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�א��و!  وع

��ع�א��������������א��������א�א������وא���������وא���������وא������������������������������ !"�
)�א���م����1א�������(�&�/���א���.�،�و�,��&��!"�+��&*�$!��(�و)������א�'&%�א���$ض���

�.،�و!"א�א�����%��&*��"! ��;���א:9��א�678���א�د����&�4א���א�*�

  الوقائع
تتلخص واقعات النزاع الماثل في أن المـدعين قـد أقـاموا الـدعوى الراهنـة بموجـب صـحيفة  

 مبتغين من خاللها الحكم باآلتي .. استوفت كافة أوضاعها القانونية 

�����א9�D���;�Eא676�C������9�D�1א�Cوزא$��א����ل�א�@�?���وذ��+������������������"�
م����1)و$אق����7IJع��&*��&�4א���א�*�و�������*�)ن�������G�F���Fא:��������������?

������������! �,�)�م.م.ش�(.....و�����א�N،�وذ�+����ن�MI������L I���7א���א�*�
M��P���ن��������������Qو��R�S�?א��T"U�%&?���Vא�' و�.������Q �א����!�WXو
������������������R�!و�،�Y�V�FZو�[\���U���א���M[�א����*��&�/��א���*��&���Fא�ول�

���Nא�,�� !��،�و������Gذא�!���ن�א�����*��&��������X����/Zد$אG��+&א�ول������F���
���������������^�Uو�،�]���Mא��T"�U�*&��^?Sא���L_�وא�, وع��א��&�*�א�' ��Yא����
��،��! ��,&��N������ن������א��`a������������������b�c(�1�������/���c(א������د��d
��T"��/��7���?Ra��א$د����������Q �א�����א�*�وא�@���N���Rא����!�W��X����&�;��و

�.�FZא�L�Yeא�����PQو�F&!�+א�� ����وذ�.�" 

وحيث أقيمـت هـذه الـدعوى بالطلبـات املـار . .هذا 

ـانون  ـع والـق ـن الواـق ـي ســند صــحيح ـم ـا عـل ذكرـه

واملـسـتندات األـمـر اـلـذي ـحـدا بعداـلـة احملكـمـة ـحنـو 

االستجابة لطلبات املدعني وانتداب جلنة ثالثيـة ألداء 

 :املهمة اآلتية 

 حكمت احملكمة 

�����������ع��fع�א�,�`&���وא�����9�D�%��`��Eא�����Cو�M^�א�h�L�^?R`^�אgد�Dل�وא��
א�M�D]א�������������و$676�F�;�T�����1א:9א�Cא�@�?����`�E��������:9א�א,�وزא$��א���ل�
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ن��/��/_�����א7Igع��&*��&�4א���.�و�����*�)ن�������Fא:?�م�����������������`a�،�.�Lא���
����������! hא���א�*�و�iא I(����و���ن�$)س�����jوV?����.....�������1אM��N��ن�MI����א�����7

!�����������/aא�,� !��و�� א�*��Gل������Pوא��/a$دאG�*&��_و��1א������j�l( �I(�1��7 א�iא���א�*�
�����/R�$���?و�����/aאدא �Gو������/����א����������������Q�:א�N�����(א�وא�����U a��وא7��Igع��&��*�د

�����*��U�����&���.�?���$�S��Q���Rא���������Vא�' و� ��Qא����������!�W��Xو)$ض��(و�mM����n����
�و�?���وא�����Pد��&�*�����Gد�א����و�NPو)����ل�א���C���M&�*�����������������א�'א��*�و!�"א���&����)$ض�����

ل������������������D�1$)س����ل�א�,� !��وא������F���Zن��&����o�]&M��*&��C7���Pوא����و��������
���������������C���M�����$�pgא�����א���^��?qو�c �D(��! �h�L�^Dא:?�_�א����E��e��!א h�L�F�

�����������%�aא$�i �Qو�C�! �,א:�ص�دون�א��^Dא:?_�א���E��e��?و������s��?��Y�V�F�Zدون�و�
�,� א�Cدو�1���$Pא�,� !������ �)��^����1א���� ����������������^Dم�א:?�_�א�����א�ول�و��F�&��*א���
����������������P�Qو���j�F����^M���! ,אل�א���,'�%���mMو�?����1)��^Dم�א:?_�א����و��*l א�
�������������������E���X���/Zد$אG����R�!و�Y�V�F�Zو�[�\��M��ن�א���M[�א����*��&�/��א���*��&��Fא�ول�

 !��و�����Gذא�!��ن�א����*��&���Fא�ول���&+�א�' ���Yא������*�א���&�_�وא�,� وع���������������������Lא�,
������������&�;����b�ct����&,� !��و��/���c(א����د��dذא�!�ن�Gو�����]��Mא��T"U�*&��^�?Sא��
���������������[M�@&��uV �Q�،�.��7�FZא�L�Yeא����Qaم�ع�א:?����)و�FZد��ع�ود�!�Y��q

�����l�+ذ��Cدא(�^�M��L�Eو������א����)���U�c ��1و����Uد/hאل��ع�)�אل�א�' ���و)�
����������������������c �������`V�[�vو�(�����`V���/Z�c(�*��Gل������Pو!"א�א��w�4&V�[\��Fא�����ع�)�
���������������������������L����Ra�����Nن�����/�����������1אf و$��אP�����ل��G�7�IJ����/ع��&�*��������*�)ن��`�

�Cא:9א���x&����`yא�N$و���،��/����$Qق���$Gو�.�..............�)�����U$���Fא���

 وحيث بدأت جلنة اخلربة يف مباشرة املأمورية .. هذا 

 إال أن تقاعس املدعي عليه األول عن تقديم عدة مستندات هامة 

 مكتفيا بتقديم صور ضوئية جمحودة ومنكره من جانب املدعني 

 ون وهو ما مل جيد معه املدع.. قد أعاق السادة اخلرباء عن تنفيذ مهمتهم 

�&و'���د�מ�ط����
�ض�و��
��-��,�א��
د�����������-
��١٢٤�����3
7
���6 زאמ���..���ن�#
�ون�א���א���א

�8  �
��  د�מ�B-  ول�)�א��  د�ل(א��  د������  ?�א  <ول�،�و;�  
��  ن�א�&  
د��א��  د������:�  
�א�9  
���وא�9
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�א�&
د��א�� �א��� ��� ذ���:מ�א��ود� ���� ��א�� دא�����������������(א��&��دא��3:��6��
�Bא�����(�����C �)��% وذ�

�������������������&

�����:��:מ��،��!��Dن�����ن�א��د��ن��ن�א��
ذ���6א�א�3א�ط�ن�א��������وא��ن��

و�  ن�9  מ��  מ����  د�מ��א�ط�  ��א��  
�ض��و�  ��-  (�B��Eود�  �#�3  מ��)�..�6ن�و�  د3(�  ذ��א��&  ��دא�3

�
#�3
�و�
����د������:מ���������Bو��
�.א���

   الدعوىأما عن الوقائع واألسانيد الواقعية القائمة عليها

  ابتداءا فهي علي النحو التايل

م��������� �V 6$/_�א������R&Dن�א������z���א����/.......������L�F��&��*א�����n���C�! �h
�������������M..�א�, !���א����*��&�/���א�و��*��������*�fא��� ن�א���N�������aא�������L�Nt�,�(�|وא��

�٥١$��א�����،����٪�h٤٩ א!����٪����F��&��*����&��..�����q��! �,א��u�&��W��Vو��دא$gא�u
$��א��������������"�Rא���)����������������j�Eא�������&���אgدא$��وא�����������)�V���W!��ن����

��������� ,����o�..���� �?��L��/a����,و��N�Z�����Q�N�! h�c9!�1��uSMQ(���Vא����
���*�����������������M..�وא�����א�� � ���?�&����?����/Z���G�_٩٧و!�ن�����٪�����M����،�و����*�אg����ج�

ق�א٪�٣�&���?��*&y.�
  ....ويف غضون عام .. هذا 

 تويف إيل رمحة مواله مورث املدعني 

 وآلت نسبته يف الشراكة 
 �
�
���)�و��9?�א������ن(���6א��د��ن�٪�٤٩و#د�H� ون��:�E��I�%وא�;�ذא�
א�ذ�ن��

����������������

� �3وא� د�:���
7
��א�&ن���-���
�ن�א������Bو�אJدא���(���8
ن�א��د��
ن�א<ول�وא�9

�.���Iد�ل������ل�زو�:
��(���א��?����?�)�9
��9א��د����א�(

 وهو األمر الذي وجد معه املدعي عليه األول

 اhال فسيحا لينفرد باإلدارة

مكتفـيـا بأـنـه ـمـن حــين ألخــر .. مســتأثرا بهــا دون الـمـدعين  

يؤدي لهـم جـزء ضـئيل جـدا مـن األربـاح متوسـدا علـي ثقـتهم بـه 

 ومن غير .. ه فهو صديق والدهم منذ عدة سنوات وشريك
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 .إال أن الواقع كان مريرا.. المتصور أن ينال من حقوقهم 
 فقد قام املدعي عليه األول بإدخال املدعيان األول والثاني 

 كأعضاء يف جملس اإلدارة ، وهو يعلم يقينا بأن أيا منهما ال ميلك اخلربة

 أو الدراية أو العلم بشئون الشركة وكيفية إدارتها 
حـيـث أراد أن يـكـون المــدعيان األول .. أراده المــدعي علـيـه األول بصــفته وهــذا عــين مــا  

ثـم يرتكـب هـو مـا يعـن لـه مـن أخطـاء ماليـة .. ضمن أعضـاء مجلـس اإلدارة " صوريا " والثاني 

 ـبــأن كاـفــة – عـلــي ـخــالف الحقيـقــة –ٕوادارـيــة ومخالـفــات ، ـثــم إذا ـجــاء وـقــت الحســـاب ـيــدعي 

بـل .. دعيان اللذان ال يعلمان في الحقيقة والواقع أي شيء التصرفات كانت تتم بعلم وموافقة الم

أنه كـان يسـتوقعهما ) عن نفسه وبصفته(وصل األمر بهم وثقتهم التامة في المدعي عليه األول 

 .علي أوراق ال يعلمان حتى اآلن ماهيتها أو الغرض منها 

 وقد ظل هذا احلال ملا يتجاوز العشر سنوات .. هذا 

 شركة وتراكمت عليها الديون واخلسائر انهارت خالهلا ال
مــن جــراء ســوء إدارة المــدعي عليــه األول ومخالفاتــه الماليــة واإلداريــة الجســيمة ، ولــم  

بل أنه كان يعقـد جمعيـات عموميـة وهميـة ، ويقـرر مـن خاللهـا زيـادة رأس المـال .. يكتف بذلك 

كـان يـتم ) المـدعين(يع الشـركاء وبدال من أن توزع هذه الزيادة بالعدل علي جم) رغم الخسارة؟؟(

واتخـذ مـن ذلـك أسـلوبا .. إدراج مبالغ الزيادة في رأس المال في حصة المدعي عليه األول فقـط 

 .ومنهاجا لتقليص نسبة المدعين في رأس المال 

 وليس هذا فحسب 
حتى فوجئـوا بـأن .. بل أنه يدعي أن المدعين قد باعوا له جزء من أسهمهم في الشركة   

فقـد باتـت .. من أسهم الشركة ورأس مالها وأصولها % ٤٩م تقلصت تماما فبعد أن كانت نسبته

 !.كيف ومتي وأين ال يعلم المدعون ؟% ١٧ال تتجاوز ) علي خالف الحقيقة(

 ولدي تكشف هذا األمر أمام املدعني .. هذا 

 فقد قاموا مبواجهة
ـه ال ينكــر ف.. المــدعي عليــه األول عــن نفســه وبصــفته  ـه لديــه فــإذا ـب ـه ، ويــدعي أـن علـت

وبـالطبع حجـب ! األوراق التي تثبت أحقيته في مزاعمه ، وأنه علي المدعين إثبـات عكـس ذلـك ؟

 .عنهم أي مستندات أو معلومات 
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 ويف حماولة لطمس بعض األخطاء واملخالفات 

 فقد دعا إيل انعقاد مجعية عمومية عادية 

  -/-=/وحدد هلا يوم 
ه الجمعية إلثبـات اعتراضـاته علـي انعقادهـا السـيما حينمـا فـوجئ ومثل المدعي األول في هذ

من رأس مال الشركة ؟؟ كمـا شـاب تلـك الجمعيـة % ٨٣بأن المدعي عليه األول يزعم بأنه يملك 

بـمـا يجــزم عـلـي عــدم اعتـيـاد المــدعي علـيـه األول بعـقـد جمعـيـات (العدـيـد مــن العـيـوب الجوهرـيـة 

 .تراضات المدعي رغم جوهريتهافرفض المذكور إثبات اع) عمومية صحيحة

 وهو األمر الذي حدا باملدعني حنو إقامة الدعوى 

 ق اقتصادية استئنافية القاهرة ... لسنة ....رقم 

 -/-=/وجبلسة .. التي تداولت باجللسات 

 قضت عدالة احملكمة مبا يلي 

 حكمت احملكمة 
 -/-/- بتـاريخ  المعقـودة.....ببطالن الدعوى للجمعية العامة العاديـة لشـركة 

وبطالن اجتماع الجمعية ، وبطالن ما صدر فيها من قرارات ، بكافـة مـا يترتـب 

 .علي ذلك من أثار 

ــه  األول   ــانون فـــي إدارة المـــدعي علـي وممـــا تقـــدم يضـــحي ظـــاهرا أن ثمـــة مخالفـــات للـق

وعـلـي األخــص منـهـا .. توجــب ـعـدم عـقـد أي جمعـيـات عمومـيـة إال بـعـد الفصــل فيـهـا .. للشــركة 

فكيـف تنعقـد الجمعيـة وفقـا للقـانون .. نزاع حول نسبة شـراكة المـدعين والمـدعي عليـه األول  ال

 .وغيره من المنازعات الجدية والجوهرية!! مع وجود ذلك النزاع ؟؟

 إال أن املدعي عليه األول يصمم علي عقد اجلمعيات العمومية 

 الواحدة تلو األخرى والتي ال تفصل بينها إال بضعة أيام 

 ري عابئ باملنازعات املشار إليها وتصدي القضاء هلا غ
ماليــا (ٕمحــاوال مــن خــالل هــذه الجمعيــات طمــس واخفــاء أخطــاؤه ومخالفاتــه فــي اإلدارة  

وـهــو األـمــر اـلــذي ـحــدا بالـمــدعين نـحــو إقاـمــة دـعــواهم .. واإلطاـحــة بحـقــوق الـمــدعين ) ٕوادارـيــا

وفـقـا للمـتـاح  ـلـديهم ـمـن (، موضــحين ـثـم إقاـمـة الطـلـب الـعـارض ســالف اإلشــارة إلـيـه .. الراهـنـة 

وحجـم األضـرار .. ماهية المخالفات اإلدارية والمالية التي ارتكبها المدعي عليه األول ) مستندات
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وممـا تقـدم جميعـه يضـحي ظـاهرا مـدي .. والخسائر التي لحقـت بالمـدعين جـراء تلـك المخالفـات 

ببيانـه تفصـيال وتأصـيال مـن خـالل أحقية المدعين في طلباتهم ، وذلك علي النحو الـذي نتشـرف 

 :دفاعنا التالي 

  الدفاع

 تمهيد وتقسيم 

ينبثق عن كل منها جملة حقـائق .. سوف ينتظم دفاعنا في هذه المذكرة إلي عدة محاور  

وـهـذه المحــاور .. قاطـعـة بأحقـيـة الـمـدعين فيـمـا يرـبـوا إلـيـه .. وأدـلـة واقعـيـة ومســتندية وقانونـيـة 

 كالتالي 

 ول احملور األ    
نخصصــه لبيــان ماهيــة المخالفــات الماليــة واإلداريــة التــي ارتكبهــا 

والـتـي أضــرت بحـقـوق المــدعين وأمــوالهم ، .. المــدعي علـيـه األول 

والســـند القـــانوني القـــاطع بـــأحقيتهم فـــي إقامـــة دعـــواهم بالطلبـــات 

 األصلية 

 احملور الثاني 
نخصصـــه لبيـــان األســـانيد القانونيـــة للطلـــب العـــارض المقـــدم مـــن 

 من قانون المرافعـات ، ممـا يجـزم ١٢٤لمدعين عمال بنص المادة ا

بقبوـلــه شـــكال وموضـــوعا بـمــا يوـجــب إـلــزام الـمــدعي عـلــيهم بتـقــديم 

أصول المستندات التي تحت يدهم والواردة بصحيفة الطلب العـارض 

 .ومذكرة لجنة الخبراء 

 احملور الثالث 
ــي مـــذكرة الســـادة ا ــرد والتعقيـــب عـل ــه اـل لخبـــراء ونتنـــاول مـــن خالـل

 ، وبيـان مـا شـابها -/-/-المنتدبين نفاذا للحكم التمهيـدي المـؤرخ 

 .ٕمن أوجه قصور واخالل بحقوق المدعين 

�א�����א��
و�	�������وذ���
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  األول احملور 

بيان املخالفات املالية واإلدارية التي ارتكبها املدعي عليه األول أبان إدارته 

ملـدعني بأضـرار جسـيمة ماديـة للشركة حمل التـداعي والتـي أصـابت ا

ومعنوية وخسائر مجـة ، وكـذا بيـان السـند القـانوني لطلبـات املـدعني 

 .األصلية التي جاءت مواكبة للقانون 

ثبوت ارتكاب املدعي عليه األول العديد من األخطاء واملخالفات املالية واإلداريـة : أوال 

حنو منفرد وباملخالفة لقانون إبان رئاسته Hلس إدارة الشركة ، وإدارته هلا علي 

 ، فضال عن خمالفاتـه لقـانون املناقصـات واملزايـدات ١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات 

مما حيق معه للمدعني إقامة دعواهم الراهنة .. والعديد من القوانني األخرى 

 متهيدا إلقامة دعوى املسئولية ضده 

 أن  علي ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات ١٠٢فقد نصت املادة 
ال يترتب علي أي قرار يصـدر مـن الجمعيـة العامـة سـقوط دعـوى المسـئولية المدنيـة ضـد 

ٕأعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تقع منهم في تنفيـذ مهمـتهم واذا كـان الفعـل الموجـب 
للمـسـئولية ـقـد ـعـرض عـلـي الجمعـيـة العاـمـة بتقرـيـر ـمـن مجـلـس اإلدارة أو مراـقـب الحـسـابات ـفـإن 

سقط بمضي سـنه مـن تـاريخ صـدور قـرار الجمعيـة العامـة بالمصـادقة علـي تقريـر هذه الدعوى ت

ـس اإلدارة يكــون جنايــة أو  ـي أعضــاء مجـل ـك إذا كــان الفعــل المنســوب إـل مجـلـس اإلدارة ومــع ذـل

جنحــة ـفـال تســقط اـلـدعوى إال بســقوط اـلـدعوى العمومـيـة ولجهــة اإلدارة المختصــة ولـكـل مســاهم 

ـكـل شــرط ـفـي نظــام الشــركة يقضــي بالتـنـازل عــن اـلـدعوى أو مباشــرة هــذه اـلـدعوى ويـقـع ـبـاطال 

 .بتعليق مباشرتها علي إذن سابق من الجمعية العامة أو علي اتخاذ أي إجراء أخر 

 ملا كان ذلك 

 ��! ��,&��F��a$دאG�������C����6(א�ول��F���&��*ن�א�����(�W���Vو)F���$a��`د���دא$G�(�"����
Z%����������א$a`%�א��������1א����..��و���Vא�ن����.....���م�����a�|א�����دא$���وא���gא�N�R��@�

�����F�&�����������1ذ�+��������..������Gد�.�א���(�U����%Z��a�^��..�������������������Vא�Uو
������Gد�אU_�א��6&����..���aא��N�R��@א��F��`a$��1&*�א��!���

�
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  األويل املخالفة 
�����������������
��ز� د�� ن��& �?�� ��������د�א��ذ�א��د������ ?�א <ول�א��د� د�� ن�א�ط �ق�وא<& 


ل�א�� ����،�و��� �ص��&  ��א�� د��ن������ &B��..������3دא
و# د�� 
ن�ذ�  %�� ن�ط�� ق��6 �א��א�ز�  


ل�א�� ����� ���
� ��وא( د�������������&B����و���(א��ط�د�� ��? �
��(������� E�
���
دون�א�� د��ن�وذ� %�

����
Eوא�����&

�ون�وא<&
����א��(����
 فقد كان توزيع رأس مال الشركة 

  كالتايل....عني عامإبان وفاة والد املد
 نسبة الملكية قيمة األسهم  عدد األسهم  االسم والجنسية  م
 %٤٩,٩٣  جم١١٤٨٤٠٠٠  سهم ١١٤٨٤٠٠  مصري – ..... ١
 %٥٠ جم ١١٥٠٠٠٠٠  سهم ١١٥٠٠٠٠  لبناني – ..... ٢
 %٠,٠٧  جم ١٦٠٠٠  سهم ١٦٠٠  مصري– ..... ٣

 %١٠٠  جم٢٣٠٠٠٠٠٠  سهم ٢٣٠٠٠٠٠ اإلجمالي
�����������������Uא������M����^��p���א�*����)�א�������4����nMa(�_6)א��"! �)��&�a�n���^�!��a

����������������Y�V�F�Zون�و�����P&��' ���&*�א�,� !��Q)س�א��ل�و$�L�Nא�(��دא�..����%�pن���!�����
�����������ق�א�L�E�����!P)���/_�א�(����د�����V�nز���a�_س�א����ل�)ن�����($�L��ز����د�^��!�n���

�����،�_/��U����%����R����a���V^����%�א����U�L���U�`�^�$)س�����������א������Uא���א���
����*U���!א��ل��..������+�"��_�����F�(�PG�..�������������*�&���$و������&�*�!������G�R����א�����C7א��"!

�.���_��?�%�א�,�!���������7م��� ��/_�)و�U�L�_/a9D"א�א��ل�
��ن����ون����?−١�B�M���,-��C�)ل�
�-وص�א�ز�
د��א<و�������Bس�א������

 مليـون ٢٣ تم زيادة رأس مـال الشـركة مـن -/-/-ب محضر مجلس اإلدارة بتاريخ بموج 

واألجانـــب % ٥٠نســـبة مســـاهمة المصـــريين (جنيـــه الســـابق اإلشـــارة إليهـــا بالجـــدول الســـابق 

 مليـون ١٧ مليـون جنيـه وذلـك بزيـادة قـدرها ٤٠إلـي %) ٥٠اللبنانيين وهم المساهمون الورثـة 

 .جنيه

ـكـل الملكـيـة ـفـي رأس الـمـال عـقـب الزـيـادة ، ـمـع مالحظــة أنـنـا ويوضــح الجــدول الـتـالي هي 

  :سوف نشير بالجدول علي المساهمين المصريين والمساهمين اللبنانيين وذلك كما يلي
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 نسبة الملكية قيمة ا�سھم  عدد ا�سھم  ا�سم والجنسية  م

��ون�א��-��ون�
�א��&
 %٥٦٫٢١  جم٢٢٤٨٤٠٠٠  سھم ٢٢٤٨٤٠٠ ..... ١
 %٠٫٠٤  جم ١٦٠٠٠  سھم ١٦٠٠ ..... ٢


��ون����ون�א��
�)א��د��ن(א��&
 %١٦٫٤٨٤٤  جم٦٥٩٣٧٥٠  سھم ٦٥٩٣٧٥ ..... ١
 %٢٠٫٠٧٨٢  جم ٨٠٣١٢٥  سھم ٨٠٣١٢٥ ..... ٢
 %٧٫١٨٧٥  جم ٢٨٧٥٠٠ سھم ٢٨٧٥٠٠ .....  ٣

 %١٠٠  جم٤٠٠٠٠٠٠٠  سھم ٤٠٠٠٠٠٠ ا+جمالي

 فـقـد ـتـم طــرح ة مقصــورة عـلـي المســاهمين الـقـدامىوحـيـث أن الزـيـادة ـفـي رأس ـمـال الشــرك 
ولكــــن نظــــرا الن الزـيـــادة مقصــــورة عـلـــي المســــاهمين ، ) جــــم ١٠( بالقيمــــة االســــمية للســــهم الزـيـــادة 

من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس  المـال ) ١٧(  ، لذلك فانه طبقا للمادة .....القدامى بشركة 
ـبـنفس نســب المســاهمين ع حـقـوق األولويـة ـفـي الزـيـادة  يجــب توزـيـ١٩٩٢ لســنة ٩٥الصـادر بالـقـانون 

 مليـون ٤٠ مليون سهم إلـي ٢٣تمت من  التي وبتطبيق تلك الزيادةفي هيكل الملكية قبل الزيادة ، 
وعليـه كـان يجـب أن يكـون % ٥٠سهم نجد أن نسبة ملكية المسـاهمين اللبنـانيين الورثـة قبـل الزيـادة 

 ) سـهم٨٥٠٠٠٠% = ٥٠×  سـهم ١٧٠٠٠٠٠( المـال اس رنصيبهم في االكتتاب في أسهم زيادة 
 ٨٥٠٠٠٠×  سـهم ١١٥٠٠٠٠ (  رأس  المـال بعـد الزيـادةيومن ثم يجب أن تكون حصتهم فـ، 

فــي صــحيفة ولكــن واضــح مــن جــدول زيــادة رأس  المــال والمنشــور )  ســهم ٢٠٠٠٠٠٠= ســهم 
ـمــــا يعـنــــي أن  ســـــهم ب١٧٥٠٠٠٠االســــتثمار أن حصـــــتهم ـفــــي رأس  الـمــــال بـعــــد الزيــــادة أصـــــبحت 

 تمـثـل نصــيبهم ـفـي حقـوق األولوـيـة ـفـي أســهم  ـسـهم٢٥٠٠٠٠المـسـاهمين اللبـنـانيين الورـثـة فـقـدوا 
ًمسـتغال ) المسـاهم ورئـيس مجلـس اإلدارة  ( ...../ والتي اسـتولي عليهـا السـيد زيادة رأس  المـال 

تتـاب وكمـنهج  حقـوقهم فـي أولويـة االك.....في ذلك عدم معرفة المساهمين اللبنانيين الورثة لـك

ـمـنظم ـفـي ـسـبيل حصــوله عـلـي حصــة األغلبـيـة المســيطرة داـخـل الشــركة حـتـى ـيـتحكم ـفـي ـقـرارات 

 . الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس اإلدارة
����������������ووא &�(�? ������3� ��B& :מ�א�� ���� -B�'ق�وא�ذ
!,�ذ�%��ن�א��دول�א�&


�� ن�(� وق�א<و�و� ��������������٪�٥٦٫٢١ !��� ���?HD��&د����������������א

��� ��B& :מ�ز�  ���Iא�� �

�.�Bس��א��
ل�

 ١٩٩٢ لســنة ٩٥ـمـن الالئحــة التنفيذـيـة لـقـانون ســوق الـمـال رـقـم ) ١٧( ًوطبـقـا للـمـادة 

بعضـا ًفانه في حالة إذا كـان االكتتـاب فـي الزيـادة مقصـورا علـي قـدامي المسـاهمين ولـم يحصـل 
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 يجـب أن تصـدر  األسـهم ة فانـه.....لي حقوق األولوية التـي تخصـه كعمن قدامي المساهمين 

 .بما ال يقل علي القيمة العادلة 

�א��\7ل�א�����������U���V�c"א����U(�...../�و������و$��_Uא�������م�)�&��אgدא$���
������6$�/_��Lא�و������Lא�������E����!P.....��+�)�א����(�� ���א������Uא�&��M����א���V�

������Z�*&��F�7�$)س����ل�א�, !��وא����ز��د�_/�(�Lدل���������ق�א�و��V�1��C)٢٥٠٠٠٠�
�G�C*�א������א���د�����&��/_������������x&دون�א����lPא��������א�������א�������و���I�u ���������(��/_�و

���a a%��&*�ذ��+���eGق�א�������Uא�&���M����א�����������6$)�)�/_�א�(��د���L$)س��א��ل�������
�����������������/_������٢٥٠٠٠٠د��f $ًא�R��L�����L�_/�?V����א�, !���������دل�א�������א���

������/��א������א��������T"jא��/_�?�.�(�
�ون����ون����?��−٢�Bو����
�9�M���,�Oن�ز�
د���Bس��א��
ل���-:�

 تم زيادة رأس  المال المصدر ليصـبح مبلـغ -/-/-بموجب محضر مجلس اإلدارة بتاريخ 

 . مليون جنيه ٨قدرها بزيادة  مليون جنيه وذلك ٤٨

 :جدول التالي هيكل رأس  المال عقب هذه الزيادة كما يلي ويوضح ال
 نسبة الملكية قيمة ا�سھم عدد ا�سھم ا�سم والجنسية م

���ن�א��-��ون�
�א��&
 %٥٩٫٣٤٢ جم٢٨٤٨٠٠٠  سھم٢٨٤٨٤٠٠ .....١
 %٠٫٠٣٣  جم ١٦٠٠٠  سھم ١٦٠٠ .....٢


��ون����ون�א��
��)�د��نא�(�א��&
 %١٨٫٨١٥١  جم٩٠٣١٢٥٠  سھم ٩٠٣١٢٥ )ثأبن المور (.....١
 %١٨٫٨١٥١  جم٩٠٣١٢٥٠  سھم ٩٠٣١٢٥ )أبن المورث (.....٢
 %٢٫٩٩٥  جم١٤٣٧٥٠٠  سھم ١٤٣٧٥٠ ) المورث هجزو..... (٣
 أس6666666ھم المص6666666ريون إجم6666666الي 

 واللبنانيون
 %١٠٠  جم٤٨٠٠٠٠٠٠  سھم٤٨٠٠٠٠٠

% ٥٩,٣٧٥قـب الزيـادة تبلـغ يالحظ من الجدول السابق أن نسبة مسـاهمة المصـريين ع

 % ٤٠,٦٢٥ونسبة مساهمة اللبنانيين الورثة تبلغ 

��Q  ن�א��  
د��  #Dن��)�١٧(�وא�ط���

���Eא�  ذ���و�  ون�א�ز�  
د����-  و�����  ��א��&    &

����  7�

ن�א�ز�  
د���  ���Bس��א��  
ل�وא�  ��Cن��٨٠٠٠٠٠א��  دא��  �&  :מ��  
ن���  ��Bن��  وزع�


�������:מ�������ل��Bس��א��&����ن�
�:ل�#ل�א�ز�
د����
�����א��&



 14

�)��/_�٤٠٠٠٠٠٠÷��/_�٢٢٥٠٠٠٠(�×���/_�٨٠٠٠٠٠=�א������Uא�? ���
�=٤٥٠٠٠٠_/���

������M&א����U٤٠٠٠٠٠٠÷��/_�١٧٥٠٠٠٠(�×���/_�٨٠٠٠٠٠=�א����_/��(�
�=٣٥٠٠٠٠_/���

�*&����!�u$)س��א��ل�وز����7)ن�)�/_�ز��د�����V����1`و�:�
���/_٦٠٠٠٠٠=���/_���٢٢٥٠٠٠٠−��/_�٢٨٥٠٠٠٠=�א������Uא�? ���
������M&א����U٢٠٠٠٠٠=���/_��١٧٥٠٠٠٠−��/_�١٩٥٠٠٠٠=�א���_/���

 – سـهم ٣٥٠٠٠٠(  سـهم ١٥٠٠٠٠وهذا يعني أن المساهمين اللبنانيين الورثـة فقـدوا 

تمثل نصيبهم في حقوق األولوية في أسهم زيـادة رأس  المـال والتـي اسـتولي )  سهم ٢٠٠٠٠٠

ًمستغال في ذلك عدم معرفـة المسـاهمين ) المساهم ورئيس مجلس اإلدارة  ( ...../ ليها السيد ع
 حـقـوقهم فـي أولويـة االكتـتـاب وكمـنهج مـنظم ـفـي سـبيل حصـوله عـلـي .....اللبنـانيين الورثـة لـك

حصــة األغلبـيـة المســيطرة داخــل الشــركة حـتـى ـيـتحكم ـفـي ـقـرارات الجمعـيـة العاـمـة العادـيـة وغـيـر 

 . ومجلس اإلدارة العادية
���������������� &�(�? ������3� ��B& :מ�א�� ���� -B�'ق�وא�ذ
ووא!,�ذ�%��ن�א��دول�א�&


��� ��B& :מ�ز� 
د������������������٪�٥٩٫٣٧٥ ���Iא�� �ن�(� وق�א<و�و� ����
!������?HD��&א������

�.�Bس��א��
ل�

 ١٩٩٢ لـسـنة ٥٩ـمـن الالئـحـة التنفيذـيـة لـقـانون ـسـوق الـمـال رـقـم  ) ١٧( وطبـقـا للـمـادة 

ًالة إذا كـان االكتتـاب فـي الزيـادة مقصـورا علـي قـدامي المسـاهمين ولـم يحصـل بعضـا فانه في ح
ة فانـه يجـب أن تصـدر األسـهم .....من قدامي المساهمين علـي حقـوق األولويـة التـي تخصـه ك

 .بما ال يقل عن القيمة العادلة 

��U"و���א����\7ل�א�������U�����V�c"(�...../�א�א������دא$gא����&�)�א�����U_�و$������
������������+�����6$�/_��Lא�و������Lא�����L�E����!P.....�م��� ����א�������Uא�&���M����א���V�

ق�א�و���������دل��������������V�1���C)�Z�*�&��F�7�$)س�����ل�א�,� !��وא�����١٥٠٠٠٠)�/_�ز��د�
�G�C*�א������א���د�����&��/_������������x&دون�א����lPא��������א�������א�������و���I�u ���������(��/_�و

�+���eGق�א��� $����������Uא�&���M������������ذ���a a%��&*����)��א��ل���)�/_�א�(��د���L$)س�����
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����د���������������������/_���١٥٠٠٠٠א�R��L��6$�����L�_/�?V����א�, !��������دل�א������א��
�����/��א������א��������T"jא��/_�?�.�(�

��M&���و��&ون����ون����?��−٣��,�:����-وص�ز�
د���Bس��א��
ل���-

 تــم زيــادة رأس  المــال المصــدر -/-/- اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتــاريخ بموجــب محضــر

 . جنيهات مصرية ١٠ مليون جنيه قيمة السهم االسمية ٥٦ليصبح 

 : ويوضح الجدول التالي هيكل رأس  المال عقب هذه الزيادة كما يلي 
 نسبة الملكية قيمة ا�سھم عدد ا�سھم ا�سم والجنسية م

���ن�א��-��ون�
�א��&
 %٦٥٫١٥ جم٣٦٤٨٤٠٠٠  سھم٣٦٤٨٤٠٠ )المشكو في حقه مصري( .....١
 %٠٫٠٢  جم ١٦٠٠٠  سھم ١٦٠٠ )شقيقة المشكو في حقه( .....٢


��ون����ون�א��
��)�د��نא�(�א��&
 %١٦٫١٣  جم٩٠٣١٢٥٠  سھم ٩٠٣١٢٥ .....كارلوس ١
 %١٦٫١٣  جم٩٠٣١٢٥٠  سھم ٩٠٣١٢٥ .....شادي ٢
زوج66666ة  ( ري66666ن نجي66666ب مع66666وض٣

 )المورث 
 %٢٫٥٧  جم١٤٣٧٥٠٠  سھم ١٤٣٧٥٠

أس66666666ھم المص666666666ريون إجم66666666الي  
 واللبنانيون

 %١٠٠  جم٥٦٠٠٠٠٠٠  سھم٥٦٠٠٠٠٠

% ٦٥,١٧يالحـظ ـمـن الجـدول الـسـابق أن نسـبة مـسـاهمة المصـريين عـقـب الزيـادة تبـلـغ 

 .% ٣٤,٨٣ونسبة مساهمة اللبنانيين الورثة تبلغ 

��Rא���"! �و!��ن�א�(����د����?��$���&��*�א��������������U)�١٧(�وא�'�1�����ً���7א����د��
�����\��Mس�א����ل�وא�($�L��د����)ن�א�����زع�������٨٠٠٠٠٠א�����א�����aن�(�%��pن����!�_/����

���`&���M��U�L�_/�`^�$)س�א��ل��M^�א�(��د��!����&*����Uא���:�
�)��/_�٤٨٠٠٠٠٠÷��/_�٢٨٥٠٠٠٠(�×���/_�٨٠٠٠٠٠=�א������Uא�? ���

�=٤٧٥٠٠٠_/���
������M&א����U٤٨٠٠٠٠٠÷��/_�١٩٥٠٠٠٠(�×���/_�٨٠٠٠٠٠=�א����_/��(�

�=٣٢٥٠٠٠_/���
ذ��&�/����א���������������S$)س��א����ل�א�������7)ن�)���/_�ز����د���������V������1��`و��/.....�

����\�L�7ًذ�+���م��� ���א������Uא�&��M����)�א���U_�و$�����&��אgدא$��(�
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�+���6$�/_��L)و������.....א��V������������������?V�*�&��F��?V�^�M���L�_�����¤/���!و�E���!Pא�
����������������������[�vא�������א���د����و����א;���Nא$א ���L�_`S�������V��! �,א��^�Dدא��' �א������M&vא�

�.א���د���و�&��אgدא$��
���������������� &�(�? ������3� ��B& :מ�א�� ���� -B�'ق�وא�ذ
ووא!,�ذ�%��ن�א��دول�א�&


��ن�(� وق�א<�������٪�٥٩٫٣٧٥!������?HD��&د�����������������א

��� ��B& :מ�ز�  ���Iא�� �و�و� ��

�.�Bس��א��
ل�

 ١٩٩٢ لـسـنة ٥٩ـمـن الالئـحـة التنفيذـيـة لـقـانون ـسـوق الـمـال رـقـم  ) ١٧( وطبـقـا للـمـادة 

ًفانه في حالة إذا كـان االكتتـاب فـي الزيـادة مقصـورا علـي قـدامي المسـاهمين ولـم يحصـل بعضـا 
ة فانـه يجـب أن تصـدر األسـهم .....من قدامي المساهمين علـي حقـوق األولويـة التـي تخصـه ك

 . ال يقل عن القيمة العادلةبما 

لعــدم ) المســاهم ورئــيس مجلــس اإلدارة  (...../ وهنــا الــذي حــدث هــو اســتغالل الســيد 

 حقـوقهم فـي األولويـة فـي االكتتـاب فـي أسـهم زيـادة .....معرفة المساهمين اللبنانيين الورثة لك

ـي جــزء مــن حقــ  ســهم وبالقيمــة ٣٢٥٠٠٠وق األولويــة يعــادل رأس مــال الشــركة واســتيالئه عـل

القيمـة السـوقية وقـت طـرح أسـهم الزيـادة فـي ( االسمية دون اللجـوء إلـي القيمـة العادلـة للسـهم 

ـانيين الورـثـة ـفـي تخـفـيض ذممــا ترـتـب عـلـي ) رأس  الـمـال  ـلـك إلحــاق الضــرر بالمســاهمين اللبـن

 سهم مخصوما منهـا القيمـة ٣٢٥٠٠٠حصتهم في قيمة الشركة بما يعادل القيمة السوقية بعدد 

 ) .الدفترية لهذه األسهم 

��Mوא(د�و�&�ون����ون����?��−٤��,�:و���-د��ز�
د���Bس��א��
ل���-

 تم زيـادة رأس  المـال المصـدر -/-/-بموجب قرار الجمعية العامة وغير العادية  بتاريخ 

ـون جنيــه ٩١ليصــبح  ـي  ملـي  جنيهــات ١٠ية قيمــة الســهم االســم ســهم ٩١٠٠٠٠٠موزعــة عـل

 .مصرية 

 : ويوضح الجدول التالي هيكل رأس  المال عقب هذه الزيادة كما يلي 
 

 نسبة الملكية قيمة ا�سھم عدد ا�سھم ا�سم والجنسية م

���ن�א��-��ون�
�א��&
  %٨٣٫٧  جم٧٦١٦٩٧٤٠   سھم٧٦١٦٩٧٤ )المشكو في حقه مصري( .....١
 %٠٫٠٢  جم ١٦٠٠٠ سھم  ١٦٠٠ )شقيقة المشكو في حقه( ....٢

�
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��ون����ون�א��
�)�د��نא�(�א��&
 %٧٫٧٥  جم٧٠٥١٧٣٠  سھم ٧٠٥١٧٣ ) أبن المورث (....١
 %٦٫٩٥  جم٦٣٢٥٠٣٠  سھم ٦٣٢٥٠٣ )أبن المورث (.....٢

 %١٫٥٨  جم١٤٣٧٥٠٠  سھم ١٤٣٧٥٠ )زوجة المورث ( ..... ٣
أس66666666ھم المص66666666ريون إجم66666666الي  

 واللبنانيون 
 %١٠٠  جم٩١٠٠٠٠٠٠ ھم س٩١٠٠٠٠٠

  -:يالحظ من الجدول زيادة رأس  المال السابق  ما يلي 

- ���]��&Ma��א�?�� ������%�א�(����د���U�������M���٨٣,٧٢)ن��٪���������M&א����U�������M���و
�]&Ma��6$�٪�.�١٦,٢٨א�

ذ��&�/���א�������Uא�?� ��������������������� -Sس����ل�א�,� !��وא��|�א���($�L��Mא����T"Uن�(
�٨٣,٧�������M��\�/.....��M/���?�%�א����L�^8��a�_Uא�����Mא�.�٪ 

אذ����������������������� -Sوא����C7�א������x����*���MI�[�v�^`�,��u��Ra$א�¦�f���U����!��Mא�����T"U
ق�א�و������Lز���د��$)س��א���ل�א�[�D��V�،���W)ن��������������������...../א������V����!�*&��،�

���������ق�א�و���V��٣٥٠٠٠٠٠د������������٥٦٠٠٠٠٠–��Y�V)و����������(�Y�V��)٩١٠٠٠٠٠و�
YV�����ل��&*�V?�����1�?��%�א�&����M�������������L..�)��)و�?e���������*&��7ً��U"א�

وMa&�[����د��T"�Uא���/_�א��|�V?�^��&�/����������،�)�/_�$)س���ل�א�,� !����M^�א�(���د�����������
�_Uא����/.....�_/�(�L��6$����1א������Uא�&��M����א�

 .��/_�٤٦٨٥٧٤)�=���/_��١٤٨١٤٢٦–��/_�١٩٥٠٠٠٠(�$)س��א��ل��M^�א�(��د��

- ���_Uא������%���?��¦M��?א��"��/�����/_��L�٧٦١٦٩٧٤$)س������ل�א�,�� !������د��...../�
�)٣٦٤٨٤٠٠���������[Dא���א�(��د�^Mس��א��ل��($�L�F�/�(�*Uو��_/���+�Fא� ,������م�

������6$ذ��&���Fو����������R+���/_����1�٤٦٨٥٧٤א������Uא�&��M����א�Sن������א�������&��
�]&M٣٥٠٠٠٠٠و���� )�.��YV)و�

ق�א�و�����L)��/_�ز���د��$)س��א���ل�وא���M\����������������)ن�� -�Vن����٣٥٠٠٠٠٠��!���%�pن�(
ز��/�����a�_����)�������Uًא��&�*�א�����$������I)ن�א�L�E����!P)��/_�$)س��א����ل���?�

�&��*�א��������Uא�����א��������U��M�`��^�א�&`������L$)س����)�א�����א����Lא�,�� !��
 :א��ل��M^�א�(��د��وذ�+�!����&*�
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 ) سهم ٥٦٠٠٠٠٠÷ سهم ٣٦٥٠٠٠٠( ×  سهم ٣٥٠٠٠٠٠= ريين المساهمين المص

  سهم٢٢٨١٢٥٠= 

 ) سهم ٥٦٠٠٠٠٠÷ سهم ١٩٥٠٠٠٠( ×  سهم ٣٥٠٠٠٠٠= المساهمون اللبنانيين 

  سهم١٢١٨٧٥٠= 

ذ��&�/���א������������������ -S$)س��א��ل�א�����ن�)�/_�ز��د(�/.....�)���������&�א����U_�و$�����
�/_���.....����Uא�&��M����א��L�7ً\�������+����6$ذ�+���م��� ���א�������)�אgدא$�����V�

�V�*&��F?���א�M&v����א����' ����������������?V�^�M��L�_����¤/��!و�E���!Pא����L)و�
دאD^�א�, !�����L�_`S�������V א$א�Nא;������א�������א���د����و�v]�א���د�����U"א���������������������
�א�����Z�*�&��F�7(�1���C$)س��א���ل���M^�א�(���د���������������¨�'@�����FU�©�1��7ًא��

 .D]��א�

- ��������������������M����ووאf¦�ذ�+���1א;�ول�א�����Yوא��"`&��uSM�Q(�c����L�F)��/_�א�,� !��
ق�א�و�������Lא�L�E�����!P)���/_�ز����د��$)س�����٪�٨٣,٧���V�*��&��F�7�א��������x���

 .א��ل�وZ(�1��C)�/_�$)س��א��ل��M^�א�(��د��

ن���ق�א���ل�$��_���������������)�١٧(�و����MI&��د���� -���������"�Rא������S�7�1�٥٩���������١٩٩٢א��
���G�����V�L�Fذא�!��ن�א�L�E����!Pא�(���د����?�$ًא��&�*����א�*�א�������Uو��������������������

��������������ª�F�?��|א������ق�א�و���V�*&����U���1א�*�א����������^?«.....���F������
�א���\7ل���������P^���1א������א���د������p%�)ن�a?�$�א��/_����������U���V�c"א����Uو�

�&���אgدא$�����א���U_�و$�������(�...../�א�������(��������������M&א����Uא������������م��� 
�+���6$�/_��Lא�و�����Lא�L�E���!P)�/_�ز��د��$)س����ل�א�,� !��������.....א��V�

����ª���ق�א�و��V�*&��F�7�وא��.....�������������������وא�|����א�������Uא�&���M����و
��G�C*�א�������א���د�����&��/_�������x&دون�א����lPא�)������و���I�u ��)��/_����א�������א���

 .)�א�(��د���L$)س��א��ل�

- ��������������������Uس��א���ل����1א����($�L���w�1א���/_�א������C)Z�*&��F�7��1��7ًא����
����6$���a a%��&�*�ذ��+���eGق�א��� $����������Uא�&���M����א�������������������6$א�&��M����א�

�.R��L�����L�_/�?V����א�, !��
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ـــة ـــادات المتتالـي ـــي ضــــوء الزـي ـــي رأس مــــال الشــــركة يتضــــح اســــتيالء ممــــا ســــبق وـف  ـف

ـان ...../المســاهم ـة كمــا ـفـي البـي ـانيين الورـث ـة الخاصــة بالمســاهمين اللبـن  ، عـلـي حـقـوق األولوـي

 :التالي 
ع66دد الحق66وق الت66ي اس66تولي 

 ...../ عليھ666666666ا المس666666666اھم 
 ) .المدعي عليه ا�ول(

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  مليون جنيه ٤٠ستيSء عليھا أثناء زيادة رأس المال إلي تم ا�  سھم ٢٥٠٠٠٠
  مليون جنيه ٤٨تم ا�ستيSء عليھا أثناء زيادة رأس المال إلي   سھم ١٥٠٠٠٠
  مليون جنيه ٥٦تم ا�ستيSء عليھا أثناء زيادة رأس المال إلي   سھم ٣٢٥٠٠٠

  مليون جنيه ٩١إلي تم ا�ستيSء عليھا أثناء زيادة رأس المال   سھم ١٢١٨٧٥٠
 ملي6ون جني6ه ٩١تم ا�ستيSء عليھا أثن6اء زي6ادة رأس الم6ال إل6ي   سھم ٤٦٨٥٧٤

وذل666ك كمش666تري أس666ھم م666ن ملكي666ة ا�س666ھم القديم666ة للمس666اھمين 
 .اللبنانيين الورثة دون علمھم 

 ، م66ن ...../ إجم66الي م66ا ت66م ا�س66تيSء علي66ه بواس66طة المس66اھم   سھم٢٤١٢٣٢٤
 . لمساھمين اللبنانيين الورثة حقوق ا�ولوية ل

 


�و��د���ذא�����������������א����ق�א�����ل���د�א

− ������������M&א����U����&���د�Rא����ق�א�و��V�*��bGن�(
ق�Ma٢٤١٢٣٢٤&���[�)�א�������(����V�*�����bG�*���Uو�_/�����

�_Uא�������������/�&��*��و�������...../�א�و��������א�����|�)������
،����6$ق��א��������Uא�&����M����א����V�*���G�4���f(ذא������Gو�

�_/���(�L��������M&א����U%�א������?�����د���Rא������א�و�
����]��Mول����(��/_���١٤١٨٤٢٦$)س�א��ل�وא��¬�¦f��U���!

�������Y��?�M¦�����!��ن��p%�)ن���������)�U�`^��&`����$)س�א���ل�א����
�F�`&�w٣٨٣٠٧٥٠�_/��. 

��F�z!��ن��p%�)ن����������� −�*��M'א���Uא ��L�$Gذא������$�Nא��
ن����w&+�א������M&ن�א��U��)�4$)س�א���ل����)�א����?�

�Tو�����$א�*����e٥٠×٩١٠٠٠٠٠(����/_�٤٥٥٠٠٠٠א�(٪����x���
�U�1�`�^��&`����$)س�א���ل���M^�א�(���دא��������N٪�٥٠א��7!/_��
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ق��(א���������L$)س�א��ل�،�!ن�ز��دא�N$)س�א��ل������������V
����ز��/���������%�U�`��^���)�א�و�a�_�������S��fن�)و(�YM��������!

�א�����ل�Gذא�!������uز�����دא�N$)س�א�����ل���א�&`�������L$)س
$���&*�א������Uא���א���?��. 

− ��������F�`&�wن�(�%pن��!������� ق���Zאa�¦fאGذن���1א�
���د�����T���q�Y�٪����٥٠/_�و���������M)ل���������٣٨٣٠٧٥٠وא���

)٤٥٥٠٠٠٠�_/���(���������Lق���eא�nز��a�1���¤a���ق� Rא�א�"Uو
�א����ل�א�(����دא�Nא������������� )س�א����ل������%�U�`��^�$)س

ذ��&�/���א����U_�������������.....شSא����%�א��|�א��������fא��/.....�
���T$ق������ ���������Zאa�*����G�cد����a�*���Uو�،�Y���V�F���Zدون�و

د��٧١٩٢٥٠�Rق�א��eא�*&���/���fG�_و���_/�� 

�Y���;�ول�א�����U���q�Y� ��?M¦��)��/_٢٤١٢٣٢٤(א���

ن���������M&ن�א��Uא����T���������xא��������C7)�א������(���
ق�א�و�����دون�وU��/.....�������]�&M��Y�V�F�Z_��א���V�*&��

٣١٣١٥٧٤_/�����

 أضف إيل ما تقدم مجيعه

 !.أن المذكور ال يمنح المدعين ثمة نصيب من األرباح؟ 
 �������������*����eא�m�Rא��^�������������!����������وUو�...����������Y�V�L������Z���R����ª���Uن�(

وא��P�?��*&��C7�M/_�)و�)��L�F�M&vوא�"����a�cאfg א$�����������..�א���*��&��Fא�ول����
�.$)�lل�א�, !��

 

 

 

 



 21

 الثانية املخالفة
���و�Bض��������V�� ���������������Mو.....��-وص�����?���� ����D�� &Iא��د������ ?�א <ول�� ن�א�?��)�
�

���
���Eא� ذ���������������������٦,٢٧٠,٠٠٠#د� &�� �
�ق� �ن�א�& ���א�(��� ��� �Yض�وא�� Eא�����#�?����

 ?�� ن����������
:�
- H��?�E �س���� س�6دא������E�)�? -����(�����? &E��� �6)& ?���و�ن�א�&���א�ذ'�

ذ�%�א��
د��)�א������
E�
��.��١٩٨١&�����١٥٩ن�#
�ون�א����
�#��3מ���١٦٢/٣

��א�����..���F�?@,�����!�ن�א���*��&���Fא�ول��..�ª�+�&�w.....���$א������*���Mض�و�$(�
���FS'���]��M٦٣٩,٦١دل�����������)������676 א$�¨�و������,� ���/_��������(���]אط������٣/_�،����١٦א������

n����� �)��n�����א�`���������)��������������������aو����676ن��������� ������nووא������Vو������ن������������� 
ض�X....(א�` دوند�^D�(�C�����"�......"�وא�������Lא�, !���t$ض�و

  وجتدر اإلشارة إيل أن
 لـم تكـن تزيـد ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ثمن هذه األرض بمـا عليهـا مـن مبـاني فـي غضـون عـام  

 ) .فقط سبعة مليون جنيه( جنيه ٧,٠٠٠,٠٠٠قيمتها عن 

 وبرغم علم املدعي عليه األول .. هذا 

 اليقيني مبا تقدم 

 ������F�?@,��F���$د�Q�n�������%Z��F�(�PG)�n���M!�(��������&������$�F�R�?��F��R��*��G
����! h��$دאG.....)�c�,�!�(�$���$�G��T*�א�,� !�����f$(�(���]�&Mو���Cא(��م��M��nא����$�א�"!

١٣,٢٧٠,٠٠٠���Z�F)�������F��Z�4�(ن��Mن�و���|�و��&�� ,���676�(�������F�Zو�[�\��������F��Rو���
����و�Pوא���������[v��ز��د�*&��YV�F��Z�4�(ن��Mن�و���|�و��&�������U$��.�

 والدليل علي ذلك
.. أراد االستحصـال علـي قـرض بنكـي بضـمان العقـار .. أنه بعد بيعه لهذا العقار للشركة  

ـأجير التمــويلي فاتجــه صــوب نظــام ا ـأجير التمــويلي .. لـت ـل للـت ) م.م.ش(وتوجــه إـلـي شــركة تموـي

) بمعرفـة المتخصصـين(فما كـان مـن الشـركة المـذكورة إال أن قامـت .. لالستحصال علي القرض 

وبالفعـل كـان هـذا المبلـغ هـو قيمـة  .. بما ال يزيـد عـن سـبعة مليـون جنيـهبتقييم األرض والبناء 

الممـنـوح ـمـن الـشـركة إـلـي الـمـدعي علـيـه األول بصــفته رـئـيس ) ـمـويليبنـظـام الـتـأجير الت(الـقـرض 

  ......مجلس إدارة شركة 
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 وبذلك يضحي ظاهرا 
وباع لهـا مـا .. كرئيس مجلس إدارة الشركة األخيـرة أن المدعي عليه األول استغل منصبه 

أـنـه ل حـيـث اســتغ.. ترـبـوا إـلـي ضــعف القيمــة الحقيقـيـة يملـكـه بصــفه شخصــية بقيـمـة مـغـالي فيـهـا 
تمامـــا عـــن وأخـفــي هـــذه الواقـعــة ) كـبــائع بشخصـــه ، ومشـــتري بصـــفته(الموقـــع الوحـيــد عـلــي العقـــد 

ـة ! فيــه وأنهــم ـلـن يراجعــوه فــي أي تصــرف ؟معتمــدا عـلـي ثـقـتهم الشــاكين  كمــا ارتـكـب ـبـذلك مخالـف

علـــي الجمعيـــة العموميـــة ) قبـــل إبرامـــه(لعـــدم عرضـــة لموضـــوع إبـــرام هـــذا العقـــد صـــارخة للقـــانون 
 . مما يؤكد أن هذا التصرف قد اضر بحقوق وأموال المدعين ..للشركة 

 ويف كل األحوال فقد ثبت مبا ال يدع 

�\��]�M��*��&��Y��V&��[�א�(����د��א�\��]���� �*�������P&,��+�)ن�א�����*��&����Fא�ول�א����
�T$�٦,٢٧٠,٠٠٠, و���و���F��Z�)c ?��F��Z�4�(ن��Mن�و���|�و��&�����.�(�

  الثالثة املخالفة

�،���������..�....א#�����B�Vض���Oن�و�E� &�? ��6��
��د�א� �Vא�� د������ ?�א <ول�ذא�3א� �:]�א��� 

�����������D�� &I
وא&�و���������������ون����?���ق��ن�א�&���א�(��� ��وא�& ���א� ذ'�# 
מ�

�

�א��
د��..����:!�B�%ذ��
E�
����١٩٨١&�����١٥٩ن�#
�ون�א����
#��3מ���١٦٢/٣

��$�א���*��&���Fא�ول�א��"�c!��ن���������..�����Yذ! ���Tو�&*�ذא�Nא��$�Eא�\]�h �*�א������
�����������_��$�u�q�^xא������א����%Z��+&�w....����®�$�����−/−/−����������/���c$����� /�h��..�����U����

����o א$�¨�و)$��������(��]אط�����٥/_�،����١٤א��V�����\��M/����)�����&�/����M��1ن���(�'���א�$ض���
ن�����������������aو¯�������(������ ��٩٧٨,٩٠������nوא��|����aدل�����)��, ��/������aو�n��ن������ �Mو����

�n� ���������(�������,��u��!�|وא�)�1�١٠٢����1���٨٤����1���٦א��'����$��_������)���]אط���٥/_�،����٢٢�
ض�V�L����!.........–������"......��mMو)$ض�"�وU*�א������–�א��&�

  واجلدير بالذكر أن الثمن الفعلي

ـاني ـفـي غضــون عــام  ـد .....لهــذا العقــار أرضــا ومـب  ال يزـي

 ) .أربعة عشر مليون جنيه( مليون جنيه ١٤ن ع
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 ورغم علم املدعي عليه األول اليقيني بذلك 

Z%�����א�M���nא���$°�������F�(�PG−/−/−�����F�?@,������Fو�������$ �±�)�n���M!�(�����و
���! ��h��$دאG����&�������$�F�R��?��F���R�.....)�c���,�!�(��$)$����f(����م��M����nא������$�א���"!

����oو�,� ون��&��ن��Z�������F(��Z����G�..������T$�����]�&M��C�٢٥,٠٠٠,٠٠٠��F*�א�,� !����)�و����Cא�
c ?��(��������������� �,����V(��U$�������وא���Pو���������[�v��ز���د�*�&��Y�V�FZو�[\��������F�Rو���

�F��Zن��&�.�

  ذلك علي والدليل 
 تقـدم المـدعي عليـه األول إلـي البنـك .....أنه بعد تحرير العقد المقـدم ذكـره بنحـو عـام ك 

فمـا كـان ) وغيره من أصـول الشـركة(طالبا منحه قرض بضمان العقد المذكور .. دولي التجاري ال

ـيم وهــي  ـك إال أن قــام بتكلـيـف إحــدى الشــركات المتخصصــة فــي التقـي ـة " مــن البـن الشــركة الدولـي

وـمـن ضــمنها أرض ..  وذـلـك لتقـيـيم كاـفـة األصــول المملوـكـة للشــركة "ألعـمـال التقـيـيم والتحصــيل

 .ذكره  المتقدم ....وبناء 

 )أرضا وبناءا(وبالفعل مت تقدير قيمة هذا العقار 

  جنيه مصري ١٥٫٠٣٢٫٧٠٠مبا ال يزيد عن مبلغ قدره 

 )مخسة عشر مليون واثنني وثالثون ألف وسبعمائة جنيه(
ــد اســـتغل منصـــبه  الـــذي يؤكـــد أن المـــدعي علـيــه األول وهـــو األمـــر  كـــرئيس مجلـــس إدارة ـق
.. الحقيقيـة ضعف القيمة تربوا علـي .. بقيمة مغالي فيها جدا وباع لها ما يملكه شخصيا الشركة 

وأخفـي هـذه ) عـن نفسـه كبـائع ، وبصـفته كمشـتري(أنه الوحيد الذي سـيوقع علـي العقـد حيث استغل 
كمـا ارتكـب ! فيه وأنهم لن يراجعـوه فـي أي تصـرف ؟معتمدا علي ثقتهم الواقعة تماما عن المدعين 

علي الجمعية العموميـة ) قبل إبرامـه(موضوع هذا التعاقد م عرضه بعدأخري وذلك مخالفة قانونية 

 .للشركة ، وهو ما يؤكد أن هذا التصرف أضر بحقوق وأموال المدعين 
 ويف كل األحوال فقد ثبت يقينا أن 

 ������������T$و����Fא�\�]��,� و���[�א�(���د�&M��*�&��Y�V�[�\��*�א���*��&��Fא�ول�����)���
١٠,٠٠٠,٠٠٠�F��Z�)Zن��&��� ,�c ?��F���(]&Mא�א�"/��Fא�,\�ل�ذ����!�����.�

 

 



 24

  الرابعة املخالفة
�ن��B?�#د�א�� 
د��� ��6& �
د�א��� 
و�����3I..��:��א���
���Eא�9
������(ق�א��د������?�א<ول��������

����
�
��و\���
ل�א���Bو)������

���دو�� 
�������)�وא��
ص�
<���א��
و��ن�א�����ن���?�و����


�ون�א��زא�دא�3وא����V
�3א�-#
���

� ذא�א<& �و������ −١�
�מ�א���
و�3Iא����א��:]���: Bن���..��% ��

�א�ذ'�# 
מ� وزن�و� 
�3،���������...../�א���
و���א��&�د�����د�و��

�������  ��B�M  ����  ���?  &Eد�  د�وא&  �و�����)�
  :�B��  ��

���ون����?�،�و�\ מ�ذ� %�� מ���� ذ�א�� د������ ?�א <ول�����������������

�M��.��6���9א��(�
ل�א��ذ�و��I&��دאد�ذ�%�א��

��U(�1א�ول��������F�&��*א����N�R����_�..ن�����)��V�F������)$אد���..�و���R����T����aא�����
���������F�7Dو�(�%�',aو�(�C���!�ن���م�����zد��T"Uא�����ل���G*�����و������������..�א����م���ct)���ل�

���� ��)��F���Fو���$$��(�1��(������cد �ع��&*��&�����..�وذ�+����� �א�h�M �و�� א$�Z دون�א�
ن�א����?��Nوא�(א��א�N..��������&, !�אgدא$��)و�א;�����א������R��@����F&!�+وذ�.�

  ليس هذا فحسب
�د��  ��א��  و����  ��א  <�ض���  %������  ����
  �  ل�Bن�א�9
  �B�3  ?��  ��א(  د'���6  
ل�


ل�א��� 
�ون��6 ��א�� د�و��������..�א������� ��Bد�
� ذא�و# د�� מ�א��و�� د�وא� د��� ��������..�...../�9מ�6& �


�א���  
ول��.�.א�����  ��و��6  
מ�א<��  
ل�  :��������  &���  E�
����
�B�I  6  ?�#  د��  מ�א���  

و� 
�3� ��א<& Eل�����������������..א��ذ�و����V !و
�(د� د���8
ن���وמ�#ل�وزن�א�&�
���א��(�� ���)�


�� ن�א�(د� د�������������� :�����
���Bن�(�و� ��א�& �
و ذ�%��& �و�����..�وא�)د�د����א<������Cون�א�( 


�ق�א�&����ن�א�و�
�3وא�(د�د�������?&E��.�

 بالبحث والفحص هذا و

تبين أنه قد نتج عن هذا الفعل المشين أن استولي المقاول  

وبـرغم .. المذكور علي مبلغ أربعة مليون جنيه دونما وجه حـق 
 ـمـع .....بإلـغـاء الـتـع.. فـقـد اكتـفـي الـمـدعي علـيـه األول .. ذـلـك 

.. دون اتخــاذ أي إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة ضــده .. المــذكور 
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بالغ التي استولي عليهـا وقـدرها أربعـة مليـون وبدون استرداد الم

 !.جنيه ؟
 وهو األمر الذي يستوجب 

�����������Fذ����F��^\,�aو�]&Mא�א�"U���?@hא�ول��F�&��*א����^�Sن���(�..����%M��a�W��V
���������������]�&Mא�א�"�U�����fG�L���������NאCא �ZG��¯�Tو��م�א��ذ�F���UGن�و���&��F�R��@�

�Tد R��F�&��F&��q�%Z���.�
�"�...."���  د�#  
מ�����  ���  �������..���ذא�3א�  �:]�و��   −٢

�9
�������ون���� ?�����������M#د���ض�א<��
ل�B�I 6ن���..�

��������������M ��:�د&��א�� �����( ل�א�� دא����B دوא�Bن�� ذא�א��


�����  ?��  دא�  7��..����
�����I  د'�#���:   وBن���  %�א<��  
ل

������ون����?�����B�..��������? و�\מ�ذ�%��מ��(�%�א�� د������

���Jو�מ����ذ�א�
��
&�����M�
 ��א�א�3(�
ل�א& ��دאد�� ذ��א��

�
�.א��&�و������:

����i$�����&د�א������ل�������G�%M����ن�א����?����Nوא�(א����א�N،�و���������R����%M����
��C���Qوא��..����������������L�F���Zن���&����������)�fع�א���*��&��Fא�ول��&�*�א�,� !��)!�1��� �8)$

�א�\]��$9���Lא���M[�א���&�����v9_�א!�,���Fא�\�P��"��..�....."�א����ل�א�������, !����
�������������F���Zن���&�������¯�T$����]&M��uf��a�W�V��/��G�..��������������$t��$�����¨������/�Vن�(���V�L

���F��Zن��&��..����j��V����و���(������Z�NאCא ZG�c(�"@و�������!���ª «���F�(�PG�..�����!
�����������YV�[\��F�&��*�..������^��&*�א��دאد�وذ�+�א�M&[�א���Uو�����%Z�����c"א�� �א��

�YV�FZو�[\��F���fG�L�%M�a�c"א��U�F���F?@,��F�&��]&Mא��T"U�^��q�

 اخلامسة املخالفة
و���
���ص�א&����Dא��د������?�א<ول��������M#د�����&����� ون���� ?�� ن��B وאل����������������.��ذא��


�����%��..א�������:��-?(وא�د�ول��(������� ����....����� &��٥�٪������C �)א ^ن��،�و� מ��� מ�


�و�Oوאل�א��د��ن�:��!B�
�د��ذא�א������������M(ل�א��دא������

��! h��/���u!�hא�|�א�N�1א�, و���f�1�.....)�*א�, א!��)�±^�א���א��+&a�
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��*��a���! a��! h�n��"....�"�������! �h�u��l(�و���א;�n���?��...�..وض�)ن���� �Rو!��ن����1א�
ن��Y�Xא��?���4`����������`a���! ,א�����PG)ن�א����*��&���Fא�ول�)�Q ���������..�^���/�������א�, א!��

ز��n��%�$)س�א��ل�!�����*�a�*&�:�
�����......����.....������������������.....��

�)א��د������?�א<ول�(

���٥٠٪��������٥٪��������������٤٥٪�

وبــدال مــن أن يقــوم المــدعي عليــه األول بســداد نســبته فــي رأس مــال .. هــذا 

حيــث أن شــراكته (خمســة مليــون جنيــه مــن مالــه الخــاص وقــدرها .... شــركة 

أي أن .. .....قام بسدادها من مال شـركة ) تمت بصفته الشخصية% ٥بنسبة 

الشركة األخيرة سددت نصيبها ونصيب المدعي عليـه األول الشخصـي فـي رأس 

 .فقط % ٤٥في حين أنها ال تملك سوي % ٥٠المال بإجمالي 

 وهو األمر الذي جيزم

���,\�ل���������������]�&M��*�&��*��ذ���א���*��&���Fא�ول�وא�����F�7دون��Y�V)و����غ�����
��/����א�������V?��������1א����/_���+��&w�|�1א�,�� !��א�������F����Zن����&������o�..��������Uو

�����������C7����Pא�®�$��a�1���Tא�����nא���$���]&Mא�א�"Uد� ��G�%Z(אم�א���*��&��Fא�ول����
)��! h�C�,�G�®�$�a�Uلسداد وحتى تمام ا) ....و. 

  السادسة املخالفة

��� دמ������������ ��� ���
ع��Bض�و�� �������������..��מ������א��د������?�א<ول� �
� ن��"�...." ل�# 
מ�� د�

-�H��?�Eس����س�6دא���א�������(ل�א��دא��������������?&E����6�?-���..د�و�(- ل�� ن��������
�� د�� 


�Bد'��6 ��א& ���B�!������� ���?HDوאل�א������������6����#
�����ذא�3א<�ض�وא�����؟�������������M ����


وز�א�&������ون����?��ن�א������Eن��
מ�����������....����� �B�C�)�....)����$א� د�و�V ���3 #و�(���
 ���D �

�.�&��د�

 �����������������[M�:א���א��������&����א��"! �T"�U�1�����������M7ل�א�D�1��..�������P�����u�M6�����
��������������F�?@,��'����א�$ض�א��V�������\��M/���������..��ع�����P&,+�)ن�א���*��&��Fא�ول��������ع�

٩٧٨,٩٠�����n�� �����)�������*���M��1�����/�&)�و���������وא�����"����mMא�,� !��א��|������"�....)$ض�و���*��G
�����/a$دאG��&����א�*�����)�.....(� )س�Pא�n�M���و�����³Gم�����x�^������א�M�����������������nو���`��4
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�,@?�����������������1���F!����^�א�&`����/������T"�jא�,� !���������$�و)M�Q¦�א����*��&���Fא�ول�א��"!
��j��M�����ق�..א�\]��V�c(��/�&��F����و��.�

 وحيث مل يكتف باالستيالء علي فرق الثمن .. هذا 

 والزيادة الغري مشروعة التي استويل عليها لنفسه يف شأن البيع 

 علي حنو سلف بيانه بالبند سابعا  

إال أنه عاد وطلب من مسـئولي الشـئون الماليـة والحسـابات  

تم تخصــيص مبـلـغ ـبـأن ـيـ) المالـكـة ـلـألرض والمبـنـي(ـفـي الـشـركة 

ثمانمائــة وســبعة وســبعون ألــف ( جنيــه ٨٧٧٠٠٠ســنوي قــدره 
كإيجار يتحصل عليه لنفسه سنويا عن المبني أنف الـذكر ) جنيه

 !!!!!!!!!!!.؟)المنتقلة ملكيته نهائيا للشركة(
�������� ����
 �H
:��?��
מ�#��
�������(-ل�������6����#
�����ن���

�3א�-�����?�و��س��?���-���,-Bوق����?�؟و�)�'B�
�.!�

 �������������eא�L�[�\aو�¦f�7%�وאa�Lن����_�����������..�و����N�����e�4א����*��G�)و��(�����
�����uq����)�.�? و��G)�����Nد$אج�ذ�+�א��L�]&Mא��א�_�א������وא��(א����Nא���

  وهذا يؤكد بال ريب

אل������(�*��������..�א�������������aא�����*��&����Fא�ول�א��fg א$����,�� !��و)�א����jو
�������YV�FZو�[\��F�R����/�&��C7���P�����������1..�وא���¨�������R�1א������\�,��Fذ���ua��������V....و

 D(.....�T$���]&M��٦,١٣٩,٠٠٠�F��Z�)F��Z�4�(ن�ن�و�������a�Fو676�&�����.�(�
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 السابعة املخالفة

�3א��
����وאJدא����א��&����وא��د� د��א�� ��א����������..��ذא��E�

�א�� د������ ?�������و�)������ :��

�����
�ق��E&?����א�دא�:�B������3..�א<ول�و

��د��B�'Bن���
��،�? &E��a� Oو�ز��6 ��#& מ�א�(& 


�B�? H ����� ?�؟����)�دون�#�א������ ����و�� ��Bو��D� B)���?ن���--وא��?��א����:�'��������!�# د�

��3(  �3�  د��������

��  ��א���زא��    !�B�M  ���3
�  ���"�وBن��  د�ج��  ذא�א��

���  زמ��"��-  �و�  ��

D��&
���B�C�)�?ون����������
��ز�د��ن�&������?H.....��

 جتدر اإلشارة بداءة 

���������������..��G*�)ن�א���*��&��Fא�ول�������������b�������F����/Z�7D�1ل�א�����א�
����Lد������[v−/−/−��������! �hن�t���/���א����������(....����א� ��_Uא�����(������&��U� ����D�Y��q

����*������h�7..�©�وز�Nא��eא�����*Uو���������������������Nאو!��ن��..�+�a� ����D א!�����������1�����
�����/��� h�Mא��%Mא��)�+h�7��א���*��&��Fא�ول�����)�U�..�����������;دא$����אgא�F��'Dt�وذ�+�

�YV�P�����7و��.،�و����Fa�Rא������א:']��،�وא����F�7א��` $��&*�)�אل�א�, !��

 ورغم ذلك 

���..��ز�מ��ذא�א�� د������ ?�א <ول��������� �
�:9 מ��� وמ���!��O ?��& �(ق��א� ��� :�'�؟�����–

�(د�د��ذא�א��א����������,Hوא��ن�وא��وא�����E�
���

�B�? H ����������–�א��ز� وמ����–������E& ?�و�� د�

�

��E  ل���  ذ��  
מ��..����  ?��  :���?��  -
��  �����..��و(�  �Cא  ^ن�....و��  وמ��a
  ���  �\


�א�� 
���א��� د�و������� :E#و�و�
��H

�B# ����(و�&� &)�(���������� &�Hא����دون�..��� ?���وא� ذ'�� و�א�& 

�.א��
ذ�#�א��ذ�%��ن�א�������א���و����

 وألنه يعلم يقينا بأن ما يأتيه يعد خمالفة مالية جسيمة فقد 

أصــدر أواـمـره إـلـي اإلدارة المالـيـة والحســابات ـبـأن ـيـتم إدراج  

" المصــروفات العامــة" تحــت بنــد ) الراتــب المزعــوم(هــذا المبلــغ 

 بة من الشركة دون وجه مثلما حدث مع القيمة اإليجارية المسلو

 ) .موضوع المخالفة السادسة(حق 
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 مما يقطع بأن املدعي عليه األول ذاته قد أقر بعدم مشروعية 

 ما يتحصل عليه أو مبعني أصح ما يستويل عليه دون وجه حق 

 �����u��Z$د(������u����`��F����Y��V�*��&و���و��������� ��,��]����Mא��T"��U�u����!�����W���V
������eא��/a�������N���א)����������������&�Rא��i �?א��E�M��(و�����..�������������/M����Uאد �G��������F��(و����(

�������uq"א�������N����zن�ذ��+���!��������!�א�"��E$���c&*�א��������7����678���؟����������"�א�? و
����������������R��@ن�א�t�h�L�F��(و���א����N�R��@وא�����א;��C�'D¶א�ول���F�&��*א����E�`a$א

���¨����[Dא��..����&��*�������uq�(����]�&M*�א� א)���%�a��Fدون�����YVא�,\&�uذ������Fא���Uو
)�1��������R�1א����....� ��D(�����V�....�(�T$����٧,٢٠٠,٠٠٠�F����Z�)��4���(�|ن�و��������&����M���

F��Z.�(�

  الثامنة املخالفة
�א�� �����.....א<� ��א� ذ'���� ل�� ����V٪)�٩٧(���-ص����-د���.....�)�א�<ن���)מ���6
ج�������


����3Dא<�����و�� ��א<��������Dא����V��������� ����>א��Iن���� د������ ?���������..�� ص�א� دوB�8 �)ذא�و �

���Dא������������'��B�3
و� ن�9 מ����..�א<���א�ذ'�����?����(
����&������� دو����������I..�א<ول���
ط

��c?���وמ���אH?��ن�א������&���B# ل�� ن�א�& ���א��& ����� 
��و� د��� ?�� 
�ق���� ?�������������

�M���.����?���7و���?�ذ��?�٧,٠٠٠,٠٠٠

���&��1�f�1ل��&�*�א�`���%��������و��?eא�T����aא�ول�و�F��&��*א�����N�R�����&�
����������/a$دאG��&������$�·�����!��ن�و���P(אل����..��\]�و�1��YV�FZא�, !��א�|����..��c��,�

��t^���1א���� �א� �l*�א�?��د$�������������1)�و�&*�א���Dא��وP$��(א����N7א�M�Z�����1א�, !������
���c)! א��+�Mق�א��� ������..�א�$���F��Y�«����..�����������]�&Mوز����p��������fא���Nא�&*���א$�א����

٧,٠٠٠,٠٠٠�F��Z�)F��Zن��&����M��(�]&Mא�א�"/��Fא�,\�ل�ذ����!�����.�

 التاسعة املخالفة
���������
מ�א��د������?�א<ول���ط�����#....������������
 :��? ���������E?�א������وذ�%�# ل�Bن��

�

ن��و�?����و%��?���-����9D9�?�E����M..�و6�
�.���ون����?���

�?  �

�و�
�  �א�و#  ل�#��
�  ��و�-  
��(  ل�א���  
���Eن�א��و!  (��ن��  ��א��  د�&  �

و- H��?E �س���� س�6دא���א�� ������������������? &E���?���?-��
מ�א�� د������ ?�א <ول���������..� #�..

��9..���ط����ذא�א�������������Eא�����D9�M��7
ل�ذ��?���
�و�و��
���زמ�



 30

���.���ون����?�و�وאHد

  العاشرة لفةاملخا
�������  ��

�א��  :�H�3א��  ����و#وא

�E  ��א�(���  ���  ����زא��  ��
מ�א��  د������  ?�א  <ول�  �#


�3و#�  ودא��3  �
����وא�  د�
���وذ�  %�  ��cאد�  &
و�(
!  �����  س�א  Jدא���وא���  
����א��(

�������)����E�

ل�א�E( ص�����������������..��� ��Bن�
 وذ�%���?�����א��( و�א� ذ'�&���� ���& �
د��מ�6

�.وא����Eش

  مجلة ما تقدم أضف إيل

 فإن هناك العديد من املخالفات األخرى الثابتة يف حق املدعي عليه 

 ومنها ما يلي

B�− ������e��
���\מ�א���אض�א�� د��ن����: 
��وذ� %�����−/−/−��د�����?���و�����
د���

��،�3


���زא��   
�3وא��   وאHמ�א��
��   ��و��   
������א#   ��א�(&   ��  دמ��D�6:   מ�


�ون���و��  
�������  س�א  Jدא���#  ل�א���  
د��  ����
�א�����  ����  ��ن��  وמ�و��  

���������&
�.وא��)
מ�א<&

�����%�S�ن�،�و��aو���..�����������1���U"א����&���R��@����^�و�dא��?��_��&*�����א;�����
���������Sא���*�א�ول�وذ��+��&�*�א���N�fא��א�N�M6G��������U �±�L¸���4א�e����و$

���_���$������eא�N���M6G� ���S��u���G���Eدא....��������....א��8���&��_�����c$�..��*���G�C���/��P��6_�א
ن����&���Rو���و�������Nא$א ����وא����د�±� �א;��.�

 أصـدرت عدالـة احملكمـة االقتصـادية -/-/-وحيث أنه جبلسة 

 ق ... لـســنة ....االـســتئنافية حكمـهــا يف القـضــية رـقــم 

�اقتصادية استئنافية القاهرة منتهيا إيل 
 حكمت احملكمة 

*����G������M'7ن�א�����������U7ن�א����د���'��א;��������א����������،�و
������/���`^������a%��&�*�ذ��+�������1..�و�'7ن�א�� א$א�Nא�?�د$��

�$�6(�.�
وال .. وهذا يؤكد مخالفة المدعي عليه األول للقانون وتعمده اإلضـرار بالمـدعين وأمـوالهم  

ا الحكـم بطريـق ينال من ذلك ما يزعمه المدعي عليه األول من القول بأنه قد تم الطعن علـي هـذ
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والزعم بهتانا بأنه قـد تـم الفصـل فـي هـذا الطعـن وقضـي بـنقض .. ق ...  لسنة ....النقض رقم 

حيث أن ذلك يخالف الحقيقة واألوراق وأهمها أصل الشـهادة الرسـمية الصـادرة .. الحكم المذكور 

يد بعدم تحديـد  والتي تفعن محكمة النقض المقدمة من المدعين للهيئة الموقرة رفق هذه المذكرة

 !.جلسة للطعن حتى اآلن ؟


ل�א��د������?�א<ول�د�وא��B�3'����د��ن��(!و������
���3و�����
د� ��و\� ��������������� −��&�6

����
:

د����–�
د���#د����

�3א��
�و����א��&����א�� ����f د����������–��E�
�א��د�د��ن�א���


د�6ذא��  מ�،�وط  Dن�B'�#  �א�א�3#  د��-  د���  ���Iن�אD  طط  Dن��  ذ��א�  د�وא�3و�
  :��..


��א^����&Y��?���%وذ��:�
 

حيـث أن جملـس إدارة ) املدعي عليه األول(انعدام صفة موجه الدعوة : السبب األول 

علـي (ومل يتم جتديد مدتـه  -/-/=الشركة برئاسة املذكور قد انتهت مدته منذ 

ممـا جيـزم بـبطالن الـدعوة وانعـدام أثرهـا ) النحو الثابت من السجل التجاري

 عدام صفة موجهها تبعا الن

�������®�$�����F��(�¦�����Y�����G�u�¹د��א��@��7D�1�−/−/−����Eل�א��x^�א���c$�xא� 
�����F������! ,&���$دאgא��&����������1..�� �����א���*��&��Fא�ول�����..����(��Ma�Nא�����7�6����

−/−/−���V�−/−/−)��U�������xو����_�א��.�(�
 ومن ثم يتضح 


د���  دאמ�-  ��Eא��  د������  ?�א  <ول��  ����א�  ���Iو��و��  ?�א�  د�و��B����  �9  ل�א���

���������������3
 96�
:�Dد���א���אد��ن��

�������א���و����א�����7�%�
�
����?���و�����
د���،���

�3Iط�?(�دאو
�
:�Bد��fא������)��ن�א�������
:Hز�وמ���6א�.�

أن جدول األعمال الذي يطرح يف تلـك اجلمعيـات فيـه التفـاف علـي : السبب الثاني 

املـراد النظـر يف ..  ذلك أن املادة السابعة مـن نظـام الشـركة األساسـي القانون

وهو األمر املعروض حاليـا علـي .. تعديلها ختص نسب املساهمني يف راس املال 

حيث يدعي املذكور بـأن نسـبة املـدعني يف رأس املـال . القضاء يف منازعة جدية 

 % ٤٩رغم كونها يف احلقيقة والواقع ال تقل عن % ١٧

 ��_�$�.����زع�א�����..�ق�א��?�د���א���������א��� U��7D�1....������...ل�א���
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��������c���a�Pאس�א��ل�$�L�_/�M��ن�(א�ول���1�F�&��*א����F��)���������V�L)ن��٪�١٧
��������1��^�a�P�_/�M��ذ�+�)ن���SQ٤٩�٪��������L����@�����Mא������&�a�*&��$و�����^�א�"!

��MaG�..������Eع��?���F�Qذ�+������Rא����ن�و��م�����Z$)س�א���ل�وو��ز���د���t����L������P
���Uא����*&��Ff �.�

����I�? �c وز�א�� 
ذ�B'��- ��������..�و� �Vو� ود�� ذ��א���
ز� ��א��د� �������..�� ذא��

�������
 :���3
 �د�א��:
��א��!
�����6(�מ��I6��
�Oن�(-ص�و�&��א�����..


מ���و�Hن��
ن�#د�-د��(� מ� ��ض�א� د�و�B�I 6�$ ?�# د�� מ�א�ط� ن�������������� �B�? ��

�د��
�
�,�.�(����א���ض�و�מ��-

أن الدعوى القضائية املار ذكرها ليست الدعوى الوحيدة املقامة ضـد : السبب الثالث 

وذلـك .. املشكو يف حقه األول من الشاكني ، بل أن هناك دعوى احملاسبة احلاليـة 

ن هنـاك لثبوت عدة خمالفات أثناء فرتة إدارته للشركة علي حنو وصل إيل حـد أ

 .دعوى إفالس أقيمت ضد الشركة  

ن��������...)��ن�א��R������1م�����v�L�������א�'� �Nא���א���ز�������V�...�..��ºZ��
א�������$�E�`aא���*��&��Fא�ول�א��������1א��C��'Dوא�@���N��Rא�������وאgدא$������������������

���������وא�,�� !��א��������وא������������1א:����������..�א;��������Y��e(��������Uא����@���،�و� 
�������ª��אل������G��V�*�Gد��.����..�و)����������uSMQ���N�/Zو)h@�ص�وVא��N$U�aو

�F�R��F�&��*/��و�&*�א����7س��&�G.�

 وهو األمر الذي حدا باملدعني 
�(و�#6
����د��د�
و$��(E)�(�و#:�
�� ��א�� ����و�Bوא�: 
�و\ ل�� د�א�� د������ ?����������


��  ن�6دא��:  
�وאI&  ���א���  ���6(  
ق�א��&  �  :��H
��−و�  ن��  ذ��א�  د�
و$�..�  &
�د�  و$�א��(


��ن�א�د�
و$�א��د���א�� ����f د�����������
��3 �מ�# ل�א�E- ل�� ��������������..א��
���9و\���� -��'Bن�D ط

�3
�.��%�א���
ز�

�

�

�

�
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 من قـانون الشـركات املـذكور فإنـه يشـرتط لصـحة ٧٠أنه وفقا للمادة : السبب الرابع 

ع املساهمون أسهمهم مركز الشركة انعقاد اجلمعية العامة غري العادية أن يود

هذا وحيث أن أسهم املدعني مستويل عليهـا بـدون وجـه حـق ..أو أحد البنوك 

ومبا يسـتحيل ) .. أمام حمكمة النقض(وال يزال هذا األمر معروض علي القضاء 

 .معه انعقاد اجلمعية إال بعد البت يف حتديد نسبة املدعني من األسهم 

 �����R&���� h(�����..��*�G�����U$�����M�������V�7و��ن�`&w�1)��/_���٪�٤٩)ن�א�������
ن�!��ن�����������������������1����&����R����N�� �?aو��Mא�����T"U�L�WMد��Z�א��Z�א�, !��،�و�`�/_�

�*���G��Mא������T"��U�����&�a��/�t��h١٧�٪�¨�����)��� �¸�����4א�e������وא������ن�وא�و$אق�..���Uو
��S�S?א�.�

 وحيث أنه وفقا للقانون .. هذا 
ـه يشــ  ـودع المســاهمون أســهمهم مركــز فإـن ـة أن ـي ـر عادـي ـة الغـي ـاد الجمعـي ترط لصــحة انعـق

والمـدعي عليـه األول (وهـو مـا يسـتحيل علـي المـدعين فعلـه .. الشركة أو أحد البنـوك المعتمـدة 

فال يجوز عقـد .. نظرا ألن أسهمهم مغتصبة وال يزال أمرها مطروح علي القضاء ) يعلم ذلك يقينا

 حتى عادية إال بعـد أن يقـول القضـاء كلمتـه فـي تحديـد نصـيب المـدعين جمعيات غير عادية وال

 .في أسهم الشركة 

  ذلك كان ملا 

����������������.�����!t���F�����V(���א����������G�Lא��������Uو�F��bم���a����*&��C��M���و
א� א���Uو������Z�cא�@���N�Rא�|�����`ن����S��7�D�1�����/ل�א������א�Nא����������������������

���Nو���N7xא�,� !��א�$�����و�&�*�א���e%�א���*�������������������/_�و��1��Vو� a��א��|��..��7Dل�د
�FZאU�L�Ye"א�א��(אع���PQو��/?S������i^�א���د��א:9א7IJ��Cع��&�/��و�.�

 وحيث أنه عن ختام املأمورية املوكولة للسادة اخلرباء.. هذا 

  وخالصة أعماهلم وهي الوصول

��Mא����א&�����
ن�א������6������������� �E�7 ��و� ?�( ق�،�و���و������:
�א��د������?�א <ول�


�3و��
�6ذא��
ن�# د�& �%�א�ط�� ق�א�� و�מ�� ��א�(- ول����: 
�،�و�� 
�6ذא����������������
&)�
�
6د�א�:

���3

%�����  ��א���  د�3�  ذ��א��-  ��  ��
ن�  �..�����
�  د��(  ص�א�&  
د��א��  �א����  د��?  �c�
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���������

�3وא���زא��
�3وא�(
&��א^� ��א�� 
ص�
� ����&��! ,��: מ�א�(� 
Hق��������وא�&��3Dوא�(&

�א^����

  األويل احلقيقة ����

�����R�(�����$دאgوא�����א����N���R��@א�����&b�N��M6�*��&א��C������F���(
������F�&��*א����YV�Lن���Mא��..����]���M����\�,��Fن�ذ��(�¦����

�1��� وق�)¯���ن���������F���&��*��������א�����u��&8¹�������&�����&��I
�����������?@h�F����!&��u��!ن����(�..����,&����/��������4¯�/�������و��! 

