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 مقدمه

عنــدما بــدأ مشــواري النقــابي كنــت حــريص كــل الحــرص علــي الوفــاء بالوعــد للــزمالء فــي أي 

الجيزة واســتمرت مرحـلـة انتخابـيـة والـتـي ـبـدأت مـنـذ أواـئـل الثمانيـنـات عضــوا بمجـلـس نقاـبـة المحــامين ـبـ

 .لسنوات طويلة كان أخرها نقيبا لمحامي مصر ورئيسا التحاد المحامين العرب 

 وكنت حريص

كل الحرص علي النهـوض بالنقابـة مـن خـالل منظومـة عمـل جمـاعي مـن أعضـاء المجـالس  

والمحــامين علــي مســتوي الجمهوريــة وكانــت تلــك المنظومــة الســبب فــي اإلنجــازات التــي تمــت علــي 

 .اقع علي مدي ما يقرب من ثالثون عاما في العمل العام أرض الو

 ويف نهاية مشواري 

النقــابي فقــد وعــدت األبنــاء واألخــوة والــزمالء أن انضــم إلــي صــفوفهم معتــزال العمــل العــام أو  

 .الترشيح ألي مناصب قيادية إيمانا مني واحتسابا من ضرورة تداول المواقع القيادية 

 ومن خالل مشواري 

ي وجدت لزامـا علـي نفسـي التواصـل مـع السـادة المحـامين سـواء داخـل جمهوريـة مصـر المهن 

العربية أو خارجها وذلك مـن خـالل المـذكرات التـي أقـوم بإعـدادها فـي شـتي فـروع القـانون والتـي يـتم 

وأمــام كاـفـة المحــاكم ســواء الجنائـيـة أو المدنـيـة أو اإلدارـيـة .. ـتـداولها ســواء داخــل مصــر أو خارجـهـا 

 .بمختلف درجاتها وذلك 

 وملا كان

هـــذا العمـــل المهنـــي الهـــدف منـــه التواصـــل مـــع الســـادة الـــزمالء حتـــى نثـــري جميعـــا المهنيـــة  

وـلـذلك فـقـد كـنـت حــريص عـلـي أن .. والحرفيـة ـفـي مجــال المحاـمـاة والثقاـفـة القانونـيـة ـلـدي الـمـواطنين 

خالل الكتـب والسـيديهات يتم تداول هذه اإلصدارات في كافة مواقع التواصل االجتماعي وأيضا من 

 .التي يتم توزيعها علي الزمالء 

 وحلرصي علي 

فقـــــد ـبــــدأت بإصـــــدار المجموعـــــة األوـلــــي مـــــن .. توصـــــيل رســـــالة لألخـــــوة واألبـنــــاء اـلــــزمالء  

لإلطـالع علـي المـذكرات موضـوع الجـزء األول والتـي يجـب تقـديمها عنـد .. اإلصدارات في الجنائي 

محضـر الجلســة حتـى يكتـمـل الـدفاع الشــفهي بالـدفاع المســطور اـلـذي ٕاالنتهـاء ـمـن المرافعـة واثباتـهـا ب

.. نظـرا ألن الـدفاع الشـفهي ال يثبـت بأكملـه فـي محضـر الجلسـة .. يتعين علي المحكمة الرد عليـه 

ومحاكمـتــه وفـقــا للـقــانون يكـــون ـقــد ـتــوافر ـلــدينا .. ومـــن ـثــم فـفــي حاـلــة الطعـــن ـبــالنقض عـلــي الحكـــم 
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ن خطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون وقصـــور فـــي التســـبيب وفســـاد ـفـــي األســـباب التـــي تنـــال مـــن الحكـــم مـــ

 . ٕاالستدالل واخالل بحق الدفاع وذلك علي النحو المبين بالجزء الثاني من اإلصدار 

 لذلك 

فإنه يشرفني أن أتواصل مـع الـزمالء الـذين يتخـذون مـن رسـالة المحامـاة ميثـاق شـرف مهنـي  

معا يتحدث العـالم عـن نقابـة المحـامين " ميعا شعار ودستورا للعمل المهني الحرفي رافعين معا ج.. 

آمـلــين فـــي مســـتقبل .. محـــافظين علـــي ـتــراث آبائنـــا وأجـــدادنا مـــن المحـــامين العظـــام " ............ 

 .بكم أنشاء اهللا  .. باهر للمحاماة 

 حمدي خليفة                                                       

 ين نقيب المحام           

 رئيس اتحاد المحامين العرب 

 السابق                                                        
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 املوضوع 
في  – الدائرة الثانية تجاري – االبتدائية استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة 

الصادر .. تجاري كلي الجيزة  لسنة  ..... لسنة  ، .... لسنة  ، ..... ، ..... اوى أرقام الدع
 : والقاضي منطوقه  -/-/-بجلسة 

 حكمت احملكمة يف مادة جتارية 

��ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(.....�،�.....�/�����ل������د��ل�	�����:��و������!)�.א
��!!�א5$!!.4"2�3!!&�1א0ول�(&)'�)��!!-��/!!*.-����!!�ل�א�د)!!�,�א+*()!!'�א$�!!&%��!!��א$!!:�#�"

���.A��..��BC��%9	�'�א@�?<����+5=>�.....;�א+&)�:�6�(�789�+
�����D+�#�:����'E89�FG�(&+א$�&א<����א4.5$"�3;�א�<H�I$א�J���K+5!=>��.....����ل�א+���،�....�

�<=5+���BC�>?��.�	�'�א@
��L��9+5=>�.....;����2ع�א+&)�:�9�:�789א��A��>?��:%�	�'�א@

 والمـحـرر بـين المـدعي بصــفته والمـدعي عليهـمـا -/-/- بفسـخ عقـد البـيـع المـؤرخ -١

 .األول بنفسه والثاني بصفته 

 والمحـرر بـين المـدعي بصـفته والمـدعي عليـه -/-/- بفسخ عقد المقاولة المـؤرخ -٢

 .الثاني بصفته 

لمـدعي بصـفته مبلـغ  بإلزام المدعي عليهما األول بنفسه والثاني بصفته بأن يؤديـا ل-٣

.. قدرة ثالثة مليون ومائتين أربعة وعشرون ألفـا وسـتمائة وثمـاني وثمـانون جنيهـا 

 .قيمة المستحق له بصفته بعد إجراء المقاصة القضائية حسبما جاء باألسباب 

ـل الرســمي العــام رـقـم -٤ ـرة ....  بإلـغـاء التوكـي والصــادر مــن .. ج لســنة  توثـيـق الجزـي

عليـه األول بنفسـه ، وألزمـت المـدعي عليهمـا األول بنفسـه المدعي بصفته للمدعي 

والثاني بصفته بالمصروفات القضائية عمـا قضـت بـه المحكمـة بـالبنود األربعـة أنفـة 

 .البيان ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

���5����:�����������������-.*!/��-!��;)�.....)!C	)���<;����2ع�א+!��K��Jא+L�29!>�א$�!&א<��!��א$!&�(�'(
�:�A��%9	�'�א@�?<���+5=>�.....א+&)�:��789

توثيــق الجزيــرة ، والصــادر مــن    ج لســنة .....بإلغــاء التوكيــل الرســمي العــام رقــم  - أ

 .المدعي عليه األول فرعيا للخصمين المدخلين 
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 الموـقـع ـمـن الـمـدعي علـيـه األول فرعـيـا بصــفته -/-/-ـبـبطالن عـقـد البـيـع الـمـؤرخ  -  ب

  ج لسنة ....رعيا بموجب التوكيل الرسمي العام رقم وكيال عن الشركة المدعية ف

توثيــق الجزيــرة ، وبــبطالن جميــع التصــرفات الصــادرة بموجــب التوكيــل أنــف البيــان ،    

وألزمت المدعي عليه األول فرعيا بنفسه بالمصروفات القضـائية عمـا قضـت بـه المحكمـة 

 .عاب المحاماة بالبندين أنفي البيان ، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أت

 بإلزام المدعي عليهما األول والسـادس بصـفته مـدير مكتـب الشـهر العقـاري والتوثيـق -ج

 فرعـيـا والخصــمين والـمـدخلين ـبـأن ـيـؤدوا متضــامنين للـمـدعي بصــفته –ـفـرع الجزـيـرة 

مبلغ وقدره مائتي ألف جنيه تعويضا عن األضرار التي أصـابتها ) .....شركة (فرعيا 

ب ، وألزمتهم بالمصـروفات ومبلـغ خمسـة وسـبعين جنيهـا مقابـل حسبما جاء باألسبا

 .أتعاب المحاماة 

��!!!Nد�N�:א0ول���O�&!!!$�7א!!!/P9ض�א$�!!!&%��!!!��א�!!!L+א��!!!�K+و;���2!!!�ع�א�/.....�..
���789�:�(&+��.....�<=5+���������������������O�&!$�7א!/Pא�R!�?+و��،�-!IH)��>?!��A!��%9	�!'�א@

S�FL�N5>�وT�Uو����-����J�Hو)/��)	V+�3א+�N�>�����Y������LX��O��Wא=.�
��L��!!N�:���7!!89�:�(&!!+5!!=>�....و;���2!!�ع�א+����������!!�K+و��2!!�ع�א�>?!!�A!!��%9	�!!'�א@

��Y�H�Z�I$א�:�
 . -/-/- بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة -١

 برفض الدعوى والطلب المضاف وألزمـت المـدعي فيهـا بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب -٢

 .ة المحاما

��!!=��#�:��'!!E89�FG�(&!!+5!!=>�....��،�.....و;���2!!�ع�א+�����J�!!��K+وא�>?!!��A!!��%9	�!!'�א@
���7Y�$/!!(وH�����J..�א$!!I�H>�;�א+!!&)�:�א0�!!]<���!!H�'א$!!&)�R!!�?+�7،�و�Y!!IH(�

�>�����.و����LX��O��Wא

  وجتدر اإلشارة

	�������د�����������������������מ�����אذ�����د������دد������د��و������د���و���� ���ن��ذא�א


��دא������������و�א*�(����ن��)#�'�و����)
'�،�����...../�א#��د��(��������
��د������������ن�ط�����א

���.....و��ن�+������#
�����א*,�����وא��(���
�و�א��:و�ذ�0אد��و��/�.�����א

�
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  جتاري كلي اجليزة    لسنة .....الدعوى رقم 

 . للمقاو�ت .....لممثل القانوني لشركة عن نفسه وبصفته ا .. ...../ السيد  : �,�����ن

�	��د�

�<	)C.....�.....�
�:�و�و	و���2

ـدي الشــركة  ـده ، ونــدب خبيــر الحتســاب حقــوق المســتأنف ـل ـزام بتقــديم مســتند تحــت ـي إـل

بتوقيـع الحراسـة علـي .. ثـم أضـيف طلـب .. ٕللمستأنف ضدها ، والزامها بتسـليم موقـع المشـروع 

 .المشروع محل النزاع 
��.....����2د�و������'��ن�+����و�3����

 .بطلب إلزام المدعي األصلي بتقديم مستند تحت يده 

  جتاري كلي اجليزة    لسنة....الدعوى رقم 

 .....�.....C(	>�: �,�����ن�

�	��د�

 .و\�(�G للمقاو�ت .....عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة  .. ...../ السيد 

�:�و�و	و���2

ـد وكاـلـة ، وبطــالن تصــرفات وعــدم فســخ عـقـد بـيـع ـد مقاوـلـة ، والـغـاء عـق ٕ ، وانقضــاء عـق
مليونان ومائتي ثمانية وعشرون ألفا وتسـعمائة ( جنيه ٢,٢٢٨,٩٥٢ٕنفاذها ، والزام بأداء مبلغ 

 .بعد إجراء المقاصة ) اثنين وخمسون جنيها
���...../�و�3��������2د�و������'��ن�א#�د�

بأداء مبلغ عشرة مليون جنيـه كتعـويض مـادي ) دعي األصليالم (.....بطلب إلزام شركة 

 .ومعنوي عما أصابه من أضرار 

  جتاري كلي اجليزة  لسنة     الدعوى رقم 

 . للمقاو�ت .....عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة  .. ...../ السيد  : �,�����ن

�	��د�

�<	)C.....�.....�..��G)�\و�
�
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�:�و�و	و���2

 .ر حسابي تكون مهمته تصفية الحسابات فيما بين طرفي التداعي ندب خبي
��.....و�3��������2د�و������'��ن�+����

ـبـأداء مبـلـغ ـقـدره خمســة ملـيـون وثالثماـئـة ) الـمـدعي األصــلي (...../ بطـلـب إـلـزام الســيد 

  .-/-/-قيمة باقي ثمن المباني الزائدة عن المتفق عليه في العقد المؤرخ .. وعشرة ألف 

  جتاري كلي اجليزة   لسنة   وأخريا الدعوى رقم 
مـن .. ق اقتصـادية القـاهرة   لسـنة    التي أقيمت ابتداءا أمام المحكمة االقتصادية برقم  

  للمقاوالت .....عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة  .. ...../ السيد 
�	��د�

�<	)C...........�
�و�و	و��2

، -/-/-فروق األسعار فيما بين ما هو ثابت بعقـد البيـع المـؤرخ ندب خبير لتحديد قيمة  

 .وما طرأ عليها من زيادات ، مع إلزام الشركة بأداء ما سيسفر عنه تقرير الخبرة
���

���5אط����א4#��6מ��	����ن�א

    -/-/-بطــالن محضــري اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة للمســتأنف ضــدها المــؤرخين  -

ـك فيمــا تضــ-/-/- ـة المــؤرخ  وذـل ـي فســخ عقــد المقاوـل  -/-/-مناه مــن الموافقــة عـل

ـار أخصــها عــدم جــواز  ـك مــن أـث ـك بمــا يترـتـب عـلـي ذـل والمطالـبـة بـفـروق األســعار وذـل

 .االعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن 

إلــزام الشــركة للمســتأنف ضــدها بتســليم المســتأنف الفــيالت واألعيــان محــل التــداعي  -

  .-/-/-والمبينة بعقد البيع المؤرخ 

و�ذ�0אد��و��/��*���+���5ن�א�زאع�אذ�7دא�����دא6'���ن�ط����������������

���
�و�א�
دא���א�ذ�و��ن����א�א

من محافظة الجيـزة مسـاحة إجماليـة ) م. م . ش  (..... .....شركة فقد ابتاعـت .. بداية  

 غـرب   كيلو  بـال)خمسمائة وواحد ألـف ومـائتي ثمانيـة وخمسـون متـر مربـع( متر ٥٠١٢٥٨قدرها 

وكـان ذلـك بغـرض ) .. البيعـة رقـم  لسـنة ( -/-/-الطريق الصحراوي وذلك بموجب العقد المؤرخ 

 .المكون من مجموعة فيالت " ...مشروع " إنشاء 
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  استصدرت الشركة املذكورة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 اء رقم ترخيص اإلنش أكتوبر ٦ بمحافظة – من الجهاز التنفيذي للمنطقة االستثمارية 

 : لسنة  مصرحا لها بإنشاء ما يلي 

  ٢١عــدد +  فــيال مكــون مــن بــدروم وأرضــي وأول ٦٢ فــيال ، وعــدد ٣٦عــدد " 

 .  متصل مكون من أرضي وأول وثان٣٥ وعدد ٣٩وعدد 

���;�ص�� 
���������א�2د#�����א���,�������ذ>�א�#��وמ�وא�=���..�وذ��>�و�,���� ���
وא


����2و��������(�����������/وز����ل��ن�א?�وאل��;������#
���,�وق�א
*�د���2 �=���وא�,���������Aא

��<�
���2��������2ا�رضB��+� ز��������2���א#��س����ذ������0..��وאو��دא��אBذ�ن����3وא��+��א�وא

�.א�#و����و���2��#

 وعقب ذلك .. هذا 
 الـمـذكورة .....ـمـن شــركة  .. ...../  اـشـتري الســيد -/-/-وبموـجـب عـقـد البـيـع الـمـؤرخ  

الكـــائن ..  الـمــذكور بمشـــروع    ) ..............( الـتــي تحمـــل أرـقــام ..عـــدد ســـبعة عشـــر ـفــيال 
 ١١٨٧٩وذلك بإجمالي مساحة قـدرها ..  اإلسكندرية الصحراوي –غرب طريق مصر     بالكيلو 

 ) .أحد عشر ألف وثمانمائة تسعة وسبعون متر مربع(متر مربع 

 وقد مت هذا البيع 
ستة وعشـرون مليـون وأربعمائـة وأربعـة ألـف ( جنيه ٢٦,٤٠٤,٦٥٠لقاء ثمن إجمالي قدره  

المشــتركة تعــادل ـفـي المـنـافع والمراـفـق حصــة شــائعة وـهـذا البـيـع يشــمل ) وســتمائة وخمســون جنيهــا
 .في إجمالي مساحة المشروع ) المباعة للمستأنف(المذكورة نسبة مساحة الفيالت 

������;)!!��F!!8!!&�א$!!^م���L.+א��!!��_!!+�D+א+�=!!&�א��!!S�`و
�a9b!!$א90ض��−/−/−�א+.!!&א)'�א�<!!E�8�&!!G&d�e�)�'!!�(

�>�N!&אدf����)�)�'�6&�1(و8�E>�א$��"'���)�6&1*�،�و�(�G>�و	
�:وذ+�h)�'�א+=��gא+.�+'�

 فيما خيص مثن األرض ) ١(

ستة عشر مليون وستة وثالثون ألف ( جنيه ١٦٫٠٣٦٫٦٥٠فقد حتدد مببلغ قدره  

 :لغ كالتايل وقد مت االتفاق علي سداد هذا املب) وستمائة ومخسون جنيه

���− �-�&���<LHא�دVfم��.N���</+�j�-��(�k� �kH&X"�&א�`�l�mא+�L&�وLG.^�א+.�8
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U��$��9!�����א&�G�%V+�٨,٥٣٢,٤٣٤א���-�=S�)������3+و#�#�ن���F=#א�<t�E5Tن�و�����<�"�u
�<t�EL�9و�-�=Sو#�#�ن��<L�9�.(�

W�− �����19&8א90ض�و��u�'8�٧,٥٠٤,٢١٦و����-�=S�)���L�9و��<t�E5Tن�و�����<L�N��3+��<
���-�=S�)z(�<.Nن�و�.t�و��(�����������k!�9�J�!LHد�'"�!u�'!�(5!&د�Gق�)�'��ن��*Xא��e�&�H

��U!!��`�-!!LHد�O!!	�9&!!�X�،�<G�=!!N٩٣٨,٠٢٧�-!!�=S�)��3!!+و#�#!!�ن���<!!�"�u�<t�EL!!5X
��-�=Sون�)z(و�<L�Nو.�(�.�������h�C�}58�O	��(�9)d�&8و)����������!/��R!��#��!f��E�!56

-Xذא�&�L+א.�( 

 فيما خيص مثن املباني أما ) ٢(

عشـرة مليـون وثالمثائـة ومثانيـة ( جنيـه ١٠٫٣٦٨٫٠٠٠دد مببلغ قدره قد حتف 

 :وقد مت االتفاق علي سداد هذا املبلغ كالتايل ) وستون ألف جنيه

���− ��f9&!!8�-!!�&���-!!LH٢,٠٧٣,٦٠٠د�-!!�=S�)�<t�E.!!Nن��+!!�3و�L�!!Nو#�#!!>�و�F"�!!���
-�=S�(�%אز�G����%"'�٪��٢٠�א$���u���.�

W�− ���19&8و�U���٣,١١٠,٤٠٠��=S���-)������������-!�=S�<!t�EL�9�3و�!+��>)!z(و�-!t�ن�و��!����<#�#�(
 "�.א���OBאN)P�m`�"�'"(د�א�".Y�,����٪�٣٠`���Gאز%�

�-���8�U���١,٥٥٥,٢٠٠&���19 −�ج=S�)�������������t�!5!�ن��+!�3و�T5!>�وT�<t�E!5Tن�و�!���
-�=S�(�%אز�G��`ل�٪�١٥�E(�����,�Y."د�א�)m`�"�W�K+א�'"���.�"�

�-�8�U���١,٥٥٥,٢٠٠&���19 −�د=S�)����������t�!5!�ن��+!�3و�T5!>�وT�<t�E!5Tن�و�
-�=S�(���%אز�G��`١٥�٪����������,�Y."د�א�)m`�'"��$+'�א�ض��"���������)E�ل�א+�

�"�.א+&א��'�
!!!f−��f9&!!8�>[!!���-!!LH����٢,٠٧٣,٦٠٠د�-!!�=S)�<t�E.!!Nن��+!!�3و�L�!!Nو#�#!!>�و�F"�!!���

-�=S�(�<�S9�Pא�J���Kz.+ل�א�E(�����,�Y."د�א�)m`.�

بســداد مبلــغ قــدره ) املســتأنف (...../  فقــد قــام الســيد وبالفعــل.. هــذا 

مثانية مليون ومخسـمائة اثنـني وثالثـون ألـف وأربعمائـة (جنيه .٨٫٥٣٢٫٤٣٤

 )أربعة وثالثون جنيه
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المسـتأنف ، ويعتبـر هـذا التوقيـع مخالصـة مـن الشـركة المشار إليـه مع التوقيع علي العقد  
مليـونين ( جنيـه ٢,٠٧٣,٦٠٠ أنه قام بسداد مبلـغ قـدره كما.. ضدها باستالم المبلغ المشار إليـه 
 .من ثمن المباني % ٢٠بما يوازي ) وثالثة وسبعون ألف وستمائة جنيه

 وعقب ذلك 
سبعة مليون وخمسمائة وأربعة ألـف ( جنيه ٧,٥٠٤,٢١٦قام المستأنف بسداد مبلغ وقدره  

بنكـيـة بموـجـب ـشـيكات األرض المسـتحقة ـمـن ثمـن وذـلـك قيـمـة األقـسـاط ) ومـائتي وسـتة عشــر جنيـه
وهذه الشيكات تم سـدادها نقـدا بعـد اسـترداد أصـل  – فرع نادي الصيد – .....مسحوبة علي بنك 

 .الشيك من الشركة المستأنف ضدها 

 ومن مجلة ما تقدم 
يضحي ظاهرا أن إجمالي المبالغ المسددة من المستأنف للشركة المستأنف ضـدها قيمتهـا  

وـهـذا ) انـيـة عـشـر مليـون وماـئـه وعـشـره أـلـف ومـائتي وخمـسـون جنـيـهثم( جنيـه ١٨,١١٠,٢٥٠

 .بخالف مبالغ أخري سيتم إيضاحها الحقا بالتفصيل وباألدلة القاطعة علي سدادها 
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  .....وإبان قيام املستأنف بصفته املمثل القانوني لشركة 
تجــاوزت قيمتـهـا ملـيـون بإتمــام أعمــال وبـعـد قياـمـه المشــار إليهــا ، بتنفـيـذ أعـمـال المقاوـلـة  

 لسنة  وفق ترخيص البناء رقم ٕتمثلت في أعمال حفر واحالل وخراسانات وخمسمائة ألف جنيه 
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 .الصادر علي أساسها الترخيص والرسومات والتصميمات السالف اإلشارة إليه  .....

 )بصفته(ف فقد فوجئ املستأن
الـمـذكور بتعـديل تـرخيص البنـاء ) دون علـمـه أو موافقتـه(بقيـام الشـركة المسـتأنف ضـدها  

 :الذي نص علي ما يلي    لسنة ترخيص برقم واستصدرت 

����789�����ن�אE(0�ل�	�+.�+'��������+�OG&LX�����<=5א+������/�����J)�٨()&د��[+!H
���J،�و)!&د��)�٤(،�)&د�����H)د���)�٣٨&!(�،�J��!H)١٠٤�(�!Hد��&!(�،���)٩�(��،�J��!H

���،�)&د����)�١٦()&د��H)د�����)�٢٤&(�،����H)٢٩�(�����!H)M8�(�������!ن���!B��7YL�و�!
����!!�ذج�)�٣٧()!!&د�[�،�]��29!!'�و�ول�و#!!�"'�!!H)TW1�(�'!!29ن��!!��א�!!B�

���J،�)!!&د�)�٨(و�ول�،�)!!&د�!!H)د�)�٨&!!(�،�J��!!H)د�)�١٥&!!(�،���!!H)١٥�(���!!H
�(�����KN�Z!�+'�)!&د������+�_��و���B��7YLن�����29'�و�ول�و#�"'�و#�+������

)٣١٥�(��H.�[�
 ، ومخـالف للعقـود السـابق مخـالف للقـانونوالشك في أن الواضح الجلي أن هـذا التعـديل  

ومـنهم المسـتأنف الـذي (إبرامها من الشركة المستأنف ضدها لصالح مشترين الفيالت والوحـدات 

فعـلـي ســبيل  .. ت الـفـيالتحـيـث أن ـهـذا التـعـديل اـنـتقص ـمـن مســاحا، ) ـفـيال) ١٧(اشــتري ـعـدد 

) ســبعمائة متــر مربــع( متــر مربــع ٧٠٠المثــال فــإن الفــيال المفتــرض أنهــا كانــت ســتبني علــي 

اخـتالف المخطـط هذا فضال عن ) أربعمائة متر مربع( متر مربع فقط ٤٠٠أصبحت ستبني علي 

ا ترتـب ومـ) التي تـم الشـراء علـي أساسـها( للمشروع واختالف رسومات وتصميمات الفيالت العام

علي ذلك من اختالف فـي المسـاحات الخضـراء وغيرهـا مـن مكونـات المشـروع مـن رؤيـة لمنطقـة 

مـتـر مـمـا ) ١٥(أمـتـار إـلـي ) ٦(حـيـث ـتـم زـيـادة ارتـفـاع الـفـيالت ـمـن .. ات األثرـيـة وغيرـهـا .....

 .حجب الرؤية تماما عن الفيالت ملك المستأنف 

 إليقاف األعمال )بصفته(وتأسيسا علي ما تقدم فقد اضطر املستأنف 
سيعرضــه  ، واالســتمرار فيـهـا فـقـد أصــبحت ـبـال ـتـرخيص.. الـتـي كــان بصــددها واإلنـشـاءات 

أن توجـــه إلـــي الشـــركة المســـتأنف ضـــدها فمـــا كـــان منـــه ســـوي .. الجنائيـــة والمدنيـــة للمســـئولية 

 يتلـق فلـم..  للعقـد المبـرم بينهمـا اإلخالل بااللتزامات والمخالفات الجسيمةعن سبب هـذا مستفسرا 

 .الرد واإلجابة التي ترد إليه حقوقه المسلوبة 
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 فما كان من املستأنف إال أن قام بتوجيه إنذار رمسي علي يد حمضر 

 -/-/- بتاريخ    مقيد برقم 

��)�א2!-�א+.!�م�)�!'�Y�=��..��������OG&!LX�������+-�)�'�א+z(	>�אf&2�3"4.5$��א0و+'��������� 
�������!89��[�!�Xوع�و)z$א�}�K��[��Xو����E��Jא+�=!�,����������א+��E!/Xو��Y.6�!5و��k!K�+م�א��..���!E	

�<�!!N�N0א��!!Hא$(א�O�!!��X�<()!!5��<	)!!z+א��!!+��)�!!Y�+!!�9ض�G��!!.6.5!!=��+!!-�)�א$.*!!��)�
و�����ل�ذא�Jא�"Vא�9א#��Rא4.5$"6�3�+>�אE(0!�ل�א+!��8!�م��Y!���������..�אEB.N�ل�אE(0�ل���

�!�ن�وE!5T����������E(��(�ل�א�*(�وא��6ل��(���U!�����!Y.*�BX�Jوز�A��+א��������!�+�K��-!�=S�3!+��<t
������������e�%V!+א���!���+��!�Hل�و�!E(0ل�א�EB.!N��k!8�$א�-E��!5X�>د�!(و���U��$א�אVY��<	)z+א

�-N�N��'�(�&8�L.+א.�
 )-/-/-أصل هذا اإلنذار مقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة (  

 وبرغم ذلك مل حترك الشركة ساكنا األمر الذي اضطر معه املستأنف 

  ق قضاء إداري     لسنة     ء مقيما الدعوى رقم حنو اللجوء إيل القضا

     لسنة   طاعنا علي تعديل الرتخيص األصلي رقم 

    لسنة      مبوجب الرتخيص رقم 

 ��������h!+ذ�O�.5X��f&2�3"4.5$א�<	)z+�ذא���H�..�������k!8�$א�'!�(�,��.!N��م���!�X���7(و(?!�
����OEL+א��(�-.*/�38א4.5$"��3�X�(ن�و����"���+�<*+��$���R��8و������O!��د��)!*=א��9)���..د���=!N��

���a9b!!$א�&!!�L+א�O!!��<!!+و�א$�−/−/−����<	)!!C�F!!و���!!Y=��+!!'�..��+��E!!�و��J.....�א$!!^م��
��אد)'��"-����ول���(�C�(�������������!"�S��!�7و��!�ل���!5S�4!K��O!D��-!Xد�;�ذא�=!Nא�א�V!fو

�����f&2�3"4.5$א�<	)z+א�..������&��!z.+و+'�א�د���!�!d�א��&!����l�!+�9�	V$א���z+ن�א��_�6
�.�=�,��������ز�+-�א+���م��E(��%4�ل����א$z(وع�$��+*>�ذ+�h+���"�ن�وא+

 واألكثر من ذلك 
التـي بتغييـر معـالم كافـة األعمـال .. فقد قامت بتكليف ذلك الشـخص المزعـوم بأنـه مقـاول  

 وذـلـك الـسـتغالل.. والـتـي كلفـتـه أكـثـر ـمـن ملـيـون وخمســمائة أـلـف جنـيـه ـقـام بـهـا المـسـتأنف بصــفته 
في بناء ..  متر مربـع ١١٨٧٩ والتي تبلغ والمسدد لكامل ثمنها األرض المباعة للمستأنف مساحة

 .فيال المباعة للمستأنف ) ١٧(فيال بدال من عدد )  ٢٣(عدد 
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 ومجيع هذه املخالفات

��<	)!!C��!!"�S��!!�.....�J�!!(ز�א$=�<!!H�	�,�!!z"�;�)!!C��$5!!'�وא�t)+א+5!!���א�R!!"�	�
�>��"*>�א+���ن�وא+�������t�I�+א�/�ل�)�'��6!-��������א�<��H!&��..�و;�א$���!8�..����O��Y��א���3"4.5$

���<	)C�R��.�א.....������������YX�H)/Xو����LH��>,�N�%9א�.+�<g�g��[��J�L8ووא�O�..���?א)�7و����
��5gHא�Vf�l�+�..&���....../��Y"��O��א�1Vf�R�EL.Nא$?א)�7;����2�<�א+5

 حيث زعمت بهتانا 
وهــي بنــاء الفــيالت  (ذ المقاولــة المســندة إليــه بصــفتهعــن تنفيــبــأن المســتأنف قــد تقــاعس  

أي أنـه لـو فرضـنا بوجـود إخـالل فإنـه يكـون بحـق نفسـه .. السبعة عشرة المباعة إليه بشخصه 

دون بيـان (المزعوم أضر بها أن هذا التقاعس إال أنها زعمت بالبهتان ) وال يمس الشركة المذكورة
إال أن قامت .. دتها المنفردة المخالفة للقانون وللتعاقـدات وبإرا.. فما كان منها ) ماهية هذا الضرر

ـي موقــع المشــروع  ٕبعــدما نفــذ المســتأنف أعمــال حفــر واحــالل بمــا يتجــاوز المليــون (باالســتيالء عـل
 ) .وخمسمائة ألف جنيه

 والسؤال هنا 
 نـحـو االدـعـاء بـمـا تـقـدم ـفـإذا .....ـمـا ـهـو الـسـبب اـلـذي دـعـا ـشـركة 

بصفته الممثل لشـركة (ن من المستأنف كان هناك تقاعس فإنه يكو

بوصــــفه المـشـــتري للـفـــيالت (ـفـــي ـحـــق شخصــــه )  للمـقـــاوالت.....

فلـمـــاذا إذن تـقـــوم الشــــركة بســــحب األرض ) المتـفـــق عـلـــي بنائـهـــا

 !. والقيام بالبناء عليها ؟.. المملوكة للمستأنف 

حيـث قامـت .. ة يدلنا علي لب النزاع الراهن ونواتـه األصـلي .. واإلجابة علي هذا التساؤل 
ــرخيص .. دون علـــم المســـتأنف وبـــدون رضـــائه .. الشـــركة   الـــذي ابتـــاع   لســـنة   رقـــم بتعـــديل الـت

فـقــد  .. أـمــا بـعــد تـعــديل الـتــرخيص..  ـفــيال ١٧وـعــددها بموجـبــه وعـلــي أساســـه المســـتأنف فيالـتــه 

 ٢٣تتسـع لبنـاء عـدد ..  متـر مربـع ١١٨٧٩أصبحت ذات المسـاحة المباعـة للمسـتأنف وقـدرها 

 ) .بمساحات أصغر وبتغيير في التخطيط العام للمشروع(يال ف
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  الزعم بتقاعس املستأنف .....فقد اختلقت شركة .. لذلك 

 واختذت من زعمها هذا سندا باطال ) املباعة له(عن بناء الفيالت 

 لكافة تصرفاتها ومزاعمها ومنازعاتها القضائية املقامة منها 

�>�وא$=�ز)!��Jא$���!>��!��א����m.G�����3"4.!5$�f(א��ن�	���..�و������7# I80א�<H��/.....�
���א+�א�k8و�(��Gא+��"�ن�������..�g��<�	א�`�RE5Xא�..���������<	)!C��!��<!���$א�J�(ز�א$=�h�X����

.....��������������k��!K���!��g.+��t�!�3و�+!�א,�א��!G?+א��!f�=���،�O��Y.��'YH�X(<�א+5!=&�و�L&و�!>�א+!&+
�<�����+�3א+�א�k8وא��

  وضوح ما تقدم وبرغم.. ا كان ذلك مل
وعلـي النـزاع وذلك ألنهـا يقينـا لـم تطـالع أوراق ... لم تفطن إليـه إال أن محكمة أول درجة  

هـي عمـر أربعـة سـنوات علي مـدار المقدمة من المستأنف األوراق والمستندات والمذكرات األخص 
.. والرد عليهـا  .....شركة مزاعم وأباطيل باإلطالع علي  واكتفت فقط ...التناضل في هذا النزاع 

، بـل وقامـت محكمـة أول درجـة ملتفتة تماما عن دفاع المستأنف ومهدرة بذلك طلبـات المسـتأنف 
مــا ـلـم تطلـبـه وـفـي مـقـام أخــر عــدلت الطلـبـات ذاتـهـا وزادت عليـهـا الشــركة ، بتـعـديل ســبب طلـبـات 

نبـتـين مفـقـد ـسـمحت بإدـخـال أـسـاتذة مـحـامين  ..  ـبـل واألكـثـر ـمـن ذـلـكـثـم قضــت لـهـا ـبـه ،الشـركة 
ٕوادخــالهم ـفـي الـنـزاع ـبـل ـتـم اختصــامهم .. عــن أطــراف الـنـزاع مـجـرد وـكـالء الصــلة عــن الـنـزاع فهــم 

بـل أن محكمـة أول درجـة قـد خلطـت فيمـا  .. ليس هـذا فحسـب! بأشخاصهم ثم القضاء ضدهم ؟

ولـم تسـتطيع الوقـوف عمـن مقـرر ، وبين البيع باستخدام وكالة سارية ونافذة ، بين بيع ملك الغير 

 .البطالن في حال بيع ملك الغير ) قانونا(مصلحته ل

 وباختصار فقد قامت حمكمة أول درجه

 ������<	)!Cع��!Hد���.�.....)�����f&!2�3"4.!5$א�..�(��������Y���!Nو��J�!��K+ل�;�א&!LX�R!6و9א
و;�א$���!!X���O!!�9د��EB!!>��ول�د�<!!S9	�E!!>�وא6!!&<��!!��دH!!�ع�������..�و�O�&!!X�/!!�م��

�������X��و��J��������-��h5���א+=!?אع����������א$4.5"�3و��%&!��'�(�Jא)	Vو��Jم��-�����5.=&א&�
�.א$.�&م�ذ	(�1

  واألكثر من ذلك
 ق  لســـنة   تجـــاري المقيـــدة ابتـــداءا بـــرقم    لســـنة   فحـتــى تقريـــر الخبيـــر فـــي الـــدعوى رقـــم  

وجـزم بأحقيـة المسـتأنف .. وهذا الخبير منتـدب مـن مكتـب خبـراء المحكمـة االقتصـادية .. اقتصادية 
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إال أن محكـمـة أول درجــة تجاهلـتـه وـلـم ـتـرد علـيـه ســلبا أو إيجاـبـا ثـمـة ذـكـر .. ـبـالغ فـي العدـيـد ـمـن الم
 .عنه 

 فقد عاب هذا القضاء .. وباجلملة 

 ���������������'t�!I8�7!B6��!ل���!=Xن����B���+א��(�K$وא�W��L+�7א�L��..�������&!�����!���!fو
������������������'!�(�h!+5!.=&א�;�ذ��O!#�$א�Z�= .!Nא���!S�`�-��(��LK+א�%�N����=��3"4.5$א�-L��

��"Y��;�دH�)=��א+.�+'�����Z)z"��+א�W��N0א:�
�אد��ع�

أوال
ً

الرد علي طلب الشركة املستأنف ضدها بعدم قبول الطعن بالتزوير املبدي من : 

 .املستأنف 
 وأبدي طعنه بالتزوير علي عقد البيع -/-/-ذلك أن المستأنف كان قد حضر بجلسة 

ًة المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة وخصوصا  المقدم من الشرك-/-/-والمقاولة المؤرخ في 
 الصفحات من الثامنة حتى الرابعة عشر من ذلك العقد 

 التخاذ إجراءات الطعن بالتزوير -/-/-وهو ما حدا بالهيئة الموقرة إلي التأجيل لجلسة 
 .ٕواعالن شواهده 

ًررة قانونا وبالجلسة ٕوبالفعل قام المستأنف باتخاذ إجراءات واعالن شواهدة في المواعيد المق
 .المحددة قام المستأنف بتقديم إعالن شواهد الطعن بالتزوير والتمسك بتحقق طعنه 

ًكما قدم تقريرا فنيا من مكتب استشارت معتمد أكد علي أ، التوقيعات المنسوبة للمتهم علي  ً
كة المستأنف مزور عليه وال يمت لتوقيعاته بصلة ، إال أن الشر..... الصفحات المطعون عليها 

 ضدها قدمت مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالتزوير ألسباب عددتها 

 :نوايل بيان عدم صحتها كما يلي

 الرد علي ما أثارته الشركة املستأنف ضدها بطلب إجراء احملكمة للمضاهاة بنفسها -١

 دون إحالتها إيل اخلرباء املختصني بوزارة العدل 

  يف قضاء النقض أنهفاملستقر عليه.... بداءة 
 أن تقضي في المسائل الفنية بعلمھا بل يجب الرجوع فيھا ألي رأي ة� يجوز للمحكم { 

 }  أھل الخبرة 

 )م ٢٦/٣/١٩٦٤ق جلسة ٢٩ لسنة ٢٦الطعن رقم ( 
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 وكذا قضت حمكمة النقض بأنه 
قاضي القصد من ندب خبير في الدعوى هو االستعانة برأيه في مسألة فنية ال يستطيع ال

 البت  فيها مما الزمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص في المسألة التي ندب إلبداء الرأي فيها 
 )م ١٩/١٢/١٩٨٦ق جلسة ٥٣ لسنة ١١٢٨طعن رقم ( 

 وحيث كان ذلك
وكان تحقق الطعن بالتزوير بـإجراء المضـاهاة مـن المسـائل الفنيـة التـي ال تسـتطيع المحكمـة 

ذا التحقيــق يســتلزم االســتعانة بــاألدوات الفنيــة التــي ال يمكــن للمحكمــة أن ألن هــ... تحقيقــه بنفســها 
 .تقوم باالستعانة بها 

 وهو ما يستلزم بالضرورة
إحالة األوراق إلي الخبراء المختصين بإدارة أبحاث التزييف والتزوير لبحث الطعن المبدي 

 .من المستأنف 

عدم قبول الطعن بالتزوير لعدم الرد علي ما أثارته الشركة املستأنف ضدها من . ٢

 .إنتاجه يف الدعوى 
أن العقد المطعون عليه هو سند الدعوى .... ًوردا علي الزعم نوضح للهيئة الموقرة 

 .وهو القانون الحاكم للعالقة بين المتعاقدين والمرجع الوحيد حل وقوع خالف بينهم ..... الوحيد 

 وحيث أن هذا العقد
قته من المقر الذي كان قد أعده بموقع الشركة المستأنف قد فقد من المستأنف بسر

وهي الواقعة التي أثبتها الخبير المنتدب في الدعوى االقتصادية التي تم ضمها للدعوى ... ضدها 
 .محل الحكم المستأنف 

 وقدمت الشركة نسختها من العقد
وااللتزامات وتبين تزوير عدد من الصفحات فيها وهي الصفحات التي تحوي شروط الفسخ 

 .الواقعة علي الشركة المستأنف ضدها 

 وبذلك يتأكد
أن تحقيق الطعن بالتزوير علي هذه الصفحات من األهمية الشديدة بحيث يتوقف الفصل 

 .في الدعوى علي الفصل في الطعن بالتزوير سالف الذكر
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 وهو ما يقطع
 .بعدم صحة زعم الشركة المستـأنف ضدها بأن هذا الطعن غير منتج 

الرد علي الزعم املبدي من الشركة املستأنف ضدها بعدم جدية الطعن بالتزوير . ٣

 .املبدي من املستأنف لسبق إبداؤه أمام حمكمة أول درجة دون اختاذ إجراءاته

وردا علي هذا الزعم تقرر أن املادة 
ً

  علي أنهتمن قانون اإلثبات قد نص) ٤٩(

 . عليها الدعوى يكون االدعاء بالتزوير يف أي حالة تكون

 . من قانون املرافعات علي أنه ٢٣٢كما نصت املادة 
االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما 

 رفع عنه االستئناف

 :وقد قضت حمكمة النقض بأنه 
افعات نص  من قانون المر٢٣٢من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 

علي أن االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما 
يدل علي أن االستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية في رفع عنه االستئناف فقط ، 

لبات سواء حدود الطلبات والدفوع التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الط

 وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بهاما تعرضت له وما ال تتعرض له منها 

 )م ٧/١١/٢٠٠٥ق ـ جلسة ٧٣ـ لسنة ٦١٣الطعن رقم ( 

 وحيث كان ما تقدم
وكان الثابت أن المستأنف ما زال يتمسك بالطعن بالتزوير علي المواضع المكورة بشواهد 

ًالتي لم تتعرض للطعن بالتزوير قبوال أو ( محكمة أول درجة الطعن بالتزوير سواء أمام 
أو أمام محكمة االستئناف التي انتقلت إليها الدعوى بحالتها قبل صدور الحكم ) ..... ًرفضا 

 .المستأنف 

 وهو ما يقطع مجاعه
أن زعم الشركة المستأنف ضدها بعدم جدية الطعن بالتزوير المبدي من المستأنف ال سند 

 .الواقع أو القانون له من 
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الرد علي ما أثاره وكيل الشركة املستأنف ضدها من أن املستأنف قدم ذات صورة . ٤

 .العقد املطعون عليه يف حوافظ مستنداته أمام حمكمة أول درجة 
 :ًوردا علي ذلك نقرر الحقائق التالية 

 .احلقيقة األويل 
تم سرقتها من المقر الذي أعده بوقع أن المستأنف قد فقد نسخة العقد الخاصة به بعد أن 

ًالشركة المستأنف ضدها تنفيذا لعقد المقاولة المبرم بين الطرفين وهو ما تأكد من المستندات 
 .المقدمة أمام محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير االقتصادي الوارد في الدعوى 

 .احلقيقة الثانية 
ه أمـام محكمـة أول درجـة كـان يتمسـك بمـا أن المستأنف وهو يقدم صورة العقد المطعـون عليـ

بـــالطعن بـــالتزوير علـــي الصـــفحات المبينـــة بشـــواهد الطعـــن .... هـــو مســـطر علـــي أوجـــه الحـــوافظ 
 .بالتزوير 

 .احلقيقة الثالثة 
أن المستأنف كان يقدم صورة هذا العقد ليطعن عليه بالتزوير وذلك بعد ما تبين له تزوير 

 .حتى الرابعة عشر العقد المقدم من الشركة المستأنف ضدها توقيعه علي الصفحات من الثامنة 

 ومجاع ما تقدم
 .يتأكد به عدم صحة ما أورده وكيل الشركة المستأنف ضدها بجلسة المرافعة األخيرة 
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بطالن احلكم املستأنف لقصوره يف األسـباب الواقعيـة للنـزاع الـراهن : السبب األول 

وعدم إيراده أوجه دفاع املستأنف وبالتايل عدم حتقيقه فيها وصوال لغاية األمر 

منها وهو األمر الذي أسلس إيل تعيب احلكم الطعني وظهوره بهذه الصـورة 

 املؤسفة والباطلة التي تستوجب إلغائه 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٨ نصت املادة حيث
ومـا إذا كـان صـادرا المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصـداره ومكانـه يجب أن يبين في الحكم 

 .......... في مادة تجارية أو 
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وخالصـة ثـم طلبـات الخصـوم ، كما يجب أن يشتمل الحكم علـي عـرض مجمـل لوقـائع الـدعوى ، 

 .لحكم ومنطوقه تذكر بعد ذلك أسباب اموجزة 
واـلــنقص أو الخطـــأ الجســـيم فـــي أســـماء الخصـــوم والقصـــور ـفــي أســـباب الحـكــم الواقعـيــة ،  

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
ـمـة ـعـن واجبـهـا ـفـي إذا ـكـان الثاـبـت ـبـاألوراق وـمـا ينـبـئ ـعـن تخـلـي المحك

التحقيق في جدية طلبات الطـاعن المعروضـة عليهـا والمسـتندات المرفقـة 

بالدعوى مع مالها من داللة مؤثرة يتغيـر ببحثهـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى 

وـمـن ـثـم فإنـهـا تـكـون ـقـد أخـلـت بـحـق الـطـاعن ـفـي اـلـدفاع وأضــرت بحـسـن 

 واإلـخـالل سـير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا المطعـون فـيـه بمخالـفـة الـقـانون

 .بحق الدفاع والقصور في التسبيب 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (

 كما قضت بأن 

 ����������������g�g!����&�X�7/Pא��Y�&8�J�7)��د�+>��و9אق�و�5.=&אBא��J�*.+ن�;�א�	ذ��
�.B!!5E���Y.+�&!!��و)!!&م�Y=(�-!!#&d!!���و�א�د�,��!!&+�Y"4!!C�;�1���ن�����!!���و���!!N���Y!!&9א����

�H&+����-�Lא�א+/&د��Vf�;�-(–�����<!EB���!��IH!��)!�����–�و)�'����!I8�-!��%)S��1V!f�,אL��
�.א+�/��9א$���OK����ل�¡��א+&H�ع�

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 
أمـام محكمـة أول قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـه وحيث أن الطاعن  

وـهـــي أوـجـــه دـفـــاع ........... فة االســــتئناف ومذكراـتـــه الختامـيـــة المقدمــــة بجلســــة وبصــــحيدرـجـــة 

ولـم عليهـا إال أن الحكم المطعون فيه لـم يـرد بها إن صحت وجه الرأي في الدعوى جوهرية يتغير 

ـبـاإلخالل بـحـق اـلـدفاع والقصــور المبـطـل مـمـا ـجـره إـلـي الخـطـأ ـفـي األمــر اـلـذي يعيـبـه يمحصــها ، 

 تطبيق القانون 

 )١٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٢لطعن رقم ا(
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 ملا كان ذلك 
عـلـي أوراق الـنـزاع الماـثـل المـفـاهيم القانونـيـة والثواـبـت القضــائية أنـفـة البـيـان وبتطبـيـق جمـلـة 

عـمـرة أكـثـر ـمـن ـبـين طرـفـي التـداعي أن الـنـزاع اـلـدائر يتضـح وبجــالء ـتـام وـمـدونات الحـكـم الطـعـين 

وخـالل هـذه السـنوات أقيمـت عـدد أربعـة دعـاوى .. ى اآلن وحتـ      فقد نشأت عـامأربعة سنوات 

ومـع ذلـك  .. مـن المسـتأنف ضـدها األولـيوالرابعـة مـن المسـتأنف ، منهم ثالثة .. قضائية أصلية 

كما كانـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي .. فرعيا في تلك الدعوى الرابعة فقد أدعي المستأنف 

 .مستأنف تدعي فرعيا في الدعاوى المقامة من ال

 وهذا كله يؤكد وجبالء تام 

 ���������������!��&!G&L+א�R=E!IX�&!8�3"4.!5$!>��!��א��א$��<!��ن�	�H>�א+&)�و:�א��0�>�وא+*()
�!!>�وא!!��K��-G&=.!!5$��Jא5$!!.4"�3،�+!!�V!!f�lא�����L8وא+�א�<!!��&�א+��"�""�!!N0ع�وא�H&!!+א�-!!Sو�
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 أما وان يأتي احلكم الطعني خاليا من مثة ذكر 

 لدفاع ودفوع وأسانيد املستأنف يف طلباته ويف ردوده 

 علي ادعاءات الشركة املستأنف ضدها األويل 
ؤيـة كافـة فهو األمر الذي يؤكـد عـدم إلمامـه بواقعـات النـزاع الـراهن وحجـب نفسـه عـن ر  

وتبنـي فقـط وجهـة نظـر الشـركة المسـتأنف .. أوجه وزوايا النزاع واإللمام بكل مسـتنداته وأوراقـه 

ضدها القائمة علي االدعاءات واألباطيل ، والتي ال سند لها في الواقع أو المستندات أو القـانون 

تثبـت أحقيتـه فيمـا ، وفي المقابل أهمل تماما كافة أسانيد المستأنف وأوجه دفاعـه ودفوعـه التـي 

ومن ضمن مـا تسـاند عليـه المسـتأنف وتـم إهمالـه .. يربوا إليه وتدحض مزاعم الشركة المذكورة 

 :من الحكم الحقائق اآلتية 
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���א?�ض���)��א���ن�و#دאد�0����ل����2��6وא��'�=��و/�د���6���������#����5
#�>�א�


�ذא�א+5ن�� ;(ل����/���'����.�

  من التقنني املدني علي أن٤١٨فقد نصت املادة 

�������������������O!�����;�)!����!��>�C',��و��6����+B���%�zE�+�O�=Gن���kt��+م��-�א?.�G�&�(�k�א+�
�%&�"��u�.�

  علي أن٤١٩كما نصت املادة 
ـقـد إذا أـشـتمل الععلـمـا كافـيـا ويعتـبـر العـلـم كافـيـا  يـجـب أن يـكـون المـشـتري عالـمـا ـبـالمبيع  -١

 . بيانا يمكن من تعرفه وأوصافه األساسيةعلي بيان المبيع 

ســقط حقــه فــي طلــب إبطــال البيــع أن المشــتري عــالم بــالمبيع ، فــي عقــد البيــع ٕواذا ذكــر  -٢
 .إال إذا أثبت تدليس البائع بدعوى عدم علمه به 

 ومن خالل النصني أنفي الذكر .. ومن ثم 

 عقد وال يرتب أثار بدونها هي يتضح أن أركان البيع األساسية التي ال ين
���������  :א

�������������k!��E�+�k"�!��k��!S�3و��'�(�&�L+א�OE.zGن����m�H)�������،�<�!N�N0א�-H�!0و��k��!S
��O!��Fא+��!���������k)�و��"��l�!+�%���!��kو���!{��و��E!�ض�����������!LX�;�>^!L+وא�،)�k!�f!��`!����)�א$�

�L��8א�&G&d�k��-��9אد<�א$.L���G&8و��G&d�9&�1;�)�&�א+�+��RH)/"א.��
 )٢٦/٤/١٩٨٣ ق جلسة ٥١ لسنة ٦٧الطعن رقم (

�
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  :א��������6ن�

����������k�و����hCن�G/��א+�L!&������..�و��fא$����Oא+bG�%Vد%����א$��+�%�z��kt+��,�א$�
���	�ن�S��L��;�א+��f(�90	�ن�א+���kא+�ز�>��"�L�د�1و�!��ذ+!��hن�BG!�ن��!V	�9א��!-��������������������

�>�+��Sد�1H�"�[��<�G)K���ED+א.�
 )٣/٧/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٥٠٢م الطعن رق(

�����������	�  :א

����������������_!��L=G��H&�א+�������kذא�אX*��א+L�8&אن�)�'����L>�א+�L&�א+�G�%V/&אن���(א�!-�¡
�k��.G.���8א����Wوא+���ل�)�'�6/�ل�א+�

 )١٠/١/١٩٦٣ جلسة - ق ٢٧ لسنة ٣٦٨الطعن رقم (

��א+/�د����������9�z+א�-��^LG�%V+ض�א)L+א��f�W�وא�����������-!Xزم�)!���9אد�!S�-Sو�'�(�-=
�_��ذא�א�8ن��-���8ل��K����+-�א"�L&�א+�L&�؟¡�FL��&(אم�)����;�

 )١٥/٥/١٩٨٦ جلسة – ق ٤٩ لسنة ١٥٣٥الطعن رقم (

�����������G&!8�L.$א�'!X8!'��9אد�X�'!�(�O���م�א+!&+��������?������X�&8�L.+א�^.LG��H�7#و���
8��م�Vfא�א�+.?אم�و"*�ذ�1�'�(.�

 )٨/١/١٩٨٦ جلسة – ق ٥٤ لسنة ٢٢٠٠ الطعن رقم(
�<�����א�,ض��5ن..������ن�ذ���
,دמ�/��*'��,د��3����و /��=�

يشترط النعقاد البيع اتفاق البـائع والمشـتري علـي جميـع المسـائل الجوهريـة للبيـع ، 

والمقصود بالمسائل الجوهرية أركـان البيـع وشـروطه األساسـية وهـي المبيـع المعـين 

ـل ل ـع يــتم أو القاـب ـد ، والتــي مــا كــان البـي ـثمن المحــدد أو القابــل للتحدـي ـين ، واـل لتعـي

 .بدونها

 )٢٠/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩١٥الطعن رقم (

��h!!+ن�ذ�!!	�_!!��!!����!!>�א�0!!�ل�وא+�Dא�!!��R"*!!>�א+��!!�ن�)�!!'�وא!!L8���J..�و6�K.و�
����������a9b$א�k��E!�������−/−/−و�و9אق�א+=?אع�א$�#�O،�و)�'��&و"��J)�&�א+�Hא$!^م������<	)!z+א�F!�

��f&!!2�3"4.!!5E�+)-!!Lt��	�(�3"4.!!5$א�F!!و�)%�!!zE	�..�(��<!!H�	د��!!�L"م�א�!!X�,�!!¢و��!!I.G
�!V!f�;�kא�א�X*!�ق�����������������+�<!G)f�@ن�א�!	وא90�<�!N�N0وط�א)z+ذ��������1..�א�و�!?م��=*!�k!K�G��!`
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�����������������9�!#���!��-!��(��!X�G��!��O!B��FH)!K+א�+.?אم��-����א�W�Sوو�-.gن����..�و��!���'!�G��!E�Hو
��'��/*X'(א+.&א�O��&�L+א�;�k���."�L�د��9	�ن�א+�

)١��(������+5ن���ن�א

 تنص علي أن ..  من التقنني املدني ٣٤١إيل أن املادة .. جتدر اإلشارة بداءة 
الشــيء المســتحق أصــال ـهـو اـلـذي ـبـه يـكـون الوـفـاء ، 

فال يجبر الـدائن علـي قبـول شـيء غيـره ولـو كـان هـذا 

.  انت له قيمة أعلى الشيء مساويا له في القيمة أو ك

 تظهر أهمية أن يكون املبيع حمددا حتديدا نافيا للجهالة.. ومن هنا 

 يف عقد البيع حىت ينعقد صحيحا ونافذا مرتبا ألثاره 
ـفـي عقــد البـيـع المحــرر فيمــا ـبـين طرـفـي الـتـداعي وحـيـث أن الثاـبـت ـمـن خــالل بـنـد التمهـيـد 

) الـشــركة للمـســتأنف ضـــدها األوـلــي( األول أـنــه ـقــد أـشــار إـلــي قـيــام الـطــرف..  -/-/-والـمــؤرخ 

ـي الشــركة    البتخطــيط وتصــميم مشــروع  ـزة إـل ـة عـلـي المســاحة المباعــة مــن محافظــة الجـي كائـن

 متـر مربـع ٥٠١٢٥٨ومسـاحتها ) ..   لسـنة   البيعـة رقـم  (-/-/-بموجـب العقـد المـؤرخ المذكورة 
غـــرب طريـــق   تقـــع بـــالكيلو التـــي ) خمســـمائة وواحـــد ألـــف ومـــائتي ثمانيـــة وخمســـون متـــر مربـــع(

 .إسكندرية الصحراوي 

  ووفقا هلذا التخطيط والتصميم فقد أورد بالبند الثاني من العقد
 بكافة الضـمانات قد باع وأسقط وتنازل) الشركة للمستأنف ضدها األولي (أن الطرف األول 

" كائنـة بمنتجـع فـيالت مجموعـة مـن الالقابل لـذلك  )المستأنف(إلي الطرف الثاني الفعلية والقانونية 
 .ومجموعها سبعة عشر فيال  ...............) (وهي الفيالت أرقام .. آنف الذكر  " .....

 مل يكتف الطرفان يف حتديد املبيع

  بتحديد أرقام الفيالت علي التصميم املعد من قبل الشركة 
�د���دא���������� 
����د��د
�?�����7ل�����د�אط�����ن����������ن��#������א��?�ض�א��������و �

����2/�..��������������3د���/ ����#�����)����+���*�#א��د��(��
������������١١٨٧٩  ذ���3א��5ن�א

������

#*'�و#�*ون����B�����6و�����+�.�(�

 وهو األمر الذي يؤكد 

��7:�א0ول�..�ن�א$���FL��kو�&د����G)�4أ E/.+�7وא�5�.�+���Hو�J����89�م�א+*
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��א+�=�,�89!������7א$�O�8����&Lא+z(	>�وא+/�د�9)�������)X�-=������<=!5+��������'"�!D+6>���:��،�وא�5!��&!G&d
�������J��و��fא�0(�א+�O!L��%Vא+!(	��א0ول��!���9	!�ن������������..�א90ض�א$*�ض��ن��G�م�)��Y��א+*

������a9b$א�&�L+ن�א��&	bG��`�)Hو�.�א�&�L=��k����و"��VHوN�9%�و�(B+��!X�H!>���−/−/−א+�g��
�19�#�.�

)٢��(�����6�א�6ن�و�و�..������ن�א��ن�א

  املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن فإن
اـلـثمن رـكـن أساســي ـفـي عـقـد البـيـع ال ينعـقـد بدوـنـه 

وـبـدون تحدـيـده أو عـلـي جعـلـه ـقـابال للتحدـيـد ببـيـان 

 .األسس التي يحدد بمقتضاها 

 )٢١/١/٢٠٠٠ ق جلسة ٧٠ لسنة ٥٠٩الطعن رقم (
علـي تخصـيص البنـد  حـرص الطـرفين فقـد..  في انعقاد عقد البيع ونظرا ألهمية ركن الثمن 
.. تحدـيـد اـلـثمن اإلجـمـالي ـثـم تفصــيله ـثـم إيضــاح كيفـيـه ومواعـيـد ســداده مــن العـقـد لبـيـان  الثاـلـث

 :وذلك علي النحو التالي 

 فقد مت حتديد الثمن اإلمجايل للفيالت املبيعة .. بداية 

  جنيه ٢٦٫٤٠٤٫٦٥٠أرضا وبناءا مببلغ قدره 

 ) ائة وأربعة ألف وستمائة ومخسون جنيهستة وعشرون مليون وأربعم(

מ�
)��ل�و
,#�מ�א�6ن������<
�����١١٨٧٩(������;�ص���6ن�א�?�ض���������و�,�Aذ��

��و������������)�()����������
,(�ذ�>�?ن�א��Rض�א?������ن�א�#�������و�6ن�א

���5�)#��'���������*��د��
��#�
����#���,وמ������2א..�א��?�ض�و���س�א��������א

��א��<
מ�
)��ل�א�6ن�وذ�<ذ��
�و�א��. 

 )  مرت مربع١١٨٧٩البالغة مساحتها (بشأن مثن األرض : أوال 
ـغ قــدره   ـف ( جنيــه ١٦,٠٣٦,٦٥٠فقــد تحــدد بمبـل ـون أـل ـون وســتة وثالـث ســتة عشــر ملـي

 :وقد تم االتفاق علي سداد هذا المبلغ كالتالي ) وستمائة وخمسون جنيه

���–���������������k!��!-�j���<!/+�N!.�م�V!fא����������د�kH&!X�-!�&���<LH"�!&א�`�l!�mא+�L!&�وLG.!^�א+.�8�(�
�����!��9&�G�%V+א�U��$٨,٥٣٢,٤٣٤א���-�=S�)������3+و#�#�ن���F=#א�<t�E5Tن�و�����<�"�u

�<t�EL�9و�-�=Sو#�#�ن��<L�9�.(�
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W−������19&8א90ض�و��u�'8�٧,٥٠٤,٢١٦و����-�=S�)���������3!+��<!L�9و��<t�E!5Tن�و�!����<L�N
���-!�=S�)!!z(�<.!Nن�و�!.t�5!&د�)�!!���)�و�Gق�)�!'��ن��!!*Xא��e�&!�H���k!!�9�J�!LHد�'"�!u�'

�������U��`�-LHد�O	�9&�X�،�<G�=N٩٣٨,٠٢٧���-!�=S�)������<L�!Nو#�#!�ن��+!�3و�<!�"�u�<t�EL!5X
-�=Sون�)z(و.�(�

 ملحوظة 
�د���د��,�دמ����6ن�א��?�ض�����
و��ن�;��(ل�����
,��دמ���ن�

���������������I�/
��د�0�����د��د��3#��ط���Sض��
��د�0و���

��א��ن�وא3*��������������א����?�ض��������א?#�#�������������T


����������ن��5��#��
;���ص�و��)�������
��א��������א

�����������2
ز�.��2א
)�ق���)�ل��و	��U�)���#دאد�3��

�������������������5
�#���ق������,د��,�و����*ط���א
6מ�

�����������������'�*מ�
ط��'�)#'�و�ذא����)�(���.�א

��'�و�מ�
)ط�ن� ��'���������Eد���������������
�ول�د�/��وמ�

�.�3و�������א?#���Aאوא3*���

 )٢٠٠٩ لسنة ٢ فيال وفق ترخيص البناء رقم ١٧لعدد  (أما بشأن مثن املباني: ثانيا 
عشــرة ملـيـون وثالثماـئـة وثمانـيـة وســتون ( جنـيـه ١٠,٣٦٨,٠٠٠فـقـد تحــدد بمبـلـغ ـقـدره  

 :وقد تم االتفاق علي سداد هذا المبلغ كالتالي ) ألف جنيه

���− �����f9&8�-�&���-LH٢,٠٧٣,٦٠٠د���-�=S�)���������-!�=S�<t�E.!Nن��+!�3و�L�!Nو#�#>�و�F"�����(
�.������uא$��"'�٪�٢٠%�����Gאز%�

W�− ���19&8و�U���٣,١١٠,٤٠٠�-�=S�)�����-!�=S�<!t�EL�9�3و�!+��>)!z(و�-!t�ن�و������<#�#�(���!`
 "�.א���OBאN)P�m`�"�'"(د�א�".Y�,����٪��G٣٠אز%�

�-�8�U���١,٥٥٥,٢٠٠&�19 −�ج=S�)-�=S��t��5ن��+�3و�T5>�وT�<t�E5Tن�و�����( 

�"�.�"'�א+m`�"���W�K(د�א�".Y�,�����)E�ل�٪�١٥`���Gאز%�
�-�8�U���١,٥٥٥,٢٠٠&���19 −�د=S�)�������t�!5!�ن��+!�3و�T5!>�وT�<t�E!5Tن�و����

-�=S�(���%אز�G��`١٥�٪����������,�Y."د�א�)m`�'"��$+'�א�ض��"���������)E�ل�א+�
�"�.א+&א��'�
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!f−������f9&8�>[���-LH�٢,٠٧٣,٦٠٠د��-�=S)���-!�=S�<t�E.!Nن��+�3و�L�Nو#�#>�و�F"�����(
�����,�Y."د�א�)m`�<�S9�Pא�J���Kz.+ل�א�E(.�

  ونفاذا للبند الثالث سالف الذكر من العقد.. ملا كان ذلك 

  فقد قام املستأنف بسداد الثمن اإلمجايل للفيالت التي اشرتاها

 وذلك علي حنو ما يلي 

���5	�د�����������..��دא����#�����+�V
�3���5מ��#دאد����#����ن�א ����+Hد��א/


���/ ����R�����
���Iא?و�א���6�ن�و6(��6ون�����ون�و#��
��B���( جني��ه �٣٢٫٦٨٥٫٣٦٨ا�ن����2

��	����(و����Oن� /�����6ن�א)�(�������)�..�;�#��و���6ون����وB��6)6�����6���و#
ون�/��'������


��و�+���ون�(/����'� ��3�٢٦٫٤٠٤٫٦٥٠د��0-/-/-و�,���������و�د���*,��د�א�����D�E)�و�����.א��#

��2و�א?����א�ذ�7�,ط����#�دאد����������)�..����'���ون�و���*��B��و���*�����و#�
��B��و;�#�ون�/��������


دא���وز��د�����ل�א���)�(���5���ل��6ن�א
#�و�و�����מ�
��א��0�������ول�د�/����و�����..�א

�5'�מ��#�دد�����������������'

زא��
����5;ل���#�����'���Wמ���'��د�ض�ز�מ�א+�����5ن�א��R


�)��.��	��و���.א(�Wמ��6و��#دאد����0(�..�����3א�6ن�

 تفصيل التايل وذلك علي ال

 املبلغ األول 

مخسة مليون ومائه مخسـة ومثـانون ألـف وثالمثائـة ( جنيه ٥٫١٨٥٫٣٥٠ قدره 

 ) . ومخسون جنيه
خـالص ( -/-/-العقود المؤرخة محرر عـنهم ثمن عدد ستة فيالت عبارة عن وهذا المبلغ 

المبـرم بـين الطـرفين  محـل العقـد األخيـر ضمن السبعة عشر فيال الفيالت السـتة وقد تم ضم) الثمن
 .. لـيس هـذا فحسـب..  أي مبالغ قد دفعت مـن ثمنهـا لصـالح المسـتأنف بما يستوجب احتساب.. 

  :وهي كالتاليبل تعددت الدالئل علي سداد هذا المبلغ 

 : الدليل األول 
 أنـهــا خالصـــة اـلــثمن وأن التوقـيــع -/-/-أن الثاـبــت ـبــالعقود المؤرـخــة 

ا األوـلــي تعتـبــر مخالصـــة نهائـيــة عليـهــا ـمــن الشـــركة للمســـتأنف ضـــده

 .وهذا دليل قاطع علي سداد المبالغ عاليه.. بالثمن 
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 :الدليل الثاني 
أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـقـد أـقـرت بســداد ـهـذا المبـلـغ إـقـرار 

قضــائي صــريح وذلــك مــن خــالل مــذكرة دفاعــه المقدمــة بالــدعوى رقــم  

) السـطر الرابـع) ١٢(الصفحة رقم (-/-/-بجلسة .. لسنة  تجاري كلي 

 .حيث أقر صراحة بسداد المستأنف لهذا المبلغ 

 الدليل الثالث 
 ق اقتصـادية   لسـنة   تقرير الخبرة الحسـابي المرفـق فـي القضـية رقـم 

 بنـد رقـم ٣٢حيث أقر السـيد الخبيـر بالصـفحة رقـم .. استئنافية القاهرة 

 .بسداد المستأنف لهذا المبلغ المار ذكره) ١(

 لرابع  الدليل ا
اإلقرار الصريح الصادر عـن ذات الشـركة المسـتأنف ضـدها أمـام الخبيـر 

 تجــاري كـلـي حـيـث أـقـرت بســداد   لســنة     المنـتـدب ـفـي اـلـدعوى رـقـم 

 .المستأنف لهذا المبلغ 

  ثانياملبلغ ال

مثانـيـة ملـيـون ومخـسـمائة اثـنـني وثالـثـون أـلـف ( جنـيـه ٨٫٥٣٢٫٤٣٤ درهوـقـ 

  .)جنيهوأربعمائة أربعة وثالثون 

سـند ( -/-/-بالعقـد المـؤرخ  الـوارد ذكرهـا صـراحة الدفعـة المقدمـةعبـارة عـن وهذا المبلـغ 
أن " أوال" مـن العقـد تحـت مسـمي حيث ورد بالبند الثالـث) شراء الفيالت السبعة عشر محل التداعي

ضـا علـي أكثر من دليل أيوحيث أن هنـاك .. وتدفع نقدا قدرها المبلغ المار ذكره ثمة دفعة مقدمه 

 :هي كالتالي .. سداد هذا المبلغ 

 : الدليل األول 
��'�=��و/د��,د�����=��
מ�#دאد�د�*���,د�'��ن�א�6ن�א�وא�د���'�����

��ذא�א*�دد���ن�א)��(��و��ذ>�א��6ن���������������������
*��3د��;�و���و����ن�א

�.אط�Bل
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 :الدليل الثاني 
��������������V���
�3���5د�#�دد���ذא�א�#�و�מ���ن�א�..�����A����ذא��מ�
ط�����'���


���5	د���א?و����ذ�א�*,�د�א*,�د�����������#�����+
���I−/−/−א��


�I �ذא������ذא�א+5ن..��د.�א�زאع���'�מ�
و/'� �O��.�

 الدليل الثالث 
�	���3מ��
���5	د���א?و����ن�;(ل�א#�����+#���������3א�����

��F������
����������*�������و�����ل���−/−/−������وאل����#3מ���
���و���א

������+
���5א#��
מ�������א��#�
���5	��د���א?و����،�و�5�������3ن�א��#�

��'�א�و������3..�א�و��3و�د�����א�H+�.א�������#

מ���������X���#�وא

*,د�؟'����H+�.א��دون�#دאد�אد�*��א�,د���.!�

 الدليل الرابع 
���א*,�د����������������
���5	د���א?و#�����+و��دמ�� -/-/-
و3���א

�Vא�ذ�و��?�����6������2
���ن������#�وא���*د�ذ>�א*,�د���������ط�

�..����V��������#��دאد����ذא�א��Vل����3ط��ودא������
���ج����..�د���=� و���و������


�د��#
,ل�؟#�!�

 الدليل اخلامس  

���5	�د�������מ����������������#�א�3Hא��א,	���Bא����Uא���د����ن�א+�����א

������ول�د�/��و���מ���
�Aא;��א.�����6.����+����א�د�و����3מ���������������

��7�����  نة لس������/
����V,��دמ�����..������5
��#�و �3א�������#��دאد�א

���������Vא��
*���3د�א��وא�د���*,��د�و���و�א���Rض�א��������Tن�ز���מ�(א

/���'�� ٦٫٧٧٥٫٣١٢א+����א��ذو5��Aن����Vא�,دמ���ن��,�ط�������


*��3د�����3�Vد����������������0��א*,د�אذ���7د��5ن��,دמ�א�;��<����Oن�ذ

٨٫٥٣٢٫٤٣٤ �������������������Vא��دل�����#�دאد�0��و
/�د���)�/��'�و��و�א

�����ن����ذא�א���3Hא��وא�د�����ذ����א+������א�,��دמ������מ������ ������+Hא

��#/�����;١٣ ��#ط� ١٠ ص( ١٠/٢/٢٠١٦א#�د�א(.��

�

�
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 ثالث املبلغ ال

 .)مليونني وثالثة وسبعون ألف وستمائة جنيه( جنيه ٢٫٠٧٣٫٦٠٠وهو قدره  
ـاني أي بنســب ـارة عــن الدفـعـة المقدمــة مــن ثمــن المـب والـتـي التــزم % ٢٠ة وهــذا المبـلـغ عـب

وهو األمـر الـذي يتأكـد معـه  .. -/-/-بسدادها بمجلس العقد المؤرخ ) المستأنف الحالي(المشتري 

 :سداد هذا المبلغ من خالل الدالئل اآلتية 

 : الدليل األول 
 كمـقـدم ـلـثمن -/-/- أن ـهـذا المبـلـغ ورد بعـقـد البـيـع الـمـؤرخ 

ئع علـي هـذا العقـد بما يعتبـر معـه التوقيـع مـن البـا.. المباني 

وهـو مـا قـد كـان دون ثمـة .. مخالصة نهائية من هـذا المبلـغ 

 . عن المطالبة به ٕواال ما تقاعست الشركةتأخير 

 :الدليل الثاني 
من خالل المذكرة المقدمة من وكيل الشـركة للمسـتأنف ضـدها 

بجلسـة (تجـاري كلـي الجيـزة   لسـنة   األولي في الدعوى رقـم 

بسداد المستأنف الدفعـة .. شركة صراحة أقر وكيل ال) -/-/-

السـالف ذكـره فضـال ) المبلـغ الثـاني(المقدمة من ثمـن األرض 

ممـا يعـد .. عن سداده مقدم ثمن المباني وهـو المبلـغ الحـالي 

ـــك   مــــن الشــــركة بســــداد المقــــدمين إقــــرارا قضــــائيا ملزمــــاذـل

 .المذكورين 

 :الدليل الثالث 
ن تـاريخ تحريـر العقـد أنه علي مدار أكثر من أربعـة سـنوات مـ

بهــذه  لــم يــتم مطالبــة المســتأنف .... حتــى عــام -/-/-فــي 

فإذا لم يكـن األمـر ..  وهو ما يقطع بأنه سددها المبالغ رسميا

 كذلك لما قعدت الشركة عن تلك المطالبة المعدوم سندها 
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 رابعاملبلغ ال

ائتي وستة سبعة مليون ومخسمائة وأربعة ألف وم( جنيه ٧٫٥٠٤٫٢١٦وقدرة  

 )  عشر جنيه
ربـع سـنويا  تم االتفاق علي سداد المستأنف إياها ثمانية أقساطعبارة عن قيمة وهذا المبلغ 

تســعمائة ثمانـيـة وثالـثـون ألــف  ( جنـيـه٩٣٨,٠٢٧قيمــة ـكـل قســط  -/-/- حـتـى -/-/-ـبـدءا مــن 
انهــا وارد بي) علــي بيــاض (وقــد تحــرر عــن هــذه األقســاط ثمــاني شــيكات) وســبعة وعشــرون جنيــه

ـي بنــك.. باألرقــام بالبنــد الثالــث مــن العقــد   – فــرع نــادي الصــيد – كريــدي أجريكــول ومســحوبة عـل
 : سداد هذا المبلغ وذلك علي نحو ما يلي وقد تعددت أيضا دالئل.. الدقي 

 : الدليل األول 

�ن�אN�3"4.5$&د���>�א580�ط��"*>�א+V	(�"�&א�وאN!�د����������
�B��JאL8�$>��=-�وא�����5$z+א�O��	���<	)z�+�<E)ض���!���'�(�(

�������!!/���Y��.!!N���<	)!!z+א�R!!H�(א+!!��א�J�B�!!z+א�'!!fو
��&�L+د<���!&א����������9..�א�م�א$5!.4"���3)!��8�h+ذ�'�(�O�وא+&+

��������������!Y.E�8�Z)!/א�����ون�و8!)!�\�,�!EL+�,�I���J�B�z+א�h�X
�h!!=�+א��!!���!!LH�..�&!!G�R!!d�h�!!z+د�א�!!Sن�و�!!H�7!!#��!!و�

�!!��N!!��6-��!!(<���!!(%�د+�!!N�-!!"��'!!�(�O!!&د�1وאN!!�د���1
�&�وV!fא��!���k!=����h!Cא$5!.4"��3!���)!�د<���������..�א5$!.*

���������������<!L8���R!"�	��!$���%)!���>)!��J�B�!z+�1אV!fאم�&�.Nא
��ض���'�(. 

 :الدليل الثاني 

و+!!���lدل�)�!!'�N!!&אد�א5$!!.4"�3+���1V!!f�<!!Eא580!!�ط�����
�وא$���Uא$��9ذ	!(��1!���ن�א�g.!N�ق��ول�58!{�	!�ن�;���������������

−/−/−��;��f)�و���−/−/−����)!z+����1و�(��7ز)!�7אV!fن��!��<	
�B�5X���J&د����z+א�..��������<!���j�<u0و9אق����&S�G���-"����

G!!=�7)!!���ن�����h!!�Xو��B��X!!>��و��"!!Vא��9و��%��S!!(א,���!!(����
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V!YHא��ن���..�א+)z	��<��R�+א4.5$"���3��1V!f�<!Eא580!�ط����������
����������O!�0���h5E.+א4.5$"�3;�א�<�دل���H��G&ل�)�'���6

��fو�"�<�V+א,<�א)�.�"�

 الدليل الثالث

��R�#��������:�(&!+א�;�W&.=$א�[�Pא�&��A!������%9+5!=>������א+5
�'!!�	�..�<g*!!/+د���)�١٦(;�א�!!N4ن�א5$!!.4"8�3!!&�א!!��-!!=�

�B��Jא+/!!�د9<��=!!-��!!z+א�O!!��	)��<	)!!z�+��!!Y.E��N�&!!L!!&אد�8
�B���J)�אf&!!2�3"4.!!5$��"�!!&א�!!z+�1אV!!��1دאد�!!Nن�א�!!	و

������789�O�وf!���..��א@?)G<������ج�+N�����<=5�����('��&و�9א+.�	
���%V+א�0(�א����¤G9�!.��O�−/−/−bG	LK8�&���4ن��&و�9א+.�	

����<�g.!!5$ط�א�א580!!�O!!��B+�3"4.!!5$אد�א&!!N�'!!�(�O!!�د+
)J�B�z+א�(����������!f)�ن���!	א+.&א)'�وא+���Oن����)�'�א0)

�;��g.5�−/−/−�.�

 امساملبلغ اخل

 ) .ستة مليون واثنني وعشرون ألف ومائتي وعشرة جنيه( جنيه ٦٫٠٢٢٫٢١٠وقدرة 
قـد تـم ضـمهم فيمـا بعـد فـي السـبعة ..  حجـز عـدد عشـرة فـيالت مقدمة عن عباروهذا المبلغ 

بـهـذا المبـلـغ  ذمــة الشــركة للمســتأنف ضــدها األوـلـي بـمـا يؤـكـد انـشـغال.. عشــرة ـفـيال محــل الـتـداعي 

ـه ـي رده أو خصــم قيمـت ـم تعمــل عـل ـي ـل  مــن المبــالغ التــي كانــت مســتحقه علــي المســتأنف بشــأن الـت
ومـن ثـم تكـون الـدالئل علـي سـداد  -/-/-حرر عنهـا العقـد المـؤرخ الفيالت محل النزاع الماثل الم

 :المستأنف لهذه المبلغ كالتالي 

 : الدليل األول 
�����������+����א ���5
��#�
��מ�#��دאد����0ن�א�V�����ن����ذא�א

�����������*�#
���
���5	�د�����و/��A+��������دد#��..��<����و

��������+� �����ل����ن�א+������א���ذ�و�����#��
(מ����ذ�0א

�������و����#�>����د��7/���ول����ع����د�7א���د���������א
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�.�אد��3–

 :الدليل الثاني 
��������������'�������
�ن�א,����ون�و������מ�א,	���.�و�����
��وא

3د��/�*������ن�א+��>��دא��و���.��/���������������7��/��7..�א�,ض��

�����)��*
�2ذ�������0..�א�,ود����א����+و�ن�6מ��Gن�א#
(מ�א


دאول��2
�3��2��
��2وط��)
��.א+�����د�ل����א#

 :الدليل الثالث 
��,د����د�و3ط���و/�زמ�
,�����א;�����������–و���#��ق��
�ل����

#������   ������א���د�و������3מ�����������B
�ق�א3
�����د���א#���

������,������..�א(������6و������)�٢(א��د��)�٣٢(وאذ���7د����

����
���5	��د��#�������+�V�������5��2ذא�א
��#�#��دאد�א

���.א?و

 :الدليل الرابعة 
���ذ������+���Vوא#��
(���2 ���3א��א���و����#��دאد����ذא�א

'�وذ>��ن�;(ل��ذ����د�����2א�,د�����������������������+א

#�������אد�و���3מ����   ������������#��7���א/��ز��/���/
�−/−/−

)�����)�.وא���ق��و����������2אد�و��א�א

 :الدليل اخلامس 
���5
��#�
���5	��د����#��دאد�א��#�������+�����3و����ل�א

������Vא���	���3מوذ..�2ذא�א�>��ن�;(ل�א   ���#��

�وאل���
و�������..�����F����
����2
������*�����א+�����ذא�א

������3�Vد������0..�−/−/−�����5
���#������3�Oط������#���دאد�א 

٦٫٠٢٢٫١٢٠����+���#�����+��#
�A/و���'��/� 

  سادساملبلغ ال

مليـون ومثامنائـة مخسـة وثالثـون ألـف وتسـعمائة (جنيـه ١٫٨٣٥٫٩٠٠ درهوق 

 .)جنيه
 المباعة الفيالت السبعة عشر علي  مبالغ الصيانة المستحقة عبارة عن قيمةوهذا المبلغ 
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ومــن األدلــة ..  بالبنــد الثالــث منــه ٥/٣والثابــت بــالقفرة  -/-/-للمســتأنف بموجــب العقــد المــؤرخ 
 :ما يلي الدامغة علي سداد هذا المبلغ 

 : الدليل األول 

�h�z+א��S�`�1אد&N�e�U��$א�אVf��789ن�����
�H(ع�"!�د%����–א�W�g5$)�'��=�h	�BG)S��%&G)ل��/(�������

�&��.�א+&8'�–א+/

 :الدليل الثاني 

ق���+5!!=>����ن�א+5!!�&�אP!!�]�א$=.!!&�W;�א+!!&)�:�89!!����7
����>)f��+א�-�H�= .Nא�<Gد�א8./�..������<N&�+-������ل�د9א	4X�&8

��U!!��$א�אV!!fאد�&!!N�J6!!&א��!!-��..�א0و9אق�وא5$!!.=&א��!!�
��h+V��9��¥�1א�8(א)G)�X���/)�&=�٣٣ص��٨.�(�

  سابعاملبلغ ال

 ). مليون ومخسمائة ألف جنيه ( جنيه ١٫٥٠٠٫٠٠٠ درهوق 
والتـي قـام بهـا .. وغيـره ٕ أعمـال حفـر واحـالل وقواعـد خراسـانية عبارة عن قيمـةوهذا المبلغ 

ريخ عقـد بـذات تـا( -/-/-ونفـاذا لعقـد المقاولـة المـؤرخ المستأنف تمهيـدا لبنـاء السـبعة عشـر فـيال 
 :وهذا المبلغ ثابت سداده يقينا من خالل األدلة اآلتية ) .. شراء المستأنف لهذه الفيالت

 : الدليل األول 
ــك المحضـــر رقـــم  ــوبر المحـــرر   ح لســـنة  هـــو ذـل أحـــوال أكـت

-/-/-بمعرفة الشركة للمستأنف ضدها األولـي ذاتهـا بتـاريخ 

ة أعمـال والذي ثبت من خالل المعاينة التي أجريت فيه أن ثمـ

ٕحفر واحالل وقواعد وهياكـل خرسـانية وأعمـدة بـأطوال مختلفـة 
 ) أول وثاني(وبجوارهم هياكل خرسانية دورين 

 :الدليل الثاني 
أن الثابت فـي ذات المحضـر المـذكور عاليـه أن وكيـل الشـركة 

للمستأنف ضدها األولـي أقـر صـراحة بـأن قيمـة األعمـال التـي 

 .يون وخمسمائة ألف جنيه قام بها المستأنف ال تزيد عن مل
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  ثامن املبلغ ال

 )مليون ومائه واثنني ألف ومائه ستة ومخسون جنيه( جنيه ١٫١٠٢٫١٥٦وقدرة  
 لصــالح الشــركة للمســتأنف ضــدها أعـمـال ـقـام بـهـا المســتأنف عـبـارة عــن قيمــةوـهـذا المبـلـغ 

 ٕوانما طلبت منه شـفويا..  في ذلك العقد بإتمامها األولي خارج نطاق عقد المقاولة ولم يكن مكلفا
  :والدليل علي ذلك علي النحو التالي.. وقام بتنفيذها بالفعل .. من جانب الشركة المذكورة 

 : الدليل األول 

وא+D���R!!..�ذ+!!�hא5$!!.����א�!!�h!!�X��!!(�9)אE(0!!�ل��
���Jא5$!!!.4"�3!!!H�k!!!8�`�7.!!!X����!!!Y"���!!!Y=��..�;��!!!و��

4.!!5E�+�<	)!!z+א��!!���'!!�(�,�!!=��%)!!����	�!!����f&!!2�3"
�3"4.5E�+�<(��$א�h�.+������>)G����J��H�;و.�

 :دليل الثاني 

����������<!H�B�����.!5��9&���-�E(�-.*/��3"4.5$א�'Y"���E=�6
�����������،���H�)z(�<L�5+���<��Pא�h�X�,א�N��Yم���ل�א+��8�E(0א

�����!!(�<!!S9�Pل�א�!!E(0א�h!!�Xق�و��!!K"��J��..����1V!!fא+*!!
?)Y��7.�"!���!4ن�����و�L(ض�Vfא�א5$.����)�'�א+)z	�e�<א+!�������

��<L�!!5+א�J��אE(0!!�ل�א+!!��8!!�م��Y!!��א��3"4.!!5$/!!*.-��!!�+*
��Y�&!!f�e�)!!z()����!!Y��(�W�!!5�7א�.!!G��!!+ل��)�و�!!E(0א��!!��

��������������R!*�BX��!+و+!>�وא�ق�)�!&�א$��!K"��!(�<S9�Pא�%)�א0
�!!-�١,١٠٢,١٥٦א$��!!�Uא+!!(א��fو8!!&��19=S�)ن���!!�وא6!!&���

�������-!�=S5!�ن�Tو�<.N�-t��3و�+��F=#وא�-t�و��(����!���!fو��&!LG
����<	)!z+א�����G)��9א��������8(אV!��-.*!/��3"4.!5$ق�א��g.!N���

�.א$���+�U�E(��,�ل���9ج�"K�ق�א$��و+>�

 :دليل الثالث 

ق��+5!!!=>���ن�א+5!!!�&�אP!!!�]�א$=.!!!&�W;�א+!!!&)�:�89!!!�7
�>)f�!!�+א�Z�= .!!Nא�<Gد�ق�א5$!!.4"�3..�א8./!!��g.!!N���k!!K8
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������������-f�*!C��!Y��-!*��BX�eل��E(��<E�8�OD��%V+א�U��$א�אVf
�.���א+)z	f&2�3"4.5E�+�<��א0و+'�

 :دليل الرابع 

�����O!!L*+���3"4.!!5E�+�Jد&!!N��f&!!2�3"4.!!5E�+�<	)!!z+ن�א�
����19&!!8�U!!��$א�אV!!f��!!��,?!!S٨٧٥��-!!�=S�3!!+��)�<!!t���u

�����-�=S�3+ن���L�N5>�وT�(�������<!��64��<	)!z+8(א�9א��&	bG��`
�)	V+�3א"��U��$א�h+א$4.5"�3;�ذ.�

 تاسع املبلغ ال

 ). ثالمثائة ألف جنيه ( جنيه ٠٣٠٠٫٠٠ه دروق 
الفـيالت العشـرة السـابق سـداد أكثـر مـن سـتة مليـون دفعة من حسـاب عبارة عن وهذا المبلغ 

 المسـحوب علـي بنـك كريـدي جريكـول بتـاريخ     وهـذا المبلـغ مسـدد بالشـيك رقـم .. جنيه لحسابها 
ليه السيد الخبير في الـدعوى كما أشار إ.. لسداده بشيك .. وهذا مبلغ ال يحتاج ألدله  .. -/-/-

 ).٣٢ ص ٣بند (ق اقتصادية استئنافية القاهرة   لسنة     رقم 

 عاشراملبلغ ال

 ). مائتي ألف جنيه ( جنيه ٢٠٠٫٠٠٠ درهوق 
 رسـمي صـادر  ومسـدد بإيصـالالمبلـغ السـابع ذات أوصـاف أيضـا ينطبـق عليـهوهذا المبلـغ 
  .)٣٢ ص ٤بند ( الخبير المذكور سلفاوثبت كذلك لدي السيد  -/-/-عن الشركة مؤرخ 

 ادي عشراملبلغ احل

مـائتي ثالثـة ومخسـون ألـف ومائـه اثنـني وتسـعون ( جنيه ٢٥٣٫١٩٢ درهوق 

 ). جنيه
مسدد بإيصـال رسـمي مـن الشـركة  ال يحتاج إلي إثبات أو أدلة حيث أنه وهذا المبلغ أيضا

  .-/-/-المستأنف ضدها األولي مؤرخ 

 ثاني عشراملبلغ ال

 ). مائتي ومخسون ألف جنيه ( جنيه ٢٥٠٫٠٠٠ درهوق 
 بصفته الممثل القانوني لشركة وهذا المبلغ قيمة معدات وآالت وأجهزة ملك للمستأنف 
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وقـد اسـتولت عليهـا الشـركة .. المشـروع حـال عمـل المسـتأنف بـه كانت بموقـع ..  للمقاوالت .....

المحضــر وهـو األـمـر المثـبـت ـفـي .. األرض للمـسـتأنف ضــدها األوـلـي ـحـال اـسـتيالئها عـلـي حـيـازة 

كمــا أورده وأـكـد عـلـي صــحته الســيد الخبـيـر المنـتـدب أمــام ..  أكـتـوبر ٦ إداري   لســنة     رـقـم 

 .ق اقتصادية استئناف القاهرة  لسنة   المحكمة االقتصادية في الدعوى رقم 

 ملا كان ذلك

I.G!��و¢!�,�X!�م��d!���������و�����ل�א+.*/��Oא+5����و�����>�א0د+>��"*>�א+��!�ن����������� 
و!!���!!f��bG	!!&�..�9	!!��א+!!S����ED!!�دG&d�1!!&א�;�א+�L!!&�،�و�N�J�!!�D!!&אد�1	!!����وزG!!�د<�

���������19�#��<H�B+���X)و���G9�Nא�وVH�"و��g�g��&�L+د�א��L"א�..���������<	)!z+א�-!.E(ز��!��lB(�'�(�h+وذ
���Jوא5$!!.=&א�k!!8وא+�א�<!!��و)�!!'�)��l!!B!!��א).=�.!!-��..�אf&!!2�3"4.!!5$���Z�!!��'!!�(א��

���IG��&=N����'+א0و�<S9&+א�<EB�..�FLK+א�,�I�+א�אVfن��K��&	bG�����fو.�
�����6�,�,��א�א

����5/����א?د���وא���א��ن�א,�ط*����#�دאد���������0..�و���#��ق��
�ل����
�#�מ���
��א�

��ل�א��زאع���������������ل��3دמ���د��0د����3ط*����;���7=��������)�وز���د��(���ل��6ن�א�?�ض�وא

5

,�ل�א��א.��و�א���
������و�ل�و

 الدليل األول 

 قد تضمن يف بنده السادس مـا يفيـد عـدم أحقيـة املسـتأنف -/-/-أن العقد املؤرخ 

يف احلصول علي توكيـل يبـيح لـه البيـع لنفسـه وللغـري عـن الفـيالت ) املشرتي(

 .إال بعد سداد كامل الثمن العاجل منه واألجل .. السبعة عشر حمل التداعي 

 -/-/-ريخ وحيث أنه بتا

 ������������������!YX9دא��l!�§�l�!t9�;�<!�D��'!+א0و��f&!2�3"4.5E�+�<	)z+א�J9&��)�&�/�א+5!
......�(�����W&.=$א��YX9دא��l�§��I(و)�&��ج����+5!=>�����א+.�	�!�Oא+)¨!'�א+L!�م�89!�(���������7..../�א+5!

���>)G?@א���#�X�..��������������O!��J�����+�4.5E"�3א+��!�k+=*5!-�و+��!]��z!4ن�§�E)!>�א+*!�G�%V+وא
�.א©�......−/−/−�a9b)�&�א+���kא$

 وإقرار صريح من الشركة ع طوهذا دليل قا
 ��)�(
���5#دد����ل��6ن�א#��و�ن�6מ�מ�
/د�א+����)���ض�و���.(�5ن�א
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و��ل�א�ذ�و�������א
�.W	�	���ن�

و�(�Vf�ª)��7א�א+&+�EB��'�(�O>�א+&S9>�א0و+'�����"Y����X(د�)��-�و���������������..�Vfא���
!!��RE!!/.(وא�-!!YSא�Xذ�.!!-�؟��«^!!G��!!م��&!!�G���3"4.!!5$ل��!!4ن�א��+�)!��!!��[!!�א0�)K!!5+א

���7Bא�����>)C�L+א�<g*/+אد������������)�א&!N�J�!�#��;�-!.+�9ود��	V$א�O�دون�א�+.*���J+'�א+.�	
و���Xא�h!5��-!SאEB���/*X���..����3"4.!5$>�א+&S9>�א0و+'�)��ذ+!�!�����h	���Oא+��ED؟��

�<�V+א,<�א)���fو�O�0���..ن�BX�%V+"�ن�א�0(�א�א+��R*+���&8��<S9ول�د��<EB��-L��.�

 الدليل الثاني 

ـبعض األعمــال اإلنشــائية  ـام ـب ـد ـق ـان ـق ـاألوراق أن املســتأنف ـك ـت ـب ـإن الثاـب ـف

وأنـه ) خارج نطاق عقـد املقاولـة(واخلراسانات لصاحل الشركة املستأنف ضدها األويل 

لفعـل مبلـغ قد استحق مبالغ عن تلك األعمال وأقرت بها الشركة وصـرفت لـه با

 .فإذا كان مستحق هلا أي مبالغ ملا منحت املستأنف املبلغ املصروف له؟.. منها 

 وحيث أن الثابت 

و�#=!!�,�א+.��2!!'��(���ن�א+z!!(	>�אf&!!2�3"4.!!5$��א0و+!!'�8�&!!8��I��;�R!!!!�ن�)!!�م�� 
�!!-��٨٧٥,٠٠٠/!!(8�U!!����Z!!&��19)�وא+=!!?אع���=Y!!��و�!!�Fא5$!!.4"��3=S�)5!!�ن�Tو�<!!t���u

�-و�L�Nن��+=S�3�(�-�+�(��Y�+��9�z$ل�א�E(0א�h�X��(�3"4.5E�+�J��g.5$�1אVf���.�
 وهذا دليل قاطع وإقرار صريح من الشركة للمستأنف ضدها 

 ���������D�E����5���ل�א�6ن�אوא�د��*,د�א����א
#��و���'�W������د�ن�������−/−/−�#دאد�א

+�����/��'�وא�د�����..��������'
�,�

��ون�دא��B�����..�و =������3د�א�
�*���ن�#دאد��#�����

����2؟������� ����+�
'��ن�
>�א?���ل�א�,�
�'�/ز.��ن��#��
�<
���5و���ذ#�ذ�>��ن���ن���!�


�����5ن��د�و��
�'� ذא��������و/�ود���������������������#����,�
�#�..�א��ط,���ن�
,وמ��;�מ�
>�א

����������2�0�ذ�0א+�����ل���'�אدאBن��/
�����

�����5\�אذ���#����2و�א?����א�ذ���7..�����و?ن�א

���5د������������2
#��,���א
�و�����/ز.��ن��#�����+و�ذא�د��ل���3ط������#�دאد���������..��دא���

D�E�
زא�����,د�א����א�"�.א�6ن�"�و���א?;ص�������2..�−/−/−����ل�א

 وبرغم دالله هذه الواقعة .. هذا 

��-�������ن���#��;�..<EB���J(א,<�ذ�>�א����3"4.5$	����u�Oא+*���Jא$��)>��+
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�ول�د�X�<S9�YD¡��(�R�H��،�و��X!(د�)��!-�N!�����و�����!��א�0!(�א+!bG�%V	!&�)!&م��$!�م��������������������������
�Jא0و9אق�����5.=&א�-X�6��`�<S9ول�د��<EB�.�

 الدليل الثالث 

علي سداد املستأنف لكامل الثمن  

فهو يتمثل يف أن الشركة املستأنف ضدها قـد صـرحت للمسـتأنف ببيـع إحـدى 

واستالم الثمن منه والظهور مبظهر املالك ) ...../ ملن يدعي ( له الفيالت اململوكة

والتصرف يف العني تصرف املالك مبا يؤكد سـداد املسـتأنف لكامـل الـثمن وإال مـا 

 .كانت الشركة صرحت له بالبيع وقبض الثمن 

������a9b!$א�&!�L�+��!!�Hو�-!"��_!��"!-�����ª)!!/G..��א$!!^م��!)!��F;�א+.!!&א6−/−/−���'(
�3"4.!!5E�+�k��+�!!�����ED!!+א�O!!��	אد�&!!N�&!!L�����..����k��+�!!���G)!!/.+ن�א��&!!	bG�%V!!+א�0!!(�א

�(&E�+�/.....�..���ED+א�O��B+�3"4.5$5&אد�א��<	)z+א�����G)��98(א��<��D`.�

 ملا كان ذلك 
يضــحي ـظـاهرا ـبـال رـيـب ســداد المســتأنف لكاـمـل اـلـثمن .. وبالبـنـاء عـلـي ـمـا تـقـدم جميـعـه  

 بمـا يتحقـق معـه الـركن الثـاني واألهـم مـن أركـان البيـع ويجعلـه -/-/- الوارد بعقد البيع المـؤرخ

 .صحيح ونافذ ومرتب لكافه أثاره 

 أما وأن خالفت حمكمة الدرجة األويل

��������������!fאد)G���!(�RB!5���O!���/�gو���D¡��Y�6��YK5�Xن�،�و������ع�א0د+>��"*>�א+�
��!!YEB6�J�"و&!!��;�..����<!!EB��!!��'!!+���!!K*X��!!N�H��-8!!�ن�ذ+!!G�h!!&ل�)�!!'��ن��h!!�Xא

��������������&6�'+���YEB¡�9&g=G�����fא+=?אع�و�J�L8م���א�א�$�;��*Nb9�/8א���J)/8א$4.5"�3و
�.א+��Kن�

�
�
�
�
�
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��6�6�,�,��א�א

����������������������D�E��������ن�;�)����,�د�א�����א���
���5	�د�#�
����5ن�א+�����א#��,د�א���6א

−/−/−������
*���3د�ن�،�وذ��>��ن���و;�)����א,����ون�א��ذ�7�,ط�������5ن�א*,��د�+����*��א�

��������������.����
�Iא4ن�،�و�����3
*د�ل�
�א;�ص�א�
دא���
,��#���ن� د;�ل�א��א�ق�?���ن�א

������5
#�
�7(دون��وא�,��א+�وא
;ذ���3א�א���ط(����Hאد��א��)�د���)#���F,�د�����)�א


������5ن�א#��
���ل�������ل������.���#�����א*���ن�و������א��.)�
א��������6מ���������3=#��


'�،�و�و����)������������������2���������ول�د�/��و�מ�
*���'���������Eد��ط�(ن���'�מ�
)طن� ���

����,�.�

  من القانون املدني والتي نصت علي أن ١٤٧حيث نصت املادة 
العـقـــد ـشـــريعة المتعاـقـــدين ـفـــال يـجـــوز نقضــــه و ال 

تعديلـه إال باتـفـاق الـطـرفين أو لألسـباب الـتـي يقررـهـا 

 .القانون 

 ن علي أن  من ذات القانو١٤٨ويف املادة 
 .شتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ايجب تنفيذ العقد طبقا لما  -١

وال يقتصـر العقـد علـي إلـزام المتعاقـد بمـا ورد فـيـه ولكـن يتنـاول أيضـا مـا هـو مـن مســتلزماته  -٢
 .وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام 

 الشأن علي أن وحيث استقرت أحكام النقض وتواترت يف هذا 
أـنـه ال يـجـوز ألـحـد  ـمـن الـقـانون الـمـدني ١٤٧مـفـاد مــا نصــت علـيـه الفـقـرة األوـلـي مــن المــادة  

 فيمتـنـع طرـفـي التعاـقـد أن يســتقل بمـفـردة بنقضــه أو تعديـلـه كـمـا يمتـنـع ذـلـك أيضــا عـلـي القاضــي
 .نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقرها القانون 

 ) ق٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة (
 )٤٤٠ ص ٤٠ ق س ٥٥ لسنة ٩٨٣ الطعن ٩/٢/١٩٨٩جلسة (

 ) ق٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن ٥/٤/١٩٩٠جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
 مــــن الـقـــانون المــــدني أن العـقـــد شــــريعة ١٤٧المـقـــرر وفـقـــا ـلـــنص الفـقـــرة األوـلـــي مــــن المــــادة 

 ومن ثـم  أو لألسباب التي يقررها القـانوننفال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفيالمتعاقدين 

 .ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة 
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 )٥٩ لسنة ٢٣٢٤ الطعن رقم ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة (
 )٤٠١ ص ٤١ ق س ٥٧ لسنة ٤٨٨ الطعن ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة (

 كما قضي أيضا بأن 
 أن العقـد مـن القـانون المـدني ١٤٧مـادة  المقررة وفقـا لـنص الفقـرة األولـي مـن المن األصول 

 فـال يجـوز نقضـه أو تعديلـه إال باتفـاق الطـرفين أو لألسـباب التـي يقررهـا القـانون شريعة المتعاقدين
 .ومن ثم ال يعتد بتعديل استقل به أحد المتعاقدين فيه بإرادته المنفردة

 )ق ٥٩ لسنة ٨٦٢ الطعن رقم ١٧/٢/١٩٩٤جلسة ( 

 وكذلك قضي بأن 
 مـن القـانون المـدني ١٤٨ وعلي مـا تقضـي بـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة – يد نطاق العقدتحد 

ـه – ـه إرادة عاقدـي  ومــا يعتبــر مــن مســتلزماته وفقــا للقــوانين المكملــة والمفســرة مـنـوط بمــا اتجهــت إلـي
 .والعرف والعدالة بحسب األحوال 

 )٥٣ لسنة ٣١٠ ، ٩٩ طعن رقم ٥/٣/١٩٨٤نقض (

 وحيث كان ذلك 

��3��"!!!-�;�א��!!���tא+5!!!���>�و�!!!����!!!-���و�!!� �!!!N��!!!ل���!!���!!!��R!!!��D+��7ن�א�)
�g��و�����−/−/−�ن�)�!&�א+��!�kא$!����a9b..�א5$.=&א�Jא$�&�>����א4.5$"�����3g!��&!�L"8!&�א�

�9�#�����-��(��X�G����OBن���G)5+ذ�وא�وא+=*�<g/+���75.Gאل�?G.�

��7א,��و���+�
زא����א=���5
#���و��Wמ��6و��و��.�א

  من القانون املدني علي أن ٤٥٦حيث نصت املادة 
 أو عـرف ما لم يوجـد اتفـاق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ، يكون الثمن مستحق -١

 .يقضي بغير ذلك 

 فـي المكـان الـذي يوجـد فيـه وجب الوفاء به مستحقا وقت تسليم المبيع ، فإذا لم يكن الثمن -٢
  .وقت استحقاق الثمنموطن المشتري 

 ومن خالل النص املار ذكره .. ومن ثم 

 ����������%�!z$א��X�!(�'!�(ع�)z$א��f��+���+א�<�����m.G�f(א��ن���7fא�+.?א���Jא+��"�"
�..�����k��ن���-���uא$���k;�א+�L&�א$!��a9b..�و6�_���5��R�#�&8������N��f�..&אد���uא$�
�-��X(�G���G٢٦&��9!�)��9ض�و���"'�(−/−/−=Sن�������..�&8�F6�;�'�(��=��G�R�#�
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 وبإجراء املقاصة فيما بني الثمن املستحق.. هذا 

  للشركة للمستأنف ضدها األويل 

 وبني املبالغ املسددة إليها من املستأنف 
المبالغ المسددة مـن األخيـر تفـي وتغطـي الـثمن الـوارد بالعقـد متقـدم الـذكر يتضح وبجالء أن  

 .وزيادة .. 

 ملا كان ذلك 
ـاذا لصــحيح .. المســتأنف بالتزاماتــه وـبـرغم وفــاء  القــانون الــذي يســتوجب أن يكــون العقــد نـف

افقـــة إال بموالمـبــرم بـــين الطـــرفين هـــو شـــريعة المتعاقـــدين بمـــا ال يجـــوز تعديلـــه أو إلغائـــه أو فســـخه 

 .الطرفين 

  إال أن الشركة للمستأنف ضدها األويل قد خالفت ذلك متاما

 ليس خمالفة واحده بل أكثر من ذلك علي حنو ما يلي 

 املخالفة األويل 

و���ل�א��א��ق� ���א�?�ض�وאو��دא�����ل�������������������������
���5	�د�#�
زאמ�א+�����א�دמ�א

��2א/#�מ������);Gو�����,ط����
���;'�،�و�I
�
��������5א�زאع��#���ق��*�'����������2

زא���


���E����������5د��ن������#���מ��)*��ل�א�<������،�و���Wמ�ذ��,
�
زא��
��'�אא=�
����ع����ن��دא.�א

���Uא,��ون������מ�אط*�ن�;��.א

  من التقنني املدني علي أن١٦١فقد نصت املنادة 
ـا ـة مســتحقة الوـف ء ، ـفـي العـقـود الملزمــة للجــانبين إذا كاـنـت االلتزامــات المتقابـل

جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنـع عـن تنفيـذ التزامـه إذا لـم يقـم المتعاقـد األخـر 

 .بتنفيذ ما التزم به 

 تواترت أحكام النقض علي أن ويف هذا الشأن 
علــي أن األصــل فــي  مــدني يــدل ١٦١المــادة أن مــؤدي نــص فــي قضــاء الــنقض المقــرر  

أو عـلـي وـجـه التـبـادل المتقابـلـة الناشـئة لتزاـمـات العقـود الملزـمـة للـجـانبين تعاصــر وارتـبـاط تنفيـذ اال
ممــا يجيــز لكــل مــن اللتــزام األخــر يعــد ســببا كــل مــن المتعاقــدين ، باعتبــار أن التــزام القصــاص 
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العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم المتعاقد األخـر بتنفيـذ االلتـزام المقابـل ، وهـو 

ـفـي تنفـيـذ االلتزامــات مــع اـلـة اســتمرار التعاصــر الزمـنـي امتـنـاع مشــروع ـعـن الوـفـاء يـهـدف إـلـي كف
 .مراعاة حسن النية

 )١٧/١٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٢٨٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��!!��א+�!!�"�ن�א$!!&"'�+�L.E�8!!&�;�א+�L!!�د�א$&"�!!>�א$�?�!!>������١٦١��+!!�Rא$!!�د<�� 
������������&8�L.$�7א�Gא+.?א�-��ذ����V�*=X��(�k=.;��ن�����6�،�F�"�m�+����،�-!א+.?م������V��א0�(��.=*

�F�"�m�+�<�?�$د�א��L+ق�א�K"�;�l��6;�א�������f��א�א����Vfو.�
 )١٤/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٨٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحتـى اآلن لـم تقـم بتنفيـذ مـا التزمـت بـه وبحـق أن الشـركة المسـتأنف ضـدها وكان الثابـت  

الـتـي ورغــم كاـفـة المســاعي الودـيـة .. رض المباعــة للمســتأنف ـلـألـمـن توصــيل للمراـفـق األساســية 
فبــدال مــن االعتــراف بالخطــأ .. واســتمرت فــي غيهــا عنتهــا  المــذكور إال أنهــا أصــرت علــي بــذلها

راحت الشركة المستأنف ضدها األولي تدعي علي المستأنف .. واالعتذار عنه والعمل علي إزالتـه 

 !.بالتزاماته ؟أنه هو من أخل ) بالمخالفة للحقيقة(

 وحيث انه مع الفرض اجلديل .. هذا 

 �������3"4.5E�+��5=Gو���)	VGد����ل��S���..������J�ع�)���دא,�א+.?א��ن��..��و�א�.=�BG�-"�H
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املخالفة الثانية  
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  تضمن التصريح ببناء ما يلي قد   لسنة   فإن الرتخيص رقم 
 وعدد ٢١عدد +  فيال مكون من بدروم وأرضي وأول ٦٢ فيال ، وعدد ٣٦عدد " 
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 .  متصل مكون من أرضي وأول وثان٣٥ وعدد ٣٩

  التصريح ببناء ما يلي ٢٠١٢ لسنة ١٤ حني تضمن الرتخيص املعدل رقم يف

����789�����ن�אE(0�ل�	�+.�+'�����+�OG&LX���<=5א+������/����J،�)&د��)�٨()&د��[�+H
���J،�و)!&د���)�٤(!H)د���)�٣٨&!(�،�J��!H)د���)�١٠٤&!(�،���!H)د���)�٩&!(�،�J��!H)١٦�(

���،�)&د����H)د��)�٢٤&(�،���H)"'�)�٢٩�ن�����29'�و�ول�و#�B��7YL����و�H�[�،�]
�����Bن����א29'�و�ول�،�)&د�)�٣٧()&د��H)د���)�٨&!(�،�J��!H)د���)�٨&!(�،�J��!H

���،�)&د����)�١٥(H)+_���������)�١٥�"'�و#�ن�����29'�و�ول�و#�B��7YL����و�H�+��Z)!�
��)�٣١٥(�����KN�+'�)&د�H.�[�

 وبال شك وللوهلة األويل 
فكيـف كـان للمسـتأنف بصـفته الترخيص األول والثـاني يتضح مدي االختالف الشاسع بين  

يـكـون  لســنة  ـفـي البـنـاء عـلـي الـتـرخيص ـلـو اســتمر الســيما واـنـه ! أن يســتمر ـفـي أعـمـال البـنـاء ؟

  .ويتحمل مسئولية ذلك مدنيا وجنائيا  لسنة  مخالفا للترخيص 

 السيما وأن الثابت 

 ���������f9&84.5"��3/*.-�وE�+�<(��$6>�א�א5$�Jوא$*!�ض��ن�������١١٨٧٩ن�ذא�k!�)���!��
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�!/*.-�E(��;�)E.5G�ل�א+�=�,�؟	�ن�א4.5$"��3

 ليس هذا فحسب 
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���،�و)!!&د�)�١٧(و)!!&د�!!H)د�)�٣٧&!!(�،���!!H)د�)�١(،�و)!!&د�)�١&!!(�،����!!H)٢�(�،���!!H
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���J،�و)&د����)�٤(،�)&د���)�٢()&د��H)"'������)�٤٦�ن�����29'�و�ول�و#�B��7YL�]�،�و�

�>�)�٣٨٢(����+'�)&د�=BN���H.�

 خيتلف متاما وكليا وهذا بال شك 
ـي المســتأنف بصــفته القيــام بتنفيــذ بمــا يســتحيل.. عــن الترخيصــين الســابقين عليــه    عـل

 عليهــا المســتأنف بوصــفه المالــك أعمــال المقاولــة التــي لــم تتضــمن تلــك التعــديالت ولــم يوافــق

 .للفيالت التي سيقوم ببنائها 

 ملا كان ذلك 

 ���������J�H)!/.+وא�Jא,א)!Sوא��Jא+�(א9א����V�.X�'+א0و��f&2�3"4.5$א�<	)z+א�R"�	و
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املخالفة الثالثة  
�����������������
���5	�د���א?و�#���ق�א+�����א�����
��6�����������,�د��א/
���ع�������وذ��..�و�<

��F�����
�س� دא����/�-/-/-�'��،� −/−/−�#����F,��د�א������א����D�E)���(�#���د�(�و���������3ن�;(

����D�E��,�,�����������..����	����-/-/- و�ذא��#��F,د�א�,�و��א��وذ>���د��.���طل�و��#�ل�و�;��

������'

زא�����5מ��و����
#��و�א35������6وאل�و���ل�א+��������������.��5ن�א���א��'��<�وذ

������3מ����������
���2��������	��א�و��و�א�د�ل�א���ط�����ن��������..�����وאل���
�و��������   لسـنة �������א

���5
#�
/�ج��'����א��)#��2وאذ�7=��/وز�א=��
���5	د���א?و#��./���Aא+����א

 انوالسؤال ه

 !.����h�X�'fא�+.?א���Jא+����Y��Z�G��א$4.5"�3؟ −

+z!!(	>�אf&!!2�3"4.!!5$��א0و+!!'�6�!!�ل�V!!fא���و�!!��f!!'�א�S!!(א,א�Jא+!!��א�!!YXV��א� −
 !.א���ل�א$?)�م��Y.�"��وא$=4.5E�+�W�5"��3؟
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�!�ن�אB��O!LH�<!ED��3"4.!5$!��א).�!���19�!�ل����������������������� −X��'!�(�<!+א+&א�Jא5$!.=&א�'!f���
 !.���+.?א���J؟

و�!!��f!!'�א�S!!(א,א�Jא+!!��א�!!YXV��א+z!!(	>�אf&!!2�3"4.!!5$��א0و+!!'�+*V!!f�¤!!5א����� −
�!א+.L�8&؟

 سئلة أنفة الذكر هي أسئلة سلبية اإلجابة لعل مجيع األ
 مـــع قامـــت بفســـخ تعاقـــدها.. حيـــث أن الشـــركة المـــذكورة .. ولـــن تجـــد مجيبـــا أو جوابـــا 

الــذي  واضــح يتعــارض مــع القــانون عــن ســوء نيــة الباطلــة التــي تــنم بإرادتهــا المنفــردةالمســتأنف 

العقـد المبـرم بـين الطـرفين وعـدم المسـاس بتـوافر حسـن النيـة ) علي نحو ما سلف بيانه (يستوجب

 .إال بمعرفة الطرفين معا أو لألسباب التي يقررها القانون 
����5���2א
;�ذ��6ل��ذא�א,�א�
#�+����א�U�����3ون��=�O����و


�;�ص�����������2�����5
#�=#����و�ن�א�����6ن�
*د�ل�א+����א


�;�ص�א�*دل��3מ�  لسنة ���א���.��3מ��نة س  ل�وא#
�دא����א


*��3د�������������������3د�
�מ��*�د���3ل���ن�;�#����+���+��2א���ن�
�����Fא

��5
#���دد����2�H.�א�,�و���و�,��������������)-/-/- (א��و����Oن�א�د��א

������א?�����א��ذ���E��7د��ن�
*��د�ل���"���O)��6#���وא�"��ذ>�א*,��د�

�������������������,

�)��ذ�
�;�ص�3د�
מ�������
������د��א��������Eد����..�א


زא��
��2و�ط(ن�����������+��3�7א����د3�7د����د�������������2 ;(ل�א

�ذא�א�دد�����.�

املخالفة الرابعة  
�������(�;���א��##�=���

و������3..�א#������
���5	��د���א?و��#���א+������אR
א#��

����������������2�#�#������.����
���,وמ���
�א;�ص�א�^/�(�
*د���2א�A�#ل���*
����5ن�א#�א

�..������������ض�א�+�وع�و����א��.)�

����5ن�א�دو�� ����������2;�����7ل������������6מ�������3=##

�'
�.و��*
'��ن�א#
(מ�_=
'�و�*دא

����<!!Gא+*(د�Jذ�א+�!!(א9א�وא�!!�J�!!+.?א���4ن�א��!!�ل��!!���!!=��G�k!!K�G�%V!!+א�0!!(�א��!!fو
���..�א$��+*>�+��L&�وא+��"�ن�S�;�R��d�9����'f�"��א+z(	>�אf&2�3"4.5$��א0و+!'��������������

������<S9ول�د��<EB���YLو���Y"�)�N"�ن��������و����و�א+�!��Jو�א5$!.=&א��k8و��"5!�>����!�)�=&����א+�א�
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�!��وj!�+�3+��!�"�ن�������L��7B6��f�3"4.5$�7אB4ن�א���kK�G����3"4.5E�+א�א���ل�Vf
�-+�&=Nس�و���N����O��و��..�-t��+���S�.5G��`.�

�,�,��א�א�*���א

��������������D�E��
�)��ذ��,�د�א�,�و���א�'���
���5
�#>��5ن�#���Aدמ�א#
#��−/−/−��ن�א


���5	��د���א*�א3���ل�وא�وא�����������'�������#����2..����و�و	����א+������א���د.א����ن�
*��د�

����������������������������
�א;�ص�א����.�א�ذ�7
�מ���د.�א*��ل������#�#�'�،�و
�מ�+��א.�אو��دא����^/�(�א

�����
������5ن�א��د;ول�،�و���و=� ��#����2����א��?�ض�و��*����2B)�
�#�#��'�،�و����و�א���#��


�)�ذ��	����������אز�מ��ذ�����ن��دמ�א)��������������;
�����5ن�������א)��(��א#���Wמ��ن�א

�'�������و�א	���אذ�A����7א+�����ن�/�א.��دמ�א���.�؟؟�..��'�+;����وא����.�

 بداية 
ـي أن التزامــات المســتأنف بصــفته   فــي عقــد ) .....ممــثال لشــركة (تجــدر اإلشــارة مــرارا إـل

ـة المــؤرخ  ـاء عــدد  .. -/-/-المقاوـل ـي ذات المســتأنف .. فــيال ) ١٧(هــي بـن المباعــة بالفعــل إـل

 .بمعني أن المستأنف بصفته يبني الفيالت لصالحه بشخصه .. شخصه 

�!!E(��V!!�ل�������..�و�!!��#!!���7*=X�;��3"4.!!5$9ع�وא+�!!�ل��!!4ن���!!�ل�אV!!.+ز�א�!!���!!H
V!f�9)!2�%4!Hא����..�2��&8(���+z(	>�אf&2�3"4.5$��)�)�'�H(ض��=g/��9�B>�ذ+���h(א$��و+>

����Y��(�k8و�%V+א$4.5"�3و6!&��1א��H!�ذא��..�و)�'�)Yt�E��؟؟��ذא�	�"E(��R�ل�א$��و+>��
��Hن�א$I(و�9א0و�BG�&6ن�א�z��3"4.5$/-�)��*(ض��g>�ذ+4X�¯&6)h�]�;�א�®�ز�

  مدني التي تنص علي أن ٣٧٠وذلك عمال باملادة 
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمـدين بالنسـبة إلـي ديـن 

 . هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة واحد ، انقضي

�����h+,�)�'�ذ�+�=�و��..�������'L8"�"'�وא+!�א��9א+5!=&�א+�!�!�Y"א�hz�+���§ع�&G����`��I.G
��������������������k!8א+�א���g!و�ن���،���f&!2�3"4.!5$א�<	)!z+א)�7א?!��<!H�B+و�FLK+�7אBg�+�%&=.5$وא

����%V!!+א5$!.4"�3א��!!�����;��ن�א+)!!z	d�<!�ول�א+!!.����.!!G�:�(&!+د�;�א&!!(�%�!!Cא
��א�0!!�'�89!!���7)�١٧(����وH!!��א!!5$�6��Jوא0و�!!��Zא+!!�א9د<�;�א+��!!!!H���<=!!5+����!!.6

���)�٢٣(G.5=�����אN.��ل�ذא�Jא$5�6>�;��=�,�)&د����H�..����J�E�E!/Xو�J���!N9و�Z�!4و��
��<*�.j�..א+=!?אع������������������;��!YXא+!���و9د�O!���kא$?א)�7وא�0����R��.�ن�א������Y=ن���	��EH
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��O#�$א..�����������O!���3"4.!5$4ن�א!��<!E(زא�<!S9ول�د��<!EB��-!tو9א�R8�!5"א�%V!+א�)א�0��fو�
�.��+.?א��4z��-Xن�)�&�א$��و+>����א��)2�z+(	>�אf&2�3"4.5$��א0و+'�

 والسؤال هنا 
ما هو الضرر الذي وقع علي الشركة من جراء عدم قيام المستأنف بصفته ببناء الفـيالت  

 !.المملوكة له بشخصه ؟

 �X��א+=!?אع�������������و��J�L8وא���g/��<S9ول�د��<EBم���ن�)&م��$���I.Gم�&��..���Y!�LS
�!!��..�K��&!!�.LX!!��4!!4ن�)�!!&�א$��و+!!>��'!!�(��!!/=G	�E(��<!!H!!�ل�א$z!!(وع��Lد���א�א).�!!V!!fو

���<���g�+�3+�jو�..�������a9b!$و+>�א�د��������−/−/−�ذ��ن�)�&�א$�&!(�}!�H��!¬�)١٧�(����<!(������!H
�-/�z��3"4.5E�+�..ن��K���kK�G�����fو�<�L8א+�א�W��N0�19;�א�/�+�FLK+�7אBא�.�

 هذا كله من ناحية
��7���;�������
زא��
��'�������,��د���..�و���ن���
'��;��ل���(�������5
��#����Gن�א,��ول����5ن�א

���.��מ���	���ن��دמ��2מ�وא3*���א�زאع�و�دמ�א��ط���5و�א3'�..�א�,�و

 التي تؤكد أوال  

��!!S)Gل��!!E(0ل�א�EB.!!Nא��!!(8!!�3א5$!!.4"�3�Xא$5!!.4"���3!!4ن��<	)!!z+م�א�!!�8�'!!+��k
��א+�=!�,�א+!���������..�و�*��OBz�S°�،�و��]�)�����7אf&2�..��������3"4.5$��א0و+'�����.X�OG&!L!(א�

��89!!�7(	!!�ن�fV!!*=G��א5$!!.4"�3����!!(�78)���+5!!=>���א+��!!����(وذ+!!��h!!4ن�אX�J9&!!/.N!!(א�
��א�������–��N�&L!=>�و5T!>�אY!C(��!����!(אم�)�!&�א$��و+!>�����������������–)����+5=>���@&G!&���و�!���h!Cא+��!

�����<��E�X-�)!!��א�0!!�E!!/Xو�-X���!!N9�R!!*�.�ل�����..�א�!!E(0א�OEB.!!5G5!!.4"��3ن�E�+�3!!�BH
��א$=*V<�8&�א+���R؟��!.وא+�א�

 كما تؤكد ثانيا  

��א;�ص�����������
��א;�ص���5ن�א#
��د���א�O��5ن�א+������د��وא#
��د���
*�د�(��6

�������������2#��������3מ���

���2ن�#��,�����

��א;
)���#و��
��2و��ل��*'���������..��א
����א#


���5א#
���ل�א?���ل�#��.א

 وكذا يتأكد ثالثا  

�����א+�ل��,ط��;

�������وא�#و����א/د�د��מ���ل�א;
)�����..��ن�א
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�������#�
�����..�א���B��*���#���������2Bوض�������(��������3ل����ن��..�����)�(�א�����
��#����
��

�����������،�����(

��،�����א;
)�����א=����B��*وא�د���������,
و/���Aא��
'����א=#�#���وא#���


���5א#
���ل�א?���ل�..�#���ل��*'����א
�.و�و���	�����א#

 وأيضا يتأكد رابعا
������������'��;+����5
�#�>�א����������������ون��
*��3د������..��ن�א)�(��א�)�وض�
�)�ذ

١٧(����دد����(����������������,
�������
���B��*�#����0�����6מ���
מ� /�����..���(��(�����2
,�מ����

�����3ل�و
�������و�#و����מ���
מ�א+��א.������#�#���2؟؟�����������������#������)�(�و��!!����.�א�

�������������
���5	�د�#��>�א+�����א���)�(�מ����ن�����>���������ن�
�)��ذ��������������������..������א�

����5+;��'�������!!�
��AWو
��د���
#�>�א���������������..�و ������#�
;)��ض�����א�������,��ل�א


R�������א�#وמ�و���
��������وא���ن����������..�א
و����3ن�א#�
���ل�א?����ل����ن�אط��*��א

���
���5	د#��.�ض�א;(�����א+����א

 إال أن املؤكد خامسا   

�����������������,�!I��+�-!t�@و�O!EL+א��!(�38א4.5$"�3�X�R��.Nא��f&2�3"4.5$א�<	)z+ن�א��..
��,�)�'�א90ض�����.N����R��8و�..������Y�+��%)���>)��Z�+&+א4.5$"����3א�RL=و������-!.L=و��O!���

`!!��bG	!!&��ن�+�)!!z	��<�!!G���J�!!(%��!!�+�3א+�L!!�د���!��!!��א+.�O!!/g)�!!'��L&אX!!-�و\�X!!-�؟�
�.وא+��"�ن�

�����������'�و������
����5ن�����.�א)��(��א#�
�د;ل���..��Gذא�
و��3א
���ذא��

������������������5
�#�������(>�א��.)�

�����2ذ>�؟؟� =�א=#�א+����؟؟�و�����

,��ون�؟؟��(�;�������W.�

يتجـلـى ـظـاهرا أن جمـلـه ـمـا حصــلته محكـمـة أول درـجـة بشــأن عـقـد .. ـمـا تـقـدم جميـعـه وم 

المقاولة يخـالف الواقـع والقـانون بمـا تأكـد مـن خـالل جملـة النقـاط المتقـدم ذكرهـا والمؤكـدة علـي 

بما يعيب حكمهـا .. عدم فهم محكمة الدرجة األولي للنزاع في بحث أوجه دفاع ودفوع المستأنف 

ر ـفـي األســباب الواقعـيـة ، وـفـي اـلـرد عـلـي أوـجـه دـفـاع ـلـم ينـفـك المســتأنف ـعـن ـبـالبطالن للقصــو

 .بما يجعله جديرا باإللغاء .. التمسك بها 
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��#��;�,�,��א�א

�������������,
���5
�#>����מ���������ول�د�/�����ط���ن�/و������و/�ز�������ط(ن�
#��ن�א


�Aא;��א.�א��ودع�����א�د�و����3מ������������������#���������7���א���/
�מ����..�/��ز�����<�و����ذ

���ذ�0א�ط����ن�������������2و��מ�
���د�������������2�����^����ن���������2��������
��و�د�
��>�א

���)����2
*
�����2..�ط�
,�����א�*������A..��و������2ط��� ��د=
;ذ��ن���ذא�א
�<و��Wמ�ذ

,	�����2Bא��ط��ل��'������מ�و�/*��'�/��د��א��..�#���دא�و�����ز����طو���و�������*����Aذ��>�א

�.�RH��.�

  اإلشارة بداءة جتدر

 �<!!5�¢�-!!"��'!!+�−/−/−��<!!L�90و:�א�(&!!+�7א!!Iא9א��)!!8�<!!S9ول�د��<!!EB��JV!!א��
����Y�����<+א$.&אو)����F�)��א$5!.4"�3وא+z!(	>�אf&!2�3"4.!5$��א0و+!'������–��Fא�FE/Pא��0

��7�L��EB6��وא6&א������Y�H�9&/�+�..�����<5�@�O�S4.+א�J9)8�7#−/−/−�����<!���.Pא�Jא)	VE�+��..
V!!Yو��O!!L*+�م�א$5!!.4"��3و�&!!�X�<!!5�@�1א)-!!=(�O!!�	���(��،�J5��±!!.=&אH6!!�א�'"�!!uد�&!!(

������!��-!"�B��-(�H&��>)	Vو:��������)�٨٨(و��ع�א5$!.4"�3;�א+!&)�!Hع�ود�!Hد�-!Sو��<���!C�<!89و
��������Y�H�<�&�$29>�א�L+א�J���K+א�k��-��1Vfא$!V	(<��������..�אL�90>�و��(�R�E.Cא�����E2و���

����)�'�G)�X(�אP^<�;�א+&)�:�������..��LX)א<��EI$�(���7!89�������<=!5+������������>?!�..��A!��%9	�!'�א@
���Wא@�G)f!>�א+!��X=!�ل��!��V!fא�א+.�(G!(�وG&!S�-!�LA(א�����������L+وא��(�K$و�����2��+-�א�

����W����..�'�G��*.+��J)=-�و��(א6-�L+א�h�Xو���:�

 العيب األول 
������������,��ون�،�و��(�;����<
*,���A*د���*����;����ن�وذ�ل��ذא�א�����,
���מ��א

��#
�2�د�7א��د���/
,����و�/*'�/د��א���Hط�א�X−/−/−א�.�و�و�א?���אذ�7��طل�א

 نصها بأنه ..  من قانون اإلثبات ١٣٥فقد استهلت املادة .. بداية 

����W&!=��7!Bdن���,�I.8א��&=(�<EBgE�+وא6!&��و����[�!�
<#�#��YEB6ق��K=��;�)	VXو����ن���...........�

  أيضا ما يلي ١٣٦ة كما ورد باملاد

��9�!!���!!^א,��!!�]�،��و�#�#!!>�ذא�אX*!!��אP/!!�م�)�!!'�א�.
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��7Y8�*Xא�<EB����J)8א

  إيل أن ١٥٠وأشارت أيضا املادة 
 فلكـل مـنهم أن يقـدم فإن كـان الخبـراء ثالثـة..................  أن يقدم بتقرير علي الخبير 

 .الخ ............................ 

 ملا كان ذلك
 أن المـشـرع أوـجـب وبجــالء تـاميتضــح  .. جملـة النصــوص القانونـيـة أنفـة البـيـانوـمـن ـخـالل  

.. عـلـي حســب جسـامة القضــية وتشــعب موضــوعها .. أن ـيـتم انـتـداب خبـيـر واـحـد أو ثالـثـة خـبـراء 
فـإن بـل علـي العكـس لـيس أن يتـولى كـل مـنهم جـزء مـن القضـية والحكمة من انتداب ثالثـة خبـراء 

الخـبـراء الثالـثـة أن يشــتركوا ـفـي كــل المناقشــات وأن يشــتركوا ـفـي إعــداد التقرـيـر المشــرع يوجــب عـلـي 
 .مجتمعين 

 مما يؤكد أن احلكمة من تعددهم بثالثة خرباء أنه 

��6!!&:�وBG��!!YS!!�ن��#�7!!YL��S)!!G�_!!+..�;�6�+!!>�א�!!.���G[�!!��Z;�א+!!(�%�
����g.G!!���ذא��eو�h!!C���)!!����!!f..�و�!!��#!!�7א�".!!Y�LE.§�<!!=m�+�%�9�'!!+��,!!>���..�א+=�!!(�

�}�H��G[���Wא".&א.�

 فاملقرر يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ـة ١٣٥مـفـاد ـنـص المــادة   مــن ـقـانون اإلجــراءات أـنـه إذا انـتـدبت المحكمــة ثالـث

خبراء وجـب أن يشـتركوا جميعـا فـي األعمـال التـي تقتضـيها المأموريـة المعهـود 

ن اـلـرأي ، ـفـإذا ثـبـت أنـهـم ـلـم إـلـيهم بـهـا وأن يشــتركوا أيضــا ـفـي المداوـلـة وتـكـوي

يشتركوا معا في تلك األعمال أو في المداولة وتكوين الرأي كان التقرير بـاطال ، 

ذلك أن ندب المحكمة ثالثة خبراء ينم بذاته عن أن المسالة التـي رأت أنهـا فـي 

ـرا واحــدا ومــا كاـنـت   ـرة ال يكـفـي فيهــا خبـي ـي االســتعانة فيهــا بأهــل الخـب حاجــه إـل

  . سالف الذكر١٣٥ تندب خبيرين فقط طبقا لمفهوم المادة لتستطيع أـن
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٠٦الطعن رقم (

 ومن صريح اجلملة األخرية 
�=��/�وز����(�������Uא,���ون�وא���د��������  '�5��U	
��'� ���+���١٣٥ن���מ�א�,ض�א

;�د�دא�א�
دא�A;����ن��,ط����+�����5و����א
����6Hن�..���א.��ن���3ون�א��A/�ل���
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���	,�.��ون�;����وא�د��و�6(6���#�A/#����א

 وحيث كان ما تقدم 

 ����������R*+���&8�)	V+א�<*"��<�t�I�+وא�<���7א+��"�"f�*$ن���>�א�H�..����%&!�YE.+�7אB��!H
����ن����6&¯��ن�����..��&��9�".&א�W��]�وא6&�،�وא+��"�ن��G(�9א".&א�W��]�وא6&��و�#�#>�������������

��[���Wא".&א�e�%&�YE.+�7אBg�+ن�و�"���+�<*+��$����G�..�����)!G)�.��9&!g=G�%V!+א�0!(�א��fو
�������������������-!��(�O!G�L.+و)!&م�א�-!=(�J�!*.+�+��!S�$ن�א�K�!+6!&�א�'+��>^Pن��!���������..א�!	��!���!fو

�<S9ول�د��<EB��'�(��Sא+�א�..�OL*X����Y"����.�

 العيب الثاني  
���������������,

*,��Aא�א�ن�����ل�א�����;א;�����א��ودع�����א�د�و���������
��3ض�
,����א

#�����...�3מ���...��������������,�������3מ�������..��ق�א3
���د���א#�
����Bא�����7...�#�������...א�,��د�����/
�

��א/�ز���.�

�X�-!!"���!!I.G!!&م�+L&א+!!>�א���..�<!!EB�N!!.�(א,�א5$!!.=&א�Jא$�&�!!>��!!��א5$!!.4"��3
����<Gد�א�8./!!�<!!EB��ق�א8./!!�دG>�...>��+5!!=...;�א+!!&)�:�G)�X�>9�!!/��..��7!!89!!(��!!^א,�א

�>)f��+א�Z�= .Nא�..�-�=Sن�������G)z(����W)�G��$�3"4.5$אد�א&N�&	��%V+א.�

 ومع عدم التسليم مبا جاء بذلك التقرير .. هذا 

 .املشار إليه ورغم االعرتاض عليه 

 ��������������<=f(�א$�دع����3א+&)�:�א+(אG)�.+א�Fو��-=���W9�I.+و¢�,��&%�א��I.G�-"����
���Vf�Oא�א+(�L.)��²8�=.+א�h+وذ�W9�I.+א�אVf�<+زא���S�.5Gن��	�%V+א�0(�א��fو.�

 العيب الثالث 
����5
��#�
�دא��وא���ذ��א��و�و/��'�)�...../�א#���د(���3מ�א��#�
,��د�מ�א*د���د����ن�א�

��+�����−/−/−�،�−/−/−�אد��ع�،������3מ��
و/�'� �ذא��ن� ���א#��د�א;��������E;�ن���������������

�מ��#�
ط������������'����� ���2�
���5	�د���،�و�ن������������ �#�א��د�������ذ�����3د�����ن�א+�����א


�دא��א/د��د��������د�ض�����و�د���2ذ�0א��ذ����و���د�و����و��������������������#�د�'��ن�א�..��A�وط

�7�;�������+3���
)���(�#�د�����
,دמ�/��*'�..� ��د��אد�و���. =��ن�א;����א

  من أن السيدين اخلبريين غموذلك علي الر
 بختام حسبما هو ثابت  ....) ٦(شهر يونيو التقرير إال في أواخر من إعداد لم ينتهيا  
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 كاملـة إعـادة بأربعـة أشـهرطلـب قبـل ذلـك .. ) ...../ السيد (وكان المستأنف .. النهائيـة النتيجة 
للرد علي مذكرة الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي بمسـتندات مـن شـأنها إهـدار الدعوى للمناقشة  

ـة االســتماع للمســتأنفة .. ركة مــزاعم هــذه الشــ ورغــم اتســاع الوقــت وأنــه كــان مــن حســن العداـل

ٕعن هذين اإلنذارين ولم يشـيرا إليهمـا والـي إال أن السيدين الخبيرين التفتا تماما .. وتحقيق دفاعه 
 .ما ورد في كال منهما من حقائق 

 ليس هذا فحسب 

 ���G[�!!Pא��G&��+G&L!!&��!!��א5$!!.=&א��O!!��Jن�א$5!!.4"�3	!!�ن��X�&!!8!!&م��+!!'�א+5!!
����!!(�-!!.E�8�&!!G?X��!!��1אد&!!N�'!!�(�<!!L���+א0و9אق�א��!!��&!!G&L+و�و2!!��א)٣٢�(�-!!�=Sن��!!���

)�!'�א+.*/!��Oא0"!��3��"!-�،�و6�!_��ن���!�+'�z�+�..�����������������!u(	>�אf&!2�3"4.5$��א0و+!'�������
�����������a9b!$א�k!��!-�����)�٢٦(���L.G!&:�����−/−/−א+*���Jא+�(�O���)z(�<L�5&�א+�=Sن��!�א�0!(��..���

%V+!>�����������������������א��8��;�<	)!z+א�<!���kK�Gو¡��N&אد�אB+�3"4.!5$���O!א+!��EDو�!��#!�7)!&م���6
�.א+&)�:�א+(אB��<=f�����<H�YX��א$L&و�>�א+5=&�

 رغم ما تقدم 
 التــي ســاقها وتلــك األدلــةعلــي جملــة هــذه المســتندات إال أن الســيدين الخبيــرين قــد التفتــا  

ن األمــر وكــأن المســتأنف لــم يحضــر أمــام وبــا.. أعمــال الخبــرة وأثبتهــا فــي محاضــر المســتأنف 

 .ولم يقدم ثمة مستند ولم يبد دفاع أو دفوع تنال من الدعوى الخبراء 

 يف حني أن الثابت 

�!A�I6�-"�)��7!89....��<=!5+�....��%9(�و�و5�+��2�&��Gא���G[�P��G=�ل����א+&)�:�����������
>?!!��L!!-�)�	�!!'�א@��h!!+)!!��ذ��א+.*.!!��!!EY"�����.!!z+!!?א)�7א���وא).=�!!��f&!!2�3"4.!!5$>�א	(

����!��א+�א�k!8وא+�!�"�ن�������)�.....C!(	>���(א0و+'��g!��&=!N��!دو��..������EfV!�*=Xم�&!(�&!	bG��!`
+�G9��4E>�א$�	�+>��+�EY��`���EB��'�(�-L��9&>��ول�دS9!>��ن�V!f��g!/Xא�א+!��Kن����������

��G[�Pل�א�E(��R��C��+א�W��L+א�Jذא��YEB6�W�(و�)G^.+א�אVf�,و9א�R8�5"א��Y"����.�
�
�
�
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 العيب الرابع 
����
�2����د�7وא��5و�������אوא	��������מ�א)����Tא�U�����������(א#����د�ن�א;�������ن�;�

��������'�)�ن�������2ن�;(������א;���������������..�א�
�6����Oن�א��5و�����
	��ن������د�א�'����O���

�'
������Oن�א�+�وع�و�*�����
,�ل� �=���..�<� =���3���2د�
,��#���ن�ذ

 ا هذا موسبب تقاعسه

א+?)�Z���'�(�7א����>��4ن��!(;�א+.!&א)'��8!(א��!4ن�א0)E!�ل�א+!��8!�م��Y!���������������������و ھ 
�.Y�&f�e�&8����..��k8�$)�...../�א+5�&�(א4.5$"�3

 وهذا قول معدوم الصحة 
عـن الشـركة علـي لسـان الحاضـر بل هو جاء فقط .. ذلك أن المستأنف لم يقر بهذا الزعم  

بهـا أن األعمـال التـي قـام .. ي انعـدام صـحة هـذا االدعـاء علـولعل ابلـغ دليـل .. المستأنف ضدها 
.. وهي أعمال ال يمكن القول بإزالتهـا.. وقواعد خرسـانية ٕعبارة عن أعمال حفر واحالل المستأنف 

 .بل يتم استكمالها 

 أضف إيل ذلك 
 �������������������5
�#�
�����3מ�����2א�ن�א�Rض��ن��*������א�+��وع��מ����ن� �����6א?����ل�א


'��,ط���(���..������������������
���5	�د�#���א�+�وع������ل�و���� ذא�������א+�����א���ل� ����6

�מ�אو�دא�������وא���د�����ن��د��'����������#

زא��
���2+5ن�
و��ل�א��א�ق�و#�وא.���(�و�����


��ن+�
����5و�W����0ن�א#�.�(�

 وحيث تقاعس اخلبريان 
�)����א�وא�د����������������� �

���2وز��מ������2	��ن�א�����מ����ن� /�א.�א�*��������Wמ�/و�����

������5מ���د����'���
#�
�2�د���#����2�������،�7א?���א�ذ�7�,ط������ط(ن������ل�����..�א

������,
�.א;���אن�و�ط(ن�

 العيب اخلامس 
��������
���5	�د�#������5ن�א+�����א���,
)��.....+������(�ن�א#�د�ن�א;����ن�ز�����

�����2

زא��
زא����..�3د��و������ذ�0א=������ودون�����ن���..�����א�ز�وמ�אو��.����������2دون����ن�

���2��אط��*���ن��د�'�����������
�I���ن�א,ول�����2�5و���������(���� ذא������א��א�ق�
מ�
و���

�2

زא����.�(�
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  بقول مرسل جاء اخلبريين
بأن الشركة المستأنف ضـدها قـد أوفـت بالتزاماتهـا رغـم أن األوراق والثابـت علـي الطبيعـة  

 :فعلي سبيل المثال ال الحصر .. يؤكد خالف ذلك تماما 

١− ������������,�!�)YB+א��H��3(א�+�BXو�J�Hو)/��<E����,�H�+����f&2�3"4.5$א�<	)z+�7א�X��
�������������������Y��!��X�7.!G����!H�1א$(אVfم��4ن�?������fق�6.��א³ن�و)K+ن�،�وא�*�،�وא+.�

���B��3א+��ل��4ن�א+z(	>��و��RH�+.?א��YX��؟؟..�6.��א³ن�BH.! 

