العادية وفي حاالت محددة 

 .، ليس من بينها الخالف بين أحد المساهمين أو بحكم في الطعن على قرارات الجمعية أمام القضاء 

 ، وخلــط بــين عقــد االتفــاق الســابق علــى قــائع اـلـدعوى وتحصــيلهإواذ أخطــأ الحكــم المطعــون فيــه فــي فهــم و .٨
ً الموقع بين أطرافه في الخارج ، ولم تكن الشركة الطاعنـة طرفـا ٩٧ٕتأسيس الشركة الطاعنة مارس وابريل ويوليو 

، وقـد تضـمن التزاـمـات شخصـية قبـل بعضــها الـبعض ، خـلـط الحكـم المطعـون فـيـه بـين ذلـك االتـفـاق ، وبـين عـقـد 
ً وقـد نشـرت أحكامـه الحقـا التفـاق ١٢/١١/١٩٩٧الشركة ذاته ونظامها األساسي المرخص بتأسيسها فـي تأسيس 

ًالشـــركاء ، واـلــذي تضـــمن أحكامـــا  ال شـــأن لهـــا باتـفــاق الشـــركة المشـــتركة الموـقــع بالخـــارج ، ســـابقا عـلــى تأســـيس  ً
م والصـادر بشـأن حكـم التحكـيم ، الشركة ، كما خلط بين النزاع القائم بشأن حـق أحـد المسـاهمين فـي شـراء األسـه

ًوموضوعه ، واعتبره نافذا فـي حـق الشـركة الطاعنـة ومـؤثرا علـى حياتهـا ، واعتبـر الشـركة الطاعنـة قـد انقضـت ،  ً
ً التزامـا بحكـم التحكـيم ، رغــم أن حكـم التحكـيم لـم يقضـي بـذلك فـي المنطــوق ، ٣١/١٢/٢٠٠٦بانتهـاء مـدتها فـي 

ًرفـا فيـه ، كمـا خـالف الحكـم المطعـون فيـه النظـام األساسـي ، والنظـام القـانوني كما أن الشركة الطاعنة لـم تكـن ط
ًللشــركة الطاعنــة التــي تـلـزم قانونــا بالخضــوع ألحكامــه ، ومنهــا اختصاصــات وســلطات هياكلهــا التنفيذيــة أجهزتهــا 

 .ًوجمعيتها العمومية وفقا ألحكام القوانين المصرية ونظامها األساسي وعقد التأسيس ذاته 

مخالـفـة الـقـانون كـان ـمـن شـأن الخطــأ فـي تحصــيل الواقـع ـفـي اـلـدعوى ، أن أوقـع الحـكـم المطعـون فـيـه فـي و .٩
َُ ، كما لم يرد الحكـم بكلمـة واحـدة واإلخالل بحق الدفاع ، وفساد االستدالل وقصور التسبيب ، والخطأ في تطبيقه

ام قانون الشركات المسـاهمة ونظـام الشـركة على دفاع الشركة أمام المحكمة االقتصادية االستئنافية إذ خالف أحك
األساسي وعقد تأسيسها المطروح أمامها بجلسـة المرافعـة األخيـرة ، ولـم يشـير إلـى ماهيـة هـذا الـدفاع فـي مـدونات 
حكمهــا ، ولــو كــان ، لتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى فيمــا قضــى بــه الحكــم مــن تعيــين المصــفى وتحديــد مهمتــه ، 

 ، وأن الشـــركة الطاعنـــة فـــي حاـلــة ٣١/١٢/٢٠٠٦تركة قـــد انتهـــى بانتهـــاء مدتـــه فـــي واعتـبــار عقـــد الشـــركة المشـــ
تصــفية ، وهــو مــا ـيـؤدي إـلـى تنفـيـذ الحكــم المطعــون فـيـه والقضــاء عـلـى شخصــيتها االعتبارـيـة ، وتوزـيـع أموالهــا ، 

ًوانهاء نشاطها ، وتسريح العاملين بها ، بعد أكثر من ثالثة عشـر عامـا مـن حيـاة صـناعية ناجحـة ،  األمـر الـذي ٕ
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ًيحــق معــه للشــركة الطاعنــة ، أن تطعــن علــى الحكــم بطريــق الــنقض بعــد أن صــدر قضــاؤه منهيــا للخصــومة فــي 
النزاع بشأن الحل والتصفية وتعيين مصفي على أموال الشركة ونشاطها ، طالبة وقف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه 

 :ً مجددا برفض الدعوى وذلك لألسباب اآلتية ٕبصفة مستعجلة ، وفي الموضوع بنقض الحكم والغائه ، والقضاء

 أسبـــاب الطعــــن: ًأوال 
 :الخطأ في فهم واقع الدعوى : السبب األول 

 :وقصور التسبيب .. أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون ، وفساد االستدالل 
 ، والحكـم فـي أخطأ الحكم المطعون فيه في فهم وقائع الـدعوى ، وفـي تحصـيل األسـباب التـي قامـت عليهـا .١

طلبات الشركة المدعية ـ المطعون ضدها ـ المطروحة عليها بطلـب الحكـم بالحـل والتصـفية وتعيـين مصـفي والتـي 
 .كانت مطروحة عليها كما ورد بصحيفة دعواها 

فعـلـى حــين كــان منشــأ الخــالف بــين بعــض المؤسســين ، المطعــون ضــده األول ، والطــاعن الثــاني ، بشــأن 
 مـن ثالثـة أشـخاص ، لـم تكـن مـنهم ١٩٩٧ٕركة موقـع فـي الخـارج فـي مـارس وابريـل ويوليـو عقد اتفاق شركة مشـت

الشركة الطاعنة ، وهو اتفاق سابق على تأسيس الشركة الطاعنة ،  حيث اعتبر الحكـم المطعـون فيـه أن الشـركة 
ٕخ مــارس وابرـيـل ً ، وفـقـا للـبـد العشــرين مـنـه ، وهــي حــاالت إنهــاء العـقـد المــؤر٣١/١٢/٢٠٠٦المشــتركة تنتهــي ـفـي 

 وهي التزامات شخصية بـين أطرافـه ، بموجـب عقـد اتفـاق شـركة مشـتركة تـم توقيعـه بالخـارج ، نـص علـى ١٩٩٧
ًكيفية فض المنازعات بالتحكيم ، وأن خالفا وقع بـين بعـض أطـراف العقـد حـول أحقيـة كـل منهمـا فـي شـراء أسـهم 

انعقد في الخارج ـ غرفة التجارة بفرنسا ـ صـدر بشـأن ًاآلخر ، وأن حكما صدر في الخالف بمعرفة ـ محكم واحد ـ 
ّ ، وهـــو مـــا رأى معـــه المحكـــم أن يوجـــه األطـــراف بســـبب عـــدم اتفـــاقهم عـلــى الشـــراء ٢٨/٢/٢٠٠٨الحكـــم بتـــاريخ  َ ُ

ًوتعـمــيم األســـهم ، إـلــى دعـــوة الجمعـيــة العمومـيــة غـيــر العادـيــة التخـــاذ ـقــرار بشـــأن تصـــفية الشـــركة المشـــتركة وفـقــا 
ورغم أن هـذا الخـالف الواقـع بـين أشـخاص والتزامـات بـين أطرافـه بموجـب عقـد سـابق علـى  " .. للقانون المصري

ًالتأســيس لــيس مــن شــأنه أن يســري فــي حــق الشــركة الطاعنــة ، ألنهــا لــم تكــن طرفــا فيــه ، فضــال عــن أنهــا مــن  ً
يـذوب أشخاصـها فـي شركات األمـوال التـي تسـتقل بشخصـيتها االعتباريـة وذمتهـا الماليـة عـن المسـاهمين فيهـا ، و

الشــخص االعتـبـاري الجدـيـد ، ويخضــع الجمـيـع لنظــام الشــركة المســاهمة وأحكاـمـه الـتـي تحــددها الـقـوانين المصــرية 
والتي تعتبر من النظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه قد خلط بين ذلك الخالف القائم حول عقد شـركة مشـتركة 

الشركاء ينشئ التزامات شخصية ، خلـط الحكـم المطعـون فيـه  ، وهو خالف بين ١٩٩٧ٕالموقع في مارس وابريل 
بين ذلك ، وبين الشركة الطاعنة وذمتها المالية التي ال شأن لها بالتزامـات الشـركاء السـابقة علـى تأسـيس الشـركة 
، والتـــي ال يســـري فـــي شـــأنها ذلـــك االتفـــاق المشـــترك ، وال تلتـــزم إال بعقـــد تأسيســـها الموثـــق فـــي مصـــر ونظامهـــا 

 بشــأن الشــركات المســاهمة وقــانون ســوق ١٥٩/٨١اســي الصــادر بشــأن قــرار التــرخيص وأحكــام القــانون رقــم األس
دون غيرها ، وال شأن للشركة الطاعنة بما تسفر عنـه نتـائج الخالفـات الشخصـية .. المال ومواد النظام األساسي 

 شراء أسهم اآلخر وال تلتزم بتنفيذها ، وال السابقة على تأسيسها أو حتى التزاماتهم المتبادلة أو أحقية كل منها في
ًتســري ـفــي حقـهــا ، وال تســـري تـلــك األحـكــام عـلــى حياتـهــا ، وال تخضـــع إال وفـقــا لنظامـهــا األساســـي الـقــائم وأحـكــام 

ًالقوانين المصرية القائمة التي تمثل نظاما محكما متعلقا بالنظام العام  ً ً. 
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 ، والخــالف الواقــع ١٩٩٧ المؤسســين فــي مــارس ويوليــو واتفــاق الشــركة المشــتركة الموقــع فــي الخــارج بــين .٢
بشـــأنه ، وانتهـــاؤه ، أو صـــدور حكـــم تحكـــيم بشـــأن ذـلــك الخـــالف ، يختـلــف عـــن أي خـــالف يـقــع ـبــين المســـاهمين 
والشـــركة الطاعـنــة ، إذ أن عـقــد التأســـيس الموـثــق والنظـــام األساســـي وأحـكــام الـقــرار الـمــرخص بتأسيســـها والـقــوانين 

ا تملـك سـلطة إصـدار القـرارات لحسـم أي خـالف ألن مثـل هـذه الخالفـات تصـدر بشـأنها المصرية وسـلطة أجهزتهـ
ونظامهــــا األساســــي وحــــق الطعــــن فيهــــا .. قــــرارات مجلــــس اإلدارة ، والجمعيــــة العامــــة ، ورقابــــة الجهــــة اإلداريــــة 

 نظامهــا حـتـى حــل الشــركة ذاتهــا وـقـرار وتصــفيتها وتعـيـين المصــفي ـفـي الحــاالت الـتـي تتحـقـق وـفـق.. للمســاهمين 
 .األساسي والقانون 

 خلــط بــين عقــد االتفــاق الســابق علــى التأســيسّولهــذا فلقــد وقــع الحكــم المطعــون فيــه فــي خطــأ بــين عنــدما  .٣
الموقع في الخارج ، الذي صدر بشأنه حكم التحكيم في الخارج ، وألزم نفسـه بأحكامـه ، والتـزم بـه ونفـذه فـي حـق 

ُ ، ورخـص بتأسيسـها ١٩٩٧ا الذي انعقد في القـاهرة ووثـق فـي نـوفمبر الشركة الطاعنة وحياتها وبين عقد تأسيسه
ًوفقــا ـلــه وصــدر نظامـهــا األساســـي واإلقــرار بخضـــوعها لـهــا وحــدها ، الخـــتالف طبيـعــة وموضــوع والتزاـمــات عـقــد 

 ونظامهــــا األساســــي ١٢/١١/١٩٩٧ وعقــــد تأســــيس الشــــركة الطاعنــــة فــــي ١٩٩٧الشــــركة المشــــتركة فــــي إبريــــل 
ًة الســـائدة والـتــي تلزمهـــا وتـلــزم المســـاهمين جميعـــا بنظامهـــا األساســـي والنظـــام الـقــانوني لحياتهـــا والـقــوانين المصـــري

 ٕوادارتها وحلها 

 ، وأن انتهــتـبـل أن مــا حصــله الحكــم المطعــون فـيـه أن حكــم التحكــيم قضــى باعتـبـار الشــركة المشــتركة ـقـد  .٤
ـمـا رـكـن إليـه الحـكـم المطعـون فـيـه ـفـي ذلـك ســبب مـن أســباب االنقضـاء ، وأن ذـلـك يســتتبع تصـفية أموالـهـا ، وهـو 

قضــاءه بتعـيـين مصــفي عـلـى أمــوال الشــركة لتصــفيتها ، هــذا الـقـول غـيـر صــحيح وخطــأ ـفـي الـقـانون ، إذ أن حكــم 
ً بحلها أو تصفيتها ، ألنها لم تكن طرفـا فـي خصـومة التحكـيم ، ولـم يشـر الشركة الطاعنةالتحكيم لم يقضي ضد 

ســي ، وال عقــد تأسيســها وال أحكــام الـقـوانين المصــرية الواجــب ســريانها ، ومــدة الحكــم المطعــون فيــه لنظامهــا األسا
ًحياتها ونشاطها قائما ، لكنه وقف عند حكم التحكيم ، التي لـم تكـن طرفـا فيـه ، وال فـي مشـارطة التحكـيم ذاتهـا ،  ً

 لالتـفـاق ـبـين ٍ وهـو ـتـال١٢/١١/١٩٩٧إذ كـان ـقـد ـتـم تأسيسـها بصــدور الـتـرخيص بالنظــام األساسـي المنشــور ـفـي 
ٕالمساهمين ومعدال في كثير من نصوص اتفاق الشركة المشتركة الموقع في مارس وابريل  ً١٩٩٧.  

كما أنه ليس من شأن حكم التحكيم الصادر بشأن الخالف حـول أحقيـة شـراء األسـهم ، بموجـب عقـد إبريـل  .٥
 كمـــا ال شـــأن ـلــه بالتزامـــات ُ ـبــين الشـــركاء ، أن ينـفــذ عـلــى الشـــركة الطاعـنــة حـتــى ـلــو تجـــاوز موضـــوعه ،١٩٩٧

وقــــوانين الشــــركات .. الشــــركة تجــــاه المســــاهمين أو المؤسســــين التــــي يحــــددها عقــــد التأســــيس والنظــــام األساســــي 
وهــي كلهــا أحـكـام متعلـقـة بالنظــام الـعـام تـلـزم الشــركة الطاعـنـة بتنفـيـذها .. وســوق المــال دون غيرهـمـا .. المســاهمة 

 .وحدها دون غيرها 

 الموقع في الخـارج فـي تـاريخ سـابق بين اتفاقية الشركاء بإنشاء شركة مشتركةعون فيه ٕواذ خلط الحكم المط
 مـــن االتـفــاق المشـــترك ، واعتـبــر ٢٠ًعـلــى تأســـيس الشـــركة الطاعـنــة واعتـبــر الشـــركة منتهـيــة وفـقــا ألحكـــام المـــادة 

ًفية وتبعا قضى  وأن ذلك من أسباب انقضائها وأنها في حالة تص٣١/١٢/٢٠٠٦الشركة المشتركة قد انتهت في 
.. بتعيــين مصــفي عليهــا ، خلــط بــين ذـلـك  وبــين عقــد تأســيس الشــركة الطاعنــة ونظامهــا األساســي ومــدة حياتهــا 
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ًوكيفيــة حلهــا أو تصـــفيتها ، ســواء ـمــن حيــث الســلطة المخوـلــة لهــا ، أو ـمــن حيــث أســباب الحـــل ، وفقــا لنظامـهــا 
ٕ وحياتهـا وادارتهـا وحلهـا ، ألن ذلـك كلـه نظـام قـانوني األساسي وعقد التأسيس للقـوانين السـارية ، مـن حيـث مـدتها

ٕمتكامـــل ـلــم يعـــد متروكـــا إلرادة الشـــركاء وانمـــا يتوـقــف عـلــى إرادة المشـــرع وحـــده بنصـــوص آمـــرة تســـري ـفــي شـــأن  ً
الشــركات المســاهمة ، التــي تســتقل شخصــيتها عــن المؤسســين والمســاهمين فيهــا كمــا تســتقل بــذمتها الماليــة عــن 

 .ا استقر عليه قضاء النقض الشركاء فيها وهو م
ْـ على سبيل المثال الطعنين رقمي    ـ٢٠٠٥ مايو ٨جلسة .  ق٤٠٣٩/٧٤ ، ٤٠٧٤ْ

ٕواذ كان ما تقدم وكان هذا الخطأ في فهم واقـع الـدعوى ، قـد أوقـع الحكـم المطعـون فيـه فـي مخالفـة القـانون 
الثالث األمر الذي يتعين معه نقض الحكم ْوالخطأ في تطبيقه على نحو ما تقدم ، وما تفرضه في السببين الثاني 

 .المطعون فيه 
 :الخطأ في تطبيق القانون : السبب الثاني 

بتعيـين المصـفي صـاحب الـدور وحـدد مهمتـه بمنطوقـة باسـتالم : " أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى 
وتصــــفية .. داتهــــا ، واســــتالم موجو" شــــركة مســــاهمة مصــــرية " أمــــوال الشــــركة الطاعـنـــة هنكــــل للتقنـيـــات مصــــر 

 . حتى يقدم المصفي تقريره بالتصفية ٦/٣/٢٠١٠وتحديد جلسة .. وتوزيعه على الشركاء .. منقوالتها وأموالها 
 :ْوهذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه من وجهين 

 : الوجه األول 
 ١٩٩٧مــارس عــام اعتبــر الحكــم المطعــون فيــه أن الشــركة المشــتركة ، المشــار إليهــا فــي االتفــاق ، 

ًشركة مساهمة مصـرية مـع أنهـا لـم تكـن قـد نشـأت بعـد ، كمـا اعتبرهـا كـذلك أنهـا قـد انتهـت اسـتنادا إلـى مـا 
 ، ٢٨/٢/٢٠٠٨ غرفــة بــاريس بتــاريخ ١٤٧٩١تضــمنه حكــم التحكــيم الصــادر فــي الــدعوى التحكيميــة رقــم 

ـ المطعـون ضـدها األولـى ـ حلهـا وأن االنتهاء سبب من أسباب انقضـاء الشـركة وأن طلـب الشـركة المدعيـة 
 .ًوتصفية أموالها قائما على سند صحيح من الواقع والقانون ولهذا قضى بتعيين المصفي عليها .. 

 :وهذا الذي استند إليه الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن 
ًذلــك أن الشــركة الطاعنــة ـلــم تكــن طرفــا فــي اـلــدعوى التحكيميــة ، وتبعــا ، فــإن ـمــا صــدر عــن ح .١ ـكــم ً

التحكيم ـ على فرض صحته ـ ال يعتبر حجـة عليهـا فـي القـانون ، وال يـؤدي ذلـك إلـى اعتبـار أن حياتهـا قـد 
إذ أن حكــم التحكــيم المقــدم بحافظــة الشــركة المدعيــة ـ .. ًانتهــت أو أن ذلــك ســببا مــن أســباب انقضــائها 

ْفـاق المبـرم بـين الطـرفين ً صـادر بشـأن الشـركة المشـتركة وفقـا لالت٩/١٢/٢٠٠٩المطعـون ضـدها ـ بجلسـة 
ً والمحدد مدته بخمس سنوات وفقا للبند العشرين وال شأن له بالشركة الطاعنة به ، كما ٨/٤/١٩٩٧بتاريخ 

ً طبقـا شـركة هنكـل تضـامن محـدودة األسـهم شـركة أجنبيـة" وهمـا ْأن حكم التحكـيم صـدر بـين طرفـي النـزاع 
 شــركة ســعودية ذات مجموعــة بنــوي التجاريــة والصــناعيةوبــين لقــوانين جمهوريــة ألمانيــا ومقرهــا دوزـلـدروف 

 " مسـاهمة مصـرية" شـركة هنكـل للتقنيـات مصـر مسئولية محدودة سعودية ، وال شأن له بالشـركة الطاعنـة 
 محافظـــة الجـيــزة ، وال حجـيــة لـمــا ورد ١٥٣٠والتــي لـهــا شخصـــيتها االعتبارـيــة المســـتقلة ســـجل تجــاري رـقــم 

ًفي شأنها كما ال ينفذ في حقهـا ولـيس لهـا شـأن بهـذا النـزاع مطلقـا وال يسـري بحكم التحكيم عليها وال يسري 
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في حقها إذ تعتبر من الغيـر بالنسـبة لـه ، حسـبما هـو ثابـت مـن إعـالن الشـركة المدعيـة ـ المطعـون ضـدها 
ْاألوـلـى ـ لحكــم التحكــيم ذاتــه إـلـى طرفــي النــزاع ، ومــن ثــم فــإن قــول الحكــم أن الشــركة المشــتركة مســاهمة 

ًصرية قد انتهت وفقا لحكـم التحكـيم واالعتـداد بـذلك فـي مـدونات أسـباب الحكـم المطعـون فيـه قـول خـاطئ م
 .في القانون 

  حافظة ـ٥ـ مستندات الشركة المدعية ـ المطعون ضدها األولى ـ المستند رقم 

وعه إذ أن النــزاع التحكيمــي كــان موضــ..  ـلـه بالشــركة الطاعنــة نكــذلك فــإن موضــوع التحكــيم ال شــأ .٢
موضـوع هـذا التحكـيم هـو  " ٥ رقـم ٩ملخـص الوقـائع ص" حسبما هو ثابت من مدونات حكم التحكيم ذاته 

 تبـدأ مـدة الشـركة المشـتركة ٢ رقـم٧ً، وهـو العقـد المشـار إليـه تفصـيال فـي ص " فقط عقـد الشـركة المشـتركة
المـــدعي فـــي ت  ، وأن طلبـــا٣١/١٢/٢٠٠٦مـــن ـتــاريخ تســـجيل الشـــركة فـــي الســـجل التجـــاري وتنتهـــي ـفــي 

ٕ ، وانهــاء العالقــة بينهمــا فــي الشــركة المشــتركة             التحكــيم ممارســة حقــه فــي شــراء جميــع أســهم المــدعي عليــه
 ، وال شأن لكل ذلك بالشركة الطاعنة إذ أنها التزامـات بـين ١٩٩٧ًوفقا لنصوص عقد االتفاق مارس إبريل 

ْطرفي عقد الشركة المشتركة ، وطرفي التحكـيم دو ن غيرهـا ، ولـيس مـن شـأن اإلخـالل أن يـؤثر علـى حيـاة ْ
 .الشركة الطالبة 

ٕأن حـكــم التحـكــيم ـفــي منطوـقــة ـلــم يقضـــي بحـــل الشـــركة الطاعـنــة ، وال يمـلــك ذـلــك قانوـنــا ، واال كـــان  .٣ ً
ًباطال بطالنا مطلقا لخروجه عن مشارطة التحكيم ذاتها ، إذ ورد به فـي الحكـم  ً  فسـر ١١ رقـم رأي المحكـم"ً

 واعتبـــر الشـــركة ٢١ ، ٢٠ ، البنـــود ١٩٩٧الشـــركة المشـــتركة المبـــرم فـــي مـــارس إبريـــل يوليـــو بنـــود عقـــد 
ْ وأحقيــة كــل مــن الطــرفين فــي شــراء األســهم وتحديــد القيمــة فحالــة ٣١/١٢/٢٠٠٦المشــتركة قــد انتهــت فــي 

خـالف  ما رآه المحكم مـن ال٣٢ ص١٢وأنه في مدونات حكم التحكيم رقم .. االتفاق أو حالة عدم االتفاق 
ولـيس مـن بينهمـا الشـركة ْالقائم حول قيمة السهم واالتفاق على شراءه وبناء عليه طلب إلى طرفي النـزاع ، 

 للقـانون المصـريً التخـاذ قـرار بتصـفية الشـركة طبقـا دعوة الجمعية العامةْ ، رأى أنه على الطرفين الطاعنة
ً ، وال يعتـبــر ذـلــك ـقــرارا أو حكمـــا ٣٢ ص٥البـنــد رـقــم..  ية الشـــركة الطاعـنــة هنكـــل للتقنـيــات مصـــر بتصـــف" ً

يخضـــع لنظـــام قـــانوني وليســـت إلرادة المســـاهمين أو الشـــركاء إال فـــي " بحســـبانها شـــركة مســـاهمة مصـــرية 
جمعيتهم العامـة ، وكـان يسـع أي منهمـا طلـب دعـوة الجمعيـة العامـة لالنعقـاد التخـاذ قرارهـا بشـأن التصـفية 

 .ًوفقا للقانون المصري 

  حافظة مستندات ـ٥مستند رقم .. واإلعالن .. ريس ـ حكم تحكيم با
 والواجب سريانه على الشـركة ١٥٩/١٩٨١أن قانون الشركات المصري بشأن الشركات المساهمة رقم  -٤

يكـون العقـد االبتـدائي : "  منـه علـى أنـه ٩الطاعنة ، ونظامهـا األساسـي وعقـد تأسيسـها ، بـنص فـي المـادة 
ًطبـقـا للنـمـوذج اـلـذي يصــدره اـلـوزير المخــتص ، وال يجــوز أن يتضــمن العـقـد للشــركة اـلـذي يبرـمـه المؤسســون 

أو أيــة شــروط أخــرى يــنص علــى ســريانها علــى .. أيــة شــروط تعفــي المؤسســين أو بعضــهم مــن المســئولية 
 بعــد إنشــائها مــا لــم تنــدرج فــي عقــد التأســيس أو النظــام األساســي لــه فــي عقــد التأســيس أو النظــام الشــركة

 " .األساسي 



 ١٣٤

ًد ـنـص النظــام األساســي عـلـى أن ـمـدة الشــركة الطاعنـة خـمـس وعشــرون عاـمـا ـمـن ـتـاريخ القـيـد ـفـي وقـ
 وليســت كمــا ورد باالتفــاق المشــترك ١٤/١١/٢٠٢٢ حتــى ١٥/١١/١٩٩٧الســجل التجــاري الحاصــل فــي 

 ـمـــن ٦١والمـــادة ..  ـمـــن قـــانون الشـــركات المســــاهمة ١٢٩كـمـــا أن المـــادة  .. ٣١/١٢/٢٠٠٦تنتهـــي فـــي 
وان قـــرار الحــــل أو .. إذا بلـغـــت خســـائرها لنصـــف رأس الـمـــال المصـــدر  عـلـــى حـــل الشـــركة النظـــام تـــنص

وأن قرارات الجمعيـة العامـة ملزمـة .. بيد الجمعية العامة غير العادية وحدها التصفية ـ قبل موعد انتهائها ـ 
أن علـى مجلـس و..  مـن القـانون ٧١ أو الغـائبين أو المعترضـين المـادة لجميع المساهمين الحاضرين مـنهم

 ٧١ ، ٦٩وأن قراراتها يمكن الطعن عليهـا بـالبطالن المـواد .. إدارة الشركة المساهمة تنفيذ قرارات الجمعية 
 من القانون ، وهي قواعد آمرة ، ولم يصدر بشأن الشـركة الطاعنـة قـرار مـن الجمعيـة العموميـة غيـر ٧٦، 

يــة للشــركة الطاعنــة فــي كــل مــرة اســتمرار حياتهــا العاديــة بالحــل وال بالتصــفية ، بــل أكــدت الجمعيــة العموم
 .ًوبقاء نشاطها ناجحا 

ً تنفـيــذا ألحكـــام ـقــانون ٥/١٠/١٩٩٧كـــذلك ـفــإن عقـــد تأســـيس الشـــركة الطاعـنــة الموـثــق بالـقــاهرة ـفــي  .٦
ًالشــركات المســاهمة والقــوانين الســارية حســبما وردت اإلشــارة إلــى ذلــك تفصــيال فــي التمهيــد وكــذلك النظــام 

ٍ ، وهو تـال لالتفاقيـة ، قـد حـدد مـدة ١٢/١١/١٩٩٧ة الصادر بشأنه ترخيص التأسيس في األساسي للشرك
 ٢٠٢٢/ ١٤/١١ وينتهــي ـفـي ١٥/١١/١٩٩٧ً ســنة ـبـدءا مــن القـيـد ـفـي الســجل التجــاري ـفـي ٢٥الشــركة ـبــ 

ج على اختصاصها وحدها بإطالة أمد الشركة ٤٧نص المادة ) الباب الخامس ( وفي باب الجمعية العامة 
حلـهـا قـبـل موعــدها ، إذا بلـغـت خســائر الشــركة نصــف رأس الـمـال المصــدر ، وأـنـه ـفـي ـبـاب حــل الشــركة أو 

 عـلــى أن الحـــل ـفــي حاـلــة خســـارة نصـــف مـــال رأس المـــال قـبــل ٦١وتصـــفيتها الـبــاب الســـابع نصـــت المـــادة 
وآمـرة تتعلـق إال إذا قررت الجمعية العامة غير العادية ذلك وهي كلها أحكام ملزمـة .. انقضاء أمدها أجلها 

 .ًبالنظام العام ، تحقيقا لمصالح اقتصادية واجتماعية للبالد 

  ـ ترخيص التأسيس والنظام ـ٦ـ حافظة مستندات الشركة المدعية ـ المستند رقم 

ًولهــذا فإنــه وفقــا للقــانون المصــري فــإن الحــل والتصــفية وتعيــين مصــفي يظــل قانونــا مــن اختصــاص  ً
ًوهــي قواعــد آمــرة وفقــا لمــا  .. االت التــي حــددها القــانون والنظــام األساســيالجمعيــة العامــة للشــركة فــي الحــ

ٕواذ اعتبــر الحكــم المطـعــون فيــه أن الشــركة الطاعـنــة قــد انتهــت شخصـــيتها .. اســتقر عليــه قضــاء اـلــنقض 
 ٣١/١٢/٢٠٠٦ ـفـي مسـاهمة مصــرية قـد انتـهـتاالعتباريـة لمجــرد قـول حـكـم التحكـيم أن الشــركة المشــتركة 

ً مـــن عـقــد الشـــركة المشـــتركة ، وـلــم تكـــن الشـــركة الطاعـنــة طرـفــا فـيــه ، وـلــم تكـــن ـقــد ٢٠بـنــد ًعمـــال ـبــنص ال
ْتأسست بعد بل أن أحكامها تخـالف ذلـك ، وأن علـى الطـرفين دعـوة الجمعيـة لالنعقـاد التخـاذ قـرار بتصـفية 

ًالشـركة طبقـا للـقـانون المصـري واعتـبـر الحكـم المطعـون فـيـه تبعـا ـلـذلك أن الشـركة  فـي حاـلـة ت صـفية ، ـفـإن ً
 .ذلك خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم 

 : للخطأ في تطبيق القانون " أما الوجه اآلخر 
فلقد اعتبر الحكم المطعون فيه ، اسـتحالة تنفيـذ دعـوة الجمعيـة العموميـة وتحديـد قواعـد التصـفية مـن 

 من النظـام ٦٢ًساهمين عمال بنص المادة الجمعية العامة للشركة الطاعنة ، وأن الخالف قد احتدم بين الم



 ١٣٥

ًاألساسي للشركة ، ولهذا اعتبر ذلك سببا لقضـائه بتعيـين مصـفي لتصـفية الشـركة ، وهـذا الـذي قالـه الحكـم 
ًخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الشركة الطاعنة فضال عـن أنهـا ليسـت ملزمـة بتنفيـذ حكـم التحكـيم ألنهـا 

ٕلم تكن طرفا فيه وانمـا كـان رأ ْي المحكـم توجيـه طرفـي النـزاع بـدعوة الجمعيـة التخـاذ قـرار بشـأن التصـفية ، ً
ْوال يعتبر الحكم حجـة عليهـا واال كانـت بـادرت بـالطعن عليـه بـالبطالن لهـذا لـم تعلـن بـه وانمـا أعلـن طرفـي  ٕ ُٕ
النزاع التحكيمـي ، وقـد اسـتقر قضـاء الـنقض علـى اسـتقالل شخصـية الشـركة عـن شخصـيه مـن يمثلهـا وأن 

 . . ق٤٤٢/٤٥ ، ١٧/١١/١٩٩٦ جلسة ٢٤٣٩/٦٥ًجة ال تثبت إال لمن كان طرفا في الخصومة الح
ًفضــال عــن ذـلـك ـفـإن دعــوة الجمعـيـة العامــة للشــركات المســاهمة ممكـنـة وجــائزة ـبـل أحياـنـا الزمــة وفـقـا  ً ً
لنصــــوص الـقـــانون والنظــــام األساســــي حـتـــى وـلـــو احـتـــدم الخــــالف ـبـــين المســــاهمين إذ أن نصــــوص ـقـــانون 

ت المســــاهمة ، والالئحــــة التنفيذـيـــة ، ونظــــام األساســــي للشــــركة تخــــول ـلـــرئيس مجـلـــس اإلدارة دعــــوة الشـــركا
أو عــدد .. وللجهــة اإلدارـيـة دعــوة الجمعـيـة عـنـد الخــالف .. ولمراـقـب الحســابات دعــوة الجمعـيـة .. الجمعـيـة 

ه خطـــأ فـــي ً مـــن النظـــام األساســـي ، وتبعـــا ـلــذلك فإـنــ٤٢مـــن األســـهم المـــادة % ٥مـــن المســـاهمين يملكـــون 
الـقـانون ـمـا قاـلـه الحـكـم المطـعـون فـيـه أن هـنـاك اســتحالة لعـقـد الجمعـيـة العاـمـة ـبـل أن الشــركة المدعـيـة ذاتهــا 

كذلك فإن قرارات الشركة الطاعنة تصدر من الجمعيـة .. يسعها ذلك لكن القرار في النهاية للجمعية العامة 
ًويكــــون االجتمــــاع صــــحيحا ، .. مــــال مــــن رأس ال% ٥٠العامــــة بأغلبيــــة الحاضــــرين ونســــبة ال تقــــل عــــن 

وبأغلبية ثلثـي الحاضـرين فـي االجتمـاع حتـى فـي حالـة الحـل واحتـدام الخـالف بـين المسـاهمين ، وهـو أمـر 
ًممـكـن وجــائز قانوـنـا ، ولـهـذا ـفـإن الـقـول باحـتـدام الخــالف وتعــذر صــدور ـقـرار ـبـين المســاهمين ـفـي الجمعـيـة 

  .العامة بقول غير صحيح وتخالف أحكام القانون
ولهــذا فــإن قاـلـة الحكــم اســتحالة عـقـد جمعيــة عامــة للشــركة الطاعنــة ، واســتحالة صــدور قــرار بتعيــين 

 .مصفي خطأ في تنفيذ القانون ومخالف للنظام األساسي للشركة الطاعنة مما يتعين معه نقض الحكم 
 :واإلخالل بحق الدفاع .. وقصور التسبيب .. فساد االستدالل : السبب الثالث 

ًن الحكم المطعون فيه قد قامت أسبابه استنادا إلـى أن الشـركة المشـتركة قـد انتهـت ، وأنهـا  فـي حالـة ذلك أ
تصــفية ، ولهــذا لــم يــرفض الحكــم طلبــات الشــركة المدعيــة ـ المطعــون ضــدها األولــى ـ بحــل الشــركة الطاعنــة 

إلتمـام أعمـال التصـفية وهـو وتصفيتها ، وقضى الحكم المطعون فيه بتعيين مصفي على الشـركة وحـدد مأموريتـه 
 .والتصفية وتعيين مصفي .. قضاء بالتصفية ومنهي للخصومة في طلب الحل 

ًهذه األسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه اعتمادا على ما استخلصه من حكـم التحكـيم الصـادر فـي  .١
تى ولـو كـان أحـدهما أو كليهمـا مـن ْالمنازعة التحكمية وكان التحكيم بين طرفين ليس بينهما الشركة الطاعنة ، ح

المؤسسين أو الشركاء فيها ، وكان التحكيم قد وقع بشأن الخالف حول عقد الشركة المشتركة بينهما السابق على 
تأسيس الشركة ، وااللتزامات المتبادلـة بـين طرفيـه ، فهـو نـزاع تحـدد موضـوعه بموضـوع االتفـاق المشـترك ذاتـه ، 

الطاعنــة ، ولــيس مــن شــأن حكــم التحكــيم مهمــا كــان منطوقــة أن يــؤثر علــى حيــاة الســابق علــى تأســيس الشــركة 
ًالشركة الطاعنة بحكم التحكيم كما ال يجوز أن يعد سببا العتبارها في حال تصفية وسند للقضـاء بتعيـين مصـفي 

ٍتدالل فاسد ، ولهذا كان الحكم المطعون فيه ، وقد اتخذ من حكم التحكيم ، قوام قضائه وسنده ، ينطوي على اس ٍ 



 ١٣٦

 .ال يؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها 
ًوـقـد أدى ذـلـك أيضــا إـلـى قصــور التســبيب ، إذ كــان ذـلـك الســبب هــو الســبب الوحيــد اـلـذي قــام علـيـه قضــاء  .٢

الحكم المطعون فيه ، إذ أن الشركة الطاعنة ، وهي شـركة مسـاهمة مصـرية ، نشـأت بموجـب عقـد تأسـيس مـؤرخ 
اهرة ، وصـــدر بشـــأنها تـــرخيص بالتأســـيس مـــن الجهـــة اإلداريـــة المختصـــة بتـــاريخ  موثـــق بالقـــ٥/١٠/١٩٩٧فـــي 
 ، ونشر النظام األساسي ، وجمعت التشريعات المصرية بشأن قانون الشركات المساهمة وقانون ١٢/١١/١٩٩٧

 ، ونشــــاطها ، اســـوق المـــال كيفـيـــة تـــداول األســـهم ، ونظــــام الشـــركة األساســـي هــــي الدســـتور الـــذي يحـكـــم حياتهـــ
بخمســة ) ٥(ُتصــادها ، وـلـم يشــر الحكــم المطعــون فـيـه إـلـى أي منهــا وهــي الـتـي تحــدد مــدة حـيـاة الشــركة المــادة واق

ٕوعشرين سنة ، وادارة الشركة بمجلس إدارتها ، وجمعيتها العامة ، وكيفية دعوتها وانعقادهـا ، وسـلطتها فـي الحـل 
 ١٢٩ بعــدها ـفـي النظــام ، والمــواد ومــا ٦١اد والتصــفية وحــاالت ذـلـك ، وســلطة الجهــة اإلدارـيـة عـنـد الخــالف المــو

مــن قــانون الشــركات ، وفــض الخــالف بــين المســاهمين وقــرارات الجمعيــة العامــة الملزمــة للجميــع ، ألن الشــركات 
ًالمساهمة بحسبانها من شركات األمـوال لهـا نظامهـا القـانوني المحكـم الـذي تخضـع لـه وهـي إرادة المشـرع ، بعيـدا 

فيـهـــا أو مصــــالحهم الخاصــــة أو خالـفـــاتهم ، إال تحــــت ـلـــواء داخــــل الجمعـيـــة العاـمـــة ذاتهــــا عــــن إرادة المســــاهمين 
 .والقرارات  التي تصدر بشأنها ، وهي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام ال يجوز مخالفتها 

ٕواذ وردت أسباب الحكـم بعيـده عـن كـل هـذه النصـوص واألحكـام اآلمـرة ، ولـم تشـر فـي مـدونات حكمهـا إال 
كــم تحكــيم صــدر عــن محكــم ـفـرد ـفـي ـنـزاع بعـيـد عــن دســتور الشــركة الطاعـنـة اـلـذي يحكــم حياتهــا وميالدهــا إـلـى ح

ًومــدوناتها ، وال يســري ـفـي حقهــا ، واعتبرـتـه منهـيـا لحياتهــا عـلـى خــالف كــل األحكــام والقواعــد القانونـيـة المقــررة ، 
 .ما يتعين معه نقضه فصدرت أسبابه قاصرة ال تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها بمنطوقة م

بل وزيادة على ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدوناته إلـى وقـائع الـدعوى وعنـد بيـان دفـاع  .٣
ًأطــراف الخصــومة ، فعـلـى حــين أشــار إـلـى دـفـاع الشــركة المدعـيـة تفصــيال ، حـتـى طـلـب اإلحاـلـة إـلـى داـئـرة أخــرى 

ُيهـا ـ الطاعنـة ـ لـم يشـر الحكـم المطعـون فيـه فـي مدوناتـه إلـى والـرد عليهـا ، فـإن مـذكرة دفـاع الشـركة المـدعي عل
ماهـيـة هــذا اـلـدفاع وبياـنـه ، وـلـو بكلمــة واحــدة ، وكــان دـفـاع الشــركة ـقـد بســط ـفـي أحــدى عشــر صــفحة كامـلـة لـلـرد 

ًوتصفية وتعيـين مصـفى ، طالبـا رفضـها النعـدام األسـاس القـانوني لهـا ، ومخالفـة موضـوعها .. على طلب الحل 
الـقـانون والنظــام األساســي ، وأن حـكـم التحـكـيم المشــار إلـيـه ـلـم ينتـهـي إـلـى حــل الشــركة أو تصــفيتها ، وـلـو ألحـكـام 

 .ّكان الحكم المطعون فيه قد فحص ذلك وأحاط به ورد عليه لتغير وجه الرأي في الدعوى 
  ـ٨ـ مذكرة دفاع الشركة الطاعنة أمام المحكمة االقتصادية مستند رقم 

ًلحكــم المطعــون فيــه ، فضــال عــن القصــور ـفـي التســبيب وفســاد االســتدالل ، فلقــد وـقـع فــي ولهــذا فلـقـد وقــع ا
ًعيب ثالث تمثل في إخالله بحق دفاع الشركة الطاعنة إخالال بينا مما يتعين معه نقض الحكم  ً. 