�����������������/������������$�pG�������1��F�&��^?S�������7���،�*���eא
�����F&�?q�*��G&�*�$א�a%��������!�و��^��&`��/����&,� !������7؟���������fg��

�\��]�و�Y��V�F��Z،�و��v]�ذ���+�א�`��8]����..���F������Vא� ���(�ª���������
�Cא:9א��د��&��F����aو.�

  الثانية احلقيقة 

����&���R�(�]��Mא�M��ن�����fg������א���*�א����*��&���Fא�ول���..�
��1א��/_�א��&!���&�����و�?��l($�L�_/Mل�א�,� !����������������

٪�V٤٩����W)ن��?���M/_�א��R&��*�..�����1$)س�א����ل�٪����x��٣٢وز�
��.�������P�_/M���?�ن�t����_�)����F���(����V�L١٧�٪���U�*�وא����

�*��Mא��*&�.�

  الثالثة احلقيقة 

م�..�&����Fא�ول�)ن�א�����M[�א���|�א�����*��&�/����א�����*���������
����������u����q�����/Zد$אz���L�(א��������N"�א�?���� و���Nא����������"�

..����p(م��&��^?q�F�t��v�1����/]�א�' ���Yא����_��������������..�א�, !���
��������/a���������]�����Mא��T"���U�u����f�!����ن�א����� �!���"�+�����&�

��������e..�א��د������������u��q����/��RDG�_و)ن����������()���&/�)�و
�zن�ذ�+�p(م��tن�q?^�א��[\����*��&��Fא�ول��&�/��
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�.א�' ��Yא�, وع�

  الرابعة احلقيقة 

����� ������x&��u��M8��iא:��9א�Cא�����������!�..��c(����Za�P�F���(
א���Cد���)و�v]���د����������U ��Vא����ن�������������������������b

���F��a�Rא�ول�و����F���&��*א������N�� ��?a�Nא����������������&���..
�������mא�א���"/�����b�N�Zذא�وGو�..�����1א��!���)ن�א�����������

�������������/���1� �f�e�1א��f�1א����`����..������F��&��*وא���\^�א����
����+&�w�F�t��Fل�א�,� !������٪�٨٣ز���l($�1��..�������1�������� �� ¹�L

��������S?و���א�����وא�����N��1 א$א��F��..��������Y�V�L�"�R���P����Uو
�.א�����


ن�ذ�%�������
��א�B(�� ��א�� د��ن�� ���������������..���
#6
� ��د� وא�מ�����و�ن�������
��� دמ��! (��) �


��& ��د��6 ������������������ :�Bن� ��D !��،ون��
א��א����א�����
��V ����E���3- (�,�א�وא# �Vو- ��,�א�� 


<و�אق��3
�.B-ل�9

  الثاني احملور 

وهو املخصص لبيان السند القانوني والواقعي للطلب العارض املبدي من 

املدعني بشأن إلزام املدعي عليهم بتقديم كل مـنهم مـا حتـت يـده مـن 

ل املســتندات موضــوعه حــىت يتســىن للســادة اخلــرباء مباشــرة أصــو

مهمتهم فضال عن اختاذ اإلجراءات حيال تلـك املسـتندات سـواء بـالطعن 

 .بالتزوير أو غريه 
..�(�B�8ن�א�9
��3ن�� Dل�א& ���א��� ذ����א�& 
د��א�� �א��א��ود� ���� ��א�� دא������������������ 

�����������9��3א��د�د��ن�א���
ط�א��وB�
:�B�..א�ط� �����������א�����מ����� �

�& و'�#6 -
��د�א��د�ون���


�����..�א��
�ض�א��
9ل����8
��3א��ذ�����)�

)ن�و!�^�א���*��&��Fא�ول���م��G א$�������E&����*������ :أوال 
��Z��R���٧٢٦,٧٠٠���F���א�(�_�����M��F�7&�[��������....../�א��8�*
$���و��م��..���/_����٧٢٦٧٠������Qق���$z��������U�1"א��������f
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���א	��������و��������א�g א$�א�(�م������c"א��

�F�&��1�'א��L�_/�Xא������»R�Vא. 

���1:ثانيا  ���f� �$Q� ���م �א�ول F�&�� �א���* �و!�^ �)ن
� �وא��8�* �א�ول ����&�����ن���� ��G א1�$ ..���R�� ��

��U$���_/�(��������/���7!7م�������/_�٤١٥,٠٠٠ز����
)� ]&M�٤,١٥٠,٠٠٠F��Z�� (�1�"U� �S¬� �א����+ dو

?�gא� ���..������� ���א� م��� و�

������� ��א	ول ..� ������م �د�����+(!�� �! hو�(

ل������אRa�N���א��7م�)�����1א�����א�ول�Q(�c(
�]��M��c(�*��8وא�. 

ـا  �����������1:ثالـث��f�$��Qא�ول�����م��F���&��*^�א��������ن�و!(�
א$�®������������������±����f �א�N��������Zא;��������א����������&,��� !��

−/−/−��،�−/−/−�،�−/−/−�،�−/−/−�،�−/−/−����/��u����6�
)������eא�i7D�*&��(�������*���8ن�א�ول�وא���א�����$�V�..

����و�����)�` ����Uא�������ن����� ���و"�!��������

���������#������$�������%&�'���()�א+*������א�

���,����23ن�و �����א0���/ '���..�-*��

م�ذ�40��.�

- ���: ذ��א��& ��دא������������3..��ذא�� ��� ���Bא��� �א�� ذ�و���،�وא�� ����و(�B��8'�א�& 
د��א��

�������
وBن�� دמ���)�و�(ن�6ذ���fد�א�&
د��א���א�����ذ�%������(��
�س�א��د������?�א<ول��ن���د��:


��(  ول�دون�BدאH:  מ���  �Oو���:מ���  ��  ذ�%���  د�#  ��وא��6  
د��א  <و�אق��6  ���دא�  �������..�و�ود
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%�א��د� د�� ن���
- ��������������(א��(����� ��و7ض�א��)���ن�א�� �אض�א�� د��ن��� ��ذ� %�(� B�8ن�

دون��ذ��א��&��دא�3א���Oو���

ن����ن��(���:����..��
:����� د��..�א�����������D��Iو


-����B'��מ���������:
�א�&
د��א���א��و�و��
�������ذ���:מ�؟���%
���!).Bن�

  إال أنه يف خصوص إثباتهم تقاعس املدعي عليه األول

 عن تقدم تلك املستندات فهو ما مل جيد معه املدعون مناصا

  قامة طلبهم العارض املاثل مستندين يف ذلك إيل ما يلي سوي إ

فإن الطلـب العـارض املاثـل مقبـول شـكال إذ حيـق .. من حيث الشكل : السند األول 

للمدعي أن يقدم طلبا عارضا يكون مكمال للطلب األصـلي أو مرتتبـا عليـه أو 

 .ه شكال وهو ما قد كان مبا يستوجب قبول.. متصال به اتصاال ال يقبل التجزأة 

  من قانون املرافعات علي أن١٢٤فقد نصت املادة 
 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة 

�............��������S?a�1�¦�א�'&%�א�Q&*�)و� −١
٢- ���)xא���^M���P�P�?aא�F�ن��`���7&'&%�א�Q&*�)و���&���Ma��F)و���?�7`����  

٣− �Lא�[\aو�(����fG�1��������....... 

�Zz א�Rq�C*�)و�و�|�I&%�א� −٤� �. 

٥− �*&Qא��%&'�����'Ma ن��`�����Fw�������`yذن�אta���. 

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن .. هذا 
المشــرع وأن ـكـان أوـجـب عـلـي الـمـدعي أن يـبـين ـفـي صــحيفة دعــواه وـقـائع ـهـذه اـلـدعوى 

طوطهـا الرئيسـية تحديـدا يتسـم بقـدر مـن وطلباته فيها وأسانيدها بيانا وافيا تتحدد به معالمها وخ

 إال أن المـشـرع –الثـبـات ال يـسـمح ـبـأن تصــبح صــراعا ـبـين طرفيـهـا يـطـول أجـلـه وال يـسـهل فضــه 

وقف من بدأ ثبات الدعوى موقفا مرنا فجعله يلين لضرورة تمليها ظروف الـدعوى ومـا آلـت إليـه 

 ـمـن ـقـانون المرافـعـات ١٢٤مـن ناحـيـة ، ومصــلحة التقاضـي ـمـن ناحـيـة أخـري ـفـنص ـفـي المـادة 

علي أن للمدعي أن يقدم من الطلبـات العارضـة مـا يتضـمن تصـحيح الطلـب األصـلي ، أو تعـديل 

موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أن تبينـت بعـد رفـع الـدعوى ، ومـا يكـون مكمـال لهـذا الطلـب أو 

صـلي والعـارض مترتبا عليه أو متصال به اتصاال ال يقبل التجزئة ، طالما كان كل من الطلبـين األ

 يستندان إلي السبب نفسه باعتبار أنهما يستهدفان تحقيق الغاية ذاتها التي أقيمت الدعوى من 
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 .أجلها 

 )١١/٤/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ٦٦٧الطعن رقم (
 وكذا قضي أيضا بأن 


د��ص�א��
د����� E�١٢٤�����3
� ذ��א��(�� ���������������–��ن�#
�ون�א���א����
 !#�? �'� ��
�–�و�����

���

��B�����������������7ن�א�ط���א�� ض�א�ذ'���-ل��ن�א��د���6���7ذن��ن�א��(�����و�א�ذ'����
ول�


� ?�Bو����7 �������������)�� ����
��א�&  ��V��?ذא�3א��زאع��ن��:���و!و����
!J

�ز�
د��Bو�Bو�

�و��

��א��و!وع�����V����.א�&

 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٣٥٤٤الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

 ���_�U��Rא���&b�Y�M'aو$אق�א���(אع�א���6^�����¦�)ن�����������و(�*�&����/�����א���������א���$�
����aم���tن����م�����a_�א����*��&���Fא�ول�����������������f�..�א���د��א:9א�Cא�������������� $وא�

������_U � �a�L��/��G�$�,א��N��������1(א�����אUوא���م���/���א�'&�%�א����$ض�א�� א�(����1���_U)�x��
����_/���/��� h�M��..����������� UZو�����Ut��T"�Uא������א�N،�وא$��Maط���G�%�&I(אم������و�U"א��p(م�

����������������)xא���^�M���P�����6و���I�Ma$א�*&�Qא��%�&'�����/w������������p^����..�א���*��&�/_��Uو
����' ��Yא��"U�..����������c"א�א�'&�%�א����$ض�����م���������_���(�W��Vو�F'א� �hن�وو��S�Q�Y�¦�א�����

�7`h�F�M��$�p�_6�1ن�و��.$�Flא����

للمدعني أن يطـالبوا خصـمهم بتقـديم أي مسـتند أو أن املشرع أجاز : السند الثاني 

حمرر منتج يف الدعوى يكون حتت يده ، بشرط جـواز ذلـك قانونهـا وأن يكـون 

مشرتكا بينهما أو حمرر ملصلحة أحدهما أو مثبتـا حلقوقهمـا أو التزاماتهمـا ، 

وهـذه الشـروط مجيعـا حمققـه مبـا جيعـل الطلـب .. أو كان يستند إليه اخلصم 

بول موضوعا مبا يتعني إلزام املدعي عليهم بتقديم ما حتت يدهم العارض مق

 من مستندات 

  من قانون اإلثبات علي أن ٢٠فقد نصت املادة 

يجــوز للخصــم فــي الحــاالت اآلتيــة أن يطلــب إلــزام خصــمه بتقــديم أي محــرر منــتج فــي  

 :الدعوى يكون تحت يده 

(��− �F�M��'��)�pن������Fw)و�&�a��G�Fذא�!�ن�א����.�
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E�− ���!�,ذא�!�ن��G������،�F�?D�������Fو�����!��,��$ yذא�!��ن��������و����9אG���Dא��*�&��
�/���א���Mد����Vو���/aא��)��P���M8א:?���)و�!�ن����S&?��$ yא�. 

�.�V ����(�L&�����1 אV^�א���.�Gذא�א������G��F�?D�F–ج�

  من ذات القانون علي أن ٢١كما نصت املادة 
 : الطلب يجب أن يبين في هذا

(��− �F�����c"א��$ yא�i�Qو(. 

E�− $ yא�.S��^�?R�1��1א��`w����$����. 

 .�א�|�����ل����F&�/��א�א��� −�ج

 .�א�|�����uq�F�(����aא:?_�א���P^�وא�� وi −�د

�U−�����Fw�����.و�G�FZ(אم�א:?_�

  علي انه ٢٣وكذا نصت املادة 
حيازـتـه أو ـسـكت ، أـمـرت المحكـمـة إذا أثـبـت الطاـلـب طلـبـه وأـقـر الخصــم ـبـأن المـحـرر ـفـي  

 .بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده 

ٕواذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجـب أن يحلـف المنكـر يمينـا  

بأن المحرر ال وجود له أو أنه ال يعلم وجوده وال مكانـه وأنـه لـم يخفـه أو لـم يهمـل البحـث عنـه "

 ". من االستدالل به ليحرم خصمه

  علي أنه ٢٤ونصت املادة 

������$ yא�_�����)و�א�����L������1���nא����א�"�V�cد�FaאG���������`yذא�����_�א:?_�
$��אy $�א�|����/��SQ�F�?D���Sو�'��������Q&/�����א�"!$����D&�4א�����Q�N9א���

�������������F������"��Dز�א����Z�$ ��y�1א�����$��Qم�����������F���?D�1��`ن����z����،�F&`��,��Y��&�
�F�f�.و�

 ومن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
 ـمـن ـقـانون ٢٠ أن ـمـا أجازـتـه الـمـادة – ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض –المـقـرر 

ـدعوى  ـتج فــي اـل ـزام خصــمه بتقــديم أي محــرر مـن ـب إـل ـات للخصــم أن يطـل اإلثـب

يكون تحت يده في األحوال الثالثة الواردة فـي تلـك المـادة مشـروط بمـا أوجبتـه 
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 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعنيه وفحواه بقدر ٢١المادة 

ما يمكن من التفصيل والواقعة التـي يسـتدل بهـا عليـه والـدالئل والظـروف التـي 

 مـن القـانون ٢٢تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصـت المـادة 

  أحكام المادتين السابقتين المشار إليه علي أنه ال يقبل الطلب إذا لم تراع فيه

 )١٩/١٠/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ١٤٠٨٦الطعن رقم (
 وقضي كذلك بأن 


�B�����3?�������٢٠א��ص����א��
د����� 9Jون�א�
��وز����-מ�� ��א�( 
�3Iא^�� ��،�Bن����������"���ن�#

����������������)�ج)�.....�(�)�.......�(B(�ط����6زאמ��-�?���د�מ�B'��(������]����א�د�و$�،���ون��(��3 د

��ن�ذא�3א��
�ون����٢٢،�و�����א��
د�����"�א�א&��د��?�-��?��6��������B(�?��ن���א(ل�א�د�و$�����������6ذ


د��Bن�א��� �ع�א� ��ط��� ول�������� E��،���

מ�א�� 
د��א�& �)Bل�א�ط���6ذא��מ���אع����I�?�B


%�د� و$��ط�و( ���� ������������� ��ط���א��-מ��cزאמ��-�?���د�מ�B'��(����(��3 د��،�Bن��� ون�


�،�وBن��&��د�א��- מ�ط
� ��א�J زאמ��? ��6� ���B �������������א��!
��،�وBن���ون���:���
�ذא�א��(��������

�.��(����ن���א(ل��ذ��א�د�و$�

 )٧/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٣٦٩٣الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

وعـلـي األخــص منـهـا .. وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم الـمـار بيانـهـا عـلـي أوراق الـنـزاع الماـثـل 

المنـتـدبين ـفـي ) اللجـنـة الثالثـيـة(المـحـررة ـمـن الـسـادة الخـبـراء  .. ـمـذكرة مكـتـب خـبـراء وزارة الـعـدل

هذه الدعوى يتضح أن هناك العديد من المستندات التي تقـاعس المـدعي عليـه األول عـن تقـديم 

كمـا أن هنـاك العديـد مـن .. أصولها لتمكين المدعين من اتخاذ إجراءات الطعـن المناسـبة عليهـا 

وبقالـه أن .. إال أنـه امتنـع بغيـر سـند ..  لجنـه الخبـراء بتقـديمها المستندات األخرى التي طالبتـه

وهــو األمــر الــذي ال يجــد معــه .. هــذه األوراق تحــت يــد الســادة المعلــن إليهمــا الثــاني والثالــث 

بغية إلزام المعلن إليهم الثالثة بتقـديم المسـتندات .. المدعون سوي إقامة طلبهم العارض الراهن 

 اآلتية 

  األول املستند    

)��Q^�א�g?���ل�א������Eא������&��n����1����Fא�����*�א����8�*�������
�/.....�..�����]��&M��F��MZ��Z����٧٢٦,٧٠٠�Fوא�(���م�א����Fא�����&_��
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)�����F����Z������Mو�������R�(و������و�,�� ون�������M����(��_/א�����������
��U$א�ول�و���F�&��*���&���/��M��F���م�����/_�٧٢٦٧٠א�(�

 ضوئية حيث تقدم املدعي عليه األول بصورة  

 من هذا املستند ورفض إيداع األصل 
  Oن��9  ���زو�  ��)�و��  ��א<�  ص�א�9  
��(و(�  �f��8  د�א��  د��ن�


ن����� ذא�א��& ��د�،�(� B�8ن��و#�� ?�# د������������������Hא���
���و'�و��

���I& �ط������V..��מ�א�����D��&I?�9 מ�� מ���
 ��א�- ������� 
و� و�� 

������������? �
6دאH?�وא�� 
ذ�א�J �א�א�3א��
�و�� ��(����
��I 6..�א��د���א�9

ون��6زא�  ?����..�6ذא��  
��  מ���  د�מ�א<-  ل�����
�  ذ�%��
��  د��ن��ط  

��د��?�.�

  الثاني املستند 

������G�1 א$�����1..�!�����م�و!�^�א���*��&��Fא�ول�������f��$Q
�1�����7���`�����،�א������*�א�����8�*�..../�א������*�א�ول�(������

�/....�(�����T$�����]��&M������/���7��!א����7م������Ra٤,١٥٠,٠٠٠�F����Z�
)�$(���F����Z�4���(ن����oو�Fن�و��������/����������د��)�������&����C�����

وذ��+��..���/_��Lא�, !���?��sא����*��&���Fא�ول���������٤١٥٠٠٠
�����eא�i7D�*&��F&!.�

 وحيث متسك املدعيان جبحد هاتني الصورتني 

 الضوئتني وإلزام املدعي عليه بتقديم أصلها 

 الختاذ إجراءات الطعن املناسبة عليهما 

�..���د�:�
��B�I6?��מ���
��:و�א<� ��א� ذ'����I د��� ?������–�\מ���6


�&  و'�#6
�  ��ط�  :מ�א��  
�ض�א��
9  ل�����  -
�7  ��..�א��  د�ون���


�وא��دמ�&وא��)-B�I6א��ن�و�#Jذ�ن�א��.�6زא�?���د�מ�B-ل�

  الثالث املستند 

G�^��L�`�$�א�����)�/_�������א��M��1��C)Z�c(�nא���/_����
�/��_�،�و����L^�אد����Q�:א��! ��h�C����....�T"��U�Nن��������אt����
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��������N��������Nא�����a�^�qض�)ن��Rوא�|���1א��N��&א���
��������Rل�א���I�%M��������/�&��^��?S�1א�?���%�א������..���W���Vو

�������������c(א�ول��F�&��*م�א������)�1א��������n���^Q(�(
���]�����M��c(�_/������c(א�����7م�������R��..�������R�!��������G�_و�������

��`���*�)م�������zאع��Lو�d�^���U..�א������אد��^����S���,����+�)م�
�*`���E��V�..�c D(��&�و��ct��.)م�

 فهو األمر القاطع بأن املدعني 
��Iزא�وא�א��
���ن�<&:�:מ�،�(����8ز�א�� د������ ?�א <ول�� ن�������������

�����������
:Hو��ز���ن��9ن�א<&:מ�א�� ��� ز�מ�� �אB�9ن��'B�3&دאد�
96

�א��
�ض�א��א�ن����ن�א��د��ن�،�و�و�א<���א�ذ'��ن���B?����מ�א�ط�����������

�7   ���6   زאמ�א��   د������   ?�א   <ول���   د�מ�B'��&   ��دאB�3و���

�(  و��3Dאو��  ��
B�3و��6  دא�
�E��3  د�&  دאد���9  ن�א<&  :מ�����

�
:Hא��ز�وמ���א.�

  الرابع املستند 

����� ��f�±�1���������f�$��?�وV�������a�Wم�א�����*��&����Fא�ول�
���������د������و���v]���د��������������N������b�N��������Zא�..�%�����

$א���/���������&�����ن�א���V�*��8ن������..�ول�وא���א����� �`�(�W��Vو
�������$���eא� a����ل�!,���iود��Q(�_��������Fא���)�Gא���M&Iذ���+�و
��������������+�&���7����1� �f�eא���Uא�������1א����د����/��aض��Rא�

�N����;א.�

 وبالفعل فقد قامت جلنة اخلرباء بإلزامه

 بتقديم هذه املستندات أكثر من مرة 
  ل�..�
��B�I  6  ?�#  د����  د��  دמ���  د��:��
و�  
�����  د���  د��:

و���:  د���  د��:
�،�و�  
����B  �'��  ز�מ�  Oن��  ذ��א���  و�����

�3
وא�    د�
���א���    �������    ���و#��    
�3א�(
!    ��ن�������    

�8�
�.א���و�����(��3د�א�&
د��א����ن���6:�
�א�9
���وא�9
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 واآلن فقد مت اختصام املعلن إليهم الثالثة 

 وف والدفاتر ونطلب إلزام كل منهم حتت يده هذه الكش

 أن يقدمها حىت يتسىن الوقوف 
علي ما إذا كان المدعيان األول والثاني قد حضرا تلـك الجمعيـات مـن عدمـه ، إذ أنـه فـي  

ـة الثانيــة تبطــل الجمعيــة وال يســري أي قــرار صــادر فيهــا فــي مواجهــة المــدعين  وحتــى .. الحاـل

.. ه الكشوف إلثبات عـدم صـحتها يتسنى كذلك للمدعين اتخاذ إجراءات الطعن المناسبة علي هذ

 .ومن ثم يتأكد أحقية المدعين في طلباتهم األصلية وطلبهم العارض الراهن 

 ملا كان ذلك 

��j،�������������..�و���a�����&b�1م�������Q(�_����a����وV��W)و���Sf)و�i��Qא�y $א�Nא�'&
��������������������W��V/_�،�و�א����*��&�����uq��/�(��!و������،�iو� و�^�Pو�������ل���/����1د�� �`��

�������Uو��Spو����$��Uא��Qن���G�%Z(אم�א����*��&��/_��������������..�א��������c"א��� �א����/�
������������Mא�����������א�ول��� א��&`�F�&��*א����¦MQ(�PGو��/w����٤٩�٪������F��(�1א���/_�و��

�א��� �א;��زم���tن�א�'&�%�א����$ض������������..����,��T"�U�1���C)�Z�c(�_/����cא���/_����������Uو
ن�وא!%�SQ�¦�א�א��nوא����.�

  الثالث احملور 

املتعلق بالرد التعقيب علي تقرير أو مذكرة السادة اخلرباء املودعـة ملـف 

التداعي والثابت من خالهلا أنهم قرروا بعجزهم عـن مباشـرة املأموريـة 

يف ظل عدم وجود املستندات امللزم بتقدميها املـدعي عليـه األول ، وبيـان 

 .قوق املدعني ما شاب ذلك من أوجه قصور وإخالل حب

 ومنعا للتكرار .. أشرنا سلفا 

�א��:  ����6  ?�א�&  
د��א��  �א���  ���  ذ���:מ�א��  ��Bود�  ���3  ���������  ���  �6


����3د�א��د������?�א <ول�Bن������..�א��دא����
��!���?��ن�96���
و���O��Vد�

������������Hא�! و�
�
�س��ن���د�מ�B-ول�א��&��دא�3א��و�����א���(ود��-و����

���
�،�وBن��ذא�א���
�س�א��ز������א������ ن����������وא������&%�א��د�ون���
��c

������
�מ��ق�����:��:B����
��..�����������D �����
 ����و�و�א����� ق��(د� د��& 

�ن�א��د��ن�وא�� د������ ?�א <ول�� ��B& :מ�א�� ����،�وא� ?���Iو� د��9 ������������
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�^'��ن�א��د��ن���Eد��!
H:מ�Bو�(�����C:מ� ���ص��� &�د���
����&و�

و� و�א<� ��א� ذ'���f د�Bن���������!��� ط�؟��٪��6١٧ ����٪��٤٩&�:מ����א������� ن������


ع�� ن��� د�מ�א��& ��دא������������3 ���Iא�� �א�� ���(א&���א��א�� د������ ?�א <ول�


�א�&  
د��א��  �א���  ذ���:מ��(  ل�א�����  ���  :��6��
  �B�(�
وא���  
מ���:  

א�ط���א��
�ض��ن��
� ��א�� د��ن��� د�#6 �א��� ن�א�� د������ ?�א <ول� Oن���������������������

�٪�.٤٩-(�,��-���א��د��ن����Iل��ن�

 وبرغم ما تقدم فإن مثة عيوب شابت .. هذا 

 أعمال السادة اخلرباء وما انتهوا إليه 

 نوضحها فيما يلي

  األول العيب     

��Cא:9א��א���د�ª���G)$9��[\א���(אع���)�א�� �Q����*����WX�1�
ل��&`����א���/_������������(�Vא���(אع����t����i7¼�(������R�S�Qن�(�W��V

����������/aو��"! א�.������������1א�@�����������N��Rא������א����N �Dز�
���^��±��! ��,&��F��a$دאGن�����Gא�ول��F���&��*א���������/M`a$א���|�א
א��(אع�،�وU*�א�@���N�Rא��א$د���T"�U�Lא��"! �����Cא������������������1

����[���Dא�������V��������8א������R��@א�)��_���`eא�L�����/��G�Tوא�����
���/��?SR������x&�4א����&`a�dو�c����/ذ���+������� ج��)�א����_��v$و

��������p(م��..��G�/���������1 ���%�)و����������W��X;�����א:��9�����Uو
����G�%Zد��א�و$אق����������������Cא:��9א��ل�א�����د�����(�$��?��

�c D(�� ��_/��G.�

  الثاني العيب 
��\  מ���&  %�א��  د��ن�و���   �E:מ����–#�  ود�א�&  
د��א��  �א�����


�(�מ�א���:�  د'�  
ل��6  ��א��  �����(  ل�א��  زאع��–  ���Iن�א  ��

�������D� &و�
:�


�و(&  ���
�3א����� 
�3א���و�� �������gطDع�����د�

وאJطDع������)�א��ز�وמ�(!و��א��د��ن���:
���������Dא�(�����������(

��%���  �
����  
�  ��א��&  ��دא�3وא  <و�אق�א��ط�و�.....��  -
���
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�����������
א�� �Oو����ن���د��7
!��א�&
د��א���א���ن�ذ�%�����?�دو�� 


�:מ�و�   دמ�א��   زא�:מ����E   ذ��   ��Bد�#-   و��   �f��
   �����   �


���

�(�מ�א���:�د'�א���Oو����و���و�وא�د��.�

  الثالث العيب 

��P�����ل���G*�א�,� !���7�IJع���������������Cא:�9א��م�א���د��م�����_v$و
�������%�������¦f�א�Sא���*&��N����eوא� a���&*�א���N7xوא��

��Y����1��7ذ�+����..�א����..������F�&��*^�א����אم�و!)�z�א������
�����و���a$� �� א��%����א�ول������_���(א����Nא�, !��و�א��/���א����

�&����אgدא$��� �$����aو�،�N������eא�..�N�1א�������א�������U[vو
����� Uوذ���+��������a�N���M6gא�����*��&����Fא�ول��������1..�א;

�. Dא��*U��/w��a�..�Cא:9א��ل�א���د���(�$?���!������

  الرابع العيب 

���3..�و�  ��ذא�3א�&  �
ق�  E�
و(�  �B�8  د�א��  د�ون���  ��و�  ود���


�א��  د������  ?�א  <ول��&  �����  ���  ض�א���  
و�3Iא��  ��B&  �د�

����3
   -#

�ون�א���   ����   E�
���

�   ��و
<���א��   
و��ن�   ����

������  �\�M�
  وא��زא�  دא�،�3���D  !  ن�9  و���3
!  ��א���  
و��ن���

�&  �(���و�(  
و��:מ�\  ش�و�  د��س�א��  ����،�و�\  מ�ذ�  %��  מ���

�:מ����
  ���
��
�\ מ��B  ?�א���  وط��(�( �%�א��  د������� ?�א  <ول�& 

)�
���������

מ�א��!�B�

)�����א������و�Bوא�:
�و����9:E�..(����
و� و�� 


ن��& �و���� ن�א�& 
د��א�� �א���6 زאמ�و�� ل�א�� د������ ?��������������

����������

�و�(- : :9)��3Iو
:ذ��א�����-

�3א��Eد�מ�א�����א<ول�

����

���f د�#-  و�������..�و# ول���� �:מ���:  �B�I 6ن�ذ�  %�� מ��( د�8

��9D9א��א��
ل�א����B�

  اخلامس العيب 

��������xV%�א�����د��א:��9א���R�(�C/_������1..�و�&��*�ذא�Nא����/¤�
�����������������F��R��n�����fد����و� אم����z����WX��م�א����*��&���Fא�ول�
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�F��?@,��n����د������$ ��V�W���V)n����M!�(����&�������$�F�R��?�و
وذ����+������ون����� ض�א����� ��&���*�א;���������)�!�,����G)cدא$��

א����������)و�א��?����א$���א��������T"���U�*���&���« ���Qא������د������
��fא���و��)������� א�/����و������G�^��M��(��|א�¯���ن�א����u����!�����!

�N���/��;�����7א��������eא�������1א����������)a��U�����a�..א�"��U�..
وV�������W'&��%�א�����د��א:��9א�1����Cא�����*��&����Fא�ول��������
������������������Fא�����M&'�������!�،�N����T"�U�1���F�Rא��?� ������G�F&�!وو

������ن�א�������א�Nא�7ز�����)و��������א��N&`�����א�,�� !���T"��jא��
�����F����1��N�R��@א��N�M6g�..ل�������������(�$�?���א��� �א;��زم�/�

�.א:9��

 ملا كان ذلك 

ل�א�&  
د��א��  �א������..�و� ن����  ��� 
���  دמ��� ��B��
��א�� د'�א��-  و��א� ذ'��  
  (��) !�


�(�מ��������������������� �D� -E��
 :
� ���א���Oو�� ��وא��:� 
�3א����E �ن�و#�ود�מ�א��7 ��� ���� ن��

��h�f  א��������و−/−/−א���:�  د'�א���  �  و�א<�  ��א�  ذ'��&  �و����6  
د��א  <و�אق��6  �����  ��א��


ل�����������B��

��وذ�%����
����א��-و��א��&�מ�א�ذ'��!�#Iد�א����
���Iدא��ذא�3א������Bو�\��

���
�.א������א�&

 وحيث أن املقرر يف قضاء النقض أن .. هذا 

ع��C����L�–��������������[�v±`���א������������–א�� $���f�&�F��(���F��)و����u���!�1±`����א�
���������/���%��Zא���|�)و�NP���eא�L�PG�.�����א:?��_����a�%��&I�*���G����L�[M��Dא������Zz�
����������������،���א�'��)$���Eא:9����Z(א������Y��Sא���%&Iذא�!�ن�G�F�(��PG�[M¼�������Pن�אא����
����������`S�&ز����p�7���T�������N��M6G�L�_��?@&�������V�א����&��א���U�Y���Sא�א��"��Uو!��ن�

M���%M��7��F��ل�$.�
 )١٨/٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٤٣٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 �3
9Jل�אH
و&�����ن�و&�'��
B�3و����Eد�
ع��و�ط���א��-מ������?��ن�96
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�3
9Jא���א�و&����א�و(�د������3�
�و�(ق��?�6ذא���
�.א��
Hز��#
�و�

 )٥/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٨٣٣٧الطعن رقم (
  بناء عليه

 احلكم ... ملدعون من عدالة احملكمة املوقرة يلتمس ا

�P��1:�)و����T�����u��q������_/�����^��!ن������م�t����Lא�'&��%�א�����$ض�����z(אم�א�����*��&���/_�
�7�?S���Rא�'&%�א���$ض��?Ra��א$د�.א�����א�Nא�

�
  ��

د��א  <و�אق��6  �����  ���  �א��وزא���א��  دل����  د���  ن��د�  ?�א�&  
د��א��  �א��:�9  �c


������א�&
ق��د:מ���!�#Iמ���د�א�
ل�א���� ��א<و� ������������..�Bو�\�� ��Bو�� -#�� ��
وذ�%����

����
�و���Eذ�א���Oو����א��

��������������������MIن����M��Nم��������1אא7Igع��&*��&�4א���.�و�����*�)ن������Fא:?
�������! hא���א�*�و�iא I(����و���ن�$)س�����jو�I(�1���7!��?V א�iא����א�*������������.....א�����7

� )��j�lو��1א����������������������U a����_��&*�Gدא$a/��وאP����ل���G*�א�,� !��و�� אa/���وא7�Igع��&�*�د
������ ���Qא����������!�W���Xو��/R�$���?و������/aאدא �Gو������/����א������������������Q�:א�N�����(א�وא�

�������*U���&���.�?�$�SQ���Rא�����Vو)$ض������(א�' و�mM���n���....��و!�"א���&����)$ض�������....
ل�א���C��M&*����و����������وא���P�M��*�&��C7&�[������������وא����Pد��&*����Gد�א���و�NPو)�������

���������������^Dא:?_�א����E��e��!א h�L�F�ل�D�1$)س���ل�א�, !��وא����F��Zن��&����o
�C����M������$�pgא������א���^���?qو�c ��D(��! ��h�L....א:���ص��^Dא:?��_�א�����E����e�

�א:?��_�دون�א�,�� !��Cو�i ��Q$א��a%�دون�و�s���?��Y��V�F��Zא�����*��&����Fא�ول�و�����م�����
��^Dم�א:?��_�א��������و��*��l �1א����� �א�����^���(� ������,�� א�Cدو�1����$Pא�,�� !���^Dא����

���mM��%�',��....������������������������/�&��*�M��P���ن�א����M[�א�����Qو���j�F�����^�M���! �,אل�א���(�1��
א���*��&��Fא�ول��\]�و�YV�FZو!�R���Gد$א�E��X��/Zא�,� !��و�����Gذא�!��ن�א����*������������

' ��Yא�����*�א��&�_�وא�, وع��Lא��?S��T"�U�*&��^א����M[�و���������&��Fא�ول��&+�א��
ع��������������������������)و�F�Zد���ع�ود�!�Y���q��&�;����b�ct����&, !��و��/���c(א����د��dذא�!�ن�G

�����،�.��7�FZא�L�Yeא���Qaم�M�@&��uV Q]�א�����M���L�E�^�)دא�Cذ��+�����وא:?
��������c ��1و����Uد/hאل��\]��l�������w�4�&Vع�)�אل�א�' ���و)��Fא���)و�������ع��(U
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������� �f�c و$��אP�����ل��G�7�IJ����/ع����������������������`V�[�vو�(�����`V��/Z�c(�*�Gل�����Pو!"א�א
���/����$Qق���$Gو�.�.�&*������*�)ن��`ن����/���������1אRa����N����Lא���

 وكيل المدعين 
 

   المحامي
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�א��و!     وع���

 مسـتعجل .... لسـنة .... فـي الـدعوى رقـم ٥ ، ٤ ، ٣ ، ١مذكرة بـدفاع المـدعي علـيهم  

تأنف مسـتعجل فـي االسـتئناف ، وذلك بعد إعادتها إلي المحكمة الموقرة من محكمة المسالغردقة 

  بما يلي -/-/-مدني مستأنف والتي قضت في حكمها الصادر بجلسة .... لسنة .... رقم 

ع���C��\�zאe`�_�א����t��4و���Gد��������������������fل�א�h�i������P`��7،�و�Lא�M��
���N��א�و$אق�y`������)ول�د$�����Z،�و)�(�����uא������U����f�4�t_��?��� و

E��a(�^�����F��Z�Fو����i�����Pא�����yא�.�
 �����
�א��  
��ذ�  �:H
  !#��  �����
�H�  &Iد�3א��(��  ��א�
  &��8  �)�..��  !
��  ��Bن�א��


ل�و� دמ�א��& 
س�O- ل�א�( ق�� ��א� د�و$����������������������� &Iط��א� ����دמ�� وא��'Bא��&���ل�6ذא��

����،�?�
�B���

ص��א���-��Iدמ�א�
�و��س�:!���،�و(� B�8ن�(� מ�Bول�د�� ���������?�Bن���!��

�����Iدמ�א�
ل�،�������������������
ن�#د�#!����� &Iط��א��ط ��وא� ���
 Eن�א�� ��? ����

ص�א�� و����� -�


����..�و�  ذא�و�  ود��&  
س�O-  ل�א�(  ق��H�  &Iن��  ن�א��(��  ��א
  ��
  ��)�
  :�B���  ����
  �

��
��(� מ��(�� ��Bول�د�� ��،�9 מ��6 
د��א <و�אق���6: 
�� ���������������������)�א����دמ�ذ�� 7�cB�I6ن�#!�3

�
:����
!����'��B.�

   نظر ورأي احملكمةةهومع عدم التسليم بوج.. هذا 

  االستئنافية الوارد يف قضائها
وذلك لمخالفتها للقانون وما تـواترت عليـه أحكـام الـنقض المـوقرة ، مـن أصـول 

 وثوابت راسخة في هذا المقام ومنها علي سبيل المثال ال الحصر ما يلي 

 بداية فإنه ملن 

��¸����و������&���د���������)ن����f*�א���$�א�����x&�������–א�� $��C����L±`���א���������� 
٤٥�����������R��?��_`e�����N�����ن�א� א������1����–��Y��eא�^��Qt���L–�و��������nم�א�����س�

�����tس�א�F��Q�?�D)ن��`��ن������u���א�Nא����א������^�א������x&��א���|�¸,�����&�/��������1
��������������������cو"���ª����c"א���Y�eא�^�Q(�$א�א��� א"�U���w�P(و�^�Z���$ذ��� א�����א�'&�Eא�� �

���(�F��ن�&fن�����t,א�����*�f�وGذא���Ma)ن�אZg א�Cא�'&��E���������������7Z–��م�א�����Cא�
���� �א�'&�%�و�����U�F��`V�9"א���/�����&��(אع�����������������������F�Q�?�Dم�א�����_�`V�Y�eא�^Q(��wو�(

ع�f�.א�' و���&�X�F�y�F���VG�¦?a����F���*�M��P�W`���א�
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 )١٣/١٢/١٩٩٥ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٩٠١الطعن رقم (

 ت حمكمة النقض ويف ذات املعني قرر

٤٥��tن�����f*�א���$�א�����x&��¸����و�����������א���د��������� ���N�����ن�א� א�����1���
�?��������Rو����nم�א���س���Qt^�א�L�Y�eא�����^�א�����x&��א��|�¸,����������������������_`e��
����������P(و�^�Z���$ذ��� א��������tس�א�FQ�?�D)ن��`ن�א�'&�Eא�� ��u�א�Nא���1���/�&�

���̂ ��Q(�$א�א���� א"��U����w��������Cم�א����������(�F����ن�&��fن�����t��,א��cو"����ª�����c"א����Y��eא�
����م�������������_�`V�Y�eא�^�Q(���w�7)و�Z���������E�zذא���Ma)ن�אZg א�Cא�'&�*�fא�
���������������������F����*�M��P�W�X�F�&&�(אع�א�' و�������א���/"U�F�`V�9א�'&%�و���� ����FQ�?�Dא

ع�f�.y�F���VG�¦?a`���א�
 )٢٧/٣/١٩٨٩ ق جلسة ٥٢ لسنة ١٦٧٨الطعن رقم (

 ويف ذات املعني احلكم يف 
 )٢٠/٦/١٩٧٩ ق جلسة ٤٤ لسنة ٧٨٠الطعن رقم (


د�iא��
�و����وא��وא&�eא��!
���Hא�� ������������
�א��د�د��ن�א<(�
מ�وא���و\��

����  �����
�H�  &I��6�3  ?��دא�  ��א��(��  ��א  ��B  د���3  ���  دמ�-  (���  
�ذ

��
�א��
��ذ��:��)�

�f¦����א����אj�����א��� �����������وא�Vא�������������..�و��nذ��+���� �������z��¶V`��م�א���������،�
�������������1Uא���(אع�א�� א�L� ���&��^xא������Cص�א�����?�Dא�¨�א h�C�R��א�*&����Iא�د���א����..

���Vوא��x�وא����cد������� ������م�א�DP?�ص�)و��� ��.و����*�U���`_�א�

 بعـدم أن الحكم.. بما ال يدع مجاال للشك  .. ذلك أن الثابت 

اختصاص قاضي األمور المستعجلة بنظر النزاع هو في حقيقتـه 

 .حكم برفض الدعوى 
 )٢٠/٦/١٩٧٩ ق جلسة ٤٤ لسنة ٧٨٠وهو ما قررته محكمة النقض في الطعن رقم (
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 وكان املدعي قد أقام دعواه الراهنة ابتداءا.. ملا كان ما تقدم 

  ابتغاء احلكم له باألتي) باملخالفة للقانون(

 "��������������_���������R ض�אe א���א����������&�*�א�,� !��א����)����! �h.....�(م.ش.������م�و!�
����و�½�−�وא�`��������U ���1א� �����*���������א�\ د�����–)�,��'�/��و� و�/�����E���Z�)��! ��−�

�����א��SM �א�¾� �،�و��a������a�1 א�TאV��–��������������$�V��M���������`y^�א�SM �א�¾ �����±�
�F��/ن��`a�������:�


���&  �מ���  �  ���
��א��  ����و�
�  ����و�:  
�وא&  �Dמ��
�  ��د�


��� ��א�و� ?����������� :
��������Vא<��
ل�א��������و�&��دא�:
�و�

א� ذ'��(�  ق��- �(��א���  
ط��א��� ول����  ����� �ن�א��  زאع��  ������

������������
���

�jوא�و�
�،�و�(-�ل�א<�:��B��3ن�&&Bא<\�אض�א����

����    �
���
E��    &د�א    ��V    א������
    -�V    �3و�وز�
א��Iزא�    

�3(&��א���Eق����?���د�א��O&�س�و�� ون���� ?����������א�
�-�و�


��&��دא�#�3מ��� 
��א��(�� ����������
�6دאع�����(&
����Eو�

������������� ����
 �

��א��( ��Bل�
�ل�&����B:��و��ل�א��-�و�
�3و��

���?  �

�ق�א�(�א&  ��،�و���E  ذ�א�(� מ��&  ود�?�א<-  ����دون�( �

�.D�6���6ن�

VH
�א�و#      

 اإلشارة جتدر ... بداية 

�Bن��(  ط��دא�  �� :�O  دא��  �س��  ن��  ���  !����3
B��  �6ن�א��  د������  د��6  �אد�وא#�  

� ذ��א� د�و$�������������� �
א��(����-(�,�وא#�
�3א��دא���وא������زמ��دמ�B(����א��د������#6

�
�.��B�Dو��و!و�

 حيث أورد املدعي علي خالف احلقيقة 
الحراسـة عليـهـا ، فـرض  – ـبـاطال –الشـركة المطلـوب ـمـن أسـهم % ٣٥بنسـبة بأنـه شـريك �

أي دون منحـه بهـذه الشـركة واسـتولوا علـي إيراداتهـا وأرباحهـا قد استأثروا وزعم بأن المدعي علـيهم 
علـي ( وهـو مـا أدي إلـي إلحـاق أضـرار بـه وأنهـم أداروهـا لحسـابهم الخـاص حق من حقوقه عليها 

 .وهو ما حدا به نحو إقامة الدعوى الراهنة ) حد زعمه المخالف للحقيقة
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 ة التي ال تعرب عن صحيح واقعات التداعي به هي الوقائع املقتضهذ

 والتي تتلخص حقيقتها وفقا لألوراق واملستندات فيما يلي من حقائق 

  األويل احلقيقة 

�����ق��-وמ�א��دא�������� ����?�B�..א<ط �א���������������� �
��د���� د�א�� د���� دמ�א��- 
מ��


��زאع�(���C-,�אد�
H?�א��
9ل�������B�8ن�א<ط�א��א�(���� �ن���� دא�����& ����������(�..�א������ن�

��
�מ�..��ن�א<��:�

 ...../  السيد املرحوم -١

�����G�F��a*�$¾����א¿��..�א�,�����Yא�ول�����c"وא����..��&±�^��VF�
�_Uو�F�6$و�

�)زوFZ(����/��א�����−)�
�E−���1(����/��א����)א
�)א�1(����/��א�����−ج�
�)א��F(����/��א������−د�
��U−����א����/���)F���)א
�)א��F(���/��א������−و�

  ...../  السيد -٢

��.وא���*��Lא���.�א� א��U..�א�,���Yא��8�*��

  ...../  السيد املرحوم -٣

����W��8א��Y��,א¿������א���¾$�*�G�Fa����c"وא��..�����F��6$و�F�&±�^V
_Uو��

�)زوFZ(���/��א������−)�
�E−���1(����/��א���((�
�1(����/��א�����–ج��((�
���F(��/��������א−ج�((�
��F(����/��א������−د�((�
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��U−��[\?א��/���)F��((�
�)��/aوא������Q���[Dوא��/.....�(�

  ...../  السيد -٤

��n��وא���*��&��Fא�ول���V��..�א�,���Yא� א

  ...../  السيد -٥

�א�,���Yא:�����Uو�..�����V�*��8א��F�&��*وא���.�

  الثانية احلقيقة 
�����Bن����  �
א��  ��(�Vא<ط  �א��&  
��CEא�  ذ����  מ��  ��
���  �����  �Vא��  ��
�3א��&  


�)Iذא�3)&�ذ���
���..�א��&������ل�������وذ�%���
�و�ذ��א��&���
�א����ق�א<ول�

م���V א��/.....�..���������U$�����M����+�&�w٣٥و!�ن�)�٪������Fא�����Lن�����o�(��u��Àو�676
��R&��1�$����و���G�Fa*�و�F�6$א�"!.�

�ق�א�9
���א����

������oو���676ن��L٪�(٣٥و���U$�������M������+���&�w)�א������*���V�����(.....�/�א���������
Fא����..�(�����! hא��������.....����+&w�/�ع��٪�¹�٥&+���..../�وزو�F�Zא��������٪��٣٠�x��c(

٣٥�٪����(.�
�8�
�א����ق�א�9

م���V א��/.....�..������U$����M���+&�w١٠و!�ن�)�٪����Fא�����L�� �,��(�����G�u��À���F��6$و�*
��R&��_U !א��$�ذ.�

�V�א����ق�א��א

�א����*��&���Fא�ول������)��, ���Lא������٪�(١٠و�����U$����M���+&�w..�...../�א�������Uو
��Uא� א�.�.�Lא���

�א����ق�א��
�س�

�א���*��&��Fא� ,��(�����*���8���Lא�����F٪�(١٠و�����U$����M���+&�w..�...../�א�������Uو
���Uא� א�.�.�Lא���
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  الثالثة قيقةاحل 
���������
ذא�3א��&����E�Bא�ذ�������دد��9 ��
Bن�����Vא<ط�א��&
�Eوא�א�ذ����מ����

����
  &��3
��  �)%  .....
  :�

�وB-  و�:
�و�
�  ����و�  :�
و�  �س��  ��)����و�:  
�و�����


�� دא�� ����������( ل�� ����� �Vא�� ��
���������3..�א�������(ل��ذ��א�د�و$��(& �������� ���.....����� -)���

�و���)�....�/���&�د��٪��٥?�و�٪�٣٠א��د�����&�?����6

��! h.....)م.م.ش��(�_�$�c$�©�^x�.....��)�;א�.�
��! h�....)م.م.ش��(�_�$�c$�©�^x�....�� Uא���$��8א����. 


��7د#�–�....و�ذ��א����������%���دق���

��! h�....)....�V���&���(م.ش.�c$�©�^xم��....��)�;א�. 

�–..�....�و�و&  �
�?���  دق��....:��  
��ن��و�  ذ��א��  ��������  %���  د#��


��7د#��

��! h�.....)م.م.ش�(�_�$�c$�©�^x�.....�� Uא���$��8א����. 

+�#ط� ���Bض����+�.....���وع��+����و���زא�א���3و�ذ��א����������%����


��7د#�−.....����وع���

��! ���h�.....)م.م.ش�(��_����$�c$����©�^x����....�� Uא������$��8א�������)��$دאG��! ���h�*���Uو
 )�.ق���د

��! h.....)م.م.ش��(_�$�c$�©�^x�....���� Uא���$��8א����. 


�و�ذ��א����������%���د#��
��7د#�–.....�:��ن���

 .�א���$��8א��� U����c$�©�^x�.....$�_)�م.م.ش�(.....א�, !��

���+�.....و�ذ��א����������%���دق�D�.....�

�.�א���$��8א��� U���c$�©�^x�....$�_�)�م.م.ش�(...........א�, !��

  الرابعة احلقيقة 

������א�(�
Hق���E�Bא�ذ�����������

������..�و:)
��א�Bن���..�وא�����
ن��ن�א�Dزמ��6!
(�C����


�Bو�د��א��د������
�
������
�:و�������ص����
�����..��وא#�
�3א��زאع�א��
9ل�-و����7

��א����T"Uא$��8��Pאb�N�������א������א���!�$�א������u��!م���V �/....�..��c"א��
��/��)�F���hא�$����)�R*�א�"! ��F���ª h(�..�F���د�yא��M������_/���^!)�YM����M�V�
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�7�?Ra�����gא.�(�

 وظل رمحة اهللا عليه يدير هذه االستثمارات الضخمة لعدة سنوات 

 علي أكمل وجه دومنا أن حيمل أشقائه مثة أعباء أو مسئوليات 

  ....محة مواله يف غضون عام وذلك حىت تويف إيل ر

وتـم ) قصـر(وكان جميـع أوالده آنـذاك لـم يبلغـوا سـن الرشـد  

 وصية بال أجر عليهم ) زوجة المورث(تعيين والدتهم 
 )صوريا (...../ رحوم وتويل امل

 ويف احلقيقة كان املدعي هو من تويل 

  �������$����Gدא$��א�, !��Nא��"!���)�����F�`&¹�����^�`��(��������R7ل�א��D....������V�....��_�6�
��� D����4....��1)وא�?������V�....���������^`�,��N�! �,א�������� �����c"א����U�*ن�א������!�

����������������� ,���V(�������&������*�א�,� !��b�c(�C���������������F�(�c(�¦� Q�..)دא$����j7D� ��«��
������)و�א�����Zع��V����*��&����אgدא$�����..� ��� �a�c()و������(א��א��&��*�¯�����و���'&���

g&��א����א�_�א������N)و�א����eא�Áא� �� �$��a،�)و���دא$.�
 وبالتايل فلم يتم توزيع مثة إرباح أو موارد علي أي من الشركاء املساهمني 

 أو حىت إحاطة أي منهم علما مباهية األرباح ومقدارها 

 هى فرتات السياحة يف مصر زالفرتة كانت من أتلك رغم أن 

 الشيخ وعلي األخص الغردقة ، وشرم 
�،�و(�-
��� ��- ���א� دמ�وא� �(מ�،��! ��D ن��������������...../�و�)�א��-��7&ن�و���9א���(وמ������..��ذא���

�� מ�� �מ���א�� ��א�� د���Bو���������..�و�ن���� د$��� ���9 ��( ق��: מ������������)���:מ(��9:מ�Oن�א��د������

�?��Dل������6دא��?�א��ذ�و���&
)�.�

 زداد سوءا إإال أنه مبرور السنوات مل ينصلح احلال بل 

  فوجئ باقي املساهمني بأن شركاتهم وأصوهلا ومقوماتها فقد

 تتهالك وكادت تتالشي 

��_���P�+ذ��_v ����،�و��M%�!8 ��א��,\�^���ون���^�א�?�����وא�������א�'&�
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�����������)��6�N و��א�����*��Lא�����@_��..������1����C*��h����¯�_/Sא�$�u����و�Lذא�Nא��
��^���jא�..������Z��$���R��Pא����אل�وא�cو��������^�`��N�! �,א�����א���tن�!�.....�����/a��א!/���و��

���$���ª..�א�"!�M����N����V��j�u����..ن��������������������&M`��_/a�! �hن�(�C�! ,&��»V7a���!
�������_U[vو�Y�����و�N�! hא� א`eא�N�/;وא�ª�M&��..ل������Â�$��6א���������/��..������)��G�1ذن�!�
��1��F`&¹و����N�! ,א��T"U�����!.؟...................���دق�و�(א$א�G�N אدא�Nو�א���و)$

 وكانت اإلجابة الغري شافيه 

رغـم أن ! أن ثمة توسعات تمت واستغرقت العوائد واألرباح ؟ 

الثابت في الواقع وعلي الطبيعة أن جملة التوسعات التي تمت ال 
فـأين إذن بـاقي األربـاح .. تستغرق وال تتعدي أرباح عامين فقط 

 .خرى ؟؟؟عن السنوات التسعة األ
 أضف إيل ذلك 

 ����������������������
 :���
�Bو�� د��מ�� :����
� -�'Bدق�و� دמ��6 �א��
 �E�
Bن�&و��א Jدא���وא��د� ��


ن��  �מ�א��و&  �Vوز�  
د��א�7  �����  ��ذא�3א���  ��א��(��  ?�א��د��  ������(א��(��  ?�  ��8  �)

���
��Mא<��9����زو��א������Dن�א�� ���V)א���:B�?ن��

�(� �Cא��& ����3و� ������.....�� :���


د�Eא���H�&�?��&ق�.�

 وما تقدم وغريه الكثري جعل الشركاء مل يعدوا 

 يطيقون صربا فاجتمعوا باملدعي وقرروا عزله من اإلدارة 

  أنفة الذكر تومت اختيار جملس إدارة جديد لكل من الشركا

 يف حماولة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

�������������������� �,����V(�L�F�&�������^�`�������V�����Z�*����W..�و���`��4א���*��`���Uא�و
��������T�����(�������7��QGو±�و������،�_/a�! ��hذ������G�L�C�! ��,א��NPل�±���و���,�G�����^Mא����

������¦�fאG�Cدא$�Faא�������������������ª..�א���*���Mא��L�N��/MZ������Lن��$��«�C�! �,ن�א���!�����
�Y��������N�! ��h�1����7א� א�C7د��1وא�����$¼���i7)�א�`/ �����C،�א������T،�אNP���?aP(وא���

�N���/;א������������1א������`eא�)��،�N������tوא�!��8 �����1ذ���+��.............)�!����� א�%�،�א��
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�F��&!..*א���������/MZ����� ����*���G�Nא�ز�����+��&���א���"��j����� ��1��`����c_�א�������xوא��� و$�
���,� !��Nو����������������..�א���ن�����/�e(�|א:���� �א���@���א����������F�M��'��_�a�P���V.....����/!א�..

�Nوز�����x�a�|وא���/���C�! ,����.א��1����7א;��/��Nو

 وبرغم ما تقدم مجيعه فقد ظل باقي الشركاء 

 حريصون علي صلة القرابة وصلة الدم والرحم 

��� �������....��د��מ�א���
د���������و�����
د������\!ون��
מ������  :�Dق�� ن��
 E�Iמ�א ��


ن��� ���6دא���א�� د���������������������� 6�� ��

�3א�� E�
و� מ��..�א���و����ط�ق�א�ود� ����و- ول��(��� ��א���

وذ� %��� ?���)�..�6ذא�و� د�(��(?�א�و#�3وא��E-���� �د�وא����� ��و�� د�מ�� 
�# د�� ��iذ�� ?����������������


�3وא<&����و-���א��(מ�#Dא��������

��ن��
���א����-�).�

 إال أن املدعي مل يستجيب ملا تقدم 

 فهو األمر الذي مت عقد اجتماع فيما بني مجيع الشركاء 
 اتفقـوا جميعـا مـن خاللهـا -/-/- مؤرخـة وعقدوا مـع المـدعي مشـارطة تحكـيم

محتكمـين إلـي .. علي عدم اللجوء للمحاكم تماما فيما ينشأ بينهم من خالفـات 

ـقــانون التحـكــيم وـشــروطه وبـنــوده ، ـبــل واتفـقــوا عـلــي الـســيد األـســتاذ المحـكــم 

وفوضـــــــوه بإنهـــــــاء الخالفـــــــات ومباشـــــــرة المأموريـــــــة الـــــــواردة بمشـــــــارطة 

 إلي أخر ذلك من تفصيل هذه المشارطة ...... ...................التحكيم 

 ورغم مجلة ما تقدم 

�� د�����ط ��מ�& �ل�� ن�د� 
و$�א�(�א& �����������������������و� �:מ��..�B�I6ن�א�� ��
��# د��و�H وא�

و� ذא���f د�& و��א��� ���������..��א��
��ن��ل�� ����د� و$�(�א& ���� ��( د���������������..�א��
����9א�د�و$��


ج��6�)��I���O&��
���!
�ذא�א��מ��ن�א�د�
و$�א���د���و6&
���א&��دאמ�(ق�א�������..��D !�

�  ذ��א�  د�
و$�وא�E-  ل���:  
��  ن�������  (�
ص�  -��Iط?��(�  �מ��&  ���א�
  ���%
  ���  ن�Bن�

א��(
�מ�و�د�� ?�� ��א��- 
ص�א��(� �מ�،�وE �ض�א��- 
ص�א��( 
�מ� ?�� cن�� ذא�א�� زאع������������������������


د��-�#Iמ�א�
�Eض�-(�?����V���א��-
ص�א��(.�

 وحيث كان ما تقدم

�����F�z¦�و������nא��¬�a�C7م�)ن�א���.�א� א�(���U��S�Q�����[v�*&��u�¦����1א�
��������������������Cوא������������Cص�א�������?�Dم�א����ل��h`�7و�Mم�א������� ��Z��/&�pن����)و�א����
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����������f������Q،�وא� ?D�^xא�����..���������������L�F����M��i �,���c"א����Sא���*�&��F�&!�+وذ��
�:د������א����*�

��א�د�   
ع

 تداءا در اإلشارة ابجت
الحكــم الســابق صــدوره فــي هــذه الــدعوى مــن عدالــة محكمــة مســتعجل الغردقــة إلــي أن  

ـقـد ـحـاز حجيـتـه فيـمـا انتـهـي إلـيـه ـمـن ـعـدم ـتـوافر ـشـرط االـسـتعجال ـفـي اـلـدعوى ) اـلـدائرة األوـلـي(

بعــدم (الراهنــة، وهــو مــا ينحســر عنهــا اختصــاص القضــاء المســتعجل وهــو مــا يجعلهــا جــديرة 

) الـذي أعـاد الـدعوى للهيئـة المـوقرة(و ما لم ينل منه الحكـم االسـتئنافي وه) االختصاص النوعي

المشار إليه في كل ) حكم أول درجة(إذا لم يورد ثمة ادعاء لتوافر شرط االستعجال بل أنه ساير 

وـلـيس عــدم االختصــاص " رـفـض اـلـدعوى " عــدا منطــوق حكـمـه فـقـد رأي أن يـكـون .. ـمـا أورده 

 الدرجة األولي حجية في مسألة أساسية وهي الجزم بانتفـاء شـرط وهو ما يكسب حكم.. النوعي 

 . االستعجال 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١فقد نصت املادة 
األحـكـام الـتـي ـحـازت ـقـوة األـمـر المقضــي تـكـون حـجـه فيـمـا فصــلت فـيـه ـمـن الحـقـوق ، وال  

جيـة إال فـي نـزاع قـام ولكـن ال تكـون لتلـك األحكـام هـذه الحيجوز قبول دليل ينقض هـذه الحجيـة ، 
 .دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا بين الخصوم أنفسهم 

  وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشـيء المقضـي بـه  

لخصوم والموضوع والسبب في الدعوتين وحتى يقال بوحدة المسألة في الـدعويين يجـب ، اتحاد ا

أن تكون هذه المسألة أساسية ال تتغير وأن يكـون الطرفـان قـد تناقشـا فيهـا فـي الـدعوى األخـرى 

 .واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا 

 )٢١/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٨٠ لسنة ١١٦٣٣الطعن رقم (
 كما قضي بأن 

 الحكم الذي قضي وفصل في مسألة أساسية مشتركه  
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ونهائيــة ال تتغيــر ، وتنــاقش فيهــا الطرفــان فــي تلــك الــدعوى ، 

 .يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة مرة أخري 
 )١٩/٣/٢٠١٦ ق جلسة ٨٤ لسنة ٨٠رقم طعن لا(

 وكذلك قضت بأن 
 اـلـدعوى مـن شـروط األخـذ بقريـنـة قـوة األمـر المقضـي ، وـحـده الموضـوع بـين

التي سبق الفصل فيها والـدعوى المطروحـة ، بحيـث تكـون المسـألة المقضـي 

فيـهـا نهائـيـا مســألة أساســية ال تتغـيـر ، ويـكـون الطرـفـان ـقـد تناقشــا فيـهـا ـفـي 

ـدعوى األولــي ، واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بــالحكم األول ، اســتقرار جامعــا  اـل

 .مانعا ، وتكون هي بذاتها األساس ، فيما يدعيه بعد 

 )٧/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ١١٦١٠الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

 �����Uא� א�.�����������a�YMאو��j)����م���א�����אy`�����..�و!���ن�א��8����u)ن�ذא�Nא�����
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 وبالفعل وقر يف يقني عدالة احملكمة

 مبا متلكه من سلطة تقديرية 
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  وهي..وهذه هي نقطة االختالف فيما بني حكمي أول وثاني درجة 

��������`±�*�&��%pذא�!�ن�G�������*���aא�و��*�)ن����Z$א����"�����������/�Q�?�Dم�א����
�.��� �א����"��������Cא������/�&��%pم�)�/��!�ن�(�،"���.���א���� ���..�"������i7��Dא�א"�U��1(و��
�� ����/Zو�(����`yא���&!�����L� و������� 6���P)�Z$ول�و�6�*�د(.�(�

  حيث أنه وبال شك قد اتفق احلكمان علي مسألة أساسية

  وهي عدم توافر شرط االستعجالال ريب فيها 

 يف النزاع ابتداءا مبا جيعلها معيبة 

������������`eא�E�M�(و�N��7ل���وD�1����&Z�¦�a(א�"Uو)����Z$ول�و��6�*�د(..�(��W��V
������� �אaم������Z$ول�د(�_`V�n'�"ل��x���Pط�א h�"א����������"�/����Z$�6�*�د�_`V��w���_6�،

���������Cد��Pو�א(�F���^�و�א��(�F�R����%U"د���א�� �و���Z�������!������.."�h ط�א�x����Pل��"��
�C�R��א�*Uو������(���t���L�����/��7?����&?����`eא�E�M�(ل"�)ن��x���Pط�א h.�"�

 وفيما تقدم قضي بأن 
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 )١٥/١/٢٠٠٢ق جلسة  ٦٣ لسنة ٤٧٨٥الطعن رقم  (

 )٨/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٣٥الطعن رقم (
 وقضي كذلك بأن 

متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما ال يدع مجاال للغموض 

في حقيقة ما انتهي إليه ومقصود قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير 

 .أساس 

 )١١/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢٤٥٧رقم الطعن (
 وحيث ثبت يقينا الفصل يف مسألة أساسية يف النزاع.. ا هذ

 حيوز حجيته املانعةحيث أنه مبا ال جيوز معاوده مناقشة هذا األمر 

 �������Z$ول�د(�_��`V�C���\�z�����א���� ��)����4א���"! ��������Pא�����`yא�_��`Vن�و�`��
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 قضاء وما إذا كان انتفاء شرط االستعجال يستوجب ال

 برفض الدعوى أم بعدم االختصاص النوعي
فإـنـه ال رـيـب وال ـجـدال ـفـي ـعـدم ـتـوافر ـشـرط االـسـتعجال .. ولـكـن ـفـي الـحـالتين 

وتلــك هــي المســـألة األوليــة واألساســية التــي فصــل فيهــا فصــال قاطعــا الحكــم 

بمـا ال يجـوز مخالفتـه ... بما يجعلـه حـائزا لحجيتـه فـي هـذا الشـأن .. السابق 

وهذه الحجية من النظام العـام بحيـث .. نقاش هذا  األمر مرة أخري أو معاودة 

تستطيع المحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها عمال بصريح الفقرة األخيرة مـن 

  إثبات ١٠١المادة 

 ومن ناحية أخري .. هذا 

رض غعلي الفرض اجلديل أن إعادة األوراق إيل عدالة اهليئة املوقرة بو

صل فيها من جديـد فاملـدعي علـيهم يتمسـكون نظرها برمتها والف

 تيةبدفوعهم وأوجه دفاعهم اآل

 حتكيم فيما بني طـريف التـداعي مبـا هالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود مشارط: أوال 

يسلب االختصاص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها من احملاكم وانعقـاده جلهـة 

والتـي مت ..  بـني الطـرفني  املربمـة-/-=/ة رخـ املؤهالتحكيم الـواردة باملشـارط

 .االتفاق علي جتديدها ومد فرتتها مما يؤكد اإلصرار عليها 

  من قانون التحكيم املذكور علي أن ١٠صت املادة فقد ن.. بداية 
اتفــاق التحكــيم هــو اتفــاق الطــرفين علــي االلتجــاء إلــي التحكــيم  -١

ـي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ  لتســوية كــل أو بعــض المنازعــات الـت

  بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية بينهما

سابقا علي قيـام النـزاع سـواء قـام اتفاق التحكيم ويجوز أن يكون  -٢

مســــتقال بذاتــــه أو ورد فــــي عقــــد معــــين بشــــأن كــــل أو بعــــض 

 ................ المنازعات 
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 ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضـمن -٣

رط تحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبـار هـذا الشـرط جـزءا ش

 .من العقد 

  من ذات القانون علي أن ١٣كما نصت املادة 

١− ����������������_��`qق���Raא�F�t�,����Z)ن�p���_�`q%��&*�אy`���א�|�� ��G�n�/���(אع��
��.ل�א���Mم�������א�I�c(�F&%�)و�د���ع�������������G�^M��+�"��F�&��*א����n��Gذא�د

�.�.�Lא���
٢− ������������NאCא �ZG�L�C��Mدون�א�����ل�$��nא���.�א�,�$��G��L��/א���R ��א����«�Pو

�_�`Sא���_`V�$א�QGو�(��/�� .א��S`�_�)و�א���P א$�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
مـن القـانون رقـم  ١٣من المادة أن النص في الفقرة األولي المقرر في قضاء هذه المحكمة �

قـد يـدل علـي أن المشـرع فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة ، قـانون التحكـيم  بإصـدار ١٩٩٤ لسنة ٢٧
ويوـجـد بـشـأنه فـي ـنـزاع رفـع إليـهـا بأـنـه إذا دـفـع الـمـدعي علـيـه أـمـام المحكـمـة أبـان بصــريح العبـارة 

بانعقاد االختصاص لجهة التحكيم يجب علـي المحكمـة أن تجيبـه إلـي دفعـه اتفاق علي التحكيم ، 

شـريطة أن يكـون قـد أبـدي هـذا الـدفع قبـل إبدائـه ألي طلـب أو دفـاع فـي  قبول الدعوى وتحكم بعدم
 .الدعوى 

 )٢٠/٤/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٩٥٦٥الطعن (
 وكذا قضي بأن 
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 )٢٥/٥/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٥٤٦الطعن رقم (
 وأيضا قضي بأن 

 ، ٢٢ ، ١٧ ، ١٥ ، ٢١ ، ١٠ ، ٧ ، ٣ ، ٢ ، ١لمــا ـكــان الـبــين مــن اـســتقراء الـمــواد  

ــة ١٩٩٤ لســـنة ٢٧ ـمــن الـقــانون رـقــم ٣٠ ، ٢٨ ، ٢٥  ـفــي شـــأن التحـكــيم ـفــي الـمــواد المدنـي

 لفـض الخصـومات اتفـاق تحكـيم أنه يكفـي لقيـام – المنطبق علي الواقع في الدعوى –والتجارية 
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 وأن يكـون مكتوبـا مبينـا بـه –منتجا ألثاره في منع المحاكم من نظرها متي تمسك به أحد طرفيه 

بـعـض المنازـعـات الـتـي نـشـأت أو مـكـان انعـقـاد التحـكـيم بمصــر أو بالـخـارج بـغـرض تـسـوية ـكـل أو 

يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضـاعه ألحكـام القـانون حتـى تتكفـل مـواد قـانون التحكـيم بتكملـة 

إرادة طرفي اتفاق التحكيم في بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشـروط الواجـب 

ـات واجــراءات  ـارهم وطــرق تســليم اإلعالـن ـم ٕتوافرهــا فــيهم ووســيلة اختـي ـه ، ـث التحكــيم المناســبة ـل

تحديـد المسـائل مـحـل النـزاع الـتـي لـم ـتـرد بـه ونشـأت ـمـن بعـد ، وذـلـك فـي البـيـان المكتـوب اـلـذي 

ـي هيئــة التحكــيم والمــدعي عليــه موضــحا بــه طلباتــه ومــا لألخيــر مــن  ـب التحكــيم إـل يرســله طاـل

ت عارضـة متصـلة األحقية في أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعـه ردا علـي هـذا البيـان أيـة طلبـا

 .بذات النزاع 

 )٩/٤/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٥ لسنة ٥٧٤الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

، وعـلـي األـخـص أنفـة اـلـذكر علـي واقـعـات وأوراق الـدعوى الراهـنـة وبتطبيـق جمـلـة المـفـاهيم  

مبرمـة علـي وجـود مشـارطه تحكـيم  يتضـح أنهـا طويـت ..المستندات المقدمة من المدعي علـيهم 
علـي رضـاء الطـرفين علـي تـم االتفـاق مـن خاللهـا  .. -/-/-منـذ تـاريخ لتـداعي فيما بين طرفـي ا

ـمـــع منـحـــه الـحـــق  ـفـــي االـســـتعانة .. محكـمـــا ـفـــردا ) المـحـــامي(...../ تعيـــين الـســـيد األـســـتاذ 

إلــي نتــائج حاســمة للنــزاع بــين نتهــاء لالالتــي يــري االســتعانة بهــا بالمستشــارين وبيــوت الخبــرة 
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�מ��و  ��  ذ��א�  د�و$�Bو�\����  (


�ط?����  ���

ص��6  ����H  ��א��(�  �מ�و�  ق�א��  �وط�وא��وא�  د�א���E  ق����:    -��Iو��  �,�א

����
�
ق������د������א��(� �מ��� 
���f د�6- �א�����������������..�א��(�מ�دون�&وאE�Iد��מ�א#�?�Bو�
��&I


ص����(��מ�-��Iد�א
�.����Vא<ط�א�������دמ�א���و�����(
�מ�وא���
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 وحيث أن املدعي عليهم .. هذا 

��.����א�/_��I�c&��%�)و�د����ع�)�L� ��Dא�����G�^��M��n�ن��/��"א�א����`�������..���Uو
������������*���aن�(�� �و������?� �¦�����א���د�������..�א�� �א�"��F��������c&*���א���אy`���א�

١٣������$ن�א��S`�_�א�"!����1���..������.ل�א�����Mم�����د��h ط��`q���G�n���_(אم����������..��Z�
��/��א�? و���Nو)�E��aא���y��$א.�

الدفع بعدم اختصاص عدالة احملكمة نوعيا ووالئيـا بنظـر الـدعوى الراهنـة ، : ثانيا 

 ٢٠٠٨ لسـنة ١٢٠وانعقاد االختصاص للمحـاكم االقتصـادية املنشـأة بالقـانون 

حيث أن الشركة حمل التـداعي ختضـع لقـانون االسـتثمار وقـانون الشـركات 

عقد االختصاص يف أي منازعة بشأنها إيل احملاكم االقتصادية املساهمة وهو ما ي

 ) .وذلك كله بفرض صحة اللجوء للمحاكم ومع التمسك بالدفع األول (

  علي أن – ابتداءا – من قانون املرافعات ١٠٩فقد نصت املادة 
اـلـدفع بعــدم اختصــاص المحكمــة النتفــاء واليتهــا أو بســبب ـنـوع اـلـدعوى أو قيمتهــا 

 ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانـت عليهـا لمحكمة من تلقاء ننفسهاحكم به ات
 .الدعوى 

 تواترت أحكام النقض علي أن  .. ويف ذلك
 وتعتبر قائمه في الخصومة ومطروحـة دائمـا تتعلق بالنظام العاممسألة االختصاص الوالئي  

ي االختصــاص علــي المحكمــة إذ الحكــم فــي موضــوع الــدعوى يشــتمل حتمــا علــي قضــاء ضــمني فــ
ـي القضــاء فــي والطعــن علــي الحكــم فــي الموضــوع يتضــمن بالضــرورة  ـزوم الطعــن عـل وبطريــق الـل

مـسـألة االختصــاص ـسـواء أثارـهـا الخصــم أو ـلـم يثيرـهـا وـسـواء أـبـدتها النياـبـة العاـمـة أو ـلـم تـبـدها 

  .فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدي لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام
 )٢٤/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٠٥٠لطعن رقم ا(

 ملا كان ذلك

 بشـأن ٢٠٠٨ لسـنة ١٢٠وكانت املادة الثانية من مـواد اإلصـدار للقـانون رقـم 

 تنص علي أن .. إنشاء احملاكم االقتصادية 
 بمقتضــي  أصــبحتمــا يوجــد لــديها مــن منازعــات ودعــاوىمــن تلقــاء نفســها تحيــل المحــاكم 
 وذلـك بالحالـة الـتـي تكـون عليهـا وـبـدون ن اختصــاص المحـاكم االقتصــاديةـمـأحكـام القـانون المرافـق 
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رسوم ، وفي حالة غياب الخصـوم يقـوم قلـم الكتـاب بإعالنـه بـأمر اإلحالـة مـع تكليفـه بالحضـور فـي 
 .الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى 

  من قانون احملاكم االقتصادية علي أن ٦كما نصت املادة 
مجلـس الدولـة ، تخـتص الـدوائر االبتدائيـة  والدعاوى التـي يخـتص بهـا ا المنازعاتفيما عد 

 ، الـتـي ال تجــاوز قيمتهــا خمســة بالمحــاكم االقتصــادية ، دون غيرـهـا ، بنظــر المنازعــات واـلـدعاوى
 :والتي تنشأ عن تطبيق القوانين ماليين جنيه ، 

 .رها ة في مجال تلقي األموال الستثما.....قانون الشركات الع .١

 .قانون سوق رأس المال  .٢

 .قانون ضمانات وحوافز االستثمار  .٣

 .قانون التأجير التمويلي  .٤

قانون حماية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة  .٥
 .الدولية 

قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك واإلفالس  .٦
 .ح الواقي منه والصل

 .قانون التمويل العقاري  .٧

 .قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  .٨

 .قانون تنظيم االتصاالت  .٩

 .ٕقانون تنظيم التوقيع االلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعية وتكنولوجيا المعلومات  .١٠

 .قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  .١١

توصية باألسهم والشركات ذات المسئولية قانون شركات المساهمة وشركات ال .١٢

 .المحدودة

 .قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  . ١٣

وتـخـتص اـلـدوائر االســتئنافية ـفـي المـحـاكم االقتصــادية ، دون غيرـهـا ، ـبـالنظر ابـتـداء ـفـي  

كافة المناعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السـابقة إذا جـاوزت قيمتهـا خمسـة ماليـين 

 .جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة 
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 ملا كان ذلك 
المــار ذكرهــا ـفـي المــادة ينطـبـق عليـهـا أـحـد الـقـوانين أن أي دعــوى وـكـان الثاـبـت مـمـا تـقـدم  
للدوائر االبتدائية فـي المحـاكم االقتصـادية دون بنظرها والفصل فيها ينعقد االختصاص .. السابقة 

الـتـداعي ـهـي ـمـن شــركات األـمـوال  محــل  الشــركةوـكـان الثاـبـت أن.. وحـيـث كــان ذـلـك .. ســواهم 

وهـو األمـر الـذي يجـعـل .. الشـركات المسـاهمة وكـذا إلـي قـانون هيئـة االسـتثمار الخاضـعة لقـانون 
 .أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذه الشركة من اختصاص المحاكم االقتصادية 

 فرض بعدم وجود مشارطه حتكيم الذلك علي و

 �������$��,��ª���Uن�(�u���nא�ول���������������)���و)ن�א��8��������R&��(��������*�&��_��`q�FI�..ن��z��
ن�j����א��S`�_�)���א�DP?��ص�א������*�����������`��c ?eص�א�?�DPא)������C�x&א���S�Qض� �R�

C���&��(��/����ن��&��S!_�א��P?�د���M'a�����V`�م��?ص�א����ن�א����م�`��F�z�.�

 وهو ما يؤكد 
�  دמ�א��-  
ص�א��(  
�מ�א��
د�  ���)  ��א�  ����V�د��א�  د
د�و$�وא�E-  ل���:  
�،�وא���  

�
�
د���دون�\��-�#Iמ�א�

ص����(-��Iא.�

 صفه ، ذلك أن الشركاء الفعلني .....عدم قبول الدعوى لرفعها علي غري ذي ك: ثالثا 

يف .. بسـوء نيـة .. هم ميف الشركة حمل التداعي أربعة أضعاف من مت اختصا

صـمني ، فضـال عـن عـدم الدعوى الراهنة مما يؤكـد عـدم اكتمـال صـفة املخت

 .اختصام املمثل القانوني للشركة حمل التداعي وهذا كله يؤكد صحة الدفع 

  من قانون املرافعات علي أن ١١٥حيث نصت املادة 
.. الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبـداؤه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى 

المـدعي عليـه ٕواذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى يعيب فـي صـفه 

قائم علي أساس ، وأجلت الدعوى إلعالن ذي الصفة ، ويجـوز للمحكمـة فـي 

هذه الحالة الحكم علي المدعي بغرامـة ال تقـل عـن خمسـين جنيـه وال يتجـاوز 

 ......................مائتي جنيه 

 ويف هذا الصدد استقرت أحكام النقض بأن 

���C�����F±`����א����������������–א�� $�� �c �Z����*&ل�وא��|����������–����و��Mم�א�������n��)ن�א���
���א��u���!�����V����(�L�TÂ&�/����������������������١١٥�?&��u��Fא���د������G�Nز��Z(و�N����ن�א� א�����1���
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����������.א� �א�,� وط�א�7ز���������ع�א����aم�����א����nא�"�G�*� ��c*�א�'��1Uو�،�.א���
��������������������c"א���Y�eא�N�1���7ذא���������V�T$��M������/��$�L�Yeوא��S&?وא���R?א��*Uو��n�� a

����������������C�����Pو�(���/���'�T � �a�E7!����אم�א�L�Yeא���.�)و����YM���FIא�?&¦��.א���
�������^`��,��Y��&א����n��������¨&���¸�P������+ذ����א������א���yد���Lא������ن�� ��/����و���

�c D(��/Z�1��F�&א����زع���Yeא�^Qt���nא��?^������Pو��/Z�1��NאCא Zgא.�
 )٢٨/٤/٢٠١٤ جلسة  ق٧٤ لسنة ٧٥٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـة مــا تـقـدم   حــال إيضــاح .. الماثـلـة بمســتهل المــذكرة عـلـي مــا ســبق وأوردنــاه وبتطبـيـق جمـل

بفــرض صــحة اللجــوء (والشــركاء الفعليــين الواجــب اختصــامهم للنــزاع الماثــل األطــراف الحقيقيــين 
 -:حيث قررنا سلفا بأن ) .. للقضاء أصال مع وجود شرط التحكيم 

 قـد نشـأت – كغيرها  من الشركات المملوكة لطرفـي التـداعي –لشركة محل التداعي هذه ا 

 :فيما بين األشقاء الخمسة وهم 

م� .١V א��$�٪�.٣٥وذ�+�������U$����M...../�א�����א��!�
٣٥���������U$�����M.....�/�א������ .٢�٪������()�����! �hא����������.....���/��

�+&w٪�٣٠����א���F�Z٥....�/�وزو.(٪ 

م�א����� .٣V א��/.....��U$����M����١٠.�٪ 

١٠�����U$����M...../�א����� .٤.�٪ 

١٠�����U$����M.....�/�א����� .٥.�٪�

�Eوא�א�ذ���وو�9?��ن��و����6 ������������..�و�ن�9מ����&���
��د��
ن�א<����&�و���א��-
מ��

����:מ�وא�ذ�ن�;���6�3:מ�(-ص��و��9:מ����%I�3.....�(����و
�و���Ifא�و���9�מ�..��א����

 ل السيد أبو اخلري...../ ورثة املرحوم 

�)زوFZ(���/��א�����−�
�)א�1(���/��א�����−�
�)א�1(��/���א�����−�
�)א��F(���/��א������−�
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�)א��F(��/���א������−�
  )א��F(��/��א������−����

 :وهم  ......../ ملرحوم كما أن ورثة الشريك الثالث ا

�)زوFZ(���/���א������−�
�1(������������/��א�����−�((�
�1(���/��א�����−�((�
��F(����/��א������−�((�
��F(����/��א������−�((�
��F(����/�א������−�((�
�)��/aوא������Q���[Dوא��/.....�(�

 ورغم ذلك 
������V  �  cن�א�9
  B�3ن�א��  د���#  د�א��-  מ���  ط���  ��د�  وא��א��א��  ��א��  ����ن�א��א

و���9א������ن��������ن�א<ول�وא�9
���8(� ��������9מ�א��-מ��ض�א����
���ن�א������..�وא��
�س��

����

#��א�و�9 ������������..�א��?����:�  �
 �
� ل���
و� و�� 
���f د�� دמ�א��� 
ل�- ��Eא�� د����������..�9 מ���


%�;��ون��:מ�(�وق�����א�������
ن��&�و���א��-
�:מ����������و� و�� 
���f د����..����:מ�وBن�

�دמ�#ول�א�د�و$�����:
�����\���ذ'�%�V�א�د��)-.....��E-�.�

  أخري ناحية ومن هذا 

  فعلي الرغم من إقامة الدعوى الراهنة بطلب فرض احلراسة

  علي الشركة حمل التداعي إال أنه مل يتم اختصامها أو من ميثلها قانونا

  علي أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ٧٧فقد نصت املادة 
ال يـقـل عــن  ـمـن األعضــاء مجـلـس إدارة يتـكـون ـمـن عــدد) المســاهمة(يـتـولى إدارة الشــركة �
وفقـــا للطريقـــة المبينـــة بنظـــام الشـــركة العموميـــة لمـــدة ثـــالث ســـنوات ، تختـــارهم الجمعيـــة ثالثـــة 