٢− ����<	)z+�7א�X��)	)C��<.....�(��������'!�H)��3�+�!BXو�J�Hو)!/���!��}�H�,?¢�,�H�+�����
����'g/+א�Z)/+�1وא��6�_��"-�������/G���Jא+5!&אد�א$�&�!>��!��א+z!(	>�������..�א$

������[�!Pא�&�)�....�+5!=>��....א$=.!&�W;�א+!&)�:���(אf&2�3"4.5$��ذאYX!����!�م�א+5!
�����������������;�}!�H�F�H)!$א��GV!f�<!E�%�����I.G−/−/−������&!Lن�א+)z	N�J�&!��<!&אد�8

���������¤G9�.8&�א$^م���L.+א����Jא�=N�¯�#����)D	�−/−/−א+5!&אد����R�EB.Nא�وאVf�
�¤G9אد�א@!!?,������−/−/−�،�−/−/−�،�−/−/−�.!!�א&!!Nن���&!!	bG�%V!!+א�0!!(�א��!!fو�

�������������!��Jא�=!N�¯�!#��!��)!D	��&!Lن���!	��G9�	V!$א�F�H)$م�א�N9ع�����H&$א
���������=!!�Vא+.!!�G9¤�א0�!!]���ن�א+z!!(	>�..�وא0	D!!(��!!��ذ+!!��h..�א+.L��k!!��&!!8א5$!!.4"��3

)−/−/−�(����%)���U+����%5&د��X���.���������!IG��F�H)!$א��GV!fن���&!	bG��!���fو
��zE�+�7Y!!(وع���!!��Xل��EB.!!N�7א.!!G�..����R!!Hو��<	)!!z+א+�!!�ل��!!4ن�א��!!B��3!!�BH

 .��+.?א��YX�؟

�!��)!&م�وH!�,�א+z!(	>���+.?א��YX!��������..و�����ل�א+�=&��Gא+!5���Vf�..������Fא�� −٣�S��!I.G
��Oא$(א�����Hא+G&�L>�و����X��YEf�..5!&אد�����������l���Y��א+*�L'�و+!��.��>^L+ن�א��h+ذ

��Y��N9����,?S.!! 

٤− �����f&2�3"4.5$א�<	)z+א)��<	)C.....�(وع�����������)!z$א5$!.4"��3!���9א2!'�א��!B���
�!!E(��V!!�ل�א$��و+!!>��*=.+�..������!!8!!5��3�Xل�و�!!E(0�²אL�!!م���و8!!��YE�.!!N��_!!�6

�����,�)�!!!'�א90ض�و�!!!��#!!!7)���$��+*!!!>�+��!!!�"�ن(�OG&!!!LXא+�א�!!!.!!!Nא��e�
�3"4.5E�+��fع�)��9د�(وא��.=�&���G�3�ل��Y"4���و�RH)�..�...../�א+5BH 
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 !.��+.?א��YX��؟

٥− ������������������9�!K�و+!>�دون����E�+�V!���;��=./!��3!&<�א+.=*�8���Rא+)z	�OG&!L.��<א+��!
#!�G�7!�ل��Y.�"!�������..��و���א��،�-.�H������!(�1?!m(	E!�ل�אE(0!�ل�������������)�.....(א4.5$"��3

��!!Y"4����!!YX�א�?.+���R!!H5!!���..��وgHא�V!!f�l�!!+�..���OG&!!L.��R!!��8�<	)!!z+ن�א��O!!�
��������¤G9�.���f)�ن���	و�>)�����)D	�����....+��)...�(���<=!5�89�OG&L.+!�����7−/−/−א+�א�

�>�+�zE!!(وع�6.!!��א³ن��!!5�t)+א��!!Hא$(א�O�!!��Xم�&!!(�&!!	bG�%V!!+א�)!!א�0��!!fو�..
������������و���f����G.�����7ذ+��hن�C(ط��د��ل�א$)א���Hن�K��7.X���>�אE(0�ل�+��א�

������>)�����)D	�����=���L&م�و!H�X��.6�..��,��OG&LX���5��-¬9א+�א��G�&	bGא�Vfو
 .א+z(	>�אf&2�3"4.5$����+.?א��YX��6.��א³ن�

 العيب السادس  
�����������5
�#�
��;�ص��)�.....+������(ز�מ��א#��د�ن�א;�����ن���5ن�
*�د�ل�א+�����א

��ل�א*,�د�א���3������D�Eد�
�מ��*�د�א�
��2.���د�������....�#�����..��3מ������و��ذא���������..�−/−/−א�,�و

وא3*��������������
�دא����מ���ن���دמ���2מ�#��,�,��وא���;�)����������#�وא.���ن�א;�����ن��و��

�)�.��ول�د�/�

  -/-/-فإن عقد املقاولة حمرر يف .. بداية 
ــه أن ميعـــاد التنفيـــذ   .. هـــو ثـــالث ســـنوات مـــن اســـتالم المســـتأنف ألرض المشـــروع وورد ـب

وبـدأ المسـتأنف بالفعـل فـي التنفيـذ وتـم إجـراء أعمـال الحفـر  ....التسليم في غضون عام وحيث تم 
 ) .مع أعمال أخري خارج نطاق عقد المقاولة(واإلحالل والقواعد الخرسانية 

 وأثناء ذلك 
أو غيــره   دون علــم المســتأنف  )أي بعــد عــام واحــد مــن بــدء العمــل( ....وفــي مطلــع عــام  

 لسـنة ...واستصـدرت التـرخيص رقـم  .... لسـنة ...التـرخيص رقـم بتعـديل ..من مشتري الوحـدات 
 .أي أن التعديل تم بعد عام واحد فقط من البدء في التنفيذ ... ....

 أما وان يزعم اخلبريان 

�������������������-!X�א+.?א��V!�*=X��!(�3"4.!5$ق�א�LG���h+و"/�3و�ن�ذ�F��(�&L��e�OG&L.+ن�א�
�..����O$?א)�7א+z(	>�..�>�و���H�-+�&=Nن�Vfא��8ل��(�ON¬�+�3א��X)Xو§(د��
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��f&2�3"4.5$ع�א4.5$"�3..�א�Hد�-Sدون�¡_��و.�

 العيب السابع 
�����A��3د��������������5
�)���ذ�������ل�א�,�و
��#��ن�ز���מ�א;������ن����5ن����دמ�3����מ�א

����������.���)��א�
��2ز��د�������
���5	د����5	�א��و#���و��3ول����מ���ن���دמ����������..�א+����א

�.*�����אوא3*��א�ط�و����2מ�

 .فيال المباعة للمستأنف بشخصه ) ١٧(ذلك أن أعمال المقاولة كانت عبارة عن بناء عدد  

 أي أنه هو املالك للفيالت واملقاول الذي سيقوم بإنشائها 

����!!Y�H�)�4!!.+ل��و�א�!!E(0�م���!!�!!EH��f!!��א+H�'!!�LH�..�9)!!I!!(ض�L��9�!!B=��'+&!!S!!&م�א+�
وذ+�H)��'�(�hن�א$I(و�9א+�6�&���fאf&2�3"4.�...������3"4.5$���؟؟���א+�א�k8)�'�א+z(	>�א���5$

-�"�S�;�[�4Xد��Sض�و)H.�(�

 أضف إيل ذلك 
فعـلـي الـفـرض بصــحة .. أن مـسـألة الزـيـادة ـفـي تكلـفـة البـنـاء 

ٕوانـمــا يرجــع وـفــق .. فإـنــه ال يرجــع إـلــي المســتأنف .. ذلــك 

صــــحيح واقـعــــات الـتــــداعي أن األرض المباـعــــة للمـســــتأنف 

والمفتـرض أن يقـام عليهـا ..  متر مربـع ١١٨٧٩ ومساحتها

أصـبحت .. مليون جنيه تقريبا ) ١٠(فيال بتكلفة ) ١٧(عدد 

) ١٣(فـيال بتكلفـة ) ٢٣(هي ذات المساحة التي أقـيم عليهـا 

 .مليون جنيه تقريبا 

 ين املذكورين إليه اخلبريوهو ما مل يفطن 

$�#!!�O!!��Oא).=�!!���!!��ز)E.!!-���و!!���!!f��bG	��&!!�!!EY"����Dg�G!!��وYS!!��"�!!(�א+=!!?אع�א���� 
��-!!tو9א��8�وא"5!!�O!!�وV!!Bfא�EB��R!!�LH!!>��ول�..�אf&!!2�3"4.!!5$��א0و+!!'�دون�N!!=&��و�د+

�<S9د.�
�
�
�
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 العيب الثامن 
����������A���,������7و�#��)��(���5מ��#دد���ن���6ن�א
#�ز�מ�א#�د�ن�א;����ن��5ن�א

���ون�����*���#����5���'����ن�د�������..�א
��#�
�#��>����'�א�������������
����
(
=��Bل�و�,���Bق��وא

��ض�(�����ون�/����'��������Rط�������6ن�א)���(����٣٢و�#��
�دא������Eد��#��دאد�0?��������6ن��

�.و�ز�د�)�و���.

���������&!G?Gو��ED!+א�O!��	د�&!N�3"4.!5$ن�א��<*�g/+�1אVf�OY.5`��=g2و�ن��و���N�..
�����h!+ذ�O!tود��&�"�!Nن������;��=IHو��..����)	V!+א�'*+�!N��G[�!Pن�א�����..����h!+)!��ذ��א+.*.!

!!��-!!L�	E!!��א+.*.!!��)!!���8!!(א�9א+z!!(	>�אf&!!2�3"4.!!5$��ذא!!YX������!!EY���N���..!!����و��!!^��9
)��<!5�¢−/−/−��(��'!!�(�&!!G?G�%V!!+8!&�א�L.+د���!!&م�א&!!N�3"4.!!5$�٨,٥!!4ن�א�،�-!!�=Sن��!!����

�����������'�(�&G?G��`ط��وא580�J�B�z+א�<E��!-�����IH٧,٥)���8(אf9���5&אد�א8�3"4.5$=Sن��!����
.����������������������������������������������������������������������������������������������X*5]��1و�4Xو�G-��و�א�+.*��J)=-�وذ+8��h(א������G)��9ز..�

 العيب التاسع 

'���3د��;��ل���������(�������5
��#�����������6?و�אق���������������3ن�א������;)����א#���د�א�;�

���������A�#�
زא��
'��*دמ� �دא��+�>��ود�*���������V�����������/���'����١٨٣٥٩٠٠و����א

�)�.�وS#��א����3�#������ول�د�/��و�א.��ذא�אز�מ�א��طل(

 - ٥(  أنـه قـد ورد بالبنـد-/-/-ذلك أن الثابت من مطالعة عقد البيـع والمقاولـة المـؤرخ 

٣: ( 

�"�������������<LGود�h�Cوع�)z$´�א��9+/&/G4ن���&�L+א�אVf���(�k��G.?م�א$�9�H�%�zא+.�8
�Z)/G������������������U!��`��ً!�EB6و����ً!��LH�J�7א+�6!&א��!5X�&!L�����١٨٣٥٩٠٠)�����<!t���uن�و�!���

�ً!!Y�=S�<t�EL!!5X5!!>�و#�#!!�ن��+!!�3وTو�(�<�g.!!5$א�<G�=!!5+א�<"���!!5���W/!!(وH��Jא+/!!
�kH١٠٠(�&א-�=S�......�(�

  المسحوب على بنك كريدي أجريكول فرع نادي الصيد.....تحرر عنها الشيك رقم 

 ومقتضى ذلك
شــيك المــذكور قــد تــم تحريــره بالفعــل وتســلمته الشــركة المســتأنف ضــدها وذكــر رقمــه بالعقــد أن ال

 ) .وقد أقر بذلك صراحة وكيل الشركة المستأنفة(الموقع من مسئولي الشركة 
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 وحيث أن هذا البند على النحو املذكور 

�ل����H!�ز�وא�!����...��f&2�3"4.5��א0و+'��+z(	>�א$�א��(א��<6��L+&�א$�&م���������و9د
����������<"��;�2!�,��8!(א�...���9	�h+Vא+��ل��4ن�א�X�&8�3"4.5$!�)N��!(�l!&אد�8����<!E���O!א+/!

��hא+/!!��">�6!�ل�G)d!(�א+�k!��&!�Lא5$!.4"�����������3!C��YE�!5.���f&!2�3"4.!5$א�<	)!z+א�..��!!fو
�1)G)�X�;�[�Pא�-�+���Y."א����<gم��&(�&	bG�19و&�.�

 ان ذلك كملا 
ن الـتـي أســهب وأـفـاض المســتأنف ـفـي إيضــاحها وعـلـي اـلـرغم ـمـن جمـلـة العـيـوب والمـطـاع 

إال أنها أهدرت ذلك كله بعدم إطالعهـا علـي مـذكرة دفـاع .. وبيانها لعدالة محكمة الدرجة األولي 

ودونما سبب واحـد يبـرر ذلـك .. المستأنف وعدم إلمامها بصحيح واقعات التداعي وتغافلت تماما 

ند صـــحيح والـتــي لـهــا صـــدي ـبــاألوراق عــن أوـجــه دـفــاع ودـفــوع المـســتأنف القائـمــة عـلــي ـســ.. 

ثم بعد ذلك راحت تتساند علي أدلة واهية ومرسـلة ومعدومـة السـند مـن الواقـع أو .. والمستندات 

األوراق ، وعلي التقرير الباطل الذي انتهج ذات نهـج الحكـم الطعـين فـي االلتفـات عـن جملـة مـا 

 الحكـم الطعـين فضـال عـن إخاللـه وهـو األمـر الـذي يجعـل.. أبداه المستأنف من حقائق وأسـانيد 

بمـا يجـدر .. بحقوق الدفاع فهو قاصر في التسـبيب ومعيـب لدرجـة تنحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن 

 .إلغائه 
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�,�,��א#�د#�א


,�����א;�����א��ودع�����א�د�و�������������������A�����5���ن��و/�'���3و��و���و
#�מ���
��א

��7��א/�ز������.....�#�����....�3מ����/
������אد�/���א?و�������������������א(���'���ذ�7א#�
�د���

�����2אط*�ن���Wמ���و��'������..�(�������������������,
�<�����������ن��
�>�א���5
�#���ل��و	��Uא

#�����....;�������6�0ودع����אد�و���3מ��������...���������,�...א�,�د����3מ���..��ق�א3
��د���א

����#���מ�א���������....و��Wמ��..�ط*��ن���
/���7א/�ز��وא�	��و����ذא��א��زאع�א���د�����'�א

�������ول�����������������زא������A/و

,����ن�
��3	��/و�����������ن��#ذ>��,د�
��3ض�א

�������������������T�
)�ل����ن�و/2
���א/�'�;��א.��Aدא

*��ض�����ذא�א��..�د�/��א*�ل���� زא

�����������������������������W�'��5�����6و�
,�����א;�����א���� =���'������ن���ن���������ول�د�/��� �=��ن�ط�

���מ����������و/ود� ذ���'����ذ������'�א ���2

,�����,ط�������د�ض�����א��ذא�א����..���'�و��ذא��

���מ����������
�'�א��������6?و�אق�و��3و������
#����Aא(�,ط����ط(ن���מ��ول�د�/��و�;�

�.�RHد��א���/�'�.وא3*��������/*

 جتدر اإلشارة بداية 

���������<	)!!C�&!!2�-!!=��<!!���$و:�א�م��6!!&:�א+!!&)�ن�8!!&��8!!�!!	ن�א$5!!.4"�3��'!!+�.....�
�ق��..�+5!=>����....و8�&��J(���78..����م�א�EB>�א�8./�د��<G��+�f&2�3"4.5�(�����>)f��א0و+'��א$(

���>)f��+א�<Gد�+!>�א0و9אق��+!'���������..�א8./�6���<Gد�א�8./!�<!EB�و�#=!�,�"�!f)��(�R!I8&א+!>�א
��%&!!�EY.+א�,�!!I�+א�h+V!!��<g!!2�$א�<!!G9��4$א�>)!!C��$�<Gد�א,�א�8./!!^!!���!!.B��..א�V!!f

&���!!!&�J9א�EB!!!>�..��אP!!!�]�א�8./!!!�د%��EY.!!!-�و�ودع���1)!!!G)�Xو����!!!�(�C!!!(<�א+5!!!
����>^!!Pא�<!!EB��'!!+���!!Y.+�6(�א+!!&)�:�و�!!�=���!!�(�"��Y!!��/.�م�א&!!L���!!YEB6�<Gد�א�8./!!

�<�tא��.&א–�<G9�m.+א�)tא+&وא�.�

 وبالفعل أحيلت األوراق 
..  تجــاري كلــي ... لســنة ...وقيــدت بــرقم .. إلــي محكمــة الجيــزة االبتدائيــة 

ولت بالجلســات إلــي أن تــم ضــمها مــع جملــة الــدعاوى األخــرى الصــادر وتــدا

 .بشأنها حاليا الحكم الطعين 
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 )... لسنة ...(أي أن مجلة أوراق الدعوى 

 طرحت علي حمكمة أول درجة
والـذي كـان مكلفـا بـأداء المهمـة الـواردة فـي حكـم المـودع فيهـا ومن ضمنها تقريـر الخبيـر  

 :والذي اسند للسيد الخبير مهمة بيان ما يلي) -/-/- ادر بجلسةاالقتصادية التمهيدي الص(

دא���وא?#�س�אذ�����3�7�'�و+�وط��2 • .ط��*���א*(3����ن�ط����א

���א��6��������ن�������������������������� •��
زא��
�'���ن��د��'�،�و����אو���ن����� ذא����ن���ل�ط�����د�7א

�����������������5
�#�
�)�ذ�و���� ذא���ن���
��cن�;ط��5ن�א+�����א	�د����و���ن�����#���Aدמ�א

�'

����5ن��)#'�و��)#� .א


�����5ن��)#�'�و���)
'���6���	��א����د������ن������������������ •�#���ق���و���ن����� ذא���ن�3د�

 .�د�'

• �������D�E����د���د�3����������وق�א?#��*�������ن�������������6*,��د�#���د�א��د�و��א
�����ن�و

١/١٢/٢٠١٠�<
#�����Aذ� .�و���ط��������0ن�ز��دא��و���ن�א

• ��<��

#��������������دמ�
�)���ذ����ل�ط���������������ن������� ذא����������������א)���وق�א


زא��
'��ن��د�'�=. 


*�3د�������ن�ط�����א;��و�����ن��د��'�،������������� •���ن����� ذא���ن�3د�
מ� ��2.�א*(3��א


#���A�'�و#�د�0א,��و������א?و�����ن���)�'�ذ>�وא�� .و���א

• ���������6���
���5	��د����+��Rو��#��Uو�����ن������ ذא��������ذ�����א+������א�����V����

���א?و�������ن�3��
���2و����������2���#��
����5ن��)#'�و��)
'��ن��د�'�،�و���א#�א

��23�,�
 .و#�د���و
����Fא#

 وحيث باشر السيد اخلبري مهمته املذكورة .. هذا 

 وأعد تقريره الذي انتهي من خالله إيل 
ومنـهـا ـمـا ـهـو  ، ومواكـبـة الحقيـقـة والواـقـعمنـهـا ـمـا اتـسـم بالصــحة والصــواب .. ـعـدة نـتـائج  

وهـو األمـر .. السيد الخبير بحث بعض نقـاط المأموريـة وأخيرا فقد أغفل ومخالف لألوراق ، معيب 

.. الذي أوضحه المستأنف أمام محكمة أول درجة بالتعليق علي كـل جزئيـة قررهـا السـيد الخبيـر 

 :والذي انتهي إلي ما يلي

 :ساس الذي قامت عليه وشروطهابشأن طبيعة العالقة بني طريف التداعي واأل: أوال 

��&�(�9����;�<G&8�LX�<8�(�;�ODE.X�>9�	V$8>�א�L+4ن�א��[�Pא�&���H&�8(�9א+5
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������F�9b$و+>�א�و)�&�א$��،�k�����)�١٧(�،�و��.I�f���ن�8�م�אz��3"4.5$(א,�)&د���−/−/−א+�!H
=!!�,�א+*!!�����J!!��א+z!!(	>�אf&!!2�3"4.!!5$��،�و`�.I!!'�)�!!&�א$��و+!!>�א+.!!?م�א5$!!.4"�������3

�>9�	V$א)-��)�.א$��)>��+

 وتعليقا علي ما قرره السيد اخلبري 

�3���5د�א�
��ع���دد������������������#�
��מ���5ن�א�Xو�	زמ�و�و/�'���U	
�

)١٧�(������D�E��و��'���و/���A,�د������−/−/−��(���و/��A,د�א����א

���)���(
��زמ�������.����ذ�0א
������Fאא�,�و����א���������D�Eذא��א

����.��)��אذ���دون�#وא

 من ذلك يتأكد و
استحالة تصور قيام المستأنف باإلخالل بالتزاماته في عقـد  −

ذـلــك أـنــه مكـلــف ببـنــاء الـفــيالت المملوـكــة ـلــه .. المقاوـلــة 

 !.فكيف يكون قد أخل بالتزاماته لإلضرار بنفسه وبأمواله ؟

ـبـأن ثـمـة ) وـهـو ـمـا ننـكـره تماـمـا(أـنـه عـلـي الـفـرض الـجـدلي  −

ذا اإلخـالل المزـعـوم إخـالل يمكـن نـسـبتها للمسـتأنف فـإن ـهـ

يكـــون مـــن المســـتأنف فـــي حـــق نفســـه وال دخـــل للشـــركة 

حيث أن المقاولـة عبـارة عـن (المستأنف ضدها األولي فيه 

 ) .ٕبناء وانشاء الفيالت السبعة عشر المباعة إليه

  مدني علي أن ٣٧٠وحيث نصت املادة .. ومن ثم 
 دين إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلي

 .واحد ، انقضي هذا الدين بالضرر القدر الذي اتحدت فيه الذمة 

 ونفاذا هلذا النص
فإنه علي الفرض بوجود إخالل من المسـتأنف فـي إنشـاء الفـيالت 

المملوكــة لــه فــإن هــذا اإلخــالل وااللتــزام بالبنــاء والتشــييد نفســه 

ينقضي في حق المستأنف بما ال يجـوز للشـركة المسـتأنف ضـدها 

ي الـزعم بأنهـا اتخـذت مـن القـول بوجـود إخـالل ذريعـة لفسـخ األول

 .عقدي المقاولة والبيع 
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�ج�+5!=>��S�`�-!"4�٨١٠!��א+.�	�!89�O!���������7..�8(�9א+5�&�א�P]����..�و;�ذא�Jא+�=&��و��������
٢٠١١�>)G?@א���#�X��..�J�� )�.א+��א�Cאf��و�=���3�B�Yt�H)��j�3"4.5$ل�����kא+*

 وتعليقا علي ذلك 
 قــد نــص علــي عــدم -/-/-الثابــت أن عقــد البيــع المــؤرخ فــإن 

تحرـيـر وكاـلـة لصــالح المـسـتأنف وـعـدم أحقيـتـه ـفـي الـبـدء ـفـي بـيـع 

 :ومن ثم يتضح .. الفيالت المباعة له إال بعد سداد كامل الثمن 

��������אو����������3מ��� −١

و6����ق�...�#������ ج...���Gن��

د���ل����3ط�������#��دאد������ل�א���6ن�����..�א/ز������

� ���+��.'א


و����ل��−٢
���5	��د������5ن�א��#���ن�ز���מ�א+������א

ق����+�ط������*��'� ���+��و�3ول���
و��א#�د����..�א

�������و���و��/���د�
;����ن����ن�א+��������..�و�*��دوמ�א

������,�,��ق��������������.��;���א*��'�������,�د�;�(��������دل��

������'� ذא���ن��*ق����+�ط����ذא�������..����+�ط���


מ� �دא�����0(�؟؟�����..���� �A�3?�����������T
��א*,�ل��ن���

�0
�)�ذ�א+�ط�א�ز�وמ����������..����
מ������אو���..

���������������,�ز�מ������2�5*�����و�ن����د������(��/��ل�

�.+�وط�

٣−���5
���#����3د�)�و�*���מ�א+��������وא�,
����2(��ن�א


و����ل������������ ���د��אو���دא������א#��
*�ل����ذא�א

���ن����د�����'��و�������و���و�������..��و+��,�,'�...../א

�����6������������Eد��ن�אو������'�,*����Wذ�و������א

+�وط�����
ز�מ�א+����،��ل�و����2
���6و���ق����������


���5#دد����ل�א�6ن�#��.�ن�א
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يف شأن بيان ما إذا كان كل مـن طـريف الـدعوى قـد أدي التزاماتـه مـن عدمـه : ثانيا 

وبيان ما إذا كان أي طرف أخل بالتزاماته بيان سبب عدم تنفيـذ العقـد سـند 

وبيان عما إذا كان ناتج عن خطأ من املستأنف ضدها األويل أو من قبل الدعوى ، 

املستأنف عن نفسه وبصفته مع بيان ما إذا كان قـد حلـق باملسـتأنف عـن نفسـه 

 .وبصفته مثة أضرار مادية من عدمه 
�����3א#�د�א;�����5ن

قـام الموضـحة فـيال باألر) ١٧( قام المستأنف بشـراء عـدد -/-/-بموجب عقد البيع المؤرخ   
 ٢٦٤٠٤٦٥٠بقيمـة إجماليـة قـدره طبقـا للبنـد الثالـث أن هـذا البيـع والمبلغ المتفـق عليـه بالعقد ، 

وهذا المبلغ يشمل ثمـن ) ستة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة ألف وستمائة وخمسون جنيـه(جنيه 

) يهـــاســـتة عشـــر ملـيــون وســـتة وثالـثــون أـلــف وســـتمائة وخمســـون جن( ١٦٠٣٦٦٥٠األرض بقيـمــة 
 تسدد كالتالي 

  جنيه ٨٥٣٢٤٣٤دفعة مقدمه نقدا قدرها  -١

و�Y"4!!z��8!!(�9א��-!!"4���[�!!P�g�+!!_�;��و9אق�א+!!&)�:�وא5$!!.=&א�Jא$�&�!!>��!!�������
���������������������،�U!��$א�אV!Y���f&!2�3"4.!5$د��9!��א�!��<!G&�"م��.Nل�א�/Gد���Sو�R�DG���3"4.5$א

���H)!!��e�U+�!!���%4!!��Z�7א�)!!�א.!!G���<��!!N��Y���و�אY��.!!N������`5!!.=&�و�!!��א0)!!(א�Zא
�'¨9)U��$א�אVf5&אد���Zא�)�א��B����-��)�.و)�

 وتعليقا علي ذلك نقرر بأن  
مــا أورده الخبيــر فــي هــذا الخصــوص ينــاهض الحقيقــة الواقــع بــل 

فأي مسـتند رسـمي هـذا الـذي يطلبـه الخبيـر .. والثابت في األوراق 

العقد المبرم بين الطرفين أليس إلثبات سداد المبلغ المشار إليه ؟؟ 

!  ؟ذاـتـه والموـقـع ـمـن الـطـرفين مســتند يثـبـت ـبـال شــك ســداد المـقـدم

 :وهذا فضال عن توافر عدة أدلة علي سداد هذا المبلغ هي كالتالي

�=��و/د��,د�����מ� =� ذא�3د�
מ�#�دאد�د�*�'��,د��'����� −�� א�'


��מ��ذא�א*,د� �=��*�د�����������..����
���5	د#����א+����א�

 .�*��א�,د���א#
(מ�אد
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A�− ض��������������
(���Vא��
�3���5د�#�دد���ذא�א�#� ذא�מ���ن�א

���ذא��מ�
,�מ�א+������������..�د�*'��,�دא���/�س�א*,�د���������

������<
'���ذ�
���5	د�����ط�#��و�����א?�3ل���دמ�������..�א

��ن�#دאد�אد�*��א�,د���
�)�ذ�א*,د�. 

�	�����3מ��������������–ج���
���5	د����ن�;�(ل�א#�...�������3א+����א

��X و����������....لسنة�

�3���5د������..�����وאل��#3מ����#���5ن�א

�������������������Wل�و)��Hوא���(�..�א#
מ�א�و��3و�د.����������ل�א

��'����ز�מ�����'���מ��#��دد�אد�*�����������<��
מ�ذ����������

�.א�,د���

�������������V−د���/��7א*�ل������
)ق����א*,ل�وא��طق������ن�א


�ج�H����ل������=� מ���/س�א*,د�وא�������6ود0#�א


,ل�،�و����و����������3د������ن��������Oن�
و3�������א#���
(מ��#���

����א#��
(מ�������Vل����3ط��ودא����������א*,��د�د�������+א

�.אد�*��א�,د���

،��−������������������+'��ن��6�� �3א���������Uن�א��<�وא?����6ن�ذ

��������2

���5	���د���������מ�א#����د�ن�א;�������ن�ذא���#�א

���#و�ن�;(ل�א��ذ����א�,د�������������������3����2 −/−/−�/

����5
#�
*��3د�������א+�����#دאد�א��#دאد������V,�دמ�א

������������ون�/���'������٨,٥و�و������ز��د�����..����������	�(���ن� �3א�

3S#��ط�������ز��د�������������,�
�#��#دאد3�0����א+�����א

�V�����������ذא�א���3Hא���..������ون�/����'��٧,٥���و���������א

���2��(�;�����;
,����א��
5��.�


���5	��د������6��#���د��;������−و��#���מ�
,��دמ�א+������א��

و�و���א.��אذ����ن��ذ�0אد�*��א�,د���و�����ن����������א?�ل��

����6Hא�'�*��< .�د���;(��ذ

 ومما تقدم مجيعه 
فـي القـول بأنـه ال يعتـرف يضحي ظاهرا مدي أخفـاق السـيد الخبيـر 
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إذ أنــــه بــــذلك يكــــون قــــد خــــالف األوراق  .. بســــداد هــــذا المبلــــغ

دليـل والمستندات ، وبني رأيـه علـي اعتقـاد شخصـي ال سـند لـه وال 

 .عليه 

ـدره  -٢ ـن األرض وـق ـن ـمث ـي ـم ـغ املتبـق ـه ٧٥٠٤٢١٦املبـل ـون ( جنـي ـبعة ملـي ـس

 يسدد علي مثاني دفعـات )ف ومائتي وستة عشر جنيهالومخسمائة وأربعة أ

 . جنيه٩٣٨٠٣٧ربع سنوية كل دفعة 

�������&�!!�9��!��7Y�g!!N�7وf9א&!���e�&!!�L+���>א+!�א9د�J�B�!!z+4ن�א!��[�!!P4"-�8!(�9א!zو�
�����U+��`�3"4.5$א������������f&!2�3"4.5$א�[���G)�\��G&�..���E�+�>)G��U+א+�א9د<���+�L&�و5$.*

�'+������Y=��J�B�C�<.N��S�`�<�g.5$א�U+��$د�א�L�.N�م���8�-��-؟٥٦٢٨١٦٢و)�=S��
 نقرر بان  .. وتعليقا علي ذلك 

ذلــك أن الثابــت بالعقــد .. ذلــك هــو اإلخفــاق الثــاني للســيد الخبيــر 

المســتأنف ضــدها اســتلمت ـهـذا الشــيكات وبوضــوح ـتـام أن الشــركة 

 :والدليل علي سدادها كاألتي) علي بياض(الواردة أرقامها بالعقد 

��− ��������+
���5#��دد����ذ�0א+��������,��دא� ����א��#��ن�א

�����������+��ل������ول�א
و��ن��6מ���Gن������..�و���א�,��ل�


/�������E��7د��ن�و/��ود�����ول�א+�����������د����א*�����א

�A��# .�د�ل����#دאد���–א

A�− �����������+�����#���������������+و������Oن�
��>�א


�����5ذא���������)���دون�����������(���ض���#��,�د�א#�
�د���א

�����������2;���7و ��دא��������..�א��*
�=����*'��ن�א# ���


)�د�ن�_;��ن�#��U���7�;��V����. 

�,������23–ج�
*��ل�א���������6ن�א*,��د��ن�א?3#���ط�����د��א#���

�F�����
�−/−/−�����מ�ز���מ�א+�������و����W−/−/−�و�;�

מ�
#�)��א�?و�אق���ن�������..��*دמ�#دאد�3�����ذא�א?3#�ط������

����������+�����6�� �����ذא���و��ط���������و����
������������ن�א

�������������2��#دאد
����5ن�;(#���Oא
���
���5	د#�א

�..�������(�;�
���E��������..����5د���)��2وמ�א��#�#��دאد��א
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�ذ�0א?3#�ط�����,.�


����5,��د�/��.� ��3א��א+��������..����ل�����א*��س����−د��#�א

�����������#/������;���3ط���*�دמ�����−/−/−	د������מ�א#��د�א

����زא��������2��..��������������,���5
�#���������3��O#�دאد�א

������+�ل�א?3#��ط��(א��(��������<�
�,�دא�و��3מ���#�
�دאد�

و���ن���6מ��
	����Uن��..�א+����������د�ل������א#��دאد���

א#�د�ن�א;����ن�;�)���א��������6?و�אق�و��������������������3


���5	د#����ذא
���2'�א+����א�.�

ومما تقدم يضـحي تخمـين السـيد الخبيـر وافتراضـه قـائم .. ومن ثم 

ـل  وأن مــا قــرره مــن صــرف الشــيكات ألشــخاص .. ـبـال ســند أو دلـي

وهـو فـي الحقيقـة دليـل قـاطع علـي صــحة .. آخـرين بمبـالغ مغـايرة 

ثـم أعـاد .. دفاع المستأنف وأنه سدد الشيكات نقدا واستلم أصولها 

وحـيـث ـلـم ـتـدعي الشــركة ـخـالف ذـلـك وـلـم .. ري اســتعمالها ـمـرة أـخـ

األمر الذي يقطـع بمخالفـة مـا قـرره .. تأتي بدليل علي عدم السداد 

 .الخبير للثابت باألوراق 

 اللذين أفاد املستأنف بأنه سلمهما للشركة ..... ، ....للشيكني رقمي بالنسبة  -٣

ـهـذين فقـد أـقـرت الـشـركة باـسـتالم ) ـبـدون كتاـبـة أي بياـنـات(علـي بـيـاض 

  .الشيكني ضمن الشيكات األخرى بالبند الثالث من العقد

��������EY"4!z��[�Pא�&���H�..������������FB&�8(�9א+5!z+א��GV!f�;�3"4.!5$6�±!��א!*¡..��-!.�و��64
��f&2�3"4.5$א�<	)z+א�����Efدאد�Nא�;�.�

 وتعليقا علي ذلك 
�����Aא#��د�א;�������������0���3+��ن���ذ�ن�א+����ن����������,�د��


��#������3��������������2���
���5	��د��#�و����'�..�(מ�א+������א

��������������������+
���3ض������)#�'��,���א��*�دמ�א#�
(מ�א��������;)ق�

����3א+�����؟���!��������������+�2מ��#
����Oن�/��*2מ�3د�
�מ�

���و��3وא�د�#وא.����
מ�#�دאد�3���
2מ�و
�מ�א#�
�دאد�מ�،��و�������

��ذ�ن���מ����
מ�א#��
�دאد�����*��د������و�����3..����ذ�ن�א+�����ن�א
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���;
������5א#
�دאد���א#�د�א#�5�,���א��.�

ذكـر املسـتأنف بأنـه قـام بأعمـال مقـاوالت يف موقـع .. بالنسبة لعقد الوكالـة  -٤

 .التنفيذ حبوايل مليون ومخسمائة ألف جنيه مل يقدم عنها أية مستندات 

�������������������������#�7)!�د�א+5!�&�אP!�]���!(9א��g���-!"4!_�א0و9אق��F�!GوS!�د��!�5���!��>9!.��
���Y$א����&E.Lل���E(�������Z)!/�+�<!����+ل�א�!E(0א�<E��١١٠٢١٥٦=&س�א�z.N�9%�و��F�Gن�8

�-�=S)-�=S�5ن�Tو�<.N�-t��3و�+��F=#وא�-t�ن�و�����.�(�

 وتعليقا علي ذلك نقرر 

��3ض�����)#'��
������,�����*�دמ�و/�ود������������������;��ن�א#�د�א

ص��������;
#�
�دא��،�و
�����;��7�,����و/ود�א#��..�������	Hذא����

�ل�א�,����ود���������������ل��)�����و ����(ل�و3وא����د��� ������ن�א?�����

��#��75
�دא�����ذ�0א�طو������..�;�#���������و����3א�+���وع�����

���2
��6H�..���������������ط��+وذ>��(و������ن�א�������6ن�;�(ل���	���א

#�������..�3מ����X�....������5
�#��وאل���
و����������ن�א+�����א��


���3���5מ�����*ض����#�	��د���ذא
�����2,��د����������3ن�;(��'����5ن�א

و���'�،�و�����ل��;�������7א?�����ل����ط,��א#�*���+����(�א

����و���و�א?�����א��ذ��������7����א#���د��..�;����ج��ط���ق��,��د�א�,�و

�2
��6
'���Wמ�و	و�'���3Gא��א+����ذא ����;�.א

قامت الشركة املسـتأنف ضـدها بتعـديل الرسـومات اهلندسـية ، ومل ختطـر  -٥

 الـذي مبقتضـاه مت ...روع لسـنة املستأنف بذلك وعدلت املخطط العام للمش

 . -/-/-االتفاق بعقد البيع واملقاولة املؤرخني 

��א+/!!�دzE�+�9!!(وع�;�)!!�م������������...	!!E���!!2��Zא+5!!�&�אP!!�]��4"!!-�`��9"!!>�א+��!!
��א+/!!�د�9;�)!!�م���!!>�وא5$!!.=&אV!!f�;�Jא�א+z!!4ن��....�!!�+��Hא)��X�*+و��!!>�א+/!!��9א�

�'X0א��"&Sو:�
�
�
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��89!!!!!!!!!�م�א+*!!!!!!!!!���J;�م
���...+5=>��..�א+��

�����8!!!!!�م�وH!!!!!��א+��!!!!!
�....א$L&ل�)�م�

�&!!!L��J���5!!!�6>�א+*!!!
�����OG&LXא+��

٥٠٠ ١�٥٧�١٦٨�k�)������
٢�٥٨�١٧١�A ٧٥٠�k�)������
٣�٥٩�١٧١B ٧٥٠�k�)������
٤�٦٢�١٧٥�٥٨٨,٥٠�k�)������
٥�٦٣�١٧٦�٥٠٩�k�)������
٦�٦٤�١٧٧�٤١٠�k�)������
٧�٦٦�١٨٠�٣٨٢,٥٠���k�)���
٨�٦٧�١٨١�٤٠٨�k�)������
٩�٦٨�١٨٢�٤٧٠,٦٠�k�)������
١٠�٦٩�١٨٤�٧٦٨�k�)������
١١�٧٠�١٨٥�٨٥٠�k�)������
١٢�٧٣�١٨٨�٧٢٢,٥٠�k�)������
١٣�٧٤�١٨٩�٦٢٥,٧٧�k�)������
١٤�٧٥�١٩٠�٤٤١,٥٠�k�)������
١٥�٧٦�١٩١�٤٤١,٥٠k�)������
١٦�١٠٦�١٩٤�٤٠٧,٥٠�k�)������
١٧�١٠٧�١٩٥�٤٤٥�k�)������
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٢٤٣٨�������<!!��Pא�<	�!!z$א��!!Hوא$(א�kH�!!=$א�;�<Lt�!!C�<!!/6��!!���Y!!�#����!!و��k!!�)���!!��
�.��$z(وع�

 وتعليقا علي ذلك  
ـر مــن أن تعــديل الـتـرخيص قــد  ـه الســيد الخبـي ـدنا لمــا أثبـت ومــع تأيـي

بين التـرخيص األصـلي ترتب عليه نقص في مساحات الفيالت فيما 

 الذي تم الشـراء علـي أساسـه ، وبـين التـرخيص .... لسنة ...رقم 

إال أـنـه ـقـد ـفـات الســيد الخبـيـر أن االـخـتالف واـلـنقص ـلـم .. المـعـدل 

 .  بل فيما يلي أيضا .. يكن في المساحات فقط 

�+��وع�وא�ذ�3�7د�
�מ���������� −��
�����א�;طط�א*��מ���
�,د�א;

�'#�#��� .א+�א.��

A�− ����(

��מ����א;����

���������وא�#��و����א�2د#�����אא

������������.����
��ض�א(�����#�#�����2ن�
�>�א���)�(
�)�ذ�א


�;�ص���#�#��2و�,��� ..����#�.... . 

���5
����������������−ج
�#�����������א��#���ول�א����,��א)�(��א

���٦
)����ع���������
�����ن��ن�א)����(��א?;������������������
���

���١٥
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�����#�#���������2–د��������
��מ�א����
������������א�زא�����א,
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�;�ص�
*د�ل����א�.א

��−�������'���<���������..��وא?�מ��ن�ذ��#���<�#�
#����5
�#��ن�א

��'������������������2ن�����(����������������������..�א��?�ض��א��

��و���و��������מ��)ط��ن� ���'�..���و�W�����ذ��>�٢٣ أو ١٧ ���دد

��������;�,����������..�א#�د�א
�#�
#�3�A�����א)���ق�א���Xو�א

�����#���א+�����ن��,ص�א�.�

 وهو ما مل يطلبه املستأنف 
إنما هو متمسك بكامل مسـاحة األرض التـي قـام بشـرائها وسـدد كامـل 
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بمـا يؤكـد أحقيتـه .. رخيص أو البـدء فـي البنـاء ثمنها قبل تعـديل أي تـ
مـع .. بمـا عليهـا مـن مبـاني ..  متر مربـع ١١٨٧٩في هذه المساحة 

اســتعداده لســداد الزيــادة التــي طــرأت علــي أســعار المبــاني وبنــاء عــدد 
 . فيال ١٧ فيال بدال من ٢٣

طـراف اخلصـومة  يف شأن بيان عما إذا كان قد مت إنهاء العالقة التعاقدية بني أ:ثالثا 

 من عدمه ، وكيفيه اإلنهاء واملتسبب فيه وسنده 

�H&�8(�9א+5�&�א�P]��4ن�א+8�L>�א+.L�X��.6�'Y.=X���<G&8�9¬!-�،��و�ن�u!>�د)!�:������� 
���78)��<�t�I8....���<=5+�....����78)��J&��A��%9	�Y(�2���'���¤5Hא+���kوא".Y!�,�א$��و+!>����������...�8
�F�9b!!$א��و��!!(%�−/−/−א��!!��<!!(�H)������>9�!!�=��R!!+و:��زא�א+!!&)�k!!�$5!!.4"�3و�

���7	��و6�_��ن����8(�19א+5�&�אVf�;�[�Pא�א+4zن��Gא	��א����!>�א�0!(�����..�و�.&אو+>���
�-.g��&	bG�%V+א.�

قرر السيد اخلبري بأن النتيجة النهائية للمحاسـبة أسـفرت عـن انشـغال ذمـة : رابعا 

بعة مليـون وتسـعمائة سـ( جنيـه ٧٩٠٤٩٩٣املستأنف عن نفسه وبصفته مببلغ 

 .باقي قيمة األرض واملباني ) وأربعة ألف وتسعمائة ثالثة وتسعون جنيه

 وتعليقا علي ذلك  
ـفــإن ـمــا أورده الـســيد الخبـيــر ـفــي ـهــذا الخصـــوص يـخــالف الثاـبــت 

ـالغ تتجــاوز  ـي ســداد المســتأنف مـب ـة عـل ـاألوراق والمســتندات الداـل ـب

ثمـــن األرض فـــي حـــين أن إجمـــالي ..  مليـــون جنيـــه ٣٢قيمتهـــا 

أي أن المستأنف هـو الـدائن ..  مليون جنيه ٢٦والبناء ال يتجاوز 

 .للشركة المستأنف ضدها 

 كما أن ما انتهي إليه السيد اخلبري 
������������2�������
�ج�א#
�*�د�د�*��א�,د���و3����א?3#�ط�א��.�/

�ز����..�א+�����אوא�د����*,د��������V��������ون�/���'���� ١٦و�
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�دא��א���Eد�����������Gذא�
מ�א�#��'�و�ق�����Uא�?و�אق�وא

��������������������+���5��و�א�دאBن�
�#�#��د�א;������ن�א
��ن���<ذ
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أغفل السـيد اخلبـري متامـا مـا كلفتـه ببحثـه وفحصـه عدالـة حمكمـة احلكـم : خامسا 

 أضـرار من بيان ما حلق املسـتأنف مـن) احملكمة االقتصادية(التمهيدي املذكور 

من جراء إخـالل الشـركة املسـتأنف ضـدها بالتزاماتهـا وعلـي األخـص تعـديل 

  .الرتخيص دون رضاه أو علمه

ـا  ـه إـخـالل الـشـركة املـسـتأنف ـضـدها : سادـس ـات أوـج ـري إثـب ـل الـسـيد اخلـب ـا أغـف كـم

ـبـدءا ـمـن اختاذـهـا ـقـرار منـعـدم ومنـفـرد بفـسـخ عـقـدي البـيـع .. بالتزاماتـهـا 

ومرورا باسـتيالئها علـي املوقـع مبـا فيـه مـن معـدات  -/-/-واملقاولة املؤرخني 

وآالت ومنع املستأنف من دلوفه سواء بوصـفه مالـك أو مقـاول ، وكـذا منعهـا 

للمستأنف من إمتام األعمال املوكولة إليه بعقد املقاولة وصوال إيل عدم قيامهـا 

حىت اآلن رغـم أن ميعـاد نهـو ) كهرباء ، مياه ، صرف صحي(بتوصيل املرافق 

  .ملشروع ثالث سنوات فقطا

 ملا كان ذلك 

 ��������������������)	V!+د%�א"!�3א�א�8./!�[�!Pא�)!G)�X�<!L+�K���!��R��D+..�و)�'�א+(������7ن�א���و�!
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�#�>��)�א/�و���7(د�/��#�������و��ذא�אط*ن����א

�����������������������	
���

زو�������א������2����5،����א�Wמ��ن��ن�אو����3א�ط*ون��
#��'�א

�������<
*و�ض�و��� ��ذ������ن��#
و/��Aدמ�א)�ل�����ذא�א+5ن� =���������..�+�وط�א)#�Fوא

��(

زو��� ��=��ن����������ول�د�/������מ��,���ق�אط*��ن�����
*��ل��������,ط�����*��دמ���*��د�

���5
#��ق�د��ع�א��������2���Uوא3*���א�زאع�א��6ل�و �دא�
��ط�.�

 ذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن ففي ه
دون أن تقضــي فــي الموضــوع المـقـرر ـفـي قضــاء محكمــة اـلـنقض أـنـه ال يجــوز للمحكمــة  

 تقضــي ـفـي موضــوع التـعـرض لصــحة المـحـرر أو رده أو بـسـقوط الـحـق ـفـي إثـبـات صــحته أوال ـثـم

مـن أن يقـدم مـا يكـون لديـه في االدعـاء بـالتزوير  الخصم المحكوم عليه إال يحرم، بغرض الدعوى 
مشـروط بـأن يكـون قـد سـبق إال أن ذلـك فـي الـدعوى أو يسوق دفاعـا جديـدا من أدلة قانونية أخري 

والـدفاع الجديـد لـدي تيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلـة وبـأن احتمـال وجـود هـذه األدلـة أوأن 

فاإلجراءات ليسـت سـوي وسـائل لتحقيـق عن انتفائه ، المحكوم عليه قائما ال تنبئ أوراق الدعوى 

يتحـتم إتباعهـا حتـى الغايات وهي ال تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلي مجرد قوالب شكلية 
 .ولو لم يستهدف المتمسك بها إال تحقيق مصلحة نظرية بحته 

 )١/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٢٩١ الطعن رقم(

 كما قضي بأن 

 ����������������O!��G������1)Gو?Xو���-.g4ن��zن�א+=?אع���H��L�8�Xو������)Gو?.+���&�L+א�'�(��LK+א
�������������,�!I��+�1&!6و�'!*BG�-!�8��kא$�LKن�2&�1א0ول�)��X�)Gو?X�J��#دא��1ن�b���`�،�<t?m.+א
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 )٢٣/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ١٩٣٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 تجـاري ٢٠١٤ لسـنة ١٦٩المـودع ملـف الـدعوى رقـم وكان الثابت مـن خـالل تقريـر الخبـرة  

) في محاضـر األعمـال(أنه قد أشتمل ) المضموم للدعاوى الصادر فيها الحكم الطعين(كلي الجيزة 
المقـدم مـن الشـركة مستأنف بالطعن بالتزوير علي الورقات السبعة األخيرة من عقد البيـع تمسك ال

 ).فيال من تلك الشركة) ١٧(سند شراء المستأنف لعدد ( -/-/-والمؤرخ المستأنف ضدها 

 وليس هذا فحسب 
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6�!!_��X!!&م�−/−/−�وG&d!!&א�A�–�<!!5�¢!!��%9	�!!'�א$���!!>��=!!-��...�+5!!=>�....א+!!&)�:��
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�������9�	V$א�&�L+א�O����Yو���f&2�3"4.5$א�..�������)Gو?.+����LKG�-"4��<�H�א��-Sو�'�(�h5و�

���J�89�+٨���،�٩��،�١٠�،�١١�،�١٢�،�١٣،��١٤()�'�א�(�&�L+א����..����-!+�W�!5=$א�k!��b	&א��ن�א+.�8
���������-!����و�!?و�9)�g!��[���Y�و6�!_��ن��h!�Xא+�!89�f�J!'�א+!��)!C�'!�(�:�!.dوط�����������������..��(

����h!!++!!'�ذ���א+.!!4�]�و�!!�J�!!8'�و�(א��!!*X�²א�G�!!L.+9<�..�א+*5!!¤�وא&!!/��<!!EB�����ن�א
5!���Y��و���������X�9�!/8�&!	bG��!��%)f�@א��LK+א�אVf��(�R2��X�FLK+�7אBא�����!¡��!����

�.א+&H�ع�

 وباإلضافة إيل ما تقدم .. هذا 

زو�������������� ��ذא�אط*�ن������������א���د�7/و��T�I�/
��'�G��..�����*��#�����Oن�אو�����3א

�����������������،�U�����F�#ز�מ��و/ود�+��ط����و��+�وط�א)#�Fوא
��

زو������אא�ط*ون���2מ���


�د���
����ن�א?�و��א��W��3و�(

*و�ض�א=���2������ول�د�/���	(��ن�+�وط�א�.�

 حبيث ميكن القول 
أنــه إذا مــا كانــت قــد حققــت هــذا الطعــن الجــوهري وتأكــد تزويــر هــذه الورقــات 

ومـا .. لتغير يقينا وجه الـرأي فـي الـدعوى .. السبعة األخيرة من العقد المذكور 

عـلـي ـهـذا .. كاـنـت محكـمـة أول درـجـة ـقـد أصــدرت حكمـهـا المطـعـون فـيـه حالـيـا 

حـيــث ال يوـحــد ـفــي الحقيـقــة ـشــرط فاـســخ صـــريح كـمــا ـجــاء .. النـحــو المعـيــب 

 . بالورقات المزورة 
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 أما وان تلك احملكمة
األـمـر اـلـذي يقـطـع بـعـد .. ـقـد تغافـلـت ـعـن الطـعـن ـبـالتزوير وـلـم تلتـفـت إـلـي وـجـوده أصــال  

ٕإطالعـهـا والمامـهـا ـبـأوراق الـنـزاع اـلـراهن حـتـى أنـهـا ـلـم تفـطـن لـمـا ـهـو ثاـبـت بتقرـيـر الخـبـرة اـلـذي 
وهـو األمـر الـذي يعيـب هـذا القضـاء ويجعلـه جـديرا .. ت منه سندا وركيزة أساسية لقضائها اتخذ

 .باإللغاء 

 ملا كان ما تقدم مجيعه 

I.G!!��و¢!!�,�X!!�م��ن��!!&%��!!��!!C��Wא�B!!���7..�و�!!����!!>�א��!!����t"*!!>�א+��!!�ن�� 
���������������H�،אع�?!=�+�<!�L8א+�א�W��!N0�م����19;�א�$�/�+�h+ن�وא��2وذ�K�����FLK+א�����!(��!I

���(�!!K+ع�א�!!H�7¡�!!�ق�د��!!-�،�وV!!fא���Z�!!¹��+!!-�א@5!!+��'!!Y."א��!!�����!!5X�;�19�!!/8
�����������YX9א&!Sو�،��!Y.G)f�S�7�9�3"4.5$א�Jع�و�5.=&א�Hع�ود�Hد�-Sو��<H�B+�7�و�Ef�+-�א@5

����������������!Y�وf!��א�0!(�א+!V%����..�;�א+=������O!?א)�7א+)!z	>�אf&!2�3"4.!5$��א0و+!'�وא�YS!�ز��(
�=!��وbG����������-!S	&��4ن��EB>��و����G�[�.!+و9אق�א+=!?אع���R/و����RD¡�R"�	��ذא����<S9ل�د
و�)!!�د<�..�و!!���!!f����O!!Lא+�I!!�,�א+G&!!S�F!!LK(����+�!!�,�وא��!!(�א�ª..�א+!!(�%�;�א+!!&)�:�

�.א+./&%�$��2ع�א+=?אع�;���.-�و)�'�א0���دH�ع�ود�Hع�א4.5$"�3

 السبب الثاني 

ضت به حمكمة أول درجـة يف خصـوص وبشأن ما ق.. وعالوة علي ما تقدم مجيعه 

) التـداعي( فيال حمـل ١٧سند ملكية املستأنف لعدد  (-/-/-فسخ عقد البيع املؤرخ 

فإن ذلك احلكم يكون قد خالف مـا هـو .. وذلك بزعم حتقق الشرط الفاسخ الصريح 

 . ثابت باألوراق 

 هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن  يفف
أن مخالفـة الثابـت بـاألوراق التـي تبطـل .. ة الـنقض في قضاء محكم.. المقرر 

الحكم ، هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أبتنـاء 

 .الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 

 ���1Vf�,�I8�;�9)�$א����������!��&=!N���<!L88�7!&��!��)�!'�وא!Bن�א��!	ذא���-"��<EB�א
���������!!�(�O�g.!!5و�������²8!!�!!=���!!B+د�و�!!S���9&!!/��'!!+��1&=.!!5و9אق�א+!!&)�:��و����;

�.אN.��ص��h�Xא+�א�BG�-"�H�-=��<L8ن������
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

 ان ذلك ملا ك

 �����������������<!S9ول�د��<!EB��-!��R!I8��!��'!�(ن�����7א+��"�"�>��"*>�א+�f�*$א�<������K.و�
������������a9b!$א�k!��!>�אL+�3"4.!5$!&د����������−/−/−���א+!?)��7*5!¤�)�!&�א+�B���&=!N�)١٧�(����O!����!H

H!�ن�V!fא�א�B!����7..�وذ+N�'�(�h=&��?)�م�،�و�d��f!��א+z!(ط�א+*�N!¤�א+/!(�������G..�א+=?אع��
�������R��D++�3א�ن�8&���BG0و9אق���..�������������!��O!�����O!�وI8'���+*�¤5אN.=�دא��+'��?א)�7و����

�وذ+��hن�..����g=G&��9-��+'�6&�א+��Kن�..�;�א0و9אق�

 الثابت أوال      
���מ�אط*��ن������
���5	د���א?و��و�*��2א#����5�מ����..��ن�ز�מ�א+����א
�#���5ن�א

����������
دא����S��ن���ل�א���,��Oز������5'�מ��#دد�#و���7�������V�,מ��#دאد�����3א�6ن�א

�����6
,������..��/��'��,ط���3٦,٧٧٥,٣١٣د���0 =���'�3ول���#ل��;���א������6?و�אق�وא

�����א=3
��د���א���ق����אد�و���3מ��
/���7א/�ز��....#���....�;����א��

مـن مبـالغ لـه أن المستحق فإن الثابت باألوراق والمستندات المقدمة من المسـتأنف .. بداية 
فـي حـين ) اثنـين وثالثـون مليـون( مليون جنيـه ٣٢يتجاوز مبلغ في ذمة الشركة المستأنف ضدها 

ـة المســتحق عــن عقــد البيــع   ٢٦ال يتجــاوز مبلــغ قــدره  المطلــوب فســخه -/-/-المــؤرخ أن جمـل

 ) .ستة وعشرون مليون تقريبا(مليون جنيه 

  وذلك كله علي التفصيل الوارد يف احلقيقة األويل

  من السبب األول من أسباب االستئناف الراهن

6�_��و�����2�����א�3"4.5$	�H>�א$��+�Uא$5&د<��=-�وא�g.5$>�+!-�;�ذ�!>��������������� 
�وא0د+>�א+���L>�وא+&א��>�)�'�N&אد�1Vf�-�E@�1..�א+z(	>�אf&2�3"4.5$��א0و+'�
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�U+��$א.�

 ليس هذا فحسب
والـمــودع مـلــف  بمعرـفــة المحكمـــة االقتصـــادية بـبــل أن الثاـبــت ـمــن تقرـيــر الخبـيــر المنـتــد 

رغـم  –أن هـذا الخبيـر .. تجـاري كلـي المضـموم لملـف النـزاع الماثـل  .... لسـنة ....الدعوى رقـم 
لصـالح إال أنه جزم بسداد المستأنف ما يجاوز العشرون مليون جنيه  –اعتراض المستأنف عليـه 
ٕ مســتندات وأوراق واـقـرارات صــريحة ـمـن مســتندا ـفـي ذـلـك إـلـي جمـلـة.. الشــركة المســتأنف ضــدها 
 .الشركة المستأنف ضدها 

  وهذا يؤكد بهتان ما تقرره الشركة املذكورة

  من الزعم إفكا بأن املستأنف مل يسدد سوي

  جنيه فقط٦٫٧٧٥٫٣١٣مبلغ قدره 
وحيث انساقت محكمة أول درجة وراء مزاعم وأباطيل الشركة المسـتأنف .. لما كان ما تقدم  
.. ودونما أن تطـالع أوراق ومسـتندات المسـتأنف  .. دونما أن يكون لها سند في األوراق. .ضدها 

 .األمر الذي ينحدر بحكمها إلي حد البطالن الموجب لإللغاء 

 كما أن الثابت ثانيا 

��������5)�وز���د��(��'��;(��א�6ن�א�ذ����6�7#�دאد���0����ل��������������#�
�ز�מ�א+�����א


زא��
'�אوא�د��	د���א?و��و�*���2������ول=�'
(�����5
#���د�/����ن��دמ�
�)�ذ�א

��*,د�א����؟؟..��*,د�א�,�و�U����,ق�א+�ط�א)�#�Fא
�.!!�

 صراحة بأن .. وهذا قول بال شك خيالف القانون أحكام النقض التي تقرر 
ـه يمتــد إلــي غيرهــا مــن  ـي بعــض االلتزامــات ال يجعـل قصــر الفســخ االتفــاقي عـل

 الــواردة بالعقــد أو إنكــار ذلــك ومــن بــاب أولــي ، فــإن ورود الـشــرط االلتزامــات

الفاســخ الصــريح فــي عقــد باعتبــار هــذا العقــد مفســوخا مــن تلقــاء نفســه عنــد 

ال يقتضـي أعمالـه فـي حالـة إخـالل المـدين .. اإلخالل بااللتزامات الناشئة عنـه 

 .بااللتزامات الناشئة عن عقد أخر ، ولو كان مرتبطا بالعقد األول 

 )٢٦/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٨١٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
����ن�א,��ون�א�د����ن�א=
)�ق����א+�ط�١٤٨�،�١٥٧א�,�����'��)�د�א��د
�ن� 
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�وא��������������O��
,د����������������א�و	وع�#ط
��2א��A�س��ن�+�5'�#�U���א)�#�Fא

���������ول�دون� ���'�و#���Bא
��
,���'�،��Gذא����6���2ن���������و/��
'�وא�Tو��א*
���ز����א

������������������F�#�(+��ط�א���<�#�

زא�'���د��0*ل��و�א�
��ع�א�دאBن��,��د�א�دמ�
�)�ذ�א�د�ن�=


*���ل������������������������#�ن�א�����و����
,	��'���ن��زא����א�'�	�(��������������

א����Uو�ط��,'�

���������������#(��.��,
��א�
����א*,د��)#و;���ن���+��ط�����
�)�ذ�א*,د��(��/وز�����ذ�0א�=���� �'

�0���,
�.א)�#�Fא����U ذ�=��/وز��ن��#
)�د�אدאBن��ن�;طB'��و�

 )١٠/١١/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٩٤٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
أن .. عـلــي أوراق الـنــزاع الماـثــل يتضـــح بالـغــة الوضـــوح  المـفــاهيم القضـــائية وبتطبـيــق ـهــذه

زعمت بهتانا بتحقـق الشـرط الفاسـخ )  درجةوانساقت ورائها محكمة أول(الشركة المستأنف ضدها 

  .-/-/-الصريح لعقد البيع المؤرخ 

 وذلك بالزعم بإخالل املستأنف بالتزاماته 

 يف عقد املقاولة املؤرخ بذات التاريخ ؟؟؟
ـد بعقــد   ـك ؟؟ كـيـف يخــل المتعاـق  – المكــذوب –فيتحـقـق بهــذا اإلخــالل .. فكـيـف يكــون ذـل

 .الشرط الفاسخ لعقد أخر ؟؟؟

بأنـه ال يـجـوز مـا اسـتقرت عليـه أحكـام الـنقض علـي نحـو مـا سـلف بيانـه عـل ذلـك ينـاقض فل 

للـزعم بتحقـق الشـرط الفاسـخ فـي عقـد ثـاني حتـى ولـو .. بااللتزامـات فـي عقـد االعتداد بـاإلخالل 

 .كان بينهما ارتباط 

 وإذ خالف احلكم الطعني هذا النظر .. ومن ثم 

 وراق األمر الذي جيعله خمالف للحقيقة واأل

 وبني علي ماال أصل له يف األوراق 
بوجـود إخـالل مـن المسـتأنف بتنفيـذ .. بل أنه علي فرض جدلي منكور ..  ليس هذا فحسب 

أن ـعــدم اســـتطاعة الســـيما وأن الثاـبــت .. ـفــإن ذـلــك ال يرـتــب فســـخ عـقــد البـيــع .. عـقــد المقاوـلــة 

لمسـتأنف ضـدها األولـي الـذي المستأنف استكمال أعمـال عقـد المقاولـة يرجـع إلـي فعـل الشـركة ا

 :يتعارض مع حسن النية والنزاهة في تنفيذ التعاقد حيث أنها قامت 
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�!!�V)�!!&�א$��و+!!>����� −١*=X�,�!!=#��..����J�E�E!!!/X�OG&!!LX,�و�א+�=!!����.X�OG&!!!L!!(א�
������Yt�=��k�?$א�J��وذ+�hدو���)�����7א$4.5"��3و���א�H!>��������..�و��N9��Jא+*

�-!!=�)�����J���E��و�"!!-���+!!�1V!!��hא+*!!!!N���!!Yt�=��W�!!�K$م��)�..�א�!!�G�3!!�BH
������J���!!N)+א�;�%)f�!!S�OG&!!LXد��!!Sو�k!!ل���!!E(0א�Z�= .!!N���3"4.!!5$א

������!!����<!!*�.j�>&!!G&S����E��JوאN./!!&אX�9!!(א�E!!/.+ن��..�وא��&!!	bG��!!`
����������-!!�Eº��!!���!!Y���!!/�)��&!!LX���3"4.!!5$א��!!Yم���!!�Gن��!!	ل�א+!!���!!E(0א

�<��>�وא$&"t�=@א�<� .א5$ �+

٢− ����R

��;�ص����������������ن�א+����א#�
*�د�ل�א�'�	��
�����5ن�א*��ل��#�
و���3א�


*د�ل�..�אذ�G��'�����3�7אد
��2א��)�د���ذא�א�.�RH�.�	, .و/و.�0 ��א

 وقامت 
باالـسـتيالء عـلـي الموـقـع ومنعـتـه ـمـن اـلـدخول إلـيـه كـمـا منعـتـه ـمـن الحصــول عـلـي  

سـباب سـيئة وهو ما يؤكد أن عدم تنفيـذ أعمـال المقاولـة يرجـع أل.. معداته وآالته 

 .النية مورست من الشركة المستأنف ضدها 

٣− ��h!!+2!!��3+!!'�ذ��..���E!!/���Y!!5*"��!!��R�!!/"��f&!!2�3"4.!!5$א�<	)!!z+ن�א�
���EB6!>��������..�و���א$=*!(د<�א+���!YX9אد���J9)85!¤�)�!&����������..�وHو�k!��*5!¤�)�!&�א+�
 .j��h+V��<*+א+��"�ن�وא+�L&�א+LG)C��f�%V>�א$.L���G&8..�א$��و+>�

 أضرار أصابتهاوادعت بأن مثة 

  من جراء عدم تنفيذ املقاولة 
المباعــة ..  فــيال ١٧فــإن أعمــال المقاولــة تنحصــر فــي بنــاء عــدد .. وهــو أمــر ثبــت بهتانــه  

فإذا كـان هنـاك ضـرر مـن عـدم البنـاء فـإن الضـرر يصـيب المسـتأنف .. بالفعل للمستأنف بشخصه 
 .وحده دون غيره 

 أن الـزعم بهتانـا بتحقـق الشـرط الفاسـخ الصـريح ومما تقـدم جمعيـه يتأكـد.. لما كان ذلك  

هو قول إفك يخالف الواقع والقـانون وأحكـام الـنقض .. لعقد البيع من عدم تنفيذ أعمال المقاولة 

وهو ما يعيب الحكم الطعين بذات العيوب حيث لم يفطن إلي صـحيح القـانون فـي هـذا .. الموقرة 

 .الخصوص ، وهو ما يرتب لزوما إلغائه 
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 ك فإن الثابت ثالثا وكذل
��و�����
,�دמ������'�����������������)��א?و�אق�وא,���ون���;����
��מ�אط*�ن�מ���..��ن�א

�'
'�و �دא��د=�(W ط��� �#�ن�
�.�ل�
*�د� W)�ل�����و�������6?و�אق��,����و=��#

 وبيانـهجملـة المبـالغ المسـددة منـه للشـركة المسـتأنف ضـدها ، فعالوة علي بيـان المسـتأنف  

فقـد قـدم عـدة أدلـة أخـري علـي زور .. علـي سـداد كـل مبلـغ علـي حـده األدلة الدامغة والمستندية 

 تجـاري ... لسـنة ....في الدعوى رقم ، وكذا تقرير الخبير مزاعم الشركة المستأنف ضدها وبهتان 
 :وهذه األدلة كالتالي 

ز)�R!!Eא+z!!(	>�אf&!!2�3"4.!!5$��	�V!!���!!4ن�א5G���3"4.!!5$!!&د�:��و��
و�"5!!�ق�G)�X!!(��..�(وH��Jא+/!!��">�)!!��א+*!!���Jא$��)!!>�+!!-������/!!

�����������WوV!B$א�א+!?)�7אV!f�,�9و9א�	V!$א�>^Pא�..����J9�!N�3!N�+و
���L$א�¸Y=+א�Jذא�'�(�<S9ول�د��<EB�.�

  يف حني أن الثابت
مليـــــون ( جنيـــــه ١,٨٣٥,٩٠٠أن المســـــتأنف ســـــدد مصـــــروفات الصـــــيانة وهـــــي مبلـــــغ قـــــدره  

 مســحوب عـلـي بـنـك ....بموجــب شــيك يحمــل رقــم )  وتســعمائة جنـيـهوثمانماـئـة خمســة وثالـثـون أـلـف
 . وتم إيداعه حساب الشركة المستأنف ضدها – فرع نادي الصيد –كريدي أجريكول 

ـال المســتأنف .. وهــذا  وـبـال شــك يثـبـت ســوء نـيـة الشــركة المســتأنف ضــدها وادعائهــا حـي

 ل درجة علي ذات النهج المعيب ثم سارت محكمة أو.. بالباطل وبالمخالفة للحقيقة والمستندات 

 . دونما سند من الواقع أو القانون 

�����������l(وאG)d�<L8(�א+z(	>�אf&!2�3"4.5$��א0و+!'���������:�#�"!t9��!G)���!(
������W&!.=$א��IL+א�-Lو��،��YX9دא��l�§�(�����7!89�<!+�	��+...����<=!5+�...�

و����1Vf����R�DGא+�אL8>����د�+!-��������..�א@�?<�+/�´�א4.5$"����3
د�אB+�3"4.!5$���O!א+!!��EDא+!�א9د���L!&�א+��!!8�����k��N�'!�(�<!L!!&א��

�a9b$א−/−/−.��
������������5
�#��,����א���������6ن�א��د�א#�دس��ن��,د�א����א�ذ�و��
	��ن����א��

��������������������������،���+���*��#R����א)��(��א�)#�'�و������'�א�U��������#و���ل��
������ول�����א

����F���
��'���O��������אو�����א��ذ�و�������−/−/−و
�..���<�د��ل���3ط������#�دאد�������Gن�ذ
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�ذא�אو���� �=� ذא����ن���)*�ل�#�دد�����������������..����ل�א�6ن��������

,�ل�מ�
�ن�א+����א�O��

�.���ل�א�6ن�

 ومن ثم
يضــحي ظــاهرا مــدي زور وبهتــان ادعــاءات الشــركة المســتأنفة المخالفــة لمــا هــو ثابــت 

 وـمـا ـهـو ثاـبـت فيـهـا وـمـن ـثـم بـطـالن حـكـم أول درـجـة ومخالفـتـه للمســتندات واألوراق.. ـبـاألوراق 

 أيضا 

 السيما وأن الشركة املستأنف ضدها األويل 

و���ل�وא#�
د==���'��������� ���5وא3*��#دאد�0���ل�א�6ن���و/��Aא
#�..���� ����6א

���א#�دאد�����������..�3د��/ز���ن� ����6א*�س��������
���������دون�����..�و�و�����,ط���5ن��;��وא*3����6

#������6
�دא���و��و�אق����ن���R��<�.�א=#
د=ل����2ذ

��!!D+�#�:��RH)!!���f&!!2�3"4.!!5$א�<	)!!z+א0و9אق��ن�א��!!��R!!�#�&!!8�-!!"�
�#=�,�X!&אول�א+=!?אع������(....+��g.5��3"4.5E��I��;�-+�Jن�)�م�������

����,�I�+م�א�����fא+(א�(א��ن�دل����Vfא,<�ذ�!>������..و)��'�(ل�&G����H
�.���H	��R"ذ�.-��$�<+��z������<u�-+�Z)���U+..�א4.5$"�3

���L9א��:������<���#�دאد�����ل�א��6ن��������..��ن�א?د�����ذ��..�������+�وא�,���א

������
���5	د�����א#���د���������..�א ���������5
�#�����ن��,�وמ�א�

���������R�'����Gذא��מ����ن��#�دد�����ل�א��6ن������������������..�אو�دא���

����7و�د���ن���'�7�,وق���A�
�
R���و�������'�U�#�

�.אو�دא����ل�א�زאع�

ملـة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا عـدم قيـام الحكـم الطعـين فـي شـأن قضـاؤه ومن ج.. لما كان  

..  علي ثمة سند قانوني أو واقعـي أو دليـل لـه صـدي بـاألوراق -/-/-بفسخ عقد البيع المؤرخ 

وهو ما يجعلـه ينحـدر إلـي حـد الـبطالن .. بل علي العكس فقد خالف األوراق وما هو ثابت منها 

 .بما يستوجب إلغاؤه 
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 ثالث السبب ال

فإنـه قـد جتلـي .. وما تضمنه احلكم الطعـني بشـأنه .. أما فيما خيص عقد املقاولة 

واـضـحا خـطـأ ـهـذا القـضـاء يف تطبـيـق الـقـانون بإـصـباغه وـصـف لطلـبـات الـشـركة 

املستأنف ضدها مل تقرره هي ذاتها ، فضال عن عدم فهم عقد املقاولة وأنـه ال يـرد 

شـركة أن تزعمـه ، هـذا باإلضـافة إيل عليه الفسخ لعدم وجود مثـة ضـرر ميكـن لل

وهو ما يؤكد بطالن احلكم يف .. ثبوت سداد املستأنف لكامل قيمة األعمال وزيادة 

 . هذا اخلصوص 

 جتدر اإلشارة إيل .. بداية 
قبل التصدي لعقد المقاولـة .. لم تفطن إلي أمرين في غاية األهمية .. محكمة أول درجة  

وـهـو أن عـقـد المقاوـلـة مـحـرر فيـمـا ـبـين الـشـركة البائـعـة ، والمـسـتأنف : األـمـر األول .. الـمـذكور 

وذلك إلخفـاء واقعـة بيـع األرض فضـاء ..  متر مربع ١١٨٧٩المشتري لألرض البالغة مساحتها 

وهــو أن التزامــات  : أمــا األمــر الثــاني.. وهــو األمــر الغيــر مســموح للشــركة المســتأنف ضــدها 

ـة المــؤرخ ا ـاء عــدد -/-/-لمســتأنف ـفـي عـقـد المقاوـل ـفـيال الـتـي اشــتراها ) ١٧( تنحصــر ـفـي بـن

بموجب عقد البيع المؤرخ بذات التاريخ ، وهـو مـا ال يتصـور معـه أنـه بفـرض حـدوث تـأخير فـي 

 .بل علي العكس فالضرر يقع علي المستأنف نفسه .. البناء أن يلحق بالشركة ثمة ضرر 

 ملا كان ذلك 
ت فطنت لجملة ما تقدم ما كان حكمها قد صـدر وكان الثابت أن محكمة أول درجة إذا كان 

أما وأنهـا لـم تطـالع األوراق ولـم تعطيهـا حقهـا فـي البحـث والتمحـيص .. علي هذا النحو المعيب 

 :فهو األمر الذي يجعل حكمها معيب بالعيوب اآلتية .. 

 العيب األول 

*��د����7 
���5	��د���و
*��د���2وא��#�����מ�אط*���ن��ط������א+������א�א�����א��א

��ق�،�و��ذא����מ���ن����������������������#��2ط��
�����אد�و����3و����و �ط����2Bو��)��2א���2�/���ن���

���U،� =�����2و/و������������ �ط�.�אد�و��و�)��2א�,��ون�،��Bن���ن��ن��ق�א�2מ�;ط�5

��2��,�د���ط����א;�وמ�و=��/وز�א=���א�������2و�
*د�

 ن وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأ

�&��=K�ق� �.Gא+=?אع��ن��kt�8م�)�'�و�/Pد<�א��N��&�$���E(��'2��+א�'�(�FL.G�
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�������������'/�z+א��f&6وز��و�����،��Y(�2و����Y��Nو��Y��/��_�6����-�א+&)�:�א$)Kو�(�<6
���������Y��!N�[��.����L+א��f&6و���،��g�g����D���Y�H�OD��[����C�'�(و�����z+�7B���

�����G����`�,�I�+ق��������������،��و�א�!K=+א�h!+وز�ذ�!���!E�H�-�!/H0�،�1ن��!�������)D	4م��و���/Pא�-��K
�E����X(��kH-�א+&)�:�وI8�^.LG�L��1»&و���+/&و�����19]��/��-�H��/H�&LG.�

 ) ٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٤٧٨الطعن رقم (

 وحيث قضي كذلك بأن 
كييــف القــانوني الصــحيح علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا الت 

 تغييـر سـبب الـدعوى ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات إال أنهـا ال تملـكدون تقيد بتكييـف الخصـوم لهـا 
 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
 .بات  بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلمقيدةالمحكمة  

 )١١٦٥ ص ١ ج ٣١ سنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

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

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

 لك ملا كان ذ
القـانون يتضح أنه لم يلتـزم المفاهيم أنفة البيان علي مدونات الحكم الطعـين وبتطبيق جملة 

) علي حـد وصـفه(التكييف القانوني للدعوى ولم يكتف بتعديل الطلبات المطروحة عليها ، ولم يلزم 
غيـيـر وـقـام بت.. وـقـام بتـعـديلها إـلـي غـيـر مرماهــا .. الشــركة المســتأنف ضــدها ـبـل ـتـدخل ـفـي طلـبـات 

 :ذلك أن الثابت .. موضوع الدعوى تماما 

�ن�א+z(	>�אf&!2�3"4.5$��8��&!8���R!د)�א!f����K!��א"�I!�,�)�!&�א$��و+!>��!?)���������������������7
�����fV�*=X�OS��,�Y."د<��������..�א�א$!�'!+��h+5�٦٦٣�����������9.=&�1;�ذ)!�X��!+"�ن�א$!&"'�א�א+�!��!��

��4ن�
مـه ، عـلـي أن لـرب العمـل أن يتحلـل ـمـن العقـد ويقـف التنفيـذ ـفـي أي وقـت قبـل إتما
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يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من األعمال ، ومـا 

 .  كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل 

قامــت تخلــص فــي أن الشــركة المســتأنف ضــدها وكانــت حقيقــة الواقعــة .. لمــا كــان ذلــك  

وذلـك .. المسـتأنف بتنفيـذها م التي كان سـيقوالبناء وتعديل تصميماتها ورسوماتها بتعديل تراخيص 

مــن ـبـدء وـهـو األـمـر اـلـذي ـحـدا بـهـا بـعـد ســنة وبضــعه أشــهر .. المســتأنف أو رضــائه دونـمـا عـلـم 
واستغالل اعتراض المستأنف علي تعـديل التـرخيص ولجوئـه .. إال أن أوقفت العمل عنوة  .. العمل

ت المستأنف من الـدلوف واستولت علي الموقع ومنع.. للقضاء طعنا علي ذلك التعديل للترخيص 

 إليه مرة أخري 

 لذلك كله طلبت الشركة املذكورة 
���د������������� ��מ����,	��.��,�د�א�,�و���و�,���..����ن�א,���ون�א��د���א��ذ�و��������٦٦٣א


�)���ذ�و
*��د�ل�������
������5ن� �,�����א��#����و�
*��و�ض�א��������2��מ�
���د�7א#��
*دאد��و


/2

��א�
������א��ط��א
�;�ص�و��Wذ>��ن�א��2�ذ�0א+����א.�

 ورغم ذلك كله 
ٕواعـطـاء .. وـبـدال ـمـن أن يبـحـث الحـكـم ـعـن أـسـباب قـيـام الـشـركة بإيـقـاف أعـمـال المقاوـلـة  

انحرـفـت المحكـمـة الطـعـين حكمـهـا بالطلـبـات وزعـمـت ـبـأن صــحة .. المـقـاول ـحـق ـفـي ـهـذا الـشـأن 

 وصف الطلبات أنها 

 املطالبة بفسخ عقد املقاولة 
ة المـذكورة إلقرارهـا ضـمنا بعـدم وجـود ثمـة إخـالل فـي جانـب وهو ما لم تهدف إليه الشـرك

فلو كان هناك إخالل لكان الطلب من البداية أبدي صراحة بالفسخ أسوه بعقد البيـع .. المستأنف 

 .لذلك تم طلب االنقضاء .. أما وأن لم يتم الزعم بوجود إخالل .. 

 ملا كان ذلك

א$5�س���+��K��Jא$�&א<��!������و	�ن�א+��"�ن�EB��'�(��S�.5G>�א$��2ع�)&م��������
�������������������!"�"�8��!Y*��BXو���g!/+"�"'�א�אل�א+���3א+�!?"��;�)/g=G�}�H��Y�Sم�،�و�ن�وא�/Pא�..

�����������!����-!H&f�2ع�א+=!?אع�و���OG&LX�����..ن�����������"�!��+�<!*+�j�h!+ن�;�ذ�!H�..�����S�.!5G��!`
�.�+��,�א��7Bא4.5$"�3
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 العيب الثاني 
��מ�אط*�ن� �� ��3א������� 
���5	�د���א?و����������������������3���2�5دמ��ط�'�א�#��א+�����א

���������'
(�����5
#�
���3מ����2א�����G'���دل���–��*����ض�����ذ�>��–�2دמ�و زא��א?���ل�א

���و����������
����2ز��������,	���.�א�,�و�����א�و���3و�ط�������+�و	�و5����Xن�#���Aא#��
�(.�א

�'
�������

���;�ص�و�#��و��
'�و3��������2
*��د�ل�א�..�������'��*������������������5
��#�ل�א


���ن�+�����2�5.��دد����������
�א;�ص�א/د�د��א
��#������א����W�'
���ذא���)�٢٣(��)��)��

���.��دد�����������,��������
���א�#���(�،�و��ذא��,ط����*�دמ��������زא�מ�א+������������������)�١٧(א

�.א�א���� ��و/ود�
5;������א?���ل�

 فإذا كانت املسألة جمرد تأخري 

��VאE(0�ل���� *=X�;�..+����������3"4.!5$א�1א&�����<	)z+א�OEB.5Xن���'L��K+ن����א�B�..���!��
H!�ن�ذ+!G�h!&ل�و����ª�!2!4ن�א+5!���;�������������..�و�"Y���X(��Y"4���R�&fو�زא+!�h!�X�Rא0)E!�ل�����������

��,�א+z(	>�)�'�א�k8�$وא+?)������7.Nא–�����!"�.Y��–���<!+و�א$��,�!I�"����..אج�����)!����!¥�'L!5+א��!f
��>�و+�����د)�,�)Nא4.5$"����3א90ض��4%�و�<���.�'����Zא��

 حىت تستطيع الشركة تنفيذ الرتاخيص اجلديدة املعدلة 
والتـي كانـت مخصصـة لعـدد علـي ذات المسـاحة المباعـة للمسـتأنف فـيال ) ٢٣(وبناء عـدد  

والـزعم بمـرور مـدة .. التـأخير المزعومـة إال اختالق واقعة فما كان من الشـركة .. فقط فيال ) ١٧(

 وذلك علي الرغم من أن الحقيقة الثابتة باألوراق أن واقعة تعديل  .. دون إنهاء األعمالالعقد 

 .التراخيص تمت بعد سنة وسبعة أشهر فقط من عقد المقاولة التي مدته ثالث سنوات 

 أي أن استيالء الشركة علي املوقع 

 ومنعها للمستأنف من استكمال األعمال 
 ����������
�א;�ص�א�*د
������د��
�)��ذ��,�د�א�,�و�����������������������7..�3د�
מ���/�د��دو��א

�������

�א;�ص�وא�#و����وא
����5ن�א#
���ل�א?���ل�=;
(��א#��.������/ز�א

 وهذا كله

 ���������<!S9ول�د��<!EB��-�+���K*X���..������������������&!6�'!+��-!��O!/G�&!6�'!+���!YEB6��!�LG��!`
�-X4و9א8-�و�5.=&א��R��D+م��4و9אق�א+=?אع�وא�م�א�$&L+ن��K�+א.�

�
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 ث العيب الثال

����5#�دאد�����ل�3�����א�?�ض����������������������� �#����מ�א�ط*�ون����'� ���3���מ�א�دמ��ط��'�א


���������*د��������
��א)�ض�א/د���و/�ود� ;�(ل�����
�)��ذ��,�د������������)�وز��د�(وא������א*�

����#��������5������������..�א�,�و
�#��=����ل��ن��,د�א��������+���.�و�=�������,����א <�Gن�ذ

���
�א��و��3د���+����ذ١١٨٧٩���0א��?�ض�א����������������
�������א)���(��א���

�����������و����

���5?����2���6���ل�
#��6و��#دאد�א����#��)�.��	��و���.א(א

 بداية

 �<S9ول�د��<EB��<+א&L+�3"4.5$א�R�#��&�H )���FLK+א���L$�7אB9<�א�&/��(�-"�
�!�����٣٢א��g.5$+-�;�ذ�!>�א+z!(	>�אf&!2�3"4.!5$�����m.G�U!!�وز�8!&�������������������19�������-!�=Sن���..

����������O!Gא$!(א,��و�א+.4و�O!��X���<��!N���<+و�د�J�B�Cو�J5.=&א`�R��#�h+وذ�..����!Y�����<!.��#و
����������������R!��`�G)�X��S(�א�P]�א$=.&����W)&א+>�א�EB>�א�8./!�دG>�;�א+!&)�:�א+!���6

��fא+=?אع�א+(א�'+��REI"�٢٠١٦+5=>��789٣٦(وא>?��)�.�A��%9	�'�א@

 وحيث أن الثابت .. هذا 
 -/-/-حسـبما هـو ثابـت بعقـد البيـع المـؤرخ ) أرضا وبناءا(أن قيمة الفيالت محل النزاع  

 . مليون جنيه٢٦تقدر بحوالي 

 ومن ثم
يتأكد أن المستأنف سدد للشركة المسـتأنف ضـدها قيمـة كامـل الفـيالت محـل النـزاع أرضـا 

 – وهو ما نتمسـك بإنكـاره –فعلي الفرض أنه أخل بالتزاماته بشأن عقد المقاولة ) وزيادة(وبناءا 

وال .. فإنه ال يؤثر من قريب أو بعيد في تملك المستأنف لهذه الفيال المسدد لثمنها أرضا وبنـاءا 

  .-/-/-يؤثر من قريب أو بعيد في صحة عقد البيع المؤرخ 

 وبالبناء علي ما تقدم

!!��'g!!IG�f(א��ن�א�B!!�7א+�E@��!!K*G���F!!LK!!>�א$!!��9ذ	!!(�1و�ن��EB!!>��ول��� 
��������f&2�3"4.5$א�<	)z+א)�7א?$��Y8�=.(���<S9א�������..�دVf�;�k8א+�א�<���6��(��Y5*"�R�m6

�=��)&م����������������G��YG&+�&	4.+�_g�+א�;��Y�6��Y.K58و9א8-�و���R/��&8�R"�	ذא���%V+א+=?אع�א
�FLK+א��Yt�I8�;�-�+��RY."א����<g�.�

�
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 العيب الرابع
����א���'� ذא����������  ����������زא�מ�و���ط���ل�א+�����������دמ��ط���'���������אد�/����א?و


����5ن��)#'�و���)
'�א��ذא�א����3و�������������������#������3د�و/��2��
���5	د���א?و#�א

����������������F�#(,	��.��ط��Aא�5/

زא��
'�،�و =�#���2
�)�ذ�א�����و��������2..��#����
ط��'��ن�;(

מ�
)*ل��2ذא��دل��,�������زو��و�2
�ن��زא����2.�

 ضدها إذا كانت الشركة املستأنف 

��Vא+�L&�א$^م���kא$4.5"�3)��"*5-�و�/*.-������������ *=X�;�<�وو��J&Sن�u>���..�56=-�א+=
+B��J9V!(��&!8�R!"א4.5E�+�W�5=���..�����<*"4.!5$"�3;�א+.=*��V–����وf)�"�<YS��−���ل��

�-�Y�=X-������+-��+'�א���ل�א$?)�م�+����¨9����.	�R�N9و���.�
  إخالل أو مينعه إذا وجد عله يأتيها بسبب يربر ما زعمت أنه

ـة كــان ـفـي   ـا أن اإلخــالل والخطــأ وســوء النـي ـم يقيـن أمــا وأن الشــركة المســتأنف ضــدها تعـل

 إلي تعديل تـراخيص البنـاء وتعـديل – دون علم المستأنف أو رضاه –حيث ذهبت .. جانبها هي 

ـذها  ـتم تنفـي  ١١٨٧٩(بحـيـث تصــبح مســاحة األرض .. الرســومات والتصــميمات المـفـروض أن ـي

ثـم .. فـيال ) ٢٣(أصبحت مخصصة لعدد .. فيال فقط ) ١٧(المفترض أن يقام عليها ) متر مربع

.. تأتي لتختلق المشاكل والخالفات مع المسـتأنف وتـزعم كـذبا بأنـه قـد تـأخر فـي تنفيـذ التزاماتـه 

لتدفعه  نحو االعتـراض علـي هـذا األسـلوب فـي التعامـل ويتجـه إلـي القضـاء للطعـن علـي تعـديل 

ــي الموقـــع .. تـــرخيص ال ــك وتســـتولي عـل المبـــاع بالفعـــل للمســـتأنف (فتســـتغل هـــذه الشـــركة ذـل

 ) .بشخصه

 فإذا كانت حسنة النية 
 !!.ما كان لها أن تدلف للموقع الخاص بالمستأنف والذي يملكه وسدد لكامل ثمنه  

�)��ذ�א*,�ود�������������� ����
*���ل���#�ن������و�����=��
وא��ق������زא
�,�د��..������و�����2=�


#���ع������.���دد������������א#���א�و���3���
و)�������2)�٢٣���)���)�������������
������3ل�و���#��

�(

������5מ�א?���אوא��3)�و�#و�����;#��.6מ�و	��א

 ومن ثم يتضح 

 ���������������������<	)!z+א�<��Y!��،�و)!&م��/!&א8�(�O!#�$א+=!?אع�א�k!��O��L.+א�e��+א�<��&%��N,�א+=
����������.	�RYS8&�و�R"�	د����ل�و����S���7(?+;�א������4ن���!z+א�אVf�;�3"4.5E�+א9א�V"و�����
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�����������������������'!+��<!S9ول�د��<!EB���!K*X���%V!+א�9א�0!(�אV!(א��9و��V"��<uא0و9אق�����R��و�ن�
��f&2�3"4.5$א�<	)z+א)�7א?��<gم��&(�J��#��;�-.+د�.�

العيب اخلامس 
 �������������������������5
�#�
������ن�א�دמ��ط������������ول�د�/��� ����ن�א)��(��א#��*���+���א

'
(��������2B��������(����..�����و�������..�������,��د�א�,�و�������ذא
����2א#���*���+��������(�א

�'�;+��'

���5ذא#��..���������=�.����و�ن�6מ��Gن�א�ز�מ��و/�ود�
,���س��و� ;�(ل�����������א


���������������5..��	��א+�����ن���A��3و��*�د��������#�..��,�ط���..����)���2 ������6ن�אH;�(ل�������ق�א

��א?�ض�و������.)�
�ق����2و�*�(��2Bو�������دون�א=#و���� ���ذ�>���ن�������...�אز�מ��2
�����5ن�	��א�

����زא�מ���ط

 أشرنا سلفا 

و;��	D(������!�م��+!'��ن�א0و9אق���ª)!/X!4ن�א+*!���Jא$�B!�3א5$!.4"��3/!*.-��������������������� 
��!!Yt�=���..��a9b!!$א�&!!�L+א��!!S�`�-!!/�z���!!��%�!!z$وא�-!!+�<!!	��E$א�J��f!!'�ذא�Jא+*!!

..���?א)�7א+z(	>��4ن�א+.4�]�;�א+�=!�,�Y��)!2��&!8!��و�Yt�EL!����������وVfא�bG	&��4ن���١/١٢/٢٠١٠
��+�3א+D����R�0و9אق�وא$b	H�'�(�>&(ض�و�Sد�f�..������������!��[�4!X'��?א)9�.���7<�א+5=&�����

�-/�z��-���Lد�)�N�9)I+ن�א�H�,�=�+א4.5$"��3/*.-�;�א��"�S�..�1א�Nدون�.�

 إال إذا اعتربنا
ة األرض المملوكــــة لــــه تمســــك المســــتأنف بحقــــه فــــي كامــــل مســــاح

وـفـق .. ـفـيال ) ١٧(وأنـهـا مخصصــة لبـنـاء عــدد )  مـتـر مرـبـع١١٨٧٩(

قـد ) ... لسـنة ..رقـم (الترخيص الذي اشتري هذه الفيالت علي أساسه 

 .سبب ضر را للشركة المستأنف ضدها األولي 

 التي ترغب يف خمالفة القانون 

 ) الذي هو شريعة املتعاقدين(والعقد 

 صول النزاهة يف التعامل وكذا خمالفة أ

������5دد���� ��#������������א���#�
���א;�ص��)�٢٣(�ن�
�)��ذ������ذא��א����(�و�,����

���5��מ��*��מ�������2
��#���מ��وא���ق�������2א����
���2ل��*,��ل��ن��;�����+��;ص�..�א�*د����א

�6מ��د��� 	�א��אط���א?;���'�*دמ�א�����'�و�א.�
>�..�א,��ون�وא?�ول�وא?��א��
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�(�;��!!.��؟؟א

 لعل ما تقدم يؤكد

 �������،��f&!2�3"4.!5$א�<	)!z+א�-!.�BX9א�%V+�7א�+L&א+>�א�� >�א8�$(<��&%�א�4KPא@5
�����-S9ول�د��<EB��-X)8��%V+وא�..�����!YX�+.?א�����و����!��!Y.*+�j�'�(�<	)z+א�J4H�	و�O��..

�-�Hن��LK$�7אBא�����L.��kK�G�%V+א�0(�א��f�1..�و»��+���S�.5G��`.�

  كان ذلك ملا
ــة  ومن جملة تلك العيوب التي شابت الحكم الطعين   ــد المقاوـل ــه بشـــأن عـق فيمـــا قضـــي ـب

ٕ يتضـــح وبحـــق وجـــوب التصـــدي ألخطـــاء الحكـــم الطعـــين واعـــادة بحـــث أوراق -/-/-المـــؤرخ 
ومستندات المسـتأنف واخضـاعها لشـيء مـن الفحـص والتمحـيص حتـى يتأكـد للهيئـة المـوقرة أن 

 . باإللغاء تصويبا وتصحيحا في كل أجزائه الحكم المستأنف جديرا

 السبب الرابع  

أما خبصوص ما قضي به احلكم الطعني بشأن إلزام املسـتأنف عـن نفسـه وبصـفته 

 جنيـه علـي حنـو مـا أسـفرت عنـه املقاصـة الباطلـة ٣٫٢٢٤٫٦٨٨بأداء مبلغ قدره 

الطعـني فإن هـذا الشـق مـن القضـاء .. واملعدوم سندها التي قام بها ذات احلكم 

معيب وخمالف للقانون ، وفيه قضاء بأزيد مما طلبه اخلصوم وخمالف لكـل أصـول 

 .وذلك علي حنو جيدر إلغاؤه تصويبا وتصحيحا .. األحكام وتسبيبها واستدالهلا 

 فإن أحكام النقض تواترت علي أن .. بداية 

 ���������Gא+=!?אع��ن��kt�8م�)�'�و�/Pد<�א��N��&�$���E(��'2��+א�'�(�FL.Gق����!K=��&!��.
�������f&!!6وز��!!m.Gو����،��Y(�!!2و����Y��!!Nو��Y��!!/��_!!�6��!!��،�-!!�א+!!&)�:�א$)Kو�(�<!!6
�����������!L+א��f&!6و���،��g�g!����!D���!Y�H�OD��[����C�'�(و�����z+�7B����'/�z+א
�E!���!�وز���������������������H�-�!/H0�،�1ن��!�����!��)D	4!م��و���!/Pא�-!��KG����!`�,�I�+و�א��،��Y��N�[��.�

��LGق��K=+א�h+ذ��������و�&!L��,�!I8�>وز��1)=&�א¼»�I8�^.LGو�،�:�(&+א�-��kH)X����E�H��/H�&
�.+/&و�19;��]��/��-�

 )٢٧/١١/٢٠٠١ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٤٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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���מ�אط*��ن���������� ��מ�א���א�ذ���������دو����אو�
ط��ق�ذ>�א�)2وמ�א,��و���


	�Uو�/(.���'�;�����د��#��د��א;�وמ�������2
��و����Aن��)#�'�;�������..����אد�و��وط

و�����دو����#�د��ن�אوא��3وא,���ون�و��3מ��
*�د�ل�#���Aو�و	�وع�אط��Aא���د���7ن���������������������

������
���5	د���א?و#�
>�א+����ذא
����������2..�א+����א�'
�و�ذא��(�..�6מ�3	���������6�5ط

,��ون���������מ�אط*�ن������'��ن�
/�وز��;������وذ..�+>��*دמ�א��
��و�א����א��'��<

�:و�)'�

 بداية 
فقد أقرت الشركة المستأنف ضدها بأنه يستحق للمستأنف في ذمتهـا مبلـغ قـدره 

وفـي سـبيل إهـدار ) وعلـي فـرض صـحة هـذا البهتـان( جنيـه فقـط ٦,٧٧٥,١٣٣

راحـت ترتـل األباطيـل والمـزاعم مقـررة باسـتحقاقها للمبـالغ .. هذا المبلغ المزعوم 

 : اآلتية 

• ������19&8�U٢,٦٤٠,٤٦٥����-!�=S�)��������3!+ن���!L�9و��<t�E.!Nو�F"�!���
����-!�=Sن��.N5>�وT�<t�EL�9����������²)�و�G�!LX��!(�>9�!�(�-!"4��R!E(ز

�'8�*Xא. 

• �19&!!!8�U!!!���١,٠٣٦,٨٠٠�-!!!�=S�)��3!!!+و#�#!!!�ن���<.!!!Nن�و�!!!���
�-�=S�<t���uو�(�[�4X�<א�)��-"4��RE(ز. 

• ��19&!!8�U!!���٣,٣٢٧,٠٠٠�-!!�=S�)����<L�!!N�<!!t�u�#ن�و�!!����<!!#�#
�-��و=S�3+ون��)z()�������!Y.�Ed�9�L!N(وق��!H��(�>9��(�-"4��RE(ز

�<	)z+א. 

• �19&!!!8�U!!!���٢,٠٠٠,٠٠٠�-!!!�=S�)-!!!�=S�'"�!!!����(�-!!!"4��R!!!E(ز
�)t�5P�²)��אG�LX.�

ومـن عنـدياتها قامـت .. ثم زعمت بهتانا بأن جملة هذه المبالغ حوالي تسعة مليون جنيه 

) حسـب تقـديرها(وبين ما هو مستحق عليها بإجراء المقاصة بين ما قررت زورا بأنه مستحق له 

مليــونين ومــائتي ثمانـيــة ( جنيــه ٢,٢٢٨,٩٥٢فنــتج عــن ذلــك الــزعم باســتحقاقها لمبـلــغ قــدره 

 ) .وعشرون ألف وتسعمائة اثنين وخمسون جنيه
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 طالبت يف دعواها املبتدأة بهذا املبلغ األخري .. ومن ثم 

 والذي ال سند له يف احلقيقة أو الواقع 
 ��=�� �������������+�����2
�
����
����מ�אط*���ن���מ���
������?��ط���ل�وא?��ذ����Aאن�א

���
���5	��د��#��,�ق�..�وز���מ�����ط(�..�و���3מ��
*��د�ل�#����Aو�و	��وع����ذא�אط���A..�א
��#��

�����������������5
�#�
*�و�ض���ن� ;�(ل�א
���5	�د�������א#���'���ذ�������(א+����א �Aو�#�������)�א

���.�,د�7א����وא�,�و

  املعدومقامت احملكمة بالفصل ثم 

  فيما مل ترفع به الدعوى
دون بيـان األسـاس ومعـايير ( بمبلـغ عشـرة مليـون جنيـه – باطال –وقدرت تعويضا قدرته  

 ).وأسس هذا التقدير الغير مبرر

 ثم سايرت الشركة يف إجراء املقاصة الباطلة 

 بني ما هو مستحق عليها وبني مبلغ التعويض الذي مل تطلبه 

��h!!+8!!&��19א+!!?)..�و"!!.¸�)!!��ذ�U!!ق������g.!!N���7٣,٢٢٤,٦٨٨�-!!�=S�)�F!!G���<!!#�#
-�=Sن��"�uو�<�"�u�<t�E.Nون��+�3و)z(و�<L�9���t�و��(،�

  وكان ما فعلته حمكمة أول درجة.. ا كان ذلك مل

  ينطوي علي عدة أخطأ جسيمة بيانها كالتايل

 اخلطأ األول 
 �������,��ون�و��د��#��د��א;�وמ����א���;�
*د���2א����Aد�و��و#��Aو�و	وع�אط

מ�
�����'�אد�و��א�
دא.א��A��ط �'(���

���5	د���و#��.א��د��7ن�א+����א

���������������������!Yt�(אد��f&!2�3"4.!5$א�<	)!z+א$?)!�م��!��א��!�K+א���!Nس�و�Nن���	ن���&L�H
���������Y��!N�U+��������g.5��-"4��O���+�9،���������������(א�L!Nوق��)!H8'�،�و�(א�!-�א+.!4�]�،�و�!*X�²א�G�!L.+א

�LXو)t�5���(�²G.�(�

 فقد حمت حمكمة أول درجة هذا السبب وعدلته وغريته 

�?)�7א�g.N�ق�א+z(	>�+�.�²G�!L)!��א20!(א�9א+!����!!Y��R���S��!!(א,�א��!�ل��������������������� 
�.א$?)�م���L&%�א+���kوא$��و+>�
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 وهذا الوصف للطلب والسبب القائم عليه 

 وهى املسئولية العقدية 
 اتفـاقي ، وغرامـة تـأخير ، وفـروق أسـعار ، وتعـويض يختلف كليا عن المطالبـة بتعـويض 

تحتـاج لبحـث وتمحـيص وتحتـاج لتقريـر مـن .. وكلهـا أمـور فضـال عـن عـدم صـحتها .. خسـائر 

 .خبير هندسي وأخر حسابي للوقوف عليها بفرض صحتها أصال 

 إال أن حمكمة أول درجة 

6�_��#����J?א)YE��و8�����N�OG&L.��Rא+���Kو���������� ����<	)z+א�R*(����1&=!Nو�-N�N�
�..�4K��;)و�8א)&�1)��]����5ق������א+��"�ن�وj�+*>���0ل�א+.�5�KX�;.�

 اخلطأ الثاني 
����מ���� ���'�א �A�����������ذ��������,�,����5'������א)���ض�א/��د��א�*���د�
����������ن�א�


,�د�����������������..�אط*�ن�����#�#����
��א
;�ذ+����وא����,���
����א?	�א��א���U	מ��و�'�G�

��V+����(��ن�/��'�؟
*و�ض����.!�

بالتأكد مرارا علي أن عقد المقاولة يكلف المستأنف بصـفته .. فقد كرر وأفاض المستأنف  

 وـهـذا يضــحي ـبـال -/-/-المباـعـة ـلـه شخصــيا بموـجـب العـقـد الـمـؤرخ .. ـفـيال ) ١٧(ببـنـاء ـعـدد 

)  ذلـك كلـهبفـرض صـحة(مراء أنه إذا تقاعس وأخـل وأخطـأ وتـأخر المسـتأنف بصـفته فـي البنـاء 

فهـو المالـك للفـيالت .. هـو المسـتأنف بشخصـه .. فإن الضرر الناتج عن ذلك له مضرور واحد 

 .والمقاول المكلف ببنائها 

 وهنا يثور التساؤل 

− ���������������������!���!Yt�E(��!��%א0و+!'��و����f&2�3"4.5$א�<	)z+8�%&����אV+�9א)I+א��f���
 !.)�م�א+�=�,�"*�ذא�+�L&�א$��و+>�؟

 .א+I(�9א+�BG�&8�%Vن������&8�z+(	>��و��%����)Yt�E��؟��������f&א�9 −

− �9)I+א�אVf�;���5.$א��fو���.! 

 لعله بالبحث يف مدونات القضاء الطعني 
ســوي أـقـوال مرســلة وعاـمـة .. فـلـن تـجـد أي إجاـبـات .. ـعـن إجاـبـة ألي ـمـن تـلـك األســئلة  

لــذلك جــاء الــزعم .. اع تــنم عــن عــدم فهــم محكمــة أول درجــة لواقعــات وأوراق النــز.. ومجهلــة 

 أيضا مبهما وغامضا ومعدوم السبب أو السند من الواقع أو .. باستحقاق الشركة للتعويض 
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 .المستندات أو القانون 

 اخلطأ الثالث 

���5	��د������ن�ط�����2א���ذ�و�����و� ���دא�����ق�������� ��#��ن����ل������
�R�����א+������א

����,���א
�Vאذ�7ز���������5'��ل��#���
������5א#����5�د�����2א
���מ���..��#� �=��ن�א

������2��V;���7*دو���א#�د�وאد�ل��אط*�ن�3د���מ�

 ��<Gא&��..�����������������f&!2�3"4.!5$א�<	)!z+א5$!.4"�3+!&%�א�J��g.!59<��+'��ن���C�9א�&A
�����-�=Sن���و��kذ+X�h?)�7א+z!(	>��!4ن���g.!5�YG&!+�-X��������A�..�وز�U����Jא#=�Fو#�#�ن���

���U����%&L.X٦,٧٧٥,٣١٣���-�=S)����<!#�#و�<!t�u�#ن��+�3و�L�N5>�وT�<t�EL�Nن��و�����<.N
-�=S�)z(�..�(؟؟�U��$א�אVfس��N0�ª�IGدون���h+وذ.�

 وبرغم عدم صحة هذا املبلغ 

 الذي قررت به الشركة من عندياتها 
حتـى (أرادت أن تهـدر حـق المسـتأنف .. إال أنه إمعانا في الغش والفساد والغـي والبهتـان  

وهذا واضح من األسباب التـي تسـاندت عليهـا فـي القـول بأنهـا مسـتحقة ) لمبلغ الضئيلفي هذا ا

فتارة تزعم أنها مستحقة لتعويض اتفـاقي ، تـم تعـود لتطلـب تعـويض .. لمبلغ تسعة مليون جنيه 

عن خسائر ، وتارة تقرر بهتانـا بأنهـا مسـتحقة لغرامـة تـأخير ، فضـال عـن فـروق أسـعار مترتيـة 

 .علي التأخير ؟؟

 هذا وبرغم ختبط الشركة ذاتها يف مزاعمها وحماولتها 

 إسناد طلبها إيل أي مزاعم ولو علي خالف احلقيقة 

 يقوم احلكم بتغيري األسباب  التي تتساند

�'���ل�������������..� ���2א+����،�و�;
ق���2#�����*�دوמ�א#��د��������������6מ��,	����������6�5�����2ط

�0���

מ��'�و�
�.و������������6�5

 مر الذي يؤكد وهو األ

����U!!م�،�و���!!B60و��!!&א�9א����ن�א�B!!�7א+8�F!!LK!!&��!!�+�3א+�!!�"�ن�و��!!�ل�א+.5!!�
�-t��+���S�.5G��`�-X�"���4&א�1;��&وKPא.�

�
�
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 اخلطأ الرابع  
 �������������V�������ول��
6���5מ�א#��دא���,وق�א ��R

���5	د���3د�א�#��ن�א+����א


�ن��6(�/����'���3٢,٢٢٨,٩٥٢د��0Bو��ن�و��������������و�+���ون������و
#��*��B��א���6�ن����

�����������V)�و;�#ون�/��'�������	3�O��� =��ن��������ول�د�/��3	������������6�5ط��'�א;��وמ�


�����*����و�+���ون������و#��
��B�����6�������(�/����'���3٣,٢٢٤,٦٦٨د��0Bون�و������������6)6

�.و#
ون�/��'�

 وهذا قطعا 

 ����������������=!Nאم�&!L"و<�)�!'�א�!LH�<!S9ول�د��<!EB��'+���5=G�7�5S�4K�������،�U!��$א�אV!f�&
����������!���²G�!L.+א��g.!5G�9)!2د��Sم�و&(�R�#�&8�-"�1،�و�)G&�X�&(و�8א�lNن����..�و)&م��

�،����Nو��ق�א+&)�:����2)�K=��&��.Gم�)�'�א+&)�:�و���/Pد<�א��N��&���9&f��&8�-"�H�

 ملا كان ذلك 
أنف بمبالغ ومن جملة األخطاء التي شابت الحكم المطعون فيه بصدد قضائه بإلزام المست 

فهـو األمـر الـذي يجعلـه مـن الواجـب التصـدي .. أكثر مما طلبته الشركة المستأنف ضدها ذاتهـا 

 .ٕله والغاء 

 السبب اخلامس 

 ...ج لسـنة ...وبشأن ما قضي به احلكم الطعني من إلغاء التوكيل الرمسـي رقـم 

لـذي أوجـب فإن يف ذلك تعدي علي إرادة املتعاقدين ، وعلـي القـانون ا.. اجلزيرة 

عدم إلغاء التوكيالت احملررة لصاحل املوكل ، هذا فضـال عـن تهـاتر األسـباب التـي 

علي فرض أحقيته يف ذلـك (استند  إليها ذلك القضاء يف احلكم بإلغاء تلك الوكالة 

 ) .أصال

 أنه جيوز للموكل .. األصل 

�Y��إ H�O	�$א�J��6������O������ن�..�وE.8��zG�Y"�..�,�,�א+�	�+>��و�YIG��X���و�א+.��
���������������O!�0א�אV!���!���Sא�و,�=D.!Nא6>�א)!��k!2ع�8&�و)z$א�..�����������!��<!�"�D+א+*�!(<�א�R!/"�_!�6

�����א+��"�ن�א$&"'�)�'��ن�٧١٥א$�د<�
علي انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيـل أو لصـالح أجنبـي فـال يجـوز .............  

 .ضاء من صدرت الوكالة لصالحه للموكل أن ينهي الوكالة أو يفيدها دون ر
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 فقد تواترت أحكام النقض يف ذات اخلصوص علي أن .. ومن ثم 
 فـي علـي أن إنهـاء الوكالـة من القانون المدني ٧١٥ في الفقرة الثانية من المادة يدل النص 

ـل البــد أن حالــة مــا إذا كانــت صــادرة لصــالح الوكيــل أو أجنبــي  ـاإلرادة المنفــردة للموكــل ـب ـتم ـب ال ـي

 وهـو الوكيـل فـي الحالـة األولـي الـذي صـدرت الوكالـة يشاركه في ذلك من صدرت لصـالحه الوكالـة
فإن تصرفه ال  دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه فإذا استقل الموكل بعزل الوكيللصالحه ، 

يـكـون صــحيحا وال ـيـتم الـعـزل وتبـقـي الوكاـلـة قائـمـة وســارية رـغـم الـعـزل ، وينصــرف أـثـر تصــرف 

 .ي الموكل الوكيل غل

 )٣/٥/٢٠٠١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٢١٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�.��א#��Rא+�	�4��Oن�א+�	�+>�א+/�د9<�+-����א$�	�O،���د9<�+/��-�و+��!]�،�و�ذא���� 
�������������������,�!Y"אز���!Sم�&!L+"�ن��א+�!�R!*+���&!8ن��!BX��!Y"�H�<!+�	�+א�RY"��&8��Y�	�"�Rא$�LKن�)�

�.א+�	�+>�א+/�دg�/$�>9>�א+�]�
 )٢١/٣/١٩٦٣ ق جلسة ٢٧ لسنة ٢٣٨لطعن رقم ا(

 ملا كان ذلك 
وحيث ثبت يقينا أن ما قرره القانون فـي شـأن عـدم جـواز إلغـاء الوكالـة المقـررة لمصـلحة  

.. وبالتـالي ال يجـوز للمحكمـة مخالفتهـا .. هي قاعدة عامة ال يجـوز للموكـل مخالفتهـا .. الغير 

 .لقانون ٕواال كان حكمها معيب بالخطأ في تطبيق ا

 وهذا عني ما شاب احلكم الطعني 

 ������������-!�H)&<�א�³!(<�א+!�א9د��ن�وא+��"���+�<*+��$���RI889!�������7..��ذ��O!�ج�...��+�!�,�א+.�	
��<=!5+....����������'!!+��<H�!2��א��V!f�،�F!LK+�7א!!Bل��!��א��!=G�%V!+א�0!!(�א��!fو�>)!G?@א��!�#�X�

�-�+��'Y."א��E�H�-��N�1و&=Nאم�&L")�'��"-�..�א��5�N4X�h+وذ�

 الثابت أوال 
��������#����,د���������������
����מ�אط*�ن�א�
�ز�����#�س�وא���و�و��ن��,د�אو���ن�א

�D�E�����زמ� ���R.����..�−/−/−א������א��'���G��،د���,*��������)#���Fذא��א�و����3�O	����ذא��א

���.אو��

�
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 وهذا قول معيب 

 ��k!!���א+!!��(�L!!&وم�א+5!!=&�6�!!_�#�!!��R!!�0و9אق��..�ذ+!!��hن�!!I8�t-��*5!!¤�)�!!&�א+�
��FLK+�7אBא���YL+�KG�(����������������<!ED��-!+��م��&!(و�،�&!�L+���9)!�$א��ED!+א�O!��B+�3"4.5$אد�א&N

�FLK+�7אBز)�7א���E	�J�א+.?א�.�

 هذا باإلضافة إيل كون هذا القضاء 
وـمـن ـثـم ال يـجـوز التعوـيـل علـيـه ـفـي اـلـزعم .. مـجـرد قضــاء ابـتـدائي ال يـحـوز ثـمـة حجـيـة  

وهو األمر الذي يقطـع بتهـاتر سـند مـا ذهـب إليـه الحكـم .. كالة بانتفاء السبب المحررة ألجله الو

 .من إلغاء الوكالة المذكورة 

 أن الثابت ثانيا 
���5����ل�������������������
�#����#�دאد�א����R�3ط*���ودא��)��
و��ل����ذא
'��*�د�د�Gن��ذא�א

���ول�����אو������و�3و������������������..�א�6ن��
�������5א#�ذ>��ن�אوא�د���*,د��ن���,���א

��א#دאد�+��)�
�I�*د�ذ>�د����.�ط�#دאد����ل�א�6ن�،������ن�
�د��אو��

������������&!�(�¤!5*��-!+�8�;�F!LK+�7א!Bא��-��(�?B.(א�%V+א+5=&�א�)X�Y.��kK�G��IGא��Vfو
�7Bא��-�X9��و��،�ED+���,�H�+م�א&L+�k��!.)�'�ذ+�����h+��,�א+�	�+>�؟)����)=&G�X-(א+�

 كما أن الثابت ثالثا 

R�����و���3ض���ن����)#��'�و��������'�א�U���

����
���אR�����وא����������,�אو������א

������ذא
��6����2��#�د���������ل�*,د�א����..�א�6ن�دون�א�/وع����א�و�ل�.�

 وهذا يؤكد أن غرض املشرع 

½��!f�G!>��6!�ق������..����א+.�(L��)!G!&م�S!�אز��+�!�,�א+�	�+!>�א�!(g�!/$�>9>�א+�!]������������������ 
��O��E��و�ن��1Vfא+�	�+!>���#��Z)!/=X�f9!���+!'�א$�	!����������������O..�א+�	N�..�������19)!����!f9�#ن����O!�

���-Xذא�O��E��و�ن������6���Jא+.�	��Oא+��!�م��..�$/�g>�א+�	N��<�B�E�+�&=N�&LX�7#و���
�>�+=*5-��و�+��!]�،�و�!���6!-�8!��²א+!�O!���EDوG&d!&�1א�.!&א,א����������������������B�$א�O�=��..����-!�	�h!+وذ

����O!	�E�+�O�&!X�<!u+!>����������و�!�..�دون��	�1א+�V!f�O!D��'!�(د�)!G���,�!�+وא��,�!Y"ن�א��!H�7!#��
�E��وא"-�����R�DG%����ل�;�S�"��א4z��3"4.5$ن��1Vfא+�	�+>�G&d&א�N�.�

�
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 ورابعا فقد ثبت 
و��ل����������2 ��������א���و)������Eد�������2..��ن���א�������א���,د�אو����وא

�ذא�אو��ل�و��'�=��/وز������������A��#?ن�א��A�#�7?���.�א=���א���*���א��אو��

  من التقنني املدني علي أن  ١٥٠فقد نصت املادة 

����������������Z)!L.�+��f[!5*X��!G)���!(��!Y=(�Zא)!¥ز�א��!���H�<g2وא�&�L+9<�א��(�R"�	ذא��
��G&8�L.$9אد<�א��'�(�.......�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 مـن القـانون المـدني يـدل ١٥٠ولـي مـن المـادة النص في الفقرة األ

علي أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هـي 

، وـلـئن ـكـان المقصــود بالوضــوح ـهـو وضــوح اإلرادة ال اللـفـظ إال أن 

المـفـروض ـفـي األصــل أن اللـفـظ يعـبـر بصــدق عـمـا تقصــده اإلرادة ، 

عـنـي المقصــود منـهـا فمـتـي كاـنـت عـبـارة العـقـد واضــحة ـفـي إـفـادة الم

 .فإنه ال يحوز االنحراف عن مؤداها الواضح إلي معني أخر 

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

 ملا كان ذلك 

���l!!�§�lدא9<�� !!t9��!!��>9د�+!!>�א+/!!�	א+��J9א�م�;�)�!!�!!X�ª�!!2و���R!!��D+ن�א�!!	و
��������W&.=$א��f�I(א0و+'�و�����f&2�3"4.5$א�<	)z+8&������..�א��EY"����O�א5$!.4"��3(�א+�	

���!��1א�!��;���������������)�6�+K(��&!�H�،�-!�	��K�N�O��Jא$�+�h)�'�א+*���Jא+�)z(�<L�5א$��(>��+
��������������-!I�8�;و��ED!+א�&!G&d�;5-��و�+��]�،�و*=+�k�..�دون�EY=��O�&!X�<!u!��;�ذ+!�����h..�א+�

�������O!���D!'�א+)!z	��Z)!/=X)����<#!���19+!'�א$!�	�ن����������(א$5!.4"�3(ودون��ن��BGن��Z)/Xא+�	
�f&2�3"4.5$א.�(�

 وجتدر اإلشارة إيل أن الوكالة 
وذلـك .. بل صدرت أيضا مـن العضـو المنتـدب .. لم تصدر عن رئيس مجلس اإلدارة فقط  

 .تأكيدا علي جدية هذه الوكالة ، ومنعا من أن ينال منها نائل ، وتحصينا لها من أي مطاعن

 ملا كان ما تقدم 

�א+���ن�`��I.G����G&ع�§���+���hzن�و��kو�ª�2)��9א�J)�&�א+�	�+>��"�3 
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�!-�j�+*!>�وאg!2>�+��!�"�ن������������������H�&!�L+א�h!+ذ�J9א�)!���!(א6>�)�!�<S9ول�د��<EB��Zא¥(א
..�1»��+���S�.5G��`.�

 السبب السادس 

 ج توثيـق .... لسـنة ....أما بشأن ما قضي به احلكم الطعني من إلغاء للوكالة رقم 

 يكون معيب تبعا لعيب الشق السـابق عليـه فإن هذه الشق من احلكم.. اجلزيرة 

وذلك تطبيقا لقاعدة ما بني علي باطل فهـو باطـل ، هـذا ) إلغاء الوكالة األصلية(

فضال عن اخلطأ يف تطبيق القانون الذي يقرر بصحة التصرف طاملـا صـدر يف حـدود 

 . الوكالة دون جتاوز هلا 

 وتطبيقا للقاعدة األصولية .. هذا 

  بني علي الباطل فهو باطلاملقررة بان ما

و6�!!_�#�!!��R!!���!!�ل�א+5!!���א+5!!�����ن�B6!!��7ول�دC�&!!8�<!!S9!!��-�א+!!��Kن������� 
������������7!89�O!��-�����+��,�א+.�	+���fذ��E�H"�ن��א+��<*+�j5!=>����....و+�....�����>)!G?ج�א���..��_!�و6

�����7!!89�<!!�"�D++!!>�א�	,�א+�����1+�!!»�!!I8��!!X9�F!!LK+�7א!!Bא��J5!!=>�....�ن�ذא+�....��!!�#�Xج��
H!�ن��+��t!-���..�و6�!_��ن��+��t!-�+�و+!'�#�!�+��'�(�>)G�..�����������-!"�K��R�t!-�א+�	�+!>�א0و+!'���������א@?

��*�N��Y�+��9�z$א�>&(���+����X)X������k�K+���^.LG�<�"�D+א�<+�	��+.�

 أضف إيل ذلك 

  من التقنني املدني تنص علي أن ٧٠٣فإن املادة 
الوكيــل ملزمــا بتنفيــذ الوكالــة دون أن يجــاوز 

 الخ ...........  المرسومة حدودها

  بأن  ٧١٣كما قررت املادة 
 الخاصــة ١٠٧ إـلـي ١٠٤تطبـيـق المــواد مــن 

ــالغير  ــة الموـكــل والوكـيــل ـب بالنياـبــة ـفــي عالـق

 .الذي يتعامل مع الوكيل 

  تنص علي أن١٠٤وكانت املادة 
 د هو محل االعتبار عنال شخص األصيل كان شخص النائب إذا تم العقد بطريق النيابة  -١
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 .النظر في عيوب اإلرادة 
صــدرت ـلـه ـمـن موكـلـه ، وـكـيال ويتصــرف وفقـا لتعليـمـات معيـنـة وـمـع ذـلـك إذا ـكـان الناـئـب  -٢

 .فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب 

  علي أن ١٠٥كما نصت املادة 

���������������!��&!�L+א�אV!f��!(�4z=G��ن���H�O��ذא���(م�א+=���t;�6&ود�"���.-�)�&א����7Nא�0
G�J���6ق�وא+.?א��O��.I���Z+'�א�0

 ملا كان ذلك 
ج ...يتضـح أن الوكالـة األصـلية رقـم علـي أوراق النـزاع الـراهن .. وبتطبيق جملة ما تقدم 

 علي أنه يحق للوكيل توكيل غيره في كل أو بعض مـا ورد قد نصت صراحة..  الجزيرة ...لسنة 

 .بتلك الوكالة 

  بصفته وحيث أنه وفقا هلذه احلدود املرسومة قام املستأنف

 وكيال عن الشركة املستأنف ضدها األويل 

  ج اجلزيرة... لسنة ...بتحرير التوكيل الثاني رقم 

 ��������������������<!u+!>�دون��	6�9!&ود�א+��א0�!]��!&�9;���!�O!�و��fא�0(�א+bG�%V	!&��ن�א+.�	
�.`��bG	g��&.-�و��G=�ل��=-�"�A�..�Ot�وز����

 ليس هذا فحسب

و���ل�א?;����������دود�אو�����א?�����א��#�و���،�وو�,����������������G'�ط�������د��א����و�,���

���Uא,��ون������'���ن�����������������–���(�+�>������–�Gن������0���6..���A�
�
���א�و��ل����ل������ ������
�


زא����
ط���א�و�ل�..��,وق��و�א#��=�O���)��
���5	د#�
��ل��ن�ذ>�)�א+����א א

 وحيث كان ما تقدم
حينما قضـي بإلغـاء دي تهاتر سند الحكم المطعون فيه لعدالة الهيئة الموقرة موكان قد ثبت  

 الـذي يعيـب فهـو األمـر .. القـانونومخالفته لما نـص عليـه .. الجزيرة ج ... لسنة ... رقم التوكيل

 .هذا القضاء بما يجدر إلغائه 
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 السبب السابع  

ع  ، وبطـالن مجيـ-/-/–فإنه خبصوص قضاء احلكم الطعني ببطالن عقـد البيـع املـؤرخ 

 فإن هذا الشق مـن ... ج لسنة ...التصرفات الصادرة مبوجب التوكيل الرمسي رقم 

وذلـك علـي .. احلكم الطعني خيالف القانون بل فيه خطأ جسـيم يف تطبيـق القـانون 

 :أكثر من وجه كالتايل 

 الوجه األول

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون وذلك باخللط ما بني العقـد الباطـل والعقـد 

ذلك أن العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو حمله أو الغرض منـه .. القابل لإلبطال 

أما العقد القابل لإلبطال فهو .. أو الشكل الذي فرضه القانون وال ترد عليه اإلجازة 

 .إال أن احلكم الطعني قد خالف ذلك متاما .. من املمكن إجازته 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 

�z��l(و)����4!�-�وو�!*-��!4ن�א�.!9�O	=!-��و���!-��و�א+�!(ض���������������������א+�L&�א� +�����f�O���+
�����������������!X�Gز<�،�و�Sא��-��=-��و�א+�OBzא+H�%V(2-�א+��"�ن��"�L�د�1و�����X)G%��#(�و��)Xد��(
)�'�ذ+��h"-����	�ن���Oא+j�&�L�+�3+�=��م�א+L�م��و�א³دאH�W!�ن�א+BG�&!�L!�ن��!���������

�g�g����?+א�k�����=Gو��.��
 )٢٨/١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ١١٧٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
المشـتمل علـي بيـع محـرر مـن المسـتأنف بصـفته وكـيال لصـالح  -/-/-وكان العقد المـؤرخ  
 توثيـق الجزيـرة .... ج لسـنة ...الذي يبيح له ذلـك رقـم باستخدام التوكيل الرسمي ) لشخصه(نفسه 

وقـد تـم تحريـره .. إيجـاب وقبـول ورضـاء ومبيـع وثمـن هو عقـد صـحيح ومكتمـل األركـان مـن .. 

 .مما يستحيل وصفه بأنه عقد بيع باطل.. نفاذا لوكالة صريحة وسارية وتبيح ذلك 

 أما وأن أورد احلكم زعما 

 �������7!89�<!+�	��+�-t��+���-"4�....����<=!5+�....����>)!G?@ج�א��..�����h!�X�3"4.!5$א��!Y�S�`�kt�!�+א
�����7"���!�h!���kא+�!]����"��1א+�א���V!f�Rg����&�H����<!L8..�א0)��ن�+=*5-���!B6!&�و�!�3א��'!�(�..

�-.g���&S��=2�Hذא�א��%V+א)�����h+ذ�[���fن�)�..�و�BG�<+��1א�Vf�;�&�L+ن�א�H�
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�O����l��.8��K�¾+�O�ل�،�و+

 وحيث مل يعتني احلكم الطعني 
بمـا (لإلبطـال وبـين العقـد القابـل ) بما يترتب علي ذلك من أثار(بالتفرقة بين العقد الباطل  

 .فإنه يكون معيب ومخالف للقانون من الواجب إلغائه ) يكون لذلك أيضا من أثار

 الوجه الثاني 

 بصحة ما ذهب إليه احلكـم الطعـني – املنكور –هذا ومع استمرار الفرض اجلديل 

فإنـه يكـون أخطـأ يف تطبيـق .  هـو بيـع ملـك الغـري -/-/-زعما بأن العقـد املـؤرخ 

ث أن إبطال بيع ملك الغـري مقـرر ملصـلحة املشـرتي فقـط فـال جيـوز حي.. القانون 

املسـتأنف (لغرية وال للمحكمة أن تقضي بـه أو تتصـدي لـه ، وحيـث أن املشـرتي 

 .مل يطلب ذلك مما يكون معه احلكم باطل بطالن جيدر إلغائه ) بشخصه

  من التقنني املدني علي أن ٤٦٦/١فقد نصت املادة 

 أن يطـلــب إبطـــال البـيــع ، جـــاز للمشـــتريا معيـنــا باـلــذات وهـــو ال يملكـــه  شـــيئإذا ـبــاع شـــخص -١
 . لو وقع البيع علي عقار ، سجل العقد أو لم يسجل ويكون األمر كذلك

  من ذات القانون علي أن ١٣٨كما نصت املادة 
إذا جعل القانون ألحد المتعاقدين حقا في إبطال العقـد فلـيس للمتعاقـد 

 .ق األخر أن يتمسك بهذا الح

 ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
 .بطالن بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد  

 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٣٥٤٤الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
 يعـد تصـرفا قـابال – وعلي ما جري به قضاء النقض –بيع ملك الغير 

ي فـقــط ، إال أـنــه مـتــي أـقــره الماـلــك انقـلــب لإلبـطــال لمصـــلحة المـشــتر

 .صحيحا 

 )٢/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٣٦٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 وانعقاده صحيحا ) -/-/-المؤرخ (وكان المستأنف يتمسك بداءة بصحة البيع المذكور  
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 وصــف معـيـب وال أســاس ـلـه ـفـي األوراق أو.. مكتـمـل األرـكـان وأن وصــفه باـنـه بـيـع مـلـك الغـيـر 

فإنه ال يصح لغيـر المشـتري .. بصحة هذا الوصف .. ومع ذلك فعلي الفرض الجدلي .. القانون 

 .أن يطلب إبطاله 

 أما وأن طلب اإلبطال جاء من الشركة املستأنف ضدها األويل 

 ��%�z$א�R5�+�'fم������..�و�א+=�!��!��l�����5��h!���kא+�!]�+!+�&�L+ل�א�Kن������E	
��YHא�0!(�א+!V%�����)�)�'�H(ض��g.-��(�א+./&%�+-������X�Y5*"�,��������و����ز�+�EBgE>��..��א+L�م��

�&�L+א�h+ن�ذ�K���'I8��E=����א+��"�ن�6�KX�;�FLK+�7אB�4א�K¹��=��G�kK�G.�

 الوجه الثالث 

 تبعا لبطالن سنده وهو إلغـاء الوكالـة -/-/-بطالن احلكم ببطالن عقد البيع املؤرخ 

لوكالة سارية ونافذة ومرتبه آلثارها واسـتقرت ذلك أنه حال حترير العقد كانت ا.. 

 .بها املراكز القانونية املرتتبة علي ذلك التصرف الصحيح 
وحيـث ثبـت يقينـا .. إلي أنه تطبيقا لقاعدة ما بني علي الباطل فهـو باطـل .. أشرنا سلفا  

حكمـه  ، وبالتـالي بطـالن -/-/-عدم صحة الحكم الطعين في قضائه بفسـخ عقـد البيـع المـؤرخ 

وبالـتـالي يســلس إـلـي بـطـالن حكـمـه ـبـبطالن عـقـد ..  الجزـيـرة ...ج لســنة ...بإلـغـاء الوكاـلـة رـقـم 

  .-/-/-البيع األخير المؤرخ 

 ومن ناحية أخري.. هذا كله من ناحية 

 �����������������������V!H�=+9%�وא�+!>�א+5!�	א+��&!�L+ذא���1"*!)!G)d�e�9�	V!$א�k!��Hن�א+D����R!ن�)�!&�א+�
����&�L+אم�א)���R8+..�و�+.�و�������������&!�L+אم�א)!���R!88!&�و�L.+א�h+ن�ذ�BG�'�..������h!+ن�ذ�!BG�'+�!.+�و�

��Yس���ز�א$5�����<��g��و"�VHא�و�(�X��0#��19و�(א	?�8�"�"g��&+8&�8&�و�L.+א.�

 ذلك أن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه 
 .الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية 

الفقهـاء حـول مسـألة تعريـف احلـق املكتسـب أو املركـز القـانوني إيل وقد أجته 

 :اجتاهني هما 

 االجتاه األول 

�,�I�+م�א�B6��;��5.B$�3א���אG)L.+د�&���Lد���Sم�و&(�'+���fذ�
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�-��*+�	Planiol�&�EL+وא�Ripert.��

 أما االجتاه الثاني 

�����������!5.B$�3א�!��א!G)LXول��6�&�H�..�������!+4"!-�א�!��א��<!H)LH2!'��ن����ز�+���!����%V
�-�6������-��5G5-���5,��و��.�

  يف القانون اإلداري بأنه ميكن تعريف احلق املكتسب.. ومن هنا 
��ل�����2א+;ص�/�א.���3ون�����
��ن�א��)*��א

�.و	��+������و/�'�

 واملراكز القانونية نوعان 

  األول

 ����<��Y��א$��..�א$(א	?�א+��"�"�>�א+=����(���KGو��������<!�E�(א	?�א+��"�"�!>�א2�$!�)�>��و�א+.=�
�<E�"0وא�F"+��א�	م��"�"'�)�(א,�8S?��&د���	ن�א$(א�EIو�ن��.�

  أما النوع الثاني

������'!�(�h!+ذ�<+�&+�<�/�z+א�<�)��Y��א$(א	?�א+��"�"���KG�،�<G(دH�<�وf'��(א	?�8�"�"
�'/�z+א��YL���.�

 واخلالصة 

���ز�����������د\�א�����A��#
�����ق�א*دא����وא#��
,�א����ن�א


���+��5و�,���A��#Sא,��و������א��א�ز�א,��و����א

 ملا كان ذلك 

��7א+��"�"�>��"*>�א+V	(�)�'��و9אق�א+=?אع�א$�#I.G�O!��و¢!�,�X!�م����������������f�*$א����K.و�
�!!��א@?�ª�....��>)!!G+5!!=>�...�ن�א+�	�+!!>�89!!��7#�X��..����a9b!!$א�k!!�����������א�!!!!Y�S�`�9)���(!!&�א+�

−/−/−����������)	V+�3א"��&�L+א�)G)d�R8و�>VH�"و�<G9�N�R"�	��..���������h!+ذ�'!�(��!X)X�&�H�7#و���
���������J��)�.....�/!*.-�و	!���)!��C!(	>�����(�ن�א�z��3"4.5$/-�8&�א	.8��6��5��S!(א,���!�kא+*!