 ًفي طلب القضاء موضوعا برفض الدعوى: ًثانيا 
 المحكمــة االقتصــادية االســتئنافية ، وهــي أول ٕواذ كــان مــا تقــدم  وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر عــن

ًدرجــة مــن درجــات التقاضــي وكــان منهيــا للخصــومة ، ومــأمور فيــه بالنفــاذ المعجــل وبغيــر كفاـلـة ، وكانــت الهيئــة 
 مــن ـقـانون ١٢ًالمــوقرة تخــتص ـبـالحكم ـفـي موضــوع اـلـدعوى حـتـى وـلـو كــان الطعــن ألول مــرة عمــال ـبـنص المــادة 
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 ، وكاـنـت طلـبـات الشـركة المدعـيـة والشــركة المتدخلـة ، المطـعـون ضــدها ، ١٢٠/٢٠٠٨المحـاكم االقتصــادية رقـم 
 وتصـــفيتها ، حـــل الشـــركة الطاعـنــةوهمـــا شـــركتان أجنبيـتــان نشـــاطهما بالخـــارج ،  ـقــد طلـبــا ـفــي صـــحيفة اـلــدعوى 

ن  وهي شركة مساهمة مصرية ، وكانت األسباب التي تقوم عليها طلبـات المـدعي ـ المطعـووتعيين مصفي عليها
ســتند إلــى اتفــاق ســابق علــى تأســيس الشــركة الطاعنــة وبمــا ترتبــه مــن التزامــات شخصــية بينهمــا ، لــم تضــده ـ  

ًيتضـــمنها عقـــد تأســـيس الشـــركة الطاعـنــة ، وكـــان عقـــد تأســـيس الشـــركة الطاعـنــة ونظامهـــا وقوانينهـــا تمنـــع قانونـــا 
ت أحكـام القـوانين القائمـة ونظـام الشـركة االستناد إلى شروط سابقة على التأسيس ما لم تنـدرج فـي نظامهـا ، وكانـ

ًاألساســـي وعقـــد تأسيســـها يمثـــل نظامـــا قانونيـــا محكمـــا ومتكـــامال وهـــي وحـــدها الواجبـــة اإلتبـــاع ، وأن  ً ُ ّالحـــل أو " ً
ًممكـنـا فـي حاـلـة خســارة نصـف رأس الـمـال المصـدر ، وبموجــب ـقـرار مـن الجمعـيـة العامـة غـيـر العادـيـة " التصـفية 

ك  قبل انقضاء مدة حياة الشركة أو بعـدها ، وبنسـبة صـحة انعقـاد اجتمـاع الجمعيـة بنسـبة وحدها ، التي تملك ذل
وكـل .. ًمن رأس المال وبأغلبية ثلثي الحاضرين من تلك النسـبة عمـال بأحكـام القـانون والنظـام األساسـي %  ٥٠

دعوا الجمعيـة العامـة من أسهم الشـركة الطاعنـة أن يـ% ٥ذلك لم يحدث ، ويسع أي من المساهمين من حملة الـ 
ًلالنعقاد ، كما يسع مراقب الحسابات أو مجلـس اإلدارة أو الجهـة اإلداريـة المختصـة وفقـا ألحكـام القـانون والنظـام 
األساســي أن يــدعو الجمعيــة العامــة لالنعقــاد لتصــدر قرارهــا فــي هــذا الشــأن ، وأن قــرارات الجمعيــة العامــة ملزمــة 

لغـائبين والمعترضــين ، وأنـه يجــوز الطعـن عليـهـا أمـام القضــاء ليصـدر حكـمـه للكافـة ـمـن المسـاهمين الحاضــرين وا
" مســاهمة مصــرية  " ومنهــا الشــركة الطاعـنـةكــل ذـلـك نظــام ـقـانوني تخضــع ـلـه شــركات األمــوال .. واجــب التنفـيـذ 

وقـت والمسـاهمين فـي ذات ال.. ومصالح العاملين .. ًتحقيقا ألغراض اقتصادية واجتماعية تتصل بمصالح البالد 
وهو ما لم يتحقق سببه في الدعوى المقامـة مـن الشـركة األجنبيـة والتـي لـم ترفـع الـدعوى بصـفتها مسـاهمة كمـا .. 

ًأنهــا ـلـم تــدعي أو تثبــت خســارة نصــف رأســمال الشــركة ألنهــا تحقــق أرباحــا ناجحــة ، وأن المؤسســين والمســاهمين 
ًجميعا يخضعون ألحكام القوانين المصرية بحسبانها مساهما ف ي رأسمال الشـركة الطاعنـة ، التـي جعلـت مـن تلـك ً

ٕاألحكــام نظامــا قانونيــا محكمــا يســري فــي حيــاة الشــركة الطالبــة وادارتهــا ونشــاطها وتــداول أســهمها ونقــل ملكيتهــا  ً ً ً
وعلــى جمـيــع المســاهمين فيـهــا ، بــل والحـــل والتصـــفية وتحديــد حاالـتــه والســلطة المختصـــة بإصــدار تـلــك الـقــرارات 

 .والطعن عليها 
والتصــفية .. كــذلك فــإن طلــب الشــركة المدعيــة والمتدخلــة ، المطعــون ضــدهما ، يســتندان فــي طلــب الحــل 

وتعيين مصفي ، استندت إلى حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكمية مـن محكـم فـرد فـي نـزاع يتصـل بأحقيـة 
م ال يسـعف الشـركة المدعـيـة أي منهمـا فـي شـراء أسـهم اآلخـر ، ومهمـا انتهـى إلـيـه حكـم التحكـيم ، فـإن ذلـك الحكـ

والمتدخلة ـ المطعون ضدها ـ في طلبها الحل والتصفية ، وال يمكن االسـتناد إليـه فـي طلباتهمـا بـالنظر إلـى كونهـا 
ومنطــوق حكــم التحكــيم ذاتــه إذ يســع أي منهمــا .. وموضــوع النــزاع التحكيمــي .. بعـيـدة عــن أشــخاص الخصــومة 
.. ٕو اللجوء إلى الجهة اإلدارية لـدعوة الجمعيـة واصـدار قـرار بشـأن التصـفية أ.. دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد 

وألن ذـلــك كلـــه منـــاقض لعقـــد تأســـيس الشـــركة المـــدعي عليهـــا ، ومخـــالف لنظامهـــا األساســـي ، وألحكـــام القـــوانين 
 .ًالمصرية وال تحقق لهما طلباتهما ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى أصال 

 



 ١٣٨

 "ًمؤقتا " بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طلب عاجل : ًثالثا 
ًولمــا كــان مــا تقــدم وكــان الحكــم المطعــون فيــه ، راجــح الــنقض ، والقضــاء موضــوعا باإللغــاء ، بــإذن اهللا ،  •

وكــان مــا قضــى بــه الحكــم المطعــون فيــه مــن اعتبــار الشــركة فــي حالــة تصــفية وتعيــين مصــفي عليهــا وكــان هــذا 
شـمول بالنفـاذ المعجـل وبـال كفالـة ، وكـان المصـفي فـي سـبيل اسـتالم أمـوال الحكم منهـي للخصـومة فـي النـزاع وم

وبمــا " .. شــركة مســاهمة " الشــركة الطاعنــة وتصــفيتها وقســمته علــى الشــركاء حــال كونهــا مــن شــركات األمــوال 
ًمـــؤدى تنفيـــذ الحكـــم القضـــاء علـــى حيـــاة الشـــركة نهائيـــا ، وعلـــى نشـــاطها ، وهـــو نشـــاط صـــناعي هـــام ومتطـــور 

ًجيا ، كما يترتب على التصفية عدم الوفاء بالتزامـات الشـركة الطاعنـة فـي اإلنتـاج والتصـنيع وتعاقـداتها مـع تكنولو
ٕالشركات والبنوك في مصـر ، فضـال عـن تسـريح وانهـاء عمـل مـا يزيـد عـن خمسـين مـن أسـر للعـاملين وأبنـائهم ،  ً

ًرارا يتعــذر ـتـداركها فيـمـا ـلـو نـقـض الحكــم واجتماعـيـة ، ويرـتـب أضــ.. ًوهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدث آـثـارا اقتصــادية 
 ٦/٣/٢٠١٠ُبإذن اهللا ، وقضـى فـي موضـوع الـدعوى بـالرفض ، خاصـة وأن الحكـم المطعـون فيـه قـد حـدد جلسـة 

 .ليقدم المصفي تقريره عن التصفية 
ًلذلك فإن الطاعنين يلتمسان إلى الهيئة الموقرة إصدار األمر بوقف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه مؤقتـا  وحتـى ْ

 . مرافعات ٢٥١ًالفصل في الموضوع وذلك عمال بنص المادة 
 لذلـــــك

 :يلتمس الطاعنان الحكم 
 .ً قبول الطعن شكال :ًأوال 
  :وفي الموضوع : ًثانيا 

 .وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحتى الفصل في موضوع الطعن  .١

ض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضـدهما بالمصـروفات ًبنقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء موضوعا برف .٢
 .ْومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين 

 وألجل ،،
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 محكمة النقض

 الدائرة المدنية

 صحيفة طعن بالنقض 
 قضائية  لسنة   قيد برقم 

 مــــن الســــيد ٢٠٠٤/    /الموافــــق       يوم يالصحيفة قلم كتاب محكمة النقض فأودعت هذه  
ـز المحــامى المقـبـول للمرافـعـة أمــام محكمــة اـلـنقض/ ألســتاذا  بصــفته وكــيال عــن شــركة محمــد كمــال عـبـد العزـي

 الكــــــــــــائن يويمثلهــــــــــــا رئــــــــــــيس مجلــــــــــــس إدارتهــــــــــــا ومركــــــــــــز إدارتهــــــــــــا الرئيســــــــــــ................................
محمــــد كـمــــال عبــــد العزـيــــز / ألســـــتاذ ومحلهــــا المخـتــــار مكتــــب ا...............................................

  محافظــــــــــــــــــــــــة الـقـــــــــــــــــــــــاهرة– قســــــــــــــــــــــــم االزبكـيـــــــــــــــــــــــة – شــــــــــــــــــــــــارع رمســــــــــــــــــــــــيس ٥٩المحــــــــــــــــــــــــامى ـبـــــــــــــــــــــــالنقض 
....................………………………………………....... 

  "طاعنة ومستأنفة" 
 ضـــد

١- ............................................ 

٢- ...........................................  

٣- ...........................................  

٤- ............................................ 

 ........................................                والجميع يقيمون 
 "مطعون ضدهم  ومستأنف ضدهم "

 .باإلعالنومحضرو محكمة مصر الجديدة الجزئية هم المختصون  
 ٢٢/٩/٢٠٠٤بجلسـة  ) مـدنى٣٣الـدائرة (  الحكـم الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف القـاهرة  يًوذلك طعنا ف 

ــ قضـــائية ١١٩ لســـنة ... االســـتئناف رقـــم يفـــ ــهيذواـل  موضـــوع يفـــ: حكمـــت المحكمـــة :"  جـــرى منطوـق
 جنـيــه ماـئــهســـتأنف وألزمـــت المســـتأنف بصـــفته بالمصـــروفات ومبـلــغ االســـتئناف برفضـــه وتأيـيــد الحكـــم الم

 " .مقابل أتعاب المحاماة 
 ـفــي) ي ـمــدن٣٩اـلــدائرة (وـكــان حـكــم محكـمــة أول درجـــة ـقــد صـــدر ـمــن محكـمــة جـنــوب الـقــاهرة االبتدائـيــة   

 باعتبـار :  أوال: حكمت المحكمة : " وجرى منطوقه٢٠٠٢/ ٢٤/٤ بجلسة ١٩٩٨سنة ل... الدعوى رقم 
 مــا بــين طرفيــه لقطعــة ابتــدائي والمبــين بصــلب هــذا الحكــم بمثابــة عقــد بيــع ٢٨/١/١٩٩٧عقــد المــؤرخ ال
لزام المـــدعى عليـــه بصـــفته بتســـليم األرض محـــل إ بـــ:  ثانيـــا . المبينـــة بـــه وبصـــلب هـــذا الحكـــم  ألرضا

 يف وخمسة  المدعى عليه بصفته بالمصاربإلزام :  ثالثا .  المبينة بصلب هذا الحكم للمدعين التداعي



 ١٤١

 ". رفضت ما عدا ذلك من طلبات :  رابعا . وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 

 الوقائع 

نشـئت بقـرار  وزيـر االقتصـاد والتجـارة أشركة مسـاهمة مصـرية ) الطاعنة  (......................شركة   -١
) ١(: ي هــــــ   بــــــين خمــــــس شــــــركات عقاريــــــة١٩٨٠ لســــــنة ٥٣ رقــــــم يالخارجيــــــة والتعــــــاون االقتصــــــاد

.....................) ٤ (......................) ٣ (.......................) ٢ (................. 
وتحــدد غرضــها بالقيــام بمشــروعات التعميــر والتنميــة العقاريــة وقــد نشــر القــرار  . ..................) ٥(

 ألول مـن حافظــة الشـركة الطاعـنـة ١٥رـقـم مسـتند  ( ٢٩/٢/١٩٨٠ بـتـاريخ ٧بعـدد الوقـائع المصــرية رقـم 
  ) .١٥/١٠/١٩٩٨درجة لجلسة 

ربعـين ألفـا وخمسـمائة وثمانيـة وأ ثمانية عشر ٢ م١٨٥٤٨ر٤٠وعين النزاع قطعة أرض فضاء مساحتها  -٢
 ضــمن تقســيم ١٣٥ـمـن البلـوك " ى"ربعـين ديســمتر تـقـع ضـمن المنطـقـة المرـمـوز لهـا بحــرف أمتـرا مربـعـا و

 ١٣٥١ وتـم شـهره بـرقم ١٩٧٩ سـنة ١٨٦ كان قد صدر به قرار محـافظ القـاهرة رقـم يالذزهراء المعادى 
 العامـة المبـاني إلقامـةالمـذكورة " ى" جنوب القاهرة وقد نـص القـرار علـى تخصـيص المنطقـة ١٩٨٩سنة 
ند مسـت( والسـياحية والخـدمات الحكوميـة والتعليميـة الصحية والثقافية والترفيهيـة العامة تخدم األنشطة التي
 ١٩٩٠ لسـنة ٤٤وقد عدل قـرار التقسـيم السـالف بـالقرار رقـم  ) ٢٤/٩/٢٠٠٣ من حافظتنا لجلسة ١رقم 

 بتعــديل وتجزـئـة الشــطرين  الخــامس والســادس مــن التقســيم الـلـذين تقــع ١٢/٩/١٩٩٠ صــدر بـتـاريخ يذاـلـ
رة وقـد أورد  جنوب القاه١٩٩٣ لسنة ٢٧٧١فيهما ارض النزاع وتم تسجيله لصالح الشركة الطاعنة برقم 

 بــرقم هقومــمر مــن تــرقيم القطــع الــواردة فيــه ١٥ منــه تحــت رقــم ٢٧٠قطعــة ارض النــزاع بالصــحيفة رقــم 
  ) .٢٤/٩/٢٠٠٣ من حافظة الطاعنة لمحكمة االستئناف لجلسة ٢مستند رقم ( كدستر ٢٠٤٨

ً حرصا منه على ةلخاص واالعالية شأن تنظيم المعاهد ي الصادر ف١٩٧٠ لسنة ٥٢ٕواذ كان القانون رقم         
 ين يشـــترط ـفــأ مـنــه عـلــى ة الـمــادة الخامســـياالبتعــاد بالعملـيــة التعليمـيــة عـــن المضـــاربة واالتجـــار ـيــنص فــ

 العامــة أو مــن الوحــدات االقتصــادية ةخاص االعتباريــألشــن يكــون مــن اأ الخــاص العــاليصــاحب المعهــد 
نشـاء إيجـوز   القـانون والألحكـام وفقـا ةكلو مـن الجمعيـات المشـأ أو مـن النقابـات ةالتابعة للمؤسسات العامـ

 خــاص ، فـقـد التزـمـت الشــركة الطاعـنـة بعــدم التصــرف عــالي معهــد إنشــاءشــركة أو جمعـيـة بقصــد تمـلـك أو 
إلــي  التعليميــة ألغــراض تقــع ضــمن المنطقــة المخصصــة مــن التقســيم لالتــي ألراضــي مســاحة مــن اأيــة فــي

 .األفراد
ــيم  -٣  بنـــاء عـلــى طـلــب الجمعيـــة التقدميـــة للخـــدمات ١٩٩٣ لســـنة ١٥٧٠  رقـــمالعـــاليصـــدر قـــرار وزيـــر التعـل

بالمعـادى التـابع .....  العـاليبانشـاء المعهـد ١٩٩٣ سـنة ٣٩٦٧الثقافية والتعليمية بالمعـادى المشـهرة بـرقم 
ن يمـثــــل اـلــــدكتور أللجمعـيــــة التقدمـيــــة للخـــــدمات الثقافـيــــة والتعليمـيــــة ونصـــــت الـمــــادة الخامســـــة مـنــــه عـلــــى 

صــورة الـقـرار (الجمعيـة الـمـذكورة صــاحبة المعهـد  ) األول الحــاليالمطعـون ضــده  (.......................
كما صـدر قـرار وزارة ) ١٥/١٠/١٩٩٨ من حافظة الشركة الطاعنة ألول درجة لجلسة ٨مودعة تحت رقم 

 األولالمطعــــون ضــــده (..................../  بتعـيـــين اـلـــدكتور ١٩٩٦ لســــنة ١٧٧٩ رـقـــم العــــاليالتعـلـــيم 
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بالمعادى وفى الوقت نفسـه فـان سـيادته هـو رئـيس مجلـس .....  العاليالمعهد إدارة رئيسا لمجلس ) الحالي
 . الجمعية صاحبة المعهد وهى الجمعية التقدمية للخدمات الثقافية والتعليمية بالمعادىإدارة

ًــ بوصـفه شخصـا اعتباريـا ....  العـالي تقدم المعهـد ١٧/١١/١٩٩٦بتاريخ  -٤ الشـركة الطاعنـة بطلـب  إلـى -ً
 -بصــفته عميــد المعهــد ............................/محــرر علــى مطبوعــات المعهــد وموقــع مــن الــدكتور

 بطلـب - المطعـون ضـدهم يسـرته بـاقأشارة إلـى صـفته الشخصـية أو نيابتـه عـن أحـد مـن  أفـراد إ ةيأدون 
 بمديـنــة زهـــراء ةخـــدمات تعليمـيـــلــف مـتــر بالمنطـقــة الصـــناعية  أ عـلــى تخصـــيص مســـاحة عشـــرين ةالموافـقــ

ن أمــع مراعــاة )  كــان قائمــا علــى ارض خــارج مدينــة زهــراء المعــادىالــذي( امتــداد للمعهــد إلنشــاءالمعــادى 
 للمجتمـعــات ألساســيةًيكــون الســعر اقتصـــاديا نظــرا لكبــر المســـاحة واعتبــار الـمــدارس والمعاهــد مــن البنـيــة ا

ن صـــدر قــرار بتجزـئــة أه ســبق بأـنــ ٢٣/١١/١٩٩٦ريخ العمرانيــة الجديــدة وـقــد تأشــر عـلــى هــذا الطـلــب بتــا
 ١٨٥٤٨ر٤٠ومســاحتها ) ى( المرـمـوز لـهـا بحــرف١٣٥الشـطرين الخــامس والســادس وـمـن ضــمنها القطعـة 

  ).١٥/١٠/١٩٩٨ درجة لجلسة ألول من حافظتنا ١مستند رقم (مترا مربعا 
ك مــذكرة للعــرض عـلـى الشــركة الطاعـنـة حيـنـذاإدارة ًوترتيـبـا عـلـى ذـلـك حــرر الســيد رـئـيس مجـلـس    

، والـى قـرار التقسـيم ......  العـاليالمقـدم مـن المعهـد  مضـمون الطلـب إلـيشار فيهـا إالشركة إدارة مجلس 
 والــنص فيــه علــى تخصــيص المنطقــة المرمــوز لهــا ١٩٧٩ لســنة ١٨٦الصــادر مــن محافظــة القــاهرة بــرقم 

ا ومنهـا األنشـطة التعليميـة ، والـى اعتبـار  المبينـة بهـاألنشطة تخدم التي العامة المباني إلقامة) ى(بحرف 
اقتـرح علـى إلـي أن  للمجتمعـات العمرانيـة الجديـدة، وانتهـى مـن ذلـك األساسـيةالمدارس والمعاهـد مـن البنيـة 

بالمنطـقــة الصـــناعية ) ى( المرـمــوز لـهــا بحـــرف ١٣٥ رـقــم ألرضعـلــى بـيــع قطـعــة االموافـقــة إلدارة مجلــس ا
صـــورة " (جنيهـــا للمتـــر المربـــع٤٥٠بســـعر ....  العـــاليالمعهـــد  "إلـــي متـــرا مربعـــا ١٨٥٤٨ر٤٠ومســـاحتها 

 ).ة من حافظتنا السالف٢المذكرة مودعة تحت رقم 
 ٢٣/١٢/١٩٩٦ الشــركة الطاعـنـة المنعـقـدة بـتـاريخ إدارة بجلســة مجـلـس ةوعرضــت المــذكرة الســالف   

قـل عـن  يبسـعر ال...  العـاليللمعهـد  بالمنطقـة الصـناعية ١٣٥الموافقة على عرض بيـع البلـوك رقـم "فقرر
صورة محضر اجتمـاع المجلـس " (جنيها للمتر المسطح مع التفاوض مع المشترى على شروط السداد٤٥٠

 ).السالفة من الحافظة ٣مودعة تحت رقم 
 تحـررت ١٨/١/١٩٩٧ السـالف تحـرر مشـروع عقـد وعـد بـالبيع والشـراء مـؤرخ إلدارةونفاذا لقـرار مجلـس ا -٤

ول أ باعتبــــــــــاره محــــــــــررا بــــــــــين الشــــــــــركة الطاعنــــــــــة الحاليــــــــــة كطــــــــــرف ةكــــــــــل بياناتــــــــــه باآللــــــــــة الكاتبــــــــــ
 وتوقـع تحـت الطـرف ثـاني كطـرف .... العـالي ويعمل عميدا للمعهد ........................./والدكتور

 بيانات العقد بخط دقيق  بالمداد بجوار بيانات إليضيف أ ، ثم .................... من الدكتور الثاني
 فـيسفل توقيعـه أ ةرالعباضيفت نفس أكما  " أنجالهعن نفسه وبصفته وكيال عن زوجته وو"األخير عبارة 

 بـأن تبيـع الثـانين الشـركة الطاعنـة وعـدت الطـرف أ العقـد علـى فـيسـمائهم ونـص أنهاية العقد مع بيـان 
 بالشــراء بــنفس الثــانيجنيهــا للمتــر المربــع الواحــد ووعــد الطــرف ٤٥٠ بســعر ة الســالفاألرضليــه قطعــة إ

لفـــا وســـبعمائة أ وأربعـــين وســـتة وثالثمائـــةجنيهـــا ثمانيـــة ماليـــين ٨٣٤٦٧٨ ٠الســـعر فتبلـــغ جملـــة الـــثمن 
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 وخمسـة وتسـعين وسـتمائة ألفـا جنيها مليونين وسـتة وثمـانين ٢٠٨٦٦٩٥وثمانين جنيها يسدد منها مبلغ 
 ٣٠/١١/١٩٩٧قصـاه أ موعد في االبتدائيى الثمن قبل التوقيع على العقد إجمالمن % ٢٥جنيها بواقع 

ن المشــترى ســدد مبلــغ أ إلــير أشــي متســاوية وةســاط ســنويأق علــى ثمانيــة البــاقيويتعهــد المشــترى بســداد 
 ومـــؤرخ ١٢٧٦٥٦ وثانيهمـــا ـبــرقم ٢٨/١/١٩٩٧ ومـــؤرخ ٤٩٧٨٥٢حـــدهما ـبــرقم أملـيــون جنـيــه بشـــيكين 

ى العقـد  عند التوقيـع علـ٣٠/١١/١٩٩٧ قبل ١٠٨٦٦٩٥ المقدم وقدره باقين يسدد أ على ١/٢/١٩٩٧
 مــن حافظــة المطعــون ١الصــورة الضــوئية للعقــد مودعــة تحــت رقــم ( للمشــترى األرض وتســليم االبتــدائي
...  العــاليوـقـد تحــرر الشــيكان خصــما مــن حســاب المعهــد ) ٢٣/٥/١٩٩٨ المؤرخــة درجــة ألولضــدهم 

 .)١٥/١٠/١٩٩٨ درجة لجلسة ألول من حافظتنا ٥و٤صورة الشيكين مودعتان تحت رقم (
خصــما ـمـن حســاب  صــادرا لصــالحها ٢٠/١١/١٩٩٧تســلمت الشــركة  الطاعـنـة شــيكا مؤرخــا ـثـم    

 ٦صورة الشيك مودعة تحـت رقـم (  مقدم الثمن باقي جنيها ١٠٨٦٦٩٥كذلك لمبلغ ......  العاليالمعهد 
 ).السالفةمن الحافظة 

ليـه الشـركة الطاعنـة إ مقدم الثمن على النحـو السـالف فقـد وجهـت باقيٕواذ استكمل المعهد المشترى سداد  -٦
 وموافقـة ١٧/١١/١٩٩٦الطلـب المقـدم منـه بتـاريخ إلـي  فيـه الـذي أشـارت ٢٤/١٢/١٩٩٧كتابها المؤرخ 

 والــى القــرارات الوزاريــة االقتصــادي بالســعر للمعهــد األرضه علــى تخصــيص قطعــة إدارة الشــركمجلــس 
كة ـقـد أتمــت  تحرـيـر عقــد البيــع نشــاء المعهــد وســداده نســبه مـقـدم اـلـثمن ، وأضــافت  بــأن الشــرإالصــادرة ب
 والتعليميـــة باعتبارهـــا صـــاحبه ةض لصـــالح الجمعيـــة التقدمـيــة للخـــدمات الثقافـيــألر عـــن قطعـــة ااالبـتــدائي

 دعــوة عمـيـد المعهــد إـلـي وانتهــى الكـتـاب ١٩٩٣ لســنة ١٥٧٠ رـقـم العــاليالمعـهـد وفـقـا لـقـرار وزـيـر التعـلـيم 
 مـن حافظتنـا ٧صورة الخطاب مودعة تحت رقم  (رضاألللتوقيع على عقد البيع المذكور واستالم قطعة 

 بطلـب ٢٨/١٢/١٩٩٧ رد على ذلـك الكتـاب بكتـاب مـؤرخ الحالي األولإال أن  المطعون ضده ) السالفة
صـورة الكـتـاب مودعــة ( العـقـد فـيســمائهم أـيـراد إـلـيهم بـزعم إتحريـر العـقـد لصـالحه وزوجـتـه وولدـيـه المعلـن 

  ).٢٥/٦/١٩٩٨ ةألول درجة المؤرخ من حافظة المطعون ضدهم ١تحت رقم 
 العــالي المطعــون ضــدهم الحــاليين والــى المعهــد إلــي معلــن مــن الشــركة الطاعنــة إنــذاروبموجــب    

خاص المطعـــون ضـــدهم أشـــن التعاقـــد تـــم لصـــالح المعهـــد دون أكـــدت الشـــركة أ ٥/٥/١٩٩٨بتـــاريخ .... 
 عـلــى طـلــب تـنــازل مـــن يطـــوخاص المطـعــون ضـــدهم ينأشـــن طـلــب تغيـيــر العـقــد ليـكــون باســـم أوضـــحت أو

 النتفـاء مبـرر تقـديره األرضعـادة تقيـيم إ الشـركة فـي المذكورين بما يستلزم وفقـا للقواعـد المقـررة إليالمعهد 
كـــدت الشـــركة الطاعـنــة أ ـتــم ـبــه الوعـــد ـبــالبيع مـــع االلـتــزام بســـداد رســـوم التـنــازل ويذاـلــ يبالســـعر االقتصـــاد

 مـــن ١١مســـتند رـقــم ( لـيــه إ األرض لصـــالح المعهـــد وتســـليم االبتـــدائياســـتعدادها للتوقـيــع عـلــى عـقــد البـيــع 
 ١٢مسـتند رقـم  ( ١٨/٥/١٩٩٨لـيهم بتـاريخ أعلنتـه إ أخـر إنـذار فيكدت الشركة ذلك أو ) ةحافظتنا السالف

 ).من الحافظة ذاتها
نـاص  السالفين ، إذ كـانوا قـد عقـدوا العـزم علـى اقتإلنذارينابولكن  المطعون ضدهم لم يستجيبوا لما ورد   

 الشـركة الطاعنـة بتقـدير تخصيصـها لمعهـد إدارة وافق عليه مجلـس الذي االقتصادي بالسعر ألرضقطعة ا
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 الربح أو المتاجرة ، وهو عكس ما اسـتهدفه األصلتستهدف بحسب   الالتيً تحقيقا لرسالته العلمية يتعليم
ن عليهــا يقوـمـون بتأجيرهــا قامــة مـبـاإى ـثـم الرمــز ـبـذلك الســعر األرضالمطـعـون ضــدهم ـمـن االســتيالء عـلـى 

 نحــو ســبعة ماليــين جنيــه ســنويا أيجنيهــا شــهريا ٥٦٢٥٠٠ بــاهظ يبـلـغ حســب زعمهــم بإيجــار المعهــد إـلـي
 ) ٢٥/٦/١٩٩٨ ة ـمـن حافظـة المطـعـون ضــدهم المؤرخــ٣ المودعـة تحــت رـقـم إليجــاريراجـع صــورة عـقـد ا(
ط أقســايســددونها علــى ثمانيــة  والتــي ســنة واحــدة فــييتحصــل عليهــا المطعــون ضــدهم التــي  أن األجــرة يأ

ة ألنهـم األجـرء على تلك أعباو أة ضرائب أي ، فضال عن عدم تحملهم األرضسنوية تكاد تبلغ كامل ثمن 
م يتــولى  ـثـ!! )  (  تملكــه الـتـينفســهم الجمعـيـة أم عــن نشــاط المعهــد وان كــانوا هــم أشخاصــهغـيـر مســئولين ب

 يثقل بها كاهل الطـالب التيفات الدراسية الباهظة ة الضخمة من خالل المصروألجرالمعهد تحصيل تلك ا
 حـتــى ال .أعـبــاء ضـــرائب أو أـيــة مـنــه الدوـلــة يدتســـتأال يســـتبقى منهـــا مـــا إهم وتحـــرص عـلــى أمـــورولـيــاء أو

صـبحت العمليـة التعليميـة أوهكـذا !! )   (  نـوع كـان أيء مـن أعبـا أيـةنفسـهم المـؤجرون أيتحمل مالكوه وهم 
 .أية أعباء  دون الطائلة األرباحوتحقيق وسيلة للمضاربة واالتجار 

 كـلــى جـنــوب الـقــاهرة ي مـــدن١٩٩٨ســـنة ل ...ـقــام المطعـــون ضـــدهم ضـــد الشـــركة الطاعـنــة اـلــدعوى رـقــم أ -٧
 بطلب الحكم بتسـليمهم مسـاحة األرض المبينـة ٢٣/٥/١٩٩٨ودعت قلم الكتاب بتاريخ أبموجب صحيفة 

لـــيهم مبلـــغ مليونـــا وســـتمائة وســـبعة إأن تـــؤدى لـــزام الشـــركة بـــٕا و٢٨/١/١٩٩٧بالصـــحيفة والعقـــد المـــؤرخ 
 حتـى تـاريخ الحكـم ومـا يسـتجد كتعـويض ٣٠/١١/١٩٩٧لفا وخمسمائة جنيه شهريا  من تاريخ أوثمانين 

ـلـزام الشــركة بمبـلـغ ملـيـون جنيــه إتهم مــن جــراء عــدم اســتالمهم األرض مــع لحـقـ الـتـي ألضــرار عــن ايمــاد
ى دعـواهم فـمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة واسـتندوا م وشلحقته التي المعنوية ألضرارتعويضا عن ا

 إلــي ذلــك فــي الــزعم بــأن التعاقــد تــم بــين الشــركة الطاعنــة وبيــنهم بأشخاصــهم دون المعهــد مســتندين إلــي
 التـيليـه المنشـآت إبعض بيانات العقد وأضـافوا أنهـم كـانوا قـد تعاقـدوا مـع المعهـد علـى أن يـؤجروا  ظاهر

 جنيهـا ٥٦٢٥٠٠ بواقع خمسة عشر جنيها للمتر الواحـد فتبلـغ األجـرة ١/١٠/١٩٩٨بل قامتها قإالتزموا ب
يجارـيـــة إلقامــــة المنشــــئات تخصــــم القيمــــة اإ ي وـفـــى حاـلـــة ـتـــأخيرهم ـفـــ١/١٢/١٩٩٨شــــهريا اعتـبـــارا مــــن 

 تسـلمهم األرض يترتـب عليـه ين التـأخير فـأ أضـافواويتحملون ضعف هذه القيمة عـن كـل شـهر تـأخير و
 (!!) . وخمسمائة جنيه شهريا ألفا مليون وستمائة وسبعة وثمانين ١٦٨٧٥٠٠خسارتهم مبلغ 