 ............... واستثناءا من ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٨٥كما نصت املادة 
يـعـين مجـلـس اإلدارة ـمـن ـبـين أعضــائه رئيســا ، كـمـا يـجـوز ـلـه أن يـعـين نائـيـا 

 محل الرئيس حال غيابة ، ويجوز للمجلس أن يعهد إلي الـرئيس للرئيس يحل
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بأعمال العضو المنتدب ، ويمثل رئيس المجلـس الشـركة أمـام القضـاء ويحـدد 

نظام الشركة ولوائحها الداخلية االختصاصات األخرى المقررة لرئيس المجلـس 

 واألعضاء والموظفين 

 ملا كان ذلك

ص��������و�
ن�א�9
B�3ن���������(ل�א��دא������� �Bא��&������ ن�����
��Iא���-���א���

��
  :����

�Bن��:  
����  س�6دא�����  و�H  ��Cو�:
�،�و�:  
��H  �س����  س�6دא����������..�א��  ��  ��

)?�E-�(��

מ�א��!�B�
���و�H&��Cو���:
�و���9:

 إال أن املدعي قد جتاهل ذلك متاما 

��������/&8w�1م�א�, !��±^�א���א�*�)و���?�Dدون�א���Uא� א�Tא�����و)��م�د������..���Uو
��RQ�cذ�[v�*&���/�� ��.ل�א���Mم������!���c"א�� �א�.�

أساس طلب رفض الدعوى النتفاء شرط اخلطر واالستعجال املربر لنظر الـدعوى : رابعا 

  .أمام القضاء املستعجل 

  من قانون املرافعات علي أن ٤٥فقد نصت املادة .. بداية 

���א���� Pא���`yא� ���L�Eم�����������nو���،���������R?��_`S����/a����1��*f���
�u�א�Nא���.א���س����L�Yeא����^�א����x&��א�|�¸,���&�/����1

  من ذات القانون علي أن ١٠٩كما نصت املادة 
عــدم اختصــاص المحكمــة النتفــاء واليتهــا أو بســبب نــوع الــدعوى أو الــدفع ب

فع به في أية حالة كانت عليهـا قيمتها تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الد

 .الدعوى

 ك لملا كان ذ

���������������ª���Uن�אل�אe א����)ن��`�V(�n�b�L�%Z��/��)ن�א�, ع�א���u�و!�ن�א��8
�����������Fא�����ن���������Uل�و�xא����"�����^�Zא���� ':���)و�א�����^�א�����x&��א��|�¸,�����������"�

��u���א�Nא�����1������/�&��..^��Zد��?���:�وא:'�� �א������/��c$���� ��'D���U�،ن�t��,א��cذ��S&
����������������V�^!�i��4&*�� و����^Z��� 'D�ª��Uذא�!�ن�G���� ���a..�و����و��1א�� א��1א��!�

�^��&*�אM�����e^�)ن����ª Sذو�א�,tن��I�uو��*�wن�(�^Zא:' �א����C�R��א�*&�
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�.وa'&%�אe א���
 ) وما بعدها٧٩١السنهوري ص /  د٧/١الوسيط (

 كما أشار فقيه أخر إيل أن 

ل����������������وز ��� &Iط�א� ��� �����
�دמ�א��-
ص�א��!
��א��&���ل��و���V�מ�א�د-����

������������������

�א�د�و$�،��� :����3�
����
)�'B����،ل�א�(ق�وא��و!وع�-OBو���������ط��دמ�א��&
س�

�(ق����
!��א��&���ل�Bن���!�� ذ�%�� ن���� 
���E& ?�،�و� �س����- وמ�Bن����E وא��� ����������������

�?-
�.א��-

 )٧في قضاء األمور المستعجلة ط .. تب  علي را...../ المستشار (
 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض بأن 

���%��&'���&xא�������$א���� $��C������Lא�������)���G�Fذא�$�����uא�����.������f*�א����
�������F*�א����س���Qt^�א�Y�e)و�)ن�א�x����Pل���������������^?Rن�א�(�F���Maو�|�و�Cא ZGא��ذ�

� ����FQ�?�Dم�א����*���،� ����[v�.�.א���.�،�و�/"א�א������a�C/*�א���
 )١٨٤٠ ص ٢ ق ج ٢٨ مدني السنة ٢١/١٢/١٩٧٧نقض (

 كما قضي بأن
 من قانون المرافعات بالحكم ٤٥األمور المستعجلة يختص وفقا للمادة قاضي 

بصفه مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي 

اختصاصه أن يكون المطلوب األمر فأساس ، يخشى عليها من فوات الوقت 

باتخاذ قرار عاجل ، وأال يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن 

فإذا تبين أن اإلجراء المطلوب ليس يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي ، 

 ، أو يمس بأصل الحق ، حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ، ويعتبر عاجال

 بحيث ال يبقي منه ما يصح إحالته مطروح عليهمنهيا للنزاع الحكمة هذا 

 . لمحكمة الموضوع 

 )٢٠/٦/١٩٧٩ ق جلسة ٤٤ لسنة ٧٨٠عن رقم الط(
 ويف ذات طعن النقض املار ذكره حاال 

 قالت حمكمة النقض صراحة بأن 

 الحكم بعدم اختصاص قاضي األمور المستعجلة بنظر  
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 لـه إحالتهـا النزاع هو في حقيقته حكم برفض الدعوى فـال يجـوز

 .إلي محكمة الموضوع 
 ملا كان ذلك

وعـلـي أوراقـهـا الراهـنـة عـلـي صــحيح واقـعـات اـلـدعوى أنـفـة اـلـذكر وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم �

أن المـدعي كـان يـدير الشـركة يتضـح وبجـالء تـام .. المقدمـة مـن المـدعي علـيهم فيهـا والمستندات 
واسـتمر فـي إدارتهـا  ....عـام منـذ .. داعي المملوكة لطرفي التمع باقي الشركات .. محل التداعي 

بمحاسبة باقي الشـركاء عـن ثمـة أربـاح لم يقم خاللها .. أي لمدة احد عشر عاما  ....حتى عام 

 .أو خسائر أو إيرادات أو عوائد 

 وهو ما اضطر معه باقي الشركاء إيل عزله وتويل اإلدارة حمله 

 ���������U[vא�, !��و�T"Uذ����Gא����1אP�/���$�����..���1א�, !��Nא�U��������. �D_�)ن����'��
���������U�/��Y����*�G����)Z��*�א����*�Gدא$a/���������א���م�و��Gدa/��و��a�^�M��..������������N��R��P�6_�א

�Fa$دאG�����.ذ�+���±����Mא���*���1

 وحيث أن املدعي عليهم يديرون الشركة 

 ....حمل التداعي منذ عام 

 وفقا ملنظومة إدارية وحماسبية مميزة 
����& �3� �������������������������و(� &
 Oن�א��(�

�<� ?���� מ����� ��
��Cא^ن�و� מ��( �%�א�� د���& 

��?)�
Oن�����9ط ��وא& ���
ل��د�� ?����������������..�-�
�
�:9מ�����Oא^ن��د�&���&�وא���3د���

�����.�(و�#6
���د�وא��א��א

 وهو األمر الذي خيالف احلقيقة 

�����"���F�(�W�V�����! ,א���دא$G�_/�&��*ن�א��7م�א����v�L....��*�&��i�¼���و��
�/��א�7Mد����N ��|א��iא�� و��V(�..�����������$/�¬��V��א������/��G�u��À�|א������א���������eوא

�+�����و����nذ���+��������..�.....�?�� �א�� ������وא����x(�وא�,��&^�א�����م�א���"��U�E���h�c"א�א��'���ع�
��7س�$�v_�א����7/_���������������������gوא�$���/�Pن�א�,� !�����1א���!�*�&�����Re/_�א�א��'�ع�א���*��&

�Gن�������د�א�,� !������Vא����L����$�v��U��..����������������uא������Qد� ���א��� �א��"���c!���)ن��Uو
�_/�&��*���&�� U�����Ãز�و�ÃG�U�1Uل�..�א� א�x���P�1א:' �وא!$�*R������Uو�
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�.א�(�م��/�������Z�1�%�א���*�

 واألكثر من ذلك 

ـفــإن الثاـبــت ـمــن ـظــاهر المســـتندات المقدـمــة ـمــن الـمــدعي  

   حـتـى ....لـمـدعي ـقـد اســتلم مـبـالغ ـخـالل الفـتـرة ـمـن عـلـيهم أن ا
) سبعة وأربعون مليون جنيـه( مليون جنيه ٤٧ تجاوزت -/-/-

 .فأين إذن الخطر واالستعجال المزعومين؟؟
 أضف إيل ذلك 


<و�אق��B?����\!ون��
מ����������3
�#د��מ��(������
�ط?��(��מ� �ن���� B....����������Vن�א�9

���

ل�ود� 
���و& ���������������3Dو#د��!���3�ذ��א������..�א���� ��B�� �

ق��� ����א�� ���E�Iط?�א�


�.�(��Cא^ن�....א����
�3א����و����ط����א��دא�����ذ��
מ�

 )بعد االتفاق علي مد فرتة التحكيم(وهو األمر اجلاري العمل عليه 
الـسـيما وأن الشـركة مـحـل الـتـداعي تعـمـل ..بمـا ينـفـي وـجـود اسـتعجال أو خـطـر 

ية منتظمــة وتحــت رقابــة الجمعيــة العموميــة ، وفــق منظومــة إداريــة ومحاســب

ممـا .. ومراقب الحسابات ، ويتم تحرير ميزانيات واضحة وقوائم مالية منتظمـة 

 ) .إذا كان له حق في األصل(ال يخشى معه علي حق أي من الشركاء 

 ومن ثم 

��������������T"�U� �����^xא������Cص�א�����?�Dא�*Rل�����x���Pط�א:' �وא h�C�R�����F�z�
��/�����א�����^��?Rو�א�(�.�����م�א�DP?���ص�א�����*�א��/��*��������..���Cא�������F����������������

��?@&�.�

  ذلك يف يقدح الو 


����#מ�����H�&Iل�א��7د# ���������.... �& ��� .... -دو��א�(�מ�א��� &����O� &���..���
 7�c

�������������� ���) �����������..�א�(�מ�א�& 
ق�- دو���� ��ذא�3א� د�و$�א��א�
� دמ�א��- 
ص�א��(�� ���و�� 

�
ل�א�د�و$�����&Iط�א�����دמ��وא���
.�
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 )وكما أشرنا سلفا(حيث أن الثابت 
أن الحكم االستئنافي لم ينال من قريب أو بعيد ممـا اسـتقر فـي وجـدان محكمـة 

ـة ســابقة(أول درجــة  ـوافر شــرط االســتعجال ) بهيـئ ـل أن الحكــم .. مــن عــدم ـت ـب

الـذي ) لمبـرروا(وغاية األمر .. االستئنافي ساير حكم أول درجة في هذا األمر 

  .تساندت عليه المحكمة االستئنافية في إلغاء الحكم السابق 

 أنها تري أنه كان جيب علي حمكمة أول درجة 

 )مع ثبوت عدم توافر شرط االستعجال(

 أن تقضي برفض الدعوى ، وليس بعدم االختصاص 

 ��������������Nذא�*��G�*�/��aن�(�� ��א�� �א�"p�c(م���c����n�����P�F�tאj�����א��Uو����x����
���א����.����"אe`_�א�����G�n��،�Y אد�א��'ق������� �����م�א�DP?��ص���������"��Cذ��+�)ن�א�����
�����.���א��� ��Cوא�����،�*������Uאد���)و�وZ/�����&��وא�T��V،�و��د���ن���G*����..�א��

���Vوא��x����..�^xא�����Cא��(אع�א�� وض��&*�א�����C�/��א�*Uو.�

هنـاك سـبب أخـر لـرفض الـدعوى السابق فإن ويف سياق متصل مع الدفع : خامسا 

املستعجل هو عدم املساس بأصل احلق وهو ما يستحيل االلتزام به أمام القضاء 

يف هذه الدعوى حيث أنه للوقوف علي ما إذا كـان للمـدعي حـق مـن عدمـه 

 ملعرفـة املبـالغ .... حىت ....يتطلب مراجعة حسابات الشركات عن الفرتة من 

 حـىت اآلن والتـي لـن ....ستخصم من مستحقاته عن أعوام املدين بها والتي 

له املطالبة بثمة شيء إال بعد سداد حيق تكفي  بسداد ديونه وسيظل مدينا ال 

 . مليون جنيه ٢٥٠ ديونه التي تتجاوز مبدئيا .....ك

 املقرر يف قضاء حمكمة النقض 

ن�א������٤٥)ن���f*�א��$�א�����x&��¸����و������&���د�������������������1������_`e����N���� א
����������R?�–�������Yeא�^Qt���Lא����^�א����x&��א��|�¸,����&�/�������–�و����nم�א���س�

�����������������w�P(و�^�Z���$ذ�� א�������tس�א�FQ�?�D)ن��`ن�א�'&�Eא�� ��u�א�Nא���1�
�������������������*��fن�����F)���م�א������Cא�&�fن�����t�,א��cو"���ª���c"א��Yeא�^Q(�$א�א�� א"U–�

����م�א�����������F�Q�?�DوGذא���Ma)ن���_�`V�Y�eא�^�Q(���w�7)و�Z���������E�א�Zg א�Cא�'&�
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����������������������¦�?a�����F����*��M��P�W��X�F��&&��(אع�א�'� و��������א���/"�U�F��`V�9א�'&%�و����� ���
ع�f�.y�F���VG`���א�

 )١٣/١٢/١٩٩٥ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٩٠١الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

يـزعم أن المـدعي علـيهم ـلـم ا كـان للمـدعي حـق مـا إذ علـي إلـي أنـه للوقـوفوكنـا قـد أشـرنا  
 .فإن ذلك يتطلب بحث موضوعي واالستعانة بالخبرة الفنية والمحاسبية .. يؤدوه له 

 حيث أنه سبق وأدار الشركة حمل التداعي 

  التداعي مع باقي الشركات اململوكة لطريف

�N��S)و�)$�������و�����د���....�����V�....�����������¯���j7D�����V(, �����������1م������� 
���������������������u���!�|א������Rא��+�&a��C���6(���&��U�%���`��N�! �,א��T"�U�Y���q�_v$�C�! ,א��*��M�

ق���L'�ع�א�����P��V���������L|�א�\ د���وh م�א�,�®M���[v�$�Uאزد��/,a.�
وهو ما جيزم بوضوح بأن املـدعي مـدين لكافـة الشـركاء مببـالغ 

كات ممـا يسـتوجب عـدم طائلة مل يؤديها هلم حال إدارته للشر

 حـقـوق .....إال بـعـد اقتـضـاء ك) إن وـجـدت(منـحـة أي مـسـتحقات 

 مليـون ٤٧ومـع ذلـك مت منحـه مبـالغ جتـاوزت (الشركاء منـه 

جنيه خالل فـرتة إدارة املـدعي علـيهم حسـبما أسـفرت األوراق 

 .واملستندات 
 ���e��
  ��?  �B�8  �)ط  �א���������−/−/−وBن��  �
�#  د��  מ�6  �אמ���  
�ط?��(�  �מ����  


�� ��j%����..��دא����א� :�Dو�د��ن��.....�������
 :��B�3و

�3وא���
ز�  �Dא���� ��
������ -Eن��
 ��و

���3

ن���  ���6دא��  ?����  ��  �  �,�B'��  ن�א��  ��
��)��...�(�  C...�  ن�(�  دמ�#�  
מ�א��  د���6

�3

�א�����
�jوא��وאHد�א�����
���3د�?��ن�א<��-�.�

 وقد اتفقوا علي تعيني حمكم ومنحه السلطة 

 انة ببيوت اخلربة واالستشاريني لالستع
وحيث أنـه قـد تـم إعـداد بعـض  .. ف علي مستحقات باقي الشركاء في ذمة المدعيوللوق 

 :التقارير المبدئية التي أسفرت عن اآلتي 
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− ��������N����e��1`�%�� א�%�א��»Rq�ª��Uق�و���د$�����–)ن�$��I�
��*�7jא–)��Faא���*�ذא���R������T$����]�&M�٤٢&*�)�א:�ص�

��Zن��&��F��ون�����������/_����h�1 !��!����א�$��8���7��$ �Q�d�
�YV�FZو�و(�Nא�����.�

− ��������������u�q�Nא������Vو�]��M��ª��Uن������)ن���&����M���]�&M�
F��Z�..��N�! ,א���دא$G�*א����ª a���V��/���a�_����. 

− �N�! ��,א��*������n�����������9א���! ��hد���� وق������ª����Uن�(
ن��Z�����Fא���`����&�����������pوز�א�$ Q�����YV�FZدون�و�u

�����&��אgدא$��)و�א;�����Nא������� .)و��א

�������ق� −�N��������V�L.....��������eא���������L�)����x�������Z��
�1��� �א�'����٥٥٥�����1$���T.....��م��I�٣٧٥٠���F��Z������)�����c(

F��Z�*� .و���T"U� /�aא�`����!�@(ون��..����1&�

− ����1������Rد���1א���a���^���%�!�%א� fد�Zو��Ma....�
���V��....�*����bz����T$�����]��&M�٨,٨١٦,٣٤٨�F����Z�)�������¯

ن������������������ن�و¯������³و������,� �)���4و76¯�����¯������و)$�&�
F��Z.�( 

− ��1��������Rوق�������������1א� ����N��Zو....�����V��....אو�����a�
�L����/���ود�����V٤٦�F����Zن�ن��&���ن����(��&�������������و)$

F��Z.�( 

− ���������1�����Rوق���������6&����1א� ��N�Zو....�������V�....��L
�T$���]&Mود���V٨٠F��Zن��&��)�F��Zن�ن��&���¯.�( 

 ومما تقدم مجيعه 

���H(����  ون����  ?���٢٠٠!  ,�Bن����  ��א��-  �د�א��  د�ن��  ��ذ�  ��א��  د������  
وز��  �


#��א�� ��
���������3)����ون����?� و��( �ن�א��: 
��א�& �د�א��(� מ��6 ��������..و�Iزאل�א�E(ص��&�����

�.(�מ�����ذא�א��Oن�
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 ا يستحيل معه وهو م

حتى لو كان له (أن يتقاضى المدعي ثمة مبالغ 

إال بعد اقتضاء حقوق ومستحقات باقي ) مستحقات

ومع ذلك فقد تبين من المستندات أن (الشركاء منه 

 مليون جنيه خالل ٤٧المدعي تحصل علي ما يتجاوز 

وهو ما يجزم بعدم ) .. -/-/- حتى ....الفترة من 

وعدم اختصاص عدالة .. ته أحقية المدعي في طلبا

المحكمة المستعجلة بنظر هذه الدعوى حيث أن الفصل 

فيه يتطلب بحث موضوعي واستعانة بخبراء واستشاريين 

وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل لما فيه 

 . من مساس بأصل الحق 

 ومما يؤكد أيضا بأن الفصل يف هـذه الـدعوى يتطلـب املسـاس بأصـل احلـق: سادسا 

وأن املدعي أقامها معيبة بالكيدية وانعدام اجلدية .. وحبث موضوعي متعمق 

حيث أن هذه الدعوى جمرد رد علي عزله مـن .. وبدون وجود مصلحة شرعية 

 مليـون أبـان ٤٧إدارة جمموعة الشركات متغافال عن تقاضيه مبـالغ جتـاوزت 

وفقا ملنظومة إدارية فرتة إدارة املدعي عليهم للشركات مما يؤكد أنها اآلن تدار 

وحماسبية ويعد هلا قوائم مالية وميزانيات ممـا يؤكـد بأنـه لـو تبـني أن لـه 

فإنه سيتقاضاها بال ريب ومـن ثـم ) بعد مراجعة سنوات إدارته(حقوق أخري 

 .يتضح أن جمال النزاع هو احملاسبة وليس احلراسة كما يزعم املدعي 

 ات علي أن فقد نصت املادة الثالثة من قانون املرافع
 أي قـانون اسـتنادا ألحكـام هـذا القـانون أو كما ال يقبل أي طلب أو دفـع ال تقبل أي دعوى 

 .ال يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون أخر 
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ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لـدفع ضـرر محـدق 
 .ى زوال دليله عند النزاع فيه أو االستيثاق لحق يخش

وتقضــي المحكـمـة ـمـن تلـقـاء نفـسـها ـفـي أي حاـلـة تـكـون عليـهـا اـلـدعوى بـعـدم القـبـول ـفـي  

 ويجـوز للمحكمـة عنـد الحكـم حالة عـدم تـوافر الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرتين السـابقتين
ـي المــدعي بغرامــة إجرائيــةبعــدم قبــول الــدعوى النتفــاء شــرط المصــلحة   ال تزيــد عــن أن تحكــم عـل

 .خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي 

 واملصلحة هي
فهـي  – التي تعود علـي رافـع الـدعوى مـن الحكـم لـه بطلباتـه كلهـا أو بعضـها لفائدة العمليةا 

وهــي كونهــا  وعــدم خروجهــا عــن الغايــة التــي رســمها القــانون لهــا الضــابط لضــمان جديــة الــدعوى

 .فحيث ال يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه . لة لحماية الحق وسي
 )١٤ الدناصوري وعكاز ص ٣٦ ، أمين النمر ص ١٥٧أحمد الصاوي ص /  ، د١١٠رمزي سيف ص (

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأن 

��.��&�u��!�uRא���.א�?&��Sא� h�M��U*����ط�א�����W�X��M���[v��
 )١٤١٤ ص ١٩ س ٢٧/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن  
 أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها علي الحق موضـوع التـداعي حتـى شرط قبول الخصومة 

 للحكـم لـه بطلباتـه ممـا وصـفته المـادة الثالثـة تعود علي المدعي منفعة مـن اختصـام المـدعي عليـه
 .رافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون من قانون الم

 )٢٥/١/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٤٠٧طعن رقم (
 ملا كان ذلك 

 مـن أن الغـرض األساسـي أنفـة الـذكر يتضـح وبجـالء تـام وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية 
ـهـي إال فـمـا .. يقرهــا الـقـانون ـهـو الكـيـد للـمـدعي عـلـيهم وـلـيس لتحقـيـق مصــلحة مشــروعة رفعهــا 

وحرمانـه مـن مـن إدارة مجموعـة الشـركات مجرد رد من المـدعي علـي قيـام المـدعي علـيهم بعزلـه 

 .االستمرار في االستيالء علي أموالهم 
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 فقد أدار جمموعة الشركات ألحد عشر عاما 

 ممل يؤد ألي من الشركاء ولو جزء بسيط من حقوقه

 يف األرباح واإليرادات والعوائد 
��Bو���  د�מ��&  ��د��9  ���3  س��  ذ����و� و�א<�  ��א�  � �
���I&  �ط��Vא��  د�����6   ذ'

�E ���6دא�� ?������������..�א�(�������� -

�� cن��
� ��א <و�אق�وא���زא�� 
�3א�� �
ل�����א����ض���

����������H

�jط�B��3(�ق��
��3
و� ��V)�..��\מ�א���Iאض������ ذ��א���زא�� 
�f�)������3د�Bن�א����


��ذ�%��מ���מ�Bدא��و�و��ز���&����ن�(�وق�א����.�

 وهو ما مل يستطع معه الشركاء الصرب أكثر من أحد عشر عاما 

  بعزله من اإلدارة ....فقاموا يف غضون عام 

 وتويل بعض الشركاء شئونها 

��������������V����Nدق�و���������1��T ��aو�F`&¹و����N�! ,ن�א�t�א��Z�R��_/��zذא��..�����
���R�G�*�G�[,a�Nق������7א;��/��v$���N_�)ن�א��(א���(����u`��/aم�א�����������tل�א�?����������

א���א!_�א���ن��&*�א�, !��������N)��&*�א�?������Z�و$v_�ذ�+�������Vو�א�G����ذ�����������..�!���
�Tذ�����G�1��`w�..م��������n��&'��L7د�M������u����V�|א��������א����iن�א���� و(�PG....�$U���aو�

� ?��L��V��ع�א���'�)�V(�*&��i�D�[v� �(�Uو�(�_/�Uدא���.�

وبرغم علم املدعي يقينا بكـل مـا تقـدم إال أنـه يقـيم دعـواه .. ا هذ

الراهنة التـي مـن الواضـح اجللـي أنهـا ال ترمـي إيل مثـة مصـلحة 

 حىت ....حيث ثبت من املستندات تقاضيه خالل الفرتة من مشروعة 

 مليون جنيه مما جيزم بأن غرض الـدعوى ٤٧ علي ما يزيد عن -/-/-

علـيهم وهـو  مـا يتضـح جليـا مـن خـالل الكيد والنيل من املدعي 

 املستندات واألوراق التي تؤكد احلقائق اآلتية

   احلقيقة األويل

ن��� ��������������������� �ط
������زא�� 
����3و� ��א�� ��
�3א����و� ���ط�� ��א�� دא���6�?�B


�H ��،�و� C�)� ....��������V....6دא���א��د����:
���ذ��
מ��������
 )
�B��3 د�� �
��3
���! ,�Bن�א�� ��


#��א����
��و� و�� ز��& �ط�� ن������ذ�%��מ���دמ�א��د�������9&��د���Eد��&���?�<'��ن�

:מ�-�.�
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أن المــدعي تعمــد إيــراد واقعــات الــدعوى .. فــي مســتهل هــذه المــذكرة .. فقــد أشــرنا ســلفا  

 .)الحادية عشرة سنه(من مسئوليته عن أعوام إدارته  وذلك للتهرب مقتضب جداالراهنة بشكل 

 ليه قبل االدعاء بأن له حقوق فقد كان من الواجب ع

 خالل سنوات إدارة املدعي عليهم للشركات 

 �����������������������$(����8��Fز���aو)ن����م�����9$���م��Fa$دאG�Nא���1��Fذ���Ä9ن����م�����(
������������� ?��L��V��א����$�Uאزد�_v$���Rא��T"Uאل�I�C�! ,א��*���ق���(�&*�M���[v���*&��(

��Uن�(��!��������Rא��+&a7ل�D����$(�ª�..؟��/���C�! ,ق�א��V�1�t�.!�

 احلقيقة الثانية 

�������H&�د�Bو��&��د�،���מ���دמ��
���E د���������������#���\���&���3�
Bن�אد�
�א�3א��د����


�� Dل��� ����6دא���א�� د����� �:מ�وBن�� ?��- �������������������������� )
�B�3 ��)��3(ل�א�� دא���
Bن�א����


�وBن�א���� ����V מ������&Iز�מ���
�
��מ��fد��?�(&:��������� -��� ���)
�و# ��א��� 
ط�א�& ��


��jن��ذא�א��ط
ع��Bل��-و���(��ق��)�&��
��.�

 ذلك أن القاعدة

 فــي اإلجــراءات بأنهــا روعيــت وعلــي مــن يــدعي أن األصــل�

 .خالف ذلك أن يقيم الدليل علي ما يدعيه 
 )٩/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٨٠ لسنة ١٠٥٢٨الطعن رقم (

شــركات مـحـل الـتـداعي ـقـد حقـقـت أرباـحـا ـفـي وـكـان الـمـدعي ـيـزعم ـبـأن ال.. لـمـا ـكـان ذـلـك  

ومع ذلـك لـم .. وأن له نصيب في هذه األرباح لم يتم أداؤه له .. خالل فترة إدارة المدعي عليهم 

أو مســتند يفـيـد ماهـيـة ذـلـك .. يـقـدم ثـمـة مســتند يفـيـد ـبـأن هــذه الشــركات ـقـد حقـقـت ثـمـة أرـبـاح 

 .النصيب المزعوم عدم أداؤه له 

 ولية املار ذكرها فتطبيقا للقاعدة األص

 �������u�و�$��/�(�NאCא Zgא�L�^Qن�א�(�..�����������$�!����uא�,� !��Nא��"!��F�(�m�����
)�������������"����4�����ل�א�������Vא���L�^������/��bو....�(�����������c(�u�M6و�،�����$(�c(�u���V����

����/���%���?��L�*�����&��Y��V�..�F����cد�����������ن������!�..�^��Qא����Uא�"��Uو�&��*�����1..�و
7��F)ن��D�*م�������"���N�! ,/_���� ون�א��و)ن�א���*��&�����P�،�F�&��^�م�א������
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�....��������*��eא���م�א�L�PG���א�������M��'������p(م���tن�א��������L�^�Q)....(و����_�א���*�
��u�R،�وV���x��W(�א����*���������������������������1D���/�(�N��M6G�*و�&�*�א�����u��و�$���/�(�NאCא Zgא

����/��R�����_���a����q��Yא�, !��Nא�$�%�?��Fم������..����)و�)ن�������א��� �א��"�p�c(م��/�
�N�1א�����وא�����א������D�NC�Z�|א��Tא�.�N�M6Gא���*����

 احلقيقة الثالثة

�� מ��9 �������������D -B�3..�و�������ض��
���دמ������ ���E�..�و�\מ��دמ�א��زאמ�א��د������:מ�

א��  
�3א��  �����(  ل���B�I  6:  מ����O  دא����  و��  ذ��א�  د�و$��  ن�א�&  �د���  د���  د�وא���ز����

������
&�وط�#ط
ع�א�& �
(��� ����:و�� ���������..�א��دא����Dل������6دא��:מ��:�
��9Oد���f��
�

����j
  �B��  �9����)
�  &��  &&f��'Bو�  دמ��(��  ق���  �و��6  
��(�  ق��  
��!  �ن��..��-  ��א���

� د�����������

���ط��&��Bن���(&ن�א<�و������و�� ��א� �\מ�� ن�ذ� %�� cن�א�9
 ��3 ن��������������..�א&���א�


���������א��& ��دא��3  ��� !
 Oن�א��  د���# د�����א���د� ��� ن�א��  د����� �:מ�وא�� ���  
��f��3 د


وز�  ��٤٧�����3
��  �
ط  �3)B��  א����  ��
����  ون����  ?��  Dل���  %�א��E  ����\  מ�א�)  �و��א��

���)
و�\מ�&دאد�א�� د����� �:מ���� د�و��
�3א�� ���
� ��3& �(�?��� ��א�� ��
����������3..�א�&�

�
:�&
Hو���א��د����������ن�
B�..�

 بداية 
ــيهم قـــد تســـلموا إدارة الشـــركات .. ه بدايـــة  التنويـــيجـــدر ــي أن المـــدعي عـل إـل

ـــوك  ـــديون للبـن ـــة باـل ـــديرها شــــبه متهالـكـــة ، ومكبـل ـــي تملكـهـــا وـت والفـنـــادق الـت

  .الخ ..........وحتى للموظفين ) العمالء(والموردين وشركات السياحة 

 ....وما أن تسلموا اإلدارة حىت قامت أحداث يناير 

 احة املصرية يف مقتل التي ضربت السي

����������������M`א��T"�U�1������R��Pא�ن�א���V�n�'��a���W�X�..������N�! �,א�����R��Pو��
�����������1א�����$�א���د��������������������������1,� ��E ������*�G��U[vو�����gא�^�و����P..�وא���Rدق����

�����&��fل��\hG��M���Y�«������&Dא��א��V��א���C��VG�*�Gن����`��د�..�א©��Tא�? ���*�R`a�
����$(��¯�Y��qא�� و$���دون��N�Z���V7�.�
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  وعلي الرغم من ذلك 

�*�א����*�$�����/����������������&*�א� v_�و −�a�������ن�(�N�! ,א���������1���..����_v و�&�*�א��
�N�! ,א�א��&�aن�(�����N��� .���1��م�א���*��&�/_����אد��T"Uא���

− P�|א�� ?��L��V��א����! Vق�������_v و�&*�א���V(�*&��*R��. 

− �����������������������Fא�, !�M&��1��N�����N�G��xدא$��א���*�7�D��jل��N 6ta����_v و�&*�א�
������� ,��.�VG. 

 إال أنه علي الرغم 
من كل ذلـك فـإن المـدعي علـيهم لـم يتقاعسـوا لحظـة عـن تسـليم المـدعي مبـالغ تجـاوزت  

لنحـو الـذي تؤكـده المسـتندات  وذلـك علـي ا-/-/- حتـى .... مليون جنيـه خـالل الفتـرة مـن ٤٧

 .وهو األمر الذي يضحي معه فساد ما يدعيه المدعي .. المقدمة

 احلقيقة الرابعة 
��������������
6ذא�(��c ?��� ن�א�9
 B�3ن�(� وق�א�� د�������������..�و���&�
ق���- ل�� �Vא�(��� ��א�& 


Hل���: 
���)�و�د3��Iو)��وE��3( ل�א�� دא����������..��(
ذ� %�Bن�א�� د����� �:מ�� د��ون�א�� ��


�#  وאHמ��
��  ��و��زא��  
��3  ودع�א��:  
��3و�  ق���  :��)���  �(�����  ��
)و�  ��6دא��  ��و�

�.א��&����

أنه إبان إدارة المـدعي لمجموعـة الشـركات محـل التـداعي كـان .. ذلك أن الثابت باألوراق �

ـا  ـة تحــت المراجعــة حالـي ـات وقــوائم مالـي ـان أوجــه العــوار فيهــا وجــاءت .. يقــوم بإعــداد ميزانـي لبـي

دئـيـة تشــير إـلـي وجــود مــديونيات تـنـاهز المــائتين وخمســون ملـيـون جنـيـه ـفـي ذمــة التـقـارير المب

 .المدعي 

 ويف املقابل فإن املدعي عليهم 

ن�)�������zאد���(א����Nو�א�_����������������� ����_Uو��دא$gא�_/��a�"���..�������!�������Uو
�1� �(�

  األول ����
�Eض�و�ود�( ق���� د���� ن�א��E ���� ن���������������?�B...א ^ن�������C �)��..ن��c �

������  ��
�  ذ��א�(�  وق�א��ز�و�  ��وא�د���  ����زא��  
�3و#  وאHמ���..

�
�.و\������!?���!�
ع�Bو�א���ل���:
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���
��א�9

���^���M���������*א�������������...)ن�a&���+�א��(א�������Nא���������� 
�����ص�����������nא��(א�����Nא�������� ����א����*��&��/_���������������

��������������...�S�&��n����¸א�א�����(אع�"���Uא���!�����)ن�"���Uو���M����
وא����ص�و��Yא������אM��y���و������R ض�אe א����א��|���������

�.�(��/��א���*�

 احلقيقة اخلامسة 
������
ق��6!  
(?��  ��א�(�  
Hق�א�&    &�
  ���D  !�ن�א  <و�אق�وא��&  ��دא�3א��  ���..�وc  �

�����א��د������:מ���د��:
�����6دא���א�:���Hא��وB���6��������#ن�א��د���#د��(-ل��������������

����
 
��Eل��� ���
وز����3 ���Mن�����������������������٤٧B��6 ?�� ن��
�� �Bق�و &�
���� ون���� ?�و� و�� 
���f د�� 

��

��ن�א�����Bل��ن�(�وق�
���I���
�)�.6ذא�و�د3(א����
�3א^ن��دא��و�ق���)و���(&

���������N�����eوא���א�_�א����&*�א� v_���1)ن�א��8�7D�1��uل�� א���Zא��(א����Nوא��
�1������R���������Q�:א...�����V�...������*��Uو��N�! ��,&��*א�������دא$G��..�1����N R���(����/�(

�������������������F���Zن�ن��&����oא�������و�*�&��u��د�د�ن��L��&��Iذ����א����*���$Zو)�����V
�)�.א�ن

 إال أنه وبرغم ذلك 

 والمســــتندات أـكـــدت اســــتالم الـمـــدعي لمـبـــالغ ـفـــإن األوراق�
 مليــون جنيــه خــالل ســنوات إدارة المــدعي علــيهم ٤٧تجــاوزت 

دونمـا  ) عمـا إذا حققـت أربـاح مـن عدمـهبغـض النظـر(للشركات 

 .ثمة اعتراض أو مناقشة 
�א�� �א�"���c!�������م�א����.�א� אS�Q������[�v�*�&�����U�¦����1א�א���n)و����������������������Uو

و)ن�א���*�����4��Dא�e����V�����ز�_��tن�א���*��&�/_���� ون�א�, !�������������N..�א����ن��
�¨���_/���e�.."א���R�(�]��M�&��Fא������uM6�W�V�N�! ,א���� ون�א���!�&�� !�
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�]��M���¯�*&��^?q����_�)����!�_/���e.�

  احلقيقة السادسة
�3��  د���  ل�א��  د��  ن�א�(���  ��وBن�����  
���  زو��
  ���  ��  Oن�א�  د�و$�א��א�
  !�Bמ�


���دא����א��د������:מ��������:�
#Bא��د���#د��..�����������
 :��6��

��Mא���  
! ��א�����
���)�?�B)٤٧�


ن)����ون����?�6������3
9מ������O..��מ��د����9א���אض�;�ذא%������..��6دא���א��د������:מ������

��-(���Eد�وא��
�Bو�د���.א^ن��د�&�V&�وא���3ز�מ�

����وGدא$������������������������������V����������..��� א�����م�א���*��&�/_��zدא$��א�, !��Nو
���������������F������4&���������*&���&��I�]��M��*ن�א���S�wא���!�_/�z��و!��ن�א����*����م�������..

����7م�U"א�א��?�%�دو��³¯��א��אض�.�

 وهو ما يعد إقرار صريح منه بانتظام إدارة املدعي عليهم للشركات 

 وأنهم مينحون كل ذي حق حقه وهو ما ال يستطيع املدعي إنكاره اآلن

������R&�������/��G�$���,א��]����M�&��F�7وא������دא$gא�Lم�������P�1א����Nא�����nM���������..�
���Uא� א�.$�$9��nא����� 'Dل�)و��xد�¯��א���Zم�و����.وU"א�p(م�������

 احلقيقة السابعة 

�jא�� �������������������..و���)ل�������
���دמ������� �� ��א<�
�� מ��� دמ�א�� د����9 ���& ��د���E د��


��Eل��������������������?��&��

�وذ�%���د��-מ��:���?
�و�מ��fد'��?��-�:���)�3
..��ز�מ�Bن�א����

�ذ��א�د�و$�א<#وאل�א���&���א���
�����E(��� ��وא�� ����: 
����������و�و�א<���א�ذ'��������زמ�Oن��


س�O-ل�א�(ق�&��

���F����)�����������zن�א��T"��U�L�^��?Rא�����.���'&��%��..�وGزא�Cא�����אم�������א�����*�
���:9��א��R����وאM���y����M���ن���U����א�$�����א��|����������������������������Pوא�Y������*��f��WX

א���*��&�/_��&, !��N،�و��U���א���M[�א��|�q?�^�א����*������������7D�u��qل�����Gدא$������
��/�&�)٤٧F��Zن��&���(�F����1��N��S����*����Fذא�!�ن��Gن���������.،�و

 وهذا كله جيزم بعدم اختصاص القضاء املستعجل 

 نوعيا بنظر هذه الدعوى والفصل فيها 

���R&���� h(���!�F�(و�����P�..N����/��ذ���א���*�)ن�¯������N��Sو������\,���
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�1����Gدא$p�N�! ,&��Fa%�)ن�����M��S�&��nوא����ص���G�N��S�����1���F�������nذא�������������������
��N�Zو�..���������F���^��\���F�`و�����א���*����F�&������Uو�..���������L��S&�?אم�א������������p(م�

��/��$�%Z�.�T"Uא���.�و)ن����U��Mא�`���وא���^���1א���*��&�/_�������

  عني ما قررته حمكمة النقض وهذا

 حيث قضت بأن 
ال تكـون "  أو دفـع ال يقبـل أي طلـب من قانون المرافعـات علـي أنـه النص في المادة الثالثة 

ـة قائمــة يقرهــا الـقـانون لصــاحبه فيــه   ـقـرر قاعــدة أصــوليةيــدل عـلـي أن المشــرع " مصــلحة قانونـي
 الفائــدة العمليــة هــي شــرط لقبــول أنومؤداهــا  " ال دعــوى وال دفــع بغيــر مصــلحة" تقضــي بأنــه 

وذلـك تنزيهـا لسـاحات القضـاء عـن االنشـغال بـدعاوى وطلبـات .. أو أي طلب أو دفع فيهـا الدعوى 
 .ال فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها 

 )٥/٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٢ لسنة ١٤٠٦طعن رقم (
 وكذا قضي بأن 

أـنـه يجــب أن الثالـثـة مــن قــانون المرافعــات  قانوـنـا وعلــي مــا نصــت علـيـه المــادة ـمـن المـقـرر 

 .تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه وأال كانت دعواه غير مقبولة 

 )٢٦/٤/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ٧٨٨طعن رقم (

 وجيب أن تكون املصلحة قائمة
أن أو دفـع  أي طلـب أنـه يشـترط لقبـول من نـص المـادة الثالثـة المشـار إليهـا إذ أن الواضح 

 مـن الحكـم تكون لصاحبه مصلحة قائمة ويقصد بذلك أن تكون المنفعة التـي تعـود علـي المـدعي
 . أن يحصل عليها في هذا الوقت وليس في تاريخ الحقثابتة وقت رفع الدعوى ولهفي الدعوى 

 أو مبعني أخر
ــق فيتحأن يكـــون حـــق رافـــع اـلــدعوى قـــد اعـتــدي عليـــه بالفعـــل أو حصـــلت ـلــه منازعـــة فـيــه  ـق

  .الضرر الذي يبرر االلتجاء إلي القضاء
 )٣٨ ص ..... و رمضان ك٤٧٠ وأحمد هندي ص ٧٣أمينة النمر ص / د(

 أما إذا مل تكن مصلحة املدعي ثابتة وموجودة فعال
ـفــال تكـــون المصـــلحة قائمـــة وال يحـــق للـمــدعي أن يحصـــل عـلــي الحماـيــة المطلوـبــة إذ أـنــه ال 

 لقضاء إذا لم ينازع في حقه فضال عن أن مهمة القضاء حاجة لصاحب الحق في أن يلجأ إلي ا
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الفصــل فــي المنازعــات وحيــث ال منازعــة حــول الحــق أو المركــز القــانوني فإنــه ال يصــح أن يشــغل 
 .القضاء بمنازعات لم تحل بعد وتكون الدعوى غير مقبولة 

 ) وما بعدھا١٨٨أحمد الصاوي ص / د(

 صلحة القانونيةأما الدعاوى الكيدية فال يتوافر فيها امل

��د������?�–�cذא�����3د�
و$���د��������
�אJ!�א��:
��� ون�- دد���–���-د���c��


�\������و���و���ن����������������
ل�א�(ق�Bو��ط�O���א&���
ل�א�(ق�و�����א��-�(�����&I���
&6

���د������?�Bن��(-ل�������و�ض��ن������V %�א� د�و$�א���د� ����� ?��
� د�و$�6ذא�� מ���������������������

  :Hو�  ����  دמ����  ن��  ن�و�א
���  ون�\�  ����  :�c���  �>ل���  ���7  �מ����-  מ�א  
��  ���7  �מ�

�.���و����א��-�(��
 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات طبعة – عزمي البكرى ...../ المستشار (

 ملا كان ذلك
ومن خالل جملة الحقائق أنفة البيان يتضح أن الفصل في 

 الدعوى الراهنة يتطلب بحث موضوعي والخوض في أصل

الحق واإلطالع علي األوراق والمستندات والميزانيات وفحصها 

وتمحيصها لبيان ما إذا كان للمدعي حق فيما يدعيه من 

.. حيث ال تكفي ظاهر األوراق للتوصل إلي ذلك .. عدمه 

وهو األمر الذي كان يستوجب علي المدعي اللجوء للجهة 

ارطه المنوطة ببحث موضوع التداعي وهي التحكيم وفقا للمش

 أو للقضاء الموضوعي -/-/-المحررة بين الطرفين بتاريخ 

السيما وقد عجز عن إثبات توافر .. إذا كان لذلك سند قانوني 

شرطي االستعجال وعدم المساس بأصل الحق الالزمين للجوء 

 .للقضاء المستعجل 

�
�
�
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اء وكدليل قاطع علي خروج الدعوى الراهنة مـن االختصـاص النـوعي للقضـ: سابعا 

أن مبناها اإلساءة يف استعمال حـق التقاضـي وذلـك لثبـوت أن .. املستعجل 

الغرض منها اإلضرار باملدعي عليهم وبشركاتهم وأمواهلم أميا ضرر ، ذلك أن 

 معهـا .....فرض احلراسة علي هذه الشركات سـيؤدي إيل اإلحجـام عـن التـع

ا ..... عدة سنوات وضياع كافة تكاليف أعمال التطوير والصيانة التي تتم منذ

يف عوده السياحة لسابق عهدها وهو ما سيحقق ضرر بالشركات وعدم حتقيـق 

 .مثة فائدة حىت للمدعي نفسه 

 ولئن كانت املادة الرابعة من القانون املدني تنص علي أن .. بداية 

 �$ f�1��+�1ذ���º,�������Pن����`��Pو��� ,��Pא������F�V�^�1א�����.�

 ادة اخلامسة أوضحت ما يلي إال أن امل
��:يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية �
١−��[\���.�אfg א$���F��.Gذא�����?��
٢−��n����Mא��%����a�P�W�X����Uא���&�&���/���q�*�G�*� ��|א��s�?א��u��!ذא�G

��/MM���$ f�1��[\א��%�?����. 

٣−�G�*� ��|א��s�?א��u��!ذא�Gو��� ,��[v��/���q�*. 

 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض بأن 

ط�����%��و�����אJ!�א���!�
:���V����?�B�,!ن��ن�א&���א����%�א�-و�����א�


(��א�(ق��ن�ذ�%�-�?�����VEא����7دون�����
���د�א�&�������6!��
&وא�������(و���6

��-��
�
���א���-ود��:�&I
���א�����7ن�!����ن�א&���
ل�-
(��א�(ق�Bو������(و�&�


د����M#-د�אJ!�א��א���د$����
����
�&وא�����#Bو����6א�������I
�.�(�?�א&���

 )٦/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٦٥الطعن رقم (
 )١٩/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٤٤٣٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 وعلي ما جري به –ني مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المد

 أن من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون –قضاء محكمة النقض 

مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق ال يكون غير 
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مشروع إال إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير ، وهو ما يتحقق بانتفاء كل 

 .مصلحة من استعمال الحق 

 )٢٩/٥/٢٠٠٩ ق جلسة ٧١ لسنة ٨٣٦الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

والمســـتندات القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق الـــدعوى الراهنـــة وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم  

ـام .. المقدمــة مــن المــدعي علــيهم ) وعـلـي األخــص(فيهــا المقدمــة   وكمــا أشــرنا -يتضــح وبجــالء ـت
بأنـه لـم يقـم هـذه الـدعوى لـذي يجـزم وهـو األمـر اانتفاء ثمة مصلحة للمدعي في إقامتهـا  –سلفا 

التي يملكوها والفنادق والمشروعات التابعـة  والشركاتأو غيرها إال لغرض اإلضرار بالمدعي عليهم 
 %) .٣٥فهو شريك بنسبة (بل واإلضرار بنفسه بالتبعية .. لها 

حيـث ) إذا أصابه(إال أنه قد يكون غري عابئ مبا سيلحقه من ضرر 

 جمموعة الشـركات بفنادقهـا ملـدة احـد عشـر أن الثابت أنه أدار

عاـمـا حلـسـابه ولـصـاحله فـقـط دون أن ـميـنح ـبـاقي الـشـركاء ـمثـة 

وهو ما جعل ثروته تتضـخم بشـكل ملحـوظ ، وبالتـايل .. أموال 

فإذا حتقق ضرر اآلن فلن يكـون مـؤثرا معـه السـيما وأنـه حتصـل 

وهـو .. مليـون جنيـه ٤٧خالل مدة إدارة املـدعي علـيهم علـي 

ر الذي يؤكد بأنه لن يلحقه ضرر مـن جـراء دعـاوى احلراسـة األم

 الراهنة 

א�����j7D&�*�¯�������������������..�)���א���*��&�/_�����&�?S�����i��x�������� ,���Vt������ وא�
��������N�! �,א��T"U�L�_/��V�1��YV�..������������C��Mدق�وא����Rوא��N�! �,&��_Uא���دאد�n������Vو

����/a$دאG�L)�4��?����L...�(����`��/������/�t�א����Z���N�! ��hو�،�C7وא������،�ª���M&و����������
��U[vو�Y��.و)�/���&*�وh+�אP�/��$�..�א� א

 فأخذوا علي عاتقهم عبء إنقاذها إال أنهم اصطدموا 

 بتوقف النشاط السياحي وشلل القطاع بأكمله 
:מ�و\  
��:מ�و�  و��6  �א����6  
ل�א��ط  و�����������O  מ�א<�  ��6-  �א�א���  ���(��  ق����  زאد


دق�����وא�-�
���وא����� ������ �Eل�א� ��..������������
�7 ��א�- �و(� 6�Cذא�� 
���..�و�( د'�� ل�א�) �و��א�


ل�א��وאد�وא�!�و����&I��3&��د��

دق�وא�����E�3א��
�
��
�
د�3א�&�
(�����6אزد��
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���ن�#ل��
�.،�و�ن�9מ��(��ق�א���
��א�ذ'��מ����وא��9

 صل املدعي عليهم الليل بالنهار اوبالفعل فقد و

 نقطعى النظري حماربني يف كل اجلبهات وعملوا جبد واجتهاد م

 وعلي األخص جبهة املدعي الذي مل يرد هلم من اليوم األول 

  يضع هلم العراقيل والعوائق حالنجاح فرا

وV��W)ن�א���*���&_��������tن��F�vא�'�� ��א� و�����א��|��u&�hא��'��ع������..�وא�ن���
���� ?��L�*V��א��,������������..�א���¦M�Q(ع�و��,��Pא�*�&��u`�hو(����������T[�vא� و��*�و�*V��ط�א����

�� ��?��*���G��د�����)و�)د���*�����1א������E�����..��*l����������aدق�����Rא��N(����و�����6�1_�
�C��,�4وא��א�?.�

فما كان من املدعي إال أن اختـار هـذا التوقيـت حتديـدا إلقامـة 

دعاوى احلراسـة الراهنـة ليضـرب املـدعي علـيهم وشـركاتهم 

ـل ذ ـتقلبهم يف مقـت ـواهلم ومـس ـادقهم وأـم ـرض وفـن ـك أن ـف ـل

سـيكون لـه ) بفرض أن له سند من القانون أو الواقـع(احلراسة 

ابلغ اآلثار السلبية علي الشركاء وأمواهلم التي مت صرفها وما 

كانوا يرجون حتقيقه من عوائد وأرباح لتعويض اخلسائر السابقة 
������

�� �������������..�و�و��
���fد������ و��� ط�אJ! �א���� ��د���Bن�א��7ض�� ن�� ذ��א� د�و$�א��א

���

מ��ن�א��د������:מ���زل�א��د����ن�א Jدא����..����:מ�و\���מ��ن�א�������I..�وא��� �و


�& ��ون��������..�א���
ل��ن���(� ق��9 ���
H د����� د������������� �����
 :�c�د�� H
و�� ��� �ض�و� ود��

������������

#��א����
ل�אJ!�א��א����&��(ق���������������3..�
�:��و#�����א< 

�وBن�א�9��&I


���f  د��  دמ�-/-=/ �(�  C.... ���  ون����  ?��  Dل�א��E  ����  ن� ٤٧د���
!  ��Bن�א��  د���#    ���


Hد���ن��ذ��א�د�و$�����9��?���)�.�

 ملا كان ما تقدم

������������������������m���*�و�f��W�X�*��G���Z�X����Uא� א�.وV����u�M6�����F��(�W�����)ن�א����
�����������������'a�1�����/���dن�������� �و��a������و±���Áوא�������¼9א7��C����ل��&��Rدق�وא�, !��Nو

�F�\�M�������G�P*���م�)�V���א���*�Qو�..� ����.�^��&*�א��`���zن�א����
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�_/���cو���� ,��������Y�q�1و��+h�*�/��دون�)د�و���`�N�! ,���.�

 وردا علي حوافظ املستندات املقدمة من املدعي .. وأخريا 

  تتضح احلقائق اآلتية -/-/-جبلسة 

   األويل حلقيقةا 
����?�Bن�א� د�و$��# מ������O�...����� &�.... ��������������? ن�א�� د���ذא� ��� �

�'��� ��א��� ز��א��� ��

�
��cن��ذ��א�د�و9��$�3א<���..����
���ص�א������א��א����)�د�و$�(&
�(و�و!و�:

��Pد�������������:�)و�Z��_�)�&�������F��R���n�'?ن�א���*�»�ول�)ن��(
��$9����C�! ��,א��������������–��&��*��i7��Dא�e�������–���(אع�

��� ض�אe א�����..��+��&a�u���� ���S�S��Q� ذא�!���ن�א����z���
�����u����Nא�������"���.����������T �Q�����nא��� aو)ن�����(�

�����������%�p�F��R���n�'?��^�د����a��/�z����Uא� א�.��nא���
�F���N�R��Pא.�

)ن������Gא���*����.�א���E���e!���د���ع�א����*������������:��6�����
ع�א�����א�*���'&��%���..��&���/_���f��L�^��?R�1)ن�א����
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����1����R��4א�?��...�����V�−/−/−������U$���]��M��_&�a����
٤٧����F��Zن��&��)�������F���Zن�ن��&�����������!�����)������Mو)$

ن�א����*�����������������1`����E���eא�.����/��Cد��F�()��7��
���±�(����������n��$�L�F���V(م��������p(م�Uو�C�! ,א��*��M�

���Uא���א� א eא�.�.د�

 ةنيالثا احلقيقة 

#��א��& ��دא�3& وא������������� 
�� ن��B�������$و�א�� �وB��9
� %�א�� ���& ��:
�א�� د���א& �7

�
:
ج���)Iوز�א���I�?&Eط�����د��ل���-��
:�������
�9�&Dא���د����.�

 ذلك أن القاعدة األصولية تقرر بأن 

ال يجوز للخصـم أن يصـطنع لنفسـه ومـن عمـل نفسـه دلـيال �
 .ثم يحتج به علي الغير 

..�/��א����*����fא����*��&��/_����������U"א�وV��W)ن�א�,`�و.�وא�N�6�\��Pא�|��������������
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�������)��Z�[v� �(�Uو�..��/���N�R��Pא�F���$�p���.�

 بناء عليه 

 اهليئة املوقرة احلكم يلتمس املدعي عليهم من عدالة 
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 وذلك طعنا 
 -/-/- مـــدني كلـــي الجيـــزة بتـــاريخ .... لســـنة ....صـــادر فـــي الـــدعوى رقـــم علـــي الحكـــم ال

 والقاضي منطوقه 
 حكمت احملكمة 

 . جنيه أتعاب محاماة ٧٥       برفض الدعوى وألزمت المدعيتين بالمصاريف ومبلغ 
 الوقائع 

أقامــت المســتأنفتان اـلـدعوى المســتأنف حكمهــا ضــد المســتأنف ضــده أمــام محكمــة أول درجــة  
 :لب الحكم بط

بتقـــديم مســـتند تحـــت يـــده وهـــو عقـــد البيـــع الصـــوري ) المســـتأنف ضـــده(بـــإلزام المـــدعي عليـــه : أوال 
لصــــالحه عــــن أعيــــان ) ...../ المرحومــــة(ومعهمــــا ) المســــتأنفتان(الصــــادر عــــن المــــدعيتان 

 .التداعي وذلك بعد إيهامه لهن بضرورة اتخاذ هذا اإلجراء الصوري 
ر إليه لصورتيه ومخالفته للحقيقة في كل ما تضمنه وعلـي األخـص الـزعم بطالن العقد المشا: ثانيا 

 .بوجود ثمن مدفوع لهذا البيع الصوري ومن ثم تتأكد الصورية لعدم اكتمال األركان 
إلــزام المســتأنف ضــده  بالمصــروفات ومقابــل أتعــاب المحامــاة مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ بــال : ثالثــا 

 .كفالة
 استنادا إيل  

وـتـرك  .. ...../  ـتـوفي إـلـي رحمـة اهللا تـعـالي ـمـورث طرفـي الـتـداعي المرحــوم -/-/- بتـاريخ 
 :ورثة شرعيين وهم 

  وتستحق ثمن تركته فرضا ...../ زوجته  •

المســــتأنفة  (..... ، .....، ) المســــتأنفة   (.....، ) المســــتأنف ضــــده  (...../ أوالدة البـلـــغ  •
 .ظ األنثيين ويستحقون باقي التركة للذكر مثل ح) الثانية

ليـبــي (كمـــا ـتــرك المـــورث رحمـــة اهللا علـيــه أمـــوال وعـقــارات أخـــرى ـفــي مصـــر وليبـيــا باعتـبــاره 
 .وأموال سائلة في البنوك بمصر وخارجها ) الجنسية

 :ومنها علي سبيل المثال في مصر األعيان والعقارات اآلتية 
 وخمسون متر مربع مائتي تسعة (٢م٢٥٩,١٥والبالغة مساحتها .................. الشقة  - أ

 قيراط ٢٤ سهم من ١٤ولها حصة في األرض واألجزاء المشتركة تعادل ) ١٥/١٠٠، 
 ) ...........(والتي تقيم فيها المستأنفة الثانية 
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مائتي واحد وخمسون متر  (٢ م٢٥١,٠٤والبالغة مساحتها ................... الشقة  - ب
 ٢٤ سهم من ١٢مشتركة تعادل ولها حصة في األرض واألجزاء ال) ٤/١٠٠مربع ، 

 ) ...... .....(قيراط والتي تقيم فيها المستأنفة األولي  

أـنــف الـــذكر والـبــالغ مســـاحته مـــن العقـــار ............ " اـلــرووف"  مـــا هـــو نصـــف مســـاحة –ج 
 ) .٥٠/١٠٠تسعمائة أربعة وثالثون متر مربع و (٢ م٩٣٤,٥٠

غ والبـال........ فـي الجـراج )  متـر مربـعخمسـة وثالثـون (٢م٣٥ حصة علي المشـاع قـدرها –د 
وهــــذه ) ٧١/١٠٠ألــــف ومــــائتين خمســــة وثمــــانون متــــر مربــــع و (٢ م١٢٨٥,٧١مســــطحه 

 . قيراط ٢٤الحصة لها نصيب في األرض واألجزاء المشتركة تعادل سهمين من 
.. بخـالف ـبـاقي عناصـر الترـكـة وعقاراتهـا داخــل جمهوريـة مصــر العربيـة وخارجـهـا .. هـذا  
.. فضـــال عـــن األراضـــي والعـقــارات األخـــرى .. ألمـــوال المودعـــة ـبــالبنوك مـــن قـبــل مـــورثهم خـــالف ا

إضـافة .. ....فضال عـن قطعـة أرض مسـاحتها مائـه وسـبعون فـدان قـام مـورثهم بشـرائها مـن شـركة 
 .وكل ذلك قيد اتخاذ اإلجراءات القانونية قبل المستأنف ضده.. ه داخل مصر وخارجها أمالكإلي 

 ب الوفاة بعدة أشهر وحيث أنه عق
واقتســام .. عـلـي إســناد مهمــة إدارة شــئون التركــة .. ـتـم االتـفـاق فيمــا ـبـين الورـثـة المــذكورين  

وتسـهيال ) .. شـقيق المسـتأنفتين(عناصرها وتوزيعها علي كل وريث علي حدة إلي المستأنف ضده  
 ـتـم اـلـزعم صــوريا مــن ..عـلـي األخـيـر ـفـي أداء مهمـتـه فـقـد أوهــم شــقيقاته ـبـالتوقيع عـلـي عـقـد صــوري 

قــد باعــا نصــيبهن فــي أعيــان النــزاع ) ...../ وشــقيقتهما الثالثــة المرحومــة (خاللــه بــأن المســتأنفتان 
حتـى يقـوم بالتصـرف فـيهم بسـهولة ويسـر ثـم ) المستأنف ضده (إلي شقيقهن ) محل الدعوى(الراهن 

 .يقوم بمنح كل شقيقه من شقيقاته نصيبها الشرعي من حصيلة البيع 
 كون هذا العقد ما هو إال عقد صوري ول

فـلــم ـيــتم ســـداد أي جـــزء مـــن اـلــثمن اـلــوارد ـبــذلك العقـــد ، ـبــل ـلــم تحصـــل أي مـــن الشـــقيقات  
عـلــي نســـخة مـــن ذـلــك العـقــد ) المســـتأنفتان وشـــقيقتهما الـتــي توفـيــت بعـــد ذـلــك إـلــي رحمـــة اهللا تعـــالي(

والمــذكور بالبـنـد الثاـلـث هــذا فضــال عمــا ذكــر بالعـقـد ثمــن صــوري لألعـيـان .. الصــوري مــن شــقيقهن 
عـلـي خــالف الحقيـقـة الـتـي تؤـكـد ـمـن أن تـلـك األعـيـان ال يـقـل ثمنـهـا عــن عشــرة أمـثـال ـمـا هــو مــذكور 

 .بالعقد صوريا 
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 وبرغم مرور ما يقرب من عشرة أشهر .. هذا 

 علي حترير العقد الصوري املذكور 
 تـلـك األعـيـان لمــنح إال أن المســتأنف ضــده  ـلـم يـقـم باتخــاذ أي إجــراءات نحــو التصــرف ـفـي 

علـي نحـو بـدأت الشـكوك .. نصيبهم الشرعي في هـذه األعيـان ) وورثة شقيقتهما الثالثة(المستأنفتان 
تسـاور المسـتأنفتان فـي نيـة ومقصـد شـقيقهما وفـي إصـراره علـي أسـتوقاعهن علـي ذلـك العقـد الباطـل 

 .بطالن مطلق أنف الذكر 
 ملا كان ذلك 

سـتأنفتان تقيمـان بالشـقتين محـل التـداعي إقامـة هادئـة ومسـتقرة وكان الثابت بال مراء أن الم 
وحـيـــث أن هــــاتين الشــــقتين همــــا مآواهمــــا الوحيــــد .. ومســــتمرة مــــن قـبـــل وفــــاه مورثهمــــا وحتــــى اآلن 

األمــــر الــــذي يؤكــــد أن اســــتمرار وجــــود العقــــد الباطــــل المــــذكور تحــــت يــــد .. ومغــــداهما ومراحهمــــا 
ويجعلهمـا مهـددتين بـالطرد منهمـا دون وجـه .. مـدعيتين المستأنف ضـده  فيـه خطـورة شـديدة علـي ال

 .حق وباستخدام عقد باطل بطالن مطلق 
 وهو األمر الذي حدا باملستأنفتني 

وـتــداولت اـلــدعوى بالجلســـات أمـــام .. بالطلـبــات أنفـــة اـلــذكر .. نحـــو إقامـــة دعواهمـــا الراهـنــة  
 .....وكذلك مذكرة بدفاعـه بجلسـة محكمة أول درجة وقدم وكيل المستأنفتان أربعة حوافظ مستندات 

وطلــب إحالــة الــدعوى للتحقيــق إلثبــات صــورية عقــد البيــع أنــف الــذكر صــورية مطلقــة بكافــة طــرق 
وحضـــر وكيـــل .. اإلثبـــات القانونيـــة النتفـــاء ركـــن الـــثمن ممـــا يوصـــم هـــذا العقـــد بـــالبطالن المطلـــق 

 .المستأنف ضده 
 ، وبتـلـــك الجلســــة ـقـــررت -/-/-وـقـــررت محكمــــة أول درجــــة حجــــز اـلـــدعوى للحكــــم لجلســــة  

  .-/-/-المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لجلسة 
 وكان منطوق احلكم

 حكمت احملكمة 
بكاـفـة ) المســتأنفتان(وقـبـل الفصــل ـفـي الموضــوع بإحاـلـة اـلـدعوى للتحقـيـق لتثـبـت المــدعيتان  

البيـع المبـرم طرق اإلثبات القانونية بما فيها من البينة والقرائن وشهادة الشهود صورية عقد 
وصــرحت المحكمــة للمــدعي عليــه ) المســتأنف ضــده(والمحــرر فيمــا بينهمــا والمــدعي عليــه 

 .بنفي ما تقدم بذات الطرق ) المستأنف ضده(
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 ونفاذا للحكم أنف الذكر 
 : وهما -/-/-مثل شاهدي المستأنفتان بجلسة التحقيق المقرر لها  

١- ...... 
٢- ...... 

 واستمعت احملكمة لشهادتهما 
ثبت مـن مضـمون شـهادتهما أمـام المحكمـة بعـد حلـف اليمـين العديـد مـن الحقـائق المؤكـدة و 

علــي ثبــوت الصــورية فــي العقــد محــل الــدعوى والمطلــوب الحكــم ببطالنــه لصــوريته صــورية مطلقــة 
 :وهي 

 احلقيقة األويل 
�د�א  <ول�א�&  �د��

د��א��  :  ��V  #��3  ن�وא  
..��..../Bن�א�9

O..�و�  د�(�E  ?�א���  �ن������  #�����  ���)�
  �
�  ?����  מ���
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�&  �ط��وא�&  :و�?�و�&  ���  ���V  %�����  ��)�א��  دא��
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�# ���Bن����������������
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ن(א��  د���
ن��E�O�  &ن�)�א��  ��M�
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�  מ����

�.)א��&����O!د�(א��د������?

 احلقيقة الثانية 
�د�א�9  
���א��  د�و

د��א��  :  ���  ��،�وא�  ذ'��  :د�.....�/�و


ن���زو�   
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�د�،�و  ���I  د�j�  ��א<و�  ��Bن��

د���  ن���
��  ��و��  :  �

�د�ط��  ق����د��  ��א�9
��  ��6ذ�Bن�א  <و�אق���f  د�Bن�
א��  

�7��?  ���V�و�  מ��  د�

د�?��  מ���  ���  ?����7  :  ��I  و�،�
  ��

�.א�9
�����ذ�%�

  حقائق من سبق ما مجلة ومن 

$���א�������±��^���������?������Iوא�����/��f ��Y��������a�*���Gد�א�����P^�א��������fg����F���zو
ن�א�N���M6gو�����U�Zא�����E�Mא���|�������/�������٦٣א�����א�*�،���F���zو������MI&����د�����������1����

�����������������Vz��� ���/�����Lذ��+���א����אj�����א���ZG�،ن���R�و�����ع�����א�����Y���S�&��.��א����
ق�دون�)ن�����������eא�����Q�*&م�����c"ع�א���م�א� ,&��� �����_/aد�/h�NC�Z�|د�وא�א�,/
���*��U�$������א����������7���gن�א�,�� ����א(�$���M�������,��`&���L�Nא�N���M6g،�وذ���+��^���p

�n� ,�&��*وא�?�$�א�����nZ א�.�

  املقابل ويف 

ــد ثـبــت عجـــز المســـتأنف ضـــده عـــن   ــوافر فـق ــات عـــدم ـت إثـب

ـبـل الثاـبـت أـنـه .. الصــورية بثـمـة دلـيـل ـمـادي أو ـقـانوني معتـبـر 
اكتفي بالمخالفـة للقـانون باعتراضـه علـي إجـراء التحقيـق والـذي 

 .جاء مواكبا لصحيح القانون 
 وبعد أن استمعت حمكمة احلكم الطعني ألقوال شاهدي املستأنفتني 

 قررت  .. -/-/-وذلك جبلسة 
 وصــرحت بتـقـديم مــذكرات خــالل أســبوع -/-/-صــدار الحكــم فيهــا لجلســة حجــز اـلـدعوى إل 

 .لمن يشاء 
 وباألجل احملدد 

تقـدم المسـتأنفتان بمـذكرة بـدفاعهما معقبتـين فيهـا علـي الحكـم التمهيـدي الـذي أصـدرته هيئـة  
 إال أن هيـئـة المحكمــة مصــدرة الحكــم ـلـم تلتـفـت عــن هــذه الـمـذكرة وـلـم -/-/-المحكـمـة وذـلـك بـتـاريخ 

 .رد عليها سلبا أو إيجابا ت
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 وأصدرت حكمها الطعني 
 . برفض الدعوى -/-/-بجلسة  

 وملا كان احلكم الطعني 
وقصر في التسبيب وأفسد في االستدالل بعـد أن أخـل بحـق .. قد أخطأ في تطبيق القانون  

 .الماثلوهو األمر الذي لم يجد معه المستانفتان مناصا سوي الطعن عليه باالستئناف .. الدفاع 
 الدفاع 

احلـكـم املـسـتأنف عاـبـه اخلـطـأ يف تطبـيـق الـقـانون وذـلـك بـعـدم تطبيـقـه لقواـعـد : أوال 

قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عـن خمالفـة القـانون خمالفـات 

جسيمة تصل إيل حد إنكاره قاعدة قانونية موجودة بصحة طلبات املستأنفتني 

 .يتعني إلغاءه يف النزاع الراهن والقضاء بها و

 فإن املستقر عليه فقها وقضاءا .. بداية 
أن لعيب الخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت تبطـل الحكـم المطعـون فيـه بتـوافر  

 :إحداها وهي علي النحو التالي 
 :  صورة خمالفة القانون

انونيـة ال وجـود وتتحقق بإنكار الحكم وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو التأكيد بوجود قاعدة ق
 .لها 

  : صورة اخلطأ يف تطبيق القانونو

وتتحقـــق بتطبـيــق الحكـــم قاعـــدة قانونـيــة عـلــي واقعـــة ال تنطـبــق عليهـــا أو تطبيقهـــا عـلــي نحـــو 
 .يؤدي إلي نتائج مخالفة أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها  

   :صورة اخلطأ يف تأويل القانونو

 . تفسيره نصا من نصوص القانون وتتحقق بخطأ يقع فيه القاضي عند

 : صورة بطالن احلكم و

وهي تتحقق عندما تتعلق بالحكم كنشـاط بـأن يصـدر مـن هيئـة خولـف القـانون بشـأن تكوينهـا 
 .، وتتحقق أيضا عندما تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

  :أخريا صورة بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكمو

 .ن إجراءات تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ويؤثر ذلك في الحكم وتتحقق ببطال
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 ومن خالل ما تقدم .. هذا 
وبتطبيق هذه الصور لعيب الخطأ في تطبيق القـانون علـي مـدونات الحكـم المسـتأنف يتجلـى 

 :ظاهرا انعقاد هذا العيب علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التالي 

����ص�א�� 
د��א��
& ���� ن���������������א�(�מ:�א�و�?�א<ول�����
�א�ط��ن��Bط�O����ط�ق�א��
�ون�(���


#��3מ����9Jون�א�

�3א�� ���� ن�����������١٩٦٨ ��&���٢٥# 9Jدول��ن���6א�א�3א��
�وذ�%�


��:ذא�א��دول
&B����)
�(�מ�א���:�د'�א�-
د����?�ودون�Bن���ن��
:��6�.�

  علي أن ١٩٦٨ة  لسن٢٥ من قانون اإلثبات رقم ٩تنص املادة .. بداية 
للمحكمـــة أن تـعـــدل عمـــا أـمـــرت بـــه ـمـــن إجـــراءات اإلثـبـــات بشـــرط أن تـبـــين أســـباب الـعـــدول 

 .بالمحضر ، ويجوز لها إال تأخذ بنتيجة اإلجراء بشرط أن تبين ذلك في حكمها 
 وتواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 

 األحكـام المتضـمنة فصـال أحكام اإلثبـات جـواز العـدول عنهـا وعـدم التقيـد بنتيجتهـا االسـتثناء 
 .في حق من الحقوق 

 )١٣/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٣٧الطعن رقم (
 وقضي بأن 

الحكـم الصـادر بإحالـة الـدعوى إلـي التحقيـق قـد أجـاز إثبـات الصـورية المطلقـة بالبينـة وحســم  
ء حجيـة النزاع بين طرفي الخصومة علي وسيلة اإلثبات بعد أن تجادال بشـأنها فقـد حـاز هـذا القضـا

األمر المقضي فـي خصـوص جـواز إثبـات تلـك الصـورية ممـا ال يـدع مجـاال للعـدول عـن الحكـم فـي 
هذا الشق القطعي ومن ثـم فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذا طـرح الحكـم الصـادر باإلحالـة إلـي التحقيـق 

 .يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية األمر المقضي بما يستوجب نقضه 
 )١٥/٢/١٩٦٢ ق جلسة ٢٦سنة  ل٣٤٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
قاعــدة عـــدم جــواز اإلثـبــات بشـــهادة الشــهود وـبــالقرائن فــي األحـــوال الـتــي يجــب فيـهــا اإلثـبــات  

بالكتابة ليست من النظام العام ويجوز االتفاق صراحة أو ضمنا علـي مخالفتهـا ومـن ثـم فـإن تمسـك 
تنفـيــذ حكــم اإلحاـلــة الــي التحقـيــق يعــد قـبــوال الطــاعن بـهــذه القاعــدة أـمــام محكمــة الموضـــوع وقيامهــا ب

 .لإلثبات بغير الكتابة 
 )٥/١/١٩٧١ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٦٠الطعن رقم (
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 وقضي كذلك أيضا 
محكمـــة الموضـــوع ســـلطتها ـفــي تقـــدير قـيــام المـــانع األدـبــي مـــن الحصـــول عـلــي دلـيــل كـتــابي  

 ـمـن ٦٣هـا بالبينـة والقـرائن م شـرطه تحقيـق هـذا المـانع لـدي العاقـد الطــاعن بالصـورية يجيـز لـه إثبات
قــانون اإلثبــات عــدم إعمــال المحكمــة ســلطتها فــي تقــدير الظــروف التــي ســاقها الطــاعن لتبريــر قيــام 

 .المانع األدبي قصور 
 )٢/٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٦ لسنة ٢٤٠٠الطعن رقم (

 وقضي أيضا 
كمــة أن  بــأن للمح١٩٦٨ لســنة ٢٥بــأن الــنص فــي المــادة التاســعة مــن قــانون اإلثبــات رقــم  

تعدل عما أمـرت بـه مـن إجـراءات اإلثبـات بشـرط أن تبـين أسـباب العـدول بالمحضـر ويجـوز لهـا أال 
تأخــذ بنتيجــة اإلجــراءات بشــرط أن تـبـين أســباب ذـلـك ـفـي حكمهــا ـيـدل عـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه 
المحكمــة عـلـي أن حكــم اإلثـبـات ال يحــوز قــوة األمــر المقضــي طالمــا خـلـت أســبابه مــن حســم مســألة 

 .لية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم اإلثبات أو
 )٦/٦/١٩٨٢ ق جلسة ٤٧ لسنة ٩٠٩الطعن رقم (

  علي أن ١٩٦٨ لسنة ٢٥ من قانون اإلثبات رقم ٦٣وتنص املادة 
 .يجوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي  

 .دون الحصول علي دليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول  - أ
 وقضت حمكمة النقض علي أن 

إن وجود سند مكتوب ال يمنع مـن قيـام المـانع األدبـي الـذي يحـول دون الحصـول علـي دليـل  
كتــابي إذا تــوافرت شــروطه ومتــى تحقــق هــذا المــانع لــدي المــدين الــذي يطعــن علــي ســند المديونيــة 

 .رائن بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والق
 وقضي كذلك بأن 

أن تقـدير المـانع ـمـن الحصـول عـلـي سـند بالكتاـبـة هـو مـن المســائل التـي يفصــل فيهـا قاضــي  
الموضوع فإذا كانت المحكمة قد قضت بجواز إثبات الوديعة بالبينة بناء علي ما رأتـه مـن أن صـلة 

 بينهـا وبـين زوجهـا األخوة بين المدعية والمـدعي عليـه وفـي التجائهـا إلـي منزلـه عنـد حصـول خـالف
وقيامه لنصرتها في ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابي بالمصوغات التـي تسـتودعها إيـاه فـال معقـب 

 .لمحكمة النقض عليها فيما ارتأته 
 )ق١٣ لسنة ١١٦ والحكم الصادر في الطعن رقم ١٣٨ عام إثبات ٢٥مجموعة ال (
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 )٢ رقم ٢ ص ٦مجموعة القواعد القانونية جزء (

 ن ذلك ملا كا
ــذكر علـــي أوراق النـــزاع الماثـــل   ــة المفـــاهيم القانونيـــة والقضـــائية أنفـــة اـل وبتطبيـــق حمـل

 :ومدونات الحكم المستأنف يبين األتي 

أن المستأنفتان طلبا صورية عقد البيع صورية مطلقة لتخلف ركن من أركانه وهو الـثمن  

ذا العقد من غـش وتـدليس مارسـه وانتفاء الرضاء ونية البيع أصال لدي المستأنفتين وما شاب ه

المســتأنف ضــده عـلـي المســتأنفتين وشــقيقته األخــرى بحجــة أـنـه ال يســتطيع إدارة ترـكـة مــورثهم 

 والمذكورة بالعقد الصوري وعليهم أن يحـرروا هـذا العقـد الصـوري لكـي يقـوم ........../ المرحوم

 .ل تركة مورثهمبالتصرف في أموال التركة ويعطي كل منهما نصيبها الشرعي من أموا

ونظرا لعالقة األخوة بين طرفي التداعي لم يستحصال منه علي سند كتابي إلثبات صورية  

 .م إثبات /٦٣هذا التصرف والمسمي قانونا بالمانع األدبي وفقا للمادة 

ـل المســتأنفتان بجلســة   ـرم بينهمــا .....فـقـدم وكـي ـات صــورية العـقـد المـب  مــذكرة وطـلـب إثـب

 . بكافة طرق اإلثبات ومنها شهادة الشهود وبين المستأنف ضده

  -/-/-وقررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم لجلسة  

 وبتلك اجللسة 
) المسـتأنفتان(قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبـت المـدعيتان 

بكاـفـة طــرق اإلثـبـات القانونـيـة بمــا فيهــا البيـنـة والـقـرائن وشــهادة الشــهود 
بـــــرم والمحـــــرر فيمـــــا بينهمـــــا والمـــــدعي عليـــــه صـــــورية عقـــــد البيـــــع الم

) المسـتأنف ضـده(وصرحت المحكمة للمدعي عليه ) المستأنف ضده(
  .-/-/-بنفي ما تقدم بذات الطرق وحددت لبدء التحقيق جلسة 

وحـيـــــث مـثـــــل شــــــاهدي إثـبـــــات الصــــــورية بجلســــــة التحقـيـــــق مــــــن قـبـــــل 
 والـتــــي ثـبــــت منهـــــا العدـيــــد مـــــن الحـقــــائق -/-/-المســـــتأنفتان بجلســـــة 

المؤكـدة عـلـي ثبـوت الصــورية المطلـقـة فـي العـقـد محـل اـلـدعوى وانتـفـاء 
أركــــان العقــــد وشـــــروط صــــحته وهــــي رـكــــن الرضــــاء والــــثمن والســـــبب 
المشــــروع للعـقـــد وـلـــم يســــتطيع المســــتأنف ضــــده مجابهــــة ذـلـــك بجلســــة 
التحقيــق ولــم يحضــر شـــاهدا لنفــي مــا ورد عـلــي لســان شــاهدي إثـبــات 

 .المستأنفتين 
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  منه وهو األمر الذي يبني
أن العقـــد محـــل الـــدعوى الراهـنــة باطـــل بطالنـــا مطلقـــا وال يكـــون لهـــذا العقـــد وجـــود فـــي نظـــر  

 .القانون وال ينتج أي أثر من وقت إبرامه 
 وهو عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا أن

الصــورية المطلـقـة إن صــحت ينعــدم بهــا وجــود عـقـد البـيـع قانوـنـا ، ـفـال تترـتـب أـثـاره وال تنتقــل  
 . ملكية العقار إن سجل إذا ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا منعدما بمقتضاه

 )٢٩/٦/١٩٨٩ ق جلسة ٥٧ لسنة ٤٠٦الطعن رقم (
�������_��`e�*א���� �א����������xV�$���U(�F��M���(�N��و�����L�4�tא������_��`eن�א(�PG

������&¬�F���$א�?�د�Y��S&����������−/−/−א���و���*�&�����א��"��V�c_�א���(אع������L �Iא:?�
N���M6gא���� א����1א�*��&��C�����������M����,��t�/��و)���Zز��N���M6Gא�?��$���א�'&������Pن�©���د(�������

�*�ل��&*�د��^�!��?e�1א��*�א� �א����nא�دaن�و��R�tوא�د���א��������1א���.�
مثـل شـهودهما بجلسـة التحقيـق المحـدد لهـا .. والمستأنفتان نفاذا لهذا الحكم أنف الـذكر  

ما أـمـام القاضــي المنـتـدب إلـجـراء التحقـيـق بخصــوص صــورية العـقـد  وـتـم ســماع شــهادته-/-/-

 .محل الدعوى 

وتأكد يقينا مـن واقـع شـهود اإلثبـات صـورية العقـد محـل الـدعوى صـورية مطلقـة ويتعـين  

عـلـي المحكـمـة إـنـزال حـكـم الـقـانون صــحيحا عـلـي ـهـذا العـقـد وتقضــي ببطالـنـه لصــوريته المطلـقـة 

 .بر والتي ثبتت أمامها بالدليل المعت

 املستأنف احلكم أن إال 
بعد تقديره المـانع األدبـي وهـي عالقـة األخـوة بـين المسـتأنفتين والمسـتأنف ضـده والتـي حالـت  

 مــن ـقـانون اإلثـبـات قـبـل إصــدار حكمهــا بإحاـلـة ٦٣/٢دون الحصــول عـلـي دلـيـل كـتـابي ســندا للمــادة 
 .الدعوى للتحقيق 

فتين أصـــدر ـقــراره بإحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق وبـعــد أن ـقــدر ـتــوافر الـمــانع األدـبــي بحـــق المســـتأن 
إلثبات الصورية للعقد المبرم بين المستأنفتان والمسـتأنف ضـده بكافـة طـرق اإلثبـات بمـا فيهـا شـهادة 

 .الشهود 
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 وهذا احلكم مت األخذ به من قبل املستأنفتان 

 ومثال شاهديهما جبلسة التحقيق واعتصما 

 تأنفتان بالدعوى بأقوال مؤكدة للواقع الذي رمسته املس
كان يتعين علي الحكم الطعين في معرض أسبابه أن يعتصم بهـذا الحكـم الـذي سـبق لـه وأن  
إال أن الحكـم الطعـين قـد التفـت عـن مـا .. ويتناوله في أسـبابه سـواء باإليجـاب أو السـلب .. أصدره 

قشـة مـا أنتهـي ودون منا.. أصدره من حكم تمهيدي وعـدل عنـه دون أن يوضـح أسـبابا لهـذا العـدول 
وهو األمر الذي يوصم الحكم الطعـين بعيـب الخطـأ فـي .. إليه الحكم التمهيدي من إجراءات إثبات 

 .تطبيق القانون 
 ليس هذا فحسب 

ـبـــل أن محكمــــة الحكــــم الطعــــين بعــــدما اعتكــــزت ـفـــي إثـبـــات اـلـــدعوى أو نفيهــــا عـلـــي الحكــــم  
في الوقت الذي ال يحـق لهـا أن تعـاود . .عادت وتحدثت عن عدم توافر المانع األدبي .. التمهيدي 

المجادـلـة بعــد ذـلـك بعــدم ـتـوافر المــانع األدـبـي حســبما يـبـين مــن مــدونات الحكــم المســتأنف ألن تـقـدير 
  .-/-/-هذا المانع تم فعال قبل إصدار المحكمة حكم التحقيق الصادر منها بجلسة 

ـتـم اتخــاذه ونـفـاذه ـبـالرغم مــن وـمـا أورده الحكــم المســتأنف ـفـي أســبابه يعتـبـر عــدوال عــن إجــراء  
أن هذا اإلجراء حاز حجية األمر المقضي ويكـون قضـاءها بخصـوص ذلـك مخالفـة جسـيمة ألحكـام 

 .القانون ويتعين إلغاءه 
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  من القانون املدني علي أن ١٣٧تنص املادة .. بداية 
 له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن -١

 .ذلك 
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل علي ما يخالف ذلك  -٢

إذا قام الدليل علي صورية السبب فعلي من يدعي أن لاللتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت 
 .ما يدعيه 
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  من القانون املدني هي ١٣٦ ، ١٣١ ، ٨٩وأركان عقد البيع طبقا ألحكام املواد 
 الرضا والمحل والسبب  
 .ٕواذا لم يكن لاللتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال  

 فالسبب 
 .هو الباعث الدافع إلي التعاقد ال مجرد الفرض المباشر المقصود من العقد  
 .ر في توفره أو عدم توفره إلي وقت انعقاد العقد وأن السبب ركن من أركان العقد فينظ 

 وتواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 مـن القـانون المـدني أنـه إذا ذكـر فـي سـند الـدين أن ١٣٧مفـاد نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  

 قيمته دفعت نقدا ، ثم قام الدليل علي انتفاء القرض فـإن علـي الـدائن أن يقـيم الـدليل علـي أن للسـند
 .سببا حقيقيا مشروعا 

 )٢٤/٦/١٩٧١ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٧الطعن رقم (
 وقضي بأن 

 مـــن القـــانون المـــدني علـــي أن كـــل التـــزام لـــم يـــذكر لـــه ســـبب فـــي العقـــد ١٣٧نصـــت المـــادة  
يفترض أن له سببا مشروعا ما لـم يقـم الـدليل علـي غيـر ذلـك ويعتبـر السـبب المـذكور فـي العقـد هـو 

الدليل علي ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل علي صورية السـبب فعلـي مـن السبب الحقيقي حتى يقوم 
يــدعي أن لاللتــزام ســبب أخــر مشــروعا أن يثبــت مــا يدعيــه ، ومــؤدي ذلــك أن القــانون وضــع قرينــه 
قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبب مشروع ولو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فـي العقـد فإنـه 

ذي قبل المدين أن يلتزم من أجلـه فـإذا ادعـي المـدين عـدم مشـروعية السـبب يعتبر السبب الحقيقي ال
فــإن عــبء إثبــات ذلــك يقــع علــي عاتقــه ، أمــا إذا دفاعــه مقصــورا علــي أن الســبب المــذكور بالعقــد 
سبب صوري فعليه أن يقـدم للمحكمـة الـدليل القـانوني علـي هـذه الصـورية وبـذلك ينتقـل عـبء إثبـات 

 .عا إلي عاتق المتمسك به أن للعقد سببا أخر مشرو
 )٢/٤/١٩٥٣ ق جلسة ٢١ لسنة ٤٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والثابـت ـمـن أوراق الـدعوى أن المســتأنفتان بعـد أن أصــدرت المحكمـة حكمـهـا بإحالـة اـلـدعوى  

 . إلثبات صورية العقد المبرم بين طرفي التداعي -/-/- للتحقيق بجلسة
 ونفاذا هلذا احلكم 

  بعد حلف -/-/-مستأنفتان بجلسة التحقيق وتم سماع شهادتهما بتاريخ مثل شاهدي ال 
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 :اليمين وثبت منها الحقائق اآلتية 
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���Hن�


��B د�� دמ�6ط�D ?��� ��ذ� %�א��� د�و� دמ������������..�א�د#��� ��

�����������? ����V�#و��
 �3 �
#�

��و�:!�B�?����?ع�ط����D6ط

،���د�   Oن���   ط�دون�א��ط   �ق���   
�(   وא

�#   ���א��      ���


ن(א��  د���
ن��E�O�  &ن�)�א��  ��M�
  ���  �9��  !
�  מ����

�.)א��&����O!د�(��?א��د����

 احلقيقة الثانية 
�د�א�9  
���א��  د�و�

د��א��  :  ���  ��،�وא�  ذ'��  :د�...../�و


ن���زو�   
��   ن��   ���?����   ��?   �O�   د�(�E   ?�א���   �ن�

א��د���
ن�א���$�وא�ذ'�وא��:
�א���� ���� ذ�9�B ��� ن������

٢٢���?  �Bل�א��  دא���  )��V  �  Oن���  د�א����  #�
  ���،�
  �
��


ق��� ������� 
�3א���������Eوص�א�-��a��Bوא� د���(...../��( وמ���

و  Oن��و!  وع�א���  د��-  وص��  ���ن��)�Bط  �א��א�  د�و$

و������B'�\� ���� ذ���� و#�:מ��(د� دא�،�و Oن�6( د$���������������


&   מ�����
&   מ�وא�   د�:מ�وא<�   �$��3   �
�   ذ��א��   �ق��


�#  ���)�..��  �����א��  د���
ن�(...../�א���(و�  ��زو��  ?�  ��
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��ذ�   %�א���   د�   Oن�א��   د������   ?�������   ��6��   Oن�&   

)���
מ��:د� د�א�� د���
ن�������)�א��&����O! د #)��
���� ��(


���3  ص��  �������  �B��  ����  -א���?  !��
ن��E�O�  &א��


ل��  و#��:מ���  ��ذ�  %�א���  د��(  ل�������  )��  ��I  6��  א����

���  ن��&  ���..�א��  دא���f
و  Oن�ذ�  %�א���  د�#  د��  מ���6  

�6ط  
���)�א��&  ����O!  د���(وא(  د���  ��ض�א��  د������  ?����


ن�(א��د���
ن���E�O� &א���(������،�'� �B��� &�����
د�و�B د�א�� 


ن�(����� دמ��6ط 
��א�� د���
ن���������E�O� &א���(����M�
 ��� �9

��V��ذא�א���

���ض�א��د������?�����،�)��)�א��&����O! د

����
�������

ن��B'�و�#��!د�����)�א��د���
ن(�6ط�E�O�&א��


ق�E�Iذא�א��.��Eد�

 احلقيقة الثالثة 
�د�ن���&  ��א��(��  ق��  ن��D#  �:מ�
�B  ?�و&  fאل�א��  


��     د���
ن�
ن(�E�O�     &א�&     �د��)א����/..........�.....�،�


���..�.....�...../�وא�&  �د��  �O�األول��  ��
  Oن�א��د��  ��א�9�

)����
� ��ط���� ?�وBמ������.....�...../�א�& �د��)��א��&���E�Oא�9�

���������

ن���زو�  ��? �O
د� �Bد� �����
�د�א�9 

�א�� �B�،��BوIد


�������٢٢ ذ�9�B ��� ن��������.....�...../��ن�א���(و� ��א�& �د������� �
���..