��-5*=+�..������������!Yس���א$5!��"�"!�5!�>����!�ز�8.B$א�<!�وf!��א�0!(�א+!V%����..�و�1Vfא$(א	?�א+��"�"
`�FLK+�7אBא��-*+����g�g/Xو���G�/X�-t��+���S�.5G��.�

�
�
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 السبب الثامن  

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وقصر يف تسبيه وأخل إخالال جسيما حبقـوق 

الدفاع ذلك حينما التفت عن العديد من الطلبات اجلوهرية اجلازمة للمسـتأنف ، 

طالعه عليها ، وهو ومل يعن حىت بإيرادها مبدونات قضائه أو الرد عليها مبا يفيد إ

 .ما ينحدر به إيل حد البطالن 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 

 ��������������������،�%)f�!Sع��!Hود�J�!�����!م���!/P8&�!-�א��!��-�Hن��LK$�7אBא��W��N�����
�7Bن�א��K��1)#��Jع�و�5.=&א�Hود.�

 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
فيه قد قضي علي الطاعن دون اإلشارة إلـي دفاعـه متي كان الحكم المطعون 

واـلـرد علـيـه ـمـع أـنـه دـفـاع ـجـوهري ـقـد يتغـيـر ـبـه وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـفـإن 

 .الحكم يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه 
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ١٩ لسنة ٥٧الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
ــة أوراق  ــم عـــن دالـل ــات الحـك ــي التـف ــان ـف قـــدمها الخصـــم تقـــديما صـــحيحا  ومســـتندات إذا ـك

مهـدرا لدفاعـه فـي متمسكا بداللتها وعدم تحدثه عنهـا أو اإلدالء بـدلوه فـي شـأنها إن إيجابـا أو سـلبا 

 معيبـا فضـال عـن القصـور المبطـل – وعلي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –هذا الصدد يجعله 
 .باإلخالل بحق الدفاع 

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 
أمـام محكمـة أول قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـه وحيث أن الطاعن  

وهــي أوـجــه دـفــاع جوهرـيــة ..... وبصـــحيفة االســتئناف ومذكراتــه الختامـيــة المقدمــة بجلســـة درجــة 

ا وـلــم إال أن الحـكــم المطـعــون فـيــه ـلــم ـيــرد عليـهــإن صـــحت وجـــه اـلــرأي ـفــي اـلــدعوى يتغـيــر بـهــا 

 مـمـا ـجـره إـلـي الخـطـأ ـفـي المبطــل والقصــور بحــق اـلـدفاع يعيـبـه ـبـاإلخالل األـمـر اـلـذي.. يمحصــها 

 .تطبيق القانون 
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 )١٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��7א+��"�"�>��"*>�א+���ن��������� f�*$א�<������K.��-"��_���I.Gو¢�,�X�م��"-�������IH..�و6
���̀ �-"������N��E(���������������7!Bg�+�F�K�!8/!��9و��!�ل���-!Sو���!��Z�= .!Nא�א�V!f�W��!N��OY.!5

��FLK+א�..���������������������،�<!S9ول�د��<!EBم���א$5!.4"���3!��fز�!>���!&א�Sو�<!G)f�S�J�!����<!uن��H
�>�א$�&�>��=!-�5�¢!>���������������.Pא�>)	V$�א0�]<�و��<LH5�¢>�א$(א������−/−/−و)�'�א0�

	!E������R!*.�G+!'����..�5!.=&א�Jא$(Y��<!�H!���������ن�א��7Bא+KG���FLK��1Vf�k+א$V	(<�وא$�������
א+��K��Jא@�G)f>�א$Y��<�GV���h�Xא$V	(<�،�و��G����LG(אدf!��`&و"�X!-��و�א+!(د�)��Y!���و����������

����YD¡��.6�..����������-!Sن��!��)!&<��و�K�!+ع�وא�H&!+ل�¡�!�ق�א����!��-!��LG�%V!+א�0(�א���fو
�'�G��E�H��Yg2�":�

 الوجه األول 

درجة ضـم مجيـع الـدعاوى املرتبطـة املتداولـة أمامهـا بعدما قررت حمكمة أول 

 .... لسـنة .. ، .. ، ... لسـنة ... ، ..(فيما بني طريف التداعي وهي الـدعاوى أرقـام 

 تقريـر خبـري  ... لسنة...وحيث أن الثابت أن يف الدعوى رقم ) جتاري كلي اجليزة

التقريرين متناقضـني وكان هذين ..  تقرير خبري أخر .. لسنة ..، ويف الدعوى رقم 

فهو األمر الذي كان يستلزم انتداب جلنه خرباء ثالثية تأخـذ علـي .. ومتضاربني 

فضال عن حبث اعرتاضات .. عاتقها ترجيح أحد التقريرين وإزالة التضارب بينهما 

وهذا الطلب متسك به املدافع عن املسـتأنف وأبـداه .. املستأنف اجلوهرية عليهما 

 .كمة أول درجة إال أنها تغافلت عنه دون سبب أو مربر بشكل جازم أمام حم

  النقض أنه حيث أن املقرر يف قضاء

 �����������������!���'!+��7!/Pא�<!��S��;�<!��.+א�<K�!5+א$�2!�ع�א�<EB�����ز�א+��ل��4ن�
�����������������%V!+א�0!(�א��!fو�،�-(�Hد����g.+�<6و)K$א�>&���>�א+�6N�+א�'f�R"�	��$���[���W&"

�!�������������������BGن��L-�א��7Bא$�LKن����KX�;�4!KP��1+!'�א)!S����-�C�&8!��-�א+�/!��9;�א+.5!�H�
�.א+��"�ن�

 )٢٤/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٣٢٥الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة المووضـع بـدفاعهما الـوارد فـي سـبب 

النعي ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتا إلـي طلبـه بنـدب 

ـه  ـه أـنـه ـقـول مرســل مفتـقـر إـلـي دليـلـه وأن الـغـرض مــن طـلـب إثباـت خبـيـر بقاـل

إطاـلـة أـمـد التقاضــي مـمـا يعـيـب الحـكـم ـبـاإلخالل بـحـق اـلـدفاع ، وـقـد ـجـره ذـلـك 

 .للخطأ في تطبيق القانون بما يعيب الحكم ويوجب نقضه 

 )٢/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٥٩٤٥الطعن رقم 

 ملا كان ذلك 
إلزالـــة التعـــارض بوجـــوب انتـــداب لجنـــة ثالثيـــة مـــن الخبـــراء ف وحيـــث أن مطلـــب المســـتأن

ال يجـوز هـو طلـب جـوهري وجـازم .. المتضـاربين المـرفقين بـاألوراق فيما بين التقريرين والتنـاقض 
ـه أن للمحكمــة االلتفــات عنــه  طالمــا كــان هــذا الســلطة التامــة فــي االســتجابة إليــه مــن عدمــه ، بقاـل

 تحقــق دفــاع المســتأنف واعتراضــه علــي تقريــر الخبــرة المــودع التــيالمطلــب هــو الوســيلة الوحيــدة 
 لســنة ...الخـاص باـلـدعوى (، الـسـيما وأن محكـمـة الموضــوع اتـخـذت ـمـن أـحـد التقرـيـرين بـاألوراق 

الخـاص بالـدعوى رقـم (ركيزة باطلة وأساسـية لقضـائها ، وطرحـت تمامـا تقريـر الخبـرة الثـاني ) ...
دون ـبـالتقرير األول  ـلـم تـبـد ثـمـة ـسـبب ألـخـذها  ، وبالـتـالياألســاسوـلـم تطالـعـه ـفـي ) .... لســنة ..

ولـم تتبـين مـا انتهـي إليـه مـن نتـائج متعارضـة مـع التقريـر إذ أنها لم تطالع األخيـر أصـال الثاني 

 .األول 

 حبيث ميكن القول 

�����������'"�!D+א�)G)�.+א�h+د�ذ�S�+�R=KH�R"�	��+�<EB�+5!=>��..�;�א+!&)�:��(�ن��h�Xא
�(....��!	4.+�-.L+�و�ن������������و��،��G)!G)�.+א�F!9ض���!L.+�²8وא�א+.=!�W��!N��<!+و9<��زא)!I���!=��G�J&

`!���!?م����..�Vfא�+���BGن�������m.N��>��+'�א$���Kא@�f(%�א$�!&%��!��א5$!.4"���������������3
���������!�=��G�[�.�!Nن��	��YG�9م��!4و9אق�א+=!?אع�������������..��4ن��א�$!�;�<!S9ول�د��<!EB��9�!/8ن�����

�����������!(�J�!*.+א��'!+���!f)S�-Xא��!�ل�¡!�����������و�5.=&א�F!(א�V!fو�%)f�!@א��!�K$א�h!+ذ
���א+��"�ن��KX�;�4KPא�'+���IG��l�5G�%V+ع�א�H&+א�..�-t��+���S�.5G��`.�
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 الوجه الثاني 

 ... لسـنة ...وحيث جاء تقرير اخلربة املودع ملف الدعوى رقم .. ويف سياق متصل 

قـد شـابه ) الطعـنيالذي اختذته حمكمة أول درجة منه ركيزة أساسـية لقضـائها (

العديد من أوجه البطالن وخمالفة القانون ، فضال عن ارتكابه العديـد مـن األخطـاء 

ـع  ـة للواـق ـائج خمالـف اإلدارـيـة والفنـيـة اجلـسـيمة ، الـتـي أدت إيل انتهاـئـه إيل نـت

واملستندات واالدعاء بأن املستأنف أخل بالتزامات ثبت يقينـا بـاألوراق أنـه أداهـا 

مر الذي أورده املسـتأنف مبـذكرة دفاعـه املقدمـة بـأخر جلسـات وهو األ.. وزيادة 

املرافعة ، وأبدي طلب جازما بوجوب إعادة األوراق إيل مكتب اخلرباء لبحـث هـذه 

االعرتاضات إال أن تلك احملكمة مل تـورد طلبـه هـذا مبـدونات حكمهـا ومل تبحثـه 

 .له حبق الدفاعمبا يؤكد إخال.. ومتحصه وصوال لغاية األمر منه ومل ترد عليه 

 وحيث تواترت حمكمة النقض علي أن 

 �����!���'!�(�,�=��<EB�א$���9)ن���Kن��E(�ل�א�K���f�[�Pن�"��7Bd�¿5-�א
�.���+-��/�g>����אP/�م���).������L.��[��19�+=��م�א+L�م�

 )٢٤/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٧٥٠الطعن رقم (
 )٢٧/١٢/١٩٩٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ٥٦١الطعن رقم (

 كما قضي بان 
إذا أخــذت محكـمـة الموضــوع بتقرـيـر الخبـيـر المـقـدم ـفـي اـلـدعوى وأحاـلـت ـفـي 

بـيـان أســباب حكمـهـا إلـيـه وـكـان ـمـا أورده الخبـيـر ال ـيـؤدي إـلـي النتيـجـة الـتـي 

انتهت إليهـا بحيـث ال تصـلح ردا علـي دفـاع جـوهري تمسـك بـه الخصـوم كـان 

 .حكمها معيبا بالقصور 

 )٩/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة٥٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 بـطــالن تقرـيــر الخبـيــر أمـــام محكـمــة الدرجـــة األوـلــي ـقــد أثـبــت أن المســـتأنفوـكــان الثاـبــت  

كـمـا أثـبـت العدـيـد ـمـن االعتراضــات الفنـيـة  ..  تجــاري كـلـي... لســنة ...مـلـف اـلـدعوى رـقـم الـمـودع 

لباـتــه أو دفاعــه ودفوعـــه أي مــن طوـعــدم تحقـيــق تحامـلــه علــي المســتأنف  الـتــي تثبــت.. واإلداريــة 
 إال أن محكمة أول درجة غضت الطرف ورغم جوهرية هذه االعتراضات .. بشكل فني صحيح 
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 .عنها بالكلية ولم توردها أو ترد عليها في حكمها 

 ليس هذا فحسب 

 ����������������������>^!Pא�)!G)�X��!(�J�!*.+א��W�!S����!ز��S��!G)f�S��!���%&!���&8�R��D+ن�א��O�
����@�Wد<�א".&א�(�9،�و��	V$א�����������)!G)�.+א�אV!f�'�(�3"4.5$א�J�2א)�א�<���_g�+�,א^��<=

�����������������-!�H��!א��-!S�+���!و��-X(�א+.&א)'�و�5!.=&א��=(�<H�	�_¡��<�E@�و��..����<!EBن������
�ول�دS9>�א".�RmYذא�Jא+!=Y¸�א¼g!�3¡�!�ق�א$5!.4"�3وא+.*.!�Rدو�!���G!(אد��و�9د�����������������

��������������!=��G��!��&	4.+�-.��6�R"�	ذא���%V+א���K+א�אVf��(����������%V!+א�)!G)�.+ن�א�!Kو��-.g!م��&!(
�=!!��وS!-�א+!!(�%�;�א+!!&)�:������G�[��!!���..�א�!E(�-!!=��JV!�دא��!!����+�!!I�Yt��و+.�!LG��!!���!fو
�-t��+���S�.5G��¥�'�(ع��H&+�7¡��ق�א��א��7Bא+��FLK����ل�א@5

 الوجه الثالث 

لطعني فإن من ضمن الدعاوى املضمومة والصادر بشأنها احلكم ا.. ويف ذات اإلطار 

 جتاري كلي واملقامـة بغـرض انتـداب جلنـة خـرباء ... لسنة ..هي الدعوى رقم .. 

وبـرغم ذلـك يـتم .. تكون مهمتها تصفية احلسابات فيمـا بـني طـريف التـداعي 

رفضها دون حتقيق الطلبات الواردة فيها ، ودومنا تسـبيب هلـذا الـرفض ا®حـف 

 .حبقوق املستأنف واملخالف للقانون 

 ثبات علي انه إلمن قانون ا) ١٣٥(ت املادة نص فقد ...بداءة
للمحكمة عند االقتضاء أن تحكم بنـدب خبيـر واحـد أو ثالثـة ويجـب أن تـذكر فـي منطـوق 

 :حكمها 

��ن�د8����G9��4$>�א�P]�و�א+.&א�]�א+L��S>�א+��bGذن�+-�;�א��ذf���−א�.�
W−א+��������0א��<"������������!/��W�!5��<!EB�(وH��JאP!�]�وא�*!�)א+!G�������%V!&אY(���?א"!>�א

��3�BG�1א�Vfאع�&G0א�-�H����%V+א�OS0�<"�������<�g!Nز��!��%V!+א�U��$אع�א&G
�J�Hو)/E�+.�

�.G&אع�G)�X(�א�OS��[�Pא$I(و�Wא0ن���−ج
�>�+�E&א6�;�<LH�X�������<+�G9¤�א@�5>�א+��������OSbX−دI�+א��Y�5�S!>���!(%������"!>�و��G0&אع�א��+

8��;�<�I�+א�)�=+��Y=��W)+>�)&م��6���Y(א&G.�
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!!f!−א�و�k!!H+!!>�د�0;�6��!!�KX���<!!"���:�(&!!+א�O!!�8��)!!G)�X�[�!!Pאع�א&!!Gم����!!/P�9א�!!��
+����K�)S¾א�;�<���.١٥١�د<�$א,א�Jא$�=

 : ويف شرح هذه املادة قدر الفقهاء 
 فـي الـدعوى ليسـت مطلقـة وهـو مـا يبـرر جعـل الخبـرة قاعدة أن القاضي هو الخبيـر األعلـى

فإن القاضي هو الخبير األعلـى فـي .. إجراءات اإلثبات خصص لها المشرع هذا البـاب إجراء من 

 ومـا يملـك القاضـي الفصـل فيـه منفـردا هـو المسـائل القانونيـة الدعوى فيمـا يملـك وحـدة الفصـل فيـه
..  التــي تحتــاج إلــي خبــرات أمــا المســائل الفنيــةحيــث يفتــرض انــه اعلــم الجميــع فــي هــذا المجــال 

 في كل المسائل التـي ته غير مؤهل لها ففي هذه المسائل يجب الرجوع إلي الخبراءالقاضي بطبيع
اـسـتيعاب نـقـاط فنـيـة ال يسـتطيع القاضــي اإللـمـام بـهـا كعـلـوم الـطـب والهندـسـة يسـتلزم الفصــل فيهـا 

  .والمحاسبة
 ) دار محمود للنشر والتوزيع ٢٠٠٤ طبعة – ١١ ص-مصطفي / م–ندب الخبراء (

  أنه  هذا اخلصوص بوقد حتقق النقض يف

�!-��א+*/!��O-�ذא�	�ن�א$�2!�ع�א+!�KG�%V!���=!�����א+��2'���?م�8�"�"����W&=אP^א,������H
��.��^אX���J.�אº%�-+�)H.�ج�9

 ) ق ٥٩ لسنة ١٣٠٣ الفني رقم ٣٠/٣/١٩٩٤نقض مدني جلسة (

 : ضي بأنه وكذا ق
��������.����ذ�0א���	3����������,��;و���ن�א���;ص�א������ن�
*����ن�א;�����������א��د�و�א

	�,
'�אو���د������א�����מو���ن�د��ع�א;����'���=�� �א�و	وع������و�و#�������;�Aد���H������6

�����א�����,�����������H(��/وز��,�,'�دون�#���A,�ول�������ذ>���ن�����د���
������'��אض����

�ذא�א+5ن�.�

 ) ق ٥٥ لسنة ٥٢٢ الطعن رقم ١٣/١/١٩٨٦نقض مدني جلسة ( 

 : قضي بأنه كما 
تحقيق بواسطة أرباب الخبـرة جـائزا قانونـا وكـان هـذا إذا كان طلب ال

التحقيـق ـهـو الوسـيلة الوحـيـدة للخصـم ـفـي إثبـات ـمـدعاة فـال يـجـوز 

 .للمحكمة رفضه بال سبب مقبول 

  )٧ قاعدة رقم ٥٩٤ ص – سنة ٢٥ ج القطعة عدا القانونية في ٥ ٥/١/١٩٣٦نقض  (
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 كان ذلك ملا 

��<!!�Y�*+وא�<!!���7א+��"�"f�!!*$א��!!��K.و�و9אق���و��J�!!L8وא�'!!�(�)	V!!+א�-!!*"��<�t�!!I�+وא
���������������eد��!�(و�J�H)!/Xو�J���!L��·�!=fو��!�G)�X�Jא�=!N�'"�!u�V!=��-!"���!I.G��fא+=?אع�א+!(א

�E�����F(;�א+.&א)'����H��Yא�)���..����Z)!��O!B+�J�!��&8�-")����J���L$א�h�X�J(*N��&8و
��������)H�!!IXو�RB��!!zX�<!!����.��J�!!א0�!!(�وא+.?א��Z)!!K+א�%&!!+�J��g.!!5�6!!�ق�و��_!!�¡�J

�����������������Z�!8�+א�א+=!?אع�وאV!f�O!6و�·��.!Cא�א�Vf�²*+�<��N��א��S�.Nא�0(�א+��m,�+��^<�א
�������������������J�!+.?א���א��!�ل���-!Sن��و�!����!(��IH�،��G&$"��א�وא@��EY=���t"��א+&א�א@�'�(
�!-�S!^�وV!f�²G�!LXא����������������������*��Y��وא+�9)Iא+L��(�&!t!'�א+�Z)!Kא0�!(�،�و	H���5.$وא�J&Sذא�و�

�9)I+א)&Sذא�و��(�..�-�Hא����-S�+(�א+=?אع�و������ل�¡_�)=����و�.�

 يتجلى ظاهرا أن تنفيذ هذه املهمة تتطلب.. ومن ثم 

  جتاري كلي اجليزة ... لسنة ...إقامة الدعوى رقم 

  انتداب خبري حسابي للتأكد علي احلقائق اآلتية

 احلقيقة األويل 

أنف ضـدها األويل سـدد هلـا أن املستأنف علي مدار معامالته مع الشركة املسـت�

اثنـني وثالثـني مليـون وسـتمائة ( جنيـه ٣٢٫٦٨٥٫٣٦٨مبالغ عديدة بلغـت مجلتهـا 

وذلك علي النحو الذي أسـفرت ) .. مخسة ومثانون ألف وثالمثائة مثانية وستون جنيه

 عنه األوراق والدالئل واملستندات الثبوتية التي تقطع بسداد املبالغ املذكورة
 والـوارد ٣١ إلي ٢١النحو الثابت بصلب هذه الصحيفة من الصفحات من وذلك كله علي  

بها تفاصيل المبالغ المسددة من المسـتأنف إلـي الشـركة المسـتأنف ضـدها واألدلـة القاطعـة علـي 

 .الرجوع إلي تلك الصفحات منعا للتكرار ) فضال(لذلك يرجى .. السداد 
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 احلقيقة الثانية 

ها مل يكن هلا مثة مستحقات لدي املستأنف سوي ذلـك أن الشركة املستأنف ضد�

املبلغ الوارد كثمن إمجايل لكامل أرض وبناء سبعة عشر فيال اشرتاهم املسـتأنف مـن 

 غـرب الطريـق ٢١بـالكيلو " ...." مبشـروع  -/-/-الشركة املذكورة مبوجب العقد املـؤرخ 

ـيـون وأربعماـئـة ـسـتة وعـشـرون مل( جنـيـه ٢٦٫٤٠٤٫٦٥٠والـبـالغ ـقـدره .. الـصـحراوي 

وهذا املبلغ صار تفصيله وحتديد طرق سداده ) .. وأربعة ألف وستمائة ومخسون جنيه

 علي النحو التايل .. يف العقد املذكور 

  ) مرت مربع١١٨٧٩البالغة مساحتها (بشأن مثن األرض : أوال 
ـغ قــدره   ـف ( جنيــه ١٦,٠٣٦,٦٥٠فقــد تحــدد بمبـل ـون أـل ـون وســتة وثالـث ســتة عشــر ملـي

 :وقد تم االتفاق علي سداد هذا المبلغ كالتالي ) ائة وخمسون جنيهوستم

�!-�j���<!/+�N!.�م�V!fא������������������������–����(�k!��د�kH&!X�-!�&���<LH"�!&א�`�l!�mא+�L!&�وLG.!^�א+.�8
�����!��9&�G�%V+א�U��$٨,٥٣٢,٤٣٤א���-�=S�)������3+و#�#�ن���F=#א�<t�E5Tن�و�����<�"�u

�<t�EL�9و�-�=Sو#�#�ن��<L�9�.(�
W−��u�'8���٧,٥٠٤,٢١٦א90ض�و8&����19و����-�=S�)���������3!+��<!L�9و��<t�E!5Tن�و�!����<L�N

���-!�=S�)!!z(�<.!Nن�و�!.t�و��(������k!!�9�J�!LHد�'"�!u�'!!�(5!&د�Gق�)�!'��ن��!!*Xא��e�&!�H
�������U��`�-LHد�O	�9&�X�،�<G�=N٩٣٨,٠٢٧���-!�=S�)������<L�!Nو#�#!�ن��+!�3و�<!�"�u�<t�EL!5X

-�=Sون�)z(و.�(�

 )٢٠٠٩ لسنة ٢ فيال وفق ترخيص البناء رقم ٧١لعدد  (أما بشأن مثن املباني: ثانيا 
عشــرة ملـيـون وثالثماـئـة وثمانـيـة وســتون ( جنـيـه ١٠,٣٦٨,٠٠٠فـقـد تحــدد بمبـلـغ ـقـدره 

 :وقد تم االتفاق علي سداد هذا المبلغ كالتالي ) ألف جنيه

���− ���f9&!!8�-!!�&���-!!LH٢,٠٧٣,٦٠٠د�-!!�=S�)���<t�E.!!Nن��+!!�3و�L�!!Nو#�#!!>�و�F"�!!���
-�=S�(�%אز�G����%"'�٪�٢٠�א$���u����.�

W�− ���19&8و�U���٣,١١٠,٤٠٠���-�=S�)������-�=S�<t�EL�9�3و�+��>)z(و�-t�ن�و������<#�#�(���!`
 "�.א���OBאN)P�m`�"�'"(د�א�".Y�,����٪��G٣٠אز%�

ª�− �19&8�U���١,٥٥٥,٢٠٠�-�=S�)-�=S��t��5ن��+�3و�T5>�وT�<t�E5Tن�و�����( 
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�"�.�"'�א+m`�"���W�K(د�א�".Y�,�����)E�ل�٪�١٥`���Gאز%�
�!-����8�U������١,٥٥٥,٢٠٠!&�������19−د=S�)�������������t�!5!�ن��+!�3و�T5!>�وT�<t�E!5Tن�و�!���

-�=S�(���%אز�G��`١٥�٪���!��,�Y."د�א�)m`�'"��$+'�א�ض���"�������!��)E!�ل�א+�
�"�.א+&א��'�

!f−������f9&8�>[���-LH�٢,٠٧٣,٦٠٠د��-�=S)���-!�=S�<t�E.!Nن��+�3و�L�Nو#�#>�و�F"�����(
,�Y."د�א�)m`�<�S9�Pא�J���Kz.+ل�א�E(�����.�

 ومن ثم 
يضـحي ظـاهرا أن جملـة المسـتحق للشـركة المسـتأنف ضـدها مبلـغ .. ومن جملة ما تقدم  

سـتة وعشـرون مليـون وأربعمائـة وأربعـة ألـف وسـتمائة وخمـسـون ( جنيـه ٢٦,٤٠٤,٦٥٠قـدره  

 ) .جنيه

 احلقيقة الثالثة 

املبالغ املسـددة مـن املسـتأنف للشـركة أنه بإجراء املقاصة فيما فني املدفوعات و  

يتـضـح أن )  ـفـيال أرض وبـنـاء١٧ـمثـن (املـسـتأنف ـضـدها  وـبـني تـلـك املـسـتحقات ـهلـا 

سـتة مليـون ومـائتي ( جنيـه ٦٫٢٨٠٫٧١٨املستأنف هو الدائن للشركة مببلـغ قـدره 

 ) .ومثانون ألف وسبعمائة ومثانية عشر جنيها

 وبذلك يتضح ما يلي 

)��!-�!���<!u��������������U+(א,<�ذ�>�א$��:��و�����g.!5X���'!YH��f&!2�3"4.5$>�א	(z+ل�א��6�3"4.5
�'E5��%��Rd.�

����"�#�:�������������-!�=Sن��!����<.N����)D	4���f&2�3"4.5$א�<	)z�+��tא+&א��f�3"4.5$ن�א��..��'!�(
���/*Xم�&�X�����¥.�

 ملا كان ذلك 
 تجـاري كلـي ، ... لسـنة ..المبـداة مـن خـالل الـدعوى رقـم علي الرغم من جوهرية الطلبـات  

ـدة بالمســتندات  ـائق المؤـي ـه الحـق إال أن محكمــة أول درجــة قــد .. والثابــت مــن خاللهــا وـبـرغم جمـل

وقضــت .. وـلـم تنظــر فـيـه وـلـم تبحـثـه وتمحصــه وصــوال لغاـيـة األمــر فـيـه .. طرـحـت ذـلـك كـلـه جانـبـا 

  بما يؤكد قصور الحكم الطعين.. دونما مبرر أو رد علي أسانيدها برفض دعوى الحساب 
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 .ٕواخالله بحقوق الدفاع 

  وال ينال من ذلك

�2��د���������������������� ��������מ�אط*�ن��ن��ن��������ول�د�/����3د�#��ق�و���د������و�د���

��אد�و���3מ������G�...���#�....����7��/
��מ�אط*�ن(�
����A)�א�	�و�����	�����א����� 

ذ>���..�א;��א.�����,����5
,��س��ن��دא.�א?�����א
#�
�#>�و�ن�א����#,ط��,'����א


�2�د�7��מ�א�.�ذ>�א

 حيث أن ذلك مردود عليه باألتي 

 مردود أوال 

�f4S9��-"��O����Fא��ذ��S!(א,א�������J..��4ن�אG���3"4.5$.��)N��(�l&אد�א�0�">���������
����OmL.5$9ض�א�L+א���K+א+=!?אع������(א�Oوع��)z$א�'�(�<Nא)ض�א�)*��(�����;�O!/*+א�F!�

�–����ن��EB!>��ول�دS9!>�����)�..�א�#��g`�h!C��!��R�2!(�א@�!5����������JوVf(א$��2ع�א+=?אع���
א+��+��	�"��e�&!8�Rدא«!f��G&!/X�7.!+(�����(�א).^�Jذ+�X�h�)5��)���دא,�א�0�">������–دون��^���9

�>��+'��B.��אP^א,�����I�+א–��������<N�²א�(אH)��OS�L+א,����-�א&���k�K.5Gدون��ن���(�����!���!fو
�S)G��`ع��H&+�7¡��ق�אBل�א�����&	bG�1»��+��.�

 ومردود ثانيا 

�����5ن��������������#��Aس���#�و���,
���מ���ن���'�א �A���������ذ��������ض�/د��'��

#���..�Gن�ذ>�=��;ص�אد�و���..��دא.�א?������...����7��/
��..���2	��و�ن�6מ�=��*د�����א�


�دא����������ن��#��������������..��#�
و/�A=#����و�������3��2���د���3ط*��א�6و��و���?و�אق�وא

��2
(�����2����,�ق�אط����א�ذ�
.�

  كما أنه مرود ثالثا 

��������������<!=fא+(א�<!G9��4$א�Jذא�;�FD6��+وא�O#�$�3א+=?אع�א�`��Gא+�א9د��G)G)�.+4ن�א�
�..��������������������,'!C�;��!EY=��%��'!�(�O!G�L.+ز�א�!�����!`�F29�L.��FI8�=.א��,�S�&8..ن�����!	��!`

و�6�!Y.+��P!�]��و���..���!A��%9	���S�.5G..����<=!5+�...�����'!א+./&%���+*/�O;�א+&)�:�89!��������7
������������'*+�!N�F!29�L.$א��G)!G)�.+א�F!��O!/*�+�h!+א$5!.4"�3وذ�J�����_g�+�F/.j�<#�#

�)	V+א�..�����fو������h++�3ذ�"�ن�¬�א+��OL���`�h+ذ�OL*G���FLK+�7אBن�א������
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�-t��+���S�.5G��`�FLK+�7אBא����LG.�

 الوجه الرابع 

الثاـبـت ـمـن حماـضـر جلـسـات الـنـزاع املاـثـل أن املـسـتأنف يف جلـسـة املرافـعـة ـفـإن 

 وقـدم عـدد مثـاني -/-/-مثل بتلـك اجللسـة .. األخرية وبعد ضم الدعاوى األربعة 

التمس أجال لتمكينـه مـن ترتيـب وتعـديل .. حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه 

 أجـال لتعـديل هـذه طلباته وفقا لقـرار الضـم إال أن حمكمـة أول درجـة مل متهلـه

 .الطلبات مما يعد إخالال حبقوق الدفاع 

 فمن املستقر عليه نقضا أن 
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل وفهـم الواقـع فـي الـدعوى 

من األدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض األخر إال أنها تخضع لرقابـة 

 وفـي تطبيـق مـا ينبغـي مـن أحكـام القـانون محكمة النقض في تكييفهـا هـذا الفهـم

ـــديما صــــحيحا ـمـــن األوراق  ـــدم إليـهـــا تـق بحـيـــث ال يجــــوز لـهـــا أن تطــــرح ـمـــا يـق

والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسـباب خاصـة 

 .ٕما يبرر هذا اإلطراح واال كان حكمها قاصرا 

 )٩/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٧٣الطعن رقم (

 ان ذلك ملا ك

��'gIG�f(א�و¢!�,�X!�م��ن�א�B!�7א+�k!��&!8�F!LK	�H!>�����������..�و�����>�����X&م������
�!��א+�!�"�ن�و8/!(��������������������������KX�;�4!K���&!�H�،�'t�!I�+�7א!Bل��!��א��!=Xن����!B���!+א�W��L+א
�����������������������'!+��<H�!2��א��V!fط���=.!Nل�وא��&.!Nد�1;�א��5!H��!(��!IH�،�-���5X�;��*Nb9�/8א��

�g��..א���ل�¡��ق�א+&H�ع�g/Xو���G�/X�1»��+���S�.5G�%V+א��g=+א�'�(�h+وذ��
�'���.���

��מ�
����5ن��دא��אB�2��א�و���3א#�
�س�א��

 .بقبول االستئناف الماثل شكال : أوال 
 . بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة: ثانيا

 المـقـدم ـمـن ١/١٢/٢٠١٠ي اصــل عقـد البـيـع المـؤرخ يتمســك المسـتأنف ـبـالطعن بـالتزوير عـلـ: ثالثـا 
 الشركة المستأنف ضدها ، وذلك فيما يخص صلب وتوقيع الصفحات من الثامنة حتى 
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وذـلـــك لألســــباب والشــــواهد اـلـــوارده بتقرـيـــر الطـعـــن والمعلـنـــه للخصــــوم وفـقـــا .. الرابعـــة عشــــر 
 .لصحيح القانون 

 :والقضاء مجددا باألتي .. كل أجزائه بإلغاء الحكم المستأنف ب.. وفي الموضوع : رابعا 

١( �<	)Cאم�?+�.....�a9b$و+>�א�א$��&�(����<��5��7א�5"�3"4.5$>����.��−/−/−. 

٢( ���<	)Cאم�?+�.....���������a9b!$א�&!�L+���-!+�<L��5��7א4.5$"�3א�k8�$وא90ض�א$�.��−/−/−�
�J��Hو�'"��������Y��(��`�h+وذ. 

٣( �Y.EYن���BX�<��!E�����F!!(;�א+.!&א)'�������א".&א�W@=-��^א,�#�#H�J���!5א��<�*!/X��
������<	)z+��g.5ن���	ذא����د��������.....و�&!(��Yt�=ل����6�U+����<u�)٢٣�(�������!���&!����!H)١٧�(

���!!H�..�&��،�و	!!Vא���!!�ن��وS!!-���!!�ل��G!!���!!��א+�(�/.....�FH)!!K!!'�א90ض���!!�hא+5!!
��K�,�א+z!(	>�����+.?א�-�و��&א�9א+.�²G�Lא@��(�+�2(א�9א+������R�S�3"4.5$(א,����������

��f&2�3"4.5$א©�..................�א. 

٤( ������<	)!!C�>9دא��l!!�§ع��!!E.Sא�%)!!Iن���K�!!��7!!Bא�.....�F�9b!!$א�−/−/−�،���������
−/−/−�..��&� �....../�وא).��Ef9��	4ن���BG=��;���6א+5

٥( ���<	)Cאم�?+�.....������&��!�ن���������...../���4ن�bXد%�+�5!���>)!z(�19&!8�U!����-.*!/5!-�و�*"��!(�
S�<	)C�,�K���,א)S�-�������GV�+א�%�=L$د%�وא��9א$)I+�²)��אG�L.	�-�=.....� 

 ... لســنة ... ســواء تـلـك اـلـواردة باـلـدعوى رـقـم ..... .....ـبـرفض كاـفـة طلـبـات شــركة : خامســا 

وذـلـك النـعـدام الســند .. تجــاري كـلـي الجـيـزة أو الطلـبـات العارضــة اـلـواردة بـبـاقي اـلـدعاوى 

  .الواقع والمستنداتومخالفتها للحقيقة و
�������ن�������א�د��و��و��ن�������.....�.....��� زאמ�+�������..��ذא�� ����و����و�
*��Aא���

��	�,
�.د�/
��א


��ط�����:وא

����!!��<!!�#�#�-!!=@�-!!"&+��!!��W&!!=���6�+!!>�א0و9אق��+!!'��B.!!���!!^א,�وزא9<�א+L!!&ل�+
�F!!/.�$א�-!!tא0و9אق�..��^א�'!!�(א��!!�ع��&!!L��7Y.!!EYن���!!BXوع�)!!z$ل��+!!'�א�وא�".�!!

�����������<	)!C�V�*=X�%&ن�����+�<L��K+א�'�(�-.=G�L$א+=?אع��O�.....ل��������!�6�<!G&8�L.+א��!YX�א�?.+��
��&���O	�H!>�א$(אH!���!��)&�!-�و��!�ن�N!���)!&م����������������...../�א+5��.��R��8�&8�R"�	ذא����و��،�
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N!!�א,�)�و�!!�E�+�J�C.....!!(	>�(א+.��!!��O،�و��!!�ن�אE(0!!�ل�א+!!��8!!�م��Y!!��א5$!!.4"��3/!!*.-��
���������a9b!$و+!>�א�ق�)�!&�א$��K"�O�ل�،������������−/−/−دא�!E(0�1אV!f�<!E���و��!�9ج�"K�8!-�،�و	!Vא�8

��ن�א$��+�Uא$5&د<����א4.5$"�������3��h+V	و�/.....����<	)!Cل��!���-Sن��و���و8���Y!���.....�و�
��א+�=�,��������789��)X�OG&L.��&=N���..���<=5+�...�������+���..���<=5+�...�����7!89����وא0�]���+��

�!>�א+I!(�9א+!V%��!����$5!.4"�������������3...�+5!=>����..�و�L&�ذ+�hא+(�/>�89!���������7...�+5=>���..f�ن���!��و�
�!!�V)!!&م����*=Xم�&!!(���!!Nن��!!�S!!(א,�V!!fא�א+.N�OG&!!L!!�א,��!!��א+=�6�!!>�א$�دG!!>��و�א$�+�!!>�و�

���a9b$و+>�א�د�������������������−/−/−א$��!dא��;�Om!5ول�و��ن���!�!	ذא����ل�و�!�!E(0���7t�!�+ن�א�!��و�
��z.+و+'�א�د<�������������������א$/(%�$��Y!C�'!�(א��!�ع���m!5��-!"�	�<!+�6�;,��!��)&�!-�و�وא+�=�&��

���������������<!H�	�<!LSא��(אV	و�،��Y��-�����ن�X�Y¬9��و)E���ذא�	�ن��L��)א�+�E(�ل�א$?)�م�8�+�-��m5X
����J�B�!!z+א�אV!!	�9و�	V!!$ول�א�!!�E�+��f&!!2�3"4.!!5$א�<	)!!z+د9<�)!!��א�א+/!!�J�!!/��.5$א

�5!&د�)=!Y���G)!2>�א$��!L��Jو�G)!2>�א!�90��������ªא+/�د9<�+/�´�א$��ول�و��!�ن�)E!���ذא�	!�ن����������
�������������������Y��!N9אد�&!N�e�O!fو��Y"4!z��e��و���Hن����38א$(א��	Y(�!�,�،���(وא+.�4�=�����J)&�-�و�

�*�"!!��J،��!!(ق����Xو�،�'g!!��Z)!!��،�1�!!���(�����<	)!!z+و�!!&%���!!�ل�א��د���!!�¤G9�!!Xن��!!�و�
�����������<	)!C�R"�	ذא����ن���������.....��+.?א��YX��Vf�;א�א+4zن�و�!��.��R!��8وع������)!zE�+��!Hא$(א�O

��������������������<!H�	�_!¡�<!�E@�و��-!�&(��!��-!X��7%����و6&א��5.��R��8�&8�R"�	ذא����و��-�&(���
�-�Hא����-S�+א+=?אع�و�����)��=(.�

 نف أوكيل المست
 

                                                           المحامي                          
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 ع الوقائ
فـقــد أقاـمــت المســـتأنفة اـلــدعوى المبـتــدأة بموـجــب صـــحيفة اســـتوفت أوضـــاعها .. بداـيــة 

ـا للمســتأنف ضــدهم .. القانونـيـة  ـم كـتـاب محكمــة أول درجــة ، وأعلـنـت قانوـن وذـلـك .. أودعــت قـل

 ابتغاء الحكم لها بما يلي 

�!�(�)Y!C��٢٠٠٨�����%9+G9���J��D�.....����<=!5>�א+�L&�א$89�Rd�)Yz!��������7: وال �
�!E��E!IX=-��!�����������������א+�.....H�h!+א+.!&א)'�،�وذ�F!Lص���Pوא�'Sذ�E=

���%�!!z$א�<!!"���;�<!!�"�D+א0و+!!'�وא��Ef&!!2�3"4.!!5$�7א!!Nو9ود�א
א$�z%�وא$�+�hא����'��!������1V(...../��*�,�و��Nא�7Nא$(�6م���

<�z+א+.!&א)'�������������)�א�<�!C�'!�(�9�	V!$א$!�9¯�א�<!�B���J�!�#�7#و���
�א+�#9!!>��!!��"/!!��!!$��7Y�����;�t!!-�)�!!'�6�+!!>��!!��6(�!!�ن�+�!!�8'����

�FL+�1אVf�;�'()z+א.�
����S�!��[�0(א,�א+.�OG&!Lא+!�زم���+�L!&�א$Y!z(�����������4.5"2�3&�1א���+?אم�א$�:�#�"

	zE!!�%���!!�'��!!&���!!���5!!.4"*>�א$!!V	�G�!!��9(אد��N!!��7!!�9¯�א$�
�>�א$"�D+א0و+'�وא��Ef&2�3"4.5�

���
���5	د�מ������ زאמ�א#���������������������و����و�,���ل��
*���Aא����..��<�وذ

����מ��+�ول����)�ذ�א�*/ل��(��)��. 

 ) املدعية آنذاك(وقد تساندت املستأنفة .. هذا 

 يف دعواها املبتدأة  إيل احلقائق اآلتية 

�!!��	�!!�S9�9!!�ل�א$!!�ل�وאE(0!!�ل��&و+!!>����)��!!�9¯�א$5!!.4"*>��(...../�	!!�ن�א$(6!!�م�� −١
�������������<!�X9א�א���<��!>�א$.g!&<�،�و�O!Eºא@=5!�)L+א�J9א���19+!'������و..�א���*!N��%&!6��;

��������<!*����O!ELX�R!"�	��!+א0و+!'�،�א��f&2�3"4.5$א�k��O���X�<��)L+א�)/��<G9�Y�
�;��9�	V$א9�$¯�א��YL��O��L.G��+א��X�B$6&�א. 

 ورغم الفارق اهلائل يف السن بينه وبني املذكورة 

 إال أنه تزوجها)  سنه ٢٥وهو (
������א*�������و/��A,د�אزوאج�א+����א��د���ن�א�������א+��������א
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�F���
�����+�2 �.−/−/−א?�د����א

و6�!!_��ن��!!�9¯�א5$!!.4"*>�8!!&��9אد�C!!(א,�א+G&L!!&��!!��א+�L!!�9א�Jوא+V!!f�..���������!!zא� −٢
������<��)L+א�)/��<G9�Y��O�دא�J������"!-�א�!K&م���+�!�"�ن�������..��H&�	�ن�ذ+����h..�وא

٢٣٠���<=5+�١٩٩٦�������L�+�FG)/$א�[��h���7��=X4ن�z�����'2وא90א�J9א��..����kK.!5G�7!�H
�����������������،�<�אEB.N�ل�C(א,�����(����&G)G�9א�Jو���Cو�!���J��B+�-!¨"!-���!�9אX'�א@=5!

�9�	V$ن�א�"��+���-+�ª�E5$א�&�א�V*=.Nو8&�א. 

املستأنف ضدها (فما كان منه إال أن قام باستعارة اسم زوجته املصرية 

ان هو القـائم بسـداد يف شراء ما يعن له من عقارات وبالطبع ك) األويل

أمثان هذه العقارات مجيعا وال شك يف ذلـك لكـون املسـتأنف ضـدها ال 

متلك املال الكـايف لشـراء هـذا الكـم مـن العقـارات والشـقق السـكنية 

 ) .التي استعري أمسها فيها(واحملالت التجارية 
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 ومبزيد من اجلهد والبحث 
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وبالفعل استطاعت املستأنفة رويدا رويدا أن تكتشف بعض التصـرفات 

والعقود الصورية التي كـان مورثهـا يربمهـا باسـم املسـتأنف ضـدها 

علي سبيل االستعارة والوكالة بالتسخري ومنها العني الراهنة (األويل 

 ) ل النزاع املاثلحم
     الكائـنـة بالـدور الحـادي عشـر ـفـوق البـدروم واألرضـي بالعقـار رـقـم.....ي الشـقة رقـم وهـ�

  . الجيزة– قسم العجوزة – ..... شارع .....

٥− ����<��وמ��..������ن�ذ��
��������2א
������א�...../و�����O'��ن�;(ل�
*دد�א*,ود�وא

�..����
���5	���د��#����ن�
����ون�����#��
*��א�������2א#���מ�א��
��،�و���ن�;��(ل�����6و��א#��

���������������2ذ�0א?���ن�*دמ�3د�
��2א���,�,�����
���+��א.����)��,�����(א�ذ�و����+�

��
 :�ل��ذ�0א?���ن�אوא�د����/دول�א4

 الثمن الحالي تقريبا الثمن وقت الشراء وكائنة في الوحدة عبارة عن م

محــــــل (شــــــقة ســــــكنية  ١
إقامــــــــــــــة المســــــــــــــتأنف 

 ا األولـــــــــــــــيمضـــــــــــــــده
ــــــــــــة  ومحـــــــــــــل ) والثانـي

 .الدعوى الراهنة 

باـلـدور الحــادي عشــر 
مـــــــن العـقــــــار  شـــــــارع 

 . العجوزة –...... 

 جنيــــــــــــــــــــــــه ٤٠٠٠٠٠
) أربعمائة ألـف جنيـه(

 ٢٠٠٨فـــــي غضـــــون 
أي مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــر (

 ) سنوات

ال يـقــــل عـــــن ملـيــــوني 
 .جنيه

شـــــــــــــــقتين ســـــــــــــــكنيتين  ٢
بإجمـــــــــــــالي مســـــــــــــاحة 

 متـــــــر مربـــــــع ٦٤٦,٥
  .٣٨ ، ٣٧رقمي 

 

 

 

باـلـــــدور الـثـــــاني ـفـــــوق 
األرضي والبدروم من 

 – .....العقـــــــــــــــــــــــــــــار 
 قصــــــــــــر –الزماـلـــــــــــك 

 .القاهرة  -النيل 

المــــــــــــــــــدون بالعقــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ٩٥٠٠٠  جنـي

خمسة وتسعون ألف (
ــــــــه ــــــــثمن ) جنـي أمـــــــــا اـل

الحقيقــي فكــان مليــون 
  ٢٠٠٥جنيه عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
 .خمسة مليون جنيه 
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محـل تجـاري مسـاحته  ٣
 . متر مربع .....

باـلــدور األرضـــي بعـــد 
 ..... بالعقـار البدروم

  الجيزة – الدقي –

 جنيــــــــــــــــــــــــه ٨٠٠٠٠٠
) ثمانماـئـة أـلـف جنـيـه(

المـــــدون بالعقـــــد عـــــام 
٢٠١٤  

ال يـقـــــــل عــــــــن ثالـثـــــــة 
 . ماليين جنيه

 

 

ـفـــيال ســــكنية بمســــاحة  ٤
 متـــــــــــــر مربـــــــــــــع ٥٧٠

أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأول (
 ) .وبدروم

....   القطعــة رقــم
)C 233 ( البالغـــة

 متر ١٦٦٠مساحتها 
ـــــــع فــــــــي مشــــــــروع  مرـب

 التــــــــــــــــــــــــــــــــابع – .....
 شركة سوديك ل

 جنيه ١٠,٣٥٦,١٣٤
عشـــــــــــــــــــرة مليـــــــــــــــــــون (

وثالثمائـــــــــــــــــة ســــــــــــــــــتة 
وخمســون ألــف ومائــه 
) أربعــة وثالـثـون جنـيـه

  ٢٠١٤عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
خمســــة عشــــرة ملـيـــون 

 .جنيه 

 

 

 

محـــل تجـــاري أرضـــي  ٥
 متـــــر ٥١٦وميـــــزانين 

 مربع 

 ..... القطعــــــــــة رقــــــــــم 
بمشـــــــــــــــــــــروع أحـــــــــــــــــــــد 

 مشروعات سوديك 

٩٩/٩,٥٧٩,٣٢٩ 
ن تســـــعة ملـيــــو(جنـيــــه 

وخمســــــــــــمائة تســــــــــــعة 
وســـــــــــــــــــبعون ألـــــــــــــــــــف 
وثالثماـئــــــــــــــة تســـــــــــــــعة 
وعشــــــــــــــــرون جنيــــــــــــــــه 
وتسعة وتسـعون قرشـا 

  .٢٠١٣عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
ســـــــتة عشـــــــر مليـــــــون 

 .جنيه ـ
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 وإزاء ما تقدم .. هذا 
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  قررت حمكمة االستئناف -/-/-وجبلسة 

  بإحالة األوراق إيل اللجنة القضائية املختصة

  ..... لسنة ....املشكلة باملرسوم رقم 
�����#
������3א��������−/−/−��6מ��/;�/�����א,	���B���א
*����ن�אوא���6���..������د���א�

..........���������

�)�ذ�����#��د����ن�������)������;��7(�،�و�������א�)���5���2ل�אHدא���א�
و


�א����0#����ن�אو�6��.�

 هذا وتأسيسا علي ما تقدم 

�H<*"4.5$������������:�(&!+א�<IG)L��>א+�א9د��YX���K��,�I�+�7א$4.5"�3وאBא��,��+���h5E.X�
�<�X³א�W��N0א�'+��h+5.=&<�;�ذ��O#�$א�Z�= .Nא��O��>�&.�$א�

����B
����#���Aא=#

احلكم املطعون فيه خالف القانون ، وقصـر يف اإلملـام بصـحيح واقعـات : ب األول سبال

ية ثابتة بال ريب من خالل إعمال نصوص وأحكام ذلك أن الصور.. النزاع املاثل 

 بتنظيم متلـك غـري املصـريني للعقـارات املبنيـة ١٩٩٦ لسنة ٢٣٠القانون رقم 

واألراضي ، مع الوضع يف االعتبار تعدد أمالك مورث املستأنفة شخصيا يف مصر 

 –، ومع األخذ يف االعتبار أيضا تعدد البيوع التـي اسـتعار فيهـا أسـم زوجتـه 

ووضـعه يف خانـة املشـرتي صـوريا ..  املصرية اجلنسية –تأنفة ضدها األويل املس

حىت يستطيع شراء ما يعن له من عقارات أخـري منعـه القـانون املـذكور مـن 

 .التصريح بأنه مالكها احلقيقي والفعلي 

 جتدر اإلشارة إيل أن .. بداية 

��h!���7אS0��L�+��!"!�9א�J;������٢٣٠و+ ��	�ن�א+��"�ن�����=X4ن�z����)!/���..
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���,�I*+وא90א2'�א�..�������¿=!S�+وط�و6!&ود����!�ز�)!C�h+V!+6!&د��-"����
��ن�K�.G�f���و�m.G�وز�א+�&�9א$�FLوא�&د�;�Vfא�א+��"�ن�

 فقد نصت املادة األويل من هذا القانون علي أن 
 يكـون ١٩٨٩ لسـنة ٢٣٠ون االستثمار الصادر بالقانون رقـم مع عدم اإلخالل بأحكام قان 

غـيــر المصـــريين ، ســـواء ـكــانوا أشخاصـــا طبيعـيــين أم اعتـبــاريين  ، للعـقــارات المبنـيــة أو تمـلــك 

 – أيـا كـان سـبب اكتسـاب الملكيـة عـدا الميـراث –األراضي الفضـاء فـي جمهوريـة مصـر العربيـة 

 .وفقا ألحكام هذا القانون 

 في نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق االنتفاع ويقصد بالتملك  

  بالعقارات المبنية واألراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون ، المباني واألراضي ، ويقصد

 فــي شــأن ضــريبة األطيــان أو ١٩٣٩ لســنة ١١٣ولــو لــم تكــن خاضــعة ألحكــام القــانون رقــم 

 . في شأن الضريبة علي العقارات المبينة ١٩٥٤ لسنة ٥٦القانون رقم 

 أيـا كـان شـكلها –وتعتبر في تطبيق أحكـام هـذا القـانون شـركة غيـر مصـرية ، أيـة شـركة  

 ال يملك المصـريون أغلبيـة رأسـمالها ، ولـو كانـت قـد أنشـئت فـي مصـر طبقـا ألحكـام –القانوني 

 .القانون 
>����..�و�ن�6מ� �
�������,د����Xא,��ون�S/����א��#���دود�א
���=���(�����و�,��א

���
/�زو�'
�ص�����ن�وאوא�د����א��د��א��6�����'�)��/وز���
�:،�وא

 :يجوز لغير المصري تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرض فضاء ، بالشروط اآلتية  

١− ������,�!!!¥��k!!!���;�)!!!D	0א�'!!!�(��G9�!!!�L+�h!!!�E.+ن�א�!!!BGن��
��<!!��Pא��B!!5+א�&!!/���<!!G9�YE@دون���א�h!!+وذ�،�-X)!!N0و�-!!+�

��!!�ل�¡!!����!!�hא+�L!!�9א�Jא+�ز�!!>�$?אو+!!>�א+=z!!�ط�אP!!�ص�
�������>)!!N0���&!/�Gא$�./!>�و�<G)!/$א�J�K�!!5+א��!��-!���א$!(�
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��f9&�G��+א. 

و¼�!!�lא+!!�ز9א,��ن�C�k!!IG!!(و���و�8א)!!&����!!>���+.�h!!�E;�א$=!!����
��fد&º��+א�<�6�>�وא¼.LE��Jא+EL(א"�� .א+5

 ومن خالل هذا النص .. ومن ثم 
أن ال يجـوز ـلـه .. لتملـك العقـارات ـفـي مصـر .. يتضـح أن لألجنبـي حـدود مـسـاحية معينـة  

يتضـــح أن ـمــورث .. وأوراق الـنــزاع الماـثــل وبتطبـيــق ـمــا تـقــدم عـلــي واقـعــات .. هـــذا .. يتجاوزهـــا 

واألعمال في دولة اإلمارات العربيـة الشـقيقة من كبار رجال المال .. كان رحمه اهللا عليه المستأنفة 
ومنها جمهورية مصـر العربيـة بعضـها حـررت في مختلف الدول العربيـة ،  العديد من األمالك وله

فقد حرر صـوريا ) نفاذا للقانون سالف الذكر وحـدوده(وبعضها .. عقودها باسمه مباشرة كمشتري 

بما يجـوز اتخاذهـا سـتارا يتخفـى ..لكونها مصرية ) المستأنف ضدها األولي(باسم زوجته الثانية 

ويضــيف إلــي أمالكــه عقــارات  يرغــب فــي زيــادة ثروتــه العقاريــة فــي مصــره المــورث حينمــا ورائــ

.. بأنـه مالكهـا ومشـتريها ) بشـكل مباشـر(وأعيان أخري حجب عنه القانون الظهور فـي عقودهـا 

 : عدة أعيان هي كالتالي – وفقا لحدود القانون –وذلك نظرا لتملكه بالفعل 

 سند الملكية  وكائنة في  الوحدة عبارة عن  م

عدد ثالث شقق سكنية أرقام  ١
 ٢م١٧٥ ومساحتها ١٣٠١
 ٢م١٦١ ومساحتها ١٣٠٢
 ٢م١٦١ ومساحتها ١٣٠٤

وجمـــــــــيعهم بالـــــــــدور الثـــــــــاني 
 – الـدقي –عشر من العقـار 

  . الجيزة

العقد المسجل والمشـهر بـرقم 
 ..... ٩٥ لســــــــــــــــــــــــنة ٢١٤١

 .النموذجي 

 ٧٠٤شـــــــــــقة ســـــــــــكنية رقـــــــــــم  ٢
  .٢م١٥٥ومساحتها 

باـلــــــدور الســــــابع بـعــــــد وهــــــي 
األرضـــي والميـــزانين بالعقـــار 

 . الجيزة – الدقي –

العقد المسجل والمشـهر بـرقم 
 ..... ١٩٩٧ لســــــــــــــــنة ١٢٨

 .النموذجي 

فـــــــيال ســـــــكنية مقامـــــــة علـــــــي  ٣
القطعـــــــــة الـبـــــــــالغ مســــــــــاحتها 

 ٢م٨٥٧ والمباني ٢م٢٠٠٧

وهــي أحــدي وحــدات مشــروع  
 التابع لشركة السـادس مـن –

 ثمار أكتوبر للتنمية واالست

 

 

 ٣/٦/٢٠١٤العقد المؤرخ 
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محـل تجـاري مكـون مـن دور  ٤
أرضـــــــــــي وميـــــــــــزانين علـــــــــــي 

  .٢م٥١٦مساحة 

 المقـــام J2وهـــو المحـــل رقـــم 
 LOT9عـلـــــي القطعــــــة رقــــــم 

بمشــــــــروع أحــــــــد مشــــــــروعات 
 شركة  

 ٣/١١/٢٠١٣العقد المؤرخ 

ـادة أمالـكـه ـيـث رـغـب ـمـورحو.. ـهـذا  ث املـسـتأنفة زـي

فوجد مـالذه .. ون املذكور العقارية إال أنه اصطدم بالقان

ـدها األويل  ـتأنف ـض ـم املـس ـتعري أـس ـرية (يف أن يـس املـص

واختـذها سـتارا صـوريا خيفـي ورائـه احلقيقـة ) اجلنسية

وهي أنه املالك لكل األعيان املشـرتاة .. البالغة الوضوح 

 صوريا باسم املستأنف ضدها األويل وهي كالتايل 
 الثمن الحالي تقريبا ت الشراءالثمن وق وكائنة في الوحدة عبارة عن م

محــــــل (شــــــقة ســــــكنية  ١
إقامــــــــــــــة المســــــــــــــتأنف 

محــل ) ضــدها األولــي
 .الدعوى الراهنة 

باـلـدور الحــادي عشــر 
 العجوزة –من العقار 

 جنيــــــــــــــــــــــــه ٤٠٠٠٠٠
) أربعمائة ألـف جنيـه(

 ٢٠٠٨فـــــي غضـــــون 
أي مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــر (

 ) سنوات

ال يـقــــل عـــــن ملـيــــوني 
 .جنيه

شـــــــــــــــقتين ســـــــــــــــكنيتين  ٢
بإجمـــــــــــــالي مســـــــــــــاحة 

 متـــــــر مربـــــــع ٦٤٦,٥
  .٣٨ ، ٣٧رقمي 

باـلـــــدور الـثـــــاني ـفـــــوق 
األرضي والبدروم من 

 – الزمالــــك –العقــــار 
 .قصر النيل القاهرة 

المــــــــــــــــــدون بالعقــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ٩٥٠٠٠  جنـي

خمسة وتسعون ألف (
ــــــــه ــــــــثمن ) جنـي أمـــــــــا اـل

الحقيقــي فكــان مليــون 
  ٢٠٠٥جنيه عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
 .خمسة مليون جنيه 

 
 
 

 

محـل تجـاري مسـاحته  ٣
 . متر مربع .....

باـلــدور األرضـــي بعـــد 
 –البـــــــــدروم بالعقـــــــــار 

  الجيزة –الدقي 

 

 جنيــــــــــــــــــــــــه ٨٠٠٠٠٠
) ثمانماـئـة أـلـف جنـيـه(

المـــــدون بالعقـــــد عـــــام 
٢٠١٤ 

ال يـقـــــــل عــــــــن ثالـثـــــــة 
 . ماليين جنيه
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ـفـــيال ســــكنية بمســــاحة  ٤
 متـــــــــــــر مربـــــــــــــع ٥٧٠

أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأول (
 ) .وبدروم

 القطعة رقم

)C 233 ( البالغـــة
 متر ١٦٦٠مساحتها 

 – فــــي مشــــروع مرـبـــع
 التابع لشركة 

 جنيه ١٠,٣٥٦,١٣٤
عشـــــــــــــــــــرة مليـــــــــــــــــــون (

وثالثمائـــــــــــــــــة ســــــــــــــــــتة 
وخمســون ألــف ومائــه 
) أربعــة وثالـثـون جنـيـه

  ٢٠١٤عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
خمســــة عشــــرة ملـيـــون 

 .جنيه 

محـــل تجـــاري أرضـــي  ٥
 متـــــر ٥١٦وميـــــزانين 

 .مربع 

القطعــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــم 
)LOT9 ( بمشروع 
)THE STEIP (

 أحد مشروعات  

٩٩/٩,٥٧٩,٣٢٩ 
تســـــعة ملـيــــون (جنـيــــه 

وخمســــــــــــمائة تســــــــــــعة 
وســـــــــــــــــــبعون ألـــــــــــــــــــف 
وثالثماـئــــــــــــــة تســـــــــــــــعة 
وعشــــــــــــــــرون جنيــــــــــــــــه 
وتسعة وتسـعون قرشـا 

  .٢٠١٣عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
ســـــــتة عشـــــــر مليـــــــون 

 .جنيه ـ

 ملا كان ذلك 
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 السيما وأنه سيتضح فيما بعد 

>�א?����ن�����������������
+����א��
���5	د���א?و#����3ط*���ن�
�ون�א��
�ن��6��א#

>�א��ل�אB�2ل�אذ�7�)������5�
�=��2���<و��و������/�ز����ن� ����������6(���6ن���ذ�0א?����ن����،�ذ

�������������
,�	������מ��������אد�/���א?و�	�(���ن���6و��#�دאد�א��و�����������O)�..���#'�طوאل��
���א


�دא��وא?و�אق��..�...../#����ل����6ن��ذ�0א?���ن�..��ن�وא��3א.�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

183 

 وبرغم ما تقدم مجيعه .. هذا 

.!�#���(�J?m(�&8�<*"4��Jد)�אf!��������ن��EB>�א��7Bא+X4X�FLK'�+.�(4��9ن�א��5$
�..�����������������'!�(�k��!8�O!�وذ+G)§�lB(�'�(�h��Jא0و9אق�6�_��R�&�Xא4��<*"4.5$	D(��!��د+

א+/�G9>�،�و�=Y��א+&+��Oא+��"�"'�א��+'�،�����ن��EB>��ول�د�J?m(�&8�<S9)��א�$!�م���������������
�-Xא+=?אع�و�5.=&א�J�L8وא���g/�.�

بأن ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض املوقرة   

األصــل بحـكـم الـمـادتين الرابـعـة والخامســة ـمـن الـقـانون الـمـدني ـفـي ضــوء ـمـا جــاء 

باألعمــال التحضــيرية أن المشــرع أعطــي للقاضــي ســلطه تقديريــة واســعة ليراقــب 

اســتعمال الخصــوم لحقــوقهم وفقــا للغايــة التــي اســتهدفها المشــرع منهــا حتــى ال 

 السلطة التقديريـة للقاضـي يتعسفوا في استعمالها ، كما حرص المشرع علي تأكيد

 ١٤٨في حالة فسخ العقود ونص صراحة علي ذلـك فـي الفقـرة األولـي مـن المـادة 

يجـب تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا أشـتمل عليـه وبطريقـة تتفـق مـع مـا " مدني علـي انـه 

يجـوز "  مـدني علـي أنـه ١٥٧وفـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة " يوجبه حسن النية 

وهو ما الزمه انه ...... " أجال إذا اقتضت الظروف ذلك للقاضي أن يمنح المدين 

كلـمـا أثـيـر أـمـام محكـمـة الموضــوع دـفـاع يتضــمن أن اـلـدائن متعســف ـفـي اســتعمال 

حقه تعين علي المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عـن تمحيصـها لهـذا 

الدفاع وأنها بحثت ظـروف الـدعوى ومالبسـاتها ومـا إذا كانـت هـذه الظـروف تبـرر 

 .لفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن النية في تنفيذ العقود ا

 )٨/٥/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ٨٣٨٨الطعن رقم (

 أن أيضا أن املقرر يف قضاء النقض املوقرة ومن 
محـلـه أن اســتقالل محكـمـة الموضــوع بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األخــذ ـبـه ،  

 لتقـديرها فـإذا بـان مـن الحكـم أن المحكمـة لـم تطلـع علـي تلـك تكون قد اطلعت عليها وأخضـعتها

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

 كما قضي بأن 
  علي ما جري به –إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم ال يترتب عليه بطالن الحكم  
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بمعنـي  إال إذا كان هـذا الـدفاع جوهريـا ومـؤثرا فـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا الحكـم –ض قضاء النق

أن المحكـمـة ـلـو كاـنـت ـقـد بحثـتـه لـجـاز أن تتغـيـر ـبـه ـهـذه النتيـجـة إذ يعتـبـر ـعـدم بـحـث مـثـل ـهـذا 

الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليـه الـبطالن طبقـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

 . مرافعات ١٧٨

 )٢٦٥ ص ٥٣ س ٢٤/٦/١٩٧٥نقض جلسة (

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة قائله بأن
الحكم يجب أن يكون فيـه بذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة 

ــة  التـــي قـــدمت إليهـــا وجعـلــت منهـــا مـــا يـــؤدي إلـيــه ، وذلـــك محصـــت األدـل
ئ عــن بحــث ودراســة باســتعراض هــذه األدلــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــ

 واإلفصــاح عــن مصــادر األدـلـة التــي ألوراق اـلـدعوى عــن بصــر وبصــيرة
كونت منها عقيـدتها وفحواهـا وأن يكـون لهـا مأخـذها الصـحيح مـن األوراق 

ــي وأن يكـــون مـــا استخلصـــه منهـــا ســـائغا ومؤدـيــا للنتيجـــة  بغـيــر تعســـف ـف

 االســتنتاج أو االســتنباط حتــى يتســنى لمحكمــة الــنقض إعمــال رقابتهــا

 .علي سداد الحكم 
 )ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦ م الطعن رق٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيـق القـانون وخالفـه حينمـا قضـي بـأن : السبب الثاني 

أنه ملـن املسـتقر عليـه حيث .. الصورية ما بني املتعاقدين ال تثبت إال بالكتابة 

تدليس والتحايل علي القانون فقها وقضاءا أن الصورية إذا كان مبناها الغش وال

ولو بغري الكتابة ، وهو األمر الذي يؤكد فإنه جيوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات .. 

 .إلغاء احلكم املستأنف 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 

إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلي التحقيـق إلثبـات �

ة ، اسـتنادا فـي ذلـك إلـي ما يخالف العقد المكتـوب ، بغيـر الكتابـ

التحايل علي القانون أو قيام الصورية التدليسية فإنه ولـئن كـان 
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طلـبـه جــائزا وجوهرـيـا إال أـنـه يعتـبـر ســببا جدـيـدا ال يجــوز إـبـداؤه 

 .ألول مرة أمام محكمة النقض 
 )٢٥/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٧٨ لسنة ٨٠١٣الطعن رقم (
 )٣٠/٣/١٩٧٢ ق جلسة ٣٨ لسنة ١٤٩الطعن رقم (

  قضي بأن كما
إذا اتفق شخصان لغرض ما علي إنشاء عقد بيع صوري يبقي تحت يد من 

صوراه مشتريا ، وكان أساس االتفاق علي الصورية هو الغش والتحايل علي 

القانون ، وكانت المحكمة قد أجازت اإلثبات بالبينة علي هذا األساس ، فإنها 

مر بالتحقيق لم يؤسس علي ال تكون قد خالفت مبدأ الثبوت بالكتابة ذلك أن األ

ٕمخالفة مبدأ الكتابة ، وانما قام إلثبات واقعة الغش والتحايل علي القانون ، 
ولما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش والتحايل وقعا فعال واعتبرت ما وقع من 

طرفي التعاقد عملية واحدة متصلة وقائعها بعضها ببعض ، وأن التحايل قد 

 .هايتها فإن النعي عليه يكون علي غير سند البسها من مبدئها إلي ن

 )١٤/١/٢٠١٠ ق جلسة ٦٨ لسنة ١٠٨عن رقم الط(
 )١٩٩ ص ٧٣ مجموعة عمر الجزء الثاني رقم ١٨/١١/١٩٣٧نقض (

 ملا كان ذلك 

 ���������������<!=fو�و9אق�א+!&)�:�א+(א�J�!L8ن�)�!'�وא����7א+��"�"�>��"*>�א+�f�*$א�<������K.و�
�E���9���F¯�א$�������G.4	&��ن�א+��Àوא+.g��OG)�'�א�����Hق��*Xس�א��N���f"�ن��5!.4"*�+����F!و��،�<

6�_��"-�אL.N��9א¨Y��C�;!(א,�א+G&L!&��!��א0)�!�ن�;��������������)�زوf)-.S��א0و+'���4.5"2�3&�א$
��<��)L+א�)/��<G9�Y�)���'(א+.!&א�O!��F!L+א��Y="�ن�����)�و��א+�!�'!�(��G�!d�h!+5!=>��٢٣٠وذ+�

���h���7]�א$/(�L�+�FG�9א�Jو١٩٩٦�=X4ن�z���'2א90א.�

 حيث أن هذا القانون كما أوردنا سلفا 
��>����������6ن��,�����ن������/������������.�א/�2و����������
����א?/�������ن�������T��)�'��

'

ز���د��#���������ل��,��������ن����*�������=���
��������������)�و?#����=���������..�'�����A��/و���=�و

�.�B�س��/س�אوز�א.�/�א#
�دא���3א����=#
��6.��ن�ذ>��ن�א#�د�
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 وحيث ثبت .. ا هذ

ة ـقـد ابـتـاع ســتأنفأن ـمـورث الم.. عـلـي نـحـو ـمـا تـقـدم أيضــا �

باســمه عــدة عـقـارات وشــقق ســكنية وـفـيالت ومحــالت تزـيـد عــن 
كما أنه لم يستصـدر قـرار .. الحد المسموح في القانون المذكور 

 .رئيس مجلس الوزراء / باستثنائه من الحد األقصى من السيد 
  األويل ستأنف ضدهاملاألمر الذي جعله يتفق مع ا

 علي التحايل علي القانون ) زوجته املصرية اجلنسية(

 بشراء ما يعن له من عقارات وشقق وفيالت مستعريا امسها 

 وذلك لكونها مصرية ) ووضعه يف العقود يف خانه املشرتي صوريا(

 علي أن يسدد هو أمثان هذه العقارات من ماله اخلاص 

 )f�!!���!!�m.G�-!!"�H�'+�!!.+��7..�א�و�!!N���!!Yא$!!&ون���<G9�!!/+د�א�!!�L+א�k!!��ن��N!!�س��
�א+�!!�Àوא+.!!&+��lوא+.g�Y�O!!G��N�N!�..�א0و+!!'�;���"!-�א$G9�!!��%�!!z���f&!!2�3"4.!5���א$

5.�(�)��-�Y�H��وI8�,א���������.�)�'�א+��"�ن������f��$���Hو�-"�H)���-"���5!.4"*>��!�ز�+���'�(�(��E���X&م��
�!!��<!!H�B"�ن���א+�!!�'!!�(�O!!G�g.+وא�À!!�+א�h!!+ذ�J�!!�#��J�!!�#ق�א�)�..��tوא+�!!(א�<!!=�و�=Y!!��א+�

��&!!���<!!*+�jو���&!!�L+א�<G9�!!��'!!�(��!!/=G����!!=f��!!f�J�!!�#ن�א���_!!��وY!!C�د<�א+�Y!!zد�،�6
�<��.B+���J��D+"�ن�..�א�א+��'�(�OG�g.+وא�À�+א�<L8وא�J��#م���8��و��.�

 وبثبوت هذه الواقعة والتأكد من الغش والتحايل علي القانون 

دא������ون�א*,د���ل�����,�����5���ن��;������������7(א*
�'�وא��6���)�وW����0ن�א*,ود�א

���ل����א,��ون����(����������طل����

������������)�و�و�אRش�وא���א��طل���2و���ط�ل�������وא

�..
	3�U��מ�א����
����5��W���و��
#��.#�د������Uن�אوא��3وא,��ون���מ�א

�

�

�

�
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ون ، وقصر قصورا مبطال يف تسبيبه حينما احلكم الطعني خالف القان : لثالسبب الثا

الصـورية التـي سـاقتها املسـتأنفة يف دعواهـا طرح متاما كافة شـواهد ودالئـل 

املبتداة إثباتا ألحقيتها فيما تربوا إليه ، كما أغفلت متاما أن املسـتأنف ضـدها 

ـقـد عـجـزت ـعـن نـفـي ـمـا أثبتـتـه املـسـتأنفة ، وـهـو األـمـر اـلـذي يعـيـب احلـكـم 

 اؤه ويستوجب إلغ

  مرافعات أن ١٧٦ذلك أن الثابت يف املادة 

ٕيجب أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال  
 .كانت باطلة 

  أن ١٧٨كما أوضحت املادة 
��מ������ض��/�ل�و��B�3אد�و�،��6מ�ط�����א;��وמ�،�و;(��������������������� �/��Aن��+
�ل�א

������������מ����و/ز����د�و�2מ�ود�����2מ�א/��و���7،�و���7א��6מ�
��ذ����*��د�ذ��>��#�����Aא

�.و��طو3'�

 وكذا قررت هذه املادة بأن 

يترتـب .............  في أسباب الحكـم الواقعيـة ، ولقصورا 

 .عليه بطالن الحكم 
 وحيث كان ذلك 

 �������<!=fא+(א��א"!�(د�د&/��-"�H�..��������������3"4.!5$�7א!Nد���!Sو�<G9�!��J�!�#ض��)!���<!���$وא
�א+(אf=!!>�،�و�ن��G!!(אد�א¨!Y�����L+!!&�	!�ن��H!!{�)�!!'���f&!2��א0و+!!'�;�א+N�&!�L!!=&�א+!&)�:���

��Oא�L.!!N�9<�وא+�	�+!!>���+.5!!�]���!!N�..���<!!EB��<!!+א&L+�<*"4.!!5$א�R8�!!Nم��א�א$�!!V!!f�;و
���������������-!��!E��X(�!�א��+H��!Y.�و�!���1V!fא0د+!>��!��������..�א+&S9>�א0و+'�א+G&L&����א0د+>�א@�ز�>���64

�'�G:�

  األول الدليل 
�ق����ون���..��ن��ذא�א=#�
������Bو�و����و�د���#��Aא?ول�������*
�وא


�5)�� ���א
��א/�#���و��'�و�,���,���ون�
��T�מ�������#��و��Oא
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*,���א��������������������A��/?א�<�
�..�������������2و��,��د����دود��#��

+�אB'�א*,��א�����..��������
/�وز�'�ذ>��,�د�א	�ط�����و�����..�و=��/وز�

���������6
���5	�د���א?و������(א#
*����א#מ�زو/
'�א#�+��א�)�א�.

��2�#��.�

 ورغم جوهرية ما متسك به دفاع املستأنفة يف هذا الصدد.. هذا 

�������������gو�����gH6.-�دون�)��<S9ول�د��<EBن�������..�������h!+ذ��!��)D	0وא�O��..
..�f��&�H&�9א��7Bא+8��FLK(א�9אf&2�3"4.5$��א+��<g/���EI�����RB5!-�א5$!.4"*>����������������

���������������-!X&	���!��'!�(א)!�אض��<!u�&!�X����!Y"��_�و)�J?!m)!�����..��אV!f�;�<*"4.!5$א�א+z!4ن���������6
��-.g!!م��&!!L��7(?!!X����!!Y"��O!!��،�-!!=ل���!!=G��!!��7G&!!�X�..�:�(&!!+א�;��!!Y(�Hد�)!!/.א8�_!!�6

������<��Bz+ع�א�H&+�²אL��'�(�>�&.�$א)��&=وא+5�<g/+و�>�א&L$א�(������h!+ذ�&L���fאد)G���(��IH
�..��Y��(�O��.��²Lא80�و�OGא$(�N>�א+����N=&����و��د+

 مر الذي يتضح معه أن املستأنفة قد أثبتت دعواها حقا ويقينا وهو األ

  احلكم بوعجزت املستأنف ضدها األويل عن النفي مبا كان جي

 للمستـأنفة بطلباتها املبتدأة 
�����������T���מ�אط*�ن��ذא�א��א�;�O����2و�א?����א�ذ��E��7د���3و��0א+�د�د�����������������..�و

�د����و����د���'� ���
#���Aאوא3*����R.�אh�A/و��.א�ط(ن�א

 السيما وأن أحكام حمكمة النقض املوقرة قد تواترت 

 يف هذا اخلصوص علي أن 
 وتعاملـه أن من يعير أسمه ليس إال وكـيال عمـن أعـاره في قضاء هذه المحكمة من المقرر

كالتـه إال فـي أن و شـيئا فهـو كسـائر الـوكالء ال يفتـرق عـنهم ال يغير من عالقتـه بالموكـلمع الغير 

أن الوكيـل  علـي ذلـك نـي فكأن الشأن شأنه فـي الظـاهر مـع أنـه فـي الواقـع شـأن الموكـل وينبمستترة

 المستتر في الشراء ال يكتسب شيئا من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده بل تنصرف 

 .هذه الحقوق إلي األصيل 

 )١٢٠١ ص ٣ ق س ٤٩ لسنة ٦٤٥٨ الطعن رقم ٢٤/٤/١٩٨٠نقض جلسة (
 )١٠٧٣ ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٦/١١/١٩٦٤نقض (
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 كما قضت بأن 
تقتضـي أن يعمـل  – وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة – لما كانت الوكالة بالتسخير

 ويترتـب عليهـا الوكيل باسمه الشخصي وأن كان يعمل لحسـاب الموكـل الـذي يكـون اسـمه مسـتترا
 في العالقة بين الموكـل والوكيـل المسـخر  إعمال العقد الحقيقيتستلزمتطبيقا لقواعد الصورية التي 

فينصـرف أثـر العقـد  .. التي ترتبها الوكالة السـاخرة نها تنتج قبل الموكل جميع اآلثار القانونية أ–

 وـمـن تعاـقـد ـمـع هــذا الوكـيـل لـمـا ـكـان ذـلـك وـكـان اـلـذي يبرـمـه الوكـيـل المـسـخر إـلـي ـكـل ـمـن الموـكـل
وأن كـان قـد اشـتري الفـيال  فيه أن مورث المطعون ضـدهم األربعـة األول البين من الحكم المطعون

محل النزاع باسمه الشخصي إال أنه كان وكيل مسخر عـن مـورث الطاعنـة فـي شـرائها مـن مالـه 

لحســاب ـهـذا األخـيـر مـمـا مقتضــاه أن ينصــرف أـثـر ـهـذا العـقـد اـلـذي أبرـمـه الوكـيـل المســخر إـلـي 

 .األصيل 

 )٥٠٩ ص ٤٠ س ١٣/٥/١٩٨٩ ق جلسة ٥٤ لسنة ١١٥٥النقض في الطعن رقم (

 قضت صراحة بأن وكذلك 
ـة بطريــق التســتر أو التســخير    فــإن العالقــة بــين لقواعــد الصــوريةليســت إال تطبيقــا الوكاـل

وبالتـالي فعلـي مـن يـدعي بقيامهـا الموكل والمسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيمـا بينهمـا 

واألصـل فيهـا أنـه ال يجـوز إثبـات عكـس ـمـا طبقـا للقواعـد العامـة  أن يثبـت وجودهـا ويكـون اإلثبـات
يحـول دون الحصـول علـي دليـل كتـابي ، إال إذا وجد مـانع أدبـي أثبت بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، 

لمـا كـان ذلـك ..  من قانون اإلثبات ٦٣إعماال للمادة فيجوز في هذه الحالة ، إثباته بكافة الطرق 
مسـك أمـام محكمـة الموضـوع بشـرائه لشـقة النـزاع مسـتعيرا اسـم المطعـون وكان الطـاعن قـد ت.. 

وـقـدم  ، وأنـه يقـيم بتلـك الـشـقة باعتبـاره مشـتريا لهـا مســتحقة عليـهمـن ديـون ضـدها األولـي تهربـا 
جـزء مـن ثمـن شـقة النـزاع ، وبمـا يفيـد مديونيتـه لبنـك مصـر بعض إيصاالت بسداد تدليال علي ذلـك 

وكـان الطـاعن قـد تمسـك أيضـا بوجـود مـانع أدبـي  له تحـت الحراسـة ، بعد وضع الشركة المملوكة

ــابي ،  ــل كـت ــي دلـي ــي عـل ــين الحصـــول مـــن المطـعــون ضـــدها األوـل ــه وـب وكاـنــت محكمـــة حـــال بيـن
وقعــدت عــن إعمــال ســلطتها فــي تقــدير مــا إذا كانــت قــد أغفلــت هــذا الــدفاع الجــوهري االســتئناف 

تعتبـر كافيـة لتقـوم ظـروف الـدعوى ومالبسـاتها عالقة الطاعن بالمطعون ضـدها األولـي مـن واقـع و

بإثبـات حقيقـة يحول دون الحصـول علـي دليـل كتـابي تمهيـدا إلجابـة الطـاعن إلـي طلبـه مانعا أدبيا 

واكتفـت بمـا أورتـه فـي حكمهـا المطعـون عليـه مـن قيـام الطـاعن بـدفع العالقة العقدية بينهما بالبينة 
وهــو مــا ال الملكيــة للمطعــون ضــدها األولــي ، ثمــن الشــقة علــي فــرض صــحته ال يــؤثر فــي ثبــوت 
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يصلح ردا علي دفاع الطاعن الذي لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الـدعوى فإنـه 

 .مشوبا بالقصور والخالل بحقوق الدفاع بما يوجب نقضه يكون 

 )١٢٩ الجزء األول ص ٣٦ السنة ١٦/١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٤ لسنة ٧٣٢الطعن رقم (

 كملا كان ذل

�������<�t�!I�+و�����>�א+��א)&�وא��0ل�א���������!I.Gن��!�¢!�,��"!-�"�!(ًא�+�!(و�����Zو"*!>�א+�
	!!�ن��!!�9¯��و�]f!!���!!��א0)�!!�ن�و6����'!!f����R!!!!��(אم�א+�L!!&�אP!!�ص���F!!Lא+.!!&א)'����

��kא+z(א,���������	�ن���4.5"*>א$K.5G���<�̀��¨-�����9אX'�א@=5 �������J�6�!5$א��!��F!L��9א&��..
�&!!�H�9א�L.!!Nא�-!!.S�7زو!!N�)$5!!א��f&!!2�3"4.'!!+א,���5!!�(ًא�)�א0و)!!z+א�;�-!!=(�<!!��	�	��!!f�G

�����Y*���'��������f��.5*-�א$�z%�א��+�...����ً!�+�6��S�.!5G�%V+א�0(�א��fو�)�&!Lوو����>�!H
������-!��(�Á#9!>�����������)�א9�$¯�9½-�א��+�<�()!z+)�!'�א��!�ق�א��!ً��و6*..������'!���)E!�ل�א+�L!&�א��

���!!��>��F!!L+�'*"4.!!5א+.!!&א)'�f!!���!!�9¯�א$���وא$5!!.��و�!!bدא��1ن�א$z!!�%�א+*�L!!'�وא��
B!!�ن�X�1V!!fو�!!��#!!!!`�،��..�7���OG&!!LX��S�.!!5Gא+V!!f�'!!�(�&!!�Lא�א+=g!!�����...../�א$(6!!�م�

������8�N�'�(�<Et=&�������:א+&)�g!�������������������9&!Y��-!L�����ن�א�B!�7א+!��&!8�F!LK�!��3+���X!&م��
�א�8(א�9א+f&2�3"4.5E�+��EI���g/.-�و)f?m���#���(���J��G=�ل��=-�

 مة النقض قد أوردت يف هذا املعني أنه ورغم أن حمك


,�دמ���,ط�� ذא����3א�د�ن����ق�א�دאBن����٣٨٤ �)�د�א��د�����ن�א,��ون�א�د����ن�א

������د�א�دאBن����=�و���.��������������������
 �3א��	�����و�����U،�و�*
���א�3Hא��א	�����ن��
�>�א�د�ن�

�.د��'�و=����زع���'�

 )١٣/١١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٠١٠٥الطعن رقم (

 ويف ذات املفهوم فإن 
المقرر في قضاء النقض أن طلب توجيه اليمين ، هو احتكام لضمير الخصم 

لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوزه الدليل إلثبات دعواه ، فإن 

ٕحلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة االدعاء ويتعين رفضه ، وان 
بصحة االدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني 

 .هذا اإلقرار 

 )١٢/٦/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٩٧٩طعن رقم ال(
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 وحيث نكلت املستأنف ضدها.. ونفاذا ملا تقدم 

 وعجزت عن النيل مما 

�����������-!�א�0!�)א+!bG�%V	!&��ن�ذ+!LG�h.!^��������..��و9دX-�א$4.5"*>�وא�.=(�RL!��א�)!�אض�)�
�����8����<g/���Y=���E2�9א4.5$"*>��8(א�-X9)�..א����V!f��!S�`��!Y��(�,�I�+א��S�.5Gن��	��`

�.��YHא�0(�א+L��9&��%V-��+��«�1..�و6�_���+�3א��7Bא+��FLK���X&م�..�א�8(א�9

 الثاني الدليل 
��ل��,��������ن������ون����د�����7
���#��'����5���(�5
���#������د��א


,��د��������2����
����אBط��Vא�����
��>�א����
���5	��د���א?و��#�א


��دא��(�א���ذ�و���#��)��א?�����ن
)��وق�)�و���������2�ن�א����
وא

و���و������..�3��
���2و����3א+���א.�א;�#����و�+���ون�����ون�/����'��

����������������A�2ذ�0א?����ن�د�����
�+��/*ل�א,ول���5ن�א��ذ�و�������א

�.�ن�د�و�Aא;��ل�

 ذلك أن الثابت 

��O!ELX..��ن�אf&2�3"4.5$��א0و+'�	�"!6�R!�ل��Y.H)L!��א0و+!'�`!�9¯�א5$!.4"*>�����������
�����������9�	V!$א$!�9¯�א��YL��O��L.G��+א��X�B$6&�א��;�<*����..������!���!�X2!'�9א��.X�R!"�	و

�Jא�=!!N�>)!!zL+�-!!L�EA�eذא���O�g.!!5$ن�..�א�!!�X/!!���9ن�u���!!���!!u�O!!84��'!!*G!!�ن�א0)
)�����Y¨����f(9<�)��د��=!���!4ن�א+�!�ل��Y"4!��א$G�!z>��������������)�..�א+5�+�3ذ	(f��وא�Gم�?!������fو

�>�+.��hא0���.�8��fل���hHو�2ل�..�)��ن�א$V	�9<�א��
 وال ينال من ذلك 


���5	د���א?و�����ذ��א��د����������2מ������������#�אز�מ�א+)��2א��#ل�אذ��7و�د
'�א

�����..��������3���2دو��א?�دن��د��;�#���و�+��ون����מ���3ل�زوא/������������������2..�������אد�/��א?و

�د�3و�����2(و�و������Eد���������ل�؟������)��و��ذ�0א��زא�מ��������� �=�א#�
���ل�����������!������2�5�#�و���א

����6��א�H>�ذ>��ن�א##�

��ن�א$!!V	�9<�6!!�ل�زوאYS!!���!!���!!�9¯�א$5!!.4"*>�	!!�ن�� −١
��)!!EL+א��!!��U!!��X٢٨��!!��(�)��&!!�6١٩٧٦�!!_��"Y!!���!!����א+�
�;�eل��)�٢٠٠٤وא+!!?وאج��5!!�9<�א�!!���Rg�!!���3!!�BH
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����������OELX�R"�	�Of؟؟�و��YSم����زوא�(ون�)z(5>�وT�O�8
Y$א�;�'f؟و&.! 

�O!!!YH§!!!(د��8��!!!>�..��و)�!!!'�א+*!!!(ض��/!!!!!!��<g���X!!!&م�� −٢
)�א+*�!!]<(א$!!V	�5T��>9!!>�و)z!!(ون�)!!�م��&و+!!>�א90دن�

�9�5<�א��ل�؟��Rg�����Y"���LG.! 

٣− ����������������R!"�	��!Y"4��&!�*G�&=.!5��<!u��f&!2�3"4.!5$م�א&�X���
�����%��h���U+و�"��د��O�8زوאYS�������9¯�א4.5$"*>����������

�..�����<!!�B=��J���!56م�&!�X�7!�H���&!!�*G�,'!C�%و����k!tو�ودא
�7(?X��E�56����6�)5G. 


���5	�د���א?و�����ن� ������2�������6ن����������������..�و����
,دמ�/��*'����#���א��/ز�א�T���	�

��(د�����2ل��;و��2و�������2ن�+�א.�وو�و�د��وא�د���ن�א?���ن�אوא�د��#.�

 لدوهذا إن 

و�ن�و9ود�אN!�7א��H���3"4.!5$��G&ل�)�'��N�<g=&�א$4.5"*>�;�د)�אf��א$�.!&�<�������
و�=Y��א+�O��FLא+.&א)'�א+���X&�9و�R!8א+z!(א,����������(f&2��א0و+'����Lد�C(א,��h�Xא0)��ن�������

`��U���-�=Sن������(��������'!��S�&8�,�)�'�¥����9%�و��L.N�9<�א¨!Y���H!{���!��א$z!�%�א��
��....../�وא+*�1V��'�Lא+��YH�FLא9�$¯�

 وحيث خالف احلكم الطعني 
���Wמ�#����'
�
���5	د���א?و���ن�א��ل��ن��#�א?���..���6و
'���?و�אق�و�/ز�א

�'B�R �A/و
#������.�	,�ذא�א�A�*��7ذ�.א

 وذلك عمال مبا هو مقرر يف قضاء النقض من أن
علي الـدائن إثبـات نشـأة " النص في المادة األولي من قانون اإلثبات علي أنه 

يـدل علـي أنـه يكفـي الـدائن إثبـات " منـه االلتزام وعلي المـدين إثبـات الـتخلص 

نشأة االلتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به واألخيـر يكـون عليـه بعـد ذلـك 

 .    إثبات براءة ذمته منه 

 )٢٨/٤/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٥٠الطعن رقم (
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   الثالث الدليل      
������������2��
���5	د���א?و���ن� ����6�#��#���'�����,��ل��/ز�א


�دא�������(אذ�7
د��'���,�د�������6)��������������2ن�+��א.����ن�א


دא����ن�א�#�دد���6ن���..��,�����ن�;(ل�א?و�אق�����وא*,د�#�د�א

�'���
�5)���������/��زמ��,����������5'����..�אو���د�����#����و����و��Oא

���2ذא�א*����ن�و�ن�و/���ود�א#���מ����������*(�,�,�����وא
��7א���+�א

��7�
��+�
���5	��د���א?و���������;������א��#�/��ود����و��7���و�و..�א

و����وא#
*����א=#מ�����;#
��.و�ط��ق�א

 بداية 

�!���(f!����.4"*>����!�9¯�א5$!����...../�א$(6!�م�������I.Gن����..�K`�-"�H�L+>��و9אق�א+.&א)'����
�G9�(�����������������'!+א0و��f&!2�3"4.!5$�7א!N����G9�!��>א�!z$א�Jن�א+�6!&א�u0א$5&د��..��_!�6

�.�Y=B�����C(א,�و6&<�وאY=��>&6���Y"���FG�`�9&�Xא@=�Y��Jو��h�����'f%���ل�

 وبرغم إقرار احلكم الطعني ذاته بذلك.. هذا 
���א?;����������(����'

מ�#��د���0ن�و��������B��3"��5'��)�٦���،�٧#ط���(�������������3دو�����

��)��אد�و��3د���2ض��'�אز�מ����+�Rل�ذ��������������������V����������6�א�د�������2א?و���وא


*�3د��و�'�3
*�3د��ن��3ل��و��Oא�د�����6ن�א��������א���2��ل�א��"�.د�د��� 

وهذا يعني أن عدالة حمكمة الدرجة األويل قد فطنت إيل أن املسـتأنف 

ضدهما األويل والثانية مل يسددا جنيها واحـدا مثنـا لعـني التـداعي 

 وأن املسدد هلذا الثمن هو مورث املستأنفة 

��-!!L���h!!+و�9!!�7ذ�..��!!�X؟؟�و�:�(&!!+�²אH)!!��'!!I�X���¯9�!!אد��&!!N�J�!!�#��9!!4ن�)
א�F(��ED+�<*"4.5$א+.&א)'�و+ ��	�ن�¬�ل�א4.5$"*>�א$K��h+V��<�+א$���Uא$!&�Hع�،�������

���א���7B��E�+ض�وא��Y�م�`���+���S�.5G�G9����LG���-"�����!�-t>�א+�L&�؟LG�����fو�

 فقد قضت حمكمة النقض صراحة بأن 

ر أو الغمـوض أو المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصو�
 .اإلبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه
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 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
���מ��*���'���������������� �ن�א�,������3	�.�א�,ض��ن�א�2�Hמ�وא�Rوض�وא�,ص����
#����Aא

��'	,��A/و
�و�#

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

طعون فيه قد تناقض مع نفسـه ففـي الوقـت الـذي يـورد يف احلكم امل : رابعالسبب ال

مدوناته أن واقعات الدعوى يصح بها القـول بانشـغال ذمـة املسـتأنف ضـدهما 

ليهمـا حـال التعاقـد مـن قبـل األويل والثانية باملبلغ مثن املبيع كونه قد دفع إ

يعـود ليقـرر بانتفـاء الصـورية أو الوكالـة بالتسـخري ، وهـذا .. مورث املستأنفة 

يعيب احلكم فضال عن التناقض بالفساد يف االسـتدالل واالسـتنباط الباطـل مبـا 

 يستوجب إلغائه 

 وحيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أن 
ـلــذي يفســـد األحـكــام ـهــو ـمــا المـقــرر ـفــي قضـــاء ـهــذا المحكـمــة أن التـنــاقض ا

تتعارض فيه األسباب فتتماحي بحيث ال يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليـه 

ـي أي أســاس  ، أو يكــون واقعــا فــي أســبابه بحيــث ال يمكــن معــه أن يفهــم عـل

�قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 

 )٤/١/٢٠١٥ ق جلسة ٧٥ لسنة ٣٩٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�I8�EB��,>�א+=���²ن�א+.=��²8א+G�%V*5&�אB60�م���fא+�BG�%Vن��������������;��א$�(���9
�_����L���B-��ن�N��%��'!�(�7!Y*G!�س�6����������R!I8وאL8���N��;��Wא��7Bא+�א����¡�-XאV��&

����������������W��N0ل����א�4"-��	�7Bن�א��BG�<+��1א�Vf�;8-��ذ��K=��;�-��RI8��`�<EB�א
�-�K�G��`.�

 )٣١/٨/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٩٥٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

�دא����������������� ���א,�ط*������و����א*,د����ل�א�T�و��ن�א������6'��ن���מ�אد=Bل�وא


�5)��3د�#�;��������#�
*��3د�����������و�ن��و��Oא������6
���5	�د����א?و���وא�#��و�������������2(א


�ن��
>�א?/����3��Aמ������������)��+�
����3ون���)���
���2Bو�א��

#�
دא����٢٣٠����ن�א 
�����#��و�א�#�دد�����ل����6ن���ذ�0א*��ن��������..�١٩٩٦�'���)�������
���5	�د����א?و�#������Oن�א

�س�د������2ل��)���وא�د�����+����ن���ذא�א��6ن����������������6���������3����2د��/�زא���ن����������)�وא

�. ����6#دאد����?�7/ز.��ن�א�6ن�

 مما يضحي معه ظاهرا أن سداد مورث املستأنفة لكامل الثمن

 ملشرتي احلقيقي لعني التداعي  جيزم  بأنه ا

 وأن اسم املستأنف ضدهما يف خانة املشرتي صوريا 

..�����ن��EB>�א��7Bא+8�FLK&�א¥(`�RH���X&م�و`!bد%�א+!&+��Oא$!��9ذ	!(�����������1
����������������������!u�O!��B+א$5!&د���!f�<*"4.!5$4ن��!�9¯�א!���Y(�=.8א�'�(�-�H�J&	��%V+א�R8�+א�'*H

�.)�Fא+.&א)'�

 د له وال دليل عليه يقرر بتخمني ال سن

 ومل يقل به أحد حىت املستأنف ضدهما 

��دא�������
���5	��د������אد
����+���א.�����ن�א��#�
�5)����,���מ�..�و���و��ن�א��#����و��Oא


5����2ن�#دد�������2ل�א�6ن��ن���'�א;�ص�؟�Wذ���(�
������2
�!.��#��د

 وهذا استنباط  واستدالل فاسد ومعيب 

 وباطل ومعدوم السند

��-!"��_�6�����������������������ED!+¢�7!?,��!��אf�!5G4ن�!��h!+ن�ذ�!BG�>&(�!5$א�&!G)G��!���..ن����%�
�و��	D!(���٪��BG١٠ن�א+(א������א+z(א,�+&�7�L��-Gא$���Uא$�W��KوG�,?!S�-+����.G!�אز%���������������

�����!!&%�א+(א�!!��;�א5$!!�)&<�אL.!!N&אد5+�1!!&אد�V!!fא�א@!!?,�א$.��!!'���..��8!!H�..و�ن���!!��
�����C�%&�G)ل������%��h�����(��,א)C�;�-.��9�������-!�=Sن��!�V!YHא��(�)!m.X�F!�وز�8�Y.E!��א$�

�����O�L+א�-��5.5Gو���O�LG���)���(���������������U!����O!��B��-X&(�!5��Â�!.Gن���-!�	E��و�ن�LG!(ض���!(�)�
��ED+�19(א�/X�O�g.5Gو��IGل�������[��)����YH.�(�
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 وهو األمر الذي يؤكد أن استدالل واستنباط 

 احلكم الطعني ملا قرره 
�,�,��وאوא��3
�5)��3د�א�
�ع�..��;���א#�
;ص�����ن��و��Oא
��
א

�א#מ� �و�א. �(
�وא; �

�א# '���و ،� �א;�ص '�و��� '#(�� 
دא���א ��ن

�����6
���5	د����א?و��وא#�>�א?/���A..�א�
����3ون���)���
�..����

�7�
+�
دא������;��'�א
�ن�א#�د
�ن����א*,د���ل�א��..��/*ل�א#מ�

�.و�د�وع����و����

 ولعل أبلغ دليل علي ما تقدم 

�!Y��X/!(��Z!�9¯�א$5!.4"*>��������������..��ن�א+�O��FLא+.&א)'������H�9)!BX��!+א�>&���R5א+�6+
��������ED+א�O��	אد�&Nא,�و)z+�م����G4ن��)������������;��G9�!��'!+א0و��f&!2�3"4.!5$�7א!Nون�א&!G�7!#

%�z$א�<"���(�'+�.+�	�'fو�:)�ن�א0���و���f�����d;�א+G&L&����א0)
 الثمن الحالي تقريبا الثمن وقت الشراء وكائنة في ارة عنالوحدة عب م

محــــــل (شــــــقة ســــــكنية  ١
إقامــــــــــــــة المســــــــــــــتأنف 

 ا األولـــــــــــــــيمضـــــــــــــــده
ــــــــــــة  ومحـــــــــــــل ) والثانـي

 .الدعوى الراهنة 

باـلـدور الحــادي عشــر 
 العجـوزة –من العقار 

. 

 جنيــــــــــــــــــــــــه ٤٠٠٠٠٠
) أربعمائة ألـف جنيـه(

 ٢٠٠٨فـــــي غضـــــون 
أي مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــر (

 ) سنوات

ال يـقــــل عـــــن ملـيــــوني 
 .يهجن

شـــــــــــــــقتين ســـــــــــــــكنيتين  ٢
بإجمـــــــــــــالي مســـــــــــــاحة 

 متـــــــر مربـــــــع ٦٤٦,٥
  .٣٨ ، ٣٧رقمي 

 
 

 
 
 

باـلـــــدور الـثـــــاني ـفـــــوق 
األرضي والبدروم من 

 – الزمالــــك –العقــــار 
 .قصر النيل القاهرة 

المــــــــــــــــــدون بالعقــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ٩٥٠٠٠  جنـي

خمسة وتسعون ألف (
ــــــــه ــــــــثمن ) جنـي أمـــــــــا اـل

الحقيقــي فكــان مليــون 
  ٢٠٠٥جنيه عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
 .سة مليون جنيه خم
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محـل تجـاري مسـاحته  ٣
 . متر مربع .....

باـلــدور األرضـــي بعـــد 
البـــــــــــــــدروم بالعقـــــــــــــــار  

  الجيزة –الدقي 

 

 جنيــــــــــــــــــــــــه ٨٠٠٠٠٠
) ثمانماـئـة أـلـف جنـيـه(

المـــــدون بالعقـــــد عـــــام 
٢٠١٤  

ال يـقـــــــل عــــــــن ثالـثـــــــة 
 . ماليين جنيه

 

 

ـفـــيال ســــكنية بمســــاحة  ٤
 متـــــــــــــر مربـــــــــــــع ٥٧٠

أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأول (
 ) .وبدروم

 عة رقمالقط
)C 233 ( البالغـــة

 متر ١٦٦٠مساحتها 
 –مرـبـــع فــــي مشــــروع 

 التابع لشركة 

 جنيه ١٠,٣٥٦,١٣٤
عشـــــــــــــــــــرة مليـــــــــــــــــــون (

وثالثمائـــــــــــــــــة ســــــــــــــــــتة 
وخمســون ألــف ومائــه 
) أربعــة وثالـثـون جنـيـه

  ٢٠١٤عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
خمســــة عشــــرة ملـيـــون 

 .جنيه 

 

 

 

محـــل تجـــاري أرضـــي  ٥
 متـــــر ٥١٦وميـــــزانين 

 مربع 

القطعــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــم 
)LOT9 ( بمشروع 

 أحد مشروعات  

٩٩/٩,٥٧٩,٣٢٩ 
تســـــعة ملـيــــون (جنـيــــه 

وخمســــــــــــمائة تســــــــــــعة 
وســـــــــــــــــــبعون ألـــــــــــــــــــف 
وثالثماـئــــــــــــــة تســـــــــــــــعة 
وعشــــــــــــــــرون جنيــــــــــــــــه 
وتسعة وتسـعون قرشـا 

  .٢٠١٣عام 

ال يـقـــــــل حالـيـــــــا عــــــــن 
ســـــــتة عشـــــــر مليـــــــون 

 .جنيه ـ

 احلكم الطعني فإذا صح تنبؤ وختمني 

�!>�;�C!(א,���و�8+-��4ن���9¯�א4.5$"*>��9אد��5�)&<�א4.5$"�����3"�D+א0و+'�وא��Ef&2�
H!�ذא�	!�ن�ذ+!�h)�!'�א+*!(ض�א@!&+'�������..��H�م��5&אد�א+!��ED)=EY!������..�א+�O��FLא+.&א)'����

�g���z!!4ن��1V!!fא+2���F!!L!!�ع�א+=!!?אع�����g!!�)��:�(&!!+�1אV!!f�;�(��J�H)!!/Xد�&!!LXن�����
��������W��!N0א�JאV��<*"4.5$א,���9¯�א)C�J�L8�����������7(ووא!N���&!�L+!>�א��.	و��ED!+אد�א&!Nא,�و)!z+א�

<��!!?م�و¡!!���L!!&م��!!�F!!E��<g)�אf&!!2�3"4.!!5$��א0و+!!'����!!!!Y"��3���G)!!/>�א@=5!!
�����FLK+�7אBط�א���=.Nل�وא�&.Nوא�..�����������������&=!N�<!u�'!�(�,�!I�+א�אV!fم��!�و���f��bG	&�)!&م�8

�-t��+��-L��9&���`���g���g�g/Xو���G�/X.�
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ن العقد حمـل احلكم الطعني قد خالف القانون والشرع وذلك بإغفال أ : سامالسبب اخل

/ التداعي من شأنه حبالته الراهنة ، أنه يتضمن حرمان لباقي ورثة املرحـوم 

من املرياث الشـرعي يف هـذه العـني التـي ثبـت يقينـا أنهـا يف ملـك  .. .....

 .املورث املذكور 

 علي أن .. فقد نصت املادة الثانية من دستور مجهورية مصر العربية 

�>�+�.Y��א+(¨�!>�،�و��!�د»���א��Nم�د��Gא+&و+>�،�وא+��>�����)L+א�
�kG)z.�+�'5�t)+א$/&�9א�<���Nא��<LG)z+א. 

 ومن األصول الفقهية .. هذا
��'�=��/وز�����ن�אوא���Oن�א����A��#�7?�O�Hن�،����� 


��د�'�������������������و;���� ذא���ن��ذא�אوא��Oودא�،�?�'��Eد�7 

�'
�.א*,وق�و3ط�����'�،�و �دא�Oא+,�ق����'�و��ن� ;و

 ويف ذلك قال العالمة ابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني بأن

، ........... ، .......... وـمــن الكـبــائر ـتــرك الصـــالة ، "  

، وقطعية الـرحم ، والجـور فـي الوصـية ، وحرمـان ............. 
 ".الوارث حقه في الميراث 

 استقر الفقهاء علي أن.. ويف ذات املقام أيضا 
يم التركـة ـبـين الورثـة جميعـا ، وال يجـوز حرـمـان أحـد مـنهم لغيـر ـمـانع مـن الواجـب تقسـ 

 :وهي ) حصرا(شرعي ، وموانع اإلرث محدودة 

 .فال يرث الكافة المسلم وال المسلم الكافة  :اختالف الدين  -١
 . فمن قتل مورثه ال يرث منه شيئا :القتل  -٢

 .فالعبد ال يرث من مورثه الحر شيئا : الرق  -٣

 ه املوانع فال جيوز حرمان أحد من مرياثهوإذا انعدمت هذ

 .وإن كان مسيئا إيل من ورثة فإن حسابه علي اهللا عز وجل 
وأن مبــادئ إن اإلســالم هــو ديــن الدولــة ، وكــان الثابــت وفقــا للدســتور .. لمــا كــان ذلــك  

م  وفقـا لمـا تقـد-وحيـث أنـه مـن هـذه المبـادئ .. هي المصدر الرئيسي للتشـريع الشريعة اإلسالمية 
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ألي سبب من األسباب بعد انتفـاء الموانـع الشـرعية للميـراث  عدم جواز حرمان الوارث من ميراثه –
 .كما أنه من المبادئ أيضا أن حرمان الوارث من ميراثه يصل إلي حد الكبائر ، 

 ملا كان ذلك 

�>��"*>�א+���ن�)�'��و9אق�א+.&א)'������������()z+وא�<���7א+��"�"f�*$א�<������K.و�..���!I.G
������������������h!+�$א��!f�<*"4.!5$ن��!�9¯�א��J�!�#א+.!&א)'�،�و�F!Lص���!Pא�&!�L+א�<G9���J��D��-"

�������Y=u�O��B+وא$5&د�����'���>�����������������..�א��()!C�<!*+�j�O!D��<!+�6�'!�(�&!�L+א�אV!f�,�!ن����H
���<E�5S�<�6�_��"-��6�OD(��ن�+��8'�و#9>�א$(�6م��������..�و8�"�"�/.....������'()!z+�7אY��!/"����
�FL+�1אVf�;.�

 ه خمالفة تنحدر بالعقد املذكور وهذ

'�א�א����و��6و���������'
,	�.���و�����'����

�و��'�و�A/وא�د�א�ط(ن�א�� 

���������(�5
#�
دא����و��Oא
�دא��������..��������ن�אو�,���������..�و�ن�6מ�
*د�ل�א*,�د����ل�א

���Uא+�ع�وא,��ون������..�
,دמ���
�د���א
),������و�و�����/�زמ���5ن�א�د�و��א���������..�وذ>��)�ذא��

���Uאوא��3و����Uא,��ون�����.�

 وحيث خالف احلكم الطعني .. هذا 

���FX)!!���!!�Lن���!!BG�-!!"�H�)!!�=+א�אV!!f�..�'!!+ع�:�א0و)!!z+א���g!!���!!�KG����!!E=�6�
�����������������،�7!Y#א[���!��F#9ن�א+!�א�د9,א��(�!�&!�L+א�אVf�'�("�ن���9وא+��.N&+وא�<!�"�D+وא�:����!E=�6

�RB!!5���!!אد��)!!G��O!!*��4.!!5$א�-!!���<g!!2وא�W��!!N4��-!!�"*>�;�V!!fא�א$�!!�م�و��*!!�Oא+!!)د��(
�<�t�Nع�..�و�H&+א���ل�¡��א���L��،"�ن��ع�وא+�)z+א�<*+�j��(��IH�-��LG���.�

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن
فـي عـرض  أسبابه الواقعية أن يشتمل الحكم علي من قانون المرافعات ١٧٨توجب المادة  

 الذي تتأثر  وخالصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري لبات الخصوممجمل لوقائع الدعوى ثم ط
 .به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي ورتبت البطالن جزاء إغفالها أو القصور فيها 

 كما قضي بأن 

�-�I8�&8'�)�'�א+K�)��دون�א�C�9<��+'�دH�)!-�وא+!(د���� Hن��LK$�7אBن�א��	��.�
�.G�&8�%)f�Sع��Hد�-"��k��-��(����Lن���BG�7Bن�א��H�:�(&+א�;�%�)+א�-Sو�-��[�
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�-I�"��S�.5G����9�/�+��.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجـه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة  

وـهــي أوـجــه دـفــاع  ..... أول درـجــة وبصـــحيفة االـســتئناف ومذكراـتــه الختامـيــة المقدـمــة بجلـســة

جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأي في الدعوى إال أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها ولم 

األمر الـذي يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي .. يمحصها 

 .تطبيق القانون 

 )١٤/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

احلكم الطعني قد أخل حبقـوق دفـاع املسـتأنفة حينمـا مل يـورد مـا  : دساالسبب الس

متسكت به من طلبات احتياطية بإحالة األوراق إيل مكتـب اخلـرباء وعـدم رده 

وهكذا حينما التفـت عـن مجلـة مسـتندات .. علي حنو سائغ علي هذا الطلب 

ضـاء جـدير املستأنفة رغم جوهريتها يف إثبات دعواها ، وهو مـا جيعـل هـذا الق

 باإللغاء 

 بداية

�5)��،�و����א?;�ص������2א��ذ����א?;�������������� #�و����Oن�א�����6ن�;(ل��ذ��א��א


��ط����
����2ط���א;�������	
��

�5)��..�א�,د���وא#��.א�
����R'�א

����������-!"&+��!��W&!=�+�>?��6�+>�א+&)�:��+'��B.!���!^א,�وزא9<�א+L!&ل��!�@
��!!�ع�)�!!'�א0و9אق�و�!!��)5!!'��ن��G&�!!-����!!�]א�BX!!�ن��L��-!!.G9��4!!&�א��

����������!Cא+!&)�:�و�O!��>&!6�+א��uن�����%)���Jم�����5.=&א�/Pא
א+�!!�5��7t!!&אد�Y=u!!��وG&!!�X(�	�H!!>�)=��!!(�א+�6!!&א�Jوא+�L!!�9א�Jא0�!!(:�����
�������������R!��8��!+א�'!f�R!"�	ذא����!E(א0و+'��و��f&2�3"4.5$�7אN���<�m5$א

�����-�&(�����ED+�1א��0אل��..��5&אد�אVf�9د��������1و�/V!f�Ofو��YLHد�e��+א�
����-!!�&(��!!��<G9�!!د���!!�L+א�..������%)!!���·�!!���·�!!=fن��!!	ذא����!!E(ن��!!�و�

+�f&2�3"4.5E��א0و+'��و�9�$¯�א$4.5"*>����)&�-�و;�א��+>�א0و+!'�����



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

201 

��א+����7t�+5&אد�وf�Of!'��!���!�ل�א5$!.4"���������3�Cو��Y.�(�"��Y.E���ن�8�
�b!!N�<!!G9��4$دא,�א��O��!!N�;�[�!!��+و�-!!�&(��!!���f&!!2د�دون��Y!!z+אل�א

�������������O��!N�;�-+و�<���Bو�א���<G9א�دא�J�Y@����%0א�-S�.+وא�F��3�6
�.ذ+�h	�H>�א+/�6���Jو����+�6-�א���;�א+&)�:�

 وبرغم جوهرية هذا املطلب إال أن .. هذا 
���������������'B��	3دون� ��אد��و��د������دو�����'����(
��מ�אط*�ن�3د�אو��و�א?����א�ذ����7..�א

�,وق�אد��ع�/زמ��G;(ل��ذא��.�	,�.�א

  أن فقها املقرر أن حيث 
 فـي الـدعوى ليسـت مطلقـة وهـو مـا يبـرر جعـل الخبـرة قاعدة أن القاضي هو الخبيـر األعلـى

فإن القاضي هو الخبير األعلـى فـي .. إجراء من إجراءات اإلثبات خصص لها المشرع هذا البـاب 

الفصـل فيـه منفـردا هـو المسـائل القانونيـة  ومـا يملـك القاضـي الدعوى فيمـا يملـك وحـدة الفصـل فيـه
..  التــي تحتــاج إلــي خبــرات أمــا المســائل الفنيــةحيــث يفتــرض انــه اعلــم الجميــع فــي هــذا المجــال 

 في كل المسائل التـي القاضي بطبيعته غير مؤهل لها ففي هذه المسائل يجب الرجوع إلي الخبراء
اضــي اإللـمـام بـهـا كعـلـوم الـطـب والهندـسـة اـسـتيعاب نـقـاط فنـيـة ال يسـتطيع القيسـتلزم الفصــل فيهـا 

  .والمحاسبة
 ) دار محمود للنشر والتوزيع ٢٠٠٤ طبعة – ١١ ص-مصطفي  / م–ندب الخبراء (

  أنه  النقض يف هذا اخلصوص بقضيوقد 

�!-��א+*/!��O-�ذא�	�ن�א$�2!�ع�א+!�KG�%V!���=!�����א+��2'���?م�8�"�"����W&=אP^א,������H
��.��^אX���J.�אº%�-+�)H.�ج�9

 ) ق ٥٩ لسنة ١٣٠٣ الفني رقم ٣٠/٣/١٩٩٤نقض مدني جلسة (

 : ضي بأنه وكذا ق
��������.����ذ�0א���	3����������,��;و���ن�א���;ص�א������ن�
*����ن�א;�����������א��د�و�א

	�,
'�אو���د������א�����מو���ن�د��ع�א;����'���=�� �א�و	وع������و�و#�������;�Aد���H������6

�����א�����,�,'�دون������H(��/وز�
�,��������אض����������'#���A,�ول�������ذ>���ن�����د���

�ذא�א+5ن�.�

 ) ق ٥٥ لسنة ٥٢٢ الطعن رقم ١٣/١/١٩٨٦نقض مدني جلسة ( 
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 : قضي بأنه كما 
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبـرة جـائزا قانونـا وكـان هـذا 

التحقيـق ـهـو الوسـيلة الوحـيـدة للخصـم ـفـي إثبـات ـمـدعاة فـال يـجـوز 

 .بب مقبول للمحكمة رفضه بال س

  )٧ قاعدة رقم ٥٩٤ ص – سنة ٢٥ا القانونية في ةداع ج الق٥ ٥/١/١٩٣٦نقض  (

   فحسب هذا ليس 

بل طلبت املستأنفة من عدالة حمكمة احلكم الطعني طلبا جازمـا أخـر 

ومع ذلك مل تورده يف حكمها الطعـني أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة 

�.حيث طلبت املستأنفة 

��g.�+�:�(&++>�א�د<����������6�Y!Cو�<!=��!��+.B��R!�D�H!>��!(ق�א�#�!��Jو�=Y!��א+��
��<!!"���;�<!!�"�D+א0و+!!'�وא��Ef&!!2�3"4.!!5$�7א!!Nد�א�!!Sو�<G9�!!د���Y!!z+א
��������������'!�(�O!G�g.+وא�À!�+�1א�!=���h!+א+.!&א)'�و�ن�ذ�O��&�L+א�;�%�z$א

��h!!���7אS0�"!!��،�و�ن��!!g>���١٩٩٦+5!!=>�٢٣٠א+�!!�"�ن�89!!�7!!�=X4ن�!!z��
������!f�<*"4.5$ن���9¯�א��&�L+א+.!&א)'�����������א�F!L+�'!�L*+وא�'!���א$z!�%�א��

6�!!_��ن�אEf&!!2�3"4.!!5$������B!!�ن�u!!>��!!�ل���!!Y=u�O!!��B+وא$5!!&د�
����F!!L+�1אV!!f�,א)!!C��!!���!!EY=B�)����:)!!�0ن�א�!!�وذ+!!�h	g!!�ل�	�H!!>�א0)

����7Nאf&2�3"4.5$��א0و+'���G9��א$�zא<�
�ذא�� �..���������������������و�א�وא�د��5����א��'
���ذא�אط��Aو�������מ�א��,ض�א�و	�������و�Wמ�/و

�����������B

�����'�و�מ����������..�
)��(����א#��Aא�����6ن��ذא�א=#(
 =��ن��������ول�د�/��3د�א

�������������A�*������'�������2�מ�
�د��B�	3����0و�د
����2,��و��وאH;�(ل�א/#��מ���,�وق���������

�.אد��ع�

  ناحية من كله هذا
����7�;�������מ�אط*��ن���,�وق�א�د��ع����������..�و�ن���
)�������,د��;ل�א�������א

�����������������
�5)������מ��������אد�/���א?و�#�
�دא��א�,د����ن�א#�
������ن�א

�������������������2��מ�
��د���<�
��2وמ�
�)>������2،�و��Wמ�ذو
�#����2د=

�����2�����(�ول�د�/������������������^�����ن� ط(������2و ��������2������2و ;	�������2
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��מ�אط*�ن��R.�א �Aو�����/زמ��و/و������2،�و�
�.و

I.G!!���ن�א��R�&!!�X�&!!8�<*"4.!!5$�G&L+!!&��!!���..����!!�3א+!!&)�:�א$�.!!&�<���N!!.�(א, 
و�!!]��1!!��א+�L!!�د��(א5$!!.=&א�Jא+���L!!>�;�د�+.Y!!��)�!!'��!!�G9>�א+�O!!��&!!�Lא+.!!&א)'������

و�ن�א$�+!�hא����!'�وא+*�L!'�وא$5!&د���������)�א�(G9�!��>9����N!�7אf&!2�3"4.!5$��א0و+!'����������
و�9!!�7د�+!!-��1V!!f)�..��!!�9¯�אf�/.....�)<*"4.!!5$!!��א$(6!!�م�..�u0!!�ن�	!!�1V!!f�Oא0)�!!�ن�

��Jא5$.=&א�..��������������<!.��D+א��!Y.G)f�S�7!�9��!Y�����ن��EB>��ول�دY.6)��&!8�<!S9!��و��)!Xد��(
�<�X³א��t�ل�א���������=��G:�

 ومن ضمن هذا الدفاع واحلقائق ما يلي 

 : احلقيقة األويل 

���!!YSزوא�O!!�8�<K�!!5��<!!*����O!!ELX�R!!"�	�'!!+א0و��f&!!2�3"4.!!5$9¯��ن�א�!!���!!��
�א+!!f^BG�%V���4!	D(��!��5T!>�و)z!(ون�)��!ً��وf!��א�0!(�����������������...../�א4.5$"*>�א$(�6م���

א+Y"4��kK�G�%V�����h����BXא$�ل�א+!!Y=B��%V���C��!!(א,���O!D)!�Fא+.!&א)'���������������������
�������!(��Y=u�&G?G��+א,�����א)!z+א�R!8و�-!�=Sن��!������&!�L+א�;��!Y=uن���J�!�#��e�-!"א���

�-�=S�Z���<t���u�Om5$א�<���.�و+�Z���'�(�hא��
�!>�وא�1V!f��!u��!��&!6א+�F!Lوאن��������=S�>9�	V$אد�א&N)&م��&	bG�%V+א�0(�א��fو

�.�و�����YH�7#א$�+�hوא$�z%�א����'����....�א$5&د����9����f¯�א4.5$"*>�
��-:احلقيقة الثانية 

���������������!$�<!Sزو�R"�	�'(א+.&א�F(�k���&�(�)G)d�R8א0و+'�و��f&2�3"4.5$9¯��ن�א
6�!_����...�زوYS!���'��و	�"f9����;�&E.LX�R��א$�+�>�)�!����...../�א4.5$"*>�א$(�6م���

�����������'!�(�R!"�	��!YX�S����OELX��BXو�����%���5B.Xאل��L!&�א+!?وאج��*"�O!BH�YX!��وא6.
�9�	V$א$(�6م�א��YSزو��X�(�،،،�'(א+.&א�<�C��ED��'X4X��G���EH؟؟.�

 : احلقيقة الثالثة 

وL=8��&!!8.!!-��....�	!!�ن���!!�9אX'�א@=5!!�>����....�...../�(6!!�م��ن��!!�9¯�א5$!!.4"*>�א$�
�>����f&!!2�3"4.!!5��א0و+!!'���א$=B!!5+א�Jא+�6!!&א�h!!���;�<��L!!��'!!��G�Z�!!N�-!!"4
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�<!!��)L+א�)!!/��<!!G9�YE¢�<!!G9�m.+א0و+!!'�....�وא��f&!!2�3"4.!!5$א��!!��–��<G)!!/��'!!YH
��������J9א��(��������LG����,א)C��Y=B9���9¯�א$�����و��L.Nא�&�H�h+V+��Y¨�����Y¨4.5"*>�א

��O��Ogא¨-���G9��C�&�(�;(א,�)�Fא+.&א)'�+�.�

 : احلقيقة الرابعة 

�ن��!!����!!N�K��W!!�ن�)�!!&�א+��!!�O!!��kא+.!!&א)'�א"!!-��6�O!!D(�!!�ن�+�!!�8'�و#9!!>�������
��!��א$!]א¯�א+�F!(�;�'()!zא+.!&א)'�،�وf!��א�0!(�א+!�L��%V!-������������...../�א$(�6م��

����I�+א�FL.G��`"�ن���ع�وא+�)z�+��ً*+�j����g!/+א��Y����'+ل���د<�א��و�)�-.G9�/��,�
�>���9¯�א�FL+�<*"4.5$א+.&א)'�B���J��#��fو.�

  -: احلقيقة اخلامسة 

�ن���Z)!!/X!!�9¯�א5$!!.4"*>�;�א+����O!!��F!!L....�א"!!-��!!��bG	!!&��!!�ع��!!���X!!&م����
�����������������f&!2�3"4.!5$�7א!Nא�-!�H�9�L.!Nא�%V!+א�&!�א+&)�:�א$�#�>���BG!��א+./!(�Zא+�6

�%V+8'�א+�#9>�������א0و+'�وא�ن���8/&��=-�6(���...���������J&!	��%)!���J�H)!/X�·�=fن���O�
���������������������!YX����!+א�Jل�א5$!.=&א�!���!���!Y��(�O+&!G��!��<*"4.5$א�R�&8و�<���1Vfא��
��������������&!�L+א�<G9���%&��&	bXو�<S9ول�د��<EBم�������Y=��<�&�$א�Jא5$.=&א�±H�6א

5!.4"*>�وא"!-��O�������}!�Hא+.&א)'�وאن�א$�+�hא����'�+�FLא+.!&א)'�f!���!�9¯�א$������������
����%�z$">�א�9د�1;����+��Y¨�9א�L.Nא�"��ًG9���"���!��&G&L+א�;�OLH��E�56�h+وذ

������<G9�/+����Y��L!��������....�'�אf����:)!�0א+./(H��Jא0�):�א$�LKن��(���!Y�Hن���_!�6
�Y��IHً��)!��א+.B6���!��W)!Y!�م��������������������H�-�6�7Y=���	�'I.�G8'�א+�9#>�����ن��ن���6(�

9��"�S0א�h"�ن����8�78٢٣٠/١٩٩٦��
وא@&��)G�V+	(��ن�א+�L!�2���9!�ع�א+!&)�:�א+(אf��!BG���<!=f!��א+./!(�Zא+/!���������������������%9

��&�S(א,�א+G&L!&��!��א+./!(H��Jא+/!�G9>�א0�!(:�وא+!����������8�O�م���9¯�א4.5$"*>�����...�א+�6
���������������������!��&!G&L+א�<!��Y(�E§�;�%�d��א+G&L&����א+./(H��Jא+/!�G9>�و��&!8	�h!�X�J&!א��

+���	&��Jن���9¯�א���f�<*"4.5$!���6א�0!�אل�א+K��t!-�א+!�����������������eא5$.=&א�Jא+&א��>�א��
�N&אدf��=u����1Vא+�L�9א�Jא+��LX&دbX�<��g���>9�/��J	&�א+/�G9>�و�R�&8א4.5$"*>�
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�'fو�<S9ول�د��<EB���−:�h�Xא5$.=&א�Jא+&א��>�وא+����YX��א��אH±�א$�&�>�

 احلافظة األويل

�*>�א+&)�:������9g�����<�¨9�>9����78�....��<=5+....����7!Bא��<!=�L��h!+وذ�>?��م�·�א@
�¤G9�.��9)��.���+&)�:�א$V	�9<��دع�وא$−/−/−�/�G9>�א+�L&�א

 احلافظة الثانية 

�*>�א+&)�:��������789g�����<�¨9�>9���....��<=5+....����7!Bא��<!=�L��h!+وذ�>?��م�·�א@
�������J�!!��&!!6א��!!(�hGد�!!N�<	)!!C��!!���!!��9د�א+/!!��%9א+/!!�&!!�L+א�<G9�!!/وع��)!!z.....��

�7!!N���'(א+.!!&א�F!!(�&!!�(�9و��!!&א�OG&!!L.+א,�א)S4!!��<!!Lt��+א�<	)!!z+אم�א?!!+���!!IG���E!!I.$وא
�.���9¯�א4.5$"*>�

 احلافظة الثالثة

�*>�א+&)�:��������789g�����<�¨9�>9��.....���<=5+�....�������<!����h!+وذ�>?!���&"'�	�'�א@
�������789�Rd�)Yz$א�&�L+א�<G9�/��7B��%9....�+5=>���.....א���(�)YC��.....��$وא�'Sذ�E=+دع�א��

������F!(��!(�&!�(�9و��&א�OG&L.+א,�א)S4��%9��L+א�)Yz+אم�א?+���EI.$9<�وא�	V$א�:�(&+��
�.א+.&א)'���9���7N¯�א4.5$"*>�

 احلافظة الرابعة

�*>�א+&)�:��������789g�����<�¨9�>9���.....�<=5+�....���<!����h!+وذ�>?���&"'�	�'�א@
789�Rd�)Yz$א�&�L+א�<G9�/��7B5=>�.....��א�+�.....�>)f��+א�W�=S�.�

 وأنه علي الرغم 

�����������������F!��J�H)!/X��!��<G9�!��:و�د)�<(�E§��(�>9��(�'fو�J�1א5$.=&אVfن�����
���FH)K+א�Jذא)�����f&!2�3"4.5$9¯�א$4.5"*>�وא���(�������������!(�<G9�!��J�H)!/X��!(�>9�!�(��Y!�	و

�-�=Sن����.§�E)>�)��9א�X�Jאز%�;�§Y(�E���	�����)D�t-�و�5Tن���

 هي تؤكد و

�Y��א+�H��`�<G9���J�H)/.+א�<H�	ن���<�z�'(א+.&א�F(.�
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 إال أن احلكم 

������������������;��!Y.�Ef���!��7�)!+א�'�(��YL+���&8�-"��-���N��;د�)Gو����Y�+��R*�.G���FLK+א
�.א+&)�:�א$�#�>�

 وأن عدم إيراد 

�>�א5$.=&אN�J!�+*>�א+��!�ن�א$�&�!>��!��א5$!���������������f���<���N��;�3"4.5$�7אB4"*>�א�.
����������������;�&!	bX��!+2!�ع�א+!&)�:�وא�`�<!��L.���!Y"��<!���و�<EB6�J�"و&��;��Y��(����L.+وא

�.§Y�E����G9>�א+./(�O��Zא+.&א)'�

 ومن مجاع ما تقدم

��!ً���!����ل�א@5!��7¡�!�ق��������������������L���!Y��(�,�!S��!++/!�9<�א���7א4.5$"��3Bن�א��BG
��!!Y�H�k!!8א+!!��و�<E��ً��وBG!!�ن�دH!!�ع�א�Z�!!¹�<*"4.!!5$אK�0!!�,�א@5!!!!/*X��fد)!!N���!!Nو�

�.G&S(ًא����+��,
��������������������!Y�و��).���9א�EB>�אEB��'!f�>)8�$!>���2!�ع�وLG!&�א+=!?אع��(�.!-��)Kو!6���(
�-����G&S&���)�د<�¡_��وS-�دH!�ع�א$5!.4"*>�وא5$!.=&א�Jא$�&�!>��=Y!����!�م�������������������H�O/*.+

�!!>�-�א�B!!�7א+N��;�F!!LK!!���>��!!��א+=!!�6�.���Fو"!!�EB!!>��ول�دS9!!>�و¡!!_��!!��د�L8א+�א
���������������������k!8א�+�<!S9ول�د��<!EB��)G&!�X�<!�8א)��;��Y.K�!Nل��!E(و���f)G&!�X�<!N9�و��<�وא+��"�"
��7!!Bא��W��!!N��'!!+��O!!�dن����Y.K�!!5+�Z�= .!!Nא��<!!EBل���!!E(��;�'!!*BGא+!!&)�:�و��
�����������_!�¡�O�א��3"4.5$�$�����N��3zBX��Y��Y"���(���89�R�E(��Y.����'f�G&�.+�OL*+(�א+&+

f��f)G&�Xن��BG�<S9ول�د��<EB��)G&�X�l��.�'�و+
إخـالل احلكـم املسـتأنف حبـق الـدفاع إلمسـاكه دون سـند عـن طلـب : السبب السابع 

 بإحاـلـة اـلـدعوى للتحقـيـق إلثـبـات ـصـورية العـقـد ـحمـل الـتـداعي ـصـورية ةفنأاملـسـت

 تدليسية بطريق التسرت للتحايل علي أحكام القانون 

 ون اإلثبات علي أن املادة الثانية من قانفقد نصت .. بداية 
 .يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها  

 واملستقر عليه لدي قضاء حمكمة النقض 
 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع  
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حـق لـه يتعـين علـي محكمـة الموضـوع إجابتـه جوهري بوسيلة من وسائل اإلثبات الجائزة قانونـا وهـو 
إليه متي كانت هذه الوسيلة منتجه في النزاع ولم يكن في أوراق الـدعوى واألدلـة األخـرى المطروحـة 

 .عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها 
 )١٤/٦/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ٦٣٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ت الدفاعـيـة المقدمــة مــن المســتأنفة أمــام وكــان الثاـبـت مــن واقعــات الـتـداعي وأخصــها المــذكرا

الـقـانون باعتبارهــا الـتـي يـقـع عليهــا محكمــة أول درجــة والـتـي طوـيـت عـلـي طـلـب جــازم وـلـه ســنده فــي 
 وأضـــر بهـــا ...../ عـــبء إثـبــات الصـــورية للتصـــرف محـــل الـتــداعي الصـــادر مـــن مورثهـــا المرحـــوم 

 .وبباقي الورثة 
ة بكاـفــة طـــرق اإلثبــات القانونـيــة ومنـهــا البيـنــة بطلــب إحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق لتثبــت المســـتأنف

وشهادة الشهود من أن المشتري الحقيقي والفعلي والقائم بسداد ثمن العين محل التـداعي هـو مورثهـا 
ه لـيـورد الـذي اسـتعار أسـمي المسـتأنف ضـدهما األولـي زوجتـه والثانيـة والـدة زوجتـه ...../ المرحـوم 

 مصــريتان ويســتطيع أن يشــتري باســمهما مــا يعــن لــه مــن فــي خانــة المشــتري صــوريا وذلــك لكونهمــا
لتملك لألجنبي بعقاران داخـل  حدد عملية ا١٩٩٦ لسنة ٢٣٠عقارات ألن قانون تملك األجانب رقم 

 .مصر بأكثر من وحدتين 
إال أن محكمة أول درجة أمسكت بال سـند عـن تحقيـق هـذا الطلـب المـار ذكـره ولـم تـرد عليـه 

ـملـا اـسـتقرت علـيـه أحـكـام لتمحــيص ـفـي مــدونات حكمـهـا بالمخالـفـة وتقســطه حـقـه ـمـن البحــث وا

 حمكمة النقض يف أحكامها والتي قضت بأن 
ولـو لـم تكـن بينـه وبـين العاقـدين رابطـة عقديـة ولهـذا الغير في الصورية هو كل ذي مصلحة 

ا الغـيــر أن يثـبــت الصـــورية بجمـيــع طـــرق اإلثـبــات ومنهـــا القـــرائن كمـــا وأن تقـــدير أدـلــة الصـــورية ممـــ
 .يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى 

 )٢٦/٢/١٩٨٧ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٤٢١الطعن رقم (

 وقضي بأن 
مـن المقـرر فـي قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ولـئن كـان لمحكمـة الموضـوع أن تقـيم قضـاءها ـفـي  

ون أن تكــون الطعــن بالصــورية علــي مــا يكفــي لتكــوين عقـيـدتها مــن األدـلـة المطروحــة فــي اـلـدعوى د
ملزمه بدليل معين منها أو إجابـة الخصـوم إلـي طلـب تحقيـق دليـل إال أنـه ال يجـوز لهـا أن تقـوم فـي 

 قضاءها بصورية تصرف أو عدم صوريته علي ما تضمنه المحرر المطعون بصورية التصرف 
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 .المثبت له لما في ذلك من مصادرة علي المطلوب وحكم علي الدليل قبل تحقيقه 
 )٢٢/٣/١٩٩٠ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٠٩٩م الطعن رق(

 .األمر الذي يعيب هذا القضاء باإلخالل بحقوق الدفاع والفساد في االستدالل  

 ونظرا ألن 
ــــدعوى بحالتهـــــا أمـــــام محكمـــــة ـثــــاني درجـــــة   المســـــتأنفة تتمســـــك بإحالـــــة فاالســـــتئناف ينقـــــل اـل

تدليســية بطرـيـق التســتر للتحقـيـق إلثـبـات صــورية التصــرف محــل الـتـداعي صــورية الماـثـل االســتئناف 
وأن الغــرض منــه التحاـيــل علــي أحـكــام قــانون تمـلــك األجانــب وحرـمــان الورثــة ـمــن اقتضــاء حـقــوقهم 

 .الشرعية في العين محل التداعي 

 بناء عليه 

 :تلتمس املستأنفة من احملكمة املوقرة احلكم 

 أصليا 

�.������BCل�א�= .N��Zא$�#�O:��و��
����−:4.5"�3وא+�I�,�§&دא���+��,�א��7Bא$:�#�"
١− ���������7!89�R!d�)Y!z$א�&!�L+א�<G9�!��J��D�.....��<=!5+�....����%9�!�(�)Y!C.....��'Sذ�!E=+א�

�!!E��E!!IX=-��!!��و9ود�אN!!�7א$���H�h!!+א+.!!&א)'�،�وذ�F!!Lص���!!Pوא��Ef&!!2�3"4.!!5
�<!!�"�D+�7א$(6!!�م��א0و+!!'�وא!!Nא��!!Nو�,�!!*���%�!!z$א�<!!"���;�/.....)��%�!!z$א

��+�'���>�א$!�9¯�א$!V	�C�'!�(�9!�>������������)�+.&א)'�FLא�وא$�+�hא��B���J��#�7#و���
���������;�'()!z+�7אY��א+.&א)'�$��;����t-�)�'�6�+>����6(�!�ن�+�!�8'�א+�#9!>��!��"/!

�FL+�1אVf. 

��S(א,�א+.�OG&Lא+!�زم���+�L!&�א$Y!z(�א$!V	�G�!��9(אد�����������4.5"2�3&�1א+D�+_����+?אم�א$��� −٢
f&!2�3"4.!5������'��!&���!��א$�����	zE!�%���!�����...../�א$(6!�م���>��9���7N�*"4.5¯�א$��
�<�"�D+א0و+'�وא. 