لزام الشـــركة إ قـــرر الحاضـــر عـــن المطعـــون ضـــدهم انـــه يطلـــب الحكـــم بـــ٣/١٢/١٩٩٨وبجلســـة    
 .المتفق عليه بعقد الوعد بالبيع والشراء االبتدائي الطاعنة  بتحرير عقد البيع 

جـة قبـل الفصـل فـى الموضـوع بنـدب مكتـب خبـراء  قضـت محكمـة أول در١٥/٧/١٩٩٩وبجلسة    
 يالمأموريـة  المبينـة بـالمنطوق والتـألداء وزارة العدل  بجنوب القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين 

الطاعنــة (بالشــركة المــدعى عليهــا ) المطعــون ضــدهم ( تــدور حــول تكليفــه ببيــان طبيعــة عالقــة المــدعين
 ســددها التــي التعاقــد والمبــالغ فــيتــم بينهمــا بشــأن أرض النــزاع وصــفاتهم  الــذيوطبيعــة التعاقــد ) الحاليــة

 . طلباتهم يالمدعون وبيان مدى أحقية المدعين ف
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الــذي  حكمهــا ٢٤/٤/٢٠٠٢وبعــد أن أودع الخبيــر تقريــره ، أصــدرت محكمــة أول درجــة بجلســة    
  .أوردنا منطوقه بصدر هذه الصحيفة

  استئناف القاهرة ١١٩ لسنة ٩٥١٨ الحكم باالستئناف رقم وقد استأنفت الشركة الطاعنة هذا -٨
حاـلــة اـلــدعوى إـلــى التحقـيــق لتثـبــت الشـــركة إ قضـــت محكمـــة االســـتئناف ب٣٠/٩/٢٠٠٣وبجلســـة    

ن التفــويض الممنــوح مــن مجلــس إدارتهــا أ القانونيــة ومنهــا شــهادة الشــهود  إلثبــاتالطاعنــة بكافــة طــرق ا
 كان ينصب علـى التعاقـد مـع المطعـون ضـده األول ٢٨/٦/١٩٩٧خ برام العقد المؤرإ يلرئيس المجلس ف

بالمعـــادى ولـــيس بشـــخص األخيـــر ....  العـــالي فقـــط بصـــفته عميـــد ورئـــيس مجلـــس إدارة المعهـــد يالحـــال
 وان رئــيس مجـلـس إدارة الشــركة الطاعنــة ألخيــروبصــفته وكــيال عــن المطعــون ضــدهم مــن الثانيــة حتــى ا

إلدارة ن تفـويض مجلـس اأول حيـث تـوهم علـى خـالف الحقيقـة  صفة المطعون ضده األفي غلط يوقع ف
سرته وان المطعون ضدهم كـانوا يعلمـون بـذلك أه مع شخص عميد المعهد وإلبرامبرام العقد يتسع إ فيله 

 . ذلك بذات الطرق بنفيالغلط أو كان من مقدورهم العلم به ، وصرحت للمطعون ضدهم 
 ٢٢/٩/٢٠٠٤ بســـماع شـــهود الطـــرفين وبجلســـة ١٨/١/٢٠٠٤وقـــد تنفـــذ حكـــم التحقيـــق بجلســـة    
  أوردنا منطوقه بصدر هذه الصحيفة يذالصدرت محكمة االستئناف حكمها أ
 تطبيقـه معيبـا مـن أكثـر مـن وجـه فـإن يٕواذ كان هذا الحكم قد جاء مخالفـا للقـانون مخطئـا فـ   

 :آلتية  األسبابالشركة الطاعنة تطعن فيه بطريق النقض بموجب الصحيفة الماثلة ل
 أسباب الطعن
 السبب األول

  إلخاللاومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقصور التسبيب 

  رغم٢٨/١/١٩٩٧بحق الدفاع فى إعتداده بالعقد المؤرخ 

 ًبطالنه بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام

 ضـمن  موضـوع الـدعوى تقـع٢٨/١/١٩٩٧ال شبهة أو خالف فـى أن قطعـة االرض محـل العقـد المـؤرخ  -١
 ١٩٧٩ لســنة ١٨٦تقســيم مدينــة زهــراء المعــادى التــى صــدر باعتمــاد تقســيمها قــرار محــافظ القــاهرة رقــم 

 واـلـذى تضــمن فضــال عــن بيانــات التقســيم ٣٠/٨/١٩٨٤ فــى ٢٠١المنشــور بعــدد الوقــائع المصــرية رقــم 
 مـن مجموعـات قائمة الشروط البنائية الواجب اضافتها إلـى قائمـة شـروط البيـع بالنسـبة إلـى كـل مجموعـة

أى نص فى البند الخامس من االشتراطات المتعلقة بها على أن تخصـص ) ى(التقسيم ومنها المجموعة 
هــذه المنطـقـة القامــة المـبـانى العامــة الـتـى  تخــدم األنشــطة  العامــة للجمهــور الصــحية والثقافـيـة والترفيهـيـة 

ـمـة المبـانى الســكنية والمنشـئات الصــناعية والتعليميـة والســياحية والخـدمات الحكومـيـة وممنـوع منـعـا باتـا اقا
 مــن ١ مــن عــدد الوقــائع المــودع تحــت رقــم ٢٩و٢٨ص ( أو المحــالت التجاريــة مــن أى نــوع كــان فيهــا 

 ). ٢٤/٩/٢٠٠٣حافظة الطاعنة لمحكمة االستئناف بجلسة 
اريخ  الصادر من محافظة القاهرة بت١٩٩٠ لسنة ٤٤وقد عدل  قرار التقسيم السالف بالقرار رقم    

 باعتمــــاد تعــــديل وتجزـئـــة بلوكــــات الشــــطرين الخــــامس والســــادس مــــن تقســــيم مديـنـــة زهــــراء ١٢/٩/١٩٩٠
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وقد تم شهر هذا القرار لصالح الشركة )الطاعنة (المعادى لصالح شركة زهراء المعادى لالستثماروالتنمية 
لبياـنــات  مــن ا١٥ وقــد وردت قطـعــة ارض النــزاع تحــت رـقــم ٢٠/١٢/١٩٩٣  ـفــى ٢٧٧١الطاعنــة بــرقم 

 ثمانيـــة عشـــر الفـــا وخمســـمائة وثمانيـــة ١٨٥٤٨ر٤٠ وتبلـــغ مســـاحتها ٢٠٤٨المســـاحية بأنهـــا تأخـــذ رقـــم 
(  بزمـام البسـاتين محافظـة القـاهرة ٢٣ربعين ديسمترا بعرض خارج الزمـام المسـتجدة أربعين مترا مربعا وأو

 ١٩٩٣ سنة ٢٧٧١ برقم وتم تسجيل هذا القرار لصالح الشركة الطاعنة الحالية)  من المشهر ٢٧٠ص 
  ) ٢٤/٩/٢٠٠٣ من حافظة الطاعنة لمحكمة االستئناف لجلسة ٢مستند رقم ( جنوب القاهرة 

 ٢٤/٩/٢٠٠٣وفى ضوء هذه الحقيقة المسلم بها من الطرفين تمسكت الشـركة الطاعنـة بمـذكرتها لجلسـة  -٢
دعوى بطالنــا مطلقــا  موضــوع الــ٢٨/١/١٩٩٧ بــبطالن العقــد المــؤرخ ١٨/٧/٢٠٠٤ثــم مــذكرتها لجلســة 

 ٢٣لخلوه من بيان القرار باعتماد قرار التقسـيم وقائمـة الشـروط الخاصـة بـه وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة 
 . ١٩٨٢ سنة ٣من قانون التخطيط العمرانى رقم 

ورغــم أهمـيـة هــذا اـلـدفاع وصــحته وتمســك الطاعـنـة ـبـه عـلـى نحــو جــازم  قرعــت ـبـه ســمع محكمــة    
لـدليل عليـه فـإن الحكـم االسـتئنافى المطعـون فيـه قـد التفـت عـن هـذا الـدفاع ايـرادا أو االستئناف وتقديمها ا

 -:ردا مما جعله معيبا فى هذا الصدد من أكثر من وجه 
 : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه   : الوجه األول 

ذكر فـى عقـود  ان يـ يجـب"  علـى انـه ١٩٨٢ لسـنة ٣ من قانون التخطيط العمرانى رقم ٢٣تنص المادة  -١
التعامــل عـلـى قطــع التقســيم الـقـرار الصــادر باعتمــاد التقســيم وقائمــة الشــروط الخاصــة ـبـه وان ـيـنص عـلـى 

 "سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا
مـع عـدم االخــالل بايـة عقوـبـة "  مـن القـانون نفســه علـى اـنـه ٦٧وتـنص الفقـرة االوـلـى مـن الـمـادة    

 قـانون العقوبـات أو أى قـانون آخـر يعاقـب بغرامـة ال تقـل عـن مائـة جنيـه وال تزيـد علـى اشد يـنص عليهـا
 أو الئحتـه التنفيذيـة والقـرارات الصـادرة تنفيـذا لهـذه ٣٤و ٢٣و١٦الفى جنيه كل من يخالف أحكـام المـواد 

 ".المواد 
طـــوى عـلــى وواضــح ـمــن صـــريح النصــين الســـالفين أن المشـــرع أوجـــب ان يــنص صـــراحة ـفــى كــل عـقــد ين -٢

 لسـنة ٥٢أو القانون السـابق عليـه رقـم  ( ١٩٨٢ سنة ٣تصرف فى إحدى قطع التقسيم الخاضع للقانون 
رقم القرار الصـادر باعتمـاد التقسـيم الـذى تقـع ضـمنه قطعـة ) ١(على ثالثة بيانات رئيسية وهى ) ١٩٤٠

مـــة عـلــى المشـــترين ســـريان هـــذه القائ) ٣(قائمـــة الشـــروط الخاصـــة بالتقســـيم ) ٢(االرض محـــل التصـــرف 
 .وخلفائهم مهما تعاقبوا 

ومن المقرر ان أحكام قانون التخطيط العمرانى السالف يتعلـق بالنظـام العـام بمـا سـيتبع بطـالن التصـرف  -٣
 ٢٦/٦/١٩٨٨يراجــع عـلـى ســبيل المـثـال نـقـض مــدنى ( المخــالف لهــا بطالـنـا مطلـقـا متعلـقـا بالنظــام العــام 

 إليــه بكـتـاب قضــاء اـلـنقض فــى المــواد المدنيــة للمستشــار عبــد  قضــائية مشــار٥٥ ســنة ١٤٣٨طعــن رقــم 
  ) .٤٢٦٨ ـ قاعدة ١٥٥٧و١٥٥٦ ـ ص ١٩٩٣المنعم دسوقى  الجزء األول المجلد الثانى طبعة 

 وفضال عن ان مخالفة النهى المقرر بنص فى القانون ـ على ما تقول محكمة النقض ـ تندرج    
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ب األحـوال ، فـإن المسـتقر كـذلك ان الـنص علـى تجـريم مخالفـة تحت مخالفة النظام العام أو االداب حسـ
حكم النص بتقرير عقوبة جنائية جزاء حيث المخالفة يجعل مـن محـل الـنص الـذى يبـرم بالمخالفـة للـنص 

عـلـى ســبيل المثــال (  مــن التقنــين المــدنى١٣٥ـبـاطال بطالنــا مطلقــا لعــدم مشــروعية المحــل عمــال بالمــادة 
 ـ ص ٢٩ قضائية منشور بمجموعة المكتب الفنى س ٤٨ سنة ٣١٩  طعن٢٩/١١/١٩٧٨نقض مدنى 

 قضــائية ـ ٥١ ســنة ٥١٨ طعــن ١٨/١/١٩٨٨ قضــائية ـ ٥٢ ســنة ١١ طـعـن ١٦/٣/١٩٨٨ ـ ١٨٠٦
 قضـائية ـ وكلهـا مشـار ٥١ سـنة ٤٤ طعـن ٢٤/٣/١٩٨٨ قضـائية ـ ٥١ سـنة ٢٤٩ طعن ١٧/٢/١٩٨٨

محمـد عزمـى البكـرى / ع االماكن الخالية للمستشـار اليها بموسوعة الفقه والقضاء والتشريع فى ايجار وبي
يراجـع فـى ذلـك علـى سـبيل ( وعلـى ذلـك اجمـاع الفقـه  ) ٤ ـ القاعـدة ٤٦٧ بنـد ٦٧٥ ـ ص ١٩٩٥طبعة 

 ـ ٢٢٧ ـ بنــد ٥٣٤ و٥٣٣ ـ ص ١٩٨١المـثـال الســنهورى فــى الوســيط الجــزء األول فــى العقــد طبعــة 
 ـ ٢٠٨ وـمـا بـعـدها بـنـد ٢٦٢ ـ ص ١٩٩٢زام طبـعـة اـلـدكتور عـبـد الـمـنعم ـفـرج الصــده ـفـى مصــادر االلـتـ

 ـ الـدكتور محـمـود ٢٣٥ ص ٢٤١الـدكتور عبـد الـمـنعم البـدراوى  ـفـى مصـادر االلتـزام طبـعـة بيـروت بـنـد 
 ـ ١٨١ ـ ص ١٠٥ طـعـن ١٩٧٨جـمـال اـلـدين زـكـى  ـفـى اـلـوجيز ـفـى النظرـيـة العاـمـة لاللتزامــات طبـعـة 

  ) .٢٢٩ ـ ص ١٩٩٥بعة والدكتور جميل الشرقاوى فى مصـادر االلتزام ط
ٕواعماال لالحكام المسلمة السالفة ، أجمع الفقه على ان العقد الذى يتضمن تصرفا فى إحدى قطع تقسيم  -٥

ويخـلـو مــن بيــان رقــم القــرار الصــادر باعتمــاد التقســيم ، أو قائمــة ١٩٨٢ ســنة ٣خاضـــع الحكــام القــانون 
خلفاـئــه مهمـــا تعـــاقبوا ، يكـــون عـقــدا بطـــال الشـــروط الخاصـــة ـبــه أو ســـريان هـــذه القائمـــة عـلــى المشــــترى و

بطالـنـا مطلـقـا متعلـقـا بالنظــام الـعـام مـمـا يجـيـز لكــل ذى شــأن أن يتمســك ـبـذلك ـفـى أـيـة حاـلـة كاـنـت عليهــا 
ٕالدعوى ويوجب على المحكمة إعمال مقتضاه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسـك بـه أحـد الخصـوم واال كـان 

 .حكمها معيبا بمخالفة القانون 
ـتـنص " حـكـم عــدم اثـبـات ـقـرار التقســيم ـفـى العـقـد محـمـود رضــا الخضــيرى  /  يـقـول المستـشـار وـفـى ذـلـك  

يجـــب ان ـيــذكر ـفــى عـقــود التعامـــل عـلــى قطـــع (  عـلــى اـنــه ١٩٨٢ لســـنة ٣ مـــن الـقــانون رـقــم ٢٣المـــادة 
وان ـيـنص فيهــا عـلـى ســريان هــذه . التقســيم الـقـرار الصــادر باعتمــاد التقســيم وقائمــة الشــروط الخاصــة ـبـه 

ًواـلـنص ـلـم يضــع جــزاء عـلـى مخالفـتـه إال أن التعبيــر ) …ئمــة عـلـى المشــترين وخلـفـائهم مهمــا تعــاقبوا القا
بـالوجوب دائـمـا يقـتـرن ـفـى ذهـن المشــرع ـبـااللزام وـلـن يكـون هـنـاك اـلـزام ـمـا لـم يوضــع جــزاء عـلـى المخالـفـة 

المـــادة تقضـــى  وكاـنــت هـــذه ١٩٤٠ لســـنة ٥٢وهـــذه المـــادة تقاـبــل المـــادة الحادـيــة عشـــرة مـــن الـقــانون رـقــم 
إال ان اغفال المشرع الـنص علـى بطـالن العقـد فـى هـذه الحالـة . ببطالن العقد فى حالة مخالفة احكامها 

فى القانون الجديد ال يستفاد منه العدول عن تقريره ، يؤيد ذلك أن القانون لم يـرد فيـه لفـظ الـبطالن حتـى 
تجنا ذلــك مــن تعـلـق األحكــام التــى يقررهــا فــى الحــاالت التــى ال خــالف عـلـى بطــالن العقــد فيهــا وقــد اســتن

 مـن ذات القـانون نجـد أنـه فـى الفقـرة األولـى منهـا وضـع ٦٧وباالطالع علـى نـص المـادة . بالنظام العام 
جزاء جنائيا على مخالفة بعض أحكامه وهو الغرامة التى ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد علـى الفـى جنيـه 

 وبـذلك لـم يبـق هنـاك شـك فـى تعلـق ٢٣ى مخالفتهـا حكـم المـادة ومن بين األحكـام التـى وضـع عقوبـة علـ
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حكمها بالنظام العام بحيث يبطل العقد الذى يغفل فيه النص على القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمـة 
وـبــذلك يـكــون عـقــد البـيــع اـلــذى ال ـيــنص فـيــه عـلــى ـقــرار التقســـيم وقائـمــة الشـــروط . الشـــروط الخاصـــة ـبــه 
 جــزءا مــن قــرار التقســيم بــاطال بطالنــا مطلقــا فــى ظــل ٢٣/٢بــر كمــا تقــول المــادة الخاصــة بــه والتــى تعت

محمـود رضـا الخضـيرى ـفـى كتابـه دعـوى صـحة التعاـقـد / المستشــار" (١٩٨٢ لسـنة ٣احكـام القـانون رقـم 
  ) . ١٥٦و ١٥٥ ـ ص ٢٠٠٣وصحة التوقيع ـ مطبوعات نادى القضاه سنة  

اتها ـ بخالف عقد النزاع ـ حكم صحيح القانون علـى النحـو السـالف وقد التزمت الشركة الطاعنة فى تعاقد -٥
، فكانــت العقــود تمــر مــن خــالل االدارة العقاريــة ـلـالدارة القانونيــة وتحمــل توقيــع منــدوبيهما بجانــب توقيــع 
رئـــيس مجـلــس االدارة وـلــذلك كانـــت تتضـــمن بيـــان رقـــم القـــرار الصـــادر باعتمـــاد التقســـيم وقائمـــة الشـــروط 

ريانها على المشترى وخلفائـه  كمـا كانـت تأكيـدا السـتعمالها للـدورة المسـتندية توخيـا اللتـزام الخاصة به وس
أحكـــام القـــانون تحمـــل بجاـنـــب توقيـــع رئـــيس مجلـــس االدارة توقـيـــع ممثـــل االدارة القانونيـــة وممـثـــل االدارة 

وهــو مــا  ) ١٨/٤/٢٠٠٤ و ٢٥/١٢/٢٠٠٣يراجــع العـقـود المودعــة بحــافظتى الشــركة لجلســتى (العقارـيـة 
 موضــوع اـلـدعوى نظــرا للمالبســات الـتـى أحاطــت تحرـيـره فخــال مــن ٢٨/١/١٩٩٧خــال مـنـه العـقـد المــؤرخ 

توقيـــع ممثـــل االدارة العقاريـــة واالدارة القانونيـــة كمـــا خـــال مـــن بيـــان رقـــم القـــرار الصـــادر باعتمـــاد التقســـيم 
 .والشروط الخاصة به وسريانها على المشترى وخلفائه 

 وكـان ال خـالف فـى أن قطعـة ارض النـزاع ـ حسـبما هـو ثابـت مـن األوراق ـ تقـع ضـمن ٕواذ كـان مـا تقـدم -٦
 المنشـور بعـدد الوقـائع ١٩٧٩ لسنة ١٨٦تقسيم مدينة الزهراء الصادر باعتماده قرار محافظة القاهرة رقم 

 ١٩٩٠ ســنة ٤٤ ، والمعــدل بقــرار محافظــة القــاهرة رقــم ٣٠/٨/١٩٨٤ الصــادر فــى ٣٠١المصــرية رقــم 
 ٢و١مسـتند رقـم ( جنـوب القـاهرة علـى التفصـيل الـذى أشـرنا إليـه آنفـا ١٩٩٣ لسـنة ٢٧٧١هر برقم والمش

مسـتند وحيـد بحافظـة  (٢٨/١/١٩٩٧وكان الثابت من العقد المؤرخ  ) ٢٤/٩/٢٠٠٣من حافظتنا لجلسة 
 انـه قـد خـال مـن االشـارة إلـى قـرارى اعتمـاد ) ٢٠/٣/٢٠٠٣المطعون ضدهم لمحكمـة االسـتئناف لجلسـة 

التقســيم الســالفين كمــا خــال مــن االشــارة إلــى قائمــة الشــروط الــواردة بهمــا ، وخــال كــذلك مــن الــنص علــى 
سريان هذه القائمة على المشترى وخلفائه مهمـا تعـاقبوا ، فـإن العقـد يكـون وقـد وقـع  بـاطال بطالنـا مطلقـا 

ٕ واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه متعلقا بالنظام العام بما يمتنع معه االعتداد بـه أو ترتيـب أى أثـر عليـه ،
ًهــذا النظــر وصــدر فــى قضــائه مــن خــالل االعتــداد بالعقــد المــذكور فإنــه يكــون وقــد جــاء مخالفــا للقــانون 

 .مخطئا فى تطبيقه بما يجعله جديرا بالنقض 
  قصور التسبيب واالخالل بحق الدفاع   : الوجه الثانى 

 المقدمـة لمحكمـة االسـتئناف اثنـاء حجـزه ٢٤/٩/٢٠٠٣فقد تمسكت الطاعنة فى مذكرتها لجلسـة    
 موضــوع اـلـدعوى بطالنــا مطلقــا متعلقــا بالنظــام ٢٨/١/١٩٩٧للحكــم لهــذه الجلســة بــبطالن العقــد المــؤرخ 

العام لخلوه مـن اثبـات رقـم القـرار الصـادر باعتمـاد التقسـيم وقائمـة الشـروط الخاصـة بـه ومـن الـنص علـى 
 مـــن قـــانون التخطـــيط ٢٣مـــا تعـــاقبوا  بالمخالفـــة ـلــنص المـــادة ســـريان القائمـــة عـلــى المشـــترى وخلفائـــه مه

  وأوضـــحت ان هـــذه المخالـفــة تشـــكل جريـمــة جنائـيــة معاقـبــا عليهـــا بعقوـبــة ١٩٨٢ لســـنة ٣العمراـنــى رـقــم 
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 ـمـن الـقـانون نفســه كمـا أوضــحت ان قطـعـة االرض موضــوع ذـلـك العـقـد تـقـع ٦٧/١جنائيـة بموجــب الـمـادة 
 اـلـذى ١٩٧٩ ســنة ١٨٦لصــادر باعتـمـاده ـقـرار محافظــة الـقـاهرة رـقـم ضــمن تقســيم مديـنـة زهــراء المـعـادى ا

 المتضـمن ١٩٩٠ لسـنة ٤٤ والقرار رقـم ٢٤/٩/٢٠٠٣ من حافظتها لجلسة ١أودعته الطاعنة تحت رقم 
تعــديل الشــطرين الخــامس والســادس مــن التقســيم اللــذين تقــع فيهمــا ارض النــزاع والمشــهر لصــالح الشــركة 

 مــن الحافظــة نفســها فضــال عــن ان واقعــة ٢ المــودع تحــت رقــم ١٩٩٣  لســنة٢٧٧١الطاعنــة تحــت رقــم 
كون قطعة االرض موضوع الـدعوى جـزءا مـن تقسـيم مدينـة زهـراء المعـادى واقعـه مسـلم بهـا مـن الطـرفين 

واعادت الشركة الطاعنـة التمسـك بهـذا الـدفاع )  من المذكرة ٩ حتى ١ص ( وليست محل خالف بينهما 
ع المحكمـــة فـــى  مـــذكراتها الختاميـــة عنـــد حجـــز الـــدعوى للحكـــم لجلســـة علـــى نحـــو جـــازم قرعـــت بـــه ســـم

والشــــركة "واختتمــــت دفاعهــــا بقولهــــا )  مــــن المــــذكرة المشــــار اليهــــا ٧ حتــــى ص ١ص  ( ١٨/٧/٢٠٠٤
 بطالـنـا ٢٨/١/١٩٩٧المســتأنفة تتمســك وعـلـى نحــو جــازم تـقـرع ـبـه ســمع المحكمــة ـبـبطالن العـقـد المــؤرخ 

 ســنة ٣ مــن قــانون التخطــيط العمرانــى رقــم ٦٧و ٢٣خالفتــه لــنص المــادة مطلقــا متعلقــا بالنظــام العــام لم
١٩٨٢. ( 

ورغــم تمســك الطاعنــة بهــذا اـلـدفاع عـلـى ذـلـك النحــو الجــازم وتقــديمها اـلـدليل عليــه عـلـى النحــو الســالف ،  -٢
ورغم انه دفاع جوهرى يترتب على األخذ به تغيير وجه الرأى فـى الـدعوى إذ الزم بطـالن العقـد موضـوع 

ى زواله بأثر رجعى بكل ما يترتب عليـه مـن آثـار وعـودة الطـرفين إلـى الحالـة التـى كانـا عليهـا قبـل الدعو
 رغـم ذلـك …ابرامه بما تفقد معـه طلبـات المطعـون ضـدهم سـندها ومـا يسـتتبعه ذلـك مـن رفـض الـدعوى 

ضـال عـن تناولـه أو ًفإن الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع تماما ايرادا أو ردا فلم يشر إلـى ابدائـه ف
 .الرد عليه بما يكون معه وقد جاء مخال بحق الدفاع على نحو يبطله ويكفى لنقضه 

ومـن جـهـة أخــرى فقـد جــاء الحـكـم قاصــر التسـبيب عـلـى نحــو كشــف عـن عــدم الماـمـه بالواقـعـة أو    
مــا كــان وحـيـث اـنـه عــن الموضــوع فل" دـفـاع الطاعـنـة فيهــا إذ اقتصــر مــا أورده تســبيبا لقضــائه عـلـى قوـلـه 

الحكـــــم المســـــتأنف قـــــد صـــــدر ســـــليما ومتفقـــــا وصـــــحيح الواقـــــع والقـــــانون ســـــيما وان العقـــــد المـــــؤرخ فـــــى 
بالمعـــادى علـــى .....  قـــد تضـــمن ان شـــراء االرض بغـــرض انشـــاء امتـــداد للمعهـــد العـــالى ٢٨/١/١٩٩٧

ول كمـا النحو الثابت بتمهيدى العقد موضـوع الـدعوى وهـو المعهـد الـذى يتـولى إدارتـه المسـتأنف ضـده األ
ان المســــتأنف بعــــد أن طـلـــب اـلـــزام المســــتأنف ضــــدهم بتـقـــديم اصــــل العـقـــد للطعــــن علـيـــه ـبـــالتزوير وـقـــدم 
المســتأنف ضــدهم اصــل العقــد وقــررت المحكمــة التأجيــل ليتخــذ المســتأنف طريــق الطعــن بــالتزوير علــى 

ال يـرى تزويـرا العقد تنازل الحاضر عن المستأنف عن الطعن بـالتزوير األمـر الـذى يعنـى  ان المسـتأنف 
فــى العقــد ، ومــن ثــم فــإن االســتئناف  يكــون قــد اقــيم عـلـى غيــر ســند مــن صــحيح الواقــع والقــانون ويكــون 

 " .متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف السبابه ولما سلف من أسباب 
وواضــــح ان هــــذه األســــباب ال تواجــــه دفــــاع الطاعنــــة وال تصــــلح ردا عليــــه إذ أن احالــــة الحـكــــم    

 ٢٣المطعون فيه إلى أسباب حكم أول درجة ال تسعفه الن تلك االسباب خلت من التعرض لحكم المـادة 
 ومــن دفــاع الطاعنــة المتعلــق بهــا الن هــذا الــدفاع لــم تبــده الطاعنــة إال امــام ١٩٨٢ ســنة ٣مــن القــانون 
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والقول بـأن  حسبما أشرنا آنفا ، ١٨/٧/٢٠٠٤ و ٢٤/٩/٢٠٠٣محكمة االستئناف فى مذكرتيها لجلستى 
العقد تضمن شـراء األرض  بغـرض انشـاء  المعهـد  رغـم انـه قـول فاسـد حسـبما سـنعرض لـه فإنـه منقطـع 

 ، ثم ان التنويه بتنازل الطاعنة الحاليـة  عمـا كـان قـد ١٩٨٢ سنة ٣ من القانون ٢٣الصلة بحكم المادة 
ة القـائم علـى بطـالن هـذا العقـد أبدته من الطعن بالتزوير على العقد هو قول منقطع الصلة بدفاع الطاعن

 ، ـبـل ان هــذا اـلـبطالن نفســه ـكـان هــو داـفـع الشــركة ١٩٨٢ لســنة ٣ ـمـن الـقـانون ٢٣عـمـال بحكــم  المــادة 
الطاعنة إلـى التنـازل عـن الطعـن بـالتزوير ، إذ متـى وقـع العقـد بـاطال بطالنـا مطلقـا متعلقـا بالنظـام العـام 

 .ون هناك مصلحة من جراء الطعن عليه بالتزوير فإنه يزول بكل آثاره بأثر رجعى ومن ثم ال تك
ويتضــح مــن ذـلـك اـنـه فضــال عــن اخــالل الحكــم المطعــون فـيـه بحــق الشــركة الطاعـنـة ـفـى اـلـدفاع     

ًباغفاـلـه دفاعهــا الجــوهرى اـيـرادا  وردا ، فـقـد جــاء قاصــر التســبيب إذ اغـفـل االشــارة إـلـى هــذا اـلـدفاع وخــال 
 الحكم  ويكفى لنقضه مما يصلح ردا عليه األمر الذى يبطل 

 السبب الثانى 

 فساد االستدالل ومخالفة الثابت بأوراق وقصور التسبيب 

  ٢٨/١/١٩٩٧فى التفاته عن الدفع بعدم نفاذ العقد المؤرخ 

 فى حق الشركة الطاعنة 

 ٢٨/١/١٩٩٧      تمسكت الشركة الطاعنـة دفعـا للـدعوى منـذ فجـر الخصـومة بعـدم نفـاذ العقـد المـؤرخ   
كــان تكييـفـه ـ ـفـى حقهــا لتجــاوز رـئـيس مجـلـس إدارتهــا الســابق  اـلـذى وـقـع عـلـى العـقـد نياـبـة عنهــا ـفـى اـيـا 

حــدود التـفـويض الصــادر إلـيـه مــن الشــركة ـفـى شــأن اـبـرام هــذا العـقـد ، إذ أن مجـلـس إدارة الشــركة بجلســته 
معهــد العــالى ال(  ـقـرر الموافـقـة عـلـى الطـلـب المـقـدم للشــركة مــن ٢٣/١٢/١٩٩٦ بـتـاريخ ٨٥المنعـقـدة رـقـم 

بيع قطعة ارض النزاع إليـه وفـوض المجلـس رئـيس مجلـس االدارة فـى ابـرام العقـد لصـالح المعهـد ) ..... 
المـــذكور  وـلــيس لشـــخص المطعـــون ضـــده األول أو بصـــفته وكـــيال عـــن ـبــاقى المطعـــون ضـــدهم ، ولكـــن 

 صادرا مـن  بوصفه٢٨/١/١٩٩٧رئيس المجلس خالف هذا التفويض وخرج عن حدوده ووقع على العقد 
ٕإلى شخص المطعون ضـده األول عـن نفسـه وبصـفته وكـيال عـن بـاقى المطعـون ضـدهم واذ ابـرم  الشركة

رئــيس المجلــس العقــد المــذكور إلــى شــخص المطعــون ضــده األول عــن نفســه وبصــفته وكــيال عــن بــاقى 
ا العقـد المطعون ضدهم فإنه يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر إليه من المجلس ومـن ثـم يكـون هـذ

 ـ ص ١٥/٧/١٩٩٩ من مذكرة الطاعنة الول درجـة لجلسـة ١٣ حتى ٣ص ( غير نافذ فى حق الشركة 
 ـ ومــــذكرة الطاعنــــة لمحكمــــة ثــــانى درجــــة لجلســــة ٣/١/٢٠٠٢ مــــن مــــذكرتها لجلســــة ٧ حتــــى ص ٢

  ) .١٨/٧/٢٠٠٤ وما بعدها   ـ ولجلسة ١٠ ص٢٤/٩/٢٠٠٣
 باحالة الدعوى إلـى التحقيـق ٣٠/٩/٢٠٠٣ف بجلسة وتحقيقا لهذا الدفاع قضت محكمة االستئنا   

الثبات ونفى ما تضـمنه منطوقـه ومنـه مـا إذا كـان التفـويض الممنـوح مـن مجلـس االدارة لرئيسـه فـى ابـرام 
 بصـــفته ........................ كـــان ينصـــب عـلــى التعاقـــد مـــع الـــدكتور  ٢٨/١/١٩٩٧العقـــد المـــؤرخ 

 وليس بشخصه أو بصفته وكيال عن باقى المطعون ضدهم ... لى عميد ورئيس مجلس إدارة المعهد العا
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   .١٨/١/٢٠٠٤، وقد تنفذ هذا الحكم بسماع اقوال شهود الطرفين بجلسة 
ولكن الحكم المطعـون فيـه التفـت عـن هـذا الـدفاع الجـوهرى واكتفـى تسـبيبا لقضـائه بتبنـى أسـباب    

 :محكمة أول درجة الذى جاء به فى هذا الصدد ما نصه 
وال يقدح فى ذلك ما قررت به الشركة المـدعى عليهـا بمـذكرتيها المقـدمتين منهـا " 

 ســـالف اـلــذكر ـفــى حقهـــا لمجـــاوزة رـئــيس ٢٨/١/١٩٩٧بـعــدم نـفــاذ العـقــد الـمــؤرخ 
مجـلـس االدارة لحــدود التـفـويض الممـنـوح ـلـه ـمـن قـبـل مجـلـس االدارة ، إذ أـنـه مــن 

إذا تــم العقــد بطريــق النيابــة (  مــن القــانون المــدنى انــه ١٠٤المقــرر وفقــا للمــادة 
كـــان شـــخص النائـــب ال شـــخص األصـــيل هـــو محـــل االعتبـــار عنـــد النظـــر فـــى 
عـيـوب اإلرادة أو ـفـى اـثـر العـلـم ـبـبعض الظــروف الخاصــة أو افـتـراض العـلـم بهــا 
حتما ومع ذلك إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقا لتعليمـات معينـة صـدرت لـه 

 الناـئـب لظــروف كــان يعلمهــا هــو أو مــن موكـلـه فـلـيس للموكــل أن يتمســك بجهــل
 ) .كان من المفترض حتما أن يعلمها 

إذا اـبـــرم ( ـمـــن ذات القـــانون انـــه ١٠٥    وحيـــث انـــه مـــن المـقـــرر وفقـــا للمـــادة  
النائــب فــى حــدود نيابتــه عـقــدا باســم األصــيل فــإن مــا ينشـــأ عــن هــذا العقــد ـمــن 

 ) .حقوق والتزامات يضاف إلى األصيل 
مــؤدى مــا نصــت ( مقــرر وفقــا لقضــاء محكمــة الــنقض أن     وحيــث انــه مــن ال  

 مــن الـقــانون المــدنى انــه يجــب حـتــى ينصــرف أثــر التصـــرف ١٠٥عليــه المــادة 
اـلـذى يعـقـده الوكـيـل ـمـع الغـيـر إـلـى شــخص الموكــل يجــب عـلـى الوكـيـل أن يعمــل 
ـفـى حــدود وكالتــه وال يجاوزهــا فــإن جــاوز الوكـيـل حــدود الوكاـلـة ـلـم ينصــرف أثــر 

ٕ الموكــل إال إذا أـقـره واذا اخـتـار الموـكـل أال يـقـر هــذا التصــرف هــذا التصــرف إـلـى
 ـ ٢٠/١١/١٩٨٥ ق جلسـة ٥١ س ١٩٣٦الطعن رقـم ..) لم ينصرف أثره إليه 
  .١٢٨٧المرجع السابق ص 

     لمــــا كــــان مــــا تـقـــدم وكــــان الـبـــين ـبـــاالوراق وباجتمــــاع مجـلـــس إدارة الشــــركة  
 مجلـس االدارة قـد وافـق علـى المدعى عليهـا الخـامس والثمـانون سـالف الـذكر أن

بيــع األرض محــل التــداعى  بســعر المتــر اربعمائــة وخمســون جنيهــا نظــرا لكبــر 
مسـاحة األرض المبيعـة وان الغـرض المخصصـة لـه مـن أغــراض التعلـيم ـ وهــو 

 وهـــــذا الـغــــرض يـعــــد ـمــــن البنـيــــة األساســـــية  …........انشـــــاء امـتــــداد للمعـهــــد 
يس مجـلــــس االدارة ـفــــى اتـمــــام ذـلــــك للمجتمعــــات العمرانـيــــة الجدـيــــدة وـفــــوض رـئــــ

 وكـــــان الـبــــين بالعـقــــد المـــــؤرخ .والتـفــــاوض مـــــع المشـــــترى عـلــــى شـــــروط الســـــداد 
 والمحـرر مـا بـين المـدعين ورئـيس مجلـس إدارة  ـ سـالف الـذكر ـ ٢٨/١/١٩٩٧