�د�ن��������������و�و�א<�
���א� ذ'����O د��� ?�Bن�� :
د��� ذ�ن�א�� 


د���  ن���:  ���  ��
�  ���  Oن�-  و����א���  د�א��  ذ�و����6  

�د�ط�� ق��������������
�د�،�و���I د�j� ��א<و� ��Bن�א�� 

����و����

���د����א�9
����6ذ�Bن�א<و�אق���fد�Bن��:
د�?��מ��� �����

��7
�،�و�Iא�9
�����ذ�%���?���V�و�מ��د�
��7��?�.�

 منه وهو األمر الذي يبني 
أن العقـــد محـــل الـــدعوى حـــاق بـــه الـــبطالن لصـــوريته المطلقـــة ألن النيـــة الحقيقيـــة للطـــرفين  

انصرفت إلـي عـدم البيـع وعـدم دفـع ثمـن لـه وبالتـالي ينتفـي ركـن الرضـا باعتبـار أن الـثمن ركـن مـن 
 .أركان البيع وانتفي أيضا السبب المشروع له 
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عقد المزعوم بالدليل طوال مراحـل الجلسـات أمـام ورغم إثبات المستأنفتان انتفاء كافة أركان ال
محكمــة أول درجــة لــم يقــدم المســتأنف ضــده ثمــة دليــل أو شــاهد يــدحض بــه القرينــة المفترضــة لهــذا 
العقد من أن لـه سـبب مشـروع ألن تلـك القرينـة تـم إثبـات عكسـها مـن قبـل المسـتأنفتان وينتقـل عـبء 

 .هو ما خلت منه أوراق الدعوى إثبات ذلك علي من يريد أن يتمسك بهذا العقد و
 وكان يتعني 

علــي الحكــم المســتأنف بعــد أن ثبــت أمامــه بالــدليل عــدم صــحة الســبب المشــروع لهــذا العقــد  
 .إنزال حكم القانون صحيحا عليه وهو القضاء ببطالنه 

 .إال أن الحكم خالف ذلك مما يكون معه هذا القضاء معيبا ويتعين إلغائه  
���8�

?�א��ط�O����ط�ق�א��
�ون��\מ�9 و�3- و����א� �9ن��������������א�(:�א�و�?�א�9����O�&מ�א���

طDن�� ذא�א��� د��������������� ��

���د�و�دמ�د��9�Vن�א����D-B�Vو�
ن���� �ن�א��! א�وא�د�

�?H

�����ن�7�6���?�
��Bل�
�.��دמ�א���

  من القانون املدني علي أن ٤١٨تنص املادة .. بداية 
 للمشــتري ملكـيـة شــيء أو حـقـا مالـيـا أخــر ـفـي مقاـبـل ثمــن البـيـع عـقـد يلـتـزم ـبـه الـبـائع أن ينقــل

 .نقدي 

 وتواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
ٕمــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن تكييــف العقــود وانــزال حكــم القــانون عليهــا يخضــع  

ٕلرقاـبـة محكمــة اـلـنقض وأـنـه وان كــان لمحكمــة الموضــوع اســتخالص نـيـة المتعاـقـدين ومــا انعـقـد علـيـه 
قهمـــا إال أن ذلـــك مشـــروط بـــأن يكـــون هـــذا االســـتخالص ســـائغا وال يخـــالف الثابـــت بـــاألوراق وال اتفا

خروج فيه علي المعني الظاهر للعقد كما أن المناط في تكييف العقـد هـو بوضـوح اإلرادة ال وضـوح 
اللفــظ وـمــا عـنــاه العاـقــدون منهــا ـبــالتعرف عـلــي حقيـقــة مرـمــاهم دون أن يعتــد بـمــا أطلـقــوه عليـهــا ـمــن 

 .صاف ومضمونها من عبارات متى تبين أن هذه األوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقدأو
 )١٨/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢١٠الطعن رقم (

 وقضي بأن 
الــثمن الصــوري فــي عقــد البيــع هــو الــثمن الــذي يــذكر فــي عقــد البيــع ولكــن البــائع ال يقصــد  

بطــل العـقـد لتخـلـف رـكـن اـلـثمن فـيـه وـبـذلك اقتضــاؤه ـمـن المشــتري فيـكـون البـيـع غـيـر جــدي، وهــو ـمـا ي
 .أيضا أن يكون عقدا ساترا لهبة لعدم اكتمال أركانه وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
تتجــه والثاـبـت مــن أوراق الـتـداعي وخاصــة العـقـد المزعــوم بأـنـه عـقـد بـيـع وهــو ـلـيس كــذلك وـلـم  

إرادة المســتأنفين إلــي اتخــاذه وترتيــب أثــاره ولكــن كــان الغــرض منــه إســناد مهمــة إدارة شــئون التركــة 
واقتســـام عناصـــرها وتوزيعهـــا علـــي كـــل وريـــث علـــي حـــدة إلـــي المســـتأنف ضـــده شـــقيق المســـتأنفتان 

 .وتسهيال علي األخير في أداء مهمته وانتفاء ركن الثمن منه 
 وما يؤكد ذلك

  األول الدليل 

��®�$������Y����Sن�¬&�����א����R�tא������c�U���h��د�/��h−/−/−א��"��U���$��Q�N���M6g�
�������������������nא����ن�א�א$د���*�G�����/�ن���R�tא��������Fx�a���F�(���/aد�/hن�א�����و���
ن�)����ن����������������������`a����V�T��f�4�t����&��c$و�`�1!�ن�א�RaPق��&*�)ن�» $�U"א�א������א�?�

ز��nא��?��%��V�F����h(�*�&��1�8�M/_�א�,� �*���������Lא��!��!&/���T���uqو������aو��/����^/
��n�Mא�����و)ن�א�����R�tن����U�[����1�¯�c(�_/����7!�*f���a"א�א�M������������V�n..�א�]א��

�.א�ن�

  الثاني الدليل 
 ����  -���  :���  ��
Bن�ط��  ��א��  دא������  �ن�א���&  ������  
��  دא�א��&  ���E�Oא�9


���و�:מ���6א�א�3و�)
מ��
ص��دא����د����א���� %������������א���وא�����-��������א���&���و����>

�����-�����'�

ج��J �א�אB�3و������������������..�א��� �)��D ���

�א��- ��� �ن�א<- ل�وא�E �ع�و �ن�א<� � ��B


ن�و�  ����:�
��  ����..�����  دא�3�E�O�  &ذא�א���  د��9  ���  ن�א��  �و�  ن�9  מ���  د��  מ�6  �אמ�
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�?�;�ذא%�������
�Bو�מ�א��&����O!د�&)�����.א���د�א�-و�'��(ل�א�د�و$�א��א

الدليل الثالث 

�������Fa����h�_Uو(�T�f�4�tن�א���()������)ن�)��G*�$¾���א¿�א�����R�tن�وא���8��8א��
����������i ?א�����&���F�&��^/���F��c$�U�F"א�א�����א�?��!�..������n��©�*�G�1»��ج���F�(و�����P

��T)x���i ?a�^!�L��6$���!^�א�V ن�א�(��Dو�&*�א���/.....�..����������&��?��R/��א��
�c$�` ��q � �ذ�+�א�����א�?�NC�Z���U�1وא����^�،�و�� Rدא����א���u��!�.�
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 يل الرابع  الدل
����������?�B�?ذא�א���د�و-و�������ل������د����
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 اخلامسالدليل 
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الدليل السادس 
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מ�&دאد����Mא� �9ن�א��ز� وמ�������������#�?�B�Cو�&�د���Bو��(و�ل�Bزמ����..����9د��ل�
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� אG)ن�א��9��q�L � �א���د�و���U$�6(و��/������qא��������1..�/��و�����*U�
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����!���F��$Qא�������و��SQم��.�

 الدليل العاشر 

��ن��Dل�-و���א���د�א���د�������!�B������
Bن�א��&����O!د��ذא� ?�� מ��� �ن����..�و��


��و#��V��ط����א�و�#��א<�������������E�3א���د�،�وא��

��و#�������Vل�و�#و�ذא�د�� ل��..�

 ذ�������ل�א���
� ��א�Dز� ����������Oد�א��&����O!د���ن��B?���د�- و�'��I#�� ��� ?��� מ��� ن�

?��.�

�
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 الدليل احلادي عاشر 

���F��aذא�T���f�4�tא������ ���(�������)����م�.....�?��&%����"! ��د������Fא��������¬&������..�
�������������$����? �א�� /b�L�_����P�F�(��Z$ول�د(���`±�..�����¨����������M"�و)������Fدد��&�/���

�&��ذא�Gذن���,��cא����ن�±^�א���א�*����"�)��م���..� �hض� R�و���nא����L�n�f..�א����j�TÂو
�x��a��h�^ א��Fא�(��م������ن���������������..�א�F����G�$�M��Pא��א�����Lא:�$ج���������nذא���������&�

���F&*�� �א���א�N؟�V�!ض����� \��$ V�F�(א�����و���$?��n'���+ذ��^��.�

 وملا كان ذلك 

��F$دא��&�*�ذ��+�و���م�א�������وكان  �M�(�L�4�tא����_`eא�N�����1و��u��������Cא��8
��zن������������n�� ض�)ن�א��������1�8�n��F�(�_`eא�F����F��!$(�u��/aن�(�����M'7ن�U"א�א�����

�������¦�SQ�Uو�n��������$Q�L��$����FMU��������eא�T"U�L�9א��������.�

 وتلك القاله الواردة باحلكم 
لــــت أركانــــه ال تصــــادف صــــحيح القــــانون ألن ذلــــك ال يــــتم إال إذا كــــان عقــــد البيــــع قــــد اكتم 

القانونيــة مــن تراضــي ومحــل وســبب وســداد ثمــن المبيــع حســبما اســتقرت علــي ذلــك أحكــام محكمــة 
ممـا يكـون معـه الحكـم الطعـين معيبـا بـذلك .. النقض وثبت بالدليل عدم سـداد ثمـن نظيـر هـذا البيـع 

 .ويتعين إلغائه 
�V  
  ?�א��ط  �O�  ������  ��א��  
�ون��\  מ�9  ���:�א�و�  ?�א��א����O�  &و�3א�7  ش�א�(�  מ�א��


ن�وא<� �$����������������E�O� &א���?�
��� ��� ���?�
وא��د��س�א�ذ'����د�א��&����O!د��6د�

א�: מ��7 ��( ق�Bو�& �د�� ن�א�� �ع�������������.....�وذ�%�7 �ض�א����D�� &I ����������...../�א���(و��

�?H

�����ن�7�6���?�Dط�.وא��
�ون�و-و�����ذא�א���د�-و�����ط����و�מ���!��

 انون املدني علي أن  من الق١٢٥تنص املادة .. بداية
يجـوز إبطــال العـقـد للـتـدليس إذا كاـنـت الحـيـل الـتـي لجــأ إليـهـا أحــد المتعاـقـدين ، أو ناـئـب عـنـه 

 .من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد 
 التدليس 

 ) التغرير(هو ما يطلق عليه في الفقه اإلسالمي  
ٕبغيــر الحقيقــة وايقاعــه فــي غلــط يدفعــه وهــو اســتعمال الحيـلـة والخــداع بقصــد إيهــام الشــخص 

 إلي التعاقد 
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 .والغلط الناشئ عن التدليس 

�F��� Dع�א�������א����Gא�������?��¨&v�/��

 وذلك عن طريق احليلة واخلداع 
ٕوالـتــدليس فـــي ذاـتــه ال يعيـــب اإلرادة وانمـــا الـــذي يعيبهـــا هـــو الغـلــط الناشـــئ عـنــه فهـــو غلطـــا  

 .لطا تلقائيا مستثارا ولده التدليس وليس غ
وهــو يعـيـب اإلرادة عـنـد تكــوين العقــد فهــو اـلـذي يدفعــه إـلـي التعاقــد فهــو فــي ذاـتـه عمــال غـيـر  
 .مشروع 

 وقضت حمكمة النقض بأن 
الـتـدليس هــو اســتعمال طــرق احتيالـيـة مــن شــأنها أن ـتـدفع المتعاقــد إـلـي إـبـرام التصــرف اـلـذي  

 .إلرادةانصرفت إرادته إلي إحداث أثره القانوني فيعيب هذه ا
 )٨/٥/١٩٨٦ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٠٥٠الطعن رقم (

  مدني ١٢٥ومن شروط التدليس وفقا للمادة 

 .استعمال طرق احتيالية تولد الغلط يف ذهن املتعاقد فتخفي احلقيقة : أوال 
 ويقوم هذا العمل من جانب المدلس علي عنصرين 

 مادي : العنصر األول 
 لحقيقة هو لجوء المدلس إلي حيله إلخفاء ا 
والحيل هي األدوات أو الوسائل التي يقوم بها المدلس لكي يصل إلـي تضـليل المتعاقـد وهـذه  

 الحيل ال يمكن حصرها أو تعدادها 
 واملعيار هنا شخصي وليس موضوعي 

فـإذا كـان .. أي ينظر إليه من خالل ذات الشخص الـذي وجهـت إليـه الحيلـة بقصـد تضـليله  
تبـر التـدليس قائمـا حتـى ولـو كـان مـن شـأنه إال ينطلـي علـي غيـره التدليس قد انطلي عليه اع

 .من الناس 
 معنوي : العنصر الثاني 

 يجب أن يكون استعمال المدلس للحيل بنية التضليل للوصول إلي غرض غير مشروع 
 أن يكون التدليس هو الدافع إيل التعاقد : ثانيا 

 لمعرفة مبلغ ما أحدثته الحيلة في والمعيار هنا شخصي فيرجع إلي حالة المدلس عليه  
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 .إرادته هو بالذات وهل هي التي حملته علي التعاقد أم ال 

  .أن تصدر الطرق االحتيالية من املتعاقد األخر أو نائبة: ثالثا 

  .وجيوز إثبات التدليس بكافة طرق اإلثبات مبا يف ذلك البينة والقرائن

 ملا كان ذلك 
عي أن المســتأنفتان طلبــا بطــالن العقــد محــل الــدعوى للتــدليس وكــان الثابــت مــن أوراق التــدا

 واســتغل صــفته بالنســبة ...../ اـلـذي أوقعــه المســتأنف ضــده عـلـي المســتأنفتان وشــقيقتهما المرحوـمـة 
 ..... ...../ للمســتأنفتان وأـنـه شــقيقهما وتولـيـان فـيـه ثـقـة عمـيـاء باعتـبـاره بعــد وـفـاة مــورثهم المرحــوم 

 .هو السند لهم 
  بالغش والتدليس ...../ همهما وشقيقتهما املرحومة حيث او

بأـنـه يـقـوم بحصــر أعـيـان الترـكـة وأن يـقـوم بتحرـيـر هــذا العـقـد الصــوري تيســيرا عـلـي نفســه ـفـي  
عمليـــة اإلدارة والتصـــرف فـــي أعيـــان التركـــة الموصـــوفة بالعقـــد محـــل الـــدعوى الراهنـــة وســـوف يقـــوم 

رف وـقــام بـتــوقيعهن عـلــي هـــذا العـقــد بغـــرض بإعطـــاء ـكــل واحـــده ـمــنهن نصـــيبها الشـــرعي بعـــد التصـــ
 .االستيالء علي نصيبهم الشرعي في تركة مورثهم 

وخاصة أنه يعلم أن المستأنفتان تسكنان في الشـقتين ضـمن أعيـان التـداعي منـذ زمـن طويـل  
 .وأنهما ال يملكان مكان أخر إليوائهما 

يســتعمله وقتـمـا يشــاء فضــال واتخــاذ هــذه الورـقـة المزعــوم بأنـهـا عـقـد بـيـع كســيف مســلط عـلـيهم  
ثمـن .. عن أنه لم يسلم أي منهن أي مبالغ لقاء أعيـان التـداعي ودون فـي هـذا العقـد محـل الـدعوى 

صــــوري وبخـــــس وغـيــــر صـــــحيح ال يمثــــل عشـــــر القيـمــــة الحقيقـيــــة لحصــــة المســـــتأنفتان ـفــــي أعـيــــان 
 .التداعي 

 وما يؤكد ذلك 
 أمــام -/-/-ان بجلســة التحقـيـق بـتـاريخ شــاهدي اإلثـبـات الـلـذان حضــرا للشــهادة ـمـع المســتأنفت 

 .محكمة أول درجة إلثبات صورية العقد محل الدعوى 
 ومضمون شهادتهما 

أنــه أدخــل علــيهم الغــش والتــدليس للحصــول علــي تــوقيعهم علــي هــذا العقــد بهــدف تصــريف  
 ثمــة أمــور التركــة ثــم يقــوم بتوزيــع األمــوال علــيهم بعــد التصــرف فــي أعيــان التركــة وأنــه لــم يــتم دفــع

 .أموال لهم 
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ألن نيـــة المســـتأنفتان لـــم تتجـــه إلـــي بيـــع أعيـــان التركـــة الموصـــوفة بالعقـــد وحـــررا هـــذا العقـــد  
الصوري فيما بينهم بعد أن اسـتعمل المسـتأنف ضـده كـل الحيـل لـدفعهم إلـي ذلـك بغيـة الحفـاظ علـي 

 .التصرف أعيان التركة والتصرف فيها بسهوله وتجميع التركة في يد شخص واحد يسهل عليه 
�Z$د�)��م�±`���)ول�د�و$�N�M6G�_vذ�+��,/�د��א�,/

إال أن الحـكــم المســـتأنف ـلــم يتطـــرق إـلــي هـــذا الشـــق نهائـيــا ـفــي ـمــدونات حكمـــه لكـــي يقضـــي 
ـبــبطالن هـــذا العـقــد بعـــد أن ثـبــت باـلــدليل الـتــدليس اـلــذي مارســـه المســـتأنف ضـــده عـلــي المســـتأنفتان 

 .ه ويكون الحكم المستأنف معيبا ويتعين إلغائ
و�� א��ن�א����i�����P^�א���.����X/��)���م�±`������6�*�د$V�����MI���Z`��م���������������

��a٢٣٢�،�٢٣٣א��د�N���ن�א� א����1���
وأـنــه يجـــب عـلــي المحكـمــة الـمــوقرة أن تنظـــر االســـتئناف عـلــي أســـاس ـمــا يـقــدم لـهــا ـمــن أدـلــة 

 .ولي ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلي محكمة الدرجة األ
 وقضت حمكمة النقض 

 مــن قــانون المرافعــات يــدل علــي أن االســتئناف ينقــل الــدعوى إلــي محكمــة ٢٣٢مفــاد المــادة  
الدرجة الثانية في حدود الطلبات والدفوع التي فصـلت فيهـا محكمـة أول درجـة ومـا أقيمـت عليـه تلـك 

ا أن مبـديها لـم يتنـازل الطلبات من أسباب سوءا ما تعرضت له وما لـم تتعـرض لـه منهـا وذلـك طالمـ
 .عن التمسك بها 

 )١٢/١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٧٠٦٤الطعن رقم (
 ومن مجاع ما تقدم 

المســتأنفتان تتمســكان بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا بــبطالن العقــد محــل الــدعوى  
 شـهادة شـاهدي بطالنا مطلقا لصوريته المطلقة والتي تم الدليل عليهـا مـن قبـل المسـتأنفتان مـن واقـع

اإلثـبـات والـتـي أطرحــت شــهادتهما محكمــة أول درجــة بالمخالـفـة للـقـانون بخــالف األدـلـة األخــرى الـتـي 
 .تم سردها تفصيال 

وانتفـــاء كافـــة أركـــان هـــذا العقـــد ســـواء الرضـــا أو الســـبب ولـــم يـــتم دفـــع ثمـــن نظيـــر األعيـــان  
اعتبار الثمن ركن أساسي من أركـان الموصوفة بالعقد والتي قيل أنه قام بشرائها بموجب هذا العقد ب

 .البيع 
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احلكم املستأنف أهدر أهم الضمانات التي فرضها املشرع لضمان صحة األحكـام : ثانيا 

مـنـزه ـعـن اإليـهـام .. وـهـي وـجـوب تـسـبيب األحـكـام تـسـبيبا كافـيـا وواـضـحا 

وهو العيب الذي نـال مـن احلكـم الطعـني الـذي قضـي .. والغموض واإلمجال 

 ون بيان أسباب سائغة لذلك برفض الدعوى د

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 
 .ٕيجب أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة  

  من قانون املرافعات علي أن ٣، ١٧٨/٢كما نصت املادة 
طلـبــات الخصـــوم ، كمـــا يجـــب أن يشـــتمل الحكـــم عـلــي عـــرض مجمـــل لوقـــائع اـلــدعوى ، ـثــم  

 وخالصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه 
................. والقصور في أسباب الحكم الواقعية والـنقص أو الخطـأ الجسـيم فـي أسـماء  

 .يترتب عليه بطالن الحكم 
 وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

المقــرر فــي قضــاء محكمــة الــنقض أن الحكــم يجــب أن يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمــئن المطلــع  
عليهــا إلــي أن المحكمــة قــد محصــت األدلــة التــي قــدمت إليهــا وحصــلت منهــا مــا تــؤدي إليــه وذلــك 

 باستعراض هذه األدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة
 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة٧٤لسنة  ٧٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفـاهيم القانونيـة سـالفة البيـان علـي مـدونات الحكـم المسـتأنف يتضـح أنـه قـد شـابه  

 القصور المبطل في التسبيب وذلك علي أكثر من وجه علي نحو ما نشرف ببيانه فيما يلي 
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�Bن���O ذ����� ��א�J �א��� �ط�Bن�� �ن������������������
��א��دول�&Bن���


���� ��א�(� מ������������������� ���
:��)�3

��מ���Eل�ذ�%�����دو�:�B�I6�

��ذ�%����(��:&B

���
��-و��א��طل����א��&�

  من قانون اإلثبات علي أن ٩تنص املادة 
أـمـــرت بـــه ـمـــن إجـــراءات اإلثـبـــات بشـــرط أن تـبـــين أســـباب الـعـــدول للمحكمـــة أن تـعـــدل عمـــا  

 بالمحضر ، ويجوز لها أال تأخذ بنتيجة اإلجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها 
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 واستقر الفقه خبصوص ذلك علي أن 
اشــترطت المــادة التاســعة مــن قــانون اإلثبــات إذا عــدلت المحكمــة عــن إجــراء اإلثبــات أو لــم  

 .ب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها نأخذ بنتيجته يج
ألنها في الحالة األولي قد أكسبت من صدر الحكم لصـالحه حـق اإلثبـات فـال يصـح العـدول  

عــن ذلــك إال بإبــداء أســبابه ليقتنــع مــن صــدر الحكــم لصــالحه أن العــدول أقــيم علــي أســباب ســليمة 
  .وكذلك في الحالة الثانية وهي عدم األخذ بنتيجته من باب أولي

وأن العدول عن إجراء اإلثبات أو عدم األخذ بنتيجته قـد يكـون سـببه أدلـة قويـة تقتضـي ذلـك  
كأوراق أو مستندات ، وقد يكون العدول لمصلحة صاحب الحق فيه إذا أغنت تلك األدلة عنـه وهنـا 

 .تكون األسباب إلقناع الخصم األخر الذي له حق النفي 

 واالستثناء لذلك 
حكــام ـقـد تضــمنت قضــاءا قطعـيـا ـفـي مســألة تتعـلـق بجــواز اإلثـبـات أو عــدم إذا كاـنـت هــذه األ 
 .جوازه 

 �����������������L�Y�eن��&����*�א(�L�u&�Qو����Y��Sא���*&�����Vg����/�`V�L�u��!ذא�z�
���������� �?����P�F����_`eא�א"U�1ذ�+�א���ول�������+&¹�P��/�z��,/�د��א�,/د��Tא�N�M6Gد�

��������³Gو�N�M6gא�NאCא ZGאز�)و����م���������&*�א��ذ��Z�L�����'�����`V�+�1��7ذ�����1���
�Y� 'א�א�"/��N�M6gאز�אZ.�

عـبـــــد الوهــــــاب العشــــــماوى / د٩١المستشـــــار أحـمـــــد نشــــــأت رســــــالة اإلثـبـــــات الطبعـــــة الســــــابعة ص (
 ٤٨٥ العشــماوى وقواعــد المرافعــات فــي التشــريع المصــري والمـقـارن الجــزء الـثـاني ص ...../األســتاذ

 ) .وما بعدها
 النقض علي أن وقضت حمكمة 

للمحكمـــة أن تعـــدل عمـــا أمـــرت ـبــه مـــن "  مـــن ـقــانون اإلثـبــات عـلــي أن ٩اـلــنص ـفــي المـــادة  
إجــراءات اإلثـبـات بشــرط أن تـبـين أســباب الـعـدول ـفـي المحضــر ويجــوز لـهـا أال تأخــذ بنتيجــة اإلجــراء 

 .بشرط أن تبين ذلك في حكمها 
 ����������9���a�P�N��M6gא�NאCא Zz�ز����������ل��&*�)ن�א�V`�م�א�?�د$���q�Pو�����'������`V(�

�������������*�Uذא�Gو��U"��R�a�^�Mو���U$א��QG�����ز��&�S`���א���ول���/���x��xV���א�� �א���*�
�7?���������xא�|�)د�G�N�/��وذ�+������a�1���a&+�א�V`�م������a�P(��jن��!��/a"R��
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ل�د�������������������������Mز���p�Pو���/���F����u&?�������FxV�+�"��Lن�`aذ�Gق��e�1א��YV�L�^
���xeא�T"U�����.�

 )١٤/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٢ لسنة ٧٢الطعن رقم (
 وبتطبيق املفاهيم القانونية والقضائية 

 �*aא���M��4�tא����_`eא�N��ن��&*���و��Mא���R����
أن الحكم المستأنف أخطأ في المرة األولي خطأ في تطبيق القانون بالعدول عن حكم  -١

ل في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم في قطعي حاز حجية األمر المقضي وفص
جواز أو عدم جواز إثبات الصورية بشهادة الشهود والمحكمة ال تملك العدول عن هذا 

وسبق بيان ذلك في السبب األول ..  من قانون اإلثبات ٩اإلجراء طبقا لنص المادة 
 .لالستئناف بخصوص ذلك 

 لتثبت المستأنفتان صورية -/-/-جلسة أن الحكم المستأنف رغم إحالة الدعوى للتحقيق ل -٢
العقد محل الدعوى الراهنة وفصل في مسألة أساسية بخصوص ذلك ال يجوز العدول عنها 

 .بعد ذلك 

 ونفاذا هلذا احلكم 
مثــل شــاهدي المســتأنفتان أمــام المحكمــة لجلســة التحقيــق وتــم ســماع شــهادتهما ولــم يحضــر  

 .المستأنف ضده شهودا للنفي بتلك الجلسة 
 بـــأن العقـــد ســـند -/-/-وشـــهدا الشـــاهدان حســـبما هـــو ثابـــت مـــن أقوالهمـــا بمحضـــر جلســـة 

الدعوى هو عقد صوري ولم تتجه نية المستأنفين إلي إنجازه وترتيب أي أثر له ولكـن تـم إبرامـه بـين 
المستأنفتان وشقيقة أخري وشقيقهما المستأنف ضده بغرض تسهيل عمليـة البيـع لألعيـان الموصـوفة 

 .في يد واحده بعد أن اقنعهما بطريقة الحيل والتدليس بأن ذلك في مصلحتهم ه وتجميعها بالعقد ل
وبعــد أن يقــوم بالتصـــرف فــي تلــك األعـيــان ســيوزع عـلــيهم كافــة األمــوال حســـب نصــيب ـكــل 

 .منهم 
 .ولم يتم دفع ثمن أو أية أموال للمستأنفتان وشقيقتهم األخرى نظير هذا البيع 

مســـــتأنف ضـــــده باعتبـــــاره الرجـــــل والســـــند لهـــــم بعـــــد وفـــــاة مـــــورثهم ذلـــــك ثقـــــة فـــــي شـــــقيقهم ال
  ........../المرحوم
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������U���h����¯�1א�و$אق�������&D�_��v$אن�����"��U��د�/��h��V�����c^�����د���و�د�(�*��R
��������������n�����������U�l�|א������و��*�U���������d���M��V�+�"�!�u..�א�,��Uאن���cא�$���א�(�

��������Tد �.�

 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض 
إغـفـال الحكــم ذكــر وجــه دـفـاع أـبـداه الخصــم ال يترـتـب علـيـه بطــالن الحكــم عـلـي مــا جــري ـبـه  

 الدفاع جوهريـا ومـؤثرا فـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا الحكـم بمعنـي أن قضاء النقض إال إذا كان هذا
المحكمــة ـلـو كاـنـت قــد بحثـتـه لجــاز أن تتغـيـر ـبـه هــذه النتيجــة إذ يعتـبـر عــدم بحــث مـثـل هــذا الــدفاع 

 ١٧٨قصـــورا ـفــي أســـباب الحكـــم الواقعـيــة بمـــا يترـتــب علـيــه اـلــبطالن طبـقــا للفـقــرة الثانـيــة مـــن المـــادة 
 .مرافعات 

 )٢٦٥ ص ٥٣ س ٢٤/٦/١٩٧٥ة نقض جلس(
 .مما يكون معه الحكم المستأنف معيبا بالقصور المبطل في التسبيب ويتعين إلغائه  

�����
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��-و���ط����א��دא�����
������א�(�מ�

  قانون اإلثبات علي أن ب من/٢٠تنص املادة .. بداية 
يجوز للخصم في الحاالت اآلتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محـرر منـتج فـي الـدعوى 

 .يكون تحت يده 
  ................... -أ 

 إذا كــان مشــتركا بينــه وبــين خصــمه ، ويعتبــر المحــرر مشــتركا علــي األخــص إذا كــان -ب
 .مات وحقوقهما المتبادلة المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا اللتزا

وتم توجيـه هـذا الطلـب أمـام محكمـة أول درجـة مـن قبـل المسـتأنفتان والثابـت بالئحـة الـدعوى  
 .بشكل قانوني ألن هذا العقد حرر من نسخة واحدة احتفظ بها المستأنف ضده 
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لم ألن الوضع الطبيعي لو تم فعال بيع تلك األعيان من قبل المستأنفتان لكان كل طرف اسـت 
 النسخة الخاصة به وعليها توقيعات الطرف األخر للعمل بموجبها عند اللزوم 

 ولكن
ونظــرا للغــش والـتـدليس اـلـذي مارســه المســتأنف ضــده عـلـي شــقيقاته مــن أن تـلـك الورقــة الـتـي 
استحصل علي توقيعاتهم عليها هي ورقة صورية ال أثر لها سوي تصريف أمور التركـة وجعلهـا فـي 

ة واحدة ثم يقوم بتوزيع األموال عليهم بعد إتمام البيع لتلك األعيان وتعتبـر فـي يده وحررت من نسخ
 .هذه الحالة محرر مشتركا بين الطرفين 

 وهي الورقة املطلوب احلكم بردها وبطالنها

�����������������*�Rو�����F�w��a�Eو�V �و!�^�א����T�f�4�tو�����م�)U�^Q"א�א�����א�'&�
������F�����`yא�%&'aو���T���uq�F�(�������������Uو�.�Q(�$��VG^�א������`*�� ���Y&��4א����

�������������������F�7\و���1א;���(�א����F��&ون������®�$�aون���א������א� ���*���/��و��Q�D)ن�U"א�א�����
����ذ�+�.�

ولـم ـيـورد الحكـم المســتأنف فـي أســبابه أن المســتأنفتان طلبـا ذـلـك رغـم أـنـه مجـون هــذا الطـلـب  
 .ان ولم يرد عليه الحكم في أسباب حكمه مدون بالئحة الدعوى ومذكرات دفاع المستأنفت

 وقضت حمكمة النقض بأن 
تكلـيـف المطعـون ضــدها ) .....الـع(لمـا كانـت محكـمـة االسـتئناف ـلـم تعـرض لطلـب الطــاعن 

لديها وكان هذا الطلـب مـن ) رب العمل(بتقديم ملف المطعون ضده الثاني ) هيئة التأمينات(األولي 
مـــة إذا ـقــدم إليـهــا أن تقبـلــه أو ترفضـــه حســـب تـقــديرها لدالئـلــه إجـــراءات اإلثـبــات ويتعـــين عـلــي المحك
 مـن قـانون المرافعـات السـابق الواجـب التطبيـق فإنهـا إذا ٢٥٣ومبرراته المنصوص عليها في المادة 

 .أغفلته ولم ترد عليه يكون حكمها مشوبا بالقصور 
 )١٣/٥/١٩٧٢ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٩الطعن رقم (

 .معيبا ويتعين إلغاؤه مما يكون معه هذا القضاء  
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الثاـبــت ـمــن أوراق اـلــدعوى وخاصـــة عريضـــة اـلــدعوى المبـتــداة وكاـفــة الـمــذكرات المقدـمــة مـــن  
 بعـد -/-/-سـتأنفتان بتـاريخ المستأنفتان أمام محكمة أول درجة وأخر تلك المذكرات المقدمة من الم

 ومـذكرات فـي أسـبوع تبـدأ مـن تـاريخ الجلسـة -/-/-أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسـة 
 وتمســـكا ـبــبطالن العـقــد محـــل اـلــدعوى نتيجـــة الـغــش والـتــدليس -/-/-المحـــددة لنظـــر اـلــدعوى وهـــي 

 . من القانون المدني ١٢٥الذي أوقعه المستأنف ضده عليهم سندا للمادة 
 بشــهادة ...../ وتـم إثـبـات هـذا الـغـش والتـدليس الواـقـع علـي المســتأنفتان وشـقيقتهم المرحوـمـة  

  .-/-/-الشهود جلسة 
وهذا الدفاع جوهري ويجب علي المحكمة أن تقوم ببحثه وتقسطه حقه وترد عليه في أسـباب  

 .الرأي في الدعوى  لكانت قد تغيرت به نتيجة حالة ثبوته وتم ثبوته بالفعلحكمها وخاصة أنه في 
 ملا كان ذلك 

وباســــتقراء مــــدونات الحكــــم المســــتأنف أـنـــه لــــم ـيـــورد فــــي أســــبابه هــــذا اـلـــدفاع إطالقــــا وكــــأن  
وبالتـالي لـم يـرد عليـه بأسـباب سـائغة وأغفلتـه المحكمـة ولـم ..المستأنفتان لم يدفعا الدعوى بثمة دفـع 

 .تتطرق إليه في حكمها 
 .القصور في التسبيب ويتعين إلغائه مما يكون معه هذا القضاء معيبا ب 
احلكم املستأنف معيب بالفسـاد يف االسـتدالل حيـث أنـه قـام علـي أدلـة غـري : ثالثا 

صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها كما شـابه عـدم اللـزوم املنطقـي 

بتلك األدلة الواهية وبني النتيجة التي خلص إليهـا احلكـم مبـا جيعلـه جـديرا 

 باإللغاء 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
أســباب الحكــم يجــب أن تشــمل عـلـي بـيـان مصــدر مــا ثبـتـت صــحته وتأكــد صــحته مــن وقــائع  

اـلـدعوى ، وتفصــح وبجــالء ال غمــوض فـيـه عــن األدـلـة الـتـي اعتمــد عليهــا ـفـي الـقـول بثـبـوت أو نـفـي 
محكمــة اـلـنقض أن أي مــن هــذه الوـقـائع وعــن فحــوى تـلـك األدـلـة ووجــه االســتدالل بهــا حـتـى يتســنى ل
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تعمل رقابتها علي سداد الحكم االستيثاق من أن األسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سـائغة لهـا 
 .أصل ثابت باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي إليها 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

 �������R�(������ل�وא�U���R�_�א������Qא�����&b�Y���M'aو����_��`eא�N��א���"! ��&��*�����و��
4�tيتضـــح وبجــــالء أنـــه جــــاء معيبـــا بالفســــاد ـفـــي  .. وأســـبابه وـمـــا انتهـــي إلـيـــه مـــن نتيجــــة  א�������

االسـتدالل وعـدم سـالمة االسـتنباط وذلـك علـي نحـو ينبـئ عـن عـدم فهـم واقعـات التـداعي ومالبســتها 
ســاق األدـلـة الـتـي عــول ومــا ـتـم طرحــه فيهــا مــن مســتندات وأدـلـة وشــهادة شــهود ممــا أدي إـلـي عــدم ات

عليها الحكم مـع النتيجـة التـي انتهـي إليهـا ممـا يؤكـد فسـاده فـي االسـتدالل علـي نحـو ينحـدر بـه إلـي 
حــد الــبطالن ، وحيــث تعــددت صــور هــذا الفســاد فــي االســتدالل فهــو األمــر الــذي نشــرف بإيضــاحه 

 :تفصيال فيما يلي 

#ض������א&�د��:�א�و�?�א<ول������?
����O�&א�(�מ�א�������� #B�? �Bמ�\� ��?�
�I?�وא& ���
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 وتواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
يفســـد األحكـــام هـــو مـــا تتعـــارض فيـــه المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن التنـــاقض الـــذي  

األسباب فتتماحى بحيث ال يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكـون واقعـا فـي أسـبابه بحيـث 
 .ال يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 

 )٤/١/٢٠١٥ ق جلسة ٧٥ لسنة ٣٩٣٥الطعن رقم (
 كما قضي بأن 

حكمة النقض أن التناقض الذي يفسـد األحكـام هـو الـذي يكـون واقعـا فـي المقرر في قضاء م  
أسباب الحكم الواحـد بذاتـه بحيـث ال يمكـن معـه علـي أي أسـاس قضـت المحكمـة بمـا قضـت بـه فـي 

 .منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من األسباب بما يبطله 
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 )٣١/٨/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٩٥٩الطعن رقم (

 ان ذلك ملا ك
وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق اـلـدعوى الراهـنـة أنهــا تتعـلـق بصــورية عـقـد بـيـع صــورية مطلـقـة  

 .حسبما هو ثابت من عريضة الدعوى وكافة مذكرات المستأنفتان أمام محكمة أول درجة 
ودللت المستأنفتان علي توافر الصورية لهذا العقد المبرم بينهم وبين شقيقهم المسـتأنف ضـده 

 .م تتجه نيتهم إلي إنجازه أو ترتيب أي أثر عليه وأنه ل
وذلـــك نتيجـــة لمـــا أوقعـــه علـــيهم المســـتأنف ضـــده مـــن غـــش وتـــدليس حتـــى استحصـــل علـــي 
تــوقيعهم علــي هــذا العقــد بهــدف تســهيل التصــرف فــي أمــور التركــة وجعلهــا فــي يــد واحــده بــدال مــن 

ويثقــون .. شــقيقهم الوحيــد اإلجــراءات المعقــدة بخصــوص تملــك األجانــب وباعتبــار المســتأنف ضــده 
  ...... ...../ فيه ثقه عمياء وخاصة بعد وفاة مورثهم المرحوم 

وتــم تجميــع كافــة أعيــان الترـكــة والموصــوفة بالعقــد محــل اـلــدعوى وباعتبــار أنهــم هــم الورـثــة 
 حــرروا هــذا العقــد الصــوري والمبــرم بيــنهم وبــين شــقيقهم المســتأنف ..... ...../ الشــرعيين لمــورثهم 

 . لتسهيل مهمته ضده
 .ولم يتقاضوا ثمة ثمن إطالقا نظير هذا البيع 

ونظرا لعالقة األخوة بيـنهم كاشـقاء للمـورث ويصـعب علـيهم فـي مثـل هـذه الظـروف وثقـة فـي 
  .شقيقهم أن يطلبوا منه دليال كتابيا يثبت صورية هذا التصرف

 ١٩٦٨ لسنة ٢٥أ من قانون اإلثبات رقم /٦٣وطبقا للمادة 
 .لك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي يجوز كذ 

 .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي  - أ
 وقضت حمكمة النقض بأن 

أن وجود سند مكتوب ال يمنع مـن قيـام المـانع األدبـي الـذي يحـول دون الحصـول علـي دليـل  
المــانع لــدي المــدين الــذي يطعــن علــي ســند المديونيــة كتــابي إذا تــوافرت شــروطه ومتــى تحقــق هــذا 

 .بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن 
 )١٧/٥/١٩٩٨ ق جلسة٦٢ لسنة ٢٥٢٢الطعن رقم (

واالستحالة المعنوية من الحصول علي دليل كتابي فهي ترجع إلي ظـروف نفسـية وهـي تعتـد  
مـــر فـــي تقـــدير هـــذه االســـتحالة هـــو القاضـــي بعالقـــات الخصـــوم وقـــت انعقـــاد التصـــرف ومرجـــع األ

 المعروض عليه الدعوى إذا تحقق هذا المانع لدي العاقد الطاعن بالصورية يجيز له إثباتها بالبينة 
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 .أ من قانون اإلثبات /٦٣والقرائن طبقا لما هو وارد بالمادة 

 وقضت حمكمة النقض 
مبناهــا االحتيــال علــي القــانون مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه إذا كانــت الصــورية  

يجـــوز لمـــن كـــان االحتيـــال موجهـــا ضـــد مصـــلحته أن يثبـــت العقـــد المســـتتر أو ينفـــي الثابـــت بالعقـــد 
 .الظاهر بكافة طرق اإلثبات 

 )٢٤/١٢/١٩٥٣ ق جلسة ٢١ لسنة ٧الطعن رقم (
�������������������`S�&א���������_/����و�� א�وא�eل�!"�+�I&%�و!�^�א������R�tن���"! ��د
�����&¬.....������&'����$��Q�.$���א�������±��^�א�������Q�N���M6g�Y����S�&��.�������VGא�����

�������I ق�א�N���M6gو��/����א�M������وא���� א��1و��h/�د������`����$�������N���M6Gא�?���F���7'M��C�����&�
���&;�_`S&��.��.−/−/−א�,/د�و� $�N±`���)ول�د$xV��Z(�א���

 وبتلك اجللسة 
فــة المســتندات المقدمــة فيهــا وبعــد أن قــررت تــوافر بعــد أن قــرأت المحكمــة أوراق الــدعوى وكا 

 .المانع األدبي بحق المستأنفتان من الحصول علي دليل كتابي إلثبات صورية التصرف المزعوم 
 قررت 

بعـد اإلطـالع علـي األوراق  ..  وجاء منطوق حكمها-/-/-للتحقيق لجلسة إحالة الدعوى  
 .وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 

حيـــث أن أوراق الـــدعوى بحالتهـــا الراهنـــة غيـــر كافيـــة لتكـــوين عقيـــدة المحكمـــة بشـــأن بعـــض  
الجواـنـب الواقعـيـة للـنـزاع المطــروح عليهــا واســتجالء لوجــه الحــق فيهــا ـتـري المحكمــة إحالتهــا للتحقـيـق 

 مـن قـانون اإلثبـات وذلـك إلثبـات ونفـي مـا هـو مبـين بمنطـوق هـذا ٧١ ، ٧٠إعماال لـنص المـادتين 
  .الحكم

 فلهذه األسباب 

 حكمت احملكمة 

وقبل الفصل يف املوضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعيتان بكافـة طـرق  

اإلثبات القانونية مبا فيها من البينة والقرائن وشـهادة الشـهود صـورية عقـد 

البيع املربم واحملرر فيمـا بينهمـا واملـدعي عليـه وصـرحت احملكمـة للمـدعي 

  .-/-=/ت الطرق لبدء التحقيق جلسة بنفي ما تقدم بذا
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 وهو األمر الذي يبني منه احلقائق اآلتية 

  احلقيقة األويل

������������������ �א�a�N$ و���N( و���u�8X�Y���S�&�����Vgא�_`Xوא$د��U���M�Vو���`yن�א(
��������������������i �?א�����$�Q�N��M6g�*�ل��&�*�د���^�!����?eن����1א��R�tא����YX�*�א����nא�د

��/����������������1א�(�م�±^�א���.�و�������������I ق�א�N�M6gא�����`�)�Zز�N�M6G���j�Nذ�+�
������R*������א��&����د������F���&��*�����&د�و�ن��/�٦٣א�M������وא���� א��1و��h/�د��א�,��/������1����(

�N�M6gא.�

 احلقيقة الثانية 

����������L�_��V�F����*א�� �א������xVز��V�Y��S�&�����Vgص�א?¼�Cא Zgא�א"Uن�(
��Y&��a������(���t������������`y¹&�+�א�Pو�Y�� 'א�א�"/��N�M6gאز�אZو���م�(�N�M6gאز�א¬�

ن�א�N�M6gو���א��� &��N�V(�F`�م�±`���א�����٩א���ول�������MI�F&��د������1��.�

 احلقيقة الثالثة 

���a٧٠�،�٧١)ن�א����د�_��`V�L�����`yא�����/��G�u���!$�|وא����N���M6gن�א������1����
�M6g�+وذ��Y��S�&�����Vgنא��M�4א�����Y��Sא���_`Vق�'����M��U����*R�و�N.�

  من قانون اإلثبات والتي تنص علي ٧٠واملادة 
للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن ـتــأمر باإلثبــات بشــهادة الشــهود ـفــي األحــوال التــي يجيــز فيـهــا  

 .اإلثبات بشهادة الشهود متى كان في ذلك فائدة للحقيقة 
 واملستفاد من النص املنوه عنه 

أن المحكمــة ـلــوال أن الـقــانون يجـيــز إثبــات الصـــورية بشـــهادة الشـــهود فــي حاـلــة ـتــوافر الـمــانع 
األدبـــي وقـــدرت المحكمـــة تـــوافر المـــانع األدبـــي بحـــق المســـتأنفتان مـــن الحصـــول علـــي دليـــل كتـــابي 

 .بصورية التصرف لما كانت قد قررت إحالة الدعوى للتحقيق إلثبات ذلك بشهادة الشهود 
  من قانون اإلثبات ٧١ادة وكذلك نصت امل

يجب أن يبين في منطـوق الحكـم الـذي يـأمر باإلثبـات بشـهادة الشـهود كـل واقعـة مـن الوقـائع  
 .ٕالمأمور بإثباتها واال كان باطال 
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 وبالفعل بينت احملكمة حبكم التحقيق 

 الوقائع املأمور بإثباتها

����R�tא������������������$ ��yא���9م�وא�n���Mא����������$��Q�*��Uو�T���f�4�tن�وא�����
����a����*Rم��"א�Nא�' ق��T�f�4�t���&����`yא�uV Qو.�

 ونفاذا حلكم التحقيق أنف الذكر 
 واسـتمعت المحكمـة لشـهادتهما -/-/-مثل شاهدي المستأنفتان بجلسة التحقيق والمحـدد لهـا  

  .-/-/-حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 
����t�����&�������د���Zم�و��������/aد�/��hن�������C���Zو�����V א��_/������hن�و��R�/�....

��������������������4�tא�����Fو���(�����*�&��C����T � q�dو�$�Q�F�(و�F�� 6(�c(�%�a aو�i ?א�א��"Uز��Ãg
�' ��Yאe�&����1)ن�U"א�אZg א��C��&��^/��Fא��? �L�i)���ن�א��!���_/�&��T�f.�

 املوصوفة بالعقد حمل الدعوى 
نصـــــيب كـــــل مـــــنهم فـــــي تركـــــة مـــــورثهم  وبعـــــد ذلـــــك ســـــيتم توزيـــــع األنصـــــبة علـــــيهم حســـــب  
  ...... ...../المرحوم
����������. �Dא��_/�����hن�و��R�t����&אل��)���������]��U"א����....�/�و������c(�n¯�1)و�)��
�n�Mא�.�

�Y��Sא�����&¬���`yذ�+�)��م�א�*Rد���/h�T�f�4�tو��»� �א����
 وهو األمر الذي يبني منه

������!$(�uR��א�.����Fא���������و�U*�א� ���fوא�y^�وא���M%������������)ن�U"א�א�����±^�א���
Fא�, وع����

وأصــبح هــو والعــدم ســواء بعــد إثـبـات صــوريته صــورية مطلـقـة واآلـثـار المترتـبـة عـلـي اـلـبطالن 
 .المطلق للعقد 

 )أن هذا العقد ال يكون له وجود يف نظر القانون(

 ) وال ينتج أي أثر من وقت إبرامه(

 )وكان يتعني علي احلكم املستأنف(
 .أن يقضي برد وبطالن العقد محل الدعوى بعد إثبات صوريته صورية مطلقة  
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 إال أن احلكم املستأنف 

��������F��M���(�1���u���6��U���M���V�c �D(�� د�������..���c(ن�������������R�tن�א����(�F�����
������������N���M6g��������،�وV����h(�Wط�א�����ن�א�`����!�.$���א������±�^�א�����Q�u�M8��������

����������$�.��L Iא�����א�?
 .وانتهت المحكمة إلي عدم قيام المانع األدبي من اإلثبات بالكتابة 

 وتلك القالة الواردة باحلكم املستأنف ومدلوهلا القانوني 
أن المحكمــة قــد عــدلت عمــا أمــرت بــه مــن إجــراء اإلثبــات بالبينــة ولــم تأخــذ بنتيجتــه وهــذا ال 

ـقــانون اإلثبــات ألنــه حســم مســـألة أوليــة وهــي جـــواز  مــن ٩يجــوز قانونــا طبقــا لـمــا هــو وارد بالمــادة 
 .اإلثبات أو عدم جوازه بطريق الشهادة وأصبح هذا القضاء حائزا لحجية األمر المقضي 

 وال متلك احملكمة بعد ذلك العدول عنه 

����������������������&��E�M�1א������*��D�F�t!��/�&��C�Z�|א���$?����4�tא����_`eא�¦MQ(و
��i ���Pو�F���Fא�"�cو$د��M�(�L�F�&��)`��(�^�د��c(�*&.�

���א����.�و����������������������� ���Cא������*&��F�Pא����Lא������_`eא�א"U�Fن���`����
�F��\�G.�

���

�א��:  ����6  ?���:�א�و�  ?�א�9    ���  !#�
  ���)�?�Iא&  �د��  �د�  &�Bد�  #���O�  &א�(�  מ�א��

��������������������� د�Bن�& �� ق�Bن���&��دא�����د�
���وא(د��وא�� ��و� ��� دמ�� وא���א�� 
��Vא<د

ل�6(
� ��א� د�و$����(�� ق��� 
��� ون��� ?�א�(� מ�# د�#! �� ��ض�א� د�و$������������������#��#د�

�

<و�אق��fد'����6א�������א����א��:����6:�3
دون����9د��ل�9�

 تواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
أن مخالفـــة الثاـبــت ـبــاألوراق التـــي تبطـــل الحكـــم هـــي .. المقـــرر فـــي قضـــاء محكمـــة اـلــنقض  

 الموضــــوع للثاـبـــت مادـيـــا ـبـــبعض المســــتندات أو أبتـنـــاء الحكــــم عـلـــي فهــــم حصــــلته تحرـيـــف محكمــــة
 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

 )٧/١٢/٢٠١٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٠٦٧٢الطعن رقم (
 كما قضت بأن 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قـد بنـي علـي واقعـة ال سـند لهـا فـي أوراق  
 و مستنده إلي مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو مستحيل عقال استخالص تلك الواقعة الدعوى أ
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 .منه فإنه يكون باطال 
 )٧/٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 .وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المستأنف حسبما أورده في أسبابه يبين منه  

 عامة واهية مناقضة لما ثبت أمامه إال وهي أن هذا الحكم قد أعتكز علي د
���*�ل��&��*�د����^�!������?e�1א����*���א� ������م�א������nא�د��aم������..�N���M6G�%��pو

�����`������$�.א�?
���������d�N��M6gא�Y�� I��7ن��Q(��د�Z��[�v�4�tא�����_`eא�%��Z�1א��������+&aو

������������Tو$د(����*&��C������e`_�و�V�*�'��_`X�F��V�������*�Uز�xV���א�� �א���*�����`V�L
ل����������������������?e�1א���*��א� �א����nא�د��*��ن�א�YM������`yو�� $�Nذא�Nא�����nא�دaم���
�����I ق��������������������`�$���א�������Q�N��M6g�Y���S�&��.�&*�د��^�!���*�وא�"&��c��u��V(�Fא���

�.א�N�M6gو��/��h/�د��א�,/د�

 وما يؤكد ذلك 
 صــدر بعــد تقــدير المحكمــة -/-/-لســة أن حكــم اإلحالــة للتحقيــق الصــادر مــن المحكمــة بج 

 .توافر هذا المانع األدبي بحق المستأنفتان 
�����������������.$���א������±�^�א�����Q�N��M6g�Y��S�&��.و�&��N$ ��Fא����VG���`yא���

¼�i7א�د���وא�� א��1א�|��dא��P,/�د��/��و��Q�D)ن�������א��N�M6g����1���uא�����م�����������������
`V�"�R������`yم�א��א���م�و�����\]�א�`���N�M6J��PM������Y��Sא���*�G����Vgא�_.�

 وهو عني ما قضت به حمكمة النقض بقوهلا 

��������������/���%�p�|אل�א���Vא��L�1א� ������,�/�د��א�,�/د�و�N��M6gאز�אZم���������
ز�א�RaPق�Q א��V)و��R����*�&������f/���و����������1p�1א����م�א���م�و��u��������`����N�M6gא

6_��zن������������������������Vgא�_�`V�"��R���ع�و����/����f�¹+�א�'���1�/"�Tא�������)��م�±`����א�
����\]�א�`���N�M6J��PM������Y��Sא���*�G.�

 )٥/١/١٩٧١ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٦٠الطعن رقم(
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 وهو األمر الذي يبني منه 

����و$אق�و�U*�א�د����������������������u�����א����.��4���Dא��8 ��*f�4א����tא����_`eن�א(
$����'&���وא�� Q�.$���א�����±^�א���Q�N�M6G�Lن���R�tא��1א�|�����/��א���.�

��������������������������N�M6�*�&א�و$אق����1)د������F���M6(�����F��Uو������jد��Zو�Pو)��`(��&*�د������
$���א�����Q.�

ممــا يكــون معــه هــذا القضــاء فاســدا فــي اســتدالله علــي قضــائه الــوارد بــالمنطوق ممــا يتعــين  
 .إلغائه 

?�� ���� ض�א� د�و$��6 ��� دמ�� وא����������:�א�9
��8א�و�?�� &B���ن����Bن�א�(�מ�א�ط��ن�#د�B

����V�

��  ن�(���  ��א�وא#  �Vא��  ����f  د��  وא���א��    �E����$א�  د�و��  ���  א��  
��Vא<د

���
�ون����א����
��א�ذ'�א&�������?���وא���א��
��Vא<د������������..�א<د����
E�
�! ��D..�و��


ن�� ن����������E�O� &א���� ��6�3 ?�א���
B�I 6ن��..��(� 
Hق���f د�� وא���א�� 
��Vא<د ����������ن��


��א��  ���א�(�  מ�א�ط�  �ن�#  د��  زמ��  دמ��  وא���א��  
��Vא<د  ��دون�Bن��  �ن�א<&  

�����   ودون�Bن����E   �6�3   ��د�   
ع��..�א���   ن����:   
��   ���   دמ��   وא���א��   
��Vא<د

�����  ��
ن��  ���  وא����  ذא�א�� 
��Vو�  و�א<�  ��א�  ذ'��و- מ�א�(�  מ�א�ط�  �ن��E�O� &א��

��א��&���وאD�Jل�(ق�א�د�
ع�א��-و����

 قضت حمكمة النقض علي أن 
ٕأنــه وان كــان تـقــدير قيــام الـمــانع األدبــي ـمــن الحصــول علــي دلـيــل كتــابي ـفــي األحــوال الـتــي  

يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من األمور التي يستقل بها قاضي الموضـوع إال أنـه يتعـين عليـه 
 .ه األسباب المسوغة لذلك في حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكم

 )٢/٣/١٩٧٦ جلسة ٤٢ لسنة ٧٥٩الطعن رقم (
 وقضي بأن 

محكمـــة الموضـــوع ســـلطتها ـفــي تقـــدير قـيــام المـــانع األدـبــي مـــن الحصـــول عـلــي دلـيــل كـتــابي  
 ٦٣شــرطه تحـقـق هــذا المــانع ـلـدي العاـقـد الطــاعن بالصــورية يجـيـز ـلـه إثباتـهـا بالبيـنـة والـقـرائن المــادة 

عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي سـاقها الطـاعن لتبريـر قيـام من قانون اإلثبات 
 .المانع األدبي قصور 

 )٢/٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٦ لسنة ٢٤٠٠الطعن رقم (
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 واملستقر عليه فقها وقضاءا 
التـي تحـول دون الحصـول علـي كتابـة فـال ترجـع إلـي ) المانع األدبي(أن االستحالة المعنوية  

..  ترجــع إـلـي ظــروف نفســية وهــي تعـتـد بعالـقـات الخصــوم وـقـت انعـقـاد التصــرف ظــروف مادـيـة ـبـل
وتختلف التطبيقات القضائية في هذا الشأن باختالف ما يتواضع عليـه النـاس مـن النـاحيتين الخلقيـة 

 .واالجتماعية في البالد 
 )٢ ،١ ج ٨٦أحمد نشأت طبعة / رسالة اإلثبات د(

 لذلك 
ة بالســنن الجارـيـة والعــرف والتقالـيـد جــد وثيـقـة فعــرف البـلـد هــو كاـنـت صــلة االســتحالة المعنوـيـ 

 .المعيار الذي يعتد به القاضي في تقديره متي كان هذا العرف مستقرا متطوعا بوجوده 
ومـــن ـبــين مـــا اســـتقر علـيــه العـــرف والتقالـيــد بخصـــوص ذـلــك هـــو عالـقــة األخـــوة ـبــين طرـفــي  

قيق والوحيــــد لورثتــــه اإلنــــاث بعــــد وفــــاة وخاصــــة إذا كــــان هــــذا الشــــخص هــــو األخ الشــــ.. التــــداعي 
والطبيعــي باعتـبـاره الرجــل والســند لهــم فمــن الصــعوبة أن ـلـم يكــن مســتحيال أن يتطـلـب مــن .. واـلـدهم 

 .األخر تحرير سند كتابي يثبت صورية هذا التصرف 
أما قاله الحكم المستأنف أن المسـتأنف ضـده لـم يخـرج عنـد طلبـه أن توقـع المسـتأنفتان علـي  
المزعوم وكان يتعين عليهما طلب تحرير ورقة منه تثبت عكس ذلك وتلـك القالـة تـدل علـي أن العقد 

المحكمة لم تقم بتقدير المـانع األدبـي وتـوافره بحـق المسـتأنفتان ولـم تبـرر بأسـباب سـائغة فـي حكمهـا 
 كما استقرت عليه أحكام حمكمة النقض 

 المسائل التي يفصل فيها قاضي أن تقدير المانع من الحصول علي سند بالكتابة هو من 
الموضوع فإذا كانت المحكمة قد قضت بجواز إثبات الوديعة بالبينة بناء علي ما رأته من أن صلة 
األخوة بين المدعية والمدعي عليه وفي التجائها إلي منزله عند حصول خالف بينها وبين زوجها 

صوغات التي تستودعها إياه فال معقب وقيامه لنصرتها في ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابي بالم
 .لمحكمة النقض عليها فيما ارتأته 

 )ق١٣ لسنة ١١٦ والحكم الصادر في الطعن رقم ١٣٨ عام إثبات ٢٥مجموعة ال (
 )٢ رقم ٢ ص ٦مجموعة القواعد القانونية جزء (
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���V
��Bن�א�(�מ�א�ط��ن�#د��Bط�O����ط�ق�א��
�ون�وB�&د�� ��אI& �دIل��������������:�א�و�?�א��א ���)


�ذ�%�� ��(
� ��� دמ�& دאد�������������������!��E��?�
?�B���6ن�א���د��������د�&B���א���ن�


ج��������������������..�א��9ن�� ���3 �

�- و����א�� ���
ن��E�O� &מ�א��
وذ� %��� ��א� �\מ�� ن�א��- 

�������
��� د�ذ� %�Bن���..�א�7ش�وא��د��س�א�ذ'��
�&?�א��&����O!د��!د����)��������

�ذ��א��ز�������Hن����(��:
����6א��Eض�א�ذ'�א���!�?�����..��:�
�.و���-מ�

  من القانون املدني علي أن ٤٧٦تنص املادة .. بداية 
 .الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض  

  من القانون املدني علي أن ٤٨٨وتنص املادة 
 .تكون الهبة رسمية ، إال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد أخر  

 لنص أنف الذكر واملستفاد من ا
أنه يجب أن يكون العقد الذي تتستر الهبة فيه عقد مكتمل األركان من تراضي ومحل  

 .وسبب مشروع له 
 .وتم دفع ثمن المبيع من قبل المشتري  

 وملا كان ذلك 
والثابت من أوراق التـداعي أن العقـد المسـمي عقـد بيـع مطعـون عليـه بالصـورية المطلقـة وتـم  

صــوص العـقـد محــل الـتـداعي وثـبـوت انتـفـاء كاـفـة أركاـنـه وـلـم ـيـتم دـفـع ثمــن نظـيـر إثـبـات الصــورية بخ
 .األعيان الموصوفة بالعقد 

 .مما يكون معه استدالل الحكم بذلك يكون استدالال فاسدا 
وذلـك لعـدم .. احلكم املستأنف عابه اإلخالل اجلسيم حبقوق دفـاع املسـتأنفتان : رابعا 

فضال عن أنـه امسـك بـال سـند مـن الواقـع .. ا إيراده أو رده علي أوجه دفاعهم

والقانون عن االسـتجابة إيل العديـد مـن املطالـب اجلوهريـة التـي متسـك بهـا 

 املستأنفتان التي كان من شأن حتقيقيها أن يتغري به وجه الرأي يف الدعوى 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن
م عـلـي أســبابه الواقعـيـة ـفـي عــرض  ـمـن ـقـانون المرافـعـات أن يشــتمل الحكـ١٧٨توجـب الـمـادة  

مجمـل لوـقـائع الـدعوى ـثـم طلبـات الخصــوم وخالصـة ـمـوجزة لـدفوعهم ودـفـاعهم الجـوهري اـلـذي تـتـأثر 
 به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي ورتبت البطالن جزاء إغفالها أو القصور فيها 
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 كما قضي بأن 
شارة إلي دفاعه والرد عليه مـع متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون اإل 

أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصـور ممـا يسـتوجب 
 .نقضه 

 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (
 وقضي كذلك بأن 

وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة أول  
وهـــي أوجـــه دـفــاع جوهرـيــة ....... وبصـــحيفة االســـتئناف ومذكراـتــه الختامـيــة المقدمـــة بجلســـة درجـــة 

يتغيــــر بهــــا إن صــــحت وجــــه الــــرأي فــــي الــــدعوى إال أن الحكــــم المطعــــون فيــــه لــــم يــــرد عليهــــا ولــــم 
األمــر الــذي يعيبــه بــاإلخالل بحــق الــدفاع والقصــور المبطــل ممــا جــره إلــي الخطــأ فــي .. يمحصــها 

 .تطبيق القانون 
 )١٤/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�������N��א���"! ��&��*�)و$אق�א�����א�*�و����و��Rم���������`Vل�وא���Qא�����&b�Y���M'��و
ق�א�����ع�وذ�`�_��������������X�_���;7ل�א�Dgא�F���h����Cא�א����"U����4¦�)ن��tא����_`eא

�:�&*�א��FZא����*�
�Vن���R�tق�א��������X�^��D(�4�tא������_��`eא��E�M���t�$د�)و���� د��&��*�������������

��Fא������R�tن����L"! א�Nد���/����א���������G*�±`����)ول����������u`�¹����*&���v�����
������������������������U��� U"א�א����ع�و���, ��F��`V�L)�/����������¯�����"! א7�D�Nل�Z�_v$��Z$د

�F����%Z�.xV(�א���.��������FMو���

 قضت حمكمة النقض 
مة الموضوع مذكرات أو مستندات وتمسك بـداللتها فالتفتـت الحكـم متى قدم الخصم إلي محك

عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكـون لهـا مـن داللـة فإنـه يكـون معيبـا فضـال عـن القصـور 
 .في التسبيب باإلخالل بحقوق الدفاع 

 )١٦/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
 فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون

 .ومستندات أثره بطالن الحكم 
 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���/���א�و���*���������� !"�������Z$ن�������������)����م�±`�����)ول�د��R�tא������u����!و
����&¬.....��������®�$����.����xV(�א����C��6(�����8وא��−/−/−�������F��M�(�L�_`eא��/��G� ,و���

�����F���8��4�tא������_��`eא����U ع��������وאa�u&����h&��+�א���"! א�����*��&��N���Y�����Vود
���������/?�S¹و��/?S��8SM/��و���`yא�_�aم�و�����Uא�..���������^�?Rא�� د�א��L���/�V��/'��aو��

������������������������/�&��� �I�����u�I�V(����`yن�א(�_�`eא�*�&��n&'��c(�1א�'���1)و���'��c"א��..
Uو�������������������Y���eع�وא�ق�א����ع�و��T"U�1�f�1א���X�_��;7ل�אDg��/�`V�%�������
�*&�:�

 احلقيقة األويل 

�������������^Q(�_������T�f�4�tאم�א���)�G�%&'��.)ن�א�����R�tن���L��`�¹ ����א���
�����aد���&�����MI�*�����^`,�$���FووU��/Z"א�א�'&%�?��_`eא�E�،�����٢٠א�M��nא�'&

٢١������1����������������������V�1���@��وא���T��f�4�tא�����T$ Vم�ن�א�N�M6gو��Q�D)ن�א�����א�(�
�F������Nوa�P?&¦����א�»�¤�a��/�&�������$Qن���R�tو)�'*�א����F�R����/��»R�Vوא.�

������������^Q�_������T�f�4�tم�א���)&aو���F�&د�� a�1ذ�+�و����u&Rv(���`yن�א(�PG
�����������$�Q�T��f�4�tא�א�����و��م�א���"U���¨���..�������������¯���/`V�Lد�$�aو�(����`y�$9א�aو��

������/��F�&Rv(א�א�'&%�و"Uص�?¼�E�M�(.�

 احلقيقة الثانية 

��������������®�$�������/�������)���C���6−/−/−)ن�אe`_�א������a�_v$�4�t_�א�����R�tن���"! ��
����xV(�א���.��&S`_�و7�Dل�א�����د�א��� �1���$אy`����������_�א��"! א�Nو���م��������������������

������.����7م�א�"! ��)���� �א��א� ��وא�R وض�)�/��)$����u&�4א����n�.�
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�������������������+�"����$��hG���¯�F�و�������*��..��PG)ن�א��8����1��uو���Nאe`_�א���t�����4 د�
������������������������/��n��d���� Uא���Z�N��M&Iع�و��a�Fa&+�א�"! ����1د���ع�ودI��������� د��&*�!�

�.�M��1^�א�����R�tن�

 لثة احلقيقة الثا

�,�/�د��א�,�/د�¼��i7א�د����وא��� א���������������������1�����&����$)ن�א�����R�tن�$�N��M6G�_vא�?�
������������������c�U��h��د�/�hא�� �Ig�%M�����¯�F��`V�E�M��t�א�D .�א��������/��������F��(�PG د�

�א�و$אق���1¯��د��^���a��V&+�א�,/�د��&D�_v$�F�`V�E�M�(�Lن���R�tא���.�

  احلقيقة الرابعة

��tא�������¬&����������)ن�א�������/���$��������א�M����R�.....����nن����L��`�¹"! ��د�?��
��M'7ن��U"א���������Cא������*�G�PQو���/�&��T�f�4�tא����Fو��(�c"א����א�\½�وא�����%M��

��Fو)��/��F&Rv����F��(�_v$د����������������n..�א�������M�(�Lع�������4$د�U"א�א���tא����_`eن�א(�PG
L�c( א��FZو�F��[\���c UZ�.�.�א���

  احلقيقة اخلامسة

�������VGא�����.��.....)ن��N���M&Iא�������R�tن��Lא���"! ��א����������/�����¬&����������
�����������������Tو�������U)��V�����&@9א�V�N�M6g�C����א�����±^�א���.�و�������)����ن�א����א�*��� 

������������������x�aن����א���+�&a�����1¼��و)ن��¯�F�(و�������$���א��1�8א��ون�Q�N�M6g�+وز�وذ�
��U�F"א�א�����ع�و���� د��&�����������������F..��, א����i��f(�Nدون��Lא������������M��(�L�_`eد�א$و���

�F?�S¹و�F8SM����E�pg)و�א��&%�����)ن���م��Cא�.�
  احلقيقة السادسة

�������_/aز�����Vو������UدZن�و(�*����G������/���)ن�א��������R�tن�������)$�1����f�1����������`aد
و)ن�..�ز����������������j����Q�D���`��������/�(�$���Mوא����� א$���Uא����א�_�������mא�����א�*�دون�����

$���א�������PG)ن�אe`�_�א�'��������א���U�1���u�R"א�א�����ع�و���� د����������������Q��!�����UدZو
����pGو�(��M&��F�&�.�

�
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 ملا كان ذلك 

������������ Uع�وא�Y����eא;��1��� د��&*��T"�Uא����a����Z$ن�±`���)ول�د(�W�Vو
������[\����/�8X����u��!��.�و�FZא� )�L�cא���.�א�|��

����������������C��\�g��ق�א����ع��&*�������Z�F�&�p א��X7ل�Dg���Cא�א����"U�_Q�����Uو
وא�����R�tن�����`�����S�U�Y"א�א����ع�وא����T$�M' و���V&*�אy`���א��� ��و������������������

��Z$م�±`����6�*�د��(��/���X�.�.�&�/���q����Fن�א����i�����P^�א���
 يه بناء عل

 تلتمس املستأنفتان من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

�Pو(�:�*���7D�Fل�א����د�א���� ��7`h�i�����Pل�אM��.�
������6�:������������������������دא���M'7ن�א������א��9م��C�4وא������tא�����_�`eא�C��\�z�ع�fو�Lא�

���&'����$Q�F��$?��T�f�4�tوא������R�tא���.�
4�tאم�א���)�G�n������yא�E��a(�^����? و���Nو����T�f��

 وكيل المستأنفتان
 
   المحامي     
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 املوضوع 
ـمـدني   ـمـن محكـمـة الجـيـزة االبتدائـيـة اـلـدائرة اسـتئنافين مـقـامين طعـنـا عـلـي الحـكـم الصــادر 

 :والقاضي منطوقه  -/-/-  مدني كلي الجيزة بجلسة.... لسنة  .... في الدعوى رقمكلي

 حكمت احملكمة 

���א�'&�L�N�Mא���.�و)�(�D�^!�u?_����د����1��F?�$��4و¼�������������������!��� �
�����yא�E��a(�^������/��Z���Mو�.�

 الوقائع 
صـلية المبتـدأة بموجـب صـحيفة أودعـت  الـدعوى األأقامت الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي 

  :طلبت في ختامها الحكمقلم كتاب محكمة أول درجة 
 ���D$א�����n���Mא��c������®��R��������V������1,�� ون�����אن�א�M������א���eود�−/−/−

������Rذ�א���x^�و�������R!�7و��G(אم�א�,� !��א����*����������������_�`eل�אÅو��R�S?א��$�?�
��/�&�)��R�tא����(�E��aא�?�$��4وא�.�

 زعمت زورا وبهتانا و
بعـدم قيامهـا باستصـالح وزراعـة األرض بأن الشركة المستأنفة قد أخلـت بالتزاماتهـا العقديـة  

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

 ذاه

دعواهـا  يفالشركة املستأنف ضـدها األويل استندت إليها وحيث أن تلك الوقائع التي 

 وقائع مكذوبة وخمالفة للواقع واحلقيقـة واملسـتندات األمـر الـذي ما هي إالاملستأنفة 

 حدا بالشركة املستأنفة حنو تقديم طلب عارض

  احلكم هلاهابتغت من خالل
ـبـأداء مبـلـغ ملـيـون جنـيـه عـلـي ) المســتأنف ضــدها األوـلـي  (ـبـإلزام الـشـركة المدعـيـة أصــليا 

 .سبيل التعويض إلساءتها استعمال حق التقاضي 

  بالواقع والقانون مقررة الشركة املستأنفة يف ذلك اعتصمت و
ابتاعت الشركة المستأنف ضدها األولي مـن هيئـة  -/-/– المؤرخ بأنه بموجب عقد البيع -١

 قطعــة أرض مســاحتها ســبعة أالف فــدان الموصــوفة بصــلب المجتمـعـات العمرانـيـة الجدـيـدة
 .هذا العقد 
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 ألويل ومنحت اهليئة املذكورة للشركة املستأنف ضدها ا
ومـــنهم الشـــركة ( هـــذه األراضـــي وتوزيعهـــا علـــي المســـاهمين فيهـــا الحـــق فـــي تقســـيم وبيـــع 

 وألزـمـــت الشــــركة ٕواتاـحـــة الفرصــــة لـهـــم ـفـــي تملكـهـــا واستصــــالحها وزراعتـهـــا) المســـتأنفة
علي نفقتهـا ) طرق ، ري ، كهرباء  (بإتمام أعمال البنية األساسيةالمستأنف ضدها األولي 

) ومنهم الشركة المسـتأنفة(م من إجراءات للتيسير علي المساهمين واتخاذ ما يلزالخاصة 

 .القيام باالستصالح والزراعة واالستفادة من األراضي التي تباع لهم 

مــن ابتاعــت الشــركة المســتأنفة  -/-/-وبموجــب عقــود بيــع مؤرخــة فــي  .. ٕواعمــاال لــذلك 
ــد مـــن قطـــع األراضـــي الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي  ــين محـــل ومن.. العدـي هـــا القطعـت

 .التداعي 

 وقامت الشركة املستأنفة 

����������������*��G�����fg�����א��(א��a/��א��د���وא�������&, !��א�����U��f�4�tא�و��*��!�Cدאt�
��אد�!�������¸���T"�Uא�$א�f*�����1?��$��4وa`�����4)����ل�א��M����א������������������

Y��.وא� א

 وبرغم ذلك 
وأهمهـا تسـليم القطـع  عـن الوفـاء بالتزاماتهـا ولـيفقد امتنعـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األ 

 .المباعة للشركة المستأنفة واعتصمت بالمماطلة والتسويف 
 مدني جزئـي ... لسنة ... ، ... رقمي نحو إقامة الدعويينوهو ما حدا بالشركة المستأنفة  -٢

 .ابغية إلزام الشركة المستأنف ضدها األولي بتسليم األراضي المذكورة له أكتوبر ٦

 وفيما خيص القطعتني حمل الدعوى الراهنة فهما ضمن 

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

 التي الزالت طي التداول حىت تارخيه 
بأن الشـركة المسـتأنفة وعلم الشركة المستأنف ضدها األولي يقينـا .. وبرغم جماع ما تقدم  -٣

 .عة لها أيا من قطع األراضي المبا) حتى اآلن(لم تتسلم 

 إال أنها وبسوء نية 
ـة فســخ العقــود ضــد الشــركة المســتأنفة أقامــت عــدة دعــاوى   المبرمــة معهــا بــزعم كــاذب بغـي

 فكيف يتم االستصالح (ومخالف للحقيقة وهو عدم القيام باستصالح وزراعة األرض 
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 !) .والزراعة بدون استالم األراضي أصال ؟
عدم إعالن الشركة المستأنفة بهذه الـدعاوى ..  المستأنف ضدها األولـي وتعمدت الشركة -٤

 .إعالنا قانونيا صحيحا 

 ....وتـــداولت اـلـــدعاوى الثالـثـــة أمـــام محكـمـــة أول درجــــة والـتـــي قيـــدت بأرـقـــام مختلـفـــة هــــي  -٥
وـقـدمت الـشـركة المـسـتأنفة كاـفـة ) ـبـذات اـلـدائرة( ـمـدني كـلـي الجـيـزة ... لسـنة .... ، ....، 

ه الـدعاوى وكيـديتها وسـوء نيـة الشـركة المسـتأنف المستندات الدالة علي انعدام سند هـذ

وفـــي الجلســـات األخـيــرة لـتــداول هـــذه اـلــدعاوى الثالـثــة ـبــدأت  .. ضـــدها األوـلــي ـفــي رفعـهــا
  وذلك علي النحو التاليمحكمة أول درجة في اتخاذ قرارات متضاربة ومتناقضة 

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

 مث�ل وكي�ل الش�ركة المدعي�ة -/-/-جبلسة 

ووكيل الش�ركة ) المستأنف ضدھا ا�ولي(

ووكي��ل ع��ن ) المس��تأنفة(الم��دعي عليھ��ا  

المس����تأنف ض����دھا (ھيئ����ة المش����روعات 

وقدم ا�خير الحاض�ر �ول م�رة ) ا�خيرة

�ن .. م����ذكرة بدفاع����ه ����ر ع����ب الحاض���طل

�رد ��%ع وال��% ل&ط��تأنفة أج��ركة المس�الش

�اعلي���إ: أن محكم����ة أول درج����ة ل����م  .. ھ

تس���تجيب لھ���ذا المطل���ب وق���ررت حج���ز 

  .-/-/-الدعوى للحكم لجلسة 

قض�ت ب�رفض وبهذه اجللسة األخـرية 

�م ��ه ل��زعم بأن��ند ال��ي س��ات عل��ة الطلب�كاف

�ة ��ركة المدعي��راء الش��ل ش��ا دلي��دم إليھ�يق

�ركة ��ا للش��ا بيعھ��نى لھ��ى يتس��Bرض حت�ل

 ) .المستأنفة(المدعي عليھا 

 ر وهو األم

المخ���الف للمس���تندات والمخ���الف للق���انون 

والمھ����در لحق����وق ال����دفاع والتفت����ت ھ����ذه 

المحكم��ة ع��ن كاف��ة ال��دفوع الش��كلية الت��ي 

تن��ال م��ن اتص��الھا بالخص��ومة وذل��ك كل��ه 

عل��ي النح��و الموض��ح با:س��تئناف المق��ام 

 .طعنا علي ذلك الحكم 

 وبذلك تكون هذه احملكمة 

ل قد أبدت رأيا في موض�وع الن�زاع المماث�

 .تماما لموضوع الدعويين التاليين 

ق����ررت المحكم����ة حج����ز  -/-/-جبلـســـة 

 وم��دت أج��ل -/-/-ال��دعوى للحك��م لجلس��ة 

  .-/-/-الحكم لجلسة 

 حك�م أص�درت وبهذه اجللسة األخـرية

�تجواب���� ألزم�����ت م�����ن خSل�����ه ھيئ�����ة اس

المجتمع��ات العمراني��ة بتق��ديم ص��ورة م��ن 

عق��د بيعھ��ا لTراض��ي للش��ركة المس��تأنف 

 وك��ذا ص��ور -/-/-ي الم��ؤرخ ض��دھا ا�ول��

واض��حة لتق��ارير الجدي��ة :ئحتھ��ا العقاري��ة 

 .وبتقديم مذكرة واضحة بطلباتھا 

  .-/-/-وحددت لتنفيذ ذلك جلسة 

كان��ت ھ��ذه  ويف ـهـذه اجللـسـة األـخـرية

المحكم�ة ق��د أص��درت حكمھ�ا المش��ار إلي��ه 

 وأب��دت .… لس��نة .…ف��ي ال��دعوى رق��م 

ت رأيھا المخالف للواقع والق�انون وأفص�ح

 .عن اتجاھھا الباطل 

 لذلك 

مثل وكيل الشركة المس�تأنفة وطل�ب إحال�ة 

 Sھ���ذه ال���دعوى إل���ي دائ���رة أخ���ري عم���

 ١٤٧ ، ١٤٦بص������ريح ن������ص الم������ادتين 

 مرافعات 

وھن��ا طرح��ت ھ��ذه المحكم��ة ھ��ذا المطل��ب 

الج�����وھري وطرح�����ت حكمھ�����ا الس�����ابق 

ص����دوره با:س����تجواب وق����ررت حج����ز 

 وأص���درت -/-/-ال���دعوى للحك���م لجلس���ة 

ا المماث�ل للحك�م الطع�ين با:س�تئناف حكمھ

تم تأجيل الدعوى لجلس�ة  -/-/-جبلسة 

 . لتقديم المذكرات الختامية -/-/-

ويف ـهـذه اجللـسـة األـخـرية مـثـل 

ـتأنفة ـركة املـس ـل الـش وطل��ب  وكـي

إحالة ھذه الدعوى أيضا ل�دائرة أخ�ري 

نظرا لعدم صSحية الدائرة في الفص�ل 

 ١٤٦دتين في ھذه ال�دعوى عم�S بالم�ا

 . مرافعات ١٤٧، 

 إال أن هذه احملكمة طرحت 

ھ��ذا المطل��ب الج��وھري والتفت��ت عن��ه 

وق��ررت حج��ز ال��دعوى للحك��م لجلس��ة 

-/-/-.  