�!��+.�R!�DאB��<*"4.!5$�H!>��!(ق����������������� −٣�g.�+�O!#�$א�Z�= .!N+>�א��א4.5$"*>���6�h5E.X�
����)Y!z$א�&!!�L+א�<G9�!!د���Y!!z+د<�א�Y!Cو�<!!=��Y!!C(�....�+5!!=>�.....89!!�7א�#�!��Jو�=Y!!��א+�

�-��K(G!!��א+.g.�+��!!5��O!!G)�!!'��B6!!�م�8!!�"�����.....)�!!��%9!!5�+&X�-G9�!!���h!!ن����
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��7!!89��!!"�S0١٩٩٦�����7+5!!=>��٢٣٠א!!Nد�א�!!S���¯96!!��א��'!!�(�O!!G�g.+א�h+V!!	و
��>�وא+�א��k!8!���ن���������������g�+��H���%�z$א�-"���;�<�"�D+א0و+'�وא��Ef&2�3"4.5$א

�f!!!��א$z!!!�%�א����!!!'�+�F!!!Lא+.!!!&א)'�0ن���...../��!!!�9¯�א5$!!!.4"*>�א$(6!!!�م��
�>�وG)d�R8(�א+������"�D+א0و+'�وא��Ef&2�3"�.5$א��������-tא)!z+ل�א+!�زم��ن�א$�B�.����&�L

 .و�ن�א+��5��7t&אد�	���Oא+�FL+��EDא+.&א)'�9����f¯�א4.5$"*>�

 :واحتياطيا 

�=&��W!��+&"!-��!�]א������������= .N��Zא$�#6���$�O�+>�א��+�>?�B.���^א,�وزא9<�א+L&ل���@
��و����א+.&א)'���BXن��L��-.G9��4&�א���ع�)�'�א0و9אق�������H8&م�����و��J5.=&א������Y5'��ن���(�

وذ+!E(�_!g�+�h!���ذא�	!�ن����������.��L!>���+!&)�:������!���5!.=&א���������%)!���J���G���-!&�-�אP/!�م����
��!(אم��و�O��>&6����R!8א+.!&א)'�����א+�O��&�Lא+&)�:���9%����)&�-�و	Vא����ن�8�E>�א+���������

��&8�L.+م���א�6٢٠٠٨.��)�����������!��8��!���!Ef�<!�"�D+א0و+!'�وא��Ef&!2�3"4.!5$א�R"�	ذא����E(و�،�
����&(����<�z+א��u5&אد����Efאد&N�&	bX��+ن�א0د+>�א��	��!�Oא+!���EDم��ن��!�9¯����-�،�و�

����ED!!+א�O!!��	م��5!!&אد��8!!��!!���!!f�<*"4.!!5$א���<!!YS�%��'!!+ل���א�".�!!�h!!+ذ�O��!!N�;�-!!+و
���������)!��=(�-!Sو��<!H�B+��!���d�h+وذ�F��3�6د�دون��Yz+אل�אbNو�<���B6�[و����<���B6

�.א+&)�:�
��<�"�D+א0و+'�وא��Ef&2�3"4.5$אم�א?+��k�>�����.�$/(وH��Jو����LX��O��Wא

 ة ستأنفوكيل الم                               
 

        المحامي 

�
�
�
�
�
�
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 املوضوع

�&�א+!&)�:���������V	(<��&H�ع�א$&)'�)��-�א$b	&<�)�'�א"������"�!N��<g!אم��&!L
����<!!8�L+א�'!!�(��!!��L+א�<G9�.!!N&+א�<!!EB�א+)אf=!!>�،�و(!!&م�א"�K!!�ق�B6!!�7א
����������<	)!z+ول�א�!d�<!=f(;�א+.!&א)'�،�و�ن�א+!&)�:�א+(א!��F!���E�H�<G&�L+א
�����������������G&!+4ن�6!�א+��א�!��وא!z���!YX�א+.?א���!���א$&)�>���������א+.��

������X��Y"و���E�N���Y�¡"�ن��א+��>����FXVH�=+א������!Y.�Hא�$��!=u�R!2����..��'!�(
�-�و�H����G)!/+א$!�د<�����������(�'(&E�+�'(א+.&א�FLع�����6א�".*�k��٢٠���!��

N!=&��(��!��bG	!&�)!&م�א"�K!�ق�B6!�7א+&G9�.!N>���������������١٩٨١+5!=>����١٣٦א+��"�ن��
<!!�`!!���!!&�����1V!!f�²!!H9�-!!L��9..�)�!!'�א+�א�O!!��<!!L8א+.!!&א)'����)�א$&)
�.א+&)�:

  املقامة من الشركة املدعية بطلب احلكم
 والمـحــرر امـتــداد لعـقــدي اإليـجــار -/-/-انتـهــاء عـقــد اإليـجــار الـمــؤرخ : أوال 

والحجــــرة   لعــــين التــــداعي الــــدكان رقــــم -/-/- ، -/-/-المــــؤرخين 

 – قســـم األزبكـيــة –شـــارع عـمــاد اـلــدين  بالعـقــار رـقــم   الملحـقــة رـقــم 

محافظة القاهرة وطرده من عين التداعي مـع تسـليمها للشـركة المدعيـة 

 .الية من األشخاص والشواغل بصفتها خ

إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مليـون جنيـه كمقابـل انتفـاع بعـين : ثانيا 

 وحتى تاريخ تنفيذ الحكم الصـادر فـي الـدعوى /-/-التداعي من تاريخ 

الماثلة وتسليم العين للشركة المدعية مـع إلزامـه بالمصـروفات والرسـوم 

 .ومقابل أتعاب المحاماة 

مـيـع األـحـوال إـلـزام الـمـدعي علـيـه بالمصــروفات ومقاـبـل أتـعـاب المحاـمـاة وـفـي ج

 .وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة 
 وذلك علي سند من القول املعدوم الصحة بأنه 

������3מ�����������*�����אد#
و����א��ق��*�دמ�د#�
و�������٢٣#�����3١١د��د����מ��ن�א

و��و�������..���+�5ن� �/����א?����ن��������١٩٨١#�������١٣٦א,���ون������ن����١٨א),���א?و�����ن�א���د���������

�����.א#
�د��א+����א�د������'�אز�מ���,�����2 ��3��د�وא���א�א
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 متغافلة عن أن صحيح واقعات التداعي تتلخص فيما يلي 

    �������789�9��L+א�<�89!�������7.....��6�_��.��hא+)z	>�א$&(�)Y!z$א��!S�`....����<=!5+�...���!.B��
���א+�#�X���������<!L�K��R!"�	�&!8و�،�>)f��...������Y!�D���!+א��������..�..../�אV!f�Jא��6!&:�و6!&א)S4.!5�
�9�!!�L+89!!��7(א�O!!�و6�!!_��9!!���)�..�א+!!B����t�+!!&و�9א290!!'�وא+�(H!!>�א$��g!!>�89!!������7..א

���6�kא�".*�ع���(א$V	��9;�א+.=�زل�)��)�&�א����9+/�´�א+�]�����������%��(���<!���+z(وط�א+��"�"
�،�وو��Hא+��א)!&�وא�C!�א���١٩٨١�������J+5=>�������١٣٦א+��"�ن����٢٠א$=/�ص�)��Y��;�א$�د<�����

������<��وא+�������"�k;�ذ+��hذא�N�e&אد����+��U��t>�����א�2�$)>�+&%�א+)z	>�א$�+B>�א$&(
�و�����6�kא�".*�ع�`���EzG-����6!�א+����������(���"�]���אY.�H��)�'�א+.=�زل�)��)�&�א������������9

��G(و�)���6ودC�JאV��19א)E.N,����،�و)�'�א�و29!�<!�Hل�+!-�`�א���!��O(�-�و�=�د�1+/�´�א
>9�	V$א�<	)z+א���6)Xو.�(�

 وحيث القت هذه الرغبة املبداة من املستأجر السابق .. هذا 

 قبوال لدي الشركة املدعية ) املدخل يف الدعوى الراهنة(

 ) املتنازل لصاحله(ولدي املدعي عليه 

������������<!#�D+א�Zא�0!(א�F!���!E�H�9)d�&�H�7#و���)����������،�<!�אS4.!5$(�א+5!���،�א+)!z	>�א$&(
���-��E����F!אS4.!5$(�א+5!����وא$!&)'�)��!-������������−/−/−)�&אن�א0ول�وא$����a9b)�א$&)'�)�H�

����a9b$א�'"�D+א�&�L+ن�����������������−/−/−وא�D!אن��V!�+وא�<!��!E����F!א$!&)'�)��!-�وא+)!z	>�א$&(H�
..�V	(�وא+�!]�����6א+����6ود"��!G��FXV!H;�6!��א�0!(א�Zא+N�<!#�D!�+*'�א+!����������������)�§.LE�ن(

�!-�א�X*!�ق��!���=!�د������������(�OE.C�����OB��F.+א��א�FX�f�V�*=.+����2�7Y=��O	�OL���`و
و�!���YEf!���ن��!��Jא$!&)'�)��!-��O!��O!ºאS4.!5$(�א+!5�����;	����������������O!..�وC(وط�و�#����9

�����������<!B+�$א�<	)!z+,�א�و29!�<!�Hא�`�h!+وذ�-X�8��6-�وא+.?א�)����!�+�6�<!�و	!�ن�����GV!f)�..�א$&)
�G&�L+א�'+�.+�	��

  األول العقد 

�E����FאS4.5$(�א+5����������H�1)G)d�e)�....-.*/��(��'(&$א�Fو�
��-�وX�&8=�زل�و�����)8��+!-�א0ول�`�א�(�-!.�H!'�א+.=!�زل�������������..�)�
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���������G9)!!��=�O!!��F)�!!&%�א��!!��9אL+�!!��-!!(�*."6!!��א��!!(
...��אP�ص����!89�O!�������7−/−/−+/��-�وא$�F�9bא0ول�;�����

�;�'"�!!D+89!!���7−/−/−وא�>)m��!!ص���!!Pא�...��´�!!/+�h!!+وذ�
�-!!��!!6�k!!��א".*!!�ع)א$!!&('�)���&!!�(�<!!������!!�O)�وf!!��;�א��
����U!����1אد&N١,٥٠٠,٠٠٠����-!�=S�)��������-!�=S�3!+��<t�E!5Tن�و�!���

وא+!!V%�8!!�م�א0�!!]��5!!&אدf��"�!!&א�و`�G���!!S/!!�ل���)��/!!(%
�&�אS4.5$(�א+5!���������+�k8���..����������<!H�	�<!+زل�و�6א�א+.=!�h!+ذ�[!�"

א+.?א��X-�)�'�א��"��O��FXא+.=�زل�+/!�´�א$!&)'���������8��6-�و�
��א$�د<�"��G)/+���Hوو�-���.�١٩٨١+5=>�����١٣٦א+��"�ن�٢٠)�

  الثاني العقد 

��<!!B+�$א�<	)!!z+,�א�و29!!�<!!�Hא���&!!Lא0ول�و��&!!�L+,�)�!!'�א�+�=!�و�
)��<���و�)8אf9��	���<H��!���&!�(�9)!d�&�H�-=EIX��(�������������a9b!��9א$&)

−/−/−)��!!B60��!!����>د�"�ن�89!!٢٠��7م�א$!!�5!!=>���١٣٦!!��א+�!!+�
١٩٨١�(����Y=����E�H)>)SbE	�(�-��!)�)S4.!5��(��Rو��Fא$&�(�'(

������������F�9b!$�9א�א��!�%&!�L+א�.&אدא��-"��'+��-�H�>9�Cא�−/−/−�
���7!!!89�O!!!��אP!!!�ص�−/−/−�وא+�L!!!&�א$!!!��a9b...אP!!!�ص���

���7!89�>)m��!�...��7!89�9�!!�L+����.....א���)E.!!5و���G9�!N�O!!�G�%V!+وא
�H������1و�-�و�=�د)C�<H�B+8&אن��L.$א�F���E)���+א)&�6!�א��+���Hو

��G&!!+א�!!��وא�..�(�����-!!��!!�O..�و`!!��LG!!���6!!�ل�א$!!&)'�)�
;�	�H!>�8��6!-�وא+.?א��X!-�א+=�C! >���������)�א$.=�زل(אS4.5$(�א+5������

����������������U!����O!�X��!+א�<!G9�א���<!E�)���1Vfא���9<�و�����=!-�א+�
٧٢١٥,٦٠�-!!�=S�)ن�و��!!.t�و��Z���<L�!!Nو���!!Y�=S�)!!z(�<!!5T٦٠�

�!!C)8�(��G�=!!N�..����<!!�t���U+�!!���-!!�وذ+!!N�&!!L��h!!&אد�א$!!&)'�)�
��G)/+���Hو�-��(�<�Hزل�وא$�א�א�א+.=Vf�,��+�<��+�)z	>�א$&(
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�.����א+��"�ن�א$V	�٢٠�9א$�د<�

 واجلدير بالذكر .. هذا 
����������'����T����א*,�د�א�����6و�وא�,
�����2(�ن�א+����א�د����3د�א#
����ن�א�د����

������������U���
زא����و���א#
��א��א*,د�א?����������+��وط'�و���ود�0�,وق�وא=�وא��א���

)'����)�א�د�����
�Vא����:א

  األول املبلغ 

�!!-�٩٢٥,٠٠٠و�U!!�����!!fو8!!&��19=S�)���%)!!/��-!!�=S�3!!+ون��)!!z(5!!>�وT�<t�EL!!5X�(
�������;�a9b��<G&�"م��.Nل�א�/G���S�`−/−/−��-.¨��%V+א+�وא���/"�<E�8���<!B+�$א�<	)!z

���������k!2�+א�F=!�Xع�و�زل�)����6א�".*!�89!���������7א+.=�O!�������������7!89�>)!m89�9!�����7وא��!�L+�����
�+5!=>����١٣٦!��א+�!�"�ن���٢٠و�H��E�+�د<�..�و��6ل�א$&)'�)��-���OאS4.5$(�א+5����������.....

١٩٨١.��

  الثاني املبلغ 

�����U!�����f١٠٠,٠٠٠و����-!�=S�)������%)!/��-!�=S�3!+��-!t���(��<!�H�6��!S�`���k!8���&!G9�X�
�����;�-�9bد���E.(�����Y��(−/−/−����-.¨��%V+6!�������������وא��!(زل��א+.=!�Jא,א)!Sم���!���O����

�����789�Oא�".*�ع���������789�>)m�������789�9وא���L+��١١����G&!+د�א�!E(9ع��C�–���<!�B58!�7א0ز��
�.�א+��f(<�و��6ل�א+K��O���+אS4.5$(�א+5����–

����..�������������������������א��ن�א���..�و����������م������������������ 

��'&%ل��������..�#�"�!���(����)�*������+,'-��.*���3�4..�א0��1�%0�2/��א

�>���و���%��6/��;���������75و:�����א�09/���ع�����0����7���754���6*�א2&��%ل����5

��=�ود�����%@א=�و?����5<א=��B���C�)�:����6�א�!���-�.�<�(��'����&�������:

�12��0F/�ع���754�G�������HI��,�ض�א��K�>�:����������HL��..�������0�.�M(�>�א

������750��)����F��N-�=%6א��,��1���75����C��*��6א=�א������0:����!�������O����Pو�.�

��'&����א��R��S�)�T%���..��5 �/0U�V�Wא�&��Qא���و�(��XP-��%ن�א�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

215 

��3א� �)�������������:���אYن�����.�
− ��U���١٥٠٠,٠٠٠���-�=S�)�������%)!/��-!�=S�3!+��<t�E5Tن�و�����(�����O!��B+���7fאد&!N�e

��&��!&�א+5!!+�/....)�!!Dو��<!!L�K��O....)�������!!5+(�אS4.!5$زل(א�א$.=!!�(��!!S�`�h!!+وذ
�789�<G&�"م��.Nل�א�/G�....�;�−/−/−.��

− ��19&!!8�U!!���١٥٠,٠٠٠�-!!�=S�)��%)!!/��-!!�=S�3!!+5!!�ن��Tو�-!!t���(��J�Hو)!!/��[!!�"
�)	V+زل��"�3א�א+.=�&�(�J��E(و. 

�!!-����٩٢٥,٠٠٠!!�Uو8!!&�19 −=S�)��-!!�=S�3!!+ون��)!!z(5!!>�وT�<t�EL!!5X�(��<!!�Hא���[!!�"
+z(	>�א$&)�>�)�'��6א+��א���وא+&��Gوd(G(�)�&�����9+/�´�א$!&)'�)��!-����������א

�a9b$א−/−/−.� 

− ��19&!!8�U!!���١٠٠,٠٠٠�-!!�=S�)��%)!!/��-!!�=S�3!!+��-!!t���(���<	)!!z+א�<!!�Hא���[!!�"��!!IG�
������������a9b$א�-�א$&)�>�)�'��6א+��א���وא+&��GوG)d(�)�&�����9+/�´�א$&('�)�

−/−/−. 

�-����U���١٣٥٠,٠٠٠�Sو8&���19 −=)����������%)!/��-!�=S�3!+5!�ن��Tو�<!t�u�#ن�و�����(��[!�"
�19�5��OG&LXو�&G&S�'g��Z)��,�z"و��'g/+א�Z)/+�1א�����gN. 

− �19&!!8�U!!���٦٠٠٠,٠٠٠�-!!�=S�)%)!!/��-!!�=S�F!!G���<.!!N�(�J���K!!z.+א,�א)!!S��[!!�"
�Jא?!!�Ym.+6'(وא�א$=!!�<!!H�	�;�(���a9b!!$�9א�א��!!�&!!�(�O!!��F!!L�+�J9א�BG&!!+وא������

و!���'!f���(����U+�t.!�ن�و5T!�ن��!���(�!��������k(٢م!5��&G?X��٢٥٠�Y.6��)!���������وא+�−/−/−
�%)���J��*"����&m.5G��و��[Xא�Hو�J��/G���S�`�<.��#.�

 األمر الذي يؤكد يقينا 

���Iא��4ن�و�����������ن�א���د�������'����3מ���G)���ق����������6ن��+���������ون�/����'�������7

��ل���3מ��������..��#
/د����/������3מ��������T���א#�
B/���0א*,������3מ���������وא����.....–���������+�>�א��

�.א�د�����

 ورغم مجاع ما تقدم 

���&!!G�'!!�(�9אV!!"��-!!�+��O!!N)X�<!!������ن�א$!!&)'�)��!!-���°S�!!H�&!!8�)!!z+	>�א$&(
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���¤G9�.��)I�−/−/−�9؟؟���������א��!�&!�(�&!G&A�;���)X����Y"4��-+������7(?X�
���1�!!/8��&!!(���;�>)Sb!!$א�F!!L+�7א��!!5X�-!!��و���−/−/−و�"!!-�)�!!'�א$!!&)'�)�

�!!.א).^G�J&�1)�'�א+G�FL&�����-�؟؟

  مستندة يف هذه األباطيل واملزاعم علي القول بأنه
 ١١ أصــدرت عداـلـة المحكـمـة الدســتورية العلـيـا حكمـهـا ـفـي اـلـدعوى رـقـم -/-/-بـتـاريخ �

 :والذي قضي في منطوقه بما يلي ..  قضائية دستورية ٢٣لسنة 

 حكمت احملكمة

�+5!=>�����١٣٦!��א+�!�"�ن������١٨>��&�9א+*�(<�א0و+!'��!��א$!�د<�����������L&م�د�G9�.N:��و���
١٩٨١�����7�!!�=Xو��	�א�0!!�k!!��;�C!!4ن��L!!�²אB60!!�م�אP��S4!!.��<!!]�و�

�E��E!IX=-��!����!�ق�)�!�9<���������������H�،�)S4.5$وא�)Sb$א�F��<8�L+ز���"א�!���
�����������������;��!Y�+���)SbEن��KG!����!�,�א$B!�ن�،�و+!��א".�R!Yא$!&<�א$.*!���(

�&!!!�L+ص���"�...........א��!!!C�+�>)Sb!!!$א��	��9א�0!!!�د���!!!�!!!�(�OE!!!z.+
�<!!!!��Bא��R!!!!�?+و��،��B!!!!5+ض�א)!!!!��[!!!!��;����EL.!!!!N��<!!!!G9��.(א�

�>�����-�����LX��O��Wא=S��t���Uو����،�J�Hא$/(و.�
��!!��.G&g!!&�א+�!!�م�א+.!!�+'��".Y!!�,�دو�9א�"�L!!�د�א+.LG)!!z'�א+L!!�د%�א+5!!=�%�����:�#�"

�.X�7B�¬9���E(�ل��#(�l�¼�1א+=�א�Wא+�Vf�)z=+��6א�א�
 وحيث مل يتم مناقشة األمر مبجلس النواب حىت تارخيه.. ملا كان ذلك 

 وقد مر دور االنعقاد املشار إليه باحلكم

 !فهو األمر الذي تزعم معه الشركة املدعية بإعمال أثاره ؟
 ����A#��,�وق���و
)*�ل�����65��0��6/*����ل���אد��
ط��,'����..��س��ذא�������<�؟؟وذ

�����������،�'������������
#�����و��א���ز���3و�������#��
,������3ل����دو������מ�אد#��
و����א�

�ق�وאد�ن�و������ق�א=�
)��ع��������������
��א���2�وאB�	و3�*��2و�
��(W�)ن��������������������وא


5/��א#��ق�����#�)��وא+�����א�د�����ذא
������2−�א��د;ل�������ذ�0א�د�و������–א�د�����'�وא


*��3د�ن���(����������	(��ن��;�)���א,���د��������..��ذא���
��Eد���5ن�א*,�د�+���*��א���
א?��و���א

��� ��#
)�ق�אط���ن�،�و��3د��א���א�����6א*,د��ن�א���= �'�/وز� ���0E�2و�
*د�
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�<���ذא��+�وط'�و��ود�0و�����'�دون��#�س��ذ;�.א

 وبرغم استمرار الشركة املدعية يف استالم القيمة اإلجيارية حىت اآلن .. هذا 

��و��#���د�0 ��=���
����/���.�������..����������2,����� ���ذא����א�����3G��א��د�و��א�א������א


�دא��وא,���ون�����������#�وא���3وא���(�;���2و��و������/*���2/�د������0��ض�،�و��و�������������������..��/�

���

)��(�و
�5�(����د������א�'��������+
��

 الدفاع

  وأسباب رفض الدعوى الراهنة

 

فصل يف الدعوى الراهنة يتوقـف علـي الفصـل أوال والوقـوف ملا كان ال: السبب األول 

علي صحيح التكييف القانوني للعالقة القانونية التي تربط الشـركة املدعيـة 

ومن ثم التأكيد بـأن صـحيح العالقـة .. باملدعي عليه ومعهما اخلصم املدخل 

  وتنتج عـن١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون ٢٠هي بيع حلق االنتفاع وفقا للمادة 

هذه العالقة حوالتي حق ودين جيب االلتـزام بهمـا ، فهـو األمـر الـذي أقـام 

التي الزالت ..  مدني كلي مشال .... لسنة ...بشأنه املدعي عليه الدعوى رقم 

طي التداول مبا يستوجب وقف الدعوى الراهنة تعليقا حلني الفصل نهائيا يف 

أو ضـم  تلـك ..  فيهـا أوال الدعوى املذكورة املتعلقة مبسألة أولية جيب الفصل

 . الدعوى للفصل فيها 

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٩فقد نصت املادة 

�Y��א+��"�ن�)�'�و8!�3א+!&)�:�و��S!���و�S!�אزא�BG!�ن������� H��;��]�א�60אل�א+��"
����<+4!!5��;�O!!/*+א�'!!�(��Y(�!!2���;��!!YEB6��!!��LX�J�9��!!E�	��!!Y*8���)�4!!Xن���<!!EBgE�+

�38)��Y��א�.G�%(���7B�.�
 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام النقض علي أن 

 ـمــن ـقــانون ١٢٩المـقــرر ـفــي قضـــاء محكـمــة اـلــنقض أن اـلــنص ـفــي الـمــادة 

ـه  ـي أـن ـي وقــف " المرافعــات عـل ـي ـنـص فيهــا القــانون عـل ـر األحــوال الـت فــي غـي

الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليـق حكمهـا 

مفـاده أنـه "  الفصل في مسـألة أخـري يتوقـف عليهـا الحكـم في موضوعها علي
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يتعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة األخرى ضروريا للفصل في الدعوى 

مما الزمه أنه يجب علـي محكمـة الموضـوع أن تعـرض لتصـفية كـل نـزاع يقـوم 

 .علي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيه 

 )٢٣/٣/٢٠١٩  ق جلسة٨٨ لسنة ١٣٧٥الطعن رقم (
 )١٨/٢/٢٠١٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٨٢٧الطعن رقم (
 )٧/٢/٢٠١٩ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣١١٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��)�'��"-��١٢٩/١"-�$��	�"�Rא$�د<����� =X�J�LH"�ن�א$(א�א60!�אل���"�����8�[!��;
������)�4!Xن���<!EBgE�+ن��!BGאزא��Sو������S"�ن�)�'�و�38א+&)�:�و�א+���Y�H����Y*8!���א+��"

�����������7!Bא���!Y��(�3!8�.G�:)!���<+4!5��;�O/*+א�'�(��Y(�2���;��YEB6����LX�J�9��E�	�"
��א$�د<���=X"�ن�������١٦و�و+'����א+�(א���9��>)�H�٤٦����<=!5+�١٩٧٢���������'!�(�<�t�!I�+א�<K�!5+4ن�א!z��

��-"��"������������������������,�!I8�<!YS�-!�H�O!/*+�����>��D!G�kH&!��<!EBgE�+�<!(�H)]�"?א)!���!.!I8�RLHذא�د�
����B�E!>��ذא�2�J�9!(و9<�א+*/!�O;�א+!&�O!�8�kHא�B!�7;���2!�ع����������)%�و�(��S!'�א

������������������!���!�t�Y"��!EB6�-!�H�9&/.5Gدא��L���kH&+א�-�+��-S�$د�+��/�7א&dو��Y*8�Xא+&)�:��ن�
"�א@Y>�א$�./>��Hن���X(%�+?و�!��+!�R!�*���h+Vא+!&�kHو�R!EB6;���2!�ع�א+!&)�:���������������

���������+�N�FXد�E�+���H�38���7א+&)�:�وBط�א��ن��=��h+د�ذ�و�*�����<EB�*��א+V	(��ن�X(%�א
�7Bא���Y��(�38�.G�%)���<+45��;�O/*+א�'�(��Y(�2���;��YEB6����LX.�

 )٢٠/١/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٦٠٥١الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
 ����,�
�������د��������אد�و����������–����3	�.�������א�,ض������–א������(��ن�אد�و��א

5#�����65���و���=ز����������)�ل����א�د�و��א?�����،�א��د�/���������2/��د�ط������������������Xא?��


�زמ��������א�و	�وع����������������
ط��Xאد��ع�،�و���,������H/�א.א��א�����������ط��א?������א


و��א��د�و��א)�������+���وط�אH/���א.א������#

���Iو��و���מ���'������G��אد����ذא�א��د��ع�وא���د��

��'�א���د��������������������=��� ��2*������,� ذא����ن��"���ون�א��א�*������ن����'�������ن�٢٤���3א


�����0אH/��א.�א��ذ����������7��������אH/��א.����ط(�و
�و��������'�������� /��א.��;�������G'����ون����


و����������0.�
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 )٢/٢/٢٠١٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٥٠٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �����������O#�$و9אق�א+=?אع�א��'�(��Y"����7א+��"�"�>�א$���9f�*$א�<������K.و��..�!I.Gن�����
�!E�����F!!(;�א+.!&א)'�،�و)E!���ذא�	�"!���<!8�(�R�G9!>�،��م����������������H�}�)!X��+8>�א�L+�3א��BX

�!��k!������١٩٨١+5!=>����١٣٦!��א+�!�"�ن�����X٢٠=�زل�)��6!��א�".*!�ع�و!�H��E�+!�د<��������������!Y"م����،�
�.�م��"Y��)��9<�)���6א+����6ود���G(ج�א+=?אع�������8�9�"�ن�����9א�0�	�..�א".*�ع�

 شك أنه يعترب مسألة أولية جيب التصدي إليها كل ذلك ال

 والفصل فيها قبل الفصل يف الدعوى الراهنة 
��3
����2א+������א�د������������
�������ن������ن�������Uא*(��3����������������2..�א��R
�

�'���
5/��(و������2
,�	��������'��(����ن�א/��������2..�و����ن�א���د������#��+������������א��


������'����ن�א)�א#����ق�.���,و���و�א?�����א��ذ�7�;���ج�..�=�
)���ع�����*���ن��و	��وع�א���زאع�

��ل��;�/�����2ن��ط��ق�א),����������..�אوא3*�����
����2ن��ط��ق����3ون� �/����א?����ن�������������,�و���

�������2(�١٩٨١#�������١٣٦ن�א,��ون����١٨א?و���ن�א��د�����
������;��ج���)�א�,	����*�دמ�د#�
و��


دאد�א,��و���*,د�אH�/��א��T(��ن�ذא��א,��ون�٢٩א�زאع��ن��ط�ق�א��د���)���.�(�

  القانون املذكور ٢٠حيث أن هذه الواقعة متت يف ظل املادة 

 فضال عن العديد من مواد القانون املدني 
 مـدني كلـي .... لسـنة ....وهو األمر الذي حـدا بالمـدعي عليـه نحـو إقامـة الـدعوى رقـم  

ـب الحكــم ضــد الشــركة المد.. شــمال القــاهرة  ـك بطـل ـا ، والمســتأجر الســابق لعينــي وذـل عيــة حالـي

 :باآلتي .. التداعي 

������(��+?א�EY���:��و���+�6�<��6�k!��א�".*!�ع�،�و	!Vא����������)�و)�'�א0���א+)z	>�א$&(��&�(�V�*=.�
���<!!#�D+א�Zא�0!!(א�F!!��F�^!!$א��G&!!+6!!�א+��א�!!��وא�..��O!!��2!!�א�����X��GV!!+وא

�-���)א��)אم����א$&�(�'(+�6.�(�
����"�#�:������������������<!+���.-����א�".*!�ع�و8��6!-�אB���;���+�6�-��(�'(&E�+ض�)L.+ع�)��א�=.�

����'"�!!D+א�-!!��!!��)+!!-��!!��א$!!&('�)�+�6�O�&!!$!!>��)�א	9�و�8!!(א�9و���<!!�Hא�`)�<	)!!z+א
���+�6�<�א+!���X�!=u�R!2����1V!א$�א�H!>�)�!'�6!�א+��א�!��وא+!&��G`!���������������������)�א$&)

���+�6�-��(�'(&E�+ض�)L.+م�א&L���EY�?�G...�.....�
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 ومما تقدم يتضح 
5�#���و�����/��Aא�������������..��ن�א�#�Bل�א�ط�و����ن�;(ل�אد�و���
,د���אذ����������������

�������
���3��2ل�א)���ل������א��د�و��א�א�(���
�������/*��ل�א��B�2��א���و�����������3�ن�..�������2و

�:;����ن�

�!��;��������������:�أوهلما t�Y"�O!/*+א�F!���!����LX�<!=fو�38א+!&)�:�א+(א
..���!&"'�	�!'�Ã!�ل�א+�!�f(<����������....+5=>���....א+&)�:����789

�����-!�وذ+!Y=E!I.+�h����..�א$�&�>��'��5!.=&א�Jא$!&)'�)�
��Y�H�O/*+א����<��.�5���Otو+

������א��و����3	��מ�א�د�و�����3מ�����:ثانيـا ��....��ن�
�����5دא����א

�����#....����،��������د�و��א�א�������,����د��������+����ل�א

א��د�و��و
���)���א���زאع�א��وא�د�����3����2ل�א)���ل����������

�����.�א�א

 تقضي بأن ..  من قانون املرافعات ١١٢ذلك أن املادة 
إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع باإلحالة أمام المحكمة التي رفـع إليهـا  −

 .النزاع أخيرا للحكم فيه 

 ٕواذا دفــع باإلحالــة لالرتبــاط جــاز إبــداء الــدفع أمــام أي مــن المحكمتــين وتلتــزم المحكمــة −

 .المحال إليها الدعوى بنظرها 

 ومبا ال ريب فيه .. هذا 
 مـدني .... لسـنة ....أن ثمة ارتباط وثيق فيما بين الدعوى الراهنـة ، وتلـك الـدعوى رقـم  

فـهـو األـمـر اـلـذي ) بالتقاـبـل ـمـع اـلـدعوى الماثـلـة(كـلـي شــمال الـقـاهرة المقاـمـة ـمـن الـمـدعي علـيـه 

أو األمـر .. الراهنة لحين الفصل في الدعوى المذكورة أما بوقف الدعوى .. يتمسك معه المدعي 

وذلـك للفصـل فيهمـا معـا ) .. باعتبارهـا األسـبق فـي القيـد(بضم تلك الدعوى إلي الدعوى الحالية 

 .لالرتباط 
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وعلي نفس السند القانوني الوارد به .. ويف ذات سياق السبب األول : السبب الثاني 

فـإن املـدعي عليـه يلـتمس وقـف .. ما سـيلي ويضاف إليه .. منعا للتكرار .. 

الدعوى الراهنة تعليقيا ، مع التصريح له بإقامة دعوى التفسري أمـام عدالـة 

 ق دستورية وعما إذا ٢٣ لسنة ١١احملكمة الدستورية العليا بشأن حكمها رقم 

كان يسري بأثر رجعي علي ما هو مستقر عن مراكز قانونية أم أنه يسري فقط 

د من عالقات بعد صدوره ونفاذه ، وهو بال شك أمر جيب الفصل علي ما يستج

 فيه قبل القضاء يف هذه الدعوى 

  من قانون املرافعات علي أن ١٩٢فقد نصت املادة .. بداية 
يجوز للخصوم أن يطلبـوا إلـي المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم تفسـير مـا وقـع فـي منطوقـه  

 .معتادة لرفع الدعوى من غموض أو إبهام ويقدم الطلب باألوضاع ال

ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الـذي يفسـره ويسـري عليـه مـا  

 .يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية 

 وتطبيقا ملا تقدم علي احلكم الصادر .. هذا 

  ق دستورية ٢٣ لسنة ١١من احملكمة الدستورية العليا رقم 

فإنــه يتضــح أنــه قــد شــابه الغمــوض واإلبهــام فيمــا يتعلــق  

فهـل يسـري بـأثر رجعـي بحيـث .. بمجال وحـدود ونطـاق سـريانه 

ينال من التصرفات والعقود والمراكز القانونية والحقوق المكتسبة 

أم يـســري ـبــأثر ـفــوري عـلــي ـمــا .. والـتــي اـســتقرت قـبــل إصـــداره 

 !.!يستجد من تصرفات وعقود فقط ؟؟
  وحيث ال متلك أي جهة مهما كانت تفسري ذلك احلكم.. هذا 

  إال عدالة احملكمة التي أصدرته وهي احملكمة الدستورية العليا

  الذي جاء بأن ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون احملكمة الدستورية رقم ٥٠وفقا لنص املادة 

B60א�V�*=.��<��L.$א�J�(ز�א$=�<H�	�;��f[دون���<EB��م��O/*Xא
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� �Y=��>9د�א+/�Jوא+�(א9א� و�1Vf�'�(�%)5Xא$=�ز)��JאB60�م�א$�(9<�.
���L.G�9ض�و���L>�א�./�ص� �`�<G9�m.+وא�<�;�8�"�ن�א$(אLH��Jא$&"

��Y�����>9)�$ع�א�وא0و2�<EB��..............�א

  مرافعات ١٩٢وحيث أشارت املادة .. ومن ثم 

 املعتادة لرفع الدعوى إيل أن طلب التفسري يقام باألوضاع 

 وحيث أن للدعوى الدستورية طريق مميز يف رفعها خبالف أي دعاوى أخري 
 تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي  

إذا تراءي إلحدى المحـاكم أو الهيئـات ذات االختصـاص القضـائي أثنـاء نظـر إحـدى الـدعاوى ) أ(

تورية نص في قانون أو الئحة الزم للفصل فـي النـزاع ، أوقفـت الـدعوى وأحالـت عدم دس

 .األوراق بغير رسوم إلي المحكمة 

إذا دـفــع الخصـــوم أثـنــاء نـظــر اـلــدعوى أـمــام إـحــدى المـحــاكم أو الهيـئــات ذات االختصـــاص ) ب(

ـدفع  ـة أن اـل ـانون أو الئحــة ورأت المحكمــة أو الهيـئ القضــائي بعــدم دســتورية ـنـص فــي ـق

ـة أشــهر لرـفـع جــد ـدفع ميعــادا ال يجــاوز ثالـث ـدعوى وحــددت لمــن أـثـار اـل ي أجـلـت نظــر اـل

اـلـدعوى ـبـذلك أـمـام المحكـمـة الدســتورية العلـيـا ـفـإذا ـلـم ترـفـع اـلـدعوى ـفـي الميـعـاد اعتـبـر 

 .الدفع كأن لم يكن 

 ونفاذا ملا تقدم مجيعه 

8��!>�د)!�:���א+./!(�H�..�����-!+��Gن�א$&)'�)��-�����lE.�G)&א+>�א�EB>�א8�$(<������ 
�����7!89��!YEB64ن�z�����L+א�<G9�.N&+א�<EB��ق�دG9�.!N>�א+/!�د�٢٣���9+5!=>��١١א+.*5]�����م�א

��¤G9�.א+!&)�:����������..��٥/٥/٢٠١٨�h!�X�kH9�O�+&+�-�&�X�&Lو��..���������fא+=!?אع�א+!(א�)!�"�Z�!�G�
�<G9�.N&+א�<EB��.��Fא+*/�O;�د)�:�א+.*5]����א

�
�
�
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 من عدالة احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم أن احلكم الصادر: السبب الثالث 

 قضائية دستورية ، وفقا لنصوص قانون احملكمة الدستورية العليا ٢٣ لسنة ١١

وبالتايل فهو ال ينال من العالقـات ..  ال يسري بأثر رجعي ١٩٧٩ لسنة ٤٨رقم 

ام والتصرفات السابقة علي سريانه احملدد له تاريخ الحق علـي احلكـم بنحـو عـ

 وهو ما جيزم بانعدام سند مزاعم الشركة املدعية يف دعواها الراهنة.. تقريبا 

 جيري بأن ..  من قانون احملكمة الدستورية العليا ٤٩فقد كان نص املادة 

������������������J�K�!N�k!�E@�-!�?���[!5*.+����!YXو8(א9א�<G9�.!N&+و:�א�א+&)�;�<EB��B6�م�א
����Jم�وא+�!!(א9א�!!B60א�)!!z=Xو�<!!H�B�+א+&و+!!>�و����>&!!G)@>�;�א���א+*�!!(<�א+5!!�;��!!Y�+��9�!!z$א

��f9و&��¤G9�X����)D	0א�'�(����G�)z(�<5T�Z���J�Hو)/��[و���<��.א+(¨
������������������-!���KXאز��!Sم�&!(�<gt"�ن��و���8�;��"�<G9�.Nم�د&L��7Bא��'�(��X�Gو���!�

7Bא��)z=+�'+�.+م�א����.א+
��������'t�!=S��=!���!��L.��<G9�.!N&+م�א&!L��7Bن�א��	ذא��H�����J9&!���!+م�א�!B60א�^!.LX�

�����������!t�=+א�U!���.��F2�*$א�< �f�l�t9م���Gو�،��BX4ن���	�����دא">�אN.=�دא��+'�ذ+�hא+=
�1�I.���,א)S��-���K=+�9א�H�7B��م���L+א.�

 ١٩٩٨ لسنة ١٦٨ومبوجب قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم .. هذا 

 بأن أصبحت كالتايل مت تعديل الفقرة الثالثة من املادة املار ذكرها 
������دמ�/�وאز��������������"B=ص��������3ون��و����و��
��מ��*دמ�د#��א��A
�
و�

��מ����
ط��,'���+��א���

������F;�����������ن�א�وמ�א�<��מ�ذמ���دد�א����

�=���ون�'����/����א?��وאل��� ��מ��*دמ�د#
و�����ص�	�������ن�א��،

����מ�א����د�� ��=���������6+����،�وذ��>�دون� ;��(ل���#��
)�د��א���د��������ن�א

�"�.�*دמ�د#
و�����ذא�א�ص�

 وحيث أن الثابت من املذكرة اإليضاحية للقرار بقانون 

 املتقدم بيانه حاال أن 
 لسـنة ٤٨ مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا رقـم ٤٩تعديل الفقرة الثالثة مـن المـادة  

كمة الدسـتورية العليـا فـي غيـر  ألحكام المحتغيا مواجهة تداعيات إطالق األثر الرجعي ، ١٩٧٩
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أبرزهـا اإلخـالل المسائل الجنائية ، علي ضوء ما تكشف من صعوبات متعددة في مجال التطبيـق 

 ، وحرصـا علـي تالفـي هـذه التـداعيات وتحقيقـا للموازنـة بـين بمراكز قانونية طـال اسـتقرارها زمنـا

 ـفــي المجتـمــع ، فـقــد رؤى نـيــةاســـتقرار المراـكــز القانومتطلـبــات الشـــرعية الدســـتورية واعتـبــارات 

المبادرة بالتـدخل التشـريعي المـذكور لمواجهـة أيـة آثـار تمـس األوضـاع االجتماعيـة واالقتصـادية 

 .للبالد 

 )٧/٧/٢٠٠٢ ق دستورية عليا جلسة ٢٢ لسنة ٧٦القضية رقم (

 وجتدر اإلشارة إيل أن احملكمة الدستورية ذاتها كانت قد قضت بأن .. هذا 

�-�א$�د<������و6�_��ن�...... �(�R/"��ن�א+=/!�ص������٤٩���!��<!EB�����8�"�ن��1Vfא
��Y!��א).�!�9א��!��"z!(�אB60!�م�א+/!�د9<�������������KXز��!����،��Y.G9�.!Nم�د&!Lم���!B�א+��"�"�!>�א
����������������������h+V!���!Y"א�1،�و�&!L.X���)!C����)!#م���!B60�1אV!ن�����LG�،�<��Y"4z��;�א@(G&<�א+(¨

�!-�V!fא�א+�!�"�ن��!=���������������X)X&��+'�א0و2�ع�وא+��t�Lא+5!��������+��&!/8��!��O!	ن���h!+ذ�،��!Y��(�<
�Y��LG���،&و�G)A&�א+=/�ص�א+��"�"�>�א+��L��'!I8!&م�دY.G9�.!N���!�������������������٤٩א$�د<��+��9�z$א�

����������������7!5.X��+א�+?אم�א�<�����'+�.+���&�*.+�،��f9و���&א���f98(א��&=(��Y.�6����+א��fذ��8<�"*
��������G��H�،��YL���<���!Y����������Y��א+��א)&�א+��"�"�K.+ل��!§�<!u�&!L����9م������ن�א³#!��h!+ذ�&!GbGو

א+!!��X(Y�X!!��אB60!!�م�א+/!!�د9<�;�א!!5$��Otא+&Y�!!/H��!!B����،�<G9�.!!N��)!!��א0و2!!�ع�������
������������������!Y"���!-��!b#(א�;��=Hن��!LK$א���،�و�!��#!�7	!�ن����وא+��t�Lא+5���>�)��!Y���L!&��ن��Y!5��א+!=

א+!����.Y!���و�א+!��Y.X!&دf��Y�G�/X��������،�������ل�א+&)�:�א+&G9�.!N>��ز�!��+!(د�א20!(א�������������9
������K�ل�א+!=��א$LK!�ن���������������L+א�<G9�.N&+א�<EB�وI.�G'�ذ+��h�I+(و9<��ن��BGن�I8�,�א
���������������������������;�O!���+א���!Y��G)!N�O!�8�ن�א+!=�(�R!"�	��!++!>�א�א��'!+���f&!�L�+�،��!Y�+����g5=��،�-�H

��Y"4C.�

 وقد أثار مـا اسـتقرت عليـه احملكمـة الدسـتورية يف هـذا الشـأن

يد من املشاكل التطبيقية واآلراء الفقهية وقـد حسـم األمـر العد

�ملار ذكره مؤكدا علي  ا١٩٩٨ لسنة ١٦٨بإصدار القرار بقانون 

 عدم تطبيق النص الغير دستوري من تاريخ اليوم التالي  
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لنـشـر الحـكـم ـمـا ـلـم تـحـدد المحكـمـة الدـسـتورية ـتـاريخ أـخـر لنـفـاذ 

عـيـة األحـكـام المتعلـقـة الحـكـم ، واســتثني المشــرع ـمـن قاـعـدة الرج

بعدم دستورية النصوص الخاصة بالضرائب وقصـر سـريان أثرهـا 
علي صاحب الدعوى ، مما ينفي عن الحكـم الدسـتوري فـي هـذه 

الحالة صفة العينية مما مفاده أن الحكم الصـادر ال يسـتفيد منـه 

 .سوي من كان طرفا فيه 
 ملا كان ذلك 

 ���������!������>��!���X!&م��!��"/!�ص�8�"�"�K.و����������!`��!I.G�<�t�!I8�R!و��!�ل�و#�א��<
���������������7!89�<G9�.!N&+א�<!EB��E!���������٢٣+5!=>����G١١&ع�§!���+���h!zن�B6!�7אH�<G9�.!Nد�<�t�!I8�

���-��'I8�..م����������������������&!Lم���!B60א�<!�LS9م�&!(�>&!(��+��!���KX�h!+وذ�'!LS9�)#4!��-!���KX��B���
�<G9�.!!N&+א@=��..�א�Ot�!!5$م���/!!�9<�و�ز�!!-�;�א�!!B60�1אV!!f�<!!�LS9�R!!"�	ذא��!!H<!!�t��..�

�������7Y.!!E�+���!!�0"�ن�א�+�!!�א�+.!!?אم����!!S�$"�"'�א�³!!(�א�א+�!!��=!!�+��!!���KX�..�;�-!!"����
�����������V!=��>)�.5$א�<�א5$��Otא$&"�>�+-�X&א)���Jو���L�YEf�����J��א���ل���$(א	?�א+��"�"
��!!&����O!!G،�وא+!!���!!��E.6!!��א�*!!���)�!!'�אN!!.�(אf9��$!!��;�א$5!!�س��Y!!���!!���2!!(א��9

�>�و(�E.Sא+��دא�'�(�<Gد�א8./.���

وهذا عني ما قررتـه احملكمـة الدسـتورية العليـا ذاتهـا 

 ق بعدم دستورية املـادة ١٨ لسنة ٧٠رقم  حال قضائها

بشأن تأجري وبيع األماكن ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من قانون ٢٩

 حيث قررت باآلتي 
 ـمـن ـقـانون المحكـمـة الدـسـتورية العلـيـا الصــادر ٤٩وحـيـث أن مقتضــي حـكـم الـمـادة 

 ـهـو ـعـدم تطبـيـق اـلـنص المقضــي بـعـدم دســتوريته ١٩٧٩ لســنة ٤٨الـقـانون رـقـم ب

علي الوقائع الالحقة لليوم التالي لتاريخ النشـر الحكـم الصـادر بـذلك ، وكـذلك علـي 

الوـقـائع الـسـابقة عـلـي ـهـذا النـشـر إال ـمـا اـسـتقر ـمـن حـقـوق ومراـكـز صــدرت بـشـأنها 
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 الصادر بعدم الدستورية تاريخـا أحكام حازت قوة األمر المقضي ، أو إذا حدد الحكم

أخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال األثر الرجعى للحكـم بعـدم دسـتورية الفقـرة 

 وعلي ما انتهت إليـه المحكمـة ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٩الثالثة من المادة 

ـةـفـي هــذه األســباب ،  ـة واقتصــادية مفاجـئ  ، تصــيب مــؤداه إحــداث خلخـلـة اجتماعـي

 من القاطنين بوحدات سـكنية تسـاندوا فـي إقـامتهم بهـا إلـي حكـم هـذا فئات عريضة

النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، وهي خلخلة تنال مـن األسـرة فـي أهـم مقومـات 

وجودـهـا الـمـادي ، وـهـو الـمـأوي اـلـذي يجمعـهـا وتـسـتظل ـبـه ، بـمـا تترـتـب علـيـه أـثـار 

مجتمـع وفقـا لمـا نصـت اجتماعية تهز مبدأ التضامن االجتماعي الذي يقـوم عليـه ال

عليه المادة السابعة من الدستور ، إذ كان ذلك فـإن المحكمـة تـري إعمـال الرخصـة 

 ـمـن قانونـهـا وتـحـدد لســريان ـهـذا ٤٩المخوـلـة لـهـا ـبـنص الفـقـرة الثالـثـة ـمـن الـمـادة 

بمـا مـؤداه أن جميـع العقـود التـي أبرمـت الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالي لنشره ، 

 ٤٩ ـمـن الـقـانون رـقـم ٢٩ إعـمـاال لحـكـم الفـقـرة الثالـثـة ـمـن الـمـادة قـبـل ـهـذا الـتـاريخ

 ، وتـنـزل منزلتـهـا الوـقـائع الـتـي ترـتـب عليـهـا قـيـام الـتـزام عـلـي الـمـؤجر ١٩٧٧لـسـنة 

وتـظـل  حـيـث ـكـان يـجـب تحريرـهـا –بتحرـيـر عـقـود إيـجـار ، فتـعـد عـقـودا قائـمـة حكـمـا 

  .قائمة ومنتجة لكافة أثارها القانونية

 قررته عدالة احملكمة الدستورية وحيث أن مجلة ما 

  قضائية دستورية٢٣ لسنة ١١ينطبق علي حكمها رقم .. يف حكمها عاليه 

�����7!89�7!Bن�א���&��>�����١٨+5!=>���k�٧٠א+*�9ق�א+�6=B!N�Jو6!&א���!&��ن��..��ق�¬!�
���789�7B�٢٣+5=>�١١א����B!5+אض�א)���[�+�>)Sb��Jو6&א����!��)!��א0#!(�;����..��ق�¬

��.S6&א¯�����>�א���< S�*��<Gد�وא8./�<�(�E����������	�!��+��G)S4.!5$א����<IG)(�J� H���/X�
�����B5+�0(אض��]�א)<��L+و�א��<��Pא�<G9��.(ص�א���C0א����..�(����!S�X�9�!#³א�h�Xن��H

�789�7Bg�+�'LS9�)#��<uل��E(�٢٣+5=>�١١و¡��)&م���<G9�.Nق�د�.�
  بل أنه مبطالعة ذلك احلكم األخري.. ليس هذا فحسب 

 ه يتضح أن عباراته تشري إيل عدم السريان بأثر رجعيذات

 علي النحو التايل .. وقد تعددت األدلة علي ذلك 
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  األول الدليل 
�6����6�������ن�א������د���������������٤٩ن�א),�������א�������ن�������3ون�א

����3מ����*�����2,�א���������١٩٧٩#�����٤٨אد#
و����א��*�د�
*�د�

�١٩٩٨#�������١٦٨,�����ون�����3מ���������������3د����������دא�����א

�����������F����
�د�د�
�����2����ق����א�ص�������א*אد#
و����א

��מ������..�#���ن�_���0��6)�����دو��0(#��ق��מ���د�����<و�Wמ�ذ

���'� ���+��د��د���6��
��������F)��ق�د#
و����٢٣#�����3�١١מ��(א


����������..�#��ق���� �دא�����0 �'�
���מ�ذאو��و�א?����א/��زמ���
/���0א

�����
�������א#���,������دמ�
ط��,'�و#���ن����0��6�,�وق�وאא

��'���..�����������������������وز�0א�ص���א�<و�Gذא���ن�3د���אد�W���ذ

�ذא�א?���.�

  الثاني الدليل 

������h!+ذ��!��)D	08!&��������..�وא��!��L+א�<G9�.!N&+א�<!EB�H!�ن�)&א+!>�א
�����������5	�L���f�Aא�RYAא�..����<!u�'!�(��L��3.BX�7�H&م�א+!=

��������7!Bא�א�V!��<!�LS9�9�#�)���7!89١١��!5+���<=ق�٢٣��..�(������J9)!8�&!8�O!�
�-"�G)!!N9%()!!&م��!!H�)#4!!���!!.6�(��!!YEB6�;�<6א)!!��Jذ��و9د�

�'�G��`ق��K=$א�;���"�#�&=��Rd�
�"�����*�����+

����2.�دو��א=�*,����د�א�=������
�د����د�א����وמ�א
�

���מ������������ذא�א��+��ق�)س�א�وא�Aא/�����ل��(א*�د�7א#�و�7א


���;'����Hل��0�6)����١٣/٥/٢٠١٨."�

���ª�!!2����!!LGن�)&א+!!>�א�EB!!>�אG&d�;�R!!YA!!&���وV!!fא
�����YEB6ن��G)N�&(����'2�E�+�l�و6&دX�J��O��.5E�+�..���¤G9و+

���G)�X�O��	م��L���YEB6�)z"�'�(��6��..19�#ن���G)N��&�G�7#.�

  الثالث الدليل 
�66���ن�א���د��������������ن�����٤٩'��#و���0=#
��6.�אوא�د���),���א

�������אد#��
و�����������2,�א���,����ون������3ون�א�*��د�
*��د�
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��מ��*�دמ�אد#�
و�������������١٩٩٨#�����3�١٦٨מ����+5ن� ذא���ن�א

 �=�א�����6)�����/�����א?��وאل���(�;ص��ص�	������(���ون��6����������6

�.���+��و�و��7

 مقررا صراحة بأنه

ـبـدون إـخـالل باـسـتفادة اـملـدعي ـمـن احلـكـم الـصـادر بـعـدم 

 " دستورية هذا النص 
�������و����ذא��*�������ن��دא�����א* ذא�������..���������אد#���
و����א

���מ���������و�د������������2'��دون� ;(ل���#
)�د��א�د����ن�א
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����6,�ط����)���2

��������������(����2�����	���0��	
א�د������א�د�و��אد#�
و����،�������,


)�د����'� �=���ن����ن�ط�������������������������#��)��������*�ن��������2)��א

���Eد��,�����*دמ�/وאز�א#
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فإن حكم احملكمة الدستورية العليا رقم .. عالوة علي مجلة ما تقدم : السبب الرابع  

ال ينطبـق متامـا علـي عقـد اإلجيـار السـابق ..  قضائية دسـتورية ٢٣ لسنة ١١

وامـتـداده اـحملـرر لـصـاحل اـملـدعي علـيـه ذـلـك أن املقـصـود بـعـدم الدـسـتورية 

سـلف سـلف (املستأجر األصلي املستأجرين من األشخاص االعتبارية وحيث أن 

ليس شخصا اعتباريا ، وانتقلت حقوقه والتزاماته إيل اخللف ثـم ) املدعي عليه

مبا ال جيوز البتة تطبيق حكـم احملكمـة الدسـتورية متقـدم ) املدعي عليه(إيل 

  من القانون املدني ١٤٦عليه وفقا لصريح نص املادة .. الذكر 

 لتقنني املدني علي أن  من ا١٤٦فقد نصت املادة .. بداية 

�����������������3!���'!+��h!+ذ�&!L��O!�."א�,'!z���O!/.X�<�/�C��8��6و�J�א+.?א��&�L+�4א!z"ذא���
�������������-!�H�O!�.=G�%V!+א�R8�+�3;�א�Pא�אVf�'+��O�.=Xوא���ق��J��1א�+.?א�Vfن��H�،ص���

�,'z+ل�א�א".��R8و��Y��7�LGص��P�3א�Pن�א�	و�،�-X��?�.5�����R"�	ذא���،��,'z+א.�

 من املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن و.. هذا 
إذ كان النزول عن اإليجار هو نقل المسـتأجر جميـع الحقـوق المترتبـة لـه علـي عقـد 

ويعتـبـر فـي الغاـلـب بيـعـا ـمـن المـسـتأجر اإليجـار إـلـي ـشـخص أـخـر يحـل محـلـه فيـهـا ، 

  ، وكـان مشـتري المتجـر بوصـفه متنـازالواردا علي حقه فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة

ٕإلـيـه يـعـد خلـفـا خاصــا لبائـعـه اعتـبـارا ـبـأن المتجــر ، وان ـكـان ـفـي ذاـتـه مجموعــا ـمـن 
ـة  ـا معيـن ـائع ال يخــرج عــن أن يكــون عيـن المــال إال أـنـه بالنســبة إـلـي مجمــوع مــال الـب

 من القانون المدني التـي ١٤٦وليس بجزء شائع في هذا المجموع وكان مفاد المادة 

ة تتصــل بشــيء انتـقـل بـعـد ذـلـك إـلـي خـلـف تقضــي بأـنـه أنـشــأ العـقـد التزاـمـات شخصــي

خاص فإن هذه االلتزامات تنتقل إلي هذا الخلـف فـي الوقـت الـذي ينتقـل فيـه الشـيء 

إذا كاـنـت ـمـن مـسـتلزماته ، وـكـان الخـلـف الـخـاص يعـلـم بـهـا وـقـت انتـقـال الـشـيء إـلـي 

ــف الخـــاص أن يعتبـــر مـــن الغيـــر بالنســـبة  ٕمفادهـــا أنـــه وان كـــان األصـــل فـــي الخـل
 متـى إال أن هـذه الغيريـة تنحسـر عنـهلمترتبة علي عقود أجراهـا سـلفه ، لاللتزامات ا

كان ما رتبه السـلف يعـد مـن مسـتلزمات الشـيء ، فيصـبح فـي هـذه الحالـة فـي حكـم 

الـطـرف ـفـي العـقـد اـلـذي أـجـراه الســلف ، وـكـان االلـتـزام يعتـبـر ـمـن مـسـتلزمات الشــيء 

ن استعمال الشيء أو يغـل الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد م
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وكـان القـانون قـد اعتبـر الحقـوق وااللتزامـات اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، 

، ـفـإن المتـنـازل ـلـه عــن الناشــئة عــن عـقـود اإليجــار ـمـن مســتلزمات الشــيء الـمـؤجر

اإليجار يعتبـر خلفـا خاصـا للمـؤجر مـن البـاطن أي المسـتأجر السـابق فينصـرف إليـه 

اطن ألنـه عقـد أبـرم فـي شـأن مـا اسـتخلف فيـه وهـو حـق المـؤجر أثر اإليجار من الب

متـي كـان اإليـجـار ثابـت الـتـاريخ وسـابقا عـلـي التنـازل وـكـان المتنـازل إلـيـه عالمـا ـبـه 

 أنفـة اإلشـارة ، لمـا كـان ذلـك وكـان ١٤٦وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة 

المسـتندات المتبادلـة الواقع في الدعوى أخـذ مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه ومـن 

بملف الطعن أن المسـتأجر السـابق للمقهـى محـل النـزاع نـزل عـن حقـه فـي االنتفـاع 

بــالعين المــؤجرة إلــي الطــاعنين وباعهــا بمقوماتهــا الماديــة والمعنويــة بموجــب عقــد 

 ، وأن هـذا المسـتأجر السـابق كـان قـد أجـر جـزءا مـن ١٩٦٤موثق مؤرخ أول مـايو 

 فبرايـر ١٤عون عليه الثاني بمقتضي عقد ثابـت التـاريخ فـي العين المؤجرة إليه للمط

 ، وكـان علـم الطـاعنين بحصـول التـأجير مـن البـاطن ثابـت ثبوتـا يقينيـا ١٩٦٠سنة 

في حقهم ، فإن التأجير من الباطن ينفذ في حقهم ، لما كان ما تقدم وكان ال مسـاغ 

ـد انقضــى ـد اإليجــار المـبـرم مــع المســتأجر الســابق ـق  ، وأن المطعــون للـقـول ـبـأن عـق

 ـمـن يولـيـو ٢عليـهـا األوـلـي مالـكـة العـقـار الـمـؤجر ـقـد أبرـمـت عـقـد إيـجـار أـخـر ـمـؤرخ 

 ـمـع الـطـاعنين ، وأن ذـلـك يـسـتلزم حتـمـا انقضــاء عـقـد المطـعـون علـيـه الـثـاني ١٩٦٤

باعتبـاره مسـتأجرا مـن بـاطن المسـتأجر السـابق الـذي انتهـي عقـده ، ألن ذلـك القـول 

 العين المؤجرة إلـي مشـترى ال يسـري فـي حقـه اإليجـار إنما يصدق علي انتقال ملكية

من الباطن باإلضافة إلي أن صدور عقد اإليجار مـن المالكـة السـابقة إلـي الطـاعنين 

ـي  ـه عـل ـأثير ـل ـم بــين المســتأجر الســابق وبيــنهم وال ـت ـذي ـت ـازل اـل ـيس إال إقــرارا للتـن ـل

 .التأجير من الباطن 

 )٢٧٧ ق ١٦١٠ ص ٢ ع ٢٨ س ٢/١١/١٩٧٧ جلسة ٤٣ لسنة ٧٥٩الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

��א$�د<����=X"�ن�א$&"'�)�'��"!-��������١٤٦�"�����א+����������و�8��6!��J�!א+.?א��&!�L+�4א!z"ذא���
�>�z��O/.X',�א".�L��O&�ذ+!��h+!'���!�3�!�ص�،���������������/�Cوא��!�ق������J�!�1א�+.?א�V!fن��!H

���3�Pא�אVf�'+��O�.=X��������������?�.!5���!��R!"�	ذא���,'!z+א�-�H�O�.=G�%V+א�R8�+ن������א�!	و�-X
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����������������-!�+��,'!z+ل�א�א".�!�R!8و��!Y��7!�LGص��!P�3א�Pא�"������������;�O!�0ن�א�!	د��1"!-�و�ن��!*���!�
���+=�5>�+�+.?א���Jא$��X>�)�'�)��د��S(אf��LG�-"4����O!�8�-*�!N.^����א+�]�א�3�PאP�ص���

����	�ن�)�$����+./!(�Zא+5!����و	�"!�Rא�+.?א�!����������Jن��1Vfא+�]5g=X�<G(�)=-����א+z(א,�،���
�C >�)!��א+�?�.!5���!��&!�L��Jא+z!',�وBX�'!f!�ن�	!��h+Vذא�	�"!�-!+�<!�EB��R	�L!�د��������������א+=

����������������>)!C�����(�&�א+.��F�4و��ذא�	�"�h�X�Rא�+.?א��G)6����&d�J>�א�".*�ع���+z',�و�O�Xא+
�-��.��²Lא���ق�)�

 )١/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٨٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
�,�������������������א�د�������ن�א,��ون��E�١٤٦د��7ص�א��د�������'(;
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�����������������������������
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,ل� �'�����65ن������6,�د����������������و��3א

�����.א

 )٢١/١٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٦٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�����t�I�+وא�<���7א+��"�"f�*$א�<������K.א+=!?אع����������و��J�!L8ن�)�!'��و9אق�ووא���>��"*>�א+�
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����F�9b$א�F��٢٠/�7א$&����E(�O�$�د<��وאP�ص���P−/−/−��،�−/−/−א����9א��0
�.�١٩٨١+5=>�8���١٣٦�"�ن�

 هذا وملا كان املستأجر األصلي هو شخص طبيعي وليس اعتباري 

�����אد#�
و������3מ��������מ�א�'��=���ط�ق�� �٢٣#�����١١و�و�א?���אذ7����B��	3�

)���(د#
و�����#�'� ���+��ق���ن�#�)'���������)�א�ذא�א��,
و������U..�و����Oن�א�د�����'�3د�


زא����,و3'�وא���������'��ل�����2
�2و�א?���א/��زמ��*�دמ�#����ن���ذא�����..�
'�و�#
ز��

����'�������מ������א���د����و
���ون�/�����אد����.א��و���زא�מ�א+������א�د�������;�)�������..�א

����,�,�,����ون�و�..�������'������د����و��=�
*��دو��ن�
���ون��/���د�
*���ض�����3و���و����د�7


دא����א���������/د���*'���ض�אد�و��א..����ز
'�وא�
)��'��*�ن�א.�

أنه وفقا لقاعدة عدم رجعيـة القـوانني وأحكـام احملكمـة الدسـتورية : السبب اخلامس 

فإنه ال جيوز املساس باملراكز .. العليا بعدم دستورية القوانني أو بعض نصوصها 

القانونية التي استقرت واحلقوق املكتسبة قبل صدور القـانون اجلديـد أو حكـم 

لي مر الزمن ناجتة عن تصرف قانوني صحيح عدم الدستورية والتي تشكلت ع

السند وقت إبرامـه ، ومـن ثـم وحيـث اكتسـب املـدعي عليـه حقـا علـي عـني 

التداعي واستقر مركزه القانوني عليها فال جيوز املساس بـذلك مبوجـب حكـم 

 .احملكمة الدستورية الذي تتشدق به الشركة املدعية 

 بشـأن إجيـار ١٩٨١ لسنة ١٣٦ القانون  من٢٠إيل أن املادة .. جتدر اإلشارة بداية 

 تنص علي أن .. والتي جيدر تطبيقها علي النزاع املاثل دون غريها .. األماكن 
يحق لمالك عند قيام المستأجر في الحـاالت التـي يجـوز لـه فيهـا بيـع المتجـر أو المصـنع  

 الحصـول علـي أو التنازل عن حـق االنتفـاع بالوحـدة السـكنية أو المـؤجرة لغيـر أغـراض السـكني

 .من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب األحوال بعد خصم قيمة المنقوالت التي بالعين% ٥٠

وعلي المستأجر قبل إبرام االتفاق إعالن المالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكـون  

ـثمن مخصــوما مـنـه نســبة أل ـه ـفـي ذـلـك وأودع اـل % ٥٠للماـلـك الحــق ـفـي الشــراء إذا أـبـدي رغبـت

شار إليها بخزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقـد الم

 .اإليجار وتسليم العين وذلك خالل شهر من تاريخ اإلعالن 

 وبانقضاء ذلك األجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي  
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 . إليها المشار% ٥٠للمالك مباشرة نسبة أل 

 وكان بيع حق االنتفاع أو تنازل املستأجر السابق .. ملا كان ذلك 

 وموافقة الشركة املدعية عليه قد مت وفقا للنص املار ذكره فهو األمر 
�א�,	����*�دמ������١٩٨١#����������١٣٦ن�א,���ون������١٨/١אذ�E��7د��دמ�א�ط���ق�א���د��������� 

���2

��Tמ�א=�
�دאد�א�������٢٩و=�א��د����..�د#
و�����
و���ون���������..�,���و���*,�د�אH�/�����������א

�ق�א=�
)�ع��و�
��زل���'���������������'������

5/��א#���ق������..�و���א�#�
���زل�(
,��ض�א�)�א

��2

,�	��א+����א�د��������6�وא�,�<����6'�،�و�ذ.�

  وهو ما يؤكد استقرار املركز القانوني للمدعي عليه

 ذلك أن املقررواكتسابه حق علي العني ال جيوز املساس به 

 وقاعدة احلقوق املكتسبة واألثر الرجعي ما هي إال انعكاس

ط���ق�א,���ون������65/*������ن����������� ����
�*������دמ�/�وאز��/*����א,�وא��ن����Gن�א�


��و/د���و��������3و/�Aא,وא��ن�א#��,��،�وא?�ل��ن�=���7��#א,���ون�����,وق�א��س�א

����3ل���دو��0،�و��ذא��������������������� =��ن���ن��)�ذ�0وא*��ل���'�،�و�=��ط��ق��������������������
���אو��B��3א�

����#�)���������	��
#�������������)���T����دמ�#���ن�א,��ون�����א���,�وق�אو������ذ�>�	���ن�א

��אو��B�3א��	���و/*ل�������5�������2ن���ن� ����2B�Rو�	������2���ون�����������������������
�
��
א

����������
���א,�وא��ن�و�� ������Bوאط���و����,�,وق�א����,6��
#����Aא��س�����ق�א�����

���������������������=���O)6�����*/���6ون����,��6,��د���دמ��/*���א,وא��ن�،�W�����'�3د���ون��

����#(�
2מ�،�وא,����ون�א����U����א,����ون�א?���������א�/*�����،�و���� ذ����ص�א,����ون�����א

,��ون�#��ق�.�

 فإن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه .. ومما تقدم 

ع الشــرعي اـلـذي يجـعـل للشــخص االختصــاص بمنفـعـة الوضــ
 .مادية أو معنوية 

وقد أجته الفقهـاء حـول مسـألة تعريـف احلـق املكتسـب أو املركـز القـانوني إيل 

 :اجتاهني هما 

 االجتاه األول 

�,�I�+م�א�B6��;��5.B$�3א���אG)L.+د�&���Lد���Sم�و&(�'+���fذ�
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�-��*+�	Planiol�&�EL+وא�Ripert.� 

 ا االجتاه الثاني أم

�����������!5.B$�3א�!��א!G)LXول��6�&�H�..2!'��ن�����������ز�+���!����%V!+4"!-�א�!��א��<!H)LH
�-�6������-��5G5-���5,��و��.�

  يف القانون بأنه ميكن تعريف احلق املكتسب.. ومن هنا 


�א	��ص���א������	����و��������ن�א	������א	�����ل�������و


�ون��
�$�و�#�א"�!�א�� ذא"����א	����.�א	و

 واملراكز القانونية نوعان 

  األول

 ����<��!>����������..�א$(א	?�א+��"�"�>�א+=���E��Y��א$(א	?�א+��"�"�!>�א2�$!�)�>��و�א+.=��(���KGو
�<E�"0وא�F"+��א�	م��"�"'�)�(א,�8S?��&د���	ن�א$(א�EIو�ن��.�

  أما النوع الثاني

)��Y!!��א$(א����!!�KG�،�<!!G(دH�<!!��>�+&�+!!>�)�!!'��وf!!'��(א	!!?�8�"�"!!/�z+א�<!!�	!!?�א+��"�"
�'/�z+א��YL���.�

 واخلالصة 
أن الحق المكتسب يرتكز علي مبادئ العدالة واستقرار المراكز 

 القانونية التي نشأت وفقا لألسباب القانونية  

 ملا كان ذلك 

 وكان املستقر عليه يف العديد من فتاوى جملس الدولة أن 
 �����,�������G'����ون�����������א,�א��אHدא��7אذ�7�ود���
���د��������
��و����زא���3و����ذא

��A�#�������ن�א�..���^�+����Aא+5ن��ق���
#����Aא���ز�א,���و���א��و������UدBذ�

,��ون���(�.�ن��ذא�א,�א��،�و�ل� ;(ل��2ذא�א���ز��,�א��=�ق��*د����א��;�

 )١٧/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٣٠ لسنة ١٧٨١الطعن رقم (

 بأن كما قضي كذلك 
األصل عدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي 
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تمت وتكاملت إال بقانون ، عدم رجعية القرارات اإلدارية ، لزوم 

 .عدم سريانها بأثر رجعي حتى ولو نص فيها علي هذا األثر 

 )٢٣/٦/١٩٨٤ع جلسة . ق٢٢ لسنة ٧٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

��<������K.�7و��f�*$א+��א�����������<!=fو�و9אق�א+!&)�:�א+(א�J�!L8ن�)�'�وא���>��"*>�א+�"�"��
������-!�8!&��)��אP/!�7א$!&���O–א�)S4.!5$א+!5������G).4	&��ن�א+��k2א+��"�"'�+�3�5א$&�(�'(

وV!fא�א+��k!2א+�!�"�"'������..���%��=!!��V���G!(��W!��وא6!&�و�L�!Nن�)!�م�����������������١٩٤٩אN.�(��=�V)�م����
�������EYX��?�.5��<H�Bو��-X�8��6-�وא+.?א��O��B��..&8�����3�5+א����O�."א�)�O�&$�7א/Pא�(��'!+�

א+!!��..��א+z!!(	>�א$&)�!!>�–��!!�Oو���9	!!>�–א$!!&)'�)��!!-�`�א�H!!>�و29!!�,��(��*!!-�אP!!�ص�
����������<!�t���U+�!���'!�(�<!�H�1א$�אVf�[�"�R�/d)��������������1&!�BX��!��'8�!��k!���!Y(�E§�;�W�!�X

����������*�!N�Z�!��$א��!g=+א+.&א)'�و)�'�א�F(�'�(ل��/g�+�-����W�!�X��<!E!����8)�א$&)'�)�
�J�"�א�א�Vf�"�h����")D	و�.��

 وقد حترر فيما بني الشركة املدعية وبني املدعي عليه  عقد مؤرخ يف  .. هذا 

�D�E��� -/-/-��3מ�������������*�������אد#��
و����א��٢٣#��������3�7��١١ل����دو������מ�א 
��א����..�د#
و��������6�5ن�;�#����وאמ���������T���	��<�3د�א�
#����A..��ن�א��د������'����..�و�ذ

�,��'��(��+�و���و��3و������������W�=�(�������������<�7_��ذא���#
�دא��������Tل�א,���ون�א������ن�א�

)��D�E��'���د��א*,د�א ����+Hو�א����2�و����א?;�ص���ن����)�..�−/−/−אذ�7�����א�د����

�١٩٨١#�����١٣٦ن�א,��ون�T���٢٠ل�א��د��..��ذא�א,��ون�.��

 املشروع سندهوملا كان املدعي عليه قد تلقي احلق .. هذا 

 واستقر مركزه القانوني بعدما انفق ما يقرب من عشرة مليون جنيه

 للحصول علي هذا احلق ) حىت اآلن(

H!���!�ز��!4%�6!�ل��!��א60!�אل�א$5!�س�¡�!-�א$B.5!��،��و�`(	!?�1א+�!!�"�"'�����������
���������������R!5�+�7Y8�!�6�7وYX�H)/X4ن���F=�9א$�א��LCو�F"א+��א�;�<�D+אن�א&�H�eא$5.�(�و���

��ع������I+,�وא�א����������������9..�;��������4א�+�)�.!Nو)!&م�א��O!�P���-!�	�k!E.¼د�)�!'�א�!LG�����fو
��������Gد�وא8./!��!�(�E.Sא+����א�'�(����N�)#bG�����fو�J���L.+م�����..�;�א&!�X��!��<!���%دb!و�
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��7و�5!!�س��!!�$(א	?����!!5Sل��!!���-!!�H�<!!=fא+(א��!!fد)�א�;�<!!��ن��!!���و9دX!!-�א+)!!z	>�א$&(
�!>��!��f&=!N������������������א+��"�"�>�א5$.�(<���"�"�8�J�H)!/X)�!�د�و��!S�`�<�!5.B$ق�א�!�g�+��2(LXو

�����������������h!+ل��!��ذ�!=G�7!B6و���kG)!zX�%4!���!Y=��O����;�א+��"�ن�وYX4z"�R8��و����ز�א+=g/+א
8��م�א+&)�:�א+(אf=>�)�'��]���>)G&S�&=N��²H)+..�א+5=&��&	bG�����fو�،�&L���E�H�

ملسـتقر عليهـا أنـه ال جيـوز للشـخص أن أنه من القواعد األصـولية ا: السبب السادس 

يستفيد أو جيني ربح من خطئه ، كما ال جيوز التمسـك بـالبطالن ممـن تسـبب 

فيه وسبق له التنـازل عنـه صـراحة، وهـو مـا يؤكـد أن انعقـاد حـوالتي احلـق 

والدين فيما بني املدعي عليه والشركة املدعية واملستأجر السـابق ومبـوافقتهم 

موال طائلة لقاء ذلك قبل صدور حكم الدستورية بـأكثر مجيعا وحتصلهم علي أ

من مخس أعوام يؤكد يقينا عدم أحقية الشركة يف االستفادة من تصرف خاطئ 

ارتكبته بيدها ووافقت عليه بإرادتها وحتصلت علـي مقابـل ) بفرض صحة ذلك(

 .مادي طائل لقاء إبرامه 

  من قانون املرافعات علي أن ٢١فقد نصت املادة 

����-.g�/$ن��K�+ع�א)Cن��������K�+א�h5E.Gز��ن��.�

�����������������	
��ز�א������������ن����א���א����و

�Y��א+��Kن���+=��م�א+L�م�H���L.G��+א�J��א�א�&(��E�H�-�	�h+وذ�،.�

  علي أن ٢٢وأيضا نصت املادة 

��������=E!!2א6>��و�)!��-.g�!/$ع�)!!C��!��-!=(ن��ذא�"!!?ل��K�!+ول�א?!G��H�h!+א���وذ&!!(��!E
�Y��א+��Kن���+=��م�א+L�م�H���L.G��+א�J��א�.�

  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 
إذا كان اإلجراء باطال وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره اإلجـراء  

 .الذي توفرت عناصره 

 .ٕواذا كان اإلجراء باطال في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل  

 يترتب علي بطالن اإلجـراء بطـالن اإلجـراءات السـابقة عليـه أو اإلجـراءات الالحقـة إذا وال 

 .لم تكن مبنية عليه 
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  من ذات القانون علي أن ١١٤فقد نصت املادة .. وكذلك 

 �������������!�(��(�°C�=+�9א�I����3��B.+ن��و9אق�א�Kو���Y"�(و:�و���3א+&)gن���K�
�!!-�;���;�א�)!!�ن��و�;���!!�ن�א�EB!!>��و�;�+���!!�L$�9א�!!I¡ول�?!!G�،�<!!5�@א�¤G9�!!X�

�-(�H&��>)	Vאع��&Gא@�5>��و���.�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن.. هذا 
 وعلي مـا أفصـحت عنـه المـذكرة – من قانون المرافعات ٢١مفاد الفقرة الثانية من المادة  

 ، ويسـتوي أن يكـون مـن تسـبب  به من تسبب فيـهأن البطالن ال يجوز أن يتمسك –اإليضاحية 

في البطالن هو الخصم نفسه أو شخص أخر باسـمه كمـا أنـه ال يشـترط أن يكـون قـد صـدر مـن 

الخصم غش أو خطأ ، بل يكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطالن إلي الخصم أو مـن يعمـل 

 صــحيفة افتتــاح الــدعوى باســمه ، وكــان البــين مــن األوراق أن المطعــون ضــدهما أوضــحا فــي

االبتدائية المرفوعة  منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعـادة اإلعـالن الخـاص بهـذه الـدعوى 

ولما وجهت الهيئة إليهما اإلعالن بصحيفة االسـتئناف علـي .......... أنهما يقيمان في الشارع 

أن مـحـل إقامتهـمـا ـكـائن هـذا العـنـوان أثـبـت المحضـر المكـلـف بإجراـئـه أنهـمـا غيـر مقيـمـين ـبـه بـل 

فوجهت إليهما اإلعالن بتلك الصحيفة في هذا العنوان األخير ، لكن المحضـر أثبـت ............ 

فيه أنه لم يستدل عليهما وال يوجد لهما أي موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضـابط 

ـات المحضــر الشــركة المخــتص للتحــري عــن محــل إقامــة المطعــون ضــدهما فأخطرهــا بــذات  بياـن

الواردة في اإلعالن المشار إليهما ، مما أدي إلي إعالنها المطعون ضدهما بصـحيفة االسـتئناف 

 فـي مواجهـة النيابـة العامـة يـوم – ١٩٧١ مـن أغسـطس سـنة ٥ المودعة قلم الكتـاب بتـاريخ –

 ، ـفـدفع المطـعـون ضــدهما باعتـبـار االســتئناف ـكـأن ـلـم يـكـن لـعـدم ١٩٧١ ـمـن ـسـبتمبر ســنة ٣٠

إعالنهما بصحيفته إعالنا صحيحا خالل ثالثـة اشـهر مـن تـاريخ إيـداعهما قلـم الكتـاب ، بمقولـة 

أن محل إقامتهما البساتين لتصدر األثاث التي تلتزم الهيئة بإعالنهمـا فيـه بتلـك الصـحيفة ، لمـا 

ن كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول ذلك الدفع واعتبار االسـتئناف كـأن لـم يكـ

 بغيـر الـرد علـي دفـاع الهيئـة تأسيسا علـي بطـالن إعـالن المطعـون ضـدهما فـي مواجهـة النيابـة

الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة االستئنافية بعدم أحقيتهـا فـي التمسـك بهـذا الـبطالن بـالتطبيق 

 لرأي  من قانون المرافعات حالة أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه ا٢١للفقرة الثانية من المادة 

  .في االستئناف فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

238 

 )٣١/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٥ لسنة ٨٤٢الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
يـكــون اإلـجــراء ـبــاطال إذا ـنــص "  عـلــي أن ٢٠اـلــنص ـفــي ـقــانون المرافـعــات ـفــي الـمــادة  

إلـجـراء وال يحـكـم الـقـانون صــراحة عـلـي بطالـنـه أو إذا ـشـابه عـيـب ـلـم يتحـقـق بـسـببه الغاـيـة ـمـن ا

يحـوز "  علـي أنـه ٢٣وفـي المـادة " بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجـراء 

تصحيح اإلجـراء الباطـل ولـو بعـد التمسـك بـالبطالن علـي أن يـتم ذلـك فـي الميعـاد المقـرر قانونـا 

ة ميـعـادا مناـسـبا التخـاذ اإلـجـراء ، ـفـإذا ـلـم يـكـن لإلـجـراء ميـعـاد مقـرر ـفـي الـقـانون ـحـددت المحكـمـ

وـمــا ورد ـفــي ـســائر نصـــوص الـقــانون " لتصـــحيحه وال يعـتــد ـبــاإلجراء إال ـمــن ـتــاريخ تصـــحيحه 

 فـكـل ١١٤ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢١المرافـعـات متـسـقا ـمـع ـهـذين النصــين أو تطبيـقـا لـهـا ومنـهـا الـمـواد 

ذلك يدل علي حرص المشرع علي اإلقالل من دواعي البطالن بتغليـب موجبـات صـحة اإلجـراءات 

كتمالهـا علـي أسـباب بطـالن اإلجـراءات أو قصـورها متـى تكـون فـي خدمـة الحـق وليسـت سـببا وا

ــم يشـــترط  ــي عوضـــا عـــن اســـتبداله ، وـل ــذلك ســـمح المشـــرع باســـتكمال العمـــل اإلجراـئ ــده وـل لفـق

ٕلالستكمال أن يتم بالوسيلة التـي اتخـذ بهـا العمـل المعيـب وانمـا أجـاز أن يـتم بـأي وسـيلة تحقـق 
 كما جري قضاء هذه المحكمة علـي ١١٤لن إليه يصحح بطالن تكليفه مادة الغاية فحضور المع

أنـه يجـوز إدخـال ذي الصـفة الـذي كـان اختصـامه ابتـداء بمجـرد إعالنـه دون إيـداع الصــحيفة ، 

وأن حضوره يغني عن اختصامه وأن تقـدم محـامي الطـاعن بطلـب إلـي قلـم الكتـاب يتضـمن بيـان 

 ضــده يكمــل اـلـنقص اـلـوارد ـفـي صــحيفة الطـعـن مـتـي ـتـم اســم الشــارع اـلـذي يـقـيم فـيـه المطـعـون

 .اإلعالن علي أساسه 

 )٩/٦/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ١٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�����������7!89�<�I�+א�;����L+א�<G9�.N&+א�<EB��+5!=>��١١و)�'�א+*(ض�א@&+'��4ن��7B6א
٢٣��������'LS9�)#4��1V�*=Xز����<G9�.Nق�د�)�������-��(��)��(א6>�;�א���7Bو���f��L+�1)B="&م�א+=
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�.X=�ز+��5��R�����6�%���(��Vf�;א�אP/�ص�

 وذلك بأن وافقت وأقرت بل وباركت التنازل عن اإلجيار 

 وبيع حق االنتفاع موافقتها علي حوالتي احلق والدين

 )املدخل(يه واملستأجر السابق اللتني متتا فيما بني املدعي عل

 بل وتقاضت ماليني اجلنيهات لقاء هذه املوافقة وذلك اإلقرار 
������'�
*�ن�����,���Aن�وא�د�و#�*ون���מ��������ز��
5/��א?�#����Wמ�א#
��א��א

������2�0��/B

دא���وא#*�ن�א�..����<
	����ن�ذ>�،��ل�وא?����6ن�ذ
�W����'�Gמ��..����2מ�

��(

5/��א?������2ذ�0א*��ن�وא�
����'���ن�#�دאد��/�
���2א+��2�������������6و���دמ�א�#��ع�א


��زل�'�..�?����6ن��+��ن���מ�#��,�����א���
;ذ��6�� /�א.�
��2מ����= .�

 ومل تنتهج نهج رافع الدعوى بعدم الدستورية

 دستورية .  ق ٢٣ لسنة ١١رقم 

�������������!Y�+���YE��!5Xو�F!L+و���!�,�א��&�L+א�,�Y"����KXو������..�������l!BL+א�'!�(�O!��..ن������!EH
����������E�H�R���G�6א+>���6ود�<u�9و�ن��زل�)��א���ع�وא+.=���6א�".*�k���)����Y�))ض��(

6.!!��وאV!!f�'!!�(�R!!�Hא�א+./!!(����Z)�..�א$!!&�O(�!!�Fא$!!&)'�)��!!-�وאS4.!!5$(�א+5!!�������
�����-.���Oو���'�(�R�/d���U+��1V!f�[!�"�<�tא$�א�H!>�وذ+!�������������h..�وא��RIX9-�و�)z��J)8و(

��<��!!6�O!!(�J9)�!!&�+/!!�´�א$!!&)'�)��!!-����..�و���h+V!!��3!!.BX..�א+(2!!�,�و�8!!(א�9א$)!!zو(
�-�)�!'�א�C!�9<��+!'��"!-�א�.!&אدא�+�L!&�אS4.!5$(�א+5!��������������������H�R�)6�..���>د�!E�+��!�H٢٠و���!��

��.�١٩٨١+5=>�١٣٦א+��"�ن�
 )فرضا جدال (فإذا كان هذا التصرف معيبا أو مشوبا بعدم الدستورية 

����+
�#�>����75و/�'�������������,د���3
'�א���א�د�����ووא�,����'�و
��ز���#�,����ن�א


����،�و�و������)�������������������2..��ط(ن��و��دמ�د#
و������������ن��ذא�א��
��������2א�
)*��و

�����2
,��دמ�����������אد#��
و����#���دא�و�����ز��و��������א	�����א��ذ�7א
;ذ
��'��دא����א


/..�אذ����+����א�د����א=��=��/وز��
��מ�و���.�ج��2ذא�א

  السيما وقد رفعت عنه احملكمة الدستورية احلجية العينية

 وجعلت املستفيد منه فقط رافع الدعوى بعدم الدستورية

��h+ذ�[���<��j��(��I*H�Y.*+��+���"�ن�و+�D���R..�����و�ن�X&)'�א+)z	>�א$&(
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��������YXذא�<G9�.N&+א�<EB���!>�;�א�N!.*�د<��!�����IG��'YH��BX!�ن�9א����..�����7Bא+/�د����9א

و�"�!  ���X�&!!�H=�ز+!!��!!5��-!!=(�R��G���7!!B6�..!!(��9!!��6!!��،�و�*!!(ض��8!!(א6�19!!���!!���


א�א��%�زل���)'�א&%�$�#*�+��"�.��

 وهو األمر 
�����������'����د������2�ذא�=��*دو��ن���ون�
*�	����د���و��3و��������
אذ�7�/*ل�


دא���������ق��������*�ن���ل�א���'��(
���ز
'�وא����������A�
*د�7وذ�>��ط
*�ض�وא'�د�.��ذא�א

��6���.��ض�אد�و��א

أنه وفقا للتكييف القانوني الصحيح للتصـرفات التـي مجعـت فيمـا : السبب السابع 

خلـف املسـتأجر (وبني اخلصم املـدخل ) مالكة عني التداعي(بني الشركة املدعية 

املتنـازل لصـاحله (وبني املدعي عليـه ) األصلي ومن له حق االنتفاع بهذه العني

وهـو مـا يعتـرب عقـد حوالـه ثالثـي ) .. واحملال إليه حـق االنتفـاع وديـن مقابلـه

األطراف وعقد بيع حلق االنتفـاع يرتـب أثـاره بقـوة القـانون مـن وقـت إبرامـه 

 .وموافقة أطرافه الثالثة عليه وتوقيعهم مبا يفيد اإلقرار والرضاء واملوافقة

 نقضا أن فاملستقر عليه .. بادي ذي بدء 

ــوق   ــع الحـق ــزول عـــن اإليجـــار هـــو نـقــل المســـتأجر جمـي الـن

  ، يحل محله فيهاالمرتبة له علي عقد اإليجار إلي شخص أخر 

ــب  ــر فـــي الغاـل ــي حقـــه فـــي بيعـــا مـــن المســـتأجرويعتـب  واردا عـل
االنتفاع بـالعين المـؤجرة ، وكـان مشـتري المتجـر بوصـفه متنـازال 

 .إليه يعد خلفا خاصا لبائعة 
 )٢/١١/١٩٧٧ ق جلسة٤٣ لسنة ٧٥٩رقم الطعن (
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 ووفقا هلذا احلكم الصريح فإن صحيح وصف التصرف القانوني 

 الذي مجع مالك العني واملستأجر األصلي ، 

  واملتنازل إليه هو أن يكون بيعا واردا علي حق االنتفاع


س��ذא��������� ��..��������
�ل�����
������وא�����ق�ود
ن��

زل���
ن�א�������ل(��
�د�و)�א����
�!�א� د���(א����"�
ل�#���)�א���

���$�ن������)�..�א���ل�'�
��(��وא�&%�א���
�%�א��"���(و�ذ+�א*و(

�%
�א,-��א,�.
�'�������

 األثر األول ����
�=������א.���������2ن�א*,���د�+�����*����� ����
�ن�א,�����د��א?����و���א


*�3د�ن��(��/وز��,	'�و=�
*د�'�و=�א���ل����'�����Hאد���������������א


��زאמ����'�و
�)���ذ�����ود�0و�#��
ز��
'����א��)���د��،�و�/����Aא=

����
)ق�����#ن�א
��ط��,��

 علي أن من التقنني املدني  ٧١٤نصت املادة فقد .. بداية 
أو لألسـباب العقد شـريعة المتعاقـدين ، فـال يجـوز نقضـه وال تعديلـه إال باتفـاق الطـرفين ،  

 .التي يقررها القانون 

  علي أن ١٤٨كما نصت املادة 
 .فيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية يجب تن -١

ولكـــن يتنـــازل أيضـــا مـــا هـــو مـــن وال يقتصـــر العقـــد علـــي إلـــزام المتعاقـــد بمـــا ورد فيـــه ،  -٢

 .مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام 

  علي أن ١٥٠/١وكذا نصت املادة 

���&!!�L+9<�א�!�(�R!"�	ذא���������'!!�(��f[!5*X��!G)���!!(��!Y=(�Zא)!¥ز�א��!!���!H�<g!2وא�
��G&8�L.$9אد<�א�.�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 فال يجوز نقضه أو تعديله أن العقد شريعة المتعاقدين المقرر في قضاء محكمة النقض  
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ا عــن طرـيـق تفســيرها إذ ـفـال يجــوز االنحــراف عنهــٕواذا كاـنـت عباراـتـه واضــحة إال باتـفـاق الطــرفين ، 
وذـلــك رعايــة لمـبــدأ ســلطان اإلرادة وتحقيـقــا الـســتقرار يجــب اعتبارهــا تعبيــرا صـــادقا عــن إرادتهمــا 

 .المعامالت

 )٢٢/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٣١٥الطعن رقم (
 )٢٨/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٧٨٠٥الطعن رقم (
 )١٢/٢/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٧ لسنة ١١٩٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـــدين المـقـــرر أن   ال يجــــوز نقضــــه وال تعديـلـــه إال باتـفـــاق الطــــرفين أو العـقـــد شــــريعة المتعاـق

وال يجوز ألحد الطرفين العدول عنه أو االمتنـاع عـن تنفيـذه بـاإلرادة لألسباب التي يقررها القانون 

 .المنفردة 

 )٩/٥/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٨ لسنة ٥٢٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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ــة ـمــا تـقــدم .. بالـتــالي و  ـفــإن هـــذين العـقــدين .. وـمــن جمـل

يكوـنـوا فيـمـا بـيـنهم جميـعـا .. ومعهـمـا اإليصــالين المشــار إليهـمـا 

بمـــا .. وصـــحيح ونافـــذ بـــين ثالثـــتهم .. عقـــد ثالثـــي األطـــراف 
والـقـول بغـيـر . .يـسـتوجب االلـتـزام ـبـه وببـنـوده دونـمـا ثـمـة إـخـالل 

 .ذلك يعد مخالفة للقانون 
 األثر الثاني     

��������ن(�����'����
�������א���?و�אق�א�������ذ��������Hد�ن�وא���,*)�א

�Gن�����Uو�)'���'��,د��������ق���������..���و�وא���������2מ��,د�����


�زמ����������������..�א�
)�ع�����B���و�ن����מ�;���Bص�و������6,�د�א������ن�א


��7#وא.���)#�'��������+�
*�ض��و��وא#�ط��אR���������	��ن��دמ�א

�'��ق�אذ�7_ل� �.���א
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  من القانون املدني علي أنه ٤١٨فقد نصت املادة .. بداءة 
ًالبيع عقد يلتزم بـه البـائع أن ينقـل للمشـتري ملكيـة شـيء أو حقـا ماليـا أخـر فـي مقابـل ثمـن  ً

 .نقدي

  علي أن ٤٢٨وكذا نصت املادة 
 المبيع إلي المشتري ، وأن يكـف عـن أي يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق 

 عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيال أو عسيرا

  بأن ٤٣٩ وأيضا جاء نص املادة

��EIGא+���kt)&م�א+.L(ض�+��zE%�;�א�".*�ع���$���k	�-��و���N�-ILא,�	�ن�����������������
���f�-�LH��،�%�!zو�����BG�¿=S��OLHن�+-�و�R8א+����6�k)�'�א$��º�k.¸��!-�)�!'�א$������

و�BGن�א+���?���kt����EI+�ن�و+��	�ن�אL��-�6�R�#�&8�¿=S0&�א+��!��kذא�	!�ن�V!fא�א�!����������
�-5*"�kt��+א����-��.8&��ل��+

  علي أن ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون ٢٠كما نصت املادة 
يحق لمالك عند قيام المستأجر في الحـاالت التـي يجـوز لـه فيهـا بيـع المتجـر أو المصـنع  

ل عن حـق االنتفـاع بالوحـدة السـكنية أو المـؤجرة لغيـر أغـراض السـكني الحصـول علـي أو التناز

 .من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب األحوال بعد خصم قيمة المنقوالت التي بالعين% ٥٠

وعلي المستأجر قبل إبرام االتفاق إعالن المالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكـون  

ـثمن مخصــوما مـنـه نســبة ألللماـلـك الحــق ـفـي الشــرا ـه ـفـي ذـلـك وأودع اـل % ٥٠ء إذا أـبـدي رغبـت

المشار إليها بخزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقـد 

 .اإليجار وتسليم العين وذلك خالل شهر من تاريخ اإلعالن 

 مع التـزام المشـتري بـأن يـؤدي وبانقضاء ذلك األجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك 

 .المشار إليها % ٥٠للمالك مباشرة نسبة أل 

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
 وعلي ما جـري بـه – من القانون المدني ٤٣٩من أحكام البيع المقررة بالمادة 

 إلزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري فـي االنتفـاع -قضاء هذه المحكمة 

 أو منازعـتـه فـيـه وـهـو إـلـزام أـبـدي يتوـلـد ـعـن عـقـد البـيـع وـلـو ـلـم يشــهر ـبـالمبيع

 أن – خضعت للحراسـة أو لـم تخضـع –ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها 
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 .تتعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة 

)٢١/٥/١٩٩٨ ق جلسة ٦٧ لسنة ١١٥٩٤الطعن رقم (  

)٢١/٥/١٩٩٨ ق جلسة ٦٧ لسنة ٦٦٢الطعن رقم (  

 )٢١/٥/١٩٩٨ ق جلسة ٦٧ لسنة ٥٩٩الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 

���א$�!(��9ن��+!?אم�א+�!�E!I��kt�ن�)!&م�א+.L!(ض�+�zE!�%�;�א�".*!�ع��!�$����kو�������������
������������'!�(�k!=.E�H�)Y!zGد�1و�����!�L"د�א)!m`�k!��-����f+?אم��G�&�b.�+&�)!��)�!&�א+�H�-.(ز�=�

)��-�א+��S0ن����و�%�zE�+(ض�L.Gن���kt��+ض�א)L.+א��(�k=.ن�א��EI.�
 )١٦/١/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٣٢٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��–���&!8	!E��N!��3א�C!�9<��������–و	�ن�א+D���Rوא$�(I8�;�9�EB��,!>�א+!=��²א$!�8(<������������ 
אN.�(�J)�'��ن�א+=?ول�)��א����O�"��f�9אS4.5$(�+8��6�OB!-�א$�z��-!+�<!�X!4ن�)�!&���������������������

�!!���O!!º�)!!�����!!C�'!!+��9�!!+!!��א���א+��;�^!!.LGو�،��!!Y�H�-"��!!��)S4.!!5$א��!!���!!L��
و����H�7#ن������7fא#³��9א$�Vf�'�(�<�Xא�א+����kن�א+��LX��EIG�kt(2!-��و����������������..�"�א�".*�ع��

-���.LX(ض�א+�]�+��zE%�;�א���א+V%�\ل��+

 وحيث أن الشركة املدعية .. هذا 
��د������'�������_ل������������
*��ض�
��������ول��������و/�Aאد�و��א�א��'���ن���ق��)�'�א 


�Iא4ن������6ن��+�����ون�/��'����������'���������,�����Aن������..��������+�ذ�0א�'������
و

����'��/������������7
#*��B��;�#��و�+�ون����;��'��/����'Bن�����)	����..��������'�����ل��
������)�;�

��
5/��א?�#��ق�א=�
)�ع(א��B���ون�/)�א��ون�و����א�
/�وز��א�V�.��'��ن����

 حممل بالتزام) اخلصم املدخل(وهو األمر الذي جيعل هذا البائع 

������������������!6����-��E��\ل��+H�-��(�'(&E�+�[�+א�<KNض��=*5-��و���א)L.+م�א&(��f"�"'�و�8
�..���!!5gHא�V!!f�l��!!��Oن���א�H!!>�א+z!!(	>�א$&)�!!>�)�!!'��Z)!!/XאS4.!!5$(�א�0!!�'����..�+!!

!!��(�'(&!!E�+ع��6!!��א�".*!!�k!!���;�-!!L���Y	א�!!Cوא�U+�!!�$���k!!�-�وא!!5.8��EY��V!!f��!!uא�א+�
�Y��א+��>9�Cא�����ن�..�+5�E2�;�O�&$�7א/Pא�k��<=��I.��>9�	V$א�<	)z+א�OL��
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��.)&م�א+.L(ض

 وهو ما يؤكد يقينا 
بمـا يجـدر معـه .. بأن الدعوى الراهنة أقيمـت بغيـر سـند صـحيح الواقـع وصـريح القـانون  

 .رفضها 

 األثر الثالث     

����א,��و���אذ�7/�����������������'��ن�����	��������א?و����א

����/5
���#������ن�א����د��������'�وא+�������א�د�������و�*������2א


����و���ق��������U..�א#����ق��
���ق�ود���ن���
����'������������ن����وא

א,��ون�،�و��ن��6מ����������2ذ
�ن��,�و��א,���ون������وא/�2�������������������


��ل���.ن�ذ>�א?ط�א��א6(6������=��/وز����ل��ن�א?�وאل�א

  من القانون املدني قد نصت علي أن٣٠٣ذلك أن املادة 

��א+�!�"�ن�������������������!"�h+ل�دون�ذ�ذא�6�����،�)�����C�'+��-�6ل��ºن����tز�+�&א��
��G&$,�א�29�'+��<S�6�7א��א+>�دون�.Xא�+.?אم�،�و�<L��،��و�אX*�ق�א$.L���G&8،��و���

  أن ٣٠٥كما ورد باملادة 
�وא�����ذ�������3ل�א�د�ن��و��3ل�אR��� =� ذא��3��2א�د�ن��و���ن�����2،���������������=�
�ون�א

F���
���ن��)�ذ����3ل�אR����,�ول�א�د�ن��#
زמ��ن���ون��ذא�א,�ول�����6א�.�

  بأن ٣٠٦وأيضا نصت املادة 
يجوز قبل إعالن الحوالة أو قبولهـا أن يتخـذ الـدائن المحـال لـه مـن اإلجـراءات 

 .الذي انتقل إليه ما يحافظ به علي الحق 

  بأن ٣٠٧وصرحت املادة 

 ................ تشمل حوالة الحق ضماناته ،  
  بأن ٣١٠كما قررت املادة 

إذا رجـع المـحـال لـه بالضــمان علـي المحـيـل طبقـا للـمـادتين السـابقتين ـفـال يـلـزم 

المحـيـل إال ـبـرد ـمـا اـسـتولي عليـهـا ـمـع الفواـئـد والمصــروفات ، وـلـو وـجـد اتـفـاق 

 .غير ذلك يقضي ب

 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

247 

   علي أن٣١٥نصت المادة .. وفي شأن حوالة الدين .. هذا 

ـتـتم حواـلـة اـلـدين باتـفـاق ـبـين الـمـدين وـشـخص أـخـر يتحـمـل  

 .عنه الدين 
  قررت ٣١٦ويف نص املادة 

١− ����وא�����ذ������ق�אدאBن� =� ذא���3
�ون�א�=. 

٢− ������������� �'��وא��ل���'��و�א��د�ن�א#���ق����G(ن�א����א�دאBن�،�و���ن��'��/�(�����������و ذא��3מ�א

�وא'�6מ�א�,	��א?/ل�دون��ن���د��א��3Hא��،�א�
����#��و��א�دאBن�������������������*,و=��,��א

���وא��	�� 

  علي أن ٣٢٠وأيضا نصت املادة 
�������������������<�#�
���ن����S��د�ن�
�����ن���ل���'��ن��
�#>��3ل�אدאBن���د�وع�א�

#�د�وع�א���<#�
�وא������2،������/وز�'��ن��
�د���ن��,د�א.�

  فقد تقرر ٣٢١ووفقا للمادة 
يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الـدائن والمحـال عليـه يتقـرر فيـه  -١

 .أن هذا يحل محل المدين السابق في التزامه 

  ٣٢٠ ، ٣١٨وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين  -٢

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام النقض علي أن 

��!!����٣٠٣�،�٣٠٥ن��!!bد%�"!!��א$!!�د!!I8�;�–���FX�EB��,!!>�א+!!=����²–�א$�!!(�9
�����������-!S�6�7א��א+>�دون�.Xو�)�����C�'+��-�6ل��ºن����tא&�+��º�-""�ن�א$&"'�א�א+�

�Y����(و�����G&$א��Y��8ذא�������G&$א�O�8�>VH�"�<+ن�א��א�BXو���،��G&$,�א�29�'+�.�
 )٦/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٣١٦٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
����,�
��ون�����ذ��������ق�א��د�ن���������–����3	�.��������א��,ض���–א�=� ��ق��ن��وא���א

��������'�����ل� ��ول�א��A�
��������،��2��'�)� �F���
���2و��ن��'��ل���'� =��ن�
����3�Fو�א

����ل����'�������ل�3��
��'�و/�����������ق�א����ل�����'������ذא��א�����א �����#�����ل�������ل�א�

��ل��,���ل� �'�دون�א��و�����Aא�)��–�وאذ��7	����/�����–و��
'�و;���U�����'�Bא��
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���وא�ق��و	وع�א�.���ط�Aא

 )١٢/١١/٢٠١٣ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٤٣٦الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 
 أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل – في قضاء محكمة النقض –المقرر 

حق األول الذي في ذمته المحال عليه إلي الثاني وبين المحال له علي تحويل 

 .ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة 

 )١٩/٦/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٣٧١٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�>��"*!!>�א+��!!�ن�)�!!'��و9אق��������� t�!!I�+א�R!!א��D+وא�<!!���7א+��"�"f�!!*$א�<!!����!!��K.و�
����O#�$א+=?אع�א�J�L8ووא�..��!��S��I.G���������������!EY�+��>9�!Cא�����א+5!��G&!�L+!���!�ل�א�����9()!�א

�E����Fא$&)'�)��-�و��FאS4.5$(�א�FL+�'��0א+.&א)'�����������H��Eو��–�O�&!$�7א/Pא�−�،�
�����������<!B+�$א�<	)!z+��9!��א)!�و	!��h+V!�����)��א$&)�!>�+/!�´�א$!&)'�)��!-��������–وא+�L&�א+D�"'�א

�����������<!B+�$א�<	)!z�+�U+�!�$אد�א&!N�F+�/Gل�����..����<!uא������������ن�&!�L"8!&�א��!G6!�א+��6!��،�ود
��EYو�)Cو��EY"�	9��O��B�.�

 حيث أنه مبوجب العقد األول 
�������
5/��א?�#�
�دא��������������–�א;�מ�א�د;ل����–3د����ل�א�,و�3'�����א*��ن����ل�א������

������'���ل���..� ��א�د��������������'�

زא��,��.������)�و�;����2د��ن�א?/��������( �'������א�'���<�وذ

�ق���������..����������ون�/���'���������Vو�3د���0��ون�و����������
�د���
و��و�א*����א��ذ/�

��ذ>��ن������6..�א��1"ع��A
�
��א?���ن�..���ل������
�ق�ود�ن������.و�*د��وא

 ليس هذا فحسب

فقد اكتملت األركان والشروط بموافقـة الشـركة المالكـة لعـين �

وقـد تـم التعبيـر عـن .. علي تلـك الحوالـة التـي تمـت .. التداعي 

      الموافـقــة عـلــي إتـمــام الـحــوالتين ـمــن ـخــالل العـقــد الـمــؤرخ ـهــذه
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لصـــالح ) المدعـيــة حالـيــا( المـحــرر ـمــن الـشــركة المالـكــة -/-/–

 ١٩٤٥امتـداد للعقـد السـابق المحـرر منـذ عـام .. المدعي عليه 

 .للخصم المدخل 
 وحيث مل يقتصر األمر علي موافقة الشركة .. هذا 

 املالكة علي حوالتي احلق والدين 
�ز��������
�V����ذ�0א�وא�,�����������������T������	�,
����ون�(�/�����'�����١,٥٠٠,٠٠٠ل��������2�

��'��/�����B��#�;ق����ل�������������)�و���#
5/��א�#��ل�א��'�ول�א�د�������2وذ>��T����3و


�ن�������+�אBط���2�وא
زא��
'�א�و/ود��و��3א�*,�د�א�,و3'�وא.�

 ومن ثم يتأكد 

��BX!!��وאL8!!>�א�.!!&אد��..�S4.!!5$(�א+5!!�����ن�وאL8!!>��6!!�ل�א$!!&)'�)��!!-��!!�Oא��
�!�O	��6�R!"א+!>������)��١٩٧٧+5!=>������٤٩!��א+�!�"�ن������٢٩و�H��E�+�د<���(8�"�"'�)�د�L+�<G&�א��������9

��������������!`�،�-!�=S�3!+��<t�E!5Tن��!�����!��)!D	���!��O�����<���6ود�R�/d��Gא+)z	>�א$&(
���C(وط�و�8א)&�א$�د<�������KX��S�.5G"�ن����٢٠�د��١٩٨١+5=>�������١٣٦א+������f[ون���..���!fو

����7B6א�EB>�א+&G9�.N>�א+/�د�9;�א+&)�:�89!��������7�K.���YE(ن�ز��&	bG���١١��<=!5+�٢٣�
���א+/�د5�¢�9>�������(�<G9�.Nز)�9�.���7א+5!=&�����..٥/٥/٢٠١٨ق�د��f�..����J�!�S���k!���!*.Gو��

�<��.��56א+=

 حيث أنه علي الفرض اجلديل بأحقية الشركة املذكورة يف مزاعمها 

 دث أو تشري إيل مصري ماليني اجلنيهات التي تقاضتها فهي مل تتح

 فعال من املدعي عليه ؟؟ كما مل تشر إيل مصري املاليني من اجلنيهات

 التي سددها املدعي عليه للمستأجر السابق 

 ) بعلم وموافقة الشركة املذكورة(
��������������5��#�و�*��د����دو������מ�..��#�����/���د��#��
5/�����ن��+���א��א#����ن�..���

�����אد#
و��������ق���
)��ق���������..�
��AWא+������� ;(�B'���ن�א*��ن����������..�א*
��ل��ن�א?�����

����������������������'��
5/��א#���ق�،�وא��د�����#�����،�وא��..�6(��6א?ط�א��3د�
מ���������ن�א+�����א
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������������������������
5/��א#���ق���وא�,���و�	��.�א+�����א�#�و�מ����ن����..�����ن���ل�א?;������ل�א

������ز��د���ن����(�ل�3د�
מ�,�.�;�#����(���ن�/���'�����������..�,��ل��	*��/��������2א?����/������و�����

�>�؟؟�

دא���
و/�Aو�)'���5'��,د������ق�א�
)�ع�)�..�3������ن�א#�����.�

 وبذلك فقد استنهضت هذه احلوالة عقد واتفاق جديد 

 وملزم جلميع أطرافه وعلي األخص الشركة املالكة 

��������!�-�N�&!8!&د��1V!fא$�!�+�Uא+K��t!>�وא"*!��)�!'�)!��O�LG��H�����������������Fن��BGن�א$!&)'�)�
8&�)��-������(א+.&א)'���L.$(ض�א��+���/X�����H)6�-�)�ن��	ع����)�א+���H&!$א�U!��$א�אV!f�OD�

�..������-�=Sن������>)z(6�3.��א³ن��BX�&8�-"��_�6�..�<B+�$א�<	)z+א�'X4X�7#)���!N�����
�.5�����)�و��9אدع�H؟؟��-�)�6��7�.Y��)��;د�א$&('�)�?Xو��Jא+5!=�א�J(אz(����)S4.5$و:�א

�����l�א+V%�א�����Vא+�FL�]אYX��وزG�د<�)�'��&א�1Vf�9א+�BX����k��،�F=5&�א+��+'�وא+=*!
����Y��=.¸�)!��ذ+!��hن�����!�و��Y=���!�9�<!u�'�(�&L��O/g.5G!��؟���..��OS0א�/�ل�)�!N��!E	

�����!!fد��L��_!!=d6!!��و�[!!���J�!!Y��BX!!�ن�א+)!!z	>�א$�+�F!!G���'!!�(�R�!!/d�&!!8�<!!Bא@=
�����6�[����YI�=Xو�..���O80א�'�LH�..د���������������!N��!Y"���!(�Rg!/H��&8�R"�	�<��ذא�	�"56�R=>�א+=

�������������1)t�!5���!(�-!2�L.N��!Y"א+!-�و�����-��(�'(&E�+�..�������������!��'(&!Xو�h+V!��4!�LX����!Y"و���!��
�6�.Y��Y"��;�,�)�&�א���������9��..���������������<!�S�$א�Zوא0)!(א�F"א+�!�א�O!	�R!*+���&!8ن��!BX�'YH

و8!&�א�!��V!���8א)!&�א�!��وא+L!&ل����������..�=�>�;�א+.L���Oو����!���9(X!&א���������)�'��XאH(���56א+���
����z��[��W9Ä(و)-�..�f?وא��d��H&Y.5�.�

 ملا كان ذلك
���אوא3*�����א�א������������ل���Tو������2و�(�#����
�����2..�و�������
,���دמ�/��*���'������	
�..

�������#
��2א,��و����א�(���
,�'���)�ض�/وאز�
ط��(
;�ج��ن� ط�����מ�אد#
و���������..�و

��*/���65��(�������������������
;�ذ�0#��د��زא�����2א��ط

+�دق���'�א+�����א�د�����وא�ذ�7
..�א�ذ�7

������2ل�������������������A����)���
�,�Bق�وא6وא�����)'�אذ���وא����دא�و�#و.������ن�/���א��R
�


��אמ�א,وא��د�א*�������������..��*(و���ن�אH�/���و3وא�د�0و3وא���'���..�������6?و�אق�����/�Aא

�,,��������+�אBط��2و����������������2א,��ون�א�د�
��
�ق�وאد�ن�א
��א�وא���,*
����وא

�..����و زאמ�א+����א�ذ�و�����,
	����ذ>�..������و/�A ���ل����6
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  ذلك أن املستقر عليه نقضا ما يلي
��������,�.��������א��,ض�����–�ن�א?�ول�אد#
و����א��	���7'�3�/�������ن������מ��–�و�

�7�#
�����6����2����������������א,وא��ن�=���A�
�
������,�����ن�
�����Fא*��ل�����2،�و���'�=����= �

و�3��3E������،��2دא��0دמ�/وאز�א�#����6��Aא,��ون�א/د�د�����������ون��3د�و��3���3ل���������

�,ق��ن��و	�ع�،� ذ����מ��ذ�0و
�>�א,���ون�א�ذ����7ن��*��و=����������������������
א*�ل��'��ن�
�������و�

�/*����א,�وא��ن�،�W�����ن�ذ�>�=����,ص���ن�#����ن�����������'�و���3و3و����2 ����=����د����دמ�������

�,�ق���ن��و	��ع�و�و������������������
���מ�א,��ون�א/د�د��������,������ذ�א*��ل���'���ن�
��������و���

,��ون�،�وذ>���دא��������������������+�����د��א?��6א�=��� �'����,��#���3)���
�د�� #������

*��Tמ�א����,*
����Wد�د��/�.�מ�
>�א,وא�د�وא?���מ�א

 )١٥٤ ق ٨٢٥ ص ٢ ع ٥١ س ١٤/٦/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٢٤١٨الطعن رقم (

  ويف نفس احلكم السابق أرست حمكمة النقض القاعدة اآلتية
ـنقض –المقــرر    أنــه إذا صــدر قــانون الحــق تضــمن تعــديال فــي – فــي قضــاء محكمــة اـل

ــة  ــق بذاتـي ــد متعـل ــان مـــن شـــأنه اســـتحداث حـكــم جدـي ــك القواعـــد تشـــريعات إيجـــار األمـــاكن ـك تـل

الموضوعية اآلمرة سواء باإللغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخـذ حكـم القاعـدة 

ـاذه ، أمــا إذا كــان  ـائع القائمــة وـقـت نـف ـي المراكــز والوـق ـأثر ـفـوري عـل اآلمــرة مــن حـيـث ســريانه ـب

 – حكمـهـا  دون مـسـاس ـبـذاتيتها أو–التـعـديل منصــبا عـلـي بـعـض ـشـروط إعـمـال القاـعـدة اآلـمـرة 

ـة ســواء مــن إجــراءات  ـوافر شــروط خاصــة أو اتخــاذ إجــراءات معيـن ـو اســتوجب لتطبيقهــا ـت كمــا ـل

التقاضي أو اإلثبات لم تكن مطلوبة وال مقرره من قبـل فـإن التعـديل ال يسـري فـي هـذه الحالـة إال 

ائع من تاريخ نفاذه وعلي الوقـائع والمراكـز التـي تنشـا فـي ظلـه دون أن يكـون لـه أثـر علـي الوقـ

التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبـار أن القـانون الـذي رفعـت الـدعوى فـي ظلـه هـو الـذي 

ٕيحكم قبولها واجراءاتهـا وقواعـد إثباتهـا وقـد نصـت المـادة التاسـعة مـن القـانون المـدني علـي أن 
و تسري في شأن األدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الـدليل أ"

 " .في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده 

  فقد ضربت حمكمة النقض املوقرة مثاال.. ومن ثم 

 لعدم املساس باملراكز القانونية التي استقرت فقالت يف نقس احلكم بأن

��!����٢٣!��א$!�د<���)��(�ذ�	�ن�א$z(ع�8&�א��¯&g.!N��OG&!L.+א+!V%��و9د��1!�+*�(<�������� 
��4ن�)�'�א�EB>��ن�I�X'��!����,�6.!��+!���و;������������EB6��I�G'���١٩٦٩+5=>���٥٢א+��"�ن��
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א��)S4.5$�S0(<�א$.!8��O!�8�>)�4*!�ل��!��Wא$(אLH!>�;�א+!&)�:��!��!���!�d��BX!(א�����������������������9
��;�&!!L���!!��7!!Bא�א�V!!fو�و9د��-!!��k!!=.�X�9^!!���!!��>)S0�!!��,�!!H�+א��!!(�-!!�א�.=�)!!-��و�X(א�

��W!��א+�!�"�ن�א�!�+'�89!�����7/�١٨#!�7;�א$!�د<����١٩٧٧+5!=>������٤٩!��א+�!�"�ن������٣١/١א$�د<��
١٣٦���<=5+�١٩٨١���������������������<!Et��+א�<!��و	�"!�1V!f�Rא+�!�א"H�)#4!��%)!5X�F!��(�%9!'�א$(א	!?�א+��"�"

����������������`��Y��OEL+א�O�8�RY."وא�J4z"��+?�א	א$(א�'�(��g5=Xو����fذ�6.��"*�J)E.Nא+��א
������������������������!�8��!Y�H�7!Bא+!&)�:�و�!&�9א��-!��R!E�8��%V!+א�>)S0�!��,�!H�+دא��1ن�א+.!4�]�;�אb��O

���������������!����!5	�>)S0�!��,�!H�+א�9;�א+.!4�]�;�א)!B.+א�R#&g.!Nא+��א�F"א+��א�h�.��OEL+א
�������������������������!��R!��D+ن�א�!	��,�و$!������7!!Bg�+��!S�$א�9א)!B.++!>�א�م��!-�6��X���,��א��W��N�
��<=!!N�;�<���!!5+א+!!&)�:�א�-!!=(�R!!E�8��&!!8�>)S0�!!��,�!!H�+;�א����א0و9אق��ن�א+.!!4�]�א+5!!

١٩٥١�H�7!!Bو�!!&�9א���¤G9�!!.���!!Yن�١٧/٣/١٩٦٦�"�!!�+���O!!EL+א�O!!�8�%��٥٢�<=!!5+�١٩٦٩�،�
و�!!��#!!�1V!!f�&!!LX���7א+!!&)�:�!!6��E!!2���Jא+.!!4�]�א+!!��G.!!�אY��)H!!��9	!!��א+.B!!(א�9;�����
��������������7Bא��h+V��&.(وא�)�=+א�אVf�-�Hن��LK$�7אB+�3א��و�ذ���،�<=fص�א+&)�:�א+(א�/�

���א+��"�ن��KX�;�4KP������Lن���BG�-"�H.�
 )١٥٤ ق ٨٢٥ ص ٢ ع ٥١ س ١٤/٦/٢٠٠٠ جلسة ٦٩ لسنة ٢٤١٨رقم الطعن (

 ومما تقدم 
6���(�#�د������Uن�אوא���3و�א,��ون������/د���*'����ض���ذ����������������0 ������אد�و��א	


�.אد�و��

�

�

�

�

�

�
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مبلـغ وقـدره دعي عليـه ملـا كانـت الشـركة املالكـة تقاضـت مـن املـ : سبب الثامنال

مبوجـب إيصـاالت ) ن ألف جنيه مصريعشروومليون ومخسة ( جنيه ٥٠٠٠٢١٠

امتـداد علـي  نظري موافقـة األويل صـراحة -/-/- ، -/-/-استالم نقدية مؤرخة يف 

 اخلـاص -/-/-والعقـد املـؤرخ ) ..( اخلاص باحملـل رقـم -/-/-عقدي اإلجيار املؤرخني 

مـن القـانون رقـم ) ٢٠(وبذات شروطهما إعماال لـنص املـادة ) ...(باحلجرة رقم 

يستمد حقـه خري قد بات ومن ثم فإن األ.. لصاحل املدعي عليه  ١٩٨١ لسنة ٦١٣

يف امـتـداد عـقـد اإلـجيـار ـحمـل الـتـداعي ـمـن املوافـقـة الـصـرحية للـشـركة املالـكـة 

 ١٣٦من القانون رقـم ) ١٨(ومبقابل مادي أنف الذكر وليس من املادة ) املؤجرة(

 قضـائية ٢٣ لسـنة ١١ املقضي بعـدم دسـتوريتها يف القضـية رقـم ١٩٨١لسنة 

سند صـحيح غري لدعوى الراهنة والقائمة علي رفض ادستورية ومما يستوجب 

 من الواقع واملستندات والقانون 

 من الدستور املصري احلايل علي أن ) ٨(فقد نصت املادة .. بداية 

��������������<!�(�E.Sא+!>�א�&L+א��!��g.��<+م�א+&و?.�Xو�'(�E.Sא�����I.+א�'�(�kE.¼م�א��G
[H�Xو���������!g=+א�'!�(�F=א$!�א��k!�E@�<�)B+א�>����O�Nא+.B��OHא�E.S�`�'(����EIGא�

�.א+E�=G�%V-�א+��"�ن�
 من القانون املدني علي أنه ) ١٤٧(كما نصت املادة 

١− �����������������W��!N�+و���FH)!K+ق�א�!*X������-!�G&LXو���-!I�"ز��!���H��G&8�L.$א�<LG)C�&�L+א
�.א+��f9)�G��א+��"�ن�

�>�)��>�����BG;�א+�YL8�X�kN��وX(��X)�!'������������و��kذ+��hذא��(��� −٢t�=D.N�6אد¯�א�J�
�����G&!!E�+��!!�f)��9�!!����g.!!5����!!/G8!!&%�و�ن����L.+א�+.!!?אم�א�V!!�*=Xن����Y#6!!&و
������������<g�!/��F!��<!"א$�אز�&!Lو��Zو)��+��L�X�'2���+ز��S�<6د�H�>9�5¹�1د&YG�_�¡

����������!��k!�Gل�و�!�L$א�!&�א�'!+���f)$د�א�+.?אم�א)Gن���FH)K+ق�)�!'����א�!*Xא�O!	�
�h+ذ�Z�� 

 من القانون املدني علي أن ) ١٤٨(فقد نصت املادة .. وأيضا 

١− �<��-�و���k���*.X�-�G)K���S�G-���56א+=�(�OE.C���$������&�L+א�V�*=X���. 
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٢− ������!!���!!f��!!���!!IGول���!!=.G�'!!B+و�-!!�Hو9د���8!!&�`!!�L.$אم�א?!!+��'!!�(�&!!�L+א�)!!/.�Gو��
Z)L+ن�وא�"���+���Hو�-X��?�.5א�+.?אم���<�L� .�وא+L&א+>�¡����5

 من القانون املدني علي أن ) ١٥٠(فقد نصت املادة .. وكذلك أيضا 

١− �������������������Z)!L.�+��f[!5*X��!G)���!���!Y=(�Zא)¥ز�א�����H�<g2وא�&�L+9<�א��(�R"�	ذא��
���G&8�L.$9אد<�א��'�(.�

٢− ����������+�<	�!z$א�<!����mא+�g_�)��א+=H�&�L+5]�א*.+�O��·�=fن��	ذא���������G&!8�L.E
�����������������O!��L.+א�<!L��K��h!+א,�;�ذ&Y.!Nא��k!����*+�+�;)א���L$א�&=(�Z�8�+دون�א
و`!!��G=��!!'��ن�G.!!�אH(��!!�����"!!>�و#�!!>��!!�Fא$.L���G&!!8و!!�H���Z)!!L�+א@!!��%9;������

�J���L$א. 

 من القانون املدني علي أن ) ١٥١(فقد نصت املادة .. وأخريا 

١− ��G&$א�<g�/��;�hz+5(�א*G.�
٢− �h!!+ذ�k!!9א������و��ن�2!!�د�א�ذ)!!�!!�(�;�<!!I���+א�J9א�!!�L+5!!]�א*Xن��!!BGز��ن��!!����

��(V$א�Z)K+א�<g�/`. 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

��ذא���h5א+K�)��;�دH�)!-���!�م��I8�;�–�����������<!EB��1Vf�,א�EB>������–���א$�(���9 
����Y�.S9&א$��2ع��–������������(א+.!&א�O!��<�!z+א��!��,?S�[S4.م���6/!�+-������4"-�8�&!L��<!Cو)*��'

����������<!B+�$א�<	)!z+א����<º)��<���.	�<�Hא0و+!'��������–)�'���א��f&!2ن��!LK$א�–�����O!�����h!+وذ�
�������)G�!=G�)Y!C�;����<!�"�D+א��f&!2ن��!LKE�+�[S4.+א�אVY��7�G���-"و��>)S0د<�א�G١٩٩٦ز�%��

�����¤G9�!!.��-!!+�>9د�وא+/!!��*�!!N��!!Y�+��9�!!z$א�<	)!!z+א�<!!�H6/!!�+-�)�!!'���א�&!!L�١٧/١٢/١٩٩٥�
وאN!!.&ل�)�!!'�ذ+!!�h`!!��8&�!!-���!!�م��EB!!>�א�= .!!N��>9�!!���!!��Z	!!.��Wא+z!!(	>�א+/!!�د��9

����-!!�+��9�!!z$א�¤G9�!!.+א�;�<!!Cא+.!!&א)'��*(و�F!!L+�[S4!!.+א�'!!�(�-!!+�<!!�H$�א�א�–�V!!fن��!!	و�
�������-"4!Cو�����G)f�S��(�Hع�د�H&+ن��!������–א��–��������!S�`�-!"0�:�(&!+א�;�%�)!+א�-!Sو�[!�G�
�����<º)/+א�<���.B+א�<�H�1א$�אVf�����������<!Cو)*����t?S�'(א+.&א�O��<�z+א�[S4X�;�9+-�א�����

��������������������!��L+א�<G9�.!N&+א�<!EB�8��د�)��-�و��G=�ل��=-��&وB6�9!�7א������Kא�א����Vfو�����
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��א$�د<�����"�<G9�.Nم�د&L�)٤٠�(�789"�ن��א�א�!�������١٩٧٧+5!=>�����٤٩א+�V!f�&E.!5G���-!"0�
<!!�Hא����!!���!!B+و��!!Y�+��9�!!z$د<�א��1א$!!V!!f��!!"��!!��<!!B+�$א�<	)!!z+א�–��f&!!2ن��!!LK$א�

�-�Vfא�א+!&H�ع�א@!�G��%)f!(אدא�و9دא�و�8!�م�I8!�,������������������1–א0و+'��Hن��LK$�7אBא��O*و�ذ����
������������������������!��,?!S�[S4!.م���8!��(�!K+دא��+!'��ن�א�=.!N�7א��&�א��7Bא��.&אt'��!����,�وא+.5!�G4.�

�Y!����)�٤٠()�Fא+=?אع��*(وC��אEL.!N�����!-�א$�!(��9�$!�د<���������+��9�!z$א���>)Sb!$א�<	)!z+و�ن�א
������������!���8��!(�R!L=.א���Y"د<�و���1א$Vدא���=.Nא��Cو)*��[S4.+א�O�����>د�G?+א�-=��O��X�R"�	
�L&��&و�9א�L��7B&م�دY.G9�.N��و�ن�א+K�)��אE.N(�;�א+.!S4]��*(و!C���L!&��!&وV!f�9א�������������������

���������+�/��9;�א+.�5Lن���BG�-"�H�7Bא�.�
 )٢٦/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٦١الطعن رقم (

 كما قضي بأنه 

�א"!-�و+! ��	!�ن��EB!>�א$�2!�ع�א+I8�;�–�������<K�!5�EB��,>�א+!=�����²–���א$�(����9
5]����Uא+��Lد�وא�(9א`�J��X(א��1و;�`�/�د�א+L�Y=���G&8!��وא$=!�ط�;�������*X�;�<��.+א
���������!!���f�=E!2��!!و��Z�!و����!!���!Y�ذ+!�ª�!2���hא�9אد<������ª�!!2א!*+0���!!`�������1�!)�

�(�������������7�!�Xن���h!+ط�ذ)!Cن������<!���9א��F�X����Jن��1Vfא0و���Zوא+�L�9א��J�+�3א��
�<�t�N�W��N��'�(��f,�I8.�

 )١٨/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٨٦ لسنة ٤٣٣٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

*���3د����وق��و��������2ن�א;����Bص������������'��,����2و3	���.א��ن��������א���,
��#�و���ن�א

�����א+;����א��و������5��������������א/و�����מ�אد#�
و���	�(���ن�ذ�>�����2�Gو6�,���א


���2א*,ود��������ن��ط�א���2������ن�����
,�دמ�������������������
��
�,وق�א��א ��T����<�ق�وذ��


�+��2Bو�ن�6מ��Gذא�/�د����א�+��ع�������������������
و��ن�א?�ل����א�وא�ط�א=�/������ن�א�Hאد�����א

��������د���د����6
����ن�
�T�����������2א�������������ن����ل�دو��������/��ل�
���و�ن����ذ�0א��وא�ط�و

�2
ط��*.�

 من مجاع ما تقدم وهديا به 

��J�L8ن�)�'�وא����7وא+��א)&�א+��"�"�>��"*>�א+�f�*$وא�Rא��D+א�<������K.و��
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�6!-�;���&)'�)��-�א+=?אع�א$�#��I.G�Oو¢�,�X�م�و`����G&ع�§���+���hzن�א$���&E.!5G
�و	!�١٩٨١��h+V+5!=>����١٣٦!��א+�!�"�ن����٢٠د<��)�!'�א$!����א�.&אد�)�&�א����O��9א+.&א)'������

��'�(����<B+�$א�<	)z+א�<�Hא��)>)Sb$א�(���������������a9b!$�9א�א��!�&!�(��!��'"�!D+א6>�;�א+�=!&�א)!�
��א$�د<��������٢٥/١٢/٢٠١٣"����l���١٩٨١+5=>����١٣٦א+��"�ن��789)�١٨(�و`�����O�د%�و+

��������Y.G9�.!Nم�د&!L��'!I�$وא�)S4.5$وא�)Sb$א�F��<8�L+�7א��=X4ن�z����7!89�<�!I�+١١;�א�
�<=!!5+٢٣��<!!=fא+!!&)�:�א+(א�&=!!N�<�t�!!I8��>د�א$!!��!!���!!IG��l��א+!!��X!!=��7א��.!!&אد��٢٩و+!!