 بيــع االرض محــل التــداعى للمــدعين النشــاء الشــركة المــدعى عليهــا انــه قــد تــم 
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ات الغــــرض المـفـــوض رـئـــيس مجـلـــس إدارة امـتـــداد للمعهــــد ســــالف اـلـــذكر وهــــو ذ
ومـــن ثـــم ال تكـــون هنـــاك ثمـــة . الشـــركة المـــدعى عليهـــا لبيـــع األرض مـــن أجـلــه 

مخالفة مـن رئـيس مجلـس إدارة الشـركة المـدعى عليهـا للتفـويض الممنـوح لـه مـن 
 ".مجلس االدارة بشأن األرض سالفة الذكر

 : ثم أضاف الحكم االستئنافى تسبيبا لقضائه قوله    

وحيــث انــه عــن الموضــوع فلمــا كــان الحكــم المســتأنف قــد صــدر ســليما ومتفقــا "  
 قــد تضــمن ٢٨/١/١٩٩٧وصــحيح الواقــع والقــانون ســيما وان العقــد المــؤرخ فــى 
عـلـى النحــو الثابــت ..... ان شــراء األرض بغــرض انشــاء امتــداد للمعهــد العــالى 

مستأنف ضده بتمهيدى العقد موضوع الدعوى وهو المعهد الذى يتولى عمادته ال
األول كما ان المستأنف بعد أن طلب الزام المسـتأنف ضـدهم بتقـديم اصـل العقـد 
للطعـــن عليـــه بـــالتزوير وقـــدم المســـتأنف ضـــدهم اصـــل العقـــد وقـــررت المحكمـــة 
التأجيل ليتخذ المستأنف طريـق الطعـن بـالتزوير علـى العقـد تنـازل الحاضـر عـن 

ان المســتأنف ال يــرى تزويــرا المســتأنف عــن الطعــن بــالتزوير األمــر اـلـذى يعنــى 
ومــن ـثـم فــإن االســتئناف يكــون ـقـد اـقـيم عـلـى غـيـر ســند مــن صــحيح . ـفـى العـقـد 

الواقــع والقــانون ويكــون متعينــا القضــاء برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف الســبابه 
 ".ولما سلف من  أسباب 

اع عــن الشـــركة وواضــح  ان مــا ســاقه الحـكــم المطعــون فيــه تســـبيبا اللتفاتــه عمــا تمســك ـبــه الــدف   
 فـــى حقهـــا  لمجـــاوزة رئـــيس مجلـــس إدارتهـــا حـــدود ٢٨/١/١٩٩٧الطاعنـــة مـــن عـــدم نفـــاذ العقـــد المـــؤرخ 

التفويض الصادر إليه من مجلس االدارة بابرام العقـد المـذكور لصـالح اشـخاص المطعـون ضـدهم   علـى 
رام العـقــد  اـلــذى قصـــر تـفــويض رـئــيس المجـلــس ـفــى اـبــ٢٣/١/١٩٩٦خـــالف ـقــرار مجـلــس االدارة المـــؤرخ 

باعتـبـاره شخصـا اعتباريـا لـه شخصــيته القانونيـة المسـتقلة عـن شخصــية  " ..... المعهـد العـالى " لصـالح 
 نـقـول ان مــا ذهــب إلـيـه الحكــم المطعــون فـيـه ـفـى هــذا الصــدد مــردود مــن أكـثـر مــن …المطعــون ضــدهم 

 :وجه
 دـفـاع الطاعـنـة وـهـو تحدـيـد ـقــرار لمقـطـع الـنـزاع ـفـى قصــور التـسـبيب وفـسـاد االـسـتدالل بإغـفـال الـتــعرض : أوال

لمشترى فى البيع الـذى فـوض رئيسـه  ا لشخص٢٣/١٢/١٩٩٦مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 

 :فى ابرامه 

    واضح مـن دفـاع الطاعنـة فـى هـذا الصـدد انـه يقـوم علـى نحـو صـريح جـازم علـى ان عـدم نفـاذ العقـد   
تفــــويض الصــــادر مــــن مجلــــس االدارة بجلســــة  فــــى حــــق الطاعنــــة يرجــــع الىــــان ال٢٨/١/١٩٩٧المــــؤرخ 

 لرئيســه فــى ابــرام عقــد بيــع ارض النــزاع قــد حــدد شــخص المشــترى وحصــره فــى المعهــد ٢٣/١٢/١٩٩٦
بوصفه شخصا اعتباريا له شخصيته القانونية وذمتـه الماليـة المسـتقلة ، فـال يتسـع التفـويض ..... العالى 

  .٢٣/١٢/١٩٩٦اص المطعون ضدهم تاريخ إلى تخويل  رئيس المجلس فى إجراء البيع إلى اشخ
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    وواضح من األسباب التـى أقـام عليهـا الحكـم المطعـون فيـه التفاتـه عـن دفـاع الطاعنـة بعـدم نفـاذ عقـد   
 فى حقها لمجاوزة رئيس مجلس االدارة فـى ابرامـه للتفـويض الصـادر إليـه مـن ٢٨/١/١٩٩٧البيع المؤرخ 

 انــه قــد اســتند فــى ذلــك إلــى القــول بــأن هــذا القــرار حــدد ٢٣/١٢/١٩٩٦مجلــس االدارة فــى قــراره المــؤرخ 
وان هـــذا الغـــرض هـــو ذات الغـــرض مـــن البـيــع .... الغـــرض مـــن البـيــع ـفــى انشـــاء امـتــداد للمعهـــد العـــالى 

 ـفـال تكـون هـنـاك مخالفـة لـقـرار المجلـس ، أى  ان الحـكـم اسـتند إـلـى ٢٨/١/١٩٩٧موضـوع العـقـد المـؤرخ 
ابق للغــرض الــذى حــدده قــرار مجلــس االدارة دون أن يعــرض  لوحــدة الغــرض مــن البيــع وفقــا للقــرار مطــ

 .المشترى من عدمه 
وهــذا اـلـذى ســاقه الحكــم المطعــون فـيـه ال يواجــه دـفـاع الشــركة الطاعـنـة الـقـائم عـلـى مخالـفـة العـقـد    

 فـى شـأن شـخص المشـترى ، وهـو مـا ٢٣/١٢/١٩٩٦ لقرار مجلس االدارة المـؤرخ ٢٨/١/١٩٩٧المؤرخ 
 التعرض له فلم يقـل كلمتـه فيمـا إذا كـان القـرار قـد حـدد شـخص المشـترى الـذى فـوض رئيسـه اغفل الحكم

فى البيع إليه ، كمـا لـم يقـل كلمتـه فـى اثـر ابـرام رئـيس مجلـس االدارة عقـد البيـع مـع غيـر الشـخص الـذى 
ن الحكم حدده قرار مجلس االدارة على الرغم من ان ذلك هو مقطع النزاع فى دفاع الشركة الطاعنة فيكو

وقد جاء قاصـر التسـبيب مخـال بحـق الـدفاع علـى نحـو يبطلـه ويكفـى لنقضـه ، كمـا يكـون وقـد جـاء فاسـد 
االستدالل الن وحدة  الغرض من التعاقد ال تبـرر مخالفـة قـرار مجلـس االدارة فـى شـأن شـخص المشـترى 

اقــد معــه لمجــرد ، والقــول بغيــر ذلــك يتــيح ان يفــرض علــى الشــركة التعاقــد مــع شــخص ال ترغــب فــى التع
 .وحدة الغرض من البيع وفى ذلك اخالل جسيم بمبدأ سلطان اإلرادة

مجلـس إدارة الشـركة الطاعنـة المـؤرخ   مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى تفسيره لعبـارات محضـر : ثانيا

٢٣/١٢/١٩٩٦ 

 أنه قـد ورد فيـه ٢٣/١٢/١٩٩٦الثابت من مدونات محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ  -١
 :ما نصه 

 بشأن بيع ٨٥/١٩٩٦ /١٨٧ مذكرة رقم : ما يستجد من اعمال  :ثالثا " 

 متــــر مربــــع بالمنطقــــة ١٨٥٤٨ ومســــاحتها ١٣٥قطعــــة األرض رقــــم 

ـــس االدارة المــــذكرة . الصــــناعية  ـــيس مجـل ـــدس رـئ عــــرض الســــيد المهـن

 ...عميــد المعهــد العــالى المعروضــة والتــى تضــمنت ان الســيد الــدكتور 

 الف ٢٠طلب تخصيص قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بمساحة حوالى 

متر النشاء امتداد للمعهـد الحـالى ، ونظـرا النـه يوجـد قطـــعة ارض بـرقم 

 وطبقا لقرار السيد محافظ القاهرة ٢ م١٨٥٨٤ر٤٠ تبلغ مساحتها ١٣٥

 تخصـــص القاـمــة المـبــانى العاـمــة الـتــى تخـــدم ١٩٨٩ لســـنة ١٨٦رـقــم 

الخ  وان الشـركة قـد …الثقافية والترفيهية والتعليمية االنشطة الصحية و

 جنيها للمتر المسطح وذلك نظرا لكبر مساحة ٤٥٠حددت سعرا لها قدره 

قطعة االرض المشار اليها فضال عـن الغـرض الـذى سـوف تخصـص مـن 
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أجـلــه حـيــث ان الـمــدارس والمعاـهــد العلـيــا تعتـبــر ـمــن االبنـيــة االساســـية 

 . دة للمجتمعات العمرانية الجدي

 بالمنطـقـــة ١٣٥ الموافـقـــة عـلـــى ـعـــرض بـيـــع البـلـــوك رـقـــم : الـقـــرار                       

 "  . جنيها٤٥٠بسعر ال يقل عن ..... الصناعية  للمعـهد العالى 

     وواضــح مــن صــريح عبــارات المحضــر الســالف أنــه حــدد شــخص المشــترى الــذى فــوض رئيســه فــى  
 راحة فى نص القرار الذى جرى نصه وعبر عن ذلك ص..... الى التعاقد معه بان يكون هو المعهد الع

للمعهـد ( بالمنطقة الصـناعية ١٣٥ الموافقة على عرض بيع البلوك رقم "  

 ".  جنيها للمتر ٤٥٠ بسعر ال يقل عن ).... العالى 

ٕواذ كـــان ذـلــك وكـــان مـــا أورده الحكـــم المطعـــون فـيــه ضـــمن أســـباب حكـــم أول درجـــة الـتــى تبناهـــا    
ال مـنـه لمضــمون محضــر مجـلـس ادارة الشــركة الطاعـنـة يفـيـد أن الـقـرار ـلـم يتضــمن تحدـيـد شــخص تحصــي

المشــترى الــذى فــوض رئيســه فــى التعاقــد معــه اكتفــاء ببيــان الغــرض مــن البيــع  إذ اســقط الحكــم مــا ورد 
 .ًبمحضر الجلسة بشأن شخص المشترى فإنه يكون وقد جاء مخالفا للثابت باألوراق على نحو يبطله 

 ٢٣/١٢/١٩٩٦ومــن جهــة اخــرى ـفـإن الحكــم المطعــون فـيـه ـفـى تفســيره عـبـارات محضــر الجلســة المــؤرخ  -٢
على ذلـك النحـو الـذى يفيـد اغفالـه تحديـد شـخص المشـترى الـذى فـوض رئيسـه فـى البيـع إليـه وذلـك علـى 

لمعهـد  اخالف الثابت بعبارات المحضر  التى نقلناها والتى تضمنت فى صدرها بيان طلب الشـراء بأنـه 

للمعهـد ( كما تضمن فى صـلب القـرار بتفـويض رئـيس المجلـس فـى البيـع ان يكـون البيـع  ،  ... العالى 

 يكــون وقــد جــاء مخالفــا للقــانون مخطئــا فــى تطبيقــه بانحرافــه عــن المعنــى الواضــح …  ) .... العــالى 
زام الداللـة الواضـحة بعبارات محضر الجلسة دون ايـراد مبـرره فـى ذلـك فـى حـين أن المقـرر انـه يتعـين التـ

ٕواذا كان المقصود بالوضوح هو وضـوح اإلرادة فـإن األصـل فـى العبـارة الواضـحة . وعدم االنحراف عنها 
انهـــا تعـبــر عـــن االرادة  الواضـــحة ، ومـــن ـثــم ال يجـــوز االلتـفــاف حولهـــا أو تعطـيــل اعمالهـــا تحـــت ســـتار 

جهـــا عـــن المعـنــى اـلــذى تحتمـلــه التفســـير الن ســـلطة محكمـــة الموضـــوع ـفــى التفســـير مشـــروطة بعـــدم خرو
 ٦٠ ســنة ٥٠٨ طعــن ٢٠/١/١٩٩٧ـفـى هــذا المعـنـى عـلـى ســبيل المـثـال نـقـض مــدنى ( عـبـارات المحــرر 

 ـ ١٣٠١ ـ ص ٤٧ ق ـ س ٥٩ سـنة ٣١٢٢ طعـن ١٨/١١/١٩٩٦ ـ ١٦٤ ـ ص ٤٨قضـائية ـ س 
كمـا ان المقـرر انـه اذا حمـل  ) ١٩٢٠ ـ ص ٣٥ قضـائية ـ س ٥١ سـنة ١٦٤٩ طعـن ٢٦/١١/١٩٨٤

علـى سـبيل ( لقاضى عبارة المحرر علـى غيـر معناهـا الظـاهر وجـب عليـه بيـان األسـباب المقبولـة لـذلك ا
 ٥١ سـنة ١١٥٠ طعـن ١٦/٧/١٩٩٢ قضـائية ـ ٦٠ سـنة ٢٥٤ طعـن ٨/٣/١٩٩٨المثـال نقـض مـدنى 

 مـن التقنـين المـدنى يعـد ١٥٠وغنـى عـن البيـان ان مـا تقضـى بـه المـادة  ) ٩٤٨ ـ ص ٤٣قضـائية ـ س 
اعـد التـى وضـعها المشـرع علـى سـبيل االلتـزام ينطـوى الخـروج عنهـا علـى مخالفـة القـانون لمـا فـيـه مـن القو

 ـ ٣٩ قضـائية ـ س ٥٢ ســنة ١٩٨٥ طعـن ١٨/١٢/١٩٨٨نقـض ـمـدنى ( مـن تحريـف ومســخ وتشـويه 
  ) .١٣٢٩ص 

  مع  فإن المقرر انه عند غموض العبارة أو حيث كانت عبارات العقد غير متسقة ومن جهة ثالثة  -٣
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بعضها بحيث يغم قصـد المتعاقـدين فأنـه يتعـين االعتـداد بمـا تفيـده مجمـوع عبـارات العقـد باعتبارهـا وحـدة 
 ـ ٢٠٥٣ ـ ص ٢٩ قضــائية ـ س ٤٧ ســنة ١٤٦٣ طعــن ٢٧/١٢/١٩٧٨نقــض مــدنى ( متماســكة 

  بمجمـــوع األوراق واالعتـــداد  ) ١٣٥٠ ـ ص ١٧ قضـــائية ـ س ٣١ ســـنة ٣٩٤ طعـــن ٩/٦/١٩٦٦
واالســـتعانة  ) ٨٤٦ ص ٨٩ منشـــور بمجموعـــة ربـــع قـــرن بنـــد ١٦/١٠/١٩٤٧نقـــض مـــدنى ( المتبادلـــة 

 ٦١ ســـنة ٣٠٧٥ طعـــن ١٤/٢/١٩٩٨عـلــى ســـبيل المـثــال نـقــض مـــدنى ( بظـــروف اـلــدعوى ومالبســـاتها 
 طعـن ٣٠/١٢/١٩٨٧ ـ ١١٢٥ ـ ص ٤٥ قضـائية ـ س ٦٣ سـنة ٧٣٠٤ طعـن ٢٧/٦/١٩٩٤قضـائية ـ 

  ) .١٢٠٧ص  ـ ٣٨ قضائية ـ س ٥٠ سنة ٧١٢٧و ١٧١٧
 تمســـكت الشـــركة الطاعـنــة ـبــأن المعـنــى الواضـــح اـلــذى تفيـــده ومـــن خـــالل هـــذا النظـــر الصـــحيح    

عبارات محضر جلسة مجلس االدارة الدالة على تحديد شخص المشترى الذى فوض  المجلس رئيسه فى 
معهـد بتـاريخ بمضـمون طلـب الشـراء المقـدم مـن عميـد ال) ١ (تأكـدت .... التعاقد معه فى المعهـد العـالى 

 مـن حافظـة ١مسـتند رقـم (   إذ خال تماما من اية اشارة إلى اشـخاص المطعـون ضـدهم ١٧/١١/١٩٩٦
ومـن المـذكرة التـى اعـدها رئـيس مجلـس إدارة الشـركة ) ٢ ) (١٥/١٠/١٩٩٨الطاعنة الول درجـة لجلسـة 

 معـــروض عـلــى ـلــذا ـفــإن االمـــر: "الطاعـنــة لعـــرض ذـلــك الطـلــب عـلــى مجـلــس االدارة واـلــذى إنتـهــى بقوـلــه
بالمنطـقـة ) ى( المرمــوز لهــا ـبـالرمز ١٣٥مجـلـس االدارة للنظــر ـفـى الموافـقـة عـلـى بـيـع قطعــة االرض رـقـم 

 ٤٥٠بسـعر ) ...... إلى المعهد العالى   (٢ م١٨٥٤٨ر٤٠الصناعية بمدينة زهراء المعادى ومساحتها 
ويســـاند ذلـــك ) ٣) (١٥/١٠/١٩٩٨ مـــن حافظتنـــا الول درجـــة لجلســـة ٢مســـتند " ( جنيهـــا للمتـــر المربـــع

بـمــا يفـيــد ان المـبــالغ ـقــد .... ويؤـكــده ان الشـــيكات الـتــى حـــررت بمـقــدم اـلــثمن تحمـــل خـــتم المعـهــد العـــالى 
 مـــن ٦و٥و٤مســـتند رـقــم ( ســـحبت ـمــن حســـاب المعـهــد وليســـت ـمــن حســـاب اشـــخاص المطعـــون ضـــدهم 

 عميـــد المعهـــد  الموجـــه إلـــى٢٤/١٢/١٩٩٧ثـــم كتـــاب الشـــركة الطاعنـــة المـــؤرخ ) ٤) (الحافظـــة الســـالفة 
 .بصفته ممثال للمعهد المذكور بدعوته بصفته للتوقيع على عقد البيع .... العالى 

كما تمسكت الشركة الطاعنة بـان داللـة عبـارات محضـر جلسـة مجلـس االدارة علـى تلـك الحقيقـة    
 ٣٠/٩/٢٠٠٣تأكدت باقوال شاهديها اللـذين سـمعتهما محكمـة االسـتئناف تنفيـذا لحكمهـا الصـادر بجلسـة 

ـمــدير الشـــئون .... / دير الشـــئون القانونـيــة بالشـــركة ، واالســـتاذـمــ..... / حـيــث اشـــهدت ـكــال ـمــن االســـتاذ
العقاريــة بهــا  فقــرر أولهمــا ان توقيــع رئــيس مجلــس االدارة الســابق علــى العقــد بحســبانه صــادرا لشــخص 

 يـكـون البـيـع لصــالح المطعـون ضــده األول الحــالى مخالـفـة لـقـرار مجـلـس إدارة الشــركة اـلـذى ـنـص عـلـى أن
بحسبانه شخصـا اعتباريـا مسـتقال واضـاف ان االدارة القانونيـة لـم يعهـد اليهـا بمراجعـة .... المعهد العالى 

العقد موضوع الـدعوى علـى خـالف المعمـول بـه فـى شـأن عقـود البيـع األخـرى  وشـهد الشـاهد الثـانى بـان 
جلس قاصر على التعاقد مـع رئـيس مجلـس التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة لرئيس الم

إدارة المعهــد أو مــن يفوضــه  وقــد ســبق للشــركة مطالبــة المطعــون ضــده األول باحضــار تفــويض لــه مــن 
 .مجلس إدارة المعهد ولكنه لم يفعل 

     وبالرغم من ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه اخضع محضر جلسة مجلس إدارة الشركة الطاعنة   
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لسـلطته فـى التفسـير رغـم وضـوح عباراتـه الدالـة علـى وضـوح اإلرادة ، وذهـب فـى ٢٣/١٢/١٩٩٦المؤرخ 
تفسـيره عـلـى خـالف ـمـا تفـيـده هـذه العـبـارات ، إـلـى ان رئـيس المجـلـس فـى تعاـقـده ـمـع المطعـون ضــدهم ـلـم 
يخرج على التفويض الصادر إليه من مجلس االدارة ، دون أن يقول كلمته فى دفاع الشركة الطاعنة فـى 

لصــدد ودالـلـة المســتندات التــى تســاندت اليهــا واقــوال الشــهود التــى جــاءت مؤيــدة ـلـه ، دون ان يــورد هــذا ا
مبررات انحرافه عن المعنى الظاهر لعبارات المحضر الواضحة فإنه يكون وقد جاء فوق مخالفته للقانون 

 .وخطأه فى تطبيقه ، قاصر التسبيب مخال بحق الدفاع على نحو يبطله ويكفى لنقضه 
 :الشركة الطاعنة عن الطعن بالتزوير   فساد االستدالل فى االستناد إلى تنازل :ثالثا 

   ذهب الحكم االستئنافى المطعـون فيـه تـدليال علـى فسـاد تمسـك الطاعنـة بعـدم نفـاذ عقـد البيـع موضـوع   
 اـلـدعوى ـفـى حقـهـا لخــروج رـئـيس مجـلـس إدارتـهـا عــن حــدود التـفـويض الصــادر إلـيـه ـفـى البـيـع ـفـى محضــر

 على التفصـيل السـالف ، إلـى ان الشـركة الطاعنـة كانـت قـد ٢٣/١٢/١٩٩٦جلسة مجلس االدارة المؤرخ 
طلبـت التصــريح لـهـا بـالطعن ـبـالتزوير عـلـى المحضـر الـمـذكور ورغــم التصـريح لـهـا ـبـذلك فإنهـا ـقـد اعلـنـت 

 .عدولها عن إجراء الطعن بالتزوير بما يفيد صحة المحضر  وعدم بطالنه 
ذا اـلــذى ذهـــب إلـيــه الحكـــم المطعـــون فـيــه مشـــوب بفســـاد االســـتدالل اذ يـقــوم عـلــى  وواضـــح ان هـــ   

الخـلـط ـبـين عــدم نـفـاذ العـقـد اـلـذى يبرـمـه الناـئـب لمجاوزـتـه حــدود نيابـتـه وـبـين التزوـيـر ـفـى حــين ان اإلـقـرار 
 ..بعدم تزوير العقد الصادر من النائب بصفته ال يعنى بذاته صحة هذا العقد أو نفاذه فى حق األصيل 

بل ان العكس هو الصـحيح ، إذ أن عـدم نفـاذ العقـد موضـوع الـدعوى فـى حـق الشـركة الطاعنـة لالسـباب 
السالفة ، هو الذى دفـع الطاعنـة إلـى العـدول عـن الطعـن بـالتزوير علـى عقـد البيـع موضـوع النـزاع إذ أن 

ٕالذى ابرمه وانمـا خروج رئيس مجلس إدارة الشركة عن حدود التفويض الصادر إليه ال يعنى تزوير العقد 
 .يتحدد الجزاء فى عدم نفاذ العقد فى حق الشركة لمجاوزته حدود التفويض الصادر إليه 

 : مدنى ١٠٥فساد االستناد إلى حكم المادة  : رابعا

واضح من أسباب حكم أول درجة التى تبناهـا الحكـم االسـتئنافى المطعـون فيـه ، أنـه أورد ضـمن    
 فــى حــق الشــركة الطاعنــة ، اشــارته إلــى حكــم ٢٨/١/١٩٩٧العقــد المــؤرخ مــا ســاقه مــن أدلــة علــى نفــاذ 

 . من التقنين المدنى ١٠٥المادة 
 مدنى ١٠٥وواضح فساد ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد ، إذ  أن حكم المادة    

ج حــدود علــى خــالف مــا ذهــب الحكــم المطعــون فيــه ، يؤكــد عــدم نفــاذ تصــرف النائــب الــذى يجريــه خــار
 متى جاوز الوكيل حدود وكالته فال ينصـرف أثـر تصـرفه إلـى "  وفى ذلك تقول محكمة النقض النيابة  

الموكل الذى له الخيار بين اجازة هذا التصرف بقصد اضافة اثره إلى نفسه أو طلب ابطاله وهـذا الطلـب 
نـقـض " ( حة الموكـل لـيس مقـررا لمصــلحة الغيـر فحسـب كـمـا يقـول الطـاعنون ـبـل هـو مقـرر ايضــا لمصـل

  ) .٢٦٣ العدد الثانى ـ ص ٣٠ قضائية ـ س ٤٨ سنة ١١٢٥ طعن ٢/٥/١٩٧٩مدنى 
ويتحدد نطاق النيابة  ، بالقيود التى تملك فرضها السلطة التى يخضـع لهـا النائـب ، حيـث تملـك    

يل ـ سـواء مـن هـذه السـلطة تقييـد النيابـة ـ التـى تعنـى مكنـة التصـرف مـع الغيـر تصـرفا نافـذا فـى حـق األصـ
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 أو مـن حيـث االشـخاص بقصـر تعامـل النائـب مـع شـخص معـين حيث الزمان بقصرها على زمن معين ، 
 أو مــن حيــث الموضــوع بتحديــد التصــرف الــذى بحيــث اذا تصــرف مــع غيــره كــان متجــاوزا  حــدود نيابتــه 

يكون نافذا فـى حـق يجوز للنائب ابرامه  أو من حيث الشكل بتحديد الشكل الذى يفرغ فيه تصرف النائب ف
تقيـيـد مكنــة  " وـفـى ذـلـك يـقـول اـلـدكتور جـمـال مرســى ـبـدر  .األصــيل ، أو مــن حـيـث تعليقهــا عـلـى شــرط 

الناـئـب  ـفـى إجــراء تصــرفات ينصــرف اثرهــا اـلـى األصــيل مباشــرة ، يكــون بوجــه مــن الوجــوه الـتـى ـتـؤثر ـفـى 
الشخص فقد تكـون  االنابـة  حيث   من -٢ من حيث الزمان ٠٠٠-١: مدى النيابة كل من ناحية معينة 

بالنســبة للغيــر عمومــا وقــد يحــدد األصــيل شــخص الغيــر الــذى يتعاقــد معــه النائــب وفــى هــذه الحالــة  لــيس 
وكمـا يكـون تقييـد االنابـة . للنائب أن يتجاوز حدود نيابته بتعاقده مع شخص آخر غير من حدده األصـيل 

ون كـذلك ناتجـا مـن مجـرد توجيـه االنابـة الـى من حيث شخص الغير ناتجا من صيغتها الموجهة للنائب يك
غير معين فاالنابة الخارجية الموجهـة الـى شـخص معـين هـى دائمـا انابـة مقيـدة مـن حيـث الشـخص فتعاقـد 
النائب مع شخص خالف مـن وجهـت اليـه االنابـة خـارج عـن حـدود نيابتـه وال يترتـب عليـه انصـراف اآلثـار 

 واخيرا قد تكون االنابة معلقـة -٥ ٠٠٠من حيث الشكل -٤ ٠٠٠ من حيث الموضوع -٣إلى األصيل ، 
 ). وما بعدها ١٥٨ ص ٩٦ بند١٩٦٨رسالته فى النيابة فى التصرفات القانونية طبعة "( ٠٠٠على شرط 

 بـتـاريخ ٨٥وواضــح مــن ذـلـك ان الـقـرار اـلـذى أصــدره مجـلـس إدارة الشــركة المســتأنفة بجلســته رـقـم    
اإلدارة اـلـذى فوضــه ـفـى اـبـرام العـقـد ، مــن حـيـث شــخص مــن  ـقـد قـيـد ســلطة رـئـيس مجـلـس ٢٣/١٢/١٩٩٨

ٕ ، واذ اغفل رئيس مجلس االدارة هذا القيد وتعاقد ... يجوز له التعاقد معه حيث حصره فى المعهد العالى 
مع المستأنف ضدهم باشخاصهم فإنـه يكـون قـد تجـاوز حـدود النيابـة بمـا يجعـل تصـرفه غيـر نافـذ فـى حـق 

 .الشركة المستأنفة 
ٕ إذ أنهــم وان كــان األصــل أن ســرى  القواعــد المتقدمــة كلهــا عـلـى الممثـلـين الـقـانونيين للشــركات ومــديريها وت 

يعبـــروا عـــن إرادة الشـــركة إداريـــا وقانونيـــا إال أن المقـــرر ان الســـلطة األدنـــى تتقيـــد بالحـــدود التـــى تفرضـــها 
 جلس االدارة يتقيد بقرارات مجلس السلطة األعلى لمجلس اإلدارة بتقييد قرارات الجمعية العامة ، ورئيس م

 .االدارة بحيث إذا خرج عنها كان متجاوزا حدود النيابة 
 إذا كـان الثابـت بـاألوراق أن مجلـس إدارة البنـك المطعـون " : وتطبيقا لذلك قضت محكمـة الـنقض بأنـه   

ر المتــر  قــرارا بتحديــد شــروط البيــع اـلـى الطــاعنين منهــا أن يكــون ســع٧/١٠/١٩٨٠ضــده أصــدر بـتـاريخ 
بمبلـغ عشــرين جنيهـا معجــال وخمسـة وعشــرين جنيهـا مقســطا وفـوض رـئـيس المجلـس ـبـالتوقيع علـى عـقـود 

 فــإن التصــرف الصــادر منــه البيــع فـلـم يلتــزم رئــيس المجـلـس بتلــك الشــروط وأصــدر تعليمــات مخالفــة لهــا 
نعــى  عليــه بمخالفــة  التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فــإن الٕيكــون غيــر نافــذ وال يــتم بــه البيــع واذ 

 ٥٨ لسـنة ٢٥٢٣ طعـن رقـم ١/١١/١٩٩٤نقـض "( القانون والخطـأ فـى تطبيقـه يكـون علـى غيـر أسـاس 
  ـ ويراجع فى عـدم نفـاذ تصـرف مجلـس إدارة الشـركة متـى كـان مخالفـا قـرار ١٣١٢ ص ٤٥قضائية س 

 ـ ١٦٧٨ ـ ص ٤٥ قضـائية ـ س ٦٠ سنة ٣٦٣٧ طعن ٢٥/١٢/١٩٩٤الجمعية العمومية  نقض مدنى 
  ص ١٩٨٩وعلى ذلك اجماع الفقه  ـ يراجع الدكتور ـ ابو زيد رضوان فى الشركات التجارية طبعة 



 ١٥٨

 ) ٤٦٥ ص ١٩٩٣ ـ الدكتورة سميحة القليوبى  فى الشركات التجارية طبعة ٦٢٥
وغنى عن البيان انه مع سالمة كل االوجه التـى اقـيم عليهـا هـذا السـبب مـن اسـباب الطعـن فأنـه    

عتداد به ثبوت سالمة احد هذه األوجه اعماال للقاعدة المقررة التى  تقضى بانه متى اقيم الحكم يكفى لال
ـ أو إحدى دعاماته ـ على عدة أدلة متساندة مجتمعة بحيث ال يعـرف مـاذا يكـون رأى الحكـم لـو تنبـه إلـى 

علـى سـبيل (ب نقضـه فساد احدها ، فإن ثبوت فساد أحد هذه االدلة يـؤدى إلـى فسـاد الحكـم كلـه بمـا يوجـ
 ٥٢ سـنة ٨٨ طعـن ١٦/١٢/١٩٨٢ قضـائية ـ ٥٨ سـنة ١٩٧٩ طعن ١٦/٦/١٩٩٢المثال نقض مدنى 

 ) ٨٣٥ ـ ص ٢٦ قضائية ـ س ٤٠ سنة ٨٣ طعن ٢٨/٤/١٩٧٥ ـ ١١٧٤ ـ ص ٣٣قضائية ـ س 
  السبب الثالث

  فساد االستدالل وقصور التسبيب فى االعتداد بالعقد

  للغش رغم بطالنه٢٨/١/١٩٩٧المؤرخ 

تمســــكت الشــــركة الطاعنــــة فــــى الســــبب الثالــــث مــــن أســــباب االســــتئناف بــــبطالن العقــــد المــــؤرخ    
 للغش واستندت فى ذلك إلى القاعدة المقررة التى تقضى بأن حدود النيابة تقف عند حدود ٢٨/١/١٩٩٧

و كــان الغــش فــإذا تواطــأ النائــب مــع الغيــر لالضــرار باألصــيل لــم ينفــذ تصــرفه فــى حــق األخيــر حتــى ولــ
 ـ المجلـد األول ٢٤٥ هـامش ص ١٩٨١السـنهورى ـ الوسـيط فـى العقـد طبعـة ( داخـال فـى حـدود النيابـة 

 ٧/٤/١٩٧٦ قضـائية ـ ٤٥ سـنة ٣٩٢ طعـن ١٦/١/١٩٧٩ ـ ونقـض مـدنى ٣٠٤مـن الجـزء السـابع بنـد 
) ١(وأضافت ان الثابت من األوراق الحقائق االتية  ) ٨٨٦ ـ ص ٢٧ قضائية ـ س ٤٢ سنة ٢٧٣طعن 

ان مـذكرة رئـيس مجلـس إدارة الشـركة الطاعنـة انـذاك والتـى اعـدها ) ٢(ان طلب الشـراء مقـدم مـن المعهـد 
عــن هــذا الطـلـب للـعـرض عـلـى مجـلـس االدارة أوضــحت ان طـلـب الشــراء مـقـدم ـمـن المعـهـد دون أـيـة اشــارة 

 ٢٣/١٢/١٩٩٦الثابت مـن مـدونات محضـر مجلـس االدارة المـؤرخ ) ٣(إلى اشخاص المطعون ضدهم  
ان المجلس حدد فى قراره شخص المشترى الذى فوض رئـيس مجلـس االدارة فـى التعاقـد معـه فـى المعهـد 

ان ) ٤(ـفـى العـقـد )  الطــرف الـثـانى ( دون االشــارة إـلـى أشــخاص المطعــون ضــدهم ـبـل دون االشــارة إـلـى 
وورد فيهــا ان  حــررت كــل بياناتــه بمــا فــى ذلــك بيانــات طرفيــه بااللــة الكاتبــة ٢٨/١/١٩٩٧العقــد المــؤرخ 

ويعمــل عمـيـدا للمعهــد وترـكـت فراغــات غـيـر مـبـرره مــن الـفـاظ هــذا البـيـان ..... الطــرف الـثـانى هــو اـلـدكتور
الثبات بيانات البطاقة والعنوان ثم استخدم هذا الفراغ باضافة عبارة عن نفسه وبصفته وكيال عـن زوجتـه 

 بما يكشف عن ان الكاتب كان مقيـدا بـالفراغ واوالده وقد كتبت هذه العبارة بالمداد دون بيان اسماء هؤالء
 عبـارة عـن نفسـى وبصـفتى وكـيال عـن ......................../ السالف ثم اضيف تحت توقيع الـدكتور

 نجـلــى .................... نجـلــى ـ ................../ زوجـــة ـ واـلــدكتور...................... د
 الطاعـنـة ان هــذه المالحظــات تقطــع ـبـأن العـقـد ـلـم يعــد ـفـى األصــل بالتســاوى فيمــا بيـنـا بالمشــاع واضــافت

ليكون مبرما مع المطعون ضـدهم وانمـا كـان معـدا البرامـه مـع المعهـد وان البيانـات التـى اضـيفت بالمـداد 
قد اضيفت غشا بالتواطؤ بين رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة السابق وبين المطعون ضدهم الحاليين 

وا طرفــا فــى االجــراءات وان اضــافة هــذه البيانــات يتــوافر بهــا المقصــود بــالغش إذ اتــاح النهــم جميعــا كــان



 ١٥٩

للمطعـون ضـدهم علـى خـالف ارادة مجـلـس االدارة شـراء المطعـون ضـدهم ارضــا شاسـعة تقـع فـى مـنـاطق 
غير مخصصة للبيع لالفراد حتى ال تكون وسيلة للمضاربة ، كما اتاحت للمطعون ضدهم الشراء بالثمن 

يراجــع هــذا اـلـدفاع بالســبب الثاـلـث مــن اســباب ( ادى المخفــض مراعــاة لتقــديم الطـلـب مــن المعهــد االقتصــ
  ) .٢٤/٩/٢٠٠٣االستئناف والبند رابعا من مذكرة الطاعنة لمحكمة االستئناف لجلسة 

وقــد اكتفــى الحكــم المطعــون فيــه تســبيبا اللتفاتــه عــن هــذا الــدفاع باالحاـلـة إلــى أســباب حكــم أول    
ى اكتـفــى ـفــى هــذا الصـــدد  ـبــالقول ـبــان البـيــع نــص عـلــى تخصـــيص االرض المبيـعــة الغـــراض درجــة اـلــذ

 .التعليم وهو ذات الغرض المقرر من الشركة الطاعنة الستغالل  االرض فيه 
وواضح من ذلك ان ما ساقه الحكم المطعون فيه ال يواجه القـرائن التـى اوردتهـا الشـركة الطاعنـة    

ء البـيـع بقصــد اســتعمالها ـفـى نفــس الغــرض المخصصــة ـلـه ال ينـفـى ان ابــرام ـتـدليال عـلـى الغــش الن اجــرا
العقــد تــم بطريــق الغــش وال يواجــه مــا تمســكت بــه الشــركة الطاعنــة مــن ان العقــد كــان معــدا البرامــه بــين 

 .الشركة والمعهد دون اشخاص المطعون ضدهم ثم اضيفت اسماؤهم غشا 
مــن ان تـقـدير الـقـرائن مــا يخضــع لســلطان محكمــة وال يســعف الحكــم المطعــون فـيـه مــا هــو مـقـرر    

الموضــوع الن ذلــك مشــروط بــان تكشــف مــدونات الحكــم عــن  انــه أحــاط بهــا وأخضــعها لتقــديره وهــو مــا 
 قضـائية ـ س ٣٧ سـنة ٤٧١ طعـن ٣٠/١/١٩٧٣نقـض مـدنى ( خلت منه مدونات الحكم المطعـون فيـه 

  . )١١٩ ـ ص ٢٤
علــى ســبيل (القــرائن وان يــرد عليهــا متــى كانــت مــؤثرة ومــن المقــرر ان الحكــم يتعــين ان يبحــث   

 ).١٨٦٢ ـ ص ٢٩ قضائية ـ س ٤٠ سنة ٤٤٨ طعن ٧/١٢/١٩٧٨المثال نقض مدنى 
 ٕواذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للقرائن التى ساقتها الشركة   

 .الطاعنة فإنه يكون وقد جاء قاصر التسبيب مخال بحق الدفاع على نحو يبطله 
  طلب وقف التنفيذ

         يتضــح مــن اســباب الطعــن جســامة مــا تــردى فيــه الحكــم المطعــون فيــه مــن اخطــاء ممــا يــرجح 
 .القضاء بنقضه 

وال شــبهة فــى أن تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه مــن قبــل الفصــل فــى موضــوع الطعــن ممــا يصــيب   
 ارض النـزاع وشـغلها بالمبـانى الشركة باخطـار بالغـة الجسـامة اذ يمكـن للمطعـون ضـدهم االسـتيالء علـى

وفــرض األمــر الواقــع عـلـى الشــركة الطاعنــة ممــا يتــوافر معــه موجبــات القضــاء بصــفة وقتيــة بوقــف تنفيــذ 
 . مرافعات٢٥١الحكم المطعون فيه مؤقتا إلى حين الفصل فى موضوع الطعن عمال بالمادة 

  بناء عليه

 : تلتمس الشركة الطاعنة       

تـيـة بوـقـف تنفـيـذ الحـكـم المطـعـون فـيـه إـلـى حــين الفصــل ـفـى موضــوع الطـعـن ـمـع اـلـزام  الحـكـم بصــفة وق: أوال

 .المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن هذا الطلب 



 ١٦٠

ـا  ـه والقضــاء فــى : ثانـي ـه بكافــة اجزاـئ ـنقض الحكــم المطعــون فـي ـول الطعــن شــكال وفــى الموضــوع ـب  الحكــم بقـب

من الطالبة فيـه أو باحالتـه إلـى محكمـة اسـتئناف القـاهرة للفصـل موضوع االستئناف بالطلبات المبداه 

فيــه مجــددا مــن دائــرة أخــرى مــع الــزام المطعــون ضــدهم بالمصــروفات ومقابــل اتعــاب المحامــاة عــن 

 لحقوق ،،الدرجات الثالث مع االحتفاظ بكافة ا

 كة الطاعنة                                                     وكيل الشر           

                                         محام بالنقض                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦١

 باسم الشعب

 محكمة النقض 

 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة     عبد العال السمان / برئاسة السيد المستشار 

 محمد جمال الدين سليمان  ،  هيم خليل سعيد ف.د/ وعضوية السادة المستشارين 
 ممدوح القزاز  ،  السيد عبد الحكيم     
 نواب رئيس المحكمة       

 .ياسر أبو الدهب / وبحضور رئيس النيابة السيد 
 .أحمد مصطفي النقيب / وأمين سر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
  م٢٠٠٦ من أبريل سنة ٤ هـ الموافق ١٤٢٧ من ربيع أول سنة ٦في يوم الثالثاء 

 أصدرت الحكم األتي 

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

ـــــــس اإلدارة بصــــــــفته ...................... شــــــــركة   مركــــــــز إدارتهــــــــا الرئيســــــــي الكــــــــائن –ويمثلهــــــــا رئــــــــيس مجـل
.......................................................... 