 وأصدرت حكمها 

الطع���ين با:س���تئناف الماث���ل والمعي���ب 

بالعدي���د م���ن العي���وب الجوھري���ة الت���ي 

 .تنحدر به إلي حد البطSن 
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 .الماثل 

 ومن العرض املشار إليه 
دي العســف والصــلف الــذي انتهجتــه محكمــة الحكــم الطعــين ومخالفتهــا عمــدا يتضــح مــ 

ٕصحيح القانون واصرارها الغير مبرر علي إصدار الحكم الطعـين رغـم وجـود مـانع قـانوني يمنعهـا 
 . مرافعات ١٤٦من سماع الدعوى والفصل فيها عمال بالمادة 

 وإزاء هذا التعسف
إال أن وكيلـهـا أـثـر الحـفـاظ .. رد محكـمـة أول درجــة أرادت الشــركة المســتأنفة اتخــاذ إجــراءات  

مســتخدما حقــه القــانوني فــي الــدفع بعــدم صــالحية الــدائرة علــي هيبــة المحكمــة وقدســية القضــاء 

 … لسـنة .… فـي الـدعوى رقـم مصدرة الحكم الطعين لسابقة إبـدائها رأيـا فـي ذات موضـوع النـزاع
 ممــا أســبوع واـحـد الحكــم الســابق ســوي  وحـيـث ـلـم يمــر عـلـي إصــدار هــذا-/-/-ـمـدني كـلـي بجلســة 

وـهـي ـسـابقة تـكـوين رأي يخـشـى التمـسـك والتـشـبث ـبـه بـمـا يتحـقـق مـعـه الغاـيـة ـمـن عــدم الصــالحية 

ـلـذلك أـثـر وكـيـل الشــركة اـلـدفع بإحاـلـة اـلـدعوى  .. يـهـدر التـقـدير ـلـدي المحكـمـة مصــدرة ـهـذا الحـكـم
 .لنظرها أمام دائرة أخري بدال من الرد 
 بة حمكمة أول درجة هلذا الدفع اجلوهري إال أنه مع عدم استجا

  -/-=/واختاذ قرارها حبجز الدعويني للحكم جللسة 
لم يكن أمام الشركة سوي أن كلفت محام أخر ليقـوم بتقـديم عـدة شـكاوى ضـد الـدائرة مصـدرة  

الحكــم الطعــين لمــا تنتهجــه مــن تعســف ومخالفــة للقــانون وتمســكها بالفصــل فــي هــذه الــدعوى علــي 
 .أنها ممنوعة من سماعها والفصل فيها قانونا الرغم من 

 وبالفعل 
ـقـدم وكـيـل آخــر للشــركة عــدة شــكاوى ضــد تـلـك اـلـدائرة وـلـم يكـتـف ـبـذلك ـبـل تـقـدم لـلـدائرة ذاتهــا  

 بطلب أرفق به صورة من تلك الشكاوى إلحاطتها علما بها والتخاذ القرار بإعادة الدعويين للمرافعة 
 إال أن حمكمة أول درجة 

ٕفـــت لـــذلك وأصـــرت علـــي عنادهـــا وصـــلفها واصـــرارها عـلــي مخالفـــة القـــانون وأصـــدرت ـلــم تلت 
 . مخالفا للقانون -/-/-حكمها الطعين الذي جاء بدوره مثل حكمها السابق الصادر بتاريخ 

 قد حاولت أول درجة وإن كانت حمكمة 
لشــركة الــذي قضــت فيــه بــبطالن العقــد المحــرر فيمــا بــين ا.. االلتفــاف علــي الحكــم الســابق  

 المستأنفة والشركة المستأنف ضدها األولي بزعم أنه لم يقدم إليها دليل شراء الشركة المستأنف 
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 .ضدها لألرضي حتى يتسنى لها بيعها للشركة المستأنفة 

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

  .-/-/-العقد المؤرخ 

 وهنا 
     بـــزعم أن العقـــد األصـــلي المـــؤرخ -/-/-قضـــت محكمـــة أول درجـــة بـــبطالن العقـــد المـــؤرخ  

 ومـن غيـر مالـك إذ أن البـائع هـو هيئـة وزعمت بأنه صادر من غيـر ذي صـفة باطل بدوره -/-/-
واســتندت .. المجتمعــات العمرانـيـة فــي حــين كــان المـفـروض أن ـيـتم البـيـع بمعرـفـة هيـئـة المشــروعات 

 . بشأن األراضي الصحراوي ١٩٨١ لسنة ١٤٣في ذلك إلي القانون 
 الــذي أعطــي الواليــة وـحــق ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥وتجاهلــت عمــدا القــرار الجمهــوري رـقــم  

التصرف في األرض محل التداعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن ثم يكون البيع قـد تـم 

 .وفق صحيح القانون 

 ومما تقدم مجيعه
ل  الدائرة مصدرة الحكم الطعين قد خالفـت القـانون وكافـة قواعـد التسـبيب واالسـتداليتضح أن 

 وســـارت عـلــي ذات اـلــنهج فـــي -/-/- بـتــاريخ .… لســـنة . …حينمـــا أصـــدرت حكمهـــا الســـابق رقـــم
الحـكــــم الطـعــــين بإصـــــرار غـيــــر مـبــــرر بالفصـــــل ـفــــي هـــــذه اـلــــدعوى رغـــــم إـبــــداء اـلــــدفع قانوـنــــا بعـــــدم 

 .صالحيتها 
 وملا كان 
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وهــــو األمــــر الــــذي مــــن أجلــــه تســــرد الشــــركة المســــتأنفة تلــــك الوقــــائع علــــي هيئــــة المحكمــــة 
 لها مدي القصور والعوار االستئنافية وهي علي يقين بأنها سوف تطالع ما بين السطور ليتضح 
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 :الذي شاب الحكم الطعين وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه علي النحو التالي 

  الدفاع 

غـري صـاحلة إلصـداره لسـابقة إبـدائها دائـرة بطالن احلكم الطعني لصدوره عـن : أوال 

الرأي يف ذات النزاع حمال وسببا وموضوعا وخصوما وهو ما يعد خمالفة صارخة 

ـانون الـسـيما وأن وكـيـل الـشـركة املـسـتأنفة أـبـدي طـلـب ـعـدم ومتعـمـ دة للـق

 الصالحية بشكل جازم وصريح 

  من قانون املرافعات علي أن ١٤٦فقد نصت املادة 
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعـا مـن سـماعها ولـو لـم يـرده أحـد الخصـوم  

 :في األحوال اآلتية 

 ..........إذا كان قريبا أو  -١
 .ان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته إذا ك -٢

 .إذا كان وكيال ألحد الخصوم  -٣

 .مصلحة في الدعوى القائمة .......... إذا كان له أو  -٤

6ذא��
ن�#د�B����Bو���א���Vن�B(د�א��-وמ����א�د�و$�Bو�������:
�و�و�� 
ن�ذ� %�������������������� −٥

�������
 !��
�?�

�Bو��� �א�Bو��(�� 
�Bو�����Bو�� 
ن�# د�& ق�� ������..�#ل�א� �7� !
#�
 ��(��?

�

ن�#د�Bد'��:
د����:� 

  من ذات القانون علي أن ١٤٧/١كما نصت املادة 
  .يقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم 

 ويف ذلك استقرت حمكمة النقض علي أن 
ـاء القاضــي  ـدع أو ترافعــه إفـت أســباب لعــدم  أو خبيــرا أو محكــم وى كقاضــيأو ســبق نظــر اـل

 .أثره بطالن الحكم  لنظر الدعوى إصداره حكم فيها صالحيته

 )ق٤٨ لسنة ٧٢١ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (
 هذا

  من قانون املرافعات يفيد أن ١٤٦ولئن كان ظاهر سياق املادة 
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 إال أنه ينبغي أن يفسر ذلك باملعني الواسع 
ويؤخذ به متي كانت الخصـومة الحاليـة مـردده بـين ذات الخصـوم ويسـتدعي الفصـل فيهـا  

اإلدالء ـبــالرأي ـفــي نـفــس الحـجــج واألســـانيد الـتــي أثـيــرت ـفــي الخصـــومة األـخــرى بحـيــث تعتـبــر 

ودا إليها فإذا كان القاضي قد عـرض لهـذه الحجـج لـدي فصـله الخصومة الحالية استمرارا لها وع

في الدعوى السابقة وأدلي برأي فيها لـم يتـوافر لـه مقومـات القضـاء الحـائز لقـوة األمـر المقضـي 

فإنه يكون غير صالح لنظـر الخصـومة التاليـة وممنوعـا مـن سـماعها إذ فـي هـذه الحالـة بالـذات 

 .يشل تقديره ويتأثر به قضاؤه تبدو خشية تشبثه برأيه الذي اعتنقه ف

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

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

المســتأنفة عــدة دعــاوى  األولــي أقامــت ضــد الشــركة فالثابــت أن الشــركة المســتأنف ضــدها 
سـوي أرقـام قطـع األراضـي  ال يفـرق بينهـا وبـين بعضـها بذات السبب والموضوع والخصـومقضـائية 

أما فيمـا عـدا ذلـك فقـد اتحـدت الـدعاوى المقامـة مـن الشـركة المسـتأنف ضـدها .. المتنازع عليها 

 .األولي ضد الشركة المستأنفة 

  -/-/-وحيث أنه بتاريخ .. هذا 
حكمـهــا ـفــي اـلــدعوى ) ـبــذات الهيـئــة مصـــدرة الحكـــم الطعـــين (ة أول درجـــةأصـــدرت محكـمــ

واستندت فـي ذلـك إلـي ذات األسـانيد  برفض كافة الطلبات المبداة في الـدعوى .... لسنة ....رقم 

 .المخالفة للقانون وللثابت باألوراق المسطرة بهذا الحكم الطعين 

 وبذلك ثبت ومبا ال يدع جماال للشك

������jא�T"Uع���������)ن�f��L���($�N��(����F��G�$�,א��_`eא�'���وא�_`eא��$�?��
��/��l�1�����.U"א�א��(אع���������e�Q�[v��/&�p �א:?���א�������و��

 السيما 
 ....وأن الـــدعوى الماثـلـــة الطـعـــين حكمهـــا بـهـــذا االســــتئناف والـــدعوى األخــــرى المقـيـــدة ـبـــرقم  
 ....ٕار لـذات الـدعوى السـابق الفصـل وابـداء الـرأي فيهـا رقـم ما هي إال امتـداد واسـتمر ....لسنة 

  .....لسنة 
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 وخشية من وكيل الشركة املستأنفة
 الذي اعتنقته في الدعوى السابق الحكـم فيهـا برأيها هيئة المحكمة الطعين حكمها من تشبث 

 قضـائها  ويـؤثر سـلبا فـيوهو األمر الذي من شأنه أن يشل لـدي هـذه الهيئـة ثمـة سـلطة تقديريـة
 .في الدعويين التاليتين 

  -/-/-فقد مثل أمام حمكمة أول درجة جبلسة 

����א�,� !����������������ع�א���(אع�א���א� �f��L�c( &�����jא�T"U�Cא��G�������و�¹+�
���e���Q�[��v�� א����א��T"��U�uSM��Q(�_��6�1א�و���*�و�����U���f�4�tوא�,�� !��א�������R�tא�����

)���١٤٦���،�١٤٧و��l/��وذ�+�����7? �¦�����א���د�L�^?R&�����������aא���.�א��6&������)����
����א�����.�א�'�����(��������1�ن�א� א������Nو�����Q�%��&I�_��6�1 א������VG��V)و$אق�א�����

��������_��$�. �Dوא��i�����Pא�א"/���/�`V....����������....�����������&;א�Nא"����$��G*�دא�� �����)��א����
�7�?Ra���&;א� �±�L�uM6وא��/���^?R���c D(א���Sא���*&��*���:�

وحضر وكيل المدعي عليهمـا وقـدم حافظـة مسـتندات طويـت علـي صـورة مـن العقـد ... "  

وتمسـك بالـدفع بعـدم صـالحية المحكمـة ) المدعيـة فـي هـذه الـدعوى (سند ملكية الشركة البائعة 

 ـمـن ـقـانون المرافـعـات لســبق إفصــاحها ـعـن رأيـهـا ـفـي دـعـوى ١٤٦لنـظـر اـلـدعوى عـمـال بالـمـادة 

 والـتـي قضــت فيـهـا ـبـبطالن عـقـد .... لـسـنة .....ادر فيـهـا وـهـي اـلـدعوى رـقـم أـخـري والحـكـم الصــ

البـيـع ســند اـلـدعوى الـمـذكورة تأسيســا عـلـي أن الـشـركة المدعـيـة ـفـي اـلـدعوى الـمـذكورة واـلـدعوى 

 " .....الماثلة ال يحق لها البيع 

 وأشار وكيل الشركة املستأنفة صراحة 
ـي عقــد ملكيــة ي لــألرض مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة  الشــركة المســتأنف ضــدها األولــإـل

ومـن ثـم يتضـح اتحـاد الـدعويين .. الجديدة قاسم مشترك أعظـم فيمـا بـين الـدعويين السـابقة والحاليـة 
 ..... (بما يقطع بأن سابقة فصل محكمة أول درجة في الدعوى األوليموضوعا وسببا وخصـوما 

 نتيجـة لتكـوين لمحكمـة فـي الـدعوى الثانيـةسيكون له أبلغ األثر السلبي علي عقيـدة ا) ....لسنة 
 لنظــر الــدعوى غيــر صــالحةوهــو مــا يجعــل هــذه الــدائرة .. رأي فــي الموضــوع يخشــى التشــبث بــه 

 . مرافعات ١٤٦الماثلة والفصل فيها عمال بالمادة 
 والشركة املستأنفة 

  تؤثر  والحيلولة دون وجود أي مؤثرات قدتطبيق القانونعن طريق وكيلها كانت تستهدف  



 146 

 فـي أحـد هـذه بعد أن أفصحت بكل وضوح عـن رأيهـاسلبا في إصدار أحكام جديدة من ذات الـدائرة 
القضــايا التــي لــم يختلــف فيهــا الخصــوم أو األســباب أو الموضــوع أو المســتندات المقدمــة أو الــدفاع 

 نظـرت كـل االخـتالف فـي هـذه القضـايا كـان فـي أرقـام القضـايا التـي.. المقدم  من أطـراف الـدعوى 
وقد أشـارت الشـركة المسـتأنفة فـي تمسـكها باإلحالـة إلـي صـحيح القـانون .. أمام ذات الدائرة الموقرة 

 .والواقع مؤكدة ما سبق القضاء به في هذه الحاالت 
 حيث قضت حمكمة النقض بأن 

 وقضـائه فـي من بطـالن عمـل القاضـي مرافعات ١٤٧ما تقضي به الفقرة األولي من المادة  
عـلـي أن عـلـه عــدم صــالحية  – وعلــي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –المتقدمــة ـيـدل األحــوال 

القاضي للفصـل فـي الـدعوى التـي سـبق لـه نظرهـا قاضـيا هـي الخشـية مـن أن يلتـزم برأيـه الـذي 

 هــو يـشـف ـعـن عمـلـه المتـقـدم اـسـتنادا إـلـي أن أـسـاس وـجـوب امتـنـاع القاضــي ـعـن نـظـر اـلـدعوى
مـن خلـو أو معلومات شخصية تتعارض مـع مـا يشـترط فـي القاضـي قيامه بعمل يجعل به رأيا فيها 

 عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا أخذا بـأن إظهـار الـرأي قـد يـدعو الذهن
أن  آنفـة البيـان يفيـد ١٤٦ٕإلي التزامه مما يتنافى مع حرية العقيدة وأنه وان كان ظاهر سـياق المـادة 

 إال أنـه ينبغـي أن يفسـر نـص المـادة يكون في ذات القضية المطروحةإبداء القاضي لرأيه يلزم أن 
بالمعني الواسع فيؤخذ به متي كانت الخصومة الحاليـة مـردده بـين نفـس الخصـوم ويسـتدعى الفصـل 

بحـيــث تعتـبــر فيهـــا اإلدالء ـبــالرأي ـفــي ذات الحجـــج واألســـانيد الـتــي أثـيــرت ـفــي الخصـــومة األخـــرى 

 .وعودا إليهاالخصومة الحالية استمرارا لها 
 )ق٦٢ لسنة ١٧٦٩ طعن رقم ٢٦/١١/١٩٩٨نقض (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
 مرافعات من عدم صـالحية القاضـي لنظـر الـدعوى وجـوب ١٤٦إن ما نصت عليه المادة  

امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي أال يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيـا فـي 

ة تتعــارض مــع مــا يشــترط فيــه مــن خلــو الــذهن عــن موضــوعها الــدعوى أو معلومــات شخصــي

 .ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا 

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

 مما مقتضاه 
 عدم صالحية القاضي للفصل في دعوى األساسي حال النص  علي أن غرض المشرع  
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 فــي أي موضــوع متعلــق بمســألة أساســية مــن مســائل إال يكــون لــه عمــل ســابقهــو الحــرص علــي 
 .الدعوى المطروحة عليه 

 وقد توسعت حمكمة النقض يف تفسري هذا النص 

������.ن�)����א�Tא����L�*��fد�����`�������c($�c(�.X������V�1����a�W ����� �א�����
��/��������)�n����u��&6�¹�c ��Dא����(אع����������������($�F����^���p�����f���و���?D�F���&א�'�� و���

��/�����?@h�N���.و��&
 وبرغم قيام طلب وكيل الشركة املستأنفة علي صحيح القانون .. هذا 

إال أن محكمــة الحكــم الطعــين طرحــت ذلــك كلــه جانبــا وأصــرت بــال مبــرر مــن القــانون علــي  
  .-/-/-لسة الفصل في هاتين الدعويين وقررت حجزهما للحكم لج

 وبهذه اجللسة األخرية 

�����������R�t^�א�,� !��א������و!�T��,¸ن���!�������V�N 6t�aذ�G��+�&a����Y�� )�/���א���������jא�
�����_�$�.��א�L�TÂא���G.....��������....ن���������א��nوא������א�Nوא�����&��F�R����_v$���u8M�,aو

F��.�و��X�u`�/��א�I�M^�א�'���

 وبذلك 

لطعــين قــد خالفــت صــحيح تكــون المحكمــة مصــدرة الحكــم ا 

 .القانون مخالفة جسيمة تنحدر بحكمها إلي حد البطالن 
 وال ينال من ذلك 

 ـبـه المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين ردا علــي اـلـدفع بعــدم صــالحيتها لنظــر هــذه مــا ـتـذرعت 
 واردة حصـرا بمـا ال يجـوز وقولهـا بـأن حـاالت عـدم الصـالحيةالدعوى من انه دفع ظـاهر الـبطالن 

 .فيها التوسع 
��6ذ�Bن��ذא�א��ول�\���&د�د�و��دود����?�Oن

 مرافعات يتضح أنها أوردت بأن يكون القاضي غري صاحل ١٤٦من صريح نص املادة  -١

 لنظر الدعوى إذا سبق وأبدي رأيا يف موضوعها وأفتي فيها 

 وحيث أن هذه الدعوى 
  قبل الفصل في فيهاسبق وأن أبدت ذات الهيئة رأيها قد تماثلت تماما مع دعوى أخرى 
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وهو األمر الذي تتحقق معه الحالـة الـواردة بالمـادة المشـار  .. بأقل من سبعه أيام فقطهذه الدعوى 
  .وهي سابقة إبداء ذات القاضي رأيه في ذات النزاعإليها 

أما عن قول احملكمة مصدرة احلكم الطعـني بأنـه ال جيـوز التوسـع يف تطبيـق هـذه  -٢

  خيالف ما استقرت عليه حمكمة النقض إذ قالت بأن فإنه قول.. املادة 

 مرافعات بـالمعني الواسـع ١٤٦ينبغي أن يفسر نص المادة  

ويؤخذ به متي كانت الخصومة الحالية مرددة بـين ذات الخصـوم 

ويستدعي الفصل فيها اإلدالء بالرأي في نفـس الحجـج واألسـانيد 

مة الحاليـة التي أثيرت في الخصومة األخرى بحيث تعتبر الخصـو

استمرارا لها فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدي فصـله 
فــي الــدعوى الســابقة فإنــه يكــون غيــر صــالح لنظــر الخصــومة 

 .التالية وممنوعا من سماعها 
 وقررت حمكمة النقض صراحة 

في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي اعتنقه  
 .فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه 

 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٣/٤/١٩٨٩نقض (
 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ومما انتهت إليه حمكمة النقض 
ــذي عـــاب فهـــم محكمـــة أول درجـــةيتضـــح وبجـــالء    ١٤٦ لـــنص المـــادة مـــدي القصـــور اـل

وتفسيرها وتأويلها علي غير صحيح مرماها وهـو مـا أسـلس بهـا إلـي الخطـأ فـي تطبيـق مرافعات 

 .ون وانحدر حكمها إلي حد البطالن الموجب لإللغاء القان

 ملا كان ذلك 
 لسبق  بعدم صالحية الدائرة لنظر الدعوى اعتصام الشركة المستأنفة باألوراق وكان الثابت 
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 المســتأنفة وســاقت الشــركة ـفـي دعــوى أخــري عــن ذات الموضــوع وذات الخصــوم إـبـداء اـلـرأي فيـهـا
 التـي مـن أجلهـا طلبـت إحالـة الـدعوى إلـي دائـرة أخـري لنظرهـا يـةاألسـانيد القانونعن طريق وكيلهـا 

ـي النحــو المخــالف للقــانون  ـدعوى عـل إال أن محكمــة الحكــم الطعــين قــد تمســكت بالفصــل فــي اـل

 .وأصدرت حكمها الطعين 

 ١٤٣احلكم الطعني خالف صحيح القانون حينما اسـتند يف قضـائه إيل القـانون : ثانيا 

 ٣٢٥ ، ١٩٧٩ لسـنة ٥٠٤ القرارين اجلمهوريني رقمـي  وإغفاله متاما١٩٨١لسنة 

 الـلـذان مينـحـان الوالـيـة وكاـمـل ـحـق التـصـرف يف األراـضـي ـحمـل ١٩٩٥لـسـنة 

 التداعي هليئة اhتمعات العمرانية 

 بداية
أن هناك قاعدة تسـمي تـدرج .. ومنها نستقي العلم ..  لدي الهيئة الموقرة فإنه لمن المعلوم

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

  قد نصت علي أن ١٤٣فإذا كانت املادة الثالثة من القانون 
يكــون استصــالح واســتزراع األراضــي الصــحراوي وكســب ملكيتهــا واالعتــداد والتصــرف فيهــا  

 .ٕوادارتها واالنتفاع بها وفقا ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
وتكـــون الهيئـــة العامـــة ..... مـــا قـــد يوجـــد باألراضـــي مـــن منـــاجم وتجـــب المحافظـــة علـــي  

ٕللمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهـاز الدولـة المسـئول عـن التصـرف واسـتغالل وادارة 
 دون غيرهـا مـن األغـراض ويعبـر عنهـا فـي هـذا هذه األراضي في أغـراض االستصـالح واالسـتزراع

 ) .بالهيئة(القانون 
ل بمـــا يخصـــص لمشـــروعات الدولـــة تخـــتص هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة ومـــع عـــدم اإلخـــال 

الجديدة دون غيرهـا باالسـتغالل واإلدارة والتصـرف لغيـر أغـراض االستصـالح واالسـتزراع ويـتم ذلـك 
 .لحسابها ويعتبر موردا من مواردها 

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

 التي منحت هيئة مشروعات التعمري الوالية وحق التصرف علي األراضي و

 املعدة ألغراض االستصالح واالستزراع 

�١٩٩٥
! ������٣٢٥ن��ذ��א
���د����د����دو��א
��א��א
	��و�����מ���
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وعلــي العديــد مــن القــوانين ذات .. ذلــك القــرار المــذكور صــادر بعــد اإلطــالع علــي الدســتور  
 ١٩٨٢ لســنة ٣ ـفـي شــأن األراضــي الصــحراوية والـقـانون ١٩٨١ لســنة ١٤٣ الـقـانون الصــلة وأهمهــا

 ٥٠٤ فـي شـأن أمـالك الدولـة وعلـي القـرار ١٩٩١ لسنة ٧الخاص بالتخطيط العمراني والقانون رقم 
  .٢١/٦/١٩٩٥وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في  ١٩٧٩لسنة 

 ن وهذا القرار نص يف مادته األويل علي أ
 لســنة ٥٩تعتـبـر ـمـن مـنـاطق إقاـمـة المجتمـعـات العمرانـيـة الجدـيـدة وفـقـا ألحـكـام الـقـانونين  

 المشار إليهما األراضي المملوكة للدولة الالزمة إلنشاء مدينـة الشـيخ ١٩٩١ لسنة ٧ ، ١٩٧٩

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

 هذا 

  يتضح ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥يح نص املادة املشار إليها من القرار اجلمهوري ومن صر
 لسـنة ٥٠٤ الموضحة الحدود بـالقرارين  أكتوبر ومدينة الشيخ زايد٦أن كافة أراضي مدينة 

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

  علي أن ١٩٩١ لسنة ٧وقد نصت املادة الثانية من القانون 
 فــي األراضــي الصــحراوية الخاضــعة ألحكــام القــانون رقــم تكــون إدارة واســتغالل والتصــرف 

 :وفقا لألوضاع واإلجراءات اآلتية  في شأن األراضي الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣

يصـــدر رـئــيس الجمهورـيــة بعـــد موافـقــة مجـلــس اـلــوزراء بـنــاء عـلــي عـــرض وزـيــر اـلــدفاع ـقــرار  - أ
 .ق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية بتحديد المناط

يصــدر رئــيس الجمهورـيـة بعــد موافقــة ) أ(وفيمــا عــدا األراضــي المنصــوص عليهــا فــي البـنـد  - ب
مجلـس اـلـوزراء بـنـاء عـلـي عــرض اـلـوزير المخــتص ـقـرار بتحدـيـد المـنـاطق الـتـي تشــملها خطــة 

 أو المناطق  أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدةمشروعات استصالح األراضي 

 .السياحية  

 وأردفت املادة صراحة 

وتـتــولي الهيـئــة العامـــة لمشـــروعات التعمـيــر والتنمـيــة الزراعـيــة  

التــي تخصــص ألغــراض إدارة واســتغالل والتصــرف فــي األراضــي 

االستصــــالح واالســــتزراع كمــــا تـتـــولي هيـئـــة المجتمعــــات العمرانـيـــة 
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 تخصـــص واســـتغالل والتصـــرف فـــي األراضـــي التـــيالجديـــدة إدارة 

وتمـــارس كـــل هيـئــة ألغـــراض إقامـــة المجتمعـــات العمرانـيــة الجدـيــدة 

مــــن الهيئــــات المشــــار إليهــــا ســــلطات المالــــك فــــي كــــل مــــا يتعلــــق 

بــاألمالك التــي يعهــد إليهــا بهــا وتباشــر مهامــا فــي شــأنها بالتنســيق 

مـــع وزارة الـــدفاع وبمراعـــاة مـــا تقـــرره مـــن شـــروط وقواعـــد تتطلبهـــا 

 .شئون الدفاع عن الدولة 
 ذاه

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

 أكتــوبر والشــيخ زايــد مخصصــة إلقامــة ٦أن أراضــي مــدينتي  

 .مجتمعات عمرانية جديدة 
 وهو األمر الذي يؤكد 

ـة أن كافــة أراضــي هــاتين المــدنيتين ومنهــا األرض محــل التــداعي   تحــت والـيـة وتصــرف هيـئ

 .طبقا لصحيح القانون وصريح ألفاظ مواده  .. لعمرانية الجديدةالمجتمعات ا

 أما وأن احنرفت حمكمة أول درجة بذلك 

 وفسرت القانون علي غري مرماه ومن عندياتها 
وتفســـيره  ـفــي تطبـيــق الـقــانون شـــابه الخـطــأ الجســـيم أن الحكـــم الطعـــين األـمــر اـلــذي يؤـكــد 

ن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فـي  فيما تضمنه من بطالوتأويله بما يستوجب إلغائه
 .األرض محل التداعي 

 فالثابت 
الكائنة بها عين  (مدينة الشيخ زايد المشار إليه أن أراضي ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥طبقا للقرار  

 ).مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة  (ممن ينطبق عليها وصف) التداعي 
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  ١٩٩١ لسنة ٧ من القانون وطبقا لصريح املادة الثانية

���������������*���a������;א����א��� א��Nא����������G�YI�����/�t��4Qa�|א��YIن�א���z�
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 ليس هذا فحسب 
التابعـة بل منح ذات القانون لهذه الهيئة الحق في أن تمارس حق المالك علـي تلـك المنـاطق  

 .لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع 
 وهذا عني ما مت خبصوص األرض حمل التداعي 

فـاألرض محـل التـداعي تابـعـة لمدينـة الشـيخ زايـد الموصــوفة 

 .بأنها من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 ومن ثم 
فبال مراء خاضعة لواليـة هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة 

 مارست عليها سلطات المالك بأن قامـت ببيعهـا للشـركة التي

 .المستأنف ضدها األولي 

 وذلك بعد احلصول علي موافقة وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات املسلحة 

  ٢١/١١/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥ لسنة ١٢٧٣باملوافقة رقم 
 فــي األرض ومــن جملــة مــا تقــدم يتضــح أن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة تصــرفت.. ومــن ثــم  

 .محل التداعي لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي وفق صحيح القانون 
وأن وزارة الـدفاع قـد أصـدرت هـذه الموافقـة  .. وذلك بعد الحصول علي موافقـة وزارة الـدفاع 

األـمـر اـلـذي يؤكــد أن التصــرف ـفـي البـيـع اـلـذي اتخــذ صــورة  .. بـعـد أن تأـكـدت ـمـن صــحة التصــرف
 .جميعها يتسم بصحة التصرف سلسلة من التصرفات 

 وبالتايل 
فقد باعـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي قطـع األراضـي محـل التـداعي للشـركة المسـتأنفة  

وغيرهــا مــن المشــترين إذ أن مســاحة األرض الـتـي تمتلكـهـا الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي بالشــراء 
بموجــب عقــود شــراء ومــن ضــمن هــي مســاحة ســبعة أالف فــدان قامــت ببيعهــا للعديــد مــن المشــترين 

ومــن .. األمــر اـلـذي يـبـين مـنـه أن البـيـع ـقـد ـتـم وـفـق صــحيح الـقـانون .. المشــترين الشــركة المســتأنفة 
 تكون كافة العقود المرفقة ملف التداعي قد صادفت صحيح القانون ونافذة وال تشوبها .. ثم 
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 .شائبة 

 وتكون حمكمة أول درجة 
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أخطأ يف تطبيق القانون بقضائه ببطالن عقد بيع صـادر مـن غـري احلكم الطعني : ثالثا 

 رغم أن هذا البطالن مقرر قانونا ملصلحة املالك فقـط – بفرض صحة ذلك –مالك 

ثبـوت ولـيس لغـريه التمسـك بـه ورغـم ) رئيس هيئة املشـروعات والتعمـري(

اض  مثة اعـرتاوعدم إبداؤهه اهليئة وتقدميها العديد من املذكرات اختصام هذ

 .علي ذلك البيع مبا جييزه قانونا حتما 

  من القانون املدني علي أن ٤٤٦فقد نصت املادة 
 شـــيئا معيـنــا باـلــذات وهـــو ال يملكـــه جـــاز للمشـــتري أن يطـلــب إبطـــال البـيــع إذا ـبــاع شـــخص -١

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

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

  من ذات القانون علي أن ٤٦٧كما نصت املادة 
 .إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري  -١
وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشـتري إذا آلـت ملكيـة المبيـع إلـي البـائع بعـد صـدور  -٢

 .العقد 

 تقرت وتواترت أحكام النقض علي أن ويف ذلك اس
هــو بطــالن نســبي  مــن القــانون المــدني أن بطــالن بيــع ملــك الغيــر ٤٦٦مفــاد نــص المــادة  

 وطالمــا لــم يطـلــب مقــرر لمصــلحة المشــتري فلــه وحــده دون غـيــره أن يطلــب إبطــال عقــد البيــع
 .قدين البطالن صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقي قائما ومنتجا ألثاره بين المتعا

 )٣٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٥٧٦الطعن رقم (
 )٢٨/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ٢٦١الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
لما كان بطالن بيع ملك الغير هو بطالن نسبي مقرر لمصلحة المشتري وحـده دون غيـره  

ـل الملك ـائع نـق ـإذا طـلـب المشــتري مــن الـب ـزه ـف ـه أن يجـي ـد وـل ـه أو فـلـه أن يطـلـب إبطــال العـق ـة إلـي ـي

 .تسليمه المبيع فإن هذا يعد إجازة منه للعقد فيعتبر العقد صحيحا منتجا ألثاره بين المتعاقدين 

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

 ملا كان ذلك 
 إلي بطالن عقـد البيـع سـند ملكيـة الشـركة المسـتأنف قد انتهتالحكم الطعين وكانت محكمة  

 مســتنده فــي ذلــك أن المالــك بــزعم صــدوره مــن غيــر مالــكضــدها األولــي لــألرض محــل التــداعي 
ألرض الـتـــداعي هــــي الهيـئـــة العامــــة لمشــــروعات التعمـيـــر والتنمـيـــة الزراعيــــة فــــي حــــين أن الشــــركة 

وقـررت .. ت هـذه األرض مـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة المستأنف ضدها األولي قد ابتاع
 .محكمة الحكم الطعين بأن هذا البيع باطل لصدوره من غير مالك 

 هذا وعلي الفرض بصحة ما انتهجته حمكمة احلكم الطعني 

 من أن هذا البيع يعد بيعا مللك الغري 

ن�����)M'a�L�Nt��'D���Yא������ن�وא��������`a����`yא�T"��Uن�z�����[��v�*��G�F����u�� 
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  وأن عدم اعرتاض

ـرو ـة املـش ـام هيـئ ـؤرخ يف ـع ـع اـمل ـي البـي ـة ...عات عـل ـة هيـئ ـي أحقـي ـد عـل  يؤـك

اhتمعات العمرانية يف ممارسة هذا احلـق وفقـا للقـانون الـذي طرحتـه حمكمـة أول 

درجه جانبا علي الـرغم مـن أن تصـرف هيئـة اhتمعـات العمرانيـة يف ملكهـا كـان 

ان الحقـا علـي  وأن التصرف بالبيع كـ١٩٩٥استنادا للقرار اجلمهوري الذي صدر عام 

 . وهو ما يؤكد صحة التصرف ١٩٩٧إذ أن التصرف كان يف عام .. هذا القرار 
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 ملا كان ذلك 
ــين  -وكاـنــت الجهـــة المالكـــة ألرض الـتــداعي   ــه الحـكــم الطـع بـفــرض صـــحة ـمــا انتـهــي إلـي

كانت من ضمن خصوم الـدعوى ..  وهي هيئة المشروعات والتنمية الزراعية - وبمسايرته في ذلك

 .ة ومدخله بها الماثل

 قدمت عدة مذكرات بدفاعها وإن هذه اهليئة قد 

 سكتت عن إبداء أي اعرتاض علي هذا البيع 

 ومل تدفع ببطالنه 
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 وعدم االعرتاض من جانب هيئة املشروعات 
 :ثابت بمدونات الحكم الطعين ذاته إذ قررت محكمة أول درجة صراحة بما هو نصه  
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 ومن هذه العبارة يتضح 
 الـتــي قاـلــت محكـمــة الحكـــم الطـعــين بأنـهــا الماـلــك األصـــلي لألراضـــي أن هيـئــة المـشــروعات 

لم تعترض علي البيع الصادر من هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة إلـي الشـركة محل التداعي 

 .مستأنف ضدها األولي ال

 وهو ما يؤكد صحة هذا البيع ونفاذه يف مواجهة هذه اهليئة 

 بأنها املالكة األصلية زعما املقال 
فإـنـه قـول ـفـي  بأنهـا قواـمـه علـي الحفـاظ علـي الـمـال العـام أمـا عـن ـقـول محكمـة أول درـجـة 

ــه ــر محـل ــة المجتمعـــاذلـــك أن الجهـــة البائعـــة لـــألرض محـــل التـــداعي  .. غـي ــة هـــي هيـئ ت العمرانـي

وقـد تحصـلت  وهي المنوطة بـالبيع علـي النحـو الـذي أوضـحناه سـلفا وهي جهة حكومية.. الجديدة 

علي مقابل األرض المبيعة ومن ثم فـإن المـال العـام مصـون ولـم يمـس كمـا حاولـت محكمـة أول 

 .درجة تصويره 
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 أضف إيل ذلك 
المنوـطــه عـــات العمرانـيــة الجدـيــدة مـــا أوردـنــاه ســـلفا مـــن أن البـيــع ـقــد ـتــم بمعرـفــة هيـئــة المجتم 

  .١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ إعماال للقرار الجمهوري رقم بوالية وملكية األرض محل التداعي

 ١٩٩١ لسنة ٧وتطبيقا لصريح نص املادة الثانية من القانون 

 والتي نصت صراحة علي أنه

�"��u��qن���`a����/�z��������Z������א ���N��������������gא�$ض������?�������V�L
���Pو��א;������א��� א��Nא���������U�i ?aو".  

أما إذا كانت مخصصة ابتـداء لالستصـالح والزراعـة فإنهـا تكـون تحـت واليـة وتصـرف هيئـة 
 .المشروعات والتنمية الزراعية 

 وبصريح نص املادة األويل من القرار اجلمهوري 

  ١٩٩١ لسنة ٣٢٥املشار إليه رقم 

 فقد نصت علي أن

خ زايــد الكــائن بهــا األرض محــل التــداعي أراضــي مدينــة الشــي

 .معدة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة 
 وهو ما يؤكد

 الجدـيـدة الـتـي تمـلـك الحــق ـفـي تابـعـة ومملوـكـة لهيـئـة المجتمـعـات العمرانـيـةأن هــذه األرض 
فال سـبيل إلعمـال المـادة العاشـرة مـن .. وهو ما قد كان .. ممارسة حقوق المالك عليها كيفما يشاء 

..  الـتــي يعطـــي الحـــق للمحكمـــة أن تقضـــي ـبــالبطالن مـــن تلـقــاء نفســـها ١٩٨١ لســـنة ١٤٣انون الـقــ
 .السيما وأن التصرف صحيح وإلبطاله البطالن من قريب أو بعيد 

 ليس هذا كل شيء 
بل أن الثابت أن الشركة المستأنف ضدها األولي قد ابتاعت األراضي محل التـداعي ضـمن  

 .. فدان مساحة أكبر قدرها سبعة أالف
  -/-/-منذ تاريخ 

وطوال هذه الفترة وهـي حـائزة لهـذه األراضـي حيـازة .. أي منذ ما يجاوز الخمسة عشر عاما 
 .هادئة ومستقرة وتظهر عليها 
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 مبظهر املالك 

 ومتارس عليها كافة حقوق امللكية 
 وطوال هذه الفترة لـم تبـد ثمـة جهـة حكوميـة أو غيـر حكوميـة اعتراضـها علـي حيـازة هـذه

 .الشركة وملكيتها لألرض المباعة لها 

 بل أنها بوصفها املالك الظاهر لألرض 
قامت بتقسيمها وبيعها للمساهمين فيها ومنهم الشركة المستأنفة وذلك كله بموجـب عقـود بيـع 

 .صحيحة ال تشوبها شائبة 
 ومن مجله ما تقدم 

 الحكـم الطعـين علـي نحـو يتضح وبجالء تام مدي المخالفة الجسـيمة للقـانون التـي هـوي فيهـا
 .يجعله جديرا باإللغاء 

حمكمـة أول درجـة بطلبـات مل يطلبهـا أي إذ قضت بطالن شاب احلكم الطعني : رابعا 

ار ممـا يعـد إقـراعرتاض هيئة املشروعات علي البيـع عدم غم وبرمن اخلصوم 

 ضمني بصحته 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 وتكييفهـا التكيـيـف الـقـانوني الصــحيح اء اـلـدعوى وصــفها الـحـقإعـطـعلـي محكـمـة الموضــوع  

ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات  تغييـر سـبب الـدعوى إال أنها ال تملـكدون تقيد بتكييف الخصوم لها 

 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (
 كما قضي بأن 

 .ى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات  بطلبات الخصوم في الدعومقيدةالمحكمة  
 )١١٦٥ ص ١ ج ٣١ سنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

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

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



 158 

 ملا كان ذلك 
ـداهوكــان الثاـبـت مــن خــالل    مــن كافــة الخصــوم فيــه أوراق الـتـداعي ووقائعــه والطلـبـات المـب

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

 إذ احنرفت حمكمة أول درجه 
 أطـــراف الـتــداعي إـلــي منـحــي مـغــاير لـمــرادتجـهــت ـبــه  واوـســببها اـلــدعوى الماثـلــة بموضـــوع 

ـانون  لســنة ٣٢٥ وعـلـي األخــص القــرار الجمهــوري رقــم ومخــالف لصــحيح الواـقـع والمســتندات والـق
 . المشار إليه سلفا ١٩٩٥

 حىت مع مسايرة هذا احلكم فيما اعتنقه و
ت العمرانيـة  المحـرر فيمـا بـين هيئـة المجتمعـا-/-/-من فكر بـالقول بـأن عقـد البيـع المـؤرخ  
ومـن ثـم صـادر مـن غيـر مالـك ) .. مشـترية(وبين الشركة المستأنف ضـدها األولـي ) بائعة(الجديدة 

 ومع مسايرة محكمة أول درجة في قولها بـأن المالـك األصـلي لألراضـي بيع ملك الغيريعتبر بمثابة 
 ".هيئة المشروعات والتعمير الزراعية " محل التداعي هي 

 اهليئة ممثلة يف الدعوى املاثلة متثيال صحيحا فإن الثابت أن هذه 

 وقدمت العديد من مذكرات دفاعها 
V���و�מ��د����9א���אض�Bو��ط
�ن������ذא�א�
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  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣وحيث نصت املادة 
ـة مــدعي  ـراف الخصــم أمــام القضــاء بواقعــة قانونـي ـك أثنــاء ســير اإلقــرار هــو اعـت  بهــا وذـل

 .الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

 ومن أحكام النقض يف هذا الشأن أنه 
 فإنـه إذا تناولت الدعوى جملة وقائع ونازع الخصم في بعضـها ولـم ينـازع فـي بعضـها األخـر 

 .يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم واإلقرار الضمني بها 
 )٤٣٧ ص ١٢ سنة ٤/٥/١٩٦١نقض (

 ومن ثم من خالل األصول القانونية 
سالفة البيان يتضح أن تمثيل هيئة المشروعات في الدعوى الماثلة ومثولها أمام محكمـة أول  

    وـلـم تـبـد ثـمـة اعـتـراض أو مطــاعن عـلـي عـقـد البـيـع الـمـؤرخدرجــة وتـقـديمها العدـيـد مــن المــذكرات 
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ــة الجد-/-/- ــة المجتمعـــات العمرانـي ــدة لصـــالح الشـــركة المســـتأنف ضـــدها  المحـــرر مـــن هيـئ ـي

 .األولي 

  وهو ما يعد أقرارا صرحيا منها وتسليما بصحة هذا التعاقد ونفاذه

و!���u±`���)ول�د$a����Z&�(م�SQ�¦�א�����ن�V�L`�/��������������..�وV��W!�ن�ذ�+�����
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 اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور املبطل يف التسبيب : خامسا 
ـفــإن المـســتقر علـيــه فقـهــا وقضـــاء أن للخـطــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون ـعــدة صـــور وـحــاالت 

 :تفصيلها كالتالي 

  :خمالفة القانون 
 .يد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها  أو تأكي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودةوه

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
ـة ـق عليهــا علــي واقعــة وهــي تطبـيـق قاعــدة قانونـي أو تطبيقهــا عليهــا علــي نحــو  .. ال تنطـب

 علـي واقعـة تنطبـق أو بـرفض تطبيقهـا.. يؤدي إلي نتائج قانونية مخالفة لتلـك التـي يريـدها القـانون 
 .عليها 

 :ون اخلطأ يف تأويل القان
  .عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضةوهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي  

 بطالن احلكم 
 كمـا لـو صـدر عـن هيئـة خولـف القـانون بشـأن ..وقد يتعلق بطالن الحكـم بـالحكم كنشـاط  

 .تكوينها 
أو عــــدم بـيـــان كمــــا ـلـــو ـلـــم يوـقـــع علـيـــه ممــــن أصــــدره .. وـقـــد يتعـلـــق ـبـــالحكم كورـقـــة مكتوـبـــة  

كمـا لـو تضـمن الحكـم قـرارا غيـر مفهـوم أو غيـر .. وقد يتعلق بالحكم كقرار يمنح الحماية  .. بهأسبا
 .محدد 

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
مثلمــا يتعـلـق بأهليــة الخصــوم أو تمـثـيلهم وقــد .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 .يكون عيبا شكليا 
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 ملا كان ذلك 

ل�وא�U�R�_�א�������������Rא�"! �وM'a���E�M�(�*&���/و���و������������Nو�7D�1ل����Qא�
��:'M'a�L�t��Yא�����ن���������������M����C�Z�F�(�C7¬א�'������¦�و�_`eא�����L�����,א��T$�?��

�א���M�%�و��م��/_����Q �א�א����وא:'q�L�t?�&/��ذ�+�)ن�

  من قانون املرافعات تنص علي أن ١٧٦املادة 
 .ٕمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة يجب أن تشت 

  من ذات القانون علي أن ٣ و ٢ /١٧٨كما نصت املادة 
 ثم طلبات الخصوم وخالصه  أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى كما يجب 

 وقه  ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطموجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
والقصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة والــنقص أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم  

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

 أبو الوفا بأن / ويف ذلك قال الدكتور 
وقـائع هامـة المحكمـة  كما إذا أغفلـت فيؤدي إلي بطالنهالقصور في أسباب الحكم الواقعية  

ـاع جــوهري أو مســتند هــام ـي دـف ـرد عـل ـت اـل  لــم يختـلـف الخصــوم علــي داللتــه أو مســختها أو أغفـل
دون أن تعمـل منطقـا سـليما أو خالفـت الثابـت فـي وحجيته أو استخلصـت غيـر مـا تستشـفه األدلـة 

 .األوراق 

 )٣٢٢أبو الوفا ص /  الدكتور –نظرية األحكام (
 ملا كان ذلك 

 يتضـح علـي مـدونات الحكـم الطعـين واألحكام الفقهية والقانونية وتطبيقها األصولومن هذه  
ســاقطا فــي هــوة ..  مخالفــا بــذلك صــريح القــانون قصــور شــديد فــي التســبيبمــدي مــا شــابه مــن 

 :البطالن وذلك علي عدة أوجه بيانها كالتالي 
$�و#-و���د�د�� ����א�(�מ�א�ط��ن��
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 حيث أن املستقر عليه نقضا أنه 
 ليس فيها ما يصح أن يستخلص منها ما قال إذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم 
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 .به فإنه يكون معيبا متعينا نقضه 

 )٢٢/٣/١٩٤٥ ق جلسة ١٤سنة  ل٩٥الطعن رقم (
 كما قضي بأن 

 أو موجــود ـلـه أو حكـمـه عـلـي واقـعـة استخلصــها ـمـن مصــدر ال وجــود ـلـهإذا بـنـي القاضــي  
موجود ولكنـه منـاقض لمـا أثبتـه أو غيـر منـاقض ولكـن مـن المسـتحيل عقـال اسـتخالص تلـك الواقعـة 

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

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

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

يتضح أن محكمة أول  القانونية سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعـين وبتطبيق المفاهيم 

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

 ذلك أنها 
 المحـرر فيمـا بـين الشـركة المسـتأنفة -/-/- بـبطالن العقـد المـؤرخ قررت بالمخالفة للحقيقـة 

 محـل التـداعي لـم وزعمـت بـأن ملكيـة األرض) كبـائع(والشركة المستأنف ضـدها األولـي ) كمشتري(
وأردـفـت ـبـأن ..  األوـلـي حـتـى يحــق لـهـا بيعـهـا للشــركة المســتأنفة تنتـقـل إـلـي الشــركة المســتأنف ضــدها

هـــــذه األرض مـــــن أمـــــالك الدولـــــة الخاصـــــة التـــــي ال يجـــــوز التصـــــرف فيهـــــا إال عـــــن طريـــــق هيئـــــة 
 .المشروعات والتنمية الزراعية 

 وأغفلت متاما 

�����א�,�� !��א�������U���f�4�tא�و���*�����−/−/−ذ���+�א�������א����$°�����������$ ��yא�
)���,�!�(�אy $�و�S�Q�Y�¦�א�����ن������)�!U��)����M����א������Nא��� א����א;����������و
٧������١٩٩١�_�$�c$��.�٣٢٥������١٩٩٥وא�� א$�א;�/

 والذي تضمن 
 ـفـدان ٧٠٠٠شـراء الـشـركة المسـتأنف ضــدها األولـي ـمـن الهيئـة الـمـذكورة مسـاحة ـقـدرها  

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

 إيل الشركة املستأنفة 
 أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي تحصـلت .. في بند التمهيـد .. والثابت من هذا العقـد  
     لهــا فــي أغــراض الزراعــة بتــاريخ موافقــة وزارة الــدفاع علــي اســتغالل األراضــي المخصصــةعلــي 

 ١٩٩٥ لسـنة ١٢٧٣كما تحصلت علي موافقـة هيئـة عمليـات القـوات المسـلحة بـرقم  .. -/-/-

  .-/-/-بتاريخ 

 ومبوجب هذا العقد أيضا 
ٕمنحـــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي الحـــق ـفــي تخصـــيص أراضـــي للمســـاهمين واتاحـــة  

قواعـد التـي تقررهـا الفرصة لكل منهم في استغاللها واستصالحها وزراعتها وتمليكها وفقا للشـروط وال
 .الهيئة 

 ومن ثم يتضح وجبالء تام 
أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـقـد ابتاعــت األرض محــل الـتـداعي ضــمن مســاحة أكـبـر  

.. ـمـــن هيـئـــة المجتمعــــات العمرانـيـــة ولهــــا الحــــق ـفـــي تقســــيمها وبيعهــــا وفـقـــا لشــــروط وقواعــــد الهيـئـــة 
بين الشركة المستأنفة والشـركة المسـتأنف ضـدها  المحرر فيما -/-/- المؤرخ وبالتبعية يكون العقد

ــات  .. هـــو عـقــد صـــحيح وناـفــذ ال تشـــوبه شـــائبة.. األوـلــي  ــة المجتمـع الســـيما وأن هيـئ

 ٧العمرانـيـة ـهـي صــاحبة الوالـيـة عـلـي األرض المبيـعـة وفـقـا لصــريح الـقـانون 

 . المشار إليها سلفا ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ والقرار الجمهوري رقم ١٩٩١لسنة 

 ك ملا كان ذل
 وذهبـت إلـي الـزعم بأنـه لـم يثبـت لـديها أن وكانت محكمة الحكم الطعين قد خالفت ذلـك كلـه 

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

 فإنها تكون قد احنرفت بوقائع الدعوى 

  وأوراقها إيل غري مرماها
 أنـه قـد تضـمن صـراحة -/-/-حيث أن الثابت من خالل العقد سند هذه الدعوى المـؤرخ  

ضــمن (ـبـأن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـقـد ابتاعــت المســاحة المباعــة للشــركة المســتأنفة 

  وبعد موافقة -/-/-من هيئة المجتمعات العمرانية بموجب العقد المؤرخ ) مساحة أكبر
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 .١٩٩١ لسنة ٧قوات المسلحة وفقا لالشتراطات التي طلبها القانون وزارة الدفاع وهيئة ال

 وهو األمر الذي يقطع 
وشــيدت حكمهــا .. بــأن محكمــة أول درجــة انحرفــت بواقعــات التــداعي وخالفــت الحقيقــة فيهــا  

علي واقعة افترضتها من عندياتها لم تثبت باألوراق وهـي أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لـيس 
 .في بيع أرض التداعي للشركة المستأنفة لها الحق 

 وبرغم أنه حمض افرتاض 
إال أن محكمــة أول درجــة اتخــذت منــه ســندا لقضــائها مخالفــة بــذلك صــحيح القــانون وقواعــد  

التســـبيب اـلـــذي يجـــب أن يـكـــون قـــائم عـلـــي ســـند صــــحيح مـــن األوراق والحـقـــائق ولـــيس مبنـيـــا عـلـــي 
 يصـــلح ألن يحمـــل عليـــه ذـلــك الحكـــم إذ األحكـــام ذـلــك أن هـــذا الســـبب ال.. افتراضـــات واحتمـــاالت 

 .يجب أن تبني علي الجزم واليقين وال يصح أن تبني علي مجرد االحتمال والتخمين 
 )١٩/٢/١٩٤٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٣الطعن رقم (
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 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
قد محصـت األدلـة  إلي أن المحكمـة ما يطمئن المطلع عليه أن يكون فيه بذاته حكم يجبال 

 التـي مـن شـأنها أن توصــلها إلـي مـا تـري أـنـه وـبـذلت فـي سـبيل ذـلـك كـل الوـسـائلالتـي قـدمت إليهـا 
 .الواقع فيها 

 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (
 وقضي كذلك بأن 

يسـتبين منهـا وجـه الـرأي الـذي أخـذت بـه المحكمـة وجعلتـه أسـاس إذا كانت أسـباب الحكـم ال  
 بحيـث فهذا اإلبهام يعيب الحكم وكذلك يعيب الحكم انعدام االرتبـاط بـين أسـبابه ومنطوقـهقضائها 

 .ال تؤدي األسباب إلي النتيجة التي انتهي إليها 
 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ٢٦الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
 فإذا كانت األسـباب التـي أقـيم عليهـا فيهـا ني الحكم علي ما يدعمه من األسبابيجب أن يب 

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

 ملا كان ذلك 
 الطعــين وأوراق النــزاع الماثــل وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي مــدونات الحكــم 

يتضـــح وبجـــالء تـــام أن محكمـــة أول درجـــة لـــم تعمـــل ســـلطتها فـــي بحـــث وتمحـــيص أوراق التـــداعي 
 .وصوال لوجه الحق فيها ولم تمارس حقها في اتخاذ الوسائل والتدابير للتوصل لهذا الحق 

 فعلي الفرض اجلديل 
 المنتقلـة بموجبـه ملكيـة -/-/-خ بصحة ما ورد بالحكم من القول بأنـه عقـد البيـع المـؤر 

ـد  ـي هــو عـق ـي الشــركة المســتأنف ضــدها األوـل ـة إـل ـة المجتمعــات العمرانـي ـداعي مــن هيـئ أرض الـت

 .صادر من غير مالك وأن المالك الحقيقي لهذه األرض هي هيئة المشروعات 

�EאU���`y����א�, و���1��Nذ�+�!&�F؟−x��aذא�����&��.!�
−�����U�1��%&'aن�����/��������������1و��ذא�����א������Nא��� א������j�[��Ra"א�א��� �$�����`�
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���������������j�+&*�א�$ض�و)�/��א������א;������א��� א��Nא���������U���Pو��!���c"א�

ق�א���+�V��/�&����$و����/���i ?א����j�Y«و.��
U�N������א�,�� و���1����Nא�'����T"��U�L�1א�����د���8��������G א$��������−`����9����aو����ذא����

�?�S/��؟�_�&�aو��/�&���/���א�.!�

 إال أنه 
فقـد كـان .. وعلي الفرض الجدلي بأن المحكمـة لـم تتبـين مـن األوراق مـا يؤكـد هـذه الحقـائق  

تأنف ضــدها األوـلـي ـمـا يثـبـت  الشــركة المســعليـهـا بـمـا لـهـا ـمـن ســلطات وصــالحيات أن تطـلـب ـمـن
 .ملكيتها لألرض محل التداعي إبتداءا حتى يحق لها بيعها للشركة المستأنفة 

 كما كان للمحكمة 
 فيما إذا كانت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لهـا أن تستجوب طرفي التداعي أو أحدهما 

  عن سبب جوب الطرفينوأن تست.. الحق في نقل ملكية هذه األرض للشركة المستأنفة من عدمه 
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 .وذلك حتى يكون حكمها قائما علي سند يبرره .. تحرير العقد محل التداعي 

 كما كان للمحكمة أيضا 
 وتخولـه الحـق فـي مكتـب الخبـراء أن تحيل الـدعوى إلـي إذا كانت أوراق التداعي غير كافية 

 الشـركة المسـتأنف إذا كانـتلبيان عما .. االنتقال إلي أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية 
 تحريـر العقـد محـل التـداعي إذا لـم تكـن وبيـان سـببضدها تمتلك األرض محل التداعي من عدمـه 

ـــد محــــل .. الشــــركة المســــتأنف ضــــدها مالكــــه ـلـــألرض ويحــــق لهــــا بيعهــــا  فلمــــاذا إذن تحــــرر العـق

 !.التداعي؟

 ويف اإلمجال

����!�ن��&*�±`���)ول�د$���Z)ن��a@�"����1א�����^�وא���������������������j���/S���|א���[�����א
�F��Zא��U�L�Y��e"א�א����(אع������^��Qو)���a�P&+�א����M�^�א�����Q �وא�@�������4..�א������ن��&�
ق�)�I א�iא���(אع�����������X�¦�'aن�وو���*��G�*�/��a����xوאU���������S?��..����������¯���j�¦�א����

��S?^���1א��و�د�(����.�

 ملا كان ما تقدم 
 مـــن قصـــور شـــديد ومخالفـــة واضـــحة فقـــد بـــات واضـــحا وبحـــق مـــدي مـــا شـــاب هـــذا القضـــاء 

 .للقانون وأبسط قواعد االستدالل والتسبيب 
���8�
א�(�מ�א�ط��ن��
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 حيث أن املستقر عليه قضاء النقض أنه 
وأوجـه دفـاع أو دفـوع  مـن طلبـات لم يبين ما قدمـه الخصـوممتي كان الحكم المطعون فيـه  

وخالصــة مــا اســتند إليــه مــن األدلــة الواقعـيـة والحجــج القانونيــة مــع بيــان مــا ســارت فـيـه الــدعوى مــن 
  .انون مخالفة تستوجب بطالنهفإن يكون قد خالف القمراحل 

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

خـلـو أســباب الحـكـم المطـعـون فـيـه مـمـا قدـمـه الخصــوم ـمـن طلـبـات ودـفـاع ـجـوهري ودـفـوع  

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

 وكذا قضي بأن 
يجعـل حكمهـا معيبـا عيبـا  تمسك به المدعي عليـه الـدفع الـدعوى  مامع إغفالقضاء الحكم  

 .جوهريا مبطال 

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (
 ملا كان ذلك 

 المقدمــة مــن ومــذكرات الــدفاع الــدعوى المبتــدأة محاضــر جلســات مــن خــالل وكــان الثابــت 
جــاءت مدفوعــة بالعدـيـد مــن  يتضــح أن اـلـدعوى المبـتـدأةالشــركة المســتأنفة أمــام محكمــة أول درجــة 

ـدفوع الشــكلية الجوهريــة التــي كــان يجــب علــي المحكمــة الطعــين حكمهــا بحثهــا وايرادهــا فــي  ٕاـل
 .مدونات حكمها والرد عليها بأسباب سائغة سواء بالقبول أو بالرفض 

و����L�uא����.�دون�)ن�a`&���������4..�وV��W)ن�±`���)ول�د$�Ra����Z^�ذ�+����������
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 ومن هذه الدفوع اجلوهرية 

 احملكمة االستئنافيةالتي ال تزال الشركة املستأنفة متمسكة بها أمام عدالة 

 ما يلي 
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  من قانون الشهر العقاري علي أنه ١٥حيث نصت املادة 
التـي يقـدم ضـدها مـن الـدعاوى يجب التأشـير فـي هـامش سـجل المحـررات واجبـة الشـهر بمـا  

كـدعاوى الـذي يتضـمنه المحـرر وجـودا أو صـحة أو نفـاذا يكون الغرض منها الطعن فـي التصـرف 

األصـلي لـم يشـهر تسـجل تلـك الـدعاوى فـإذا كـان المحـرر أو اإللغـاء أو الرجـوع البطالن أو الفسخ 
و التأشــير بهــا حســب ويجــب كــذلك تســجيل دعــاوى اســتحقاق أي حــق مــن الحـقـوق العينـيـة العقارـيـة أ
وتحصــل التأشــيرات .. األحــوال كمــا يجــب تســجيل دعــاوى صــحة التعاـقـد عـلـي حـقـوق عينـيـه عقارـيـة 
 .والتسجيالت المشار إليها بعد إعالن صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة 



 167 

 ويف هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن 
 فـي هـذا ولكنه استن مبـدأ عـاملم يحصر قانون الشهر العقاري المحررات الخاضعة للشهر  

أو  مــن الحـقـوق العينـيـة العقارـيـة أن جمـيـع التصــرفات الـتـي ـمـن شــأنها إنشــاء ـحـقالشــأن مقتضــاه 

يجـب شـهرها بطريـق  وكذلك األحكام المثبتة لشيء من ذلك واكتسب قـوة الشـيء المحكـوم بـه زواله

 .التسجيل 
 ) وما بعدها٩٧ ص ١٩٩٩ شرح قانون الشهر العقاري طبعة –محمود عبد الرحمن /د(

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق الدعوى المبتـدأة  

 :أن طلبات الشركة المستأنف ضدها األولي تهدف إلي 

 -/-/- فيما بينها الطرفني واملؤرخ يني البيع احملرريفسخ عقد
لمســتأنفة مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي قطعتــي الثابــت مــن خاللهمــا شــراء الشــركة ا

 .األرض محل التداعي 
 وهو ما يؤكد 

 أن هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية
 ١٥طبـقـا لصـريح نـص الـمـادة  فـي سـجل المحـررات واجبـة الشـهر التـي يجـب التأشـير بـهـا

 . المشار إليها سلفامن قانون الشهر العقاري
ـم يشــهرحــل التــداعي وحـيـث أن هــذا العقــد م   األمــر الــذي يوجــب تســجيل صــحيفة الــدعوى ـل

 .المبتدأة إعماال لصريح ذات المادة متقدمة البيان 
 ومن ثم 

وحـيـث أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـلـم تقــم بتســجيل عريضــة دعواهــا المبـتـدأة األمــر  
مـــن قـــانون الشـــهر  ١٥الـــذي يؤكـــد أن هـــذه الـــدعوى مدفوعـــة بعـــدم القبـــول لمخالفـــة صـــريح المـــادة 

 .العقاري

 وال ينال من ذلك 

 ����������n�ذ��+�)ن�$د�����U..����)و$د�F�aא�,� !��א������U��f�4�tא�و��*�$دא��&�*��U"א�א���
��PG±��א�Z/��د���������L�c��Q�Fא�����ن������������������Uن�و���Z%������..�¸���4א��������������Uو

�F�&��^��.אU�1��N�R��P"א�א� د�و��م�א���
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 وعلي الرغم من ذلك 
إبداء الشركة المستأنفة لهذا الدفع الجوهري بشكل جازم وصريح إال أن محكمة الحكـم وبرغم  

الطعين لم تعن بإيراده مدونات حكمهـا أو الـرد عليـه بأسـباب سـائغة بمـا يفيـد قبولـه أو رفضـه األمـر 
 .الذي يعيب هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 

لحة املشـروعة املباشـرة إلقامتهـا مبـا النتفـاء ركـن املصـالـدعوى الدفع بعدم قبول -٢

 يسلس ويؤكد إساءة الشركة املستأنف ضدها الستعمال حق التقاضي 

 بداية 

�����������������[�v�.��&�u���!�u�Rא�������W��X�.�zن�א�?&��Sא� h�M���U*�����ط�א����
���M��.�

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

فهـي  – التي تعود علي رافـع الـدعوى مـن الحكـم لـه بطلباتـه كلهـا أو بعضـها ليةالفائدة العم 

وهــي كونهــا  وعــدم خروجهــا عــن الغايــة التــي رســمها القــانون لهــا الضــابط لضــمان جديــة الــدعوى

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

 لحة الدعاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصو
إسـاءة  فإننـا نكـون بصـدد – يقصد بها اإلضـرار بالمـدعي عليـه –فإذا رفعت دعاوى كيدية  

 ويمكـن للمـدعي غيـر مشـروعة وتعتبـر المصـلحة هنـا الستعمال الحق أو خطأ فـي اسـتعمال الحـق
إذا لـم يكـن مـن ورائهـا  عن رفع تلـك الـدعوى الكيديـة عليـه فالـدعوى أن يحصل علي تعويضعليه 

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

 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات طبعة –محمد عزمي البكري / المستشار (
 والدعوى املاثلة 

 وحبق وصف الدعوى الكيدية يصدق عليها 
ـع المــؤرخين فالثابــت أن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي أقامتهــا   ـب فســخ عقــدي البـي   بطـل

تأسيسا علي زعم مكذوب مؤداه أن الشركة المستأنفة لم تقم بتنفيذ التزامها المتمثـل فـي  -/-/-

 .عدم استصالح األرض محل التداعي وزراعتها 
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 مبا ال يدع جماال للشك وحيث ثبت لعدالة احملكمة 

)ن�א�, !��א�����a����R�t&_�א�$ض�±�^�א����א�*�����Vא�ن�و)���F��� א������Pع���������
����������_�$�.����*��)Z*���....��������....א�, !��א�����U�f�4�tא�و�*���1א���&�_��u���(א���

������������R�tא�����! ,&���U[vض�א���א�*�و$(�_�&����\����G(א�/����U�f� �.��وa&�+�א��..�)!�����
�F¸$�a���Vא���אول��*I�uزא�P.�

 ومن ثم 
 تربـوا إليهـا الشـركة المسـتأنف ضـدها األوـلـي انعـدام وجـود ثمـة غايـة مشـروعةيتأكـد وبحـق  

 وهــي غايــة غيــر ٕوانمــا ابتغــت فقــط اإلضــرار بالشــركة المســتأنفة.. وتبتغيهــا مــن دعواهــا الماثلــة 
 .مشروعة تنم عن إساءة في استعمال حق التقاضي 

 لك لذ

 نصت املادة الرابعة من القانون املدني علي أنه 
 .من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  
ن���Z�7אل�����1��Pא�� $����������������`���v]��, وع���*&��Yeא�א"U�^�1א��������(

�.א���U�1��¤a"א�א�����Pل�v]�א�, وع�

  كيفية استعمال احلق بشكل غري مشروع بقوهلا وقد أوضحت املادة اخلامسة
 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  

١− �[\����cאfg א$���F� .Gذא�����?��

٢− �����������������������Mא��%�������P�W��X�����Uא����&�&����/���q�*��G�*� ��|א��s�?א��u��!ذא�G
��/MM���$ f�1��[\א��%�?�����n�. 

�.�� �*��q�*�G��v��/]��, و�G�Fذא�!���uא�?��sא�| −٣

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 التـي تثبـت للكافـة فـال يكـون مـن اسـتعمله مسـئوال هو من الحقـوقحق االلتجاء إلي القضاء  

إال إذا انحــرف بهــذا لحــق عمــا وضــع لــه الســتعماله عمــا ينشــأ عــن اســتعماله مــن ضــرر للغيــر 

 .ير استعماال كيديا ابتغاء مضارة الغ

 )٢٠/١/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ١٨١الطعن رقم (
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 )٢٨/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٤ لسنة ٣١٠الطعن رقم 

 وإذ ثبت وحبق .. هذا 
أن الشركة المستأنف ضدها األولي بإقامتها الـدعوى األصـلية قـد انحرفـت بحـق التقاضـي 

شـــركة عـمــا وضـــع ـلــه واســـتعملته اســـتعماال كـيــديا ـمــا قصـــدت مـنــه ســـوي اإلســـاءة واإلضـــرار لل

 .المستأنفة 

 وهو ما حدا بالشركة األخرية 
نحــــو إقامــــة دعواهــــا الفرعـيـــة بغـيـــة إـلـــزام الشــــركة المدعـيـــة أصــــليا ـبـــالتعويض عــــن إســــاءتها  

 :استعمال حق التقاضي ذلك أن الثابت 
���(�PG������`&��u��M8a�|ق�א��������א������e�1א������U�Cא�������*���G�C���x��Pא�Y��Vن�(F�P�

��������Y�eא�א"�U� h�M��1غ�������������������������!�Pא�������Fوא��������F���n�fو������F���iא ��Pא
���א��\���������C$��א�\��]������������Cא������u���V�P(ص�)ن�وو���א��U�L�C"א�א:?��

���ن�U"א�א��?�������Z&%�א���F�R�����R)و������ن��a�F&+�א��M����F��(�����I!��ن�������������������
�F�?D��$����Tא����i�/���.�

 )١٥/١٠/١٩٥٩ ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (
 وحيث كان ذلك 

بغيـة تحقيـق غايـة وكان الثابت أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي أقامـت دعواهـا الماثلـة 

غير مشروعة وهي إخفاء عدم التزامها بأداء واجباتها العقدية من تسليم لألرض المبيعة للشـركة 

 بما يجدر معه مسـاءلتها عـن المستأنفة وكذا عدم التزامها بإنهاء أعمال البنية األساسية والمرافق
 علـــــي توفيـــــق أوضـــــعها وتنفيـــــذ – وفـــــق صـــــحيح القـــــانون –فبـــــدال مـــــن أن تعمـــــل . عـــــدم التزامهـــــا 

راحـت تـدعي مـا يخـالف الحقيقـة والمسـتندات وتـزعم زورا وبهتانـا بـأن الشـركة المسـتأنفة .. التزاماتها 
 .يما ضرر مادي ومعنوي وهو األمر الذي أضر بالشركة األخيرة أ.. هي المخلة بالتزاماتها 

 إذ متثلت هذه األضرار يف اآلتي 
 من مصروفات تقاضـي وتكليـف للسـادة المحـامين لمباشـرة هـذه ما تكبدته الشركة المستأنفة 

ومــا ترـتـب عـلـي ذـلـك مــن تكـبـدها أتعــاب للســادة .. ٕاـلـدعوى الواهـيـة واـبـداء دفاعهــا فــي هــذه اـلـدعوى 
 .المحامين 
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 األـثــر الـســلبي عـلــي ـســمعة الشـــركةدعوى ـكــان ـلــه أبـلــغ  أن رـفــع هـــذه اـلــأضـــف إـلــي ذـلــك
المســـتأنفة التجارـيــة وســـمعة القـــائمين عليهـــا إذ أن هـــذه اـلــدعوى مـــن شـــأنها إظهـــار الشـــركة بمظهـــر 

 بما يؤثر سلبا علي ثقة البنوك والشركات األخـرى وذلك كله علي خالف الحقيقةالمخل بااللتزامات 
 .ٕفيها واحجامهم عن التعامل معها 

 ينال من ذلكوال 

د��?�&��Sو���م��������������Z��n���ز����Fא�, !��א�����U�f�4�tא�و�*�$دא��&*�U"א�א��
���*�fא�����YVل������P��C��Gد�Zو�..���������U�����^�� ل��ذ��+�)ن��U"א�א���ل�±�����

���و$אق��u��.א��8

 املؤكدة بأن الشركة املستأنفة 

 مل تتسلم األراضي حمل التداعي 

 حىت اآلن 

الفسخ لعدم زراعتها واستصـالحها فـي حـين فكيف يتم طلب  
 !!.لم يتم استالمها أصال ؟؟

 السيما وأن االمتناع عن االستالم 

 جاء يف جانب الشركة املستأنف ضدها األويل 

 وكذلك املطالبة بالفسخ يتم من ذات الشركة 

�YVא�����ل��º�a��U�f�4�tن�א�, !��א���t��+,&��P��وU"א���'���P����nع�
����S&?��7, و���א�������Uא� א��Uא�.f*�و)����uد�

 كلهورغم ذلك 
يــأتي الحكــم الطعــين ليقــرر بعــدم وجــود لــدد فــي الخصــومة أو إســاءة مــن الشــركة المســتأنف 
ضـدها األوـلـي الســتعمال حــق التقاضــي وهــو األـمـر الـذي يؤـكـد قصــور هــذا الحـكـم ـفـي فـهـم عناصــر 

 .ٕالتداعي بما يسلس إلي بطالنه والغائه 
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     تناقض احلكم الطعني وأسبابه فيما قضي بـه مـن بطـالن عقـد البيـع املـؤرخ : دسا سا

مع ما قضي به أيضا من رفض الطلب العـارض املبـدي ) بفرض صحة ذلك(-/-/-

من الشركة املستأنفة بطلب التعويض عن إسـاءة اسـتعمال الشـركة املسـتأنف 

 ضدها األويل حلق التقاضي

 واترت علي أن حيث استقرت أحكام النقض وت
أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به األسباب المقرر في قضاء هذه المحكمـة  

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

 كما قضي بأن 
وتكيـيـف ـهـذا الفـهـم وتطبـيـق تحصــيل فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى مــن ســلطة محكمــة الموضــوع  

 . عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض القانون

 )ق٤٧ لسنة ١٠٠٧ طعن رقم ٢٤/١/١٩٨١نقض (
 وقضي أيضا بأن 

ـي أســباب واضــحة المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة   أن األحكــام يجــب أن تكــون مبنـيـة عـل

 .جلية والغموض واإلبهام في األسباب يبطل الحكم 

 )ق٥٠ لسنة ٥٢٢ طعن رقم ٣١/١/١٩٨١نقض (
 ملا كان ذلك 

 فيمـا بـين قـد شـابه التضـارب والتنـاقضوكان الثابـت مـن خـالل مـدونات الحكـم الطعـين أنـه  
في الوقت الذي ادعت فيـه المحكمـة مصـدرة هـذا الحكـم بـأن  .. ذلك أنه.. أسبابه وبعضها البعض 

باطـل  والشركة المسـتأنف ضـدها األولـي  المحرر فيما بين الشركة المستأنفة-/-/-العقد المؤرخ 

 .وت ملكية الشركة األخيرة لألرض حتى تقوم ببيعها لعدم ثب

 وعلي فرض جديل بصحة هذا الزعم 
ومــع تمســك الشــركة المســتأنفة بــاالعتراض الشـــديد عليــه وبعــدم صــحته إال أنــه إذا أفترضـــنا  
  :تكون قد أخطأت مرتينفإن الشركة المستأنف ضدها األولي .. صحته 

�M�¹�P����n&+��:��و�*�ا�u�����/�(����������M��'א���R�tא�����! ,&��Y«��.�
���@�����������������F:�وא��8������%�&'��.)�/��$v_�)ن��'7ن�א������ �G�FMM��nZ��u����(���/�(�PG���/א����

����E�M�(�*&��CوאU���و������R¶و$אق�.�
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 وهو األمر الذي يؤكد
مهـــا إســـاءة هـــذه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي اســـتعمال حـــق التقاضـــي بمـــا يوجـــب إلزا

 .بالتعويض 
 ورغم ذلك 

ويزعم بأن الشركة المستأنف ضدها األولـي لـم ) مع إقراره ببطالن العقد (يأتي الحكم الطعين 
وبنــاء علــي هــذا قضــي بــرفض الطلــب العــارض .. يثبــت أنهــا قــد أســاءت اســتعمال حــق التقاضــي 

 .المبدي من الشركة المستأنفة 
 واجلدير بالذكر 

�/�"א�א����L�%Mא�������/���E$��������a�M6G±`����)ول����������������)ن�א�, !��א���G��R�tذ�������$ ��a
������S�Qو��!�����م���/�`V�^'M������/�א�Zو�L�.$��א���Qאز�)�Uوא��/�`V�L��Z$د

���F±���א���אض����I^�و�����1���Fa$ ����−/−/−������4א��(�_���M'7ن�א������א���$°������������`��
�������F�(و�Tذ�R�א�א�����و"U��SQ�*&���!�a�|وא�و$אق�א������S&���4�tد�1��$א�, !��א�����Q�

��R�tא�$ض�±^�א���א�*��&, !��א����n���L�Yeא��MV�Q�*א�و���U�f.�

يف قضـائه بقبـول الـدعوى شـكال علـي صـور فساد احلكم الطعني يف استدالله : سابعا 

 ضوئية من مستندات سبق جحدها وإهدار حجيتها يف اإلثبات 

 من املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
اب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة أســـب 

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

 عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر كما في حالة 
 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )١١١٤ ص ٢ جزء ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦(
 ومن ثم 

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

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي ومـا يـركن إليـه مـن  -٣
 .أدلة إلثبات دعواه 

 ............ مذكرة شارحة -٦
 ومن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه .. هذا 

مقــدار مــا تهــدي إلــي صــور األوراق العرفيــة ليســت لهــا حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال ب 
األصــل إذا كــان موجــودا فيرجــع إليــه مــا إذا كــان غيــر موجــود فــال ســبيل لالحتجــاج بهــا إذ هــي ال 

 .تحمل توقيعا لمن صدرت عنه 
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
ي من المقرر وعلي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة فـ 

اإلثبات إال بمقدار ما تهدي إلي األصل إذا كان موجود فيرجـع إليـه كـدليل فـي اإلثبـات أمـا إذا كـان 
 .األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم 

 ) ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/١٢/١٩٨٢نقض (
 ملا كان ذلك 

مســتأنف ضــدها األولــي لــم تقــدم ثمــة وكــان الثابــت مــن أوراق الــدعوى المبتــدأة أن الشــركة ال 
مســـتندات مؤيـــدة لـــدعواها بخـــالف بعـــض الصـــور الضـــوئية التـــي أصـــرت الشـــركة المســـتأنفة علـــي 

 .ٕجحدها واهدار حجيتها في اإلثبات 
 وحيث مل تقدم الشركة املستأنف ضدها األويل 

 مـن هيئـة أصول ألي من المستندات المقدمة منها ولم تقدم عقد شرائها للعـين محـل التـداعي 
 .المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تثبت أحقيتها في إقامة دعواها ابتداءا 

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

 تكـون معـه الـدعوى برمتهـا ممـا.. لديها ملكية الشركة المستأنف ضـدها األولـي ألرض التـداعي 

قد أقيمت من غير ذي صفة السيما وأن الشركة المستأنف ضدها األولي قد تقاعست عـن تقـديم 

 .دليل وسند ملكيتها للعين موضوع النزاع 
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 علي الرغم من ذلك 
وبـــرغم وجـــود هـــذا العيـــب الشـــكلي الجســـيم قضـــت محكمـــة أول درجـــة بالمخالفـــة للمســـتندات  

 .بقبول الدعوى شكال وهو ما يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل واألوراق والقانون 
  اإلخالل حبقوق الدفاع: ثامنا 

 فالثابت تواتر أحكام حمكمة النقض علي أن 
اســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائن القانونيــة وبــإطراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن  

 فــإذا بــأن مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك تكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها
 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (
 وكذا قضي بأن 

إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  
.. إذا ـكـان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا وـمـؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتـهـي إليـهـا الحـكـم قضــاء هــذه المحكـمـة إال 

بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا 
الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 .عات  مراف١٧٨
 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

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

 كما قضي بأن 
ـدقضــاء المحكمــة بطلـبـات المــدعي   ـدعوى مــع إغـفـال مــا يتمســك ـبـه المــدعي علـيـه ـل فع اـل

 .يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال 

 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (
 وقضي كذلك بأن 

 دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن  
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 ـمـع أـنـه دـفـاع جــوهري ـقـد يتغـيـر ـبـه وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـفـإن الحـكـم يـكـون معيـبـا بالقصــور
 .يستوجب نقضه 

 )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة ٥٧طعن رقم (
 ملا كان ذلك 

وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة البيــان علــي ـمــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه قــد جـــاء  
 :معيبا باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع وذلك علي وجهين هما 
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 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩نقض (
 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ملا كان ذلك 
 لرأيهـا فـي ذات عـينونظرا لسابقة إبـداء هيئـة المحكمـة مصـدرة الحكـم الط.. ٕواعماال لذلك  

وتشــبثها بـهـذا اـلـرأي  -/-/- بجلســة .... لســنة .....رـقـم الـنـزاع الماـثـل حــال حكمهــا ـفـي اـلـدعوى 

 .ومن المؤكد تأثرها بهذا الرأي حال نظر الدعوى الماثلة 
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 لذلك

������������������&¬���Z$ول�د(����`±�c�����R�t^�א�, !��א����8^�و!�−/−/−�����F�M&I�c����و)
���&��YRא;�زم�وא���c U*�SQ�¦�א�א��nوא����ن���T"U����Vzא���.�دא� ��)���������c Dא;
��/�f��L�^?Rوא���U ���.�

 إال أن حمكمة أول درجة 
التفـتـت عــن ذـلـك تمامــا وطرحـتـه األمــر اـلـذي يعـيـب حكمهــا ـبـاإلخالل الجســيم بحـقـوق اـلـدفاع  

 .الذي يجدر معه القضاء بإلغاء الحكم الطعين 
�����

��������D�6ل�א�(�מ�א�ط����:�א�و�?�א�9�� &Iن�א ���� ن�(�وق�א�د�
ع�(���
�א��E �3دون��

���������9
��(�ن�א�E-ل�� ������������
و#��א�د�و$�א���'����ط���א������א��&���E�Oא��و

���د����ز��B��Hو��....��&���.....א�د�و$��#מ�

 فقد نصت حمكمة النقض بأن 
الجــزم أن ويطلــب إليهــا بطريــق كــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع  

يجـب  .. تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتـب عليـه تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى
عـلـي محكمــة الموضــوع أن تجـيـب علـيـه ـفـي أســباب الحكــم الســيما اـلـدفاع الجــوهري اـلـذي ـقـد يترـتـب 

ون ولم يتناوله الحكـم المطعـون فيـه وأغفـل الـرد عليـه فإنـه يكـعليه تغيير وجه الرأي في الـدعوى 

 .عابه القصور في التسبيب 

 )١٩٥٧ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٥/١١/١٩٨٠نقض (
 كما قضي بأن 

وجود ارتبـاط بـين المسـألة  مرافعات جوازي للمحكمة شـرطه ١٢٩وقف الدعوى طبقا للمادة 

 والدعوى التي تنظرها وتقدير ذلك خضوعه لرقابة محكمة النقض علـي المحكمـة تصـفيه كـل األولية
 .ل في اختصاها يتوقف الحكم في الدعوى علي الفصل فيه نزاع يدخ

 ) ق٤٩ لسنة ٢٨٣ طعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٢نقض (
 ملا كان ذلك 

وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علـي أوراق النـزاع الماثـل يتضـح أن الـدعوى المبتـدأة  
 المحـررين -/-/- بطلب فسخ عقدي البيع المـؤرخينأقيمت من الشركة المستأنف ضدها األولـي 

 .مع الشركة المستأنفة 
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 بزعم مكذوب 
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 وذلك رغم علم الشركة املستأنف ضدها األويل اليقيني 
ـبـأن الشــركة المســتأنفة ـلـم تـقـم باســتالم األرض 

هـا ذلـك محل التداعي حتـى اآلن وأنهـا طلبـت من

بكافة الطرق الودية ورفضت الشـركة المسـتأنف 

 .ضدها األولي التسليم 
 وهو ما حدا بالشركة املستأنفة حنو إقامة الدعوى 

  مدني جزئي أكتوبر.... لسنة .....رقم 
الـتــي الزاـلــت طـــي الـتــداول حـتــى تاريخـــه ومحاـلــة إـلــي مكـتــب الخـبــراء بموجـــب حـكــم تمهـيــدي 

 . الجزئية صادر عن عدالة محكمة أكتوبر
 وبالفعل 

فقد باشر السيد الخبير مهمته وأثبت بمـا ال يـدع مجـاال للشـك  

أن الشركة المستأنف ضدها لم تقم بتسليم األراضي محـل التـداعي 

 .إلي الشركة المستأنفة حتى اآلن 
 ) المقدم صورته حاليا٢٠١٠ لسنة .....لطفا يراجع تقرير الخبرة الصادر في الدعوى رقم (

 لذي يؤكد أن الشركة املستأنفة األمر ا
  .لم تتسلم األرض محل التداعي من الشركة المستأنف ضدها األولي حتى اآلن 

��و(�B�8ن��&���Oא��&��מ�����ن�א��&
Hل�א<و���

��9
ل�א�E-ل����א�د�و$�א��#�
��א��������א�E-ل���:

محــل الـتـداعي حـتـى حـيـث أـنـه إذا تـبـين بحـكـم قطـعـي عــدم اســتالم الشــركة المســتأنفة ـلـألرض  
 .فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة علي غير سند من الواقع أو القانون .. اآلن 
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 وهو األمر الذي حدا بالشركة املستأنفة 
نـحـو إـبـداء طـلـب صــريح وجــازم بوـقـف اـلـدعوى الماثـلـة تعليقـيـا لحــين الفصــل ـفـي دعــوى  

 .زئية التسليم المشار إليها والتي تختص بها والئيا المحكمة الج

 ورغم جوهرية هذا الطلب 
إال أن محكمة الحكم الطعين لم تجيب الشركة المسـتأنفة إليـه ولـم تعـن بـالرد عليـه ردا سـائغا  

 .األمر الذي يعيب هذا الحكم باإلخالل بحقوق الدفاع بما يتعين معه إلغائه 
 مما تقدم مجيعه و

 يتأكد لعدالة اهليئة املوقرة أن احلكم الطعني 
أ فــي تطبيــق القــانون وقصــر فــي أســبابه وأفســد فــي اســتدالله وخــالف مــا هــو ثابــت قــد أخطــ 

وذـلـك عـلـي النحــو الثاـبـت مــن جمــاع مــا تـقـدم مــن .. فضــال عــن إخالـلـه بحـقـوق اـلـدفاع .. ـبـاألوراق 
 .أوجه دفاع ومن خالل المستندات التي تشرفنا بتقديمها أمام الهيئة الموقرة 

 وهذه املستندات وداللتها 

  كالتايل

 :املستند األول 
صــــورة مــــن الحكــــم الصــــادر مــــن ذات الهيـئـــة واـلـــدائرة مصــــدرة الحكــــم الطعــــين ـفـــي اـلـــدعوى 

والذي أبدت محكمة أول درجة من خاللـه رأيـا فـي موضـوع ..  مدني كلي الجيزة ... لسنة .....رقم 
 .النزاع والذي تشابه وتماثل تماما مع موضوع الدعوى الماثلة 