وذ+!!��h!!���!!�ل��L!!�²א��!!���tא+��"�"�!!>�א$Gb!!&<���5$!!.=&א�Jوא+!!��".�Z)!!zא+�!!�"�"'�
��"Y��و�IG�Y6��)�'�א+=��gא+.�+'���:�

  األويل احلقيقة 

��������D+א�Zא�0(א�F���E�H�9)d�-"��_�و��Fא+)z	O�&�(��<א$(אS4.5$(�א6��<#)���'��0
�������-!��!E����F!אS4.!5$(�א�0!�'������−/−/−)�!&אن�א0ول�وא$!������a9bא$&)�>�و��Fא$!&)'�)�H�

)....-.*/���(�-��.وא$&)'�)�
����a9b$א�'"�D+א�&�L+א+.!&א)'���(−/−/−א�O��(������<!B+�$א�<	)!z+א�F!���!E�H)�>)Sb!$א�(

�-���و��Fא$��(�'(&))S4.5$אن���)�אV�+وא����������;�FXV!H�"��!Gن��6א+��6!��ود�LE.§ن��D
����������������������F.+א�!�א�FX�!f�V!�*=.+����!2�7Y=!��O!	�O!L���!`و�)	V!+א�'*+�N�<#�D+א�Z��6א�0(א

�-�א�X*�ق�����=�د�وC(وط�و�#��9و����YEf���ن����Jא$��������������(�OE.C�����OB������O!º�-!��(�'(&
,�و���9	!>�א+)!z	�O�����<אS4.5$(�א�;�'��0	8��6�O!-�وא+.?א��X!-�وذ+!�h`�א�H!>�و29!����������������

�<B+�$د<�א�א$��G)/+���H٢٠وو�)	V+א�<*+�N�.�

  الثانية احلقيقة 

�������¤G9�!.��<B+�$א�<	)z+א�R"�	א$!��������−/−/−و��!��RE�.!N8!&�א�����-!��(�'(&����)!G)d�[!�"
��a9b!!$א�&!!�L+א6>��−/−/−א)!!���!!Y.�Hو��א�'!!�(����F�9b!!$�9א�א��!!�%&!!�L+א�.!!&אدא��-!!"�����������

−/−/−��789�O���+�L!���9)�..(�وאP�ص����)m<�89!��7−/−/−وא+�L&�א$�(�a9b..�(�אP�ص���
�-����U���٩٢٥,٠٠٠و8&���19.....����789=S�)5>�و��T�<t�EL5Xون)z(���%)/��-�=S�3+���(��S�`

�������������<B+�$א�<	)z+א���/"�<E�8�-.¨��%V+9<�وא�	V$א�<	)z+و9ق�א�'�(�<G&�"م��.Nل�א�/G�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

257 

��>)Sb$א)�������<��!89�O!��������������7א+.=�زل�)!��6!��������)�א$&)���k!2�+א�F=!�Xع�و�א�".*!)..��(
���789�>)mوא�)..�(������������������)S4.!5$א�O!��-!����2ع�א+=?אع�א+!)א��fو�!��#!6��7!�ل�א$!&('�)�

�.א��0'�

  الثالثة احلقيقة 

���<!!B+�$א�<	)!!z+ن�א��R!!��D+ن�א�!!	و–�>)Sb!!$א�)���!!���<!!��!!.�−/−/−�&!!8�G9¤�)�א$&)
�!-�������١٠٠,٠٠٠�S!�Uو8!&�����19&)'�)��-���א����RE�.Nא$��=)�������%)!/��-!�=S�3!+��-!t���(��%V!+وא

�¨.-��������O�م��S(א,א�Jא+.=�زل�)����6א�".*!�ع��!�+�O!��FL)�!&�א��!�2���9!�ع��������
�אS4.!5$(�א�;�'�!�0	�H!>�8��6!-�وא+.?א��X!-������������&)'��!��Oא+=?אع�א+(א��fو�IG����6ل�א$����

�.א+=��1Vf��(�< Cא���9<�
��!�Oא+.!&א)'���−/−/−�!��9א$!���a9bو	�ن�א+D������Rא+�=&�א+(א��k)z(����)�!&�א���������

و��8(א�9وYLX&�א+z(	>�א$�+B!>��ن�6!��א�".*!�ع��!�+�O!��FLא+.!&א)'��!�ل��!&<�G)!N�ن����������������������
��������������!��	�9�!�L+م�א&!fو�·�!Yد��&!g.G��f�2ع�א+=?אع�א+!(א���&�L+א�אVf�..����'g!IG�%V!+א�0!(�א

�������º)��<�Hو`�א�>)Sb$א�<B+�$א�<	)z+9אد<�א��Zא"/(א�F���Y����f(א���@?م�وא+H�,א)����<
�����a9b!!$�9א�א�.!!&אد�)�!!&�א��!!�'!!+�−/−/−���F�9b!!$�9א�א��!!�%&!!�L+�−/−/−ص��!!Pא�

���789�O���)..�(���a9b$א�&�L+�����789−/−/−وא�>)m��ص���Pوא�)..�(���fא)!+�2ع�א+=?אع�א��
����EYو�)C�JאVد<����و��א$!��=+���E(�)٢٠�(����7!89"�ن���١٩٨١���7+5!=>���١٣٦!��א+�!�!�=X4ن�!z��

�.$Sb(�وאS4.5$(�א+�F��<8�Lא

  ةامساخل احلقيقة 

8�!�م�א¼.�����������k!E)�٨($��	�ن��bد%�"��א$�د<���������!��)	V+�9א$/(%��"*-�א�.N&+א���
�������;��YB!N�و��<!(�E@و6!&<�א��!LG�%V!+א�)א�0��fو�'(�E.Sא�����I.+س����א�N��'�(

���������������� !5��;�,�	)!C�h+V!��7!YH�7#و�����Yد��/X����Y��/��O�א&Xو�'(�E.Sא���Y"��=��7Y.�+�
���������������k!E.¼م�א�!�G�_!�6��!Y=(�'!��.+و�א���Y=��O/=.+ن�א�B�����%V+א�)א�0��fو�<�(�E.Sא�
���������O!H�B.+א�O�!N�[H�!Xو�<!�(�E.Sא+!>�א�&L+א��!��g.��<+م�א+&و?.�Xو�'(�E.Sא�����I.+א�'�(

��`�F�?����G&8�L.$ن�א�	و��G&8�L.$א�<LG)C�&�L+ن�א�	م�و&�X��ن���	��و$�'(�E.Sא��
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��?+��7Y5*"��-א��.�

  ةدسالسا احلقيقة 

�=���ن�א$������G�R��D+ن�א�	و�-��(�'(&�������������h!+ل�)�!'�ذ�!/g�+�l�!+�<�t���U+����&�BX�&8�
�������������7Y�!�(��!*=G��!f�7و!Yع���و6.��א�".*!�-�א��"��O��FXא+.&א)'���V=��-"��Oא�/�ل�)�

�?א�;�J	�H>�א$=��g�/G��.6�'6א�����F+�".*�ع�������YAو�J9א�BGود�J���KzX�;��7!Y
���������Jא+5!=�א�Jא)!z(�V!=��F!�EYو���!��'#)G�<+�6�;א��"�	�_�6�-�S0�)S4.5$א+�(ض�א�;
��e��!!+א�U+�!!�$ن�א�!!B.H�7!!#��!!و��'g!!/+א�Z)!!/+�1א�!!�`��G,�!!"�א����!!	�7!!Y"���!!(��!!IH

�-�"*�Y8��6.��א³ن�����O�8א$�(�'(&�'+�.+�	�:−�
ـتــم ) ملـيــون وخمســـمائة أـلــف جنـيــه مصـــري( جنـيــه ١٥٠٠٠,٠٠٠مبـلــغ وـقــدره  -

 - .... بصــــفته ويمـثـــل مطبـعـــة ....(ـســـدادها بالكاـمـــل لـيـــد المـســـتأجر األصــــلي 

  .-/-/-بتاريخ ... وذلك بموجب إيصال استالم نقدية رقم ) المتنازل

نظير مصـروفات ) مائه وخمسون ألف جنيه مصري( جنيه ١٥٠,٠٠٠مبلغ وقدره  -

 .وعموالت عقد التنازل أنف الذكر 

نظير موافقـة ) ن ألف جنيهعشروتسعمائة خمسة و( جنيه ٩٢٥,٠٠٠مبلغ وقدره  -

 لصـالح -/-/-الشركة المالكة المؤجرة علي التنازل وتحرير عقد اإليجـار المـؤرخ 

 ..)( الخـاص بالمحـل رقـم -/-/-امتـداده لعقـد اإليجـار المـؤرخين المدعي عليـه و

 . الخاص بالحجرة -/-/-والعقد المؤرخ 

نظيــر موافقــة الشــركة ) جنيــه مصــريمائــه ألــف ( جنيــه ١٠٠,٠٠٠مبلــغ وقــدره  -

ـمـدعي علـيـه  لصــالح ال-/-/-المالـكـة الـمـؤجرة عـلـي تحرـيـر عـقـد اإليـجـار الـمـؤرخ 

 . المذكور طالب

ٕمبالغ مالية أخري نظير سحب مياه الصرف الصحي واجراء التشطيبات والديكورات  -
د  والتـي تزيـ-/-/-والتجهيزات في كافة المناحي للعين محل عقد اإليجـار المـؤرخ 

ـرا مربعــا (٢ م٢٥٠مســاحتها عــن  ـان وخمســون مـت ومــا يســتجد مــن نفقــات ) مائـت

 .أخري 

 األمر الذي يتجلى ظاهرا 

�-�8�م��ن�א$��(�'(&�%)���J��*"����&m.5G��6.��א³ن�و��<�t�ق����אل���*"���
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�789�O��.���2ع�א+=?אع�א+)א��.....��f��L+��(�789�9..(وא�m(<��789)�..("�]�אm .N��19א

 ومما تقدم وهديا به 

�א�.!!&אد�)�!!&�א��!!�E.!!5G;��O!!��9&��6!!-��ن�א$!!&)'�)��!!-�I.G!!��و¢!!�,�X!!�م���
א+z!(	>�א$�+g.��<!B(G!(�)�!&���������و��א�H!>�����١٩٨١+5=>�������١٣٦א+��"�ن����٢٠א$�د<��א+.&א)'������

��a9b!!$�9א�א��!!−/−/−����;�F�9b!!$�9א�א��!!�&!!�L+�1א�.!!&אد�'!!�(��!!f9א)و��8��f&!!YLXو���������
−/−/−�����789�O�و�!Vא��J)�..(�אP�ص����)m<�89!������7−/−/−وא+�L&�א$�(���a9b..(�אP�ص���

��א$�د<�����=+���Eو�)��EY(و�C)٢٠�(�����7!89"�ن��8!>��������١٩٨١+5!=>�������١٣٦א+��L+�7א�!�=X4ن�!z��
���א+��"�ن�N�+�3א+!V	(�����)�١٨(��Fא$��G)Sbوא��G)S4.5$و+��lאN.=�دא��+'�"��א$�د<���������

;��Y.G9�.Nم�د&L��'I�$�789وא�<�I�+�٢٣+5=>��١١א�<=fא+&)�:�א+(א�&=N�<�t�I8�.�

 األمر الذي يضحي ظاهرا 

�!��;�א+!&)�:��S����������������7!89אز��)&م���L+א�<G9�.!N&+א�<!EB��!��B6!�7א�KX١١����<=!5+�٢٣�
�!!-��L!!&م�دG9�.!!N>��!!&�9א+*�!!(<�א0و+!!'��!!��א$!!�د<����H�'!!I�$وא�<G9�.!!Nد�<�t�!!I8١٨��!!��

��١٩٨١���7+5=>���١٣٦א+��"�ن����789�=X4ن�C�;������������J�!L8وא�'!�(�)S4.!5$وא�)Sb!$א�F!��<8�L+א�
6�_��"-�#���R�@?م�وא+���Fو�����ل�א�����tא+��"�"�!>��"*!>�א+��!�ن��ن�������������fא+=?אع�א+(א

���������&E.5G�����'(א+.&א�O��9�د<�����6א�.&אد�)�&�א������٢٠�����9א$�	V!$"�ن�א�א+�!��!���..
.!&אد�1"�!]�אY��.!N����!�אل������!(א6>�)�!'�א���)�א$!Sb(<�(�����א�H!>�א+z!(	>�א$�+B!>������و	Vא��

��א$!�د<����������!"����l�b	!&��ن�א+!&)�:������L!&م�دY.G9�.!N��!`��������Gא$�����'!I��t>��"*>�א+���ن�و+
�[��'�(�-�����<=fא)+"�ن�א�وא+��Jوא5$.=&א�k8א+�א������g��&=N��YIH9�9&���`.�

� >�א�EB>�א$�8(<�����وS!-�دH!�ع��������������f�'�(�-2)L���=H)zXو�ن����N���
�....وא+!���8!�Y=(�7!��א+!&)�:�89!�����������7..���א+!&)�:�א+(אf=!>������ود�Hع�X=�ل����

��<=5+...���������<5�S��f)�=+د�&��وא+���−/−/−��&"'�	�'�Ã�ل�א+��f(<�وא
�6�!>�א+z!(	>�א$!&)'�)��Y!��;�א+!&)�:�א+(אf=!>�;�א+!&H�ع���������������������Y�Hز�^G
�����������&!	bX��!+א�Jא5$!.=&א��!��&!G&L+���-!�H�RE!/.(وא+!��א��!Y=��%&!�$א

�6�.Y���²H9�;א+�����������������'!+��[!zX��!+א��t�!א���Jد&!LX�&8#�>�و�א$�:�(&
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��1Vfא5$.=&א�Jوذ+�h)�'�א+=��gא+.�+'�

 احلقيقة األويل فقد طويت حافظة املستندات األويل علي 
 والمحـــرر فيمـــا بـــين ســـلف الشـــركة المدعيـــة -/-/-صـــورة مـــن عقـــد اإليجـــار المـــؤرخ   

 –ســفل العقــار شــارع عمــاد الــدين  وذلــك عــن المحــل الكــائن أ....والمســتأجر األصــلي مطبعــة 

  .القاهرة

 .......وـبـين ) كـمـؤجر(صـورة ـمـن عـقـد اإليجـار المـحـرر فيـمـا بـين ـسـلف الـشـركة المدعيـة  

 )...الغرفة رقم (كمستأجر وذلك عن العين محل التداعي )  إخوان....مطبعة (
 القـانوني المبـرم مـن الممثـل) عقد بيع حـق االنتفـاع(صورة من التنازل عن حق االنتفاع  

وذـلـك ـعـن ) ..../ الـشـهير بـــ( رئـيس مجـلـس اإلدارة ..../ ويمثلـهـا الـسـيد) م.م.ش (....لمطبعـة 

وذلك لقـاء مبلـغ مليـون وخمسـمائة ألـف ) وشريكه آنذاك(العين محل التداعي إلي المدعي عليه 

ا التنـازل بـأداء القيمـة الماليـة المسـتحقة علـي هـذ) المتنازل إليـه(مع تعهد المدعي عليه ) جنيه

 .لصالح الشركة المدعية 

 وهو ما قد كان 
����������3�Vد��������א+����א�د�������
�O��٩٢٥�������F����
��'���/����6מ��−/−/−��

�������F���
��'��/����'B���03د��V��−/−/−����������2
,��.��وא�,�'��<���ن������٢٠(������د������(�وذ

�Uא�د)��١٩٨١#�����3١٣٦ون���
��زل��ن��ق�א=�
)�ع���א��'�����.�

 وهو األمر الذي يؤكد

�����FXد�א$����KXאز��S١٨���،�٢٩)&م����������	��9א�0!�"�ن���!��١٩٨١+5!=>����8����١٣٦��O!��
�!!��א$!!�د<���KX��!!"�ن��٢٠�א+�!!�J6!!����..���!!��ذא�'!!�(�-!!�وذ+!!��h/!!�ل�א$!!&)'�)�

�א$�I!'��١٨א�".*�ع���FLא+.&א)'�و�H��z+(وط�و�8א)!&��1V!fא$!�د<�،�و+!��lو!�H��E�+!�د<�����������
�.�א+���X(�9א+��א)&�א+L�دG>���.&אد�)�&�א���Y.G9�.N٢٩�9���و�א$�د<��L&م�د

 ومن ثم 
�,�,���وא,���ون����������������(���אد�و��א�א�����*دو���א#��د�و�;�	
�..����A/و
�#������

��2	��.�

�
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 بينما طويت احلافظة الثانية علي : احلقيقة الثانية 
 المـدعي عليـه وذـلـك عـن عيـنـي صـورة مـن العـقـد المحـرر مـن الـشـركة المدعيـة ، لصــالح

وقد حرصت الشـركة المدعيـة علـي إيـراد أن هـذا العقـد امتـدادا لعقـدي ) الدكان ، الغرفة(التداعي 

 )الخاص بالغرفة (-/-/-  والعقد المؤرخ )الخاص بالمحل (-/-/-اإليجار السابقين المؤرخين 

 ١٣٦ ـمــن ـقــانون ٢٠وذـلــك إعـمــاال لصـــريح ـنــص الـمــادة 

  .١٩٨١لسنة 
#��������١٣٦ن����3ون����١٨א?���אذ�E��7د��ن��ذא�א*,د�=�
�ط��ق����'�א���د������و�و�


,���3وא�د�א=�
دאد�א,��و���*,�د���������٢٩א�,	���*دמ�د#
و��
��2،�و=�א��د���������١٩٨١��
�א

���/�Hد��..�א��
ط��ق�א�A/������ون��٢٠��,�.��ن�א

 والتي استقرت أحكام النقض بشأنها علي أن
المشرع قد أراد بها أن يستحدث حال عادال يستهدف به تحقيق التـوازن بـين حـق المـؤجر 

والمستأجر في االنتفاع بالعين المؤجرة في الحـاالت التـي يجـوز فيهـا للمسـتأجر بنـاء علـي نـص 

في القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عـن حـق اإلجـارة سـواء كـان تصـرف المسـتأجر 

إليجـار أو بيعـا بالجـدك ومـن ثـم تقتصـر تطبيـق الـنص المـذكور علـي الحـاالت مجرد تنازل عـن ا

التي يكون فيها تصرف المستأجر األصلي في حق اإلجارة هو المنشـئ لحـق المتنـازل إليـه علـي 

العين وال يتسع لحاالت تنازل المستأجر عن العين لمن أجـاز لهـم القـانون البقـاء فيهـا واالنتفـاع 

 لقد اإليجار باالمتداد القانوني 

 )١٠/٦/١٩٩٦ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢٠٤٦الطعن رقم (

 ومما تقدم يتضح يقينا 

�������������-�6�&E.5G�-��ن�N=&�א+&)�:�א+)אf=>�¬�+�3א+��"�ن�وא+�א�k8ذ+��hن�א$&('�)�
��!��ذא�Jא+�!�"�ن��������٢٩و����١٨و+!���l!��א$!�د<���������١٩٨١+5=>�������١٣٦א+��"�ن�������٢٠א$�د<���

f�²א+&)�:�א+(אH9�-L��9&���`�<=.�

 فضال عن ذلك فقط طويت احلافظة الثالثة علي : احلقيقة الثالثة 
ــة  ــة(صـــورة إيصـــال اســـتالم الشـــركة المدعـي ــغ وقـــدره ) مصـــر إلدارة األصـــول العقارـي مبـل

من المدعي عليه نصـيب الشـركة فـي ) تسعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه( جنيه ٩٢٥,٠٠٠
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بالعقـار شـارع عمـاد الـدين  .. ....ستئجار مطبعة كذا الغرفة اوالتنازل عن حق االنتفاع بالمحل 

 جنـيـه ٥٠,٠٠٠ ، فضــال ـعـن مبـلـغ ـقـدره ١٩٨١ لســنة ١٣٦ ـمـن الـقـانون ٢٠ عـمـال بالـمـادة –

 .مقابل تغيير غرض االستعمال من مطبعة وسكن إلي تجارة األدوات الكهربائية 

 وباستقراء هذا املستند مع عقد تنازل املستأجر.. هذا 

 ملدعي عليه وإيصال استالم مبلغالسابق لصاحل ا

 )مليون ومخسمائة ألف جنيه( جنيه ١٫٥٠٠٫٠٠٠

 لقاء التنازل عن حق االنتفاع 

�������������������ن����ق�א=�
)���ع(�
���5د��ن����ذ�0א���ق�(�	������)ن���(�������
���وא


5/��א#���ق�،�א��د������'������(א�*,د
�����ن�א?ط��א��א6(�6��������)�ود�ن�#��>�،�א��وذ�>��)�א

�Uאط����ن�א4;���ن�����������������,��ل����'��و��س��/��د� �/����������������..����د��7د�وع��ن�א��د����


ز�מ�א+����א�د�����..�������'���A
�
�:و�و�א?���אذ�7�

����7B6א�EB>�א+&N�<G9�.N=&�א$&)�!>�;�د)�אf!�������������:��و����KXאز��Sم�&(��..���&!�(�'!�(
�.�6א+��א���وא+&��G،�و����6�kא�".*�ع�

��!!��ن�א+z!!(	>�א$&)�!!>��X�&!!8�!!���R!!2���U+��t!!>�+�!!�,���אY.�H!!��)�!!'�א+.=!!�زل�)!!��6!!����:#�"
������������FL+א����-����)�'�א��O!80ذא�9د)������Jא�".*�ع�`������ز���������)د�א$&�(�'(

�6�[���-.E�.Nא����-�+�.�(�
��!!D+�#:���)S4.!!5$وא�،�-!!��!!E����F!!א+z!!(	>�א$&)�!!>�،�وא$!!&)'�)�H�k!!��%V!!+א�Z)!!/.+ن�א��

و��+.!�+'�����)��!�8(א�9א$&)�!>����(�١٩٨١+5=>���8����١٣٦�"�ن����٢٠¬E�+�kI�د<���..������א+5
و�ن���אY.�H!!��)�!!'�ذ+!!�h¬!!(ج����..��א$�L��'!!I!!&م�دY.G9�.!!N����١٨¬E�+�k!!I!!�د<��

�-�+��&=.5X��+א�<G9�.N&+�7אB6ق��K"����Z)/.+א.�

 وبالتايل 
���#��د��������Uن�אوא����3و�א,���ون��������������������������������/�د���*�'�������دמ�3��מ�א�د�و��א�א

���2	�.�

 إضافة إيل ذلك فقد طويت احلافظة الرابعة علي : احلقيقة الرابعة 
) مائه ألـف جنيـه( جنيه ١٠٠,٠٠٠صورة من إيصال استالم الشركة المدعية لمبلغ قدره 

 المحل (لقاء إتمام إجراءات التنازل عن حق االنتفاع بعيني التداعي .. من المدعي عليه 
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 ....../  ويمثلها السيد....إلي شركة .. ........../ أسم المتنازل إليه من وتغيير ) والغرفة

 ومما تقدم يتأكد 

����������������N�U����,��+�e�&8ع��א�".*����k���&�(��f�'(�2ع�א+.&א���Z)/.+א�<gن���
�!!-�N٩٧٥,٠٠٠!!&אد8�1!!&��19=S�)���-!!�=S�3!!+ن���L�!!N5!!>�وTو�<t�EL!!5X�(���U!!�����!!(��!!IH

١٠٠,٠٠٠�-�=S�)=S�3+��-t��-��(��H)$ل�א�/G��א$5&د��.�
  ١٩٨١ لسنة١٣٦ من القانون ٢٠٩وذلك كله عمال باملادة 

 التي قررت حمكمة النقض بشأنها بأن 
المشرع قد أراد بها أن يستحدث حال عادال يستهدف به تحقيق التـوازن بـين حـق المـؤجر 

مسـتأجر بنـاء علـي نـص والمستأجر في االنتفاع بالعين المؤجرة في الحـاالت التـي يجـوز فيهـا لل

في القانون أو تصريح مسبق من المالك المتنازل عن حق اإلجارة سواء كـان تصـرف المسـتأجر 

 لسـنة ١٣٦ مـن قـانون ٢٠م (مجرد تنازل أو بيعا بالجدك ومـن ثـم يـتم تطبيـق الـنص المـذكور 

ئ علي الحاالت التي يكون فيها تصـرف المسـتأجر األصـلي فـي حـق اإلجـارة هـو المنشـ) ١٩٨١

ـازل إلـيـه عـلـي الـعـين وال يتســع لحــاالت تـنـازل المســتأجر عــن الـعـين لمــن أجــاز لهــم  لحــق المتـن

 .القانون البقاء فيها واالنتفاع باالمتداد القانوني لعقد اإليجار 

 )١٠/٦/١٩٩٦ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢٠٤٦الطعن رقم (

 ومما تقدم يضحي حليا 

���א$�د<��KXאز���S"�ن�١٨)&م��(�١٩٨١+5=>�8����١٣٦���Y.G9�.Nم�د&L��'I�$א�(
���א$�د<������KX��Sو�Oزل���������������٢٠�!=.+���h!+وذ�>&!G&S�<!+�6�R��.�"�ن�א+��א�א+��Jذא����

����������<!L8א+�א�;��!�d��!��F!(א�V!fو�h+�$א�<�H�1`�א[��'+��)S4.5$ع����א���6א�".*��(
�<=fא+(א�..��YIH9�9&���`���g��&=N�'�(�:�(&+�1אVfم����.`��bG	&�)&م�8

 يقة اخلامسة فقد طويت حافظة املستندات اخلامسة علي احلق
ســلف المــدعي  (– ... -) م.م.ش(صــورة مــن إيصــال اســتالم شــركة ـتـى إن لالتصــاالت 

ملـيـون ( جنـيـه ١,٥٠٠,٠٠٠ـمـن الـمـدعي علـيـه مبـلـغ ـقـدره ) علـيـه ـفـي االنتـفـاع بـعـين الـتـداعي

 ) ....(ور لقاء شرائه حق االنتفاع من سلفه المذك) .. وخمسمائة ألف جنيه

 وحيث أنه ملن املقرر نقضا.. هذا 

�FL+�ع���(�وא9دא�)�'��6-�;�א�".*S4.5$א�����L���^.LG�9�زل�)��א���ن�א+.=��
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��>)Sb$א�..�����J��?�.!5���!��9�د�א����(��(�< C�=+א�J�"�ن�8&�א).^�א���ق�وא�+.?א��وא+�
������������^!.LG�9�!א����!(�-!+زل��ن�א$.=!�!H�،�)Sb!$א�,'z+%������א�����א+�!��!��)Sb!E�+��!�����!*

�������������������!6��!fو�-�H�3��.Nא��4ن��C�;0�9"-�)�&���(م��(�א��#��-�+��Z)/=�H����5+א�)S4.5$א
�������������������������R!8و�-!���!$�(�-!�א$����)Sb	!�ن�א��!�#�9���R!و!N�����(!'�א+.=!�زل�و	!�ن�א$.=!�زل��+

�����7Bא$�د<��K.+�زل���9<6١٤٦/�ل�א+.=�Cא��<*"��.�
 )٢/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣سنة  ل٧٥٩الطعن رقم (
 )٢١/١٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٦٦الطعن رقم (

 ومما تقدم 

دא���3د���ع��ق�א=�
)��ع���2ذ�0א*��ن� ���א��د��������������������
5/��א#��ق�*�ن�א#��ن�א

��'���..���������#وא.�א+�������(و3د�
,�	���(����������2)�א�د���(��وא�,��و �3א��א+����א

�����
�
�������)�زلא�د�����و�א����Bא
,دמ�������Eد��ن�����Uو����ذא�א����	(���ن��(����6

�ق�ود�ن�
������������ن�א?ط��א��א6(�6���������������)��و�'������ق�א�
)�ع�����
����،���(�2و��وא��א

'�
5/��א#��ق�،�א�د����#�
��2)�א(�وא��و�دמ��;�
زאמ��2ذ�0א
و/�Aא=#������

والـذي يثبـت تخـارج الشـريك ) آنـذاك(يكه صورة من الطلب الموقع من المدعي عليـه وشـر

ممـا يؤكـد بـأن .. ٕواقراره بـأن العـين محـل التـداعي باتـت مـن حـق المـدعي عليـه بمفـرده .. ..../

 .المبلغ المدفوع يخصه وحده 

 بينما طويت احلافظة السادسة علي : احلقيقة السادسة 
 والـذي يحـوى العديـد ..صورة من اإلنذار الموجه من الشركة المدعية إلي المـدعي عليـه 

بمـا يجـدر معـه االلتفـات عمـا ورد .. كحال الـدعوى الراهنـة .. من المخالفات القانونية الجسيمة 

 :وذلك لألسباب اآلتية .. بذلك اإلنذار وبصحيفة الدعوى 

"&�)��!!-�א$&)�!!>���5G!!(%��!!4#(���٢٣+5!!=>��١١ن�B6!!�7א+&G9�.!!N>�89!!�7:��و���5!!.X�%V!!+ق�א�
G���'+�.+�و��'LS9�>9א&���O�8�>)�.5$א�J�8�L+ل����א�=.�

��!!�"�#:�����O!!��F!!L+4ن�א!!z��-!!��(�'(&!!E�+�>)�.!!5��<!!���ن�u!!>��6!!�ق��B.5!!�-�و�(א	!!?�8�"�"
�.����ز�א$5�س��Y���و�א+=�Y=��O��������N�%0א�N0��W..�א+.&א)'�

���D+�#:����'(א+.&א�F(�'�(�-�6�&E.5G�-���!������٢٠א$�د<�)�א��O،�א+���)<H)ن�א$&�(�'(
�وذ+!!��h!!�8(א�O!!��G����G)!!��9א�"B!!���9!!��א+z!!(	>�א$&)�!!>��١٩٨١+5!!=>١٣٦א+�!!�"�ن�
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��!!YXد<�..�ذא�א$!!��!!��l�א$=�E!!>��(�٢٩و�א$!!�د<�)�א$�L��'!!I!!&م�دY.G9�.!!N��(١٨و+!!
�!��B6!�7א+&G9�.!N>�)�!'�א+�אL8!>��������������)�+��א)&�א��.&אد�א+��"�"'���KXز��!���H�'+�.+�و�

�<=fא+(א.�
���Lو)�'�א+*(ض�א���:9א�����������<��Y"4��BX!�ن�8!&�����..�@&+'�א$=��<g/��9�B��X(��א��+�-�א+)z	>�א$&(

����-�..�و�X����R2���U+��+�-=��<�t��1V!f�,א+./!(H�H)/X�R�)���..���J��k��Jא$&�(�'(
�-.�BX9�4אK�������9��Aز��ن�����H�'+�.+�د1(و��Sو�<gض��)*�.�(�

�..���ن��g>�و��3א+./(H��O��Jא+.&א)'�������:���5�����&�(��f�����+ع�،�و6!�א�א�".*!��!��k
����G�7)!&م���������..���6ود!B6��!Y��(��!�K=Gل�و���!=Gא,�و��)!���!��<g�g��J�H)/X�'fو

��א$�د<����"�<G9�.N&+"�ن����١٨א�ص�������١٩٨١+5!=>��������١٣٦א+��!/=+�k!I���!Y"��_!�6�
�،�����١٤٦��،�١٤٧�،�١٤٨�،�١٥٠ذא�Jא+��"�ن�وא$�אد������8٢٠�"�"�>���(:��YEf��א$�د<�����

�.�و����f&L�����א+��"�ن�א$&"'�٤١٨�،�٤٣٩�،�٣٠٣،��٣٠٥�،�٣٠٦�،�٣٠٧�،�٣١٠

 ومما تقدم مجيعه 
����������������������
�5د��ن�/�������و�د
'�א+����א�د��������� ��ذא����א����ق��و�����)��د�وא�


)ق����אوא��3وא,��ون������/د����ض��ذ�0אد�و����=�����.א�א

 ابعة علي إضافة إيل ذلك فقد طويت احلافظة الس: احلقيقة السابعة 
المقامـة ..  مدني كلي شـمال القـاهرة .... لسنة ....صورة من أصل صحيفة الدعوى رقم 

 وذلك بطلب ) .. ....مصر (ضد الشركة المدعية .. من المدعي عليه حاليا 

زא��
������2+��5ن��,��د����������ق�א=�
)���ع�����ق�..� زא�����2و�;�����
�)���ذ�א
��א����و


,�	���(��������2..�وאد�ن����
���د�����א�=��� �<���وذ���'���,��ل� ��א�������2א�د����

�١٩٨١#�����١٣٦ن�א,��ون�٢٠������'��د����
*�ض��.�،�و�ذא�אزא�����2*دמ�א

8!�3)��!-�א+*/!Vf�..������������������Oא���.G�<!�H��1א�V!Y��<!�Hא+!&)�:�א$(�;�O/*+ن�א��_�و6
����<=f(ض�+�!&)�:�א������..�;�א+&)�:�א+(א!L.+ز�א�!����-!"���L`������!�t�Y"�O!/*+א�&!L�����<!�+�
����<�H)$د<����..�;�א+&)�:�א�$����E(�-��(�'(&E�+�-L���º�%V+א�)א�0��f١٢٩و��J�!LHא)��

�..��������7!89�<!�H)$א+!&)�:�א�;�O!/*+א�F�������LX�<=f5!=>��....����و�38א+&)�:�א+(א+....�
�>)f��+ل�א�Ã�'�	�'"&� 
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 عـن الـدعوى – قلـم الجـدول –ائيـة أصل شـهادة صـادرة عـن محكمـة شـمال القـاهرة االبتد

والثابـت مـن خاللهـا بأنهـا محـل التـداول ومحـدد ..  مـدني كلـي شـمال القـاهرة ... لسـنة ....رقم 

  بما يجدر معه وقف الدعوى الراهنة لحين الفصل فيها -/-/-لنظرها جلسة 

 بناء عليه

 يلتمس املدعي عليه بصفته من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

����!�Fא+*/!�O;�א+!&)�:�א$���!>��!��א$!&)'�)��!-����������و:��و��������LX�<=f�38א+&)�:�א+(א
���وאP��X��!�K��<!*5!]�א�B!�7א+/!�د�9;�א+!&)�:���������٤٢+5=>�����789٤�(�<G9�.Nق�د�
�7!!89١١�<=!!5+�٢٣����O!!��J�"�!!�7)�!!'�א�!!Bא��h!!+ق�ذ�!!�K"و�!!&%�א�<G9�.!!Nق�د�

�<=fא+.&א)'�;�א+&)�:�א+(א.�
��!!�אS4.!!5$(�א+5!!������(....�א$�O!!DEא+�!!�"�"'�$L�K!!>�..../�ل�א+5!!�&�א+./!!(��G+!!-���د�!!�:�#�"

�-��(�'(&E�+��Y��-(�*."א����kt��+زل�وא�א+.&א)'�وא$.=�FL+.�
���!D+�#�:ط��!!���Oא�6.�!!N�'!!�(م�(��������)��9ول�....�+5!!=>�....2!!�7א+!&)�:�89!!��7..�و�!!�5�¢!!>�א+

�Y��و;�א+=?אع�א+(אEB6��f��وא6&H�9&/��.א�+��X9�ط�و+
��L9א��:�>�����.�²H9א+&)�:�א$�#�>����2)��و�+?אم�9אYLH����$/(وH��Jو�LX��Wא

 وعلي سبيل االحتياط 
إحالة األوراق إلـي مكتـب خبـراء وزارة العـدل لينـدب مـن لدنـه خبيـرا مختصـا تكـون مهمتـه �

اينتـهـا واالنتـقـال إـلـي عــين الـتـداعي لمع.. اإلطــالع عـلـي األوراق وـمـا عســي أن يقدـمـه الخصــوم 

وبيان حائزها وسنده وبيان كيفية وصول هـذه العـين إليـه والمبـالغ التـي تكبـدها سـواء للمسـتأجر 

السابق ، أو الشركة المدعية ، أو التي أنفقها علي العين لجعلها صالحة لالسـتخدام ، وبيـان مـا 

 الشــروط وبـيـان عمــا إذا كاـنـت.. إذا الـمـدعي علـيـه يســدد القيمــة اإليجارـيـة بانتظــام مــن عدمــه 

وعما إذا كان هنـاك ارتبـاط فيمـا .. الالزمة النعقاد عقد الحوالة متوافرا في هذه الحالة من عدمه 

وبالجمـلـة بـحـث كاـفـة عناصــر الـتـداعي وصــوال لوـجـه الـحـق فـيـه ، ـمـع .. ـبـين العـقـود ـمـن عدـمـه 

علـي التصريح للسيد الخبير باالنتقال إلـي أي جهـة حكوميـة أو غيـر حكومـة مـن شـأنها إعانتـه 

                       .أداء مهمته

 وكيل المدعي عليه         
       المحامي     
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�א�و	����������������وع

 لســنة  ..........المـسـتأنف ـفـي االـسـتئنافات أرـقـام / ..... ..  ختامـيـة ـبـدفاع الـسـيد ـمـذكرة
وـهـــذه ق ...  لســـنة .......متضـــمنة اـلـــرد والتعقـيـــب علـــي االـســـتئنافات أرـقـــام  قضـــائية ، .... 

 مأموريـة شـمال –الصادر من محكمة الجيزة االبتدائيـة مقامه طعنا علي الحكم االستئنافات جميعا 
مـدني كلـي ...  لسنة ...مدني كلي شمال الجيزة ، .... لسنة ..... في الدعوتين رقمي . .الجيزة 

  والقاضي منطوقه -/-/-والصادر بجلسة .. شمال الجيزة 

 حكمت احملكمة

 مدني كلي مشال اجليزة.... لسنة ... ، .... لسنة .... يف الدعوى رقم 

   ، ويف الطلبات العارضة 

���b$א�k���B�H>��#��19و	��O��LX��!��1�X�8!&א�K����a9−/−/−�������،�Jن�)�&�א+�
��J�!!��K+א�k!!���R!!IH9و�،�&!!�L+א�O!!�8�-!!�و��)!!�د<�א�!!�ل��+!!'��!!��	!!�ن�)�
���������������!Y�=Sن��L�!N5!>�وTو�J��������-/¬����3G9�/`�7/��O	�R�?+و�

�����O	��(�>���gE�+�W�LX�.�
B�3و���������א

 :تتلخص واقعات النزاع الماثل فيما يلي  

و�H!!���(.....�!!��6>�א+��G!!>�;�אN!!.�&אل��)�!!�ن���....��)�=!!�R...��م�;��I!!�ن�)!!� −١
��١٩٧٢+5!=>��١١٤١وא+�(א�9א@z"����..��7!89�%9�YE�,�א�� >��١٩٧١+5=>�٨٠+���"�ن��

���!!Y��O!!EL+�7א�!!�=.��(������G9�!!�L+אل�א&�.!!N���!!�(+'��–)!!���!!?אد��+�!!>���!!�وא+��
��EY.6�!!5ن��!!��(٢م�٤٥٨١�"�!!uوא6!!&�و�<t�E!!5Tو�Z���<!!L�9�k!!�)���(��GV!!fو

������!!���!!(�>9�!!�(��G9�!!�L+א....���,�!!IH9ض���)!!�ن��..��،�وא@!!?,�א0�!!BXن���'!!�(
)LN���(0�>&Gא$?א. 

٢− �����������;�E�
,�دמ�א#��د������−/−/−و�/#��א�زא�د��א�O����2ذ��0..�و+������0....�/��


�دאل�א*,�����א���ذ�و�����#=��*��#�I��وذ��>��#��*����3د��0..�א�زא���د��،��,��د�����

�������������)��و�+�ون�����/���'�����א�6�ن(�/��'���٢٢٠٠٠ �����	H���،د���
���א������אوא�

�����و��א/*'�א*,د�٪�٣
 ٪�١+��������د='�و;���0و
�6�ن�٪�٥+��������
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�ن���*���Uدوق�א���+٠,٥�٪���*��������	.�
 وبالبناء علي ذلك 

ـي هــذا االســتبدال ..../  الســيد وافــق ـك وبتــاريخ ..  عـل  تقــدم الشــركاء -/-/-وعقــب ذـل

 الثالثة وهم 

− �&��٪�.�٥٥=�5>��..�..../�א+5
− �&� ٪�.�٤٠=�5>�..�..../�א+5

− �&��٪��٥=�5>��..�..../�א+5


)ق���'�و3د����0 ���و�3د���������0٪�����٢٠�)�د�#دאد��*/ل�א�6ن�א���/H�6ن�א�ن�א

�ون�/��'�����������7��'B�������א
)��ق���������2���#�دאد����������٪)�����٢٠��6ل���(�ز�د���

�ق��������3א?3#�ط��
#
�:��;�#���3#�ط�و

�−�−/−/−.������W–��−/−/−.��
��.−/−/−�−د�����.−/−/−�–ج�
!f−�−/−/−.��

��������
5;���א�,��������א*,�د���#��������������٪�٩وذ>��)�Bد��#�و���3د��	(��ن��Wא���א


5;������#دאد�א?3#�ط�٪�٧��א�����.�

وتجــدر اإلشــارة إـلـي أن الثاـبـت بالعـقـد أـنـه ـقـد ـتـم .. هــذا  -٣
ـار المســتبدل اســتال ـا(م العـق ـا ومكتبـي ـك بموجــب ) مؤقـت وذـل

  .-/-/- ومؤرخ – مزعوم -محضر تسليم 


,دמ���� -٤����A,دאل�������������..�و��
��5ن����د����..��,د��و/^����אد�אط���א�������6ن��,�د�א=#�


دא���������ز��+����������
)��ق�����������D�E....א*,���ن���ل�א�����.����−/−/−��������

 .�����2و��ن������Tא/�ز��

 األول يستحيل استالم عقار التداعي  .. ومن ثم

 العقارهذا  املذكورة من ....إال بعد إخراج شركة ال

 ��6)�و�=�7Yא$4.5"3(وf=��אH��OEL.N(אد�א+K(�Zא+D�"'����)�&�א�N.�&אل� -٥
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lא$.��!'��������א����ED+����1א&L���و��'"�D+אد�א+�5{�א&N��(8*�א��Xو�،��..���,�!Hم�و&!L+
....��!!YX�+.?א��و)�!!'..��������!!��LH��E��!!5X�'(א+.!!&א�F!!(�7��א0�!!���=Y!!��א�+.!!?אم��.5!!�

����<L��K+و)�'�א������١٦١و���f���7���ºאEL.N�ل���6א�6.��س�و!�H��E�+!�د<���������..�و�6
 .���א+��"�ن�א$&"'�

��ول�����..��ذא�� -٦
���ول�������....و�د=��ن��ن�
��ن�
�وא��7#�و.
��2،�و
;)���#�و.�
������2،�و


دא�����������������2 ��2.�א�زאع��+5ن����ز����ن�א�#
���Bز�����2و��وط��د�א+�����א


,���מ�א��د�و�����3מ�������
���5و����B�����+��3'��א��#�....�����#�....��������د����

 +��ل�א/�ز��
��������������)	V!+אل��"!�3א&�.!N5!¤�)�!&�א�*����������<�+�K��..����,�!=��h!+وذ

�����<g/+�9�.���7א(ز�'�(�..����<#�D+א�,�	)z+ن�א���fو)��;�'"�!D+א�Z)K+א
��X���������������!��7Y�))�)�&�א�N.�&אل�!�(�<�g.!5$ط�א�אد�א580!&!N��!(5!�א�

�.��uא+�L��O���G9א+.&א)'�
.... اـلـدعوى رـقـم .. ..../ ٕـهـذا واـبـان ـتـداول اـلـدعوى األصــلية بالجلســات أـقـام الســيد  −٧

 بتســليم الـعـين ....مطالـبـا ـمـن خاللـهـا ـبـإلزام ..  ـمـدني كـلـي شــمال الجـيـزة ....لســنة 

ـداعي خاليــة مــن األشــخاص والشــواغل  ـه وشــركائه فــي عــدم ســداد محــل الـت ، وأحقيـت

 .األقساط لحين إتمام التسليم علي الطبيعة 


��מ�	��מ�א��د�و
�ن������3 −٨�O����#����.... و� ....،� ...�����#����د��������+����ل�....�


�2��د�7א��������������D�E..�א/�ز���������2א����Bدא
������א=���−/−/−و��د����دא��א


��A;���א.�وزא���א*�دل�������������������א?و�אق� ��G��..ون������������
���د���Aن�د��'�;����א�

�2
'�و�,�����و�د��'�����..���� ��0���,
�����2
و�����O+��א;������5و��
'�وא�

���
�/���)�د� 

�−���Y.6�!!!5��'(אن�٢م�٤٥٨١א90ض���2!!!�ع�א+.!!!&א&!!!�`�....�،
������Y=��,?S�'�(م��6>���....و���٢م�١٨٢٧`5������,�!IH8'��9ض��وא+�!�

�............�
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W−���;)!!��F!!��<!!8�L+א�<!!L��������<!!G&8�LX�<!!8�(�'!!f�:�(&!!+א�
�a9b$אل�א&�.Nא��&�(��S�`−/−/−�....��

........��������IXא���ع�)�'�א+�L&��"-�)���9ض��!5�Y.6������−ج
�.............وLN(�א$��

وIX��&!!8!!���!!��א��!!�ع�)�!!'��I!!(�א+.5!!��N�7!!�+�3א+!!V	(��ن��
���)/��<	)C.....���������!��O��!z.م���!�X...���������'t&!ق����!*Xא�'!�(�,�!=��

b��a9−/−/−�&�(�7��l����9�=Y��و���F�H±�א@�?<�،�و+����
�و�X!�م��....�������IXא$L�G=>��ن�א90ض�;�وC�&!G�k!2!(	>������������−د

�O��!!z.��.......��7!!�X����!!Y�و�!!I.G�h+V!!���ن�א�� !!>�א$!!&)'�)�
���������������V!=���!��LH��E��!5X��G)!�\א$!&)'�و�'!+��<L��5��7א90ض�א$�.�

�.ن�X�G)d�¤G9(�)�&�א�N.�&אل�و6.��א³
����'8�!���!��1&L���و��'"�D+אد�א+�5{�א&N��(8*�א��Xא$&)�ن��!�!f

���ED+א���������������!YX�א+.?א��V!�*=.���!Y�وذ+L+�h!&م�8�!�م�א�� !>�א$!&)'�)�
�7Y��8................�.�

��IX!!���!!��א��!!�ع�)�!!'�א5$!!.=&א�Jא$�&�!!>��!!���!!(;����−و
��������<	)!C�'!+����$א�[S4.م���8�>?�א+.&א)'��ن�§�G&��l=>�א@

....����a9b!!ق���!!*Xא��!!S�`−/−/−����!!��J�!!��K��·�!!=fو�ن��،�
���������������!I.G�'+�!.+�و��،�<!G9�א���<!E�א�� >�KX�+��א+z(	>��5!&אد�א+�

��������<	)C�'+������[S4.��R��8�< ��و�V=�....����!.6)!�م����.....�ن�א�
�.א³ن�

������I.G���Nن�א�� >�א$&)'�)��Y����R����&8�+.?א��YX!�������������−ز
�وذ+!!!L��h!!!&م�−/−/−$!!!�a9bא+.L�G&8!!!>�;�)�!!!&�א�N!!!.�&אل�א

�����������h!+وذ�،����LH��E��5X�7��<L��5��7א$&)'�و\�(��Gא90ض�א$�X
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�����<	)C�'+��>)Sb���Y"�B+....������kI��<	)z+وא�< ��وא+�F��<8�Lא�
�.��..................�١٩٨١+5=>�B60١٣٦�م�א+��"�ن�

 :ني كل من وجتدر اإلشارة إيل أنه مبوجب عقد اتفاق وتنازل مربم فيما ب.. هذا  -٩

 −�&��)��.=�زل�+/��-(���..../��א+5
−�&��...../��א+5
−�&��)��.=�ز�ن(���..../��א+5

�������������D�E��
������2א*,���ن���ل��,د�א=#
�دאل�א��
��زل��ن����O�6�3מ�א����6وא

�Uא?ول��-/-/-��>�אو��د�2ذ�ن�א*,���ن�دون�+��>�..�����.אذ�����7א

 والثالث كما حترر من الثاني 
كمـا حـررا .. إقرارا صريحا بذات المعني الوارد بعقد التنازل 

يبيحان له التصرف فـي ) المستأنف(توكيلين للمتنازل إليه 

�.عقاري التداعي كيفما يشاء 

 فحسب هذا ليس

;��..�....§�!!��lدא�e�&!!8�-!!"��O!!��/�>9)!!(ض�א+.=!!�زل��"!!�3א+!!V	(�)�!!'�א+5!!�د<����
و8��e�&!!8!!(א�9א+.=!!�زل�א$.�!!&م�א+!!V	!!.−/−/−�����)�G9¤��א$=�L!!&��...א�E.S!!�ع�89!!��7

�.وא�)�אg/��Z.-�وG)N�"-�و"*�ذ�1

  ..../ ومت عرض األمر علي السيد 
�Uא#��د��������������6)6
��زل�אذ�7
מ���ن�א+���.�א�..../אذ�7א�
�د�א

�و�א�#Bول��ن�
�)�ذ��,د�א#
�دאل��������������..��U����"��,(���،�و��������"�א

��������,��د�א#��
�دאل������ل�א���),����#���'��א,��و������א+��Bون�


���#���<���١٠٠.�٪�
طلبـا عارضـا يف ) ..../السـيد(فقد أبدي املسـتأنف حاليـا .. وبالبناء علي ما تقدم �–�١٠

 بطلب ..  مدني كلي مشال اجليزة .... لسنة ....الدعوى األصلية رقم 

١−���!!���!!	�O�&!!Xم��8!!�ل�&!!(�)....�،....�(��EY.g�!!/אم��&!!L"�
+�a9b$אل��א&�.Nא��&�(��(��EYS9������5−/−/−د���L���
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��EY8��6��EY�2��Xو�<�#��.�
٢−�&��دو�BG)���9!!'��٥,٥٧٧,٠٨٤!!4دא,����!!U..�..../���+!!?אم�א+5!!
5>����!�ن�وE!5T�L�!N�<t>�و�L�!Nن��+!�3و�L�9!>�وu!�"�ن���������������(T

'!!BG)���98!!&�19)�دو��U!!٥,١٢٧,٧٧٧و����-!!�=S�)ن��!!����<!!5T
�!-��و��L�N�-t>�و)z(ون�=Sن��L�!Nو�<L�N�<t�EL�N�3و+���(��&!tא�Hو

�<�5=�١٨�٪�h�C�O	م��.Nא�¤G9�X���.�
���l!!!�§�lدא9<�−٣!!!t9אم�?!!!+��....��'t�!!!Y"�k!!!���&!!!�(�)!!!G)g.��

��t�B+א+.&א)'�א�O��9��L+א�-E��5Xو�...........�
����#���د����ن��ن�א#���د�ن����<����3د�
;��/����و
����ز=����ن�����������������2.�....،�..../�وذ

���R.��,�����7א=#��h������3�����W��)�و���
و��3د�..�
�دאل�وذ��>���و/����A,��د�
;����ج�و

����<���������������..�����3אB�2��ذ�������ن�������..�و��ن��6מ���
����*�دو���א��)��وא �����	Hذא�����

����V..../�א#�د�������ل����א

)������2��T)�א�ط��2��A(3د���B�2�� =����'�א���#دאد

����)#'�وמ��,מ�#دאد.�

طلبـا عارضـا الـتمس .. ..../  أبـدي السـيد -/-/- إال أنه بتاريخ ..ورغم ما تقدم �

 من خالله احلكم له 

��!(د����!!I.�....�����U��=��������k!)�..../�א+5!�&���(���+?אم�א$5!.4"�����3:أوال �
��19&!!!8��g.!!!5��[!!!�١٣,٥٥٠,٠٠٠�-!!!�=S�)ن���!!!����)!!!z(�<!!!#�#

�-�=S�3+�5ن��Tو�<t�E5Tو�........�

ـا � �!!-���١٨,٩٧٠,٠٠٠+?א�EY!!���!!4دא,����!!�U:ثانـي=S�)��)!!z(�<!!�"�u
��-!!!�=S�3!!!+ن���L�!!Nو�<t�EL!!!5Xن�و�!!����(��<!!!G[�4X�&!!!tא�H�<!!E�8

�<�IG�LX؟.....و.!�

�!!-��²G�!!LX)!!��: ثالـثـا �=Sن��!!�����G)!!z(�U!!����,4دא!!���!!EYא�?+�
�<G�=L$وא�<Gد�؟..........�א�2(א�9א$.!�

�����<�����ن�ذ�..��������������#/
,دמ�/��*'�
�دאو��א�د�و��������A,و��..��# −/−/−���و�/
����د������������ول�د�/���������������ط(�و�*��دوמ�א?#���س�وא#���د�،��������0א=�
�א	��������������
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����������,�,�
�د�����#�����
;��������،�وB���3�����Wמ���������6���د���ل�א���'�;�����א��?و�אق���..�وא


�دא���;�)���/#����،�وא�������و	وع�א�د�و��و��2���# ���W����������א;��وמ����������������#�وא

�������
دא���و����Uאط����א���دא������2�������،���2،�و�/��A)#'��ذ>��ن�����Uوא3*���א��O


+و�'��(��#وغ���3و����+�وع�
*د�ل�وא
R����وאמ��ن�א#
מ���

>�אط����א.�

 فالسمة األساسية للحكم االبتدائي 

لـيس لـه سـند ولـم يقـل .. أنه قد افترض فرضا من عندياته �

اقــل مــا (جــة ثــم ســار خلفــه إلــي أن انتهــي إلــي نتي.. بــه أحــد 

ـه ـه الواقـعـة الصــحيحة ) توصــف ـبـه أنهــا معيـبـة وباطـل تارـكـا وراـئ
والمســتندات المؤـيـدة لـهـا والـقـانون فـلـم يـجـدوا ـمـن يأـخـذهم بـعـين 

 .االعتبار وصوال لوجه الحق الصحيح في الدعوى 
 وذلك كله حيث يتلخص احلكم االبتدائي يف األتي

���!!(ض�)....(�;�C!!4ن�א+�K!!��א+L!!�9ض�א$�!!&%��!!��א5$!!.4"3 −١
���&��>�،�و	Vא�א+���Kא+L�9ض�א$.����������O..�..../��+?אم�א+5+���U+��`

�������&���!(ض��+!?אم�א!�`�3"4.!5$�L��/....�..�����U+-�وא$�&%��!��א+5!
��<�+���..���Ef�BH"ض����!H)��"��������<�+L!&م�א�X9��!EY����!��K+��Jא�0!�

�!.+�=?אع�؟
٢− �����&�YH!!'��..�..../���!!���!!�8'�א+!!��K��Jא+L�29!!>�א$�!!&א��1!!��א+5!!

H�.5�������������B!C�<!+�����'!YH�7!#و����<�א+.5!��)��7�<�0و2�Y(��א+��"�"
 ).وא�+?אم��.Y"�&�(�)G)g�t'���¨-��=*(دא

�5��X�'�(=�زل�و�!�9ج�	!���!����������� −٣N4X)....��،....�(����:�(&!+ن�א�!B.H
���789�<���]�����+>�;��7Y�6وBX!�ن�א+!&)�:���������....�+5=>���....א��0

�789�<EI=$5=>�...א+�....��IG��<+�����[��)���EY.*אم��&L".( 

٤− ���<��H!!&�א�.��!!EB��R!!>��ول�دS9!!>����..�و)!!��א+!!&)�:�א�0!!�
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���F!!!���!!!E�H�-!!!"���!!!fא0و9אق�،�و�;�-!!!+�&=!!!N���<!!!L8א��+�)G�!!!/X
���W�'E!!5G��!!ع����!!z+א�'!!�(�-!!L���G�!!z$א$5!!.4"�3وא�"�<	)!!C

�k!!!8وא�"�FE�.!!!+א�אV!!!f�;��Y!!!5*"�<!!!EB�..�؟؟�#!!!!!!N�7��J)Gא
�������������!���!f�3"4.!5$ن�א���!`�-!"��-��(�R�X9!^�����و	א0�����6א+=/!

�>����!�ز�����..�;��h�Xא+z(	>�א$?)��>������=S��<	)C�'YH�'+�.+��H
�������&���l�§�lא+!�ز9א,��/����א+.�h�E;��/(����`�א�H>�א+5t9�..

�!.`��bGد%��+'���Kن�)�&�א�N.�&אل�؟
 يضحي ظاهرا مدي ما اعتري الحكـم االبتـدائي مـن أوجـه فسـاد..      وعلي نحو ما أشرنا سلفا 

في االستدالل ، وتعسف في االستنتاج ومخالفة للقـانون واإلطاحـة بالمسـتندات والثابـت بـاألوراق 

 وهو ما لم يجد معه أطراف التداعي مناصا سوي الطعن عليه بطريق االستئنافات أرقام .. 

�....�.�ق�א$��م����...+5=>��.... −
− ...�<=5+�...&� ...../��ق�א$�������Fא+5

− ....�<=5+�...��&� �...../�ق�א$��م����א+5

− ...�<=5+�...�&� ...../��ق�א$��م����א+5

أصـدرت  -/-/-وبجلسـة .. وتـداولت بالجلسـات .. وهذه االستئنافات قد تم ضمها جميعا 
الســتة وتأيـيـد حكــم الدرجــة ـبـرفض االســتئنافات حكمهــا ) بهيـئـة مـغـايرة(عداـلـة المحكمــة االســتئنافية 

 .األولي 

 عن علي القضاء األخري إال أنه قد مت الط
.. أيضـا بجلسـاتها اللذين تـداوال  ق .... لسنة .... ، .....بموجب الطعنين بالنقض رقمي  

ٕواعـــادة األوراق إلـــي عدالـــة .. بـــنقض الحكـــم االســـتئنافي الســـابق .. قضـــي  -/-/-وبجلســـة 

ابـة فـي الـدعوى وذلك لعـدم تـدخل الني.. المحكمة الموقرة لنظر االستئنافات الستة متقدمي الذكر 

وهـو مـا يبطـل الحكـم ، لـذلك قضـت .. حال كونها من الدعاوى التـي يكـون تـدخلها فيهـا وجوبيـا 

 .محكمة النقض بنقضه علي النحو المتقدم ذكره 

 وبالفعل مت تعجيل االستئنافات ومت إدخال النيابة العامة 

��..�..../�4"�3وX&אو+�Rא�= .N�H���J�5�@��Jو8&م�א$5...�"*�ذא�+��7Bgא+=��²8 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

276 

�!!��א+�!!�"�ن�����KX�;�3"4.!!5$�7א!!B�4א�!!K¹�<!!L���+א�J�!!=�،�א+G&L!!&��!!��א5$!!.=&א�Jوא+�
����و�!!��!!C��5H��!!��-!!�د�;�א�N!!.&�ل�و5LX!!�3;��..�و8/!!��19א$��O!!K;�א+��!!�ن�وא+.5!!�

IH!!��)!!��א��!�ل�א@5!!��7¡�!!�ق�א+!&H�ع�،�وذ+!!�h	�!!-�)�!'�א+=g!!��א+!!V%����..�א�N!.=.�ج��
*X�-"�����Z)z."�'+�.+א��=(�Hد�;����4Xو���/:�

�אد�������ع

���5
#���מ�א�R.�א �A��#و��

�

بطالن حكم الدرجة األويل لسبب متعلق بالنظام العام وهو عدم قيـام : السبب األول 

حمكمة أول درجة بإخطار النيابة العامـة وإرسـال األوراق إليهـا لتقـوم النيابـة 

ا من الدعاوى التـي يكـون تـدخلها فيهـا بالتدخل يف الدعوى املبتدأة رغم أنه

حيـث ) وهو ذات السبب الذي نقض احلكم االستئنايف السـابق بسـببه(وجوبيا 

انتهت حمكمة النقض إيل بطالن ذلـك احلكـم املنقـوض ، وحيـث أن حكـم أول 

درجة معيب بذات العيب فهو ما يستوجب إلغائـه وإعـادة األوراق إيل حمكمـة 

 . الدعوى من جديد والستنفاذ واليتها عليها الدرجة األويل للقضاء يف 

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض ما يلي .. بداية 
أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة االستئناف وأحالت القضية المقرر 

إلي المحكمة التي أصدرته ، فإنه يتحتم علي المحكمة األخيرة أن تتبع الحكم 

نية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية الناقض في المسألة القانو

في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت علي محكمة النقض وأدلت 

برأيها فيها عن بصر وبصيرة ، فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية 

الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع علي 

 إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين المحكمة المحال إليها عند

عليها أن تقصر نظرها علي موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم 

 الناقض 

 )١٣/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥طعن رقم ال(
 )١٠/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٦٥الطعن رقم (
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 كما قضي أيضا بأن 

�!!>�،�H!!�ن��1V!!fא�EB!!>���ذא�	!!�ن�א+LK!!��א�!!�+'�E�+��!!L���!!f!!(<�א�� "�D+�"�<!!EB�
�!>�א�B!�7א+=!��������������������²8"�א+=�²m¡م�?!.�Xن����!Y��(�FL.!G�-!"�����،�:�(&+�2ع�א�$�%&/.X

�������������������!Y��(�k!=.و���!Y�H�R!���!+א�Ot�!5$6&ود�א�;�-�Hم��B���).��6��19�t?א�+��<�א+z',�א
�����������������)!/�Xن����!Y��(�FL.!G��!E	�،�<!�m�1א�V!Yس���د<�"�!(�א+!&)�:�א$5!�(��&=(���'!�(��!f)�"�

�Y��א��7Bא+=��²8+��9�C���+ق�א45$+>�א�K"�;�:�(&+�2ع�א��.�
 )١٣/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه  .. علـي أوراق التـداعي القانونية والقضائية أنفة الـذكر وبتطبيق جملة المفاهيم 

 .. ت حكمـا فـي االسـتئنافات السـتة الراهنـةأن أصـدر) بهيئـة مغـايرة (قد سبق لمحكمـة االسـتئناف
 .... ، ....فقد طعنوا عليه بموجب الطعنـين رقمـي لم يرتض أطراف التداعي ذلك القضـاء وحيث 

 .ق ... لسنة 

  -/-/-وجبلسة .. هذا 

 أصدرت عدالة حمكمة النقض حكمها التايل منطوقة 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضـية إلـي  
 .............. كمة استئناف القاهرة مح

و5X�&8��7B6�&"א+=��²)�'��ن�א�B!�7א� =.!N�C�&!8�;!��-�א+!��Kن�وذ+!L+�h!&م�������������������� 
�����������������!���Sو��!Y�H�O�&.+ن�א�BG��+و:�א�א+&)�����Y"�	�7�9�:�(&+א�;�<��L+א�<����O�&Xא+=

�..����h+ن�ذ�	��א+��������..�$�Z�= .N�7א�B6���(�JאV����L��'t�7א��.&אBن�א��	و����-!"�������!5
�..�����������S�.!5G�%V!+ن�א�0!(�א�K�!+��9-��+'�6&�א&g=G�����f����²8–و��7א+=!!Bg�+��!(��X��–ن���

�����������������&!G&S��!���!Y�H�O/*�+�<S9ول�د��<EB��'+د<�א0و9אق���و�)�'t�7א��.&אB,�א����7+�.G
�..��Y.Gذ�و��*=.Nא+=������²ن�..�و��,�I8�;�9)����f��`��E(�h+وذ�

  أحكام النقض علي أن ويف هذا الصدد تواترت
 بأنه تستنفذ به أن يقف عند وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي ينأى القانون بالقضاء  
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مما يوجـب علـي محكمـة االسـتئناف بعـد إلغائهـا للحكـم في الفصل في الدعوى ، المحكمة واليتها 

لهــذا المســتأنف إعــادة اـلـدعوى إـلـي محكـمـة أول درجــة للفصــل ـفـي موضــوعها دون أن تتصــدي 
ـذي هــو مــن المبــادئ درجــة مــن درجــات التقاضــي علــي الخصــوم حتــى تتفــادى تفويــت الفصــل  اـل

النـــزول عنهـــا ال يجـــوز للخصـــوم مخالفتهـــا كمـــا وال يجـــوز للمحكمـــة للنظـــام القضـــائي األساســـية 
ٕواذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه بالنظـام العـام ، من تلقاء نفسها لتعلقـه وتتصدى له محكمة النقض 

 .وقضي في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون ر هذا النظ

 )٢٠/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٢٦٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

)!!&م�S!!�אز��R!!G�*XدS9!!>��!!��د!!S9��Jא+.��2!!'�)�!!'�אP/!!�م�f!!���!!��א$�!!�د»����
��Y=(و����ز�+��/�م�א+=?ول���Y.*+�j�<EBgE�+א+������ز��'t�I�+م�א��=�+�<�N�N0א.�

 )٢٥/١١/١٩٨٧ ق جلسة ٥١ لسنة ١٠٤٦ رقم الطعن(
�ذא��..�
,دמ��Gن��ط(ن���מ�אد�/��א?و�������و�(و���

��������
�د� #��

  من قانون املرافعات علي أن ٨٧فقد نصت املادة 

�Y!��א+�!�"�ن�وBG!�ن�����������������(��=!G��!+א�J��א+&)�:�;�א��kH9�<��L+א�<���=�+
�.ق����;��1Vfא�����J��+��/�م������6

  علي أن ٨٨كما نصت املادة 
.. فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجـب علـي النيابـة العامـة أن تتـدخل فـي الحـاالت اآلتيـة �

 .ٕواال كان الحكم باطال 

١− ��2#(����2*��

���/وز����2ن� .אد��و��א

 .אط*ون���ط�������מ�������א�,ض� −٢

٣− �2����2
د;�Aو/و�����;��7��ص�א,��ون������.��ل�

  علي أن ٨٩وكذا نصت املادة 
 الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحاالت اآلتية فيما عدا  

١− ���� .אد��و��א;�����*د����א?

٢−�A����,*
�������א;�������وא�����B�2وאو�������א�����د�.....א��د��و��א��
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�...............�F .�א

 كمة النقض بأن  قضت حم.....ويف شأن دعاوى 
ـق النــزاع   ـا فــي قضــايا الوقــف ، مناطــه تعـل ـة العامــة وجوبـي ـدخل النياـب ـت

بأصــل الوـقـف أو بصــحته أو باالســتحقاق فـيـه أو بتفســير شــروطه أو بالوالـيـة 

 .تدخلها في غير ذلك جوازي .. عليه 

 )٢١/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥١ لسنة ٩٣١الطعن رقم (

 انون علي أن  من ذات الق٩٠وحيث نصت املادة .. هذا 
أن تأمر بإرسال ملف القضية إلي النيابـة في أية حالة تكون عليها الدعوى يجوز للمحكمة  

ويـكـون ـتـدخل النياـبـة العاـمـة ـفـي أو اآلداب مســألة تتعـلـق بالنـظـام الـعـام إذا عرضــت فيـهـا العاـمـة 

 .هذه الحالة وجوبيا 

  علي أن ٩٢وأيضا نصت املادة 
 يجـب علـي قلـم كتـاب يهـا القـانون علـي تـدخل النيابـة العامـةالتـي يـنص ففي جميع األحوال  

ـة  ـار النياـب ـاء كتابــة بمجــرد قيــد الــدعوىالمحكمــة إخـب ـإذا عرضــت أثـن نظــر الــدعوى مســألة ممــا  ، ـف
 . فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة تتدخل فيها النيابة

 ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض بأن 
��;�
��������א��>�W����������د����و���ط��(ن�א�
�����מ�����3ون�
���T�מ�?����(�


�����/��وز�*,����א��א��������وא?�א	����א)	���.�،����ن�א��د��و��אא�������ن�

�������
������������������ن�
��*������2)#����2،�و�����6ذ��>�و/��و�A ;������א

�	�و�������2و ��دא.�א�����7و���������������
>�אد��و����/�د���*��2و���א������א�

�<��מ�
,د�מ��ذ����������2و�;�)��ذ�.���0�6ط(ن�א

 )١٦/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢١٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��!��!��'gIG.....�����FL.!G�f(א��ن�א+!&)�:�א+(א����������W�<!��L.��<!=f..�و�����>�����X&م����� 
����������7Bو��������א���fد�S����f9���و���Y�H�<��L+א�<���..����32+'�ذ+!��h..�א�./�م�א+=

�-�א".�H����'Yن�א��7Bא��.&אt'�א$���Hن��LK)"�ن����وא+�!�<!���g�+�<*+��$���(���:�(&!+ن�א��'!+�
����������J9א�!�L�+��!"�S0א�h!"�ن����8!�R*+���J�H)/Xن��K���<��L.��>�&.�$א+*!(ض���..�א�'!�LH
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������h+ذ�<g/��<���g�+�3+��$�4(�������..�א@&+'�א!Xن���<!S9ول�د��<!EB��'�(�FL.Gن��	�-"�H
��f9�K�و��<��L+א�<���"�و!��S��"����G��!.6�:�(&!+.5!=���!��א+.!&�N9��������O�ل�א0و9אق��+'�א+=

�FLK+א�'t�7א��.&אBא�9א�&���O�8�:�(&+א�;.�

 وحيث أنها مل تفعل 
�B�R'�وא,	��.����ط(ن����מ�אد�/�������������������������2و�א?�� �A/و
�#���������2�������א�ذ�7��ط�ل�

��������2
��������ول�د�/�����������;����7=#��
�)�ذ�و=������א?و����،���6מ�א,	���.������Gد��א��?و�אق� 

����א;���وמ�و���و����ن�א�����د\��و
ط�����	�,
,����د�����دמ�
)و�����د�/�������ن�د�/�����א����,��

��2
(�;�������
��=��/وز���Tמ�א,	���Bא�.א?#�#���

جسـيمة حكم الدرجة األويل أخطأ يف تطبيق القـانون وخالفـه خمالفـة  : ثانيالسبب ال

بطلـب إلـزام .  ...../ حينما قضي برفض الطلب العارض املبدي من املسـتأنف 

بأداء مبـالغ اسـتويل عليهـا مبناسـبة العقـد حمـل النـزاع ..../ املستأنف ضده 

وذلك رغم ارتباطه بالدعوى األصلية ، فضال عن تصريح احملكمـة بهيئـة .. املاثل 

مغايرة بالطلب العارض ، وحىت مع فرض عدم وجـود ارتبـاط أو تصـريح فكـان 

  بالرفض علي احملكمة أن تقضي بعدم القبول وليس

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٥فقد نصت املادة .. بداية 

�>�و����א���-!+�7B�!IG�L.+��J)!��2!(���9!-��!��א+!&)�:������������ −١t�I�+>�א��א$�����
��Y�H�,א)Sو�������<��.א��0

٢− ������������7!Bºو��ن����Y!ILو�����Y!�	�-X���K��'(&E�+�7Bº����-.��S��'�(��X�G�����%�
<g�/$�&����>&�����Y��-+�-� .�א$&)'�)�

٣− �<t?m.+א�O��G�����/Xא�<� .�%������BGن��./����+&)�:�א��0

٤− �<��.���4Xذن�א���-�&�.��<EB���BGن��K�X)�����(&+:�א��0

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
ـ  ـة إذا كاـن ـي وجهتهــا الطاعـن ـات العارضــة الـت علــي المطعــون ضــدها علــي مــا أورده ت الطلـب
حتـى ........ عـن الفتـرة مـن عـام تنطوي علي طلـب الحكـم لهـا ببـراءة ذمتهـا المطعون فيه الحكم 

طالبة إلـزام الطاعنـة التي أقامتها المطعون ضدها ويعتبر دفاعا في الدعوى األصلية ............ 
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فـإن هـذا الطلـب يـدخل المطعـون ضـدها وترمي إلي تفـادي الحكـم بطلـب بما أسفر عنه الحساب ، 

فإن الحكم المطعـون فيـه إذ  مرافعات ، ١٢٥التي نصت عليها المادة ق الطلبات العارضة في نطا

أيد الحكم االبتدائي في قضائه بمقوله أنهـا ليسـت مـن الطلبـات المرتبطـة بالطلـب األصـلي يكـون 

 .قد أخطأ في تطبيق القانون 

 )٢٣/٣/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٠٤٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���!!��K.�������7و�!!Bא��J�"ن�)�!!'��!!&و�!!��>��"*!!>�א+�t�!!I�+وא�<!!���7א+��"�"f�!!*$א�<!!�
�����������������<!=fא+(א�:�(&!+א�J�!5و����Zو)!��9�!�.(א��;�k!2�+א�k��،�FLK+א��ن�����..�א)f�!���!�m.G

����789�<�8��'"&!���..������!��R!E	�Ã�'!!�ل�א@�!?<����������....�+5=>���....א+&)�:�א��0��..�....���!�K�
������a9b!$אل�א&�.N�¤5)�&�א�H−/−/−����&!(�7(?!��������F+&�.!5$אد�א&!Nم�)���G)!�\א$5!.4"�3و�(

��ن�א+.&א)'�(���u�'8��+.�

 وبغض النظر عن أن طلب الفسخ خيالف احلقيقة والقانون 
����5
��#��������אد�/����א?و����א���'���3د����#��ل� ������..�..../����Gن�א�������3د�������6*دא


���5	د���0#����א�B�2��א�د�����א������������..�..../�א ���#�دאد�<���وذBط��V�����ن�א��6ن���������?

���'�
)ق���
���5	د�0א�ذ�و�������.�א#��מ��,�מ��#�دאد������)�א��د�7	د�0אط�Aא*��ض���( =��ن�א

��אB�2��א�د���� �V����ذ�0א�..�'#(���2�����.وא#
و

 وحيث أن هذه املبالغ
خمسة مليون وخمسمائة سبعة وسبعون ألف وأربعـة ( دوالر أمريكي ٥,٥٧٧,٠٨٤قد بلغت �
هـذا .. ) خمسة وتسـعون مليـون جنيـه مصـري(أي ما يجاوز قيمته حاليا )  دوالر أمريكيوثمانون
ـغ قــدره فضــال  خمســة مليــون ومائــه ســبعة عشــرون ألــف وســبعمائة ( جنيــه ٥,١٢٧,٧٧٧عــن مبـل

تـجــاوزت محـــل الطـلــب الـعــارض وـهــذا يعـنــي أن جمـلــه المـبــالغ ) .. ســـبعة وســـبعون جنـيــه مصـــري

 كـبـاقي ـلـثمن األعـيـان .... مبـلـغ يـفـوق المـبـالغ المســتحقة لوـهـو.. ه مصــري جنـيـالماـئـة ملـيـون 

 .محل التداعي 

 وهو األمر الذي يثبت لدي احملكمة براءة ذمة 

  ..../ املستأنف 

 وعدم وجود أي تأخير أو تقاعس يسند إليه في مسألة 
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سداد الثمن ، وانه إذا كان هناك من إخالل فإنه يكـون قـد انعقـد 

 ...../ ده يقينا في حق المستأنف ض
 وحيث أن املستأنف قد اشرتي نصيب كال من 

ـهـــو منـفـــردا وأصــــبح وباـتـــت ـفـــي ملـكـــه .. ـفـــي األعـيـــان محــــل عـقـــد االســــتبدال  ....، ....

أراد معه اسـترداد األمر الذي ..  ..../ وفقا لقرار السيد عن تنفيذ عقد االستبدال المسئول األوحد 

 :وذلك آلمرين  .. مستحقاته وأمواله من المستأنف ضده المذكور

��������������:األول  ��������،�و��ن��*�د����6*دא��א����د�7�#�ن�����....�


*��3د�و���'��מ��
,���س���ن�אو���.�����������������
'���ن��دא����א��


���5	�د������������0..����ل�א��6ن�����#�و ��������ن�ذ�>��)*�ل�א

������ن���������#���Vא�����������א���א����ذ�و��א���ذ�7א#���
و


���دא����
����5;����وص��,���د�א=#���
�دאل������ل�א���#�..�א

�)#'�دو����و/'��ق�.�


#��������I:�واألمر الثاني ��I
��'��,�
#��Vא����و�א#
�دאد�א

���U�������وذ��>�)��������3א���6ن��������ل���(....��'�#��دאد

������������������2); �����
��23�����2אو	�����א=��,�
�)�ض�א#

�'��(
���و����#�������2

زא����.�

�=���&%�א�X9!�ط�א+����������G�&	4.G�-L��K!��א+L!�9ض�א$�!&%��!��א$5!.4"����������3و����X&م��
����)��Y!������������..�..../���+?אم�א6�/....�..������1&!2�3"4.5$�+�'+�.!Nא+!��א�U+�!�$(د�א!�)���)	V!+א�<!*"��(

א�X9��!��و#��!����+�K!��א�0!�'�وא*X�EY8!����������..���!]�و=`�..��������!6�-!S��N>�א+�O��&�Lא+.&א)'�����
��������������B..�;�א$��2ع���!N�<!��_��ذא�I8!'�;�א+�K!��א+L!�9ض����60¡������;�%&!��h+V!+ن�

א+&)�:�א�0!��>�و�#�!��J)!&م�وS!�د�!�X���l(و���!�ل�;�S�"!��א$5!.4"�3و�!��#!��������������������������7
� >�����Kא+*�¤5א$?)!�م�������Y�+�'I�G�..�����������������,�!I89ض�،�و�!L+א��!�K+א�אV!f�8!�ل��&!	bG��!���!fو

�-t��+���S�.5G��`�،�-���KX�;�4KPא�&	bG"�ن�و��3א+�+�¬�-IH)��<S9ول�د��<EB�.�

 حيةنا من كله هذا 
������7��;������
�دאول�א�د�و���������������..�و�ن�������#/���	����Gن�א��������6?و�אق�و�
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����
��دא�������מ���������אد�/����א?و������������B�2��..�א�
	����Uن�
��>��א�

����מ�א�ط*��ون�����'��
��������د���א
��R��..���5�������ن�
��>�א��#��ذ�����


�ط���ط����������������(���3G��ط���א*��ض�����������W�'��5���
����Iא)�ض�א/د�

���
���د�7��'�وא)���ل�����'��و	��و�����)א?�����A��/��'���Gא,	���.��,�و��'�وא

�'�������6و��و/ود� ذن��ن�א.�

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أنه 

������������-!"�H�،��!L��-��!N�;א��0'�;����2)-�و���K+9ض�)��א�L+א���K+ذא�א�.��3א�
������������h!+ذ��!���D.!5G9ض�،�و���א«��1!��א$!&)'�;��!�9<���!��)!&���O��G�����-!4ذن��!X��!����

-�&�.��<EB��.����א+��K���J���BGن��(K�X�������K+א��0'�א
 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٣٥٤٤الطعن رقم (

 )٣٠/١١/١٩٩٥ ق جلسة ٦١ لسنة ٨٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
 أنـه بمحضـر جلسـة .. الـدعوى األصـلية المبتـدأة وكان الثابـت مـن خـالل محاضـر جلسـات 

عــــن مصــــدره الحكــــم بهيـئـــة مغــــايرة (أـمـــام محكـمـــة أول درجــــة  .. ..../ مـثـــل المســــتأنف  -/-/-
فمـا كـان مـن .. فـي هـذا المحضـر وأثبتهـا طلباتـه العارضـة وأبـدي ،   وذلك بوكيـل عنـه)المستأنف

 عدالة المحكمة إال أن قررت التأجيل لجلسة 

  لإلعالن بالدعوى الفرعية -/-/-

 ليه األول وسداد الرسم كطلب المدعي ع

�������5 ���3��ط��'��������������..�و�و������Eد��,���������#��ن�������אد�/��א?و��3د��ذ���

����
'��ن�א�
��ط�و6�ق���������'�و��ن�ط������א*��ض�وא�H(ن��'�و#دאد��#�'�

����.אد�و��א?�

 أما وأن احلكم املطعون فيه 

��������J�5�@2(�א�وא0و9אق�و��<���g�+�<*+��$���9)�G..���������<!��84ذن���!X���<!EB���4ن�א
����YH(��!?م��L!&م��$!�م�א�EB!>�����..�א+���Kא+L�9ض�;��%��(�6>�����(א�O6א+&)�:���

��������!Y�H�R!��#��f��4و9אق�א+=?אع�و���..��������<! �f��!��<!29�L+א�J�!��K+�و�9א�ذن��&!���!L��l�!�H
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7!!B9<�א�&!!/��<!! �Y�+�>)G�!!���..�J��9!!��א0و+!!'��!!��8!!(א9א&!!���!!E(�>[!!�0א�R!!*.�Xو��ن���
����<29�L+א�J���K+���J�"ذو��..��������-�Hن��LK$�7אB4ن�א����=��G�&	bGא�Vf4ن������..�و!z+א�אV!f�;�..

�-t��+��FL.G��`وא0و9אق��J"�ن�وא5$.=&א�+�3א+��ن�8&���BG.�

  أخرية ناحية ومن .. هذا 

��������Iא)���ض�א/��د���*��دמ�و/��ود�א�
����ط������������ن�אط���Aא*����ض���و

��������מ�אط*��ن�������#�����(وאط����א?�و����א#�
��א��א)��ض������)��א�
���2א

���������#�����(�*دמ��دو�� ذن��ن�������אد�/��א?و/������R���B�2�−/−/−�(

�������ول�د�/�����5ن�
,	����*�دמ������������..������2و�א?���אذ����7ن��#�
زמ��

���3ول�אط���Aא*����ض�+���(�،��و����دמ�/��وאز�0��*��'��R�����אط����ق�א��ذ���7

�.��#�'�א,��ون

بـرفض الطلـب أنـه قـد انتهـي إلـي القـول ن الثابـت مـن خـالل مـدونات الحكـم وحيث أ.. هذا �

رغم أن جماع أحكام محكمـة الـنقض .. ..../ العارض المبدي من المستأنف ضد المستأنف ضده 

وـلـم .. إذا ـلـم يـكـن هـنـاك ارتـبـاط ـمـن الطـلـب األصــلي والطـلـب الـعـارض تؤكــد عـلـي أـنـه .. الـمـوقرة 

فإنه يكـون غيـر مقبـول وال يقبـل إبـداؤه فـي صـورة طلـب .. لعارض تأذن المحكمة بإبداء الطلب ا

 .عارض 

 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٣٥٤٤الطعن رقم (

 وهذا عني ما خالفه احلكم املطعون فيه

�����������������%&!��_!g�Gو����ً(�!2���-!/g*G���-!"��7!�99ض��!L+א��!�K+�²אH)!��'I8�_�6
�����-�H��ً��!��	!�ن���...����+��K��Jא��0�>��א�X9��-م�������(6-�`��+>�)&���..���6�>�א6�3"4.5$�+

��������.6�'�Bz+م�א+���ل�א&L��7Bא���S�.5G�=5.G����������:�!(ل�د�!���!��<!�+�K$4.5"�3אE�+�
�<����.�

 ومما تقدم مجيعه
التي  عابت الحكـم .. ًيضحي ظاهرا  الخطأ الجسيم في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه 

 .دي له باإللغاء والتصويب في هذا الخصوص وهو ما يستوجب التص.. اإلبتدائي المطعون فيه 
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املطعون  فيه أخطأ يف تطبيق القانون وشابه البطالن وذلك عن احلكم  : لثالسبب الثا

 إيل ختمـني مـن عندياتـه مل يقـل بـه أي مـن واجتاههصحيح ظروفه ومالبساته 

اخلصوم وال سند له يف األوراق ثم رتب علي هذا التخمني نتائج معيبة وباطلـة 

أسلست إيل ظهور احلكم بهذه الصورة املشوبة بالبطالن والبعيـدة كـل البعـد 

 .عن احلقيقة والواقع 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٨حيث نصت املادة 
ومـا إذا كـان صـادرا المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصـداره ومكانـه يجب أن يبين في الحكم 

 .......... في مادة تجارية أو 
ـثـم طلـبـات الخصــوم ، يشــتمل الحـكـم عـلـي عــرض مجـمـل لوـقـائع اـلـدعوى ، كـمـا يجــب أن 

 .تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه وخالصة موجزة 
واـلــنقص أو الخطـــأ الجســـيم فـــي أســـماء الخصـــوم والقصـــور ـفــي أســـباب الحـكــم الواقعـيــة ،  

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
إذا ـكـان الثاـبـت ـبـاألوراق وـمـا ينـبـئ ـعـن تخـلـي المحكـمـة ـعـن واجبـهـا ـفـي 

التحقيق في جدية طلبات الطـاعن المعروضـة عليهـا والمسـتندات المرفقـة 

بالدعوى مع مالها من داللة مؤثرة يتغيـر ببحثهـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى 

أخـلـت بـحـق الـطـاعن ـفـي اـلـدفاع وأضــرت بحـسـن وـمـن ـثـم فإنـهـا تـكـون ـقـد 

سـير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا المطعـون فـيـه بمخالـفـة الـقـانون واإلـخـالل 

 .بحق الدفاع والقصور في التسبيب 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢لطعن رقم ا(

 ما قضت بأن ك

�	!!�ن�;�א+.*!!��Jא�B!!�7)!!��د�+!!>��و9אق�و�5!!.=&אY�&!!8�J��א�X�7!!/P!!&����������א�ذ�
��������������!Nو����!��ن������Y"4!C�;�1�+&!��,و�א�د����!Y=(�-!#&dو)!&م���Y.+�&!���B!5E.���g�g!�

�������-�Lא�א+/&د��Vf�;�-(�H&+9א�&Y�–��<EB���!��IH!����–�و)�'����I8�-��%)S��1Vf�,אL��
�.)��א+�/��9א$���OK����ل�¡��א+&H�ع�

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (
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  وقضت كذلك بأن
أمـام محكمـة أول قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـه وحيث أن الطاعن  

وـهـــي أوـجـــه دـفـــاع ........... وبصــــحيفة االســــتئناف ومذكراـتـــه الختامـيـــة المقدمــــة بجلســــة درـجـــة 

ولـم عليهـا إال أن الحكم المطعون فيه لـم يـرد بها إن صحت وجه الرأي في الدعوى جوهرية يتغير 

ـبـاإلخالل بـحـق اـلـدفاع والقصــور المبـطـل مـمـا ـجـره إـلـي الخـطـأ ـفـي األمــر اـلـذي يعيـبـه ، يمحصــها 

 .تطبيق القانون 

 )١٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

الماـثـل يتضــح عـلـي أوراق وواقـعـات الـنـزاع  والثواـبـت آنـفـة البـيـان وبتطبـيـق جمـلـة  المـفـاهيم
ـبـزعم عــدم  -/-/- المــؤرخ االســتبدال لفســخ عـقـد ....مــن أن اـلـدعوى األصــلية أقيمــت بجــالء و

 لسداد باقي الثمن ) المستأنف وآخرين آنذاك ( استكمال المستبدلين 

 ويف املقابل أقيمت  دعوى فرعية
ًتسـليما فعليـا وحقيقيـا للمسـتأنف ،وذلـك .. بإلزام الهيئـة بتسـليم عـين التـداعي  ً ً

لـتـزام ، وـكـذا إلزامـهـا بتحرـيـر عـقـد ٕلثـبـوت عــدم التســليم واـخـالل الهيـئـة بـهـذا األ

ًبدال للمستأنف منفردا نفاذا لقرار السيد تاس  ألخ ........./ ً

 وملا كانت واقعات النزاع املاثل من الوضوح واجلالء... هذا 

 -/-/-تناول آثار التعاقد املؤرخ تحبيث 

���������Vא+.?אمو�&:��*=.��-�H)������ً	�-א+�א9د��-����)&�-��������א+.?א���...fو����Oن���	�����
�������������&!�Lو�����!G)8��!���!EY=���ً!Gق��)!K.G����GV!�+(;�א+.&א)'�א��F���E�Hزع��وא+.=�O2�=.+א

�V!fא��ن�+'�"4z<�א+�L&�و���د�1،�و����ذא�	�ن�ذ+G�h.�א8�k!���H!�"�ن���!��hאS0�"!���و���������������
���و"�(�;�Vfא�א+=?אع���ً���KX�O"�ن���؟..�א+��-�&(����!!�

هـي المنوطـة دون  ) ....( تصـرفة   فـي عقـار التـداعي السيما وأن  الجهة الم

غيرها بالتصرف ، وقد قامت به وفق قـانون المناقصـات والمزايـدات وبـإجراءات 

تتفق مع صحيح القانون وال يتصور أن تكـون قـد شـابتها شـائبة ، وال يتصـور 

فلمـــاذا ... ولـــم يطبـــق .. أن يكـــون قـــانون تملـــك األجانـــب واجـــب التطبيـــق 

 !! ن  ؟صلحة مولم
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������,د������

��A_��0���6א=#
�دאل��*د�����,���Aن��+��#�وא���ن��
�و
�)�ذ�0و

������ول�د�/��ودو�����ن��ط���2���Aو����������������6...�و �#�B'���א�ز���3و����?ط�א�'��������
5


���������
5و�ل���� ذא���ن�א*,د�א
)#���وא
��ول���
��2����
�����lن������������,دמ�ذ����3�0د��+����5


�و..��د�'������
*��3د������)��(�#�د��ن�א,��ون�(�#������א
'���)ذ�מ��2د��'�ط�����א�lא���#(



2מ�����'��.و;�)���ذ>�א,��ون�..�وמ�
�*,د���

 : من التقنني املدني علي أن ١٥٠فقد نصت املادة 
عـن طريـق تفسـيرها فـال يجـوز اإلنحـراف عنهـا إذا كانت عبارة العقد واضـحة -١

 .للتعرف علي إرادة المتعاقدين 
النـيــة المـشــتركة  أمــا إذا ـكــان هـنــاك محــل لتفســـير العـقــد فيجـــب البحــث عـــن -٢

مـع االسـتهداء فـي . دون الوقوف عند المعني الحرفي لأللفـاظ للمتعاقدين 
ذلـــــك بطبيـعـــــة التعاـمـــــل، وبـمـــــا ينبـغـــــي أن يـتـــــوافر ـمـــــن أماـنـــــه وثـقـــــة ـبـــــين 

 .ًالمتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

 :اء النقض يف  هذا الشأن أن ومن املقرر يف قض

��ن�א+LG)C�&�L>�א$.L�H��G&!8!���!�ز�"�I!-������������–���א+��"�ن�א$&"'�����١٥٠*�د�א$�د<���
�������-�G&LXق�و��*X�����������<g!2وא�-!X9��(�R!"�	"�ن،�و�ذא��א+�!��!f9)�G��!+א�W��!N�+و���FH)K+א�

�)!���9אد!YX�����LX!�]ًא��!�د8�ً��א).��!f9���!Y=(��f[!5*X��!G)���!(���ذ��!����������א�¥!(א����H�Zز���
��ً���dن�א�9אد<�و�K�N��&�$��<G�(9�h+א9وذ)�.N��J���L$א�.�

  )٢٢/١/٢٠١٣ جلسة –ق ٧٢ل٤٣١٥الطعن رقم ( 

 : فقد قضي بأن .. واألكثر من ذلك 
���������������������
*�3د�ن�אوא	�زמ��5ن��5;ذ�������א���	�,
�����������א�#����
�'��(��/�وز�

���#(

�د�������������������ن��Eدא���אوא	��Uא=���א�א*
�������ن���=��/�وز� �����،���;_�I��*���� 

���������������0���	
�����2ن�
5;�ذ��������A�/�ل����،�����
	����������0*����دون��������ن�����א��א

�.א*���א�����5��2و����/�و���2

  )١٣/٦/٢٠١٢ جلسة – ق ٨١سنة  ل٥٤٧٢الطعن رقم ( 

 وحيث خالف احلكم الطعني هذا النظر
 ً منحرفا بها عن مراد ومرمي -/-/-عبارات العقد المؤرخ ير بأن أخذ علي عاتقه تفس
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فتـراض  اويتوصـل إلـي تخمـين و.. بـل وراح يبحـث فـي عالقـة كـل متعاقـد بـاآلخر طرفي التعاقـد ، 

 .معدوم السند مؤداه 

 ..../وهـم السـيد) المسـتبدلين ( أن الطرف الثاني في العقد 

شـركة (فيما أسـماه هم شركاء  ..  ..../ ، السيد ..../ ، السيد 

 !!!! ؟؟) واقع 
���������<��מ�אط*��ن���ذ
�'��,���א��5��l'�������ن�����������..�وמ���
)��א����;
�������
��ل�א#�

א�ز�و�����)�+����אوא��3(��و�����Aא����Aא?�����������)�א#*ود�7א/�#������(��..../�א#�د��

��ذ>��ن�
�ون�...���A
��."א+�����/����"��,د��

  فال جيوز هلا التملكومبا أنها شركة أجنبية

 رئيس جملس الوزراء/ إال مبوافقة السيد 

ـات الحـكـم الطـعـين الناجمــ ـة تخميـن ـتج  عــن جمـل  عــن ةـثـم ـن

ــداعي ، أن  ــد محـــل الـت ــب للعـق ــي نتيجـــة انتفســـيره المعـي تهـــي إـل
 ًصاغها بقوة   غير قائمة علي سند ، قائال بأنه .. ًخاطئة كليا 

 !!  ؟؟"ًباطل بطالن مطلقا"
�+���h+V����7و�Bא��'I8�k�K��FLK+א�...���������<g�g!/+א�J�!L8א+�א�<!H�	��(�-5*"��m6و

������������-5*"��m6و�،�Jא0و9אق�وא5$.=&א��f&	bX��+א�-X�5و����-Hو)��<H�	و،�O#�$א)'�א&.�+
���������<!29�L+א�J�!��K+وא�<��=!-�و�..����!5�N	�����(�h+V��Jא+!&)�:�א�0!�E���W�!���-!S�Xو���<

�-��(��Y�X9��+א�¸t�.=+א�...jً��وH��.�³א�<�L8وא+�א�<��>��+*ً��+��g���tא+��"�"X:�
�
�
�
�
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 �,�,���א?و���א

�����אد�/��א?و�����)�+����وא����3(��ن�و��������'���=���)���(�#��د�و�=�د��ل�����(�אذ�3�7

������������6)6
�د�ن�א#������)�אط����א�������6(�����ط�ق�����و�אق�א�زאع�א��6ل�و=�����(3��א

 .א*,د�#�د��ذ�0אد�و��

 فإنه من املعلوم لدي اهليئة املوقرة.. ة بداي
 ـبـال أطلقـتـه محكمــة الحكــم الطعــين شــركة واـقـع اـلـذي أن  وصــف  .. ومنـهـا نســتقي العـلـم 

ال .. )-/-/– المــؤرخ االســتبدالالطــرف الثــاني فــي عقــد ( ســند علــي عالقــة المســتبدلين الثالثــة 

 : يطلق إال علي 

�YX��l!!��א+א�)!!C	G���<!!.�7א�".!!Y�S���!!��,(א,�−�١!!N4.+א�_!!�6���!!��&!!L��<!!�"�"��
�9�YCوא�.�

�٢−H�.G��+א�<Gא+*(د�<	)z+#9.-���א�+��ًB�����/.H��YB+���.�

  األويل احلالة ففي 

محــددين مــن بتحرـيـر عقــد الشــركة  وعـبـرا عنهــا الشــركاءتـكـون الشــركة ـقـد قامــت ـفـي نـيـة  

يمــة رأس مالـهــا ونــوع الشــركة ، ونـشــاطها ، ومقرهــا ، وقـكــل شــريك ،  حقــوق وواجبــات هخاللــ

 والدســتور بالنســبة للمتعاـقـدين تـكـون ـفـي مـقـام الـقـانون... مــن بـنـود وقواعــد وـمـا إـلـي ذـلـك ..... ..
 ال تقـومالمعـالم ومحـدده ثابتة بالكتابـة فهي شركة  ... التزاماتهمتحفظ لهم حقوقهم ، وتحدد  لهم 

هي بعد اإلجراءات القانونيـة ولكن لم تنت ..بل مؤكدة وموجودة وتتسم بـاليقين علي الظن والتخمين 

 .لذا سميت شركة واقع ... ٕإلنشائها وتأسيسها واشهارها 

 الثانية احلالة أما 
... فهي شركة تنشأ فيما بين ورثة مالك لمنشأة فردية تـوفي إلـي رحمـة مـواله 

 شركاء في تلك المنشـأة –ًوفقا لقواعد وقوانين الميراث .. فيجد الورثة أنفسهم 

ًفهي أيضا شركة ثابتـة بالكتابـة مـن خـالل ... آلت إليهم بالميراث الفردية التي 
 كذلك بشـهادة وفـاة ة للمورث ، وثابتامتالكهاأوراق المنشأة الفردية التي تثبت 

ٕالماـلـك األصــلي لتـلـك المنشــأة واـعـالم الوراـثـة الـجـازم بأـسـماء ورثـتـه وأنصــبتهم 
ً يقينا ال تخمينا الموجودة"شركة الواقع " والذين يصبحون شركاء في ...  ً. 
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ا كان ذلك وتطبيقا علي مجلة ما تقدممل
ً

 
��������������������6)6
�د�ن�א�#���א��lن�א*(�3�����������ن�א��T�U	
אط����א����������6,�د��������(��


دא���א=#
�دאل����2=���..�=����ن�و��)���2���ل���ن�א?��وאل�����2�5+�����وא����������3)����ل�א

��,��A��

�����+����5و����دد���*������2��ط���ق�������2و�����א+������א
و���ن���מ�...�د����و


و���#

5#�#��2و +��2���אH/�א.א�.��א,��و����

 والهي شركة واقع بني ورثة مالك منشأة فردية

���������������������G9�	V!$א�F+&�.!5$8!>�א�(�'!�(�<!S9ول�د���<!EBن����ق�����I.G�7#و���
��������k!8وא�<	)C�;�,�	)C�7Y"4���ً*�N...�������������&=!5+وم�א&!Lو���!�Lو��O!����3!و���!fو����O�..��وא+!&+

������,�	)C�±*���7Y*ذא����و��H�..��7YH)"�א���	��������9")��!�(�<�B���;ع���z+א�'�(�,�	)C"�...��O!YH
��7Yو��������������3�(���KGع���z+א�'�(�,�	)C�O	ن���'+��[zG��"�ن���א+��;�·�=f�)�k8وא�<	)C�(

Å؟�J�	)z+א�<���L��O��LX�7#و���!!�

 يلعل اإلجابة  اليقينية  علي هذا التساؤل تكون بالنف

  من القانون املدني تنص علي أن ٨٢٥ذلك أن املادة 

فهـم شـركاء ه حصـة كـل مـنهم فيـه زًإذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفر

 .إذا لم يقم دليل علي غير ذلك وتحسب الحصص متساوية علي الشيوع

 علي أن ٨٢٦كما نصت املادة 
����������������������

�����lو�'��ن���l�����'
���<���2و�ن���ل�+��>����א+�وع���

������������B��#وق��,������	��ق�א��=�O������2�*
���6����و�ن��#�������
و�#�

�.���+�F......א��

أحـكــام ووـمــن خـــالل الـمــادتين ســـالفتي اـلــذكر وـبــاقي ـمــواد 
تنظيم التعامـل والتصـرفات ل.. الشيوع الواردة في القانون المدني 

وطــرق إدارة الـمـال الشــائع فيـمـا ـبـين الشــركاء عـلـي الشــيوع ـفـي 
 .لكية فيما بينهم أو في مواجهة الغير الم
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  من القانون املدني٨٦٩ حىت  املادة٨٢٥وليس هناك مثة أشارة من املادة 

 أن الشركاء علي الشيوع يف امللكية تتكون فيما بينهم ما يسمي 

 وال أن يتم تطبيق قواعد وأحكام وخبصوص  )بشركة الواقع ( 

 علي عالقتهم) الشركة ( 

���%V!!+א�0!!(�א��!!f8!!>������و�(�'!!�(�<!!S9ول�د��<!!EBم��ن���!!�ق���!!X�F��bG	!!&�و�!!
�!-��C(�������4!K!(	>�وא���k!8(�א�F+&�.5$א+�D#!>�\"*!'�א+!V	(�و�!����������3Hن�و�"�!��+��!*+�j�,�!S�&!8�

���������������7!YXذא��G&!8�L.$א��!Gא�"�-.H&Y.!Nא��!E(��!����)G�!���'!g=��V!و8!&�א��-���KX�;�7�5S�..
��"�-��(�&�L=Xل�و������7��)K¬������7Y�وذ+!��h!?)��7ن�)�!&�א�N!.�&אل�����..��!.��7Yو"���5+

��a9b$א−/−/−��������������!f�¨א+!��א�h�Xد��Sو�'+��[zG�����EIX�&8��"�����k!8وא�<	)!C�"�����F!���!E�H
�F+&�.5$؟..�א�k8א+�א�<	)Cن��.�DG�_+�D+وא�'"�D+א��G&=�+��9+'��ن�א�Cو�.!�

 يف حني أنه باستقراء البندين سالفي الذكر 

  إيل ما يسمي بشركة الواقع تلك يتضح أنهما مل ينطقان ببنت شفه

  أن علي الثاني البند نص حيث 

�U+��+�9א��L+א��f����'"�D+א�Z)K+אد�א)H��'+��-.*/א0ول���Z)K+אل�א&�.Nא
�وא+��8'�....�وא$��م�)�'��1Vf����,?Sא$5�6>�����٢م5�٤٥٨١�6.-�

� �&אن`� 9��L+א� �Vfא k�Gو� ,�IH� �.....�9ض �C�9ع '�(� <YSوא� .....��و+-
��ع�;�א+�L��9א$V	��9و......�אC�'�(�<YS�9ع�وz+א�'�(��EY=��O	�</6

�'X³�	�:�
�&��. ���L�9ن���$�t>٪�٤٠=�5>�..�..../�א+5

− �&� .5T>�و�5Tن�;�א$�t>�٪���٥٥=�5>��..�..../�א+5

 -    �&� .��<5T�$�t>٪��٥=�5>��..�..../�א+5

  أن علي الثالث البند نص كما 

+� �א�N.�&אل e�k�)$א� �א$� )L5�� &�L+א� �Vfא ����2ع 9�	V$א� 9��L�
� �٢٢٠٠٠א+�א6& -�=S�)%)/�� -�=S� 3+�� �و)z(ون �א#=�ن }�H� (�<H�2���
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� �א+�L&�٪٣٪�(�٩,٥+'�N&אد�"�5> �وא).E�د -LSو�(א� )G)d�3G9�/��+٥�٪
� FEDXو� �و�^1 )z"و� �د�+- 3G9�/�+١� ٪�F���L+א� ��=&وق ´�/+

�L�J٪�٠,٥+�.....��K�ع����<�G)2�(אد�&N�e٢٠و�٪�eא�V	و��ED+א�OmL�
�وא+��8'�و��OD٪�N٩,٥&אد� �Y�+��9�z$٨٠�٪�9א��L�+�'+�א����ED+א���

�kG)��<G�=Nط��5>��58T�'�(5&د�G�9�	V$א+�5{�٪�٩א��g.5Gو��G�=N
G�=N����g.5X)=&�א+.4�(�٪���٧��2�H>��+'��(א�>�4X�]��−/−/−א0ول�;�

�א$ �א580�ط ��� }58� %�� �N&אد ;�-IL�� ��و -�	� �f&����א) ;� <�g.5
�,�I�+����7אB6א��9و�V(א��9و��V"و����-��=Xون�&�. 

هل رأت عدالة احملكمة املوقرة .. والسؤال هنا 

 البندينبأحد (مثة ما يشري إيل وجود شركة واقع 

أم أن األمر ال خيرج عن كونهم ) السالف بيانهما

 !.شركاء علي الشيوع يف ملكية عقار ؟

��K=Xو�������������������%V!+א��!Y��Y*`�<	א)!z+א��!(�&!L�+א�O	�>&�L��'fع�،�و��z+م�א�B6��7Y��(�
�-��(א6>�א$�د<��(�R/""�ن�א$&"'�٥٠٥�4ن�..�����א+���������

)z+������������7אY=!��O!	�7f�!5G4ن�!��)!D	ن��و���!/�Cم�?.�G�1�I.�`�&�(�<	
;��z(وع���+'�،��.�&6�7G/>������ل��و����)5.8��OE�م����8!&���������������

z$א�אVf��(�4z=G�>9�5�وع��������9و����).�
�����O!!G+.*5!!]�وא+.4و�ول���!!=X�&!!8�F!!LK+�7א!!Bن�א����!!I.G�7!!#��!!و�

��<g!!28!!&�א+�א�L.+و�=!!�د�א�J9א�!!�(�..���!!f��)��[!!��'!!+���!!Y��Z)!!¥وא
������������<!u4ن�!��-=�E���Y=��¸.=.N4ن�א���Y=���G&8�L.$و��/�د�א"��<	)!C

k!!8وא"���F+&�.!!5$א�F!!��.."�ن����+�3א+�!!�!!-�¬!!�	א�V!!fن���_!!�و6
�!!-��!!(�وא�H0و9אق�،�و�!!��R!!��D+وא�<!!��..�ج�)!!��"�!!>�א$.L���G&!!8و�

����������������k!8א+�א�<	)!C�3!ق�و��!�K"م�א&!Lم��?!��%V+א�0(�א��fو�..��'!�(
�)	V+א�'*"��F+&�.5$و9אق�א+.&א)'�و��)�'�)�8>�א�.�
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  الثانية احلقيقة 
����מ�אط*���ن��ط��ق�و������دو�������ن��ط���ق�����ول�و3وא���د��"�+������אوא����3"��ن�א

�ذא�א=د��.و����ن�א�������+�=����������א�ذ���7 ط�ق���#�(�دون�#��د��
�������Wמ��ن�א+��א��

����
����= ���6
.�
  من القانون املدني علي أن ٥٠٧فقد نصت املادة 

ٕيجــب أن يكــون عقــد الشــراكة مكتوبــا واال كــان بــاطال ، وكــذلك يكــون  -١
ـبـاطال ـكـل ـمـا ـيـدخل عـلـي العـقـد ـمـن تـعـديالت دون أن تـسـتوفي الشــكل 

 . أفرغ فيه ذلك العقد الذي

٢- ..................... 

 وقد قضت حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأن 

��=-��ن��BGن�)�&�א+z(	>������٥٠٧$��	�ن�א+��"�ن�א$&"'�א+��8�7t&��و��S;�א$�د<�����������
��������������������������F!��-!X��#��;�O!��G���-!"�H����B!C�&!�(�<	)!z+א�&!�(�h+V!����!وא�����ن���	و�������.B�

�.B+א�[��-�H)���G)K+א�אVf�[���-X��#��'�(ق��*Xא���Eو����ز���<�.�
 )٢٧/١/١٩٦٦ ق جلسة ٣١ لسنة ٢١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن : األولـي .. إال فـي إحـدى حـالتين ال توجـد " شركة الواقـع " إلي أن وكنا قد أشرنا سلفا  

ولكنهـا لـم قـوا علـي ذلـك تم كتابة عقدها وتحديد كافـة عناصـرها بـين شـركاء اتفتكون هناك شركة 
هي التي تقـوم : ومن ثم تسمي شركة واقع ، والثانية ٕتستكمل إجراءات تأسيسها واشهارها القانونية 

فيصبح ورثته شـركاء فـي شـركة واقـع  رحمة مواله  إليىالتي يتوف ورثة مالك المنشأة الفرديةبين 

 ال محالـة ولـيس بمجـرد احتمـال أو إلـي أن كـال الشـركتين ثـابتتين بالكتابـة.. وقد أشـرنا أيضـا .. 

 .تخمين أو افتراض 

 أما شركة الواقع التي ادعاها احلكم الطعني فيما بني املستبدلني 

  حمل التداعي -/-/-يف عقد االستبدال املؤرخ 

فـهـي ولـيـدة مـجـرد تخـمـين وافـتـراض ـنـاتج ـعـن تفســير باـطـل  

.. ةلواقعات الدعوى وانحراف عن عبارات عقد االستبدال الواضـح
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والتي لم تشر من قريب أو بعيد إلـي وجـود أي نيـة لـدي الطـرف 

 .الثاني لتكوين شركة فيما بينهم 
 فقد عجز احلكم الطعني نفسه .. لذلك 

 عن بيان نوع الشركة وماهية نشاطها 
��מ�����)#'������
��3ض�א�O���)��אو���3א�ذ�����3�7��'���(�#��د�و/�ود�+��א�������������������..�


,��د����
�د�ن�א��#����5'���מ�����������6?و�אق��ن�����..���א��ذ��������������ن�א������,��*��ود�

�و�����2;�	*��?����מ����3ون�������..�א+������;ص����������2#���+�ط��*�ن��و���2��;��������������

�.א=#
�����6ن��د�'�

 ويرجع هذا التناقض وذلك العجز 

�عن بيان نوع الشركة أو نشاطها 

�����������)��F!Eد��)!§��fא�.&א,א��<	)Cد��Sن�א+��ل������'+������O!�!5G���O!N�u�1&"!>�د+
���א+�!�"�ن����������..�	.��'��g!/+�7!Bא��<*+�j�&	bG�����fو�..�����J�!�#���!B����<	)!z+ن�א��h!+ذ

����<��.B+�������fد�Sو�..��������h+ذ����&L���'+"�ن���א+���fذ�O��..א6>��4"!-��ذא��������)!���!"�_�6
�W�.B��&�(�;د�)X����Y=B+و�<	)Cد��S���,�(א�د�e�..�<�����<	)C�'YH.�

  هنا والسؤال
) الطرف الثاني في عقد التداعي(إذا كان هناك شركة فيما بين المستبدلين 

فلو كانت فكرة .. بل علي العكس ! فلماذا سيتم إخفائها أو التنصل منها ؟

تكوين شركة فيما بينهم مطروحة لسارعوا نحو إبرام عقدها واتخاذ إجراءات 

 التي تعطي للشركات حتى تستفيد من المنح والمزايا.. تسجيلها وشهرها 

 !!االستثمارية وعلي األخص األجنبية ؟

 ا وأن نية هؤالء املستبدلني مأ
�و�
�و�ن���7+������������2מ������������'/

�ز�מ������������..�מ��ن�
/�د����?و�אق���6��#��د��


,�ل�#��.�و/ود�+�����و������2ز��� �+���2Bوو����א

 والدليل علي ذلك 

��C��<u��EI.G�9<��4ن�C(א,�א��F+&�.5$ن�)�&�א�N.�&אل���Oא+.&א)'���
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���������%9�ED.!Nو�א���!Yط���z"�%��<N9�9%��و���A���5+�kS)G�'(ن�א+.&א��(0�..���7.!G��!.6
��ع�8!&�א"���!C�'!+��R!(	>�؟�����������������!z+א�'!�(�<!�B�$א0و9אق��������!�א+?)��7!4ن�א�<!H�B��R!��D+و�ن�א��!��

!!�L"א�'!!+��&!!�Lو�����!!G)8��!!��)!!zG���-!!"��-!!Xאل�ذא&�.!!N!!>�)�!!&�א���و��,�!!z"���!!¥�<!!��د�א+=
�%9)�!'��)�!�ن�א+.!&א)'��������ED.!Nو�א���Y9%��و���A(وع�z��..�������!���&!	bG�%V!+א�0!(�א��!YH

א0و9אق����u>�د+��O	.��'�)�'�و�Sد�BH(<�א+z(א	>�،�و����F!E��'gIG�7#وאH!�אض�����������������
�.�EB>��ول�دS9>�¬�+�3א+�א�k8وא5$.=&א�Jوא+��"�ن�

  الثالثة احلقيقة 
/���د��א������و������5ن�������>�+�������وא������3+������5������������ن�������'��������א)����ض�א

������������D�E��
�د�ن�א6(6��و��3 ���אמ��,�د�א=#�
�دאل�א#����Gن�א��������6?و�אق��ن��������−/−/−א


������������5ز3د�
���)�....،��....(�(��ن����#�א�ذ�����U�����7..�..../�=��ن�������������2��ن�א�زאع� ��א

����2دون�+����>��<�����..����������<��������ول�د�/���� ��=�������2;�)����א��?و�אق��و���Wמ�ط����Xذ


;�����2א�*دوמ�א#�د��و/ود�+����وא��3����#�
�و
 فقد قضت حمكمة النقض بأن  .. بداية 
بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ، وـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األـخـذ ـبـه ، .. اـسـتقالل محكـمـة الموضــوع  

من الحكم أن المحكمة لمن تطلـع  فإذا بأن محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها ،

  .علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

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

 وقضي كذلك بأن 
أن مخالفـة الثابـت بـاألوراق التـي تبطـل الحكـم ، .. فـي قضـاء محكمـة الـنقض .. المقرر  

ماديا ببعض المستندات أو إبتنـاء الحكـم علـي فهـم حصـلته هي تحريف محكمة الموضوع للثابت 

 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

������������!��&=!N���<!L88�7!&��!��)�!'�وא!Bن�א��!	ذא���-"��<EB�א$�(I8�;�9��1Vf�,א
��O)�!!������;��و9אق�א+!!&)�:��و��5!!.=&��1+!!'��/!!&���9g.!!5و�������²8!!�!!=���!!B+د�و�!!S��
�.אN.��ص��h�Xא+�א�BG�-"�H�-=��<L8ن������
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 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ـد االســتبدال   ـئن كــان عـق ـين  قــد -/-/-المــؤرخ وـل ـداءا فيمــا ـب ) كطــرف أول (....حــرر ابـت
وعلـي الفـرض الجـدلي .. كطـرف ثـاني ) ..../ ، والسـيد ..../  ، السـيد ..../ السيد (كال من وبين 

مــن قـيـام شــركة واـقـع ـبـين المســتبدلين الثالـثـة ) وهــو مــا نتمســك بإنكــاره(بصــحة مــا ذهــب إلـيـه الحكــم 
 هنـاك إال أن الثابت بـاألوراق أن.. كان وقت تحرير العقد ابتداءا لك ذفإن .. أفراد الطرف الثـاني 

 :عدة أمور قد استجدت أهمها 

 -�����������a9b!زل���=X�&�(�7Y=����E�H�<#�D+א�F+&�.5$אم�א)��−/−/−�
)!���)�..../�،�א+5!�&����..../�א+5!�&���(X�-!+������e=!�زل�	!���!������������..�

��ن�א+.&א)'���(��;��EY��/"�O��	�..���3"4.!5$א�´�!/+�/.....�..��
��h+V!!+�O!!���+א�..����O!!��	�)	V!!++*'�א�د�+5!!&!!N�%V!!+א��وא���8!!��!!�

و���������7#א$�+�hא+�6�&�����..��5&אد�1Vf��u����1א0)��ن������
�<�5=����١٠٠�٪.�

 -�h!!+ذ�'!!+��<H�!!2�����..��)	V!!+א�'*+�!!Nز�ن��6!!(�9א$.=!!�&!!�H�..
�!�ن�א+.!&א)'�א+!�א9د<�������(��;��EY��!/"��(���t�Y"��Eز��8(א9א���.=�

�a9b!!$אل�א&�.!!Nא��&!!�L�−/−/−�&�و�"EY!!���..�..../��+/!!�´�א+5!!
��EY���h�X��u�;א0)��ن�/"�O��	�-=����2��X.�

 -����h+ذ����)D	0وא�..����	�!X�F+ز�א$.=!�����	6(�9�&�H���!����
������&��eא�8!)א��9!����+!-��.=�ز�!E��(!��������..�..../���#���+/!�´�א+5!

��&��!!�ن�א+.!!&א)'�+/!!�´�א+5!!(��;��EY���،�وא"!!-�+!!-�6!!(��..../"/!!
����Y�H�Z)/.+א�..��G9)��F����+/��-�و�!]�!8���������Fو��GVfא+.�	

�,��+¾+.�
 -������5gHא�Vf�l���kH9�e�Oא��l!�§�'+��-.�)��)�0دא9<���������..��+

�....�789�-(�E.Sא�;....�a9b$א�−/−/−�'�(�<�Hא$�א�Rو���
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�.ذ+�hא+.=�زل�و�8(א�19
 -���h!!+ذ�&!!L��-!!"��O!!��..��&��e)!!(ض�א$�2!!�ع��(�.!!-�)�!!'�א+5!!

��دX-�א).E!!���..�..../�א+!!&	.�9!!N�9)!!8�%V!!+زل�و�8!!(א�19א�د�א+.=!!�..
����&������f!��א$5! �ل�א0و6!&�����)�א$4.5"�3(..../�و�#����Jن�א+5

�!!�V)�!&�א�N!!.�&אل���*=X��!(�..ل���<!!��....	E!���+!!?م�א+z! �ن�א+��"�"
+/!�´��٪��١٠٠.G)g(�)�&�אN.�&אل�B+�&G&S���Oא+/!*>�و�=5!�>����������

�}�H�3"4.5$א.�
�ذא���..������������'��������אد�/�������و�Wמ����
,�دמ�/��*�'�و�6و
�'����?و�אق�،�وط���������دא

����
����زل������א��ذ���و�����و��������..�א?و������א
 ��=����'�و�*��د���������6ن�#��
��#��وא�����ن�


دא��������ل���#�����������>�אو��د�?���ن�א�����5�و�א
#���מ�אط*�ن���٪�..�١٠٠א5
��א�


��ل�אذ����3�7'��(�#�د�و�=�د��ل����������������
;��ن�وא=+������و��و�א,�ول���5ن�����..����א����ذ>�א


�د�ن�א6(��6�����Wמ����6و��א�)����ل�و
����زل�א#���د�ن����#��..�....،�..../�وא���B�3����3������ن�א


,وמ�+����وא����3/�د�+;ص�وא�د�؟�����.!�

 لعل ما تقدم 
وخـالف كـذلك الثابـت بـاألوراق .. يؤكد وبحق بأن الحكم الطعين قد خالف الواقع والقانون �

حصــيله بالمخالـفـة للحقيـقـة ويـكـون ـمـا ـقـرره الحـكـم ال مـمـا أدي إـلـي أن ينتـهـي إـلـي فـهـم ـتـم ت.. 

وهو األمر الذي ينحدر به إلي حـد الـبطالن .. مصدر له ومن المستحيل استخالصه من األوراق 

 .واالنعدام بما يبرر إلغائه 

  الرابعة احلقيقة 
��מ���������B�2د�����אد�و���3מ������������/���מ�אط*�ن���د�����د����....�#�����.....א

���
3�����5מ���..��#�
���زل����..�ق�...���#����.....אא�ذ���7وذ>������/زמ��'���ن������و�)��ذ�א


دא�������������>�א?و�د�*�ن�א���و�א�'

���5و���و�#��Uא���0����
و�ن��6מ�א�*�د�������..�
מ�


��ز�ن�����=��/وز� ��د��א3���������2א?�������א��)��و�'�و��
 ثبات علي أن  من قانون اإل١٠١فقد نصت املادة 

األحكــام التــي حــازت قــوة األمــر المقضــي تكــون حجــه فيمــا فصــلت فيــه مــن 

الحـقــوق ، وال يـجــوز قـبــول دلـيــل ـيــنقض ـهــذه الحـجــة ، ولـكــن ال تـكــون لتـلــك 
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األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسـهم دون تغييـر صـفاتهم 

 .وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

 حتاد احملل أو املوضوع فقد استقر الفقه علي أن هذا وخبصوص وجوب ا

�����������Y���d�'+���L5G��+א�<g�/$��7و�א/Pא�-��KG�%V+א���א��f�:�(&+�2ع�א��
��+.&א)'��Nא,�	�ن�ذ+�hא����و��h�Xא$/�z��F��L.��<g',���د%��م���،�وzG!�ط�;�����������

���������!!f�>&!!G&@ن���2!!�ع�א+!!&)�:�א�!!BGن���-!!�Hم��!!B��!!>�א+z!!',�אm¡�kH&!!+א�Jذא��
�-�א��7Bא+5����H�O/H�%V+א$��2ع�א�..�<g�/$א�Jא����و�ذא�Jذא�%�.�

 ص ١٩٨٣عــز اـلـدين الدناصــوري وزميـلـه الطبعــة الثالـثـة / التعلـيـق عـلـي ـقـانون اإلثـبـات المستشــار(
 ) وما بعدها٣٧٨

 ومن أحكام النقض يف ذات اخلصوص 
المسألة واحـدة رط فيه أن تكون  يشتالمنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها 

مســألة أساســية ال  هــذه الوحــدة إال أن تكــون المســألة المقضــي فيهــا نهائـيـا وال تـتـوافرـفـي اـلـدعويين 

قـد تناقشـا فيهـا فـي الـدعوى األولـي واسـتقرت حقيقتهـا بينهمـا  ، وبشـرط أن يكـون الطرفـان تتغير

 .بالحكم األول استقرارا جامعا مانعا 

 )٦٩١ ص ٢٢ة  سن٢٦/٥/١٩٧١نقض (
 )٩٩٦ ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٩/١٠/١٩٦٤نقض (

 كما قضي بأن 

�-�H�)�=X������،�FG�(&+ن�א$45+>�وא6&<�;�א�BX��7ن�Bא��<�m6�;ط��zG�
�'I�$ز��8<�א�0(�א�º�7B���(�2ن����BGن����B����OL*+���<EB��.א

 )ق٤٨ لسنة ١٤٠ طعن رقم ٢١/١١/١٩٨٢نقض (

  أيضا بأنه وقضي
�����א�و	وع���)*�ل�=�����ن�������'����T�
������ن�����מ��.��ذ�0א�	3������,�א

��	,���מ���وز�3و��א?���א�)��.�ن���ون��

 )ق٤٨ لسنة ٩٣٣ طعن رقم ٢٥/٣/١٩٨٢نقض (
 )ق٤٧ لسنة ٦٥٨ طعن رقم ١٥/٤/١٩٨٢نقض (
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 ملا كان ذلك
، ومـا قـدم فيهـا مـن لبيـان علـي أوراق النـزاع الماثـل القانونية أنفة اوبتطبيق جملة المفاهيم  

 ..../ المســتأنف ضــده ، وـقـد انضــم إلـيـه ..../ أن المســتأنف ضــدهيتضــح وبجــالء ـتـام مســتندات 

 . عن حصتهما في أعيان التداعي ..../ المتنازالن لصالح المستأنف (

 قد حاوال التحايل علي القانون 

 بالتنازل عن حصتهما علي ما هو ثابت من إقرارهما نهائيا 

��&"'�	�'�Ã�ل�א@�!?<�א�.�!�,�א�B!��7!�+?אم�����������....�+�H.....���<=5&��8����א+&)�:������789 
�.g(G!!(�)�!!&�אN!!.�&אل�!!/+�&!!G&S��EY���!!?)��7"!!-��ذא�	!!�ن�)�!!&�א�N!!.�&אل�א�0!!�'���....�

��a9b$ل��=!-������������������−/−/−א�!=G��!`�-"4z��'I�Gא$?אد����)Iن�������-"�K���'I8�&8��..���!�
��E���º)�E(ز��E�56�(�EY��/+�&G&Sאل�&�.Nא�&�(�)G)d����.�

 وبالطبع أقيمت هذه الدعوى دون علم املستأنف 

 وبدون اختصامه فيها  ......

 بغية احلصول علي احلكم خلسة ويف غيبته 

 ومن ثم يظفر سالفي الذكر مبا ليس حبق هلما 

 علي حساب املستأنف 
�����I
��ق�'������א
�������������T =��ن�א������א���'��,د��ط�����دא���א������W��


>�אد�و�����..�������'��
������������������2..��5ن�א�د�������2وא��	מ� ����3د�#��ق�و
���ز=���ن�����ل�

����5�����ل�������6�������2ن���ذ�0א?����ن�وز���د���������������������
#�
دא���،�و��(��ن�א..�����ن�א

�<�=��,��ل�א������H،��	�(���ن�������,د�
���زل�،�و��ذא� ��3א�����+���و�������..�و�����2���א��ذ U��

�.�RHن��و6,�ن�=��,�(ن�א�
و��.�

  ....فضال عن اعتماد هذا التنازل من جملس إدارة 

 الـذي اعتمـد بـدوره ..../ كما تم عـرض األمـر علـي السـيد 
التنازل لصالح المستأنف مقرا بأنـه أصـبح الوحيـد المسـئول عـن 

نونـيــة بتحرـيــر عـقــد عـقــد االـســتبدال وكـلــف الـســادة الـشــئون القا
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يفـيــد تملـكــه لكاـمــل أعـيــان  .. ..../ اســـتبدال جدـيــد للمســـتأنف 

 % .١٠٠التداعي بنسبة 
��9)B"و�..�������������!f)	��9ذ��7;�א+!&)�:�א$!!I=$ن�א$!&)'�وא��<!EB��R�#�&�H+&%�א

�!�ن�א+.!&א)'����������������(���!u��!���EY��!/"�O!��	��(��/d�&8)�>د�!Gوز�(����������&!L=���g�!���7!#��!و�
���1Vfא0)�!�ن���������א+/�>�وא+/*>�وא$/��¬����O	4ن�z��<g��..�����7!89��!Efن�د)�א�!BX�'+�!.+�و�

و��N!�,<�אEL.!N�ل�6!�������(8!&��8���R!E!���!]�ذ%��!*-������������..�·�Ã�ل�א@�!?<�����.�م���...�+5=>���.....
�.א+.��2'�

  قضي يف هذه الدعوى -/-/-وجبلسة .. وبالفعل 

 بعدم قبوهلا لرفعها من غري ذي صفه 
ـ.. ورغــم ذلــك � مــن حقــوق ذكر فــي غيهمــا ومحاولتهمــا نحــو النيــل فقــد اســتمر ســالفي اـل

اـلـذي  ق ... لســنة .....فـقـد طعـنـا عـلـي ذـلـك الحـكـم بموـجـب االـسـتئناف رـقـم  .. ..../ المستــأنف 

� قضي -/-/-وبجلسة .. تداول بدوره بالجلسات 

 برفض االستئناف وتأييد الحكم المستأنف 
 وملا كان ما تقدم 

 ���������B��2מ�������א���دو���T�U	
��'�G����������������5�#���و������'�
�/�و������6و�����..�����Bز�


�دא���،�و�������2	�(���ن�����ل������������..�....،��..../�
��زل��(��ن�����ن����ل���������������2���ن�א

���و�א��)���و������..���������2ن�א�6ن�א�د�وع�2ذ�0א?���ن�������
��ن�א������
و�ن�6מ��,�د���

�������ل�����;ص��ذ�0א?���ن����و�−/−/−�*,د�א=#
�دאل�א��D�Eو�*
���و/ود���..�א��

�.وא*دמ�#وא.�

 ورغم ذلك فقد خالف احلكم الطعني 

 حجية احلكم املار ذكره

������������Zא)!����E!2زא����)	V!+א�'*+�!Nز�ن��)�!'��ن�א$.=!��5�N4X�-�+��'Y."א��`�'I8و
=&�§�Y+-�א$/!&�9وא+C�"��!5(	>�وא��k8"�..../�و�ن���=EY��و��Fא4.5$"���3..�)�&�א�N.�&אل���

�وذ+�h)�'�א+(�����7א@?م�¡Y"�7B���'t�4��Jن���GVfא+��F/�z��L+�<�5=+&�!�؟
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�.��X��وא+L&م��Nא,�و+�E��l���%�و�Sد�..�א�N.�&אل�وא0)��ن���-�

 وهو األمر الذي جيزم مبخالفة احلكم املطعون فيه حاليا 
زة ، والمسـتأنفة  مـدني كلـي شـمال الجيـ... لسـنة .....لحجية الحكم الصادر في الـدعوى �

وهــو األمــر الــذي يعيبــه بمخالفــة القــانون والخطــأ فــي تســبيبه بمــا ..  ق  ... لســنة.....بــرقم 

 .يستوجب إلغائه تصويبا وتصحيحا 

 ملا كان ذلك 

 �������������������O��!>�وאG&=.!5$>��"*!>�א+��!�ن���+.*/!L8وא+�א�<!�..�و�����ل���!>�א��!���tא+��"�"
������KX�;�4K���&8�FLK+�7אBن�א����I.G�����;�19�!/�+��!�K$ن�א�K�!+א�-��!C"�ن�و�א+����

�-X�!!5و����-!!Hو)����g!!���!!(�-!!Hא)¥وא�O!!#�$אع�א?!!=�+�<!!�L8א+�א�-���!!N��..��!!��V!!و�"!!-�א�
�������>&!!(�h!!+ذ�'!!�(��!!�X)��k!!8א+�א�<	)!!z��1�!!¨���!!د���!!S���7(?!!+وא�J��!!E.6وא��FE�.!!+א

����������'!N�N0א�FE�.!+�9א��Y"����L���J9�Y"א�<��L��¸t�."و�%)���J�=�E��������<	)!zא+�!�ل����!fو�
وא$�S!�د<��..�א+�א�k8א+����و�Sد����;�א0و9אق��و�;�"�!>�א$.L���G&!8و��;�א+�!�"�ن������������������

�����������������������O!�EB��FE��;�}�H>��ول�دS9>�א+�!]�!8��7t)�!'�א�!#�O����R!!��א0و9אق��و��%�د+
�و�!���ذא�	!�ن�	!��Z)!��Oو;������"��#��9א+.L�8!&��"�ذ+��hن�א+=?אع�دא4z��)tن�א+.=�زع�;��������..���(��

�����-!�&(����-X�+.?א��2!�ع��������������������..������!��&=!N��!ل��&!(و�h+V!��Z)!¥א�F!LK+�7א!Bن�א�����
������������_!¡��!¥�-!Aوא�-!X�G&=(�����Y��N"�ن������������א+&)�:�و�א+�!�Z�!��'!�(�1[!5*Xو�&!�L+א�,�!z"�

�����������O!G5!]��و�א+.4و*.�+��!Y.S�6و)&م��&�L+א�J9א��(�ª�2�+�h+ذ����-L=��%V+!-���..�א�	א�V!fو
���!!��-��!!�4Xو�-��!!/*X���!!N����<E�!!5S�<!!*+�jن��"�!!��+��!!*+�j�F!!LK+�7א!!Bא��-!!L��'g!!IG

��g�g/Xو���G�/X9א��H�-t��+���S�.5X.�
�
�
�
�
�
�
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 :   إللغاء احلكم املستأنف رابعالسبب ال

احلكم املطعون فيه قد شابه التناقض والتضارب فيما بني أسبابه حبيث ال يعرف معه 

وانقطـاع ) ....، ....( كال مـن علي أي أساس قضت احملكمة ، فتارة تقرر بثبوت تنازل 

صلتهما بأعيان التداعي وعقد االستبدال ، وتارة تذهب إيل أنهمـا الزاال موجـودين 

وأن فيما بينهما وبني املستأنف شركة واقع ، وهو األمر الذي يعيب احلكـم وينحـدر 

 .به إيل حد البطالن مبا يستوجب إلغائه 

 ذلك أن  املقرر يف قضاء النقض أن 
ر في قضـاء محكمـة الـنقض أن التنـاقض الـذي يفسـد األحكـام هـو مـا تتعـارض فيـه المقر 

األسباب وتتهاتر فتتماحي بحيث ال يبقي بعدها ما يمكن حمـل الحكـم عليـه ، أو يكـون واقعـا فـي 

 .أسبابه بحيث ال يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 

 )٤/١/٢٠١٥ق جلسة  ٧٥ لسنة ٣٩٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بان 
.��������א��,ض��ن���������	3��������,�
���3ض�א�א�ذ�7�)#���א?����מ���و�א�ذ�7����ون������א

�������7��������O=�����ن��*�'��ن��)�2מ����'
��מ�אوא�د��ذא#��س�3	������وא�A��#������*3א

���������A���#?מ����5'�;��ل���ن�א��������ون�א�����������3	���'������طو3'� ذ�����ذ�0א�א

�����'�.��ط

 )٣١/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٩٥٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض أن أســباب الحـكـم تعتـبـر مشــوبة 

ـي عيــب يمــس ســالمه االســتنباط  بالفســاد فــي االســتدالل إذا انطــوت عـل

ويتحقق  ذلك إذا اسـتندت المحكمـة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة 

موضوعية لالقتناع بها أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة من الناحية ال

 بـين هـذه العناصـر كمـا فـي حالـة عـدم تنـاقضالتي ثبتت لديها أو وقـوع 

الـلــزوم المنطـقــي للنتيـجــة الـتــي انتـهــت إليـهــا المحكـمــة بـنــاء عـلــي تـلــك 

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
فـي النقـيض ونقيضـه يتضـح أنـه قـد تضـمن طبيق ما تقدم علي مدونات الحكـم الطعـين وبت 

مــدني كلــي  ... لســنة ...بـعـدم قـبـول اـلـدعوى رـقـم اـلـذي قضــي فيــه فـفـي الوـقـت .. ذات التوقـيـت 
 . بتسليم أعيان التداعي ....بغية القضاء بإلزام .. ..../ المقامة من السيد .. شمال الجيزة 

 ري ذي صفة أو مصلحة وذلك لرفعها من غ

 �����������&����7Y;�����..�..../�وذ+$�h����X����R�#=�زل�N�+�3א+!V	(�و�L!-�א+5!!/"�O!��	��!(
������a9b$א�&�L+א�Oن����	��!�Oא$�!�+�����U..�..../��وא��7Y��.!N!��א�h�X−/−/−��������3"4.!5$א0)

و�����7#���-.�=��7Y.���RX�����h!�X��(א0)�!�ن���..�א$5&د<��=EY������1Vf��uא0)��ن������
��EY=(�9)��)�.−/−/−)�&�א�N.�&אل�א$�a9b(وא+�L&�א

 يعود احلكم الطعني ليقرر بأن 
و�ن����>�+����وא���3����..�#�)��אذ���=زא=��و/ود�ن����א�زאع�

���5
#��!.�؟..../�������2و��ن�א

 وهذا علي الرغم

������B+�7Y��.!!Nن�א+.!!&א)'�وא�!!�(��;�7Y��!!/"��!!(�)	V!!+א�'*+�!!Nزل��!!=Xن����!!��O!!��
�������������������h!z�+���!§ع�&!G����!`و��!=��G�&!	bGع��H&!$א��ED+�7;�אY��א"L!&אم��!g>�א+�!�ل������..�"/

�=EY!!��و�!!�Fא5$!!.4"�3���!!E�H�k!!8وא�<	)!!Cد��!!S���..�W9�!!IX�²8و�!!=X��G)!!�0א�F!!���!!و�ن��
��EY=���kE@א�Fل���º.�

 ذلك أن القول الفصل واملوقف النهائي لظروف ومالبسات التداعي 

 كمة أول درجة إبان إقفال باب املرافعة وحجزهاواملعروض علي حم

 كان يؤكد انقطاع صلة .. للدعوى إلصدار احلكم 
 الـسـيما -/-/- ـعـن أعـيـان الـتـداعي والعـقـد المـحـرر عنـهـا والـمـؤرخ ....، ..../ ـكـال ـمـن �

ـد جدـيـد  منـفـردا وعــن كامــل  .. ..../ لصــالح المســتأنف ) موجــود حكمــا(وأـنـه ـقـد حــل محـلـة عـق

...  بجلســته رـقـم ....حـيـث ـتـم عــرض أـمـر التـنـازل عـلـي مجـلـس إدارة % ١٠٠ســبة األعـيـان بن

 . وقد تم إقرار هذا التنازل والجزم بصحته ونفاذه وسريانه -/-/-المنفذة بتاريخ 

  ..../ ثم مت عرض األمر علي السيد 

��زل�و5����3ن�א#�د��..../�אذ�7א�
�د��ذא�א 3د������و�א�#Bول��ن��..
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�א�),�(א=#
�دאل�
�)�ذ��,د� ..� ..�و���#��د
'�א+Bون�א,��و����)

� �/د�د �א#
�دאل ��,د ����
�� ..���#��� <���� '�#��� �,(��א ���ل

١٠٠.�٪�

 وهو األمر الذي جيزم 

فهــو موجــود .. ـبـأن هــذا العـقـد األخـيـر وـلـو ـلـم يحــرر فـعـال  

حكـمـا بـقـرار نـهـائي وـقـاطع وـجـازم ـمـن الجـهـة اإلدارـيـة المســئولة 

 .ة بالتصرف والمنوط
 وبذلك يكون أخر موقف معروض علي حمكمة أول درجة 

 -/-/-ا للدعوى للحكم بتاريخ إبان حجزه
���
#�
�دא���و��و����د�אط����א�����6אو���د����������������و��ن�א>�אو��د�?����ن�א�����5�و�א

���D�E��������,�د��;��������Uووא	����U#��'���)��دא���������-/-/- ����,د�א=#
�دאل�א

��ض�(��وא

������(����ن�٪�..���١٠٠#��������و����)���و���������.���(

��دא���....،�..../�و���ن���6מ�א����5����ن�א

�.و�*,د�א=#
�دאل�

 وهو ما أقر به احلكم املطعون فيه ذاته 

���h!!+ذ�k!!��²8�!!=Xد�و�!!(�-!!"�����..��-���!!N��R!!29�LX�1و»�!!I8�&!!5H��%V!!+א�)!!א�0��!!fو
�������������������7!Bא��O!½��!B���!��h!+ذ�&!L��'!��G���_�¡�R6�و��J)X�Y.H�������،�-!��(�-!�Hن��!LK$א

و�!!�L���!!B����J!!-��ن�N��%��'!!�(�7!!Y*G!!�س�EB��R!!I8!!>�א+&S9!!>�א0و+!!'�`!!��و9د�;�
�-t��+���S�.5Gو�-�K�G��`�W��N0ل����א�4"-��	�7وBא����/Gو��YEB6ق��K=�.�

�
�
�
�
�
�
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فإن الوصـف الصـحيح للتـداعي الـراهن .. أنه بالبناء علي ما تقدم  : امسالسبب اخل

 ٢٣٠و مواطن أجنبي ابتاع عيني التداعي وفقا ألحكـام القـانون أن املستأنف ه

..  اخلاص بتنظيم متلك غري املصريني للعقـارات واألراضـي الفضـاء ١٩٩٦لسنة 

بغرض استعماهلا لغرض السكني له وألسرته مبا ال يتجاوز الثمـاني أالف مـرت 

وحيـث ®موع القطعتني وهو ما ينفي عـن الواقعـة وصـف الـبطالن املزعـوم ، 

أمسكت حمكمة أول درجة وحجبت نفسها عن تكييف الـدعوى تكييفـا صـحيحا 

 .األمر الذي جيعل حكمها جديرا باإللغاء 

  من قانون املرافعات علي أن ٢٣٢فقد نصت املادة .. بداية 

�!!Y����O!!�8!!&و�9א�B!!�7א5$!!.4"��3�(�R!!"�	��!!+א��!!Y.+�¡�:�(&!!+א�O!!�=G�Z�= .!!Nא�
Nא��-=(�kH9��$�<�5=+���}�H�Z�= ..�

 كما استقرت أحكام النقض يف هذا املقام علي أن 
 من قـانون المرافعـات يـدل علـي أن ٢٣٢من المقرر أن مفاد النص في المادة 

االستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانيـة فـي حـدود الطلبـات والـدفوع 

أسـباب التي فصلت فيها  محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبـات مـن 

سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلـك طالمـا أن مبـديها لـم يتنـازل 

 .عن التمسك بها 

 )١٢/١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٧٠٦٤رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 
ـي   ـذي .. وحـيـث أن محكمــة الدرجــة األوـل بنــت وشــيدت عليــه قضــائها بتخمينهــا المعـيـب اـل

مـــن وـمــا ـقــدم فيـهــا  بحـــث وتمحـــيص أوراق الـنــزاع عـــنتـكــون حجـبــت نفســـها .. بكامـــل عناصـــره 
 .وهو ما يعيب حكمها .. وتكييف هذا النزاع تكييفا صحيحا مستندات وأوراق ،  

 وحيث أنه مما تقدم مجيعه يتضح أن االفرتاض والتخمني 

 الذي ذهبت إليه حمكمة الدرجة األويل قد انهار باطال 

 وبطل ببطالنه ما ترتب عليه من آثار 
أمام عدالة .. ن االستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم االبتدائي وحيث أ

األمر الذي يوجب تكييف الدعوى .. وفقا لما تقدم .. المحكمة االستئنافية 
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تكييفا صحيحا ومتوافقا مع أحكام القانون وما ثبت من األوراق والمستندات 

 ،المقدمة بملف الدرجة األولي 

  أنه نقضا عليه املستقر ملن أنه وذلك 

�����������������3!��B.+,�א�א�!��و�2!*��Y*!א+!&)�:�و��,�!K(���!Y��<��=$א�'fא$��2ع��<EB�
������������!S"�ن�א+�א�وא+�!�،��!Y.���6�'!�(�Z�8��+��Y����)�'�א+�אL8>�א$)Kو�(�<6g/+"�"'�א�א+�

��f)�=���Y��/.�و�&%�א��Y"4z�����K.+א.�
 )٥/٨/٢٠١٥ ق جلسة ٨١ لسنة ١٥٤٤٤الطعن رقم (

  بأن كما قضي أيضا
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى 

من األدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض األخر إال أنها تخضع 

لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام 

يما صحيحا من األوراق القانون بحيث ال يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقد

والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب 

 ٕخاصة ما يبرر هذا اإلطراح واال كان حكمها قاصرا 

 )٢٥/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٧٨ لسنة ٨٠٣١رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 

و6�!!!_��"!!!-���".*!!!�,�و�!!!C�3!!!(	>�א+�א�k!!!8א+!!!���Y��!!!N��א�B!!!�7א5$!!!.4"�3)�!!!'�� 
�!!�ن��!!�Oא+.!!&א)'�א5$!!.(�+�F+&��..�-!!"��و���J�!!�Dن�..�وذ+!!�h)�!!'�א+.*/!!��Oא+!!5���3+

I.G!!��..��و6.!!��א³ن�−/−/−f!!��א$�+!!�hא+�6�!!&��!!�1Vא0)�!!�ن��=!!����V..�..../�א5$!!.4"�3
���h!���7!]�א$/!(�١٩٩٦���������FG+5!=>����٢٣٠و¢�,�X!�م��"!-�و!�H��B60!�م�א+�!�"�ن�89!��������������7!�=.��

�!4ن���!�hא�1V!��3"4.!5$א0)�!�ن�V!f�k!���!*.Gא����������������..�!I��L�+���,�9א�Jא$�=�!>�وא90א2!'�א+*�����
<�X³د+>�א�+���Hو�h+وذ�<�t�C�%��-��zX"�ن�و���א+�:��

  األول الدليل 
����������=�����د��א��6����ن�א,��ون�א����ذ����0
��ص������ن���..���'�و�,�����
�/�وز��..��وא

>�א*,��א��������������و���ض��	�.���+�وط�א�
�7���R���א���
4:�
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١− �����������,�!¥��k!���;�)D	0א�'�(��G9��L+�h�E.+ن�א�BGن��
�h!!+وذ�،�-X)!!N0ص�+!!-�و�!!Pא��B!!5+א�&!!/���<!!G9�YE@א
دون���!!!�ل�¡!!!����!!!�hא+�L!!!�9א�Jא+�ز�!!!>�$?אو+!!!>��
����<G)!!/$א�J�K�!!5+א��!!��-!!���א+=z!!�ط�אP!!�ص�א$!!(�

 .א$�./>�

٢− �k�)�����Z�\�<L�9��'�(�9��(�O	�<6�5��&G?G���. 

�!������������������BGن�א�� −٣�KX�;א�)!#��>^!.L$א�J9א�!�L+��9!��א�!�L+
 א©�.............��B6�م�8�"�ن�א#³��9

���������������U�	
����6��و
ط��,�������Uص�א��د����)��אذ������وא3*���و�و�אق�א�د�و��א

���5
#�
دא����..�..../�و�/(.���,���א>������ن�א�
����..����6�ذ>��ن�א

ـبما : أوال  ـداعي حـس ـان الـت ـد أن أعـي ـا عـق ـص منـه ـي األـخ ـه األوراق وعـل ـفرت عـن أـس

 ، فـضـال ـعـن تـقـارير ـخـرباء وزارة الـعـدل املرفـقـة مبـلـف -/-/-االـسـتبدال اـملـؤرخ 

 مقسمة إيل جزءين . التداعي املاثل 

وא+�!!!�+5��U!!!�6.-��..��א+/!!!�*'�....�!!!���:�א@!!!?,�א0ول� 
)��+!!!�3وu���t!!!>�وL�!!!N>�و)z!!!(ون��!!!���(�!!!�k(٢م١٨٢٧

�,?@���'E5Gو)A.�(�
����'"�D+א@?,�א�:�����,?@�!��'E!5Gو)B�(���������,�!IH9<�)!���9ض��!�(��!fو

��Y.6�5٢م�٢٧٥٤)�k�)�5ن�����Tو�<L�9��<t�EL�Nو�F*+�.�(�
..�و�ل�/ز.��ن��ذ�ن�א/ز.�ن�B�3מ��ذא
'�و��)�ل���3و���و����אط��*�����ن�א?;��������������������

�מ�א/ز.�....�د�ل��ن�#
�����3��)B�(�
�������5א/ز.�א?;����#)A�(���2�����I�
�
ط����#
�=�

و	��+����אل�'��#
�'�....א4ن������.��د

  ذلك من ينال وال 
ـمـا ـجـاء ـبـالحكم الطـعـين ـمـن ـقـول مرـسـل يـخـالف الواـقـع واألوراق والثاـبـت عـلـي 

حيـث أن ذلـك .. الطبيعة من أن األعيان محل التداعي عبارة عن وحدة واحـدة 

ويتعـارض كـذلك مـع .. ا يتعارض مع جملة ما سبق بيانه والثوابـت المـار ذكرهـ
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حيـث قـررت .. والوارد بصلب صحيفة هـذه الـدعوى األصـلية .. ذاتها.... إقرار 

 أن البيع يشتمل عقارين وأوردت أوصاف ومساحة وحدود كل عقار علي حده 

 مت باعتبار املبيع وحدة واحده ) البيع(ولئن كان االستبدال 

 �'�G��E�H��Yg2�"و�W��N��>&(�'+��kS)Gא�VYH:�
���− ����J�!!�*=�+א�[H�!!X�>&!!6وא�>&!!G;��?א��6!!)���G9�!!�L+ن�א�

�&א����C)Xو.�
W�− ����������%�!zE�+�:�/8�<L*=����º��G�N��G9��L+א�k��!���(�ن��

6�&LG�H?א�+�&��ل�;�א$?אG&<�و��و+>�א�/�ل�)�!'���������
-G,?¡�k� )�.א$�

5!���7א@!?,������������....��ن���−جX�kK.!5X��!+��!Y"4���!=��G�7�LX�R"�	�)A�(
+�J)#��&�H�h+Vא+��!!�L�+�k���G9;��������.��.....א$��م�)��-�אل��

�L-�وא6&�1؟�.!�
א$�!!�م�)��!!-�)�H)A!!�ن���!!�kא@!!?,��..��و)!!�و<�)�!!'��!!���X!!&م��–د�

)�B(�א$�OK)�'��YS�<L�9�LN����'�LG�J(�א@?,����������....אل
����������l�+�-"0��E.6�1)LN�O��Nدא�)*=��k�א�P*'�א+V%��ذא��

�!!���ن�א+�!�ل��!!4ن��..�`?אG!��א@!?,�א0ول����S��!I.Gא�V!!Yو��
������������&!N�H8!�ل���!f�&!6�9وא�!�(��!Ef�'(א+.&א�O���G9��L+א

���Lو��

  ثانيا الثابت أن كما 

ني أنفـي الـذكر مل يبلـغ احلـد األقصـى املنصـوص عليـه ئأن  كل جزء من اجلـز 

 .وهو أربعة أالف مرت مربع للقطعة الواحدة  .. واملسموح لغري املصري متلكه 

�>�A�&�H!�وز�JאH������������!��'!*+0�LK�+>�א0و+'���5��U��X�Y.6��א0+*'�������� "�D+א�����k�)���
���O�����k�)�..���������(�&G?G���F.LK�++'�א��٢م��٤٥٨١%��ن���)ن��������"�!uووא6!&�و�Z���<L�9�

���k�)�����..�(���������������������!EY=���!	�F.!LK8�h!���;�%)!/$א�!��+�!]�א�'!KLG"�ن��ن�א+���_�و6
��!!��Z���<!!L�9��..وزא�א��!!m.G���F.!!LK8�h!!���-!!+ز��!!��-!!"��%���k!!�)���!!��Z���'"�!!ED+�..
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���������������������-!L���!º�%V!+א�א�!&�א80/!��א�0!(�אV!f��!(�'(א+.!&א�O��F.LK�+ج�א)����_�و6
�3"4.5E�+�..��YB���h+V	ل��وא�.�

  الثاني الدليل 
�������5
#�
�دא���#��)��א�ذ�������)�+��א.�(�ن�א#
�دאل���..�..../��ن��Wض�א��و��..��,����7א

�'
'�و�#4����#�.�Wض�א

المســتأنف أو أن ـغـرض .. بعـكـس ـمـا تـقـدم ـقـد خـلـت مـمـا يفـيـد أن األوراق  ذـلـك ومـمـا يؤـكـد�
  فقد أوضح بال شك ..هذين العقارين أي شيء أخر خالف السكني من شراء 

�"-�)�'�א+(�����7	�ن�א�&6���f�3"4.5$	�!�S9�9!�ل������� −١
����������h!�.و��،��Y9%�و��Aط��z"�-+و�FGد�L5+ل�א�E(0א

����!!!��§�;�J�	)!!!z+א�%^!!!	��!!!��<	)!!!C���)�1&!!!���;
<Gد�L5+א�(���������O!���G9��L+א,�א)C�'�(8&م����E=�6�-"����

��!!!��-*!!!����h+V!!!��7!!!�G�C��6!!!(	>��و��..�א+.!!!&א)'�
�������Y$9%�وא�m.+א�<��z"�;��Yא�&�.N��..�����!Y(�.א��O!�

�-/�z+و�-/�z�.�
٢− ��a9b!!$אل�א&�.!!Nא��&!!�(�<!!L+�K`�-!!"�−/−/−��!!I.�N�

�"!!!-�C��<!!!u��!!!���!!!��&!!!8!!!�9<��+!!!'��ن��!!!(ض�C!!!(א,���
�!!��GVא+!!�L����G9%��!!(ض���!!(���)�\"!!Vא·(�F+&�.!!5$א

��B5+ض�א)��Z�¹. 

٣− ����!!f�,א)!!z+אل�وא&�.!!Nא�)�!!'��ن�א+�!!(ض��!!��א�&!!�	4Xو
�����-X)N4.5"�3و�E�+��B5+א,��"/!�>�����..��(ض�א)zم���8�-"�

�������	�/....��،....�..�������<!H�	��EYE�+=*�z��-5/-�و8�م��.�5
��ED+א�����EY=��<(�H&$א�U+��$א. 

٤− ���7Bن�א������������'!�(�-!X�"&�;��&و	8&���-Xذא�-�Hن��LK$א
��!!��א0و9אق��!!��!!��<!!u��zG!!]��+!!'��ن�א+�!!(ض��!!���������

���f!(ض�!A������%9)�C(אEYt�(אN.�&אل�)���9:�א+.&א)'�����
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��%9�ED.!!Nو�א���!!Yزم�)�!!'��ن����..��و���!!S�O!!�وV!!fא�د+
א+�(ض�א+�6�&�א$.��'�وא+��-H&YG�%V��OL*+א4.5$"�������3

�..�-X)N0و�-+��B5+ض�א)���f. 