 محمد كمال عبد العزيز المحامي بالنقض عن الشركة الطاعنة بصفتها / حضر األستاذ 
 ضــد 

١- ........... 
٢- ........... 

٣- ........... 

٤- ........... 
 ....................................................................... وجميعهم يقيمون 
 محمد أحمد يوسف المحامي عن المطعون ضدهم / األستاذ حضر 

 " الوقائع " 

 طعــــن بطريــــق الــــنقض فــــي حكــــم محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة الصــــادر بتــــاريخ ١٨/١١/٢٠٠٤فــــي يــــوم  
 وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة بصفتها الحكـم – ق ١١٩لسنة ....  في االستئناف رقم ٢/٩/٢٠٠٤

 ٕالموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وذلك بقبول الطعن شكال وفي 
 .للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف واألتعاب 

 .وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة 



 ١٦٢

 . أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ١/١٢/٢٠٠٤وفي 
 . أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ١٦/١٢/٢٠٠٤وفي 
 . أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة بالرد ٣٠/١٢/٢٠٠٤وفي 

 .ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
أت أنـه جـدير بـالنظر فحـددت لنظـره جلسـة  عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فـر٣/٥/٢٠٠٥وبجلسة 

 وبهــا ســمعت اـلـدعوى أمــام هــذه اـلـدائرة عـلـي مــا هــو مـبـين بمحضــر الجلســة حـيـث صــمم محــامي ١٨/١٠/٢٠٠٥
الشركة الطاعنة بصفتها والمطعون ضدهم والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلـي 

 .جلسة اليوم 
 المحكمة 

 نائــب –ممــدوح القــزاز / علــي األوراق وســماع التقريــر الــذي تــاله الســيد المستشــار المقــرر بعــد اإلطــالع  
 . والمرافعة وبعد المداولة –رئيس المحكمة 

 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
المطـعـون ضــدهم   تتحصــل ـفـي أن– عـلـي ـمـا يـبـين ـمـن الحكــم المطـعـون فـيـه وســائر األوراق –وحـيـث إن الوـقـائع 

 طبقا – مدني محكمة جنوب القاهرة االبتدائية بطلب الحكم ١٩٩٨لسنة ...  علي الشركة الطاعنة الدعوى أقاموا
 جنـيـه ١٦٨٧٥٠٠ ـبـإلزام الطاعـنـة بتســليم األرض المبيـنـة بالصــحيفة وـبـأن ـيـؤدي إـلـيهم مبـلـغ –لطلـبـاتهم الختامـيـة 
ًشهريا اعتبارا من  ً تعويضـا أدبيـا ، ١٠٠٠٠٠٠ً ماديـا ،  وحتـى تـاريخ الحكـم ومـا يسـتجد تعويضـا٣٠/١١/١٩٩٧ً ً

.  عقـد البيـع االبتـدائي ٢٨/١/١٩٩٧ٕوالزامها بتحرير عقد بيع ابتدائي واحتياطيا اعتبار عقد الوعد بـالبيع المـؤرخ 
% ٢٤وذلـك علـي ســند مـن الـقـول إنـه بموجـب هــذا العقـد اتفـقـوا مـع الطاعنـة عـلـي شـراء أرض الـنـزاع مقابـل ســداد 

 والبـاقي علـي ثمانيـة أقسـاط سـنوية علـي أن يـتم التسـليم ٣٠/١١/١٩٩٧د في موعد غايته من الثمن المحدد بالعق
وقـد أوفـوا بـالتزامهم وتقاعسـت الطاعنـة عـن تنفيـذ التزامهـا بقالـه إن . وتحرير عقد البيع االبتدائي فـي هـذا التـاريخ 

تـب علـي ذلـك إصـابتهم بأضـرار ًوليس معهم بأشخاصـهم خالفـا لمـا هـو ثابـت بالعقـد ، وتر...... التعاقد كان مع 
علي أرض النـزاع وتأجيرهـا ... علي بناء عدد من ... مادية تمثلت في المبلغ المطالب به لعدم تنفيذ اتفاقهم مع 

ـنـدبت المحكـمـة خبـيـرا وبـعـد أن أودع تقرـيـره قضــت باعتـبـار . ٕ وازاء ذـلـك فـقـد أـقـاموا اـلـدعوى ١/١٠/١٩٩٨ـلـه ـمـن 
عقـــد بيـــع ابتـــدائي بـــإلزام الشـــركة الطاعنـــة بالتســـليم بحكـــم اســـتأنفته الطاعنـــة  بمثابـــة ٢٨/١/١٩٩٧العقـــد المـــؤرخ 

أحالـت المحكمـة الـدعوى إلـي التحقيـق وبعـد أن اسـتمعت لشـهود الطـرفين .  ق القـاهرة ١١٩لسنة ... باالستئناف 
دعـت وأو. طعنت الطاعنة فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .  بتأييد الحكم المستأنف ٢٢/٩/٢٠٠٤حكمت بتاريخ 

 النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
 .التزمت النيابة رأيها 

وحـيـث إن الطعــن أـقـيم عـلـي ثالـثـة أســباب تنعــي الطاعـنـة بالســبب األول منهــا عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه  
 تمســكت فــي دفاعهــا أمــام محكمــة االســتئناف بــبطالن العقــد ســـند ذلــك أنهــا. اإلخــالل بالــدفاع ومخالفــة القــانون 

ً بطالنا مطلقا لعدم النص فيه علي قرار اعتماد الشركة قائمـة الشـروط الخاصـة بـه ٢٨/١/١٩٩٧الدعوى المؤرخ  ً
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 وهــي ١٩٨٢ لســنة ٣وســريانها عـلـي المشــتري وخلفاـئـه بالمخالـفـة ـلـنص المــادة مــن ـقـانون التخطــيط العمراـنـي رـقـم 
إال أن الحكـم المطعـون .  مـن ذات القـانون ٦٧/١ تشكل جريمة معاقب عليها جنائيـا بموجـب نـص المـادة مخالفة

فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضي بتأييـد الحكـم االبتـدائي بقالـة إن 
ًالعقد صدر صحيحا ومتفقا وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ً .  

 أن األصــل فــي اإلرادة هــو – فــي قضــاء هــذه المحكمــة –وحيــث إن هــذا النعــي مــردود ذلــك أن المقــرر  
المشروعية فال يلحقها بطالن إال إذا نص القانون علي بطالن االلتـزام الناشـئ عنهـا صـراحة أو كـان هـذا االلتـزام 

ًمخالـفــا للنظـــام العـــام أو اآلداب محـــال أو ســـببا أو كـــان عـلــي خـــالف ـنــ ً ص أمـــر أو ـنــاه ـفــي الـقــانون ويتحـــدد ـنــوع ً
الــبطالن بالغايــة التــي تغياهــا المشــرع مــن القاعــدة محــل المخالفــة فــإن كانــت حمايــة مصــلحة عامــة جــرت أحكــام 

 ٣ مـن القـانون رقـم ٢٢ ، ١٦البطالن المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ، وكان مؤدي نـص المـادتين 
ٕنـــه وان كـــان حظـــر التصـــرف فـــي األرض المقســـمة قبـــل صـــدور القـــرار  بشـــأن التخطـــيط العمرانـــي أ١٩٨٢لســـنة 

بالموافقة علي التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتـب علـي مخالفتـه الـبطالن المطلـق ، إال أن مـا أشـارت 
 مــن ذات القــانون مــن وجــوب ذكــر القــرار الصــادر باعتمــاد التقســيم وقائمــة الشــروط الخاصــة بــه ٢٣إليــه المــادة 

ٕانها عـلـي المشــترين وخلـفـائهم ـفـي عـقـود التعامــل عـلـي قطــع التقســيم ال يتعـلـق بالصــالح العــام وانمــا قصــد ـبـه وســري
ًالمصــالح الخاصــة للغـيـر ممــن ـلـه حــق أو تلـقـي حـقـا عـلـي العـقـار المتصــرف فيــه حـتـى يكــون عـلـي بيـنـة مـنـه قبــل 

 مـن شـرع هـذا األمـر لحمايتـه إذا ًإقدامه علي إبرام التصرف ومتقضاه أن يكـون التصـرف قـابال لإلبطـال لمصـلحة
لما كـان ذلـك وكانـت الشـركة الطاعنـة وهـي البائعـة ألرض النـزاع بعـد . ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار 

 ومـن ثـم فـإن العقـد سـند الـدعوى ١٩٩٣ لسـنة ٢٧٧١ المعدل بـالقرار ١٩٧٩ لسنة ١٨٦صدور قرار التقسيم رقم 
 بشـأن ١٩٨٢ لسـنة ٣ مـن القـانون ٦٧/١ال ينـال مـن ذلـك مـا قررتـه المـادة يكون بمنأى عن البطالن المطلـق ، و

 مـــن ٦٧/١ مـــن ذات القـــانون ، ـفــإن ـنــص المـــادة ٢٣التخطـــيط العمراـنــي مـــن جـــزاء جنـــائي عـلــي مخالـفــة المـــادة 
 مــن حـيـث اـلـنص عـلـي تجــريم ١٩٤٠ لســنة ٥٢ مــن المرســوم بـقـانون رقــم ٢٠الـقـانون ســالف البيــان يقاـبـل المــادة 

رقم قرار التقسيم في عقد البيع ، وقد اسـتقر قضـاء هـذه المحكمـة فـي ظـل العمـل بالقـانون األخيـر علـي عدم ذكر 
أن مخالـفـة اـلـنص لعــدم صــدور قــرار التقســيم ال يترتــب عليــه اـلـبطالن المطـلـق للعقــد بــل إنــه بطــالن نســبي مقــرر 

ومـن .  مـن هـذا القـانون ١١لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته ، وقد نص المشـرع علـي ذلـك صـراحة فـي المـادة 
 لـم تـنص علـي جـزاء الـبطالن لعـدم ذكـر رقـم قـرار التقسـيم ١٩٨٢ لسـنة ٣ مـن القـانون ٢٣جهة ثانية فـإن المـادة 

ًبعقــد البيــع وهــو مــا كــان يســيرا علــي المشــرع لــنص عليــه ، وبفــرض عــدم الــنص علــي الــبطالن ال يعنــي عــدول 
 فقـد اسـتقر قضـاء الـنقض علـي ١٩٤٠ لسـنة ٥٢رسـوم بقـانون المشرع عن منهج تقريـر الـبطالن الـذي اعتنقـه الم

ومـن جهـة . نحو ما سلف بيانه في ظل العمـل بهـذا القـانون علـي أن الـبطالن فـي هـذه الحالـة هـو بطـالن نسـبي 
ًثالثة فإن من المتفق عليه أن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل االلتزام فيه أو سببه مخالفا لنص 

ً قانون العقوبات يعد باطال وال يعفي هذا االتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة ألن كل جريمة تمثل من نصوص
ًاعـتـداء عـلـي النظــام العــام ، وباإلضــافة إـلـي العقوـبـات الجنائـيـة ـفـإن مـثـل هــذا االتـفـاق يـكـون ـبـاطال فيـبـدو التكامــل 

 مـن القـانون المـدني ، إال ١٣٥حة فـي المـادة التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقـد نـص علـي ذلـك صـرا
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ًأنه ال تطابق ضروري أو طبيعي بـين الجـزاء المـدني والجـزاء الجنـائي فقـد يكـون العقـد بـاطال وفقـا لقواعـد القـانون  ً
ًالمدني ولكن المشرع الجنـائي يعاقـب علـي اإلخـالل بـه فعقـد األمانـة قـد يكـون بـاطال لـنقص األهليـة أو غيـر ذلـك 

ًرادة ومع ذلك يعاقب جنائيا من خان األمانة في هـذا العقـد اكتفـاءا بمجـرد وجـوده ، والعقـد قـد يكـون من عيوب اإل ً
لمـا كـان ذلـك ، وكـان سـبب االلتـزام ومحلـه فـي عقـد البيـع موضـوع . ًصحيحا فال يبطله معاقبة مـن خـان األمانـة 

رض إذ تحقــق الصــالح العــام بصــدوره مــن الـنـزاع ال مخالـفـة فيــه للنظــام العــام بعــد أن ثبــت صــدور قــرار تقســيم األ
إلحــاق المرافــق العامــة بالملكيــة العامــة للدوـلـة ، ومــن ثــم فــإن ذكــر رقــم قــرار التقســيم فــي العقــد ال يحقــق مصــلحة 
ٕعامة وانما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقي الحق حتى يكون علي بينة عند التعاقد وال مخالفة لمحـل االلتـزام فـي 

 ، إذ ال يعتبـر ذكـر رقـم قـرار التقسـيم فـي العقـد مـن ١٩٨٢ لسنة ٣ من القانون ٦٧/١دة العقد أو سببه لنص الما
مكوـنـات محــل العـقـد أو ســببه والســتقالل الجــزاء الجـنـائي المترـتـب عـلـي هــذه المخالـفـة عــن الجــزاء الـمـدني المترـتـب 

ًعليهـا وهـو بطـالن العـقـد بطالنـا نسـبيا مـقـرر لمصـلحة المشـتري ، ولمـا ـكـان األخيـر لـم  يتمســك بـبطالن العقـد ـبـل ً
اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه ال يعيب الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا الدفاع الغير جـوهري ويضـحي النعـي 

 .بهذا العيب علي غير أساس 
وحيـــث أن الطاعنـــة تنعـــي بالســـبب الثـــاني مـــن أســـباب الطعـــن علـــي الحكـــم المطعـــون فيـــه القصـــور فـــي 

ذـلــك أنهـــا تمســـكت ـفــي . ل ومخالـفــة الثاـبــت ـبــاألوراق والخطـــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون التســـبيب والفســـاد ـفــي االســـتدال
 ـفــي حقهــا لتجـــاوز رئــيس مجـلــس إدارتـهــا ٢٨/١/١٩٩٧دفاعهــا أـمــام محكمــة الموضـــوع بعــدم نـفــاذ العـقــد المــؤرخ 

ن بـأ....  فـي بيـع أرض النـزاع إلـي ٢٣/١٢/١٩٩٦السابق حدود التفويض الصادر له من مجلس اإلدارة بتـاريخ 
ًأـبـرم العـقـد مــع المطعــون ضــده األول عــن نفســه وبصــفته وكــيال عــن بــاقي المطعــون ضــدهم وـلـيس باعتـبـاره مــثال  ً

إال أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضي بتأييد الحكم االبتـدائي ألسـبابه رغـم ...... . ل
 عمـــا ـيــؤدي إلـيــه مـــدلولها ـفــي شـــأن ٢٣/١٢/١٩٩٦خروجـــه ـفــي تفســـيره لعـبــارات محضـــر مجـلــس اإلدارة المـــؤرخ 

 .شخص المشتري مما يعيبه ويستوجب نقضه 
 مـن القـانون ٧٠٣/١ ، ٦٩٩وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنـه لمـا كـان مـن المقـرر طبقـا للمـادتين 

بتنفيـذ المدني أن الوكالة هي عقده بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيـل ملـزم 
الوكالــة فــي حـــدودها المرســومة فلــيس ـلــه أن يجاوزهــا ، فــإذا جاوزهـــا فــإن العمــل اـلــذي يقــوم بــه ال ينـفــذ فــي حـــق 

إذا كانـت " مـن القـانون المـدني علـي أنـه ١٥٠الموكل ، كما أن من المقرر أن النص في الفقرة األولي من المادة 
يـدل علـي أن " سـيرها للتعـرف علـي إرادة المتعاقـدين عبارة العقـد واضـحة فـال يجـوز االنحـراف عنهـا عـن طريـق تف

القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ، ولئن كان المقصـود بالوضـوح هـو وضـوح اإلرادة ال 
اللفظ إال أن المفروض في األصل أن اللفـظ يعبـر بصـدق عمـا تقصـده اإلرادة ، فمتـي كانـت عبـارة العقـد واضـحة 

لـمـا ـكـان ذـلـك ، . ـنـي المقصــود منهـا فإـنـه ال يجــوز االنحــراف عـن مؤداهــا الواضــح إـلـي معنـي أخــر فـي إـفـادة المع
 في ٢٨/١/١٩٩٧وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 

 في ٢٣/١٢/١٩٩٦ؤرخ حقها لتجاوز رئيس مجلس اإلدارة حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس اإلدارة الم
ــــس اإلدارة أصـــــدر بتـــــاريخ . شـــــأن تحديـــــد شـــــخص المشـــــتري ألرض النـــــزاع  وكـــــان الثابـــــت مـــــن األوراق أن مجـل
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 جنيـه للمـتـر المسـطح مـع التـفـاوض ٤٥٠بسـعر ..... ً قـرارا بتحديـد شــروط بيـع أرض النـزاع إـلـي ٢٣/١٢/١٩٩٦
تلـك الشـروط فـي شـأن شـخص المشـتري وحـرر مع المشتري علي شروط السداد ، فلم يلتزم رئـيس مجلـس اإلدارة ب

 – مــع المطعــون ضــده األول عــن نفســه وبصــفته وكــيال عــن بــاقي المطعــون ضــدهم ٢٨/١/١٩٩٧العـقـد المــؤرخ 
.  فإن هذا التصرف الصادر منه إلـي المطعـون ضـده يكـون غيـر نافـذ فـي حـق الشـركة الطاعنـة –زوجته وولديه 

وهــو ذات الغــرض المفــوض فيــه رئــيس .... البيــع تــم إلنشــاء امتــداد ٕواذ خــالف الحكــم االبتــدائي هــذا النظــر فــإن 
مجلــس اإلدارة فــال يكــون قــد خــالف التفــويض وســايره فــي ذلــك الحكــم المطعــون فيــه وقضــي بتأييــده ألســبابه فإنــه 
ًيكـون معيبـا بمخالفـة الثاـبـت فـي األوراق فضـال عـن الفســاد فـي االسـتدالل الـذي دره إـلـي خطـأ فـي تطبيـق الـقـانون  ً

 .ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن ب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في االسـتئناف بإلغـاء الحكـم المسـتأنف 

 .ورفض الدعوى 
 لـــذلك 

مقابـل أتعـاب نقضت المحكمـة الحكـم المطعـون فيـه وألزمـت المطعـون ضـدهم المصـروفات ومـائتي جنيـه  
وحكمــت فــي موضــوع االســتئناف بإلغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض الــدعوى وألزمــت المســتأنف ضــدهم . المحامــاة 

 .المصروفات عن الدرجتين ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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 مصطفي محمد الفقي

�محام بالنقض

 
 النقض محكمة 

 الدائرة المدنية 
 صحيفة طعن بالنقض 

 
 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيـدت بـرقم ٢٩/١٢/١٩٩٤أنه في يوم االثنين الموافق  

 . قضائية ٦٤لسنة .... 
مصــطفي محمــد الفقــي المحــامي المقبــول لــدي محكمــة / إيــداع هــذه الصــحيفة مــن قبــل األســتاذ وقــد تــم  

 :النقض بصفته وكيال عن 
 توثيق إسكندرية ... بتوكيل رسمي عام رقم .................. المقيم / ................. السيد 

��)  طاعن ومدعي عليه ومستأنف      (

 ضــد
 وهم ....... / ........ورثة المرحوم  -١

 قصر المرحوم ..... عن نفسها وبصفتها وصية علي أوالدها القصر  ........... -أ 
  .........-ب
  .........-ج 
  .........-د 
 .........-هـ

 ............. والجميع يقيمون 
 ..............المقيم / .................. السيد  -٢

 .........ويعلن .......... فته الممثل القانوني بص/ ............... السيد المستشار  -٣

 )  مورث األول مدعي ومستأنف عليه-مطعون ضدهم                               (           
 ـمــدني بـتــاريخ ٣٢وذلــك طعـنــا بطرـيــق الــنقض ـفــي الحكـــم الصـــادر مــن محكـمــة اســـتئناف القــاهرة اـلــدائرة  

 : ق والذي جري منطوقه بما يلي١١٠ لسنة...  في االستئناف رقم ١٦/١١/١٩٩٤
حكمــــت المحكمــــة بقـبـــول االســــتئناف شــــكال وـفـــي الموضــــوع برفضــــه وتأيـيـــد الحكــــم المســــتأنف وألزمــــت " 

 ".المستأنفين بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
  في الدعوى ٢٩/١١/١٩٩٢وكان الحكم االبتدائي قد صدر من محكمة جنوب القاهرة االبتدائية بجلسة  

 :  مدني كلي جنوب القاهرة وجري منطوقه باألتي ١٩٨٩لسنة .. رقم 
  مكتب جنوب القاهرة ومحو ١٩٨٩لسنة ... حكمت المحكمة ببطالن عقد البيع المسجل برقم "  
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التســجيل ســـالف اـلــذكر وملحقاتــه عـلــي عـقــار الـتــداعي وألزمــت الـمــدعي علـيــه الثــاني بالمصـــروفات ومبـلــغ عشـــرة 
 .ت مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك جنيها

"  بإحالـة الـدعوى إلـي التحقيـق ليثبـت المـدعي ١٧/٣/١٩٩١وكانت محكمة أول درجة قـد قضـت بجلسـة  
 شــهر عقــاري ١٩٨٩لســنة ... بكافــة طــرق اإلثبــات أن عقــد البيــع المســجل بــرقم " مــورث المطعــون ضــدهم أوال 

متعاقـدين منـه إلـي عـدم تمكـين المـدعي مـن تسـجيل الحكـم الصـادر فـي جنوب القاهرة عقد صوري اتجهت إرادة ال
 .دعوى الشفعة وللمدعي نفي ذلك بذات الطرق 

 الوقائع 
 اشتري الطاعن من المطعـون ضـده ٧/١٠/١٩٨٤تتحصل واقعة الدعوى في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ  

ـفـي العقـد عـلـي عــدم تسـليم العـقـار إـلـي ـبـثمن أجـل عـلـي أقســاط ، ونـص ...........  شــارع ٨٢الثـاني العـقـار رقـم 
 اســتلم الطــاعن ٢٧/٢/١٩٨٩الطــاعن أو تســجيل العقــد إال بعــد ســداد كامــل الــثمن وعقــب ســداد بــاقي الــثمن فــي 

 شهر عقاري جنـوب القـاهرة دون أي ١٩٨٩لسنة ...  برقم ٢٧/٢/١٩٨٩العقار المبيع وتم إشهار عقد البيع في 
 .اعن تحفظ فانتقلت ملكية العقار إلي الط

 مدني كلـي جنـوب القـاهرة ضـد ١٩٨٩لسنة ... فوجئ الطاعن بإقامة المطعون ضده األول الدعوى رقم  
كل من الطاعن والبائع له المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بمحـو وشـطب كافـة التسـجيالت والتأشـيرات الـواردة 

ضـده األول قـد استصـدر حكمـا ضـد تأسيسـا علـي أن المطعـون .......  شـارع ٨٢علي أرض ومباني العقار رقم 
المطعـون ضـده الـثـاني بأحقيتـه فـي أخــذ العقـار المشـار إلـيـه بالشـفعة فلمـا تـقـدم لتسـجيله تبـين انتـقـال ملكيـة العـقـار 

 .إلي الطاعن بموجب عقد صادر له بالتواطؤ مع المطعون ضده الثاني للحيلولة دون تنفيذ حكم الشفعة 
م يختصـم فـي دعـوى الشـفعة المشـار إليهـا فـال يحـاج بـالحكم الصـادر وقد دفع الطاعن تلك الدعوى بأنه ل

فيها ألن من المقرر أن حجيـة األحكـام نسـبية ال يضـار بهـا وال يغيـر منهـا مـن كـان مختصـما فيهـا ، وأن الشـفيع 
 المطعـون ضـده األول إذ أهمـل تسـجيل إنـذار الشـفعة أو الحكـم الصــادر بهـا إلـي مـا بعـد إشـهار عقـد البيـع الـثـاني

 جنــوب القــاهرة ، فإنــه ال يلــوم إال نفســه ألن مــن المقــرر قانونــا أن أســبقية شــهر عقــد البيــع ١٩٨٩فــي ... بــرقم 
 .الثاني تجعل له األفضلية علي حكم الشفعة الذي لم يشهر ولو نسب إلي المشتري الثاني التدليس أو التواطؤ 

ـمــورث "ي التحقيــق ليثـبــت المــدعي  قضــت المحكـمــة االبتدائيــة بإحالــة اـلــدعوى إلــ١٧/٣/١٩٩١وبجلســة 
 شــهر عقــاري جنــوب القــاهرة عقــد صــوري ١٩٨٩لســنة ... أن عقــد البيــع المســجل بــرقم " المطعــون ضــدهم أوال 

اتجهت إرادة المتعاقدين منه إلي عدم تمكين المـدعي مـن تسـجيل حكـم الشـفعة وصـرحت للمـدعي عليـه نفـي ذلـك 
 بـبطالن عقـد البيـع ١٩/١٠/١٩٩٢ الطـرفين ، قضـت بجلسـة بذات الطرق وبعد أن استمعت المحكمة إلـي شـهود

 ق فقضـــت محكمـــة ١١٠لســـنة ... المشـــار إليـــه ومحـــو شـــهره ، فاســـتأنف الطـــاعن هـــذا الحكـــم باالســـتئناف رقـــم 
 . بتأييد الحكم المستأنف ١٦/١١/١٩٩٤استئناف القاهرة بجلسة 

 تطبيقه ومشوبا بالقصور في التسـبيب ولما كان هذا الحكم قد جاء مخالفا للقانون ومنطويا علي خطأ في 
 :واإلخالل بحق الدفاع فقد بادر الطاعن إلي الطعن فيه بالنقض الماثل لألسباب اآلتية 
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 أسباب الطعن بالنقض 
 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب : السبب األول 

 :آلتي تمسك الطاعن في السبب األول من أسباب استئنافه بالنعي ا 
من المقرر قانونـا أن الطعـن بصـورية عقـد البيـع يجـب أن يكـون صـريحا فـي هـذا المعنـي وال يفيـده مجـرد 

وـقـد قضـت محكـمـة الـنقض ـبـأن . الطعـن علـي العـقـد بـالتواطؤ واالحتـيـال والغـش الخــتالف األمـرين ـمـدلوال وحكمـا 
لبـت فـيـه يـلـزم أن يـكـون صــحيحا ـفـي الطـعـن بالصــورية الـذي يجــب عـلـي المحكـمـة بحـثـه واالمقـرر ـفـي قضــائها أن 

، ألن الصـورية إنمـا تعنـي هذا المعني وال يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ واالحتيال الختالف األمـرين مـدلوال وحكمـا 
عــدم قـيـام المحــرر أصــال ـفـي نـيـة المتعاـقـدين أمــا التواطــؤ فإـنـه غـيـر مــانع مــن جدـيـة التعاـقـد ومــن قـيـام الرغـبـة ـفـي 

 .إحداث أثار قانونية له 
 )١١٣٥ ص ١٩٥ رقم ٢٨ مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٧٧ مايو ٤نقض مدني في (

ولـمـا ـكـان يتضــح ـمـن الرجــوع إـلـي صــحيفة اـلـدعوى االبتدائـيـة المســتأنف حكمـهـا أن المعـلـن إلـيـه األول ـتـم  
تلــك الــدعوى مــن أي وخلــت صــحيفة بــالتواطؤ فيمــا بينهمــا للحيلولــة دون تســجيل حكــم الشــفعة الصــادر لصــالحه 

 بإحالـة الـدعوى إلـي التحقيـق ١٧/٣/١٩٩١أن محكمة أول درجة قضت بجلسـة إال طعن علي العقد بالصورية ، 
وهـذا مـن . ليثبت المدعي بكافة طرق اإلثبات بما فيها شهادة الشهود والقـرائن أن عقـد البيـع المشـار إليـه صـوري 

 الحكــم ـبـأن عـقـد البـيـع محــل الـتـداعي الحكــم قضــاء بمــا ـلـم يطلـبـه الخصــوم إذ ـلـم يطعــن المــدعي قـبـل صــدور هــذا
 .صوري ، فمن ثم يكون هذا الحكم والحكم القطعي إلي بني عليه قد جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه 

وبالرجوع إلي الحكم المطعون فيـه يبـين أنـه وأن كـان قـد صـادق علـي القاعـدة القانونيـة الـواردة فـي النعـي  
 :المتقدم بقوله 

قضـاء أن العقـد المسـجل لـو ثبـت التواطـؤ بـين طرفيـه علـي حرمـان مشـتري أخـر مـن ذات أن من المقرر  
المنفعة ، يفضل العقد الغير مسجل وأن الصـورية تعنـي عـدم قيـام المحـرر أصـال فـي نيـة المتعاقـدين أمـا التواطـؤ 

 .ٕفإنه غير مانع عن جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إصدار واحداث أي أثار قانونية له 
إال أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــرض بــالرد علــي موضــوع النعــي وهــو أن المــدعي لــم يــدفع علــي عقــد 
الطاعن بالصورية بل طعن عليه بالتواطؤ ، ومن ثم فإن محكمة أول درجة بإحالتها الدعوى إلي التحقيق إلثبـات 

ٕاطال واذ اكتـفــي الحـكــم صــورية العـقــد ـثــم قضــت بصـــوريته فإنـهــا تكــون ـقــد قضـــت بـمــا لــم يطلـبــه الـمــدعي فجــاء ـبــ
المطعون فيه بتأييـد الحكـم المسـتأنف ألسـبابه دون أن يتنـاول بـالرد علـي موضـوع النعـي سـالف البيـان فإنـه يكـون 

 .فوق ما ران عليه من القصور في التسبيب قد خالف القانون بما يستوجب نقضه 
 مخالفة القانون والقصور في التسبيب : السبب الثاني 

ي السبب الثاني من أسباب االستئناف بأن من المقرر قانونا أن مـن يـدعي صـورية عقـد تمسك الطالب ف 
احترام العقود حسب نصوصها ما لم تقم قرائن قوية هو الذي يتحمل عبء إثبات ذلك ، وأن يتعين علي المحاكم 

صـورية عـن إثبـات فإن عجز الطاعن باليستدل منها علي أن المتعاقدين قصدا شيئا أخر خالف المدون بالعقد ، 
 .طعنه وجب األخذ بظاهر نصوص العقد 
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عبد الرازق أحمد السنهوري الجزء الثاني الطبعة الثانيـة / كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لألستاذ الدكتور (
 مجموعــة أحكــام اـلـنقض الســنة ١٩٦٨ ـنـوفمبر ١٤ ونـقـض مــدني ـفـي – ١٤٣٧المنقحــة ، المجـلـد الـثـاني صــفحة 

  )١٢٦٢ صفحة ١٦
ولما كان ذلك وكان المطعون ضده األول لم يقدم أية مستندات تثبت صورية عقد البيع المشهر الصـادر  

للطــاعن ، وأن شــاهديه اللــذين احضــرهما  أمــام محكمــة أول درجــة لــم يقطعــا بهــذه الصــورية ، إذ اقتصــرت أقــوال 
ذ حكــم الشــفعة دون أن يوضــح دليـلـه عـلـي عـلـي الـقـول ـبـأن العـقـد تمثيلـيـة لتعطـيـل تنفـيـ/ .... الشــاهد األول الســيد 

هذا القول في الوقت الذي يقـرر فـي شـهادته أنـه ال صـلة لـه بأحـد المتعاقـدين أمـا الشـاهد الثـاني وهـو أبـن الشـاهد 
األول فقــد قــرر بأنــه ال يعــرف شــيئا عــن هــذا العقــد وأنــه ال يعــرف شــيئا عــن الطــاعن ، ومــن ثــم فقــد خلــت أوراق 

مــن المطعــون ضــده األول علــي صــورية العقــد وأضــحت دعــواه عاطـلـة عــن الــدليل ، اـلـدعوى مــن أي دليــل مقــدم 
فضال عن أن الطاعن قدم بالدعوى مستندات تثبت أن هذين الشاهدين يستأجران محلين بالعقار محل النـزاع وأن 

دتهما أن الطاعن استصدر حكما بإخالئهما إلمتناعهمـا عـن دفـع األجـرة وتأيـد اسـتئنافيا ، األمـر الـذي يجعـل شـها
 مشــكوك ـفـي صــحتها ، وانتهــي الطــاعن ـفـي نعـيـه بــأن الحكــم إذ قضــي ـبـبطالن عقــده –كاـنـا ـقـد شــهدا بشــيء مــا 

 .المشهر يكون قد قضي بغير دليل أو سند قويم في األوراق فجاء مخالفا للقانون 
لـــدفاع وبـــالرجوع إلـــي الحكـــم االســـتئنافي المطعـــون فيـــه يبـــين أنـــه ـلــم يعـــرض بـــالفحص والـــرد عـلــي هـــذا ا 

الجـوهري وانتـهـي بقوـلـه أن الحـكـم المســتأنف قـي محـلـه لألســباب الصــحيحة الـقـائم عليهـا والـتـي تأخــذ بـهـا المحكـمـة 
االستئنافية ولو عنى الحكم المطعون فيه بفحص وتمحـيص هـذا النعـي الجـوهري لتغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، 

 طل مما أدي به إلي مخالفة القانون فيتعين نقضه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبا بالقصور المب
 مخالفة الثابت باألوراق والفساد في االستدالل : السبب الثالث 

الطــاعن أمــام محكمــة االســتئناف بــأن الحكــم االبتــدائي المؤيــد ألســبابه بــالحكم المطعــون فيــه أقــام تمســك  
 :ي فساد في االستدالل وأية ذلك قضاءه علي قرائن مخالفة للثابت في األوراق وانطوت أسبابه عل