  هذه الدائرة ممنوعة من مساع الدعوى وهو األمر الذي جيعل

 حمل احلكم الطعني عمال وتطبيقا 

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦لصريح نص املادتني 
وهــو األمــر اـلـذي حــدا بوكـيـل الشــركة المســتأنفة نحــو المـثـول أمــام محكمــة أول درجــة بجلســة 

الفصـــل فيـهــا ودـفــع صـــراحة بـعــدم صـــالحية هــذه اـلــدائرة لنظـــر اـلــدعوى و) -/-/-(المرافعــة األخـيــرة 
وذـلــك لســـابقة إـبــدائها رأـيــا قانونـيــا فيـهــا يخشـــى ـتــأثيره عـلــي قضـــائها ـفــي هـــذه اـلــدعوى وتشـــبثها بهـــذا 

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦وذلك كله إعماال لصريح نص المادتين .. الرأي 
 إال أن حمكمة احلكم الطعني 

*�G�uR�&aو���.��&,+�وא� ����M&*�א��T"U�L�^?Rא���������*&��N Q(��
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 وبتلك اجللسة األخرية 
أصــدرت حكمهــا الطعــين الــذي جــاء فــي مجملــه معيبــا بــالبطالن ومخالفــا للقــانون إذ تــأثرت 

 .....محكمـــة أول درجـــة وال محالـــة برأيهـــا الســـابق إبـــداؤه بـــالحكم الصـــادر منهـــا فـــي الـــدعوى رقـــم 
 .بثت بهذا الرأي رغم مخالفته للقانون  وتش....لسنة 

 وهو األمر الذي ينحدر بهذا احلكم الطعني 
أن هـــذه المحكـمــة مصــدرة الحـكــم الطـعــين أرادت .. وال ينــال ـمــن هــذا  .. إـلــي ـحــد اـلــبطالن

 ١٤٦اـلـتملص ـمـن هــذا اـلـبطالن بقاـلـه واهـيـة زاعـمـة ـبـأن حــاالت عــدم الصــالحية المحصــورة بالمــادة 
 . علي الحالة الماثلة مرافعات غير منطبقة

 إذ أن ما زعمته هذه احملكمة خيالف حمكمة النقض التي قالت صراحة 
 يفـيـد بــأن إـبـداء اـلـرأي اـلـذي يــؤدي إـلـي عــدم صــالحية القاضــي ١٤٦أن ظــاهر ـنـص المــادة 

ـه لنظــر الــدعوى يلــزم أن يكــون فــي ذات القضــية المطروحــة  ينبغــي أن يفســر بــالمعني الواســع إال أـن
 كانــت الخصــومة الحاليــة مــردده بــين ذات الخصــوم ونفــس الحجــج واألســانيد التــي متــىويؤخــذ بــه 

فـإذا كـان القاضـي قـد عـرض لهـذه الحجـج لـدي فصـله فـي الـدعوى .. أثيرت في الخصومة األخـرى 
السابقة وأدلي برأي فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التاليـة وممنوعـا مـن سـماعها إذ فـي 

نـقــض (ـبــدو خشـــية تشـــبثه برأـيــه اـلــذي اعتنـقــه فيشـــل تـقــديره ويـتــأثر ـبــه قضـــاءه هـــذه الحاـلــة باـلــذات ت
 )  ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩

 ومن ثم 

����nא��e ج�وא�\&��¨�����1±`�����)ول��$�*��&���R�t^�א�,�� !��א��������ص�و! ��V�_��v$و
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 : املستند الثاني 
مثـول وكيـل  والثابـت مـن خاللـه صورة من محضر جلسة المرافعة األخيرة بالدعوى المبتدأة

الشركة المستأنفة ودفعه صراحة بعدم صالحية الدائرة مصدرة الحكم الطعين لنظر الدعوى والفصـل 



 181 

 ـمـدني ... لسـنة .....فيهـا وذلـك لسـابقة إبـدائها رأيـهـا فـي نـزاع مماثـل وفـي حكمـهـا فـي الـدعوى رقـم 
األمــر اـلـذي يؤكــد وهــو ) -/-/-(كـلـي الجـيـزة الصــادر قـبـل جلســة المرافعــة األخـيـرة بأـقـل مــن أســبوع 

خشـية الشـركة المسـتأنفة مـن ـتـأثر هـذه الـدائرة برأيهـا السـابق تكويـنـه فـي الـدعوى السـابقة وتشـبثها ـبـه 
 .مما يتعارض مع حرية عقيدة القاضي ويؤثر سلبا في سلطته التقديرية 

 وبرغم صراحة العبارات املسطرة مبحضر اجللسة املرفقة 

 ة املستأنفة ورغم جوهرية الدفع املبدي من الشرك

�PG)ن�±`���)ول�د$��Zא���1��u�Rذ�+�!&�Fو©�وز�F����Nو)��QG�*�&��N �Qא$������������������
��Fא�M'7ن����7�? �¦����א��د���Q(�c"א�'���א���/�`V١٤٧�N����.�� א

 : املستند الثالث 
بواسـطة محـام ( المقدمـة مـن الشـركة المسـتأنفة .... لسـنة ..... مـن الشـكوى رقـم صورة ضوئية -أ 

مساعد وزيـر العـدل للتفتـيش /  ضد الدائرة مصدرة الحكم الطعين أمام السيد المستشار )آخر
 .القضائي 

 المقدمـــة مـــن الشـــركة المســـتأنفة ضـــد الـــدائرة .... لســـنة .... صـــورة ضـــوئية مـــن الشـــكوى رقـــم -ب
 .مصدرة هذا الحكم أمام السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة االبتدائية 

 بـاب المرافعـة المقـدم مـن مقـدم الشـكاوى سـالفة الـذكر إلـي الـدائرة مصـدرة  صورة من طلب فتح-ج 
الحـكــم الطعـــين وذـلــك للعـلــم بوجـــود شـــكاوى ضـــدها بمـــا يجعـــل أن ثمـــة خصـــومه بينهـــا وـبــين 

 .الشركة المستأنفة بما يحجبها عن نظر الدعوى والفصل فيها 
أو تشـــر إلـيــه ـفــي حكمهـــا إال أن هـــذه اـلــدائرة التفـتــت عـــن هـــذا الطـلــب ومســـتنداته وـلــم ـتــورده 

 .                                     وأصدرت حكمها الطعين بالمخالفة للقانون ) كعادتها(
 :املستند الرابع 

 بتخصـيص ١٩٧٩ لسـنة ٥٠٤قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم صورة ضوئية من رسمية من  -١
 . أكتوبر ٥أرض إلنشاء مدينة 

 بإنشــاء ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥جمهوريــة رقــم قــرار رئــيس الصــورة ضــوئية مــن رســمية مــن  -٢
وقد نصـت المـادة األولـي منـه صـراحة علـي ) الكائنة بها أراض التداعي(مدينة الشيخ زايد 

  أن 
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 هذا 

  ١٩٩١ لسنة ٧ومن حيث انه طبقا للمادة الثانية من القانون 
تكون تحت والية وتصـرف هيئـة فإن األراضي المخصصة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة 

 والمـنــاطق المخصصـــة لالستصـــالح واالســـتزراع تكـــون تحـــت والـيــة ةالمجتمـعــات العمرانـيــة الجدـيــد
 .وتصرف هيئة المشروعات والتعمير 

  ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥وطبقا للقرار رقم 

مـن ) الكائن بها أرض التداعي(فإن أراضي مدينة الشيخ زايد 

 .مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة 
 ومن ثم 

 وحيـث أن الشـركة المسـتأنف ات العمرانيـة الجديـدةفهي تحت والية وتصرف هيئـة المجتمعـ
األمــر الــذي يؤكــد صــحة البيــع وصــحة العقــد ضــدها األولــي ابتاعــت األرض مــن الهيئــة األخيــرة 

 .وصدوره من صاحب الوالية والهيمنة 

 وهو ما يؤكد 
 بطالن الحكم الطعين ومخالفته لصحيح القانون والقرارات الجمهورية طي هذه الحافظة 

 : د اخلامس املستن
 بقســم شــرطة الشــيخ زاـيـد يفـيـد ـبـإجراء التحرـيـات حــول إحــدى قطــع  صــورة مــن تحرـيـات المباحــث-

 .األراضي المباعة للشركة المستأنفة ومالكها وحائزها 
 وثابت من هذا احملضر 

)ن�!�������א�$א���f*�א�U�1�����������M�������א���������Nא��� א�������א;���������&,��� !�����
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 ومن ثم 
 الـذي يؤكـد طبقـا للمـادة الثانيـة مـن ١٩٩٥ لسـنة ٣٢٥فهي خاضعة للقرار الجمهوري رقم 

 أن جميع أراضي الشيخ زايد تحت والية وتصرف هيئة المجتمعات  ١٩٩١ لسنة ٧القانون 
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 .العمرانية الجديدة 

 إداري الشـيخ زايـد المحـرر مـن الشـركة المسـتأنف ... لسـنة ...ر رقـم من المحض صورة ضـوئية -
 ) .حسبما تزعم(ضدها األولي لمعاينة األرض محل التداعي 

 والثابت من هذا احملضر 

����������������P�����f�D�*�/�������������א�,��®�زא����و���6�1_��a�*א���א��^±�*fن�א�$א(
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 ومن ثم 
يكــون تصــرف هيئــة المجتمعــات العمرانيــة بــالبيع فــي أرض التــداعي إلــي الشــركة المســتأنف 
ضدها األولي صحيح ونافذ وال تشوبه شائبة وكذا تصرف الشركة األخيرة للشركة المستأنفة صـحيح 

 .لحكم الطعين معيب ومخالف لألوراق والقانون ونافذ ويكون ا
 :املستند السادس 

 لصــالح مــن عقــد البيــع الصــادر عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدةصــورة ضــوئية 
سـبعة ( فـدان ٧٠٠٠عـن قطعـة أرض مسـاحتها )  أكتـوبر٦شـركة (الشركة المستأنف ضدها األولي 

 .نفة منها األرض المباعة للشركة المستأ) أالف فدان
 وثابت من هذا العقد 

 لســـنة ٥٠٤ أكـتــوبر والشـــيخ زاـيــد ومـــن ـثــم ينطـبــق عليهـــا الـقــرارين ٦أن األرض تابعـــة لمديـنــة : أوال 
 بمـــا يؤكـــد واليتهـــا ١٩٩١ لســـنة ٧ والمـــادة الثانـيــة مـــن الـقــانون ١٩٩٥ لســـنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩

 .وحق التصرف فيها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
يئة المـذكورة منحـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي الحـق فـي بيـع األراضـي المباعـة أن اله: ثانيا 

 .لتملكها واستصالحها وزراعتها ) ومنهم الشركة المستأنفة(لها للمساهمين فيها 
 وهو األمر الذي يتأكد معه 

 .صحة العقد طي هذه الحافظة وصدوره وفقا لصحيح القانون 
 وكذلك 

رة فيمــا بــين الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي والشــركة المســتأنفة صــحة ونفــاذ العقــود المحــر
  .-/-/-المؤرخة 
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 ويكون احلكم الطعني 
 مخالف للقانون واألوراق والمستندات جديرا باإللغاء 

 :املستند السابع 
صورة من مذكرة بالدفاع مقدمه مـن الهيئـة العامـة لمشـروعات التعميـر والتنميـة الزراعيـة 

وتلك الهيئة التي يزعم الحكم الطعـين بأنهـا المنوطـه دون  .. في الدعوى المبتدأه) الخصم المدخل(
 .غيرها ببيع األراضي محل التداعي والتصرف فيها 

 والثابت من هذه املذكرة 
أن الهيئــة المشــار إليهــا لــم تشــر مــن قريــب أو بعيــد لمــا زعمتــه محكمــة أول درجــة ولــم تــدفع 

المجتمعـــات العمرانـيــة الجدـيــدة وـبــين الشـــركة المســـتأنف ضـــدها عـقــد البـيــع المحـــرر فيمـــا ـبــين هيـئــة 
 .األولي بثمة دفع ولم تدع ببطالنه 

 وهو ما يؤكد 
إـقـرار هيـئـة المشــروعات بأحقـيـة هيـئـة المجتمعــات ـفـي التصــرف ـفـي األراضــي محــل الـتـداعي 

  .١٩٩١ لسنة ٧ والقانون ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥إعماال للقرار الجمهوري رقم 
 اجلديل بصحة ما زعمه احلكم الطعني وحىت علي الفرض 

من أن هيئة المشروعات دون غيرها هي المالكة لـألرض محـل التـداعي وصـاحبة الحـق فـي 
أمـا وأن سـكتت هيئـة .. فإن أي بيع يتم علـي هـذه األرض ال يبطـل إال بطلـب منهـا أو دفـع .. بيعها

 .ه فإنه يعد إقرار ضمنيا بصحتالمشرعات عن الدفع ببطالن هذا العقد 

 السيما 
 اـلـذي قــرر صــراحة ـبـأن أراضــي الشــيخ زايــد ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥مــع وجــود القــرار الجمهــوري 

 .مناطق معدة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة
 وبصريح نص املادة الثانية 

 فــإن المنــاطق المعــدة إلقامــة مجتمعــات عمرانيــة جديــدة تخضــع ١٩٩١ لســنة ٧مــن القــانون 
 . العمرانية وليس هيئة المشروعات لوالية وتصرف هيئة المجتمعات

 وهو األمر
  لــم تبــد ثمــة دفــع بــبطالن عقــد البيــع المــؤرخ .. لــذلك .. الــذي فطنــت إليــه هيئــة المشــروعات 

 .ولم تفطن إليه محكمة أول درجة بما يعيب حكمها بالبطالن ومخالفة القانون  .. -/-/-
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 :املستند الثامن 
ثابـت أيضـا مـن ) هيئة المشروعات والتعميـر (لهيئةصورة من مذكرة ثانية مقدمه من ذات ا

 .خاللها خلوها من ثمة دفع أو طلب ببطالن العقد محل التداعي 
 وهو ما يقطع 

ـبــأن محكمـــة أول درجـــة قضـــت بمـــا ـلــم يطلـبــه الخصـــوم وانحرفـــت بطلـبــات اـلــدعوى المبـتــداة 
 .وسببها إلي غير مراد إطراحها 

 وال ينال من ذلك قوهلا 
لقضــاء ـبـبطالن العـقـد اـلـذي يمـثـل تـعـديا عـلـي أـمـالك الدوـلـة الخاصــة ـمـن تلـقـاء بأحقيتـهـا ـفـي ا

وأن العقـد .. انه ليس هناك ثمة تعدي يمكن لهذه المحكمة التصدي لـه .. ذلك أن الثابت .. نفسها 
الصـــادر مـــن هيئـــة المجتمعـــات لصـــالح الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي هـــو عقـــد صـــحيح ونافـــذ 

 .لوالية عمال بالقرار الجمهوري المشار إليه وصحيح القانون وصادر من صاحب الصفة وا
 ومن ثم 

 .يكون الحكم الطعين في مجمله مخالفا للواقع والقانون جديرا باإللغاء 
 :املستند التاسع 

والشـــركة ) مشـــتري( المحـــرر فيمـــا بـــين الشـــركة المســـتأنفة صـــورة مـــن عقـــد البيـــع االبتـــدائي - أ
 – الحـــزام األخضـــر – حـــوض الصـــحراوي ٢٨لقطعـــة رقـــم ا) بائعـــة(المســـتأنف ضـــدها األولـــي 

 .والبالغ مساحتها عشرة أفدنه 
 المباعـــة أيضـــا للشـــركة ٢٩ الـثــاني والخـــاص بالقطعـــة رـقــم صـــورة ـمــن عـقــد البـيــع االبـتــدائي -ب

 .المستأنفة 
 والثابت من خالل هذين العقدين 

ــــي  ــــة للمســـــاهمين فيهـــــا و(أن الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها األوـل مـــــنهم الشـــــركة بوصـــــفها ممثـل
صــاحبة الوالـيـة وحــق (ابتاعــت مســاحة ســبعة أالف ـفـدان مــن هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة ) المســتأنفة

 والمــادة الثانـيـة مــن ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥التصــرف عـلـي هــذه األراضــي بموجــب الـقـرار الجمهــوري رـقـم 
وفقــــا لصــــحيح ( ـثـــم تحصــــلت -/-/-وذـلـــك بموجــــب العقــــد المــــؤرخ ) ١٩٩١ لســــنة ٧القــــانون رقــــم 

علــي موافقــة وزارة الــدفاع وهيئــة القــوات المســلحة ثــم قامــت بتقســيم هــذه األرض إلــي قطــع ) القــانون
 .وقامت ببيع هذه القطع إلي المساهمين فيها ومنهم الشركة المستأنفة 
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 والعقدين طي هذه احلافظة
مــــن ضــــمن العقــــود التــــي ابتاعــــت بموجبهــــا الشــــركة المســــتأنفة بعــــض القطــــع مــــن الشــــركة 

المســتأنف ضــدها (وعلــي الــرغم مــن أن أهــم التزامــات الشــركة البائعــة .. ضــدها األولــي المســتأنف 
وهــو .. إال أنـهـا ـلـم تـقـم ـبـذلك ) المســتأنفة(هــو تســليم األرض محــل التعاـقـد للشــركة المشــترية ) األوـلـي

 مــدني جزـئـي ... لســنة ... ، .....األمــر اـلـذي حــدا بالشــركة المســتأنفة نحــو إقامــة اـلـدعويين رقمــي 
 .توبر الستالم األراضي المباعة لها أك

 وهو األمر 
 .الذي يؤكد عدم أحقية الشركة المستأنف ضدها األولي في إقامة الدعوى المبتدأة 

 املستند العاشر 
صورة ضوئية من إفادة صادرة عن الشركة المستأنف ضـدها األولـي تشـهد مـن خاللهـا بـأن  -١

ومنهـــا القطعـتــين محـــل (ي المباعـــة لهـــا الشـــركة المســـتأنفة قامـــت بســـداد كامـــل ثمـــن األراضـــ
المـيـــاه ، الكهرـبـــاء ، (وكــــذا قامــــت بســــداد مـبـــالغ تحــــت حســــاب البنـيـــة األساســــية ) الـتـــداعي

 ) .الصرف ، الري 
 وهو األمر الذي يؤكد 

التـــزام الشــــركة المســــتأنفة بـــأداء كاـفـــة التزاماتـهـــا دون ثمـــة إخــــالل وـمـــع ذلـــك أخـلـــت الشــــركة 
 ماتها المتمثلة في تسليم األرض للشركة المستأنفةالمستأنف ضدها األولي والتزا

 صــورة مــن الكـتـاب المرســل مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي إـلـي الشــركة المســتأنفة واـلـذي -٢
 األمـــر اـلــذي -/-/-أـقــرت مـــن خالـلــه أن أول معايـنــة ـلــألرض محـــل الـتــداعي تـمــت بـتــاريخ 

 تمــر مهلــة الســماح الممنوحــة يقطــع بعــدم اســتالم الشــركة المســتأنفة لــألرض حتــى اآلن ولــم
 .قانونا لالستصالح واالستزراع 

 ويف ذات هذا اخلطاب
 وذلـك ٢٦أقرت الشركة المستأنف ضدها األولي أنها قررت إلغاء البيع الذي تم للقطعـة رقـم 
 .بإدارتها المنفردة مخالفة بذلك العقود المبرمة مع الشركة المستأنفة ومخالفة أيضا للقانون 

 كد وذلك كله يؤ
ســوء مســلك الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي مــع الشــركة المســتأنفة ومخالفتهــا للقــانون بمــا 

 يقطع بعدم أحقيتها في إقامة الدعوى المبتدأة 
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 :املستند احلادي عشر 
 أكـتـــوبر ٦ ـمـــدني جزـئـــي ... لســـنة ..... صـــورة ضــــوئية ـمـــن رســــمية مـــن صــــحيفة اـلـــدعوى رـقـــم -

 .لشركة المستأنف ضدها األولي المقامة من الشركة المستأنفة ضد ا
 قبل رفع األخرية لدعواها املستأنفة

 باالستئناف املاثل  
وقـــد طلبـــت مـــن خاللهـــا الشـــركة المســـتأنفة إلـــزام الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي بتســـليم 

 .األراضي محل التداعي لها 
 بإحالتـهــا  صــورة ضـــوئية ـمــن رســـمية ـمــن الحـكــم التمهيــدي الصـــادر ـفــي اـلــدعوى عالـيــه والقاضـــي-

 .لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الواردة بذلك الحكم 
- ���$Q��������������������[M�:א���ن�א���(�F��7D�1���u����a�1 � �א:9��א�دع��Lא����.�������Fوא��8
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 ملا كان ذلك

 من خالل املستندات طي هذه احلافظة و

 تتضح احلقائق اآلتية 

ــة األويل   محـــل الـتــداعي حـتــى تاريخـــه بســـبب أن الشـــركة المســـتأنفة ـلــم تتســـلم األرض :احلقيـق
 .تقاعس الشركة المستأنف ضدها األولي عن ذلك 

 باـلـدعوى محــل زور وبهـتـان جـمـاع ـمـا ـقـررت ـبـه الشــركة المســتأنف ضــدها : احلقيـقـة الثانـيـة
االســـتئناف الماثـــل وزعمهـــا بـــأن الشـــركة المســـتأنفة لـــم تقـــم بالوفـــاء بالتزاماتهـــا وعـــدم قيامهـــا 

 ،باستصالح األرضي وزراعتها 
 رغم ثبوت 

 أنها مل تتسلم األرض حىت تارخيه 

 يتضح من رفع الدعوى المبتـدأة رغـم عـدم اسـتالم الشـركة المسـتأنفة لـألرض :احلقيقة الثالثة 

 .ٕالمستأنف ضدها األولي واساءتها استعمال حق التقاضي مدي سوء نية الشركة 
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 ففي الوقت الذي تعلم فيه يقينا 

 بعدم استالم الشركة املستأنفة لألرض

 حىت تارخيه 
 .        تقيم الدعوى المبتدأة زاعمة بأن الشركة المستأنفة لم تقم بزراعتها واستصالحها 

ـة ـة الرابـع حيح الـقـانون والمســتندات المقدـمـة إليـهـا وذـلـك مخالـفـة الحـكـم الطـعـين لصــ : احلقيـق

 وبأحقية الشركة المستأنفة في اسـتالم األرض محـل بالتفاتها عن الدعوى طي هذه الحافظة
الـتـداعي بمــا كــان يوجــب عليهــا وقــف اـلـدعوى تعليقـيـا لحــين الفصــل فــي دعــوى التســليم طــي 

قصــور ومخالفــة األوراق أمــا وأنهــا لــم تفعــل األمــر الــذي يصــيب حكمهــا بال.. هــذه الحافظــة 
 .والقانون 

 ومما تقدم مجيعه 
يتجـلـى ظــاهرا أحقـيـة الشــركة المســتأنفة ـفـي طـلـب وـقـف االســتئناف تعليقـيـا لحــين الفصــل فــي 

 مــدني جزـئـي أكـتـوبر طــي هــذه الحافظــة باعتـبـار أن مســألة التســليم مســألة .... لســنة .....اـلـدعوى 
 .أوليه يتوقف عليها الفصل في النزاع الماثل 

 ملا كان ذلك 
ومن جملة المستندات أنفة الذكر يتجلى ظـاهرا لعدالـة الهيئـة المـوقرة مصـداقية دفـاع الشـركة 

 .المستأنفة وقيامه علي سند صحيح من الواقع والمستندات والقانون 
 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم يتضح أن 

 ��ta7ن�'M������*�����������Vل�P�����Pא�L������������&��*�����م�אe`��_�א�'����������)
���n�Mא��L�����;א���א��� א��Nא���������U����V(�..����.وذ�+��&*�א�� v_����1)ن�א����

��������������1���^��a��V�����1��������u����a���U١א� א�٪������������bgא��V�1א�������..�����Vذ�)ن�א����G
�����������¨�����אن���V�L)ن�א����������א����.��,� ون����אن��iP(���Mض��$¶������bgא�..

���̀ ±�u���+ذ��nو������������������V�4א��������1���W�SMم�دون�א�����M'7ن�א�(����Z$ول�د(���
א��bg���وא��|�?��d��DÀ�*��G��/�? �����1/_����1א���($ع�و��Vز�א�$ض�و¹&`/���و���م�����������������������

�������c$א������ /�,�����/��`&��^����..��������������n��Mא��L������Mא;/���א������V(���!�������..و������!���)ن�����
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����S�SQ�u¹�n�Mن���������..��&�&��א��!����������[M�D�*��G�.&�*�אy`����)ن�q��^�א����
�����$�V�*&��i����א���ن�����)�����L�NאP����Pل�����..��&`a��/�z��+�"��_�a����/�(و���(

ق�א����ع��X�u&D(و.�

 بناء عليه 

 تلتمس الشركة املستأنفة من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول االستئناف الماثل شكال : أوال 

-/-/- فيما قضي به من بطـالن العقـدين المـؤرخين ضوع بإلغاء الحكم المستأنفوفي المو: ثانيا 
 .وكذا إلغاء الحكم فيما قضي به من رفض للدعوى الفرعية  .. 

 والقضاء جمددا
ٕ النعدام سندها القانوني والزام رافعها بالمصـروفات ومقابـل برفض الدعوى المبتداة األصلية  -١

 .أتعاب المحاماة 

مبلـغ مليـون بأن تؤدي للشركة المسـتأنفة )  أكتوبر٦شركة  (المستأنف ضدهابإلزام الشركة  -٢

 . جراء إساءة استعمال حق التقاضي جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار

 . مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 
 : واحتياطيا 

ع عليهـا قانونـا نظـر الـدعوى والفصـل  حيـث كـان يمتنـإعادة الدعوى إلي محكمـة أول درجـة - أ
 فيها وعلي الرغم من ذلك فقد نظرتها وهو أمر من شأنه تفويت درجة من درجات التقاضي 

 مـدني جزـئـي ... لسـنة ... وقـف االسـتئناف الماثـل تعليقـا لحـين الفصــل فـي الـدعوى رقـم - ب
 ).دعوى التسليم المقامة من الشركة المستأنفة(أكتوبر

                                            وكيل الشركة المستأنفة                  
 

        المحامي 
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 املوضوع 
 عمــال كلــي شــمال القــاهرة مــن الــدائرة ... لســنة ...م      اســتئناف الحكــم الصــادر فــي الــدعوى رقــ

 : والقاضي منطوقه -/-/- عمال بجلسة) ٢٨(
 حكمت احملكمة 

��P/������:�)و�(אم�א���*��&�z�)���U�f�4�tא����(���*�tن����دوא��&����*����.....�א��8^�א����
)4�tא����(���T$و���]&M�٣٠٠٠٠�*`� �(�$Pدو�)��*�`� �(�$Pن�)���4دو676�(��a�����

������������������*�&��F�&��������� ���Mא��C��/�gא�Cא �Z�1���F���u�e�|א$�א� f�1א��������د���و)د
�E�M�����א�א$د�Sא��.�

������6�:���������/�R�?���z(אم�א���*��&�/����)�����U��f�4�tא�����(�.....��������]�&M��*����&ن����دوא��t��
�T$١٨٧٥و������*���`� �(�$Pدو�)��*���`� �(�$Pن�دو�Mو����������o�4و¯��������³و����(�(
م���١٢$���1��YS٥���������T$وא��������*���&��c����^����!)4�tא����(�������Q$�1��

�E�M�����א�א$د�Sא���*&��F���D��7ل���D��U"R�������|א��Faزא�Z(.�
���8��6�:����/�R?�א�,���&�������o�]�&Mو����������M? و���Nא����.��....����G(אم�א���*��&�/���

�^������/��Z�����yא�E��a(.�
 الوقائع 

جـيــــز واقـعــــات اـلــــدعوى المبتدـئــــة محـــــل االســـــتئناف الماـثــــل ـفــــي أن الـمــــدعي فيهـــــا تخـلــــص و
كــان قــد أقامهــا ـبـدأءة بموجــب شــكوى إـلـي مكـتـب العمــل أحيـلـت إـلـي محكمــة أول ) المســتأنف حالـيـا(

بصـفته ) المسـتأنف ضـده(تبعهـا بـإعالن طلباتـه الموضـوعية المتمثلـة فـي إلـزام المـدعي عليـه ادرجة 
 :بأن يؤدي له 

لـيــون جنـيــه مصـــري ال غـيــر تعـــويض جـــابرا لألضـــرار المادـيــة واألدبـيــة الـتــي لحقـــت مبـلــغ م -١
 .بالمدعي جزاء فصله فصال تعسفيا من قبل المدعي عليه بصفته 

 دوالر أمريكي يمثـل أجـر شـهرين بـدل إنـذار والـذي لـم يقـم ممثـل المـدعي عليـه ٩٠٠٠مبلغ  -٢
 .بإرساله للمدعي عليه قبل االستغناء عنه 

والر أمريكــي قيمــة أجــر بــاقي ـمــدة العقــد مــن تــاريخ إرســال ممثــل الـمــدعي  د٢٧٠٠٠مبلــغ  -٣
 تخبــره فيــه -/-/- وحتــى تــاريخ -/-/-عليــه للبريــد االليكترونــي للمــدعي الحاصــل بتــاريخ 

 .باالستغناء عنه 
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 دوالر أمريكي يمثل أجر شهر بدل أجازة سنوية والتي تستحق للمدعي ولـم يقـم ٤٥٠٠مبلغ  -٤
 .سفي وفقا لبنود العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بها نظرا لفصله التع

 وقد تساند املستأنف يف طلباته تلك إيل صحيح القول 
 تعاقــد المســـتأنف بوصــفه ـمــذيع يمتلــك الخـبــرة المهنيــة والفنـيــة فــي مجـــال -/-/-أنــه بـتــاريخ 

نف ضـده وتـم االتفـاق والتـي يمثلهـا المسـتأ.... اإلعالم والقدرة علي التغطية اإلخبارية لإلحداث مـع 
  .-/-/-علي أن ينتهي هذا العقد في 

 وقد تضمن هذا التعاقد االتفاق بني طرفيه 
 دوالر أمريكــي حـتـى ٣٠٠٠عـلـي أن يعمــل المســتأنف كمراســل مقاـبـل أجــر شــهري ـبـدأ بمبـلـغ  

 . دوالر أمريكي في أخر مدة عمله ٤٥٠٠وصل راتبه إلي مبلغ 
 ونفاذا هلذا التعاقد . وبالفعل 

 ونظرا لكون املستأنف أصال يعمل مذيع بالتلفزيون املصري 
وزـيــر اإلعـــالم / فضـــال عـــن موافـقــة الســـيد .. فقــد ـبــادر بالحصـــول عـلــي موافـقــة جـهــة عملــه  

 .للعمل بالقناة وذلك بمعونة من القناة المستأنف ضدها 
 وحيث بادر املستأنف 

 عمـلـه كمراســل أخـبـار بمــا ـلـه مــن إـلـي تنفـيـذ العـقـد المـبـرم مــع الشــركة المســتأنف ضــدها وأداء 
 .وذلك علي أفضل ما يكون .. خبره وعلم 

  -/-/-إال أنه فوجئ بتاريخ 
ودون مقدمات أو سبب معلوم بقيـام  القنـاة المسـتأنف ضـدها بإنهـاء تعاقـدها معـه وذلـك عـن  
 ...../ صادرة عن مديرة القناة بجمهورية مصر العربية السيدة ) رسالة بريد الكتروني(طريق 

 وهو ما أثار دهشة املستأنف 
إـلــي أـنــه ـلــم يســـتطع .. اـلــذي حـــاول جاهـــدا التـعــرف عـلــي الســـبب الحقيـقــي وراء إنـهــاء عـقــده  

فمـا كـان .. ممـا أكـد لـه أن المـدعي عليـه بصـفته قـد قـام بفصـله تعسـفا .. الوقوف علي هذا السبب 
فـقــام بتحرـيــر المحضـــر  .. مـنــه إال أن شـــرع ـفــي اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونـيــة للمحافظـــة عـلــي حقوـقــه

 . إداري قسم بوالق أبو العال .... لسنة ....رقم 
 ثم أعقب ذلك 

 والتي .. ... لسنة ... بالشكوى رقم -/-/-باللجوء إلي مكتب العمل بغرب القاهرة بتاريخ  
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فـقــام المكتــب بإرســـال .. تعــذر تســويتها المتـنــاع القنــاة المســـتأنف ضــدها أو ممثليهــا عـــن الحضــور 
راق إـلــي محكمـــة شـــمال القـــاهرة لنظرهـــا أمـــام داـئــرة العمـــال حيـــث قـــام المســـتأنف ـبــإعالن القنـــاة األو

 . المستأنف ضدها بالطلبات الموضوعية بعد قيد الدعوى برقمها االبتدائي 
 وحيث تداولت الدعوى باجللسات 

  أصدرت المحكمة حكمها التمهيـدي قضـي بإحالـة األوراق إلـي مكتـب خبـراء-/-/-وبجلسة  
 . وزارة العدل ليندب من لدنه خبيرا تكون مهمته بحث المأمورية الواردة بذلك الحكم 

 وحيث باشر اخلبري املنتدب مأموريته 

 منتهيا إيل نتيجة مؤداها 

- �*RSQ�^�4!� א��tא����^����/MZא�����7����L Iא���א�*�������7^��
�T$���c /h� Z(�C���� �U�f�4�tא������٤٥٠٠&���Pدو��*`� �(�$�..�C�/�G�dو���

�L��א�����%��Z�1��4�tא����F��D−/−/−���R�������¯��م�א������aدون�)ن��
�F&���Cدא(�L�Faא��)�����4�t7ل�א���DG. 

- ��U$و���$�'Dg/&��א��������4�tא����*f��a�����٩٠٠٠م������*`� �(�$Pدو�. 

- ��c /,א��  Z���� �M��'א��L�4�tא���� ���V(� �����1م ��R�1א�−/−/−���Vو�����
−/−/−.� 

- �T$د���و������Pא�Faزא�Z(���Q ��cא�����^��دوP$�١٨٧٥)�V���א����L�4�tא���
�*`� �(. 

- �4�t�1א�����F� .�����a���`S�&��ª ������א������א�'��%�

 وعقب إيداع اخلبري تقريره 
بهــا صــدر الحكــم محــل و .. -/-/-قــررت محكمــة أول درجــة حجــز الــدعوى للحكــم لجلســة  

 .االستئناف الماثل 
 وحيث جاء احلكم املذكور صائبا فيما قضي به

  من أحقية املستأنف يف التعويض واملقابل النقدي لرصيد أجازاته 
في حين أخفق في مقدار التعويض الجـابر لألضـرار وكـذا أخفـق بعـدم القضـاء للمسـتأنف 

 وكذا في خصوص عدم القضاء .. من العقد بكامل األجر المتفق عليه عن المدة المتبقية 
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 .للمستأنف بأجر شهرين عوضا عن مهلة اإلخطار 

�_�$�i�����P���Y,א�א�"U�L�F�&��1�'&��4�t����������Vא�Uق�...������...و��

 كما مل يلق هذا القضاء قبوال لدي املستأنف ضده األول 
ألسباب ال سند لها من الواقع والقـانون  ق مستندا ... لسنة ....فطعن عليه باالستئناف رقم  

 :نوالي الرد عليها في المحور الثاني من دفاعنا التالي 
 الدفاع 

 

 احملور األول 

 ق وصحة ... لسنة ...بيان أسباب االستئناف رقم 

 سندها ووجوب احلكم للمستأنف فيه بطلباته 

حقاق املسـتأنف كامـل خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون لعـدم قضـائه باسـت: أوال 

 وذلـك -/-/-أجره عن املدة املتبقية من عقده الذي كان مقررا هلا أن ينتهـي يف 

 . من قانون العمل ٤١باملخالفة ملا جرت به املادة 

فقد تواتر أحكام النقض وفقهاء القانون علي تعريـف اخلطـأ يف تطبيـق .. بداءة 

 القانون بأنه 
 .أكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها إنكار قاعدة قانونية موجودة أو ت

 ١٢ مـن قـانون العمـل رقـم ٤١وكان الثابت أن نـص املـادة .. وحيث كان ذلك 

  قد جرت بأنه٢٠٠٣لسنة 
إذا حضـــر العامـــل إـلــي مـقــر عمـلــه ـفــي الوـقــت المحـــدد للعمـــل وكـــان مســـتعدا لمباشـــرة عمـلــه 

 .دي عمله واستحق أجره كامال اعتبر كأنه أ.. وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل 

 وجاء الفقه شرحا هلذه املادة بأنه 
 ثـم ورد فـي القـانوني الحـالي واألصـل أن ١٩٨١ لسنة ١٣٧هذا النص استحدث في القانون  

ــاالعامـــل ال يســـتحق أجـــره إال إذا أدي العمـــل المتـفــق علـيــه   اســـتحدث مـبــدأ كـــان ولـكــن المشـــرع هـن
 مــدني وحســنا أنــه قــد قــرر فــي صــلب قــانون العمــل ٦٩٢مــادة معمــوال بــه فــي القــانون المــدني فــي ال

يســتحق العاـمـل أجــره ـكـامال إذا حاـلـت دون أداـئـه أســباب ترـجـع إـلـي الحــالي وبموجــب هــذا اـلـنص 

 .صاحب العمل كأن يمنعه من دخول المنشأة 
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 ) اللمساوي/ موسوعة قانون العمل للمستشار(

 واستقر الفقهاء أيضا علي أنه 
راح أنــه إذا ثبــت أن المنــع عــن العمــل كــان لســبب راجــع إلــي رب العمــل ، ويــري غالبيــة الشــ 

فـإن العاـمـل يسـتحق أـجـره عـن ـكـل المـدة الـتـي لـم يـشـتغل فيهـا وـلـيس عـن الـيـوم األول فقـط كـمـا 

 مدني ألن هذا هو التفسير الـذي يتفـق والحكمـة المقصـودة مـن الـنص ٦٩٢يوحي ظاهر المادة 

 . تبعة تعطل العمل ألسباب ترجع إليه هو وهي رعاية العامل بتحميل رب العمل

 )٢٧٥ ، ٢٧٤إيهاب حسن إسماعيل ص / شرح قانون العمل للدكتور(
 كما يري الدكتور حممد لبيب شنب 

أن مـنــاط الـتــزام رب العمـــل أن ـيــدفع األجـــر هـــو حـــبس العامـــل نفســـه لخدمـــة رب العـمــل ـفــي  
يامـه فعـال بالعمـل المطلـوب منـه بـل ليس فقط في حالـة قأوقات معينة بحيث يستحق العامل أجرة 

ولو لم يقم بهذا العمل مادام كان علي استعداد للقيـام بـه ولـو لـم يمنعـه مـن ذلـك إال سـبب راجـع 

  من القانون المدني علي هذا الحكم صراحة ٦٩٢إلي رب العمل ، وقد نصت المادة 

فــإن العامــل  ، ويالحــظ أنــه إذا ثبــت أن المنــع مــن العمــل كــان بســبب راجــع إلــي رب العمــل 

يستحق أجره عـن كـل المـدة التـي لـم يشـغل فيهـا ولـيس عـن اليـوم األول فقـط منهـا ، خالفـا لمـا 

 مـن القـانون المـدني ألن أسـاس التـزام رب العمـل بـاألجر هـو ٢٩٤يوحي به ظـاهر نـص المـادة 

 .كون المنع راجعا إليه ، وليس عدم مباغته العمل بحرمانه عن اعمل 

 )  وما بعدها٣٥٥محمد لبيب شنب ص / للدكتورشرح قانون العمل (
 ومقتضي ما تقدم 

إال أنــه حــال بينــه وبــين .. أنــه طالمــا كــان العامــل مســتعدا ألداء العمــل وحضــر فــي موعــده  
 يستحق العامل أجره كامال وذلك دون أن يؤدي العمل فعليا .. ذلك سبب يرجع إلي صاحب العمل 

 القانون املدني  من ٩٦٢وذلك استنادا إيل نص املادة 

 والتي جرت بأنه 
إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بهـا عقـد العمـل أو  

أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلي سبب راجع إلي رب العمـل ، 
 .كان له الحق في أجر ذلك اليوم 
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 لنقض يف هذا اخلصوص بأنه وقد قضت حمكمة ا
 مــن القــانون المــدني مشــروط بقيــام عقــد العمــل وحضــور ٦٩٢اســتحقاق األجــر طبقــا للمــادة 

العامل لمزاولة عملـه أو إعالنـه عـن اسـتعداده لمزاولتـه ومنعـه عـن العمـل بسـبب راجـع إلـي صـاحب 
الطــاعن العمــل فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ تحجــب عــن بحــث مــدي تــوافر هــذه الشــروط فــي حــق 

وجري في قضائه علي عدم أحقيتـه فـي األجـر عـن الفتـرة مـن ـــــــــــــ إلـي ـــــــــــــــــــــ بمقولـه أنـه كـان موقوفـا 
 .عن العلم مع انه لم يكن كذلك يكون قد خالف الثابت في األوراق وشابه القصور في التسبيب 

 ، ١ ، رقـم الجـزء ٣٦كتـب فنـي  ، م٤/٢/١٩٨٥ ق ، تـاريخ الجلسـة ٤٨ لسـنة ١٣٠٧الطعـن رقـم (
 ) . تم قبول هذا الطعن ٢٠٣رقم الصفحة 

 ومن مجاع ما تقدم 
 .وبإنزال هذه القواعد القانونية المستقر عليها علي ما نحن بصدده من واقعات  

 وحيث كان الثابت 
 ٤٥٠٠أن المستأنف قد ارتبط مع القنـاة المسـتأنف ضـدها بعقـد عمـل لقـاء أجـر شـهري قـدره  

 .ر أمريكي دوال
 وقد انتظم املستأنف يف أداء عمله علي النحو الثابت 

حتـــى منعـــه رب العمـــل عـــن أداءه .. مـــن تقريـــر الخبـــرة المـــودع فـــي أوراق اـلــدعوى المبتـــدأة  
وهو بذلك يكـون مسـتحقا لكامـل أجـره عـن كامـل الفتـرة التـي منعـه رب العمـل عـن  .. -/-/-بتاريخ 

 .أداء عمله فيها 
 كوال يقدح يف ذل

 من قانون العمـل اسـتثناء ٤١ألن المشرع أورد في نص المادة .. أن األجر مقابل عامل  

فـنص علـي اسـتحقاق العامـل كامـل أجـره طالمـا حضـر إلـي مقـر العمـل وأبـدي .. من هذا األصل 

 .استعداده ألداء العمل لكن حال بينه وبين أداءه سبب يعود لصاحب العمل 

 وبذلك يتأكد
 قد خالف صحيح القـانون بإنكـاره وجـود القاعـدة القانونيـة التـي تقـرر أحقيـة أن الحكم الطعين 

.. الحصول علـي كامـل أجـرة طالمـا كـان المـانع ببينـه وبـين أداء عملـه سـبب يرجـع لصـاحب العمـل 
وهو ما يقطع بوجوب إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا باستحقاق المسـتأنف لكامـل أجـرة حتـى نهايـة 

 .مطالب به أمام محكمة أول درجة عقده علي النحو ال
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ثانيا 
ً

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون بعـدم قضـائه للمسـتأنف مبقابـل مهلـة : 

 اإلخطار 

  علي أنه ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل املوحد رقم ١١١بداءة فقد نصت املادة 
صـلة للعامـل لـدي يجب أن يتم اإلخطار قبل اإلنهاء بشهرين إذا لـم تتجـاوز مـدة الخدمـة المت 

 .صاحب العمل عشر سنوات وقبل االنتهاء بثالثة أشهر إذ زادت هذه المدة علي عشر سنوات 
 وقد أوضح الفقه أن 

 :المشرع قد حدد في هذه المادة التي يتم فيها اإلخطار بإنهاء عقد العمل علي النحو التالي 
عـــدم تجـــاوز ـمــدة الخدـمــة أن يــتم اإلخطـــار قـبــل إنـهــاء عقــد العـمــل بشـــهرين وذـلــك ـفــي حالــة  - أ

 .المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ولم يحدد المشرع حد أدني لهذه المدة

أن ـيـتم اإلخطــار قـبـل إنهــاء عـقـد العمــل بثالـثـة أشــهر إذا زادت مــدة خدـمـة العامــل لصــاحب  - ب
 .العمل علي عشرات سنوات حدد المشرع في هذه الحالة حد أدني للمدة بعشر سنوات 

  اإلخطار بأنه وقد عرف
إعــالن يوجهــه أحــد طرفــي العقــد للطــرف األخــر ليبــين رغبتــه فــي إنهــاء العقــد بمجــرد انتهــاء  

مهـلـة اإلخطــار وهــو تصــرف ـقـانوني ـمـن جاـنـب واحــد ال يـنـتج أـثـره الـقـانوني إال بعـلـم الموجــه إلـيـه ـبـه 
 .مع مراعاة أن تكون صيغة اإلخطار واضحة الداللة علي الرغبة في اإلنهاء 

 با علي ما تقدم ترتي
أنه في حالة االلتزام باإلخطار في المدة القانونية يظل عقد العمل قائمـا طـوال مـدة اإلخطـار  

 .منتجا لكافة أثاره القانونية 
 وذلك 

  علي أن ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل املوحد رقم ١١٤حيث نصت املادة 
 بتنفيــذ جميــع االلتزامــات الناشــئة يظــل عقــد العمــل قائمــا طــوال مهلــة اإلخطــار ويلتــزم طرفــاه 

 .عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة 
 وكالتزام قانوني

 .ال يجوز االتفاق علي اإلعفاء من شرط اإلخطار أو النزول بمدته  
  علي أن ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل املوحد رقم ١١٥وذلك حيث نصت املادة 

 إلخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز االتفاق ال يجوز االتفاق علي اإلعفاء من شرط ا 
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 .علي زيادة هذه المدة 
ويجــوز لصــاحب العمــل إعـفـاء العامــل مــن مراعــاة مهـلـة اإلخطــار كلهــا أو بعضــها ـفـي حاـلـة  

 .إنهاء العقد من جانب العامل 
 وحيث أن الثابت 

ق بإخطــاره بإنهــاء عقــده الحــ أن للعامــل المفصــول دون إتبــاع اإلجــراءات القانونيــة 

  .أو الجزء الباقي منهاالقانوني في التعويض عن مدة المهلة باإلخطار 

 وذلك 

 .بمبلغ مالي يعادل أجرة عن مهلة اإلخطار أو المتبقي منها  
 ذلك حـني ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل املوحد رقم ١١٨حيث قررت املادة  

 :نصت علي  
ل انقضـاء مهلـة اإلخطـار التـزم بـأن إذا انهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطـار أو قبـ 

 .يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها 

ـة أو الجــزء البــاقي منهــا ضــمن مــدة خدمــة العامــل   ـة تحســب مــدة المهـل وفــي هــذه الحاـل

 .............. ويستمر صاحب العمل في تحمل األعباء وااللتزامات المترتبة علي ذلك 

 لكمفاد ذ
أن المشـــرع قـــد نظـــم فـــي حالـــة إنهـــاء صـــاحب العمـــل لعقـــد العامـــل دون إخطـــاره باإلنهـــاء "  

وتحديــد مهلــة لــه فــي ذلــك وكــذلك حالــة إنهــاء صــاحب العمــل لعقــد العمــل الخــاص بالعامــل بعــد أن 
يخطــره ـثـم ينهـيـه دون انتظــار انتهــاء مهـلـة اإلخطــار وجعــل صــاحب العمــل يلـتـزم بااللتزامــات اآلتـيـة 

 :هة العامل في مواج
أن يــؤدي للعاـمــل مبلـغــا يـعــادل أجـــرة عـــن ـمــدة المهلــة ـفــي حاـلــة إنهاـئــه لعـقــد العـمــل ـلــه دون  ) ١

 ـمـن ـقـانون العـمـل شــهرين ـفـي حاـلـة ـكـون ١١١إخطـاره وهــذه الـمـدة تتحــدد طبـقـا ـلـنص الـمـادة 
المــدة التــي قضــاها العامــل أقــل مــن عشــرة ســنوات وثــالث أشــهر فــي حالــة كــون المــدة التــي 

 . أكثر من عشرة سنوات قضاها العامل

 .احتساب هذه المدة الخاصة بالمهلة ضمن مدة خدمة العامل  ) ٢

استمرار صـاحب العمـل فـي تحمـل األعبـاء وااللتزامـات المترتبـة علـي البنـدين السـابقين وكـذا  ) ٣
كافة االلتزامات األخرى التي يرتبها القانون وذلك علـي اعتبـار أن العامـل مـازال فـي الخدمـة 
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 ".مدة اإلخطار 

 وقد تأكد ما تقدم من األحكام 

 الصادرة من حمكمة النقض 

 حيث ذهبت يف قضائها إيل أن 
أســاس التعــويض عــن مهلــة اإلنــذار المقــررة قانونــا فــي حالــة فســخ العقــد هــو إخــالل الطــرف  

المنهــي للعـقـد بالتزامــه ـبـاحترام هــذه المهـلـة وعــدم إعالـنـه الطــرف األخــر ـفـي المواعـيـد المـقـررة بعزمــه 
 نهاء العقد علي إ

 )٩٦٢ ص ٢٥ س ١/٦/١٩٧٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ٧٣طعن رقم (
 وقضت كذلك بأن 
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 )٤٣٣ ص ٢٢ س ١٨/٣/١٩٧٢ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٥الطعن رقم (
 وبإنزال ما تقدم وتطبيقه 

علــي موضــوع دعوانــا يتضــح معــه أحقيــة المســتأنف فــي طلــب مقابــل مهلــة اإلخطــار وذلــك  
 :لتحقق اآلتي 

 :احلقيقة األويل 
ا من ثمة دليل علي أن المستأنف ضده بصفته التزم القـانون ونفـذ أن ملف الدعوى جاء خالي 

 .ٕاإلخطار بإنهاء عقد العمل في مواجهة المدعي قبل قيامه بفسخه وانهائه عنوه 
 وإقامة الدليل علي حتقق هذا اإلخطار

ٕالتـزام علـي عـاتق  المسـتأنف ضــده بصـفته حيـث يلزمـه الـقـانون بتحريـره واصـداره وفقـا ـلـنص  
 . وما بعدها ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ١١١ ، ١١٠المادة 

 كما أن قانون العمل 
يـلـزم صــاحب العمــل بــأن ـيـودع مـلـف العامــل جمـيـع األوراق الـتـي تخصــه مـنـذ ـتـاريخ التحاقــه  

 بالعمل وحتى انتهاء مدة عمله مع التزامه باحتفاظه لهذا الملف لمدة سنة علي األقل تبدأ من تاريخ 
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 .العمل انتهاء عالقة 

 وذلك

  علي أن ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ٧٧حيث نصت املادة 
علي صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يـذكر فيـه علـي األخـص اسـمه ومهنتـه ودرجـة  

 وبـيـان ـمـا مهارـتـه عـنـد التحاـقـه بالعـمـل ومحــل إقامـتـه وحالـتـه االجتماعـيـة وـتـاريخ بداـيـة خدمـتـه وأجــره

والجـزاءات التـي وقعـت عليـه وبيـان مـا حصـل عليـه مـن أجـازات وتـاريخ يدخل عليه من تطورات 

 .نهاية خدمته وأسباب ذلك 
وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقـا لمـا تقـرره الئحـة  
 .وأية أوراق أخري تتعلق بخدمة العامل المنشأة 

 وعليه 
 ملـــف لكـــل عامـــل يضـــع فيـــه جميـــع األوراق ألزمـــت هـــذه المـــادة صـــاحب العمـــل بـــأن ينشـــئ 

 .المتعلقة بخدمة العامل 
 : احلقيقة الثانية 

أحقية المستأنف في التعويض عن مدة اإلخطار والتي تقدر بقيمة الراتب الشهري للمسـتأنف  
 . دور أمريكي ٩٠٠٠لمدة شهرين والتي تبلغ 

 حيث أن 
العشـرة سـنوات وفقـا لصـريح نـص مدة عمل المستانف لدي المستأنف ضده بصفته تقـل عـن  
 . من قانون العمل ١١١المادة 

 وحيث أن 
 – فـــرع الســـبتية -الثابـــت مـــن كشـــف الحســـاب الصـــادر مـــن البنـــك التجـــاري الـــدولي مصـــر  
 . دوالر أمريكي ٤٥٠٠ أن راتب المدعي الشهري مبلغ وقدره -/-/-بتاريخ 

 فمن ثم 
قيمــة راتــب شــهرين تعويضــا عــن مهلــة  دوالر أمريكــي ٩٠٠٠يســتحق المســتأنف مبلــغ وقــدره  

 .اإلخطار 
 احلقيقة الثالثة 

 حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يدحض قيام المستأنف ضده بصفته بسداد مبلغ  
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 دوالر أمريكـــي أو مـــا يعـــادلهم بالجنيـــه المصـــري للمـــدعي قيمـــة التعـــويض عـــن مهلـــة ٩٠٠٠وقـــدره 
 .اإلخطار بواقع راتب شهرين 

 فمن ثم 
 دوالر أمريكــي لصــالح المســتأنف ٩٠٠٠مــة المســتأنف ضــده بصــفته مشــغولة بمبلــغ تكــون ذ 

 .قيمة التعويض عن مهلة اإلخطار المقدرة بقيمة راتب شهرين من راتب المستأنف 
 األمر 

 دوالر أمريكــي لصــالح ٩٠٠٠غال ذمــة المســتأنف ضــده بصــفته بمبلــغ انشــالــذي يتأكــد معــه  
 .خطار بواقع قيمة راتب شهرين من راتب المدعي الشهري المستأنف قيمة التعويض عن مهلة اإل

 وقد تأكدت هذه احلقائق 
والـذي ـقـررت المحكمـة أنهـا ـتـرى تقريـره قـد أصــاب .. بمـا أورده الخبيـر المنتـدب ـفـي الـدعوى  

وعلى الرغم من ذلك فقد طرحت المحكمة هذا التقرير وما انتهى اليه مـن أحقيـة ... فيما إنتهى إليه 
وهــو مــا يعـيـب حكمـهـا بالخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون الموجــب ...  ـفـي مقاـبـل مهـلـة اإلخطــار المســتأنف

 .إللغائه في هذ الخصوص 
ثالـثـا 
ً

وـجـوب تأيـيـد احلـكـم املـسـتأنف فيـمـا إنتـهـى إلـيـه ـمـن إـسـتحقاق املـسـتأنف : 

مع تعديله يف هـذا اخلصـوص إىل القـدر املالئـم للتعويض عن الفصل التعسفي 

 :ي حلقت باملستأنفواجلابر لألضرار الت

  علي أن ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ١٢٢بداءة فقد نصت املادة 
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشـروع وكـاف التـزم بـأن يعـوض الطـرف األخـر عـن  

ـفــإذا كـــان اإلنهـــاء ـبــدون مـبــرر صـــادرا مـــن جاـنــب .. الضـــرر اـلــذي يصـــيبه مـــن جـــراء هـــذا اإلنهـــاء 
 من هذا القـانون بطلـب التعـويض ٧١امل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها المادة صاحب العمل للع

وال يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من األجر الشامل عـن كـل سـنة مـن 
 .سنوات الخدمة وال يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا 

 دعوى املبتدأة وحيث أنه ومبطالعة أوراق ال
فضـــال عـــن تقرـيــر .. ومــا ـقــدم فيـهــا ـمــن مخاطـبــات صـــادرة عـــن طرـفــي الـتــداعي ومســـتندات  

 .الخبير الوارد فيها يتأكد مدي ما أساب المستأنف من أضرار 
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 وتتلخص هذه األضرار 
فى فقد المستأنف لمصدر دخله الشهري الذي رتب أموره المعيشية عليه هـو وأسـرته ويظهـر  -

 : رسالته الموجه لمديرة المكتب بالقاهرة بالبريد االلكتروني هذا جليا في
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 األمر الذي يتضح منه 
إصـــابة المســـتأنف مـــن جـــراء فصـــله فصـــال تعســـفيا دون مـبــررا مـــن الواـقــع والـقــانون بأضـــرار  

 .مادية هائلة ورد ذكر بعضها برسالته السابقة 
 باإلضافة 

ســـتحقاته الماديـــة لـــدي جهـــة عمـلـــه إلـــي اإلضـــرار األخـــرى الناتجـــة عـــن لجوئـــه للمطالبـــة بم 
والناتجــة عــن فعــل المــدعي عليــه بصــفته بفصــل المــدعي مــن عملــه فجــأة ) المــدعي عليــه بصــفته(

 .ودون سبب قانوني
 وهي تتمثل يف رسوم ومصروفات إدارية 

 وقضائية وأتعاب احملاماة

 عالوة علي 
عليـه بصـفته مـن أسـباب األضرار المعنوية التي أصابته في عاطفته نتيجة ما ساقه المدعي  

 .تمس المدعي في عالقته مع العاملين بالقناة وأتخذها سبب لفصله من عمله 
 مع الوضع يف اإلعتبار

��7���/�w�|وא��F�א �(����)ن�א����M!�1��4�t$�א�"����و��F���`��Fא����(��
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 لكل ما تقدم                                           
فقــد أصــاب الحكــم المســتأنف حــين قضــى بأحقـيـة المســتأنف فــي التعــويض الجــابر لألضــرار  

من جراء الفصل التعسفي الغير مبرر الـذي قـام بـه مسـؤلي القنـاة المسـتأنف ضـدها والـذي ثبـت مـن 
 .أوراق الدعوى وتقرير الخبير 

  التعويض ليتناسب مع ما حلق إال أنه أخفق يف تقدير قيمة هذا

 باملستأنف من أضرار مادية وأدبية وما حلق مسعته األدبية من أضرار  

 جراء هذا الفصل التعسفي وهو ما يقطع 
بوجــوب تعــديل مقــدار التعــويض المقضــي بــه وزيادـتـه إلــى الحــد الجــابر لهــذه األضــرار علــي  

 . النحو المبين بصحيفة الطلبات الموضوعية 

 لثاني احملور ا

 ... لسنة ....الرد علي أسباب االستئناف املقابل رقم 

 ق وبيان عدم صحة ما ورد به من أسباب 

الرد علي السبب األول من أسباب االسـتئناف الـذي زعـم املسـتأنف ضـده مـن : أوال 

خالله بقصور احلكم يف التسـبيب وفسـاده يف االسـتدالل لقضـاءه مبـا ال يطلبـه 

 اخلصوم 
لمســتأنف ضــده فــي هــذا الصــدد أن المــدعي فــي الــدعوى األصــلية كــان قــد طلــب وقــد أورد ا 

وهـو مـا يعـد .. مبلغ التعويض بالجنيه المصري في حين قضي الحكم بالتعويض بالدوالر األمريكي 
 . قضاء بما لم يطلبه الخصوم – علي حد زعم المستأنف في االستئناف المقابل –

 ويف هذا الصدد نقرر

$������ع���������I�T9;��M)ن�א���f���$�א�� $�א�"a�c א�T±`���א��
�FQ?D�L���������� Iع��Maz�ن�وא�RaPق��������&(م��������.)�����F د�

 ذلك أن قضاء النقص مستقر علي أنه 
يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذي تـراه محكمـة الموضـوع مناسـبا لجبـر الضـرر طالمـا  

 .ون أو االتفاق نص ما يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه أنه لم يرد بالقان
 )٢/١١/١٩٦٥ ق جلسة ٣٠ لسنة ٤٠٧الطعن رقم (
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 وحيث كان ما تقدم 
وكان الثابت أن أجر المستأنف الذي كان يتقاضاه من القناة المستأنف ضدها كان متفقـا أن  

تعـــويض عـــن الفصـــل التعســـفي وهـــو مـــا حـــدا بالمحكـمــة ألن تحتســـب ال.. يـكــون باـلــدوالر األمريكـــي 
طالما أنه لـم يـرد بالقـانون أو االتفـاق نـص مـا يلـزم بإتبـاع ) .. الدوالر األمريكي(بذات عمله التعاقد 

 .معايير معينة في خصوص عملة التعويض 
 هذا من ناحية 

فالثاـبــــت مـــــن مطالعـــــة صـــــحيفة الطلـبــــات الموضـــــوعية المـبــــداه مـــــن .. ومـــــن ناحـيــــة أخـــــري  
 :وى المبتدأة أن طلباته فيها تمثلت في اآلتي المستأنف في الدع

 .مبلغ مليون جنيه تعويض جابر لألضرار المادية  -١
 . دوال أمريكي أجر شهرين بدل إنذار ٩٠٠٠مبلغ  -٢

 . دوالر أمريكي قيمة أجر باقي مده العقد ٢٧٠٠٠مبلغ  -٣

ي ـلـم  دوالر أمريكــي ـبـدل أجــر شــهر يمـثـل المقاـبـل النـقـدي لرصــيد األجــازات الـتـ٤٥٠٠مبـلـغ  -٤
 .يحصل عليها 

 إال أن حمكمة املوضوع ارتأت اجلمع بني طلبات املستأنف 
 دوالر وأضـافت إليـه تعويضـا أدبيـا ٢٧٠٠٠في خصوص قيمة أجـر بـاقي مـدة العقـد والبـالغ  

 . دوالر ٣٠٠٠٠ليصبح إجمالي المحكوم به 
 ومن ثم 

 محكمة أول درجـة والتـي فقد تأكد أن المحكمة لم تخرج عن طلبات المدعي التي أبداها أمام 
 .تمثلت في طلب التعويض بالدوالر األمريكي علي النحو السالف ذكره 

 وأخريا 
فالمحكمـــــة حـــــين قضـــــت ـبــــالتعويض المطاـلــــب ـبــــه مـــــن المـــــدعي ـلــــم تحكـــــم بمـــــا ـلــــم يطلـبــــه  

ذلـك أن الثابـت أن المـدعي فـي الـدعوى المبتـدأة طلـب مبلـغ وقـدره مليـون جنيـه مصـري .. الخصـوم 
األضـــرار التـــي لحقـــت بالمـــدعي مـــن جـــراء الفصـــل التعســـفي الـــذي قامـــت بـــه القنـــاة كتعـــويض عـــن 
 .المدعي عليها 
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 وحيث قضت حمكمة أول درجة 

 بتعويض املدعي مببلغ ثالثون ألف دوالر 

 حينذاك ) حوايل ثالمثائة ألف جنيه(
ع ـلـه وهــو مبـلـغ ال يخــرج ـفـي قيمـتـه عــن المبـلـغ المطاـلـب ـبـه أمــام محكمــة أول درجــة ـبـل تتســ 

 .وال يمكن اعتبار قضاء المحكمة بهذا المبلغ قضاءا بما لم يطلبه الخصوم .. هذه الطلبات 
 وقد قضت حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأنه 

إذا كانـت الطلبـات فـي الـدعوى تتسـع لمـا قضـت بـه المقرر فـي قضـاء محكمـة الـنقض أنـه  

 .المحكمة ، فإنها ال تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم 

 )٢٣/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٦٦ لسنة ٤٦٢الطعن رقم (
 وحيث كان ما تقدم 

وهو ما يؤكـد عـدم .. وكان الثابت أن طلبات المدعي تتسع لما قضت به محكمة أول درجة  
 .صحة ما ذهب إليه المستأنف في االستئناف المقابل في هذا الخصوص ووجوب االلتفات عنه 

ستئناف املقابل عدم استحقاق املدعي يف الدعوى الرد علي زعم املستأنف يف اال: ثانيا 

 األصلية تعويضا عن فصله تعسفيا من قبل املستأنف ضده   
 ومن ثم فإن فصله .....وقد أسس هذا الزعم علي أن المدعي في الدعوى األصلية يعمل  

 .تعسفيا ال يؤثر عليه وال يسبب له ضررا ماديا 
 وردا علي هذا الزعم نقرر 

اصليا حين التحق بالعمل لدي القناة المدعي عليها كان بالفعل أن المدعي 

وأن عمله بالقناة كان عمال إضافيا يمثل مصدر رزق له رتب أمور .. .....يعمل 

وقد حرم منه دون ذنب جناه وبسبب الفصل التعسفي والذي يمثل .. حياته عليه 

لية للمدعي الخطأ المرتكب من القناة المستأنف ضدها والذي مس بمصلحة ما

 .يستحق التعويض عنها وفق أحكام القانون ) المستأنف حاليا(

فالبين من أوراق الدعوى وصحيفة الطلبات الموضوعية ومذكرات المدعي أصليا يوضح أنـه  
وذلــك بعــد الحصــول علــي ..  وقــت أن شــغل وظيفــة لــدي القنــاة المســتأنف ضــدها .....كــان يعمــل 

 .دة موافقة عمله علي الوظيفة الجدي
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 وهو بذلك 
وبقيـام القنـاة المسـتأنف ضـدها .. قد أضحي له دخال إضافيا رتب أمور حياتـه تأسيسـا عليـه  

وهـو مسـاس بمصـلحة ماديـة .. بفصله تعسفا دون أسباب جدية ما ترتب عليـه فقدانـه مصـدر دخلـه 
 .للمضرور تستلزم بالضرورة تعويضه عما لحقه من أضرار 

  من قانون العمل قد جري بأنه ٦٩ادة هذا فضال عن أن النص يف امل
ال يجـــوز فصـــل العامـــل إال إذا ارتكـــب فعـــال جســـيما ويعتـــر مـــن قبيـــل الخطـــأ الجســـيم فـــي "  

 ................................" .الحاالت اآلتية 
 وقد قضت حمكمة النقض بأنه 

ب التـي أدت أنه علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن األسـبا.. مؤدي نص المـادة  

إلي هذا اإلنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافيـة لصـالح الطـرف األخـر أن إنهـاء العقـد وقـع بـال 

 .مبرر 

 )٧/٥/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٧٠١الطعن رقم (
 ملا كان ما تقدم 

وكان الثابت أنه لم تتوافر حالة من الحـاالت التـي تعـد خطـأ جسـيم فـي حـق المسـتأنف تبـرر  
 .كما لم تقدم الشركة المسـتأنف ضدها ما يدل علي وجود مبرر لفصل المستأنف .. ا فصله تعسفي

 وحيث كان ذلك 

  من قانون العمل قد قضي بأنه ١٢٢وكان نص املادة 
إذا انهــي أحــد الطــرفين العقــد دون مبــرر مشــروع وكــافي والتــزم بــأن يعــوض  الطــرف األخــر  

 ـفـإذا ـكـان اإلنـهـاء ـبـدون مـبـرر صــادرا ـمـن جاـنـب عـن الضــرر اـلـذي يصــيبه ـمـن جــراء هــذا اإلنـهـاء ،
 مـن هـذا القـانون ٧١صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 

وال يجوز أن يقبل التعويض الذي تقرره المحكمـة العماليـة عـن أجـر شـهرين مـن .. بطلب التعويض 
وال يخــل ذلــك بحــق العامــل فــي بــاقي اســتحقاقاته األجــر الشــامل عــن كــل ســنة مــن ســنوات الخدمــة 

 .المقررة قانونا 
 ومقتضي نص املادة سالفة الذكر 

أن التعــويض اـلـذي يســتحقه العامــل مــن جــراء الفصــل التعســفي ال يقـيـد بحصــوله عـلـي عمــل  
 .جديد من عدمه 
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 ومن ثم يتأكد 
 .أن ما يثيره المستأنف في االستئناف المقابل ليس له سند من القانون أو الواقع  
الرد علي مـا أثـاره املسـتأنف يف االسـتئناف املقابـل مـن فسـاد وقصـور احلكـم : ثالثا 

الطعني لعـدم بيـان عناصـر وأسـس الضـرر املوجـب للتعـويض والتـي قضـت 

 .أساسه احملكمة علي 

 ردا علي هذا الزعم املبتور نقرر 

�L� F��G� �א��/* ��� *��א���� T���� F�����L� �א�'���)و$د _`eא� )ن
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ذلك أن البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أورد في مجال تسبيب مـا انتهـي إليـه مـن  

 : أنه قضاء إلي

وحيث أنه في موضوع وطلب المدعي إلزام المدعي عليه بصفته بأن " 
يؤدي له تعويض عن األضرار المادية واألدبية التي أصابته من جراء 

 .. ٕفصله تعسفيا وانهاء خدمته 
  من قانون العمل علي أنه ٦٩وحيث أنه وملا كانت املادة 

  ................................ 

  من قانون العمل١٢٢ن املقرر قانونا بنص املادة وحيث أنه م
 ............................... 

 كما استقرت حمكمة النقض علي أنه 
وحيث انه وهديا بما سلف وبعد اإلطالع علي األوراق والمستندات وتقرير 
الخبير المنتدب بالدعوى فإن المحكمة تطمئن من األوراق أن الشركة 

امت بإنهاء عالقة العمل بينها وبين المدعي بإرادتها المدعي عليها قد ق
المنفردة ولم يثبت وجود ثمة مبرر مشروع لذلك اإلنهاء حيث أن األوراق 
قد خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي ألي خطأ مما هو منصوص 
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 من قانون العمل أو إخالله بأي من التزاماته المترتبة ٦٩عليه في المادة 
عمل ، ولما كان المدعي عليه بصفته لم يتبع الطريق القويم علي عالقة ال

 .الذي رسمه القانون قبل أن يصدر قراره بإنهاء خدمه المدعي 
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 وحيث كان ذلك 
األسـانيد .. يبـين أنـه قـد أوضـح وبشـكل مفصـل جلـي .. مطالعة أسباب الحكـم الطعـين ومن  

كمـــا يبـــين أنـــه أورد العناصـــر .. القانونيـــة والواقعيـــة التـــي انتهـــت بـــه إلـــي القضـــاء المطعـــون عليـــه 
ومـــن ثـــم فـــإن النعـــي عليـــه فـــي هـــذا .. والمعـــايير واألســـس الموضـــوعية للتعـــويض التـــي قضـــي بـــه 

 .علي غير محل الخصوص يكون وارد 
الرد علي زعم املستأنف يف االستئناف املقابل مغـاالة احلكـم الطعـني يف تقـدير : رابعا 

 قيمة التعويض 

 وردا علي هذا النعي نقرر 

��/�� ^���a� �א�| ���f�א� �א����^ 1�� U� ���א��� �����  ���a� )ن
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 فقد استقر قضاء النقض علي أنه .. بداءة 
تـقـدير التعــويض هــو مــن المســائل الموضــوعية الـتـي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع إذ لهــا أن  

) فـي تقـدير قيمـة التعـويض(لـي الحكـم تقدر التعويض علي الوجـه الـذي تـراه ومـن ثـم يكـون النعـي ع
 .علي غير أساس ومن ثم غير مقبول 
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 )٣١/١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢٧٢الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت أن محكمـــة الموضـــوع ـقــد قضـــت ـبــالتعويض اـلــذي رأـتــه مناســـبا وفقـــا لظـــروف  

األمــر الــذي ال .. قعي لحكمهــا الــدعوى ومــا قــدم فيهــا مــن أدلــة وبعــد أن بينــت الســند القــانوني والــوا
 .يجوز معه النعي علي حكمها في هذا الخصوص 

 ويضاف إيل ذلك 
أن مــا أورده المســتأنف مــن أســباب زعــم أنهــا تؤكــد المغــاالة ـفـي التـقـدير هــي أســباب معدومــة  

 :السند لثبوت الحقائق التالية
 :احلقيقة األويل 

ـيـر مـبـرر لعـقـد العمــل ـلـم يجعــل قيمــة أن اـلـنص الـقـانوني الخــاص ـبـالتعويض عــن الفصــل الغ 
التعـويض تســاوي أجـر شــهرين عـن الفـتـرة التـي قضــاها العامـل ـلـدي رب العمـل كـمـا يـزعم المســتأنف 

 .ضده
  من قانون العمل أنه جري باألتي ١٢٢فالبني من نص املادة 

امل وال يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من األجر الشـ     " ..... 

  ."عن كل سنه من سنوات الخدمة وال يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا
 أي أن النص القانوني

افترض أن الحد األدنى المقبول للتعـويض هـو أجـر الشـهرين ولـم يجـز للمحكمـة النـزول عـن  
 . التعويض علي أن يستحق للعامل كل مستحقاته خالف هذا.. هذا القدر في كل األحوال 

 ومن ثم فال يكون هناك قيد علي تقدير احملكمة للتعويض 

 الذي تراه مناسبا جلرب الضرر 
 .وهو ما يؤكد عدم صحة ما يثيره المستأنف ضده في هذا الشأن  

 احلقيقة الثانية 
أن مـا يزعمـه المسـتأنف ضـده مـن المغـاالة فـي التقـدير بسـبب اخـتالف سـعر صـرف اـلـدوالر  

ة الدعوى وبين وقـت صـدوره الحكـم والزيـادة التـي طـرأت فـي هـذا الخصـوص هـو زعـم بين وقت إقام
 .علي غير أساس 
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 ذلك أن الثابت 
أن ســبب لجــوء المــدعي للقضــاء للمطالبــة بحقــه وســبب طــول مــدة التقاضــي راجــع للمــدعي  

علـيـه الــذي امتنــع عــن ســداد مســتحقات المــدعي وماطــل فــي الفصــل فــي الــدعوى حتــى طــال أمــدها 
 .ة أربع سنوات لمد

 احلقيقة الثالثة 
أن مقدار راتب المدعي أصـليا محـدد مـن قبـل إقامـة الـدعوى ومتفـق عليـه بينـه وبـين الشـركة  

  ......المستأنف ضدها وذلك مع معرفة الشركة أن المدعي يعمل في الوقت ذاته كمذيع 
 أي أنه وقت تقدير هذا الراتب

وقــد قبـلـت الشــركة ـبـذلك وتعامـلـت .. عمــل أخــر كــان ـفـي اعتـبـار الشــركة أن المــدعي يشــغل  
 .مع المدعي بهذه الصفة طوال فترة عمله 

 وال جيوز من بعد ذلك 
 .المنازعة في مقدار الراتب ومدي استحقاق المدعي له  

 احلقيقة الرابعة 
 وجـود تعـارض بـين – علـي حـد زعمهـا –أن ما تزعمه الشركة من أن ظروف الـدعوى تؤكـد  

 .زيون وعمله لدي الشركة غير صحيح عمله في التليف
 ألن الشركة مل تقدم يف هذا اخلصوص 

 أية دليل علي صحة هذا الزعم 
وحتى لو كان هناك فعال تقصيريا كما تزعم الشركة المستأنف ضدها فقد حدد القـانون طـرق  

 . من قانون العمل ٧٠ ، ٦٩إلنهاء عقد العمل وفق نصوص المواد 
 هاء عقد العمل دون مربر أما أن تقوم الشركة بإن

 فهـــو أمـــر يســـتوجب – كمـــا قـــررت محكمـــة أول درجـــة –ودون اللجـــوء إلـــي الطريـــق القـــويم  
 .التعويض الذي ال يقل عن أجر شهرين كما سلف البيان 

الرد علي زعم املستأنف يف االستئناف املقابل انـه ال توجـد عالقـة عمـل بـني : خامسا 

 القناة  املدعي يف الدعوى املبتدأة وبني 
حيــث زعــم المســتأنف فــي االســتئناف المقابــل أن الحكــم الطعــين قــد أخطــأ حــين قــرر بوجــود  

 علي الرغم مما نطقت .. عالقة عمل بين المدعي في الدعوى المبتداة وبين الشركة المدعي عليها 
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 .به األوراق في هذا الخصوص 

 وردا علي هذا الزعم نقرر 
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  علي أن ٢٠٠٣ لسنة ١٣رقم  من قانون العمل املوحد ٣١فقد نصت املادة ... بداءة 
تســري أحكــام هــذا البــاب عـلــي العقــد الــذي يتعهــد بمقتضــاه عاـمــل بــأن يعمــل لــدي صـــاحب  

 .العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر 
 وحيث أوضح الفقه أن 

 مــن القــانون المــدني وكــذا ٦٧٤عناصــر عقــد العمــل الفــردي تتـبـين مــن اســتقراء نــص المــادة  
ن العمل الجديد ووفقـا لمـا اسـتقر عليـه أنـه يجـب تـوافر عناصـر ثالثـة لقيـام  من قانو٣١نص المادة 
 عقد العمل 

 العامل  - أ
 األجر  - ب

 . تبعية العامل لصاحب العمل -ج
 وأوضح أن 

  :املقصود بالتبعية القانونية
هي خضوع العامل إلدارة أو إشراف صـاحب العمـل أو أدائـه العمـل تحـت إدارتـه وسـيطرته  

 .د التزامات علي عاتق العامل فتخول لصاحب العمل بعض الحقوق وهذه التبعية تول
 وأوضح أن صورة التبعية القانونية تنحصر يف

  التبعية الفنية -أ
وهـــي أقـــوي أـنــواع التبعيـــة القانونـيــة يخضـــع العامـــل بمقتضـــاها إلشـــراف كامـــل مـــن صـــاحب  

 .العمل في جوهر العمل بدقائقه وجزئياته 
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 التنظيمية  التبعية اإلدارية أو -ب
والتي ينحصر فيها خضوع العامل لصاحب العمل في شأن الظروف الخارجيـة التـي يـتم فـي  

ظلها تنفيذ العمل كتحديد مكان العمل والوقت المحدد لتنفيذه مع استقالل العامل بسلطانه الفنـي فـي 
 .مباشرة العمل 

  التبعية املهنية -ج
ي نشـــاطه أو شخصـــيته المهنيـــة ويكفـــي والتـــي تقتصـــر علـــي التضـــييق مـــن حريـــة العامـــل فـــ 

لقيامها أن يكون لرب العمل حق اإلشراف والتوجيه علي العامل في قيامـه بالعمـل بمـا يشـير بـه مـن 
تعليمــات تتمثــل فــي أوامــره أو نواهيــه دون لــزوم ألن تكــون ســلطة األول مســتمرة بصــفة فعليــة طيلــة 

إال وجود الحـق فـي الرقابـة والتوجيـه السـتعماله قيام الثاني بتنفيذ التزامه فال يلحق وصف االستمرار 
 .فعال 

 وقد ذهبت حمكمة النقض إيل تقرير ما سبق

 حيث قضت بـأن 
 وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه –المناط في تكييف عقد العمل وتمييـزه عـن غيـره مـن العقـود  

فه ورقابـتـه ٕ هــو ـتـوافر عنصــر التبعـيـة الـتـي تتمـثـل ـفـي خضــوع العامــل ـلـرب العامــل واشــرا–المحكمــة 
 مــن التقنــين المــدني والمــادة األولــي مــن قــانون عقــد العمــل الفــردي رقــم ٦٧٤وهــو مــا قررتــه المــادة 

ٕ واذ تبين مما أورده الحكم أن المحكمـة استخلصـت مـن الوقـائع المطروحـة عليهـا ١٩٥٢ لسنة ٣١٧
ات سـالفة والجهـ) طبيـب( عـدم تـوافر عالقـة العمـل بـين الطـاعن – في حدود سلطتها الموضوعية –

شــركات ومستشــفي ومدرســة لعــدم خضــوعه فــي تنفيــذ عملــه إلشــرافها ورقابتهــا ولــم تعتــد بمــا (الــذكر 
تضمنته المستندات المقدمـة مـن أوصـاف وعبـارات تخـالف حقيقـة وضـع الطـاعن واسـتندت فـي ذلـك 

 .إلي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا 
 )٢٢٧ ص ٢٢ س ٢٣/٢/١٩٧٢ق جلسة ٣٣ لسنة ٣٨م الطعن رق(

 وقضت كذلك بأن 
 ال يتحقــق إال بـتـوافر أمــرين همــا – وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء محكمــة اـلـنقض –عـقـد العمــل  

 .تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجر علي عمله 
 )١٠٦٢ ص ٢٠ س ٢٥/٦/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ٩٧ ، ٣٤ لسنة ٣١٢الطعنان رقما (
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 ضا بأن وقضت أي
يكفـــي فـــي عالقـــة العمـــل تـــوافر التبعيـــة المهنيـــة وهـــي أن يخضـــع العامـــل إلشـــراف وتوجيـــه  

 .صاحب العمل وتعليماته 
  تنص علي أن ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل املوحد رقم ٣٢وقد جاءت املادة 

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربيـة مـن ثـالث نسـخ يحـتفظ صـاحب  
العـمـل بواحــدة ويســلم نســخه للعاـمـل وـتـودع الثالـثـة مكـتـب التأميـنـات االجتماعـيـة المخــتص ويجــب أن 

 :يتضمن العقد علي األخص البيانات اآلتية 
 .أسم صاحب العمل وعنوان محل العمل  - أ

أســــم العامــــل ومؤهـلـــه ومهنـتـــه أو حرفـتـــه ورقمــــه الـتـــأميني ومحــــل إقامـتـــه ومــــا يـلـــزم إلثـبـــات  - ب
 .شخصيته 

 .نوع العمل محل التعاقد  طبيعة و-ج
 األجــر المتفــق عليــه وطريقــة موعــد أدائــه وكــذلك ســائر المزاـيـا النقدـيـة والعينيــة المتفــق عليهــا -د

 .ٕواذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات 

 .ويعطي صاحب العمل العامل إيصاال بما يكون قد أودعه لديه من أرواق وشهادات  
 د ما تقدم مفا

أن النص متقدم الذكر قد أورد االلتزامات الواجبة علي صـاحب العمـل والمتعلقـة بعقـد العمـل  
 حيث 
أوجــب المشــرع أن يكــون عقــد العمــل ثابتــا بالكتابــة وعلــي ذلــك ألــزم صــاحب العمــل بتحريــر  -١

 .العقد من ثالث نسخ 
 كما أنه يتضح أن 

ثـبـات ذـلـك العـقـد واـلـدليل عـلـي ذـلـك إن إغـفـال ٕالكتاـبـة ليســت ركـنـا ـفـي العـقـد وانـمـا هــي شــرط إ 
 .أي من البيانات الواردة بنص هذه المادة في الفقرة الثانية منها ال يبطل العقد 

وما يؤكد ذلك أن المشرع جاء في الفقرة الثالثة مـن هـذه المـادة وأجـاز للعامـل فـي حالـة عـدم  
كد أن الكتابـة ليسـت ركنـا فـي وجود عقد مكتوب إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات وهو ما يؤ

 .ٕالعقد وانما هي شرطا إلثباته 
ويمكن إثبات كافة الحقوق الناشئة عن العقد لو لـم يكـن مكتوبـا بكافـة طـرق اإلثبـات األخـرى  

 من شهادة شهود أو إقرار أو يمين أو أي طريق أخر نص عليه المشرع في قانون اإلثبات 
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ث نســـخ النســـخة األولـــي لصـــاحب العمـــل والثانيـــة أن يحـــرر العقـــد باللغـــة العربيـــة ومـــن ثـــال -٢
 .للعامل والثالثة بمكتب التأمينات االجتماعية المختص 

أن يتضـــمن العـقــد البياـنــات الـتــي حـــددتها الفـقــرة الثانـيــة مـــن هـــذه المـــادة وهـــي أســـم صـــاحب  -٣
العمل وعنوانه وأسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحـل إقامتـه ومـا يلـزم 
إلثبــات شخصــيته وطبيعــة ونــوع العمــل محــل التعاقــد واألجــر المتفــق عليــه وطريقــه وموعــد 

ٕواذا ـلـم يوجـد عقـد مكتـوب للعاـمـل أدائـه وكـذلك سـائر المزايـا النقديـة والعينيـة المتفـق عليهـا 

 .وحده إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات 

يصـــاال بمـــا يكـــون قـــد وأخـيــرا ألزمـــت المـــادة ســـابقة اـلــذكر صـــاحب العمـــل بإعطـــاء العامـــل إ -٤
 .أودعه لديه من أوراق وشهادات عند التحاقه بالعمل 

 وقد أقرت حمكمة النقض ما سبق حيث قضت
 فـي شـأن عقـد العمـل الفـردي فـي ١٩٥٢ لسـنة ٣١٧مفاد ما نص عليه المرسوم بقـانون رقـم  

ختين ولكــل مــن يكــون عقــد العمــل بالكتابــة ويحــرر باللغــة العربيــة ومــن نســ" المــادة الثانيــة منــه أنــه 
الطــرفين نســخة هــو وجــوب تحريــر عقــد للعمــل باللغــة العربيــة كتابــة وقــد أكــدت المــذكرة اإليضــاحية 
المصاحبة للقـانون المـذكور هـذا المعنـي فضـال عـن أن مـا جـري بـه نـص المـادة فـي شـأن التضـامن 

ـنـــون فـــي المســــئولية ـبـــين أصــــحاب العـمـــل والمتـنـــازل عــــن العملـيـــات كلـهـــا أو بعضــــها ـمـــن أنـهـــم يكو
مسئولين بالتضامن قد جاء متسقا مع العبارة التي استعملها الشارع في المادة الثانية وواضح الداللـة 

 . ال مجرد التنظيم.. في تأكيد مراده من أنه حين استعمل هذا التعبير قد قصد به اإللزام والتحتيم 
حقوقـه بجميـع وال يقدح في ذلك النص علي أنه لم يوجد عقـد مكتـوب جـاز للعامـل إثبـات  

ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيرى الذي خرج به الشارع عن قواعد اإلثبـات هـو تأكيـد طرق اإلثبات 
لحرصـــه عـلــي حماـيــة حـقــوق العمـــال وال يقصـــد ـبــه إعـفــاء صـــاحب العمـــل مـــن االلـتــزام الواـقــع علـيــه 

حب العمـل إذ بموجب تحرير عقد العمل بالكتابة وهـو التـزام تقضـي البداهـه بوقوعـه علـي عـاتق صـا
ال يتصـــور أن يلـتــزم العامـــل ـبــه وهـــو ـفــي ســـبيل البحـــث يقـتــات ـبــه هـــو ومـــن يـلــوذ ـبــه دون أن يـلــزم 