ا تـقـدم جميـعـه فـقـد تأـكـد عـلـي ســبيل الـجـزم أن ـغـرض المســتأنف ـمـن الحصــول عـلـي ومـمـ�

ممـا يحـق لـه تملـك العقـارين وفقـا للقـانون .. هو غرض السكني لـه وألسـرته .. عقاري التداعي 

 .أنف الذكر 

  الثالث الدليل 

#���� ����٢٣٠'�و�,��������������Uوص�א,����ون�  ١٩٩٦�A����/?א�<���
��+��5ن�
���T�מ�

*,����א��وא�������������.���	(
ط������Aن�א?/������א,���Bמ���+���א.����Rض�����..�?�א	����א��=� '����

��ول�����وא�,���ن�א#�د���B�س��/س�אوز�א./�א#����א

أن اشــتراط .. ـمـن صــريح ـنـص الـمـادة الثانـيـة ـمـن الـقـانون الـمـذكور واضــح الجـلـي ذـلـك أن ال 

 .ال في حالة ال يكون إ.. المشرع الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء 

���− �����������F�)!z+א��!��,�=D.!Nא�'�(א�/�ل��¿=S0א���)Gن��
��G&=�+����G١�،�٢א+�א9د�)	V+א�<*"��<�"�D+د<�א�א$����. 

W�− �<!!=t�	�¿=!!S0��!!YB��9و�א90ض�א$!!(אد����!!�L+ن�א�!!BGن��
��������>&!G&@א�<�6�>��و�א¼.LE��Jא+EL(א"��;�א$=����א+5

 .`�l�§�<H)Lא+�ز9א,�

$!!!(אد���YB!!!��;��/!!!(��0!!!(אض��ن�BX!!!�ن�א+�L!!!�9א�Jא −�ج
�����<G9�ED.!Nو�א��<!�=Yو����<G9�A�..������!�KX�<!+��1א�V!f�'!*H

���N��ط���z"�OB��<��Pא�F"א+��א.�
أـمـا الـشـراء لـغـرض الـسـكني وبـمـا ال يتـجـاوز الـحـدود والقواـعـد والمســاحات اـلـواردة بالـمـادة �

 رئيس مجلس الوزراء /  من السيد بأنه ال يحتاج إلي موافقة وال استثناء.. الثانية المتقدم ذكرها 

  الرابع الدليل 
و��و��..��B�س��/�س�א�وز�א.�����/���'����א)�ض�א/د���و/و�Aو/ود��وא�,���ن�א#�د���������� 


�دא�������������..����מ���د����א,��ون������
3���5د�א�
�ع��ذ�ن�א*,����ن����ل�א#��Gن�א�����6ن�א

���

�ض�����2ن�
,وמ���(���و�����ن�א�������B��מ�و���7و�+و����ل��ن�*��= ��
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����ن�א#�د��
�.�B�س��/س�אوز�א.�/�و�

�������������G9�!�L+א,�א)!C�'!�(م�&!�Gو�)!/9ض����'!+��-S�.G�3"4.5$א�OLS�%V+א�0(�א��fو
6�_��ن�)?אt!-�;�ذ+!�G�-!"��h.!�ع�)�!��O��..�����������;��G9א+.&א)'��VYא�א+��EDא+��S�±f&א�������

�-.�K=��;�?��.�ذאX-�....و....�..���D>�;�و���א���B>�א$/(B��..�<G�ن��

 وكان املستأنف علي يقني 
لكانت جهة اإلدارة .. بأنه إذا كان القانون يتطلب موافقة معينة أو شرط 

 .قد نبهت المستأنف عليها وعلي استيفائها قبل التعاقد ) ....(

 أما وأن مر علي هذا البيع 

����)DG���)zL����O�8��.6����Z���<u&و�9א��7Bא+��FLK������W)�Gא+5=�א�Jא+����������
�����-X4!!z"�<g!و��&!�L+4ن�א!z���!tم�������..��و�)�א&!!�X�-!"א$5!.4"�3و��<!�"��!!56�&!	bG�%V!+א�0!(�א

������<G)!/$א�<��Bg�+�<L��.+א�<G9א�دא�<Y@8&����א�L.+א��¥��= EK��..ن��������!��F!�G�'!�(�-!"0
��!�����1Vfא�L��O�&!X��+�<��B!-�;��/!��-��و��ن�K��;�-!L8�X!�4و��!{�!8�G�'"�"=!�ل����������������������

�-8��6.�

 ملا كان ذلك 
 جملة الدالئل أنفة البيان يتضح وبجالء أن صحة وصف الواقعة محـل النـزاع الماثـل ومن 

 لســنة ٢٣٠وهــو قـيـام المســتأنف بشــراء عـقـارين وفـقـا لصــحيح وصــريح أحـكـام الـقـانون رـقـم .. 

ـك األجاـنـب ١٩٩٦ ـي..  الخــاص بتمـل ـاء أي بطــالن عـل ـي انتـف ـة عـل ـد مــن األدـل ـام العدـي ـك وقـي  ذـل

ممــا يجعــل الحكــم الطعــين خــالي مــن الســند والــدليل ومــن المتعــين إلغائــه تصــويبا .. التصــرف 

 .وتصحيحا 
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أـنـه عـلـي الـفـرض اـجلـديل بوـجـوب أن يـكـون للمـسـتأنف نـشـاط : الـسـبب الـسـادس 

استثماري حىت يستطيع متلك األرض حمل التداعي فـإن الثابـت بـاألوراق أنـه 

 ختضع لقـانون االسـتثمار غرضـها إقامـة القـرى قام بتأسيس شركة مع آخرين

السياحية والفنادق الثابتة واملوتالت التي ال تقل عن ثالثة جنوم حتـت مسـمي   

مما حيـق لـه احلصـول علـي العقـارات " الناس لالستثمار العقاري والسياحي " 

 .الالزمة لنشاطه إذا كانت نسبة مشاركة 

  علي أن ٢٠١٧ لسنة ٧٢ثمار رقم فقد نصت املادة األويل من قانون االست

�!���G!��	!�ن�א+=�!�م������ �=Sن��و���	��G)/��%9��.(و�א��'L������C�O	�)ED.5$���&/�G
�>�و�H��B60�م�Vfא�א+��"�ن�)L+א�)/��<G9�Y��;�9�ED.N��م����G�-+�k2�P"�"'�א�א+�.�

  من ذات القانون علي أن  ٥٥وكذا نصت املادة 

��ول������ −٤�ق����א
���6א#���א*,��א��א(ز�������+�����+��ط'��������


'�����אس�א��ل���
و#����'�����������#����+���
'��و��#��..��و�א

 ملا كان ذلك 

�.�!��h�!z$�9	����k!!��<..�..../�و	!�ن�א+D����R!!��א5$!.=&א�Jא+(¨�!>��و�א5$!.4"��������3
��������������9�ED.!N"�ن�א��م�8!�!B60��!�H5!>�وNb�����IX�<	)C�)��.،�.�����:)!�+!>�א��ض��8)!*���<�6���א+5!

�!>��و��9ض���������������..�وא+*=�دق�،�و�دאYX9��،�و���#!��������7=���R!"�	�,א�!N�J9א�!�L+א�h!���-!+��!º�-!"�H
������������-!L��'g!IG�%V!+�9،�א�0!(�א�ED.!N"�ن�א��م�8�B60�k2�Pא�-��z"�<N9�E$�<وא+�ز��,�IH

�>����8�"�ن��������"�D+د<�א�$�א+�א9د���,�=D.N�+��L2��٢٣٠���<=5+�١٩٩٦������<G)!/$א�[��h4ن���z��
+�J9א��L��.�

�
�
�
�
�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

313 

أن حمكمـة أول درـجـة جبنوحهـا عـن موـضـوع النـزاع املطـروح ـمـن : السـبب السـابع 

اخلصوم واحنرافها عنه بال سند من الواقع أو القانون من خالل افرتاض وختمني 

حجبت نفسها عن حبث موضـوع النـزاع .. مل يقل به أحد ومل يطلب منها حبثه 

 يف طلـب الفسـخ ، وأحقيـة املسـتأنف يف األصلي وعدم أحقيـة املدعيـة األصـلية

 .طلباته العارضة ، وهذا كله يعيب احلكم الطعني ويستوجب إلغائه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

�������������������;�k!8�7א+�א!YH�O�!/d�;�<!��.+א�<K�!5+א$��2ع�א�<EB�א$�(��9"-�و+ ��	�ن�
����Y!IL��)�!'�א+!������S)!Xو��Y�H�<�&�$!>�����א+&)�:����א0د+>�א��(8+�k!I���!Y"�����)!�0�²אL�

������B6���!��'!��=G!�م�¡�!_����!�ز��!�����������KX�;�7وY*+א�אVf�3��BX�;�²�=+א�<EB�
�g���!!��א0و9אق�وא5$!!.=&א�Jא$!!b#(<�;��6!!�ق�������g!!����&!!�X��!!Y��ن�!!��ª)!!KX���G!!&م��+
������������!YEB6ن��!	و����ªא�א��!(אV!f�9^!G��!��<!����W��N4���YEB6�;ون�&Xم�دون��ن��/Pא

���(א�8
 )٢٣/٤/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ًواعـمـاال لـمـا تـقـدم   ســلطة فـهـم الواـقـع ـفـي الـنـزاع ـقـد ـمـنح لمحكـمـة الموضــوع ـفـإن المشــرع .. ٕ

أن المحكمـة مقيـدة بنطـاق هـو .. ًوضع حـدا لـذلك إال أنه ....الصحيح  القانوني يفوتكييفه التكي

وـهـو ـمـا يســمي بمـبـدأ ســيادة ث الخصــوم والســبب والموضــوع ، المطــروح عليهــا مــن حـيـ..اـلـدعوى 

ويف هـذا اإلطـار .. الذي يجب أال تخرج  عنه محكمة الموضـوع في تحديد هذا النطـاق الخصوم 

 : تواترت أحكام  النقض علي أن 

�!&��=K!�ق��������������.Gא+=!?אع��ن��kt�8م�)�'�و�/Pد<�א��N��&�$���E(��'2��+א�'�(�FL.G
6�_��/��Y��وY��N��و��Y(�2��،�و�����وز�f&6��א+�z/'�����������א+&)�:�א$K(و6>�)������-��

���������Y��!N�[��.����L+א��f&6و���،��g�g����D���Y�H�OD��[����C�'�(و�����z+�7B���
�E!���!�وز�ذ+!�hא+=K!�ق�������������������H�-�!/H0�،�1ن��!�������)D	4م��و���/Pא�-��KG����`�,�I�+و�א��،

�E����X(��kH-�א+&)�:�وH��/H�&LG�-��/��[�����19+/&و��و�&L��1»�I8�^.LG.�
 )٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٤٧٨الطعن رقم (
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 وحيث قضي كذلك بأن 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

زام بطلبـات  تغييـر سـبب الـدعوى ويجـب عليهـا االلتـإال أنهـا ال تملـكدون تقيد بتكييـف الخصـوم لهـا 
 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
 . بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات مقيدةالمحكمة  

 )١١٦٥ ص ١ ج ٣١ سنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

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

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

 بتطبيق مجلة  األصول والثوابت آنفة البيان علي مدونات احلكم الطعني
والحـدود التـي ، وتجـاوز  القيـود القواعـد جميـع هـذه األسـس ويتضح وبجالء تام أنـه خـالف 

ورـسـم نـطـاق آـخـر  للـنـزاع  ـلـم حــدود أخـرى ـثـم وضــع  لنفـسـه .. لنـطـاق دـعـواهم رسـمها الخصــوم 

 ـكــان إـطــار صـــحيح ـبــل ـهــو مـخــالف  يـتــهاليو ..أو الخـــوض فـيــه يطـلــب أي ـمــن الخصـــوم بحـثــه 

وذلـك (دي فـي األوراق  المجـازى الـذي لـيس لـه أي سـند أو صـواالفتـراض للقانون ومبناه التخمين 
ًقد طبـق القـانون تطبيقـا ًيقينا بأن الحكم الطعين  وهو ما يجزم ) ًعلي نحو ما سلف بيانه تفصيال 

ً السلطة الممنوحـة لـه اسـتعماال تعسـفيا معيبـا واستعملًخاطئا  ً  للنـزاع حيحذلـك أن اإلطـار الصـ.. ً
 : هو .. ي تحديد نطاق الدعوى ًحسبما رسمه الخصوم استعماال لمبدأ سيادة الخصوم فالماثل 

لتزامات المنوطة بـه مـن طرف قد  نفذ االكل كان ذا  وما إ-/-/-بحث آثار العقد المؤرخ 

وـفـي المقاـبـل ..  ـمـن اـلـثمن  اـلـوارد بالعـقـد الـبـاقي بـعـدم ســداد .....دعــت هيـئـة  افـقـد  ..عدـمـه 

 .هيئة بتسليمه العين محل التعاقد الدعي المستأنف بعدم التزام ا

�א"Vf�&!�Lא����LGن�א+A�&!8�FH)!K!�وزא��(z"�_!¡���<!�6!4<�א+�L!&�،�و�!���ذא�	!�ن������������و
�������������������!G9��!"�ن���א+�!����g���	א�G�-"4�������gً�����)&�-�وذ+EYE�L+�h���א+g��..��h+V!+و

�&�L+א�<g��%&��_¡�7Y=��%����KGو���<S9ول�د��<EB��'�(�)�0א��6)KG��.�
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  املدعية األصليةولعل أبلغ دليل  علي ذلك أن اهليئة

 طلبت فسخ التعاقد ، فإذا كان هناك عيب ينال

 منه ويبطله لكانت صرحت به وأبدته لدي

 حمكمة املوضوع لضمان الوصول ملبتغاها وهو إنهاء التعاقد
������Oد�מ���<
*�3د�و�)�ذ�0و��'����������..����و�ن�ذ���א����B�2�2و��*د� �3א�������Uن�א

���B�+���6�'و�+
�=�..�5/�<��ط�Aא)#��Fز�מ��دמ�אو��.������3א�6ن�ذ ���.�

 بني حقيقة  أخريتوحيث أنه بتداول  الدعوى 

 وهي أن اهليئة  مل تقم بتسليم عني التداعي

تسليما فعليا علي الطبيعة حىت اآلن
ً ً

 

5!���F!(��-Eא+.!&א)'��������������אEH��	�ن�����א$5!.4"������3ن����������.���!Yא�?+���!�K���ً!�()H�'!(د
�!C�R!*-����وא+!����!����..�����=���!K=X��Jد)!�א��1א+*()�!>����������!(����+'��........��و�	���>��]��=���>��

��E(�-�&(����-.g��%&و��&�L+4<�אz"��¬�.�

 ومن ثم يتضح أن نطاق الدعوى هو حبث آثار تعاقد

 صحيحا وفق الواقع والقانون انعقدال خالف بني أطرافه علي أنه 
ً

. 
��ق�و�=�#��د�����..�ط��ق�و
/�وز
�'���� =��ن�������אد�/��א?و����3د�;�/�����ن���ذא�א����������)��

���������H����Rאد��א;�وמ���'�وא������.���و	وع�א�زאع� 

 ول بأن ما تصدت له احملكمةقوال ينال مما تقدم مجيعه ال

 هو من النظام العام فيجوز  هلا الفصل فيه ولو مل يطلب منها ذلك

����������_����و¬�+�3א����>�،�و6Lא��8ل��Vfن���_�6&�L"א��!�L+ًא��!���������אV!H�"و��ًg�g!��&
��z!4ن���!��h!]�א$/!(�L�+�FG!�9א�١٩٩٦�����������J+5=>��٢٣٠%�C��t>�ووً�H��B60�م�א+��"�ن��������789

��O�!��°������������������..وא90א2'��!/dو�O!����F!Eن�§!(د���!	"�ن��א�א+�!Vf�<*+��`وאن�א+��ل�
�ً��وא+!!��(��!!���EB!!>��ول�دS9!!>��+�א!!L8��Jא+=!!?אع�!!/*X��!!Y6)�����!!5+א�W��!!N�+�h!!+وذ

�f?S�"�'�G��E�H��:�

أوال 
ً

,ول��و/ود�+�����وא���3/�*������ن���������������:��دמ�����و=�3��מ�


�د�ن�#�
���5و_;��ن�(��א#�
)��ل�)�א��א��<�وذ
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�.א?�������'�

ـا 
�د�ن�����2מ���:�ً�ثانـي��#��ن�������Uو�����א*(��3�������������ن�א

������������,��<�
�������ط��ق����..��/�د�+���.����א+�وع����

����א����+�B*��و�س�3وא�د�א+�����و��������2מ�3وא�د�א

�.�و���2و�+�ط��2

ـا 
/���وز�א?��*�������ن�
������������F:�ً�ثالـث
�=� ����'��*��د��	����#���وא�


*�3د����������2,���������)�....،��.....(��
��زل��(��lن����..�א
���ن�

�������������#���l���
���5אذ�������7#��Uא��
دא���٪�١٠٠א

2ذ�0א?���ن�.�

���>�א?/�����A:�ً�رابـعــا�
�������5�����Xن���
���>��و�������Oن������3ون�

����������(�א?/�����,���ن��,ط������'
�'�و?#������#�Rض�א

�����������������������������

ز��د��#���������(������2���lن����*���_�=����=�

�������#�����
��دא�������د�١٨٢٧و������Oن�א*,�����ن�����ل�א

�����'
��#�����6����2���75�מ�����٢٧٥٤
�������وא�*�����
��

�د�א?�3
/�وزא�א�I'��Xو�#���.�א

خامسا 
ً


����5ن� ������Wن�:#�
�دא��������3
�ض�א��.�א*,���ن����ل�א

�و�����'
B�*'�و����#מ���د����?و�אق�������دل����������..��א�O��

���<��מ�אط*�ن����'���������...�W���ذ�ل����א*�س��,د����3א


��7���6אמ������6ن�א+�א.���Rض�
/�����7و����ن��و������#�..

�=���..���ون��א�Rض�#����ذ>��ن�و�����O'��ن�_���6 '���

�A>�/��وא�,��א#�د��
ط�
��B�س��/س�אوز�א.����א

ومما تقدم مجيعه يضحى ظاهرا
ً

 

 احنرفـتبل ..  بنطاق الدعوى وإطارها باالحنرافأن حمكمة أول درجة مل تكتفي 

القويم حيث بنت قضائها كلـه علـي ختمـني  واحـد عن التسبيب يف تسبيب حكمها 

مما جيعـل .. ائج باطله ببطالن أصلها ثم سارت ورائه ورتبت عليه نت) خيالف احلقيقة (

املطلع علي احلكم الطعني   يشعر وكأنه يقرأ حكما يف نزاع مغاير متاما للنزاع املطروح 
ً ً
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 .عن حمكمة الدرجة األويل 

�و�و���������
�'�
������������������ول�د�/�����)#�������2ن��������������Oא���زאع�א?���������/��ن�

�ق������2و����26و�
�..�و=�و/'�א���د������دמ���,���א�B�2���������وא

���5
��#�����..../�د�وא�����א?������و��,�����א��<��������د���وא��0א)�������وذ

�و�אذ�7�
	���Uن�א?#���د�א4�
���א.�

  األول السند

 يف طلب الفسخ نظرا ....عدم أحقية 
ً

 أهم شـروطه وهـو أال يكـون  هنـاك النتفاء

 ، وحيـث أن بالتزاماتـهخ وأن يكـون أويف إخالل يف جانب الطرف    الذي يطلـب الفسـ

ذلك مل يتحقق حيث مل تقم  اهليئة بتسليم أعيان التداعي تسليما فعليـا  وحقيقيـا 
ً ً ً

  .بالتزاماتهاحىت اآلن ، فكيف حيق هلا الفسخ وهي مل تويف 

  من القانون املدني علي أن ١٥٧فقد نصت املادة .. بداية 
ا لم يوف أحد المتعاقـدين بالتزامـه جـاز للمتعاقـد األخـر بعـد في العقود الملزمة للجانبين ، إذ-١

ـه  إعــذاره الـمـدين أن يطاـلـب بتنفـيـذ العـقـد أو بفســخه ـمـع التـعـويض ـفـي الحــالتين إن ـكـان ـل

 .مقتضي 

 ويحوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ، كمـا يجـوز لـه أن يـرفض -٢

 .ل األهمية بالنسبة إلي االلتزام في جملته الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قلي

 نفة البيانأومن خالل صريح نص املادة 
 .... في جانـب أحـد المتعاقـدين فقـط أن يكون اإلخالل يتضح  أن شرط المطالبة بالفسخ 

أي أنه يشترط في طالب ..فسخ التعاقـد  ) بالتزاماتهالمفترض أنه أوفي ( أن يطلب الطرف  األخر 

ـفـال يحــق ـلـه طـلـب الفســخ وتـكـون أمــا إذا ـلـم يثـبـت ذـلـك  ..بالتزاماـتـهون ـقـد أوـفـي الفســخ أـنـه يـكـ

 .دعواه غير مقبولة 

 : حيث أنه من املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

����7Bg�+�'*BG�+*5¤��ن��BGن�א+*5¤�وא9دא�)�'�)�&���?م�+�!m��F�"،�و�ن�BG!�ن���������������
��zG!�ط��IG!���ن�BG!�ن���+!��א+.=*�!������������V)&م�א+.=*�9�VאLS���+'��]�א+5!���אS0!=¿�،�و��!�����������

�!G��!��،�1V!�م������������������������*=X�'!+��>9د�وא$.*!��)�!'�א$�!�&!�L+�4)!��אz"�%V++.?א�-�א�م�����L.5&א�+��



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

318 

���Z)!K+م�א���H�،�1)G)dذא�	�ن����f�O���&8�+.?א�-�Vfא���º��H+-��ن����KGא+*L+�¤5&م�8
�.א0�(��.=*���V��;�ذ�.-����א+.?אم�

 )١٩/١/١٩٧٨ ق جلسة ٤٤ ق لسنة ٥٨الطعن رقم (

 )١٩٦٩ جلسة ٥٣١ ق س ص ٣٥ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 وملا كان ذلك
 عـدة مـرات مكتـب خبـراء وزارة العـدل وكانت محكمة الدرجـة األولـي قـد أحالـت األوراق إلـي 

 وقـد تـم الجيـزة مدني كلي شـمال  ... لسنة.... ،  ...لسنة.... لبحث عناصر الدعوتين رقمي ..

ومما ال ريـب فيـه أن هـذين التقريـرين ..حول هذا النزاع مرفقين ملف التداعي بره إعداد تقريري خ

 : قد أجمعا علي عدة حقائق بالغة الوضوح مؤداها كالتالي 

تضــح مــن المعاينــة أن األرض موضــوع النــزاع أ •
 ....تشـغيل بالتي تقوم .... في وضع يد شركة 

المقامة علـي األرض موضـوع النـزاع ، وبالتـالي 
أن الهيئة لم تقـم بتسـليم األرض المبيعـة يتضح 

ًإـلـي المشــترين تســليما فعلـيـا مـنـذ ـتـاريخ تحرـيـر  ً
 .  وحتى اآلن االستبدالعقد 

المشترون توقفـوا عـن سـداد القسـط الثـاني ومـا  •
بعــدها مــن بــاقي ثمــن األرض وذلــك لعــدم قيــام 

 ـقـبلهم وهــي تتمـثـل ـفـي التزاماتهــاالهيـئـة بتنفـيـذ 

ًسليما فعلياتسليمهم األرض المبيعه ت ً.  

بالتزاماتهـامما سبق يتضح أن الهيئة قد أخلـت  •
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 -/-/- الـمــؤرخ االســـتبدالالتعاقدـيــة ـفــي عـقــد 

وذلك بعدم تسليم المشترين األرض المبيعه لهـم 

ًتســليما فعليــا وذلــك لكونهــا مــؤجرة إلــي ـشــركة  ً
وبالتالي يحـق للمشـترين المطالبـة ...... مصر 

  .االستبدالبفسخ عقد 

 م يتضحمما تقد

و3���������������������
�د�ن���'����א#�
و3�����א������B�2�מ��אذ������7א#
�ن���	���א�

������������������,�,����מ���
����و�;���#
���	���א*,�د���و����..������������������*������Oن�אوא���3وא


�Iא4ن�����������מ��
מ���*(�מ�א#
����و	�����د�����������.�.�אط��*����د���ن�א

دא����و�ن������ن�א


�Iא4ن��١٩٧٠מ����ذ�.....+�������.�و

 بالتزاماتهاوكانت ا هليئة قد أخلت ... وحيث كان ذلك 

 بأن مل تقم بتسليم أعيان التداعي حىت تارخيه للمستأنف

و��fא�0(��א+V%��?م��L!&م���6�.Y!���;���!��א+*5!¤�و�ن�د)�א!f���L��>)G&!S!&م������������������
ن�א+�Z)!Kא$K�C�����!+!(אt{�א$K�+�!>���+*5!¤�و�YEf!���ن�BG!������א	.E!�ل�א+���ل��N�ً!N��L+!&م����

و!���!f�����X!�����7...���+.?א�!-����O�8ن�KG�+��א+�Z)Kא��)�³�H�+!�,����+.?א��X-��+*5¤�8&��و;��
�-�א�� >�א$V	�9<�א�0(�א+bG�%V	&��ن��EB>��ول�د��+�<S9	��R!D¡�R")=��!(�א+=!?אع��������

�<����.*���¤5�B+....+�L��RI8�&8�R"&م���8ل�א+&)�:�א��0�>�א$���>����..א+(א��fא��
�
�
�
�
�
�
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 الثاني السند 

وال يـزال علـي  بـل أنـه كـان بالتزاماتـه ......./ الل املسـتأنف خـإوت عـدم ثب 

استعداد لسداد كامل املتبقي مـن الـثمن إال أن إخـالل اهليئـة بالتزاماتهـا وعـدم 

 الـثمن مقابـل احتبـاساملشـروع يف تسليمه أعيان التـداعي جعلـه يسـتعمل حقـه 

 .يان حمل التداعي التسليم الفعلي  لألع

  من القانون املدني علي أن ١٦١فقد نصت املادة .. بداية 

������������,�!H�+א�<�g.!5��<����.$א�J�א�+.?א��R"�	ذא���F�"�m�+�<�?�$د�א��L+א�;
�����&!8�L.$�7א!�Gא+.?א�!-��ذא����V�*=X��(�k=.ن�����G&8�L.$א����OB+ز��S�،

�.א0�(��.=*���V��א+.?م��-�

 واترت أحكام النقض علي أن ويف هذا الشأن ت
علــي أن األصــل فــي  مــدني يــدل ١٦١المــادة أن مــؤدي نــص فــي قضــاء الــنقض المقــرر  

أو عـلـي وـجـه التـبـادل المتقابـلـة الناشـئة العقـود الملزـمـة للـجـانبين تعاصــر وارتـبـاط تنفيـذ االلتزاـمـات 
ا يجيــز لكــل مــن ممــاللتــزام األخــر يعــد ســببا كــل مــن المتعاقــدين ، باعتبــار أن التــزام القصــاص 

العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم المتعاقد األخـر بتنفيـذ االلتـزام المقابـل ، وهـو 

ـفـي تنفـيـذ االلتزامــات مــع امتـنـاع مشــروع ـعـن الوـفـاء يـهـدف إـلـي كفاـلـة اســتمرار التعاصــر الزمـنـي 
 .مراعاة حسن النية

 )١٧/١٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٢٨٧الطعن رقم (

 قضي بأن كما 

��!!��א+�!!�"�ن�א$!!&"'�+�L.E�8!!&�;�א+�L!!�د�א$&"�!!>�א$�?�!!>������١٦١��+!!�Rא$!!�د<���
��Vא+.?א�-��ذ����7�Gא$.L�8&�א0�(��.=*���V��א+.?م��!-�،����������������*=X��(�k=.;��ن�����6�،�F�"�m�+

�F�"�m�+�<�?�$د�א��L+ق�א�K"�;�l��6;�א�������f��א�א����Vfو.�
 )١٤/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٨٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 بشـأن  سـداد بـاقي الـثمن ، بالتزاماتـه لـم يخـل  ..../ أن المسـتأنف فإن الثابـت بـاألوراق  

وال يزال علي استعداد لسداد كامل المبلغ المتبقي من الثمن وهذا ال يعـد تقاعسـا عـن بل أنه كان 

 سداد الثمن كما 
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ال يعد تقاعسا عن أداء 
ً

 االلتزام

استعماال للحق القانوني املخول للمتعاقدل ب
ً

 

  طاملابالتزاماته عن الوفاء االمتناعيف 

 هبالتزاممل يويف املتعاقد األخر 

���������������<!L��5.���7��7א0)��ن�א$��X���<Lt��+א�< �و6�_�#�����R��ل�א+5=&�א+5�����ن�א�
�L!>�6.!��א³ن�������K+و)�!'�א��ً!����ً��و�6�LH��ًE��5X–���%)!G)�.��R!�#��E�!56����F(א$!�د�>^!Pא�

;��ن��.=!����k)�א5$!.4"6�3�+�!ً������(���4ن�ذ+KLG�h!'�א�!��+�L.E�8!&�א³�!(������������–���3א+.&א)'���
�V!!�*=X��!!(-!!س�א+.?א��وא6.�!!�<!! ��א+�!!�"�"'�وא+�L!!&%���+.?א�Y!!���!!�8'�א+!!�F!!���EDوH!!�,�א�

����ً�!��LH��ًE��5X�k��5��7א$�.��..������������������&=!N�[!��'!�(�<�8�!�م�א+!&)�:���א�0!��&!	bG��!���!fم��و..و�!�8
5!���7א$��!�kوE!2�ن�)!&م�������������������.��<! �6�!_��!��א+!?אم�א����g!��&=!N�'�(�<�א+&)�:�א+*()

�h+ذ�;�%�zE�+�[�+وא��Y2)LX.�

  الثالث السند 

إذا ـكـان ـمـن ـحـق أـيـا ـمـن الـطـرفني املطالـبـة بالفـسـخ  
ً

ن ـهـذا اـحلـق ينعـقـد ـفـإ

فضال عن عدم وفاء اهليئة البحيث أنه دون غريه ،  .. ..../ للمستأنف 
ً

 بالتزامهاائعة 

، فإنه قد ثبت أنها مارست الغش والتدليس مع املستأنف حلمله علي التعاقد الذي 

 . م عليه  لوال الغلط الذي أوقعته فيه اهليئة البائعة دما مل يكن يق

 :  من القانون املدني قد نصت علي ان ٤١٨ حيث أن املادة 
 شـيء أو حقـا ماليـا أخـر فـي البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية

 .مقابل ثمن نقدي

  من ذات القانون علي أن ٤٣١كما نصت املادة 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها  
 .وقت البيع 

  علي أن ٤٣٢ونصت أيضا املادة 

*��ل��ذא��#=���Bدא��و�ل������د���)������,���א+�.�א�מ��#
��+�ل�א
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*�3د�ن�א�
,	���'�ط��*��א?+��.�و����א/2��و�3د�א����.+�.�وذ>�ط�,��

  قالت بأن ٤٣٥واملادة 
يـكـون التـسـليم بوضــع المبـيـع تـحـت تصــرف المـشـتري بحـيـث ـيـتمكن ـمـن حيازـتـه 

واالنتـفـاع ـبـه دون ـعـائق وـلـو ـلـم يســتول علـيـه اســتيالء مادـيـا ـمـادام الـبـائع ـقـد 

 النـحـو اـلـذي يتـفـق ـمـع طبيـعـة الشــيء أعلـمـه ـبـذلك ويحصــل ـهـذا التســليم عـلـي

 .المبيع 

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 

إن ـمــن أـثــار البـيــع نـقــل ملكـيــة المبـيــع إـلــي المشـــتري بـمــا  

 يكملها وبما يحددها وأهمها التسليم 
 ) ق١٨ لسنة ٣ طعن رقم ١٣/١/١٩٤٩جلسة (

 كما قضي بأن 

��<!!+�����%�!!zE�+�k!!�5!!���7א$�.��kt�!!�+م�א?!!.�G��O!!�Gو�k!!��א+!!��	!!�ن�)��Y!!��و�R!!8א+�
��=�(�1V�*=X�%)��k��.א+.?א�-���+.�5�8�7�Et����دאم�)�&�א+�

 )٢٤/٥/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٥٩٦الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 
 من القانون المـدني أن تسـليم المبيـع يـتم بوضـعه تحـت ٤٣٥مؤدي نص المادة 

 ـبـه بغـيـر حاـئـل ـمـع إعــالم تصــرف المشــتري بحـيـث ـيـتمكن ـمـن حيازـتـه واالنتـفـاع

 .المشتري أن المبيع وضع تحت تصرفه 

 )١٩/٦/١٩٩٠ ق جلسة ٥٨ لسنة ٥٣٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

��)!!!G)�X��!!!Y=����אP!!!^<�%و6�!!!_�#�!!!��R!!!���!!!�ل��و9אق�א+.!!!&א)'�و)�!!!'�א0�!!!
������Y��F((אم�)�&���������..�א$�د���V=��7�X���<Lt��+א�< ���و6.!���−/−/−�א$!����a9bא�N.�&אل�ن�א�

��ن�א+.&א)'�6.��א³ن�������(��7����������7..�א³ن��.�5!5Sل��!���h!C��!א��V!fو�J�!א�?.+������!��
�������ًG^S�7��5.+����Y�3د)!�:����..�א+./&%�+-���+?א�!����YX,�!N�%9א�Xول��ن��d��Y"و���E�Nو�

���!!Y=��<!!���$و�!!>�א+5!!=&�א&L��¤!!5*+4ن���...�א!!zم��8!!�ل���!!��א+*5!!¤�،�و�&!!(�-!!L��9&!!���!!`
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���S���<��>�א+.L�E!I��&8�ن�)!&م�������������א+&)�:�א+*()+� 5��OEd��7و��5.+���<Lt��+א�< ���W+?אم�א�
�.����א�g.N�LX-8(Y2���و�א+�]�+�4.5E"�3;�א0)��ن���Oא+.&א)'�و;�

 األخر اجلانب وعلي .. هذا 
���������������������F�#(��������ق����ون���������..��
�5�د����'��و����ن�����>���ن����ق��'�א�ط���Gن���ذא�א

�B�2���5����Oو3*
'�א
#�ط������ن����מ�א*,د� ذא��מ��'�W�����*B����א

  من التقنني املدني على أن ١٢٠حيث نصت املادة 
 إن كان المتعاقد األخـر .. جاز له أن يطلب إبطال العقد إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري 

  .أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينهقد وقع مثله في هذا الغلط 

  من ذات القانون على أن١٢١صت املادة كما ن

١− ���������!(�&!8�L.$א�-!L��k!=.��_!��ن��BGن�א+��{�G)f�S���ذא���6�U&א����א@5!��>�¡
���.��(אم�א+Vf�;�k�G����+�&�Lא�א+��{

٢− �� .وLG.^�א+��{�G)f�S�����(א0�

 إذا وقع في صفة للشيء تكـون جوهريـة فـي اعتبـار المتعاقـدين أو يجـب اعتبارهـا -أ

  .ما يالبس العقد من الظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نيةكذلك ل

 إذا وقـع ـفـي ذات التعاـقـد أو صــفة ـمـن صــفاته وكاـنـت تـلـك اـلـذات أو ـهـذه الصــفة -ب

 .السبب الرئيسي في التعاقد 

 وميكن تعريف الغلط بأنه

��و�מ�W�����אوא������3�I������ل��

,��وמ������)س��������وW�����אوא�����������3ن�����ون�٠٠


��2وא3*'�
و�מ��دמ��������
���2و�وא3*����
و�מ�א�H#�ن������������W�.�

 والغلط بهذا التعريف

يشمل وينتظم كل أنواع الغلط وال يقف عند نـوع معـين منهـا  
 والغلط الذي يوصف بالجوهري هو الغلط الذي يبلغ في نظـر ٠٠

المتعاقد الذي وقع في الغلط حدا من الجسامة بحيث كـان يمتنـع 
 .ام العقد لو لم يقع في الغلط عن إبر
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 وطبقا ملعيار الغلط اجلوهري

فإنه يجب أن نقول إن الغلط فـي قيمـة الشـيء إذا كـان هـو  

 .الدافع الرئيسي إلي التعاقد يجعل العقد قابال لإلبطال 
 ) وما بعدها ٣١١ مصادر االلتزام ص –عبد الرازق السنهوري / د( 

 ويف ذلك الشأن قضي بأن 

ل العـقـد ـقـابال لإلبـطـال إذا ـكـان غلـطـا ـيـؤثر ـتـأثيرا الغـلـط يجـعـ 

 .كبيرا في الثمن باعتباره الرابطة الرئيسية في التعاقد 
  )٢٦١ ص ٣٦ م ١٩٢٢ مارس ٢٥( 

  ويالحظ٠٠هذا 

أن الـفـرق ـمـا ـبـين الغـلـط ـفـي القيـمـة والـغـبن يـقـوم عـلـى أـنـه  

ليس من الضروري أن المتعاقد المغبون يكون قد وقـع فـي غلـط 
 فقـد يكـون علـى ٠٠ة إلي قيمة الشيء الذي يتعاقد عليه بالنسب

 .بينة من قيمة الشيء الحقيقية ويقبل الغبن بالرغم من ذلك 
 أما الغلط يف القيمة

فإن المتعاقد يكون غيـر عالمـا بالقيمـة الحقيقـة للمبيـع ولـم  
  .يتوقع خداعه

 ) وما بعدها ٣٢٤ ص – مصادر االلتزام –السهنوري ( 

 بت قانوناوالثا.. هذا 
 .أن هناك عالقة وثيقة بين الغلط والتدليس  

 فالتدليس هو

���G�ع�א$.L�LH&G�}���;�&8-��+'�א+.L�8&�وא+.&+��OL����lא+8�&�L����K�¾+�ل�����
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�&8�L.$א�l*"�;�1&+�G�%V+א�}���+.�

  من التقنني املدني علي أن ١٢٥وقد نصت املادة 
 التـي لجـأ إليهـا أحـد المتعاقـدين أو نائـب عنـه كانـت الحيـليجوز إبطـال العقـد للتـدليس إذا  -١

 . من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد

ويعتبـر تدليـسـا الـسـكوت عـمـدا ـعـن واقـعـة أو مالبـسـة إذا ثـبـت أن الـمـدلس علـيـه ـمـا ـكـان  -٢

 .ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة 

 والتدليس يقوم على عنصرين

�>�وVfא���fא+L=/(�א�2�$)'� •+���.אEL.N�ل��(ق�א6.
• �&8�L.+א���(�OEd٠٠�'5*=+א�)/=L+א��fא�Vfو�.�

 واستعمال الطرق االحتيالية
 جانبـا مـادي هـو الطـرق الماديـة التـي تسـتعمل للتـأثير فـي إرادة ٠٠تنطوي على جـانبين  

 .  وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلي غرض غير مشروع٠٠الغير 

  )٧١٥ ص ١١٤ رقم ٢ مجموعة أحكام النقض ١٩/٤/١٩٥١نقض مدني ( 

�א	/&&ذ.�وא	��
	-&&��,&&��א	!&&ول�و+��&&
��٠٠و�&&ن��&&�ن�א	ط&&�ق�א	�
د�&&���

�.א	�!
0ق�وא	�"��دא#�

 اضبل قد يكون التدليس عمال سلبيا حم

�B*!!'�§!!(د�א+E.B!!�ن��H�)reticence �(���!!�+���وא��O!!�0ن�א+E.B!!�ن����٠٠(�G!!��א6.
�+&Xن��BG�������������&!8�L.$م�א?!.��Hن��!��Y����!(��!��א�0!��9وאS!��א+�Hن��BG�6א����·�=fن�������5�

���-!!E.BG=!!-��ن����5!!�+&X�&!!LGو�-!!��,�!!IH����)!!�0א�אV!!f�7!!�LG�%V!!+ن�א�+.!!?אم�٠٠א�!!BG�>9�!!Xو�
�������������G)!/+ق�א�*Xن��/&�19א��BG"�ن�و��9א��א+��;��"�19&/��,�IH���٠٠�����[D!	�;��!B+و�

����f�9&/$ن�א�BGن������1Vfא+��)&<�א+��"�"�>�א+L��>�א+��L��'I�X&م�S!�אز�א+�!���������������Àא60
٠٠��������·9&!Gو�>[�	�<S98&��+'�د�L.+א�;�)#bG����fن���(א���Zא+�(و�������.5G4ن���h+وذ�

���������������������-!�Eg�H�-!=(�-!E.BG�h!+ذ�k!و��-!�Y��)!�08!&�א�L.$ن�א��Z)!LG�1و)!K���G&!8�L.$6&�א�
�&8�L.+א���(�h+V�.�

 )٣٣٣ الجزء األول ص – الوسيط –العالمة السنهوري (



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

326 

 وهو ما نصت عليه صراحة

  إذ قضت بأن١٢٥الفقرة الثانية من املادة 
يعتبـــر تدليســـا الســـكوت عمـــدا عـــن واقعـــة أو 

مالبسه إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبـرم 

 .العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة 

 ويبقي بعد ذلك

وصول إلي غرض غيـر الجانب المعنوي وهو نية التضليل لل 

 .مشروع 
 ا كان ذلكمل

 لسـنة ....الخبير المودع ملف الدعوى رقم  وعلي األخص تقرير ولما كان الثابت باألوراق  
 : أنه جزم  باآلتي ... مدني كلي شمال الجيزة ...

����IX�����������l!�§א$�&�>�����(;�א+=?אع��ن��Jא���ع�)�'�א5$.=&א���
�א$���!!>���)�!!'�א90ض����2!!�ع�א+=!!?אع�....�&G=!!>��א@�!!?<�8!!�م��.!!S4]�אل

���<	)C�'+�.....����S�`ق��*Xא���a9b��−/−/−������>9د�א+/!�J�!��KPא�h+V	و�
��!!(....��<!!E��Y!!��א+z!!(	>��5!!&אد�א+�H��!!+�KX��!!+وא��9א��<!!GO!!+�....��!!(�

�و��+.�+'�I.G!���ن�א�� !>�א$!&)'�)��!Y��8���������������R!....�6.����....א0)�אم������
�.....�)�!!'�א90ض���2!!�ع�א+=!!?אع��+!!'�C!!(	>��א$�!!�م....�.!!S4]��!!���אل

�V=����f&G�RL2وא+��و....�>)S4.5���Y.*/و6.��א³ن���. 

 االسـتبدالحـال اإلعـالن عـن   ... فـي غضـون عـام ....وبجـالء تـام أن ومما تقـدم يتضـح  
ًقينـا كانـت تعلـم ي .. محل الدعوى الراهنة -/-/-المؤرخ  االستبدالعقد ، ثم تحرير بالمزاد العلني 

وـلـم .. للمزاـيـدة وأخـفـت ذـلـك عــن المتـقـدمين .. ـبـان أحــد عـقـاري الـتـداعي تحــت وضــع ـيـد الغـيـر 

ً علمـا بكـل مـا تقـدم بـل -/-/- المـؤرخ االسـتبدالفـي عقـد )  الطرف الثـاني( تخطر المستبدلين 
رة ً المذكور قـد خـال تمامـا مـن ثمـة إشـااالستبدالأن عقد .والدليل  علي ذلك . .. تعمدت إخفائه 

 .إلي أن أحد عقاري التداعي مشغول بوضع يد آخرين 
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 واألكثر من ذلك
�	���������������������,د�������
�د�ن���#�����ن��و���3א����*B��
������א#�
(מ�������א�B�2��א���

)����,�,����وא�א?�����ن�א=#��
�دאلو
*���د���ن�
������6*,��د�)��;�����#

�د�ن���#���ن�א

����;��(��אوא����3و
R�����אl...��و	��و�'���'����<���,�,����وذو �*�����������l د;���ل��א��Rش�..��

������5
#�
د�س����א�ط�����(�وאW������'��,� 2ذ�0א?���ن��و�
��7א?و�د�+��و���אذ�����7א

�,(�מ��'���ذ�א�دא����������ن��3د��3دמ���� ��אמ����ذ�0א�����.��ن���

 ومما تقدم مجيعه
������������������
	�Uو�/(.�
�מ��دמ���,����אB�2������א�ط��−������F�#(���lو���'� ن����ن����..��ز����

���5����������6ن��و/�'����������������
#��'����G'���ون��ن��ق�א��A
�
���>��ن���ق�'�א)#�Fو����

�. ;(ل�وWش�و�
د�س�����ق�א�B�2���א�ذ�و���

 ومع ذلك

�!�ن�א+.!&א)'�)�!'��������������������(��-E��!5.��<! ���Vא+.L�8!&�و��+!?אم�א�*=X�'�(�)/G��3"4.5$ن�א�H
��<L��K+א���א����<�+������Oא��!z+ص�وא��!C0�..���������������1א�!(د�;�-!X�م��!4ن����?!��%V!+א�)!א�0��!fو

���א+�א�k8و�(��Gא+��"�ن�`���&���8�9��BCً��و���2)ً��g��'+��J&=.Nא�<��.א+*()
 وبالبناء  علي مجلة  ما تقدم

 احلكم من عدالة احملكمة  .. ..../  يلتمس املستأنف 

والقضاء جمددا.. بإلغاء احلكم  املستأنف 
ً

 

א$���!>��!�����..���&�"!'�	�!'�Ã!�ل�א@�!?<������������...�+5=>�.....�(�²Hא+&)�:��א��0�>�������789:��وً�
5!�������������7(�א+5=&�و)&م��XאC�)H!(وط�א+*L"��������¤!5&אم�.......���!YX�א�?.+���<! �+L!&م�وH!�,�א�

���k+?א�!Y����E�56��(����R�#.�(G(�אP^<�א$�دع���0و9אق��6.��א³ن���������–)�Fא+.&א)'���
�.LX��O��Wא����<�)��	�H>�دS9��Jא+.��2'���$/(وH��Jو����

 )..../ املقامة من السيد) الطلبات العارضة(ويف الدعوى الفرعية : ثانيا 

�5��7א0)��ن���Oא+.&א)'���+�>����א�C0�ص�وא+�zא��O....�+?אم� −١.��.�
 �و�H�(�=*(دא��..�..../���.g(G(�)�&�אN.�&אل�)���)��ن�א+.&א)'�+/�´�א+5�&....�+?אم� −٢

٣− �<�9b$א�< � �و8(אG)g.��19(�..../��وא).E�د�א+5�&−/−/−$�א��l�§�<�Hدא9<�א�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

328 

 ).)�&�+/��-��=*(دא�

٤− ���&���٥,١٢٧,٧٧٧دو�BG)���9!'���و���!4�٥,٥٧٧,٠٨٤���������Uدא,����!8�U!&������19..../��+?אم�א+5
�&tوא+*�א�%)/��-�=S١٨�٪�J�B�z+م�א�.Nא�¤G9�X���. 

��l�6�6:���������������5
�#���מ�א#�����.....3	�����'���ن���دמ���3ول�א�د�و����3מ���������������
5��د�א�....�

و����ض���7ط��������	������دא����0'��و���ن��������������)�...../�א�,������ن����(�د���+��ل�א/�ز�����

�6و�����..�....�/�א#�د���<
����2و��)
�����2و	�وع�א��زאع�و
��ز��������������2א�,ط�عوذ��

زא�����������2 ��..���زאع�������ل�א���א=#
�دאل�ن������������2,د���������,���ل�����و����و����

��	�,
�������ن������د�/���א�
*��Aא��.�������������������������������������������������������������

 واحتياطيا 

فإنـه يلـتمس ..  وجديتـه ..../ٕواثباتا لحسن نية المستــأنف  
من عدالة المحكمة الموقرة التصريح له بإيداع كامل باقي الثمن 

 وذلك بموجب شيك مصـرفي مقبـول -/-/-ؤرخ الوارد بالعقد الم
علي أن يسلم لهـا إذا .... الدفع يودع خزانة المحكمة علي ذمة 

ما أوفت بالتزاماتها التعاقدية وعلـي األخـص تسـليم كامـل أعيـان 
علــي الطبيعــة خاليــة مــن األشــخاص ) A-B(التــداعي بجزأيهــا 

والشـــواغل للمســـتأنف وذـلــك عـلــي النحـــو المتـفــق علـيــه بالعـقــد 
  .-/-/-المؤرخ 

���..../�و	��Oא4.5$"�������������������3
�

������������������������������������������������������������������������²�=+���'��� ��א
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 املوضوع 
فـي .. مـدني كلـي ... الدائرة .. استئناف الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة االبتدائية  

 : والقاضي منطوقه -/-/-بجلسة .. مدني كلي شمال .... لسنة .... الدعوى رقم 

 :حكمت احملكمة 
بــرفض الــدعوى وألزمــت المســتأنف  بالمصــاريف ومبلــغ خمســة وســبعين جنيــه مقابــل أتعــاب  

 .المحاماة 

 الوقائع 
فـــي أن .. الطعـــين حكمهـــا بموجـــب االســـتئناف الماثـــل .. الـــدعوى المبتـــدأة تخـلــص واقعـــات  

 مــدني .... لســنة ....المســتأنف قــد أقامهــا ـبـداءة أمــام محكمــة شــمال الجـيـزة االبتدائـيـة وقـيـدت ـبـرقم 
ثم قضت عدالة محكمة شمال الجيزة بعدم اختصاصها محليا بنظر الـدعوى وأحالتهـا .. كلي الجيزة 

 وقـيـــدت برقمهــــا – مصــــدرة الحـكـــم المطعــــون فـيـــه -بحالتـهـــا إـلـــي محكـمـــة شــــمال الـقـــاهرة االبتدائـيـــة 
 .االبتدائي المذكور سلفا 

 وحيث أقام املستأنف دعواه املبتدأة .. هذا 

 ه باألتي بغية احلكم ل
ببطالن التصرفات بالبيع التـي قامـت بهـا المسـتأنف  ضـدها األولـي لصـالح نفسـها ولصـالح  -١

والموضــحة )  -/-/- ، -/-/-عقــود البيــع المؤرخــة (المســتأنف عليــه الثــاني علــي العقــار 
 .مع ما يترتب علي ذلك من أثار .. بالصحيفة 

تأنف  ضــدها األوـلـي بصــفتها  الصــادر مــن المســ-/-/-بطــالن العـقـد الصــوري المــؤرخ ـفـي  -٢
وكيلــة عــن مورثــة المســتأنف  لصــالح نفســها والمتضــمن بيعهــا لنفســها الفــيال مــع مــا يترتــب 

 .علي ذلك من أثار 

 مكتــب توثيــق نــادي الصــيد للســيارة .... لســنة ....بطــالن عقــد البيــع الموثــق والمقيــد بــرقم  -٣
ســتأنف  عليهمــا الرابــع والخــامس ٕوالــزام الم.......  مالكــي الجيــزة ماركــة ....المالكــي رقــم 

بوقــف التعاـمــل علــي الســـيارة والتأشــير ـفــي دـفــاتر الشــهر العـقــاري بإلغــاء هـــذا العقــد ـمــع ـمــا 
 .يترتب علي ذلك من أثار 

 المنســـــوب صـــــدوره مـــــن مورثـــــة المســـــتأنف  لصـــــالح -/-/-بطـــــالن التنـــــازل المـــــؤرخ فـــــي  -٤
 .المستأنف  ضدها األولي عن الفيال 
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  يستند يف طلباته هذه علي مزاعم وأباطيل – يزال  وال–وكان املستأنف 

 خمالفة متاما للواقع واحلقيقة 

 حيث قرر  
 وشـــقيقة األولـــيســـتأنف ضـــدها لمة انجلـــ (..../ المرحومـــة تـــزوج مـــن  -/-/-أنـــه بتـــاريخ ب 

  ..../قد رزق منها علي فراش الزوجية بالصغيرأنه و) المستأنف ضده الثاني
 وأنهــا كانــت تمتلــك )وصــفه زورا بأنــه مــرض مــوت(رض ت بمــيبصــابــأن زوجتــه قــد وزعــم  

 .العقارات والمنقوالت المطلوب إبطال عقودها 

 وإفكا قرر بأن 
ومـن ثـم فقـد .. عقود التصرفات سـالفة الـذكر قـد أصـابتها الصـورية بمـا يسـلس إلـي بطالنهـا 

ـبـل جــاءت مســتنده إـلـي  .. أـقـام دعــواه المبـتـدأة الـتـي ال ســند لـهـا ـفـي الواـقـع أو الـقـانون أو المســتندات
الحصـول ٕمحض أقاويل مرسلة ال تثبت صورية وال بطالن وانمـا تؤكـد أن الغـرض مـن هـذه الـدعوى 

 .اإلساءة للمستأنف ضدها األولي فضال عن علي ما ليس بحق له 

 ذلك أن الثابت أن كافة التصرفات املطعون فيها بالدعوى املبتدأة 

 وإرادة وموافقة ورغبة هي تصرفات صحيحة ونافذة متت بعلم 

  ..../ املرحومة 

 ولعل خري دليل علي ذلك 
حينمـــا أبتـــاع )  وزوج المســـتأنف  ضـــدها األولـــي..../ والـــد المرحومـــة  (..../ أن المرحـــوم  

فـقـام بشــراء هــذه األرض مناصــفة فيـمـا بيـنـه  .. ..../ـكـان ـلـم ـيـزرق إال بنجلـتـه – ....أرض العقـار 
 ) .التي كانت تبلغ من العمر آنذاك عام واحد (..../عي علي نجلتهبشخصه وبينه بصفته ولي طبي

 ومن ثم 
ـثــم قـــام بإنشـــاء العقـــار عـلــي هـــذه .. باـتــت هـــذه األرض مملوكـــه بحـــق النصـــف ـلــه ولنجلتـــه  

  .....األرض والمسمي ببرج ال

 ....إال أنه يف غضون عام 
 رحـمــة اهللا تـعــالي فـلــم وعـقــب ذـلــك ـتــوفي إـلــي)  المســـتأنف ضـــده الـثــاني– ....( رزق بنجلــه  

 .يمهله القدر إلعادة توزيع ملكية العقار المذكور وفق صحيح الشريعة اإلسالمية 
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  ..../ فما كان من املرحومة 

  ....مبجرد بلوغها سن الرشد يف غضون عام 

  -/-/-إال أن حررت عقد القسمة املؤرخ 
ــق صـــالـــذي قامـــت بموجبـــه بإعـــادة تقســـيم ملكيـــة هـــذا العقـــار   ليصـــبح  .. حيح شـــرع اهللاوـف

 :المالكون له كالتالي 
بوصـــفها زوجـــة  فرضـــا) اـلــثمن (٨/١بحـــق ) المســـتأنف ضـــدها األوـلــي(..../ واـلــدتها الســـيدة - أ

 .المالك األصلي للعقار 
 ). ....... (..../  لنجلي المرحوم للذكر مثل حظ األنثيينوباقي العقار  - ب

 وبرغم صحة هذا التصرف ومواكبته لصحيح القانون 

  ..../ وإلرادة أطرافه وعلي األخص املرحومة 

 )  املستأنف حاليا(إال أن زوجها 
أـنـه باطــل وأـقـام ـفـي هــذا الصــدد .. ـقـام بعــد وفاتهــا ـبـالطعن عـلـي هــذا التصــرف ـبـزعم كــاذب  

 . مدني كلي شمال الجيزة .... لسنة ....الدعوى رقم 

 ومن خالل تلك الدعوى
ذيــب التــي رتلهــا فــي الــدعوى الراهنــة مــن أن هــذا العقــد رتــل المســتأنف  ذات المــزاعم واألكا 

علـــي ( ووصـــفه بأنـــه مـــرض مـــوت ..../ مشـــوب بـــالبطالن فضـــال عـــن إقحامـــه مـــرض المرحومـــة 
وطعـن فـي هـذا التصـرف جملـة وتفصـيال متخـذا فـي الـدعوى المـذكورة ذات الـدفاع )  خالف الحقيقـة

أول درجة ورفضت دعواه وأيـدتها فـي ذلـك الذي ساقه في الدعوى الماثلة والذي التفتت عنه محكمة 
 :محكمة االستئناف حيث أنه 

  -/-/-وجبلسة .. بتداول الدعوى املذكورة جبلساتها 

 قضت عدالة حمكمة مشال اجليزة االبتدائية 

 باآلتي 

 حكمت احملكمة 

بــــــرفض الــــــدعوى وألزمــــــت المســــــتأنف عــــــن نفســــــه وبصــــــفته  

 .ة بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه أتعاب محاما
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 ومع ذلك 
.. ق الذي تداول بدوره بالجلسـات ...  لسنة .....فقد طعن علي هذا الحكم باالستئناف رقم  
  :باآلتي قضت عدالة المحكمة االستئنافية -/-/-وبجلسة 

 حكمت احملكمة 
بقبول االستئناف شكال وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المسـتأنف وألزمـت المسـتأنف  

 . بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة عن نفسه وبصفته

 ومن ثم 
ذلـك .. يتضح وبجالء تام زور وبهتان جماع ما يدعيه ويزعمه المستأنف فـي دعـواه الماثلـة  

والمقضـي فيهـا بحكـم انه أسس دعواه هذه علي ذات المزاعم المرتلة في الدعوى المشار إليها سلفا 

وهـو مـا يجعـل هـذا الحكـم حـائزا لحجيتـه فـي هـذا  .. منهائي بات أكد زور هـذه االدعـاءات والمـزاع
 :الخصوص وهو 

إثـبـات زور وبهـتـان ادعــاءات ومــزاعم المســتأنف الـتـي ال ـيـزال 

 .يرتلها في الدعوى الراهنة 
 وحيث تداولت الدعوى احلالية .. هذا 

 باجللسات أمام حمكمة أول درجة 
تحقـيـــق إلثبـــات ونفـــي عناصــــرها  أصـــدرت حكـمـــا تمهيـــديا بإحالـــة األوراق لل-/-/-وبجلســـة  

 بحكـــم –وهنـــا زج المســـتأنف بالعـــاملين لديـــه والـــذين يملـــك علـــيهم الســـلطان والســـيطرة .. المزعومـــة 
ودفعهــم لــإلدالء بــأقوال مخالفــة .. عملهــم لديــه وبحكــم أنــه رئــيس مباحــث البلــدة التــي يســكنون بهــا 

 .للعقل والمنطق 

 واجلدير بالذكر
أن جمـاع مـا ..  بهم أقرت بإقرار موثق الحـق علـي التحقيـق أن إحدى الشهود الذي استشهد

 .ٕورد بذلك التحقيق مخالف للحقيقة وتم اإلدالء به بناء علي ضغط واكراه من المستأنف 

 ويف املقابل 
وقطعــا بــأن .. تقــدمت المســتأنف ضــدها األولــي بشــاهدين نفيــا تمامــا كافــة مــزاعم المســتأنف  

وأنهـا سـافرت إلـي .. تها قائمة علي شـئونها داخـل بيتهـا وخارجـه ظلت حتى وفا .. ..../ المرحومة 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

334 

كمــا ـيـزعم (وذـلـك كـلـه بمــا يؤكــد أن مرضــها ـلـم يكــن مــرض مــوت .. األرض الحجازـيـة ألداء العمــرة 
 ) .المستأنف

 هذا 
ٕواطالع عدالة محكمة أول درجة علـي أقـوال شـهود .. وعقب إعادة الدعوى المبتدأة للمرافعة  

فمـا كـان .. ل منها من مطـاعن وأوجـه بطـالن بمـا يهـدر ثمـة داللـة قـد تسـتمد منهـا المستأنف وما نا
سوي أن تقضي مرة ثانية بحكم تمهيدي بإحالـة التحقيـق إلثبـات عناصـرها من محكمة أول درجة 

 ).التي لم تثبت بموجب حكم التحقيق األول(

 وهنا 
" الخـدم"سـبب وراء ذلـك أن وكـان ال.. عجز المستأنف عن تقـديم شـاهد واحـد ليثبـت مزاعمـه  

باإلضافة إلـي أنـه لـم يعـد رئيسـا للمباحـث .. تركوا العمل لديه .. الذين ساق بهم في التحقيق األول 
وهــذا مــا يؤكــد زور وبهتــان .. ومــن ثــم بــات ال ســلطان للمســتأنف علــيهم .. ببلــدتهم حيــث تــم نقلــه 

 .شهادتهم األولي 

 وإزاء عجز املستأنف عن إثبات مزاعمه 
ثبــوت عــدم صــحة جمــاع مــا ادعــاه المســتأنف وأن كافــة التصــرفات المطعــون عليهــا تمــت و 

األمـر الـذي حـدا بعدالـة محكمـة أول درجـة نحـو إصـدار حكمهـا .. صحيحة ومواكبة للواقع والقانون 
 .االبتدائي أنف الذكر 

 وحيث مل يرتض املستأنف بهذا القضاء 

 رغم اتفاقه مع صحيح القانون 
مستندا في ذك إلي أسباب ال يمكـن بحـال أن .. بموجب االستئناف الراهن فقد طعن عليه 

وـهـو األـمـر اـلـذي .. تـنـال ـمـن الحـكـم المـسـتأنف اـلـذي ســبق وفصــل ـفـي جمـيـع ـمـزاعم المـسـتأنف 

 علـي نحـو يجعلـه جـديرا – كحال الـدعوى المبتـدأة –يجعل االستئناف الماثل قائم علي غير سند 

 :الذي نشرف ببيانه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي وذلك كله علي النحو .. بالرفض 
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 فــاع الد

أوال 
ً

 اإلستئناف من الناحية الشكلية : 

عدم قبول اإلستئناف املاثل شـكال لعـدم إختصـاص حمكمـة اإلسـتئناف : الدفع األول 
ً

املاثلة بالفصل فى كافة طلبات املسـتأنف إبتـدائيا وإسـتئنافيا وذلـك ألن احلـق 
ً ً

لب به حق عيىن عقارى ولـيس حـق شخصـى وبالتـاىل ختـتص بـه حمكمـة املطا

الكائن فى دائرته العقار دون سواه وذلـك ألن طلبـات املسـتأنفني (موقع العقار 

هى بطالن تصرفات بالبيع على عقارات بناء على ذلـك فـإن الفصـل فـى هـذه 

هذه الدعوى كما ان الثابت أن ،األمور ختتص به احملكمة الكائن بدائرتها العقار 

 من الدعاوى العينية وليست من الدعاوى الشخصية 

تطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأنه 
ً

: 
 من قانون المرافعات أن مسـالة اإلختصـاص بسـبب نـوع الـدعوى أو ١٠٩مؤدى نص المادة 

َقيمتهــا مــن النظــام العــام فتعتـبـر قائمــة ـفـى الخصــومة دائمــا ومطروحــة عـلـى المحكمــة ويعتـبـر الحكــم 
ًصادر فى الموضوع مشتمال حتما على قضاء ضمنى فيهاال ً( 

  )٢٠٠٢ – ٢- ٢٥ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٦٥طعن رقم ( 

 :كما قضت بأنه 
ًالدفع بعدم اإلختصاص الـوالئى يعتبـر دائمـا مطروحـا علـى محكمـة الموضـوع لتعلقـة بالنظـام  ً

كمــة اـلـنقض إذا ـلـم يســبق العــام وـلـو ـلـم ـيـدفع ـبـه أمامهــا ويصــح للخصــم اـلـدفع ـبـه ألول مــره أمــام مح
 .طرحة على محكمة الموضوع 

  )١٩٨٨ – ٣ -٣١ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٥٣طعن رقم ( 
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عدم قبول الدعوى املبتدأة شكال وكذا اإلسـتئناف املاثـل لعـدم إتبـاع : الدفع الثانى 
ً

انون الشهر العقارى خصوصا املـادة قاإلجراءات القانونية املنصوص عليها ب
ً

١٥- 

جيـب التأشـري فـى :  الـىت نصـت علـى أن ١٩٤٦ لسنة ١١٤لقانون رقم  من ا١

هامش سجل احملررات واجبة الشهر مبـا يقـدم ضـدها مـن دعـاوى الـىت يكـون 

الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه احملرر وجودا أو صـحة أو نفـاذا 
ً ً

لى مل يشـهر كدعاوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع فغذا كان احملرر األص

 تسجل تلك الدعاوى 
ًوحيث أنه من المستقر عليه أنه طبقا لقانون الشهر العقارى فيمكن اال يشهر المدعى دعـواه 
ويكتـفـى بشــهر الحكــم الصــادر ـفـى اـلـدعوى وـفـى هــذه الحاـلـة ال يســرى الحكــم ـفـى حــق الغـيـر إال مــن 

 فــإذا لــم يشــهر دعــواه وقــت شــهرة ألن صــحيفة الــدعوى لــم تشــهر ويختلــف ذلــك عــن الســجل العينــى
 تكون الدعوى غير مقبولة 

 اسباب كسب امللكية تأليف عبد –الوسيط فى شرح القانون املدنى اجلزء التاسع ( 

  )٥٤١ ، ٥٤٠الرازق السنهورى س 

عدم قبول اإلستئناف املاثل شكال وكذا الـدعوى املبنـدأة لعـدم إتبـاع : الدفع الثالث 
ً

وى أو األسـتئناف بالنسـبة للمسـتأنف ضـدة اإلجراء القانونى عنـد رفـع الـدع

الثالث والرابع واخلـامس حيـث أنهمـا جهـات حكوميـة فقـد أوجـب القـانون 

إجراءات معينه قبـل رفـع الـدعوى هـى تقـديم تظلـم اىل اجلهـة اإلداريـة ثـم 

اللجوء اىل جلنة فض املنازعات ثم رفع الدعوى علما بان الـتظلم شـرط أساسـى 
ً

عـدم قبـول الـدعوى شـكال ألنـه مـن النظـام العـام ويرتتب على عدم تقدمية 
ً

 .بوصفه شرط إجرائى من شروط قبول الدعوى 

تطبيقا لذلك
ً

 

ينشـأ فـى كـل :  من قانون فض املنازعات املصـرى علـى أنـه  املادة األوىلنصت 

وزارة أو حمافظة أو هيئة عامة وغريها من األشخاص االعتبارية العامة جلنـة أو أكثـر ، 

ملنازعات املدنية والتجارية واإلدارية الىت تنشأ بـني هـذه اجلهـات وبـني للتوفيق فى ا

املـادة احلاديـة ة كمـا العاملني بها ، أو بينها وبني األفراد واألشخاص االعتبارية اخلاص
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عـدا املسـائل الـىت خيـتص بهـا القضـاء املسـتعجل ، : من ذات القانون على أنه   عشر

 بـاألوامر عـلـى الـعـرائض ، والطلـبـات اخلاـصـة ومنازعـات التنفـيـذ والطلـبـات اخلاـصـة

بأوامر األداء ، وطلبات إلغاء القرارات اإلدارية املقرتنة بطلبات وقـف التنفيـذ ، التقبـل 

الدعوى الىت ترفع ابتداء إىل احملاكم بشأن املنازعات اخلاضعة ألحكـام هـذا القـانون إال 

يعاد املقرر إلصـدار التوصـية ، بعد تقديم طلب التوفيق إىل اللجنة املختصة وفوات امل

 أو امليعاد املقرر لعرضها دون قبول وفقأ حلكم املادة السابقة

وما يتأكد معة أن تقديم التظلم هلذة اجلهات سواء اكانت هيئات عامـة مثـل  

بنك التعمري واإلسكان أو حهات حكومية مثل مكتب الشهر العقارى شرط الزم قبل 

 . القبول مدرفع الدعوى وإال حكم فيها بع

                                                             لذلك 

ندفع بعدم قبول الدعوى شكال لعدم اتباع اإلجراء القـانونى عنـد رفعهـا وهـو 

تقديم التظلم اىل احلهة اإلدارية حىت يتصل علمها باملوضـوع علمـا بـان هـذا الشـرط 
ً

 . الدعوى إجرائى يرتتب على خمالفتة عدم قبول

  :اإلستئناف من الناحية املوضوعية

 متهيد وتقسيم 
نظـــرا للتشـــعب والتشـــتيت اللـــذين يتخـــذ منهمـــا المســـتأنف منهجـــا فـــي طـــرح واقعـــات التـــداعي  

.. مما أدي إلي تضاربها وتناقضها علي نحو يسقط بعضـها بعضـا ) المزعومة(وأسانيده في طلباته 
صـول علـي مـا هـو لـيس بحـق بشـتى السـبل ولـو بالمخالفـة ويؤكد أن الغرض من االدعاء الماثل الح

 .للواقع والقانون والمستندات 

                                                         لذلك 

 فلن ينجرف دفاع املستأنف ضدها األويل لذات األسلوب العشوائي

 الذي انتهجه املستأنف بل سينتظم الدفاع يف عدة حماور رئيسية 

 يانها كالتايل ب

 :احملور األول 
 الســـابق تـــداولها بـــين ذات –بيـــان أوجـــه الحجيـــة التـــي حازهـــا الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى  

ـي ..  مــدني كلــي الجيــزة .... لســنة .... رقــم –األطــراف  ـه عـل وهــو حكــم نهــائي بــات ألقــي بظالـل
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عليهـا والنظـر إليهـا بعـين  فـي عـدة مسـائل أوليـة يجـب التعويـل –ً نهائيـا باتـا – النزاع الراهن وفصل
 .االعتبار 

 :احملور الثاني 
التي تؤكـد انتفـاء وصـف  – من الواقع والشرع والقانون والمستندات –بيان الدالئل والحقائق  

بـمـا يؤكــد انـعـدام صــحة الركـيـزة األساســية الدعــاءات  .. ..../ عــن مــرض المرحوـمـة ـمـرض الـمـوت 
 .فيما بعد ) مرض الموت(ف مع بيان تنازله عن ذلك الوص.. المستأنف 

 :احملور الثالث 
بجماع التصرفات التـي  .. ..../ بيان الدالئل القاطعة والدامغة علي علم ورضاء المرحومة 

وذلـك ..  مـن المسـتأنف – بغير صفه –والمطعون عليها ) المستأنف ضدها األولي(أبرمتها والدتها 
ذها في مواجهة الكافـة وعلـي األخـص الخلـف علي نحو يؤكد وبجالء تام صحة هذه التصرفات ونفا

 .العام 

 : احملور الرابع 
 محــل التــداعي بصــحة ونـفـاذ جمـيـع التصــرفاتبـيـان اـلـدالئل واألســانيد القانونـيـة الـتـي تقطــع 
 تبــيح لهــا التصــرف عقــد وكالــة رســمية عامــةالمبرمــة بمعرفــة المســتأنف ضــدها األولــي باســتخدام 

وبطريـقــه تتـفــق وصـــحيح الـقــانون ومـــا أرســـته محكمـــة .. شـــروط لـلــنفس أو للغـيــر ـبــدون أي قـيــود أو 
 .النقض من أصول وقواعد 

 :احملور اخلامس 
 – بكافـة السـبل – الذي يحاول المسـتأنف انعدام وصف الصوريةبيان األدلة والبراهين علي  

 ..عـن إثباتهـا ) بـأي وسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات (والتـي عجـز.. إلصاقه بالتصـرفات محـل التـداعي 
 .علي نحو جعل دعواه متهاتره السند ومعدومة الدليل 

 :احملور السادس 
بـيـان األدـلـة الدامغــة عـلـي أن جمــاع مــا قــرره المســتأنف مــا هــي إال أقــوال مرســلة عجــز عــن  

إال أنه لم يسـتطع لكـون مـا .. إثباتها رغم إفساح عدالة محكمة أول درجة المجال له أكثر من مرة 

 .قع والقانون يتساند عليه يناهض الوا

 :احملور السابع واألخري 
وهــو مــا ســوف نتناوـلـه مــن خــالل اـلـرد والتعقـيـب عـلـي األســباب الـتـي ســاقها المســتأنف طعـنـا  

 .علي الحكم المستأنف والتي ال تنال بحال من صحة هذا الحكم 
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 احملور األول  

بيان أوجه احلجية التـي حازهـا احلكـم الصـادر يف الـدعوى 

 مدني كلي اجليزة علـي النـزاع الـراهن .... لسنة ....رقم 

مع بيان املسائل األولية التي فصل فيها ذلك احلكم بشكل 

 .نهائي بات وألقت بظالهلا علي هذا النزاع 

 : الوجه األول 

احلكم املشار إليه حاز حجتيه فيما فصل فيه وأكده من فساد األدلة التـي يـركن  

ع الـراهن يـركن إيل ذات األدلـة الفاصـل وحيـث أنـه يف النـزا.. إليها املستأنف 

 .األمر الذي يؤكد إنهيار السند للدعوى احلالية .. فيها احلكم عاليه 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١فقد نصت املادة 
 وال يجـوز فيما فصلت فيـه مـن الحقـوقاألحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجـة  

 .قبول دليل ينقض هذه الحجية 

 ستقر يف هذا الشأن من أحكام حمكمة النقض أنه وامل
القضــاء الســابق ـفـي مســألة أساســية اكتســابه ـقـوة األمــر المقضــي مــانع للخصــومة مــن العــودة 

أن يكــون للتنــازع فيهــا فــي أيــة دعــوى تاليــة ال يمنــع مــن حيــازة الحكــم الســابق قــوة األمــر المقضــي 

ط الحكـم بمنطوقـه ارتباطـا وثيقـا اعتبارهمـا الفصل في المسـألة األساسـية واردا فـي أسـبابه وارتبـا

 .وحدة ال تتجزأ يرد عليها ما يرد علي المنطوق من قوة األمر المقضي 

 )٥١٩ ص ٢١ سنة ٢٦/٣/١٩٧٠نقض (

 كما قضي بأن 
المســألة الواحــدة بعينهــا إذا كانــت كليــة شــاملة وكــان ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا هــو الــذي ترتــب  

زـئـي المطـلـوب ـفـي اـلـدعوى أو انتفاـئـه ـفـإن هــذا القضــاء يحــوز حجـيـة علـيـه القضــاء بثـبـوت الحــق الج
األمـــر المقضـــي ـفــي تـلــك المســـألة الكلـيــة الشـــاملة ـبــين الخصـــوم أنفســـهم ويمـنــع مـــن التـنــازع بطرـيــق 

 .الدعوى أو الدفع فيما فصل فيه 
 )١٠٦٢ ص ٢٦ سنة ٢١/٥/١٩٧٥نقض (

 ملا كان ذلك 
 ....  لسنة .... علي واقعات وأوراق الدعوى رقم وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان 
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 .يتضح أنه فيما بين هاتين الدعويين .. مدني كلي شمال الجيزة وواقعات وأوراق الدعوى الماثلة 

 قاسم مشرتك هو 
أن المستأنف أقام هاتين الدعويين علي سند التشكيك في التصرفات والعقود التي أبرمتها  

ومورـثـــة (صـــوريتها وانعـــدام صــــحتها وأنهـــا صـــدرت عـــن مورثتـــه وزعـــم ب.. ..../ المرحومـــة 

وهـي مسـألة أوليـة شـاملة ينهـار .. حال كونها في فترة مـرض المـوت ) المستأنف  ضدها األولي

 .بها سند الدعويين 

 هذا وحيث أنه قد ثبت يقينا 

 ومبوجب حكم قضائي نهائي بات 

 حائز حلجية وقوة األمر املقضي 
 مـدني كلـي ... لسـنة ....زاعم بموجـب الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم زور وبهتان هذه الم 

إذ قـطــع ـهــذا الحـكــم بصـــحة ..  ق... لســنة ....شــمال الجيــزة والحـكــم الصــادر ـفــي اســتئنافها رـقــم 

 ) .-/-/-عقد القسمة المؤرخ  (التصرف المطعون عليه في تلك الدعوى

 وأن ما يرتله املستأنف  يف هاتني الدعويني 
له في الواقع أو القانون وذلك لصدور التصرف من مورثته مالكه الحـق القـانوني فـي ال سند  

 يدعـيـه المســتأنف ـمـن صــوريته وبطالـنـه وأـنـه ال صــحة لـمـاالتصــرف وأن ذـلـك العـقـد انعـقـد صــحيحا 
 .وصدوره عن مورثته في فترة مرض الموت 

 ة  لسن....وهذا عني ما أشار إليه املستأنف  يف دعواه الرقيمة برقم 
كانت تصارع مرض الموت حيث قـدر  ..../ إذ أنه قد استهل دعواه المذكورة بأن المرحومة  

 الـذي داهمهـا فـي ربعـان الشـباب وبـدأت تتـردد علـي المستشـفي اهللا لها أن تصاب بمرض السـرطان
 .وتقيم فيها 

 وهو 

 . ذات ما أشار إليه وأكده في دعواه الماثلة  
 وملا كانت  

 ـفـي قضــي بـعـدم صــحتها قائمــة عـلـي ســند ذات هــذه الـمـزاعم واألباطـيـل الـتـي اـلـدعوى الماثـلـة 
 مــدني .... لســنة ....األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن الحكــم الصــادر فــي اـلـدعوى رقــم .. اـلـدعوى المــذكورة 
  وما قضي به بشأنها من عدم قد حاز حجيته في تلك المسألة األولية.. كلي شمال الجيزة 
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  ...../ بطالن وعدم صحة التصرفات الصادرة عن المرحومة صالحيتها في إثبات صورية و

 وهو األمر الذي يستتبع بالضرورة 
وال (القطع بانعدام السند الواقعي والقانوني للدعوى الماثلة وذلك النهيار األباطيل التـي رتلهـا  

 عـلــي بـمــا يجعلهــا عــاجزة عـــن إثبــات مــا يبتغــي المســـتأنف  الوصــول إليــه.. المســتأنف فيهــا ) يــزال
 .خالف الحقيقة والمستندات 

تكــون هــذه اـلـدعوى ـبـدورها جــديرة ـبـالرفض كســابقتها الـتـي فصــلت ـفـي ـلـب الـنـزاع .. وـمـن ـثـم  
وحـيـث ـلـم يخــالف الحـكـم المســتأنف هــذا النظــر .. وـفـي المســألة األولـيـة القائـمـة عليـهـا ـكـال اـلـدعويين 

 .األمر الذي يجعله جديرا بالتأييد ورفض الطعن عليه 

 : لثاني الوجه ا

 مـدني كلـي مشـال اجليـزة صـادر .... لسـنة ....احلكم الصادر يف الدعوى رقم 

فيما بني ذات خصوم النزاع املاثل ويف أهم العناصر املتنازع عليها وهـو العقـار 

  .مبا جيعله حائزا حلجيته علي النزاع املاثل وال حمالة.. .......

 نون اإلثبات علي أن  من قا١٠١فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
قـام بـين الخصـوم أنفسـهم دون ولكن ال تكون لتلك األحكـام هـذه الحجيـة إال فـي نـزاع ....  

 . وتتعلق بذات الحق محال وسببا أن تتغير صفاتهم
 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 ـفـي اـلـدعوى إال بالنســبة إـلـي الخصــوم الحقيقـيـينضــي ـبـه  ال يحــوز الحكــم ـقـوة الشــيء المق 

 .الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم 
 )٢٩٣ قاعدة ٦٣ مجموعة المكتب الفني س ٢٢/٣/١٩٤٥نقض (

 كما قضي بأن 
 ال يغـيـر مــن ذـلـك تعـلـق الحكــم ـشـرطه اتـحـاد الخصــوم ـفـي اـلـدعويينحجـيـة الحكــم ـفـي ـنـزاع  
 . بمسألة كلية شاملة السابق

 )ق٤٧ لسنة ١٢٤٧ طعن رقم ٢٢/٢/١٩٨١نقض (

 وكذا قضي بأنه 
 يمنع الخصوم أنفسهم من قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه  
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 أي مـن التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها األسـاس فيمـا يدعيـه
 .خر من حقوق مترتبة عليها الطرفين قبل األ

 )٤٥٩ ص ٢٥ سنة ٢/٣/١٩٧٤نقض (

 ويف حكم أخر قالت حمكمة النقض 
 وأن يكـون الطرفـان قـد أن تكون أساسية ال تتغيـريشترط للقول بوحدة المسألة في الدعويين  

 .تناقشا فيها في الدعوى األولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم األول استقرار مانعا 
 )١٤٧٧ ص ٢٥ سنة ١٩/١٢/١٩٧٤نقض (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت بما ال يدع مجاال للشك أن الخصـوم فـي الـدعوى الماثلـة هـم ذات الخصـوم فـي  

 .وبذات صفاتهم ..  مدني كلي شمال الجيزة .... لسنة ....الدعوى السابق الفصل فيها رقم 

 :فاملدعي  يف الدعويني هو 
 . طبيعي علي نجله القاصر عن نفسه وبصفته ولي.... / السيد -

 واملدعي عليهما األويل والثاني هما 
 ..../ السيدة  -
  ..../  السيد  -

 وهو ما يقطع بأن اخلصوم احلقيقيني 

 يف كال الدعويني متحدين 
 مـــدني .... لســـنة ....فالثابـــت أن الـــدعوى رقـــم .. وبخصـــوص موضـــوع الـــدعويين .. هـــذا  

مورـثـة ( المحــرر فيمــا ـبـين أقيـمـت نزاعــا ـفـي عـقـد القســمة. .الســابق الفصــل فيهــا .. شــمال الجـيـزة 
المســتأنف  والمســتأنف  ضــدها األولــي ، وبــين المســتأنف  ضــدها األولــي ، وبــين المســتأنف  عليــه 

 .بخصوص العقار ) الثاني

 أما يف الدعوى املاثلة

فـمــن أهـــم عناصـــرها الطـعــن عـلــي العـقــود المبرـمــة بخصـــوص  

 .العقار ذاته 
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 هذا 
 الموجهـة مـن المسـتأنف لعقـد القسـمة المـؤرخ ) المزعومـة(أن المطـاعن  الثابـت وحيث أن 

 .والخاص بالعقار المذكور)  مدني شمال الجيزة.... لسنة ....موضوع الدعوى  (-/-/-

 هي ذاتها املطاعن املزعومة 
 فــي اـلـدعوى الماثـلـة بخصــوص ذات العـقـارمــن المســتأنف عـلـي التصــرفات والعقــود المبرمــة  

 . سبق وجزم الحكم المشار إليه سلفا بعدم صحتها والتي

 وحيث أن تلك املطاعن واملزاعم 

������O#�$א+=?אع�א��+�'f�..����������YBHو���f9زو�F�Xو�ذא��-X���K��'(&E�+�'I8�Rgذא���H
)�h+V	ل��وא��(������������&=!אم�א+5&!L"��²H)+>�א���א+&)�:�א+5�[/E	�<�#�$ن��/]�א+&)�:�א�	

�.�א$(�N>�وא+&+��O)�'���8אل�א4.5$"3
 ومرة أخري نكرر 

 ..../أن مربط النزاع الماثل هو التشكيك في صـحة كافـة التصـرفات الصـادرة عـن المرحومـة 
 بموجــب حـكـم -/-/-ٕواذ ثـبـت صــحة أـهـم تـلـك التصــرفات وأجلـهـا وـهـو عـقـد القســمة الـمـؤرخ .. 

ة بــاقي فــإن ذلــك يعــد دلــيال قاطعــا علــي صــح .. نهــائي بــات حــائز لحجيــة وقــوة األمــر المقضــي
 .التصرفات التي يحاول المستأنف عبثا النيل منها بادعائه الماثل

 ومن ثم 
 مــدني ... لســنة ....ومــن جمـلـة مــا تقــدم يتجـلـى ظــاهرا أن للحكــم الصــادر فــي اـلـدعوى رقــم  

ق أبلــغ األثــر فــي انهيــار الركــائز القــائم ....  لســنة ....كلــي شــمال الجيــزة المؤيــد باالســتئناف رقــم 
األمـر اـلـذي يجعلـه جــديرا .. وحيـث ـلـم يخـالف الحـكـم المسـتأنف ذلـك النظــر .. اع اـلـراهن عليهـا النـز

 .بالتأييد ورفض االستئناف الماثل 
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 احملور الثاني 

احلقائق واألدلة املؤيدة باملستندات املؤكدة علي انتفاء وصـف 

ـوت "  ـرض اـمل ـة " ـم ـرض املرحوـم ـي ـم ـدر  .. ..../ عـل ـا يـه ـمب

.. ة التي يعول عليها املسـتأنف يف ادعاءاتـه الركيزة األساسي

فيمـا " مرض املوت " مع التأكيد علي تنازله عن هذا الوصف 

 .بعد 

 فإن مرض املوت قد عرفة الفقهاء بأنه.. بداية 

 .المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  
 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (

 وأيضا  

ألوقات يخـرج إلـي من به مرض يشتكي منه وفي كثير من ا 

 .السوق ويقضي مصالحه فال يكون مريضا مرض الموت 
 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 ومما تقدم 

 جيب توافر شروط ثالثة ليكون املرض مرض موت 

 وهي 
 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١
 وأن يغلب فيه الموت  -٢

 وأن ينتهي بالموت فعال  -٣

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
 بأن يكون المرض مما يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم مشروط شرعاة مرض الموت حال 

المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف 
المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب 

ان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـ
 صدور التصرف المطعون فيه فإن ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن 
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 .مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 
 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
مورثـــة المســـتأنف   (..../ القانونيـــة ســـالفة الـــذكر علـــي حالـــه المرحومـــة وبتطبيـــق المفـــاهيم  

يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن المـــرض اـلــذي انتابهـــا ال ينطـبــق علـيــه وصـــف ) والمســـتأنف ضـــدها األوـلــي 
 :وفقا للحقائق اآلتية مرض الموت وذلك 

 احلقيقة األويل  

كانـت يف حتسـن  ..../ دليل الفني الطبـي القـاطع تأكـد أن حالـة املرحومـة بال 

 . مستمر وأنها كانت يف كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حىت الوفاة
ــة(فقـــد تشـــرفت المســـتأنف ضـــدها األوـلــي   ــي مـــؤرخ بتقـــديم ) بداـي ــر طـب  لعدالـــة -/-/-تقرـي

ً ومحـررا ..../ صادر عن مستشـفي الشـروق التـي كانـت تعـالج بهـا المرحومـة .. محكمة أول درجة 
 -:وأورد من خالله  .. ...../ األستاذ الدكتور بمعرفة طبيبها المعالج 

�>&��و	�"!!!!LX�R���−..../�Æ	�LX�R!!"!!�"'��!!���و9אم���+�!!&د�א+��E*�و��V!!=��<!!G..../�א+5!!
�������������<!m�."�R"�	ج�و�L+א�<Gوא������2&א�OBz��<+�א��R=5d�&8و�<�t��E�B+א�<G0دو��

�!!S�'!!+��)E.!!5���!!5d�;�O�5d��!!"!!��6�+!!>�א+=�!!�ع�א+���+�g.+وא�J�L!!C0א�'!!E�L
�و�!!&��J−/−�و;�و	�"!!6�R�+!!>�و)!!'�و�د9א·�א$(IG!!>��.!!�ز<��!!�אل�H!!�<�א+L!!�ج�

������<!IG)$א�<!�Hج�`�א�L+א�<K��[��X�eو�<Gدو�+���m.5X���<IG)$+!>���א�א��R!"�	و
)�=!>��!��������−/−/−و+��B;���א+L��IG)E�+�<>��.�ز<�����O!EL+�'*z.5$א�<IGא$(�R��د�

��_!!�6�9�f&!!.X�<!!IG)$א�J�&!!���f&!!Lو��&!!�B+א���;�R!!�H�X�3و!!G?"��!!��R!!"�(��!!Y"��
−/−/−�������>�!!H�+م�א�!!G��!!.6�>وא�د9א·�وא�9אد�'(�!!+א�O!!��	�;�<!!IG)$א�R!!"�	و.                                 

 الطبيب المعالج 

 ومن خالل هذا التقرير  
 ـلـم يكـن ينطـبـق عليـهـا وصــف ..../ يتضـح وبجــالء ـتـام بـأن الـمـرض اـلـذي حـاق بالمرحوـمـة  

 كاـنــت ـفــي تحســـن )المعتـبــر قانوـنــا(وذـلــك ألن حالتهـــا وفـقــا لـلــرأي الفـنــي الطـبــي .. رض المـــوت مـــ

  .مستمر وبشكل واضح
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 مبا جيعلها بعيدة كل البعد عن أن يقال بأن يغلب عليها اهلالك 
كانـت الحالـة  أي قبل الموت بـثالث أيـام فقـط -/-/-وذلك بإقرار الطبيب المعالج بأنها قبل  

 .يضة ممتازة العامة للمر

 أضف إيل ذلك 
ـبــل إـلــي ـحــدوث ..  ال يـعــزي إـلــي مرضـــها اـلــذي حـــاق بـهــا ..../ أن ســـبب وـفــاة المرحوـمــة  

  .-/-/- بتاريخ نزيف لها توفيت علي أثره

 وهو ما خيرجها أيضا من شرط أن ينتهي املرض باملوت فعال
وهـو مـا ..  منـه ذلك أن الوفاة حدثت بسبب النزيف وليس بسبب المـرض الـذي كانـت تعـاني 

 .تنهار معه كافة شرائط اعتبار هذا المرض مرض موت 

 احلقيقة الثانية  

 للمستشفي مبا يؤكد متسكها بالشفاء وعـدم ..../ ثبوت تكرار زيارات املرحومة  

 غلبه شعور املوت عليها ويؤكد أيضا خروجها لقضاء حوائجها 
 صـــادرة عـــن -/-/-٧دة مؤرخـــة بتقـــديم إفـــا.. تشـــرفت أيضـــا المســـتأنف ضـــدها األولـــي  

 . للمستشفي وتواريخ خروجها منها ..../  تفيد تواريخ دخول المرحومة ....مستشفي 

 ومن خالل هذه الشهادة 
 علــي المستشــفي علــي النحــو الموصــوف بالشــهادة ..../ يتضــح بــأن تكــرار تــردد المرحومــة  

ـب عليهــا شــعور المــوتيفيــد بأنهــا  ـم يغـل ـم تيــأس مــن العــالج وـل ٕوانمــا بــدت متمســكة بالحيــاة .  .ـل
والشفاء لذلك كانت مداومة علي زيـارة الطبيـب المعـالج لتلقـي العـالج بـل والمكـوث بالمستشـفي لعـدة 

 .أيام إلجراء األشعات والفحوصات الطبية الالزمة 

 هذا من ناحية 
يؤـكــد خروجهـــا  عـلــي المستشـــفي ..../  فـــإن تكـــرار ـتــردد المرحومـــة .. ومـــن ناحـيــة أخـــري  

 . بنفسها بما يؤكد وبحق أن مرضها ال يمكن وصفه بأنه مرض موت اء حوائجهالقض
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 احلقيقة الثالثة  

 للتنازل بشخصـها -/-/- إيل بنك التعمري واإلسكان بتاريخ ..../ خروج املرحومة  

لصاحل والدتها عن نصيبها يف الفـيال يؤكـد خروجهـا لقضـاء حوائجهـا وبالتـايل 

  عليها انتفاء وصف مرض املوت
بشـهادة صـادرة عـن بنـك التعميـر تقدمت المستأنف ضدها األولي لعدالة محكمة أول درجة  

وتـقـدمت  -/-/- إـلـي البـنـك بـتـاريخ توجـهـت بشخصــها  .. ..../ تفـيـد ـبـأن المرحوـمـة  .. واإلـسـكان

 .في الفيال ) المستأنف ضدها األولي (بطلب للتنازل عن نصيبها لوالدتها

 وهو األمر الذي يؤكد
ذلـك ..  لقضاء حوائجها بما ينفي عن مرضها وصف مرض المـوت ..../ خروج المرحومة  

 ـمـرض الـمـوت ـهـو اـلـذي يعـجـز صــاحبه ـعـن الـخـروج لقضــاء أن جمهــور الفقهــاء أجمعــوا عـلـي أن

 .حوائجه وأن خروج المريض لقضاء حاجاته بنفسه ينفي عنه وصف مرض الموت 

 ومن ثم 
لمســــتأنف ضــــدها األوـلـــي لــــديها توكـيـــل عــــام رســــمي مــــن وعـلـــي اـلـــرغم مــــن أن الثابــــت أن ا 

 . يبيح لها إجراء كل التصرفات من بيع وشراء وتنازل بل التعامل مع البنوك ..../المرحومة

  ..../ إال أن املرحومة 
أتممت هذا التنازل بالبنك بشخصـها وبنفسـها وهـو األمـر الـذي يتأكـد معـه أنهـا تخـرج لقضـاء  

 .قاطع حوائجها بنفسها بدليل  

 احلقيقة الرابعة   

ـة   ـفر املرحوـم ـوت ـس ـة ..../ ثـب ـة العربـي ـها إيل اململـك ـت مرـض ـس توقـي  يف نـف

وثبـوت سـفرها ) املسـتأنف  ضـدها األويل(السعودية ألداء العمرة رفقة والدتها 

أيضا إيل الساحل الشمايل لقضاء فرتة الصيف مبا يؤكد خروجها لقضاء حوائجهـا 

 املوت مبا ينفي عنها وصف مرض 
مـــن تعرـيــف مـــرض المـــوت بأـنــه هـــو ذـلــك المـــرض اـلــذي يقعـــد .. لعـلــه مـــن الواضـــح الجـلــي  

وهو ما يتعارض تمامـا مـع تصـرفات وأفعـال .. صاحبه علي قضاء أبسط حوائجه الشخصية بنفسه 
 ) .مورث المستأنف والمستأنف ضدها األولي (..../ المرحومة 
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 وذلك أن الثابت 

�+!'�א$B�E!>����)�אf&2�3"4.5$��א0و+!'���(N��H9�J)H>�وא+&YX������8&���..../��ن�א$(��6>����
�<Gد�L5+א�<��)L+א�..��Ytدא���(��Y2)���f?mLGو���>)EL+0دא,�א.�

 هذا فضال 
األمـر الـذي يقطـع بأنهـا كانـت تعـيش .. عن قيامهـا بالسـفر إلـي السـاحل الشـمالي للتصـييف  

 .اء حوائجها أيا كانت وأينما كانت حياتها علي نحو طبيعي ومعتاد ولم يحرمها مرضها من قض

 احلقيقة اخلامسة  

 وذلـك ..../ ثبوت انتفاء وصف مرض املوت عن املـرض الـذي حـاق باملرحومـة  

 مـدني .... لسـنة ....مبوجب احلكم النهـائي البـات الصـادر يف الـدعوى رقـم 

 مشال اجليزة
 ـمــدني كـلــي شـــمال .... لســنة ....فــإن الثاـبــت مـــن خــالل الحـكــم الصـــادر فــي اـلــدعوى رـقــم  
قد أثار طعنا علـي عقـد القسـمة موضـوعها .. أن المدعي فيها هو ذات المدعي الحـالي .. الجيزة 

ــي ـمــرض مـــوت المرحوـمــة  وحـيــث رفضـــت دعـــواه المـــذكورة ابـتــدائيا  .. ..../أـنــه محـــرر أيضـــا ـف
ا لحجـيـة األمــر واســتئنافيا بكافــة مزاعمهــا المرتـلـة بمعرفــة المســتأنف وـبـات حكمهــا نهــائي وـبـات حــائز

 ..../األمر الذي يقطع بانعدام صحة زعم المستأنف بأنه مرض زوجته المرحومـة.. المقضي فيـه 

 .يوصف بأنه مرض موت وذلك بموجب حكم نهائي بات 

 ومما تقدم مجيعه 
ال يمـكــن وصـــفه بأـنــه   ..../ يتأـكــد وبحـــق أن الـمــرض اـلــذي كاـنــت تعـــاني مـنــه المرحومـــة  

 يغـلـب علـيـه الـمـوت ولـم يقـعـد الـمـذكورة عــن أداء حوائجهـا فضــال عــن أـنـه  لثـبـوت أنـه الـمـرض ـمـوت
لــيس الســبب فــي موتهــا األمــر الــذي يقطــع بعــدم صــحة مــزاعم المســتأنف فــي هــذا الخصــوص بمــا 

 .يجدر معه االلتفات عنها 
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 احلقيقة السادسة  

 صـدور أن املسـتأنف بعدما أقام دعواه املبتدأة علي تلك الركيزة الواهية وهي 

عاد وتنازل عن تلك الركيزة حينمـا طلـب اعتبـار .. التصرفات يف مرض املوت 

 ) .الثلث(التصرفات منصرفة ملا بعد املوت ال تنفذ إال مبقدار الوصية 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣فقد نصت املادة 
سـير الـدعوى اإلقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونيـة مـدعي بهـا وذلـك أثنـاء  

 .المتعلقة بهذه الواقعة 

  علي أن ١٠٤/١كما نصت املادة 
 .اإلقرار حجة قاطعة علي المقر  

 ويف ذلك 

 تواترت أحكام النقض علي أن 
 يتضمن نزول المقر عـن حقـه فـي مطالبـة خصـمه – قضائيا كان أو غير قضائي –اإلقرار  

 .انوني من جانب واحد بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي علي تصرف ق
 )٤٠٤ ص ١٢ سنة ١١/٣/١٩٦٩نقض (
 )١٠١٩ ص ١٧ سنة ٥/٥/١٩٦٦نقض (
 )١٥٦ ص ١٨ سنة ١٩/١/١٩٦٧نقض (

 كما قضي بأن 
اإلـقــرار القضـــائي هـــو اعـتــراف الخصـــم أـمــام القضـــاء بواقـعــة قانونـيــة ـمــدعي بـهــا علـيــه أثـنــاء  

اـلـة خصــمه مــن إقامــة اـلـدليل عـلـي تـلـك الســير فــي اـلـدعوى المتعلقــة بهــذه الواقعــة بمــا ينبـنـي علـيـه إق
 .الواقعة 

 )ق٤٨ لسنة ٣١٨ طعن رقم ٢٨/٣/١٩٨٢نقض (
 )٤٢٨ ص ٢٥ سنة ٢٦/٢/١٩٧٤نقض (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا أن .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي واقعـات النـزاع الـراهن  

فــي مــرض (هــا صــدرت عــن مورثتــه وهــي المســتأنف اتخــذ مــن الــزعم بــأن التصــرفات المطعــون علي
  .وحينما عجز عن إثبات هذا االدعاء) .. الموت
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 أضاف طلبا من خالل صحيفة اإلدخال 

 وطلباته اخلتامية 
مضـافة إلـي .. قرر من خالله اعتبار هذه التصرفات المبرمـة مـن المسـتأنف ضـدها األولـي  

 .ثلث ومن ثم طلب عدم نفاذها إال في حدود ال.. ما بعد الموت 

 وهذا يعد إقرار صريح منه

 بأنه أنفك عن التمسك بالزعم ببطالن التصرفات 

 لصدورها يف مرض املوت 
فالثاـبـت أـنـه ال يجــوز ـبـأي حــال مــن األحــوال للمــدعي أن يغـيـر فــي ســبب اـلـدعوى والطلبــات  

ع اإلبقـاء فإما أن يقوم بتغيير السبب مع االحتفاظ بالطلبـات ولـه أن يعـدل فـي طلباتـه مـ.. فيها معا 
 .علي السبب كما هو 

  من قانون املرافعات بقوهلا ١٢٤وذلك عني ما نصت عليه املادة 
 .للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة  
ما يتضمن تصحيح الطلـب األصـلي أو تعـديل موضـوعه لمواجهـة ظـروف طـرأت أو تبينـت  -١

 .بعد رفع الدعوى 
 . متصال به اتصاال ال يقبل التجزأة ما يكون مكمال للطلب األصلي أو يترتب عليه أو -٢

 ما بتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب األصلي علي حاله -٣

٤-  ................. 

 وكذا قضت حمكمة النقض بأن 
اختالف الطلب العارض عن الطلب األصلي موضوعا وسببا عدم جواز إبدائـه مـن المـدعي  

 .في صورة طلب عارض 
 ) ق٥٦ لسنة ١٣٠٩ الطعن رقم ٢٥/١٢/١٩٨٨(

 ملا كان ذلك 
غـيــر مقـبــول .. وكــان الطـلــب الـعــارض المضــاف ـمــن المســـتأنف علــي نحـــو ـمــا ســلف بياـنــه  
 .لتعارضه مع الطلبات األصلية موضوعا وسببا .. شكال 

 وغري ذلك 

��H"-����א$5.*�د������&א,�א��K+�3"4.5$-�א+L�9ض���).���9א+./(H��Jא+/�د9<�)���
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 ومن ثم 
.. وحيث أن المستأنف ال يعتكز في مزاعمـه إال علـي ركيـزة مـرض المـوت التـي يتشـدق بهـا  

 .ذي تنهار معه الدعوى برمتها وحيث أن تلك الركيزة قد انهارت األمر ال

 وليس أدل علي ذلك 
مـــن أن أغـلــب العـقــود المبرمـــة بمعرـفــة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي أبرمتهـــا باســـتخدام التوكـيــل  

األمـر الـذي يؤكـد أن التعاقـد قـد تـم  .. ..../ الرسمي العام الصادر لصالحها من نجلتهـا المرحومـة 
لصـالح نفسـها بشخصـها أو لصـالح نجلهـا ) ن نجلتهـابصفتها وكيله عـ(من المستأنف ضدها األولي 

األمر الذي يؤكد صدور أغلـب التصـرفات مـن المسـتأنف ضـدها األولـي .. المستأنف ضده الثاني 

حتى يمكن معه القول بصدورها في مرض المـوت أو مضـافة  .. ..../ ولم تصدر عن المرحومة 

 .لما بعد الموت أو أي شيء من هذا القبيل 

 ومن ثم 
ضحي الدعوى الماثلة معدومة السند والدليل منتهية بإقرار المسـتأنف بانتفـاء وصـف مـرض ت 

 .بما يجدر معه رفض االستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف.. الموت عن مرض مورثته 

 احملور الثالث 

/ تضافر األدلة القاطعة والدامغة علي علم ورضاء املرحومـة 

املسـتأنف (ي أبرمتهـا والـدتها جبماع التصرفات التـ .. ....

وذلك علي النحو الذي يؤكد بأن الطعن علـي ) ضدها األويل

هذه التصرفات يـتم مـن غـري ذي صـفة فضـال عـن كونهـا 

 .تصرفات صحيحة ونافذة وال ينال منها نائل 

 باستقراء
أوراق ومســــتندات الــــدعوى الماثلــــة يتضــــح وبجــــالء أن الــــدالئل تعــــددت علــــي علــــم ورضــــاء  
وتلك الدالئل  علي كافة التصرفات الصادرة عن المستأنف  ضدها األولـي ..../ ة المرحومة وموافق

 :علي النحو التالي 
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 الدليل األول  

-/-/- مبجرد بلوغها سن الرشد بتحرير عقد القسـمة املـؤرخ ..../ قيام املرحومة  

 الذي مبوجبه أعادت تقسيم العقار وفق الشريعة اإلسالمية 
حال قيامه بشراء األرض المقـام عليهـا حاليـا العقـار  .. ..../ ا بأن والد المرحومة اشرنا سلف 

 .آنذاك لم تتجاوز عامها األول  .. ..../وكانت المرحومة.. وكان ذلك في أوائل الثمانينات 

 فقد قام بشراء هذه األرض 
يIIة بحIIق علIIي أن تكIIون الملك .. ..../ بشخصIIه وبصIIفته ولIIي طبيعIIي علIIي نجلتIIه القاصIIر  

 .النصف لكN منھما 

 ...../ حيث مل يكن قد رزق بنجله 

 )املستأنف  ضده الثاني(
وحيـث كانـت .. وقد توفي إلي رحمة اهللا تعالي قبـل أن يمهلـه القـدر فـي توزيـع ملكيـة العقـار  

 . لدي وفاة والدها الزالت قاصرا ..../ المرحومة 

 وفور بلوغها سن الرشد 

المستأنف ( مع والدتها -/-/-مؤرخ قامت بتحرير عقد قسمة  

 ) .ضدها األولي وشقيقها المستأنف ضده الثاني
 مت من خالله

فباتـت ملكـيـة ـهـذا .. إعـادة توزيـع ملكـيـة العقـار وفـق قواعــد الميـراث فـي الشــريعة اإلسـالمية  

 :العقار مقسمة كالتالي 

  ...../  فرضا بوصفها زوجة للمرحوم ٨/١ تستحق المستأنف ضدها األولي -
 . وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين -

  هذا التصرف ..../ وما فعلت املرحومة 
إذ تــــوفي زوجـهــــا وتــــرك لـهــــا ) المســـــتأنف ضــــدها األوـلــــي(إال عرفانــــا منهــــا بجمـيــــل والــــدتها  

فمـا كـان منهـا ..  وكان أكبرهمـا لـم يتجـاوز الخامسـة عشـر مـن العمـر ..... وشقيقها ..../المرحومة
ت علي عاتقها تربيتهما علي أحسن مـا تكـون عليـه التربيـة والنشـأة والتعلـيم مؤديـة بكـل سوي أن أخذ

 .رضا دور األب واألم في آن واحد 
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 وكانت مثار هذه الرتبية 
بتعـــاليم الشـــريعة اإلســـالمية وـلــم تطمـــع فـــي عـــرض اـلــدنيا  .. ..../ أن تمســـكت  المرحومـــة  
 وذـلـك لتعطــي أمهــا وـفـق قواـعـد المـيـراث الشــرعير وأصــرت عـلـي توزـيـع ملكـيـة هــذا العـقـا.. الزاـئـل 

 .وكذا شقيقها حقه الشرعي دون نقص .. حقها الشرعي ) المستأنف ضدها األولي(

)�a9b$א�<E5�+א�&�(�kSא)G��IH−/−/−�-.g��&	bX��+م�א�B60وא�(�

 ولعل هذا التصرف يثبت لعدالة اهليئة املوقرة 

  بوالدتها وشقيقها.... /مدي حسن العالقة التي تربط املرحومة 

 والثقة املطلقة فيما بني ثالثتهم 
ـعــن أي تصـــرف يصـــدر ـعــن أـيــا منهـمــا وـلــو  ..../ بـمــا يؤكـــد رضـــاء وموافـقــة المرحومـــة  

لصرخت في وجه المستأنف الذي مـا أقـام دعـواه الماثلـة .. استطاعت حاليا اإلقرار بذلك صراحة 

 .ول علي ما ال يستحق إال كيدا للمستأنف ضدها األولي وطمعا في الحص

 .وهو األمر الذي يدلل علي صحة كافة التصرفات الصادرة عن المستأنف ضدها األولي 

 الدليل الثاني  

 -/-/- بشخصها إيل مقـر بنـك التعمـري واإلسـكان بتـاريخ ..../ انتقال املرحومة  

  .لتقدم بنفسها طلب بالتنازل عن نصيبها يف الفيال 
 كانــت طريحــة الفــراش ..../ المســتأنف زورا وبهتانــا بــأن المرحومــة فــي الوقــت الــذي يــدعي  

 تصرفا يدحض مزاعم المستأنف ويثبت ..../ أتت المرحومة .. بالمستشفي ومريضة مرض مـوت 

ٕوانما كانـت تخـرج لقضـاء حوائجهـا .. فلم تكن حبيسة المستشفي أو قعيدة بالمرض  .. عدم صحتها
 .المعتادة مباشرة حياتها اليومية العادية و

 وحيث رغبت يف التنازل
فقد انتقلت بشخصها إلي مقر بنك التعميـر واإلسـكان .. عن حصتها في الفيال المشار إليها  

 ).المستأنف ضدها األولي(وتقدمت  بطلب التنازل عن حصتها لصالح والدتها 

 واجلدير بالذكر 

 ثمة مظاهر إعيـاء ..../ أنه إذا كانت تظهر علي المرحومة  

 يد أو مرض ما قبل موظفي البنك التعامل معها وتنفيذ مطلبها شد
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 . وهي في هذه الحالة
  يف حتسن مستمر ..../ أما وقد كانت احلالة الصحية للمرحومة 

ومن ثم كانت تخرج لقضاء حوائجهـا ومصـالحها ولم تكن تشعر بثمة إعياء إال علي فترات  

البنك علي طلبها وتـم نقـل نصـيبها فـي الفـيال المـذكورة بما ترتب عليه موافقة  .. علي النحو المعتاد
 ) .المستأنف ضدها األولي(إلي والدتها 

 ومن ثم 
 قـد اتجهـت بكـل رضـا نحـو نقـل كافـة أمالكهـا ..../ يتجلى ظاهرا وبحق أن إرادة المرحومـة  

لــي  لــم يكــن يتبقــى مــن أمالكهــا لــم يــتم نقلــه إ....إلــي المســتأنف ضــدها األولــي وفــي غضــون عــام 
 –المسـتأنف  ضــدها ســوي نصــيبها ـفـي الـفـيال المشــار إليهـا فـمـا ـكـان منـهـا بـكـل رضــا إال أن انتقـلـت 

 . إلي مقر البنك وقدمت طب التنازل بشخصها –رحمها اهللا 

)<���))X��IHא�kSא+Yz�د<�א+/�د9<���(א+�=�hوא+��bX	�1Vf�&א��

 وهو األمر الذي يؤكد 
ومـــن ـثــم موافقتهـــا عـلــي ثمـــة ... بـيــع أمالكهـــا لواـلــدتها  نحـــو ..../ انصـــراف نـيــة المرحومـــة  

تصـــــرف مماثـــــل قامـــــت بـــــه المســـــتأنف ضـــــدها األولـــــي بموجـــــب الوكالـــــة الصـــــادرة لصـــــالحها مـــــن 
 . بما يؤكد صحة هذه التصرفات ..../المرحومة

 الدليل الثالث   

ا املستأنف  ضده( بتحرير وكالة عامة رمسية لصاحل والدتها ..../ قيام املرحومة  

تبيح هلا البيع والشراء للـنفس للغـري التعامـل مـع البنـوك وباجلملـة ) األويل

 كافة التصرفات بدون استثناء 
باستكمال مطالعة ومراجعة أوراق الـدعوى الماثلـة سيتضـح أن ثمـة توكيـل رسـمي عـام يحمـل  

/ واـلــدتها  لصـــالح ..../ صــادر عـــن المرحومــة ..  توثيــق األهـــرام النـمــوذجي .... أ لســـنة ....رقــم 
 ) .المستأنف ضدها األولي(....

 وكلتها من خالله 

بكافة أعمال اإلدارة والتصرف بمختلف أنواعها للـنفس وللغيـر  

 .وكذا التعامل مع البنوك 
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 !!فهل هناك ثقة مطلقة أكثر من ذلك ؟؟
وهـو األمـر  .. ..../  وظلـت سـارية حتـى وفـاة المرحومـة ....منـذ عـام وهذه الوكالة محررة  

 ـبـأي ..../اـلـذي يؤكــد وبحــق أن وجــود هــذه الوكاـلـة يعــد دـلـيال قاطعــا عـلـي موافـقـة ورضــاء المرحومــة
 .تصرف تبرمه المستأنف ضدها األولي 

 الدليل الرابع   

 لصـاحل والـدتها املسـتأنف ضـدها األويل مل ..../أن الوكالة املربمة من املرحومة  

 بـل تضـمنت إجـازة صـرحية تكن وكالـة عاديـة إلبـرام التصـرفات نيابـة عنهـا

 )للمسأنف ضدها شخصيا(للتصرف يف املمتلكات للنفس 
يتضــح أـنـه ـقـد تضــمن إجــازة صــريحة للمســتأنف ضــدها .. باســتقراء عـقـد الوكاـلـة أـنـف اـلـذكر  

وهـو ..  لصـالح نفسـها وللغيـر علـي حـد السـواء ..../ األولي فـي التصـرف فـي ممتلكـات المرحومـة 
 . بصحة أي تصرف تأتيه والدتها المستأنف ضدها األولي مقدما ..../ ما يؤكد إقرار المرحومة 

 الدليل اخلامس    

يف الفـيال لصـدوره عـن  .. ..../ ثبوت صحة ونفاذ التنازل عن نصيب املرحومـة  

ولكونه قد مت مبقابل مايل وليس كهبة كما يزعم ويـدعي .. املرحومة بشخصها 

 .املستأنف باملخالفة لألوراق

 ن علي  من القانون املدني ٤٨٦ املادة تنصد بداية فق
 الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 

 وعلي ذلك 
ال يمكـن وصـفه بأنـه هبـه لكونـه  بالتنـازل عـن نصـيبها فـي الفـيال ..../ قيام المرحومة فإن  

م في إطار القـانون فإنه أيضا يكون قد ت.. وعلي الفرض الجدلي بكونه هبه  .. قد تم بمقابل مادي
 :وذلك علي التفصيل التالي نافذا وصحيحا في حق الواهبة وخلفها العام 

قـد مت ) الثلـث( بشخصها عـن نصـيبها يف فـيال ..../ التنازل احلاصل من املرحومة -١

 بعوض مادي مما خيرجه عن وصف اهلبة

 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أنه

��!>�)�!'�א+./!(�Zא$!^م�����G���!-�)!�ض��ذ�א��!>��������א$z(ع��و�����Sق�و��3א�����
�א�.H�S����9�"��א+�א��fو�#(א,�������.Y��X�..6�;�'YH/(�Z;�א$�ل�دون�)�ض�
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�-+�W�f�$א��"�S.�
  )٧/١٢/١٩٦٧ جلسة ١٨٣٣ ص ١٨ ق س ٣٣ لسنة ٣٥١طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 
البـيـان التفصــيلي للمـبـالغ  منـهـا وـكـان الثاـبـت ـمـن خــالل أوراق اـلـدعوى الماثـلـة وعـلـي األخــص 

 .مسددة ثمنا لهذه الفيال والصادر من بنك التعمير واإلسكان المالية ال

 يتضح أن القائم 

 هـي ..../ بسداد كامل ثمن الفيال بما فيها نصيب المرحومة 

 ).المستأنف ضدها األولي(..../ السيدة 
 وهو األمر الذي يؤكد أن 

عــن نصــيبها وـقـدره الثـلـث  -/-/- شخصــيا بـتـاريخ ..../ حوـمـة التـنـازل اـلـذي ـتـم بمعرـفـة المر
 .قد تم بعوض لثبوت سداد المستأنف ضدها األولي لكامل ثمن الفيال من الفيال المشار إليها 

 وبفرض صحة وصف هذا التصرف بكونه هبه فإنه قـد مت صـحيحا ونافـذا حيـث أن -٢

 اهلبة املسترتة معفاة قانونا من شرط الرمسية 

  قررت بأن من القانون املدني ٤٨٨/١املادة  أن بتفالثا
  .ٕواال وقعت باطلة ما لم تتم تحت شعار عقد أخر تكون الهبة بورقة رسمية  

 ويف ذلك قال العالمة السنهوري رمحة اهللا عليه بأن 

من المقرر أن الهبة المستترة ظاهرها غيـر حقيقتهـا فهـي فـي حقيقتهـا هبـه لكنهـا تظهـر باسـم 
 ومـن ثـم ٤٨٨ي القانون الهبة المستترة من الشكل وهو إسـباغ الرسـمية عليهـا طبقـا للمـادة أخر واعف

فإن النص يعفي الهبة التي تتم تحت شعار أخر مـن الشـكلية سـواء هبـة عقـار أو منقـول وفـي الهبـة 
 .المستترة يكون العقد صحيحا بالرغم أنه لم يوثق بورقة رسمية 

 ) وما بعدها١٠٦تأليف عبد الرازق السنهوري ص الوسيط في شرح القانون المدني (

 ملا كان ذلك 
 لصـالح ..../ ذي أبرمته المرحومـة التنازل الوحيث أنه علي الفرض الجدلي بصحة وصف  
 .فإنها تكون مستترة في صورة تنازل .. بأنه هبه ) المستأنف ضدها األولي(والدتها 
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انون الـمـدني وكـذا كافـة األحكـام الفقهـيـة  مـن القـ٤٨٨فإنـه إعمـاال لصــريح المـادة .. ومـن ثـم 
 .فإن هذه الهبة المستترة تعفي من شرط الرسمية 

 وتكون 
 .والحال كذلك صحيحة ونافذة في حق الواهبة وخلفها العام دون ادني شك  

 وبـفـرض ـجـديل أـخـر أـنـه يـسـتلزم لـصـحة ـهـذا التـصـرف أن ـيـتم يف ـشـكل رـمسـي -٣

 أيـضـا ورـمسـي إلمتاـمـه يف جـهـة فإـنـه يـكـون ـصـحيح) والـفـرض ـخـالف الواـقـع(

 حكومية رمسية وأمام موظف عام 
ـتـم تقديمــه  .. بشخصــها .. ..../ وذـلـك حـيـث أن الثاـبـت أن التـنـازل اـلـذي قدمـتـه المرحومــة 

 .وهو أحد البنوك الحكومية والعاملين به هم موظفون عموم.. إلي بنك التعمير واإلسكان 

 ومن ثم 
يسـبغ ..  الحكوميـة ويصـدق عليـه مـن موظفيهـا العمـوم فإن إي تصـرف يـتم أمـام هـذه الجهـة 

 .بالرسمية ال محالة 

 وبالبناء علي ما تقدم 
فإنــه علــي الفــرض باشــتراط أن يكــون التصــرف قــد تــم فــي إطــار رســمي فــإن ذلــك قــد تــوافر  

 .إلتمام التصرف أمام جهة حكومية رسمية وموظف عام 

 ومن مجله ما تقدم 
 بشخصــها وال يـنـال ..../ والتـنـازل المـقـدم مــن المرحومــة يتضــح وبحــق صــحة هــذا التصــرف  

 .من صحته نائل لمواكبته صحيح الواقع والقانون علي النحو المار ذكره تفصيال 

 ملا كان ذلك  
 .. ..../ وـكــان ـقــد ثـبــت ـمــن خـــالل جمـلــة األدـلــة أنـفــة اـلــذكر ـمــدي عـلــم ورضـــاء المرحوـمــة  

 فـي – بـال جـدال –ر الـذي يسـلمها إلـي الصـحة والنفـاذ األمـ.. بكافة التصرفات المبرمة من والـدتها 
 .مواجهة الكافة 
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 احملور الرابع 

التصرفات املربمة مبعرفة املستأنف ضدها األويل متت باستخدام وكالـة 

.. رمسية عامة تبيح هلا التصـرف للـنفس وللغـري بـال قيـود أو شـروط 

 .الكافة وهو ما جيعل هذه التصرفات صحيحة ونافذة يف مواجهة 

 بداية 

بإخضــــاع كاـفـــة التصــــرفات الصــــادرة عــــن المســــتأنف ضــــدها  

األولي للقانون ونصوصـه وقواعـده اآلمـرة يتجلـى ظـاهرا اتفـاق هـذه 

 :التصرفات وصحيح القانون وذلك علي التفصيل التالي 
 صحة كافة عقود البيع الصـادرة مـن املسـتأنف ضـدها األويل لنفسـها وللمسـتأنف -١

 متامها وفق قواعد الوكالة واإلنابة القانونية ضده الثاني إل

  من التقنني املدني علي أن ١٠٤/١نصت املادة .. بداية 
كــان شــخص النائــب ال شــخص األصــيل هــو محــل االعتبــار .. إذا تــم العقــد بطريــق النيابــة  

 تما عند النظر في عيوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها ح

  من ذات القانون علي أن ١٠٥كما نصت املادة 
إذا أبـرم النائـب ـفـي حـدود نيابتـه عـقـدا باسـم األصــيل فـإن مـا ينشــأ عـن هـذا العـقـد مـن حـقـوق  

 والتزامات يضاف إلي األصيل

 وقد استقرت أحكام النقض علي أن 
ه يجـوز أن يـتم إال أنـاألصل هو قيام المتعاقد نفسه بـالتعبير عـن إرادتـه فـي إبـرام التصـرف  

 بأن يقوم شخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف باسـم هـذا األخيـر ولحسـابه ذلك بطريق النيابة
 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ١٢/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
    -/-/- البـيــع المؤرخـــة وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق الـتــداعي وعـلــي األخـــص منهـــا عـقــود 

 المبرمة بخصوص بعض وحدات العقار يتضح وبجالء أنها تمت بمعرفـة المسـتأنف ضـدها -/-/-
 والذي   .. ..../ مستخدمة في ذلك التوكيل الرسمي العام الصادر لصالحها من نجلتها األولي 
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 . توثيق األهرام النموذجي .... أ لسنة ....يحمل رقم 

  والثابت من خالله
..   في كافـة التصـرفات والبيـوع ..../ أنه تضمن إنابة المستأنف ضدها األولي عن نجلتها  

 .هذا الحق سواء للغير أو لنفسها ) ....(ليس هذا فحسب بل منحتها الموكلة 

 ملا كان ذلك 

  من القانون املدني قد نصت علي أن ٧١٣وكانت املادة 
نياـبـة ـفـي عالـقـة الموـكـل والوكـيـل ـبـالغير اـلـذي  الخاصــة بال١٠٧ إـلـي ١٠٤تطـبـق الـمـواد مــن  

 .يتعامل مع الوكيل 

 وملا كانت 

  مدني قد عرفت الوكالة بأنها ٦٩٩املادة 
 ن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل أالوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل ب

 ومما تستقر عليه الفقه يف هذا الشأن علي أن 
ونـيـا وأن ثمــة تصــرف ـقـانوني يصــح أن يكــون محــال محــل الوكاـلـة يجــب أن يكــون تصــرفا قان 

للوكالــة فقــد يكــون عقــد كــالبيع واإليجــار وقــد يكــون إرادة منفــردة كالوصــية وكــل هــذا أعمــال قانونيــة 
 .منفردة يقوم بها الوكيل بناء علي الوكالة الصادرة 

 )٣٤٩ الوسيط في شرح القانون المدني ص –عبد الرازق السنهوري / د(

 ومن ثم 
ٕطلــق المشــرع للوكيــل العنــان فــي التصــرفات وانمــا قيــده بالحــدود الــواردة تحديــدا فــي عقــد ـلـم ي 

الوكالــة والمنــاط فــي التعــرف علــي حــدود الوكالــة والتصــرفات القانونيــة التــي خولهــا الموكــل للوكيــل 
 .يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته 

 ) ق٥٠ لسنة ٩٥٧ طعن رقم ٣١/٥/١٩٨٤جلسة (
  ١٠٠٢ ص ٢٠ مجموعة أحكام النقض سنة ١٩/٦/١٩٦٩جلسة (

 يتضح ومن خالل النصوص القانونية سالفة الذكر 
صــحة أي عـقـد أخــر العامــة لشــروط الأوضــح ـبـأن شــروط صــحة الوكاـلـة هــي ـقـد لمشــرع أن ا 

 .وسالمة التراضي من عيوب اإلرادة للتعاقد من وجوب توافر األهلية الواجبة 
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 كل وأعمال الوكيل تنصرف حتما للمو
إال أنـه يجـوز حيث أن األصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف  

ـإبرام التصــرف باســم هــذا األخـيـر  ـأن يـقـوم شــخص نياـبـة عــن األصــيل ـب أن ـيـتم بطرـيـق النياـبـة ـب

 وفي غير األحوال التي نـص فيهـا القـانون علـي قيـام هـذه النيابـة ولحسابه بحيث تنصرف أثاره إليه
 وهــو – محــل األخــر – وهــو الناـئـب –فإنـهـا تـقـوم أساســا باتـفـاق إرادة طرفيـهـا عـلـي أن يحــل احــدهما 

 في إجراء العمل القانوني الذي يتم لحسابه وتقتضي تلـك النيابـة االتفاقيـة ممثلـة فـي عقـد –األصيل 
يجـــوز  عـلــي عناصــر الوكاـلــة وحــدودها وهـــو مــا – األصـــيل والنائــب –الوكالــة تالـقــي إرادة طرفيهــا 

التعبير عنه صراحة أو ضمنا بما من شأنه أن يصـبح الوكيـل فيمـا يجريـه مـن عمـل مـع الغيـر نائبـا 
عــن الموكــل وتنصــرف أثــاره إليــه وتخضــع العالقــة بــين الموكــل والوكيــل فــي هــذا الصــدد مــن حيــث 

 .مداها وأثارها ألحكام االتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة 
  )٤١٢ ص ٣٠ ق س ٤٦ لسنة ٨٧٨  الطعن٢٩/١٢/١٩٧٩جلسة ( 

  من القانون املدني ١٠٦ ، ٧١٣ومفاد نص املادتني 
أـنـه يجــوز للوكـيـل أن يـبـرم العـقـد اـلـذي تخوـلـه الوكاـلـة إصــداره ال بصــفته وـكـيال ولكـنـه بصــفته  
 وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكأنه قد أعار أسـمه لألصـيل الـذي أصيال

 أنهـا ترتـب قبـل األصـيل جميـع اآلثـار القانونيـة التـي هرتسـتالمرام العقد وحكم هذه الوكالـة وكله في إب
 .ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلي األصيل 

  )١١٦٦ ص ٤٨ ق س ٣٥ لسنة ٥٥٧٦ الطعن رقم ١/١١/١٩٩٧جلسة ( 
  )٩٣٣ ص ٢١ ق س ٣٥ لسنة ٥٨١ الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧١جلسة ( 
  )١٠٧٣ ص ١٥ ق س ٣٠ لسنة ١٧ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٦٤جلسة ( 

 هذا 

 ومقتضي النيابة حلول إرادة النائب حمل إرادة األصيل 
ــو كاـنــت اإلرادة ـقــد مـــع انصـــراف األـثــر الـقــانوني لهـــذه اإلرادة إـلــي شـــخص األصـــيل   كـمــا ـل

ـثـاره ذمــة فهــي فــي جوهرهــا تخــول للناـئـب حــق إـبـرام عمــل أو تصــرف يتجــاوز أ .. صــدرت مـنـه هــو
مـتـين مــاليتين وـلـيس رابطــة زالـقـائم ـبـه إـلـي ذمــة األصــيل باعتـبـار إن االلـتـزام فــي حقيقـتـه رابطــة ـبـين 

 .بين شخصين 
 ) ق ٤٢ لسنة ١٥٧ الطعن ٢٧/١٢/١٩٨١جلسة ( 
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 ملا كان ذلك 
كــان الثابــت أن كافــة التصــرفات والعقــود المبرمــة مــن المســتأنف ضــدها األولــي بخصــوص و 

ر تمت وفق بنود وشروط وقواعد الوكالة واإلنابة ولم تتعداها األمـر الـذي يصـبغ بعض وحدات العقا
 .هذه التصرفات بالمشروعة ال محالة 

 وأن عقد الوكالة كمثل باقي العقود السيما 

 إذا نشأ صحيحا مكتمل األركان خاليا من عيوب اإلرادة 

 وجب إعمال أثره والتزام طرفيه مبا ورد فيه دون إخالل 

 د العقد بصفة عامة وينعق
واإلرادة يجـــب أن تتجـــه نحـــو  .. تراضـــي المتعاـقــدينأي .. بـتــوافر ـثــالث أركـــان هـــي اإلرادة  

 وهو المحل كما يجب أن يتوافر االلتزام العقدي .. ركن السبب غاية مشروعة وهذا هو 

 ومن ثم 
معـه يجعـل العقـد أمـا توافرهـا مجتإذا انتفي احد هـذه األركـان فـي العقـد يترتـب عليـه بطالنـه  

 .صحيحا منتجا آلثاره فيما بين العاقدين وخلفهم العام والخاص والسيما الخلف العام 

 ملا كان ذلك 
وكانت كافـة التصـرفات والعقـود محـل التـداعي والتـي قامـت بهـا المسـتأنف ضـدها األولـي قـد  

رضـاء وسـبب وحـل فـإذا كـان هـذا العقـد قـد اكتملـت أركانـه مـن .. تمت وأبرمـت بموجـب عقـد وكالـة 
 .اكتملت بالتبيعة كافة أركان العقود التي تمت بموجبه .. في جميع ما ورد به 

 هذا 

 وإيضاحا لصحة عقد الوكالة سالف الذكر 

 وتوافر كافة أركان الصحة فيه 

 نشرف بعرض اآلتي 

  ركن الرتاضي بداية بشأن

  من التقنني املدني علي أن ٨٩فقد نصت املادة 
ـمــع مراعـــاة ـمــا يـقــرره . جـــرد أن يتـبــادل طرـفــان التعبـيــر عــن إرادـتــين متطـــابقتين يــتم العـقــد بم 

 .القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد 
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 فالرتاضي إذن 
والمقصــود بــاإلرادة هنــا اإلرادة التــي تتجــه إلحــداث أثــر قــانوني معــين .. هــو تطــابق إرادتــين 

 .هو إنشاء االلتزام 

 ن ذات القانون علي أن  م٩٠/١وقد نصت املادة 
التعبير عن اإلرادة يكـون بـاللفظ وبالكتابـة وباإلشـارة المتداولـة عرفـا كمـا يكـون باتخـاذ موقـف  

 ال تدع ظروف الحال شكا في داللته علي حقيقة المقصود 

 وينتج التعبير عن اإلرادة أثره فورا 
  من القانون املدني علي أن ٩١إذ نصت املادة 

 اإلرادة أثـره فـي الوقـت الـذي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه ويعتبـر وصـول ينتج التعبير عـن 
 .التعبير قرينة علي العلم به ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك 

 ملا كان ذلك 
وكــان كــل مــا ـقـدمناه إنمــا هــو إيضــاح لوجــوب وجــود التراضــي وحـيـث أـنـه ال يكـفـي أن يكــون  

يكـون صـحيحا إال إذا كـان صـادرا ال التراضـي التراضي موجودا بل يجب أيضـا أن يكـون صـحيحا و
  .وبدون عيب في إرادته من ذي أهلية 

  من التقنني املدني علي أن ١٠٩فقد نصت املادة 
 .كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون  

  وجيب 
راه واالســـتغالل فـــإذا اإلكـــوالتـــدليس وأن تخلـــو إرادة المتعاقـــد مـــن عيـــوب اإلرادة وهـــي الغلـــط  

 .انتفت هذه العيوب في حق المتعاقد انعقد العقد صحيحا نافذا مرتبا ألثاره 

 ملا كان ذلك 
بموجبــه الــذي أبرمــت وبتطبيــق جملــة مــا تقــدم علــي واقعــات التــداعي ومــدونات عقــد الوكالــة  

تـوافر بـأجلي يتضح وبجالء أن ركن التراضي قـد .. العقود محل التـداعي ها األولي  ضدالمستأنف

ـقـد توجـهـت إـلـي الشـهر العـقـاري وـبـإرادة كامـلـة   .. ..../ صـورة وذـلـك  أن الثاـبـت أن المرحومـة 

ـة بثمــة عـيـب  ـدتها .. غـيـر معيـب ـة الرســمية العامــة لصــالح واـل ـر الوكاـل المســتأنف (وقامــت بتحرـي

 .القابلة لذلك ) ضدها األولي 
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 وبإرادة وتراضي تامني 
فــي التصــرف ) المســتأنف ضــدها األولــي(الحــق للوكيلــة  ) ..../ المرحومــة(منحــت الموكلــة 

 .في كافة أمالكها بكافة أنواع التصرفات القانونية سواء لنفسها أو للغير 

 ومن ثم 

فــــإن هــــذا التراضــــي ال ينحصــــر فــــي عقــــد الوكالــــة فقــــط بــــل  

ينصــرف إلــي كــل عقــد تبرمــه المســتأنف ضــدها األولــي باســتخدام 

ر التراضــــــي الصــــــادر عــــــن الوكيـلـــــة الوكاـلـــــة ســــــالفة اـلـــــذكر فيعتـبـــــ

  )..../المرحومة (صادرا عن األصيل ) المستأنف ضدها األولي(
 إذ قضي يف هذا اخلصوص بأن 

إال أنـه يجـوز أن يـتم األصل هو قيام المتعاقد نفسه بـالتعبير عـن إرادتـه فـي إبـرام التصـرف  

باسـم هـذا األخيـر ولحسـابه  بأن يقوم شخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف ذلك بطريق النيابة
 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ٢١/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (

 وعليه 

يتضـــح وبجـــالء انعـقــاد ركـــن التراضـــي ـفــي عـقــد الوكاـلــة وـفــي  

كافــة العقــود المبرـمــة بموجبــه الســـيما وأنهــا لــم تتجـــاوز حــدود هـــذه 

 .الوكالة 
 ل أما خبصوص ركن احمل

محل االلتزام هو الشـيء الـذي يلتـزم المـدين القيـام بـه والمـدين يلتـزم أمـا بنقـل حـق عينـي أو و 
 .بعمل أو باالمتناع عن العمل 

 وااللتزام بنقل حق عيني 
فـقـد .. إنـمـا هــو الـتـزام بعـمـل ولـكـن لـمـا ـكـان األصــل أن هــذا االلـتـزام ـيـتم تنفـيـذه بمجــرد نشــوئه  

محــل االلـتـزام بنـقـل حــق عيـنـي هــو هــذا الحــق العيـنـي ذاـتـه ـفـإذا ـكـان صـار ـمـن الـمـألوف أن يـقـال إن 
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الحــق العينــي حــق ملكيــة امـتـزج بالشــيء المملــوك وأصــبحا شــيئا واحــدا فصــار االلتــزام بنقــل الملكيــة 
 .محله هو الشيء ذاته الذي تنتقل ملكيته 

 وجيب أن يكون حمل االلتزام 
 موجودا إذا كان التزام بنقل حق عيني   - أ

 و قابال للتعيين معينا أ - ب

  قابال للتعامل فيه -ج

 ملا كان ذلك 
أـنـــه ـقـــد ـشـــمل كاـفـــة أـمـــالك الموـكـــل وكـــان الثاـبـــت ـمـــن خــــالل عقـــد الوكاـلـــة أـنـــف اـلـــذكر  

كمــا أن  .. وقابـلـة للتعاـمـل فيـهـاوـهـي أـمـالك موجــودة ومعيـنـة ـبـذاتها وحــدودها ) ..../المرحوـمـة(
ــشـــملت الثابـــت مـــن عقـــد الوكالـــة أن حـــدود هـــذه الوكالـــة  ــع والشـــراء وكافـــة أـن واع التصـــرفات البـي

 .ال مراء بهذه التزامات معينة وقابله للتعامل فيها وكافة و .. القانونية سواء للنفس أو للغير

 ومن ثم 

ـفـي عـقـد الوكاـلـة د انعقـد اـلـركن الـثـاني ـمـن أرـكـان صـحة التعاـقـ 

ممــا ) الوكالــة(وفــي كافــة العقــود التــي أبرمــت باســتخدام هــذا العقــد 

 .تها ونفاذها يؤكد صح
 صوص ركن السبب ما خبأ

رض الذي يقصد الملتـزم الوصـول إليـه مـن وراء التزامـه والسـبب بهـذا المعنـي غلسبب هو الوا 
 :ويجب أن يتوافر في السبب شروطا ثالثة هي .. يقتصر علي االلتزام العقدي 

 أن يكون موجود  -
 أن يكون صحيح  -

 أن يكون مشروع  -

 ملا كان ذلك 
ة مــــا تقــــدم علــــي واقعــــات التــــداعي ومــــدونات عقــــد الوكالــــة الصــــادر مــــن وبتطبيــــق جملــــ 
ذلـك أن  يتضح وبجالء انعقاد ركن السبب )ها األوليالمستأنف ضد( لصالح والدتها ..../المرحومة

علـي كافـة أمالكهـا مـن بيـع في كافة التصـرفات القانونيـة وكيل ابة الموكلة اتجهت نحو إنإرادة ال
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ـنفس والشــراء ل ـرـل ـد أو شــرط دونمــا ثمــة أو للغـي وهــي جماعهــا التزامــات موجــودة وصــحيحة  .. قـي
 .ومشروعة 

 ومن ثم 
فيمـــا ) مكتمـلــة األركـــان(ٕواذ قامـــت المســـتأنف  ضـــدها األوـلــي باســـتخدام الوكاـلــة المـــذكورة  

  ..../أعدت وحررت هذه الوكالة من أجله بـأن قامـت بـإجراء تصـرفات وبيـوع علـي أمـالك المرحومـة
ء وتراضي تامين من األخيرة علي النحو الثابت من تحريرها لعقد الوكالـة ذاتـه ومـن برضا) الموكلة(

 .كافة الظروف المحيطة بالطرفين 

 ومنها علي سبيل املثال 
أن الموكلة لم تكتف بتحرير الوكالـة سـالفة الـذكر لصـالح والـدتها ومنحهـا الحـق فـي إجـراء  

 ببعض التصـرفات والتنـازالت لصـالح المسـتأنف  بل أنها قامت.. التصرفات الصالح نفسها وللغيـر 

إذ ـسـبق وأن توجـهـت إـلـي بـنـك التعمـيـر واإلســكان بشخصــها وـقـدمت .. ضــدها األوـلـي بشخصــها 

 ).المستأنف ضدها األولي(ارينا لصالح والدتها مطلب للتنازل عن نصيبها في الوحدة 

 وهو األمر الذي يؤكد علم ورغبة ورضاء
) المســتأنف ضــدها األوـلـي(األمــالك محــل الـتـداعي إـلـي واـلـدتها  ـفـي نـقـل ..../ المرحومــة  

وهـو األمـر الـذي يؤكـد سواء بموجب الوكالة سالفة الـذكر أو بالتصـرفات التـي قامـت بهـا بشخصـها 

انعقاد األركان الثالثة الموجبة لصـحة التعاقـد سـواء فـي عقـد الوكالـة أو فـي العقـود التـي أبرمـت 

 .باستخدام هذه الوكالة 

فة العقود املربمة مبعرفة املستأنف ضدها األويل لصاحل نفسها متت صحيحة وفقـا  كا-٢

  للمدعي عليها إبرام العقود لنفسها ..../ للقانون لثبوت إجازة املرحومة 

  من القانون املدني علي أن ١٠٨فقد نصت املادة 
حسـابه هـو ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم مـن ينـوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد ل 

 علــي أنــه يجــوز لألصــيل فــي هــذه الحالــة أن دون تــرخيص مــن األصــيلأم لحســاب شــخص أخــر 
 .يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة 

 ملا كان ذلك 
 وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي أوراق وواقـعـات الـتـداعي يتضــح وبجــالء ـتـام 

 أن كافة التصرفات التي صدرت عن المستأنف  ضدها األولي بموجب الوكالة القانونية الصادرة 
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 .قد واكبت صحيح الواقع والقانون ) نجلتها (..../ لصالحها من المرحومة 

 السيما 
عن إرادتها في أن يقـوم  ) ..../ المرحومـة  ( ةتعبير صريح من الموكل الوكالة بهعقد وأن  

األخـرى بـالبيع والشـراء وكافـة التصـرفات القانونيـة صـرف بالت) ها األولـي ضـدلمستأنف ا ( الوكيل

دني فـإن ثمـة تصـريح  م١٠٨للمادة طبقا و.. ومن ثم  .. في جميع أمالكها سواء لنفسها أو للغير
ومـن ثـم تكـون كافـة التصـرفات التـي .. صريح وواضح من الموكـل للوكيـل بالتصـرف لصـالح نفسـه 

 مــع نفســها صــحيحة ونفــاذه ..../ تأنف ضــدها األولــي بصــفتها وكيلــه عــن المرحومــة أبرمتهــا المســ
 .بكافة أثارها القانونية 

 وخالصة القول 

�....�ن�	�H>�א+./(H��Jא+��8��Y��R��אf&2�3"4.5$��א0و+!'�"���!>�)!��א$(��6!>����������������� -
��R��O;�6&ود�א+=���>�א+��"�"�>�و��9אد<�א+=���tא$=/(H>�وא$I�H>��+'�א�0.�

��....��f&=!N��)�!&�א+�	�+!>�89!�����������7....�ن�"���>�אf&!2�3"4.5$��א0و+!'�)!��א$(��6!>������������ -
���אf0(אم�....+5=>�#�X�. 