 لــم – المطعــون ضــده الثــاني –اســتدل الحكــم علــي صــورية عقــد البيــع محــل التــداعي بمقولــة أن البــائع  -١
 . في دعوى الشفعة التي رفعت ضده من المطعون ضده األول – الطاعن –يدخل المشتري الثاني 

المطعـون "شـتري الثـاني هـو الشـفيع وهذه القرينـة معيبـة ألن مـن المقـرر أن المنـوط بـه إدخـال الم -
حتــى يحــتج قبلــه بحكــم الشــفعة ، فــإذا أهمــل الشــفيع فــي إدخاـلـه ثــم أهمــل فــي عــدم " ضــده األول

تســجيل ـنـذار طـلـب األخــذ بالشــفعة كمــا أهمــل ـفـي تســجيل صــحيفة دعــوى الشــفعة وـقـام المشــتري 
لـوم الشـفيع إال نفسـه أمـا األول ببيع العقار إلـي الطـاعن بعقـد مشـهر فانتقلـت إليـه ملكيتـه ، فـال ي

فغـيـر مـلـزم قانوـنـا وال مصــلحة ـلـه ـفـي إدخــال المشــتري " المطعــون ضــده الـثـاني " المشــتري األول 
 .الثاني في دعوى الشفعة ، ومن ثم تهاترت وتساقطت هذه القرينة 

ة عـقـد فـي تبريـر قضــائه بصـوري" المؤيـد اسـتئنافيا ألســبابه بـالحكم المطعـون فـيـه " ركـن الحكـم االبـتـدائي  -٢
لم يمارس أية سـلطة مـن سـلطات المالـك علـي " الطاعن " الطاعن إلي قرينة مفادها أن المشتري الثاني 

 العقار بأن يصدر لمستأجريه إيصاالت اإليجار أو يقوم برفع دعاوى طرد عليهم رغم انتقال منفعة 
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 .العقار المبيع إليه بموجب عقد البيع العرفي الصادر له 

ـــم تمحــــص وهــــذه القرينــــة بــــدو - رها مخالفــــة للثابــــت بــــاألوراق وتــــدل علــــي أن محكمــــة الموضــــوع ـل
مستندات الدعوى للوقوف علي داللتها الصحيحة ، وأية ذلك أنه بـالرجوع إلـي عقـد البيـع العرفـي 
الصــادر للطــاعن يـبـين أـنـه ـنـص فـيـه عـلـي عــدم تســليم العـقـار المبـيـع إـلـي المشــتري وعــدم تســجيل 

 وبمجــرد ســداد ـبـاقي اـلـثمن ٢٣/٢/١٩٨٩ ، وهــو ـلـم ـيـتم إال ـفـي عـقـده إال بعــد ســداد كامــل اـلـثمن
في هذا التاريخ تسلم الطاعن العقار المبيع وتم تحويل عقـود إيجـار وحداتـه واألجـرة المتـأخرة فـي 

 إيجـــارات كـلــي جـنــوب ١٩٨٩لســـنة .. ذمـــة مســـتأجريه ، وـبــادر الطـــاعن إـلــي رـفــع اـلــدعوى رـقــم 
بطلـب الحـكـم بإخالئهـمـا " الشــفيع المطعـون ضــده األول مســتأجري / ...... " القـاهرة ضــد السـيد 

من الدكانين اللذين يستأجرانهما بالعقار محل التداعي ، وقد تدخل الشفيع المطعـون ضـده األول 
ـفــي تـلــك اـلــدعوى منضـــما للمســـتأجرين بطـلــب رفـــض اـلــدعوى ، إال أن المحكمـــة قضـــت بجلســـة 

... يــد هــذا الحكــم باالســتئناف رقــم  بــرفض طلــب التــدخل وبــإخالء الــدكانين وتأ٢٣/١٢/١٩٩٠
 إيجـارات كلـي ١٩٨٩لسـنة ....  كما أقام الطاعن الدعوى رقـم ٢٠/٤/١٩٩٢ ق في ١٠٨لسنة 

 ٢٥/٢/١٩٩٠قضـي فيهـا بجلسـة ...... جنوب القاهرة ضد مسـتأجر أخـر بـذات العقـار يـدعي  
كـم بعـدم االعتـداد  مسـتعجل القـاهرة بطلـب الح١٩٩٠لسنة ... بإخالئه فأقام الشفيع الدعوى رقم 

 ومـن ثـم يكـون ٣/٢/١٩٩١بحكم اإلخالء الصـادر ضـد المسـتأجر فقضـي فيهـا بـالرفض بجلسـة 
الطاعن قد مارس سلطاته كمالك للعقار المبيع بمجرد استالمه عقب سداد كامل ثمنه ، وبالتـالي 

عن علــي يكــون الحكــم االبتــدائي المؤيــد ألســبابه إذ أقــام قضــائه بصــورة عقــد البيــع الصــادر للطــا
 قرينه مفادها أنه لم يمارس سلطات المالك علي العقار المبيع ، يكون قد خالف الثابت باألوراق 

علـي صـورية عقـد الطـاعن بقرينـه مفادهـا " المؤيد ألسباب الحكم المطعون فيه " استدل الحكم االبتدائي  -٣
 سـنوات دون أن يمـارس أنه من غير المقبول عقال أن يظل الطاعن يسدد بـاقي ثمـن العقـار لمـده خمـس

 .هو الملكية ولو علي جزء من العقار بما يحرمه من ميزة استثمار أمواله طوال هذه الفترة 

وهــذه القرينــة بــدورها متعارضــة مــع نصــوص عقــد البيــع وأحكــام القــانون ، ذلــك عقــد البيــع محــل  -
تسـجيل عقـده التداعي نص فيـه علـي عـدم أحقيـة المشـتري الطـاعن فـي اسـتالم العقـار المبيـع أو 

إال بعد سداده كامل الثمن ، ومن ثم لم يكن في وسع الطاعن وضع يده علي العقـار المبيـع كلـه 
أو جــزءا مـنـه إال بعــد قياـمـه بســداد كاـمـل اـلـثمن ، وأـنـه عـقـب ســداده اســتلم العـقـار وباشــر ســلطاته 

 .كمالك علي النحو سالف البيان 

ني قـد نصـت علـي أن العقـد شـريعة المتعاقـدين  من القانون المد١٤٧وغني عن البيان أو المادة  -
 .وال يسوغ ألحد المتعاقدين أن يخالف شروطه أو أن ينفرد بتعديل أحكامه 

وأخـيــرا ركـــن الحـكــم االبـتــدائي المؤـيــد ألســـبابه ـبــالحكم المطعـــون فـيــه إـلــي قريـنــة مفادهـــا أن أـقــول  -
ن ومكـان تحرـيـر عـقـد شـاهدي النـفـي اللـذين استشــهد بهمـا الطــاعن وتناقضــت فـي شــأن مقـدم اـلـثم

 .البيع ومن ثم لم تطمئن تلك المحكمة إلي شهادتهما فاطرحتها 
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وقد رد الطاعن في صحيفة االستئناف علي هذه القرينة بقوله أن استبعاد أقوال شاهدي النفي ال  -
يترتب عليه بطريق اللزوم الحتمي اعتبار عقـد البيـع الصـادر للطـاعن صـوري ، طالمـا قـد عجـز 

 األول ـفـي إثـبـات ادعاءاتـه ـبـأن هــذا العـقـد ـتـم بـالتواطؤ أو أـنـه صــوري وطالـمـا ـقـد المطعـون ضــده
خلت أوراق الدعوى مـن أي دليـل مقنـع علـي صـوريته ومـن ثـم كـان يتعـين علـي المحكمـة احتـرام 
العقد وأعمال أحكامه ، إذ من المقرر قانونـا أن مـن يـدعي صـورية عقـد هـو الـذي يتحمـل عـبء 

 المحـاكم احتـرام العقـود حسـب نصوصـها مـا لـم تقـم أدلـة قويـة تفيـد أن إثبات مدعاه ويتعـين علـي
المتعاقدين قعدا شيئا أخر خالف المدون بالعقد ، فإن عجز الطاعن بالصورية عن إثبات طعنـه 

 .إعمال نصوص العقد 

ء عبـد الـرازق السـنهوري الجـز/ يراجع في ذلك كتـاب الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني لألسـتاذ الـدكتور ( 
 مجموعـة أحكـام ١٩٦٨ نـوفمبر ١٤ ونقض مدني فـي ١٤٣٧الثاني الطبعة الثانية المنقحة المجلد الثاني صفحة 

 ) .١٢٦٢ صفحة ١٩النقض السنة 
لمــا ـكــان ذـلــك وكــان الطـــاعن ـقــد أورد فــي الســـبب الثاـلــث مــن أســـباب االســـتئناف رده علــي الـقــرائن الـتــي  

 بـالحكم المطعـون فيـه ، أن عقـد البيـع الصـادر للطـاعن صـوري ، استخلص منهـا الحكـم االبتـدائي المؤيـد ألسـبابه
كلها قرائن غير سائغة ومخالفة للثابت باألوراق وال تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليه الحكـم المشـار إليـه ، وكـان 
 الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــرض فــي أســبابه إلــي دفــاع الطــاعن فــي شــأن تلــك القــرائن الفاســدة ولــم يعــن بفحصــها

وتمحصيها ولم يرد عليها ، فإن هذا الحكم يكـون قـد جـاء مشـوبا بالقصـور المبطـل ومخالفـة الثابـت بـاألوراق أدي 
 .به مخالفة القانون 

وبالبناء علي كل ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن الحكم المطعون فيه قـد جـاء مخالفـا للقـانون ومخطئـا  
 .خالفة الثابت باألوراق ، األمر الذي يستوجب نقضه في تطبيقه ومشوبا بالقصور في التسبيب ، وم

 عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
 : من قانون المرافعات علي ما يأتي ٢٥١نصت الفقرة الثانية من المادة  
مــع ذلــك يجــوز لمحكمــة الــنقض أن تــأمر بوقــف تنفيــذ الحكــم مؤقتــا إذا طلــب كــذلك فــي صــحيفة الطعــن  

  .تنفيذهوكان يخشى من 
كان تنفيذ الحكم المطعون فيه سيلحق بالطاعن ضررا جسيما يتعذر تداركه ، إذ سـيتعرض لتصـرف ولما 

المطعــون ضــده األول فــي العقــار وضــياع اـلـثمن اـلـذي دفعــه الطــاعن ، وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد تــردي فــي 
تعجلة ومؤقتـة بوقـف تنفيـذ الحكـم أخطأ قانونية كثيرة يرجح معها إلغاؤه ، فمن ثم يلتمس الطاعن الحكم بصفة مس

 .المطعون فيه حتى يفصل في موضوع هذا الطعن وذلك إعماال لنص المادة سالفة البيان 
 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن تحديد جلسة أمام الدائرة المدنية المختصة ليعلن بها المطعون ضدهم الحكم  
ا حتــى يفصــل فــي موضــوع هــذا الطعــن مــع إلــزام بصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه مؤقتــ: أوال 

 المطعون ضده األول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق من الطلبات 
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 بقبول الطعن شكال ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء : وثانيا 
 .إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى : أصليا  

اف القــاهرة لتفصــل فيهــا دائــرة مغــايرة مــن جديــد مــع إلــزام إحالــة الــدعوى إلــي محكمــة اســتئن: واحتياطيــا 
 .المطعون ضده األول في جميع الحاالت بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 وكيل الطاعن         
 مصطفي محمد الفقي المحامي بالنقض /     األستاذ       
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 اهللا الرحمن الرحيمبسم 
 باسم الشعب 

 حكمة النقض م
 الدائرة المدنية 

 
 نائب رئيس المحكمة      فؤاد شلبي  / برئاسة السيد المستشار

 مجدي مصطفي  ،  حامد مكي / وعضوية السادة المستشارين 
 نواب المحكمة 

 معتز مبروك  ،  محمد خليفة      
 مجدي الشريف ؟/ وحضور رئيس النيابة السيد 

 .محمد أحمد / وأمين السر السيد 
 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

  .٢٠٠٥ من مايو سنة ٢٢ هـ الموافق ١٤٢٦ من ربيع األخر سنة ١٤في يوم األحد 
 أصدرت الحكم 

 . ق ٦٤لسنة .... في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 

 المرفوع من 

 ............ 
 ............. المقيم 

 .مصطفي محمد الفقي المحامي / ستاذ حضر عنه األ
 ضــد 

 :وهم / ........ ورثة  -١
 .. و .. و .. و .. عن نفسها وبصفتها وصية علي أوالدها القصر  ......... -أ 
  ....... -ب
  ........-ج 
   ........-د 
   ........-هـ

 ......................المقيمون جميعا 
٢-........   

 .....................المقيم 
٣ -........   

 لم يحضر عنهم أحمد 
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 الوقائع 

 طعــــن بطريــــق الــــنقض فــــي حكــــم محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة الصــــادر بتــــاريخ ٢٦/١٢/١٩٩٤فــــي يــــوم  
 ق ، وذـلـك بصــحيفة طـلـب فيـهـا الطــاعن الحـكـم بقـبـول الطعــن ١١٠لســنة ..  ـفـي االســتئناف رـقـم ١٦/١١/١٩٩٤

 .ون فيه اإلحالة شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطع
 .وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة 

 .قام قلم الكتاب بضم الملفين االبتدائي واالستئنافي 
 . أعلن المطعون ضدهم أوال بصحيفة الطعن ٩/١/١٩٩٥وفي 
 أودع النائب القانوني عن المطعون ضده الثالث مـذكرة بدفاعـه طلـب فيهـا بعـدم قبـول الطعـن ١٤/١/١٩٩٥وفي 

 .النسبة له ب
 .أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن 

 عــرض الطعــن علــي المحكمــة فــي غرفــة مشــورة فــرأت أنــه جــدير بــالنظر فحــددت لنظـــره ١٠/٤/٢٠٠٥وبجلســة 
 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضـر الجلسـة حيـث صـمم محـامي ٨/٥/٢٠٠٥جلسة 

 .ل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم الطاعن والنيابة ك
 المحكمة 

، محـمـــد خليـفـــة / بـعـــد اإلطــــالع عـلـــي األوراق ، وســــماع التقرـيـــر اـلـــذي ـتـــاله الســــيد المستشــــار المـقـــرر  
 .والمرافعة ، وبعد المداولة 

 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصل في أن مـورث –كم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  علي ما يبين من الح–وحيث إن الوقائع  

 جنـــوب القـــاهرة االبتدائيـــة علـــي ١٩٨٩لســـنة ... أقـــام الـــدعوى رقـــم / ......... المطعـــون ضـــدهم أوال المرحـــوم 
الطاعن والمطعون ضدهما ثانيا وثالثا بطلب الحكم بمحو وشطب كافة التسجيالت والتأشيرات الواردة علي كامـل 

 ١٩٨٤ســنة .. ًي العـقـار المـبـين بالصــحيفة وـقـال بياـنـا لهــا أـنـه صــدر لصــالحه حكــم ـفـي اـلـدعوى رـقـم أرض ومـبـان
ٕ ق القـاهرة واذ ١٠٥لسـنة ... جنوب القاهرة االبتدائية بأحقيته في أخذ ذلك العقار بالشـفعة وتأيـد باالسـتئناف رقـم 

المطعـون ضـده بـاع العقـار إلـي الطـاعن تقدم إلي مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة لتسجيل الحكم فوجئ بأن 
 . وتقدما بطلب لشهر عقد البيع فأقام الدعوى 

 جـنـــوب ١٩٨٩ســـنة ...  حكمـــت المحكمـــة ـبـــبطالن عقـــد البيـــع المســــجل بـــرقم ٢٩/١١/١٩٩٢وبتـــاريخ 
ق القــاهرة ١١٠لســنة ... ًالقــاهرة ومحــو هــذا التســجيل ، اســتأنف الطــاعن والمطعــون ضــده ثانيــا هــذا الحكــم بــرقم 

 حكمت المحكمة بتأييد الحكـم المسـتأنف ، طعـن الطـاعن فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض ١٦/١١/١٩٩٤تاريخ وب
ٕوـقـدمت النياـبـة مــذكرة أـبـدت فيهــا اـلـرأي ـبـرفض الطعــن ، واذ عــرض الطعــن عـلـي هــذه المحكمــة ـفـي غرـفـة مشــورة 

 .حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها 
يترتـب علـي "  من قانون المرافعات إذ نصت علي أنـه ٢٧١ولي من المادة وحيث إنه لما كانت الفقرة األ 

نقض الحكم إلغاء جميع األحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها واألعمال الالحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك 
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 عليـه ً علـي أن نقـض الحكـم كليـا يترتـب– وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –فقد دلت " ًالحكم أساسا لها 
اعتبــاره كــأن لــم يكــن فيــزول وتــزول معــه جميــع اآلثــار المترتبــة عليــه ويعــود الخصــوم إـلـي مراكــزهم الســابقة علــي 
ًصدوره كما يترتب عليه إلغاء األحكام الالحقة التي كان ذلك الحكم المنقـوض أساسـا لهـا ويقـع هـذا اإللغـاء بحكـم 

كذلك جميع إجـراءات وأعمـال التنفيـذ التـي تمـت بنـاء القانون وبغي حاجة إلي صدور حكم أخر يقضي به وتلغي 
ًعلــي الحكــم المنقــوض ويعتبــر حكــم الــنقض ســندا تنفيــذيا صــالحا إلعــادة الحــال إلــي مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ  ً ً

ولمــا كــان الثابــت بــاألوراق أن محكمــة الــنقض انتهــت بجلســة . الجبــري دون حاجــة الستصــدار حكــم جديــد بــذلك 
 ق إلي نقض حكم الشفعة الصادر لصالح مورث المطعـون ضـدهم ٥٩لسنة ... عن رقم  في الط٢٩/١٠/١٩٩٥

ٕأوال فإنــه يترتــب علــي ذـلـك زوال الحكــم المنقــوض واعتبــاره كــأن لــم يكــن والغــاء جميــع اإلجــراءات واألعمــال التــي  ً
ًتمــت نفــاذا لــه واذ صــدر الحكــم المطعــون فيــه حاليــا بــبطالن عقــد البيــع الصــادر مــن المطعــون ضــده ً ثانيــا إلــي ًٕ

ً جنوب القاهرة ومحو هذا التسجيل تأسيسا ونفاذا لحكم الشفعة فإنه يترتب ١٩٨٩سنة ... الطاعن والمسجل برقم  ً
ًعلي نقض هذا الحكم األخير نقضا كليا إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي وتضحي الخصومة غيـر ذات  ً

 .موضوع 
 فلهذه األسباب 

ًالحكم المطعون فيه منقوضا بقـوة القـانون واعتبـار الخصـومة حـول بطـالن عقـد حكمت المحكمة باعتبار  
ٕ جنــوب القــاهرة ومحــو التســجيل غيــر ذات موضــوع وانهــاء اـلـدعوى وألزمــت ١٩٨٩لســنة ... البيــع المســجل بــرقم 

 .المطعون ضدهم أوال بمصروفات هذا الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ أربعمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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 ضد ةيجارات كلى جنوب القاهرإ ١٩٩٤لسنه ...  رقم ىبداءة الدعوأقاموا لمطعون ضدهم  في أن ا

 ة الكائن..يجار المحرر فيما بينهم وبين مورث الطاعنين عن الشقة رقم إلالطاعنين بغية الحكم لهم بانتهاء عقد ا
  ............ بالعقار 

قام م جميعا هعنبصفته نائبا ..... / يق المطعون ضدهم السيد الدكتور شقذلك علي سند من قول أن و
  .لصالح مورث الطاعنين عن عين التداعي يجار إتحرير عقد بصفته هذه ب

 يانه ومنذ تاريخ وفاة مورث الطاعنين فزعما علي خالف الواقع المطعون ضدهم أضاف و
 .ته وفابمفرده حتى  انه كان يقيم بمفرده بها ذإ من الشاغلين ة محل التداعي خالية والشق٦/١٢/١٩٩٣

جره موجه لهم من األعرض ب انذارإنهم تسلموا أ استند المطعون ضدهم ودللوا على مزاعمهم بوقد 
  وأعالنات أية إنها تنبه عليهم بتوجيه أ وةقامتها كائن بمدينه المنصورإن محل أ ورد من خالله ة الثانيةالطاعن

 .المذكور  ها قامتإخاطبات على محل م 
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 الطاعنين بشقة التداعي حال ةقامإ دالله على عدم ةيحمل ثم نذار الإلن هذا اأ وعلى الرغم من ٠٠وهنا  
قامتهم بهذه الشقة رفقه مورثهم إنذار يؤكد وبحق إلبل على العكس فان هذا ا) يصلألجر اأالمست(حياة مورثهم 

هليتها أ رفقه ةقامإلثرت االنتقال لآنجالها قصر فأ وجميع ةر وحيده بالقاهة كانت الطاعنةحتى وفاته وعقب الوفا
 .نجالها ثم تعود لشقة التداعي أ ودزانها ويشتد عأحن تتغلب على ألى إ ةبمدينه المنصور

 �( ��29 ����9a  m�� 
 لمزاعمهم بان مورث الطاعنين كان يقيم ةليه ركيزإنذار المشار إلن المطعون ضدهم اتخذوا من اأال إ 

 . ةقاموا دعواهم المذكورأالتداعي منفردا وعلى هذا السند الواهي بعين 
 لمكتـــب خبـــراء وزارة العـــدل ى الـــدعوةحالـــإول درجـــه بأ قضـــت محكمـــه ٢٢/٣/١٩٩٥ ة وبجلســـ٠٠هـــذا 

 . الحكم ذلك بمنطوق ةمورية الواردألمباشرة الم
مام السيد الخبير أن  مثل وكيل الطاعني١٢/٤/١٩٩٧ة  لمكتب الخبراء وبجلسىحيلت الدعوأوبالفعل  
مـفـروض عـلـيهم مـن ضــمن الن الطــاعنين أ رســميه صـادره ـمـن جـهـاز الـمـدعي العـام االشــتراكي تفـيـد ةوتقـدم بشــهاد

 ة للحراسـةلخاضـعهم امـوالأ ومـن ضـمن ٤/٤/١٩٩٤ الصـادر بتـاريخ ١٩٩٤ لسـنه ٥الحراسة بموجـب القـرار رقـم 
 . محل التداعي لعينا

 ووجــوب تمثيــل المــدعي العــام االشــتراكي بــدال ى الــدعوياعنين فــ يؤكــد انعــدام صــفه الطــيمــر الــذألا 
بإحالـة الـدعوى للمحكمـة إلدخـال صـاحب الخبيـر مـذكره بـه السـيد موالهم وهـو مـا حـرر أمنهم بصفته حارسا على 

 الصفة 
 علـى ضـوء مـا جـاء بمـذكره ى لتصحيح شـكل الـدعوة المحكمةوراق لهيئألعاد السيد الخبير اأومن ثم  
 .ير السيد الخب

 ة وبجلســــ٠٠دخــــال الســــيد المستشــــار المــــدعي العــــام االشــــتراكي إ بىوبالفعــــل تــــم تصــــحيح شــــكل اـلـــدعو
 . ة السابقةموريأ لمكتب الخبراء لمباشرة ذات المى الدعوةعادإولى بأل اة قضت هيئه محكمه الدرج٧/١/١٩٩٨

ا مـلـف الـتـداعي  زخــر بهــي عـلـى نحــو معـيـب ومجــافي للمســتندات الـتـىوـقـد باشــر الســيد الخبـيـر اـلـدعو 
  الطاعنين مع مورثهم بشقة التداعي حال حياتهةقامإليه دليل إي انه لم يقدم إلوانتهي 
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 . عقب وفاه مورثهم ة بمدينه المنصورةقامإلن الطاعنين انتقلوا لأ 

 3A� ���" �� 
 .ة قه التداعي قبل الوفاكانوا يقيمون يقينا مع مورثهم بشفالطاعنين  ةبمفهوم المخالفو 
 حــدا يمــر الــذأل بالفســاد والقصــور اةعمالــه مشــوبأان هــذا الخبيــر قــد تنــاقض مــع نفســه وجــاءت  كــولمــا
  يولى نشدوا فأل اةمام محكمه الدرجأعمال بموجب مذكره اعتراضات قدموها أللى الطعن على هذه اإبالطاعنين 

 . الخبير السابق خطاءأ لمكتب الخبراء لتالفي ىعادة الدعوإختامها 
 ثبات إ فرعيا بطلب وادعٕاول درجه وأمام محكمه أ مثل الطاعنين بوكيل عنهم ١٩٩٩وفى غضون عام 



 ١٩١

يجـار عـن عـين التـداعي إلـزامهم بتحريـر عقـد ٕايجارية فيما بينهم وبين المطعون ضدهم خلف لمـورثهم وإل اةالعالق
 .ي صلألجر اأيجار المستأبذات شروط وبنود عقد 

قـــام أ ةيجـــارات كلـــى جنـــوب القـــاهرإ ١٩٩٩ لســـنه ٤٥٠٥ قيـــدت تحـــت رقـــم ىحيفة دعـــووبموجـــب صـــ 
وحــدة الخصــوم  لةصــليأل اى ـتـم ضــمها لـلـدعو٠٠ ة المــذكورةه ـبـذات طلـبـات دعــواهم الفرعـيـأ مبـتـدىالطــاعنين دعــو

 .حكما واحدا والسبب والموضوع وليصدر فيهما 
 ١ القضية رقم يعليقيا لحين الفصل فول درجه بوقف الدعويين تأ قضت محكمه ٢٣/٢/٢٠٠٠ ةوبجلس

 . قضائية حراسات ٢٤لسنه 
 . من الوقفةصليأل اىوبموجب صحيفة تعجيل من الوقف قام المطعون ضدهم بتعجيل الدعو 

لــى مكتــب خبــراء وزارة العــدل لمباشــرة إوراق أل اةعــادإول درجــه بأ قضــت محكمــه ٢٧/٢/٢٠٠١ ةوبجلســ
 علـى ضـوء مـذكره اعتراضـات ٧/١/١٩٩٨ ، ٢٢/٣/١٩٩٥ ين الصـادرين فـ بالحكمين التمهيدية الواردةموريأالم

 .الطاعنين 
ى إل على نحو معيب ومخل بحقوق الطاعنين معتكزا ةموريأباشر السيد الخبير المنفاذا لهذا القضاء و 

ن شــهادتهم جــاءت مســانده ـلـدفاع الطــاعنين أدونمــا ســبب واضــح ســوي دون اـلـبعض األخــر ـقـوال بعــض الشــهود أ
ذ قـرر زاعمـا إ والواقـع والمسـتندات ة الحقيقـن عـة الصـلة منبتـةلى نتيجـإ ترتب عليه انتهاء هذا الخبير يالذمر ألا

 . الطاعنين رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته ةقامإ دليل على ة خلت من ثمىبان مستندات الدعو
هـا ملـف التـداعي فضـال  زخـر بي جاءت مخالفه لجماع المستندات التة ولما كانت هذه النتيج٠٠هذا  
مـعـه األصـلي جر أنجـال المســتأ زوجــه وةقامـإتؤـكـد ة تلـك النتيجــة للعقـل والمنطــق وطبـائع األـمـور التـي عـن مخالـفـ

 خـالف يمـن يـدعصـل ويكـون علـي ذ هـو تمسـك باألإثبات مـن جـانبهم إو أيحتاج لسند  الوهو أمر بذات العين 
 .ثباته إذلك 

ول درجـه أحكـم تبعـه فـي ذلـك  المبتداه قد خالف هذا النظر وىلدعو اين السيد الخبير المنتدب فأال إ 
 ي االســـتدالل والقصـــور الشـــديد فـــيخيـــر بعيـــوب مخالفـــه تطبيـــق القـــانون والفســـاد المبطـــل فـــألعـلــى نحـــو شـــاب ا

 .خالل بحقوق الدفاع إلالتسبيب وا
 يئناف مسـتندين فـ لم يجد معه الطـاعنين مناصـا سـوي الطعـن علـى هـذا القضـاء بطريـق االسـتيمر الذألا 
مطـالبين بإحالـة الـدعوى للتحقيـق إلثبـات صـحة دعـواهم .. وراق أل البـين بـااسباب لها وجاهتهـا وصـداهألى إذلك 

 .الفرعية 
غــم وصــدر قضــاءها بتأيـيـد حكــم أول درجــة رســباب جانـبـا ألطرحــت جمــاع هــذه ااالســتئناف ن محكـمـه أال إ 

 من أسباب لها وجاهتها تبرر إلغاء ذلك القضاء  الطاعنون ه بما ساقةشابه من فساد وقصور غير عابئ جماع ما
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 التسبيب ي االستدالل والقصور في تطبيق القانون والفساد فيوكان قضاء الحكم الطعين قد شابه الخطأ ف 
يجد معه الطاعنين مناصا سوي الطعن عليه بطريق النقض الماثل   اليمر الذألخالل بحقوق الدفاع اإلوا
 ة تيآلسباب األلى اإ ذلك يستندين فم
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على وقائع التداعي الصحيحة قاعدة القانونية أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال ال 

 أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط ةالمطروح
وضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مالقاعدة القانونية في نزل على النزاع المطروح وان تانطباقها 

  .مع أحكام أوامرها
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بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو 

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

 .عضها على البعض األخر وترجيح ب
أال أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في 
ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه 

ير بصحة أو المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقر
  .عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه

  )٥٨-٤٠٣٧-٤ مجموعة الخمسين عاما ٢٤/١/١٩٨١نقض مدني ( 
 وفي ذات المعني 

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

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

ك كان حكمها مشـوبا بالخطـأ فـي ء من ذليالتفسير 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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و تركه أجر أ المستةيجار المسكن بوفاإينتهي عقد   من هذا القانون ال٨خالل بحكم المادة إلمع عدم ا 
  .و التركأ ةى الوفاو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتأوالده أو أذا بقي فيها زوجه إالعين 

ذا إجر أقارب المستأيجار لصالح إل الذكر يبين انه يشترط المتداد اة سالفة وباستقراء نص الماد٠٠هذا  
  :ةتيآلو ترك العين توافر الشروط اأتوفى 

 .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 فأال يكون للمستفيد من االمتداد مسكن أ -٤ 
وراق النزاع الماثل يبين وبجالء أ وتطبيقها على واقعات وةربعأل وبمطالعه هذه الشروط ا٠٠هذا  

 بتاريخ - مورث الطاعنين – للعين يصلألجر اأ المستةن الثابت وفاأكملها حيث أ الطاعنين ب حقيانعقادها ف
صلي ألجر اأزوجه المست( وان المستفيدين من االمتداد القانوني والمطالبين به هم الطاعنين ٦/١٢/١٩٩٣
خر أ مسكن ة لهم ثم وليس) شقه التداعي وحتى تاريخ وفاتهينجاله الذين كانوا يقيمون معه حال حياته فأو

 . ة القاهر- ةبذات المدين
 ة هو مثار المنازعيصلألجر اأ مع المستةقامإلتقدم وكان الشرط الثالث وهو شرط ا وحيث كان ما 

 .الطاعنين حق تدليال علي توافر هذا الشرط في ء من التفصيل يمر الذي سوف نفرده بشأل اةالماثل
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 جر أ مستقره مع المستةقامإن تثبت له أيجار إل االمتداد القانوني لعقد اة من هؤالء بميزأي لكي يتمتع ٠٠٠ .١
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و الترك وكان يقصد أ ةن تستمر حتى تاريخ الوفاأيا كانت بدايتها بشرط آيا كانت مدتها وأ ةبالعين المؤجر
يعول   بحيث الهن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداألى إمقيم  الة انصراف نية المعتادة المستقرةقامإلبا

 .وي دائم وثابت سواه أعلى م
  )٢٧/٤/١٩٨٧ ة ق جلس٥٠ لسنه ١٧٦٩طعن رقم (  

 مشروط بان يكون المستفيد به مقيما مع يصلألجر اأ المستةيجار بعد وفاإلن االمتداد القانوني لعقد اأ .٢
يمنع امتداد عقد   بسبب عارض الة وان انقطاع هذه المساكنةوفا مستقره قبل الةقامإ يصلألجر اأالمست

 .ي صلألجر اأيجار بعد وفاه المستإلا
  )١٠/٥/١٩٨٤ ة ق جلس٤٩ لسنه ٣٨٨طعن رقم ( 
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نھم يقيمون مع والدھم أوPد غير المتزوجين $ ايصل ف$نھا تقيم مع زوجھا واأ ة الزوجيصل ف$ا 

 .ثبات ذلك إذا ادعي المؤجر العكس كان عليه عبء إف

لزواج وبعده اسرتها قبل أقامتها بمنزل إ باستمرار ة المتزوجةبنالوقد اعتبرت محكمه النقض تمسك ا 
 .ثباته إصال فال تكلف بأبت  فيها تمسكا منها بالثاةقامإلوعدم تخليها عن ا
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 .يدعيه  ثبات ماإصل فعليه ألما من يدعي خالف اأثباته إيكلف ب صال الأن من يتمسك بالثابت أ 
  )٢٣/١٢/١٩٧٨ ة ق جلس٤٨ لسنه ١٣طعن رقم ( 
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  ة تاريخ الوفاى معه حتة المستقرةقامإل ا-شرطه  -والده أجر لصالح أيجار بعد وفاه المستإلامتداد عقد ا 

 .هاؤها تنإيفيد   بسبب عارض الةقامإلاالنقطاع عن ا -
  )١/١/١٩٨٧ ة ق جلس٥٦ لسنه ١٢٤٦طعن رقم ( 
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 ةو من امتد العقد لصالحه استمراره لصالح المستفيد من المادأجر أ المستةيجار عدم انتهائه بوفاإلعقد ا 

 العين في ةقامإل انقطاع المستفيد عن ا١٩٧٧ لسنه ٤٩ من ق ٢٩ ة للمادة المقابل١٩٦٩ لسنه ٥٢ ق  من٢١
 .ضمنا  وأ ةيحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراح  بسبب عارض مهما استطالت مدته الةالمؤجر

  )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 ( 
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حكام أن جماع أوراق النزاع الماثل يبين وبجالء أ الذكر على واقعات وة سالفة القانوني للقاعدةنزاالٕاو 

ما أ حال حياته يصلألجر اأوالد رفقه المستأل واةوج الزةقامإصل هو ألن اأبمبدأ هام هو محكمتنا العليا قررت 
 . ثباتهإمن يدع خالف ذلك فعليه 

ثبات إ بيصلألجر اأنجال المستأما وان محكمه الموضوع بدرجتيها راحت تكلف الطاعنين وهم زوجه وأ 
فت قامتهم رفقه مورثهم حال حياته فان محكمه الموضوع بذلك تكون جنحت وخالإصال وهو أهو ثابت  ما

 . تطبيق القانون يفسدت فأالمستقر عليه فقها وقضاءا و
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صال وكلفت أهو ثابت  ثبات ماإعفت الطاعنين من أراء الفقهاء قد أن قضاء النقض الموقر وأورغم  
 لمحكمتي ا المقصد راحوا يسوقوة ولصحةثباتا لحسن النيإن الطاعنين أال إ ٠٠ثباته إالمدعي خالف ذلك ب

 كافه الدالئل والمستندات والشهود ٠٠ ى الدعوي الخبراء المنتدبين فة وللسادة االبتدائية واالستئنافيالموضوع
 ي وفاته وانه على فرض وجود انقطاع فىقامتهم بال مراء مع مورثهم بشقة التداعي حال حياته وحتإل ةالمؤكد

ذ انه كان إليه إ الطاعنين ةلى انصراف نيإيؤدي بحال   هذه العين فان هذا االنقطاع كان عرضيا اليقامتهم فإ
يضا بمعرفه المدعي العام أموالهم هم أموال مورثهم بل وشخصهم وأ على شخص وةبسبب فرض الحراس
 . ١٩٩٢االشتراكي منذ عام 

 ومن ضمن الدالئل ٠٠يضا أ ة للحراسةشقة التداعي وجميع منقوالتها ومشغوالتها خاضعإضافة إلي أن  
 :آلتية  بعين التداعي الدالئل ا- مورثهم - يصلألجر اأقامتهم رفقه المستإلكيدا أعنون ت ساقها الطايالت
ن الغرض أ ووارد من خالله ١/٩/١٩٨٢ ييجار مورث الطاعنين لشقه التداعي مؤرخ فإن عقد أالثابت أن  .١

 .سرته أل وبما انه متزوج فان الغرض يكون سكن خاص له و٠٠ استعمالها سكن خاص هيجارإلمن ا
عن نفسه وبصفته .... يجار سند استئجار مورث الطاعنين محرر فيما بينه وبين السيد الدكتور إلعقد ا .٢

 وهي ةمام السيد الخبير واقر بشهادته الصادقأن المذكور مثل أ المطعون ضدهم والثابت -شقائه أوكيال عن 
 .وفاته صلي للعين حال حياته وحتى ألجر اأن الطاعنين كانوا مقيمين مع المستأ
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 ٢٠٠١ لسنه ١٠٤٦قرار موثق بالشهر العقاري تحت رقم إ يفراغ شهادته هذه فإب.... بل قام السيد الدكتور  

 .هرام ألتوثيق ا
ن الطاعنين كانوا أيقر من خالله .... / قرار موثقا من السيدإ محكمه الموضوع ةكما قدم الطاعنون لهيئ .٣