 عليــه وهــذه ٥٢صــاحب العمــل بــذلك وجــزاء مخالفــة هــذا األخيــر هــذا الــنص هــو إنــزال حكــم المــادة 
 هــو الـمـادة واضــحة الدالـلـة ـفـي أن المخاطــب بهــا ـفـي صــدد الخــروج عـلـي أحـكـام ـنـص الـمـادة الثالـثـة

 مـن قـانون ٤٣صاحب العمـل وحـدة ال يعتـرض علـي هـذا النظـر بـأن الشـارع قـد أجـري نـص المـادة 
 ١٩٥٢ لســنة ٣١٧ اـلـذي ألغــي المرســوم بـقـانون رـقـم ١٩٥٩ لســنة ٩١العمــل الصــادر بالـقـانون رـقـم 

بأـنــه يجـــب أن يكـــون عـقــد العمـــل ثابـتــا بالكتاـبــة ذـلــك بأـنــه حـــرص عـلــي تضـــمين هـــذا اـلــنص الحكـــم 
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 ومـؤدي ذلـك هـو ١٩٥٢ لسـنة ٣١٧لذي تضـمنته المـادة الثانيـة مـن المرسـوم بقـانون رقـم التيسيري ا
 " .أن الشارع اختلق النهج الذي سار عليه المرسوم األخير وأكد أحكامه في هذا الخصوص 

 )٦٦٣ ص ١٢ س ١٢/٦/١٩٦١ ق جلسة ٣١ لسن ٤٥٨الطعن رقم (
ئية عـلـي موضــوع دعواـنـا ـفـي مجــال وبتطبـيـق مــا ســبق مــن مــواد قانونـيـة وفقهـيـة وأحكــام قضــا 

 .الحديث عن طبيعة العالقة بين المدعي والمدعي عليه 
 نوضح ونقرر األتي 

   وذلــك ابتــداء مــن .....أن المــدعي تعاقــد مــع المــدعي بصــفته علــي أن يعمــل لديــه بوظيفــة  -
 دوالر أمريكــي واـلـذي زاد نتيجــة ٣٠٠٠ وذـلـك لـقـاء راـتـب شــهري ـقـدره -/-/- وحـتـى -/-/-

 دوالر أمريكـي شـهري وذلـك ٤٥٠٠ق الطرفين وما بذله المدعي من جهـد فـي عملـه إلـي اتفا
  ......في غير أوقات عمله 

 وبذلك تتحقق العناصر الثالثة لقيام عقد العمل 
  ......المدعي : العامل  -١
 ...........المدعي عليه بصفته : صاحب العمل  -٢

وارتفـع وزاد حتـى سـار )  دوال أمريكـي٢٠٠٠ (-/-/-ابتداءا من تاريخ التعاقـد فـي : األجر  -٣
  .... أمريكي منذ شهر ديسمبر ٤٥٠٠

 مع األخذ يف االعتبار تبعية املدعي للمدعي عليه 
 :بصفته من الناحية اإلدارية والفنية ويستنتج من ذلك مطالعة مستندات الدعوى اآلتي بيانها 
 المركـــز –مصـــر العربيـــة  أصـــدرت الهيئـــة العامـــة لالســـتعالمات بجمهوريـــة -/-/-بتـــاريخ  -١

 : كارنية باسم المدعي ثابت به –الصحفي 
  .....: واسم جهة العمل      ....: وظيفته  
  .-/-/-حتى : ومدته  

 وكان صدور هذا الكارنية 
 نفـــاذا – جهـــة العمـــل –مـــن الهيئـــة العامـــة لالســـتعالمات بنـــاء علـــي طلـــب الجهـــة المرســـلة  

  .٢٠٠٣ لسنة ١٢ل رقم  من قانون العم٣٢لصريح نص المادة 
 حيث أن املدعي ال ميلك إصدار مثل هذا الكارنية 

 .إال بناء علي إخطار من جهة العمل التي يعمل لديها للهيئة العامة لالستعالمات  
يتبــين مــن البريــد االلكترونــي المتبــادل بــين المــدعي والمــدعي عليــه تبعيــة المــدعي للمــدعي  -٢
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 :نأخذ منها علي سبيل المثال ال الحصر ٕعليه والعمل تحت رقابته واشرافه و

 ........الزميل " 
رســالتي ـلـك أدـنـاه كانــت مــن ـبـاب التنبيــه وليســت مــن ـبـاب الســجال خصوصــا أـنـي ال املــك 

 .الوقت لنص رسائل سجال تحمل كرسالتك أدناه دروسا بالمهنية 
 وعلـــي أســـلوب تعاطيـــك مـــع زمالئـــك ومحاوالتـــك المتكـــررة فـــي تســـميم أجـــواء العالقـــة بيـــنهم

ـتــذمرك المســـتمر مـــرات عـلــي ظـــروف العمـــل ومـــرات أخـــري أمـــاكن التكلـيــف وعـــدم التزامـــك 
 .بكثير من المهات التي توكل إليك 

وعدم تواجدك في مكان الحدث في أكثر من تكليف فـي الوقـت المتفـق عليـه وعلـي توجيهـك 
 ".مالحظات لزمالئك علي الهواء مباشرة خالف مداخالت متقابلة 

 يتضح منهاألمر الذي 
ٕخضـــوع المـــدعي لرقابـــة واشـــراف المـــدعي عليـــه بشـــكل مباشـــر ودائـــم مـــن الناحيـــة اإلداريـــة  

 .والمهنية والفنية 
 حيث أن 

المدعي عليه هو الذي يحدد أمـاكن التكليـف بالعمـل وسـاعات العمـل ووقـت التواجـد بالمكـان  
عليهـا مـن الناحيـة المكلف بتغطية الحدث فيـه كمـا يحـدد المهمـات الموكولـة للمـدعي ويعقـب 

 .المهنية والفنية حيث يقيم أداء المدعي المهني والفني 
  -/-/-للمدعي بتاريخ ..... / يتبين من الرسالة الموجهة من السيدة  -٣

 بوقفـك عـن العمـل مـدة ثمانيـة أيـام ....أبلغك وبالتنسيق والتوافق مـع مـديرة مكتـب القـاهرة " 
 علـي أن تعـود إلـي -/-/-ى يـوم األربعـاء المقبـل  وحتـ-/-/-اعتبارا من يوم غدا األربعاء 

 " .-/-/-رأس عملك يوم الخميس 
 للمدعي ثبـوت عالقـة العمـل بـين –..... ويأخذ من الرسالة المرسلة بالبريد االلكتروني من  -٤

 . والمدعي كمراسل عامل بها –المدعي عليه بصفته 

 حيث نصت علي 
 حيــث لــدينا .....مكتــب كمراســل مســتقل يعمــل وفقــا لالتفــاق المبــرم معــك عنــدما لحقــت بال"  

أولويــة خاصــة وتغطيــة لألحــداث الجاريــة وأن عملــك هنــاك ال يتعــارض مــع تغطيــة أخبارنــا 
 ............... ".بالرغم من ذلك 

 بالقـاهرة ..../ باإلضافة إلي ما تقدم وأخذا بالرسالة المرسلة بالبريـد االلكترونـي مـن السـيدة  -٥
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 : والجاري نصها -/-/-للمدعي بتاريخ 

 بعد األخذ فـي االعتبـار رسـالة البريـد االلكترونـي الـوارد بأسـفل اإلضـافة إلـي .....عزيزي " 
 ونتمنــى لكــم ....رســائل البريــد االلكترونــي األخــرى نشــكركم لمســاهمتكم الســابقة مــع شــركة 

 ".األفضل في المستقبل في مؤسسة أخرى مع خالص التحيات 
 العمل بني املدعي عليه بوصفة صاحب عمل يثبت يقينا توافر عالقة 

 واملدعي بوصفه عامل لديه 
عالوة علي ما تقدم وأخذا بالثابت بالمستندات وخاصة كشف الحساب الصادر من البنك  -٦

ذات مسئولية محدودة قد أرسلت .... التجاري الدولي فرع السبتية والذي يفيد أن شركة 
بوصفه راتب شهري ) المدعي ( ..../السيد دوالر األمريكي لصالح ٤٥٠٠٠مبلغ وقدره 

  .-/-/-وحتى  -/-/-وذلك منذ تاريخ 

 مما يتبني منه 
 .توافر العنصر الثالث من العناصر التي ينبغي توافرها في عقد العمل  

 حيث أن 
 .الثابت قانونا وفقها وقضاءا أن األجر مقابل عمل  

 والعمل 
 . طرفيه كال منهما قبل األخر البد أن يحكمه عقد مكتوب محددا التزامات 

 وبذلك 
يكون المدعي قد أخذ من المستندات المقدمة للمحكمة والمطروحة للبحث أمام مكتـب الخبـرة  

ـمـا يثـبـت ـبـه دعــواه وقـيـام ـتـوافر عالـقـة العمــل ـبـين الـمـدعي والمــدعي علـيـه والتزامــات وحـقـوق 
 ١٢ ـمـن ـقـانون العـمـل رـقـم ٣٢ كـال ـمـن طرـفـي التعاـقـد وذـلـك اســتنادا للفـقـرة الثالثـة ـمـن الـمـادة

  .٢٠٠٣لسنة 
 مبينا األتي 

يستنتج ذلك من الكارنيـة الصـادر  " -/-/- وينتهي في -/-/-أن عقد العمل يبدأ من  -١
ـمـــــن هيـئـــــة االســــــتعالمات باســــــم الـمـــــدعي بـنـــــاء عـلـــــي طـلـــــب الـمـــــدعي علـيـــــه إللحــــــاق 

  " .-/-/- وحتى -/-/- من تاريخ ....بوظيفة ............ المدعي 

  . وذلك لقاء أجر شهري....المدعي تعاقد مع المدعي عليه للعمل بوظيفة  أن  -٢
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 أن المدعي عليه بصـفته هـو صـاحب العمـل الـذي يخضـع المـدعي فـي عملـه إلشـرافه  -٣
 .ورقابته وتوجيه مما تثبت بتحقق عالقة العمل بين المدعي والمدعي عليه بصفته 

 فضال عما تقدم 
أن المســـتأنف كـــان يعمـــل لـــديها بصـــحيفة االســـتئناف فقـــد أكـــدت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها  

 .من صحيفة االستئناف المقابل ) ٩(المقابل بصفحة 
 وعلي ذلك 

فـقـد تأـكـد عـلـي وجــه يـقـين وجــود عالـقـة عـمـل ـبـين طرـفـي اـلـدعوى خــالف ـمـا تزعـمـه بصــحيفة  
 .االستئناف المقابل 

ـل ـبـبطالن ال: سادـسـا  ـرد عـلـي زـعـم املـسـتأنف يف االـسـتئناف املقاـب ـي اـل تعوـيـل عـل

التحويالت البنكية املقدمة يف الـدعوى يف احتسـاب راتـب املـدعي يف الـدعوى 

وهـي شـركة منقطعـة ...... املبتدأة ألن هذه التحـويالت صـادرة مـن الشـركة 

 املستأنف ضدها .......... الصلة 

 والرد علي هذا الزعم املبتور نقرر 

�8��1��uא�د���א�a���.......�)ن�&������:و

 : ليل األول الد
وهـــو ـمــا ...........  التابعــة للمجموعـــة ........ـيــورد ) ....(أن الموقــع الرســـمي لمجموعـــة  

 .يبين من مجرد مطالعة هذا العقد عبر شبكة اإلنترانت 
 الدليل الثاني 

والموجهـــة للمســـتأنف .... الصـــادرة مـــن مشـــرفي ) الرســـائل االلكترونيـــة(أن كافـــة اإليمـــيالت  
 .لهذه المجموعة .... وهو ما يؤكد تبعية ..... ات تابعة لمجموعة صادرة عن حساب
 الدليل الثالث 

بمدينـة ..... أن الرخصة المقدمة من الشركة المستأنف ضدها تبين أن القنـاة تقـع فـي مبنـي  
 .دبي اإلعالمية 

 الدليل الرابع 
وبخلـــو .. داده أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها لـــم تقـــدم مـــا يفيـــد أجـــر المســـتأنف وال كيفيـــه ســـ 

 خصوصا مع ثبوت .. فإنه يلزم األخذ بهذا الدليل .. األوراق من دليل يخالف ما قدمه المستأنف 
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 ...........تبعية 

الرد علي ما أثاره املستأنف يف االستئناف املقابل من بطالن إجراءات الـدعوى : سابعا 

املسـتأنف لعدم تصحيح اسم الشـركة املسـتأنف ضـدها وخطـأ احلكـم يف إلـزام 

 ضدها علي أنهم شركتني يف أنهما شركة واحدة 
فـمــن أـيــن يـقــول المســـتأنف ضـــده أن .. والحقيـقــة أن ـكــال اـلــدفعين يـنــاقض بعضـــهما اـلــبعض  

 .الشركتين شركة واحد وكيان واحد وكيان قانوني واحد ثم يزعم أن الشركتين مختلفتين في االسم 
 وردا علي هذا الزعم نقرر

 من قانون المرافعات قد نص علي جواز إعالن الشركات التجاريـة ١٣مادة أن القانون في ال 
فضـال عــن أن .. األجنبيـة فـي الـفـرع أو الوكيـل الخـاص بـهـا فـي جمهورـيـة مصـر العربيـة أو الوكـيـل 

فضال عـن كـل ذلـك لـم .. اسم الشركة المختصمة في الدعوى هو بذاته اسم الشركة باللغة األجنبية 
أن الغــرض مــن اإلعــالن ـقـد تحـقـق بعـلـم الشــركة باـلـدعوى وحضــور ممثلهــا يرـتـب ثمــة بطــالن حـيـث 

 .ووكيلها بالجلسات
 ومن مجاع ما تقدم 

وـكـذا مـدي ـمـا .. يبـين وبجــالء مـدي أحقـيـة المسـتأنف ـفـي طلباتـه ووجــوب الحكـم ـلـه بطلباتـه  
 .سقوط وتهاتر ما أوردته القناة المستأنف ضدها من أسباب في استئنافها المقابل 

 -/-/-الرد علي حافظة املستندات املقدمة من املستأنف ضده جبلسة : ا ثامن
حـيـــث قــــدم المســــتأنف ضــــده حــــافظتي مســــتندات طوـيـــت األوـلـــي عـلـــي صــــورة ضــــوئية مــــن  

وطويــت الثانيــة علــي صــورة ضــوئية مــن .. الرخصــة التجاريــة الخاصــة بالشــركة المســتأنف ضــدها 
  .......كة صحيفة تصحيح شكل الدعوى المبتدأة باختصام الشر

 ويتساند املستأنف ضده إيل هذين املستندين 
وكــذا اـلـزعم بانعــدام .. لـلـزعم بوجــود نقــص جســيم فــي أســماء الخصــوم فــي الحكــم المســتأنف  

 .الخصومة أمام محكمة أول درجة 
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 وردا علي هذا الزعم نقرر األتي 

 الـذي – احلقيقـة  بفرض حصوله جـدال واجلـدل غـري–أن اخلطأ يف أمساء اخلصوم : أوال 

ليس من شأنه التجهيـل أو التشـكيك يف حقيقـة اخلصـم أو اتصـاله باخلصـومة 

 ١٧٨ال يعتـرب نقصـا أو خطـأ مـن املنصـوص عليـه باملـادة .. املرددة يف الدعوى 

 مرافعات وال يرتتب عليه البطالن 

   من قانون املرافعات قد نصت علي أنه١٧٨فإذا كانت الفقرة  األخرية من املادة 
والقصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة والــنقص أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم .....  

 .يترتب عليه بطالن الحكم .. وصفاتهم 
ومن صريح هذا النص يتضح أن المشرع اشترط لكي يكون 

النقص أو الخطأ مبطل للحكم أن يترتب عليه التجهيل أو 

 وفي غير التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة

 .هذه األحوال ال يترتب البطالن 

 ضطردت أحكام حمكمة النقض علي ذلك قضت بأنه أوقد 
 أنه إذا كان الخطأ فـي أسـماء الخصـوم –من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة  

وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشـكيك فـي حقيقـة الخصـم أو اتصـاله بالخصـومة المـرددة فـي 
 مـن قـانون المرافعـات وال يترتـب عليـه ١٧٨ى فإنه يعتبر نقصا أو خطـأ حينمـا قصـدت المـادة الدعو

 .بطالن 
 ) ق٤٩ لسنة ١١٥ طعن رقم ٩/١٢/١٩٨٠نقض (
 )ق٤٨ لسنة ١٥٠ طعن رقم ٢٣/٢/١٩٨٠نقض (

 وكذا قضت حمكمة النقض بأنه 
خصــوم وألقــابهم  مــن قــانون المرافعــات أن يتضــمن الحكــم بيــان أســماء ال١٧٨أوجـبـت المــادة  

وصفاتهم ، وقصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتـردد بيـنهم الخصـومة فـي الـدعوى التـي 
يصدر فيها الحكم تعريفـا نافيـا  للجهالـة أو اللـبس حتـى ال يكتنـف الغمـوض شـخص المحكـوم لـه أو 

لخصــوم ٕالمحكــوم عليــه واذ رتبــت هــذه المــادة الــبطالن علــي الــنقص أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء ا
وصـــفاتهم إنمـــا عـنــت اـلــنقص أو الخطـــأ الـلــذين قـــد يترـتــب عليهمـــا التجهـيــل بالخصـــم أو الـلــبس فـــي 
التعرـيــف بشخصـــه ممـــا ـقــد ـيــؤدي إـلــي عـــدم التعـــرف عـلــي حقيـقــة شخصـــيته أو إـلــي تغيـيــر شـــخص 
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ٕالخصـــم بـــأخر ال شـــأن لـــه بالخصـــومة فـــي الـــدعوى واذا فمتـــي كـــان الـــنقص أو الخطـــأ فـــي أســـماء 
ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصـية الخصـم واتصـاله بالخصـومة المـرددة الخصوم وصفاتهم 

فــي الــدعوى فإنــه ال يعتبــر نقصــا أو خطــأ جســيما ممــا يترتــب عليــه الــبطالن المنصــوص عليــه فــي 
 .المادة  المشار إليها 

 )٧٩ ق ٣٦١ ص ١٤٣٧ س ٢٦/٣/١٩٨٦ ق جلسة٥١ لسنة ١٨٠٥الطعن رقم (
 ملا كان ذلك

يم واألصول القانونية والقضائية سالفة الذكر علي مـا يزعمـه المسـتأنف ضـده وبتطبيق المفاه 
من كون الحكـم المسـتأنف بـاطال قـد شـابه نقـص فـي أسـماء الخصـوم باعتبـار أنـه ذكـر اسـم الشـركة 

 .المستأنف ضدها علي أنها شركتين في حين أنها شركة واحدة 

 وحيث أن هذا النعي مردود 
لمبطـــل للحكـــم هـــو اـلــذي يترـتــب علـيــه تجهـيــل خصـــوم اـلــدعوى حـيــث أن اـلــنقص أو الخطـــأ ا 

بحـيـث ال ـيـؤدي إـلـي عــدم التعــرف عـلـي حقيـقـة شخصــية الخصــم أو اتصــاله بالخصــومة الـمـرددة ـفـي 
 .الدعوى 

 وحيث كان ذلك 
 .........وكان ال خالف بين طرفي التداعي أن المقصود بالدعوى هو  

 ل درجة وهي الشركة التي مت اختصامها أمام حمكمة أو
 .وهي التي صدر ضدها الحكم والذي أورد في مدوناته اسمها  

 بل واألكثر من ذلك 
أنهـــا هـــي ـبــذاتها الشـــركة الـتــي حضـــر عنهـــا وكيلهـــا القـــانوني أمـــام محكمـــة أول درجـــة وهـــي  

 .الشركة التي أقام وكيلها باالستئناف المقابل 
 فال جيوز بعد ذلك القول 

 المسـتأنف فـي خصـوص أسـماء الخصـوم وأن هـذا الخطـأ أن هناك نقص أو خطأ في الحكم 
بمـا ..  قد أدي إلي تجهيل شخص الخصم أو اللبس في تعريـف شخصـيته – بفرض وجوده جدال –

بـمــا يـلــزم مـعــه االلتـفــات عـــن دفـعــه المـبــدي عـلــي وجـــه .. يقطـــع بـعــدم صـــحة نـعــي المســـتأنف ضـــده 
 .حافظة المستندات كونه ظاهر البطالن 
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 علـي الفـرض – اإلجراءات أنها روعيت وإن حدث خطأ يف اإلجراءات أن األصل يف: ثانيا

 ومل يكن من شأنه التأثري علـي الـدعوى واحلكـم الصـادر –اجلديل حبصول ذلك 

 .فيها فال حمل لالدعاء بالبطالن 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 .خري ، غير منتجإقامة الحكم علي دعائم كافية لحمله ، تعييب الحكم في أية دعامة أ 

 ) ق٤٤ طعن سنة ٢٦/١/١٩٨٠نقض (
 كما قضي بأنه

إذ كاـنـت اـلـدعامات الـتـي أـقـام عليـهـا الحـكـم قضــاءه ســائغة وتكـفـي لحمــل النتيجــة الـتـي انتهــي  
إليها فليس من المنتج النعي بما استطرد إليه من تزيـد بشـأن دعامـة أخـري سـاقها مترتبـة علـي خطـأ 

 .يم الحكم بدونها مادي في تاريخ عقد البيع يستق
 )ق٤٧ لسنة ١٤٢ طعن رقم ١٦/١٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة ما تقـدم مـن مفـاهيم وأصـول قانونيـة علـي مـا سـطره المسـتأنف فـي نعيـه علـي  

 .الحكم المستأنف من أنه ألزم شركتين في حين أن الدعوى مقامة ضد شركة واحدة 
  املبتدأة وحيث أن الثابت أن املختصم يف الدعوى

.. وهــو مــا يـقـر ـبـه المســتأنف ضــده ذاـتـه .. ..........وهــي ـبـذاتها .. .........هــي الشــركة  
 .ومن ثم يكون الحكم قد صدر صحيحا في موجهه ذات الخصم 

 وقد ألزم احلكم 
وفروعهـــا بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة باعتبـــار أن األخيـــر تـــابع .. الشـــركة المســـتأنف ضـــدها  
 : إذ قال ١٦صح عنه الحكم في صفحته رقم وهو ما أف.. لألول 

 �"�_/�R�����?��وא���N�����������.������VG......�^�����8.......وa&�����(م�א��������*��&�/��������
�*�� ع�..........א�����..........����$����? �א�� /�¬.�"�

 ومقتضي ذلك 
أن الحكم لم يخطئ فهم الواقع في الدعوى وأنه قصد إلـزام الشـركة المسـتأنف ضـدها وفرعهـا  

ومـــن ـثـــم ـفـــال يجـــوز النـعـــي عليـــه بالقصــــور والخطـــأ كـمـــا ـتـــزعم .. اخـــل جمهورـيـــة مصـــر العربـيـــة د
 .المستأنف ضدها 
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الرد علي ما أثارته الشركة املستأنف ضدها ببطالن إعـالن صـحيفة دعـوى أول : تاسعا 

درجة وتصـحيح شـكل الـدعوى وصـحيفة االسـتئناف لعـدم إعالنهـم بـالطريق 

 .الدبلوماسي 
كة المستأنف ضدها في هذا الصـدد زعمـا مـن القـول بـأن إعـالن األجنبـي الـذي وأوردت الشر 

 .له موطن معلوم بالخارج يكون بالطرق الدبلوماسية 
 وردا علي هذا الزعم املبتور 

 نوضح فيما يلي احلقائق اآلتية 

 أن األصل أن اإلجراءات روعيت وعلي من يدعي خالف ذلك إثباته : احلقيقة األويل 
 أن كافة اإلعالنات الخاصـة بالـدعوى سـواء منهـا التـي تمـت أمـام محكمـة أول درجـة فالثابت 

وقـد أثبـت القـائم بـاإلعالن أنـه .. أو محكمة االستئناف قد تمت صحيحة ووفق صريح نص القانون 
 .قد توجه إلي فرع الشركة المستأنف ضدها في جمهورية مصر العربية 
 وحيث أن ما أثبته القائم باإلعالن 

و إـقــــرار صـــــادر عـــــن موظـــــف عـــــام ال يجـــــوز النـيــــل مـنــــه وال إثـبــــات عكســـــه إال ـبــــالطعن هـــــ 
وبالـتــالي ـفــال يكـــون لـمــا تزعمـــه مـــن .. وهـــو ـمــا ـلــم ـتــدفع ـبــه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها .. ـبــالتزوير 

 .بطالن اإلعالن ثمة سند صحيح من الواقع أو القانون 
 أباحت إعالن الشركات األجنبيـة  من قانون املرافعات قد١٣إن املادة : احلقيقة الثانية 

 .علي فرعها املوجود يف مجهورية مصر العربية 

 ذلك أن نصها قد جري صراحة بأنه 
 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة اإلعالن علي الوجه األتي  

١- ....................... 
وريـة مصـر العربيـة يسـلم إلـي  ما يتعلـق بالشـركات األجنبيـة التـي لهـا فـرع أو وكيـل فـي جمه-٥

 .هذا الفرع أو الوكيل 
 وحيث أن إعالنات الدعوى قد مت توجيهها 

وفـق الثابـت لمـا سـطره القـائم .. إلي فـرع الشـركة المسـتأنف ضـدها بجمهوريـة مصـر العربيـة  
 .بإعالن علي تلك اإلعالنات 
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 فضال عما ثبت من تقرير السيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
 ............ والكائن –تقل إلي فرع الشركة المستأنف ضدها بمصر أنه ان 

 أي أن هذه اإلعالنات مجيعا 
ممــا تكــون معــه مــزاعم المســتأنف ضــدها فــي هــذا الصــدد .. قــد تمــت وفــق صــحيح القــانون  

 .غير قائمة علي ثمة سند 
ئبة مـا يف  بأن هنـاك شـا– واجلدل غري احلقيقة –انه بالفرض اجلديل : احلقيقة الثالثة 

فإن حضور حمام عن الشـركة املسـتأنف ضـدها يصـحح هـذه .. إعالنات الدعوى 

 الشائبة وال يكون هناك حمل للنعي علي اإلعالن 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 مــن قــانون المرافعــات يــدل علــي حــرص المشــرع ١١٤ ، ٢٣ ، ٢٠مفــاد الــنص فــي المــواد   

بتغليـب موجبـات صـحة اإلجـراءات واكتمالهـا علـي أسـباب بطـالن علي اإلقالل من دواعي الـبطالن 
ذلـك بـأن الشـكل لـيس سـوي اإلجراءات وقصورها متي كانت في خدمة الحق وليسـت سـببا لفقـده ، 

وسيلة لتحقيق غاية معينـة فـي الخصـومة ، فـربط شـكل اإلجـراءات بالغايـة منـه يـؤدي إلـي جعـل 

ولـذلك  لـب تتـأذي منـه العدالـة فـي بعـض األحيـانولـيس مجـرد قاأداة نافعة فـي الخصـومة الشكل 

وـقــرر أن حضـــور المعـلــن إلـيــه ـســمح المـشــرع باـســتكمال العـمــل اإلجراـئــي عوضـــا ـعــن اـســتبداله 
 ،يصحح بطالن تكليفه بالحضور 

 )١/٧/٢٠١٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ٣٧١٧نقض رقم (
 ملا كان ما تقدم 

ام محكمــة أول درجــة وأـبـدي وكــان الثاـبـت أن الشــركة المســتأنف ضــدها قــد حضــر وكيلهــا أمــ 
وقــدم مســتنداته ومذكراـتـه ســواء فــي اـلـدعوى أو فــي االعـتـراض عـلـي تقريــر .. دفاعــه ودفوعــه كامـلـة 

وحضـر بجلسـات اسـتئناف .. كما أنه قام باسـتئناف حكـم أول درجـة فـي الميعـاد القـانوني .. الخبير 
 زعــم أن هــذا اإلعــالن وقــع حتــى لــو.. األمــر الــذي يقطــع بتحقــق الغايــة مــن إعالنــه .. المســتأنف 

 .باطال 
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 وهو ما يتأكد به 
 .تهاتر الدفع المبدي من الشركة المستأنف ضدها ووجوب طرحه وعدم التعويل عليه  

 فلهذه أسباب
 .سباب التي سنبديها بجلسات المرافعة الشفهية المذكرات ولأل 

 بناء عليه

 يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

  ق ... لسنة ....يف االستئناف رقم : أوال 
 .بالطلبات المذيلة بها صحيفة هذا االستئناف  

  ق ... لسنة ....يف االستئناف رقم : ثانيا 
 .لمستأنف فيه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين مع إلزام ا.. برفضه  
 وكيل المستأنف والمستأنف ضده           

 
     المحامي          
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 الموضوع

مذكرة بدفاع المستأنف مشـتملة علـي أوجـه الطعـن والنعـي علـي الحكـم االبتـدائي الصـادر  

رات في الدعوى رقم    لسـنة   إيجـارات كلـي  الدائرة   إيجا–من محكمة جنوب القاهرة االبتدائية 

   والقاضي منطوقه-/-/-بجلسة .. جنوب 

 حكمت احملكمة 
 في موضوع الدعوى األصلية: أوال 

بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صـفة بالنسـبة للمـدعي عليهـا ، وبـرفض الـدعوى 
ٕموضــــوعا ، والــــزام المســــتأنف المصــــاريف وخمســــة وســــبعون جنيــــه مقابــــل 

 .لمحاماة أتعاب ا
 وفي موضوع الطلب العارض المقام من المستأنف ضدها األولي: ثانيا 

ٕبـعـدم قـبـول اـلـدعوى لرفعـهـا مــن غـيـر ذي صــفة والزامـهـا بالمصــاريف ومبـلـغ خمســة 
 .وسبعون جنيها أتعاب محاماة 

 في موضوع الطلب العارض المقام من المستأنف ضده الثاني: ثالثا 

لتـــداعي المســـتأجرة لمـــورث المـــدعي عليـــه فرعيـــا بإنهـــاء عقـــد إيجـــار الشـــقة عـــين ا
والمبـــين وصـــفها ومعالمهـــا بصـــحيفة الـــدعوى لوفـــاة المســـتأجر ) المســـتأنف حاليـــا(

األصــــلي وعــــدم وجــــود مــــن يمـتـــد إلـيـــه عقــــد اإليجــــار قانوـنـــا ، وألزمــــت المســــتأنف 
 .المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 

 ع املاثل فيما يليحيث تتلخص واقعات النزا
وأدخـل .. ضـد المسـتأنف ضـدها األولـي .. فقد أقام المسـتأنف الـدعوى المبتـدأة األصـلية 

.. بموجب صحيفة أودعت قلم كتـاب محكمـة الدرجـة األولـي .. في النزاع المستأنف ضده الثاني 

 -:وقد اختتمها بطلب الحكم له بما يلي 
) ١٧(ف وـمـالك العـقـار عــن الشــقة رـقـم بثبـوت العالـقـة اإليجارـيـة فيـمـا ـبـين المســتأن

ٕ، والزامهــــــا بتحريــــــر عقــــــد اإليجــــــار الخــــــاص بالمســــــتأجر .............. الكائنــــــة 
ٕوالزامها بتسليم العين وعدم التعرض له في الحيازة سـواء ) والد المستأنف(األصلي 

مــع إـلـزامهم .. منهــا أو مــن الغـيـر وذـلـك بحكــم مشــمول بالنـفـاذ المعجــل ـبـال كفاـلـة  
 روفات ومقابل أتعاب المحاماة بالمص
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 وقد تساند املستأنف يف هذه الطلبات إيل صحيح الواقع والقانون 

 وذلك علي النحو التايل 
محــرر فيمــا بــين والــد المســتأنف .. خاضــع لقــوانين إيجــار األمــاكن بموجــب عقــد إيجــار      

 .كمؤجرين) المالك للعقار آنذاك(كمستأجر وبين سلف المستأنف ضدها 

 ستأجر والد املستأنف ما هو ا
لـذلك فقـد .. وذلك بغرض استعمالها سكن لـه وألسـرته .. ............الكائنة  ١٧الشقة رقم      

 أقام معه بذات الشقة كال من نجليه 

 ) .شقيق المستأنف/ .... (السيد  −

 ) .المستأنف/ .... (   السيد -   

بـتـاريخ   ) المســتأجر األصــلي( رحـمـة اهللا تـعـالي حـتـى ـتـوفي إـلـي.. ومســتقرة ومســتمرة إقاـمـة هادـئـة 

ـــد .. ـبـــذات الشــــقة لفـتـــرة طويـلـــة يقيـمـــان ) وحســــام..... ( تارـكـــا الشــــقيقين -/-/- وـمـــن ـثـــم امـت

 :وأصبحا وفقا للقانون الساري آنذاك .. لصالحهما سويا عقد إيجار مورثهما 

 مستأجرين أصليين لعين التداعي لهما ذات حقوق المستأجر األصلي

  وبنفس بنود وشروط عقد اإليجار األصلي.. يهما ذات االلتزامات وعل

وقــد اســتمر الحــال عـلـي النحــو الموصــوف ســلفا مــن إقامــة المســتأنف وشــقيقه بعــين الـتـداعي  
بعدما أصبح كال منهما مستأجر أصلي للعـين امتـدادا .. إقامة هادئة ومستمرة ومستقرة لعدة سنوات 

 .إليجار والدهما 
 فقد أصيب شقيق املستأنف .. دم وأثناء ما تق

 مبرض الفصام يف الشخصية 
الذي من ضمن أعراضه وأضراره أن يتشكك المـريض فـي كـل مـن حولـه ويشـعر دائمـا بعـدم  

وال يسـتطيع أن يفـرق فـي ذلـك .. األمان تجاههم كما يشـعر بـأن أحـدا يريـد قتلـه أو سـرقته أو إيذائـه 
هــو األمــر الــذي نــتج عـنـه أن أصــبح المســتأنف يعــيش فــي و.. ـبـين أقــرب الـنـاس إليــه وبــين الغرـبـاء 

فمــا كــان مــن األطـبـاء واألقــارب واألصــدقاء إال أن .. جحــيم وعــاني أشــد المعاـنـاة مــن مــرض شــقيقه 
لفتــرة حتــى يســتجيب مــع العــالج واألدويــة ) فــي عــين التــداعي(نصــحوه بمغــادرة اإلقامــة مــع شــقيقة 

 .وتتحسن حالته ثم يعود لشقته مرة أخري 
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 بالفعل استجاب املستأنف لنصائح األطباء واألقارب و
وهكـذا ظـل .. وانتقل لإلقامة مع أحد أصدقائه فترة ، ثم استأجر شقه مفروشة فترة أخـري  

يتنقل في العديد من محال اإلقامـة المؤقتـة لحـين عودتـه إلـي شـقته التـي لـم يتنـازل عـن حقوقـه 

فـقـد .. ـبـل عـلـي العـكـس ..  تخلـيـه عنـهـا فيـهـا وـلـم يصــدر عـنـه ثـمـة تصــرف يشــير إـلـي ترـكـه أو

 .تمسك بكافة حقوقه عليها حيث أن مغادرته المؤقتة لها كان بسبب مرض شقيقة ليس أكثر 

  -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 تويف إيل رمحة اهللا شقيق املستأنف 
وبعــد .. حتــى عــاد إلــي شــقته لتشــييع جنــازة شــقيقه إلــي مثــواه األخيــر .. ومــا أن علــم بــذلك  

عــاد المســتأنف إـلـي حـيـث كــان يـقـيم ليجمــع متعلقاـتـه للعــودة إـلـي .. ءات اـلـدفن والجـنـازة والعــزاء إجــرا
وـلـم يخطــر ـلـه عـلـي ـبـال أن ثمــة مــن ســيتعدى عـلـي الشــقة محــل ) محــل الـتـداعي(اإلقامــة ـفـي شــقته 

فهــو كــان يعتبــر كــل مــن .. الـتـداعي أو عـلـي حقوقــه عليهــا أو علــي منقوالتهــا الثمينــة الـتـي ـبـداخلها 
 !.العقار سواء من المالك أو المستأجرين أهله وذويه فقد عاش معهم ما يقرب من خمسين عام ؟ب

 إال أن ما حدث كان علي عكس ذلك 
قامـت المسـتأنف ضــدها .. ففـي اليـوم التـالي لوفـاة ـشـقيقه وحـال كونـه فـي خضــم أحزانـه  

عـــين (عـلــي شـــقته ـبــاب حدـيــد بوضـــع ) الـتــي ـقــرر الحكـــم الطعـــين بأنهـــا غـيــر ذات صـــفه؟(األوـلــي 
.. بكســـر بـــاب الشـــقة بـــل قامـــت .. بـــذلك ثـــم لـــم تكتـــف .. األقفـــال ووضـــعت عليـــه ) التـــداعي

واالستيالء علـي كافـة محتوياتهـا مـن منقـوالت ثمينـة وتحـف نـادرة ومفروشـات وأثـاث وأجهـزة ؟؟ 

 .وذلك كله بال سبب أو مبرر قانوني وبال سند أيضا 

 ورغم ذلك 
ولجأ للمحاوالت الودية إلنهاء هذه األزمـة إال أنهـا .. ءة بمثلها لم يرد المستأنف رد اإلسا 

واـلـذي .. آـنـذاك باتخــاذ اإلجــراءات القانونـيـة ـلـم تفـلـح فـمـا ـكـان ـمـن المســتأنف إال أن كـلـف وكيـلـه 

 وحيث قررت النيابة العامة .. بتحرير المحضر رقم     لسنة    إداري مصر القديمة اكتفي أيضا 

 .المالصقين سماع أقوال الجيران 

 وبالفعل مت مساع أقوال ثالثة من اجلريان املالصقني
فــأجمعوا عـلـي أن الشــقة اســتئجار .. بالعقــار ) علــي األقــل(المقيمــين ألكثــر مــن ثالثــين عــام  

اســتمرت .. وعقــب الوفــاة .. والــد المســتأنف ، وأن المســتأنف وشــقيقه كانــا يقيمــان معــه حــال حياتــه 
فإحـداهم ـقـررت بـأن ذـلـك .. د علـي ســبب غيـاب المسـتأنف عــن الشـقة ثـم اختـلـف الشـهو.. إقامتهمـا 
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رغـم أن الثابـت بالمسـتندات الرسـمية أن المسـتأنف لـم يسـبق (بسبب زواجه واستقالله بمسكن زوجية 
المرحــوم (وـقـررت أخــري ـبـأن غياـبـة ـكـان بســبب خالـفـات ـمـع شــقيقه الوحـيـد ) .. ـلـه اـلـزواج البـتـة

 ولـكـن ـفـي باطـنـه ـكـان ســبب مـغـادرة المســتأنف للشــقة ـهـو وـهـذا أـمـر ـفـي ـظـاهره صــحيح/ ....) 

 .ال يعد دليال علي الترك أو التخلي ولكن ذلك .. مرض شقيقه المذكور سلفا 

 كما أمجع هؤالء الشهود 

ــــداعي   ــــتح الشـــــقة محـــــل الـت ــــائم بـف ــــي أن الـق ــــوه "عـل " عـن

واالســـتيالء علـــي جملـــه مـــا بهـــا مـــن أثـــاث ومنقـــوالت وتحـــف 

ـــثمنباه(ومفروشــــات وأجهــــزة  هــــي المســــتأنف ضــــدها ) ظــــة اـل

 !.وذلك دونما ثمة سبب أو مبرر أو سند من القانون؟! األولي؟
 ملا كان ذلك 
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 حكمت احملكمة ����

�����)�n��� /�hא�,�\^��������)�א�����U�f�4�tא�و�*��(��MXא��/�����
������n����Z���o�]&M�M���*�&��*���&��F�^��������وא���Rذ�،�و�G(א�/��

�............א������א����uوא�?��4�$

 وهو األمر الذي مل جيد معه املستأنف 

�cא�'�V�*&��1`�_�א��$���Zא�و��*��' ���Yא�i������Pא���6^�������`���������������������Q���
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انون وذلك بعدم تطبيقـه احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق الق: السبب األول 

قاعدة قانونية كـان مـن الواجـب تطبيقهـا ، هـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون 

خمالفات جسيمة تصل إيل حد إنكاره قاعدة قانونية موجودة تنال من النـزاع 

 .الراهن وإجراءاته املعيية 

��א�����..���������������Q��ن������/��و���Cא�)ن����%�א:'M'a�L�t��Yא�����F�&�� ن�א����z��$
��Uא�VG� �א���F���א����*..وMa�NP�V'^�אe`_�א�'�ن�Sא���*&��*Uو�:��

وتتحقــق بإنكــار الحكــم وجــود قاعــدة قانونيــة موجــودة ، أو التأكيــد  : صــورة مخالفــة القــانون 
وتتحـقـق بتطبـيـق الحـكـم  : وصــورة الخـطـأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون.. بوجـود قاعــدة قانونـيـة ال وجــود لـهـا 
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لــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، أو تطبيقهــا علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو قاعــدة قانونيــة ع
وتتحقـق بخطـأ يقـع  : وصورة الخطـأ فـي تأويـل القـانون ..برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. فيه القاضي عند تفسيره نصـا مـن نصـوص القـانون 
 بــأن يصــدر مــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن تكوينهــا ، وتتحقــق أيضــا عنــدما تتعلــق بــالحكم كنشــاط

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .وتتحقق ببطالن إجراءات تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ويؤثر ذلك في الحكم  : الحكم
 م ومن خالل ما تقد.. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا أنعاقد هذا العيب 

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانه علي النحو التايل 
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 فإن القاعدة هي .. بداية 
ــدعوى هـــو المـــدعي دون ســـواه ، وهـــو  أن المنـــوط بتحديـــد الطلبـــات فـــي اـل

..... الطعـــن رقـــم (المســـئول عـــن رســـم إطارهـــا وبنـــاء ســـببها وموضـــوعها 

ٕانـزال القاعـدة أما تكييف هذه الطلبات قانونـا و) .. -/-/-ق جلسة ... لسنة 

القانونية الصحيحة علي تلك الطلبات فهي من اختصاص بـل وواجـب محكمـة 

إال أنهــا ال تملــك ) -/-/-ق جلســة ... لســنة ..... الطعــن رقــم (الموضــوع 

ـزام بطلبــات الخصــوم وعــدم الخــروج  ـدعوى ويجــب عليهــا االلـت ـر ســبب اـل تغيـي

فعلــت فإنهــا فــإن هــي ) -/-/-ق جلســة ... لســنة ... الطعــن رقــم (عليهــا 

 . تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وخالفته 

 )٢٢/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٢٩ لسنة ٤٧٩الطعن رقم (
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 ويف نطاق ما تقدم .. هذا 

 فقد استقرت حمكمة النقض املوقرة علي أن 
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 )٢١/٦/٢٠١٧ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٠٩٧٦الطعن رقم (
 كما قضي أيضا بأن 

ع�\a�M��[%�א���.���L��/�R��C��&a�1א�אد�א�������،���������������f¹�P&+�±`���א�
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 )٢٢/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٢٩ لسنة ٤٧٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بطلب اإلخالء اسـتنادا إلـي أحكـام القـانون رقـم إذا كانت الدعوى قد رفعت 

ٕ الـخــاص بإيـجــار األـمــاكن ، واـلــي وـجــود عـقــد إيـجــار ١٩٤٧ لســـنة١٢١
شفوي ، وكان الحكم المطعـون فيـه قـد أقـام قضـاؤه بطـرد الطـاعنين علـي 

أساس مـا استخلصـته المحكمـة مـن أن شـغل الطـاعنين لعـين النـزاع كـان 

 سببها دون طلب مـن الخصـوميكون قد غير أساس الدعوى وغصبا فإنه 

وفصل فيهـا علـي اعتبـار أنهـا دعـوى طـرد مبناهـا الغصـب فـي حـين أنهـا 

دـعـوى إـخـالء تـقـوم عـلـي وـجـود عالـقـة إيجارـيـة ، وبالـتـالي يـكـون اـسـتبدل 

 .بدعوى المطعون عليها دعوى أخري تختلف عنها طبيعة وسببا 

 )٧/٢/١٩٦٢ ق جلسة ٢٨ لسنة ١١٦الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

و��'M�b�Y&��א�U�R�_�א��������)����Rא�M���ن��&�*�)و$אق�א���(אع�א���6^�����¦�)ن������������������ 
���������*�א�����t�������4)����م�د���א�Tא�(����M���ta��������Y��V�*���&a�F���(�*��&א�����Pאد�א������

�ªא"�À�F'א� h�Y�S������א����ن�و�$�pgא�..�*�G�Fa�����1وא�� h�M��T�����a�"$�®�و
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�®�$����TP���¾$−/−/−)������ ,����o�1�� 8!(�"���c(.�(�

 ومبوجب نصوص قانون إجيار األماكن .. هذا 

 ...فقد أصبح املستأنف منذ عام .. املنطبق علي الواقعة 

 )رمحه اهللا عليه/ ..... (مستأجرا أصليا جنبا إيل جنب مع شقيقه 

 / ......ذلك خلفا ملورثهما ووالدهما املرحوم 

  علي ان ١٩٧٧ لسنة ٤٩قانون  من ال٢٩حيث نصت املادة 

��/���زو�F�Z)و���������������������*��������א����Zt �)و�a !���א�����Gذא����pG�����*/����P$�א���`�1
�ªو�א��(�����.)وPد�T)و�)�1��cوא����Fא�"��1!��א�����ن������V�Fא�

 وحيث أن املستقر عليه نقضا أن .. هذا 


د�����א���١٩٦٩&�������٥٢ن�א��
�ون��#מ�����٢١א��ص����א��
د�����������
��ن�א��
�ون������٢٩

�ن�א�����fن�وא��& ����Oن��� ������������١٩٧٧&�����٤٩��#Dن�و��)�מ�א���
�����Oن���6
��א<�

�?�B"א��& �ن����������������
� دמ�אD �Jل�(� מ�א�� 
د��א��
�& ��� ن�� ذא�א�� 
�ون�����I: ���� د���6 


�زو�  ?�Bو�Bو  Iد��Bو�وא�  د��א�  ذ�ن��  :����  �
�وא�و�  
��א��&  �B���Oو����  ?�א��  �ن�6ذא�  ��


د��ن��ز� ��א��I دאد�א�� 
�و������"�����ون���?�(��Cא�و�
��Bو�א���%����Bن�א����ع�Bدل������


ل�و�
� ?�Bو���� ?������������������� )����� &��� �

��زو�?�א��&����Oووא�د�?�א������ن��� ?�#6��Jد�א���


ن�א� �ص�� 
���ط�� 
�\� ����� د��� ل�وא( د�� ن��������������������������� ��

� ��و�� #Jא��&�ن�دون��(د� د��� د��א


�&وא���
ن�א��&����Oא��� و�B�Cو�א�� �%��� و���������������א��&����Oن���:��cن��ذ��א��
�د���ط�د��ط

��������
�  د�و�  �?)�
  -��

��א�  دא���  �Vא��
�  %�Bو��  ن���B  د�א���  د�#
�و�    ��Jמ���  د�א�  Bن�  �

������������������
�א& �):��
ن�ذ�%�و�
ن�א�وא#�V� ��א� د�و$�(& ��
א��&����Oא<-���Bو����?�א���ن���


�א��& ����Oא<- ���(� �Cو�
� ?������������א�(�מ�א��ط�ون���?�Bن�زو�?�א�ط
�ن���������
�����3מ���Vوא�د

�������������������������
 �7
د��: 
�א� Dد���O ?��7 دو�- 
(��( ق�B- �ل�� ��א���C�)�?زو���Vמ��
#Bن��
وBن�א�ط

����?  �c���  (ذא�א��  �
��ط�ق����  
د��E�B  ��א� ذ���و6ذ��  
���א�(�  מ�א��ط�  ون��� ?�  ��� ��



��&�و�����!?���.��ون�#د��Bط�O����ط�ق�א��
�ون�

 )٢١/٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة ٥١٤طعن رقم (
 وفي ذات المعني 

 )١٤/٥/١٩٨٤ ق جلسة ٤٩ لسنة ٥٠٨الطعن رقم (
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 مستأجرا... وأن املستأنف قد بات منذ عام .. وبالبناء علي ما تقدم 

 فلم يطلب يف دعواه املبتدأة .. أصليا لعني التداعي خلفا لوالده 

 د  إجيار والده من عدمه حبث ما إذا كان حيق له االمتداد القانوني لعق

���������F�����������$�pgא�����7א�NM8��_`eא�%&I��³Gو)�F6$���R&D�(����$א������ª7����و
�����R^���..�א�`�������Fא����±�^�א����א�*���������..��������������Nא"���$��pG������ �� S��!������G�%�&I(א�/_�

�Tوא���s�?��$ yد�א�����א��h�..�FRQ وط�و��.������Zt א�)�c(�(&Qא���t�4(و
 أما وأن حمكمة أول درجة مل تفطن لذلك مجيعه 

 مقرره مبا خيالف هدف املستأنف من دعواه

�هو) حسبما قرر احلكم(من أن تكييف طلباته الصحيح 
 .أنه يبتغي الحكم له باالمتداد القانوني لعقد اإليجار وتسليم العين محل النزاع له  

  إليه وهو ما مل يقصده املستأنف يف دعواه ومل يهدف

 .... حيث أنه اكتسب االمتداد لعقد اإلجيار بقوة القانون منذ عام 
�و�وא������: 
�� ن����� �������������� �
�و�و�א<���א�ذ'���fد�Bن��(����Bول�د�����מ����زמ�

���

�3א��& ����Oو(���: 
�� ن�- (�,���������������..�א�د�و$�#
�و�
وز�3ذ�%�و�د���3���ط����
:�Bل�

����
��

��ن�-(�,�6ط:
�و����3�

��د��3& ��א� د�و$�(� B�8ن�א�� د����: د�������..���:�Bل��


��Eل���ذ��
מ���������
:
����א����א��&��Jא��#D�3א��
96�....����Oن�� ذ��
و�(������د���6

��#Dא��.�

 أما احملكمة فقد غريت سبب الدعوى 

������������������������������*��G*�א��ل��tن�א���*��G�����W�X�*�\�Mذא�!��ن�»��F���Yא����Pאد�א�����
������1��$�pgא��F�..��������������W��V�Fא�� ZG���Z$ول�د(���`y�)��Z�[v�%Mא���L�^א�א�����"Uو

���א��P(אم���M%�א���.�و�N�M&Iא���*���������������/�&��%p�F�()4�tو���م�א����س����)�א���
���/�.�

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
ح فـي القـانون ٕتكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف الصحي 
  .تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها – شرطه –عليها 

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٨ ، ١٤٧٤ ، ٦٢٣ الطعون أرقام ٢٥/٣/١٩٨٥(
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 وحيث قضي كذلك بأن 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

تملك تغيير سبب الـدعوى ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات إال أنها ال دون تقيد بتكييف الخصوم لها 

 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (
 أما وأن خالفت 

�������������������������������R��`a�.±`���א��$��Zא�و�*����a������&bم�وa�$�����u�q`����4א����
��S�S��Q�..��.����M%�א������u�����/����(وא� $�*���G�n�'&�N���Mא�"�&�����/�����وא�)�א�Y��eא����א

)4�tא���������/��G�i���/��|وא����..�(��%Z�א���� �א���"���c���%�אe`��_�א�'�����������������Uو
F��\�G.�

�����

������������������:�א�و�?�א�9 ��Jد�א ����
 :�c�� !#�
�Bط�Oא�(�מ�א�ط��ن������ط� ق�א�� 
�ون�(��� 


��،�وذ� %����������������Jو������د�א�
�O?��מ��9���O�&����3א�(ق����א��Iدאد��א���Iמ��#و \

���������������
<-ل�و�و�#6
���א ن�א��& ��V ����Oوא� د���O�&و�א<- ل�א� ذ'�� �س��������(��&%�א�� �

�3
9J�?�
)
��د�� ?�،�و�\ מ��� ز���������������������)� ��3
 9cوBن��ن��د������Dذ� %�� و�א���� ��

��  ��Eن�א��(��  ���-  د���א�(�  מ�א�ط�  �ن�#  د��/�.....�א��  د���א�B�I  6�?  �3ز��
  �  ن�96


����د:�c
��3Eא<-ل�وא��
�ون�و#!�3�?H

��،�و�و��
��&�و���7�6��Jא��

 فمن املستقر عليه فقها أن .. بداية 

األصـــل ـفــي الزوـجــة أنـهــا تـقــيم ـمــع زوجـهــا ، واألصـــل ـفــي 

األوالد غيــر المتــزوجين أنهــم يقيمــون مــع والــدهم ، فــإذا أدعــي 
 .المؤجر العكس كان عليه عبء إثبات ذلك 

 ) وما بعدها٨٨ن ص  قانون إيجار األماك–محمد عزمي البكري / المستشار(
 ومن املقرر يف قواعد اإلثبات.. هذا 

 ���3
 
��ن��د������Dא<-ل�����?�96�B�?�
9c������I�D-B�3
9�
Bن��ن����&%�


��د��?��.�

 )٢٣/١٢/١٩٧٨ ق جلسة ٤٨ لسنة ١٣طعن رقم (
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 كما قضي بأن 

��TدPو(�s�?�� Ztא�����������و�$�pgא���אد�����א–�FI h�–gא��F���� א���������
��UÂ�/�G����R��Pض�$���%M�������gع���1א�'��Pא�����.�a���V$�®�א�

 )١/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ١٢٤٦طعن رقم (
 وقض كذلك بأن 

عقد اإليجار عدم انتهائه بوفـاة المسـتأجر أو مـن امتـد العقـد لصـالحه اسـتمراره 

 ٢٩لمقابلـة للمـادة  ا١٩٦٩ لسـنة ٥٢ مـن ق ٢١لصالح المستفيد مـن المـادة 

 انقـطــاع المـســتفيد ـعــن اإلقاـمــة ـفــي الـعــين الـمــؤجرة ١٩٧٧ لـســنة ٤٩ـمــن ق 

بسبب عارض مهما استطالت مدته ال يحـول دون قيامهـا طالمـا لـم يتخـل عنهـا 

 .صراحة أو ضمنا

 )٥/٤/١٩٨٩ ق جلسة ٥١ لسنة ٢١٤٧طعن رقم (
 )٢٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ لسنة ١٩١١طعن رقم (
 )١٦/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٢سنة  ل٣٩٦طعن رقم (
 )١٦/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ لسنة ١١٣٤طعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�Ã^�א���Zt �א�Q&*�و)������F(وج���Vل�������������� U�4�tو$אق�)ن�א�������u�و!�ن�א��8
����6$�����V)�*&Qא�� Ztא����(������F�a�������و�Pא�ن�(و����Vא�����+������)�و�F��R`��F��(���!������

�)ن��)وPد����Uو�^Q����������������Fن����ن�������Zא�\�]���(و�*&�Qא�� Ztא����..���������fذא�وG������P
�$���pgن�������א(�$���M��Pא�L�..ع����R��Pא� Ztא������F�����*��\�M��P�*&������n����Iذو����������U

����Tد R��� Zא���������..���������������F��&و����Fa ��(אد� ��(�n�����/���_��������³Gن���¹+������..�وz���+�"��
�TدPو�)���������1)و(� Ztא������F��Zزو�F��a��Vل����V�F�����������g����Z���¹+�..�א�\��]�����(و���U

�Fa�M6G�F�&��^Qא�א�"U�i7D�*����1��*&و��،�^Q���.�

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
��B ?�و� Hن�� 
ن��� د���6 
��א��& �ن�������������–��� ��#! 
���(�� ��א� ��ض�����������–א�������

�������
���ن��� �د�א�& �ن��E �د �VE?�א������د�����I���H
��V
ط��-��

 �6�a وאH:מ�#
�و�� 
�Bو�������������������? ����V و�� ن����?�� &Bאد�� �B�V ل���� �ش��
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� .Bد

 )٢٦/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٧٧الطعن رقم (
 وحيث كان ما تقدم 

وكان المستأنف قد تمسك باألصل وهو إقامته علي سبيل االستقرار في عين التـداعي مـع  

حيث أن الثابـت أن المسـتأنف .. ز وجل حال حياته وحتى توفاه اهللا ع) والده(المستأجر األصلي 

ـم يتــزوج ســواء قبــل وفــاة مورثــة أو بعــده  ـديهي أن يقــيم مــع .. ـل ـه يكــون مــن الطبيعــي والـب فإـن

.... وأن يكتسب االمتداد القانوني لعقد اإليجار بمجرد وفاه المستأجر األصـلي منـذ عـام .. والده 

 .أي قبل خمسة عشر عاما قبل إقامة الدعوى المبتدأة 

 ما وأن يأتي املستأنف ضدهما أ

������!��^��T"��Uא�����א�Nو�(�����ن��t�����&��Y��«�P�F���t��4א��������n���(��א�����Pאد���� 
��$�pgא������*��zن��%�N�M6G�Cذ�+��`�ن��&�/����و������&�*�א����t��4א��"�������c..�א����

����7�Q(�u����8����PG)ن�±`�����)ول�د$�u��R��D�������Zذ��+�b�����F،�و�����..��`R���Fא�����+�
SMa�����������������L�4�tא���������V(م����N�M6Gא��'�ع�������U�f�4�tذא�!�ن�)�����1א���G�����W

��$�pgא������*��^�)�/������1������U7!�)�x��*��G�1�'Raא��������N��M6g..�א���Pאد�א�����..���Uو
���������������C��/�z��u���������V�F���M'a�L�t�':ن�وאא�� �א�"���c�%�אe`_�א�'����@����Rא�����

Z%����..�&*���م�א���Rد��א���t���1���4��(��א����Pאد�������א�����دون�¯��د��^����������������Uو
�F��\�G.�

���8�

��،�وא��I دאد�� و��������������:�א�و�?�א�9 ��Jد�א ����
Bن�#ول��(����Bول�د�� �� Oن�א<- ل�� و�א��: 

��
�9�&Iو� מ��& ������� ?���������..�א�? ���? ��I&�د��?����א��
�ون�و� מ��� ل� #ول�����

���١٩٧٧& �������٤٩ ن�# 
�ون���6 
��א<� 
�ن��# מ������������٢٩#!
��،�ذ�%�Bن�-��,��ص�א��
د���������


מ�א� ��ض������������������� �)Bن�� وא�����D!��،א�د����א<و�������)��?�3�
#�
#د���'�������س��


�������س��
�א�����?��(����א�د�� ��א<و� ������������!�B�..ن�א�(� מ�א�ط� �ن���������Bد� �f��
 �

�?H

��&�و���7�6�
���Eא��
�ون��������.�

 املعـدل ١٩٧٧ لسـنة ٤٩ار األمـاكن ورقـم  مـن قـانون إجيـ٢٩فقد نصـت املـادة 

  علي أن ١٩٨١ لسنة ١٣٦بالقانون 

�������������������/���*��������א����Zt �)و�a !���א�����Gذא����pG�����*/����P$�א���`�1
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�����)و�����������������زو�FZ)و�)وPد�T)و�)�1��cوא����Fא�"��1!��א�����ن��������V�Fא�
�ªא��. 

 وهو ذات النهج املقرر يف قضاء النقض 

  بأن حيث قضت

أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر األصـلي  

ال ينهي عقد اإليجار بل تنتقل الحقوق وااللتزامـات الناشـئة عنـه 

 .إلي الورثة 
  )٢٢/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٣٠طعن رقم ( 
 كما قضي كذلك بأن 

�ذ��א��(����Bن�א��
د���� ��
�א���
� �����١٩٦٩& ����٥٢ �� ن�א�� 
�ون��٢١ א���������#!


�  ��و�  
������١٩٧٧ ��&  ��٤٩ �  ن�א��  
�ون� ���٢٩  
د��)��  ���
  ��Jدאد���  د�א  ��
��  !���

������������ ��)����fو���زמ�א���،��

���eא�و���C�)�?א������ن�����
�,�زو��?�Bو�BوIد-����O�&א��


د�ذ�%�Bن�( ق�א��& ��Eد�ن�� ن�א�� دאد�א��� د��& ��د�� ن�א�� 
�ون�����������������������Eن��c�מ�:���
��د���6

����
�.�

 )١/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٤٢٠عن رقم الط(
 وكذا قضي بأن 
 يدل علي أن ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من قانون إيجار األماكن رقم ٢٩المادة 

المشرع أفاد من مزية االمتداد القانوني لعقد اإليجار زوج المستأجرة وأوالدها 

 ووالديها المقيمين معها إقامة مستقرة حال الوفاة أو ترك المسكن ، فإن هذا

النص جاء عاما مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة 

يلزم تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد اإليجار 

ابتداءا مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر األصلي 

ة ذاتها في أخر فقراتها ألزمت أو تركه العين ، ويؤيد هذا النظر أن الماد

المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه 

الشرائط التي يستوجبها تأكيدا لحقهم فيها بالبقاء بالعين حدا من استفحال 
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 .أزمة اإلسكان 

 )١١/٣/٢٠١٢ ق جلسة ٧٦ لسنة ٥٤١٩الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

�א��/��������Cא��pg$����و���a����F&b�1م�����U�^Qن�א�t��¦�)ن�����Fאe`_�א�'���
��Tא�����אد���U�C��8����Pن����..�وאא�����و)V`���م�א��������Y���M'aل����V�L��S�S��Qن���`a�����

ص��������א�pg$�..�א���م�?��1��F���aن�א���*�و����א����Uو.�
 أما وأننا بصدد عقد إجيار ينطبق عليه القانون اخلاص

 ن العام املقيد للقانو
..  وتعديالتـه ١٩٧٧ لسنة ٤٩حيث يطبق علي واقعة التداعي قانون إيجار األماكن رقم  

حـيـث أورد نصــا صــريحا يؤـكـد عـلـي عــدم جــواز .. وهــذا الـقـانون خــالف مــا ورد بالـقـانون الـعـام 

انتهاء عقد اإليجار بوفاة المستأجر األصلي طالمـا بقـي فيهـا زوجتـه أو أوالده أو أيـا مـن والديـه 

وهو ما يؤكد أن األصـل ) .. بل كان ينص علي نطاق أوسع للمستفيدين من امتداد عقد اإليجار(

هو االمتداد ، وأن االستثناء هو إنهاء العقـد إذا لـم يوجـد بعـد المسـتأجر مـن يحـق لـه االسـتفادة 

 .من ميزة االمتداد ، وهو ما يجزم يقينا بعدم صحة ما أورده الحكم الطعين في مدوناته 

 مع الوضع يف االعتبار.. يما الس

����� Zא������������א�'M�������א����&������������א���pg$�،�و)ن�א������M��P� Zt\��*�א���R��Pع�
�������¨������eא���ن��&*���!����I�..������������������Uو�T����1��F�&و�����/��nR���א������ Zt����F�(�^�

%Z�.�p�TÂ�\�G(م����م������SQذ�G�%U��Fאe`_�א�'���U�L"א�א�?�د�������
السبب الثاني  احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها املشرع لضمان 

صحة األحكام وهي وجوب تسبيب األحكام تسبيبا كافيا وواضـحا ، منـزه عـن 

اإلبهام والغموض واإلمجال ، وهو عني العيب الذي نـال مـن احلكـم الطعـني 

 .ة لذلك الذي أيد حكم أول درجة دون بيان أسباب سائغ

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 

 �F&I���u��!�PGو��/�&��u����.p%�)ن�a,�^�א�V`�م��&*�א���E�Mא�|�
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  علي أن٣ و ١٧٨/٢كما نصت املادة 
ـدعوى علــي عــرض مجمــل كمــا يجــب أن يشــتمل الحـكـم  ـائع اـل  ، ـثـم طلبــات الخصــوم ، لوـق

ثــم تــذكر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ورأي النيابــة ودفــاعهم الجــوهري ، وخالصــة مــوجزه لــدفوعهم 

 .ومنطوقه 

..... والقصور في أسباب الحكم الواقعة والنقص أو الخطأ الجسيم فـي أسـماء الخصـوم و 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 

 وحيث انه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
�Bن���  ون���  ?�ذא�  ?��  
��ط�  Hن�א���  ����  ��#!  
���(��  ��א�  ��ض�Bن�א�(�  מ���  �� 


�� fد'���6 ?����������� ��
א��ط�B���6�?����Vن�א��(����#د��(-�3א<د���א����#د���6�3:
�و(-����3: 

 ��a ن�( �8ود�א& ��Bو�אق�א� د�و$�������������������وذ�%����
 ��

&���אض��ذ��א<د���وא�����ق����:

����-�.�ن�-��و

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (
  ملا كان ذلك

��������_��`Vא�'�����،�و�_��`eא�N��ن��&��*�����و����Mא�����R�(������و��'M����Yא�U���R�_�א����
�����^�'Mא��$��Fא��?�h������U7!ن�(�¦����F��א��$��Zא�و�*�א�"�F����cאe`_�א�'�ن�
�������������������_�`eא�E����c"א���$�?�&��c��?א���i�����Pن�������&*�±`���א�!����،�%�Mא����L

�����א�*�Pא�..���Ra������/�(�PG�^�..��$���"�+�א��?����M����������`eא�^���Z�c"א���� �א������Uو
�*&�������F���M��i ,��������*&��،�FZوذ�+��&*�)!8 ���1و:�


�� دאמ��������:�א�و�?�א<ول����� !#�

מ�- (�,�وא#� 
�3א�� زאع�(��� ��Jא���א�(�מ�א�ط��ن�#-��

������������������ &Iמ�� ���א�� دא���وא
 )�#
�� �H

�א�� :�Bא<و� ���\ מ��
�����E-��Dא��&����O!د


����& ����O! د��א�9 
���زא�� ������������������� :���3 �

�9 מ�#:�

�و&�#���
����(�و�:���

����3

�E\B  ل�א�(�  מ�א�ط�  �ن��(��    ���،�
  :����3
�  دמ�و�  ود��9  ��(�  وق�Bو�א��زא�  


�א<و� ��وא���f د�Bن��� ��א��� 
د��������������������س�א��& ����O! د )��H

(�8وא�(�מ�א��� א��

�-��Eא��ذ�و������א��زאع�א��א�ن���

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥٦قد نصت املادة ف.. بداية 
يـكــون للحـكــم الجـنــائي الصـــادر ـمــن المحكـمــة الجنائـيــة ـفــي موضـــوع اـلــدعوى 
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الجنائية بالبراءة أو باإلدانة قـوة الشـيء المحكـوم بـه أمـام المحـاكم المدنيـة فـي 

بوصـفها الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمـة و

القانوني ونسبتها إلي فاعلها ويكون للحكم بـالبراءة هـذه القـوة سـواء بنـي علـي 

 .انتفاء التهمة أو علي عدم كفاية األدلة 

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 

د��  ص�א��  
د��   Eא��  وאد���٤٥٦��  �د��
��  ن�#  
�ون�א�J  �א�א�3א���
B��  �Hن�א�(�  מ�א�-  


ن�# د��- ل���������א���
�����Hون��?�(�������א�� ��

מ�א��(�� ��א��د�� �����  �B�� د�و$�א��د��


س�א��� ��%� �ن�א� د�و��ن�א���
�H ��وא��د�� ������������������&Yل�א���ون���Eو#وع�א�����
�-I�Dز�

����������������� ��� �H

�� ?�� cذא��- ��3א��(�� ��א������ �6�?�و���א�و-��א��
�و����:ذא�א��Eل�و�& 

�����������ذ��א<�و��������V�����?�cא��(
�מ�א��د�� ��א���- �������������

��E ?��� ���� ون�(��: ���
 :


���(�מ�א���
��Hא�&
ق��?�E�
��.�

 )٧/١٢/١٩٧٦ق جلسة ٤٣ لسنة ٢٣٩الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

و!���ن�א��8���7��D�1����uل�S��Q�¦�وא������Nא����(אع�א����6^�)ن�א������±��^�א�����א�*�� 
���F���&Ã������$����/����4א�����Zt�����)t ��א�����אCא��� �����وא�����א�����t��4،�א���"�c!���ن������_�

��F���hو�(...../�����������L����/6$����������`��a��������/������(�1(وج�)و�������������−/−/−V�����V����/�(�Wو
��Tد ��R��1`�����^א������..�����Uوא�����n���������ن���(�*����M'�1א�����F���(�^����..�N و�����א�����

���������������ªא"��Àن���א�����������א����nMوUو�،���Uوא������)ن�..�����G/���א��א����وא���� �����Vو
���pg�1א������������א���D¶��$�)�F�����h�4و�tא�����!����1)�א������$���pG���א����������و)��SM��Qو

����Uא����א� א���������&����Zt �א��Q&*�و�&�/����������"����Zt אن�)�Q&���"א��'����M&*�א��!����j
�Nא��)��Pא�Nذא.�

 واستمر احلال علي ما هو عليه .. هذا 
������������� ��

�& و��:��
��ض��E&����ل��ن�#6���O�&ق�א��������-B�C�)א�� دא��������


د���  �ن�א��  دא������  7��?���  ����O�  &ن���  �%�א��  ��V
�ط  و;B��  9ن�..��B  �א��&  �(��D،�و

���B�
�����

������?�Bو����ل�א��?��:�Eن��(&ن�א<�و��و��)��
�#fو����
�7
د��.�
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 مع الوضع يف االعتبار أن املستأنف يف تلك اآلونة

 كان قد اكتسب بالفعل ميزة االمتداد القانوني 

 قد اإلجيار التي يشرتط املشرع الكتسابها لع

 أن يكون املستفيد مقيما مع املستأجر األصلي حىت وفاته 

�������������������� Ztא���������8��Fa$و[�Qو���R����&��*������و�����א���� א$�א� !�(�א���������א����(
��*&Q..�א�����א�,@?��F��,���א���א�*���M%�� و�����g�1א��n'ن����(��� eא�^��!�Fن��z�

�.دون�)ن�����9ذ�+��F�e��! a)و����aز�F���P..�� و�F&���iو����G*�ذ�+�)و�

 وهو ما قد كان 
حيث ذهب المستأنف لإلقامة لفترة لدي أحد أصدقائه ثم قام باستئجار شقة 

التي ) عين التداعي(مفروشة ، وأثناء ذلك لم ينقطع عن التردد علي شقته 

 . شقيقه في مرضه كانت تحتوى علي معظم حاجياته ، ولمباشرة

  ....إال أنه يف غضون عام 
 ������?������I����6(����و���ن�������/�.....��و�د���6א�א�3א�7&ل�وא� د�و�� ���א�( دאد�،�����..�،�و

&?�و� 
د��6 ��� ��?���������������D��Vو��،�و���Eא����
��&�8�)���6���O�&ن����..��و�?�א��O �O �
E��


�א<و�����א��&����O!د

لواقع والقانون ، وسـرقت قد اقتحمت الشقة دونما سند من ا 

 .كافة المنقوالت الموجودة بها ، واستولت علي حيازة الشقة 
�  د�و�  
���  �����א�و(�  د�،����H�  &א����  &Eא���?  ��

��א��&  ����Oو(  �\���7�  &�

������������
  ���3  ��א��-  ��#  �ن�א��  ������:  �
و!  ���3  �ض�א�(  
Hط�&  �وא�3א���  ���א��  ��#

���?��H

��&����Oو�
���������و�\מ�ذ�%��מ��&��Cא��& �����..� :�9����
 &Jو��د�א )����O��..ذل����  ل�


ن���:  
�B�I  6ن���  ��
  ���،�

��  ن�����:    :H
�  �Vא��  ذ�و����
�  ��א��(  
و�3Iא�ود�  ���(  و��96


ط���وא��&و���������
��Vא������(ل�א�� زאع��6 ��א��& ����O! د��������������..�א��-��3(����Cوמ�


&�?����א��:��א���
�'�و����?�����������

�–א�9
���و�:�ول��(و��&���:���

�ون������ ����� E�–�

�
�.�ن�(�
ز�:
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 وبعد كل ما تقدم يأتي احلكم الطعني .. هذا 

 !ليقرر بانعدام صفة املستأنف ضدها األويل بالنزاع؟

 كيف وهي التي اقتحمت الشقة وسرقت حمتوياتها 

 ثم باعتها ومكنت الغري منها 

 فقد غضت حمكمة أول درجة الطرف عن مجله ما تقدم 
الـذي أجريـت .. إداري مصـر القديمـة ... لسـنة ..... لمحضـر رقـم رغم ثبوته مـن خـالل ا 

 :من خالله تحريات المباحث التي قطعت بما يلي 

�Eא:�i7!�ن�"�,a�^Mن����א��(אع��(��Maא�7ز����N�� Sא���Cא Zz�
�  Ztא����^Ã� �/��_���� .....� /�F��� ����J��4�tא���� F�&�� �و!�ن���دد ،

�La���V� ،�Nא��ن���م��&*��v�Lא�ول�� ....�u�&v(�Fa��و��%�و
� �א����� uو���� ،� �א��(אع ®�$�a� ��V� 4�tא���� �� ��� /.....�א���

�א�و�*( �U�f�4�tא���� (��/�������c���V�E&*����א��(אع�و�%�!��
���&�)� .....� /� ��mwא;���� ................� �tن�)�N�� Sא���u��f(� ��!

�א�و�*� �U�f�4�tא���.)� �א������1א����NPא�|�....) C7Dz��u���
�N�� Sא���F���N R�(����Uو�،��/&Dא��.�" 

�����3
�ذ��א��(��������
��

����������..�و��3��#א���
��א��
����&�e-و����ن�א<و�אق�،�و#� د


������������..�� �,��- ��א��د�� ��������....��& �����.....��#מ���و�(�� %�א� د�و$�א���و�� ��! د�א��& ����O! د


:�
&�#��א����و��3I(�و�
�����3א��دא���א<و���وא�:�.�

  أصدرت عدالة حمكمة اجلنح حكمها -/-/-وجبلسة 

 حببس املذكورة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ 

���7$��%�)���م�א�����U�..���������������������C"א�������xVز��«�c"א;����*�א���_�`eא�א"U7ل�D�1و�
��א�����������U��f�4�t¦�)ن����א��/*��G��Fאe`_�א�'�������1ل�������אم������������R�Q..�א���*��

��_�����1م���Gم��?�S�¦�وא�����Nא����א�*�،�و��!���)���4���D�Fو)��U$�������������������..א�و�*�����(אع���
������T !א;���*�א��$�ذ�_`eא���xV�..�������������,א���ز���V�*&��u�وא��!��)ن�א�"!$�����א��

���/���&����T�f�4�tא��8�*��n�'��a��/&�Z����*א���א��^±�..��/�(���!�،��w Z�E�`a$���
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��w Z�E�`a$��.��&�/��א�,����q�|א��NP�.��א�����u&*�א���

 فبعد هذه اجلرائم التي ارتكبتها املستأنف ضدها األويل 

 يكافئها احلكم الطعني بالقول بانعدام صفتها يف النزاع 
لـعـل ذـلـك يؤـكـد عـلـي قصــور الحـكـم الطـعـين ـفـي اإللـمـام بصــحيح واقـعـات الـنـزاع الماـثـل ،  

اره األدلة القاطعة واألحكام الحائزة لحجيتها والمؤكـدة علـي انعقـاد صـفة المسـتأنف فضال عن إهد

 .ضدها األولي في النزاع ، وأن الحكم الطعين من الواجب إلغائه تصويبا وتصحيحا
�����

<و�אق��9 �������������:�א�و�?�א�9 #- و��א�(� מ�א�ط� �ن�(��� 
�Bو�د�� ���دو�
� ?�א� ?�� מ��� د�
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د��א��:ود��ن�א����אن�א��D-��ن�א�9
������א��(!���# מ�����������)�..�א<-��

و�ذא�א��د�د��ن�א��&��دא�3א���د����� ��א�� زאع�،���..�6دא�'��-��א��د�����....��&����

�������������� &��� �

���א��&��V ����Oא��& ����Oא<- ���#6#c
ط���و�
ز���#������
��(� �Cא�و� ��


����ذ�� 
מ����������Jو������د�א�
�و� و�� 
���f د�� دמ�����٢٠٠١وא��&
?���ز��א��Iدאد�א��

��6
מ��(����Bول�د����Oو�אق�א��زאع�. 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

���_`eא���������������u�?±����`yن�א(�*�G�F�&��n&'�1א���'�����Faא"��F��p%�)ن��`ن�
��/��G�u����|א�د���א���Y��&א�د���وא����T"Uאض� ������و���u&�Z/�������د�G�c��F،�وذ�+�

�?��������1?��د$��������������������gوא��[�?��1�?� �و���.�&�/��������WX�1��ºMود$א����و$אق�א���
א��Uو)ن��`ن���U"Dt���jא�?�S�¦����1א�و$אق�و)ن�����S�א�د���א�|�!�����/���u��a/��و

ن����א��@&?����F/�����\��و��د����&���������`�����������Vط��M����Pج�)و�א������Pא�L��R���a�9�����x
�_`eאد�א���*&���/����$�^��aא�����)ن����`y������.�

 ) ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦ الطعن رقم ٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (
 كما قضي بأن 

أسباب الحكـم يجـب أن تشـتمل علـي بيـان مصـدر مـا ثبـت صـحته وتأكـد صـدقه 

 فـيـه ـعـن األدـلـة الـتـي اعتـمـد ـمـن وـقـائع اـلـدعوى ، وتفصــح وبـجـالء ال غـمـوض

عليها في القول بثبـوت أو نفـي أي مـن هـذه الوقـائع ، وعـن فحـوى تلـك األدلـة 

ووجه الستدالل بها حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض أن تعمـل رقابتهـا علـي سـداد 
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الحكم ، واالستيثاق من أن األسباب التي أقام قضـاءه عليهـا جـاءت سـائغة لهـا 

 . النتيجة التي أنتهي إليها أصل ثابت باألوراق وتتفق مع

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (
 كذا قضي بأن 

ألوجــه الطـلـب أن تـسـبيب الحـكـم ال يـعـدو أن يـكـون بياـنـا واقعـيـا قضــاء اـلـنقض المـقـرر ـفـي  
وأن ـمـا قضــت ـبـه يـسـتند إـلـي ـمـا ـلـه أصــل فيهــا وأوـجـه اـلـدفاع اـلـذي تناولـتـه المحكمــة ـفـي اـلـدعوى 

ـت مــن  ـب الحكــم ث الواقــع أو القــانون ، حيــثاـب ـث يعـي ـر صــريحة أن جــاءت أســبابه حـي فــي هــذا غـي
 وأن هـذه األسـباب طالمـا أن كليهمـا غيـر وافيـا بـالعرضالخصوص سواء أكانت موجزه أو مفصـلة 

 .فهم الواقع في الدعوى مما له سنده تنم عن عدم تحصيل المحكمة 
 )١٣/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٨٢٤٩الطعن رقم (

 ا كان ذلك مل

����������������[�Dא��� ��Rא����/�����Dא�'���و�&*�א��_`eא�N��7ل���وD�1��u�و!�ن�א��8
��)�א������V�4�t�����(��1א�?��SRא���h ��א��|�)و$د����U���j7D�1"א�אe`�_�)ن�א����*���������������

�����V�F6$ل�V���Faو���Vא���F��$�� Zא���������F����G�NM8����I���7�م�د����.�
 ف احلقيقة والثابت باألوراق وحيث أن ذلك خيال

 وذلك علي النحو التايل 


&  ���א��א��(!  ���#  מ����:أوال �?  �c��.....���  &��....��  -��'6دא��

א��د��  ��وB#  وאل�א��  :ود��  ن�א���  �אن�א��D-  ��ن���  �ن�����


��ز�    �3O(��    ��א��&    �������O..�א��    دא���    :�B�,    !��


��Eل�א��Iدאد�א��
�و������ د���6 
���و�9 ?���������?
وא��&

���8
�B�3#وאل����Ifא��:ود�����)�..�א��&����Oא<-����(ووא�د�)

���
��
�:�

 والتي قررت صراحة مبا يلي ) حارسة العقار/..... ( السيدة -١

د����������$��أ ��Zא�����א�����t����4..������م�����٣٦"��/�������T Z�����*א�����א������hو)ن�
مV א��..�(.....�/�F���h�4و�tא�����/��(.....)�.و��%�و���Fa)��م�
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 ثم زعمت علي خالف احلقيقة 
عـــاد إلـــي شـــقة .. وعقـــب وفـــاة شـــقيقه .. وانتقـــل إلـــي مســـكن أخـــر بـــأن المـــدعي تـــزوج  

بـاب  " بتركيـب) المـدعي عليهـا(/ ..... قامـت المـدعوة وعقب ذلـك .. وجد عليها قفل .. التداعي 

ـــد  ـــإخراج المنـقـــوالت ـمـــن داخــــل الشــــقة .. عـلـــي الشــــقة " حدـي ـــم قاـمـــت ـب ت وعقــــب ذـلـــك رأ.. ـث
 .يقيم بالشقة وال تعلم سنده في ذلك / ..... المدعو

 ملحوظة هامة     
�د��-   (�,����   
��   دא�א�   ز�מ�   Oن� 
�   ذ��א��   �?   ���#�
�   ل��   

�����  �Bزوج�وא���  ل��6  ���&  �ن�  ����O�  &��3..�א��  
(�  B�8ن�א�9

����
�

��&��دא�B�3?��מ��&ق����&����Oא�زوאج����..���و�\מ�� ذ

��   ��Bن�א��&   �و������   ����   د��B   د���3   ..�א�وא#�   ��א���ذو

�
��3�D(ق����א��&����O!دIز��وא����و
�/�.....�.א�(�

�

 إحدى اجلريان املالصقني لعني التداعي فقد قررت/ .......  السيدة -٢

 �����"���$��������������/�t�����وא����א����t����������4..����م���٤٥ ���� Ztא��(אع�������hو)ن��..
�F�����h�4و�tو)ن�א������..�.....��������!���Uوא�����F����و����%�و�����7����F��a�����ن��/����..������ن�$

��&�I���R��..�������N��7D���/����u6�Vن�(�*�G�..������������,�4א��tא�������U 6(�*&��ª a�..��%و���
�Y�����,א����������!����%�/�.....��������uא��������/�.....�..�و�"������V�E������"��$����Vون������

��1��Fא�,�����Q�:א�NP�M��nא�,���6_��..�א����uZ D(�_6�4�tא����u��.�

 ملحوظة هامة 
 ������������������O� &د��- دא#���א�� �fد����
 O#وאل�� ذ��א�� ��
 ��

ع����

و�� ��א<� ص�� 
�#��� ?�� ن��������..�B#وא�?�وB(���?��������א�� دא���������

�3�ن�א�� ����ن������
�Dو� ���?���(��و������O� &א���(����� �Bذא� :�


��&    ��دא�3א�دא�    ����    ���    �ض��    ��ق���..�-    (�,��3    
و9

���O�  &א&  �..�א���
  �
د�����  7�
מ�  ���

�  ��&  و�#Jل���  ?�א
)

�.א������:ذא�א�&��و��س�����א���%�Bو�א������

�
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 وقررت .. إحدي اجلريان املالصقني لعني التداعي / ........  السيدة -٣

��������$�����"����������oم���������������/�t��..���Y����h������و)����F���h�1����Fא����(אع������%�و
4�tא����..�...../����u����.....�/�..���n�fא������"���������V�E����"������NP�u�Z D(�_�6א����

��/�د��Z����uא�,����&����..�א���/�t��N$ ��_6.�.....�.....�/�

 ملحوظة هامة 
Oن�א��&�و�������(�
ز������������
�د�����Oد�����
�ن�B#وאل��ذ��א��

��    ��
    :�3    �
א��    ����(    ل�א��    دא���وא����    و�3Iא��    ���


���fد�-(��وB(����/.....�..�א��د�و���������
������O�&א��.�
 ومن مجلة أقوال الشهود أنفي الذكر .. ملا كان ذلك 

 يتضح ومبا ال يدع جماال للشك 
أن المستأنف قـد أمتـد لصـالحه عقـد إيجـار العـين محـل التـداعي وأنـه اكتسـب منـذ تـاريخ     

 المسـاس حقا ومركـزا قانونيـا علـي عـين النـزاع ال يجـوز) تاريخ وفاة المستأجر األصلي (-/-/-

ــه .. ـبــه  ــه .. وهـــو ـمــا يجـــزم بأحقـيــة المســـتأنف ـفــي طلباـت ــة مســـتنداته وأوراـق الســـيما وأن كاـف

الشخصية والرسمية تقطـع بـأن محـل إقامتـه منـذ أكثـر مـن خمسـين عـام دون ثمـة انقطـاع علـي 

بطاقته الشخصية ، وبطاقـة الـرقم القـومي ، وجـواز سـفره ، وشـهادات مراحـل (عين التداعي مثل 

وغيـر ..  المختلفة ، وكافة مراسالته ومكاتباته مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية التعليم

 .جاءت جميعها جازمة بأن إقامته الدائمة علي عين التداعي ) ذلك الكثير

  فحسب هذا ليس 

 �����_�$� �yא�$�IG�Nذא�L�F�(�^�..�Gدא$��c? �א������w)���4א��"! ����....������.....�
v�L�F���(�¦�������'���v(� /��hن�����....�� ���yא�א"��U�L�W��V�M��N���� q�^�����d�...