- �������������!t�=+6!&ود�א�J6!&د�<��(�<��������k)�א+�	�!�O(�ن��1Vfא+�	�+>�9¨�+�!��Z)!/.+א��!fو
�O	�$א�·����<H�	�'�(�J�H)/.+א�<H�Bא,�و�)z+א$(��6>�(وא�/.....�( 

- ���5gHא�Vf�l�+�..���������O!	�$א��!���º)!���º)!/X�<!+�	�+א�&!�(�J9א�!�(�R=E!IX�O�
�!�S(א,��%��!���������1V!f)�אf&!2��3"4.!5$��א0و+!'������(+/!�´�א+�	�!�����O)�..../�א$(��6>��(

 .א+./(H��N�Jא,���+����kو��]�1

 لنفسها وللغري علي حد السواء 
- �����U����
����5	��د���א?و�������ن��,��ود���������#�
��������2�������3א
��������א��������א

�����������������������
/�وز
��دود���ذ�0אو�����و�מ��������
����6�����5�'�א
#��Uא��)#��2و

 .�6,�ل�ذ���

 ومن مجله ما تقدم 
يتضــح ثبــوت صــحة كافــة التصــرفات التــي أبرمتهــا المســتأنف ضــدها األولــي باســتخدام عقــد  

ه الوكالـة   لكونها تمت بموجب وكالة رسمية وفي حدود هذ..../ الوكالة الصادر لها من المرحومة 
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وهو األمـر الـذي يجعـل .. وما تضمنته من تصريح للبيع لنفسها ولم يحدث ثمة تجاوز لهذه الحدود 
 .هذه التصرفات نافذة بقوة القانون في مواجهة الطرفين 

 ثبوت نفاذ كافة العقود والتصرفات املربمـة مبوجـب عقـد الوكالـة يف حـق األصـيل -٣

 وخلفه العام بقوة القانون 

  من التقنني املدني علي إن ١٤٥ املادة فقد نصت
ينصرف أثـر العقـد إلـي المتعاقـدين والخلـف العـام دون إخـالل بقواعـد الميـراث مـا لـم يتبـين  

 .من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إلي الخلف العام 

  من ذات القانون علي أن١٤٧/١كما نصت املادة 
عة المتعاـقـدين ـفـال يجــوز نقضــه أو تعديـلـه إال باتـفـاق الطــرفين أو لألســباب الـتـي العـقـد شــري 

 .يقررها القانون 

 هأنحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض 
يترـتـب عـلـي انصــراف أـثـر العـقـد إـلـي الخـلـف العــام أـنـه يســري ـفـي حـقـه مــا يســري ـفـي حــق  

 تســجيله حـتـى يكــون التصــرف حجــر الســلف بشــأن هــذا العقــد فــال يشــترط إذن ثـبـوت ـتـاريخ العقــد أو
علــي الخلــف ألنــه يعتبــر قائمــا مقــام المــورث ويلتــزم بتنفيــذ مــا التــزم بــه مورثــه طالمــا أن العقــد نشــأ 

 .صحيحا وخلصت له قوته الملزمة 
  )٨٥ ص ٢٣ ق س ٣٦ لسنة ٣٤٦ الطعن ١١/٥/١٩٧٣جلسة ( 
  )٢٥٤ ص ١٩ ق س ٣٣ لسنة ١٠٦ الطعن ١٣/٢/١٩٦٨جلسة ( 

 أن كما قضي ب
ال يجــوز ألحــد طرفــي التعاقــد أن يســتقل بمفــرده بنقضــه أو تعديلــه كمــا يمتنــع ذلــك أيضــا  

 .علي القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 
 ) ق ٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن ٥/٤/١٩٩٠جلسة ( 

  )٤٤٠ ص ٤٠ ق س ٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن رقم ٩/٢/١٩٨٩جلسة ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة ( 

 ن كذلك بأوقضي 
العقــد شــريعة للمتعاقــدين فــال يجــوز نقضــه أو تعديلــه إال باتفــاق طرفيــه أو لألســباب التــي  

 .يقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة
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 ) ق ٥٩ لسنة ٢٣٢٤ الطعن ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة ( 
  )٤٠١ ق ص ٥٧ لسنة ٤٤٨ الطعن ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة ( 

 ملا كان ذلك 
فالواجـب تنفيـذ  .. هـي أن العقـد شـريعة المتعاقـدينوكانت القاعـدة العامـة فـي التعـامالت  

كمـــا أن القاعـــدة العامـــة أيضـــا أن كافـــة مـــا يلتـــزم بـــه الســـلف .. العقـــد فـــي جميـــع مـــا أشـــتمل عليـــه 
 .نقص أو تعديل ينصرف إلي الخلف دونما ثمة 

 ومن ثم 
وال يجـوز لـه نقـض  ) ..../ المرحومـة ( فإن المستأنف ملتزم بما ألزمت به نفسـها مورثتـه  

 هعــد الـقـانون الواجــب تطبيقــتبموجـبـه الـتـي أبرمــت  إذ أن عقــد الوكاـلـة والعـقـود هتعديـلـ وهــذا االلـتـزام أ
 .والخاص فيما بين طرفيه وخلفهما العام 

 هذا 

 يد من هذه القاعدة واالستثناء الوح

 ال ينطبق علي املستأنف  
حيــث أن الــوارث ال يعتبــر فــي حكــم الغيــر بالنســبة للتصــرف الصــادر مــن المــورث إال إذا  

ٕكــان طعـنـه عـلـي هــذا التصــرف ـبـزعم أـنـه وان كــان ـفـي ظــاهره بيعــا منجــزا إال أـنـه ـفـي حقيقـتـه يخفــي 
 .وصيه إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت 

 )  ق ٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن ٢٠/٢/١٩٨٣جلسة ( 
 ) ق ٤٩ لسنة ١٩٣٥ الطعن ١٥/٥/١٩٨٤جلسة ( 

 وال ميكن القول حبال 
أن المســــــتأنف  يســــــتفيد مــــــن هــــــذا االســــــتثناء فالثابــــــت أن عقــــــد الوكالــــــة الصــــــادر عـــــــن  
أصـال بـأكثر مـن  المسـتأنف  أي قبـل زواجهـا مـن....صـدر فـي غضـون عـام ..   ..../المرحومة

 .هذه الوكالة محرره لإلضرار به القول بأن يمكن ومن ثم ال ..  ونصف عام

  أن هذا فضال عن

ـفـــي ومبرـمـــة العـقـــود المحــــررة بموجــــب هــــذه الوكاـلـــة صــــادرة  

 إلي رحمة اهللا   .. ..../ المرحومة  وقد توفيت ....غضون عام 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

369 

 . أي بعد أكثر من عامين من هذه العقود -/-/-تعالي في 
  قدم وبناء علي ما ت

بأن هذه العقود تستر وصية وال يمكـن القـول بأنهـا صـادرة فـي فتـرة مـرض فال يمكن القول  
 :الموت لكونها 

 . بأكثر من عامين ..../ المرحومة صادره قبل وفاة  -١

حـال  ثمـة مـرض ..../ المرحومـة لم يكن بمورثة المسـتأنف  -٢

إبــرام عقــد الوكالــة أو إبــرام العقــود التــي حــررت بموجــب عقــد 

 .وكالة ال
  ..../ فضال عن أن املرض الذي أصاب املرحومة 

 قبل وفاتها إيل رمحة اهللا تعايل مل يكن مرض موت 

 حسبما أسلفنا القول 

 ذلك أن مرض املوت كما عرفة الفقهاء بأنه
 .المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  

 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (

 وقيل أيضا بأن 
  منه وفي كثير من األوقات يخرج إلي السوق ويقضي مصالحه فال من به مرض يشتكي 

 .يكون مريضا مرض الموت 
 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 ويؤخذ مما تقدم 
 :أن هناك شروطا ثالثة ليكون المرض مرض موت هي  

 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١
 .وأن يغلب فيه الموت  -٢

 .وأن ينتهي بالموت فعال  -٣
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  قضت حمكمة النقض بأن ويف ذلك
حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف 
 المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب
سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 
صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون قاصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن 

 .مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 
 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (

 ن ذلك ملا كا
وبتطبـيــق المفـــاهيم القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر عـلــي مـــزاعم المســـتأنف المســـطرة بصـــحيفة دعـــواه  

المبـتـدأة أخــذا ـفـي االعتـبـار المســتندات الـتـي تشــرفت المســتأنف ضــدها األوـلـي بتـقـديمها أـمـام محكمــة 
درة الشهادة الصادرة عن بنـك التعميـر واإلسـكان والشـهادة الصـاوعلي األخص منها .. أول درجة 

يتضـح وبجـالء تـام عـدم ) مورثـة طرفـي التـداعي (..../  عـن حالـة المرحومـة ...عن مستشفي 

 بمــا يؤكــد عــدم صــحة مــزاعم المســتأنف ..../ انعـقـاد شــرائط ـمـرض الـمـوت عـلـي حاـلـة المرحوـمـة 
 .وصحة كافة التصرفات محل التداعي ونفاذها 

 فالثابت 
ثـــة المســـتأنف والمســـتأنف ضـــدها األولـــي أن بنـــك التعميـــر واإلســـكان أفـــاد صـــراحة بـــأن مور 

 وقـدمت طلبـا رسـميا بالتنـازل -/-/-توجهـت إلـي البنـك بشخصـها بتـاريخ )  ذكي..../ المرحومة(
 ) .المستأنف ضدها األولي(..../ عن نصيبها في الفيال وذلك لصالح والدتها السيدة 

 ا كان ذلك مل
 أي بعــد ســتة -/-/- اهللا تعــالي ـفـي  ـقـد توفـيـت إـلـي رحمــة..../ وـكـان الثاـبـت أن المرحومــة  

 .أشهر من واقعة تنازلها بشخصها عن نصيبها في الفيال المذكورة سلفا 

 وهو ما يؤكد 

 كانــت إلــي مــا قبــل موتهــا مباشــرة تخــرج ..../ أن المرحومــة  

 وهو ما يقطع بأن .. لقضاء حوائجها ومصالحها بشخصها 
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 .نف  مرضها لم يكن مرض موت كما يزعم ويدعي المستأ
 ليس هذا الدليل الوحيد علي هذه احلقيقة 

 ..../ بــل أن ثمــة تقرـيــر طبــي مفصــل صـــادر مــن مستشــفي الشـــروق عــن حالــة المرحوـمــة  
 :ذكي أفاد حرفيا باآلتي 

 وكانـــت تعـــالج باألدويـــة -/-نـــت تعـــاني مـــن أورام بالغـــدد الليمفاويـــة مـنــذ كا ..../ الســـيدة 
اضـح مـن بدايـة العـالج وكانـت األشـاعات والتحاليـل وقـد تحسـنت الحالـة بشـكل والكيميائية 

ٕوكانـــت حالـــة وعـــي وادراك فـــي تحســـن مســـتمر إلـــي جانـــب تحســـن حالـــة النخـــاع العظمـــي 
 وـبــدأت المريضـــة ال تســـتجيب لألدويـــة وتـــم -/-المريضـــة ممتـــازة طـــوال فتـــرة العـــالج فـــي 

ولكـــن فـــي  وكانـــت الحاـلــة العامـــة للمريضـــة ممـتــازةتغيـيــر خطـــة العـــالج بموافقـــة المريضـــة 
 دخـلـت المريضــة المستشــفي لعمــل عيـنـة مــن الكـبـد وبعــدها ـبـدأت المريضــة تـتـدهور -/-/-

 وـقــد كاـنــت المريضـــة ـفــي كامـــل اـلــوعي -/-/-حـيــث أنهـــا عاـنــت مـــن نزـيــف وتوفـيــت ـفــي 
 .   واإلدراك واإلرادة حتى يوم الوفاة 

         الطبيب المعالج                                                               
                                                                            إمضاء 

 ملا كان ذلك 
وباســــــتقراء التقرـيـــــر متـقـــــدم اـلـــــذكر يتضــــــح وبجــــــالء أن المــــــرض اـلـــــذي كاـنـــــت تعــــــاني مـنـــــه  

ـم يـكـن مــرض مــوت ذكــي ..../المرحومــة تكــن قعـيـدة وكانــت  ـبـأي حــال مــن األحــوال ذلــك أنهــا ـلـم ـل
تخرج لقضـاء حوائجهـا ومصـالحها بنفسـها وأن حالتهـا كانـت مسـتقرة وفـي تحسـن لـوال التـدهور الغيـر 

 أن أودي بحياتهـا وتوفيـت ٕواصابتها بنزيف كان من شأنهمتوقع للحالة في األيام الثالثة قبل الوفاة 
 .قضاءا وقدرا إلي رحمة اهللا تعالي 

 هذا وليس حمض ختمني 
بــــــأن لتقريــــــر المــــــذكور قــــــد أفــــــاد بعبــــــارات واضــــــحة ال لــــــبس فيهــــــا وال غمــــــوض بــــــل أن ا 

 . كانت في كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم الوفاة ..../المرحومة

 وهو ما يقطع 
 وخلفهـــا ..../ بصـــحة كاـفــة التصـــرفات والعـقــود محـــل الـتــداعي ونفاذهـــا ـفــي حـــق المرحومـــة  

وحـيـث ـلـم يخــالف الحـكـم الطعــين .. ب صــحيح الـقـانون الخــاص والـعـام عـلـي حــد الســواء وذـلـك بموجــ
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األمر الذي يجعله مواكبا لصحيح القانون بما يجـدر .. جماع األصول والثوابت القانونية أنفة الذكر 
 .معه تأييده ورفض االستئناف الراهن 

 احملور اخلامس 

يف بيان األدلة والرباهـني علـي انعـدام وصـف الصـورية يف 

اعي وعجز املسـتأنف عـن إثباتهـا بـأي التصرفات حمل التد

وسيلة من وسائل اإلثبات رغم أن حمكمة أول درجة أتاحت 

 .له الفرص أكثر من مرة 
ـهيشــترط لقـيـام الصــورية وجــود تصــرف ظــاهر .. بداـيـة    .. وأخــر مســتتر لمحــوه أو تعديـل

اإلســـكان لتتـنــازل  باالنتـقــال بشخصـــها إـلــي بـنــك التعمـيــر و..../ ـفــإذا ثـبــت ـبــاألوراق قـيــام المرحوـمــة 
ولم تسفر األوراق عـن وجـود ثمـة دليـل كتـابي أو .. بشخصها عن نصيبها في الفيال لصالح والدتها 

 !تصرف مستتر بمحو هذا التصرف فأين هي الصورية؟

 لك أن املستقر عليه فقها أنه ذ
هــي اتفــاق طرفــي التصــرف القــانوني عـلـي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقيــة تحــت شــعار الصــورية  

 فــي مركــزين قــانونيين متعارضــين أحــدهما ظــاهر يشــترط أن يكــون هنــاك تعاقــدينوهــر كــاذب مظ
هــو مــا يســمي ورقــة (واألخــر حقيقــي أي أحــدهما صــوري واألخــر التصــرف المســتتر وهــو الحقيقــي 

  .ويتعين فوق ذلك أن يتحد وقت صدور العقدين واالتفاق عليها في وقت واحد) الضد
 ) وما بعدها١٥لصورية ص  ا–عز الدين الديناصوري /م(

 هذا 

 وقد أكد العالمة السنهوري علي أنه 
مهمــا كــان الشــكل اـلــذي يتخــذه فإنهــا تتضـــمن وجــود اتفــاق خـفــي يــزدوج باالتفــاق الظـــاهر  

ٕ وان كــان بــات العقــد بــين أطرافــه والغيــر عقــدا جــديا) فــإذا مــا انتفــي ذلــك(ليعــدم أو يغيــر أثــاره 
 .قصدهما به الوصول إلي غرض أخر 

 ) الوسيط ٦١٦السنهوري ص / د(

 ومن املستقر عليه كذلك 
ـفــال .. أـنــه يشـــترط القـيــام الصـــورية وجـــود تصـــرف ظـــاهر وآخـــر مســـتتر لمحـــوه أو تعديـلــه  

 توجد الصورية إال إذا كانت إرادة الطرفين لم تنصرف في أي وقت انصرافا جديا من التصرف 
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 .الظاهر 

  )٨٦  أحكام االلتزام بند–إسماعيل غانم / د ( 

 وهذا الشرط 
 .ليس قيدا علي طرفي العقد فقط بل هو قيدا علي خلفهما العام أيضا  

 ) وما بعدها٨٥ ص – الصورية –أحمد إبراهيم عطية / د(

 ومن ثم 

فـإذا رفـعـت دعــوى الصـورية ـمـن أحــد المتعاـقـدين  

أو مـــن الورـثــة باعتـبــارهم الخـلــف العـــام ـفــال تثـبــت إال 

 أي انــــه يجــــب تطبيــــق بالكتابــــة أو مــــا يقــــوم مقامهــــا

القواعــــد العامــــة فــــي اإلثبــــات فــــال يجــــوز إثبــــات مــــا 

 .يخالف الكتابة إال بالكتابة 
 )٥٦المرجع السابق ص (

 هذا

  من القانون املدني علي أن ٢٤٤وقد نصت املادة 
إذا أـبـــرم عقــــد صــــوري فـلـــدائني المتعاقــــدين وللخـلـــف الخــــاص مـتـــي كــــانوا حســــني النـيـــة أن  -١

 كمـــا أن لهـــم أن يتمســـكوا بالعـقــد المســـتتر ويثبـتــوا بجمـيــع الوســـائل يتمســـكوا بالعـقــد الصـــوري
 .الصورية العقد الذي اضر بهم 

ٕواذا تعارضــت مصــالح ذوي الشــأن فتمســك بعضــهم بالعـقـد الظــاهر وتمســك اآلخــرون بالعـقـد  -٢
 المستتر كانت األفضلية لألولين 

 الصورية إثبات ما يدعيه بدعي املوعلي 

  يطعن بالصورية يقع عليه عبء من المقرر أن منإذ أنه ل 
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ي إثبات الصورية بالبينة والقرائن فإنـه يكـون قـد فٕإثباتها واذا أخفق 

 عجز عن إثبات دعواه 
 ) الصورية –عز الدين الدناصوري / مستشار ال( 

 ن قضت حمكمة النقض بأويف ذلك 
ول درجـة بعـد البين من مدونات الحكم االبتـدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيـه أن محكمـة أ 

ـقــد عـجــزت ـعــن إقاـمــة اـلــدليل عـلــي ادعائـهــا أن أحاـلــت اـلــدعوى إـلــي التحقـيــق اعتـبــرت الطاعـنــة 

ـم تحضــر شــهودها  ولمــا كــان المســتأنف  هــو المكلــف بإثبــات مــا يدعيــه وتقــديم بالصــورية ألنهــا ـل
 ـفـإن محكمــة الموضــوع تكــون غـيـر ملزـمـة بإصــدار حكــم جدـيـد بإحاـلـة.. األدـلـة الـتـي تؤـيـده ـفـي ذـلـك 

 .الدعوى إلي التحقيق 
 ) ق ٥١ لسنة ٥١٧ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٥نقض ( 

 ) ق ٥٠ لسنة ٥١ الطعن رقم ٢٦/١/١٩٨٢نقض جلسة ( 

 كما قضي بأن 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جـواز إثبـات مـا يخـالف مـا ورد بعقـد  

 كـذلك فـإن مـا العـام ال تثبـت إال بالكتابـةوعلي أن الصورية بين المتعاقدين وخلفهالبيع إال الكتابة 
 .هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه 

 )٨١ مدني ص ١٥ مجموعة المكتب الفني السنة ١٦/١/١٩٦٤نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 

حــق اـلـوارث ـفـي الطعــن عـلـي عـقـد البـيـع بكوـنـه صــوري إنمــا  

م ال يجــوز لــه إثبــات طعنــه إال بمــا كــان يســتمد مــن مورثــه ومــن ثــ

يجـــوز لمورثـــه مـــن طـــرق اإلثبـــات ممـــا ال يجـــوز إثبـــات الصـــورية 

 .المطلقة إال بالكتابة 
 )١٣٩١ ص ٢٥ سنة ٢٢/٦/١٩٧٦نقض (

 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٣نقض (
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 وكذا قضي بأن 
بية بطرـيــق التمســـك مـــن الطـــاعن ـبــأن عـقــد الهـبــة يســـتر وصـــية هـــو طعـــن بالصـــورية النســـ 

التســـتر يخضـــع للقواعـــد العامـــة فـــي اإلثـبــات وعـلــي الطـــاعن وهـــو وارث الواهـــب عـــبء إثـبــات هـــذه 
 .الصورية فإن عجز وجب األخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجه عليه 

  )١٥٣١ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٨/٥/١٩٨٠نقض ( 

  ذلك ملا كان 
ن بصـورية تصـرف صـادر عـن مورثـة أن الـوارث إذا طعـفقهـا وقضـاءا وكان من المقـرر  

فإنه يتعين عليه أن يتقيد فـي هـذه الحالـة بمـا كـان يجـوز لمورثـه أو النسبية بالصورية المطلقة 

فــإذا كــان العقــد مكتوبــا فــال يجــوز لــه إثبــات الصــورية إال بالكتابــة أي بورقــة  .. مــن طــرق اإلثبــات
 .الضد 

 ومن ثم 
ـا  محــل التــداعي فــال يجــوز للمســتأنف الــزعم بصــورية العقــود  ـيال كتابـي ـده دـل إال إذا كــان بـي

 .يوضح ويؤكد هذه الصورية المزعومة 

 ومما تقدم يتجلى ظاهرا 
انحســار دفــع الصــورية عــن التصــرفات والعقــود محــل التــداعي وكونهــا جــاءت منزهــة عــن  

 :ذلك الدفع بالحقائق اآلتية

 احلقيقة األويل 

ختلـفـين ـبـل أن كــل تصــرف مــن التصــرفات  يمــثالن مركــزين قــانونين معـقـدينعــدم وجــود  
 .أو دليل علي الصورية محل التداعي قد تم بموجب عقد واحد فقط وليس به ثمة مظهر 

 احلقيقة الثانية  

ذـلــك أن الثاـبــت أن جمـــاع التصـــرفات محـــل  .. عـجــز المـســتأنف  ـعــن إثـبــات الصـــورية 
هــو مــا لــم يقــم المســتأنف  دلــيال علــي وتــه بالكتابــة وال يجــوز إثبــات عكســها إال بالكتابــة بالتــداعي ثا

 .وجود دليل كتابي علي صورية هذه التصرفات 

 احلقيقة الثالثة 

عجــز المســتأنف  عــن إثبــات الصــورية وذلــك بعــدم تقديمــه ثمــة قــرائن أو أدلــة علــي زعمــه  
 .العقود محل التداعي بصورية 
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 أن املستقر عليه أن حيث 
 .يال علي الصورية عالقة القرابة في حد ذاتها ال تعد دل 

 ومن ثم 
 .علي هذه الصورية المزعومة حتى قرينة فقد خلت األوراق من ثمة دليل أو 

 احلقيقة الرابعة 

لي افتراضات ومـزاعم وأقـوال مرسـلة ال سـند لهـا فـي قائم عبالصورية  االدعاء الماثل أن 

سـمعتها لاإلسـاءة إليهـا وها األولي و ضدالنيل من شخص المستأنفمحاولة  سوي الواقع أو القانون
ســوي إـلـي الـقـول .. حـيـث ال يســتند المســتأنف ـفـي مزاعـمـه.. دونمـا ســند صــحيح ـمـن الواـقـع والـقـانون 

 .بأن هذه العقود محل التداعي أبرمت لضياع حقه في الميراث

 وحىت هذا الزعم مردود عليه 

�������������-G&8�(�<�"�;�����&�L+م�א��.�א��bذא������k!��-X��א+�..��4ن�א+/����<G9����LX)&م�8
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��Y��(�Z�����<�+����>&(�8�1Vfو�-G&8�(�F��<��.א+��"�"
 ) وما بعدها١١٣ ص - الصورية –أحمد إبراهيم عطية / د(

 ومن ثم
وم مــن جاـنـب المســتأنف غـيـر فمــن جمـلـة مــا تقــدم جميعــه يتأكــد أن اـلـدفع بالصــورية المزعــ 

قائم علي سند صحيح من الواقع والمستندات أو القانون علي نحو يتعين معه رفض الدعوى الماثلـة 
 .وهو ما قد كان وصدر الحكم االبتدائي مواكبا لذلك ولصحيح القانون .. برمتها النعدام سندها 

 زة  مالكي جي...أما الزعم بصورية عقد بيع السيارة املالكي رقم 
واستناد المستأنف إلي بند الثمن الوارد بالعقـد بكونـه بمبلـغ ألفـين جنيـه فقـط وزعمـه الباطـل  

 .بأن عدم تناسب الثمن مع قيمة السيارة دليال علي الصورية 

 فإن ذلك مردود عليه 
بأنــه ـقــد جـــري الـعــرف علــي عـــدم ـتــدوين الســـعر الحقيـقــي لبيــع الســـيارة ـفــي العـقــد المســـجل  

 وذلك لعدم سداد رسوم تسجيل باهظة جـدا األمـر الـذي بـات معـه مـن الطبيعـي جـدا بالشهر العقاري
أن يكون ثمن السيارة مائـه ألـف جنيـه مـثال أو أكثـر ومـع ذلـك ال يـدون بالعقـد سـوي ألـف جنيـه فقـط 

 .وذلك لعدم تحمل المشتري رسوم باهظة في التسجيل 
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 وهو أمر معتاد
ل عـلـي الصــورية ذـلـك أن العــرف جــري عـلـي هــذا ومعـلـوم للكاـفـة وال يمكــن وصــفة بأـنـه دلـيـ 

ٕالتصرف وصـحته وانمـا يحـاول المسـتأنف إلبـاس الباطـل ثـوب الحـق ليقـيم دليـل واهـي علـي مزاعمـه 
 .التي ال سند لها في الواقع أو القانون 

 ومن ثم 

 يتضح من مجلة ما تقدم عدم انعقاد الدفع بالصورية املزعومة 

 حمل التداعي من جانب املستأنف علي التصرفات 

 بل أن حاالت االستثناء من قاعدة.. ليس هذا فحسب 

 عدم جواز إثبات ما خيالف الثابت بالكتابة إال بالكتابة
عـــدة اســـتثناءات يســـتطيع مـــدعي الصـــورية .. أورد المشـــرع علـــي هـــذه القاعـــدة األصـــولية  

" ورثـة ضـد " بـات الصـورية فـال يلـزم أن تكـون ورقـة إث.. اللجوء إليها إذا عجز عـن إثباتهـا بالكتابـة 
 أن تكــون كالخطابــات أو – علــي ســبيل االســتثناء –ٕوانمــا يمكــن .. صــريحة ومباشــرة فــي عباراتهــا 

 .اإليصاالت أو المذكرات وخالفه من القوانين التي يجوز تكمله داللتها بالشهود 
 )١٤٨ص ) الصورية (١٩٨٦عز الدين الدناصوري وزميله ط / أ (

  منعقد يف النزاع املاثل وهذا االستثناء غري
ذـلـك أن الثاـبـت أن المســتأنف ـلـم يقــدم ثمــة أوراق أو خطاـبـات أو مــذكرات شخصــية أو مــا  

 .شابه ذلك إلثبات صورية التصرفات محل التداعي 

 ورغم أن املشرع أوجب أن يكون االرتكان إيل أقوال الشهود ..               هذا 

  أو املراسالت أو األوراق أي كانت نوعها لتكملة الدليل املستمد من اخلطابات

 مما يدلل علي عدم جواز االعتصام بالشهود وحدهم إلثبات الصورية 
 فقد أفسحت محكمة أول درجة الموقرة للمستأنف المجال إلثبات ادعاءاته .. ومع ذلك  

علي النحـو .. والدليل علي ذلـك .. إال أن الثابت باألوراق أنه قد عجز عن ذلك .. بأقوال الشهود 

 :التالي 

 الدليل األول 

أصــدرت محكمــة أول درجــة حكمــا تمهيــديا .. أنــه إبــان تــداول الــدعوى المبتــدأة بالجلســات  
 . قضت من خالله بإحالة الدعوى للتحقيق إلثبات ونفي عناصرها -/-/-بجلسة 
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 ونفاذا هلذا القضاء 
 وهم في ذات الوقـت –ورهم منه  يتقاضون أج–تقدم المستأنف بثالثة أشخاص يعملون لديه  
 .لديه " خدم " كانوا 
 .كان يعمل سائق لديه : فالشاهد األول  -
 خادمة لديه : والشاهدة الثانية  -

 !!!!!!!!!!.هي والدة الشاهدة الثانية ) .. كمفاجأة: (أما الشاهدة الثالثة  -

 ومل يكن سلطان املستأنف علي هؤالء .. هذا 

  فقط مستمد من كونهم يعملون لدية
لـذلك لـم يسـتطيعوا اإلفـالت  .. في المنطقة التي يسكنون فيها..... كان رئيسا .. بل ألنه  

" واإلدالء باألقوال التي أمليت عليهم والتي ال يمكـن أن يتصـور أن تصـل لعلـم .. من الرضوخ إليه 
 .للثابت باألوراق وهو األمر الذي يبرر التناقضات التي شابت أقوالهم ومخالفاتها للحقيقة و" الخدم 

 وجتدر اإلشارة يف هذا املقام 

�!���ن��!�ع��!��و9د������������������ �g.+א�h+8(א���9#�����6)�'�ذ���J)8د���Yz+ن��6&�א��'+�
��>�و�"��7Yد+�א��Y���2�Rd{�و�	(א����1א4.5$"3�g�+�3+�j�8אل�����.�

 وإزاء ثبوت تلك املطاعن وغريها الكثري .. هذا 

 لدي عدالة حمكمة أول درجة 
وبـذلك .. فقد رأت طرح أقوال هؤالء الشهود تماما وعـدم التعويـل عليهـا لعـدم اطمئنانهـا إليهـا  

 .يكون المستأنف قد عجز عن إثبات مزاعمه بأقوال الشهود 

 الدليل الثاني 

ـبـل أنهــا عــادت وأصــدرت حكمــا تمهـيـديا .. أن عداـلـة محكمــة أول درجــة ـلـم تكـتـف بمــا تقــدم  
 .إلتاحة الفرصة للمستأنف إلثبات مزاعمه وذلك  -/-/-ثان بجلسة 

 إال أنه يف هذه املرة 
حيث أن مرور عامين تقريبا مـا بـين الحكـم .. لم يستطع تقديم شاهد واحد علي تلك المزاعم  

أن األشـخاص الـذين سـاقهم : أولهـا .. التمهيدي األول والثـاني كـان كفـيال أن يحـدث متغيـرات عـدة 
.. تركـــوا العمـــل لديـــه ولـــم يعـــد لـــه ســـلطه أو ســـلطان علـــيهم ..  األولـــي لـــإلدالء بـــأقوالهم فـــي المـــرة
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أـنــه ـقــد ـتــم نـقــل المســـتأنف وـلــم يـعــد رئيســـا للمباحـــث بمكـــان ســـكن هـــؤالء .. وهـــو األهـــم : وثانيهـمــا 
 .مما أكد عدم سلطته وسيطرته عليهم .. األشخاص 

 وهنا مل يستطع تقديم مثة شاهد 
فباتـــت الـــدعوى خاويـــة علـــي ..  دليـــل واحـــد عليهـــا علـــي إثبـــات ادعاءاتـــه عـــاجزا عـــن تقـــديم 

وال اســـتطاع ..  عروشـــها فـــال هـــي تحـــوى مســـتند كتـــابي مباشـــر أو غيـــر مباشـــر إلثبـــات الصـــورية 
فهـو األمـر الـذي جعـل الـدعوى قائمـة علـي غيـر سـند فلـم تجـد .. المستأنف اإلثبات بشـهادة الشـهود 

بـل جـاء مؤكـدا علـي .. ي لم يكتف بـذلك وهو الحكم الذ.. محكمة أول درجة مناصا سوي رفضها 

 .وأنها مواكبة لصحيح الواقع والمستندات والقانون  .. صحة كافة التصرفات المطعون عليها

 احملور السادس 

التي تشـرفت = يف بيان األدلة املستندية واألوراق الرمسية 

املـسـتأنف ـضـدها األويل  بتـقـدميها إيل عداـلـة حمكـمـة أول 

لي عدم صحة مجاع ما سطره املستأنف يف درجة  واملؤكدة ع

 .دعواه 

���������������&!G&L+���'!+א0و��f&!2�3"4.!5$א�R�&!�X�J�5�@���>�&.�$אول�א+&)�:�א&Xن����
��������������1V!fن��!����א5$.=&א�Jא$b	YX�'�(�>&�N�)X=&�א+!&!`�:�(���Y!�L��!��>)G&!S��²H)+و�

g=+א�'�(��YN�N�����<�#�$م�א+&)�:�א&f�;��Y.+ن�د����:��א+.�+'�א5$.=&א�Jو�

 املستند األول 

  يفيـد بأنهـا ..../ عـن حالـة المرحومـة.... صـادر عـن مستشـفي -/-/-تقرير طبـي مـؤرخ 
وقــد  وأنهــا كانــت تعــالج باألدويــة الكيماويــة -/-كانــت تعــاني مــن أورام بالغــدة الليمفاويــة منــذ شــهر 

اليـل فـي تحسـن مسـتمر  من بداية العالج وكانت نتيجة األشـعات والتحتحسنت حالتها بشكل واضح
 .إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمي 

 وأضاف التقرير صراحة 

��!&���J−/−و;�..�6�+>�א+�)'�وא�د9א·�+��<��6)E	���R".�ز<����>�H!�<�א+L!�ج���������
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 ولكن 
 المريضــة المستشــفي لعمــل عينــة مــن الكبــد وبعــدها بــدأت تتــدهور حيــث  دخلــت-/-/-فــي 

  .-/-/-عانت من نزيف وتوفيت إلي رحمة اهللا في 

 ومرة أخري أكد التقرير بوضوح 

 كانـت فـي كامـل اـلـوعي واإلدراك واإلرادة ..../ أن المرحومـة 

 .حتى يوم وفاتها 
 ومن هذا التقرير يتضح عدة حقائق 

  :احلقيقة األويل 

ذـلـك أن الفقهــاء عرفــوا مــريض المــوت ..  ـلـم يكــن بمــرض مــوت ..../ أن مــرض المرحومــة 
بأـنـه مــن ال يخــرج لحــوائج نفســه وأن مــن يشــتكي مــن مــرض وكثـيـر ا مــا يخــرج إـلـي الســوق ويقضــي 

 .مصالحه فال يكون مريضا مرض موت 

 ومن ثم

,��6אYmt!!��و��'!!��X	���R!!"!!(ج�+�I!!�..../��و�!!��V!!fא�א+.�(I.G�)!!G!!���ن�א$(��6!!>��       
�!!�OوאL!!C0���J�E.!!N(א�9و�XאH!!��و�X!!(�9وX!!(�²Hא+L!!�ج��!!�9אد<�وو)!!'�+�g.+א�O!!E(ج�و�!!L+א
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  :احلقيقة الثانية 

ٕعـلــي وـعــي وادراك وارادة المرحوـمــة أن هـــذا التقرـيــر أكـــد أكـثــر مـــن مـــرة  طـــوال فـتــرة  ..../ ٕ
وهـو أن يجعـل أي تصـرف قـانوني يصـدر عنهـا صـحيح .. ا العالج وحتى يوم الوفـاة مرضها وتلقيه

 .ونافذ وال مراء في ذلك 

 :احلقيقة الثالثة 

ٕ وانمـا لحـدوث تزيـف لهـا أبـان أخـذ عينـة كبـد ال يعزي إلي مرضها ..../ أن موت المرحومة 
مــوت أن ينتهــي  إذ يشــترط ـفـي مــرض الـلـم يـكـن ـمـرض ـمـوتوهــو أمــر يقطــع ـبـأن مرضــها .. منهــا 

أورام الغــدد  (أـمـا وأن الثاـبـت أن ســبب الوـفـاة ـلـم يـكـن الـمـرض اـلـذي كاـنـت تـعـاني مـنـه.. ـبـالموت 
األمـــر اـلــذي يؤكـــد ـبــأن المـــرض اـلــذي كـــان ـلــدي  .. ٕوانـمــا لـحــدوث نزـيــف لســـبب أـخــر) الليمفاوـيــة
 . ال يمكن وصفه بأنه مرض موت ..../ المرحومة 
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 ومما تقدم مجيعه 
ا يدعيه المستأنف من أن مورثته ومورثة المستأنف ضدها األولـي كـان يتضح زور وبهتان م

 .مرضها مرض موت 

 املستند الثاني 

/  تفيــد مواعيــد دخــول وخــروج المرحومــة ... صــادرة عــن مستشــفي -/-/-إفــادة مؤرخــة 
 .للمستشفي لتلقي العالج الكيميائي .. ....

 وأفادت املستشفي صراحة 
 أسـتاذ جراحـة األورام ...../ تعالج تحت إشراف األسـتاذ الـدكتور كانت ..../ بأن المرحومة 

وذلـك فـي المواعيـد والتـواريخ الموضـحة .. علـي المستشـفي لتلقـي العـالج والمتابعـة تتردد وكانـت .. 
 .بهذه اإلفادة 

 ومن هذا املستند تتضح احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 

تشــــفي لتلـقـــي الـعـــالج وعـمـــل الفحوصــــات كاـنـــت تـتـــردد عـلـــي المس ..../ أن المرحوـمـــة 

 .ولم تكن مقيمة بها كما زعم زورا وبهتانا المستأنف  .. والمتابعة 

 :احلقيقة الثانية 
 .. أي أنها كانت تخـرج لقضـاء حوائجهـا كانت تتردد علي المستشفي ..../  أن المرحومة 

 لقضــاء حوائجــه وهــذا مــا ينـفـي عــن مرضــها وصــف مــرض المــوت اـلـذي يشــترط أال تخــرج المريضــة
تقـــــيم اســـــتمرار أو اســـــتقرارا  .. ..../ فـــــإذا صـــــح هـــــذا الوصـــــف لوجـــــدنا المرحومـــــة .. الشخصـــــية 

 .بالمستشفي أو في منزلها وينتقل إليها الطبيب المعالج 

 أما وأنها 
ـفــإن ذـلــك يؤكـــد ) ـفــي ذات الـيــوم ـفــي أغـلــب األحـيــان(كاـنــت ـتــدخل للمستشـــفي وتخـــرج منهـــا 

 .وائجها الشخصية وتلقي العالجخروجها من منزلها لقضاء ح

  :احلقيقة الثالثة 

وهـو مـا ال ينطبـق .. لعل من أهم شرائط وصف مرض المـوت أن يكـون غالبـا عليـه المـوت 
فـمــا اـلــداعي إذن ـمــن ـفــإذا ـكــان مرضـــها مـمــا يغـلــب علـيــه الـمــوت  .. ..../ عـلــي حاـلــة المرحوـمــة 

 .ألم ومشقة  وما يصاحب ذلك في حد ذاته من العالج المنتظم والمتكرر
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 فإذا أيقن الشخص بأن حالته ميئوس منها
 ..../أمـا وأن المرحومـة.. فإنه ينقطع عن العـالج ويـوفر علـي نفسـه أالمـه ومشـقته ونفقاتـه 

فـإن .. كانت تجتهد فـي تلقـي العـالج وتنـتظم فيـه وتتحمـل آالمـه ومشـقته ونفقاتـه الباهظـة جـدا 

 وال يمكـن وصـف مرضـها بأنـه مـرض يغلـب ليهـاذلك يؤكـد تمسـكها بالحيـاة وعـدم تسـرب اليـأس إ
 .ٕواال ما كان من داع من العالج .. عليه الموت 

 ومن ثم 
 وأن موتهــا مــع تصــادف ..../ يضــحي ظــاهرا انتفــاء وصــف مــرض المــوت عــن المرحومــة 
 .مرضها ما كان إال قضاء من اهللا وترتيب قدري ال دخل إلنسان فيه 

 املستند الثالث 

كانـت .. ..../ يفيـد بـأن المرحومـة.... صادر عن مستشـفي -/-/-ؤرخ تقرير طبي ثاني م
  ..../ تعالج تحت إشراف األستاذ الدكتور

 وأنها رمحها اهللا 
وأنهـا كانـت تتمتـع بحالـة .. كانت تدخل للمستشفي لعمل التحاليل واألشعات وتلقي العـالج 

 .عامة جيدة وفي كامل قواها العقلية 

 وكانت حالتها 

 حيـث عانـت مـن هبـوط حـاد بالـدورة -/-/-ى يـوم مستقرة حت

الدمويـــة وأراد اهللا عـــز وجــــل أن تتـــوفي علـــي أـثـــر هبـــوط بالجـهـــاز 

 .التنفسي 
 ومن هذا التقرير يتضح اآلتي 

 ـلــم يكـــن مـــرض مـــوت ـبــدليل خروجهـــا إلجـــراء التحالـيــل واألشـــعات ..../  أن مـــرض المرحومـــة -١
.. ـنـت مســتقرة أي أنهــا كــان يرجــى شــفائها وتلـقـي العــالج وبجلـيـل قطعــي فـنـي ـبـأن حالتهــا كا

 وذلك بعكس وصف مرض الموت بأنه يقعد صاحبه عـن قضـاء حوائجـه وأنـه ال –بإذن اهللا 
 .يرجى شفائه 

ٕوانمـــا كـــان ) ورم ـفــي الغـــدد الليمفاوـيــة (..../  أن ســـبب الوـفــاة ـلــم يكـــن ســـببه مـــرض المرحومـــة -٢
 .جهاز التنفسي بسبب نزيف نتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية وال
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 وهو األمر الذي يدحض 
 كـــان مـــرض مـــوت وأنهـــا توفيـــت بســـببه ..../ مـــزاعم المســـتأنف  مـــن أن مـــرض المرحومـــة 

 .وذلك علي خالف الحقيقة والمستندات والدليل الفني الطبي القاطع من طبيبها المعالج 

 املستند الرابع 

 :والIذي أفIاد صIراحة بIأن ) ميIةأحد البنوك الحكو (خطاب صادر عن بنك التعمير وا*سكان

ــاريخ  ــدمت الســـيدة -/-/-بـت ــب ) شخصـــيا( ذـكــي ..../  تـق بطـل

المســتأنف ضــدها (..../ للتنــازل عــن نصــيبها لوالــدتها الســيدة 

 ) .األولي
 وأنها قامت بالتوقيع علي طلب التنازل بشخصها 

 :وهذا الخطاب يقطع بعدة حقائق ظاهرة الوضوح وهي كالتالي 

  : احلقيقة األويل

 ولـم يعجزهـا مرضـها عـن النـزول كانت تخرج لقضـاء حوائجهـا بنفسـها ..../ أن المرحومة 
 .وهو ما ينفي عنه وبحق وصف مرض الموت .. لتحقيق ذلك 

 :احلقيقة الثانية 

  علي نقـل كافـة أمالكهـا إلـي والـدتها بإرادتهـا الحـرة..../ ثبوت رضاء وموافقة المرحومة 
بمعرفــة المســـتأنف  ضـــدها األولــي باســـتخدام الوكاـلــة كانــت بعـلــم وموافـقــة وأن كافــة العـقــود المبرـمــة 

ٕوأن التـنـازل بشخصــها ـفـي البـنـك كــان لضــرورة ذـلـك كتعليمــات البـنـك واال  .. ..../ ٕوارادة المرحوـمـة 
 .كانت المستأنف ضدها األولي أتمته بالوكالة

  :احلقيقة الثالثة 

ـت جيــدة ومســتق .. ..../ أن حالــة المرحومــة  ـم يكــن يظهــر عليهــا ثمــة عالمــات كاـن رة وـل

ٕواال كان موظفي البنك قد امتنعوا عن إتمام إجـراءات التنـازل وهـو مـا لـم يحـدث .. إعياء أو مرض 
 –بـمـا يؤـكـد أنـهـا كاـنـت بصــحة جـيـدة حســبما أـفـاد التقرـيـر الطـبـي الصــادر عــن مستشــفي الشــروق .. 

 . وكانت في تحسن مستمر  الذي قطع بأن حالتها كانت تستجيب للعالج–الموضح سلفا 
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  :احلقيقة الرابعة 

 بمــا ينفــي عنــه وصــف الهبــة التــي يحــاول المســتأنف أن هــذا التنــازل قــد تــم بمقابــل نقــدي
فهو تصرف صحيح ونافـذ ال محالـة ذلـك أنـه هبـه .. وعلي الفرض الجدلي بأنه هبه .. إلصاقها به 

.. ا بأنهـا بهـذا الوصـف ليسـت معفـاة مستترة في تنازل معفـاة مـن شـرط الرسـمية وعلـي الفـرض أيضـ
ـفـإن شــرط الرســمية ـقـد تحـقـق ذـلـك أن التـنـازل ـقـد ـتـم ـفـي بـنـك حكــومي وموظـفـوه مــوظفين عمــوم وأي 

ومـن ثـم فقـد انعقـدت شـروط الصـحة مجتمعـة فـي .. ورقة تحـرر أمـامهم وبـإقرارهم هـي ورقـة رسـمية 
 .هذا التصرف سواء وصف بأنه تنازل بمقابل أو أنه هبه 

 ومن ثم 
يتضــح تهــازل جمــاع مــا يســتند إليــه المســتأنف فــي دعــواه المبتــدأة التــي جــاءت فــي مجملهــا 

 .علي غير سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون 

 املستند اخلامس 

 صــادر عــن بـنـك التعمـيـر واإلســكان خــاص بـفـيال الـتـي تنازـلـت -/-/-كـشـف حـسـاب ـمـؤرخ  
 ...../  إلي والدتها السيدة..../مةعن نصيبها فيها بتنازل شخصي من المرحو

 ومن خالل هذا الكشف تتضح احلقائق اآلتية 

  :احلقيقة األويل 

/ أن القائمـــة بســـداد كامـــل ثمـــن هـــذه الفـــيال ســـواء قبـــل التنـــازل أو بعـــده هـــي الســـيدة

وهـــو مـــا يؤكـــد أنهـــا هـــي الـتــي تـتــولي إدارة شـــئونها وشـــئون أنجالهـــا ) المســـتأنف ضـــدها األوـلــي(....
  ...../ المرحومة ومنهم 

 :احلقيقة الثانية 

 شخصـيا عـن نصـيبها فـي هـذه الفـيال لصـالح ..../ أنه حـال حصـول التنـازل مـن المرحومـة 
 ..../ وقد قامـت السـيدة .. لم تكن هذه الفيال خالصة الثمن بل مستحق عليها أقساط .. والدتها 

تنـازل لـم يكـن علـي سـبيل الهبـة بـل وهو ما يقطع بأن هـذا ال .. سدادها) المستأنف  ضدها األولي(
 .تم بمقابل نقدي 

 ومن ثم 
يتضــح زور وبهتــان مــزاعم المســتأنف التــي ســطرها دعــواه الماثلــة بمــا جعلهــا بالفعــل جــديرة 

 .بالرفض 
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 املستند السادس 

 لصـالح ..../ الصـادر مـن المرحومـة توثيق األهرام النموذجي.... أ لسنة ....التوكيل رقم  
 ...../ دة والدتها السي

 وتتجلي احلقائق اآلتية مبجرد استقراء هذا التوكيل 

  :احلقيقة األويل 

 بمجـــرد بلوغهـــا ســـن الرشـــد مباشـــرة فهـــي مـــن ..../ أن هـــذا التوكيـــل محـــرر مـــن المرحومـــة 
 آنـــذاك وأحـــد ..../  أي كـــان عمـــر المرحومـــة -/-/- وهـــذا التوكيـــل محـــرر بتـــاريخ -/-/-مواليـــد 

  فـي والـدتها..../ وهو أمر يؤكد مدي الثقة الكاملة من المرحومـة  .. وعشرون عاما وشهر واحد
وأن األخيرة هي التـي كانـت وبحـق تتـولي كافـة شـئون نجليهـا ومنهمـا ) المستأنف ضدها األولـي(

  ...../ المرحومة 

  :احلقيقة الثانية 

افـة أعمـال ك) المسـتأنف ضـدها األولـي(أن هذه الوكالة هي وكالة رسمية عامة تبيح للوكيـل 
اإلدارة والتصـرف والتعاـمـل مـع الجـهـات الحكوميـة وغـيـر الحكوميـة والبـنـوك والمـرور ومكاـتـب الشــهر 

يؤكـد وهـذه الوكالـة بـذلك الوصـف والـوارد بصـلبها  .. ونقـل الملكيـة للـنفس أو للغيـرالعقاري والبيع 

وأن األخيـرة .. األولـي المستأنف ضدها  ووالدتها ..../مدي الثقة وقوة العالقة فيما بين المرحومة
 .هي التي كانت تقوم علي شئون أنجالها 

  :احلقيقة الثالثة 

هـــي .. أن كاـفــة التصـــرفات الـتــي أبرمتهـــا المســـتأنف ضـــدها األوـلــي باســـتخدام هـــذه الوكاـلــة 
فإن هذا التوكيل قـد تضـمن  .. ولم تتجاوزها مثقال ذرهتصرفات صحيحة ونافذة وفي حدود الوكالة 

وهـو عـين مـا .. في البيع والشراء سـواء لنفسـها أو للغيـر  إلي والـدتها ..../ حومة إجازة من المر

 . وهو األمر الذي يقطع بصحة هذه التصرفات .. التزمت به المستأنف ضدها األولي ولم تتجاوزه

 ومن ثم 
يتضـــح عـــدم صـــحة مـــا ســـطره المســـتأنف فـــي صـــحيفة دعـــواه وال يـــزال يـــردده فـــي صـــحيفة 

 .وذلك علي غير سند من الواقع والقانون االستئناف الراهن 

 املستند السابع 

 : المحرر فيما بين -/-/-عقد القسمة المؤرخ  
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 ....../ وصية علي نجلها ) آنذاك(عن نفسها وبصفتها ..../ السيدة : أوال 
 ...../ المرحومة : ثانيا 

 والذي مت االتفاق والرتاضي من خالله علي 
وـبــاقي العـقــار يقســـم عـلــي ) اـلــثمن شـــرعا ( ..../ـيــث يحـــق للســـيدةبح.. إعـــادة تقســـيم العـقــار 

وذـلـــك كـلـــه وـفـــق صــــحيح الشــــريعة .. لـلـــذكر مـثـــل حــــظ األنثـيـــين .. .../  وشــــقيقها ..../المرحوـمـــة 
 .الخ ........ اإلسالمية 

 واجلدير بالذكر أن هذا العقد

�!!-�אS�`�3"4.!!5$!!��א+!!&)�:�89!!��7�(��!!L��&!!8....�<=!!5+��....ل�!!Ã�'!!�	�'"&!!��
�������������J�H)/.+8'�א���'�(��=L��<�א@�?<��Vא�Jא$?א)�7وא�0����Oא+��f)KN��;�د�(א�1א��+

�.��Oא+.&א)'�

 وقد ثبت حبكم نهائي بات 
صــحة عقــد القســمة وزور وبهـتـان مــزاعم المســتأنف التــي ســطرها فــي تـلـك الــدعوى وكــذا فــي 

 .الدعوى الماثلة 

 وهو األمر الذي يؤكد
 وواـلـدتها وشــقيقها ورضــاهم جميعــا ..../ ة فيمــا ـبـين المرحومــة صــحة كاـفـة التصــرفات اـلـدائر

 .واتفاقهم علي إبرامها وهو ما يدحض كافة مزاعم المستأنف وأباطيله 

 املستند الثامن  

المتحـدة  .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة...  لسـنة ....صورة من أصل صحيفة الـدعوى رقـم  
فهـــي مقامـــه مـــن ذات المســـتأنف .. دون تغيـيــر ـفــي الخصـــوم مـــع اـلــدعوى الماثـلــة وـبــذات صـــفاتهم 

  .وطلب في ختامها الحكم.. الحالي ضد ذات المستأنف  عليهم 

- ������;�a9b$א�<E5�+ن�)�&�א�K��−/−/−������'!+א0و��f&!2��3"4.!5$א�F!���E�H�9)��א
و)&م�א�).&אد��!-��و�א�m.6!�ج��!-�;����������..��)��א+�L�����9..../�وא+D�"'�و�EYL��א$(��6>����

k��-.YS���9א�#�����h+ذ�'�(��X�G����.�
 ومن خالل هذه الصحيفة يتضح ما يلي من حقائق 
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 : احلقيقة األويل 

أن الــدعوى أنفــة الــذكر قــد اتحــدت مــع الــدعوى الماثلــة فــي الخصــوم وفــي بعــض الموضــوع 
 .هو ذات العقار محل المنازعة الماثلة علي العقار حيث أنصبت الدعوى المذكورة 

  :احلقيقة الثانية 

 علـي خـالف –أن المستأنف في الدعويين قد استهلهما بـذات المـزاعم واألباطيـل التـي ترمـي 
وهــو أـمـر ثبـت عــدم صــحته ـبـالحكم ..  كـان مرضــها ـمـرض مـوت ..../ إـلـي أن المرحوـمـة–الحقيقـة 

 .الصادر في الدعوى أنفة الذكر 

  :احلقيقة الثالثة 

 أنهمــا –بــدليل  –تــا فــي ذات التوقيــت أن الــدعوى طــي هــذه الحافظــة والــدعوى الماثلــة أقيم

إال أن األخـيـرة صــدر حـكـم بعــدم  ..  ـمـدني كـلـي ـشـمال الجـيـزة.... لـسـنة .... ، ....قـيـدتا برقـمـي 
 . اختصاص المحكمة بنظرها وأحيلت إلي المحكمة الحالية وقيدت برقمها االبتدائي الحالي

ة المسـتأنف ومحاولتـه بشـتى إثبات سوء نيـوالمستفاد من إقامة الدعويين في ذات التوقيت 

 بهــا ـبـأن راح يقــيم ضــدها ســيل مــن اـلـدعاوى الســبل النـيـل ـمـن المســتأنف ضــدها األوـلـي واإلضــرار
ال لشـــيء ســـوي ألنهـــا طالـبــت بحضـــانة  .. دونـمــا ســـند ـمــن الواـقــع أو الـقــانونالمدنـيــة والشـــرعية 

الهاـئـل مــن الــدعاوى فــإذا ـبـه يقــيم ضــدها هــذا الكــم ) وهــي األحــق بحضــانته شــرعا وقانوـنـا(صــغيرها 
 .والقضايا دونما سند صحيح من الواقع أو القانون 

 املستند التاسع

 ســالفة الــذكر  مــدني كـلـي شــمال الجـيـزة.... لســنة ....الحـكـم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رـقـم  
وقـد .. والتي أقيمت من المستأنف ضد ذات المستأنف ضدهم في ذات توقيت رفـع الـدعوى الماثلـة 

 :األتي قضي هذا الحكم ب

 حكمت احملكمة 

�(�²Hא+&)�:�و�+?��Rא$5!.4"��3)!��"*5!-�و�/!*.-���$/!��3G9و5T!>�و�L�!Nن����������
�>�����-��LX��Wא=S.�

 والثابت من خالل مدونات هذا احلكم 
 /المرحومةأن موت  تماما عن كافة المزاعم واألباطيل التي يرتلها المستأنف من أنه التفت -١

 .الف الحقيقة والمستندات والقانون  وذلك علي خ  كان مرض موت....



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

388 

 عن زعم المستأنف بالبهتان بـأن عقـد القسـمة محـل هـذا الحكـم أظهرتـه المسـتأنف  أنه التفت -٢
ضدها األولي بعد وفاة نجلتها وذلك رغـم علمـه يقينـا بوجـود هـذا العقـد بـدليل إقامتـه الـدعوى 

 .الماثلة 

 المسـتأنف وزعمـه مـن بطـالن في عدم صحة ما ذهب إليـهفصل هذا الحكم فصال قاطعـا  -٣

 . وقضي برفض دعواه لصحة العقد حقا وحكما وقانونا عقد القسمة

 ومن ثم 
وحيــث أن الثابــت أن هــذا الحكــم تتحــد الــدعوى موضــوعه مــع الــدعوى الماثلــة فــي الخصــوم 

يلقـي بظاللـه وبعض السبب والموضوع األمر الذي يقطع بأن هذا الحكم فيمـا فصـل فيـه مـن وقـائع 

 . وثبت وبحق انعدام سند المستأنف فيما يربوا إليه نزاع الماثلعلي ال

 املستند العاشر 

 المقــام مــن المســـتأنف طعنــا عـلــي  ق.... لـســنة ....الحكــم الصـــادر ـفــي االســتئناف رـقــم 
المشــار إليهــا بالمســتند ( مــدني كلــي شــمال الجيــزة .... لســنة ....الحكــم الصــادر فــي الــدعوى رقــم 

 دالة المحكمة االستئنافية باألتي وقد قضت ع) التاسع 

 حكمت احملكمة 
بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت المســتأنف 

 عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

 ومن خالل هذا احلكم يتضح احلقائق اآلتية 

   :احلقيقة األويل

القاضـــي ..  مـــدني كلـــي شـــمال الجيـــزة ... لســـنة ....عوى رقـــم أن الحكـــم الصـــادر فـــي الـــد
ـقـد صــار نهائـيـا  .. -/-/-ـبـرفض دعــوى المســتأنف الـتـي أقامهــا ـبـزعم بطــالن عـقـد القســمة المــؤرخ 

 .حائزا لحجية األمر المقضي فيه قبل أطرافه فيما فصل فيه من وقائع 

 : احلقيقة الثانية 

لتي رتلهـا فـي الـدعوى المحـتج بحكمهـا وكـذلك فـي ثبوت زور وبهتان كافة مزاعم المستأنف ا
 . الدعوى الماثلة وذلك بموجب حكم نهائي بات حائز قوة األمر المقضي

 املستند احلادي عشر 

  تفيد بعدم حصول طعن بالنقض في الحكم المشار إليه شهادة صادرة من محكمة النقض
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 .سلفا 

 ومن ثم 
ر المقضي فيه وبات عنوانـا للحقيقـة فـي جميـع مـا فقد بات هذا الحكم باتا حائزا لقوة األم

 .تضمنه من وقائع 

 املستند الثاني عشر

/  القـاهرة لصـالح السـيدة–  الصادر من حي شرق مدينة نصر.... لسنة ...الترخيص رقم  
 بمـا فـي ذلـك تشـطيب الواجهـات للعقـار مـن –وذلك لتشطيب العقـار ) المستأنف ضدها األولي(....

 .حتى الدور الحادي عشر فوق األرضي الدور األرضي 

 وهذا املستند يؤكد زور وبهتان 
قــرر بــذلك بصــلب  (..../ مــزاعم المســتأنف مــن أن هــذا التــرخيص صــادر باســم المرحومــة 

 ). مدني كلي شمال الجيزة السابق تقديمها لعدالة الهيئة الموقرة.... لسنة ....صحيفة الدعوى رقم 

 ومن ثم يتأكد
 حـتـى ٕـفـي محاوـلـة قـلـب الحـقـائق والـبـاس الباطــل ـثـوب الحــقم ـيـدخر جهــدا أن المســتأنف ـلـ

 .يتوصل لما ليس بحق له ولو كان ذلك باختالق وقائع مكذوبة وواهية ومخالفة للمستندات 

 هذا من ناحية 
يتضح من خالل هذا المسـتند أن المسـتأنف ضـدها األولـي هـي القائمـة .. ومن ناحية أخري 
ها دونما اعتراض وبكل الرضاء والقبول منهما وهو ما يقطـع بصـحة كافـة علي شئونها وشئون أنجال
 .التصرفات محل التداعي 

 املستند الثالث عشر 

 – عــن تـكـاليف إدخــال الكهرـبـاء بالعـقـار مقايـسـة صــادرة ـعـن شــركة توزـيـع كهرـبـاء الـقـاهرة
لمســـتأنف ضـــدها ا(..../ والـتــي تجـــاوزت قيمتهـــا ربـــع ملـيــون جنـيــه قامـــت بســـدادها بالكامـــل الســـيدة 

 ).األولي 

 وهو األمر الذي يؤكد 
وأنهـا   .. ..../أن المستأنف ضدها األولي هي القائمة علي شئون أنجالها ومنهما المرحومة

 .كانت تقوم بسداد كافة التزاماتها والتزاماتهما من مالها الخاص 
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 املستند الرابع عشر

لفـة التـي تمـت بالعقـار والمقامـة  عـن المخاشهادة تسوية صادرة من حي شرق مدينة نصـر
وقـد قامـت .. نصف مليون جنيه قبل صدور األمر العسكري وقد قدرت هذه التسوية بما يقرب مـن 

المرحومـة (المستأنف ضدها األولي بسدادها بالكامل من مالهـا الخـاص دون تجميـل أي مـن نجليهـا 
 . ثمة مبالغ في هذا الشأن....)/  نبيل  وشقيقها ..../ 

 ا يوضح وهو م
أن المستأنف ضدها األولي هي القائمة علي شئون أنجالها وتقوم بسداد التزاماتهم مـن مالهـا 

  .الخاص

 املستند اخلامس عشر

  الـذي كـان يفـوق ..../  تفيـد بـأن رصـيد المرحومـة )م.م.ش(إفادة صـادرة عـن بنـك عـودة  
 .كالتالي وقت الوفاة الثالثمائة ألف جنيه قد تم توزيعه 

خمســـــون أـلــــف وســـــتمائة ســـــبعة وثمـــــانون جنـيــــه ( جنـيــــه ٥٠٦٨٧ر٧٧مبـلــــغ  ..../ تها واـلــــد -
 ) .جنيه٧٧/١٠٠و

 ٦٥/١٠٠سـتة وسـبعون ألـف وواحـد وثالثـون جنيـة ( جنيه ٧٦٠٣١ر٦٥ مبلغ ..../ زوجها  -
 ).جنيه

مائـه وثمانيـة وسـبعون ألـف ( جنيـه١٧٨٦٠٧ر٦٤مبلـغ ) بوالية والـده (...../ نجلها القاصر  -
 )جنيه ٥٣/١٠٠ جنيه ووستمائة وسبعة

 وهذه اإلفادة تؤكد 
 ..../ مسـلم إلـي المرحومـةبأن كافة البيوع والتصرفات محل التداعي كانت بمقابل مادي 

حال حياتها وهذه المبالغ التي كانت تنفق منهـا علـي عالجهـا وعلـي شـئونها الخاصـة ومـا تبقـي منـه 
بـالغ هــو أثـمـان األعيـان محــل الـتـداعي أن ومـمـا يؤـكـد أن مصـدر هــذه الم.. المبـالغ الســابق توزيعهـا 

 . مصدر رزق فلم تكن تعمل أو تكسب ..../ ليس للمرحومة 

 املستند السادس عشر

  .-/-/-لدي بنك عودة في الحساب رقم  ..../ حركة حساب المرحومة  

 والثابت من هذه احلركة

���X�;��<HאL��¤G9��(<�+B..../��ن�=f����·���U+ود)56�;�R��Wא$(��6>�
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 مبا يؤكد وحبق 
 بمـا يـدحض مـزاعم ..../ أن كافة هذه التصرفات تمت بمقابـل مـادي ومسـلم إلـي المرحومـة 

 .المستأنف  

 املستند السابع عشر

الشــــاهدتين  ( ..../ وشــــقيقة الســــيدة ..../نجـلـــة الســــيدة.... / إـقـــرار ممهــــور بتوقـيـــع الســــيدة 
  .-/-/-شهود المستأنف في التحقيق الذي أجرته الهيئة الموقرة بتاريخ من ) الثانية والثالثة

 أقرت من خالله بعدة حقائق 

١− ��!!5�t9�O!!ELG�3"4.!!5$9س�2!!���-�)�!!'�....�ن�א��7و�!!��#!!��7!!Y=B!!N�O!!��JאV!!�
��YSوزو��Y.���Cو��YX&+د(وא�Yz+ل�+-�)�א�D.א���RIH9��Y"������YLول���و�"-�6.�

٢− ��)	V+א�'*+�Nن���8אل���<����7Yو��X/�د�Zא���(�>�. 

�و�(��.Y!��و�O!�8وH�YX!��������..../��ن�	�H>�א+./(H��O��Jא+.&א)'�	�"�7�L��Rא$(��6!>�������� −٣
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 ومن ثم 
يتأكد وبحق أن هؤالء العمال المقهـورين المغلـوبين علـي أمـرهم قـد أدلـوا بمـا قـرروه مـن أقـوال 

.. خوفا من بطش المستأنف بهم فضال عـن رغبـتهم فـي االنتقـام مـن المسـتأنف ضـدها لطردهـا لهـم 
..  التعويل عليها لعـدم صـحتها وهو األمر الذي يؤكد أن أقوالهم كانت بالفعل جديرة باالطراح وعدم

 .وهو ما فعله الحكم المستأنف لعدم اطمئنانه إليها 

 املستند الثامن عشر

 أقر من خاللهـا محرريهـا بـأن الشـاهدين المقـدمين عدد أربعة إقرارات موثقة بالشهر العقاري 
 :من المستأنف كشهود إثبات وهما 

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

 .ها األولي وأنها قامت بطردهما فقاما بالشهادة ضدها كانا يعمالن طرف المستأنف ضد
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 وهو ما يؤكد 
ويؤكـد أيضـا عـدم ) ١٧(في اإلقرار المذكور في المستند رقم ..... / صحة ما قررته السيدة 

صحة ما جاء بـأقوال شـهود المسـتأنف لكونهـا خالفـت الحقيقـة وجـاءت انتقامـا مـن المسـتأنف ضـدها 
 أنها أقوال مجاملة للمستأنف وهو ما كان له أبلغ األثر فـي االلتفـات األولي لطردها لهما فضال عن

 .عنها تماما

 املستند التاسع عشر

 أقـــر مـــن خاللهـــا المحـــررين لهـــا بـــأن حالـــة عـــدد أربعـــة إقـــرارات موثقـــة بالشـــهر العقـــاري
 . كانت جيدة وأنهم لم يروا منها ثمة تصرف غير طبيعي حتى وفاتها ..../ المرحومة

 اإلقرارات يتضح إنها ومن هذه 
 كان يوصـف بأنـه مـرض مـوت ..../ تدحض وتهدر مزاعم المستأنف بأن مرض المرحومة 

وهو أمر تبين عـدم صـحته ومخالفتـه للحقيقـة والواقـع لمـا تأكـد مـن خروجهـا لقضـاء حوائجهـا وأن .. 
اـلـذي مرضــها كــان يرجــى شــفائه وكاـنـت حالتهــا الصــحية تتحســن مــع العــالج وذـلـك كـلـه عـلـي النحــو 

 .وهو ما كان له أبلغ األثر في ظهورها بحالة جيدة صحيا ونفسيا .. جزم به طبيبها المعالج 

 املستند العشرون

  طــرف ..../  تفـيـد ـبـأن رصــيد المرحومــةإـفـادة صــادرة عــن بـنـك أـتـش إس ـبـي ســي مصــر
 .تم إغالق الحساب .. ومن ثم .. البنك قد تم توزيعه علي ورثتها الشرعيين 

 ادة تؤكد  وهذه اإلف
 ..../ تمـت بمقابـل مـادي تـم تسـليمه للمرحومـة أن كافة البيوع والتصرفات محـل التـداعي 

 وكان يوضع حساباتها لدي البنوك المختلفة لإلنفـاق منهـا علـي شـئونها الخاصـة وعلـي عالجهـا
فإذا كـان ذلـك صـحيحا .. وهو ما يدحض مزاعم المستأنف من أن هذه التصرفات تمت دون مقابل 

الســيما وأنهــا لــم تكــن تعمــل ولــيس لهــا مصــدر ..  بهــذه األمــوال ..../ ن أيــن جــاءت المرحومــة فمــ
 .رزق سوي أمالكها محل التداعي 

 املستند احلادي والعشرون 

 والذي يثبـت سـفرها إلـي المملكـة  ..../ صورة ضوئية من جواز السفر الخاص بالمرحومة  
 فتــرة مرضــها وهــو األمــر الــذي يتأكــد معــه انهيــار مــزاعم العربيــة الســعودية ألداء العمــرة وذلــك أبــان

إذا لـو كـان كـذلك لمـا خرجـت لقضـاء .. المستأنف وقوله المرسل من أن مرضـها كـان مـرض مـوت 
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األمـر الـذي .. حوائجها أما وأن خرجت وسـافرت إلـي األراضـي الحجازيـة ألداء كافـة شـعائر العمـرة 
زعم المســـتأنف زورا وبهتانــا وبالمخالفــة للواـقــع يؤكــد وبحــق أن مرضــها ـلــم يكــن مــرض ـمــوت كمــا يــ

 لــم يكــن بمــرض مــوت ..../ والمســتندات الرســمية والتــي جــاءت مجمعــه علــي أن مــرض المرحومــة
 وهـو أمـر أكدتـه وتعيش حيـاة طبيعيـة جـداوأنها كانت تخرج لقضاء حوائجها داخل البالد وخارجهـا 

 جدا وال يظهر عليها ثمة عالمات لمـرض ال العديد من الشواهد التي قطعت بأن حالتها كانت جيدة
 بأن حالتها كانت تستجيب للعـالج وتتحسـن بشـكل ملحـوظ وهـو بل أكد طبيبها المعالجيرجى شفاؤه 

 .األمر الذي ينفي ويدحض الزعم بأن مرضها كان مرض موت 

 املستند الثاني والعشرون 

قيــام المســتأنف ضــدها تفيــد ) مــانور هــاوس (إيصــاالت صــادرة عــن مدرســة أكتــوبر للغــات
مـــن مالهـــا الخـــاص ) ..../ نجـــل المرحومـــة  (...../ عـلــي حفـيــدها  حـتــى اآلن باإلنـفــاق –األوـلــي 

وتـقـــوم باإلنـفـــاق عـلـــي تعليمــــه ـفـــي أرـقـــي المــــدارس رغــــم أـنـــه مــــن المفـتـــرض أـنـــه مســــئول مــــن واـلـــده 
دها األوـلـي اـلـذي يجــب علـيـه اإلنفــاق عـلـي نجـلـه إال أـنـه ال يفعــل محمــال المســتأنف ضــ) المســتأنف(

 .هذا العبء الذي تقوم به راضية 

 املستند الثالث والعشرون

   .....من المرحومة عقد البيع الذي قامت بموجبه المستأنف ضدها األولى بشراء الفيال 

 املستند الرابع والعشرون 

 شيك صادر عن المستأنف  ضـدها األولـي لصـالح شـركة اإلسـكندرية لالسـتثمار ١٣عدد  

وثابت من خالل هذه الشيكات المذكورة أن المستأنف  ) المالكة األصلية للفيال سالفة الذكر( العقاري
ضدها األولي هي التي قامت بسداد كامل أقسـاط الفـيال المشـار إليهـا سـلفا فجميـع الشـيكات صـادرة 

مليون وسـتمائة ( جنيه١٦٢٥٠٠٠عن المستأنف ضدها األولي ومن حسابها الخاص بإجمالي مبلغ 
 ) .سة وعشرون ألف جنيهوخم

 األمر الذي يؤكد 
أن المستأنف ضدها األولي هي القائمة بسداد كامل ثمـن الفـيال المشـار إليهـا سـلفا بمـا يؤكـد 

 .ملكيتها لها دون شريك أو منازع 

 ملا كان ذلك 
 ومن جملة هذه المستندات يتضح وبجالء أن الحكم المستأنف إذ قضي برفض الدعوى  
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يكون قد صـادف صـحيح الواقـع وصـريح القـانون وقـائم علـي سـندات ومسـتندات قاطعـة المبتدأة فإنه 
وهـو .. الداللة علي عدم أحقية المسـتأنف فيمـا كـان يربـوا إليـه دونمـا أي سـند مـن الواقـع أو القـانون 

 .األمر الذي يجعل هذا الحكم جديرا بالتأييد ورفض االستئناف الراهن 

 احملور السابع 

 علي األسباب التي ساقها املستأنف طعنا علي الرد والتعقيب

احلكم االبتدائي وبيـان أن هـذه األسـباب ال تنـال مـن احلكـم 

وذلك ملواكبته لصحيح الواقع وصريح القـانون وهـو مـا جيعـل 

 .االستئناف املاثل خليقا بالرفض 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 السبب األول 

قع والثابـت بـاألوراق متجـاهال حجيـة أن املستأنف ال يزال يتمسك مبخالفة الوا

حـال وفاتهـا إيل  .. ..../ وذلـك بزعمـه أن املرحومـة .. األحكام فيما فصلت فيه 

 حصة مرياثيه يف النصف األخرورمحة اهللا تعايل كانت متلك نصف العقار 
 :إلي أن تسلسل ملكية حسبما أسفرت عنها األوراق كالتالي .. أشرنا سلفا  
عــن نفســه وبصــفته وـلـي طبيعــي  .. ..../ المرحــوم .. اع أرض هــذا العـقـار فـقـد ابـتـ.. بداـيـة  �

 -.....( وكـــان ذـلــك قبـــل أن يـــزرق بنحلـــه الثـــاني )كـــل بحـــق النصـــف( ..../ عـلــي نجلتـــه 
 ) .المستأنف ضده الثاني

.. قبـل أن يقـوم بتصـحيح هـذا الوضـع ..  إلـي رحمـة اهللا تعـالي ..../ وحيث تـوفي المرحـوم  �
 .ريعة اإلسالمية علي ميراثه وتطبيق صحيح الش

بـأن والـدها كـان يرغـب فـي تعـديل ملكيـة ذلـك العقـار وفـق  .. ..../ ولعلـم المرحومـة .. هذا  �
فما كان منها إال أنهـا بمجـرد بلوغهـا سـن .. صحيح قواعد الشريعة اإلسالمية في الميراث 

المســتأنف (يقها  فيمــا بينهــا وبــين والــدتها وشــق-/-/-حــررت عقــد القســمة المــؤرخ  .. الرشــد
 ) .ضدهما األولي والثاني

 وأعادت من خالل هذا العقد 
بحيــث باـتــت  .. توزيــع الملكيــة الشــائعة ـفــي ذلــك العقــار وفــق قواـعــد الميــراث الشــرعية

علــي أن تكــون بــاقي ..  العقــار ٨/١تمتلــك حصــة قــدرها ) زوجــة المالــك(المســتأنف ضــدها األولــي 
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 فـي ..../ومن ثم باتت ملكيـة المرحومـة) .. لذكر مثل األنثيينل( وشقيقها ..../ الملكية للمرحومة 

 .ذلك العقار أقل من الثلث 

  ..../ وعقب وفاة املرحومة .. هذا 
 مدني شمال الجيزة طعنا علي عقد القسـمة المـؤرخ ... لسنة ....أقام المستأنف الدعوى رقم  

 ذلــك لــذات مزاعمــه الــواردة بهــذا مســتندا فــي.. ببطالنــه ) بــال ســند(وأدعــي ..  آنــف الــذكر -/-/-
 .النزاع 

 والنعدام سند املستأنف فيما يدعيه .. وهذا 

 فقد قضي برفض دعواه املذكورة 

 ق... لسنة ....وقد تأييد هذا احلكم باالستئناف رقم 
فقــد حــاز الحكــم المشــار إليــه حجيــة وقــوة الشــيء المقضــي بــه فــي التأكيــد علــي .. ومــن ثــم 

 .مة آنف الذكر صحة وشرعية عقد القس

 وهو ما يستوجب 
إطــراح مــا يزعمــه المســتأنف بالمخالـفـة ـلـألوراق وحجـيـة األحكــام مــن وـقـائع منبـتـة الصــلة عــن  

 ..../ وذلـك بإصـراره علـي الـزعم بـأن مـن ضـمن أعيـان تركـه المرحومـة .. الحقيقة والواقع والقانون 
وذـلــك عـلــي خـــالف الواـقــع . .نصـــف العـقــار المـــذكور ســـلفا وحصـــة ميراثـيــه ـفــي النصـــف األخـــر .. 

 .والحكم النهائي البات سالف الذكر 

 السبب الثاني 

رغم خمالفة ذلك للشـرع والواقـع والقـانون بـأن مـرض .. إصرار املستأنف أيضا 

 مبا يبطل التصرفات حمل التداعي " مرض املوت "  كان ..../املرحومة

 وهذا النعي مردود عليه باآلتي 
وذـلـك لثـبـوت خروجـهـا  .. ..../ ت ال ينطـبـق عـلـي مــرض المرحومــة  أن وصــف مــرض المــو:أوال 

مـرور بتوجههـا إلـي .. ٕبدءا من ذهابها لتلقي العالج واجراء الفحوصـات  .. لقضاء حوائجها
وصــوال إلــي ســفرها إلــي األراضــي الحجازيــة ألداء .. البنــوك التخــاذ إجــراءات قانونيــة بهــا 

وذلـك كلـه ) .. للتصـييف(ي إحـدى السـواحل  بل وقـد سـافرت إلـ– ليس هذا فحسب - العمرة
  ..../ ممـا يؤكـد انهيـار وصـف مـرض المـوت عـن المرحومـة .. قبـل وفاتهـا ببرهـة بسـيطة 

 .بما يجعل أباطيل المستأنف في هذا الخصوص جديرة باإلطراح .. 
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أن .. علي ذلك المرض الـذي يصـاب بـه ..  أن من أهم شروط انعقاد وصف مرض الموت :ثانيا 

ذـلـك أن  .. ..../ وـهـو ـمـا ـلـم يحـدث ـمـع المرحوـمـة ..  هــذا المـرض بوـفـاة المـريض يينتهـ
الموصـوف (يختلـف عـن مرضـها .. تعزي إلي سبب أخـر تمامـا وفاتها إلي رحمة اهللا تعالي 

 ) .بهتانا بأنه مرض موت

فإن الثابت أن معظـم التصـرفات والعقـود المطعـون عليهـا تمـت  :ثالثا 

ي بصـــــــــفتها وكيلـــــــــة عـــــــــن مـــــــــن المســـــــــتأنف ضـــــــــدها األولـــــــــ

 الفـــــرض علـــــي – فعلـــــي الفـــــرض الجـــــدلي - ..../المرحومـــــة

 كـان يوصـف بأنـه ..../ خالف الحقيقة أن مرض المرحومـة 

فــإن ذـلـك ال ـيـؤثر عـلـي صــحة التصــرفات إذ .. مــرض مــوت 

 .أنها لم تصدر عنها مباشرة 
 ومن ثم 

 طائـــل وال  كـــان مـــرض مـــوت ال..../ يتضـــح أن تشـــدق المســـتأنف بـــأن مـــرض المرحومـــة  
وهــو مــا يجــدر معــه طــرح مـنـاحي .. جــدوى مـنـه وال ـتـأثير ـلـه عـلـي صــحة التصــرفات محــل الـتـداعي 

 .المستأنف علي الحكم المستـأنف في هذا الخصوص 

 السبب الثالث

.. ومن ثم .. ال تثريب علي حمكمة املوضوع إن هي طرحت دفاع ظاهر البطالن 

دم تصـديه إيل الطلبـات الـواردة ينهار نعي املستأنف علـي احلكـم الطعـني عـ

ذلك أن ما ورد بتلك الصحيفة ال ينال مـن صـحة .. بصحيفة إدخال خصوم جدد 

 .احلكم فيما انتهي إليه 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
 . ال يعيب الحكم عدم الرد عليه –الدفاع القانوني الظاهر البطالن  

 )ق٤٧ لسنة ١١١١ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٨٣نقض (
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 كما قضي بأن 
النعي علي الحكم بخطأ مادي لم يتطرق إلي األساس الـذي أقـام عليـه الحكـم قضـاءه ، نعـي  

 .غير منتج 

 وكذا قضي بأن 
ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكـمـة أـنـه ال يعـيـب الحـكـم المطـعـون فـيـه عــدم رده عـلـي دـفـاع  

 .ظاهر البطالن 
 )ق٤٩ لسنة ٢٩٠ طعن رقم ٢/١٢/١٩٨٢نقض (

 ذلك ملا كان 
أقامهــــا بــــزعم أن التصـــــرفات .. وكــــان الثابــــت أن المســــتأنف حينمــــا أقــــام الــــدعوى المبتــــدأة  

وهــذا يؤكــد عــدم ..  بمــا أســماه بمــرض المــوت ..../ المطعــون عليهــا تمــت حــال إصــابة المرحومــة 
فلم ينازع في صحة التوقيعـات  –منازعة المستأنف في صحة تلك التصرفات فيما عدا ذلك السبب 

 .علي أي تصرف إن وجد ..  ..../ ة عن المرحومة الصادر

 ومن ثم 

 عـلــي أي تصـــرف ..../ فهـــو مقـــر بصـــحة توقيـــع المرحومـــة  

 .يحمل توقيعها إال أنه يزعم صدوره عنها حال مرض الموت 
 ثم يعود ويناقض نفسه 

 عــــن نصــــيبها فــــي إحــــدى ..../ يـقـــوم بإدخــــال أحــــد البـنـــوك ليقــــدم مســــتند تـنـــازل المرحومــــة 
فــي الوـقــت  .. بــزعم الطعــن علـيــه بــالتزوير) المســتأنف ضـــدها األولــي(ت الصــالح والــدتها الوحــدا

 .السابق إقراره بصحة التوقيع علي ذلك التنازل 

 أضف إيل ذلك 
ولــم .. قــد تقــدم بصــورة طبــق األصــل مــن ذلــك التنــازل .. أنــف الــذكر .. أن البنــك المــدخل  

ي يقطـــع ـبــأن دفاعـــه وطلباتـــه الـــواردة بصـــحيفة األمـــر الـــذ.. يطعـــن عليهـــا المســـتأنف بثمـــة مطعـــن 
مما يكـون لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي إطراحهـا وعـدم التعويـل .. اإلدخال ظاهرة البطالن 

 .عليها في قضائها 
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 ليس هذا فحسب 

بل أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن إطراح حمكمة املوضوع لدفاع أو دفـع  

 فض له ، فال عيب فإن ذلك يعد مبثابة ر
حيــث أنــه مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة الــنقض أن لمحكمــة الموضــوع ســلطة مطلقــة ـفــي 
ٕاألخــذ بمــا تطمــئن إليــه مــن األدلــة واطــراح مــا عــداه دون حاجــه للــرد اســتقالال علــي مــا لــم تأخــذ بــه 

 خلـص طالما قام حكمها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في األوراق وتـؤدي إلـي النتيجـة التـي
 .إليها 

 )ق٤٦ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ١٣/١/١٩٨١نقض (

 كما قضي بأن 
حسبه بيان الحقيقة التـي اقتنـع . تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع  

 . عدم التزامه بالرد علي حجج الخصوم استقالال –بها 
 )ق٩٤ لسنة ١٩٠٢ طعن رقم ٩/١٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
 أن الحكــم المســتأنف اســتند فــي قضــائه إلــي صــحيح القــانون ومــا أســفرت عنــه وكــان الثابــت 
ذلـــك أن .. ومـــن ثـــم ال يعيبـــه أن هـــو طـــرح مـــزاعم المســـتأنف ولـــم يـــرد عليهـــا اســـتقالال .. األوراق 

فضال عن كون اطراحها لوجـه  .. محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم
األمر الذي يؤكد أن نعي المسـتأنف علـي الحكـم المسـتأنف عـدم رده .. دفاع يعتبر بمثابة رفض له 

نعــي غـيـر ســديد ومــردود بمــا يســتوجب اإلطــراح وعــدم التعوـيـل .. عـلـي دفاعــه ـفـي صــحيفة اإلدخــال 
 .عليه 

 السبب الرابع 

.. القضاء برفض الـدعوى برمتهـا معنـاه رفـض كافـة طلبـات املسـتأنف فيهـا 

ض الطلـب األصـلي يتضـمن الـرد علـي الطلـب السيما وأن تسبيب احلكم برف

ومن ثم فـإن نعـي املسـتأنف علـي احلكـم بقالـه عـدم رده علـي .. االحتياطي 

 .الطلب االحتياطي نعي غري سديد 

 بداية 
 وهي .. فقد انتهت محكمة الحكم المستأنف إلي تقرير حقيقة وضآءة ال مراء فيها وال تأويل  
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صـــدرت عـــن المســـتأنف ضـــدها األولـــي .. عوى الماثلـــة أن التصـــرفات المطعـــون عليهـــا فـــي الـــد

 .مستخدمة في ذلك وكاله رسمية عامة تبيح لها كافة التصرفات للنفس أو للغير 

 ومن ثم فهذه التصرفات وإن تنصرف أثارها إيل األصل 

  ..../ املرحومة 
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 هذا 
وحـيـث اتخــذت محكمــة أول درجــة ممــا تقــدم مــن أســس قانونـيـة ســندا لرفضــها طلبــات إبطــال  

ــــك لثـبــــوت صـــــدور هـــــذه ) ..../ بســـــبب صـــــدورها فـــــي مـــــرض المـــــوت للمرحومـــــة (التصـــــرفات  وذـل
 ..../ وليسـت صـادرة عـن المرحومـة– بصـفتها وكيلـه –من المسـتأنف ضـدها األولـي التصرفات 

 ) .علي فرض صحة وصف مرضها بأنه مرض موت(

 أضف إيل ما تقدم 
بأن هذه التصرفات تستر وصية ومن ثم فهي ال تنفذ إال بمقدار الثلـث .. أن زعم المستأنف  

يـهـا ـبـذات اـلـرد المســطر ـبـالحكم المســتأنف وهــو أن هــذه التصــرفات ـلـم تصــدر عــن فهـو ـمـردود عل.. 
ـفــال يمكـــن الـقــول بأنهـــا تســـتر .. ٕوانمـــا صـــدرت عـــن المســـتأنف ضـــدها األوـلــي  .. ..../ المرحوـمــة 

 .وصية أو شيء من هذا القبيل 

 ومن ثم 
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 لذلك يضحي ظاهرا 
أن النـعـي المـبـدي ـمـن المســتأنف ـفـي هــذا الخصــوص نـعـي غـيـر ســديد متـعـين اإلطــراح وعــدم 

 .التعويل عليه وال ينال من الحكم المستأنف 
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 السبب اخلامس  

مبتـور السـند وخمـالف ) .. املسـتأنف(لقول خبطأ احلكم يف بيان صـفة املـدعي ا 

 ليس مـن شـأنه – بفرض صحته –للقانون وال يؤثر علي صحة احلكم إذ أن ذلك 

 .التجهيل أو التشكيك يف حقيقة اخلصم واتصاله باخلصومة 

 فمن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن 
وم وصــفاتهم لــيس مــن شــأنه التجهيــل أو التشــكيك فــي أنــه إذا كــان الخطــأ فــي أســماء الخصــ 

حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المـرددة فـي الـدعوى فإنـه ال يعتبـر نقصـا أو خطـأ حينمـا قصـدت 
 . من قانون المرافعات وال يترتب عليه بطالن الحكم ١٧٨المادة 

 )ق٤٩ لسنة ١٩٠٢ طعن رقم ٩/١٢/١٩٨٠نقض (
 )ق٤٩ة  لسن١٥٠ طعن رقم ٢٣/١/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
بيــان أســماء الخصــوم وألقــابهم وصــفاتهم فــي ديباجتــه إذ أوجــب المشــرع أن يتضــمن الحكــم  

وـمــوطن ـكــل ـمــنهم ، إنـمــا قصـــد ـبــذلك التعرـيــف أشـــخاص وصـــفات ـمــن تـتــردد بـيــنهم الخصـــومة ـفــي 
ن الحكـم ٕالدعوى التي يصدر فيهـا الحكـم تعريفـا نافيـا للجهالـة مانعـا مـن اللـبس ، واذا كـان الثابـت مـ

المطعــون فيــه أنــه تضــمن أســم المطعــون عليــه ولقبــه ووظيفتــه ومحــل عملــه فــإن فــي ذلــك التعريــف 
الكاف بشخصه المانع مـن كـل جهالـة أو لـبس وبـه يتحقـق غـرض الشـارع مـن وجـوب ذكـر البيانـات 

 .السابقة في الحكم 
 )٢٧ ص ٢٢ سنة ٦/١/١٩٧١نقض (

 ملا كان ذلك 
يتضـح .. ائز القانونية أنفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق جملة المفاهيم والرك 

  أن الدعوى المبتدأة مقامة من المستأنف عن – وبوضوح تام –  في ديباجتهوبجالء أنه قد تضمن
 .عبد الرحمن أحمد إبراهيم الدسوقي / نفسه وبصفته ولي طبيعي علي أبنه القاصر 

 ة فإن يف ذلك التعريف الكايف بأطراف اخلصوم

 تعريفا مانعا من أي جهالة 
.. أما ما يدعيه ويزعمه المستأنف أن منطوق الحكم المستأنف حينما قضي بـرفض الـدعوى  

 ) .المدعي عن نفسه وبصفته(دونما أن يشير إلي أنه ألزم .. بالمصاريف ) المدعي(قضي بإلزام (
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 فإن ذلك يدل علي فهم قاصر للقانون 
وهـــو مــن شـــأنه .. الحكــم إغفــال االـســم نهائـيــا ـفــي ديباـجــة عـلــي فالقــانون يرتــب اـلــبطالن  

أما ما جاء بالحكم المستأنف مـن أنـه .. التشكيك في مدي اتصال الخصم المغفل اسمه بالخصومة 
بصــفته ) المــدعي(بالمصــاريف فهــو يــنم عــن أن محكمــة الموضــوع قصــدت ) المــدعي(قضــي بــإلزام 

و أمـر بـين وواضـح لـيس بحاجـة إلـي تفسـير  وهـ)الشخصية وصفته كولي طبيعي علي حد السـواء(
وهــو األمــر الــذي يقطــع بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن نعــي المســتأنف فــي هــذا الصــدد نعيــا غيــر .. 

 .سديد جديرا باإلطراح 

 السبب السادس  

 أن حمكمـة أول درجـة قـد – والفرض علي خالف احلقيقـة –علي الفرض اجلديل  

 فـإن الطعـن علـي – حسـبما يـزعم –ف أغفلت الفصل يف بعض طلبات املسـتأن

 مـن قـانون ١٩٣احلكم هلذا السبب خيالف القانون والطريق الذي رمسه باملـادة 

 املرافعات 

  تنص علي أن ١٩٣ذلك أن املادة 
الموضــوعية ـجـاز لصــاحب الشــأن أن يعـلـن إذا أغفـلـت المحكمــة الحـكـم ـفـي بعــض الطلـبـات  

 . والحكم فيه خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب

 ففي هذا اخلصوص قضت حمكمة النقض صراحة بأن 

ال يجـــوز الطعـــن فـــي الحكـــم بســـبب إغفالـــه الفصـــل فـــي أحـــد  

ٕالطلـبـات وانمــا يتعــين وفـقـا للمــادة المــذكورة ، الرجــوع إـلـي المحكمــة 
 .التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه 

 )٢٠/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٠طعن رقم (

  قضي بأن كما
إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب قدم إليها ألول مـرة ولـم تعـرض لـه فـي أسـبابها  

فإن ذلك الطلب يبقي معلقا أمامها وعالج هذا اإلغفال يكـون بـالرجوع إلـي نفـس المحكمـة لتـدرك مـا 
 .فاتها الفصل فيه إن كان له وجه ومن ثم ال يصلح سببا للطعن 

 )٦٣٦ ص ١٩وعة أحكام المكتب الفني س  مجم١٥/٣/١٩٦٧نقض (
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 ملا كان ذلك
يتضـــح .. وبتطبيـــق األصـــول والثوابـــت القانونيـــة أنفـــة الـــذكر علـــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين  

ال .. وبجـــالء ـتــام أن كاـفــة المـنــاعي الـتــي ســـطرها المستــــأنف ـبــزعم أن الحكـــم االبـتــدائي قـــد أغفلهـــا 

ٕوانمـا كـان ..  علي فرض صـحة مـزاعم المسـتأنف وذلك .. يجوز إثارتها بطريق االستئناف الماثل

 . من قانون المرافعات ١٩٣عليه اللجوء للطريق الذي رسمه القانون في المادة 

 وحيث أنه مل يفعل 
األمــر الــذي يؤكــد قيــام االســتئناف الماثــل علــي غيــر ســند صــحيح مــن الواقــع والقــانون غيــر  

 .انون مقبولة أسبابه لطرحها بغير الطريق الذي رسمه الق

 هذا من ناحية 

 وعلي اجلانب األخر 

فإن يف طرح املستأنف ألوجـه اإلغفـال املزعومـة يف أسـباب اسـتئنافه 

للحكم املستأنف يتضمن إقرار منه أن حمكمة املوضوع قضـت ضـمنا 

 برفض الطلبات ومن ثم فال خطأ يعيب احلكم يف ذلك 

 من املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تكـون المحكمـة قـد أغفلـت عـن سـهو أو غلـط  مرافعـات ١٩٣ المـادة مناط األخذ بـنص 

أـمـا إذا الفصــل ـفـي طـلـب موضــوعي إغـفـاال كلـيـا يجعــل الطـلـب معلـقـا أمامهــا ـلـم تـقـض فـيـه ضــمنا ، 

ـكـان المســتفاد مــن أســباب الحـكـم أو منطوـقـه أنـهـا قضــت صــراحة أو ضــمنا ـبـرفض الطـلـب ـفـإن 

 .م إن كان قابال له وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحك

 )٢١٩ ص ٢٤ سنة ١٠/٢/١٩٧٣نقض (

 ملا كان ذلك 
 –أن المســتأنف بــإيراده أوجــه اإلغفــال .. وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق االســتئناف الماثــل  

ـم فــإن ذلــك يعــد بمثاـبـة إقــرار مـنـه أن الحكــم المستـــأنف ..  ضــمن أســباب اســتئنافه –الـتـي يزعمهــا  ـل

وبـذلك .. ٕوانمـا قضـي ضـمنا برفضـها النعـدام سـندها ) زعـوم إغفالهـاالم(يغفل الفصل في طلباته 
تطبق القاعدة العامة التي تؤكد بأن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقـة فـي األخـذ بمـا تطمـئن إليـه مـن 
ٕاألدلة واطراح ما عداه دون حاجه للرد استقالال علي ما لـم تأخـذ بـه طالمـا قـام حكمهـا علـي أسـباب 

 .وتؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها .. ت في األوراق سائغة لها أصلها الثاب
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 )ق٤٦ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ١٣/١/١٩٨٣نقض (

 حيث أن حمكمة املوضوع 
غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم متي كان فـي قضـائها مـا يحمـل الـرد الضـمني  

 .اءه عليها عليها ، فال يعيب الحكم إال ما يناله في دعامته األساسية التي أقام قض
 )ق٥١ لسنة ٣٣٣ الطعن رقم ٥/٦/١٩٨٤نقض (

 هذا ومن مجلة ما تقدم 
علـي نحـو .. يضحي ظاهرا مدي التضارب والتناقض الـذي عـاب أسـباب االسـتئناف الماثـل  

 .يسقط بعضها بعضا ويجعل هذا االستئناف قائم علي غير سند جديرا بالرفض 

 السبب السابع  

 املقـدمني مـن املسـتأنف – املعيبـة –ال الشـهود حمكمة أول درجة طرحت أقو 

ومـع ذلـك يعـول عليهـا املسـتأنف يف .. وقضت ضمنا بعدم اطمئنانها إليهـا 

وهو ما يؤكد عدم صحة هذه األسباب وعجزها عـن أن تنـال .. أسباب استئنافه 

 من احلكم املستأنف 
وحيــث أن  .. بالكتابــة إلــي أنــه ال يجــوز إثبــات مــا هــو ثابــت بالكتابــة إال ..أشــرنا ســلفا  

فــإن عليــه  – زعمــا –فــإذا ادعــي المســتأنف صــوريتها .. التصــرفات محــل التــداعي ثابتــة بالكتابــة 

 .إثبات ذلك بالكتابة 

 وحيث عجز املستأنف عن اإلثبات بهذه الطريقة
فـقـــد أفســــحت عداـلـــة محكمــــة أول درجــــة ـلـــه مجــــال اإلثـبـــات بشــــهادة الشــــهود وذـلـــك ـبـــالحكم  

مــن العــاملين لديــه ) ٕرجــل وامرأتــان(وهنــا تقــدم المســتأنف بثالثــة شــهود  .. -/-/- التمهيــدي المــؤرخ
ومــن ثــم فقــد  " ...كــرئيس "  فضــال عــن كــونهم يســكنون فــي ذات المنطقــة التــي يعمــل بهــا "كخــدم"

مضـطرين إلـي .. بهـا " الخدم "  ويستحيل تصور علم –أدلي هؤالء األشخاص بأقوال ممالة عليهم 
القسم القـاطنين " رئيسا لمباحث " وبوصفه " مخدومهم "المستأنف عليهم بوصفه ذلك نظرا لسلطان 

 .في دائرته 

 وليس أدل علي ذلك كله 

��!(L��-!+����!��1!&م��!g>����������..����ذ+�hא�8(א�9א$�&م��!����b!f�:&!6,�אP!&م�������������
�J9א��.(�+��Y��,د�¾+��G)KI�7و�Y��(�>����Y"و�����g.+و9د���84א��7;�א��ع�����
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 هذا
فـقــد جـــاءت تـلــك األـقــوال محـــال للعدـيــد مـــن المطـــاعن .. وفضـــال عـــن ذـلــك اإلـقــرار الصـــريح  

والعيوب التي أوضحتها المستأنف ضـدها األولـي بمـذكرات دفاعهـا المقدمـة لـدي عدالـة محكمـة أول 
 .درجة 

 وإزاء مجاع ما تقدم 
وقضــت مــرة .. ملــة وتفصــيال فلــم تطمــئن محكمــة الدرجــة األولــي لتلــك األقــوال وطرحتهــا ج 

  .-/-/-أخري بإحالة الدعوى للتحقيق وذلك بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ 

 وهذا احلكم األخري 

يؤكد بأن محكمة أول درجـة قـد قضـت ضـمنا بعـدم اطمئنانهـا  

ألقـــوال الشـــهود الســـابق االســـتماع إـلــيهم وأن شـــائبة شـــابت أقـــوالهم 

 . عليها جعلتها خليقة باإلطراح وعدم التعويل
 وحيث مل يستطع املستأنف تقديم مثة شاهد 

 نفاذا للحكم التمهيدي الثاني 
بســبب ـتـركهم العمــل لدـيـه فضــال عــن أـنـه ـتـم .. وـلـم يســتطع تـقـديم ذات شــهوده ســالفي اـلـذكر  

 . المنطقة القاطنين بها ...نقله إلي منطقة أخري فلم يظل رئيس 

 ل درجة وقد مثل املستأنف بوكيل عنه أمام حمكمة أو

 وأثبت عجزة عن تقديم شهود

 ورغم ذلك كله 
إال أن المســـتأنف ـقــد اســـتند ـفــي أســـباب اســـتئنافه الماـثــل عـلــي أـقــوال الشـــهود الســـابق لعداـلــة  

 .محكمة أول درجة أن طرحتها وقضت بعدم االطمئنان إليها 

 األمر الذي يعيب 
لناحيـة الموضـوعة لالسـتدالل أسباب هذا االستئناف إلبتنائها علي أسانيد غيـر صـالحة مـن ا 

وهــو مــا يجعــل هــذا االســتئناف ـقـائم عـلـي .. بهــا أو االســتنباط منهــا مــا يصــلح دـلـيال ـفـي هــذا الـنـزاع 
 .جديرا بالرفض .. غير سند صحيح من الواقع أو القانون 
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 السبب الثامن  

فقد بـات ظـاهرا أن كافـة مـا متسـك بـه املسـتأنف مـن .. وعقب مجاع ما تقدم  

جاءت مرسله وال دليـل عليهـا وقـد عجـز .. لطعن علي حكم أول درجة أسباب ل

ومـن ثـم مل يـأت .. وقد تكفل حكم أول درجة بالرد السائغ عليها .. عن إثباتها 

املستأنف بثمة جديد ينال من احلكم املستأنف مبا جيـدر معـه رفـض اسـتئنافه 

 . املاثل 

 حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أن 
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومـا يقـدم من المقرر أن 

إلـيــه مـــن أدـلــة وبحثهـــا وتـقــديرها والموازـنــة بينهـــا وـتــرجيح مـــا يطمـــئن إلـيــه منهـــا واســـتخالص مـــا ـيــراه 
 وال رقاـبـة لمحكـمـة الـنقض علـيـه ـفـي ذلـك مـتـي أـقـام قضـاءه عـلـي أســباب –متوافقـا ـمـع واـقـع الـدعوى 

الثاـبــت ـفــي األوراق ، وتكيـيــف هـــذا الفهـــم وتطبـيــق القـــانون علـيــه يخضـــع لرقاـبــة ســـائغة لهـــا أصـــلها 
 .محكمة النقض 

 )ق٤٧ لسنة ٦٤٦ الطعن رقم ١٣/١/١٩٨١نقض (
 )ق٥٠ لسنة ٣٥٨ الطعن رقم ٢٤/١/١٩٨١نقض (

 كما قضي بأن 
متي كان الحكم قد التـزم صـحيح القـانون وبنـي علـي أسـباب تحملـه فإنـه ال يـؤثر فـي قضـائه  

 د ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا بع
 .الخصوص ومدي انطباقه أو عدم انطباقه علي الدعوى المطروحة 

 )١٤٦٢ ص ١٧ المكتب الفني سنة ٢٨/٦/١٩٦٦نقض (

 ملا كان ذلك 
 ومـدونات الحكـم  أوراق التـداعيعلـي والثوابت القانونيـة أنفـة الـذكر وبتطبيق جملة األصول 

يتضـــح أن ذـلــك الحـكــم ـقــد واـكــب صـــحيح الـقــانون .. المســتأنف الصـــادر مــن محكـمــة أول درجــة 

  .والواقع والمستندات

 وقد تضمن ردا علي مجاع 

�?א)�7א5$.!4"�3א$K(و6>��=-���!�م��EB!>��ول�دS9!>�وא+!����G!?אل�א5$!.4"��������3
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 ومن ثم 
األمـر الـذي ..  يمكنه أن ينال مـن الحكـم المسـتأنف فلم يأت المستأنف بأي دليل أو مستند

  .الحكم المستأنفيجعل استئنافه الراهن قائم علي غير سند جديرا وبحق بالرفض وتأييد 

 خرياأو

ليهم اهليئة املـوقرة إالتعليق على اقوال الشهود الذين استمعت 

 -/-/- جبلسة

ــاء ـتــداول االســـتئناف بالجلســـات   أصـــدرت المحكـمــة -/-/- وبجلســـة ٠٠ذـلــك اـنــه وأثـن

 :الموقرة قضاءها التمهيدي والقاضي منطوقة 

 حكمت احملكمة

��R�Dא5$.����+����g.�+�Z�= .N+>�א��د���������6�Y!z+د<�א�YC��Y=و��J��#ق�א�)��<H�B��3"4�
�>&!!�L=��R!!"�	��f&!!2�3"4.!!5$#9!!>�א$5!!.4"*>�وא���J�H)!!/Xن����tوא+�!!(א�;�R!!8و

��)��L�$و���J�$ض�א)���������h!+ذ��*"�Âא0و��f&2�3"4.5E�+و�<��K��<G9���<G9����Y"
��f)	ذ����ق�א+5)K+א�JאV�.�

 ونفاذا للحكم املتقدم ذكره
واـســتمعت لشـــاهدي ) رجـــل واـمــرأتين(ألـقــوال شـــهود المســـتأنف  الـمــوقرة اـســتمعت المحكـمــة

 .المستأنف ضدها األولى 

 واجلدير بالذكر

3���5د�#�ق�2מ�������#�ول�د�/��و����وא�����+�2د
2מ����מ����������אHد=.����ن�+2ود�א


���5	د���א������#�ون��;دמ��د��א�*�?��Iو���I?ل���ن��*�ل�#�Bق��د���2وא#��د��א��������א?و..�و

��I��د�א'�אو��3ذא
��;�د���و�+�.מ�א;�د����ول�وא��6���?�زو/��א

 ليس هذا فحسب 

بـل كاـنـت المسـتأنف ضــدها األولـى ـقـد قامـت بـطـرد الخادـمـة 

وهـو أمـر واضـح لـيس بحاجـة (والسائق المذكورين لعـدم أمـانتهم
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 فإنـه لـيس مـن ٠٠ذلك انه بفرض صحة أقوالهم جدال ٠٠لدليل 

 ) .هم عليها بحكم عملهم األمانة في شيء نقل أخبار تم إطالع
 وىلألنتقام من املستأنف ضدها اال ا من املذكورين يفةورغب

�Y���#�!�!��&!L��J��������eא��9�!I	�Y!zد���אK����&!�H��!��8(د����7fא+YG&!+�O!EL��������"�(ًא�+�
�=`�7Y��G(אد���X��-X��#.�

 ول درجةأمام حمكمة  أوقد سبق هلم احلضور
 التـي حيـث تـم إفهـامهم األخطـاءمحكمـة االسـتئناف  مـع أقـوالهم أمـام وأدلوا بأقوال تتنـاقض

فـي أخطـاء أخـرى  إال أنهـم وقعـوا ٠٠أثنـاء إدالئهـم لشـهادتهم أمـام محكمـة أول درجـة وقعوا فيها 

 .سنوالى بيانها الحقا 

  االعتبارهذا مع الوضع يف

أن المســـتأنف ضـــدها األوـلــى ـقــد ـقــدمت أـمــام محكـمــة أول 
 .... /نجـلـة الشــاهدة( .... /ًدرجــة إـقـرارا ممـهـور بتوقـيـع الســيدة

 اللتين أدليتا بأقوالهما أمام محكمة أول ) ..../ وشقيقة الشاهدة 
 .درجة وأمام محكمة االستئناف 

 قرارها املقدم يف إكدت املذكورةأوقد 

١−����!!5�t9�O!!ELGن��!!	א$5!!.4"�3...��O!!��-!!+�k��!!.++�5!!�7א�9س�������7و�!!��#!!��7!!Y.��!!8
����YX����!!Cو��YX&!!+وא��!!�(�-���!!2��!!YSوزو)د��Y!!z+وא)א����!!YLول���6!!�-!!"������R!!IH9��!!Y"

<���I+ل��D.٠א���
٢−�*+�Nن���8אل��'���)	V+א�>�<���٠)���7Yو��X/�د�Zא���
�و�(��.Y!��و�O!�8وH�!YX���������/�....	��7�L��R"א$(��6>�����'�ن�	�H>�א+./(H��O��Jא+.&א)�����−٣

�&<���*�<�وS�<g/��k.E.X�R"�	��Y"٠�
��.Y��8�0���R!!אf&!!2�3"4.!!5$��א�٠٠٠....>��"!!-�)�!!��وH!!�<�א$(��6!!��−٤�!!Cد�)!!K��Âو

�.�8אل�0د�EYt����1VYא��ووא+&YX�����א+BH�OEL�ن�Vfא���fא+���5;
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 وىلألكما قدمت املستأنف ضدها ا

عدد أربعة إقرارات موثقة في الشهر العقاري أقر من خاللها محرريها أن الشاهدين الذين 

 :قدمهما المستأنف كال من 

−�...........��
−�..........��

  .كان يعمالن طرف المستأنف ضدها األولى وأنها قامت بطردهما ومن ثم قررا الشهادة ضدها
���I و��*ود���
�����5د#�
���2ن���'�+2ود�א��3وאل�و���ن��دמ��

  ....../ ول من شهود املستأنف املدعوألفقد شهد الشاهد ا: أوال 
وقاـمـت بـطـرده ... ائق ـلـدى المســتأنف ضـدها األوـلـى  ـكـان يعـمـل كسـوـهـو كـمـا ـسـبق الـقـول

 .لعدم أمانته .. من عمله 

  زعما بأنه وقد قرر هذا الشاهد
 تتحــدث ـفـي الهــاتف ســمع األخـيـرة الخاصــة بالمســتأنف ضــدها األوـلـى أثـنـاء قيادـتـه للســيارة

األخيـرة  وأن ذلـك كـان عقـب علمهـا بـأن ٠٠  لنفسـها....وتقرر أنها ستقوم بنقل ممتلكات نجلتها 
 كانـت المسـتأنف ضـدها األولـى ونجلتهـا وأضـاف انـه فـي مـرة ثانيـة.. مريضة وفى طريقها للموت 

وســمع المســتأنف ضــدها األوـلـى تـقـرر لنجلتـهـا  تســتقالن الســيارة لتوصــيل األخـيـرة للمستشــفى ....

د شـيء مـن فقررت لها نجلتها أنها موافقة وأنها ال تري.. أنها ستقوم بنقل أمالك األخيرة لنفسها 

 .الدنيا 

!DG�u�..�����-!"4��9)!�H��9�ن�N&د���J���1V!f�Oא+./!(H�����Jذא�	�ن�f=�·����)E����b5-א+�و
����-��(�_G&6��u��%ن�.��

 ن املمتلكات عبارة عنأبوأضاف 
 سيارة  ونصيب في عمارة وفيال 

  يشهد عليهي عن تاريخ احلديث الذهسؤالبو

�8�3(�9א"-�;��....)��"�G�)YCن��I��;�%م���(����lK5و�����+�Gو�....(�
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 تفق مع حقيقة الواقع تنها الأيبني  ومبطالعة هذه الشهادة

  الدعوى مبا يؤكد كذبها يف

فالثابت أوال 
��ل��,��(�
���و����

���5	��د����ط����Xא��ون�
,����א���'��#����#����و��א;�������������2?מ�א

����2
��ل�����٠٠٠מ�א#���Bق���و��/

,ل�#�����
���ن��
����د�������و�#����#
ن��������2ل������0

��Oد�

�������2�)#�����2,ل��
/��<)�٠�

 كما أن الثابت ثانيا 

�..../��O!�8�R!(ض�א$(L������<!��6ن����kא+./(H��Jא$�LKن�)��Y�����א$4.5"�3و��������8
����f��Y��R��8�J�H)/.+�1אVf�²Lوאن���>[�	�>�*�'����<!Gم��!&ق�9وא&!(�&	bG�����fو��Y5*=��

&f�z+א�אVf٠�

 والثابت ثالثا 
����+�و���������ن��ذא�א��
������وא�,���א�������
�د�5�����3ن�א....���מ����Eد���و�*����2و


,���6���2ن��,����2و�و��دמ����I
���5	د���א=و#��٠��Eد�����د��ع�א

 هقوالأ تناقض هذا الشاهد يفقد ف فضال عما تقدم

 ول درجةأمام  حمكمة أمع ما شهد به 

  عدة واقعات جوهرية نذكر منهايف

 ول ألالتناقض ا
فـي حـين  .... كـان فـي فبرايـر ....انه ذكر أمـام محكمـة أول درجـة أن مـرض المرحومـة 

أي فـي أحـد شـهور يونيـو أو  (... أن مرضـها كـان فـي صـيف عـام ذكر أمام محكمـة االسـتئناف

  ....)يوليو أو أغسطس 

  يالتناقض الثان
ن ذكـر أمـام فـي حـيانه ذكر أمام محكمة أول درجة أن التصـرفات كانـت بـال مقابـل مـادي 

 ٠ انه ال يعرف أن كانت تلك التصرفات بمقابل مادي من عدمه محكمة االستئناف

 التناقض الثالث 
انـه ـقـرر أـمـام محكـمـة أول درجـة اـنـه عـلـم بنـقـل ملكيـة األعـيـان لصــالح المـسـتأنف ضــدها 

 .األولى من خالل سماعها وهى تتحدث في الهاتف مع أخر عن هذا الموضوع 
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حكمة االستئناف انـه سـمع هـذا الكـالم في حين شهد أمام م

ـــين  ـــق حــــديث دار ـب ـــة عــــن طرـي فضــــال عــــن المكالـمـــة التلفونـي

 أثـنـــاء اســــتقاللهما ....المســــتأنف ضــــدها األوـلـــى والمرحوـمـــة 
 . السيارة األخيرة

 خريةألوالواقعة ا
 بـفـرض صــحتها -ـلـم ـتـرد عـلـى لســانه أـمـام محكـمـة أول درجــة عـلـى اإلطــالق رغــم أنـهـا 

ية من مجـرد حـديث فـي الهـاتف سـمعه مـن المسـتأنف ضـدها األولـي قـد يكـون   أكثر أهم-جدال

 ٠منصب على واقعات أخرى 

 التناقض الرابع 
 التــي تــم التصــرف فيهــا فــيال ....انــه ذكــر أمــام محكمــة أول درجــة أن تركــة المرحومــة 

فـيال و  أن التركة عبارة عن نصيب فـي عمـارةبينما ذكر أمام محكمة االستئنافوعمارة وسيارتين 

 ٠وسيارة واحده؟؟ 

 التناقض اخلامس
اـنــه ذـكــر أـمــام محكـمــة أول درـجــة أن ـهــذه التصـــرفات تـمــت بموـجــب توكـيــل صـــدر ـمــن 

 الن هذا التوكيل صـادر فـي غضـون عـام وهو ما ثبت كذبة لوالدتها عقب مرضها ....المرحومة 

 .نقل الملكية  وقبل مرض المذكورة بوقت طويل وان األخيرة استخدمت هذا التوكيل في ....

  هذه احلقيقةإيلوملا تنبه 

وـحـال حضــوره أـمـام محكـمـة االســتئناف ـلـم ـيـأت ـبـذكر لـهـذه 
الوكالة من قريب أو من بعيـد بعـد مـا نبـه عليـه مـن أملـى عليـه 

 ٠أقواله بعدم ذكر هذه الواقعة ؟؟
 هوبالبناء علي .. ما تقدمكان وحيث 

���&	4.G�-"�H������&8�&f�z+א�אVf�84אل��!�<�����ن�!��Â5!.4"�3دون�������دE�+�<ً!���§�-!�ن���)�
d�OE��>&6وא�<���6�<u�-+�8א.�
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 قوال الشاهدتني  أومبطالعة : ثانيا 

 يتضح بداية أن الثانية قررت 

 ـمــن ـخــالل نجلتـهــاأنـهــا علـمــت بـمــا تـشــهد ـبــه ـمــن وـقــائع 

 تعتمـد شـهادتها سـماعية وهو ما تكون معه ٠٠٠ ..../الشاهدة
 .لمذكورة على ثبوت وصدق ما تدلى به نجلتها ا

 ........../ قوال املذكورة أوحيث انه مبطالعة 

 نها جاءت على خالف الواقع واملنطق وما ثبت باملستندات الرمسيةأيبني 

�د�� −���+�א��,د�ذ�����ذ�0א ��
���5	د#�
;���و�I?��#��2*��א���
��2و/�

�א ����� 
�,ل#� �2��?� و�����א �وذ>��S��ن �2#(�� U��� I�و/و�و د���6.

�و����
+)����I..../א#���א

 وهو قول خيالف املنطق
إذ اـنـه ال يعـقـل أن تـكـون المـسـتأنف ضــدها األوـلـى ال تتـحـدث ـفـي 

كـمـا ال يعـقـل أن تـكـون .. ـهـذه األـمـور إال أـمـام الخادـمـة والســائق 

 !.قررت بذلك في السيارة ثم تعود لتكرر ذلك في المستشفي ؟

 ن الثابتأكما 

�Y!���دد����O	�X�R"!���>?m.���BX�٠٠٠�z.5$*��������....�/ن�א$(��6>������(���}!�H�..
�D!!��9א+b!!5אل�)!!��6�S!!>�אf&!!2�3"4.!!5$��א��H0;�_G&!!g�+�Â�1אوV!!f�0;�9�!!��

�٠٠٠ن�®�.Y���L.Nد��YL�����Â=?����و�7�LX��f!!�אz.5$*��؟؟
A−د����+�و�����و����3א��������ن��*د�����	��א�....ن��,ل�א��
���2و�*د����#�.���

  الثابت فوهو قول خيال
من تواريخ التصرفات المطعون عليها والتي تأكد أنها حدثت قبل مرض 

 ٠ بوقت كبير ....المرحومة 
�د������−ج�+��د����3�����������������6א��B��3وو��و�
��������Fض�������(...���מ�����+������2א��������ن��ذ�0א

�و������3��....א�����(. 
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 أن مرض مورثةثبت  حني يف

 وىل ألا ااملستأنف ضده

  ....كان في شهر إبريل عام  
 شهادة الشاهدة بعدم صحةيف مجلته يقطع  وهو ما

����������������<!EBم���8!�אل���!���!��-!��R!+د���!��k!��1V!f��YXد�Y!C�²8�=X��(��IHא�Vfول��
�J�I8�=.+�1אVfو����<S9د�'�G���:�

 ولألالتناقض ا

 ـفـي ـشـهر إبرـيـل أنـهـا ذـكـرت أـمـام محكـمـة أول درـجـة أن التصــرفات المطـعـون عليـهـا تـمـت

 . ....عام 

 مام حمكمة االستئناف أ نها ذكرتأ حني يف
 ....أن هذه التصرفات تمت في شهر فبراير عام 

  االعتبارهذا مع الوضع يف
 ٠أن معظم التصرفات المطعون عليها قد وقعت أصالً قبل هذين التاريخيين بوقت طويل 

 يالتناقض الثان
 ها ال تعلم إذا ما كان تم سداد مقابل التصرفات محل أنها ذكرت أمام محكمة أول درجة أن

 ٠الطعن من عدمة

 حمكمة االستئنافمام أنها قررت أ حني يف

ـتم ســداد ثمــة مقابــل  ـم ـي ـه ـل وهــو قــول إفــك ال يمكــن أن (اـن
 ) .تشهد به خادمة

 التناقض الثالث
 نقـل  هي التـي عرضـت علـى والـدتها....أنها ذكرت أمام محكمة أول درجة أن المرحومة 

 .ملكية األعيان خاصتها لألخيرة 

 مام حمكمة االستئناف أ حني ذكرتيف

�>�Y.�®�J^���h�X��'�א+���وf&2�3"4.5$0f�Â��א�ن�אB���O�=م����.N��Y"�
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��ن�+/��Y��0א(�

 ومن مجاع ما تقدم
يتأكد وبجالء تام أن هـؤالء الشـهود وقـد تضـاربت أقـوالهم مـع بعضـهم ومـع أقـوالهم التـي 

 وان أدلوا بها أمام محكمة أول درجة كما تضاربت أقوالهم مـع الثابـت بالمسـتندات الرسـمية سبق

 األمر الذي يؤكد عـدم مصـداقية هـؤالء الشـهود فيمـا قـرروا بـه بمـا يهـدر أقـوالهم ويجعلهـا ٠٠٠

 ٠جديرة باالطراح 

 قوالأن يستخلص من أنه ميكن  أالإ

 كارهانإالشهود حقيقة واحده مل يستطيعوا   هؤالء

أن كافة التصرفات التي يطعن عليها المستأنف كانت بعلم 

 . ورضاءها التام ..../وموافقة المرحومة 

���5	د���א+�2د��/�.��..��و���I,��ل����
,دמ#���وI?+2ود�א


��3ط*���

��2و��מ�����دא3���وאو	وX#�د=

  )..../زوج خالة املرحومة (......../العميد ول ألفقد شهد ا
 ...مـنـذ عــام كاـنـت حــررت توكـيـل لواـلـدتها المســتأنف ضــدها األوـلـى .. ..../أن المرحوـمـة 

وأنها هي التي طلبت مـن والـدتها نقـل ملكيـة  في أمور البيع والشراء تفويض والدتهاوأنها اعتادت 

 عــدا نـقـل ملكـيـة .... المرحومــة تـمـت قـبـل ـمـرضوان هــذه التصــرفات كلهــا ٠٠٠ األعـيـان لصــالحها
 ـلــثمن اـحــد ....وأـكــد اـنــه ـعــاين ـقــبض المرحوـمــة  ٠٠٠....يـنــا تـمــت ـفــي غضـــون عـــام ـفــيال مار

 .العقارات التي قامت والدتها ببيعها نيابة عنها 

   ) ..../ابن خالة املرحومة  (............ /يكما شهد الثان
) المســـتأنف ضـــدها األولـــى ( باعـــت فـــيال والســـيارة لوالـــدتها ..../انـــه علـــم أن المرحومـــة 

وأنـه ..  كانت تدخل المستشفى وتخـرج منهـا ..../وان المرحومة٠٠٠ت ثمنها قبل مرضها وقبض

 . لثمن األعيان سالفة الذكر ..../ حضر بنفسه استالم المرحومة 

 هذين الشاهدين  قوالأستبني من يو

 أن كافة التصرفات المطعون عليها قد انعقدت صحيحة 
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تندات الـتـي زـخـر وـهـى تتـفـق ـمـع كاـفـة المـسـ٠٠٠ومرتـبـة ألثارـهـا 

بها ملـف الـدعوى والتـي قطعـت بـأن التصـرفات المطعـون عليهـا 

ــت لقـــاء ثمـــن قبضـــته المرحومـــة  ــدتها ..../كاـن وأن ..  مـــن واـل
 وذلـك قبـل ....جميع التصرفات تمت برضـاء تـام مـن المرحومـة 

 .مرضها بفترة طويلة 
 ه  مجاع يؤكد وهو ما

����!��א+�א= .N���'�(�>���������k!8��Zא$�#�Oوא+&)�:�א$�.&����)&م�8��م�א���g!��&=N�<uو��
YX9א&S"�ن�و�א+��E�²H)+�و��X4א�&�Gد9א��7א+/B���<EB�����<S9ول�د.��

مما سبق فإنه يبني لعدالة اهليئة املوقرة أن استئناف املستأنف ضـد 

جاء علي غري سند من القانون والواقع وقد تضـافرت األدلـة واحلقـائق 

ويف املقابل فإنـه يسـتبني .. نف التي تؤكد عدم صحة ما يدعيه املستأ

للهيئة املوقرة مصداقية دفاع املستأنف ضدها فيما ترتكن إليـه مـن 

دفاع اعتصمت فيه بأدلة ومستندات دامغة يف دفاعها ونضيف إليها 

 املستند املقدم أخري للهيئة املوقرة والذي يؤكد احلقيقي اآلتية 

  إذ طويت احلافظة األخرية علي
) بـنــك التعمـيــر واإلســـكان(صـــادرة ـعــن البـنــك المســـتأنف ضـــده الســـادس أصـــل اإلـفــادة ال

 .والموجهة إلي عدالة الهيئة الموقرة 

 مرفقا بها صورة طبق األصل من الطلب املقدم 

   وشقيقها ..../ من املرحومة 

 للتنازل عن نصيبهما يف الفيال  

 املستأنف ضدها األويل (لصاحل والدتهما 
 فادة والطلب المرفق بها تتضح الحقائق اآلتية ومن خالل هذه اإل.. هذا 
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  األويل احلقيقة 

�!-�א$5!.4"��3!���ن�א$(��6!>�������������(&G����<g)&م���/....�..��������J�!$(ض�א!��;�R!"�	
���������YX&!+´�وא�א+/!�J�H)/.+א��Yل���(א��6�..���������������'!+��R!YS�X��!Y"���!�K+א��!��R!��D+ن�א��h!+ذ

����Y!!5*=���!!YL�8�.��OGV!!$א��!!�K+א�R�&!!8و��Y!!/�z��h!!=�+א�..����,�!!I�+��!!YSم�¹(و?!!���!!�
��Ymtא4.5$"�3..��6א�J,א�אد)�<gم��&(�&	bG�����fو��YX�H)/X�<G&Sو.�

  الثانية احلقيقة 
�و������������+;���2و��)��2# ��א��>�א�ذ�و�������..�..../��ن�אط�Aא�ذ�و���,دמ��ن�א

��'���������2�	��'�����ض����و��������T���)
�מ��#���������ز(א��ذ�7��מ�����ن��,���ل�������2אط���A ذא�

��5
#�'�)�א�*(
��ل��3ول�אط�Aو
#��،و��ن��ن�א

  الثالثة احلقيقة 

��-�������..../��ن�Vfא�א+�����K!&م��!��א$(6!�م��������!/"��!(��!EY=���!	زل��!=.�+��Y���!Cو��..
	!E���!Y"0�(��!Y"��7!�LX���R�&!8�)����J�E.!Nא+�LH�/....����!�K'�א+*(ض�א@!&+'��!4ن�א$(��6!>������

��..�ز)!!�7א5$!!.4"�3�!!C��!!YLم��&!!�Xذא��!!E�H��1V!!f�-!!G&+�)Hא�!!.G����!!���!!fو��!!�K+א�JאV!!���Y�
�=!!���/!!g>�وG&S!>�و"*!!�ذ�א+./!(��Z!!��א$(��6!!>������!�א+�!(و�Zא$?)��!!>�؟��G�&!	bG�h!!+ذ�O!L+

��Y���C9<�و�	V$א.�
ومما تقدم جميعه يتضح انهيار مـزاعم المسـتأنف وأن اسـتئنافه هـذا قـائم علـي غيـر سـند 

 بما يجدر معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف 

  هنا فإنه يبني للهيئة املوقرة ومن

������������������!Y(�Hد�<g!��&!	bX��!+א�<!=fא)+א�J5$.=&א�8&�א)./��7��f&2�3"4.5$ع�א�Hن�د�
�.�و��fא�0(�א+��F�G�%V=-��ن�א= .N��ZאS�&8�3"4.5$�H�,�8&א�+��א�k8وא+��"�ن�

 بناء عليه

 تلتمس املستأنف ضدها األويل من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 �N�²א�H)���������J�Hאم�א5$!.4"�3א$/!(و?!+��k!��3"4.!5$�7א!Bא��&!�G4Xو�O#�$א�Z�= .
                  وكيل المستأنف ضدها األولي .و����LX��O��Wא����<�)��د��S9א+.��2'�

                                                                             المحامي
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�א�و	وع�

�.E!!I=>�א+!!(د�)�א$!!&)'�;�א+!!&)�:�א�0!!��>(�!!V	(<���&�!!>��!!��א5$!!.4"2�3!!&�1
���)�'�א�N0��Wא+��N�Y.8��א4.5$"*>�;�א= .N�YH��א$��م��L=��;�א�B!��7א+/!�د���������9�L.+وא

���>)tא+!!&)�:�������9(�����)��!!��א+!!&א�;�<!!�tא��.&א�>?!!��'"&!!��������<=!!!5+������7!!8	�EBg`�'!!!!>�א@
�<5�¢−/−/−�<8�K=��'2��+وא��:�

 حكمت احملكمة
��D�E�������و�����#�������������
	����'����ن�و�ود��#��מ���−/−/−����و�����,��د�א������א

����������2א?و��Iد���������l(�א����(�5
��#�
���،�و���6و���������א���د����I)��א��+������;������א

)�������l�����
���5	د�0א�?ول�#�
�دא���א�و	����א������)�אמ������)��א�د�و������*��ن�א��*���دود�وא

����2א����6�����Gدא������������������������Iد�����ق�א���,�����'�،�و�ز����א+�����א)�وא*,د�א�ذ�و��وא

����������������������2א?و��Iد���
�5)��(�,د�/د�د�W�����دون����'��#�מ�א�#�و�ز�
���2א����و�������)�א

������������������>���ن���و��	���������دא�ذ���..�א,	�B���و���V;�#��و#�*ون�/�����2,���ل��
*���Aא

�����.ط

�B�3و �א

قـــد أقامهـــا بموجـــب ـفــي أن المســـتأنف ضـــده األول ـكــان تخـلــص واقعـــات اـلــدعوى المبـتــدأة  
تـم أعلنهـا قانونـا أودعت قلم كتاب محكمـة أول درجـة .. استوفت كافة شرائطها القانونية صحيفة 

 : التمس في ختامها الحكم .. 

ن ورود اسـم المسـتأنفة إلـي جانـب اسـم  مـفيمـا تضـمنه -/-/- العقـد المـؤرخ بإثبات صورية 
 لعـين التـداعي الموضـحة وثبوت ملكيـة المسـتأنفالمستأنف ضده األول في خانة المشـتري 

ٕوالـــزام الشـــركة .. الحـــدود والمعـــالم بهـــذه الصـــحيفة والعقـــد المـــذكور والمالحـــق المرفقـــة بـــه 

وذلـك كلـه بحكـم  بإصدار عقد جديد غير مدون فيـه اسـم المسـتأنفةالمستأنف ضدها الثانية 

ـمـــع إـلـــزام المســــتأنفة بالمصــــروفات ومقاـبـــل أتـعـــاب .. المعجــــل ـبـــال كفاـلـــة مـشـــمول بالنـفـــاذ 
 المحاماة 

 مستندا يف ذلك إيل صحيح القول بأن 

     ���������a9b$א�'()z+א�&�L+א���g/��-+�<Sزو�R"�	�<*"4.5$א−/−/−�����f)C�(و��Y��O�و8&�د�
Sאش�א+?و)H�'�(�-=��R�®א0زوאج�و��>)C�L��>[�/+א�<�.....�/�
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 حيث أنه منذ بداية هذه الزجية و

إـســعاد  بشــتى الســـبل المتيســرة المتفقــه مــع الشــرع والقــانون والمســتأنف ضــده األول يحــاول

.. مســـخرا لـــذلك كافـــة إمكانياتـــه الماديـــة والصـــحية والمعنويـــة .. منهـــا زوجتـــه المـــذكورة ونجلتـــه  
 .ألسرته الصغيرة ويسعى دائما نحو االرتقاء بالمستوي المعيشي 

 ومن ثم 

 فبمجرد إعالن الشركة املستأنف ضدها الثانية 

 عن إنشاء مدينة سكنية 

���ز��ط������	����7و�#�ق������������������
������
מ�������2��0د�����#��������و����2���7

�*�������7ذو�ط��*�����;�������و�و�������������2א�*���د�א�����������Bن�������Oא�#���ط����א;	����א.��


��������א�*�������������..�אBق�و�(��A/و�����وא�#�������ن�אو�دא��و �+�.��د�����ذא��	(��ن�א

 .א���ز��

 فعلي الفور كان املستأنف ضده األول من أوائل احلاجزين 

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

) ثالثمائـة ثالثـة وخمسـون ونصـف متـر مربـع ( متر مربع٣٥٣,٥٠فيال مساحتها علي شراء تعاقد 
والفـيال ) خمسـمائة وسـبعون متـر مربـع ( متر مربع ٥٧٠مساحتها ... ملحق بها قطعة األرض رقم 

بالعقـد المـؤرخ وذلـك بالوصـف والحـدود والمعـالم الموضـحة .. مكونه من دور أرضي ، ودور أول 

 .ومالحقه.. المستأنف ضدها الثانية  المحرر فيما بينه وبين الشركة -/-/-

 وقد مت االتفاق علي أن يكون الثمن 

 اإلمجايل للفيال مبلغ وقدره 
قـام ) ثالثة مليون ومائه وسبعون ألف وستمائة خمسة وعشرون جنيـه( جنيه ٣,١٧٠,٦٢٥ 

ثالثمائـة وسـبعة عشـر ألـف ( جنيـه ٣١٧٠٦٢ر٥٠المستأنف ضده األول بسداد مبلـغ مقـدم قـدره 
أمـا بـاقي الـثمن فقـد تـم االتفـاق علـي سـداده علـي أقسـاط ) .. ن وستون جنيه وخمسون قرشاواثني

 . من ذلك العقد ٤موضحة البيان في الملحق رقم 
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 وقد حرر املستأنف ضده األول لصاحل الشركة البائعة له 

 شيكات ضامنة لقيمة األقساط أنفة الذكر من حسابه الشخصي 

ول���!!ً��+?وS.!!-�א$5!!.4"*>�و�9אد��د�!!�ل�א+*!!(���ªو6�!!_�	!!�ن�א5$!!.4"2�3!!&�1א�0 
���������������������a9b!$א�&!�L+����!Y¨��k!2ن��=!-�����ن�و�!	��EH��Y��8�'+ن����0���9�Lz+وא+5(و�9وא−/−/−�

��!!>��(�!!�G9�"�;���"!!-�א$z!!�%��"�¢!!�א��9¨!!-���g�+�<!!*+��$���(���<!!��ذ+!!��h"!!-�;�א��
��k8وא+�א)�����!=��G�<*"4.5$א�-E�LX�%V+א�����"!-���)�א�h!+�$א��!f�������O!��	5��7!&אد�t�!�+وא���0و6!&�+�*!

�.Y=u�������+-�אP�ص�
����'�

���5	د�0א?ول�ذ>�������T'��ن�زو/#�و3د��*ل�א

��������
����2א�ذ�7د�*��'�����و���'����#��
,د�����5)
�#�א

�����'
��7و���#��2
��د+����A��/���2�##�'����;����א

��Aوאو��.�وאH;(ص�و���אن�אذא����62מ� .א

فعـل المسـتأنف تقـدر وتـثمن فقد تظاهرت بأنها .. دون أن يدري  السوء أضمرت لهإال أنها  
ـمـن حــر ماـلـه اـلـذي ـكـان المســتحقة عـلـي الفــيال تارـكـة إـيـاه ليـقـوم بســداد األقســاط .. ضــده األول 

 .يجنيه بالعرق والدم طوال سنوات الغربة 

 وما أن أوشك علي متام سداد األقساط 

 حىت فوجئ باملستأنفة 

 ل حبه وإخالصه باجلحود والنكران تتنكر له وتقاب

��Y!���!��א5$!.4"������������������3 �K.���!�����!��<!�+�K��>)N0א�<EB��%&+�:�(2�7&�1د��Xو
���������RE(ز��E	�،�k���+�<=t���-2&�1א0ول����–�����"�.Yزو9א�و��–�����k�K.5X����`��Y.���L��°5G�-"4��

�!.�L-�א�E.N(א�9;�א+L��>)zL-�و�"Y����BX�RX(�1א���<��L-�؟

 شف أمام املستأنف ضده األول وهنا تك

 الوجه األخر للمستأنفة والذي مل يره من قبل 
 وأنهـا تعلـم علـم السـيماذلك الوجه الذي تنكر للجميل والعشرة ، وطمع فيما ليس بحق له  

اليقين أن المستأنف ضده األول هو المالك الحقيقي والفعلي لكامل الفـيال محـل التـداعي وأنهـا ال 

 .واحد تمتلك منها متر 
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 ملا كان ذلك 

و���#��f�������R!(א,���5$!.=&א�Jא+���L!>�א$�&�!>��!������������..�وאN.=�دא�@E�ع�����X&م�����
�.�H&��8�م�د)�א�1א$�.&�<�א+��א�k��R�*Xא+�א�k8وא+��"�ن�..�א4.5$"2�3&�1א0ول�

 وحيث تداولت الدعوى باجللسات 

�6��!!>�و�#=!!�,�X!!&אو���EB��R!!I8!!>��ول�دS9!!>���6�+!!>�א+!!&)�:�+����J�!!�#���!!��g.
و"*!!�ذא�+�Bg!!�7א$!!V	��9אEB��RLE.!!N!!>���ول�دG9�!!��...����<!!S9>�א+�O!!��&!!�Lא+.!!&א)'��

�!���..�و4X	G9���<EBgE�+�&>�)�&�א+.!&א)'�������...�+z�f&%�א4.5$"2�3&�1א0ول�وא4.5$"*>������
���א+�א�k!8وא+�!�"�ن�����������������g!��Zد�!��%V+وא�O#�$א�Z�= .Nא��O��7B����,�I��+��Y6&א���..