 .عي قبل وفاته بخمسه عشر عاما يقيمون مع مورثهم بعين التدا

  .... / قرار موثق بذات المضمون من السيدإوكذا 

 ..../ قرار من السيدٕاو
 ..../ قرار من السيد الدكتورٕاو 
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 ..../ قرار من السيدٕاو 
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 .حتى وفاته  الطاعنين رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته وةقامإ وهي ة وضاءةسماؤهم بحقيقأ ةالمذكور 
 رسميه صادره من مكتب المستشار المدعي العام ة هيئه محكمه الموضوع شهادةكما قدم الطاعنون لعدال .٤

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

 ١٩٩٠ لسنه ٧٣ستشار المدعي العام االشتراكي القرار رقم ستاذ المألصدر السيد اأ ١٩/١١/١٩٩٠بتاريخ  •
 ةموالهم العقارية والمنقولأ يوالده البالغين والقصر من التصرف فأ وزوجته و- مورث الطاعنين -.... بمنع 

 .دارتها ٕاو

 موال الخاضعين المذكورين أ على ة قضت محكمه القيم بفرض الحراس١٥/٢/١٩٩٢بتاريخ 
 بمنع ١٩٩٤ سنه ٥ستاذ المستشار المدعي العام االشتراكي القرار رقم ألصدر السيد اأ ٤/٤/١٩٩٤بتاريخ 

 دارتها ٕا وة والمنقولةموالهم العقاريأ يمن التصرف ف.... ، .... ، .... والدها القصر أو.... وهم .... ورثه 
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 شارع محمود ٢٦ الخاضع الكائن ةقامإ محل ثاث ومنقوالتأ كان متحفظا عليها يموال التألمن ضمن ا 
دارة إستاذ المستشار مساعد المدعي العام االشتراكي مدير أل نفاذا لقرار السيد ا١٧بسيوني الدور الثالث شقة 

فظ وتم تسليمها ح تم جردها بمعرفة لجان التي والت٢٢/١٢/١٩٩٠ ي الصادر ف١٩٩٠لسنه ... موال رقم ألا
 على سبيل ٢٣/١٢/١٩٩٠ بتاريخ ة الزوجيةنها شقأقرت بأ ي بالشقة والتةيممقال.... لزوجه الخاضع 

 .ةمانألا
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 بدليل جرد منقوالتها وتسليمها - الطاعنين -سرته أ مورث الطاعنين وةقامإن شقه التداعي هي محل أ -أ 
 . ةمانأ ة بصفة الثانيةلزوجته الطاعن

 أي ٢٣/١٢/١٩٩١ بتاريخ ةن شقه التداعي هي شقه الزوجيأ ب- ة الثانية الطاعن-. ..../ ةقرار السيدإ -ب 
 .ة ربع سنوات كاملأ به المبتداى الدعوةقامإقبل 

 والمتحفظ عليها بمعرفة السيد ة للحراسةموال والعقارات الخاضعألن شقة التداعي كانت ضمن اأ -ج 
 يبرر االنقطاع العارض يمر الذألثاثها اأتها والمستشار المدعي العام االشتراكي وكذا كافه منقوال

 وذلك للحفاظ على موجودات يصلألجر اأ بعين التداعي وكذلك مورثهم المستةقامإلللطاعنين عن ا
 ةقامإل ايوذلك كله بفرض وجود انقطاع ف(  القانون ةيقعوا تحت طائل  الىتالفها حتإالشقة وعدم 

  .)صالأ
 ة محكمه الموضوع العديد من المستندات المؤكدةقدم الطاعنون لهيئ فقد ٠٠تقدم  فضال عن جماع ما .٥

 فواتير استهالك يقامتهم رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته وقبل وفاته وهذه المستندات تمثلت فإل
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 جماع هذه ٠٠ للطاعنين ةسماء الطاعنين والبطاقات الشخصيأالكهرباء وفواتير الهاتف وخطابات ب
 . وفاته ى الطاعنين بشقة التداعي رفقه مورثهم حال حياته وحتةقامإل جاءت مؤكده يالمستندات الت
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 لالمتداد القانوني لعقد ةتقدم فقد بات واضحا وبجالء ثبوت انعقاد كافه الشرائط القانوني ومن جماع ما 

ة  الفرعيىانوني بعكس الدعو قائمه على غير سند قةصليأل اىيجار لصالح الطاعنين على نحو يجعل الدعوإلا
 .قيمت وفق صحيح الواقع والقانون أ يالتو
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قد خالفه الحكم الطعين فيما انتهي إليه من قضـاء علـي نحـو أهـدر المبـدأ العـام وقاعدتـه وألـزم الطـاعنين  

 .بإثبات ما أعفاهم القانون من إثباته 
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يعيب كيانـه ويفقـده ألساسية وشابه عيب جوهري جسيم أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه ا
تـي اعتكـز عليهـا المـدافع المخالفة لنصوصـه الحق ثابت للطاعنين بقوة القانون وب لنيله من ٠٠أثره 

  . إثبات صحة دعواهم الفرعية عن الطاعنين بغية 

^ 9_O�	 `25� 6� �� a)�% �  
ممـا  ٠٠ادتـه سـالفة الـذكر مصوص حكم خالقانون بصحيح الحكم الطعين تطبيق أغفل فقد 

 .يتعين نقضه مع اإلحالة 
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 وأن ٠٠ة الموضوع أن تفصـح عـن مصـادر أدلتهـا التـي كونـت منهـا عقيـدتها وفحواهـا يتعين على محكم 

ـمــل رقابتـهــا عـلــى ســـداد الحـكــم وأن ع لمحكمــة اـلــنقض أن تىيكــون لـهــا مأخـــذها الصـــحيح ـفــي األوراق حـتــى يتســـن
 .مع النتيجة التي خلصت إليها متماشية األسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة 
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إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الـدعوى واسـتخالص الواقـع منهـا إال أنـه يتعـين عليهـا أن  

تفصح عن مصادر األدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من األوراق ثـم تنـزل 
نتيجــة الـتـي خلصــت إليهــا وذـلـك حـتـى يـتـأتى لمحكـمـة اـلـنقض أن تعمــل رقابتهــا عليـهـا تـقـديرها ويكــون مؤدـيـا إـلـي ال
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على سداد الحكم وأن األسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصـلها الثابـت بـاألوراق مـع النتيجـة التـي خلـص 
  .إليها

 ) ق ٥٤ لسنة ٧١ طعن ١٩/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 
 ) ق ٥٦ لسنة ١٠١٠ طعن ٢٣/٦/١٩٩٧نقض مدني ( 
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 يبطل للقصور فقصور الما المسبابه قد شابهأل المؤيد ين الحكم الطعين والحكم االبتدائأوكان الثابت  

ول أ ةمام محكمأن هذين الحكمين اعتكزا على دليلين فقط هما تقرير الخبير المنتدب أن الثابت أالتسبيب حيث 
 .ة  وعدم المصداقيةالمجامل بالفساد وةقوال شهود المطعون ضدهم المشوبأدرجه و
على تناقضين بعيب الحكم المستند إليهما معا بالبطالن وذلك البطالن هذا ولما كانا هذين الدليلين م 

  :ي النحو التال
بتنائه الورد بتقرير الخبير  لى ماإ تطمئن ةن المحكمأ ليقرر بى الدعوي الصادر فيجاء الحكم االبتدائ: وال أ

  .سبابهأخذته محموال على أوراق وأل باة ثابتةسس واضحأعلى 
 واحدا تقريرا  المبتداه بها تقريري خبره وليس ىن الدعوأوراق ألكان الثابت با  ولما٠٠هذا 
ن الطاعنين يقيمون عقب ألى إانتهت من خالله ي  الت٠٠صافيناز على عرفات  / ةباسم الخبير: ول األ

 .ة وفاه مورثهم بمدينه المنصور
قــاموا بشــقة التــداعي بعــد أن الطــاعنين أ قــرر مــن خالـلـه ي اـلـذ٠٠محمــد فتحــي / اســم الخبيــر ب: والثــاني 

 .ي صلألجر اأتاريخ وفاه المست
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خذته أ وةسس واضحأنها تطمئن لما ورد بتقرير الخبير البتنائه على أول درجه لتقرر أتي محكمه أت 
 .سبابه أمحموال على 
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أضحي الحكم الطعين مشوبا بالقصور ألن محكمة الموضوع لم تفصح عن مصدر الدليل الذي ارتكنت  

 .سبابها أل قضائها وجعلته مكمال يعولت عليه فواطمأنت إليه و
سايره الحكم االستئنافي حيث  شاب الحكم االبتدائي ويبهام الذإلاالقصور و يتضح مدي ٠٠ومن ثم  

 . بالتبعية لذات العيب على نحو يقطع ببطالنهي إليه فيما أنتهالطعين 
 ملف النزاع الماثل مشوبين بالتناقض الواضح الجلي فضال عن مخالفتهما ة المودعةجاءا تقريري الخبر: ثانيا 

 .ة للثابت بالمستندات القاطع
x� �"������ ء�M �� @9 

 .تداعي حال حياه مورثهم وقبل وفاته  الطاعنين بعين الةقامإيفيد   ماةنه لم يقدم للخبير ثمأب 
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نهم كانوا مقيمين بشقة التداعي ثم أ أي - ة بمدينه المنصورةقامإلن الطاعنين بعد وفاه مورثهم انتقلوا لأ 

 .ة  بعد الوفاةانتقلوا لمدينه المنصور
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 ؟!!!! بعين التداعي عقب وفاة مورثهم ةقامإلعنين انتقلوا لن الطاأ 
 ���" �_ 

وذلك (  الطاعنين مع مورثهم بشقة التداعي حال حياته ةقامإ مستند يفيد ة جاءت خلوا من ثمىن الدعوأ 
  ) . للثابت بالمستندات على النحو السالف ذكره تفصيالةبالمخالف
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 الطاعنين مع مورثهم بعين التداعي حال ةقامإقرارات جاءت لتؤكد إلهود الطاعنين والعديد من ابان ش 
 .حياته 
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غرب فيما بين جزئيات كل تقرير أل بعضها البعض والتناقض اةورغم التناقض الرهيب بين تقريري الخبر 

حدهما أو أعتكزت على هذين التقريرين ألك  ذي فةيدتها محكمه ثان درجأول درجه وأن محكمه أال إعلى حده 
 .والتي كونت منه عقيدتها دون تحديد التقرير المعتكز عليه 

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

 الحكم بعد انهيار الدليل ةيمكن الوقوف علي ماهي  انه الإذ انهيار الحكم الطعين يتأكدالنزاع الماثل بحيث 
 . إليهالمشار 

 m��a �,$ hUG 
 والواقع مجامله للمطعون للحقيقة شهود المطعون ضدهم مجافيه أقوالفقد جاء الدليل المستمد من  
قامتهم وبعضهم من أهود اغلبهم من سكان العقار المملوك للمطعون ضدهم ومحل  الشأن الثابت أن إذضدهم 

 .ة قاربهم هذا من ناحيأ
قوال أجاء ب  جماع مادحضت شاهد ةشهادهناك ن أوراق التداعي أ فان الثابت ب٠٠خري أ ةومن ناحي 

 السيد شهادةهي  وأنفسهمت مزاعم المطعون ضدهم دحضالشهود المزعومين المجاملين للمطعون ضدهم بل 
 السيد الخبير وحرر أمامشقيق المطعون ضدهم ومحرر العقد لصالح مورث الطاعنين فقد شهد .... / الدكتور

 الطاعنين كانوا يقيمون مع مورثهم حال حياته أن ٕواقراره الشهر العقاري مقررا من خالل شهادته في ووثقه إقرار
 .بعين التداعي 
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 محكمة الموضوع مكتفية بقالتها باالطمئنان لتقرير الخبراء المودع ملف التداعي دونما الذي التفتت عنه  
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أن تفصــح عــن مصــدر الداللــة التــي كونــت منهــا عقيــدتها للوقــوف علــي مأخــذها الصــحيح مــن أوراقــه ممــا يعيــب 
 .قضاءها بالقصور الشديد في التسبيب فيتعين نقضه مع اإلحالة 
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 ٠٠ على عرض مجمـل لوقـائع الـدعوى ٠٠ إن المشرع أوجب على الحكم اشتماال في مسبباته ٠٠بداية 
 . ودفاعهم الجوهري وخالصة موجزه لدفوعهم ٠٠وطلبات الخصوم 
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٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -١ 
كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ثــم طلبــات الخصــوم وخالصــة  -٢

 موجزه لدفوعهم ودفاعهم 

 والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطالن الحكم  -٣
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 أن يشــتمل الحكــم ١٩٧٣ لســنة ١٣ مــن قــانون المرافعــات بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم ١٧٨توجــب المــادة 
علــى أســبابه الواقعيــة فــي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ثــم طلبــات الخصــوم وخالصــة مــوجزة لــدفوعهم ودفــاعهم 

 لمـا ٠٠جزاء إغفالها أو القصـور فيهـا ورتبت البطالن الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي 
كــان ذـلـك وكــان البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه وهــو موضــوع يغــاير وقــائع الحكــم المســتأنف ممــا تكــون 

 ١٧٨أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع مخالفا بذلك المـادة 
  .جب نقضهمن قانون المرافعات مخالفة تستو

  )١٤١-٧١٩-١-٣١ مجموعة محكمة النقض ٤/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 
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متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي على الطاعنة دون اإلشارة إلـي دفاعهـا والـرد عليهـا مـع أنـه دفـاع  
 .جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه 

  )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧رقم طعن (
 u�� 6�� �H 

وكان الثابت أن للطاعنين دفاع واقع وقـائم أبـدي أمـام محكمـة الموضـوع علـي درجتـي التقاضـي نـيال مـن  
 .الدعوى األصلية ومن كونها أقيمت علي غير أساس أو سند من القانون 
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ال ينتهــي عـقــد إيجـــار المســـكن بوـفــاة المســـتأجر أو تركــه الـعــين إذا بـقــي فيـهــا زوجـــه أو أوالده أو أي ـمــن 
 ..والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك 



 ٢٠١

ريح نـص المـادة سـالفة الـذكر وأجمع جمهور الفقه علي أن حق االمتـداد القـانوني لعقـد اإليجـار طبقـا لصـ
ينعقـد ـلـزوج المســتأجر األصــلي وأوالده ووالديـه إذا ثـبـت ألي ـمـنهم إقاـمـة مســتقرة مـع المســتأجر األصــلي أـيـا كاـنـت 

واإلقامـــة بمعناهـــا الواســـع هـــي اإلقامـــة المســـتقرة ـفــي .. ـمــدتها وآـيــا كاـنــت ـبــدايتها شـــريطه أن تســـتمر حـتــى الوـفــاة 
 .لترك المسكن المؤجر قبل الوفاة أو ا
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عقد اإليجار عـدم انتهائـه بوفـاة المسـتأجر أو تركـه العـين المـؤجرة امتـداده لصـالح زوجـة وأوالده أو والديـه  

 ٢٩ المقابلـة للمـادة ١٩٦٩ لسـنة ٥٢ مـن القـانون ٢١شرطه أقامتهم معه بالعين المـؤجرة حتـى الوفـاة أو التـرك م 
 . تقديرها من سلطة قاضي الموضوع -المقصود باإلقامة المستقرة المعتادة  ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون 

 )٢٧/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٠ لسنة ٧٦٩طعن رقم (
وبمطالعة المفاهيم القانونية سالفة الذكر يضحي ظاهرا أن االمتداد القانوني لعقد اإليجار وفقا لما جاءت  

 :به المادة المذكورة يستفيد منه طائفتين هما 
 .لمستأجر األصلي وأوالده ووالديه زوج ا -١
 .األقارب حتى الدرجة الثالثة نسب ومصاهرة  -٢

بتـقـديمها لعداـلـة ) المــدعين فرعيــا(ولمــا كــان الثابــت مــن األوراق والمســتندات الـتـي تشــرف المــدعي عـلـيهم 
 .المحكمة والتي يبين من مطالعتها أنهم كانوا مقيمون مع المستأجر 

يـقـة وضــأه ـتـدحض ـمـا زعمــه المطـعـون ضــدهم ـفـي اـلـدعوى األصــلية إال فضــال عمــا تـقـدم كاـنـت هـنـاك حق
والمستأجر األصلي واسـتمرت قائمـة حتـى وفـاة األخيـر ولـم ) المدعية فرعيا(وهي أن عالقة الزوجية بين الطاعنة 

يكــن األخـيـر متزوجــا ـبـأخرى ومــن الطبيعــي وفـقـا للمجــري العــادي لألمــور أن تـقـيم الزوجــة واألوالد مــع واـلـدهم ـفـي 
وبطبيـعــة ) المدعـيــة فرعيــا(شــقة واحــدة الســـيما وأن المســتأجر األصــلي ـلــم يكــن متزوجــا ـبــأخرى خــالف الطاعنــة 

الحــال أن تـقــيم معـــه زوجـتــه الســـيما وأـنــه اســـتمر ـمــدة ـمــن اـلــزمن مالزـمــا للـفــراش قـبــل وفاـتــه وـمــن الـبــديهي وجـــود 
  .الطاعنة صحبة أوالدها منه بشقة التداعي للقيام بشئونه وخدمته في مرضه

وال يـنـال مــن هــذه الحقيـقـة اإلـنـذار الموجــه مــن الطاعـنـة للمــدعين ـفـي اـلـدعوى األصــلية واـلـذي اعتصــم ـبـه 
هــؤالء فــي دعــواهم إذ أن الثابــت أن مدينــة المنصــورة هــي مســقط رأس المســتأجر األصــلي وزوجتــه وأوالده ولــيس 

قامــة فيهــا بعــض الوـقـت باعتبارهــا مســقط هـنـاك مــا يمـنـع قانوـنـا قـيـام الطاعـنـة وأوالدهــا ـفـي الـتـردد عـلـي بـلـدتهم واإل
 .رأسهم طارحا أن نية ترك شقة التداعي لم تتوافر لديهم 
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 في الزوجة أنها تقيم مع زوجها واألصل في األوالد غير المتـزوجين أنهـم يقيمـون مـع والـدهم فـإذا األصل 

 .أدعي المؤجر العكس كان عليه عبء إثبات ذلك 
وقــد اعتبــرت محكمــة الــنقض تمســك االبنــة المتزوجــة باســتمرار إقامتهــا بمنــزل أســرتها قبــل الــزواج وبعــده  

 .وعدم تخليها عن اإلقامة فيه تمسكا منها بالثابت أصال فال تكلف بإثباته 
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 )٨١٨ المستشار عزمي البكري ص –موسوعة الفقه والقضاء (
 e�G��� u��9 

مــا يوصــف ـبـه اـلـدفاع الجــوهري واـلـذي تـتـأثر بــه نتيجــة الـنـزاع محــل عـلـى هــذا النحــو هــو دـفـاع يوصــف ب 
  .التداعي ويتغير به وجه الرأي في الدعوى
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محكمــة الموضــوع ـلـم تعــر ذـلـك اـلـدفاع الجــوهري اهتمامــا فـقـد خـلـت أســباب حكمهــا مــن إـيـراده واـلـرد علـيـه  

 .على الرغم من جوهريته 
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مـن قـانون المرافعـات ومـا أوجبتـه محكمـة الـنقض مـن وجـوب اشـتمال الحكـم  ١٧٨ما نصت عليـه المـادة  
  .على أوجه الدفاع الجوهرية المبداه

 �(�� �59 
 .الذي يكون معه حكم محكمة الموضوع على درجتي التقاضي معيبا بالقصور المستوجب نقضه  
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ـفـاع أـبـداه الخصــم ال يترـتـب علـيـه بطــالن الحـكـم وعـلـى ـمـا جــري ـبـه قضــاء هــذه إغـفـال الحـكـم ذـكـر وجــه د 

المحكمة إال إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فـي النتيجـة التـي أنتهـي إليهـا الحكـم بمعنـي أن المحكمـة لـو كانـت 
لحكـم الواقعيـة قد بحثتـه لجـاز أن تتغيـر بـه هـذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا الـدفاع قصـورا فـي أسـباب ا

 . مرافعات ١٧٨مما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة الثانية من المادة 
  )١٣٦٥ ص ٢٤/٩/١٩٧٥نقض ( 
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يقدم فيها متضـمنا دلـيال أو دفاعـا أو ردا من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما  
على دفـاع سـواء قـدم إلـي قلـم الكتـاب عنـد إيـداع الصـحيفة بـه أو إلـي المحكمـة عنـد نظـر الـدعوى أو إلـي الخبيـر 

 والمذكرات وتقرير الخبراء ومتـي تقـدم ة إلي كافة األوراق المستندي– أيضا –المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى 
ن هــذه المســتندات واســتندوا إليهــا فــي أثبــات واقعــة معينــة منتجــة فــي الــدعوى وجــب علــى أطــراف الــدعوى بــأي مــ

 وكـان هـذا المسـتند قـد تضـمن – فـإن لـم تفعـل –المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها فـي األدلـة هـذا المسـتند 
تعلـقـه باألســباب دفاعــا جوهرـيـا ـقـد يتغـيـر ـبـه وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـفـإن حكمهــا يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل ل

الواقعيــة كمــا تلتــزم المحكمــة بالتحــدث عــن المســتند ولــو لــم يمتلــك بــه الخصــوم طالمــا كــان يتضــمن داللــة معينــة 
 .وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها 

  )١١٠المستشار أنور طلبه الطعن باالستئناف والتماس أعادة النظر ص ( 
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ـمـدافع عــن الطــاعن ـقـدم ســندا لدفاعـه الجــوهري العدـيـد والعدـيـد ـمـن المســتندات القاطـعـة وكـان الثاـبـت أن ال

 .في داللتها على عدم أحقية المطعون ضدهم فيما يركنون إليه على درجتي التقاضي 
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 ............   بالعقار ١٧المكاتبات والخطابات التي أرسلت للطاعنين علي شقة التداعي رقم  -١
علي شقة التـداعي األمـر الـذي يؤكـد إقامـة الورثـة ممثلـين / ..... الخطابات المرسلة باسم ورثة المرحوم  -٢

المســـتأجر (بشـــقة التـــداعي ـلــيس فـقــط حـــال حيـــاة المـــورث / ..... ـفــي الطـــاعنين وأوالدهـــا مـــن المرحـــوم 
 .ٕوانما بعد وفاته ) األصلي

 لشــقة الـتـداعي حــال حـيـاة المســتأجر األصــلي وبعــد وفاـتـه والـتـي تؤـكـد إقامــة إيصــاالت اســتهالك الكهرـبـاء -٣
 .الطاعنين في شقة التداعي قبل وفاة المستأجر األصلي وبعد وفاته 

 وعقب وفاته تؤكد وجود إقامة الطاعنة وأوالدها ) المستأجر األصلي(فواتير التليفون حال حياة المورث  -٤

صلي والثابت من مطالعتهـا أن محـل إقامتـه هـو شـقة التـداعي رقـم البطاقة الشخصية لنجل المستأجر األ -٥
 ............ . بالعقار ١٧

اإلقرارات الموثقة التي تشرف الطاعنين بتقـديمها والصـادرة مـن األشـخاص المتـرددين علـي شـقة التـداعي  -٦
التـداعي حـال وبعد وفاتـه والتـي تفيـد أن الطـاعنين مقيمـين بشـقة ) المستأجر األصلي(حال حياة المورث 

حياة المستأجر األصلي وعقـب وفاتـه واسـتمرار إقـامتهم حتـى الوقـت الحاضـر األمـر الـذي يتأكـد معـه أن 
إـقــامتهم بشـــقة الـتــداعي إقامـــة دائمـــة ومســـتمرة ومـــن ـثــم أصـــبحت شـــقة الـتــداعي بالنســـبة للمـــدعين فرعيـــا 

 .مغداهم ورواحهم 
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ـتــداعي األصـــلي لســـنده مـــن الوفـقــدان .. ـفــي دعـــواهم الفرعـيــة يهـتــدي منهـــا عـلــى صـــحة ـمــا يطـــالبون ـبــه 
 .القانون 
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ي مســـتندات جوهرـيــة وعـلــى اـلــرغم مـــن أنهـــا تتضـــمن دالـلــه نين هـــتكـــون المســـتندات المقدمـــة مـــن الطـــاع

اءت بمنــأى عــن الواقــع أال أن هــذه المســتندات ـلـم تكــن واضــحة وظــاهرة علــى أن طلبــات المطعــون ضــدهم قــد جــ
محــل تمحــيص وفحــص مــن قبــل قضــاء الموضــوع بــل واالدهــى مــن ذلــك أن تلتفــت عــن تحصــيلها محكمــة ثــاني 

 .درجة 
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أن قضــاء الموضــوع لــم يحــط بمضــمون المســتندات والمــذكرة ولــم يفطــن لــداللتها ولــم يقســطها حقهــا فــي  
حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قـد التمحيص والتحقيق 
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دلة وخـالف الثابـت مـن األوراق فأضـحي قاصـرا فـي التسـبيب أل اهأغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشف
 .حريا اإللغاء والنقض من المحكمة العليا 

  )٨٢١ ص ٩٢ سنه –لمدنية والتجارية  قانون المرافعات ا–ابراهيم التغياوي / د( 
 )٨٨٤ ص ٩٤المستشار الدناصوري واألستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء األول سنة (

لتفــات إضــطراد علــى ذلــك بمــا يشــكل اتجاهــا ثابتــا لــه حيــث قــرر أن أوقــد جــري قضــاء الــنقض بانتظــام و
 .يكون لها من داللة يعيبه الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد 

 )  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 ( 
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ا انــه متــي ـقــدم اخصــم إلــي محكـمــة الموضــوع مســتندات ـمــن شــانها التــأثير ـفــي الــدعوى وتمســك ـبــداللته

 .فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دالله فإنه يكون مشوبا بالقصور 
 ) ق ٥٤ س ٣٦٩ طعن ٢٦/١١/١٩٩١نقض ( 
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من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فـي ذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن 

ٕ واذ قـــدم الخصـــم لمحكمـــة ٠٠هـــا توصـــال إلـــي مـــا تـــري أنـــه الواقـــع المحكمـــة قـــد فحصـــت األدلـــة التـــي قـــدمت إلي
ء مـع مـا يالموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولـم يتحـدث عـن تلـك المسـتندات بشـ

قد يكون لها من داللة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الـدعوى 
 .يكون مشوبا بالقصور فأنه 

 ) ق ٥٥ س ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض ( 
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فانه من المقرر في قضـاء هـذه المحكمـة أنـه متـي قـدم الخصـم إلـي محكمـة الموضـوع مسـتندا وكـان لهـذا  
المســتند ثـمـة ـتـأثير عـلـى مســار اـلـدعوى ـفـأن ذـلـك يوجــب عـلـى المحكمــة أن تـعـرض لهــذا المســتند وتـقـول رأيـهـا ـفـي 

 .ن إيجابا أو سلبا وأال كان حكمها قاصرا البيان شأن داللته أ
 ) ق ٥٢ س ٢٥٠٦ طعن ٢٩/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 ) ق ٥٤ س ١٨٧ طعن ٣١/٣/١٩٨٨نقض ( 
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انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عنها أو طرح داللتها  
 .ه ما يبرر هذا االطراح فأنه يكون قاصرا المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدونات



 ٢٠٥

 )  ق ٧٠ س ٣٦٦٠ الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠٢نقض مدني ( 
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 أن البيــان ١٩٧٣ لســنة ١٣ مرافعــات والمعــد لــه بالقــانون ١٧٨علــى ذلــك النحــو قــد خــالف نــص المــادة  
و القصور في بيان األدلة الواقعية والحجـج الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطالن ه

 .القانونية 
 )٦٢٧ ص ٢٤٤د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند ( 
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بيان األدلـة الواقعيـة والحجـج القانونيـة أن يشـتمل الحكـم بذاتـه علـى مـا يطمـئن المطلـع عليـه أن المحكمـة 

أوراقهـا ومسـتنداتها ومحصـت األدلـة التـي قـدمت إليهـا وحصـلت مـن ذلـك كلـه النتيجـة قد أحاطت بوقائع الـدعوى و
 .السائغة التي بنت عليها قضاءها 

وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليـا والتـي هـي الرقيـب األعلـى علـي صـحة األحكـام ومـا يجـب 
 :أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن 

ب تطمـئن المطلـع عليهـا إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة التـي قـدمت الحكم يجب أن يقـام علـى أسـبا
 .إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع 

 ) قضائية ٤٩ لسنه ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢نقض مدني ( 
 )١٣-٥٦٥-١ مجموعة القواعد القانونية ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 
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المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكـم يجـب أن يكـون فيـه بذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن  

المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تـؤدي إليـه وبـذلك كـل الوسـائل التـي مـن شـأنها أن 
 .توصلها إلي ما تري أنه الواقع 
 ) ق ٥٥ لسنة ٢٢٠  طعن٢١/٢/١٩٩١نقض مدني ( 

  )٩٨-٥١١-٣٠ مجموعة محكمة النقض ٨/٢/١٩٧٩قض مدني ن( 
�� �IJ�9� z�00 nb5 3���g  

لـم يعـر ذلـك اهتمامـا بـل طـرح مـن أسـبابه جـمـاع المسـتندات التـي تقـدم بهـا الطـاعن األمـر الـذي يـنم عــن  
ن شـأنها أن توصـله إلـي حقيقـة عدم تمحصيه لألدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عـن إحـدى الوسـائل التـي مـ

 . فيتعين نقضه واإلحالة ٠٠الواقع 
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 بطالن  إغفالها السادس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب علييبين أن المشرع وضع البيان ال 



 ٢٠٦

 ١٣ مرافعات والمعدلة بالقانون ١٧٨هو القصور والخطأ في الرد على أدلة الدعوى وهو ما نص عليه في المادة 
 . ١٩٧٣لسنة 
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راق الـدعوى وبمعنـي أخـر على محكمة الموضوع أن تبين مصدر الواقعة التـي تبنـي عليهـا حكمهـا مـن أو 

ال يجــوز للمحكمــة أن تبـنـي حكمهــا عـلـى واقعــة استخلصــتها مــن مصــدر ال وجــود ـلـه أو استخلصــتها مــن مصــدر 
 .موجود ولكنه مناقض لما أثبتته 

  )٦٧٤ الموسوعة العملية للدعاوى ص –د محمد منجي ( 
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طة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخالص مـا تـراه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السل
حكمــة مســتند هــام مــن شــأنه أن يكــون ـلـه الم إـلـيمتفـقـا مــع الواـقـع مـتـي كــان استخالصــها ســائغا غـيـر اـنـه إذا ـقـدم 

تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنـه فـي حكمهـا وأن تـرد عليـه علـى نحـو يـدل علـي أنهـا قـد 
  .ت أنه الواقع في الدعوىارتأألدلة وأوفتها ما يلزم من البحث ويكشف عن سندها فيما فحصت ا

 ) ق ٥٤ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ٢١/٥/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ٦٠١ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٣نقض ( 
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دا للحكــم  رفضــا الســتئناف الطــاعنين وتأيـيـةأـنـه أورد ـفـي منطوـقـ وـكـان الثاـبـت ـمـن مطالـعـة الحـكـم الطـعـين

 .المستأنف 
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 من أن ملـف الـدعوى خـالي مـن أي مسـتند يثبـت إقامـة الطـاعنين إقامـة مسـتمرة قبـل تـاريخ مبتور فحواها 
 فـلـم ٠٠وهــذا كقاـلـه مجــردة ـلـم تتضــمن وبوضــوح مصــدرها وســند محكمــة الموضــوع ـفـي إطالقهــا .. وـفـاة المــورث 

 .والتي تقدموا بها دون أن تطالعها المحكمة هم المؤيد بالمستندات يورد ما أهدر به عكيزة الطاعنون في مطلب
 ��" �� 

مخالفة جسيمة ارتكبتهـا محكمـة الموضـوع فـي مراعـاة توافـق مـا انتهـت إليـه فـي منطـوق قضـائها الطعـين  
 .مع األدلة التي وضحت إليها من أوراق التداعي 

 �U���9 3���� ����� C��9ء 
راعــاة تواـفـق المنطــوق مــع األدـلـة وبمعـنـي أخــر يجــب أن يكــون اســتظهار ـفـي وجــوب محكمــة الموضــوع م

 .المحكمة لألدلة في الدعوى متوافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها 
  )٦٧٤ المرجع السابق ص –محمد المنجي / د( 
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 ون البحث لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها إال أن حد ذلك أن يك 



 ٢٠٧

  .كاشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى
 e�2�H� �,Il9 

إذا فرضـــنا جــــدال بصــــحة بحثـهـــا للمســــتندات المقدـمـــة إال أنهـــا عمـلـــت عـلـــى تشــــتيت جـهـــدها ووقتـهـــا ـفـــي  
 .أسبابها علي أن ملف الدعوى خلي من أي مستند تمحيصها لعدم توافق ذلك العمل مع ما انتهت إليه في 
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 .ما يصيب أسبابه بالقصور الشديد في بيان مصدر ألزام الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم واإلحالة  
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 الموضـــوع الســـلطة التامـــة ـفــي تحصـــيل وفهـــم الواـقــع ـفــي اـلــدعوى  فـقــد ـقــرر الـقــانون لمحكمـــة٠٠٠بداـيــة  
 .وتقدير األدلة المقدمة إليها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في أإلثبات 
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ى المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع فـي الـدعو 

وـفـى وزن وتـقـدير األدـلـة المقدمــة فيهــا واألخــذ بهــا يقتـنـع ـبـه منهــا واطــراح مــا عــداها وحســبه أن يـقـيم قضــاءه عـلـى 
أســباب ســائغة تكـفـي لحمـلـه دون أن يكــون ملزمــا بتتـبـع حجــج الخصــوم وأـقـوالهم وطلـبـاتهم أو اـلـرد عليهــا اســتقالال 

 .ما عداها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط ل
  )٣٢٨-١٠٧٦-٢-٣٨ مجموعة محكمة النقض ١٣/١٢/١٩٨٧نقض ( 

 ) ق ٥٢ لسنة ٧٦٨ طعن ٢٧/١١/١٩٨٢نقض مدني ( 
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ذلــك اإلطــالق لــه حــدوده بقيــود وضــعها المشــرع قيــد بهــا ســلطة المحكمــة فــي تحصــيل وفهــم الواقــع فــي  
حكـم علـى اسـتخالص واقعـة مـن مصـدر ال وجـود الدعوى وهو االستخالص السائغ للواقع فيها فيجب أال يعتمـد ال

 .له أو موجود لكنه مناقض لما استخلصه أو يستحيل عقال استخالص تلك الواقعة منه 
 �r�> ] ���� 3,Il 3��29: �( �59 

وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إال أن مناط ذلك أال يعتمد  
 .ير سند لها على واقعة بغ

 ) ق ٥١ لسنة ٥٩٨ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٦نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ١٣٨٧ طعن ٢٤/١١/١٩٨٨نقض مدني ( 
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وكــان الثاـبـت أن محكمــة الموضــوع عـلـى درجـتـي التقاضــي ـقـد حصــلت فهمهــا لواقعــات الـتـداعي عـلـى أن  

لتنبيــه علــيهم فيــه بــأن مخاطبــاتهم بمــا يخــص اإلنــذار المرســل مــن الطاعنــة الثانيــة للمطعــون ضــدهم والمتضــمن ا
 عين النزاع يكون علي عنوانها الكائن بالمنصورة يؤيد صحة أقوال شهود المطعون ضدهم المدلي بها أمام 



 ٢٠٨

 .الخبير المنتدب 
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مــن أن صــريح مفهــوم ذـلـك اإلـنـذار ـيـدلل عـلـي أن للطاعـنـة الثانـيـة إقامــة ـفـي عــين الـنـزاع إال أـنـه ولشــيء  
رض انتقـلـت مؤقـتـا لإلقامــة بمســقط رأســها بمديـنـة المنصــورة خاصــة وأن ذـلـك بـعـد وـفـاة المســتأجر األصــلي ممــا عــا

يؤكـد سـابقة إقامتهـا برفقتـه قـبـل وبعـد وفاتـه وهـو ـمـا انحرفـت عنـه محكمـة الموضــوع ولـم يقـم حكمهـا بتحصــيله وال 
 .فهمه 
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مـن مشرع في االسـتخالص السـائغ للواقـع فـي الـدعوى حيـث انـه محكمة الموضوع للقيد الذي طوقه بها ال 

 أقوال شهود المطعون ضـدهم فـي عـدم إقامـة الطاعنـة بعـين النـزاع باإلنـذار المرسـل منهـا دؤيغير المستساغ أن ي
 .والمتضمن انتقالها لإلقامة مؤقتا خارج العين 
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تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من األدلة المقدمة وفـي وزن إن كان لقاضى الموضوع السلطة ال 

 .األدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض األخر إال انه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم 
  )١٦٩٣ ص ٢٨٢ س ١٦/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤١ لسنة ٢٣٧طعن رقم ( 
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لى درجتي التقاضي في تحصيلها لوقائع النزاع مما يبطل حكمهما الذي يؤكد قصور محكمة الموضوع ع 

 .واإلحالة في مسبباته ويتعين نقضها 
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ـفـي كــل ـمـا اســتدل ـبـه ســواء اعتكــازا عـلـي .. أخــذ صــورة فرـيـدة .. فســاد اســتدالل الحكــم الطعــين .. بداـيـة  
 أو استنادا علي أقوال شهود المطعون ضدهم المبداة أمـام الخبيـر المنتـدب ..تقرير الخبراء المودع ملف التداعي 

فضـال عـن التنـاقض الحاصـل مـا بينهمـا ورغمـا .. فكالهما غير صالح من الناحية الموضوعية لالقتنـاع بهمـا .. 
 .عن ذلك استدلت محكمة الموضوع بهما دون رفع هذا التناقض 
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دله غير أ إلي اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإنطوي علي عيب يمس سالمه االستنباط ويتحقق ذلك ي
و وقوع تناقض بين أ ثبتت لديها التي ةو عدم فهم العناصر الواقعيأ لالقتناع بها ة الموضوعيالناحيةصالحه من 

 . ثبتت لديها التيهذه العناصر 
  )٣٥٢-١٩٤٤-٢-٢٢نقض  مجموعه محكمه ال٢٥/٦/١٩٨١نقض مدني ( 

 ) قضائية ٥٥ لسنه ٢٤٨٧ طعن ١/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 
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 ة الموضوعيالناحيةدله غير صالحه من أ إلي اقتناعها ي فةيتحقق فساد االستدالل باستناد المحكم 

 و وقوع تناقض بين هذه العناصر أا  ثبتت لديهيتال ة عدم فهم الواقعإليو ألالقتناع بها 
 ) قضائية ٦١ لسنه ٤٩٧٠ طعن ١٩/٧/١٩٩٢نقض مدني ( 

 u�b�9 
 .ليه إ ما انتهي إلين تؤدي عقال أليس من شانها ألدلة يتحقق فساد االستدالل باستخالص الحكم  

  )ة قضائي٤٨ لسنه ١٦٨٠ طعن ٩/١/١٩٨٤نقض مدني ( 
 .تنتجها  الوراق واقعه أباستخالص الحكم من  وأ 

 ) قضائية ٥٦ لسنه ٢٢٤ طعن ٥/١/١٩٩١نقض مدني ( 
 u�� 6�� �( ���G 
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 ٧/١/١٩٩٨ ةالمبتداه بالجلسات وبجلس ةبان تداول الدعوأنه أوراق النزاع أالثابت من مطالعه حيث أن و 

 ا بمدونات هذة الواردةموريألى مكتب خبراء وزاره العدل لمباشرة المإوراق أل اةحالإ بةول درجأقضت محكمه 
 .القضاء 
 : مفادها انه ةلى نتيجإموريته منتهيا أوقد باشر السيد الخبير م 

يصلألجر اأ بعين النزاع حال حياة المورث المست-  الطاعنين-والدها أ هي وطاعنة الةقامإيفيد  لم يقدم ما  
 3A� ���"9 3��A >��" �_ 

قسم ثاني - ة بالمنصور- شارع بوتاري توريل ٢٦ ي ف- الطاعنين -والدها أوطاعنة بعد وفاة المورث تقيم ال  
 ةرثهم وحتى الوفان الطاعنون كانوا يقيمون بشقة التداعي حال حياه موأ لهذا البند ة انه بمفهوم المخالفأي(  

  . )ة بمدينه المنصورةقامإل انتقلوا لةوعقب الوفا
  �_ �(9 

مام هذا التناقض فيما قرره السيد الخبير وعدم قطعيه ووضوح عباراته فقد قام الطاعنين باالعتراض على أو 
 ةموريأباشرة الم مةعادإل لمكتب الخبراء ى الدعوةعادإ ختامها الحكم بيهذا التقرير بمذكره اعتراضات نشدوا ف

  .ليهاإعلى ضوء االعتراضات المشار 
  +�����9 

 على ةموريأ مباشرة المةعادإل لمكتب الخبراء ىعادة الدعوإ بة المحكمة قضت عدال٢٧/٢/٢٠٠١ ةوبجلس 
 .ضوء اعتراضات الطاعنين 

 تماما للثابت  مخالفه ةلى نتيجإال انه انتهي إخير أل نفاذا لهذا القضاء اةموريأوقد باشر الخبير الم 
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 .ليه الخبير السابق حيث قرر بمزاعم مؤداها إبالمستندات ومناقضه كلية لما انتهي  
والده أ وهم زوجته ويصلألجر اأ المستةقاموا بشقة التداعي بعد تاريخ وفاأن الطاعنين أ. 