-!!"��������;�J&=.!!Nوא�O!!#�$א�Z�= .!!N����-!!��(�R!!=LKH�<*"4.!!5$�8!!�ً��+!!&:�א�Zد�!!/G���
��N��Wא= .N�YH����Âא¼�د+>�;�G&�X(��EB>��ول�دS9>�0د+>�א+&)�:�و���f�����!�ز����������������

����Y=��-+��8�...."�ن������������������وא+�!�k!8א+�א���g!/+�-!.�H�7א$5!.4"�3و��א!Bא��<g!��J��#��(��IH
"�����Z)z"�%V+א��g=++'�)���א�א+.��=(�Hد�;�-:�

��אد��ع

 متهيد وتقسيم 
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�&G&S�<ED��J4Gא0و+'�و���<S9&+א�<EB��<G)G&�.+א.�

��9����א0ول�א

�>&(� '�(� �א0ول 1&2� �א4.5$"3 ��� <(�H)$א� �א$�.&�< �א+&)�: R��8
��YX&I(و� ،� -X����� ;� -.��6�� J&	�� <G&=.5و�� <�L8ووא� <�"�"�8� &�"�N�

¥�<S9ول�د��<EB��<+א&L6&א�������fد�و�Yz+�8אل�א���YEB6�9א&����
� -�+�� >9�Cא�� ���N)Z�= .Nא�� �Vfא O�� (�&�G4.+��� �G&S(א ,�S� %V+وא

�-���N0.�

) مـع املسـتأنف ضـده األول(ثبوت صورية إيراد اسم املستأنفة يف خانه املشـرتي : أوال 

 احملـرر مـع الشـركة املسـتأنف ضـدها الثانيـة -/-/-وذلك يف عقد البيـع املـؤرخ 

ر املستأنفة كمشرتية لنصف عني التـداعي علـي خـالف حيث مت إظها" كبائعة"

�.احلقيقة والواقع التي تؤكد بتملك املستأنف ضده األول منفردا هلذه العني 

  من التقنني املدني علي أن ٢٤٥فقد نصت املادة .. بداية 
ـاإذا ســتر المتعاقــدان   ـد النافــذ بعقــد ظــاهر ،عقــدا حقيـق  فيمــا بــين المتعاقــدين والخلــف  فالعـق

 .العقد الحقيقي لعام هو ا

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
 فــي نيــة أن الصــورية إنمــا تعنــي عــدم قيــام العقــد أصــالالمقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة  
تســـتقل محكمـــة  مـــن مســـائل الواقـــع التـــي وتقـــدير أدلتهـــا أو نفيهـــا وأن إثبـــات الصـــوريةعاقديـــه 

 .متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة  ذلك  بتقديرها دون معقب عليها فيالموضوع

 )٥/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١١٣٠٨الطعن رقم (
 )١/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (

 كذا قضي بأن 

����EI.X�<G9�/+�������1–אV�.X�%V+א�OBz+ن�א�	��EY��–ق����*Xد�א�Sو�
���������������'!f�19،�و�!#��O�=Gو���[�Gم��و�&L�+�)f��+ق�א�*X��دوج��?G�'*�

��h+V��������������1�!H)��4!K���%V!+"�"'�א@!&%�א�א+�!�Z)/.+���}�.���
������!!`���Z)!!/.+א�<!!���¡�h!!+ذ�;�>^!!L+��9ن�א�!!�.(���-!!*��BX�;
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< ����<�E5X����1�H)��-��(�-����.�
 )١٠/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٢٦٦الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء أن الراهنـة وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات الدعوى  

ٕالســـبب األساســـي والمباشـــر اـلــذي دـعــا المســـتأنف ضـــده األول نـحــو إـيــراد وادراج اســـم زوجـتــه 
  .-/-/-بجوار أسمه في خانة المشتري بالعقد المؤرخ ) المستأنفة حاليا (

 هو قيام الزوجية فيما بينهما

�!>���������..�و�#���6�J!-�وو�t!-�و����!-��!��������������.!-�א��"�;��!BGن�����و���!BXن���<!��L*+وא
�>�؟Sא+?و�RE/*"א��ذא�������!.א$�+B>�+=/�3א+*

 ذلك أن املستأنف ضده األول قد تربي ونشأ 
ومـن .. ال تنتهـي إال بمـوت آحـدهما أبديـة بها بصـفه ودوام العالقة علي اإلخالص للزوجة  

 في خانـة -/-/-ؤرخ بعقد البيع الم" صوريا"  جاء تصرفه وكتابة اسم المستأنفة حاليا هذا المنطلق
 يربطهمـا ربـاط مقـدس مغلـف بـالمودة والرحمـة ظنا منه أنـه وزوجتـه ذمـه ماليـة واحـده.. المشتري 

 .وهما بال شك أغلي وأقيم من األموال .. 

 إال أنه فوجئ بأن مجيل صنيعه 

 قابلته املستأنفة بالنكران واجلحود 
 ذمتهـا عـن نها تسعي نحو فصـلوأ.. نحو فصم عري الزوجية المقدسة وأنها تسعي جاهده 

 وعـلـي األـخـص نصــف الـفـيال.. ومــا ـلـيس بحــق لهــا .. وتستحصــل مـنـه عـلـي ـمـا ال تـسـتحق ذمـتـه 
 . رغم أنها لم تسدد جنيها واحدا من ثمنها محل التداعي

 وهو األمر الذي يؤكد أحقية املستأنف ضده األول واحلال كذلك 

  يف السعي حنو إعادة األمور إيل نصابها الصحيح

 وإثبات ملكيته لكامل الفيال حمل التداعي 

 وإثبات صورية وجود اسم املستأنفة بعقد البيع 
��=#����و�ن����>�א*د�د��ن�א?د��وא+وא�د

�ذ�0א�و��������..��
�و�א���א��<��وذ

�
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 الشاهد األول 

 وقدره -/-/-أن مبلغ مقدم الثمن الوارد بالعقد املؤرخ 

فوع من حر مال املستأنف ضده األول  جنيه مد٣١٧٠٦٢ر٥٠

 .ومل تسدد منه املستأنفة مثة جنيه واحد 
ذـلـك أن الثاـبـت ـمـن ـخـالل كـشـوف الحـسـابات البنكـيـة المقدـمـة ـمـن المـسـتأنف ضــده األول 

يتضــح وبـجـالء ـتـام أن مبـلـغ مـقـدم اـلـثمن .. ضــمن المســتندات المقدـمـة أـمـام محكـمـة أول درـجـة 

 . رصيده الشخصي سالف الذكر تم خصمه بالكامل من

 ومل تدفع منه املستأنفة جنيها واحدا 

 ������������a9b!$א�k!���H−/−/−������������'!Lذא�	!�ن�و�Sد!f����L!&�א+��K+ن��!��א�!B+א�V!H�"و��g�g!��
����������)	V!+�3א+�Nא$�&م��U����3/"5&د�Xن���'�K=$وא�..�������������-!=��,?!S�%5!&د��X����!Y"و���!���..

�&�L+א�h+V���fد�Sو�<G9�/��kK�G�%V+א�0(�א.�

 نيالشاهد الثا

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

فالثابت أن مجيعها صـادرة .. لألقساط املستحقة علي الفيال 

من املستأنف  ضـده األول لصـاحل الشـركة املسـتأنف ضـدها 

 .الثانية ومل توقع الشريكة الصورية مثة ضمان 
المســتأنف (شــركة البائـعـة فـقـد أثـبـت المســتأنف ضــده األول أن كاـفـة الشــيكات المقدـمـة لل 

فـي الوقـت الـذي لـم تقـدم فيـه .. صـادرة عنـه لصـالح الشـركة .. ضـمانا لألقسـاط ) ضدها الثانيـة

وال يقـدح فـي ذلـك زعـم .. المستأنفة ثمة دليل علـي أنهـا ضـمنت سـداد قسـط واحـد مـن األقسـاط 

ة ؟؟ وهـذا قـول أفـك المستأنفة أنه من الرجولة أن يقوم الزوج بالتوقيع علي الشيكات دون الزوج

واضح فكيف تكـون الزوجـة شـريكه ومالكـه لحـق النصـف وهـي لـم تسـدد أي جـزء مـن المقـدم أو 

 !توقع علي الشيكات أو تسدد أي شيك منها علي نحو ما سيتضح بعد ذلك ؟

 فإذا كانت املستأنفة  
 أن وكـان عليهـا.. تملك ثمة حقوق علي العين محل التداعي لتحملت بـال شـك التزاماتهـا 

.. تصدر شيكات ضـمان هـي األخـرى مـع المسـتأنف ضـده األول أو أن يتقاسـمان هـذه الشـيكات 

األمـر الـذي يقطـع بصـورية وضـع .. أما وأن األخير فقط الذي وقع علي شيكات ضمان األقساط 
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القـول بـأن الشـركة البائعـة مـا كانـت .. ال ينـال مـن ذلـك .. المستأنفة علي العين محـل التـداعي 

 !.فهذا قول مرسل خالي من السند والدليل ولم تقل به الشركة ذاتها ؟.. قتسام الشيكات لتقبل ا

 الشاهد الثالث

أن الثاـبـت أيـضـا ـمـن ـخـالل املـسـتندات الرمسـيـة أن كاـفـة 

قـد مت ) التي ختص أقساط عني التـداعي(الشيكات املذكورة 

فلـم .. سدادها وصرفها مـن حسـاب املسـتأنف ضـده األول 

 .ه واحد من حساب خيص املستأنفة يتم خصم جني

��������������<!S9ول�د��<!EBم���א5$!.4"2�3!&�1א0ول���!�Z)zX�..������Jא5$!.=&א�<!H�	�7G&!�.�
����������������!Y.E�8�RE!/�و�RH)���Y"ط�و��580���<��Pא�J�B�z+����7&א�9אt��+א��f�-"��'�(�<+א+&א

�:���56��-�א+�z/'�وذ+�h)�'�א+=��gא+.�+'
ثالثماـئـة وســبعة عشــر ( جنـيـه ٣١٧٠٦٣ بمبـلـغ -/-/- يســتحق ـفـي ٧٤٣٥٦٥رـقـم : الشــيك األول 

 .مسحوبا وتم صرفه من حساب المستأنف ضده األول ) ألف وثالثة وستون جنيه
مائه ستة وأربعـون ألـف ( جنيه ١٤٦٥٥٥ بمبلغ -/-/- يستحق في ١٠٠٧٢١رقم : الشيك الثاني 

ول مسـحوب ومصـروف مـن حسـاب المسـتأنف ضـده األ) وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيهـا
. 

مائــه وســتة وأربعــون ( جنيــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/- يســتحق فــي ١٠٠٧٢٢رقــم : الشــيك الثالــث 
مســحوب وـتـم صــرفه مــن حســاب المســتأنف ضــده ) أـلـف وخمســمائة وخمســة وخمســون جنيهــا

 .األول
مائــه وســتة وأربعــون ( جنيــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/- يســتحق فــي ١٠٠٧٢٣رقــم : الشــيك الرابــع 

مســحوب ومصــروف مــن حســاب المســتأنف ضــده )  وخمســون جنيهــاأـلـف وخمســمائة وخمســة
 .األول

ثالثــة وســبعون ألــف ( جنـيـه ٧٣٢٧٨ بمبلــغ -/-/- يســتحق فــي ١٠٠٧٤١رقــم  : الشــيك الخــامس
 . مسحوب وتم صرفه من حساب المستأنف ضده األول) ومائتين ثمانية وسبعون جنيه

ثالثـة وســبعون أـلـف (  جنـيـه ٧٣٢٧٨ بمبـلـغ -/-/- يســتحق فـي ١٠٠٧٤٢رقـم : الـشـيك الـسـادس 
 . مسحوب وتم صرفه من حساب المستأنف ضده األول) ومائتين ثمانية وسبعون جنيه
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مـائتي خمسـة وعشـرون ( جنيـه ٢٢٥٣٢٨ بمبلـغ -/-/-يستحق في ١٠٠٧٤٣رقم : الشيك السابع 
مســـحوب وـتــم صـــرفه مـــن حســـاب المســـتأنف ضـــده ) أـلــف وثالثماـئــة ثمانـيــة وعشـــرون جنـيــه

 .األول 
مــــائتي خمســــة ( جنيــــه ٢٢٥٣٢٨ بمبلــــغ -/-/- ويســــتحق فــــي ١٠٠٧٤٤رقــــم : ك الثــــامن الشــــي

مسـحوب وتـم صـرفه مـن حسـاب المســتأنف ) وعشـرون ألـف وثالثمائـة ثمانيـة وعشـرون جنـيـه
 .ضده األول 

مائـه وسـتة وأربعـون ( جنيـه ١٤٦٥٥٥ بمبلـغ -/-/- ويسـتحق فـي ١٠٠٧٢٨رقـم : الشيك التاسـع 
مســحوب ومصــروف مــن حســاب المســتأنف ضــده ) ن جنيهــاأـلـف وخمســمائة وخمســة وخمســو

 .األول
ماـئـه وســتة وأربعــون ( جنـيـه ١٤٦٥٥٥ بمبـلـغ -/-/- يســتحق فــي ١٠٠٧٢٩رـقـم : الشــيك العاشــر 

 .تم صرفه من حساب المستأنف ضده األول) ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها
مائــه وســتة (جنيــه  ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/- ويســتحق فــي ١٠٠٧٣٠رقــم : الشــيك الحــادي عشــر 

صــادر ومصــروف مــن المســتأنف ضــده ) وأربعــون ألــف وخمســمائة وخمســة وخمســون جنيهــا
 .األول

ماـئــه وســـتة ( جنـيــه ١٤٦٥٥٥ بمبـلــغ -/-/- ويســـتحق ـفــي ١٠٠٧٣١رـقــم : الـشــيك الـثــاني عـشــر 
مســـــحوب ومصـــــروف مـــــن حســـــاب ) وأربعـــــون ألـــــف وخمســـــمائة وخمســـــة وخمســـــون جنيهـــــا

 .المستأنف ضده األول
ماـئــه وســـتة ( جنـيــه ١٤٦٥٥٥ بمبـلــغ -/-/- ويســتحق ـفــي ١٠٠٧٣٢رـقــم : لثاـلــث عـشــر الـشــيك ا

مســـــحوب ومصـــــروف مـــــن حســـــاب ) وأربعـــــون ألـــــف وخمســـــمائة وخمســـــة وخمســـــون جنيهـــــا
 .المستأنف ضده األول

ـع عشــر  مائــه وســتة . ( جنيــه ١٤٦٥٥٥ بمبلــغ -/-/- ويســتحق فــي ١٠٠٧٣٣رقــم : الشــيك الراـب
مســـــحوب ومصـــــروف مـــــن حســـــاب ) مســـــون جنيهـــــاوأربعـــــون ألـــــف وخمســـــمائة وخمســـــة وخ

 .المستأنف ضده األول
ماـئـه تســعة ( جنـيـه ١٦٩٨٩٥ بمبـلـغ -/-/- ويســتحق ـفـي ١٠٠٧٤٦رـقـم : الشــيك الـخـامس عشــر 

مســحوب ومصــروف مــن حســاب المســتأنف ) وســتون ألــف وثمانمائــة خمســة وتســعون جنيــه
 .ضده األول 
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مائــه وســتة ( جنيــه ١٤٦٥٥٥لــغ  بمب-/-/- يســتحق فــي ١٠٠٧٣٤رقــم : الشــيك الســادس عشــر 
مســـــحوب ومصـــــروف مـــــن حســـــاب ) وأربعـــــون ألـــــف وخمســـــمائة وخمســـــة وخمســـــون جنيهـــــا

 .المستأنف ضده األول 
ماـئــه وســـتة ( جنـيــه ١٤٦٥٥٥ بمبـلــغ -/-/- يســـتحق ـفــي ١٠٠٧٣٥رـقــم : الشـــيك الســـابع عشـــر 

مســـــحوب ومصـــــروف مـــــن حســـــاب ) وأربعـــــون ألـــــف وخمســـــمائة وخمســـــة وخمســـــون جنيهـــــا
 .ه األولالمستأنف ضد

ــامن عشـــر  ماـئــه وســـتة ( جنـيــه ١٤٦٥٥٥ بمبـلــغ -/-/- يســـتحق فـــي ١٠٠٧٣٦رقـــم : الشـــيك الـث
مســـــحوب ومصـــــروف مـــــن حســـــاب ) وأربعـــــون ألـــــف وخمســـــمائة وخمســـــة وخمســـــون جنيهـــــا

 .المستأنف ضده األول
ماـئــه ثالـثــة ( جنـيــه ١٤٣٨٨١ بمبـلــغ -/-/- يســـتحق فـــي ١٠٠٧٣٧رـقــم : الشـــيك التاســـع عشـــر 

مســـحوب مصـــروف مـــن حســـاب المســـتأنف ) نماـئــة واحـــد وثمـــانون جنـيــه وأربعـــون أـلــف وثما
 .ضده األول 

مائـه ثالثـة وأربعـون ( جنيـه ١٤٣٨٨١ بمبلـغ -/-/- يستحق في ١٠٠٧٣٨رقم : الشيك العشرون 
مسـحوب مصـروف مـن حسـاب المسـتأنف ضـده األول ) ألف وثمانمائة واحـد وثمـانون جنيـه 

. 
مائـه ثالثـة ( جنيـه ١٤٣٨٨١ بمبلـغ -/-/- يسـتحق فـي ١٠٠٧٣٩رقـم : الشيك الواحد والعشرون 

مســـحوب مصـــروف مـــن حســـاب المســـتأنف ) وأربعـــون أـلــف وثمانماـئــة واحـــد وثمـــانون جنـيــه 
 ضده األول 

مائـه ثالثـة وأربعـون ( جنيـه ١٤٣٨٨١ بمبلغ -/-/- ويستحق ١٠٠٧٤٠:الشيك الثاني والعشرون 
 ساب المستأنف ضده األول ن حمسحوب مصروف م) ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيه 

 ملا كان ذلك 

�B���J"*!>�א+!V	I.G�)!��و¢!�,�X!�م��ن�א5$!.4"��������������������3 !z+א�O�!��*Xو�J�"��و�����ل��
و;�א$���!!5X���O!!&د��..�2!!&�1א0ول�f!!��א$5!!&د�+B��u�O!!!!��א+*!!����!!�Oא+.!!&א)'��������

��ED+وא6&����א�-�=S�<u�<*"4.5$א.�

 وهذا ما يقطع 
  مجرد -/-/-وأن وجودها بالعقد المؤرخ  لها علي عين التداعي قانونيةبانعدام أي صفة  
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 .وجود صوري ال يستند ألي حق 

 الشاهد الرابع

أن الثابت من األوراق ومن العقد سند الدعوى أنه قد بلغ 

 ورقه مت التوقيع عليها بأكملها من ممثل ١٣عدد صفحاته 

 تقم أما املستأنفة فلم.. الشركة ومن املستأنف ضده األول 

األمر الذي يؤكد أن .. بالتوقيع إال علي الورقة األخرية 

 .وجودها مبجلس العقد مل يكن كطرف أصيل فيه 
ـع   ..  يتضــح أن ممثــل الشــركة المســتأنف ضــدها  الثانيــة -/-/-المــؤرخ بمطالعــة عقــد البـي

 المسـتأنف وهكـذا فعـل) ..  ورقـة١٣(قـام بـالتوقيع علـي كـل ورقـة مـن ورقـات العقـد .. بوصفه بـائع 
 .بوصفه مشتري ضده األول 

 أما املستأنفة  
ولكونـهـا ليســت مشــترية حقيقـيـة وفعلـيـه ، ولـكـون أســمها ـقـد ورد ـبـذلك العـقـد عـلـي نحــو  

فهي ومعها المستأنف ضده األول ومعهمـا الشـركة البائعـة لـم يهـتم أحـد .. صوري وغير حقيقي 

حيـث يعـد إقـرارا .. دامـغ علـي الصـورية وهـذا فـي ذاتـه دليـل .. بأن توقع علي كل ورقـات العقـد 

 .صريح من المستأنفة بصورية وضعها بالنسبة لعين التداعي 

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

 ������������������,�!=#��h!+وذ�،�-!��(��!Y��'(&��<�"�"�8�<L8א���,�I�+م�א����7/Pא�Zא�(א��f�9א)א�8
�<L8�1א+�אVY��<��L.$א+&)�:�א�[N.�

  علي أن ١٠٤ما نصت املادة ك

 .ا�قرار حجه قاطعة علي المقر  
 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 

 �[�L.+د����د�+>�א�5.*Gز��ن�����G)/++�*±�א�ن���BG��E	�9א�8(א.�
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٨الطعن رقم ( 
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٨١الطعن رقم (
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥ الطعن رقم(
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 كما قضي بأن 
اإلقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج صده أثار 

قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلي اإلثبات بدليل أخر 

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

 .ي نفسه معني االلتزام اختيارا ويصدق اإلنسان فيما يقر به عل

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

 وحيث كان ما تقدم 

���'8�!!��k!!�8�X�7!!�9�&!!�L+א��!!��}!!�H�>[!!�0א+�89!!>�א�'!!�(��!!YL�و	�"!!�Rא8�.��<*"4.!!5$
�������-!X�89و�k!���'�(�Zא)א�0����J)!8��&!8�^!.LX�����&!�L+א�h!+ذ�;��YL!2و�<G9�!/��..���)H�!IX�&!8و

�-�وא6&����������=S�<u��fאد&N�J��#)&م��k��h+ذ���ED+א�����R!�*Xא�<!=fن�א+&)�:�א+(א��&	b�+
و��G=�ل����ذ+�hز)�7אY"4��<*"4.5$��و�'!�(�RL8	�O!و!89��Jא+�k��..����������������&!�Lא+�א�k8وא+��"�ن����

��Z)!¡)N�(������!	��!!Y¨���R!L8م���..�و;�א0�!!]<�و&!!(�&!!�*G�-.g!ض��)!!*��h!+ن�ذ��_!!�6
�������������)��k!�6�_��ن����E(?X-�א$V	�G�>9/���+��	!�ن�א$��<�Ef0,�وא�א�).=����������!H��!���<+�!و��<!H

���������������������,'!C5!&د�X����!Y"0و��!���k!��Yg=���m��א+=L�G>�א+�ز�!>�6!�ل�א+.�8H�<�t�K+א�U+��$�1אVY�
�!وG9�/��7�LX>�א��R�LH�&�H�-.�E¢�)�0��E(?X-�؟

 الشاهد اخلامس

فإن الثابت أن املسـتأنفة لـيس .. عالوة علي مجيع ما تقدم 

تشرتي نصيب يف لديها أو هلا من املال ما تستطيع معه أن 

-وذلك يؤكد صورية وضعها يف العقد املؤرخ .. فيال التداعي 

 . سالف الذكر -/-/
مـنـذ حــوالي ســبعة محــل الـتـداعي أن ثـمـن الـفـيال أوراق اـلـدعوى الراهـنـة فالثاـبـت ـمـن خــالل  

ثالـثـة ملـيـون وماـئـه وســبعون أـلـف وماـئـه خمســة وعشــرون ( ٣,١٧٠,١٢٥ســنوات ـكـان مبـلـغ ـقـدره 
فإـنـه يجــب أن فــي هــذه الـفـيال إذا كاـنـت شــريكة بحــق النصــف أن المســتأنفة ذا يعـنـي وـهـ) .. جنـيـه

 .يكون لها مال يفوق المليون ونصف المليون جنيه 
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 وهو أمر يستحيل علي املستأنفة 

فهي ال تملك مثل هـذا المبلـغ حتـى تفكـر فـي المشـاركة فـي  

 وليس أدل علي ذلك من أن المستأنف ضده.. ملكية هذه الفيال 
 .األول هو المسدد لكامل ثمن الفيال سواء المقدم أو األقساط 

 وبذلك 

��a9b!!$א�&!!�L+���<*"4.!!5$�7א!!Nن�و9ود�א���!!=��G�&!!	4X−/−/−�%9�!!���!!¥�'!!�(�,�!!S�
���<���*>�א= .!N�YH���.Y�!"���!Y"���!������������������O!ELX..�و���ª&!�G;�ذ+!�������h..�¬�+�3א��g!/��-!X9)8��!�

�............����<	)C�>)G&ن������������������..�..........،�و��!	��و�!�،�'(א+.!&א�&!�(�)!G)d�O!�8��Y!��ن�د�!	��EH
�!.+&YG�������ل�\"Vא·�و���Gא5$.=&א�Jא+&א+>�)�'��1Vfא$?א)�7وא�0����Oא$(�N>؟

 الشاهد السادس

أن كاـفـة املكاتـبـات واملراـسـالت .. أـضـف إيل ـمجـاع ـمـا تـقـدم 

وإفادات السداد الصادرة عن الشركة املستأنف ضدها الثانية 

تصـدر باسـم املسـتأنف ضـده .. لفيال حمل التـداعي بشأن ا

األول وذلك لكونه املالك احلقيقـي والفعلـي للفـيال واملسـدد 

 .لكافة مستحقاتها 

المقدمــة مــن المســتأنف ضــده األول أمــام محكمــة أول درجــة ـمـن خــالل مطالـعـة المســتندات  
ات الصــادرة ـعـن الـشـركة المالـكـة يتأـكـد أن كاـفـة المكاتبـ.. تأكيـدا ألحقيتـه ـفـي إقامـة دعــواه الراهنـة 

تصـدر باسـم المسـتأنف .. بخصوص الفيال محـل التـداعي ) المستأنف ضدها الثانية.. (األصلية 

باعتـبــاره الماـلــك األوحـــد الحقيـقــي لـهــا والمســـدد لكاـفــة .. ضـــده األول وتوـجــه إلـيــه دون ســـواه 

 .أقساطها 

 وهو ما يؤكد

 <*"4.!!5E�+د��!!Sو���k!!8وא+�א�<!!���و�ن�−/−/−�;�V!!fא�א+.L�8!!&�א$!!��a9b"!!-�;�א��
�!!��	!!�ن����G��..��%9�!!��Z)!!/X!!(אد�א¨Y!!��¹�"!!>�א$z!!�%�¢!!�א�9א5$!!.4"2�3!!&�1א0ول��

�<���.¬�+�3א��
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 الشاهد السابع

أن املستأنفة مل تتحرك وتطلب اخللـع مـن املسـتأنف ضـده 

األول إال بعدما أيقنت أنه علي وشـك سـداد كامـل األقسـاط 

وهـذا مـا يؤكـد سـوء .. فيال حمل التـداعي املستحقة علي ال

النية لدي املستأنفة وأنهـا رغبـت يف االسـتيالء علـي مـا ال 

 .تستحق  
..  المقدمـــة مـــن المســـتأنف ضـــده األول وكاـفــة الشـــيكات -/-/-المـــؤرخ ـمــن ـخــالل العـقــد  

وحيـث أن ... .يتضح أن نهايـة األقسـاط المسـتحقة علـي العـين محـل التـداعي فـي غضـون عـام 
بإقاـمــة دـعــوى الخـلــع ضـــد ... فقــد ـبــادرت ـفــي مـســتهل ذات الـعــام .. مســتأنفة تعـلــم ذلــك يقيـنــا ال

 .المستأنف ضده األول

 وهو ما يقطع بسوء نية املستأنفة 
حتى طلبت التطليـق مـن المسـتأنف ضـده وشيكا حتى بات سداد كامل األقساط فقد انتظرت  

مـا يؤـكـد أنـهـا تعلـم يقيـنـا أن وضــعها عـلـي وهــو .. لتحصــل مـنـه عـلـي ـمـا ال تـسـتحق .. األول خلعـا 
 .العين محل التداعي صوري يخالف الحقيقة والواقع 

 الشاهد الثامن 

وهو عبارة عن شاهدي اإلثبات اللـذين اسـتمعت ألقواهلمـا 

حمكمة الدرجة األويل حيث أكدا بـأن الفـيال حمـل التـداعي 

ملك املسـتأنف ضـده األول ألنـه املسـدد لكامـل مثنهـا وأن 

ع اسم املستأنفة يف خانة املشرتي كان صوريا فقط ، فضال وض

عن إقرارها ألحد الشاهدين بأن الفـيال هـي ملـك املسـتأنف 

وهـذا يؤكـد " مـش عـايزه منهـا حاجـه " ضده األول وأنهـا 

 .صحة ما يربوا إليه املستأنف ضده األول 
حكمـا .. ة االبتدائيـة فقـد أصـدرت عدالـة المحكمـ.. إبان تداول الدعوى المبتدأة بالجلسـات  

بكافـــة طـــرق اإلثـبــات ومنهـــا البيـنــة إلثـبــات الصـــورية ونفيـهــا بإحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق .. تمهـيــديا 
 .وشهادة الشهود والقرائن 
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 ونفاذا هلذا القضاء 

א$!&)'��(�H&�אEB��RLE.N!>�א+&S9!>�א0و+!'��+!'��Y!Cد�א5$!.4"2�3!&�1א0ول����������� 
و�"!-��..�وא$5!&د�+B��Y=u�O!!������..�&א�+�F!Lא+.!&א)'������وא+�LK8��GV!���4"!-�א$�+!�hو6�!��������)�\"Vא·

������&�L+א�;�-.S�7زوN��k2و�"��}�H�"ن�������0!���9�L!C��!Yg=�6-�و����!-�و�����R�D�+�..��l�!+
�)D	��..�&6وא�-�=S��Y=u5&د����X����Y"���E	.�

 بل أنها أقرت ألحد الشاهدين 

���5	د�0א?ول����������#�
دא����>�א�ل�א��)�("��ش����ز���2���0��/�'�����"�و�����2..��5ن�א

��������7�
+�=#����و�������2א�,���ل��..�و�ذא�د�ل��3ط������و����و/ود������א*,د��;����א

��������Aوא��
�,�,��ذ>��ن�+��د���2/�.���3وא���2#������و��,و��و�=��/ز���ن��)���ذ�0א

�����2�����אد�/��א?و��,�,��وאوא��3وמ�
ط�Bن� �.א

  ذلك كان ملا 

 �!!!f��!!א$!!!�8(<��ن����و��<!!!EB��!!L��4.G	L+�&!!!&א+!!>�א���!!!Y"���1Vא��!!���tא+!!!5���3+
א#�L+�R&א+>��EB>�א+&S9!>�א0و+!'��!�G9>�وS!�د�א5$!.4"*>�;������..�א4.5$"2�3&�1א0ول��

�-!!X�����;�-!!.�وא+!!��EB��J�9!!>��ول�دY.K�!!5��<!!S9��א$��K!!>��ن���1V!!f..�א+�L!!&�،�و��6
�������k!8وא+�א�<!���!��O(و��!&YEB6�J9!��א$!V	��������9..�وא+�!�"�ن����א+��K��X�Jא��Hو�k���5.Xא��

�Z�= .Nא�א�Vf�(��������-=ل���=Xא$4.5"*>�����ن��J?m(�%V+وא�..�������&!�G4.+�א��)G&!S�-!�L���!���!fو
�-���N��'�(���E�.�

فقد أثبت املستأنف ضده األول أمام حمكمـة أول درجـة .. وعالوة علي ما تقدم : ثانيا 

 علي دليـل كتـابي علـي الصـورية حال بينه وبني احلصول.. وجود مانع أدبي 

حيـث أنـه أورد أمسهـا يف خانـة .. من املستأنفة التي كانت زوجتـه وأم أوالده 

املشرتي معه علي سبيل إثبات احملبة واملودة فكيف كـان سيحصـل منهـا علـي 

 !دليل صورية ؟

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

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن

8��م�א$�"�kא0د�'����א�/�ل�)�'�د+��O	.��'�;�א�������������0�)G&�Xن��	�6אل�א+����ن�
�Y��א+��"�ن�ذ+�����f�hא�9��0א+��Y��O�.5G��8�2'�א$��2ع�،�����"!-�;�6�+!>�����H���K.G

�h+�5غ�ذX��+א�W��N0א�F�Gن���-��(�FL.G���K+א�אVf�²H9.�
 )١٧/٥/١٩٩٨ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٥٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لكتـابي فـي األحـوال التـي يوجبـه التحري بقيام المانع األدبي لتبرير الحصول علـي الـدليل ا

القانون إلثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ومـن ثـم 

 .فال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض 

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

 ملا كان ذلك 
 ـكـان -/-/- تحرـيـر عـقـد البـيـع المــؤرخ أـنـه وـقـتوكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق التــداعي 

أو هكـذا أظهـرت (وكانـا علـي وفـاق وحـب ووئـام .. المستأنف ضده األول متزوج مـن المسـتأنفة 
نحو كتابه اسـمها معـه فـي العقـد فـي خانـه المشـتري إلدخـال السـعادة علـي األمر الذي دفعه ) له

 .قلبها ويشعرها باألمان 

 ة وإزاء هذه املشاعر والروابط األسري
كان من المستحيل أدبيا علي المستأنف ضده األول 

االستحصال علي ورقة ضد صريحة وواضحة بأن 

وضع المستأنفة علي عين التداعي صوري ومخالف 

ٕواال ما كان قد أورد أسمها في العقد من .. للحقيقة 

 .البداية 

 ومن ثم 

�و��!!�م�gS!!�د���!!��א³ن..�X�&!!�H!!�אH(�א$!!�"�kא0د�!!'�+!!&%�א5$!!.4"2�3!!&�1א0ول���� 
����O�Em�+��Y"א)B"א$4.5"*>�و�..������������g!/+א��Y��/"�'+��9��0د<�א�ن�����)�	�-"�H�..����7!#��!و�

���א+�א�k8وא+��"�ن�������g/+�<�	א���<=fא+&)�:�א+(א�J,�S�&�H�..���<!+א&(�-!�+��R"4Eא������fو



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

433 

��������Z�= .!Nא�א�Vf�O���YEB6�9&/X��Y�LSא0و+'�و�<S9&+א�<EB��..�����)G&!S�-!�L���!���!fو
��>�وא+��"�ن���+�g�+�-.�	א�$�&�G4..�

.. انعقاد أركان البيع كاملة يف حق املستأنف ضده األول .. وإزاء ما تقدم يتضح : ثالثا 

وهـو ركـن " أما املستأنفة فقد بطل العقد يف حقها الفتقـاره ألهـم أركانـه .. فقط 

 وهـذا.. لعدم ثبوت أدائها ولو جنيـه واحـد مـن مثـن عـني التـداعي " الثمن 

 جيزم بصحة احلكم املستأنف 

  من القانون املدني عقد البيع بأنه ٤١٨فقد عرفت املادة .. بداية 
فـي مقابـل ثمـن أو حقـا ماليـا أخـر أن ينقل للمشتري ملكية شـيء عقد يلتزم به البائع البيع  

 .نقدي

 ومن صريح هذا النص 

 ���ED!!+!!��א	9��!!f�k!!���ذא���!!`�R!!�DG��I.G�..-!!"���!!LG!!���ن��f!!9�7	!!��;�)�!!&�א+�
������������������-!"�	9��7!f0�)!�.*��-!�6�;�k�و�ذא�X=!�زع���..�א$�z%��4"-�8�م��5&אد�א+�BG��EDن�)�&�א+�

�����������EY=���G���6�;�k��>�BX!�ن�+��C�..���������%�!zE/�ن�;�א"�L�د��9	�ن�א+��!IH0ن�א��h!C��H
���������������J�!�#��k�K.!5G���%V!+دون�א0�!(�א�-��!/+�&!�L+א�&�L=G�7#و�����ED+א�O��	د�&N�%V+א

�.��%�S?,����א+N�ED&אد
 ويف ذلك قررت حمكمة النقض بأن 

ـثمن الصــوري   ولكــن البــائع ال فــي عقــد البيــع هــو الــثمن الــذي يــذكر مناســبا لقيمــة المبيــع اـل

وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الـثمن فيـه فيكون البيع غير جدي ، يقصد اقتضاءه من المشتري 

لعدم إفراغها ، وتبطل الهبـة ه لعدم اكتمال أركانه عقدا ساترا لهبأيضا أن يكون ال يصلح وبذلك ، 

 .في الشكل الرسمي 

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (

 كما قررت بأن 
بغـيـر معـقـب مــن ـتـوافر رـكـن اـلـثمن ـفـي عـقـد البـيـع واـقـع تـسـتقل بتـقـديره محكـمـة الموضــوع  

 .مادام استخالصها له سائغمحكمة النقض 

 )٦/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٧٢١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
يتجلــى وبتطبيــق كافــة المفــاهيم القانونيــة والقضــائية أنفــة الــذكر علــي واقعــات النــزاع الماثــل  

ذلـك أن الثابـت .. فقط .. في حق المستأنف ضده األول بكافة أركانه وشرائطه ظاهرا انعقاد البيع 
المســتأنف (اعي لصــالح الشــركة البائعــة المســتحق علــي عــين التــدأنــه القــائم بســداد كامــل الــثمن 

كاـفـة الشــيكات  والمقــدم بشــأنها األقســاط المســتحقةومــرورا بكافــة ـبـدءا ـمـن المـقـدم ) ضــدها الثانـيـة

ومــن ثــم فــإن عقــد البيــع قــد انعقــد .. المســحوبة والمصــروفة مــن حســاب المســتأنف ضــده األول 
 .فيما بين الشركة البائعة وبين األخير فقط صحيحا ونافذا 

��(�5
#������א

���ل���� ��)���(�ق������א
��#���מ�����������6?و�אق�3��������2#��دאد���7/��ز.����ن�א���6ن�א�


دא����و�ذ>���ون�א*,د�����,�����2ط�ل�*�دמ�א�
���ل�������'�و����א?;�ص����ن��������������������..�א

�.א�6ن�

 وهو األمر الذي يؤكد

��������a9b!$א�k!����;�)�!&�א+����6��H)���BX���<*"4.5$د�−/−/−�ن�א�!Sو�ن�و����!Y¨א�
و�!��#!BX�7!�ن�א+!!&)�:����..�;���"!>�א$!���!X)G���%9�!��OB!z��e�%�!z��u!>��6!�ق���������

����������������B!Cل����+�!��>)G&!S��Y!�L���!"�ن���א+�!��G)!و��k!8א+�א���g���Hو�RE�8��&8�<=fא+(א
�.و���2)�

 ملا كان ذلك 

و	�ن�א+D����Rن�א4.5$"2�3!&�1א0ول�	!�ن�8!&��8!&م�)�!'�X!&و��GאN!�7א5$!.4"*>���������������������
����!!�Oא+.!!&א)'�א$!!C�&!!�L��a9b!!(א!!*�+�-t−/−/−�<!!���¼א�O��!!N�'!!�(9%�و�!!��OB!!z��

�����!Y��8�'�(�9و)وא+5�ª)*+ل�א�و�د��..���������!EY.א+�א6!&�وذ����!z+�7א!B6�;��!EY"��-!=���!=و�
����و�ن����R*zBX��-�א��!���tو$!�lא@g!�د�وא+=B!(אن��!��א$!V	�9<���������������..�א$�+�>�وא6&<���

�	!�ن��G!��א5$!.4"2�3!&�1א0ول��"!Y����N&!>�������و�"Y��S�'L5X�H��¥�1&f/!�7א+8�L!>�א+!���������
�<G&و��.�

 بل وأنها بالفعل قامت بفصم هذه العالقة 

 األمر الذي انتفت معه الغاية من 
وأنها من البداية صورية .. وجود المذكورة بعقد البيع موضوع التداعي 
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ال تواكب الحقيقة وأن المحبة واإلخالص ما هي إال أوهام نسجها 

 في خياله وسرعان ما انهارت علي صخرة النكران المستأنف ضده

ٕبما استلزم إقامة دعواه المبتدأة واقامته أكثر من دليل دامغ .. والجحود 
وهو ما اطمأنت إليه عدالة محكمة .. وجازم علي أحقيته في طلباته 

الدرجة األولي السيما وأن المستأنفة عجزت عن نفي الدعوى 

.. اترات ال تغني وال تسمن من جوع واعتصمت فقط بأقوال مرسلة ومه

وهذا يجزم وبحق بأن الحكم المستأنف وافق صحيح الواقع وصريح 

مما يجعله جديرا .. القانون وقائم علي أدلة مستندية وثبوتيه قاطعة 

 .بالتأييد محموال علي أسبابه 

��9���א+D�"'�א

4.5"*>�و6�_�S�,�א�= .N��Zא$�#�����O)�'�ذא��J?א)�7و������Oא$
� <S9ول�د�� <EBم������ �Y��X)X����5+א� و��G�&G&S�<ED��J4G=�ل����..

א��7Bא4.5$"�3א+S�%V�H�,������<���;�����RB5-�א4.5$"*>�;�
�<EBgE�+� <G)G&�.+א� <K�5+א�;��&S�²§(د�Y=.5G� ���Z�= .Nא�� Vfא

�����G.�א	����kא�� ���ªد�و��(א�Yz+و��8אل�א� ���א0د+>S)X�;و���<
� -+�� EKX� ..�&=N�[��'�(� 7t�8�Z�= .Nא�� �א+Vf�OL��%Vא �א�0( �fو

�<�X³א�W��N�+�²H)+�א��)G&S���g�:�
����B

�5)��א,����ون���������ز���������5ن��:�א#����Aא��?ول�����ض����ذא�א=#����#��,��د�;�)����א

�����ن��ن�א,���ون��و�د����5'��������ل��������������R
�O����،�����
����=� ����6
א�و����=�


��و���������'��
��6 �A��/�2ود������������ن���+��������6Hא�����������د������و�����د��7�/��وز�א

�����
�,���ون�وאوא��������������������3..���و/�ود�א������א?د����و�,����������و�����Oط�����5א

�<��������ذ�
,د�����،��(��/وز��/�د��א
��2א�.و#ط

 ومن جواهر ما قررته حمكمة النقض أن .. هذا 

�א+&)�: >9��� ;� �א$K(و6>�א$=�ز)> <L8وא+�א� <EB��א �Y.�=.(א� �א+�
�'+��-.���6�;�&X)G� �f&�.L�� �Y=��R�.Nوא� �Y.8�N��+א�<�t�5+א� )��=L+وא
�،��Y�+���Y"�= Eא��U����;و��YXد+>�א$���+>�א+���و9د�+��f)G&�X�;ل�&S
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�-�Hض��P4"-��و�אC�;��YX&��(�;�<EB��.و���f������ز��/�د9<�א

 )٢٣/٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٥٨٥٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
��'�و�������3��'�3	��������2Bض��������������������������0���6  ��������و;�
'�א�;
�����ن����א#

���מ�����������������.......����א���*��ن�د��ع��و�א#
;(ص�#��VBو�#
�دא��ن�وא�T��3و��אد�و��،��Gن�א


,ل�������א�و	وع��
,د�#
���0�ذא�א+5ن���ون���ض�/دل�������.�
 )٢٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ٢٠١٩الطعن رقم (

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ٦٣وكانت املادة .. وحيث كان ما تقدم 
 .يجوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي  

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن

8��م�א$�"�kא0د�'����א�/�ل�)�'�د+��O	.��'�;�א�60אل�א+������������������)G&�Xن��	ن��
�Y��א+��"�ن�ذ+�����f�hא�9��0א+��Y��O�.5G��8�2'�א$��2ع�،�����"!-�;�6�+!>�����H���K.G

���K+א�אVf�²H9�h+�5غ�ذX��+א�W��N0א�F�Gن���-��(�FL.G.�
 )١٧/٥/١٩٩٨ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٥٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
التقرير بقيام المانع األدبي لتبرير الحصول علـي الـدليل الكتـابي فـي األحـوال التـي يوجبـه 

ضوع ومـن ثـم القانون إلثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة المو

 .فال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض 

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

 ملا كان ذلك 
 ـكـان -/-/-أـنـه وـقـت تحرـيـر عـقـد البـيـع المــؤرخ وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق التــداعي 

كـذا أظهـرت أو ه(وكانـا علـي وفـاق وحـب ووئـام .. المستأنف ضده األول متزوج مـن المسـتأنفة 
نحو كتابه اسم المستأنفة معه في العقد في خانه المشتري إلدخـال السـعادة األمر الذي دفعـه ) له

 .علي قلبها ويشعرها باألمان 
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 وإزاء هذه املشاعر والروابط األسرية 
كان من المستحيل أدبيـا علـي المسـتأنف ضـده األول 

االستحصــال عـلـي ورـقـة ضــد صــريحة وواضــحة ـبـأن 

نفة علي عين التـداعي صـوري ومخـالف وضع المستأ

 .للحقيقة 

 ومن ثم 

א+!!�#��-!+�-!L���!º�%V��X�&�H�..����������JאH(�א$�"�kא0د�'�+!&%�א5$!.4"2�3!&�1א0ول������������ 
�!�����...���G9>�א+Yz��&�L�د<�א+�Yzد������g.�+�:�(&!+א�<!S9ول�د��<EB��<+�6ن���BG�7#و���

���א+�א�k!8و��������������g!��Zد�د�8!&��!�Y!z+د<�א�Yz��&�L+א�<G9���J��#"�ن�����א+�!�...�����!L=ن���!BGو
�-=(�J�*.+��ًא��)G&S�O��%ص�)����]�ذ�/Pא�אVf�;�7Bא4.5$"*>�)���א�.�

����������B
����6��ض��ذא�א=#�
�#��������מ��������אد�/���א?و���������������:�א#��Aא���5)
�#��ن�א

�����א=#
���B���א�و���������3����א�ط(ن����������O..�و���د��א?������א�Tد��ع������,�


د����.�.�����
2��..�������������������/���و��ض�א=د��.����و�����,�دמ�א��دאق�،����وز�;�ن���מ�א

���מ����������!����*������Tא�د�و��א�א�����؟����=��*���Aא ���א��ط(ن��Tذא���(�+�>�د���ع���و

��'��א=�
دא���Bدמ�א�د��

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

ر ال تثريب علي المحكمـة إن هـي التفتـت عـن الـدفاع الظـاه 

 .البطالن إذ أنه ال يستأهل ردا خاصا 
 )٢٣/١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٥٤٥٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��!-�)!&م�א+!(د�)�!'�������������LG���-!"�H"�ن��א+�!���g!8&�א+.!?م���-�Hن��LK$�7אBن�א��	ذ��
��<!!=(�K+ع�א�!Hد�..�����)f�!!�+"�"'�א�ع�א+�!!�H&!+ن�א���!!��<!EB�$!��!!I8�;�9)!����!!f��1V!!f�,א

�.�9�Of4.5Gدא�א+��Kن��
 )٢١/٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١١٢٠الطعن رقم (
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 وكذا قضي بأن 
المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أـنـه ال يعـيـب الحـكـم المطـعـون فـيـه ـعـدم رده عـلـي دـفـاع  

 .ظاهر البطالن 

 )٢٣/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٤٩ لسنة ٣٥٤الطعن رقم (

 وملا كان ما تقدم 
���������א��ط(ن����������و��ن�א�����6ن�אد�وع�א��دא��0ن�א��Tو� �=�و/�'�د���ع���������(�5
�#�

���'����מ�א�ط*�ون����'��3د�
	��ن�3	��B'�א	���������ض���������������������������...��/�A ط�א�	(��lن��ن�א

������(�5
#���מ��W�I����#��د������������...�אد�وع�א��دא���ن�א������ون�א�*��א��د�������2�Iא

��ن�אوא���3و�א,��ون�

إال أنه وإمعانا منا يف بيان عدم صحة
ً

  الدفوع املبداة من

 املستأنفة أمام حمكمة أول درجة نوايل الرد على هذه الدفوع

�5)�����מ��������ول�د�/���*دמ�/وאز�����Tא�د�و����������������−���#��������;ص�אد���א��د���ن�א

#��,��א)�ل��������2אد�و��ن����������3��Bد
��#��.....�و��.....�#��.....�א�....���#�

�ل��#�.א

  من قانون اإلثبات أنه جرى بأنه ١٠١لبني من مطالعة نص املادة فا.. بداءة 
األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقـوق وال يجـوز 

 .قبول الدليل ينقض هذه الحجية 

    ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغيـر 

 .فاتهم ، وتتعلق بذات الحق محال وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسهاص

 ويظهر من مطالعة نص املادة سالفة الذكر 
 :أنه يلزم لقبول الدفع بحجية الحكم علي الدعوى التالية شروط ثالثة هي  

 وحدة اخلصوم : األول 
����د�א;���وמ��ن�����ون�א���زאع�
������א��د�و��א,	���B���و�,���د��و���د��א;���وמ��و�א

��מ�א,	���Bא,ط*��،�وא�زאع����אد�و��א/د�د�����ن�ذא��א;��وמ����������������א?و��א��د����'�א


2מ��(��.�

 وحدة احملل أو املوضوع : الثاني 

���#*ون�����א���ق�אذ�7�ط�'�א;�وמ��و�א�و�,�د����ل�אد�و���و��و	و���2א
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��دא���#��وא.�����ن����ذא�א������2,�,�
���� ����
�����#��*ون� ���א�������ق�א�ط�������A'��و�א

,�ن��+�.���د�7و�*��و�7،�و�+�
�ط�����Hل����3د���/����א?����������������������*

دא���،������2,�,�


����מ����א�,	������'��ن�����ون��و	��وع�א�د�و��א/د���د�����و�ذא��א�و	��وع�א�ذ�����7ل�����'�א

�.א#��ق

 وهو وحدة السبب : أما الشرط الثالث 
�������,
���5	�د�0א�?ول���'�،��و�������������,�د��'�אوא3*���א�#���ق�א
����+�����5'�אو�����א

�ق��,د����ون�������
*دد����د���+و.�א��A��#?دد�א*

�ق�א�ط���A'�،�وא��د��א,��و���

�ذא�א#��A �אد����)�د��،�����3د����ون��,�د��و����ل�W�����+��وع��و� ��6א.���(�#����Aو������������������

�.�������א,��ون�

 )٢٠٠٤ إشعاع اإلصدارات القانونية – العملية في الدفوع  الموسوعة–أحمد فاضل / مستشار د(

 وحيث كان ما تقدم 

و	!!�ن�א+D����R!!ن�א+!!&)�و:��!!�Oא+!!&�kHא$�!!&%��!!��א$5!!.4"*>���!!�م��EB!!>��ول��
دS9!!>��.�!!�3)!!��א+!!&)�:�א��+�!!>�N!!�א,�;��!!*��JאP/!!�م��و�;�א$�2!!�ع��و�;������

��������������¡�h!5E.+א�-!Lز���!�����!`�FG�(&!+א��	א+���5;�����������,�!I�+א��!�K+م��!B60�1אV!f�<!�m
�'�G��E	�h+ن�ذ���:�L&م�א@�אز�و�

 أسرة الساحل ..... لسنة.....  فيما خيص الدعوى رقم-أ
فالثابت أنها دعوى مقامة من المستأنفة ضد المستأنف ضـده األول بطلـب تطليقهـا عليـه  

 :وبمقارنتها بدعوانا الماثلة يتضح اآلتي .. طلقة بائنة للخلع 
م��دني كل��ي .... لس��نة ..... ال��دعوى المبتدئ��ة رق��م  أسرة الساحل ..... لسنة..... رقمالدعوى 

 الجيزة 

 :اخلصوم فيها 
 ) .بصفتھا مدعية/ ..... (السيدة  -١
 ) .مدعي(بصفته زوج /..... السيد -٢

 

 :اخلصوم فيها 
 صوريا – بصفتھا شريكة –/ ..... السيدة  -١

مدعي  (-/-/- في عقد البيع المؤرخ -
 ) .أوليعليھا 

 بصفته المشتري الوحيد –/ ..... السيد  -٢
 -/-/-للوحدة محل عقد البيع المؤرخ 

 ) .مدعي(
 
 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

440 

 املوضوع 
تطليIIق المدعيIIة علIIي المIIدعي عليIIه طلقIIة 

 بائنة للخلع 

 املوضوع
 فيما تضمنه من -/-/-صورية عقد البيع المؤرخ 

ذكر اسم المدعي عليھا ا_ولي في خانة المشتري 
 .بجانب المدعي 

 سبب الدعوى 
  -/-/-عقد الزواج الرسمي المؤرخ 

 سبب الدعوى 
  -/-/-عقد البيع المؤرخ 

  أسرة الساحل ٢٠١٥لسنة .....  فيما خيص الدعوى رقم -ب
م�دني كل�ي .... لس�نة ..... الدعوى المبتدئ�ة رق�م أسرة الساحل .... لسنة ..... الدعوى رقم 

 الجيزة 

 :اخلصوم فيها 
 بصفته زوج -. / ....السيد  -١

 ) .مدعي(
 ) .مدعى عليھا/ ..... (السيدة  -٢
 

 :اخلصوم فيها 
 صIوريا – بصفتھا شريكة –/ .....  السيدة -١

مIIIدعي  (-/-/- فIIIي عقIIIد البيIIIع المIIIؤرخ -
 ) .عليھا أولي

 بصفته المشتري الوحيد –/ ..... السيد  .١
 -/-/-للوحدة محل عقد البيع المؤرخ 

 ) .مدعي(

 املوضوع 
م الصداق الوارد بعقIد الIزواج صورية مقد

أي صIIورية عقIIد ..... (الرسIIمي المIIؤرخ 
 ) .الزواج في شأن المھر

 املوضوع
 فيما تضIمنه مIن -/-/-صورية عقد البيع المؤرخ 

ذكر اسم المدعي عليھا ا_ولي في خانة المشتري 
 .بجانب المدعي 

 سبب الدعوى 
 ..... عقد الزواج الرسمي المؤرخ 

 سبب الدعوى 
  -/-/-البيع المؤرخ عقد 

 ومن العرض املتقدم 

�EY��)��א+&)�:�א$�#�!>��/!�����������������H�O/*+>�א���ع��5�H&$א�FG�(&+א�Z�.�&�א	4.G
و���f����5��kK�Gط�وYX�X(�א+&�kHא$�&%����אL��<*"4.5$&م��Sאز�"�!(�������������..�و��N��و���2)����

�)	V+א�'*+�N�FG�(&+א�;��Y�H�O/*+>�א���#�>�+5�א+&)�:�א$.�

 يس هذا فحسب ل
ـبـل أن الثاـبـت ـمـن ـخـالل واقـعـات الـنـزاع أن زواج المســتأنف ضــده األول بالمســتأنفة ـكـان  

 وهو األمـر الـذي يسـتحيل معـه -/-/-ولم يتم شراء الفيال محل التداعي إال بتاريخ ... منذ عام 

ه وـلـم ـيـدع ـبـذلك المـسـتأنف ضــد.. الـقـول ـبـأن نصــف ـهـذه الـفـيال ـكـان عـبـارة ـعـن مـهـر للـمـذكورة 

ـبـل أـنـه ـقـدم هــذا العـقـد أمــام محكمــة األســرة آـنـذاك .. األول حــال نظــر اـلـدعوتين المحــتج بهمــا 
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إلثبات حسن عشرته للمذكورة وأنه يحاول جاهدا إسعادها بكافـة السـبل لدرجـة انـه وضـع اسـمها 

وليس كمـا زعمـت بأنـه .. صوريا في العقد محل الدعوى الراهنة إلدخال السعادة والسرور عليها 

وهــذا يؤـكـد وبحــق أن اســتدالل المســتأنفة بحـكـم الخـلـع أـنـف اـلـذكر .. ء معاملتـهـا وعشــرتها أســا

وظــاهر .. هــو اســتدالل فاســد معيــب .. وحكــم صــورية المهــر علــي موضــوع الــدعوى الراهنــة 

وهو ما فعلته محكمة الدرجـة األولـي نظـرا لكونـه ال يسـتأهل ردا .. البطالن بما يستوجب إطراحه 

. 
A−;��ص����������������������و�����,���������ض�א��د�و��و���دמ�/��وאز� ������6א*
����3א��د�وع�وא

��+�2د��א+2ود�

���������ًL����Y�و8!&��و=g!2�����O!�8��!ن�א+�!�"�ن�����������...��O*BX�&�Hא��7Bא$4.5"��3�+)د��(
���&8��#��ª��Jא+/�Yz��<G9�د<�א+�Y!zد�$!��8!�م�;�!��-!�6���k"د�!'��=L!-��!��א�/!�ل������������������������

�!-�+�!(د�)�!����������������و��$����I8א���7B...�)���و89>�2&����*BG�h!+ن�ذ�!H�<G9�!/+א�J��D��FLK+א�
א+&�Hع�א$�&א<����א$5.�"*>�0ن�I8�t-�א$V	���EI.G�9א+(د�א5�${�)����1V!fא+!&�Hع���������

��f&Gد)X�Â��<S�دون�א��

 وقضت حمكمة النقض بأنه 


2מ��������א��
زמ���
��*���א
�=�������������� ������I�����2�
)���وא��د��;�د����'�א

����מ�א#
,(ل�ط�
���و�د���א�.��ن�א�د��#
)�د��ن��د��א�6و��א

�٤٣#���١١٥٤אط*ن��3מ��(��#�)�٢٦٦ق��١٣٠٥ص��١٤س��١٩٧٣/١٢/٣١/


�5)���,��و�����������������−ج�#��6��Oن��#���Aא=#
����Bوאذ�7ز�����ن�;('�א�א�د���Iא#��Aא


��د�0 �Iא3وאل�����������#Hد=ل�
#Hو�#�د����0א�A��#

������5א#���מ�אא+�2ود��א

�����6و��א�و����

 بداءة فإن املستقر عليه وفق قضاء النقض أنه 

وאN!.��ص�א+�אY=��k!8!������� א+�Y!zد� �8!�אل� G&!�X(� א$�(I8�;�9�EB��,>�א+=���²ن�����
����h!!+ن�ذ������!!Y�H��YX&!!��(��G�!BX�;��!!Y��(��!!�Lא$�2!!�ع�دون���<!EB��-!!��O�.!!5X��!�

��ً�t�N��Y���.Nن�א�BGوط��4ن�)z��.�
)89��LK+5>��٧٥+5=>��7٤٨١א�S�١٠/٤/٢٠١٢(�
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 وكذا 

��������������������
ط��א�#.�������א�,ض��ن�,�	�Iא�و	�وع�א�	3������,�
,�د����א �����د


��/���U�����2وא?;�ذ�������ط��Bن� ��'�و ط��א��������������������X א+�2ود� ��3وאل� אد�و��و�ن�������2وא

�Iذ>��ن�������א�,ض��A,*دא�0دون���.�

 )٨/٦/٢٠١٠ جلسة ٧٥ لسنة ١٨٧الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 

��OאE.!5$&��!���8!�אل����������������+&!�+�<S9ول�د��<EB��)G&�X�;دل��A�<*"4.5$א�R"�	و
�-�H��Y.+د�و�§���Y��(����L.+ز�א���������fد�و�Yz+א�

وفضال عن ذلك 
ً

 
أنهــا جــاءت .. يتجلــى يقينــا شــهود المســتأنف ضــده األول فــإن البــين مــن مطالعــة أقــوال 

إلي أدلة المستأنف ضـده األول فـي إثبـات صـورية وجـود المسـتأنفة بالعقـد لتستقيم دليال يضاف 

لتقطــع بصــحة والمســتندات مــع الثابــت بــاألوراق جنبــا إلــي جنــب حيــث جــاءت .. محــل التــداعي 

 .طلبات المستأنف ضده األول المبداة أمام محكمة أول درجة 

   األول ضده املستأنف شاهدي شهد فقد 

�¢�אX�−/−/−��9&و��Gא�7Nא4.5$"*>�;�)�&�א+���kא$��f�-"4����������a9bא+V%��8&م�)�'�����
�����%�z$">�א�א$!(\<�א+!������������������..�א¨-�;���h!�X�;�<!�D+א$!�د<�وא+(½!>�وא�J�!�#��O��8���

���-.Sزو�R"�	�..������������������&!6א0و�%�!z$א��!f5$!.4"2�3!&�1א0ول��H�k!8وא+�א�<!��و+B!��;�א��
)�!'�א+=g!��א+D��������R!(م��و�א580!�ط�����+�FLא+.!&א)'�وא+�!�5��7t!&אد�	��!!Y=u�O��N!�א,�א$�!&��������������

J0و9אق�وא5$.=&א��.�(�

 كما أورد الشاهد األول صراحة 

�دא���و�מ�
�د���������� ��ل�א��)��(>�+�.�����א�
�=� �2�5��'�������3���(�5
#��5ن�א

�)�.������;ص�و/ود�����'(�ن���2��6/����2وא�دא�و�ن�א*,د���)*ل��و��7

أنهمـا أكـدا صـحة أسـاس الـدعوى أقـوال هـذين الشـاهدين وكان الثابت من لما كان ما تقدم 

.. وأن ما دون بالعقد من أن المسـتأنفة مشـترية للفـيال مناصـفة مـع المسـتأنف ضـده األول الراهنة ، 

أما وأنهـا لـم .. ) آنـذاك(وما دون إال مجاملة لها بوصفها زوجته هو قول مرسل يخالف الحقيقة ، 

وانتـظـرت حـتـى ـقـام المســتأنف ضــده األول ـبـاالغتراب ـعـن .. ود وقابلـتـه ـبـالنكران والجحــتـقـدر ذـلـك 
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التــي مــا أن اقتــرب مــن الوفــاء بقيمتهــا .. هــذه الفــيال ليســدد أقســاط لســنوات طويلــة أهلــه ووطنــه 
طامعـة .. بطعنـه فـي ظهـره وأقامـت ضـده دعـوى تطليـق للخلـع حتى قامـت المسـتأنفة .. وأقساطها 

 .رغم أنها لم تسدد من ثمنها جنيها واحدا ) تداعينصف الفيال محل ال(فيما ليس بحق لها 

 يستقيم ما تقدم .. ومن ثم 

 ���������a9b$א�k��وVfא�א+&+�!IG�O������Z−/−/−د+���S�ز����/�G9>�و�Sد�א�L��<*"4.5$&�א+�
���/*X��Y�+��>9�Cא�����א+5�<G&=.5$وא�<�L8א0د+>�א+�א�h�X�'+��

   املستأنفة شاهدي أقوال عن أما 
علــي بأنهــا مخالفــة للحقيقــة وممــالة وبمجــرد اإلطــالع عليهــا الغــة الوضــوح فقــد جــاءت ب 

ففـي الوقـت الـذي .. بالحيـدة والمصـداقية وال تتسم .. قائليها مجاملة للمدعي عليها األولي ووالدها 

مـن شـهود (جاء الشاهد األول .. ما يجاوز الثالثمائة ألف جنيه محل النزاع بلغ مقدم حجز الفيال 
 !.ليزعم بأنها دفعت مبلغ خمسين ألف جنيه في المقدم ؟ )المستأنفة

 فإذا كانت شريكة بالنصف كما زعم بهتانا 
 .لكانت قد دفعت أكثر من ثالث أضعاف ذلك المبلغ المزعوم دفعه بهتانا  

 أضف إيل ذلك 
مقابـل علـي الطـالق المسـتأنفة راح يساوم زعم بأن المستأنف ضده األول .. فالشاهد األول  

ــول .. نـــازل عـــن نصـــيبها فـــي الفـــيال الت فطـــالق المســـتأنفة مـــن .. أفـــك وبهتـــان بـــال شـــك وهـــذا ـق

 !.فأين إذن المساومة المزعومة ؟" بدعوى خلع " المستأنف ضده األول كان 

 وبرغم تلك التفاصيل .. هذا 

��<����!>�����–א+&8�g�+�<*+��$א�–����������&f�!z+א�אV!f��!f9)8��!+وא��..��������'!�(�<!��Sא���!(�?!m(
���}��B���Jم�"�!&א�؟��������������bNאل��5!zن���!	�O!fو�����!>�N!&אد���!&م�u!��א+*!*�	��f8!(���9!�و��!=fو

�&f�z+א.�

 !بأنه ال يعلم ؟
و��fא�0(�א+bG�%V	&�و¡���"-���zG���&f������Bن�YzG&��-�،�و�ن���-����8(�19

�&f�z+א�אVf�8אل���ª)���S�.5G��`�<���g�+�3+�jو�-��(�'��.�
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 عالوة علي ما تقدم مجيعه 

(�5�����������Gن #��������'��*�ل�د�7وאد�א��د�������3מ��دא��א�+��'��/��د��..��ذ>�א

د�'���T؟..��و��و���;מ��/������+2د��'��ن�
)���ل��#��'�+د�د��א������.!�

 هذا فضال عن أنه 

�9)��-��=��7و�N.&��9)=!-��!(م���..�و+�B"-�����3+&%�وא+&�א4.5$"*>������&.N�-Xد�YCن��H
�..K.5G����YH�OEL+��6א���´���[��;�&YzGو�ن��،��Gد�����kن��BGن�6.�

  )للمستأنفة(أما الشاهد الثاني 
 بإـحـدى الـشـقق المملوـكـة ..ـبـأن المسـتأنف ضــده األول والمســتأنفة تزوجـا فـقـد ـجـاء ليـشـهد  

 !إلكمـال مقـدم الفـيال ؟) المسـتأنفة(كان لديه وديعة فمنحهـا لنجلتـه وأن األخير .. لوالد المستأنفة 
 .! كما نفي علمه بمقدار ذلك المبلغ ؟

 ملا كان ما تقدم 
تحـاول إثبـات بعـض المـزاعم واألباطيـل المخالفـة للحقيقـة ، والتـي ال .. وكانت المسـتأنفة  

 :وهذه المزاعم هي . تتفق مع العقل أو المنطق أو كبائع األمور 

�>��h���'fوא+&f��؟ −Sא+?و�<�Cن��.! 

�>�؟�"Y��ووא+&f��Ef��א$G�z�ن� −Sא+?و�J���=��<H�B+.! 

ودLG>�	�ن�..��"-�+&%�C(א,�א+*�����Oא+.&א)'��=g-�وא+&�א4.5$"*>� −
��f)�&G.�

ومـا هـي التزاماتـه ! ما هـو دور المسـتأنف ضـده األول فـي هـذه الزيجـة ؟.. والسؤال هنا  

األول الذي وهل يتفق مع العقل والمنطق أن تقبل المستأنفة الزواج بالمستأنف ضده ! الزوجية ؟

 ) .علي حد زعمها! (لم يتكبد في تلك الزيجة جنيه واحد ؟

 أضف إيل ذلك 

 ��������������<*"4.!5E�+��!Yg=و���YBH�e�<LGود�<uن��א0�]���&f�z+ن��8ل�א��..�����O!N)8!�ل����!f
����������������<!EB��<!+א&(�'!�(�'!�E�+�,�!S�&f�!z+א�אV!fن����!(��!IHא�Vf�،�&=.5��<u�-=(م�&�G��

��������-!+�<�!/�C�Jدא�א).��<S96!&:��������������..��ول�د����!Y	9و��د���!YL¨و����f&f�!C�J�!���L��l�و+!
�-N�6א�..�t�8�7(?H�J��#א��%&f�C�84אل���-.YSل���א�6��I.Gא�Vfو�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 
 

445 

 .........." أنا معتقدش أن الكالم ده حصل " 
�ن�א�Yz��J?m(�&8�<*"4.5$دf��)!��א+=�!���O!��א+�Dא�!������������R..�و�����'gIG�7#�f(א����� 

6�_��ن���GVfא+z�S��G&f��J,..��2&�1א0ول�د)�א�����1وא��0ل�א+���#�Y��R��א4.5$"����3
�!!>��=��+!!>�)!!��א5$!!.4"*>�(�¨��!!Y"��-!!��3!!��X��!!��O!!8و��k!!8وא+�א�<!!���g�+�<!!*+�j��!!E�8א��

��G&f�z+ع���6&:��6אس�א�و¨�<G»9��(�>9د���R5��.ووא+&f��و+
 وحيث عول احلكم الطعني على 

 أقوال شهود املستأنف ضده األول

5.=&א�Jא+(¨�>�א$�&�>����א5$!.4"2�3!&�1א0ول���!�م��EB!>�������������وא+����YX&G��א$����
�<S9ول�د�.�

 مما مقتضاه 

���������������Jوא5$!.=&א�k!8א+�א������g��&=N���(�-Et�(م�د�8&��8�-��ن�א��7Bא$�LKن�)�
�!&���...�א+(¨�!>�وא+�!�"�ن���G4.+���-!!X9א&S�&!	bG��!!`�...م����م���!!&!�X���<*"4.!!5$و�ن�א��ً!��/�

=G����Z�= .Nא��<EB��<S9ول�د��<EB��,�I8ل������

 بناء عليه

 يلتمس املستأنف ضده األول من عدالة هيئة املوقرة احلكم 

-���N����(��ً�E��3"4.5$�7אBא���&�G4Xو�O#�$א�Z�= .N�²א�H)��
�و	��Oא4.5$"2�3&�1א0ول��

�
�'����א

�
�

�

�

�

�
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 املوضوع 

����RI8���&L����������������a9b!$א�&!�L+א�O!���7G&!�.���Y�א�EB>�א$!�)8<��!�+?אم�א$!&('�)�!
א+&)�:�א+(א����Rg2��<=f�YX��g=X/(�;�����א�Vf�<G9�/��7Bא�א+�H�����������&�Lن���..�−/−/−

�.א©�.................�و��K"-�و)&م�"*�ذ�1;���6א$&)�.�ن�
�B�3و�א

فــي أن المــدعيتان قــد أقامتــا هــذه الــدعوى بموجــب صــحيفة تــتلخص واقعــات النــزاع الماثــل  
 :نشدتا في ختامها الحكم كمة القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحستوفت شرائطها ا

�!E�����F!!�9¯��������−/−/−��+?אم�א$&)'�)���O!���7G&!�.���Yא+�L!&�א$!������������a9b:��و���H�9)!��א
و��F"*5-��/*.-�و+'����X�®�'�(�'L-�א$�L!����������/�.....)�א$(�6م��(�(;�א+.&א)'���

���������������<!Lא+(א���!Y�+���!�L$א��YX&!+א�وאV!	א0ول�،�و�<#�D+א��Y�+��..�����g!/���*!وא+!�א9د�و��<*�
�O��+�<���K��-=��<�&�$א+/�9<�א�J^.(�1א+&)�:�،�و���אVf.�

����"�#�:���������������h!+ذ�'!�(��!X�G����k��،�-.G9�/+�1ذ�و)&م�"*�-"�Kو��-�+�(�9�	V$א�&�L+א�<G9�/�
��������������O!��<L�90א�Jא+�6&א�;�'()z+א��EY���>�א$&)�.�ن�+=/B���J��#��YEf��9�#����

�.א+.&א)'
ذ�א$��!!��O!!mL	*���k!!��<!!++!!?אم�א$!!&)'�)�!!������Yوذ+!!�h	��E!!z��7!!B¡�-!!ل���+=*!!���

�>�����،��$/(وH��Jو����LX��O��Wא
��و3د�א#
�د��א�د��
�ن������
,دמ

���Uא,ول��5ن������

) والـدتهما/.....(كـان متزوجـا مـن السـيدة) مورث طرفي التـداعي/ ..... (والدهما المرحوم 
ـدة المــدعيتان ـقـام مــورث ط.. وعـلـي أـثـر خالفــات زوجـيـة نشــبت بينهمــا  رـفـي الـتـداعي بتطلـيـق واـل

 .يتحسسن طريقهن ويتكففن لقمة عيشهن .. دون نفقه أو منفق وتركها مع نجلتيه 

 فلم يعبأ مورث طريف التداعي بكل ما تقدم 

 وأعطي للمدعيتني ووالدتهما ظهره وغدي يعيش 

 حياته وقام بالتزوج بأخرى هي املدعي عليها األخرية 
 ، وعكف علي هي المدعي عليهن الثالثة األوائل ورها ثالث بنات منه بدالتي أنجبت 
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لهمــا عليــه ذات الحقــوق أن لــه ابنتــين أخــرتين ناســيا تمامــا .. تــربيتهن ورعــايتهن بعطفــه وحنانــه 

 .فلم يعن حتى بالسؤال عنهما طيلة سنوات عمرهما .. والواجبات 

 علي املدعيتني وبرغم هذه الظروف القاسية ومرور السنوات ثقيلة ومرهقه 

 ووالدتهما إال أنها جنحت يف تربيتهما وتعليمهما علي أحسن ما يكون 

)و���3و��
�����(�������������������2..�و�ن�6מ��� ���5���א�د��
�ن��ن�א�����,د��2/����6ود

�'���ز�و/�ل�و��د�6�،�0מ�/�2د�و���ق�وא�د���������������������
و��ق��ن�א��<����2���ن�وذ�ط������+��� 

�.א�د��
�ن�

 تويف مورث طريف التداعي .... ن عام ويف غضو.. هذا 

 إيل رمحة اهللا تعايل تاركا ورثه شرعيني لرتكته هن
 ابنه   ) المدعية األولي/ ..... ( السيدة -١
 ابنه   ) المدعية الثانية/ ..... ( السيدة -٢

 ابنه   ) مدعي عليها أولي/ ..... ( السيدة -٣
 ه ابن  ) مدعي عليها ثانية/ ..... ( السيدة -٤
 ابنه   ) مدعي عليها ثالثة/ ..... ( السيدة -٥
 زوجه   ) مدعي عليها رابعة/ ..... ( السيدة -٦
 شقيقه      / .....  السيدة -٧
 شقيقه      / ..... السيدة -٨
 شقيقه      / .....  السيدة -٩

 كما ترك مورث املدعيتان ما يورث عنه شرعا

 وهو األعيان اآلتية 
 ) .وهما عين التداعي الماثل..... (أرض وبناء العقار دورين في كامل  ) أ(

 ....رقم والمقامة علي القطعة ..... الفيال  ) ب(

 .............كائنة قطعة أرض فضاء ) ج(
 .سيارة مالكي ) د(
وذلك بخالف ما ال تعلم .. بالبريد المصري ودفاتر توفير البنكية العديد من الحسابات ) ه(

 .عنه المدعيتان شيئا 
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 )رمحة اهللا عليه(وعقب الوفاة اكتشفت املدعيتان بأن والدهما .. ذا ه

 مل يكتف بظلمهما حال حياته ومل يكتف حبرمانهما من حنانه ورعايته كأب 

 ����������Áع�א)C��Hو��E���g.5���f�����EY�)6�O��..���������%9�!��k!���&!�(�<��.Bم���8�_�6
��a9b�−/−/−�����-+������7(ز�)"�ن�وא����ع�وא+�)z�+�<*+��$��<�����(��������;�-��!/"�k!��"-�8!�م���
�9�!!�L+�9–................�א�!!�L+,�א�9ض�و�=!!��;�F���!!	��!!G9دو��!!fو�)��!!C�k!!�9د��&!!(�(�'!!+�

�)�.א+�/(�\"Vא·�وא$G����J��Ez.-(א$&)'�)����Yא+�D#>�א0ول

 يس هذا فحسب ل

���زل���ن�א)��(���3מ��������������Uא��د���������..................��ل���3מ�������<���2ن�א6(�6�����وذ�

��ل��و�2ن�=زאن����3א��و�+�و=���و=�
'(א?ول���	���(�F���
��<��.−/−/−١٨و��ن�ذ

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن مورث طرفي التداعي قد تعمد حرمان المدعيتان مـن ميراثهمـا الشـرعي ، وكـذا حرمـان  

صرفة أثارها لما بعد المـوت وذلك بالتصرفات الصورية المن.. شقيقاته بالمخالفة للشرع والقانون 

وهو ما حدا بالمـدعيتين نحـو إقامـة دعواهمـا الراهنـة التـي جـاءت وبحـق وفـق صـحيح الواقـع .. 

ـب القضــاء بصــورية العقــد األول المــؤرخ   وهــو مــا نشــرف ببيانــه -/-/-والشــرع والقــانون بطـل

 :تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 
��אد��ع

�

يهن ألـصـل العـقـد اـحملـرر ـمـن ـمـورث ـطـريف الـتـداعي بـعـد تـقـديم اـملـدعي عـلـ: أوال 

لصاحلهن بقصد حرمان املدعيتان يتضح وجبالء أحقيتهمـا يف الطلـب املقضـي 

فضال عـن أحقيـة املـدعيتان يف بـاقي ) اإللزام بتقديم مستند حتت يدهن (به 

 .طلباتهما التي واكبت صريح الواقع والقانون 
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 وصوريته علي العديد مـن الـدالئل -/-/-عقد املؤرخ قيام طلب احلكم ببطالن ال: ثانيا 

ـاذه يف  ـدم نـف ـا ويف ـع ـدعيتني يف طلبهـم ـة اـمل ـع بأحقـي ـي تقـط ـني الـت والرباـه

 ) شقيقات والدهما(مواجهتهما وال يف مواجهة باقي الورثة 

 بادي ذي بدء

  من القانون املدني علي أن ٢٤٥فقد نصت املادة 
د ظـــاهر ، إذا ســـتر المتعاقـــدان عقـــدا حقيقيـــا بعقـــ

فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هـو 

 .العقد الحقيقي 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
أو نفيـهـا أن إثـبـات الصــورية أصــال ـفـي نيـة عاقدـيـه ، ـعـدم قـيـام العـقـد إنـمـا تعـنـي الصــورية  

دون معقـب عليهـا فـي ذلـك ديرها التي تستقل محكمـة الموضـوع تقـمن مسائل الواقع وتقدير أدلتها 
 .متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة 

 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١١٣٠٨الطعن رقم (
 )١/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 سـواء فيـمـا أحكـام الصـورية مـن الـقـانون المـدني ٢٤٥ و ٢٤٤ بـنص المـادتين نظـم المشـرع 

 ـبـين هــؤالء أو فيـمـا وـبـين دائـنـيهم والخـلـف الخــاص ، أو فيـمـا بينهـمـاف العــام ـبـين المتعاـقـدين والخـلـ
في التمسك بالعقـد الظـاهر هـو حـق  دائني المتعاقدين والخلف الخاص ٕوما واذا كان حقاألخيرين 

ـهـو ـحـق  ، فـي حــين أن حــق اـلـوارث الـذي يطـعـن عـلـي تصـرف مورـثـه بأـنـه يخفـي وصــية اـسـتثنائي

وتجعـل وفـاه المـورث سـببا مسـتقال  ث التـي تعتبـر مـن النظـام العـامأصلي يستمده من قواعد اإلر

ـة  ، وال يســتمده مــن المــورث وال مــن العقــد الحقيقــي ، وال يعتبــر لــذلك مــن ذوي الشــأن لكســب الملكـي
 وهم دائنـوا المتعاقـدين والخلـف ٢٤٤الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

من هؤالء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه فـي اإلرث بـل يقـدم فال يقبل  –الخاص 

 .حقه علي حقهم في هذا الشأن 

 )٢٤/٣/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٢٥٨الطعن رقم (
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  كان ذلك ملا

��7وא+�Dא��Rא+��"�"�>��"*>�א+���ن�)�'��و9אق�وאL8��Jא+!&)�:�������������f�*$א�<������K.و�
��<=fم..�א+(א�X�,�¢و��I.G�����������<G9�!/��k!K�G��!`�-!G&8�(�<!�"�;��!���k!��)!&م�8�!�م�)�!&�א+�

�a9b!!$א+.!!&א)'�א�&=!!N�&!!�L+�1−/−/−אV!!f�J�!!�#��'!!�(�Ffوא+!!^א�Ot�&!!+א�Jد�&!!LX�&!!8و�
�<���:وذ+�h)�'�א+.*/��Oא+.�+'�...�א��

 دليل الصورية األول 

��دא���?�����.�ذ���و�������������دמ� �/�������Aو��Oط������א

������'
�,�ق�+,�,�
������A��א6'�،�و��و��������������
�Aא#

������א*,�د�א�ط*�ون������

دא�����و�د����و��Oط����א

�D�E��'�א�−/−/−�

علـي إنشـاء عقـد البيـع الصـوري التـي حملـت مـورث طرفـي التـداعي لعله من أهـم الـدوافع  

المـدعي ( من نفسه بشخصه إلي نفسه بصفته ولي طبيعي علي بناتـه القصـر آنـذاك -/-/-المؤرخ 
فكانـت ... هو أنه رغم تزوجه مرتان إال أن اهللا لم يشأ أن يرزقـه بـذكور ) .. ثة األولعليهن الثال

وهو ما يترتب عليه وفق صحيح الشرع أن يسـتحق أشـقاء مـورث طرفـي .. كل ذريته من اإلناث 

 .التداعي لنصيب في تركته 

 وإذ أراد  املذكور .. هذا
ذلـك العقـد الصـوري المـؤرخ نحو إنشاء فقد توجه .. حجب شقيقاته من المستحقين لميراثه  

)  شـقق يمثلـون دوريـن كـاملين بالعقـار٤عـدد (بأنه باع أعيـان التـداعيالذي زعم من خالله  -/-/-
وهـو مـا يؤكـد صـورية هـذا التعاقـد .. إلي المدعي عليهن الثالثة األول الالتي كـن قاصـرات آنـذاك 

 .وحكما وأنه لم تتجه نية مورث طرفي التداعي نحو البيع حقا 
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دليل الصورية الثاني 

�دא���و���ن��������و�و�3��מ��زאع��������ن��و��Oط�����א

���'B�,+���6و�)����������,*�������3و��دא��א��....�����B��א

'���+^��,د�א�����א��و���������7)��'�����ن�א�زאع��*/����

��D�E������دמ�א�#��س�������'������������−/−/−א��'���������

���,*����ذ>�א

ـزاع فالثاـبـت مــن خــالل   أن الماـلـك األصــلي ـلـألرض المقــام عليهــا حاليــا العقــار .. أوراق الـن
 –(..... وحيث تشـارك معـه شـقيقاه .. / ..... هو شقيق مورث طرفي التداعي وهو المرحوم.... 

 اقتسـموا -/-/-فقد حرروا عقد قسـمه مـؤرخ .. في بناء العقـار .....) مورث طرفي التداعي ، و

أن بـات مـورث طرفـي وقد نجم عن تلـك القسـمة " أرض وبناء " ملكيتها ومن خالله وحدات العقار 

شــقتين (واـلـدور الـثـاني ـفـوق األرضــي ) ٢ ، ١شــقتين رقـمـي (لـلـدور األرضــي .. الـتـداعي مالـكـا 

 ) .٥ ، ٤رقمي 

 ....ويف غضون عام .. هذا 
.. هرة مــدني كـلـي شــمال القــا.... لســنة ..... اـلـدعوى رـقـم / ..... .. المرحــوم أـقـام ورـثـة  

ومن خالل هـذه الـدعوى ..  سالف الـذكر -/-/-بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ بغية الحكم لهم 

 .أثير النزاع حول األجزاء المشتركة في العقار وبعض المنازعات األخرى

 وحيث خشي مورث طريف التداعي 

 �����������a9b$א�&�L+א�h+ذ�,�z"��'�(8&م���&�H�-���و�!BG�h+V!�ن�����−/−/−���א$5�س��=/
��-��=�kא$5�س��-�/"�'�(�-�=�(��8��6��X9�..�·אV"\���Gن��	א�VBfو��.�

�
�
�
�
�
�
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دليل الصورية الثالث 

 املستمد من الثاني
��������������������;
�دא����3د���6ل�����מ�א#��د�א�ن��و��Oط�����א


��د������Aא��د�و�����3מ�����#�����.....�א�....��������د����

�������,د����7*���...�(���W	ون���מ����)���)��אذ���(+��ل�א

��>����)�א������א���و���7#�����#���وא�������و����5�����3'�א

..�وא/�Bز�����'�אذ�7_ل� �'��*,د�א,#���א��ذ�و����

و�و�����,ط���*دמ�و/�ود�א�����א��و��7א�ز��وמ������������������

�'

دא���و�و���.�����و��Oط����א

 وزارةقضي بإحالتهـا إلـي مكتـب خبـراء .. المشار إليها سلفا بالجلسـات إبان تداول الدعوى  
.... وتحديـدا ـفـي غضـون ـعـام .. المنـتـدب فيهـا لمأموريتـه وأثنـاء مباـشـرة السـيد الخبيـر .. العـدل 

/ .....) المرحــوم(مـثـل ـمـورث طرـفـي الـتـداعي ) أي بعــد واقعــة البـيـع الصــورية بســبع ســنوات كامـلـة(
 :وأقر صراحة .. بوكيل عنه بشخصه 

�'"�D+א290'�وא��G9و&�+�?t�وא��h+�$אل�א?G���-"4�
�������a9b$א� <E5�+א� &�L�� -�+�� ��� �GV�+א� �א290' �Hق

�)&א�−/−/− �E�H� <E5�+א� &�(� �و"*�ذ <g/�� )�G� �و�"-
�<	�z$א,�א?S0א�;�J�(ز��²א$=L��..�

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ١٠٣وكانت املادة .. ملا كان ذلك 
ي بها عليه وذلك أثناء السـير اإلقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدع 

 .في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

  من ذات القانون علي أنه ١٠٤كما جاء باملادة 
 اإلقرار حجه قاطعة علي المقر  

 ومن ثم 
ـفـي اـلـدعوى المشــار أـمـام الســيد الخبـيـر مــورث طرـفـي الـتـداعي ووكيـلـه وحـيـث أن ـمـا أورده  
 ال ـيـزال الماـلـك والحــائز ألعـيـان الـتـداعي محــل عـقـد البـيـع يعتـبـر إـقـرار صــريح مـنـه بأـنـه.. إليهــا 

  أي بعد واقعة ....صدر عنه في غضون عام وحيث أن ذلك اإلقرار  -/-/-المؤرخ الصوري 
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 .بأكثر من سبع سنوات .. الصوري المزعومة البيع 

 األمر الذي يقطع بصورية ذلك العقد حمل التداعي 

وذ+!��h)��!�9¯��!(;�א+.!&א)'���(;�"�!>�א+�!�����ktو)&م�و�W�SوאL8>�א+��!�kא$?)��!>�������� 
���������������a9b$א�k��−/−/−��8(א�19א+/���G)"�3א+V	�)א+LG�%V&�א�(אg/��-=��Z>�א+�(��LK'�א+�

�-.G9�/�.�
 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٧٨٨الطعن رقم (

 دليل الصورية الرابع 

و������ذ��+��א��א#���ن����������ن��������������و/ود�;(�����


��دא����(��د����وא��د�0א���د��
�ن�ووא�)����و��Oط������א

�������������������
���د�*��?;������و�א=�
,��מ������2وא�3Hدאמ��

�������ن������ذ���>�א*,���د�א����و���7����ل�א����زאع�א����א�ن�

���ن��,������2–�دو�����ذ����Aو�#��د�+���������–א�د��
�ن��

�Oא����א+�������א

 واـلــده/ .....(ـكــان ـقــد ـتــزوج ـمــن الـســيدة إـلــي أن مـــورث طرـفــي الـتــداعي .. أـشــرنا ـســلفا  
تاركـا إياهـا .. ثم علي أثر خالف قام بتطليقهـا .. نجلتيها المـذكورتين التي انجبت منه ) المدعيتان
 .دون نفقه أو منفق لعشرات السنوات ) المدعيتين(ونجلتيها 

 مل يكتف رمحة اهللا عليه .. ورغم ذلك كله 
دون  –مانهمـا بل أنه رغب في حر.. طوال السنوات المنقضية بما عانته مطلقته ونجلتيها  

  .-/-/-لذلك أقدم علي تحرير ذلك العقد الصوري المؤرخ  –من ميراثه  –سند شرعي 

 وهدف من ذلك العقد 

���X-����א�/�ل�)�'�"/!���;�)X	m¡��G9�*/(�W)2�..����������-!.(�وא6&����� �Cن��6(�
�..�-��.א".��������وא+&EYX�)�א$&)�.�ن(و	Vא�6(��ن�®�.

 وهذا دليل قاطع 
بـل قصـد مـن عقـده .. كانت بعيـده كـل البعـد عـن البيـع مورث طرفي التـداعي  علي أن نية 

 وهي حرمان بعض المستحقين للميراث من تحقيق أغراض أخري مخالفة للشرع والقانون الصوري 
 .وهو ما يؤكد صورية هذا العقد وبطالنه .. الحصول علي نصيبهم 
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 دليل الصورية اخلامس

��دא�����
)�������Tو��Oط������א������ز��������ن�����6و��א���

�����������������
�'�د��ل���3ط������
دא���وא=�
)��ع�����2ط�وאل�א


�دא���،�و���'����ض���������دמ�
,�	�'��6����6ن���ن�?����ن�א

��,د��و��7و��طل�;����ن����'�א?#�#����ن�א�6ن�

  من القانون املدني عقد البيع بأنه ٤١٨فقد عرفت املادة 

 ��%�zE�+�O�=Gن���kt��+م��-�א?.�G�&�(�k��>�C',��و��6����+�����(�;������Oא+�B�
�%&�"��u.�

 ومن صريح هذا النص
يتجـلـى ـظـاهرا أن أـهـم رـكـن ـمـن عـقـد البـيـع ـهـو رـكـن اـلـثمن ، بـمـا يعـنـي أـنـه إذا ـلـم يثـبـت 

ومـن ثـم يكـون .. المشتري بأنه قام بسداد الـثمن يكـون عقـد البيـع فـي حقـه مفتقـر ألهـم أركانـه 

 .باطل 

 لنقض بقوهلا وهنا عني ما قررته حمكمة ا
الثمن الصوري في عقد البيع هو الثمن الذي يذكر في 

عقد البيع ولكن البائع ال يقصد اقتضاؤه من المشتري 

فيكون البيع غير جدي ، وهو ما يبطل العقد لتخلف 

ركن الثمن فيه ، وبذلك ال يصلح أيضا أن يكون عقدا 

ساترا لهبة لعدم اكتمال أركانه وتبطل الهبة لعدم 

 ها في الشكل الرسمي إفراغ

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (

 كما قررت بأن 
محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب مـن محكمـة توافر ركن الثمن في عقـد البيـع تسـتقل بتقـديره  
 .مادام كان استخالصها له سائغ النقض 

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

 ملا كان ما تقدم 
 قد انتفي في العقد  النزاع الماثل حقيقة واقعاتيتجلى ظاهرا أنه في .. ء عليه وبالبنا 
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بأن الثمن تم سـداده برعـا حيث تم الـزعم .. وهو ركن الثمن .. أهم أركانه الصوري محل التداعي 

.. ولمـدونات العقـد ذاتـه .. وهـو أمـر غيـر حقيقـي ومنـاهض للواقـع .. من المدعي عليها األخيرة 
 :النحو الثابت في الحقائق التالية وذلك علي 

 احلقيقة األويل 
ومـــا قبـلــت ـمــا قـبــل المشـــترين .. أي ثمـــن ـتــم ســـداده ألعـيــان الـتــداعي أـنــه إذا ـكــان هـنــاك 

) مــورث طرـفـي الـتـداعي(أن يظــل الـبـائع .. الـتـي ـتـزعم بأنـهـا ســددت اـلـثمن المــدعي عليهــا الرابعــة 
االحتفــاظ تــم مــا كــان .. ذا كــان البيــع منجــزا فــإ.. حــائزا ومنتفعــا بأعيــان التــداعي طــوال حياتــه 

 .فهذا دليل قاطع علي عدم اإلنجاز ومن ثم عدم سداد أي ثمن .. وحث االنتفاع للبائع بالحيازة 

 احلقيقة الثانية 
تـاريخ تحريـر عقـد البيـع الصـوري محـل .... فـي غضـون عـام .. أن المدعي عليهـا الرابعـة  

بـمـا يقطــع .. ال تـسـتطيع أن تـسـدد مـنـه ثـمـن أعـيـان الـتـداعي ـلـم يـكـن لـهـا أو ـلـديها ـمـ.. التـداعي 
بصــورية الــثمن الــوارد بالعقــد وصــورية الــزعم بأنهــا المســددة لــه بــل وصــورية وجودهــا كلــه فــي ذلــك 

 . العقد

 احلقيقة الثالثة 
إذا كان لديها مال وأنهـا تسـتطيع سـداد ثمـن أعيـان التـداعي .. أن المدعي عليها الرابعة  

بـل كانـت أصـدرت علـي .. بلت أن يكتب العقد باسم المدعي عليهن الثالثـة األوائـل ما كانت ق.. 

 .شرائها لنفسها 

 ملا كان ذلك 

و�����>�א������t"*>�א+V	(����I.G"-�א".*'�;�א+�O��&�Lא+.&א)'��9��7f	�ن� 
�k��.و9��f	��א+`��ED��bG	�K��&"-�و��G9.-�..�א+�
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�
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 دليل الصورية السادس
�#��ق��
�ل����א�د�ل�#���ق���Gن�א��6ن�א��و�������������7و��

��D�E����=����−/−/−א�وא�د���*,��د�א���و��7א ��و����6ن��;��س�

���������,�,�����وא*(����6ل�وא���د�������+��������ن�א���6ن�א


دא����������,ط����و������د�א�6ن�و�ط�(ن�������..�?���ن�א

�'
�.א*,د����

ســند .... لســنة .... رقــم ل العـقـد المســجوعـلـي األخــص منهــا .. باســتقراء أوراق الـتـداعي  

يتضـح أن هـذا  -/-/-المـؤرخ وكـذلك عقـد القسـمة .......... األرض المقـام عليهـا العقـار ملكية 

 ) .ستمائة واثنان متر مربع( متر مربع ٦٠٢العقار مقام علي مساحة إجمالية قدرها 

 وحيث أن األعيان املباعة .. هذا 

 -/-/-بالعقد الصوري املؤرخ 

 �	��!!(�>9�!!�(����G9,�א+!!&و�9ض�و�=!!��O!!��)���'!!290ق�א�!!H�'"�!!D+ن�)�א290!!'�وא��%�
��(�O�X���<(��$6>�א�١٢٠٠א5$�k�)�����)k�)�����F.t��3و�+�.�(�

 وحيث أن سعر املرت ال يقل بأي حال من األحوال 

 يف هذه املنطقة عن مخسة أالف جنيه 

أي أن الســــعر الحقيقــــي ألعيــــان التــــداعي ال يقــــل عــــن ســــتة  

 .جنيه مليون 
 وحيث ورد بالعقد أن الثمن اإلمجايل لألعيان املبيعة .. هذا 

 )مائتي وعشرة ألف جنيه( جنيه ٢١٠٠٠٠هو 

 ��������������������!��>)!z(�'!�(�&!6وא�O!D����%V!+א�l��+א��ED+א�אVf�<G9�/��kK�G�%V+א�)א�0
وذ+!!`�..��h��bG	G9�!��&!>�א+�L!&��(�.!-�و��K"!-�������������..�א+��EDא����'�وא+*�FL+�'�Lא+.!&א)'�������

6�_�B=X(�א$&)�.�ن�ذ+��h���..�(ض�4��9�B=��'+&Sن�Vfא�א+N�e�&8��ED&אد��1*.�
�
�
�
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 دليل الصورية السابع

�دא����������������و�د�ل��3ط��������دמ�א3
	��.���و��Oط�����א


�دא������������מ�����..�?�6�7ن�,�.�א?���ن����ل�א�'�
���ل�و���'���

��و>� ��=��	����/���������2�����'
�����#�����ن�����������د�

�و�����6�������3���������
'���*�����א��
����ن�/�د�

�����#�
�دא����������������..�א��������Eد���و������ذא�א*,�د����ل�א

�.و�دמ�א3
	�B'���6�7ن�

يتضــح وبجــالء ) ـمـال(أـسـرة مديـنـة نصــر أول .... لـسـنة ... باـسـتقراء أوراق القضــية رـقـم  
 النقـود إال أن حساباته لدي البنوك خالية منمورث طرفي التـداعي أنه قد تبين من جرد تركة تام 

 .من مبالغ ضئيلة جدا 

 وهو ما ينهض دليال 

�و�..�دא����)�'�)&م�אI.8�,���9¯��(;�א+.&א)'��N��u�%0א,�0)�!�ن�א+.!&א)'�������� 
�����l��Pא�kEm.+���<=t�B+א���*�+)��<!�G)K+א�JאV���G9���<(��$א�(������h!+ذ�<G9�!��&!	bG��!���!fو

�����a9b$א+.&א)'�א�O��&�L+و�����−/−/−א��ع��!�!��<g!و9د������و)&م����!���9د��!-�و)�!'�א0�!
��ED+4ن�אz�.�

 دليل الصورية الثامن 
��������,*
دא�������ل������'�����א....�� /��ل��و��Oط����א

–��������������3د���/ ����#���
������١٢٠٠و�و����ل�دو��ن����


�6ل��دد������+,ق������������..��������<وאز�מ�������ل�ذ

د�ل�����دמ�/د����א�����و��و����א*,�د�����������..��,د�وא�د���

�������ل������ن���������������������3�و�ن�א�,�ود����'���س��,�ل�א

�,�ن�?�����������א6'�
#�.�

علـي أو تفضـيله .. أحـد أوالده تأمين مسـتقبل علي أنه في حال أراد الشـخص جري العرف  
ـه .. أشــقائه العتبــارات خاصــة  ـة إحــدى الوحــدات المملوكــة ـل ـه يـقـوم بهـب وـفـي إـلـي هــذا االبــن فإـن

 . مستترة في عقد بيع الغالب تتم هذه الهبة
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 أما وأن مورث طريف التداعي 
متضـمنا بيـع كامـل المسـاحة المملوكـة لـه  -/-/-الصـوري المـؤرخ قام بإنشاء عقد البيـع  

 .بعقد واحد ) المدعي عليهن الثالثة األوائل(في العقار والتي تمثل عدد أربع شقق إلي نجالته 

 فإن ذلك يؤكد بعدم جدية التصرف 

�>��1Vfא0)��ن�+�]���1و��G9.-�و� B���O�"�-=9د�����8'�و9#.!-��..��"-������m69אد���O�
�'()z+�7אY���.`��bG	&�و¡_���G9>�ذ+�hא+./(�Z..����א�g.N�ق�"/

نحو حرمان بعض ورثتـه مورث طرف التـداعي انصراف نية من أدمغ األدلة علي لعل ذلك  

 عقد البيع الصوري محل التداعي المـؤرخ فهو لم يكتف بتحرير... الشرعية في تركته من أنصبتهم 
 . عن كامل نصيبه في عقار مدينة نصر -/-/-

 بل قام بالتنازل 

 ���>&!G&@א�>)f�!!�+א�<!!=G&ز���!!YS�%&!+�..��7!89�<!!B�����و�9!!�7ذ+!!8�h!!�م�......�)!!��א+*!!
���������Y��58אد��&Nل��EB.N�م���و8��Yt�=�����وV!fא�H)!/X�<G9�!/��k!K�G���..�������-X�N.�(אج�א+��

�.gم��&(و���Y�..������������������7Y.�!/"���!��<!#9�+�²א!Lن���!�)6�'!f��Y.G�و���Y=ن�א$�/�د����&	bG��`
�-.	)X�;�<�()z+א)�F.��)�.و�=�7Yא$&)

 الدليل العاشر علي الصورية 
�,��ق�א,�������א��وא�د��������د���
..�����ن�א,����ون�א���د���٩١٧

�������D�E������Oن�א�����6ن�א��د�א�������6ن�א*,�د�א��و��7א−

/−/−�����
���دא��"����Bن�א���ز
���'�"�����و��Oط�������א��T(
����א


�'���������Eد��ن������������
دא���و�ق�א=�
)�ع����2طوאل�?���ن�א

�����מ����'�����7���#
�0����6������*��د�א���و��و����������'�����


�.�אو����

  من التقنني املدني علي أن ٩١٧فقد نصت املادة 

 �����F!L+ز<�א�!�¡�R"�	�<�G)��<G4��±*.660&�و9#.-�وא���C�Z)/Xذא�����Z)!/X��!+א�
�������:)!5Xو�J�!$א�&!L���!��'!+���H�I��Z)/.+א).^�א�،�-X��6�%&���Yع���و¡�-�;�א�".*�،��Y�H

�h+�3ذ+�¬�O��-��B6�م�א+���>�������7�Gد+�(.�
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 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 
مــاع  تقــوم باجتـيـدل عـلـي أن القريـنـة الـتـي تضــمنتها مــن القــانون المــدني ٩١٧ـنـص المــادة  

احتفاظـه بحقـه فـي  : وثانيهمـابحيازة العين المنصرف فيها ،  احتفاظ المتصرف أولهماشرطين ، 

إلـي حـق وأن يستند االحتفاظ بحق االنتفـاع مدي حياته أن يكون االحتفاظ باألمرين االنتفاع بها ، 

دم جـواز  وعوذلك أما عن طريق اشتراط حق المنفعة ثابت ال يستطيع المتصرف إليه بتجريده منه 

 .أو عن طريق اإليجار مدي الحياة أو عن طريق أخر مماثل المتصرف في العين 
 )٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٦٩ لسنة ١٨٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
فـي هـو عـين مـا تحقـق .. مـن القـانون المـدني أنفـه الـذكر  ٩١٧وحيث أن ما ورد بالمـادة  

فــي إثبــات عبــارات صــريحة وواضــحة علــي منــه تضــمن البنــد الثــاني  حيــث -/-/-العقــد المــؤرخ 
.. بهــا مــدي حياـتـه بحـيـازة أعـيـان الـتـداعي وحــق االنتـفـاع ) مــورث طرـفـي الـتـداعي(احتـفـاظ الـبـائع 

 حيث جاء البند الثاني مقررا بأن 

ما ........................ باع واسقط وتنازل 
الوحدات السكنية حق الرقبة فقط ، هو عبارة عن 

مع احتفاظه بحق مهيد ، المشار إليها بالت

االنتفاع واالستغالل طول حياته ، وال يجوز 

للمشتريات التصرف في حق ملكية الرقبة 

 ".البائع"موضوع هذا العقد طوال حياة والدهن 

 وحيث كان ما تقدم .. هذا 

��&�H��Jوאg2��و¡��א6.*�����9¯��(;�א+.&א)'�¡��ز<��)�!�ن�א+.!&א)'�و6!���������������� 
�����X-�و�6(�)�'�א$&)'�)����Yא+�D#>�א0وא�Otא+./!(�Z;�6!��א+�8)!>��������������א".*�Y��-(��6�ل�6

���-!X��و!���!f��bG	�d�&!!��א+�(G=!>�א+!�א9د<���$!�د<��������..��و�א$5�س�¡�-�;�א�".*�ع��&6�%
5(%�)��-��B6�م�א+���>�..��"*>�א+���ن�Xن����Sو���#�7و.�

 ومما تقدم مجيعه 
بيان فقد ثبـت بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن العقـد ومن جملة الدالئل واألدلة الدامغة أنفه ال 

ووـجـب القضــاء ـبـذلك بـكـل ـمـا يترـتـب ..  ـهـو عـقـد صــوري وباـطـل -/-/-مـحـل الـتـداعي الـمـؤرخ 
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عليـه ـمـن أـثـار أهمـهـا إـعـادة الحـال إـلـي ـمـا ـكـان علـيـه قبـل ذـلـك التعاـقـد وتصــبح أعـيـان الـتـداعي 

الشــرعي ـفـي ترـكـة مــورث طرـفـي خاضــعة لقواعــد المـيـراث ومــن ـثـم ملكـيـة الـمـدعيتين لنصــيبهما 

 .التداعي 

ومن خالل املستندات التي تشرفت املدعيتان بتقدميها لعدالة اهليئة املـوقرة : ثالثا 

يتضح وحبق أن الدعوى الراهنة اتفقت مع الواقع والقانون مبا جيعلهـا جـديرة 

 بالقبول شكال وموضوعا  

 املستند األول 
-مـورث طرفـي التـداعي بتـاريخ / ..... اة المرحوم  صورة ضوئية من رسمية من شهادة وف-١

/-/-..  

 .وراثات مدينة نصر أول .... لسنة ...  صورة رسمية من اإلعالم الشرعي رقم -٢

 والثابت من خالله 
مـــورث طرفـــي التـــداعي وانحصـــار إرثـــه فـــي ورثتـــه الشـــرعيين / ..... تحقـــق وفـــاة المرحـــوم 
 .الشرعي ومن بينهم المدعيين 

 كدوهو ما يؤ
ـتــوافر الصـــفة والمصـــلحة للمـــدعيتين ـفــي إقامـــة دعواهمـــا الماثـلــة بمـــا يجعلهـــا جـــديرة ـبــالقبول 

 .شكال وموضوعا 

 املستند الثاني 
وكـذا .. صورة ضوئية مـن عقـد البيـع سـند الـدعوى الماثلـة والمطلـوب القضـاء بصـوريته 

 صـار االعتـداد بهـذه ٕواال..  مـن قـانون اإلثبـات ٢٠إلزام الخصوم بتقديم أصله وفق نص المـادة 

 .الصورة

 ومبطالعة هذا العقد تتجلي دالئل الصورية يف اآلتي 

 :الدليل األول 
األمــر اـلـذي حــداه .. ـلـم ينجــب ســوي اإلـنـاث ) مــورث طرفــي الـتـداعي / ..... (أن المرحــوم 

أن يـقــوم بتحرـيــر العـقــد محـــل الحافظـــة الماثـلــة هرـبــا مـــن قواعـــد .. خشـــية دخـــول أشـــقاءه ـفــي تركـتــه 
 .يراث لحرمان أشقاؤه من حصتهم في الميراث الم
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 :الدليل الثاني 
مــن زوجتــه الســابقة والمطلقــة منــه / ..... .. أن الثابــت أن المــدعيتان همــا نجلتــى المرحــوم 

األمــر الــذي حــدا بــه لتحريــر العقــد ســند الــدعوى الماثلــة وذلــك حتــى يحــرم .. بعــد خالفــات محتدمــة 
 .راثية إرضاءا لزوجته الثانية نجلتيه المدعيتان من حصتهما المي

 :الدليل الثالث 
ثـبـوت إن مــا ورد العـقـد ســند اـلـدعوى الماثـلـة أن المــدعي عليهــا الرابعــة ـقـد ســددت ثمــن البـيـع 
مــن مالهــا الخــاص تبرعــا ـقـول يخــالف حقيـقـة مــا ورد ـبـنص البـنـد الـثـاني مــن العـقـد ذاـتـه واـلـذي جــري 

 بأنه 

�!>�وא+��"�"�!>�א+�Z)!Kא0ول���z/!-��+!'�������������ع�وא�N{�وX=�زل��B�H>�א+EI�"��Jא+*�����"��L
���)�'��=�X-�א+���!(א�JوN!�م�،�وt!�م�،�و�!�ل���+.5!�و%�����������������L������א+�Z)Kא0ول��/*.-�و+
���������>9�!�(��f����،�>&6و�O	�;��(�z���Gو�5.�����/"��Y=��O	�h�.��_�¡��Y=����E�H

�!!&�،��!!�kא6.*��!!-�)!!��YE.+����!!Y�+��9�!!z$א�<�=B!!5+א�J6!!��א+(�8!!>�;�א+�6!!&א��!!¡�
�����-X���>�א+(�8!>���א�".*�ع�وא�N.��ل���אل�6B����6�;�Z)/.+א�J�G�zE�+و����ز�

��f&+وא�>���)�."א+��kt(���2ع�Vfא�א+�L&���אل�6

 مما يؤكد أن العقد سند التداعي 
ٕعقــدا صــوريا واال فــإذا كــان البيــع قــد تــم بمقاـبـل فلمــاذا يضــع البــائع قيــود علــي المشــتري فــي 

 .التصرف في البيع ملكيته ويمنعه من 

 :الدليل الرابع 
أن احتفاظ البائع بحيازة العين التي تصرف فيها اعتبر التصرف مضـافا إلـي مـا بعـد المـوت 

 .وتسري عليه أحكام الوصية وهو ما يؤكد صورية عقد البيع 

 الدليل اخلامس 
ر  متــ١٢٠٠أن عقــد البيــع ســند الــدعوى قــد اشــتمل علــي عــدد أربــع شــقق بمســاحة إجماليــة 

 . جنيه ٢١٠٠٠٠فكيف يعقل أن يتم بيعها بسعر إجمالي .. مربع 

 يف حني أنه من املعلوم يقينا 
أن ســـعر المـتــر ـفــي المـكــان الـتــي تـقــع ـبــه تـلــك الشـــقق ال يـقــل عـــن خمســـة أالف جنـيــه وـقــت 

سـتة ماليـين ( جنيـه ٦٠٠٠٠٠٠فال يمكن والحال كذلك أن يقل ثمن هـذه األعيـان عـن .. التصرف 
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يتأكد أن عقد التداعي عقدا صوريا غير ناجز بدليل بخس ثمن المبيع فيه علـي النحـو وبذلك ) جنيه
 .الوارد بالعقد سند الدعوى الماثلة 

 الدليل السادس 
أن الثابت من مطالعة محضر الجـرد الخـاص بتركـة مـورث طرفـي التـداعي فـي القضـية رقـم 

 تحتـوى علـي مبـالغ ضـئيلة جـدا بمـا أن حسـاباته فـي البنـوك) مـال(أسـرة مدينـة نصـر .... لسنة ... 
يتأكد أن ثمن البيع المزعوم ذكره في العقد سند الدعوى لم يستلمه مورث طرفي التداعي ألنه لم يـتم 

 .دفعه أصال بما يؤكد صورية عقد التداعي 

 الدليل السابع 
أن من ضمن مظاهر الصورية أيضا أن مـورث طرفـي التـداعي قـد قـام بتحريـر عقـد صـوري 

ن الوحــدات األربعــة إجمــاال وهــو مــا يؤكــد عــدم الجدـيـة فــي نقــل الملكـيـة للمــدعي عـلـيهم وأن واحــد عــ
 .الغرض من العقد هو حرمان باقي الورثة من نصيبهم في األعيان محل التعاقد 

 وبذلك يتأكد يقينا 
 .صحة طلبات المدعيتين في الدعوى الماثلة 

 املستند الثالث 
... ة مدينة نصر أول لشئون المال فـي الـدعوى رقـم صورة طبق األصل من تحقيقات نياب

ـة نصــر ... لســنة  ـالمرحوم ) مــال(أســرة مديـن / ..... مرـفـق بهــا محاضــر جــرد التركــة الخاصــة ـب

 ) .مورث طرفي التداعي(

 والثابت من خالل هذا املستند
 بمـا  طـرفهن وتحـت يـدهن-/-/-إقرار المدعي عليهن بأن أصل العقد محل التداعي المـؤرخ : أوال 

 .يؤكد أحقية المدعيتان في طلب إلزامهن بتقديمه
لـم يـتم العثـور /..... .. ورد بالتحقيقات المرفقة أنه بالبحث في البنوك عن حسـابات للمرحـوم: ثانيا 

بمـا يقطـع بعـدم اسـتالمه أي ثمـن عـن األعيـان محـل التـداعي .. إال علي مبـالغ ضـئيلة جـدا 
س الـتــي تـنــازل عنهـــا وللمـــدعي عـلــيهن الثالـثــة األواـئــل أو عـــن الـفــيال الكائـنــة ـبــالتجمع الخـــام

 .أيضا 
عـن تقـديم المسـتندات الخاصـة بتركـة مـورث ) الوصـية(ثبوت تقاعس المدعي عليهمـا الرابعـة : ثالثا 

وذـلـك كـلـه لضــمان عـدم اتصــال الـمـدعيتان بأعـيـان .. طرفـي الـتـداعي حـتـى انتـهـت وصـايتها 
 .التركة الحقيقية 
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 ومما تقدم مجيعه 
لى ظاهرا أحقية لمدعيتين في طلباتهما التي جـاءت وفـق صـحيح الواقـع وصـريح القـانون يتج

 .جديرة بالقبول شكال وموضوعا 

 املستند الرابع 
سـند ملكيـة شـقيق مـورث طرفـي التـداعي .... لسـنة ...  صورة من العقد المشهر تحت رقـم -١

 .... .لألرض الكائنة عليها حاليا العقار رقم / .....) المرحوم (

وـبـين / ..... ..  صــورة ضــوئية ـمـن عـقـد القـسـمة المـحـرر فيـمـا ـبـين ـمـورث طرـفـي الـتـداعي -٢

والذي أفـرز عـن ملكيـة مـورث طرفـي التـداعي / ....... وأنجال شقيقه / ..... .. شقيقة 

والـدور الثـاني بعـد األرضـي ) ٢ ، ١شـقة (لدورين بالعقار عاليـه وهمـا الـدورين األرضـي 

 ) .٥ ، ٤شقة (

مــدني كـلـي شــمال .... لســنة .... ذا العـقـد مقضــي بصــحة التوقـيـع علـيـه ـفـي اـلـدعوى رـقـم وهــ
 .القاهرة 

 املستند اخلامس 
مـدني .... لسـنة ..... صورة ضوئية من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل في الـدعوى رقـم 

.. ن ضـد مـورث طرفـي التـداعي وآخـري/ ....... كلي شـمال القـاهرة المقامـة مـن ورثـة المرحـوم 

 .-/-/-بغية الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 

 والثابت من هذا التقرير 
وهـو مـا حـدا بـه ..... وجود نزاع فيما بين مورث طرفي التداعي وبـاقي مـالك وحـدات العقـار : أوال 

 ) .المدعي عليهن الثالثة األول(نحو بيع ما يخصه في هذا العقار صوريا إلي نجالته 
بشخصـه وبوكيـل عنـه أمـام السـيد الخبيـر فـي / .....) المرحوم (ول مورث طرفي التداعي مث: ثانيا 

وأنه ال ينـازع فـي .. ٕواقراره بأنه ال يزال المالك والحائز لنصيبه في العقار .... غضون عام 
 .صحة ونفاذ عقد القسمة سوي فيما يخص األجزاء المشتركة 

 ملا كان ذلك 
 وكـان مـورث طرفـي التـداعي مثـل -/-/-التداعي مـؤرخ فـي وكان عقد البيع الصوري محل 

أمــام الخبــراء بعــد هــذا لبيــع بســبع ســنوات كاملــة وأقــر صــراحة بأنــه ال يــزال المالــك والحــائز ألعيــان 
 .فإن ذلك ينهض دليال دامغا علي صورية وبطالن العقد محل التداعي.. التداعي 
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 املستند السادس 
لصـــالح نجالـتــه .. بمعرـفــة ـمــورث طرـفــي الـتــداعي صـــورة ضـــوئية ـمــن التـنــازل المـحــرر 

عـن الفـيال رقـم .. حول كونهن الزلن قاصرات مشموالت بواليتـه ) المدعي عليهن الثالثة األوائل(

...... 

 ومن خالل هذا املستند 

���������G9�!��k��+�!���Y�H�Z)/X��+א�>&����I.Gن�א0)��ن���Oא+.&א)'�+�f�R5'�א+�6
�tא0وא�<#�D+א��Y��(�'(&E�+�O�..���������!IG���Y��!/+�l��!Pא�k!Em.+א���!H��!(زل��!=X�-"��O�

��kو����א��RYA(��ن��!�8'�א+�#9!>������������+�-m.X���-.�)�و�!=�7Yא$!&)�.�ن��(و���f����kK�Gن�"
�-.	)X�;�'()z+�7אY��/"���.�

 -/-=/جبلسـة ) بوكيـل عـنهن(علـي الطلـب املبـدي مـن املـدعي علـيهن الـرد : رابعا 

..... صورة رمسية من صحيفة التدخل يف الدعوى رقـم بالتصريح له باستخراج 

 .مدني كلي مشال القاهرة وشهادة بأخر ما مت فيها .... لسنة 

 ثم شفاهه 
.. فيمــا ـبـين اـلـدعوى الراهـنـة بوـجـود ارتـبـاط .. عـلـي خــالف الحقيـقـة ـقـررت الـمـدعي عـلـيهن  

بـزعم ..  كلـي شـمال القـاهرة مـدني.... لسـنة ..... فـي الـدعوى المشـار إليهـا رقـم والنزاع المطـروح 

 .أن الفصل في الدعوى الحالية يتوقف علي الفصل الدعوى المشار إليها 

 وهو أمر غري صحيح وغري سديد وفيه قلب للحقائق 

 مبا جيعله مردود باآلتي 

  أوال مردود

 بأن املقرر يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص 

 ���������&!�X��!�K$�·אز%���و�S�)���'���L.+ن�א+��38א�����������!��-=��.!5X��E�!56�<!EB�G(�א
G&S!!>�א$=�ز)!!>�;�א5$!!4+>�א0و+�!!>�אP�S9!!>�)!!��א�./��!!Y���و�)!!&م�Y.G&!!S��H�،!!���!!�ز��

�.א+=YEB6�'�(�'L��L+&م�אEL.N�����h�.+א+(�/>�
 )٨/٦/١٩٩٧ ق جلسة ٦١ لسنة ٤٩٢٩الطعن رقم (
 )٢٦/٥/١٩٩٧ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ما تقدم 
مـــا ذهـبــت إلـيــه ـعــدم جدـيــة الماـثــل يتضـــح وبجـــالء ـتــام أـنــه بمطالـعــة أوراق الـنــزاع وحـيــث  

ـمـن ـقـول مبـتـور الســند ـبـأن الفصــل ـفـي الـنـزاع الماـثـل يتوـقـف عـلـي الفصــل ـفـي المــدعي عـلـيهن 

 .وطلبات التدخل فيها مدني كلي شمال القاهرة .... لسنة ..... الدعوى 

 فالثابت أن الدعوى الراهنة 

 ���I�+א��¥�Z&YX���������a9b!$א�k!��א$?)!�م��(�<G9�/��,−/−/−���������¯9�!���!��1)!G)d!&�א+�
�.+/�´�א$&)'�)����Y..��(;�א+.&א)'�

 أما طلبات التدخل يف الدعوى األخرى 
 ���������'������B����2
2د�� ��א�ط�����)�ز�و
/���A����Aא�د��
�ن����א*,���א�G�


دא������������2,د�א����א�طو�Aא,	�.���و�(����ن�א�
'א�.�(�

 وهو األمر الذي يتضح معه 
وعلـي فـرض .. عدم وجود ثمة ارتبـاط فيمـا بـين الطلبـين وال يتوقـف احـدهما علـي األخـر  

أن يتوقف طلـب الفـرز والتجنيـب علـي التنـازع .. فصحيح القول والمتصور عقال .. وجود ارتباط 

ي يجــزم بـعـدم صــحة وـهـو األـمـر اـلـذ .. وـلـيس العـكـس) ـبـدعوى الصــورية الحالـيـة( ـفـي الملكـيـة 

 .مطلب المدعي عليهن بما يستوجب رفضه 

  ثانيا مردود طلبه أن كما

�>��%�"!!?אع�z=G�&!!8!!¹�4/!!�ص������ *!!/.���!!"�"�8���ن�)&א+!!>�א�EB!!>�א$!!�8(<��!!.
..��Hذא�����R��9א$&)�.�ن���&א,�����EYX��;�א+.!&��Oא$!V	������������9..�א0)��ن���Oא+.&א)'����

�<=fل�א+&)�:�א+(א������..�����h+ذ��(�,'C��EY*8و.�

 أما وأن املدعي عليهن 
وא������3 ����
�=����
,�	���ن�;(ل�ط
#و���و ط�����د�א
2ن�א���ط��وא��Wل��

������,�,�
)����ن�ط�2ن�..�وא�.�2و�א?���אذ�7�#
و/�Aא=

  ثالثا مردود أنه كما

��!!��f!!������..و+!!���lدل��!!���ن�א+�!!(ض�אN0�V!!��'!!Nא�א$�K!!��א$L!!&وم�א+5!!=&����� 
������������!6�-!S2'���]�و�+>���&�א+.���3و��G�5.+وא�<���E$א�..�����;�Zא)!����Y��ن�א$!&)'�)�!

�.�&"'�	�'�Ã�ل�א+��f(<....�+5=>�.....�אP/��>�א$K(و6>������ل�א+&)�:��789
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 فإذا كان طلبهن جدي وله سند

د;ل�وא+��2د��א�ط�و�Aא����������� ,��وא���#
;�אج�א�و���א�#�����ن����)��א��U����


��ق�����������������..������2
�����2��Uن�����������)������א��زאع�و�2ن�א��� �'/����2���Oن��س��

�.א#
;�אج����7ن��و�א3'�

 وهو األمر الذي جيزم 
ـيهن   ـل عليهــا .. بانـعـدام ســند طلـبـات المــدعي عـل .. بمــا يســتوجب إطراحهــا وعــدم التعوـي

 .والتصدي لموضوع النزاع الذي عجزن عن مجابهته 

 التي -/-/-لرد والتعقيب علي املستندات املقدمة من املدعي عليهن جبلسة ا: خامسا 

يتضح منها أن هدفهم هـو تعطيـل الفصـل يف الـدعوى الراهنـة بـأي وسـيلة 

السيما وأن التعليق علي وجه احلافظة .. وذلك بادعاءات باطلة وخمالفة للحقيقة 

 !!خيتلف متاما عن املستند املرفق ؟؟

 شارة جتدر اإل.. بداية 

 ��������������<!5�¢��!EB6�J9&!���&!8�<!EB���!�+?אم�א$!&)'�)�!���������Y−/−/−�+'��ن�)&א+>�א
�����a9b$א�&�L+א�O���7G&�.�−/−/−������<5�S�h+V+�Jم������..�−/−/−�،�و6&د�!�Vfא�و�!(�8��!��7

�����������Jو�5!.=&א�&!�L+א�O!���'!�(�<!G�K=$א�Jא5$!.=&א�±Hאد�6!�א&!(����Y�و	��Oא$&)'�)�
��+�<!!=B�E$א�<!!�&P����f)G�!!/Xم�¢�5!!>����!!(�%�و&!!�.+�<!!EBgE−/−/−م���!!���O!!D��-!!"�����

������±H�1א��אVfم�&�Gو���<EB�و������O���7G&�.+��Sא+�L&�،�وא+./(���G�N.�(אج��������..�א
��J5.=&א�)�����������G)!/.+ج��!.d����!Y�H�-*!��W�g����Y��!�Oوא$E���!>����)�א$&)'�)�KL.+א�<!���

�!!.وא+.�H�3G�5{�؟

  -/-=/ثم جبلسة 
.. مسـتندات تـم تقـديم عـدد أربعـة حـوافظ .. علـي أوجـه الحـوافظ تاريخ الجلسـة وبعد تعديل  

 لعلمهــن إطالــة أمــد التقاضــيتؤكــد أن هــدف المــدعي علــيهن اشــتملت علــي عــدة عيــوب ومآخــذ 
 :وتلك العيوب والمآخذ كالتالي .. في هذا النزاع صاحبتي الحق اليقيني بأن المدعيتان 
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 العيب األول 

 �����6���T��א6��طو�������و���	وB����ن����)��א�د�و����3מ�������������ن�א�����6ن�א .....


�د;ل�א2/�و��������������....لسنة ������ن�א*�����،�وطو��������א��و���א��,��د�������+���ل�א


>�אد�و�����������.א�,دמ��ن�א�د��
�ن�

 وهذا كله علي الرغم من أن املدعي عليهن قد طلنب التصريح هلن 

 املستندين باستخراج صورة رمسية من هذين 
�����������:  فالسؤال ھ�و -/-/-وذلك بجلسة  ��.������/�;

���א#����ن�����א��و��א�#�����א

�����א�و��3�
����Uא.  

 فلعل ذلك يؤكد لعدالة احملكمة 

..��N!!�,<�אEL.!!N�ل�א$!!&)'�)�!!����Y!!��א+.��2!!'�و+L!!5-��!!&�9א�EB!!>�א$!!�8(<�� 
!!���E$وא�O!!�KL.+א��!!Y=א+�!!(ض���O!!	�J�!!����,א&!!����h!!+وذ��!!��)#b!!Xو����!!Y=��O!!t�و����،�<

��f�2ع�א+.&א)'�א+(א���;�&�Lو�����G)8.�

 العيب الثاني 
 ����6�6�����T��א������6..�����'������و/��'�ذא��א
�د�א��#�
��מ�...)�����ل� ���(ن�(و��������

��2�
�د�،�و=����ن�א=#
د=ل��'��#�� ��אد��زא�מ�و���ط�ل�=��دل�����2א

��R!!��D+�H�..+ن��)!!�ن�א��F.��!!��..�.!!&��Oא$�!!�م��!!��א$!!&)=Aز�و)!!H��!!�K��7�!!8�
�9��L+א�;��EY��/"...............�

 ومع ذلك زعمت املدعي عليهن علي وجه احلافظة بأن 
فالسؤال هنـا !! المدعيتان تهدفان إلي الحكم لهما بأحقيتهما في الدورين محل التداعي ؟؟ 

ـهـذا باإلضــافة إـلـي !! قـيـة ـفـي كاـمـل اـلـدورين ؟؟تعـنـي األح.. ـهـل المطالـبـة ـبـالفرز والتجنـيـب .. 

وال .. سـببا وموضـوعا وخصـوما .. اختالف الدعوى الراهنة عـن تلـك الـدعوى المرفقـة بالحافظـة 

 .يتوقف الفصل في هذه الدعوى الماثلة علي تلك المشار إليها بالحافظة 

 ومن ثم 

�k!8،�و�ن�א�!&G���Z.4	&��ن���>����K!N(�)�!'�وS!-�א���H!>�¬!�+�3א����!>�وא+�א������������ 
��"�"�8�<=fא+&)�:�א+(א�-Y��§��(�?mL�+�'2��.+א�&���<+����Z&א��O	.�
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 العيب الثالث 
��מ�א��د�����אد�و���3מ������������ ���T��א�א�*���,د�
מ� ���ق��و����ن�א#��� ....����א

א�,�����ن�א��د��
�ن�)��ز�و
/�������A��2ن����������������������..��د���/ز������Bא/د�د������....�


�������������������ل�א�د�و��א�א�������*�����
�����R���ذא����������..�����وאد�ن�א���������,ط����*�دמ�د=

�����
��מ����א�زאع�א��6ل��.א

فـإن والـد طرفـي التـداعي قـد تـرك .. بخالف العناصر محل الدعوى الراهنة .. فالثابت أنه  

 ما يورث عنه شرعا 

� �<=t�	�,�IH9ض���<LK8............ 

� �'	���>9��N. 

 .56�����J�+�=�·�و;�א+^G&�א$/(%� �

وحيث أن المـدعي علـيهن يمتـنعن بـال مبـرر مـن الشـرع أو القـانون عـن مـنح المـدعيتين 

األمر الذي اضطرت معـه المـدعيتان إلـي إقامـة .. نصيبهما الشرعي في تلك العناصر أنفة الذكر 

ب نصـــيبهما ـفــي تـلــك بغـيــة ـفــرز وتجنـيــ.. ـمــدني مصـــر الجدـيــدة .... لـســنة .... اـلــدعوى رـقــم 

نظـرا (قضت بعدم قبول الدعوى ، لرفعهـا قبـل األوان .. إال أن محكمة مصر الجديدة .. العناصر 

 ) .ألن ملكية مورث الطرفين غير مسجلة

 ومن ثم يتضح 

�ن����2ع�א+=?אع�;�א+&)�:�א$�#�>�¬.��3	����)����2!�ع�א+=!?אع�;�א+!&)�%������������:��و���
����YEB6��H)$ل��!����..�א�!=Gو���������������<!L8�7א+�א!YH�;�>&!G&@א�)!/��<!EB��4!K��h!+ذ��

������������J���!569<�و��א$K(و6>�)��Y!��و�ن�א+=!?אع��H��!/=G!{�)�!'��9ض���!��9وאش�وא+5!
�.א+�=�·�

�����!Y���L!&م�א+��!�ل�+(!YLH���O!�8א0وאن��������������������:�#�"H�'!I8��!YEB6و�!��#!����7..��ن�א+&)�:�א$�!&م�
�����������fא+&)�:�وא+=?אع�א+(א�h�X�F��<8�(د��Sض�و)H�'�LH�..gH�7)!&م�א+��!�ل������B

�>�و��G�,'C�R�DG=�ل����א+=?אع�א$�#�O؟m6�%ز���º.!�
��!!D+�#�:�7!!Bא�א�V!!fق��!!H9ن����..�O!!#�$وم��א+&�+!!>�;�א+=!!?אع�א&!!L$א�..��!!`�-!!��(��!!��L.+وא

�<���bG	&��ن�א$&)'�)��mLG��Y?ن�)��§��Y-�א+&)�:�א$�#�>�..�¬�+�3א��
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������א$..�8�"�"���Nن�&���H�O�KL.+وא�<���E.�

 وملا كان ذلك
ومن جملة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا أن الحـافظتين الثالثـة والرابعـة المقـدمتين مـن المـدعي  

 يحتويان علـي مسـتندات جـديرة بـاإلطراح النعـدام أي داللـة لهـا علـي هـذا -/-/-عليهن بجلسة 

 .النزاع 

 أما احلافظتني األويل والثانية 

 ����&�L+א�O���'�(��.G���}�H������a9b!$א+.&א)'�وא�O��−/−/−�������k!��وg!/��7!B6>�א+.�8
�-��.وذ+�hא+��f�&�Lא$�LKن�)��-���+/�G9>�وא+��Kن�..�)�

فقد قام دليل جديد قـاطع وجـازم بأحقيـة املـدعيتان يف طلباتهمـا .. وأخريا : سادسا 

 وبطالنه لعدم صحة أهـم أركانـه وهـو ركـن الـثمن ، -/-/-بصورية العقد املؤرخ 

منه حرمان لوارث من مرياثه مما جيعله فضال عن خمالفته للقانون فضال عن تض

 ، خمالفا أيضا للشرع 

 بادئ ذي بدء 

 علي أن .. فقد نصت املادة الثانية من دستور مجهورية مصر العربية 

�>�+�.Y��א+(¨�>�،�و���د»��)L+א+&و+>�،�وא+��>�א��Gم�د�Nא�
kG)z.�+�'5�t)+א$/&�9א�<���Nא��<LG)z+א.� 

 ومن األصول الفقهية  .. هذا
��'�=��/وز�����ن�אوא����Oن�א�����A��#�7?�O�Hن�،�و;������������


��د���'���������������� ذא�����ن����ذא�א��وא��Oو��دא�،�?���'����Eد�7 

�'
�.א*,وق�و3ط�����'�،�و �دא�Oא+,�ق����'�و��ن� ;و

 ويف ذلك قال العالمة ابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني بأن 

، ........... ، .......... ـبـــائر ـتـــرك الصــــالة ، ومــــن الك"  

، وقطعـيــة اـلــرحم ، والجـــور ـفــي الوصـــية ، وحرـمــان ............. 

 ".الوارث حقه في الميراث 
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 استقر الفقهاء علي أن .. ويف ذات املقام أيضا 
مـن الواجـب تقسـيم التركـة ـبـين الورثـة جميعـا ، وال يجـوز حرـمـان أحـد مـنهم لغيـر ـمـانع  

 :وهي ) حصرا(وموانع اإلرث محدودة شرعي ، 

 .فال يرث الكافة المسلم وال المسلم الكافة  :اختالف الدين  -٤
 . فمن قتل مورثه ال يرث منه شيئا :القتل  -٥

 .فالعبد ال يرث من مورثه الحر شيئا : الرق  -٦

 وإذا انعدمت هذه املوانع فال جيوز حرمان أحد من مرياثه 

 .حسابه علي اهللا عز وجل وإن كان مسيئا إيل من ورثة فإن 
وأن مبــادئ إن اإلســالم هــو ديــن الدولــة ، وكــان الثابــت وفقــا للدســتور .. لمــا كــان ذلــك  

 وفقـا لمـا تقـدم -وحيـث أنـه مـن هـذه المبـادئ .. هي المصدر الرئيسي للتشـريع الشريعة اإلسالمية 
وانـع الشـرعية للميـراث ألي سبب من األسباب بعد انتفـاء الم عدم جواز حرمان الوارث من ميراثه –
 .كما أنه من المبادئ أيضا أن حرمان الوارث من ميراثه يصل إلي حد الكبائر ، 

 وكانت املدعيتان قد متسكتا ببطالن العقد .. وحيث كان ذلك 

 حمل التداعي للصورية وعدم اكتمال األركان 

 فضال عما شابه من حرمان من إرث 
�������������א��د�و���א?�����א��ذ�����7د����*��'��دא����א��G����2���د�
���������א���و���3

������������<
�)��א�د�����2ن�ذ
���6א�د��
�ن����
,دמ�/��*'�،�و�,�ق�
�..���������<وذ

�.و+�2د��א+2ود�

 ونفاذا هلذا القضاء 

 فقد استمعت عدالة احملكمة لشاهدي املدعيتان 

���������������)!���!��)!D	0�O!�S4.+و����א��Y�)m!?ن��..�<��و�L&�����>�و����3G�5Xא$&)'�)�
������������YE(א?!��'!�(�&f�!C�<!u�7G&�X��(�..���������1V!fم��!�����!L��8א�&!G&S���و!���!f���²Y=.!5Gد+!

����g!!��&=!!N�'!!�(�:�(&!!+א+5!!=&���..�א�<!!�&(��Y�و;�א$���!!X4!!X�O'��!!?א)�7א$!!&)'�)�!!
�O��.و���f���S��-L��9&��>�א$&)�.�ن�+��K�EYX��..�وא+&+

 السيما وقد شهد شاهديهما مبا يلي 

 ألتياألول قرر با
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١− � �א$&)�.�ن ¯9��� �(�ن �א$(�6م (.....� /���� 7Y�)6� &8
�<�"�D+א�-.Sزو����-X�=��´�/+�-	�����.	א$]א¯��4ن�

)��Y��)�.א$&)'�)�
٢− �&Lن���.��א$&) ��=*/�O)��وא+&1 9�	V$ن�א9�$¯�א�

�%��=��V	N�lT)�<5T����)D=�א�H�J{����א+?وאج�
�)�.و)z(ون�)���

 وما تقدم يتضح 
الغــرض مـنـه عـقـد صــوري ـبـل أـنـه مجــرد .. ـلـيس عـقـد بـيـع منجــز محــل الـتـداعي أن العـقـد  

التـي انفصـمت عالقـة الزوجيـة وفـي والـدتهما نكايـة فيهمـا .. حرمان المـدعيتان مـن الميـراث فيـه 

 !!.بينهما منذ أكثر من خمسة وعشرون عاما 

 فلم يكتف مبعاناة املدعيتان 

 طيلة السنوات املنصرمة 

���-=���EY"��)6و�"	��W4�"�������������&!+א�	��!EYL��O!��L.+وא��!EY���IH)��א�.=�)-�)��א�"*�ق�)�
�-!!�+��<!!S�א��&!!C��;��!!"�	�..�-!!"��O!!�)-!!��(�Á9½!!>�א�(��!!EY��9א)!!א�9;�א�2)E.!!Nא��&!!ELX

��-!!+�<!!#9�	��!!E��Áא�<()!!C��!!���!!EY"��)¡�..��O!!��&!!�L+ن�א�K�!!م��?!!��%V!!+א�0!!(�א��!!fو
�>�א+�!!(א,��א+.!!&א)'�وj�+*.!!-�א+�אLG)!!z�+�<g!!2>�א�����!!N�..���J�!!��K��,�!!I�+א��S�.!!5G��!!`

�<=fא+&)�:�א+(א�<*�g���Y��<�GV$ن�א�.��.א$&)

 كما قرر الشاهد الثاني 

�وמ� −١��
دא����و��>�?#���א�و��O/�.....�(�ن�א*,���א���B���'�אو�دא����ل�א


دא��و�ن�'������A�'��������ن�א?����و�دא����ل�א*,د�א�و��7)�ط����א

��D�Eא-/-/-.  

٢− � �א�ذ�و� �وמ���א ��ن ..��#�;� ��ن �6��� ���ذ �א�د��
�ن �وאد� 
ط�ق�� �3מ

 .و��ذ�ذ>�אو��3و�و�מ���)ق������2و����א�د��
�ن�
�����..�و�+�ون���מ�

٣− �'B�,+������);���وמ�א�ذ�و����ن����6מ��3מ������)������3(>�א*,��(�ن�א

'
�زو/ ��ن '
)/�� � � ��و��� '����� ����6�2ن(�א�� �א�د�� ��و��7) ��6ن
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 .�;س

٤− � �وמ���א ��ن��3د 
دא���(..../��و��Oط����א (� �א*,د �ذא� ����
��ن� ����ن�..� �و

 .א�د��
�ن�

 ومن خالل هذه األقوال يتضح وجبالء تام 
 لصـالح نجالتـه -/-/-أن المورث المذكور قام بتحرير العقد الصوري المـؤرخ 

وهـذا دليـل .. عن كامـل نصـيبه فـي العقـار ) يهنالمدعي عل(من زوجة الثانية 

ـي الصــورية  ـاع هــذا النصــيب كوحــدات .. جــازم عـل ـع صــحيحا لـب ـو كــان البـي فـل

أمـا البيـع إجمـاال .. منفصلة مخصصا لكل مـن المـدعي علـيهن وحـده مسـتقلة 

فدليل جازم علي صورية العقد وأن القصد منه حرمان الورثة البـاقين ولـيس .. 

 اإلنجاز 

 يل ذلك وأضف إ

f!��א�".�!�م����)�®�.�!-�(�ن�8/&�א9�$¯�א$V	�6����9(��ن�א$&)�.�ن����א$]א¯�����������
����"!-���BG.!���3..����وא+!&EYX��!Y"��7!�9�������V!=��-!=��R!	D!(��!��5T!>�و)z!(��G)!�م��������������������

�ELX�O&��ن�E.5G(�א".���-��+'�����L&�وH�5E¹�..�������������<!½9�'!+��-X>�و)z(ون�)�م����א��.=�ع������
�1���.�

 ا يف إثبات الصورية وإمعان
�وמ�������מ���ز�ق��..��Wמ�زوא/'���
�ن�..�מ��ز�ق��ود�/�......���/د�����ذ����ن�א�O��

�������������..�و��و������*�����ن��+�,�B'�#���ون��2מ����������Aא����א�������������������O..��ن�אزو/
��ن� �=���

	���ن������ن��+�,�B'���ن�������������<�
�دא���وذ�����א*,د�א��و���7��ل�א
��;��A�#�<�و��ن�ذ

�'B�,+;(�������'�و��ن����و�ن��6����#=��	���Oא����.א

 فقد أكد الشاهد .. وأخريا 

�������<G9�/+א�Otد��)D	و�����������..��ن������k!8وא+�א�<!���g�+�3+�j�&�L+�א$&ون����ED+ن�א�
�����a9b!$א�&!�L+א�O��<L�90א�Jא+�6&א����}�H�>&6و+��و6&�1وא��u�k���N�=.G−/−/−�

�.��EDא$?)�م��4"-���9%�و�l¹و���O8��Vf�-��3��Gא�א+
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 وهذا عني ما أكده تقرير اخلربة االستشارية 

 املقدم من املدعيتني 

الذي أكد بـأن السـعر الحقيقـي للوحـدات األربعـة محـل العقـد  

 جنيــه ٢,١٥٠,٠٠٠ وقــت التعاقــد ال يقــل عــن -/-/-المــؤرخ 
 ) .مليونين ومائه وخمسون ألف جنيه(

��������و������ذא�א*,�د�א�ذ�7
	��ن��ن� /�������6ن�א?��*��������������������و�ذא�د�ل��3ط��و/�زמ��


��و�+������/��'���(�/��'���٢١٠٫٠٠٠و�دא���B���(ن�������������!��,ط�؟�������+������3��7ل���ن�وא��د��

��,�,��.و�ذא��/زמ����و����..�א�6ن�א

 ذلك كان ملا 

يتضح أن المـدعيتان قـد أثبتتـا بكافـة .. ومن جملة ما تقدم  

ــات بالمســـتندات وا ــة والقـــرائن وشـــهادة الشـــهود طـــرق اإلثـب ألدـل
وفــي المقابــل عجــزت المــدعي .. صــورية العقــد محــل التــداعي 

وهــو مــا يؤكــد أحقيــة .. علــيهن عــن إثبــات مــا ينــال مــن ذلــك 
 .المدعيتان في طلباتهما 

 بناء عليه 

 :تلتمس املدعيتان من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

�*>�א..H��ªא+&)�:��g���Y��<�GV$א�J���K+���
 وكيل المدعيتان 

 
    المحامي 
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 فھرس الجزء ا_ول 

 إلي صفحة  من صفحة  نوع القضية  م

 ٥٧ ٢ حصاد مشوارنا النقابي ١

 ١٧٢ ٦٠ فسخ عقد  ٢

 ٢٠٩ ١٧٣ صورية عقد  ٣

 ٢٦٦ ٢١٠ انتهاء عقد إيجار  ٤

 ٣٢٨ ٢٦٧ بطالن عقد بيع  ٥

 ٤١٥ ٣٢٩ بطالن تصرفات  ٦

 ٤٤٥ ٤١٦ صورية عقد  ٧

 ٤٧٢ ٤٤٦ دعوى حساب  ٨

 