 فاه المورث  قبل تاريخ وة مستقره مستمرةمالطاعنين إقا ةقامأ مستند يثبت أي من ي خالىملف الدعوأن. 
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 ن الطاعنين كانوا يقيمون مع المورث قبل أ وموثقه يقرر ةشخاص متعددأقرارات من إشهود الطاعنين وكذا
 .وفاته 
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بين كال  وكذلك التناقض الواضح والبين ة شاب كل تقرير مع نفسه من ناحييمدي التناقض الذ

الطاعنين انتقلوا بعد وفاه مورثهم ذات ول قرر بان ألن التقرير اأن الثابت أالتقريرين مع بعضهما البعض حيث 
 لوجود ةقاموا بشقة التداعي عقب الوفاأتي التقرير الثاني ليقرر بان الطاعنين أ ثم ي٠٠ ة بمدينه المنصورةقامإلل

 ي الطاعنين كانوا يقيمون بمكانين مختلفين ومحافظتين مختلفين فنأ بمعني ٠٠ الهاتف ة بفاتورةمكالمات زائد
 .يستقيم مع العقل والمنطق  ال ذات الوقت والزمان وهو ما
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 الطاعنين قبل وفاه مورثهم ةقامإ مستند يفيد ةن ملف التداعي جاء خلوا من ثمأتي الخبير الثاني بقاله أي 

 : ةتيآل للمستندات اةفه ذلك الصارخبعين التداعي رغم مخال
 الطاعنين ةقامإ جاءت جماعها لتؤكد يمام ذات الخبير والتأ ة بالشهر العقاري المقدمة الموثقةقرارات الشهادإ .١

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

بان ه قرار الموثق المقدم مناإلمام السيد الخبير وبصلب أقرر هم والذي  عنةنابإلابحرر العقد عن نفسه و
 الطاعنين كانوا يقيمون رفقه مورثهم قبل وفاته بعين التداعي 

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

ن شقه التداعي أ تفيد بال مراء ي من مكتب السيد المستشار المدعي العام االشتراكي التةالشهادات الصادر .٤
موال وممتلكات مورث أ ضمن ة للحراسةنها خاضعأ وةنها شقه الزوجيأ مورث الطاعنين وةقامإهي محل 

لمتحفظ عليها بمعرفة المدعي العام االشتراكي وانه  واةالطاعنين والطاعنين من بعده المفروض عليها الحراس
 على ة بصفتها زوجه الخاضع للحراسة الثانية وتسليمها للطاعنة كانت بالشقي التةقد تم جرد منقوالت الزوجي

  .ةمانألسبيل ا
 يت للطاعنين الةيصاالت سداد استهالك الكهرباء وفواتير الهاتف والبطاقات الشخصيٕاالعديد من الخطابات و .٥

 .قامتهم حال حياة مورثهم بشقة التداعي إتؤكد 
  المبتداه ليقرر زعما بان ملف النزاع ى الدعويتي الخبير الثاني المنتدب فأتقدم ي هذا ورغم جماع ما 
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 .عين التداعي حال حياه مورثهم ب الطاعنين ةقامإ مستند يفيد أيخال من 
ليه على نحو معيب إ ة الموكولةموريأومباشرته الم استدالله يفساد ذلك الخبير فب يقطع يمر الذألا 
وراق على نحو يقطع بان هذا التقرير جاء غير صالحا ألبالمستندات واثابت  مخالفه تماما للةلى نتيجإوانتهائه 

 . ىثبات الدعوإللتعويل عليه كعنصر من عناصر 
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 المبتداه ال يصلح للتعويل عليه لما شاب كالهما ىمودعين ملف الدعون كال التقريرين الأورغم ثبوت  
نه يعول على أتي ليقرر زعما بأول درجه يأن حكم محكمه أال إمن تناقض ومخالفه لصحيح الواقع والمستندات 

ا وجه اعتراضات الطاعنين الجوهرية على كال التقريرين ودونمألسبابه دونما بحث أهذا التقرير محموال على 
 .لتفات للتناقض الواضح بيين كال التقريرين إلا

 �_ �(9 
يطرح جماع االعتراضات .. رغم وضوح هذا التناقض الجسيم ما بين التقريرين .. يأتي الحكم الطعين  

مما يعيب استدالله .. دون أن يعني برفع هذا التناقض .. ويستدل بهما علي ما انتهي إليه من قضاء .. جنبا 
 .عيب الموجب لنقضه بالفساد الم
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حيــث أن البــين وبحــق أن الحكــم الطعــين أورد ســردا ألقــوال شــهود المطعــون ضــدهم المبــداه أمــام الخبيــر  
وضــوح كــون هــذه الشــهادة والتــي لــم مــن .. علــي الــرغم .. ه مــن قضــاء اســتدالال بهــا لمــا انتهــت إليــ.. المنتــدب 

مما تفتقد معه مقومات الشـهادة المعتـد بهـا .. تتصل بها هيئة المحكمة مباشرة ولم يتم اإلدالء بها علي مسامعها 
 .قانونا 
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ضــها مــع صــريح المســتندات المقدمــة المؤكــدة إلقامــة هــو تعار.. ـبـل أن مــا أهــدرها وأعــدم ثمــة دالـلـة لهــا  

المؤكـدة لصـحة .. فضال عن تعارضها مـع اإلقـرارات التـي تحمـل الشـهادات الموثقـة .. الطاعنين في عين النزاع 
  .ما أورته الطاعنة في دعواها الفرعية

تمســكوا بهــا أمــام عـلـي األخــص منهــا المســتندات الـتـي تـقـدم بهــا الطــاعنون لمحكمــة الدرجــة األوـلـي والـتـي  
 صادره من جهاز المدعي العام االشتراكي تفيـد انـه بتـاريخ ةن الطاعنين تقدموا بشهادذلك أ ة الثانيةالدرجمحكمة 

 بمنــع مــورث الطــاعنين وزوجتــه ١٩٩٠ لســنه ٧٣ قــد صــدر قــرار المــدعي العــام االشــتراكي رقــم ١٩/١١/١٩٩٠
 وضــمن هــذه العـقـارات العــين ٠٠دارتهــا إو بأ ةعقارـيـة المنقوـلـمــوالهم الأ يوالده القصــر والـبـالغين مــن التصــرف ـفـأو

 .محل التداعي 
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 لسنه ٥ستاذ المستشار المدعي العام االشتراكي القرار رقم ألصدر السيد اأ ٤/٤/١٩٩٤وبتاريخ أنه  
 .موالهم أ ي بمنع الطاعنين خلفا لمورثهم من التصرف ف١٩٩٤

 ة الثانية وتسليمها للطاعنةموال العين محل التداعي وانه قد تم جرد منقوالت هذه الشقألوضمن هذه ا 
 . ةنها شقة الزوجيأقرت أذ إ ةنها مقيمه بالشقأذ إ ةمانألعلى سبيل ا

ن أال إ الطاعنين ةقامإ ومحل ةن شقه التداعي هي شقه الزوجيأ ةوبرغم دالله هذه المستندات القاطع 
و فحصا رغم جوهريه أو بحثا أ لهذا المستند ردا ةشارإو أول درجه قد التفتت عن هذا المستند دونما مبرر أحكم 

 .وتعارضه الصريح مع أقوال شهود المطعون ضدهم داللته على واقعات التداعي 
E��G u�� ���9 .. ��A�_ o#_ +� 

ة الدرجـة األولـي إقـرار موثقـا بالشـهر العقـاري محـرر من أوراق التداعي أن الطاعنين قد قدموا أمام محكم 
شــقيق المطعــون ضــدهم ومحــرر عقــد اإليجــار لصــالح مــورث الطــاعنين وقــرر مــن / ....... مــن الســيد الــدكتور 

 .خالل هذا اإلقرار الموثق 
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وقـد أشـار .. نما مثل أمام السيد الخبير وقرر بـذات مـا قـرره بصـلب اإلقـرار الموثـق سـالف الـذكر هـذا حي 

 .الحكم االبتدائي بمدوناته إلي هذا اإلقرار الموثق مقررا بأن الطاعنين تقدموا به أمامها 
 u�� ����9 

ي النـزاع الماثـل سـواء بقبولـه لم يعن هذا القضاء أو قضـاء الحكـم الطعـين بـالرد علـي اإلقـرار ومدلولـه علـ 
رغم التعـارض مـا بينهـا .. أو برفضه أو بإطراحه مكتفيه باألخذ بأقوال شهود المطعون ضدهم بدعوى االطمئنان 

 .وداللة ذلك اإلقرار الموثق 
 u�� e�t �(9 

مــا يتضــح معــه مــدي الفســاد اـلـذي أصــاب االســتدالل واـلـذي أوضــح أمــره المــدافع عــن الطــاعنين لمحكمــة  
 .دونما جدوى .. الموضوع علي درجتي التقاضي 

 6: C�� 
وطـرح منـاعي الطـاعن حيـال مـا اسـتدل بـه مصـدره واسـتنبط اقتناعـه .. الحكم الطعين أثر علي ذلك كله  

 مما يتعين نقضه مع اإلحالة .. وتكوين عقيدته من أدلة شابها العوار الذي أفسدها 
 �( �59:] ���� 3,Il 3��29���� �`,I�  += 
ذا انطوت على عيب يمس سالمه إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أن المقرر أ 

 لالقتناع ة الموضوعيالناحيةدله غير صالحه من أ إلي اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإاالستنباط ويتحقق ذلك 
  حاله عدم اللزوم ين هذه العناصر كما فوقوع تناقض بي وأ مثبته لديها ة عدم فهم العناصر الواقعيإليو أبها 
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 . بنيت لديها التي بناء على تلك العناصر ةليها المحكمإ انتهت للنتيجة التيالمنطقي 
  )٢/١/١٩٨١ ة ق جلس٢٤ لسنه ٢٠٥طعن رقم ( 

 �b�9 
تقر ن المسأ إلي االستدالل تجعله خليقا بالنقض استنادا ي للفساد فة الحكم الطعين على صوره منفردأتي 

ذا انطوت علي عيب يمس سالمه إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أفي قضاء النقض 
 . لالقتناع بها ةالموضوعيالناحية دله غير صالحه من أ اقتناعها على ي فةاالستنباط كأن تستند المحكم

  )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 قضاء هذه  يترتب عليه بطالن الحكم وعلى ما الخصم الأبداه وجه دفاع  الحكم ذكر إغفال 
 لو كانت ةن المحكمأليها الحكم بمعني إ انتهي التي النتيجة يذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا فإال إ ةالمحكم

 ةب الحكم الواقعيسباأ يذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور فإ ةن تتغير به هذه النتيجأقد بحثته لجاز 
 . مرافعات ١٧٨ ة من المادةبما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة الثاني

  )١٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥ ةنقض جلس( 
 �b�9 

 يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال له طبقا ى بحث دفاع المدعي عليه لدفع الدعوةغفال المحكمإ 
 . مرافعات ١٠٣ ةلنص الماد

  )١/٦/١٩٣٣ ةق جلس ٣ لسنه ٢٠طعن رقم ( 
 %U> �,�9 

ذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا إال إيعد من قبيل القصور  وجه دفاع الخصم الأغفال الرد على إن أ 
 .ليها إ انتهي ي التة النتيجيف

  )١٣٢ -٧٦٧-١-٤٠ مجموعه محكمه النقض ٩/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 
 u�� 6�� �( ���G 

مــام محكمــة الموضــوع بــدرجتيها بإقــامتهم بالشــقة موضــوع النــزاع مــع وكــان الثابــت أن الطــاعنين تمســكا أ 
 قرار المدعي العام االشتراكي بفـرض الحراسـة اوقد الجأ هم.. مورثها المستأجر األصلي حال حياته وحتى وفاته 

لـك وأقاموا الدليل علـي صـحة ذ.. علي عين النزاع ضمن أموال مورثهما إلي االنقطاع العارض عن اإلقامة فيها 



 ٢١٤

والتـي منهـا إقـرار صـادر .. سواء من قـرار المـدعي العـام االشـتراكي أو مـن اإلقـرارات الموثقـة بالشـهر العقـاري .. 
 .عن القائم بتحرير عقد اإليجار لصالح مورثها 
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 .حال حياته وحتى وفاته ) مورثهم(الطاعنين كانوا يقيمون مع المستأجر األصلي  

 u�� �( ��� 'F$9 
وأفردهــــا طعـنـــا .. تـقـــدم المــــدافع عــــن الطــــاعنين بـمـــذكرة دفاعــــه لهيـئـــة المحكمــــة مصــــدرة الحكــــم الطعــــين  

والتي جاءت مجملة مجاملة مخالفة للثابت بالمستندات وصريح ما .. ًمستفيضا في أقوال شهود المطعون ضدهم 
 .انطوت عليه 

 u�� �_: 'F$9 
ً طلـبـا أـبـدي كــدفاعا جوهرـيـا يتعــين عـلـي المحكمــة إجابـتـه ..تضــمنت صــراحة مــذكرة دفاعــه   بإحاـلـة أوراق ً

 .التداعي للتحقيق إلثبات صحة ما يدفع به الطاعنين 
 3A: 8x .. u�� �( �,��9 

وأصـدرت حكمهـا الطعـين بـاإلخالء اسـتنادا إلـي أـقـوال .. أغفلـت محكمـة الموضـوع ذلـك الـدفاع الجـوهري  
مـــن كـــون .. متعلـلــة باطمئـنــان الهيـئــة لهـــا .. أدـلــوا بهـــا أمـــام الخبـيــر المنـتــدب والـتــي .. شـــهود المطعـــون ضـــدهم 

 .المستأجر األصلي كان يقيم بمفرده 
 @����� u�� @���9 

كـان يتعـين علـي محكمـة الموضـوع عـدم اإلخـالل بـه ليسـلم .. رغما من كونـه إخـالل جسـيم بحـق الـدفاع 
 ٤٩ مــن ـقـانون إيجــار األمــاكن ٢٩لشــارع فيمــا شــرع المــادة وعمــال برغـبـة ا.. إال أن .. قضــائها ويصــبح منطوـقـه 

.. استخالص اإلقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد اإليجار لصـالح المسـتفيد .. من أن  .. ١٩٧٧لسنة 
 .واستخالص الصحيح فيها .. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير األدلة 

6: 8x ..  u�� ��| 
وأن يكون عرض لكل دفـاع جـوهري أن يكون استخالصه هذا سائغا مؤديا إلي النتيجة التي انتهي  إليها  

 .أبداه الخصوم في الدعوى 
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وكـان المشـرع رسـم طريقـا لمحكمـة الموضـوع فـي مجــال اإلثبـات بشـهادة الشـهود انطالقـا مـن نـص الـمـادة  
بـأن يكـون بتحقيـق .. حتى يتسنى لها االستدالل بأقوال أحد شهود الخصـوم .. ن اإلثبات  وما بعدها من قانو٦٨

وخـالف ذلـك ال يصـح اتخـاذ ) ..  مـن قـانون اإلثبـات٧٢المادة (أو انتداب أحد قضاتها إلجرائه .. أمام المحكمة 
 .هذه الشهادة سندا أساسيا للحكم 
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 لتحقيق أمام المحكمة ذاتها وبكامل هيئتها وذلك كأصل عام أو أمام عضو منها تندبه لهذا يحصل ا
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 .الغرض عند االقتضاء 
 )١٨/٥/١٩٩٢ق جلسة ٥٧ لسنة ٧طعن رقم (
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إـلـي غـيـر ذـلـك مــن الضــمانات المختلـفـة الـتـي تكـفـل حســن ..  عــن موجـبـات مـثـول الشــاهد وحـلـف اليمــين 

 .ه الحق في الدعوى سير التحقيق توصال لوج
 3�$ ��" 8 7��(: �59 

حتى ولو تم بناء علي ترخيص مـن المحكمـة .. ما يجري من أقوال أمام الخبير وسماعه شهود الخصوم 
ومـا هـو سـوي إجـراء الغـرض منـه أن يهتـدي الخبيـر بـه .. ذاتها ألن ذلك ال يعـد تحقيقـا بـالمعني المقصـود قانونـا 

 األخذ بها كدليل يطرح بموجبه دفاعا جوهريـا اسـتند علـي حـق مشـروع وال يصح.. ا في أداء مأموريته المكلف به
نحـــو امـتــداد عـقــد اإليجـــار حقـيــتهم أللطــاعنين بإحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق بغـيــة إثـبــات صـــحة ـمــا يســـتندون إلـيــه ـفــي 

 لصالحهم 
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هري علــي مجــرد قرينــة لــم ٕقــد بنــي علــي قضــاءه واغفالــه لـلـدفاع الجــو.. اـلـذي يكــون معــه الحكــم الطعــين  
 . مما يتعين معه نقض الحكم الطعين مع اإلحالة.. وقرائن أخري .. تعزز بأدلة 
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 .غفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطالنه إ 

  )٥٧-٢٦٢-١-٤٣ طعن ٣٠/١/١٩٩٢نقض مدني ( 
�b�9 

ذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا إال إيترتب عليه البطالن  بداها الخصم الأوجه دفاع أغفال الرد على إ 
 .ي فيها أن يتغير به وجه الرأكانت محصته لجاز   لوةن المحكمأليه بحيث إ انتهت ي التة النتيجيف

  )١٨٩-١٦-٢-٣٠حكام النقض أ مجموعه ٤/٤/١٩٧٩نقض مدني ( 
 +j���H� f��� �$9 �b5 

  الطعين يبين وبوضوح مدي ماي واالستئنافيلطعن الماثل ومدونات الحكمين االبتدائسباب اأفبمطالعه  
وراق أل االستدالل ومخالفه للثابت باي التسبيب وفساد في تطبيق القانون وقصور مبطل فيشابهما من خطأ ف

هذا القضاء يطلبه الخصوم على نحو يجعل لم خالل جسيم بحقوق الدفاع فضال عن القضاء بما ٕاوالمستندات و
لى صحيح الواقع والقانون على نحو يتوافر معه إسباب مستنده ألذ جاءت هذه اإلغاء والنقض إلالطعين مرجح ا

  المبرر لوقف التنفيذ ةركن الجدي
نين  تنفيذ الحكم الطعين لشديد الخطر على الطاعين فأن الثابت أ ٠٠خري أ ة ومن ناحي٠٠هذا  

 ا توافر معه ركنيمر الذأل ا٠٠لغاء الحكم الطعين إيمكن تداركه بعد   اليضرر والخطر الذفضال عن ال
 . موضوع هذا الطعن ي لوقف التنفيذ لحين الفصل فينالخطر واالستعجال المبرر
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 .قبول الطعن شكال :  وال أ

 .لحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ا:  ثانيا 
 ي للفصل فةمحكمه استئناف القاهرقضية إلي الإحالة  بنقض الحكم المطعون فيه ٠٠وفى الموضوع : ثالثا 

  . ة مغايرةوبهيئالطاعنين مجددا استئناف 
 نين وكيل الطاع        
      المحامي بالنقض        
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 من الرحيم بسم اهللا الرح
 باسم الشعب 

 محكمة النقض 

 الدائرة المدنية والتجارية واألحوال الشخصية 

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

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

 أعضاء  نواب رئيس المحكمة 

 .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 ٢٠٠٥ايو سنة  من م٨ 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
ًوهــم جميعــا ورثــة ..... و / .... عــن نفســها وبصــفتها وصــية علــي أنجالهــا القصــر / ......... الســيدة -٢

ســــعيد عبــــد / حضــــر عــــنهم األســــتاذ ................ ..............المقيمــــين / ........... المرحــــوم 
 .حمدي احمد خليفة المحامي / العزيز غنيم المحامي عن األستاذ 

 ضد 

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

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

 ..../ .........اآلنسة  -٦
 ................................المقيمتان 

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

 بتـــــاريخ  طعـــــن بطرـيــــق اـلــــنقض فـــــي حكـــــم محكمـــــة اســـــتئناف الـقــــاهرة الصـــــادر٢٧/٤/٢٠٠٤ـفــــي ـيــــوم  
 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول –ق ١٢٠لسنة .... و ....  في االستئنافين رقمي ٩/٣/٢٠٠٤

 .بنقض الحكم المطعون فيه : ًالطعن شكال وفي الموضوع 
 .وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة  
 .لطعن  أعلن المطعون ضدهم األربعة األول بصحيفة ا١٩/٥/٢٠٠٤وفي يوم  
 . أودع المطعون ضدهم األربعة األول مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ٣٠/٥/٢٠٠٤وفي يوم  
 .ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه  
 عرض الطعـن علـي المحكمـة فـي غرفـة المشـورة فـرأت أنـه جـدير بـالنظر فحـددت ١٣/٢/٢٠٠٥وبجلسة  

 .زمت النيابة رأيها لنظره جلسة وبها الت
 .... و ..... وبذات الجلسة قررت المحكمة علي الطاعن األول اختصام كل من  
ً ـقـدم محــامي الطــاعن األول إعــالن االختصـام منـفـذا لجلســة الـيـوم كـقـرار المحكـمـة ١٠/٤/٢٠٠٥وبجلسـة  

محـامي الطاعنـان وبها سمعت الدعوى أمام هذه الـدائرة علـي مـا هـو مبـين بمحضـر الجلسـة حيـث صـمم كـل مـن 
  والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم –والمطعون ضدهم األربعة األول والنيابة علي ما جاء بمذكرته 
 المحكمة 

 –محـمـد زـكـي خـمـيس / بعــد اإلطــالع عـلـي األوراق وســماع التقرـيـر اـلـذي ـتـاله الســيد المستشــار المـقـرر  

 .ة  والمرافعة وبعد المداول–نائب رئيس المحكمة 
 .حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية  
 تتحصـل فـي أن المطعـون – علـي مـا يبـين مـن الحكـم المطعـون فيـه وسـائر األوراق –وحيث إن الوقـائع  

ضــدهم األربعــة األول أقــاموا علــي الطاعـنــة الثانيــة عــن نفســها وبصـــفتها وصــية علــي الطــاعن األول والمطـعــون 
بطـلـب الحكــم بإنهــاء عـقـد  إيجــارات جـنـوب الـقـاهرة ١٩٩٤لســنة ... ى رـقـم ضــدهما األخـيـرتين إـبـان قصــرهم اـلـدعو

ًوقـــالوا بيانـــا لهـــا إن مـــورث الطـــاعنين والمطعـــون ضـــدهما . إيجـــار الشـــقة المبينـــة بالصـــحيفة واإلخـــالء والتســـليم 
وجهـــت  . ٦/١٢/١٩٩٣ًاألخيـــرتين اســـتأجر مـــنهم الشـــقة موضـــوع النـــزاع وأقـــام بهـــا منفـــردا حتـــى وفاتـــه بتـــاريخ 

دعــوى فرعيــة ضــد المطعــون ضــدهم األربعــة األول بطلــب الحكــم لطاعنــة الثانيــة عــن نفســها وبصــفتها المــذكورة ا
اســتنادا إـلـي إـقـامتهم مــع ٕبثـبـوت العالـقـة اإليجارـيـة بينهمــا عــن الشــقة موضــوع الـنـزاع واـلـزامهم بتحرـيـر عـقـد إيجــار 

ســها وبصــفتها وصــية عـلـي أوالدهــا القصــر المسـتأجر األصــلي بـهـا حـتـى وفاـتـه كـمـا أقاـمـت الطاعـنـة الثانـيـة عــن نف
 أمــام ذات المحكمــة بطـلـب الحكــم ١٩٩٩لســنة ... المــذكورين عـلـي المطعــون ضــدهم األربعــة األول اـلـدعوى رـقـم 

ـبــإلزامهم بتحرـيــر عـقــد إيجـــار ـبــذات شـــروط عـقــد اإليجـــار المحـــرر لـمــورثهم إلـقــامتهم مـعــه بـهــا حـتــى وفاـتــه ـنــدبت 
وبعد أن أودع تقريره ضمت الدعوى الثانية إلي الدعوى األولـي وحكمـت بوقـف ًالمحكمة خبيرا في الدعوى األولي 

عجــل المطعــون ضــدهم األربعــة األول .  قضــائية قــيم ٢٤لســنة .. ًاـلـدعوى تعليـقـا لحــين الفصــل فــي اـلـدعوى رـقـم 
كتـب  إيجـارات جنـوب القـاهرة االبتدائيـة مـن الوقـف وأعـادت المحكمـة الـدعوى إلـي م١٩٩٤لسـنة ... الدعوى رقم 
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اســـتأنف . الخبـــراء وبعـــد إيـــداع الخبيـــر تقريـــره حكمـــت بالطلبـــات فـــي الـــدعوى األولـــي وبـــرفض الـــدعوى الفرعيـــة 
الطاعنان األول والثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي أوالدهـا القصـر المطعـون ضـدهما األخيـرتين هـذا الحكـم 

 قضـــائية ضـــمت المحكـمــة االســـتئناف ١٢٠ لســـنة... و ... لــدي محكـمــة االســـتئناف الـقــاهرة باالســـتئنافين رقـمــي 
طعـــن الطاعـنــان عـلــي هـــذا الحكـــم بطرـيــق .  قضـــت بتأيـيــد الحكـــم المســـتأنف ٩/٣/٢٠٠٤الـثــاني ـلــألول وبـتــاريخ 

ٕالنفض وأودعت النيابة مذكرة أبـدت فيهـا الـرأي بـنقض الحكـم المطعـون فيـه واذ عـرض الطعـن علـي المحكمـة فـي 
طعــون ضــدهما األخـيـرتين وحــددت جلســة لنظــره وفيهــا التزمــت النياـبـة غرـفـة مشــورة أمــرت الطــاعنين باختصــام الم

 .رأيها 
وحيـث إن مـمـا ينـعـاه الطاعـنـان علـي الحـكـم المطـعـون فـيـه مخالـفـة القـانون والقصــور ـفـي التســبيب والفســاد  

لنـزاع يقوالن إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإقامتهما بالشقة موضوع افي االستدالل وفي بيان ذلك 
مـــن مورثهمـــا المســـتأجر األصـــلي حـــال حياـتــه وحـتــى وفاـتــه وـقــد الجأهمـــا ـقــرار المـــدعي العـــام االشـــتراكي بفـــرض 
الحراسة علي هـذه الشـقة ضـمن أمـوال مورثهمـا إلـي االنقطـاع العـارض عـن اإلقامـة فيهـا وقـدما للتـدليل علـي ذلـك 

مــوالهم العقاريــة المنقوـلـة ومنهــا أثــاث الشــقة قــرار المــدعي العــام االشــتراكي بمنعهمــا ومورثهمــا مــن التصــرف فــي أ
أقـرت بأنهـا مسـكن محل التداعي التي تم جردها وتسليمها للطاعنة الثانية المقيمة بها علـي سـبيل األمانـة بعـد أن 

اـلـذي حــرر عـقـد إيجــار الشــقة موضــوع .... الزوجـيـة وكــذا اإلـقـرارات الموثـقـة بالشــهر العـقـاري ومنهــا الصــادر مــن 
ًه وبصــفته وكــيال عــن أشــقائه المطعــون ضــدهم األربعــة األول ـبـأن ورـثـة المســتأجر األصــلي كــانوا الـنـزاع عــن نفســ

وطلبـا إحالـة الـدعوى إلـي التحقيـق إلثبـات ذلـك غيـر أن الحكـم المطعـون يقيمون معه بها حال حياته وحتى وفاته 
ً باإلخالء استنادا إلي أقوال شـهود المؤيد بالمستندات وقضي بتأييد الحكم االبتدائيفيه أغفل هذا الدفاع الجوهري 

المطعــون ضــدهم األربعــة األول أمــام الخبـيـر المنـتـدب والـتـي اطمــأن إليهــا ـبـأن المســتأجر األصــلي كــان يـقـيم فيهــا 
بمفـــرده وهـــو مـــا تأيـــد باإلنـــذار الصـــادر مـــن الطاعنـــة الثانيـــة والمعلـــن للمطعـــون ضـــدهم األربعـــة بالتنبيـــه علـــيهم 

قة موضوع النزاع علي عنوانها بالمنصورة رغم أن هذا اإلنذار ال يـدل بذاتـه علـي بمخاطبتها بأي شأن يخص الش
وأن سـماع الشـهود وتقـدير أقـوالهم مـن صـميم عمـل المحكمـة دون الخبيـر بمـا يعيبـه عدم اإلقامـة بهـذه الشـقة كمـا 

 .ويستوجب نقضه 
 ٢٩ن مؤدي نص المادة  أ– في قضاء هذه المحكمة –وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر  

 أن المشـرع رغبـة منـه فـي حمايـة شـاغلي األمـاكن المـؤجرة ولحـل ١٩٧٧ لسـنة ٤٩من قانون إيجـار األمـاكن رقـم 
ًأزمة اإلسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقـد اإليجـار وامتـداده فـي حالـة وفـاة المسـتأجر 

. ألوالده أو الوالــدين الــذين تثبــت إقــامتهم معــه قبــل الوفــاة أو التــرك األصــلي أو تركــه العــين المــؤجرة للزوجــة أو 
والمقصود باإلقامة فـي هـذه الحالـة هـي اإلقامـة المسـتقرة مـع المسـتأجر األصـلي أو مـع مـن امتـد إليـه العقـد بحكـم 

تــه وال يحــول دون توافرهــا انقطــاع الشــخص عــن اإلقامــة بســبب عــارض طالمــا أنــه ال يكشــف عــن إراد. القــانون 
واســتخالص اإلقامــة المســتقرة التــي يترتــب عليهــا امتــداد عقــد اإليجــار . الصــريحة أو الضــمنية فــي تخليــه عنهــا 

الصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يسـتقل بهـا قاضـي الموضـوع بمـا لـه مـن سـلطة تقـدير األدلـة فـي الـدعوى 
ًكـون استخالصـه سـائغا مؤديـا إلـي النتيجـة وبحث مستنداتها واستخالص الصحيح فيها إال أن ذلـك مشـروط بـأن ي ً



 ٢٢٠

الـتـي انتـهـي إليهــا وأن يـكـون ـقـد عــرض لـكـل دـفـاع جــوهري أـبـداه الخصــوم ـفـي اـلـدعوى وـكـان التحقـيـق اـلـذي يصــح 
ًاتخاذه سندا أساسيا للحكم  التـي رسـمها  هو الذي يجـري وفقـا لألحكـام – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة –ً
ومــا بعــدها مــن قــانون اإلثبــات والتــي تقضــي بــأن يحصــل التحقيــق أمــام  ٦٨ المــادة القــانون لشــهادة الشــهود فــي

المحكمــة ذاتـهــا أو بمعرـفــة قاضــي تندـبــه ـلــذلك وتوجـــب أن يحلــف الشـــاهد اليـمــين إـلــي غيــر ذـلــك ـمــن الضـــمانات 
أنــه أمــا مــا يجريــه الخبـيـر مــن ســماع شــهود وـلـو . ًالمختلـفـة الـتـي تكفــل حســن ســير التحقـيـق توصــال إـلـي الحقيقــة 

يكــون بنــاء عـلـي تــرخيص مــن المحكمــة ال يعــد تحقيقــا بــالمعني المقصــود إذ هــو إجــراء ـلـيس الغــرض منــه إال أن 
لمــا كــان ذـلـك ، وكــان الحكــم . يهتــدي الخبيــر بــه فــي أداء المهمــة المنــوط بــه كقرينــة تعــزز أدـلـة أو قــرائن أخــري 

شقة موضوع النزاع ورفض دعوى الطاعنين بثبوت االبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخالء ال
العالـقـة اإليجارـيـة بينهمــا والمطعــون ضــدهم األربعــة األول عـلـي مــا استخلصــه مــن أـقـوال شــهود المطعــون ضــدهم 
المذكورين أمام الخبير المنتدب التي اطمأن إليها من أن المستأجر األصـلي كـان يقـيم بمفـرده بالشـقة محـل النـزاع 

ً ما يجريه الخبير من سماع شهود ال يعد تحقيقا بالمعني المقصود وفقا ألحكام المادة حتى وفاته رغم أن  وما ٦٨ً
بعـدها ـمـن ـقـانون اإلثـبـات الـتـي توجــب حصــوله أمـام المحكـمـة أو أحــد قضــاتها المنـتـدبين ـلـذلك وأن يحـلـف الشــاهد 

ي علـي مجـرد قرينـة لـم تعـزز بأدلـة اليمين وال يركن إلي التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسـها فيكـون الحكـم قـد بنـ
وقرائن أخرى ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما قدماه من مستندات للتـدليل علـي إقامتهمـا والمطعـون ضـدهما 
ٕاألخيـرتين مـع ـمـورثهم بالشـقة محـل الـنـزاع حـال حياـتـه وحتـى وفاتـه وان انقطــاعهم العـارض عـن اإلقاـمـة بهـا ـكـان 

شــتراكي بفــرض الحراســة علــي الشــقة موضــوع النــزاع ضــمن أمــوال مــورثهم بســبب صــدور قــرار المــدعي العــام اال
 وجـه الـرأي فـي الـدعوى فإنـه يكـون قـد شـابه – إن صـح –المستأجر األصلي رغم أنه دفاع جـوهري قـد يتغيـر بـه 

 .القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 
 لذلــــــــك 

كمــة الحكــم المطعــون فيــه وأحالــت القضــية إلــي محكمــة اســتئناف القــاهرة وألزمــت المطعــون المحنقضــت  
 .ضدهم األربعة األول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
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