�*a�1א���N R�(و:�

�� ��ق�������������� :��3�ن�Bن���ن�א��زאع�� 
ن��� �מ�
��cא��א��(��

����

� ���(����������C �)א��&���O(א��#g����
و�
ن����دد���� ?�א�� 

و��  ��و�
�  ?�B\��  �3א��  �ن���....��  و���א  <ول��  ��\!  ون��  
מ����

���
�3..�����  ���א��    �
)�א���  �و��  ��(�:  
/�.....�(א�&  �د�و#


���� د�و����������� :��
��(د�د'�������ن�א��زאع�9 מ��������.....�/
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ز��� �ن�א�� زאع�������������)������א���&���( �)�� ���و& fא�?�� ن�& �د

�و� ���و�� ل�������������

��ن�א����و����(�:�
د��O?�א���א�B�..و�� �و

��
 ��
و� ذא� �f��% ��D د�א\�- 
��� �ن�������(א�(
Hز����ن�א��دא���(

�
�����א��  دא���  :���
  :�

�א<و�  ��و#�����  ��א��&  ����O!  د

�
��"�.���V�!�����7(�وق�א��&����O!د

�&��[�د����^��&��*�)�V��������..�و����1�����ج��N���� qא�����W��V�M..�و����^����������aم����(������
�PG)ن�אe`��_�..�א������F��a�M&I�L�4�tא���|��NC���Zو���S��Q�Y�¦�א�א����nو��Q �¦�א������ن��

����i �'א����vو�F&!�+�1ذ���uR�������4م��������א�'������א���tن�א����t���$ ����*at���_�6�F���
��Sfم�وא��a����^�א����د�א����_v$؟؟��F����G�*&��7�د�.�

��  ن��  Dل�א  <و�אق�وא��&  ��دא�3א��  ����  ���א��&  ����O:ثانـيـا 


מ��(�� ��א�د�� ��א<و� ����! ,��B ?��� �מ���������������B�
��د��:

������C  �)א<-  ���و���O�  &و�9  ?�א�����  ��ن�א��  دא�����  �

�������)����6�?�

?���ز�������و�&��

���زמ����
���و�دIو

�و�ن��ذ��א��&��دא��3
�����....�א��Iدאد���ذ�

١. ����1����l$��$Q������_��$�*����;א�_`e�������4....�...../א�tא�������f���wא���� �?��¦��Z
���������/�.....���U���fא�و���*�����Q�:وא�و$אق�א�NP��������w ¬t�1����4 ����א�����

�.�א�,���±^�א���א�*
����M�X���/���)�n��� /�hא�,�\^�وא����Rذ�وא�������������٦א������U��f�4�tא�و��*����و���*�
���4�t���&��*�א���..����������������u�������!���)ن�א�,����!���V�L�u���ز��א����t��4وא���Uو

��w ;א�+&a�E�`a$���.�&�/��א�����U�f�4�tא�و�*�
�'����א� �_��� .٢������t��4وא�?�د$�����$�®������א����Q�:ن������...������...�*�א(���/���Mوא���

±�^G�*א�,���±^�א���א��U�4�tא���������.�
٣. �Gאد�א������NP�?���������4�tא������$���_�����M^�و��Z�.....�/������*��G�F�a ������א���א�*�

����א����t����������4א���Gو!"$¾�Fא¿��� ���F�a��?����NPאد�א�Z �������א����א�*������و
�����hو�.....�/�Fa���.���Vو
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٤. �N�! ��h�c���V(�c�����4�tא������ªא���hא�������^��Q(ل����y�4אa�/��&��NP���?aPא
�®�$����.��و��ون���Fאن���א���F&*����א���א�*�−/−/−

٥. ������L��$د��Q�4�t����&����wא������א�,@?����'Mא��^Q(−/−/−�–���� �?��*�����^x���
�.�א�������wون��/��אن���א���F&*����א���א�*�

��S��Q����Z������V��R������w�������4�t�����&/���,�� !��א��?�� ������7]אد�������٢)��Q^�����د�� .٦
����! h��������4وא��?�� �و�tאن�א������������&�*��? ��&��x$��א:�$Z���و��ون��/��)ن���

�®�$����4S?א��+&a��$ ±א���א�*�و−/−/−�.��
٧. ��������� �����4�tم����1א���������u��l7����)I�^Q&%�א!����h�_/�(�L�E !��א���

��+�א�`�g�������®�$����+�Mא��d�D�F�&�4و�� hع� ����$��−/−/−�F�ن����אن��)�و��ون�
�.������h�4�tא���א�*�א�

٨. ����������®�$����*����t���&��^� ��E�'D�^Q(−/−/−����F��1��4א��M+�א����$�cא�� �T '¸�
$��� �א��M+�و� �^����F&*����א���א�*��e���. 

ن�א�$f*��,����א����א�*�����_�א����Zt �א�������� .٩R�&א���ªא�hאد�א���[aא��^Q(��*&�Q
�1����R7ل�א�D�4�tא��������.....������Vم�....�� 

 ملا كان ذلك 
ورـغـم ـهـذه المســتندات الرســمية واألصــلية المقدـمـة ـمـن المســتأنف والمؤـكـدة يقيـنـا بإقاـمـة  

إال .. المستأنف بعين التداعي رفقة المستأجر األصلي حال حياته وحتى وفاتـه إلـي رحمـة مـواله 

ـي داللتهــا ، وهــو مــا يؤكــد قصــوره المبطــل فــي ـم يفطــن إليهــا واـل  التســبيب ٕأن الحكــم الطعــين ـل

.. واإللمام بأوراق التداعي بما أسـلس إلـي الوصـول إلـي نتيجـة تخـالف األسـباب الواقعيـة للنـزاع 

 .وهو ما ينحدر بالحكم الطعين إلي حد البطالن بما يستوجب إلغائه تصويبا وتصحيحا 
�

�

�

�
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���8�

� ?�ذ� ����������������:�א�و�?�א�9E\cא�(�מ�א�ط��ن�#د��
?�א��-و��א��طل����א��& ���وذ� %�


ن�� 
�6ذא�������������� �
�א<و���وא�9 
���،�و��
�3א��
�!��א���د����ن�א��&����O!د����א�ط�


������������ ��
�� ����Oو�� ��א��� ��،�و�

�3א<-����،���
�E\Bل�ذ����
�ط�����3ط���
�

���������������������
 �
��א�وא#�� ��א�������א�� ��א��: ����6: 
،�و� ذא��� ?���f د�#- و���� ��א<& 


�(�מ����6(د�א�طDن��������(د��

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. اية بد

 �F&I���u��!�PGو��/�&��u����.p%�)ن�a,�^�א�V`�م��&*�א���E�Mא�|�

  علي أن٣ و ١٧٨/٢كما نصت املادة 
ـدعوى علــي عــرض مجمــل كمــا يجــب أن يشــتمل الحـكـم  ـائع اـل  ، ـثـم طلبــات الخصــوم ، لوـق

ثــم تــذكر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ورأي النيابــة هري ، وخالصــة مــوجزه لــدفوعهم ودفــاعهم الجــو

 .ومنطوقه 

..... والقصور في أسباب الحكم الواقعة والنقص أو الخطأ الجسيم فـي أسـماء الخصـوم و 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 

 ومن املقرر يف قضاء النقض أن 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصور أو الغمـوض أو  
 . الحكم يعيبه ويستوجب نقضه اإلبهام في تسبيب

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (
 كما قضي أيضا بأن 

���
מ�وא��7  وض�وא�  ��ص��  ���&    :Jن�אBא�  ��ض���
�  ن�א���  ����  ��#!  

�א�(�מ����?�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 (
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 ملا كان ذلك 

 ���1����C*��,�ع�)ن������a ض���fو!��ن�א��8����u)ن�א�,�� ع�)و��Z%��&��*�±`����א�
��������������������������/�&��Y��&/���وא����ض��& ��a�|א��(אع�،�وא�د����א���Lم�א��?R�U���^����N�M&Iא:?

�����������������!�،��[�?��1�?� �و���.�?�������WX�1��ºM��������1ود$א���)و$אق�א���gא���/�&��%�p�
���������������UאS��/��م������������..�?�د$�א�د���א��|�!�������/���u���a/��وGض�)و���vون�����F�&!�+وذ���..

�F����1����'א��_`eאد�א����Mא������ א����`y���������V.�
 وباستقراء احلكم حمل االستئناف املاثل .. هذا 

 يتضح أنه قد تغافل عن ذكر العديد من العناصر 

  النزاع منها ما يلي اجلوهرية يف


מ��(��  ��א�د�� ��א<و�  ������� −١ �B�� א<و��
�
� �3א��& ����O!  د#

� ذא�א�ط� �������������..���د�מ�ط���� 
�ض������� ��
� מ��و! ,�א�(� מ��

���������������? 
�3א��ذ�� �� �(د�دא�و� מ��� ���6 ��& ����� ?�وא�ط�


�Bن�ذ�%���]��� ?���:� ل�� 
�6ذא�� 
ن�ذ� %��������������������،�?�E�)-

�������

�ط���א<- ���و�� �� ن�������١٢٥ 
د�����א�ط���א��
�ض����ط�

و� و�� 
��� زמ��- و��א�(� מ����������..�#
�ون�א���א��
��3ن��د�?�����

�?

מ�وא��7وض�א�ذ'��:Jوא�?�&����. 

������)����م�א������T���f�4�tא����8�*�)����م�±`�������..�و)������ −٢
��������f$����M&I�*א�و���Z$א���..������L����`yא�+�&a�u`���(

���1����7�����،�F����Uو���F�V`�/����א�'�����������G�1 אد������
j�RvG����%�M�aن�و�����)����̂ �?Rو��*&Z�����Gذא�!��ن�����)��&*��

��T()���xא���^���M���P�����I�Ma$א�¨Ma א�א�'&���%�א������$ض�����"���U
���*&Qא��%&'���ن�א� א����١٢٥����Nو������&���د�����،������1���

��F������1����..������_��`eא�E�M���(�L�$��������!����א��?����Uو
���V�*�G�Fא�M'7ن��$�S���c"א����א�� .א�
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٣− �����   &���?   �Bא�(�   מ����
�-   د��(��   
��-/-/- و   �\מ��6   


��دא���� ��� ��א� د�و$����������
�B�I 6 ?�א�& %�� ن������..���:�د�

���  �����  ���  ��א���Oو��  ��א��  ���  
ن�א�&  �د�א��

ن��  �

��
:
��מ��و�د�א�(�מ����9ذ��������� ��א�� ���و- ل������������..���


�א�& �د�א��� ��و�� 
�6ذא��
� �3& د�د��� ن��د� ?�����������������:��6�..

 .و�ذא�#-و����������Bא�(�מ�א�ط��ن�

٤− a��������������%����S�������و$אق�)ن��..������م��u��������^�)ن�א��8
����*��&�����M���aو������&�a�F�������א���������a������4�tم����"! ��
��U�u"א�������h�|א$�א��a � �א:M]�،�و���ن�)و�FZא��?$�وא��

$د�אe`�_�א�'����¯����������..�א��� � �������F���b�+ذ���_v$و
F�&��N�fא��Pא���Uو���[M:ل�א���(��x����� !ذ. 

ملة ما تقـدم يضـحي ظـاهرا مـدي مـا شـاب الحكـم المسـتأنف مـن أوجـه ومن ج.. ومن ثم 

قصور في تسبيب الحكم واقعيـا وعـدم إيـراده العديـد مـن العناصـر الجوهريـة فـي النـزاع ، ومـا إذا 

كاـنـت تتـفـق ـمـع الـقـانون ـمـن عدـمـه ، والتعلـيـق عليـهـا بـمـا ينـبـئ ـعـن دراســة أوراق اـلـدعوى ـمـن 

ـكـم ـفـي أســبابه الواقعـيـة بمــا يجــدر مـعـه إلغاـئـه تصــويبا عدـمـه ، وهــو األمــر الجــازم بقصــور الح

 .وتصحيحا 

احلكم املطعون فيه معيب بالفساد يف االستدالل حيث أنه قام علي : السبب الثالث 

أدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها ، كما شابه عدم اللزوم 

لص إليهـا احلكـم ، مبـا املنطقي بني تلك األدلة الواهية وبني النتيجة التي خ

 جيعله جديرا بالنقض 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
أـسـباب الحـكـم تعتـبـر مـشـوبة بالفـسـاد ـفـي االـسـتدالل إذا انـطـوت عـلـي عـيـب يـمـس ـسـالمه  

االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أدـلـة غـيـر صــالحة ـمـن الناحـيـة 

لـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـوع تنـاقض الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو إ

بين هذه العناصر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء 

 .علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 



 254 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (
 )١٩/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٢٧٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أسباب الحكم يجب أن تستمل علي بيان مصدر مـا ثبتـت صـحته وتأكـد صـدقه مـن وقـائع  

الدعوى ، وتفصح وبجالء ال غموض فيه عن األدلة التي اعتمد عليها في القول بثبـوت أو نفـي 

ض أي من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك األدلة ووجه االسـتدالل بهـا حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنق

أن تعمل رقابتها علـي سـداد الحكـم واالسـتيثاق مـن أن األسـباب التـي أقـام قضـاءه عليهـا جـاءت 

 .سائغة لها اصل ثابت باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي إليه 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

ل�وא�U�R�_�א��������)���Rא�"! �������� Qא���&b�Y�M'��&*���و���Nאe`_�א�'�����و
������Rد��LאP����Pل���������������������M����C��Z�F��(�C7�¬و�¦�����،���x����1���F���G�*/��و���א�،�F��M�(و

א�����و�7����a/��و������������������������d..�و��م�����7א�M���Pط����&��_�/�وذ�+��&�*����������1���º�Mم�
��/���������1א�Nو)د�������FV I�..�����������/�&ل����אe`�_�����)د�G�c*���م�א��aق�א�د���א��|���

�������������������V�*��G�F��$�S������د�L�TאP���Pل��&*����!������،��/��G�*/��א�|�א��x�א����n�
$�U"א�א����Rد��LאP����Pل����������Q�Nد��a�W�V7ن�،�و'Mא��..�����FV����z��i �,���c"א��� �א��

�*&�������7�?Ra:�
�
�
�
�
�
�
�
�
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��  ��א������:�א�و�  ?�א  <ول����
�و�د�  �&  �د�א���  ���א�(�  מ�א��&  ����Oא�&  د��  ��א&  �دIل�

א����  د���  ��א�  د�و$�و�  
����3�E  &B  ?��  ن�Bن�א��  ����(  ل�א��  دא����  ��(  وز������������

�������������������� ����O� &א���� ��)Bدמ� �א��&����O!د��א�9
���،�وא��
ذ���ن�ذ�%�& �د���� ول�

��������O�  &ن�א��Bو�אق�>
  �3  

��،�وذ�  %��\  מ�Bن�א�9  ��Jو������  د�א�
א��I  دאد�א��  


��Eل�(ق�א��Iدאد���ذ��
מ�������د�و�
��א��&����Oא<- ����6 ���(� �����(�٢٠٠١א��&��


�א<و�   ����   ��(�   
ز��א��   �ن���   و��)�א��   ?�و�\   מ�9   و�3א&   ����Dא��&   ����O!   د

������������������O� &وق�א�� �)���
 !J�
 :�����

����אHמ�9מ�����3א��&����O!د��א�9 ���
و

��
:����..��� ��)Bد��ل������دמ����
����Oא�(�מ�����א�Oن�(�
ز��א��&����O!د��א�9

���O�&دאد�؟א����Iא����.�

 فقد قضت حمكمة النقض بأن  .. بداية 
بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ، وـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األـخـذ ـبـه ، .. اـسـتقالل محكـمـة الموضــوع  

 فإذا بـأن مـن الحكـم أن المحكمـة لـم تطلـع محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها ،

  . يكون قاصرا قصورا يبطلهعلي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها

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

 وقضي كذلك بأن 
أن مخالفـة الثابـت بـاألوراق التـي تبطـل الحكـم ، .. فـي قضـاء محكمـة الـنقض .. المقرر  

هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتنـاء الحكـم علـي فهـم حصـلته 

 .ا هو ثابت بأوراق الدعوى المحكمة مخالف لم

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (
 كما قضي بأن 

�������������j������Pوא������*�&��m�������_�`eذא�!��ن�אG�F�(���`yא�T"U�C����L�$ א��
��������7�����^�Sو������(����j���������1��`د�و���Z��$���?��*���G�Tو��������(�.�L)و$אق�א�����

`��F�z��Fא������ن����7Iא��@7ص�a&+�א�.�
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد اعتكز في قضائه المخـالف للقـانون والحقيقـة إلـي قالـه أن الثابـت  

ـثـم .. ده الـثـاني ـمـن معايـنـة الـسـيد الخبـيـر لـعـين الـتـداعي أـنـه ـقـد وـجـد حائزـهـا ـهـو المـسـتأنف ضــ

اـســتدل الحـكــم الطـعــين ـبــذلك عـلــي الـقــول بـعــدم أحقـيــة المـســتأنف ـفــي االمـتــداد الـقــانوني لعـقــد 

 :وذلك رغم أن أوراق النزاع أثبتت بما ال يدع مجاال للشك ما يلي .. اإليجار 

  أوال أثبت     
 ������

����  �Oא�(  ق���:    ��Jو������  د�א�
Bن�وא#�  ��א��I  دאد�א��  

�e��
  �−/−/−)�'Bدא�  ��א��  زאع�
��  ن�  �
)����  ذ���&  ����  ���

�������������و� و��)�א��& ����Oא<- �����((���8 
ن�א��& ������O �מ�� �Vوא� د


�� ن�א��� ل��� ?�و� 
�Bن�� و���������������������א<-ل�א�ذ'���ز�א��&����O! د

���O�  &א��&  ��א���C  �)�?  ��
��e��
א��&  ����Oא<-  ����  ��א��  


��Eل)�و������;�ذא%�(��
��Jو������د�א�
�.(ق�א��Iدאد�א��

 ا املعاينة التي يستدل بها احلكم الطعنيأم

 ....فقد كانت يف غضون عام 

��������������/��Gد�����Pوא��/�&��^�אل�א���Vل���1א��Xز�p�P����Uو
��������Gذא�!����ن��&������t��4א�L�Y���eא���������n����(��א������Pאد��

�F����1��$�pgא������*��.א����

  باألوراق أيضا ثبت كما 
6دא�'��-   ��...��&   ���.....�(!   ���#   מ�Bن�א��&   ����O#   د�(   ���א��


����D�� &I ���������..�א��د�����
�א<و� ����#�3
מ�א��& ����O! د
9J

�
:�
�3&�#���(�و��

��Jא��و#
ز�����?���و��و�).�

 وهو األمر الذي دعا املستأنف 
إلي إقامة دعواه المبتدأة بغية الحكـم بثبـوت عالقتـه اإليجاريـة علـي 

مع إلزام المسـتأنف ) المستأجر األصلي(رثه عين التداعي امتداد لمو

ضدها األولي بتحرير  عقد إيجار بذات شـروط وبنـود العقـد األصـلي 

 .، فضال عن إلزامها بتسليم العين مرة أخري للمستأنف 
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 لذلك يضحي ظاهرا 

��4�tא�������ز����V�1����F�����N R���(و������[M��:א���ن����������א����(
�������א�T����f)����?�vא�����8�*��������א������א�*������� �������/aز��V�E

א������U���f�4�tא�و��*�و¹`����א�����T���f�4�tא���8�*���/��������
�F����G����/����������(���YS������4�tذא�!���ن�א�����G���������/ل����������P

������p(م�¼'��tא�����Mط�����������������Uو�،�*�א������n�(��א���Pאد�א�����
�����Z�t'D���'א��_`eא.�

  كذلك باألوراق الثابت أن كما 
−/−/−�&����Oא��&���ل�#د�#! �3��& ����Bن��دא����(����א���


���#מ����(�H�&Iא����.....����&��....�������
)�..��&�����O& ���ل�א�� 

������

��(�  מ�Bول�د��  ��و7�6  
��א��  �א��א��  �)�מ���  ?�،�وא��!    7�c

�.��ددא�

بغـل ـيـد جميـع األـطـراف سـواء المـسـتأنف أو " 
 ".المستأنف ضدهما عن عين التداعي 

���yא�+�&aم����(�¦�a(����+وذ�����������U��f�4�tא���������n�f�1)ن�و���� �`����א��
����_��&�*����w ZوאV�E��?�v���ز��א����t����������������4..�א�و�*�وא��8�*��&*�����א����א�*��������

���������������������V�4�tא�����_`eل�±`���אPد�א�����R��א�� �א;�زم�Uو�،�YV�FZو�[\�א���א�*�
�������4��e��ز��א��e�����T�f�4�t���&א��8�*�����א���א�*�!�����&����������tא���������V(م�����ل�

�$�pgא������*��.�Lא���Pאد�א����
ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا مدي ما شاب الحكم المسـتأنف مـن فسـاد مبطـل .. هذا 

في االستدالل وخطـأ فـي االسـتنباط بمـا يـنم عـن عـدم إلمـام بـأوراق التـداعي ومـا هـو ثابـت فيهـا 

 .وهو ما يجدر معه إلغاء الحكم المستأنف 
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���:מ��מ���&מ����ن��!��Dن�Bن�א��(�����מ��&�B�V#وא�:מ�و� מ���� ل��������������������Bن�B�%ذ�

�����Jل�א

ن��زא� 
��� ���(�� ��Bول����������E(�ص�و��(�ص�و�و�מ�( ��
�
د��،�:��
��Iد

�  ذ��א<#  وאل�א��ز�و�  ��و�  دמ�א���و�  ل����:  
�،�Bو�6(
�  ��א  <و�אق������j6ط  �א�
د��  ���6  

��ن�א��دא������Vو�9?����������?��
#6���O�&�3א��
ل��)�א��&����Oא<-���(���(��ق���9 )

��?�
�)�

 لعله ملن املعلوم 
�د�(Bن�(�����
�� ��� ��- (��א�� :
د��،�و� 
�6ذא��������������� �ن�،�� و�#
� د���و��������)�א�� 


�� ن��د� ?�،��� 
��� ��Bن��� ون�א��(�� ق�א� ذ'��������������������:
ن����ن�אI&�دIل��


מ�א��(�����B�?Hמ�א���و�ل����������?�#د��מ���6א���

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ٨٦ذلك أن املادة 

 ����PGو�،�Y��eא�PGل������P(و�Y��eل�א���tن�����������w�4��&«ن�(��U���,א��*��&��u����!�
������G�Fذ�I&%�ذ�+���Q�:ع�א�fא�و�%�V�*&��4&eن�א���F&I،�و�`�Faد�/h.�

  علي أن ٧٢كما نصت املادة 
�����������������
 !�#Iد�א ���

מ�א��(�� ��،�و�� وز��:  �Bون�א��(��ق���–����
:�
�Bن��� د��B( د�#! 

�?Hא��J.�

 استقرت أحكام النقض علي أن .. وفيما تقدم 
 الحـكـم المطـعـون فـيـه اـلـبطالن ذـلـك أن الحـكـم أـقـام وحـيـث أـنـه مــا ينـعـاه الطــاعنون عـلـي

 عـلـي دعاـمـة وحـيـدة ـهـي ـمـا جــاء ـبـأقوال شــاهدي المطـعـون ضــدهما ـمـن أنهـمـا أقاـمـا –قضــاءه 

 من القـانون ٢٩بالعين محل النزاع بصفتهما مستأجرين امتداد لعقد إيجار مورثهم عمال بالمادة 

 ٨٦يمين المنصوص عليها في المـادة  حيث أن هذين الشاهدين لم يحلفا ال١٩٧٧ لسنة٤٩رقم 

 .من قانون اإلثبات مما يبطل شهادتهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

وحـيـث أن النـعـي ســديد ذـلـك أن الشــهادة ـهـي إخـبـار ـعـن مشــاهدة وعـيـان ال ـعـن تخـمـين 

وحسبان وهي إخبار اإلنسان بحق لغيرة علي غيره فهي إخبار صـدق إلثبـات حـق بلفـظ الشـهادة 

وأقيموا الشهادة " وقوله تعالي " واستشهدوا شهيدين من رجالكم" جلس القاضي وقال تعالي في م

 مـن قـانون اإلثبـات ٨٦وقـد نصـت المـادة " شـاهداك أو يمينـه" وقال عليه الصـالة والسـالم " هللا 
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وكـان "ٕعلي الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وأال يقول إال الحق واال كانت شهادته باطلـه "

ن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الـذي م

 ومـا بعـدها مـن قـانون ٦٨يجري وفقا لألحكام التـي رسـمها القـانون لشـهادة الشـهود فـي المـادة 

اإلثـبـات تـلـك األحـكـام الـتـي تقضــي ـبـأن يحصــل التحقـيـق أـمـام المحكـمـة ذاتـهـا أو بمعرـفـة قاضــي 

 وتوجب أن يحلـف الشـاهد اليمـين إلـي غيـر ذلـك مـن الضـمانات المختلفـة التـي تكفـل تندبه لذلك

حسن سير التحقيق توصـال إلـي الحقيقـة إذ أن الحـالف عنـدما يـؤدي اليمـين إنمـا يستشـهد بـاهللا 

 .ويستنزل عقابه 

 )٦/٦/١٩٩ ق جلسة ٦١ لسنة ٥٤٨٦الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

א���ل�����م�)�V����א�����L�4�tא����Pאد�������و!�ن�אe`_�א�'��������א����ل��&�*����������� 
�L�Eא���������[M����:א���א�������_/������G�nد�א�������/����hאل��t�������$�����pgא����������*�א��������

��.א�������..�$v_�)ن��CP�Uא�,/د��&��YM'�a�P��h�_/ وط�א�,�/�د��������������..א����R&«���_�/�(�+ذ��
אj_�)���م�א������א:��������������..�א�����א��7زم��?���Sא�,�/�د����������t���_�/�PدG�1���7������Eא������[M

������`y)��م�א���و��..������������������V/���!�������و�ز��&��`��Pوא�_j����������p^�אP����Pل�Uو
�C�\�G�Eאe`_�א�'���Z%�،������!��و�ط����Mوא���������.�&S`_�א���Pل�

 أضف إيل ذلك
��������
��ن�א��دא�����E ���،�و� و�� �?�����Vن����מ��
��?�O��#Bא��:ود���If�Bن�B(د�

�f�����? �Oد�-���
ن��� �מ�� ����V)�و�� 
��Y- ل��((��د�
ع�א��&�B�8�)���Oو�د�-(���Eد�وא �

� �ن�����..�(
ل�(�
�?�و(��Cو�
�?�����6(���א��?��������)�وא�د�(א��&����Oא<-������?�����Vמ��
#B9מ�

� ض�א�و# ��3 
�ج����������������������� �
#gط��� !����O� &ض��� ل�א��� �א��دא����B�C�)����E-���א<����

�.����א��دא���

 ورغم ما تقدم 

אل�������������������(�F�&bن�t���uوאد���U�,א�א�"Uאل��(�uV I�����Z$ن�±`���)ول�د(�PG
���������������Tوא����n��4�tא��������G�*&ل���a�P�[M:م�א��(��/��$�v_�)ن�ذ��+�����..�א�,/د�א�"��1)د�

����������U�F��&ن��z���^�Qא�א�"U�i7D�*����1ن��(�^��N�M6G�*�G��Z�V�[\��c"א��^Qא��U
�N�M6gא.�
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 تأنف ضدهماوهو ما عجز عنه املس
� �ن�א�� دא���א& ���א�א������������O� &א���� �

��מ���دמ�د���Dوא(دא��� ��� دמ�#6��D��

����� ل�� 
��3אد� 
�א�:מ�� ��� ذא�א�- دد��������..�( 
ل�(�
� ?�����)�א��&����Oא<- ����(وא&���א����Vوא�د


�����ن�א�&�د�وא�د��ل�و���د�#ول���&ل�و�E:����دوמ�א�-(��.�

 ول درجة وهو األمر الذي كان يوجب علي حمكمة أ

أن تحـيــــل اـلــــدعوى للتحقـيــــق ليثـبــــت المـســــتأنف ضـــــدهما 

ادعاءاتهما أو ليثبت المستأنف ما يتمسك به مـن أنـه كـان يقـيم 

إال .. ـحـال حياـتـه وحـتـى وفاـتـه ) المـسـتأجر األصــلي(رفـقـه واـلـده 

أن محكمــة الدرجــة األولــي لــم تفعــل ذلــك وأمســكت عــن فحــص 

  .وتمحيص عناصر النزاع وصوال لوجه الحق فيها
 ثم بعد هذا القعود عن واجباتها 

����Iطق����:מ�Bو-
��و� �אHط�א�� :
د��א�- (�(��،�����  ������O&�دل�O#وאل��:ود

��������������������
 �
ط���� &Iא�� �א��& �מ��O ل�وא��طIد� &Iא�� �ط ل�
د�א�� &E�
و�و��
������א�(�מ�

��
�ذא�א��!��
�.��د����?�7�6

 اجلسيم حبقوق دفاع الطاعن ، وذلـك احلكم املطعون فيه عابه اإلخالل: السبب الرابع 

لعدم إيراده أو رده علي أوجه دفاع الطاعن ، فضال عن أنه أمسك بال سند مـن 

الواقع والقانون عن االستجابة إيل العديد من املطالب اجلوهريـة التـي متسـك 

 .بها الطاعن التي كان من شأن حتقيقها أن يتغري وجه الرأي يف الدعوى 

 النقض علي أنحيث استقرت أحكام 
فـي عـرض  أسبابه الواقعية أن يشتمل الحكم علي من قانون المرافعات ١٧٨توجب المادة  

الـذي تتـأثر  وخالصة موجزه لـدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم
 .به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي ورتبت البطالن جزاء إغفالها أو القصور فيها 

 
 



 261 

 كما قضي بأن 

����!�ن�אe`_�א�'�ن���������F*��&*�א�'���1دون�א$�hg���G*�د�����Fوא�� د���� 
��������������M�ن����`��_�`eن�אz���.���Fو�F�Zא�� )�L�cא�����[\��������c UZع����&��F�(�n��Fد

�F����%Z�������$?����.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
مسك بتحقيق أوجـه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة وحيث أن الطاعن قد ت 

وـهــي أوـجــه دـفــاع ..... أول درـجــة وبصـــحيفة االســـتئناف ومذكراـتــه الختامـيــة المقدـمــة بجلـســة 

جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأي في الدعوى إال أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها ولم 

 بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي األمر الـذي يعيبـه بـاإلخالل.. يمحصها 

 .تطبيق القانون 

 )١٤/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

ل�وא�V`�م�وא�U�R���R����_א��"! ��������� Qא���&b�Y�M'��وא��|�)$���/��±`�����������..�و
��������F¦�)ن�..��&*�)و$אق�U"א�אPد���Cو��و���Nאe`_�א�'����������..�א��&������h����Cא�א����"U�

�*�����!�FZو(�T���*&��+ع�،�وذ���ق�א���X�_��;7ل�אDgא:�

���:�א�و�?�א<ول�� &O
��מ��و�د�Bو���د����)���O�&ع�א��
א�(�מ�א��&��B���Oل�(�وق�د�

����������������������V ��? ��
#6�� ���� �Iط� ��א�د
 ?�א��& �����O ن��& ��دא#�3�%&���
�������7H
&

�  ��?  �
��  �ن�א��  دא���و(�  �Cא�و�  
��،�و�B  ?�א��&  ��(  ق��א��&  ����Oא<-  ���(  
ل�(�


����ذ��
מ���Jو������د�א�

���....�(א��Iدאد�א���)�����و�
��א��&����Oא<-����

 أن .. فمن املستقر عليه يف قضاؤكم املوقر 
������
:��Iد  ��  �C#  دמ�א��-  מ��6  ���(��  ��א��و!  وع��  ذ��אB�3و��&  ��دא�3و��&  %�

������

��� ون��: 
�� ن�د�? �I��c ?��� ون������������������
���3Eא�(�מ���?�א��(د���8:��V��
:!�
�Bو�:��


D�Jل�(�وق�א�د�
ع����
��!��Dن�א��-و�����א��&���.�

 )١٦/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 

�����Fא:?م���N�M&I�1ود��ع� ���F���)��E�Mאe`_�א�'�ن�&D
e7ن�א'��T 6(�Nع�و�����א��c U،�ودZ�_`.�

 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

�����������`yא�����א���*��&��������V7ل��&���4א�����א�*�א���� وض���D�1����u���و!���ن�א��8
���� �����א������Pא�..��������������l$�[�\وא�����l א��N�1א�و$אق�وא������א����������� Dز����F�(

��������V�4�tא��������G�^±ن�(�*&���/��Pد�L���I��6$א��������Vل��)*&Qא�� Ztא����(���U
�א��8���������������u..�א����±^�א���א�*����Uو�،��Uא��cوt��F��1`و����FVو� א�Tא�\��u��!�W�X

א$�®�א�����אM��1��N^���م�a�1�١٩٨٥T����.�و�a���V$�®�و����א���Zt �א�Q&*�،�و

 إال أن حمكمة أول درجة 
 مكتفية بالقول بأنـه علـي مـدار الجلسـات ..لم تورد في حكمها ثمة ذكر لهذه المستندات 

وـمـن ـثـم فـهـي ـلـم ـتـورد ماهـيـة هــذه .. ـقـدم المســتأنف عــدة حــوافظ مســتندات طالعتـهـا المحكـمـة 

ذلك أن تلك العبـارة المرسـلة .. األوراق والمستندات بما ينم عن أنها طالعتها وفطنت إلي داللتها 

كـم بـأن المحكمـة قـد ألمـت بـأوراق النـزاع والمبهمة ال تشير إلي ذلك وال تطمئن المطلـع علـي الح

وهـو مـا .. وفطنت إلي ما تشتمل عليه من أدلة قاطعة بعكس ما انتهت إليـه محكمـة أول درجـة 

 .يؤكد أن حكمها معيب باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع بما يستوجب إلغائه 
������

ن��� ���(� ز�א� د�������������:�א�و�?�א�9  6���O� &ن�א��B�
 !�Bو�אق�>
 �3 
و$�א��� دB���Bن�א�9


ن��� �מ������������������� ��? �O��(�מ�،�#د��(-ل�����א��د�د��ن�א��& ��دא�3א��
ط� ��وא��
ز� ��

� �ن�א�� دא���( 
ل�(�
� ?�و(� �Cو�
� ?��6 ���(� ?���������)�א��&����Oא<- ���(���?��و�9?��


د��א� د�و$�����א�� ��B�I 6ن��(�� ��Bول������������������..�א��?���Jو���د�מ�ط���)��?א<���א�ذ'�(دא�


�د��  ���  מ���  ���6  ��ذ�  %��    :�B�C  �)و�B�?  و�
�و�  מ���  ���&  وא����!  ?�Bو�#  :��)��

�3?�و�و��
���fد�אD�Jل�(ق�א�د�
ع���Bو�?���
�ط

 فقد استقرت حمكمة النقض علي أن .. بداية 
إذا عــن لخصــم بعــد قفــل بــاب المرافعــة فــي الــدعوى أن يبــدي دفاعــا أو يقــدم أوراق أو  

 حجز القضـية للحكـم ، وطلـب إعـادة فـتح بـاب مستندات استكماال لدفاعه السابق الذي أبداه قبل
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.. وهـي فـي معـرض التحقـق مـن مـدي جديـة الطلـب .. المرافعة في الدعوى فإن واجب المحكمة 

أن تطلع علي ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسـم بالجديـة مـن 

 تغيـر وجـه – إذا صـح –يـا مـن شـأنه عدمه فإذا ارتأت أنه متسم بالجدية وأنـه كـان دفاعـا جوهر

 .الرأي في الدعوى فإنها تكون ملزمه بقبول ما أرفق بالطلب وبإعادة فتح باب المرافعة 

 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (
 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 

ـي  ـه الـت ـدفاع المســوق مــن الطــاعن وبظــاهر المســطور فــي مســتنداته المقدمــة مـن اـل

ح في طعنه أنـه تمسـك بـداللتها وفقـا لالتهـام المسـند إليـه ، فـإن تبـين لمحكمـة أفص

الموضوع عدم أحقيته في دفاعه هذا ، وكان عليهـا أن تعـرض لدفاعـه ذاك اسـتقالال 

ـرد عليــه بمــا يفنــده إن  وأن تســتظهره وتمحصــه عناصــره كشــف لمــدي صــدقه وأن ـت

ون مشـوبا بمخالفـة القـانون ارتأت اطراحه أما وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـ

 وبالقصور في التسبيب فضال عن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�����א������א�Nא;U ����وא�������������������*�&��^�?S�����4א���'�ع�א���tو!�ن�א���������I���
��������*&��Qא�� Ztא�����������$�F������G�*��&א�������q�����!א����(אع�א����6^�وא���L�����Pא��

������Fa����T"�U�_����aא�و$אق������������..�א���א�*��Vل�V���Faو���Vو���F���� '�fא�c"א�� �א���Uو
��������������������Eא� א�¦��R��%�&I�Y��$�N"وא�����א�����������א���א� �[a `�����7م����1א������P���n���

�®�$���−/−/−."�

 ال أن حمكمة الدرجة األويل إ

لم تعن حتى باإلشارة إلي تقديم الطلب المـار ذكـره بمـدونات 
حكمهــا كمــا لــم تعــن بــاإلطالع أصــال عليــه ، وعلــي المســتندات 

 وبالتالي لم تعن بالرد علي داللتها أو .. الرسمية المرفقة به 
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 .علي الطلب إيجابا أو سلبا 
 وهو األمر الذي يؤكد

�!��������uא7DG�����������������u��&Iل�אe`_�א������W��V�4�tع�א�������ق�د��X�T !م�ذ���
����������������...��&*�a&+�א�����א�Nو)��SR&���/���Dوא���S�����\]�������و�F�Zא�� )�L�cא����

�^�Ra����/�(و���(�..�_`eא�א"U�C�\�g�%Z�א�� �א�/�.�
����8 �

���6 ��ط������������������:�א�و�?�א�9�� &I
�

� ������B ?�و� Hن��
� �3א��(�� ��\� ����ز� ��#
�و� )6�� �

�������������
�3د� وא 9Jמ�א��د���
�Bل�א�و(�د��א�د�و$����(��ق�،��B�I6?��و��
ن�ذ�%��و�א�&


�،�و دB�Iن����������������� :�Dא�(��� ��� ن���j
���א�و&����א������3Bא��(�����6! ���3�ذ�
،�Bو��


מ�א��(�� ��و� מ�������� �Bوא�:מ��#O ��ول�����B#وאل��:ود��מ��(�Eوא�א����ن�و� מ�� د�وא�


���Eس����و�و���
د�:מ�����ن��-دא#��:מ�� ن��د� ?،�����מ�:��:מ�(
ل�6دHI:מ�


ن����מ��������������������?�B���O�&�3א��
���א<و�אق����(��ق���9)6�
:����
��د��
ن��زא�

����������������
 ��Jدאد���� د�א ��Iق�א )�? &���
 ���?�
..�א��&����Oא<-���(�
ل�(�
�?�و(��Cو�

?�א��&����Oدون��دو$��%&���
�.و�و��

 ه نقضا أنه وحيث أن املستقر علي

 ����������L�[M�D�����a�%�&I�*��G�_�?:א�����Zz��F�)&��[vع�fو���u��!�1±`���א�
�������������������������F��)&��[�v���/�(����!�،�[M�¼��������Pن�א��/���א������%�Zא��|�)و�NP�eא�L�PG�.א���
�������������������N��M6G�L�_�?@&�����V�א���&��א�U�Y��Sא�א��"Uو!�ن��Y��Sא���%&'��F���Zz�

`S�&ز��p�7�ل�M���%M��7��F��$����
 )١٨/٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٤٣٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن
 ��������������3
 9Jل�אH
و& ����� ن�و& �'��
B�3و��E ��د� 
ع�� و ط���א��-מ������ ?�� ن�96

�3
9Jא���א�و&����א�و(�د������3�
�و�(ق��?�6ذא���
�.א��
Hز��#
�و�

 )٥/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٨٣٣٧الطعن رقم (
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 خبتام مذكرة دفاع املستأنف 

  أنها اشتملت يف البند الثالث -/-/-املقدمة جبلسة 

 علي طلب جازم باآلتي .. من الطلبات 

�����I ق�א�N��M6gא���������و��/����h/�د���������������`�����VGא���.��&��S���Y��uM8א���*�
����Fو���א���*��&�/���������������$�pgא�����7א�NM6د�������א����א�*�����)א����+�א����������Y(�א�,/

م�����V א��Tوא�����*&��Qא�� Ztא������n����F������g�/�����������L�F��a����������Vو����������V �א����
−/−/−��������������U�*&Qא�� Ztא�����������و�^�����ً������و�)������Uد���و���� ��ودא�����M^�א�

م���V א������hم���������/�.....�و����L��ً��(�Fa����G�/������و�1������Uא���������....�����א���א�*����Vو
����������������E���ن����!� �`��u�1א�,���و���������v��/�&��*א����u&\א���א�*�وא������$�pG����
������������������������_�6���/�&�� �D(�����V�E����%��! aو�NP�����1�����/������*�&��C7����Pوא��/��?�vא�,���وא

�^Dא���_?@&���/��M�� אv/��و�D��/&�Zو���G�����u����.....�/א�ن����V��/���Zא�.وא��

 رغم جوهرية  هذا الطلب  و.. هذا 

�Bو���������������� :��)�3
B�I6ن��(����Bول�د����# د�א���E ���3 ?�و� מ��� ن� ��cאد��� ��� دو�


��א(���3 ول��� ��B# وאل�� :ود�א& ���6�V �:מ�א��� ��א���� د��� �����������������..�א��د����?���:�Bמ�\�

..�א�د�و$�دون�(������ن�ودون�Bن��&�ط��Vא���Eس����و�و�:מ�(
ل�6دHI:מ� O#وא�:מ�������������

Bق���:  מ���و�\  מ�  �)���
  :�
�Bא��  :ود���
  !)Jא  <و�אق����(��  ق���  �
)cن�א<و�  ��Bن���  وמ�

���
:&E��د������ن���(و��(�ق�
�د�� ن��د� ?����������)��د�(���א��
� ذא�و�\ מ�Bن�����..��ن�-دق��ذא�א�� 

����������
�3د�وא9J���O�&ل�א<����وא�و(�د������:و�א<���א� ذ'���� ��א�(� מ��������..�ذ�%��
ن�א�&


�?��ن��ذא�א����E��

��א�� 
�����������..��ط���א��و��'���א�ط��ن�� ذא�א�& ��و��� ��א<& ������
��
و

�
�7
��א�(�מ�א��&����O..�ذ���c��
�.�(ق����&����Oط���א��!

?�����
��

 يلتمس املستأنف من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 

���'&�N�Mא�"�&���/����S�Pא�i�����Pא��6^�:�أصليا .�

���I ق�א�N�M6gو��/���h/�د��������VGא�و$אق��G*���:�واحتياطيا�`��4�tא����uM8���Y��Sא���
א�,/د�)��Fא!��%���(�Tא���Pאد�א�����*������א�pg$�א:�ص������א����א�*����"���������������
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��Tوא�����������و)������h�n����F�����L−/−/−�����1� Zt�������SM��Q()�א�����t��4א���Q&*�(و
א�����pG$�א����!������1���¦�S?������א�و��*��������uو)ن�א����Q(�..���U��f�4�t&���و

�����Sم����hא���א�*����Tوא���V�*&��u��زa/��و�&�*�א�����NPوא�و$אق�א��|��������
ن����&���R��@�����/���\]�و�u�S�(�_6�YV�FZא����T�f�4�tא��8�*���/&Dא��.�

������������������������������������������������������������������������������������������������4�t̂�א��� �����������������������������و!�
�

�*��yא���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                           
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 املوضوع

��ع�א������T���f�4�tא�ول�� ������ !"����.......�/�_���$�i�������Pא�L�....���������....ق�
�Eא������U ����..........�א������م������1..�������ل�����Z������`±�1�����$א�?����د�_���`eא�L�������I

���א�����Pل������..�א��������א��א� ����_�$�.−א�?��د$�¬&������..����ل�!&�*��....������....��Lא���
/−/−�F�'���L�*���c"وא���

 حكمت احملكمة 

�Pو(�:�+�M&��*�ل�Gد�Dل�א��8^�א����M���.....�7`h. 

�������6�:�F���&��*אم�א�����)�z���)������V�4�tא������(�]��&M��*�����&��cن�����دt���
�T$٢,٦١٠,٠٠٠و������$Pو����������و�,���(�دو�������&��$P�4دو����(�� 
*`� �(�(��������������������������������F،�و���Q�:א:�����א�����/��N��S���٤�٪

�.و���¹�����Vم�א�����אد�،�و)�٢٢/٤/٢٠١٩�(�F����)(������a�1$�®�א�����
���]��&M�����/���N$�4و�����$���?���٧٥�F����Z�)�F����Zن��Mو��������o�(

�����yא�E��a(�^����. 

 هذا وبرغم مواكبة هذا احلكم 
�  و�����
  ?��  ن������-  (�,�א��  
�ون�،�و�  ��  !#�

<و�אق�وא��&  ��دא�3وذ�  %����    �3  
9

Oدא���&�(�
�3א��&����O!د����Vא�EوאH د�א��
�و�� ����������.....��6زאמ�����O�&ن����..�א��B�I 6�.....د�� #


���  د����  ?���!  ?�،�وذ�  %��  �  �D&  �د���

��א��
9  ل�وא�  ذ'��  �H�  &Iط��  ق�אط�  ن����  ?�

�
�)I�
:�
�
��א����&و��������&Y�.�

  الوقائع
ـبــــأن المســـــتأنف ضـــــده األول ـكــــان أـحــــد أعضـــــاء مجـلــــس .. تـجــــدر اإلشـــــارة ـبــــداءة  

فـي (بوصفه كان ممـثال للشـريك الليبـي .. ، وعضوه المنتدب ) المستأنف حاليا.......... (إدارة 

مـن ) تعسـفيا وبالمخالفـة للقـانون(وذلك حتى تاريخ إنهاء خدمته واسـتبعاده .....) مجلس إدارة 

 .مجلس اإلدارة
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 ك بقرار صادر من غري ذي اختصاص وذل

 ��+���Mא����Uو)�.....���������V�*����8א��T���f�4�tא������..�(����_���$�T$א ����$���Q(�c"א����....
��®�$�����1��������7א�א���n)و�א�����ن�����.....�(�(��������&��������Mد�א�����T��f�4�tא�ول����1

ن�א�
����	��א�و��������)�..א���������V�4�t������(א�����"!$�.....�Gدא$����������

���وא���ط����U�$א�א�� א"Uذ���.....�Á�&א��*Z$�:א)�L�Á�&وذ��+��.....)�א�, �+�א�

�א�|�����a&*�)ن�..����1א����م�א����*��&�? ٢٥�iو�����&��د��

مجـلــس إدارة مـكــون ـمــن تســـعة أعضـــاء عـلــي ..... ـيــدير  

األـقــل ، ويـشــترط ـفــي العضـــو إال يـقــل ـمــا يملـكــه أو يمثـلــه ـعــن 
ــيمـــائتي ســـهم ،  ــار كـــل طـــرف ـف ــه ويخـت ــة ممثلـي  هـــذه االتفاقـي

 الخ...  ، بمجلس اإلدارة بما يتناسب مع نصيبه في رأس المال

 ..... ومن خالل هذا النص يتضح ظاهرا أن كل شريك يف 

������9   ?��   �����   س�6دא��   ?�،�و����   �:מ�و�   ز�:מ����    ���
�   و�א���   وط�א<و(   د�


د�מ�Bو�א&  �دא�:מ��
�..�وא&  �א��  ��د��  �3..���و�:  ذא�א�&  ��و\�  ���א��د�  د��  ن�א<&  

���������������V ����� و�
א��&����O!د��א<ول�د��
��(و�א�ط�ن�����ذ�%�א���א��א����دמ�وא������� ���(


��وא���&���ن��E&?���א��ذ�%�א���א��א����دמ�وא������)�Jא.�

 املستأنف حاليا قد اعترب هذا القرار نهائيا ..... وحيث أن جملس إدارة 

ورغم ذلك لـم تسـعي .. المذكور ..... ه األول بوأنه يتضمن إنهاء لخدمة المستأنف ضد 

نـحـو إعـطـاء ـكـل ذي ـحـق حـقـه ، ذـلـك أن للمســتأنف ضــده األول مســتحقات مالـيـة مودـعـه ـلـدي 

 وهي كالتالي ..... .. صندوق العاملين ب

− ��M��١١,٥�٪�^�R�����/�?D�dو�c /,א��%a�1א� א��_?D. 

− ��M��٣٧,٥��٪�1����U����.....E��&���&�)�.....�1�%אaא ��(�^�R�����/����Vא�dو.�
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يتضـح أنـه .. وباحتساب ما هـو مسـتحق للمسـتأنف ضـده األول بالنسـب أنفـة الـذكر .. هذا 

حتــى ) مليــونين وســتمائة وعشــرة ألــف دوالر أمريكــي( دوالر ٢,٦١٠,٠٠٠يســتحق مبلــغ قــدره 

  .-/-/-في ) معدوم السند أنف الذكر(تاريخ إنهاء الخدمة بالقرار 

  أن هذه األموال مودعة لدي الصندوق املذكوروحيث.. هذا 

 كأمانة مستحقة للمستأنف ضده األول  

�������*�&��%Zא��^��U"א�א��E���V�*��G�]�&Mא����t���������������4.....�و!�ن���1א�q�$א��"!
���Eא�ول�א:�ص��T�f�.....���������E�^א�?���وق�و����م�א�������S�7�����وא����ل�������F..........�و

��^�R����..�����������V�_������+ن�ذ��(�PG�����������������4�tم�א��������W��V�،���(���Mא��.���nא����$�®�$��a�
F&�q�d����]&Mא�א�"U��p�_&��E��V�i�.�T�fא�ول�����@ אج�!,

 وهو األمر الذي حدا باملستأنف ضده األول 

-باإلنـذار رقـم المـؤرخ ) المسـتأنف حاليـا..... (نحو إنذار 

ليه  منبها ع-/-/- فضال عن اإلنذار رقم  المعلن بتاريخ -/-/
ٕبضرورة وسرعة تحويل وايداع المبلغ المستحق للمسـتأنف ضـده 

ـدي ) المــار ذكــره(األول  المــذكور إال ..... فــي حســابه الجــاري ـل
 .أنه لم يحرك ساكنا دون إبداء أسباب 

 ملحوظة ����

��א��
9ل�(� ��8 د�����������H�&Iد�א�&��
.....�و��ل��ذא���fد�א�:�

  Oن�א��&  ����O!  د��א�  מ��و�  ?���6���O�  &�6  ذא��؟؟�9  מ��א���?  ��

O- ل�א�( ق����������� �
��ود���ز�מ�Oن�א�Jذא��ن�����Dن��� ��א��ط
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ق�א�EوאH د�� و����������������Bن���?����������
�

�!.א��
�ون�ودون��6ذא��؟

 

 



 271 

 ار ذكرهما ساكنا إزاء اإلنذارين امل..... وحيث مل حيرك 

 فهو األمر الذي حدا باملستأنف ضده األول 

 ���(����Mא��.��������Gא��������)�̂ �,�������D�L/����אe`��_��)�±��^�א�i�������Pא����6
����z(אم��)�.....��������V�4�tא������(������T$و�����]��&M��F����cن�����دt���٢,٦١٠,٠٠٠�*���`� �(�$Pدو�

)�����*`� �(�P)��4دو��و�������و�, ������������N��Sא�������)��&��!�*�Uא�ول�����و�T��f�4�t���
������c������:א�ª a��t��`���Q�:א�.....����������®�$��a����V�F�����a�®�$�a�"�����$��8��Pא��Uو����

����L�^א����C�/��א−/−/−�������nא�������−����a�1$�®�א��S���Pق���������L٪��٥و!"�+�א����R��א����
 .�و�a���Vم�א���אد�−/−/

 وتداولت الدعوى املبتدأة باجللسات
���&������ ��א����(����Bول�د�� ��(�� 
���:� د�
�و# ل�א�E- ل�������������B-د���3د���−/−/−و

  �ص�א��  
د����

9�3ن�#  
�ون�א�J  )�١٣٥(א��و!  وع���6  
���I(  ق�lא���  ول��:    �..�  �
)c�وذ�  %�

�
�.�.א<و�אق����������6�א��وزא���א��دل�����Eذ�א���Oو����א�وא�د��:ذא�א��!

 ة مؤداهاهيا يف تقريره إيل نتيجتمن متههوحيث باشر السيد اخلبري م

�������Sق���)�א������V�4�t������..........�(و��z א$�و!�^�����Vא �Qא�ول�������T��f�4�tא����
����T$و���]&M������V٢,٦١٠,٠٠٠��*`� �(�$Pدو)�̈ ���ن�و��������و�,� �)���4دو��6�����Pא���&����

*��`� �(�(��F��Ma$�1א����n'א������������وق�א������&�����������?������&Dא��א����S�7������MI�c /��,א�
��c���.....��$���;(م�وא������)ن�א����.�����������������وא�\]א�"!���!���c"א��� �א���Uو��/������زع�

�������(��Mא���Nن�وא�����א�.�&*�����SQ�¦���1א�א��nوא����

 -/-/-وجبلسة .. وبالبناء على ذلك 


�א�& 
������������د���� :��)�& �:ل�� ذ��������#!��3دא����(����Bول�د�� ��א�� و#�������ذ� �

���  د��  ���

(א��  ذ����وא�  ذ'��    ��
9�(�)  -��
  ��א��  
�ون�وא�9
  3,�א�وא#  �Vو-  ��,�وא�


��&��دא3.�

 ف هذا احلكم فيما قضي به نفلم يرتضي املستأ.. ورغم ذلك 

 من تاريخ الدعوى وحىت متام السداد %٤ عائدة قانونية بواق فمن

t�������T�f�4�א�� �א�"�V�cא�������G�*�G�Fא�i�����Pא��6^��&`���وאfg א$�
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��C��Gن����������������א�ول�و��� Vو�����א�����ل��YVא����f*�و�����IG)����א�����f*�وא�&��د��Lא:?�
��....������.....�א����T�f�4�tא�ول��R�a�1��"�אe`�_�א�?��د$��Lא����.�א����Mא��$��_�������������������

�א��� ��������������Uو�F����_`V�$�?����V�^6א���i�����Pא�^±�� Uא����E�Z�*&!ل�������c"א��
�M����Fو�L�FV���Gد������א����*��i ,����̂ �Pوא����F�Zא�و����א������������وذ�+��7D�1ل�

��������������1���¦�S�Q�����[v�*&��_����^6א���i�����P)ن�א����(م�وא�;����!�aو����وא����(�nא��א�
�F��$�YXو�%Z�.א����ن�������

 الدفاع
 فـــإن دفاعنـــا التـــالي ســـوف ينقســـم إلـــي محـــورين رئيســـيين ينبثـــق عنهمـــا العديـــد مـــن الـــدالئل

قـد  ية والتي تؤكد بالجزم واليقـين أن حكـم محكمـة أول درجـة محـل االسـتئناف الماثـلوالحقائق القانون
وكيــد  ض افتــراءحــأصــاب صــحيح الواقــع والقــانون والمســتندات وأن االســتئناف الماثــل مــا هــو إال م

ٕواساءة استعمال حق التقاضي وهو األمر الذي نتشرف ببيانهم وايضاحهم علي الن  التالي وحٕ

���ن�א�و�FZوא���P^�א��������א�|��a!���)ن�L����������_�`V: احملور األول �������Z$ول�د(����`±
�.א��nوא����ن�SQ�¦�א��±^�א�i�����Pא���E�Q(����^6ووא!%

̂���������� : احملور الثاني ���א�i������Pא���6$��������!�a�|א��E�Mن�א������Lو��F��(�����*�&��_�����
�.SQ�����[v�¦���1א�א��nوא����ن�
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�
�
�
�
�
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  األول راحملو 

 أن حكـمباجلزم واليقني يف بيان األوجه والدالئل القانونية التي تؤكد 

صـحيح  حمكمة أول درجة حمـل االسـتئناف املاثـل قـد أصـاب وواكـب

 .اقع والقانون وال

تعتـرب ) املسـتأنف حاليـا..... ..... (الثابت بـاألوراق أن الالئحـة الداخليـة : الوجه أول 

يذيني يف حكم العاملني يف شأن تطبيق الالئحـة ، ثـم أعضاء جملس اإلدارة التنف

وهـو مـا مت " حساب مكافأة ترك اخلدمة"تضمنت بيان حلساب النظام املسمي 

تطبيقه بالفعل  علي املستأنف ضده األول واعتكز عليه حكم حمكمة أول درجـة 

فيما انتهي إليه من حكم أصاب صحيح الواقع والقانون ومبا يستوجب القضـاء 

 .ده  بتأيي

  من الالئحة الداخلية علي أن١٤فقد نصت املادة .. بداية 

يـكـون أعضــاء مجـلـس اإلدارة التنفـيـذيين ـفـي حـكـم الـعـاملين �
 .في شأن ما يقرره هذا النظام من مزايا ومكافآت 

 وكانت املادة األويل قد نصت علي أن 
 في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد  

  .......... ...... :ب - أ

جميع موظفي ومستخدميه وعماله من كافة الشرائح والـدرجات الوظيفيـة ، فيمـا :  بالعامل -  ب

 .عدا المعينون بعقود محددة المدة 

  ................. -ج 

 كما نصت املادة الرابعة علي أن 

 ����������������*�����u�qא�א�����م�"�U��$دאg�E���V���א�����دא$gא�c���t,��"�����t���`��E���V
�وG�_��aدא$G�^�M��1���F�aدא$��א��א$د�������ª a""End of Service Compenstionא:����

����������������E��&`�^����1א����������א�����]���M������ /�h�E��eא�א"U�c"\و���� ,Mא�������1.....�א�$��Mא��
 .�a$�®�א������
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 .من األجر الشهري للعامل % ٣٧,٥بواقع ..... مساهمة  −��)

E�−  من أجرة الشهري % ١١,٥مساهمة العامل بواقع. 

 امسة علي أن كما نصت املادة اخل
����������
�
س�א<و�� �����.....��(�&���ن��B-د���ذא�א�(&
���وאHد��:����دא����H(دد&B����


� ��� ل�� :��� ن�� 
���eא��� 
د�� ذ����������������������٣אJد�
������د����:��V ���
�&�وא����������3א�(&

�.א�HD(���ن����س�אJدא���

  من القانون املدني علي أن ٢٢٦كذلك أيضا فقد نصت املادة 

א���P(אم��M&\������1א����د�و!��ن���&�م�א����א$�و���uא�'&�%�وG�������������� Dt�aذא�!�ن�±�^������
א�������������������������� Dt�1א����������F!�ن��&(����tن������n&�א�M���*�&��1�^�א�����C��א����L�1א�
����������$�xא������^�א���L�Fא������L�����oو�����א������^�א����L�Fא������L������$(��U$����

א�����������a�1$�®�א�'������Mא���������Rא��T"��U�c ���aو���i ق�)و�א�������RaPن���»���د�אG����/������
�T[v�*&ن���.א��D(��¸$�a�c$�x ��� ���/��وU"א�!&����������Fא����

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

����1א�����ن�א����*��������٢٢٦א�uI�hא��د�����–��T"U�C����Lאy`��������–��1א�� $����
א�����a�1$�®�א�'����Mא��������Rم������ ��ن�א�����)ن��`ن�±^�א��P(אم��M&\�����1א����د���&�

�������qن�ن�±��^�א����P(אم���&��م�א�����א$�)ن��`����`�א�����א$��و����uא�'&��%�وא��?��د�
ن���/���&�����C&'��א����� �`��P�����6���(�*&��������T$א���.�

�)�٥/٢/١٩٧٤ق�Z&���٢٠١������٣٨א�'��$�1_�(

 وكان الثابت بتقرير اخلربة املودع 

��������������V�4�t^�א������א$�و! �z��&���Gدא$�������(و�����$�..........�F�R�?��(���N��Sن�����(
�−/−/−و7�D�.....������Vل�א���R��������1م���������.....א���������������c(.....)�א����T��f�4�tא�ول�����

������^M��1���/�&زع�������[\وא��.....���T$و����]�&M��nא��٢٦١٠٠٠٠��*�`� �(�$Pدو�)א������6�¨���
ن�و���������و�,�� ����&�*��`� �(�$Pא�)ن���)��)����4دو U��������&x���c"�4א���"! �א���� �א��������

א���.�א���M)��±�^�א�i������Pא��S�Q������*�&���������^�6�¦����1א�א���nوא�����ن����������������������
�א�"!$�Q א��V.....�و������L��Uذ�+����)��/*��G��a�F � �א:9��א�دع�و��z א$�و!�^�
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�.د���?S���Rא���.�א���Mא����Vt���א����T�f�4�tא�ول��Fa�M&I�Lא�א$

 ومما سبق 

����������������������א� ��h وط�א�����Sق�א�����R��א����a�+,&��P�����¦�و¬�a�C7م�و������Pع�
��nא��٥�٪�����Lق���S��Pא�®�$�a�1�−/−/−�����������م�وא�);���uM6�W�V�¹م�א���אد����Vو�

��F���&��*^�א��������א$�و! ���G�1א��(..........)�و����T���f�4�tق�א�������S�������1����]��&Mول���
�����T$م�א���א$�و��א�����6&��ن�و��������و�,� �T)���������4(�دوP$�)� �`*����٢٦١٠٠٠٠א���د���&

�*`� �(�Pدو�(����S�7����MI�.....ن�������(�PG��R&���/��G�$�,وא����&Dא��א)�.....�����V�4�tא����(��
��������®�$��a�"�����/��C���������1���7א����hل�א�'&�N��Mא��א$د���?�S���Rא����������������−/−/−��_���.��

����� �א�������������!���c"א�� �א��Uو����א���א����Rא��+&��א���M)��±^�א�i�����Pא��6^�
א�������א�����א����������و�����6�1_����zن�א������Sق�א������T���f�4�tא�ول�Rق�א���Sوط�א���� ��h

��������������������������V�4�tא�����F��� ��(�c"وא���F������L�F���YSא�����]&Mא��*&�����و��(..........�)����
ن����_��&*������S�Q�¦����1א�א���nوא�����ن�و�a �� �א:�9��א��دع�)���م��������������������������زع`��F���

��Z$ول�د(���`±.�

حيث ثبت باجلزم واليقني أن أحقية املستأنف ضده األول  يف املبـالغ : الوجه الثاني 

التي يطالب بها واحملكـوم بهـا حمـل االسـتئناف املاثـل مقـرره وفـق صـحيح 

، فـإن عـدم حتويلهـا إيل ) املستأنف حاليـا..... ..... (ة القانون والالئحة الداخلي

اإلثـراء بـال سـبب .....  حيقق حيال -/-/-حسابه حىت اآلن رغم إنهاء عمله منذ 

علي حساب املستأنف ضـده األول  ممـا حيـق لـه إقامـة دعـواه املبتـداة حمـل 

 االستئناف الراهن

  من القانون املدني علي أن ١٧٩حيث نصت املادة 

h@��و��v]���(���c 8دون��M%��,� وع��&�*��h�E���V@��)�D ��&��(م�������������������!^�� 
���U"א�א�,@��������D�1��F�e$��و�U�*�M"א�א��P(אم��������������������������F��c 6(ود�����V�L

����������C6 אgزאل�א��.و�
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  من ذات القانون علي أن ٢٠٣/١كما نصت املادة 

 علـي ٢٢٠ ، ٢١٩يجبر المدين بعد إعـذاره طبقـا للمـادتين 

 .تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متي كان ممكنا
  علي أن ٢٢٠وحيث نصت املادة 

 :ال ضرورة إلعذار المدين في الحاالت اآلتية 

 .إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين  - أ

 . إذا كان محل االلتزام تعويضا ترتب علي عمل غير مشروع  -  ب

د شــيء يعلــم المــدين أنــه مســروق أو شــيء  إذا كــان محــل االلتــزام ر-ج

 .تسلمه دون حق وهو عالم بذلك 

 . إذا صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه -د

 وقضت حمكمة النقض يف هذا الشأن بأن 

��������aא���د�����c��١٧٩���،�٣٢٤���������������7د�����@�h�*��aذא�G�F��(�*��1א�������א������
������$G�_v$���������� ?a�Fم�� �אد�F�a)د�U�c"א�א��?� �i)و�ذ��+�א����^���G*�א�����$�D����������������L �و)

��zن�����������������*�����%M��7��C6 אgא�א"Uو!�ن�� Dא��*�G��M������C6 אG�*�Gذ�+�א�,@��و�%��Z
�$����Pو�א(�C6 אgא�����א���^�t�� ��Rא��������.א���c 8&�(م�

 )٩١٩ ص ١٣ ق س ٣٧ لسنة ٣٢١ الطعن ١٦/٥/١٩٧٢جلسة (
 وكذلك قضي بأن  

 من القانون المدني أنـه إذا تـولي شـخص عمـال ألخـر ١٧٩ؤدي نص المادة م

ٕوأدي هـذا العمـل إلـي افتـقـار فـي جانـب ذلـك الـشـخص والـي إثـراء بالنسـبة إـلـي 
األخر وكان هـذا اإلثـراء بـال سـبب قـانوني فـإن المثـري يلتـزم بتعـويض المفتقـر 

االفتـقـار ـمـن الوـقـائع بأـقـل القيمـتـين ، اإلـثـراء أو االفتـقـار ، ولـمـا ـكـان اإلـثـراء و

 .المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل اإلثبات ومنها البينة والقرائن 

 )١٦/٤/١٩٧٦ جلسة ق٤١لسنة  ٢٩طعن ال(
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 وكان الثابت بتقرير اخلربة املودع 

����������V�4�t^�א����א$�و! �z��&��Gدא$�����(و����$�..........�F�R�?��(
7�Dل�א���R�����.....א�������������c(.....)�)ن�����N��Sא����T�f�4�tא�ول������

א��M��n&�[���.....��وא�\]������زع��&�/������M��1^���������−/−/−و����V....�����1م����
��T$٢٦١٠٠٠٠و�������*�`� �(�$Pدو�)ن�و��������و�,� �)��������������4���¨�א�����6&��

�*`� �(�$Pدو�(���������*&���������(��Mא��.א�� �א�"U����&x���c א�)ن�א���
ن�و�������L��Uذ��+�����)��/�*��G��SQ������������������ �� �a�F�¦���1א�א��nوא��������

��Vt������)�א�������V�4�t�����.....�(א:��9��א���دع�و����z א$�و!���^������Vא ��Q
���(��Mא��. .א����T�f�4�tא�ول��Fa�M&I�Lא�א$د���?S���Rא���

  ذلك كان ملا 

و�����א��/��*��G����a�F ��� �א:��9�����..�و��'M���b�Y&����א�U���R�_�א����������)�����Rא�M����ن����� 
�&*�وא����Nو)و$אق�א���.�א����M)��±�^�א�i������Pא���6^�����¦�و¬�����������������C7..�א�دع��

��������������/���a�..����$ ����YVم�)ن�)�V���א����T�f�4�tא�ول��Lא���M[�א��$�ذ! ��Uوא�'��%�U
�Z%�א������ن����..�E��&وق�א����������Q�1ذ���������������&aج� ����*��/�،������_�.....�و�����6�1_�

�&/���E��V�*�Gא����qא�ول�����T�f�4�t��)����j�YSن���)�..�א���(�PG�.....������_א�ن����������V
�"�+�$�F�(�_vوא&��%Z������D�C��/�G�"����Fא�����T��f�4�tא�ول���������������)����$��Mא���®�$��a�1و���(

�®�$�a�"���$א$�א����م�)��4א�"! �א�?�د �����−/−/−א����T�f�4�tא�ول��D$ج�א:����

 لي حساب املدعي قد اثري ع..... فهو األمر اجلازم بأن 

 ويف املقابل قد افتقر األخري نتيجة حرمانه من حقوقه 
Oن��fد'��6 ��א��& ����O! د��א <ول����������������� �
��
)���O�&و�א<���א�ذ'��&�و����6زאמ�א���و

������
:���

��Mא��&�(����?�وא��ط
��א��
9ل���������..�א���H�&Iل�א)���Bد�و�و��
����ل�א�د�و$�א��

�.�Vوא��
�ون�وא��&��دא#��3
�������H&�د�-(�,��ن�א�وא#

�

�

�
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) املسـتأنف حاليـا(حيث انه وفقا للقانون والالئحة الداخليـة للمصـرف : الوجه الثالث 

هو من أخل بالتزاماته ، وهو األمر الذي يوجـب إجبـاره عليـه ، ..... يتضح أن 

وهـو مـا جيـزم يقيـنـا بـأن حكـم حمكمـة أول درـجـة قـد أصـاب صـحيح الواـقـع 

 .والقانون 

  من القانون املدني علي أن ٢٠٣ املادة فقد نصت

١− ������������aد���&�����MI�T$א"��G�������&�*�R�a��"�א��(א��R�a�F��"א������9p٢١٩���،�٢٢٠א����1
�............�������،��|�!�ن��`���

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
 مـن القـانون المـدني ٢٠٣المقرر في قضاء محكمة النقض إنـه عمـال بالمـادة 

 المدين يجبر علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، إال إذا كان ذلـك غيـر ممكـن فإن

أو فيه إرهاق له ، ويقصد باإلرهاق وعلي ما ورد بمحضر األعمـال التحضـيرية 

للتقنين المدني العنت الشديد ، فال يكفي في ذلك مجرد العسر وارتفاع الكلفة ، 

يـة لعرقلـة التنفيـذ العينـي ، خاصة إذا ما كان ناشـئا عـن سـعي المـدين بسـوء ن

وتقدير ذلك كله يدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع ، مادامـت أقامـت قضـاءها 

 .علي أسباب سائغة تكفي لحمله 

 )٢٣/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٧٦٣٧الطعن رقم (
 ملا كان ذلك

����������������D$א�1�$א���"��gא��D7ل�)و$אق�א���א�*�،�و�&*�א�D�1��u�−/−و!�ن�א��8
/−���،�−/−/−����������*��Gא�ول��T��f�4�t�1א������/Zא������V�4�t����وذ��+������F�8e.....�א�

�F��aא��(א���Cدא(�*��&��..��Fوא��������FR&��Qو�Tא$�����1^��&��*������د"���g�1א�"��U�_��v$�F���(�PG–�
ذאR�a�1�����.....�F��a���"�א��(א����Fא���� $����Z%�א�����S�7א:�������E����Q–א�@������4&�����ن��
�.و�Z%�א����ن�

 املستأنف حاليا ..... جب إجبار وهو األمر الذي يستو
و�  و��  
��&  �:د�?�א��&  ����O!  د��א  <ول��  ن�#6
�  ��د�  وא���..���  �����E  ذ�א��زא�  ?�


��א��
9ل��H�&Iل�א)���Bد�
�وBن�א��
د��א��
�&���ن�#
�ون�א���ل��#מ�..�א����&I١٢��
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��#د��-B�����3ن��٢٠٠٣&��

ـو كــان يخــالف هــذا القــ) أو تصــرف(يقــع بــاطال كــل شــرط أو اتفــاق  انون ، وـل

ســابقا عـلـي العـمـل ـبـه ، إذا ـكـان يتضــمن انتقاصــا ـمـن حـقـوق العامـلـة المـقـررة 

 ................... فيه 

 ولكل ما تقدم 
��א�طDن��دמ�א��زאמ��������
���E ذ�א��زא� ?��� 
��������.....�و��
���دמ��!(��)�
��
)���O�&א��


��& �و���� د��������� �
�������ذ�%��ن��&
س�(� وق�א��& ����O! د��א <ول��،� �J��
.....��ل�א��! 


מ�א� د�و$�א��� د����B( ل�������������..�א��ذ�و���������Eذ�א��زא�?����� ���
و�و�א<���א�ذ'���fد����� 


��א��
9ل�����&�د�-(�,��ن�א�وא#�Vوא��
�ون��H�&Iא.�

مـربر  دون مثـة) ف حاليـاأناملست..... (حيث ثبت باجلزم واليقني تأخر : الوجه الرابع 

 نوـنـاقا مـسـتحقات املـسـتأنف ـضـده األول واملـقـررة  ـصـرف يفيأو مـسـوغ ـقـانون

بـاألوراق ومـن تقريـره ودع وبإقرار األول صراحة أمام السيد اخلبري املنتدب وامل

قد م أول درجة كرت شروط استحقاق الفوائد التأخريية مما يضحى أن حفتوا مث

 .أصاب صحيح الواقع والقانون 

 دنى على أن من القانون امل٧٧١فقد نصت املادة .. بداية 

��������������������� Dt�aא�'&�%�و�uא����א$�و�������Gذא�!�ن�±^�א���P(אم��M&\������1א����د�و!��ن���&
א������������������������� Dt�1א����������F!�ن��&(����tن�������n&��א�M���*���1�^�א�����C����א����L�1א�

���������$�xא������^�א���L�Fא������L�����oو�����א������^�א����Lא��������L������$(��U$�����
א�����Rא��T"��U�c ���aو������i ق�وא�������RaPذא���»���د�אG����/����������a�1$�®�א�'������Mא����������

�T[v�*&ن���.وא��D(��¸$�a�c$�x ��� ���/��وU"א�!&����������Fא����

  املوقرة بأنلنقضوهذا عني ما قررته حمكمة ا
القـانون   مـن٢٢٦ فـي المـادة - إذ اشـترط المشـرع - في قضـاء هـذه المحكمـة -من المقرر 

دـيــن وأن  لحكـــم بالفاـئــدة التأخيرـيــة أن يثـبــت ـتــأخر المـــدين ـفــي الوـفــاء بمـــا ـفــي ذمـتــه مـــن ل-الـمــدني 
القـانون علـي ص يطالب بها الدائن قضـائيا ونـص علـي أن تسـري مـن تـاريخ هـذه المطالبـة مـا لـم يـن

القضــاء بهــذه  ٕغـيـر ذـلـك أو يحــدد االتـفـاق أو العــرف التجــاري تاريخــا أمــر لســريانها واذ رـفـض الحكــم
 مشوبا بالقصور الذي  متذرعا بعدم توافر شرائطها القانونية دون بيان لهذه الشرائط فإنه يكونالفوائد 
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 .أدي إلي مخالفة القانون 
  )٢٥/٣/٢٠٠١ق جلسة  ٦٨لسنة  ٨٢٩الطعن رقم (

  بأنهيضقكما 
�א��  ����Oدوא  H��Bن�א&  �(�
ق�−��  ��#!  
���(��  ��א�  ��ض�א��  و#�������−�  ن�א���  ����


�و���#������#
Eو�א�Bن�����د�B9מ�א���אط����������O ن�!��א��(� ?�� ن�א��H�3א�دא� Eאض��� ��א��
د


�وع�א�و#و����Oد�א��������!��?��

�و�
�د�ن�وא��زאמ�א��د�ن���
.�

 )٢٩/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٤٤الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

 زاع الماثــلوبتطبيــق جملــة الثوابــت والمفــاهيم والقواعــد القانونيــة أنفــة البيــان علــي واقعــات النــ
 مــا ال يــدع مجــاال للشــك ـتـوافر جمـيـع شــروط اســتحقاق فواـئـد الـتـأخير القانونيــةبيتضــح وبجــالء ـتـام و

 بالطلـبـات اـلـواردة بصــحيفة اـلـدعوى المبـتـداة محــل االســتئناف الماـثـل ومــن ـثـم ـفـإن حكــم محكمــة أول
  القانونيــةدرجــة قــد أصــابت صــحيح الواقــع والقــانون وذلــك كلــه مــن خــالل بعــض الــدالئل والحقــائق

 :ٕوالذي نتشرف ببيانها وايضاحها علي النحو التالي 

 األويل حلقيقةا 

א����t���4..........���1א����S�7א��אD&�������٤��،�٥��،١٤و!�ن�א��8��uو��������א��د�������
����V�(ن����������`���*����������t����4א��������1.....��وא�,�$��G��T"U�^/����L��R&��_/א�"! ��و

ن�و��������و�,� ��)�����������4א����6(�)� �`�*����$دو��٢,٦١٠,٠٠٠�P$�T�f��Tא�ول��M&[�و��������&�
�*`� �(�$Pدو�(������%a$�1א���� /h�n'א���������) Z((���������c"وא��������Vא�ول��T��f�4�tא���

����1���� /h�T�f�����.....م���������F�����a�"���+وذ�����������Lא� �/��F����D�C��/�G�®�$��a����Vو−/−/−�
�*����^�)ن�..����%���������U"א���Sدون�¯�������9$�)و�����غ�������.....��T"��/���Vא ��Q� ���(�����

���[M:א���م�א����(����א������L�Eא����.�א����M)��±�^�א�i������Pא���6^�و����������������א���
�א��� �א��"U������&x���c א������.....�א������Sوא���Q���Lذ���������زع��T"U�Lא���������Uو

��`±�_`Vن��)ن��.)ول�د$SQ�E�Q(�����Z�¦�א�א��nوא����

 الثانية حلقيقةا 
�#���9
מ�א��&������

<و�אق�א���3
��!د��א<ول�;�ذא%��و��?��6ذא�������������Oو�
ن�א�9

������e��
�
��Mא��
�� ���.....�������6−/−/−د��(!���&��� �(و�ل�א���?����?א��& ��ط��������
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�:����������?������e��

מ��.....�
��ن��א�?���ذ����....�����C�)و�
���
 :�6�eא�������د���� -#�? ��� ����−


��א��& ��������,
���وא��H��و��−/−/&)���6�
:B�I 6ن��.....��א <ول�� د'����! د�����Oوא��وא��ن�א����ول�


��&������א<�����מ���
�و�و�א<���א�ذ'�(دא���
&�%�)��O�א<ول�����6و��?��6ذא���B ���� ������!د

�����
�
��Mא��& �(�������.....��وذ�%���� ?��� ������−/−/−���eد��(!���&��� ! �و����(و� ل�א�����

O�&א <ول���������B�I 6ن�א<�� ��� מ�������.....�..�א�� :�'��(& 
?�� د'���������א��& ��ط���� ن��א� ?��������!د

�B�
��
&�%�)!�
.�

 ةلثالثا حلقيقةا 

�������א��/��*��G����a�F ��� �א�������������������u����א:��M]�א�������L�Eא�����.�/�و!���ن�א��8
��������UدאÆ������x����*���G�*��/��א�W���Vو$אق��������א�����M)��)����م�V`�����)ول�د$����Zوא���دع�

������Sق�א����T�f�4�tא�ول���V��������Q�.. א���V..�...�و��z א$)�������M&�[�و���$��T)�א���*����
٢٦١٠٠٠٠����*`� �(�$Pدو)�����������*�`� �(�$Pن�و��������و�,� �)���4دو�و)ن��U"א��)���¨�א����6&�

�?� א���و������F����D�C��/�G�®�$��a���V....�א��d�]&Mא���'��$�1��Fא�FMaא�,/ �a�"���c������Fم����������
��L−/−/−دون�¯���9$�)و������������������_�`Vن�(����������!���c"א��� �א���Uو�*�غ�������������`±

�)ول�د$S��Q�E���Q(���������Z�¦�א�א����nوא������ن������1����7ذ���+����������¹+�א�����*��������
)�������Vא�ول��T�f�4�tא����(������������c�������א����Fa��S�������M��'������Z$م�±`����)ول�د���(�

E��&وق�א����������Q)�..........������V�4�tא������(M��*����bz���٢٦١٠٠٠٠&��[�و����$Tوذ���+�
�����������F��&��*אم�א����)�G�n�� !"�4א��(�*`� �(�$Pدو)��������V�4�tא����)�א����R������������٪٥א����

�Lق���S��Pوא��M��'א��®�$�a�1�−/−/−�¹م�א���אد�����Vو.�

 ومما تقدم مجيعه
ة القانونيـ توافر شروط استحقاق فوائد التأخير.. يتضح وبجالء تام وبما ال يدع مجاال للشك 

مبـرر أو مسـوغ  دون ثمـة.....  مـن القـانون المـدني حيـث تـأخر ٢٢٦والمنصوص عليها في المادة 
الالئحــــة الداخلـيـــة  والثابـتـــة بموجـــب) المســــتأنف ضـــده األول حالـيـــا(قـــانوني ـمـــن صـــرف مســــتحقات 

النقـود معلـوم المقـدار طبقـا  وحتى اآلن وكان المبلغ أنـف الـذكر هـو مبلـغ مـن -/-/-للمصرف منذ 
 ...... حة الداخلية لصندوق العاملين بلالئ

 وكان الثابت باجلزم واليقني

��و�����Q�Dא��/*��G��a�F � �א�����א:M]�א�����L�Eא���.�א���M)��وא�دع
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���و$אق�و)�����G א$�����.....���Vא Q�..ن��()���������Vא�ول��T�f�4�tא����(���]�&M��YSم��������&��
����F����٢٦١٠٠٠٠א���א$�و��� �(�$Pدو���`��*)����������iP(�� �,ن�و��������و����¨�א�����6&����$Pدو

��F�����Dو�L�.....C���/�G�®�$���a�����V.....�وא������'$�1����nא�a�"�����F��Ma����������Fم�)�)� �`��*
E�.....�Lא� ��/�−/−/−��..�� Dt��a�1����7�����.....�T"��U�i ��Q�L���1����_v ������N��Sא�����

����������������� ��±�����*�&��*�l$�$א"��G�%�Z��� ���1�� 8!(�+�"��F�M��'����PGودون�¯�����.....�)ن��
Fذ���L���Qא���N��Sא����T"U�i Q���$�*��.دون��M%��, وع������$9�
 وهو األمر الذي يضحي ظاهرا

�F����G�*��/��א��������)ن�V`��_�±`�����)ول�د$S��Q�E���Q(���������Z�¦�א�א����nوא������ن�
��������F�R�?���z(אم�א���*��&���Fא�ول�)��������V�4�tא�����.....�(�����*����&��cن����دt���)��t�4א����

���و��������(دوP$�)� �`��*��M�٢٦١٠٠٠٠&��[�و����$�T���f�(�Tא�ول���&��¨������iP(�� ��,و�
*��`� �(�$Pدو�(�����������������������Fو����Q�:א:������א������/��N��S�����٤٪1������n���$�®�$���a

�.א���.�و�¹���Vم�א���אد�

  الثاني احملور 

ائم ل القـثـيف بيان األسباب الواقعية والقانونية لرفض االستئناف املا

 .ري سند صحيح من الواقع أو القانون أو املستندات غعلي 

  ضـدهأنفات املسـتق فى عدم صرف مسـتحأنفاملست..... ما يتذرع به : السبب األول 

صرف هذه  بعدم..... ها حلسابه من وجود كتاب صادر عن البنك لوياألول أو حت

..... .. تأسـيس  قيـة واتفايالف القانون والنظام األساسهو أمر خي.. املستحقات 

 الدولـة ننيوقـوا واعـدقأو العـاملني بـه ل..... ذلك أن املقـرر بهـا عـدم خضـوع 

يـة .....خيـص األعمـال  إال فيما.....ضع لرقابة البنك كما ال خي)أو غريها(املصرية 

ويكـون .....البنـك  وهذا كله مـؤداه عـدم سـريان أي قـرار يصـدر عـن. والنقد 

 .إلزامه بالفوائد  يستوجب..... من أات خبطالتأخري يف أداء املستحق

 على أن.. ف ناملستأ..... فقد نصت املادة العاشرة من اتفاقية تأسيس .. بداية 

Pא�������"U�*&��c ��.....���������Nא�������)و�ذא�N������&א���א�������א�����n�R)و�� و��Fא��
�/�א���م�و�N�! hא��'�ع�א���م�وא�, !��Nא����L���Uא��ول�א�����Cא�|�^������.....�
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�Fو� ��.و
�n����¸؛���������RaPאد�א�����*�������nم�؛�و���������a�������nض�����$��������Pو�������.....�������� �

+�Mא��.....���+�Mم�א��`V�����و����c���nوא�����א����$�L�cدو����א��� �؛���.....وא;/�ز�.....و
�ªא� !(����و������V`��م�א���א�����������������Mא������ ��. Dא��Cא��ول�א�����L�Fو� �א���������

��/��.�&�?�$�iوא����Pن�א���$���

 ةظلحوم
�ذא�א� �ص����O د�Bن���,و�ن�-����.....�O� &ن��א�����
 ?�������Iوא�� 

����% �
  ��א�#���V !��.....ل�H
��وא���د�  ���  ��
��&  و'��  ��א��& 

IوאHون����������H ن���) �מ��O ��
 �Bط� ������

���ن���א�� ��� ���� �Iو�D

�%�
�:מ�و��
��HD(��א��
���ن�و�&�(�Bو.....�����.....����!!!�.....�

  من ذات االتفاقية على أن١٢ املادة تنص.. و أوضح وعلى حن

 وفروعــــه وتوكيالتــــه وســــجالته ووثائقــــه..... ال يخضــــع 
 ومحفوظاتــــه لقــــوانين وقواعــــد الرقابــــة والتفتــــيش القضــــائي أو

 .اإلداري أو المحاسبي في داخل بلد العضو 
  على أن ٥١ نصت املادة .. وملزيد من اإليضاح 

والقــــرارات  وجميــــع موظفيــــه ؛ القــــوانين..... ال تســــري علــــي رئــــيس وأعضــــاء مجلــــس إدارة 
والمعاشــــات والتأميـنـــات  المنظمـــة لشــــئون العـمـــل الـفـــردي والتوظـيـــف واألجـــور والمرتـبـــات والمكاـفـــآت

ة ؛ والشـركات التابعـة لهـا أو الشـركات المسـاهم االجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة
 .القواعد المنظمة لسفر الموظفين والعمال  وكذلك ال تسري عليهم كافة

اإلجـــــراءات  ؛ وجميـــــع موظفيـــــه بحصـــــانة ضـــــد..... يتمـتــــع رئـــــيس وأعضـــــاء مجلـــــس إدارة 
 .............. الرسمية  القانونية فيما يتعلق باألعمال القانونية التي يقومون بها بصفتهم

 ا كان ذلكمل

�.....�����¦�)ن��..���א�����א����������א�&(�����)�����Rא�M����ن������و���b�1&����א��?��ص�وא��
���Cא�����$�1����&���אgدא$��و)�����U�C"א�א�&�����������������F���..א���t��4؛�وb��nא����&��
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ن��&�א���א�? ���������¸�P��R�����&�/_�Gدא$���)و�������G*�א���$�P������1؛�و������,��Raو�(�������
��+�Mא�.....������c D(���$دאG��/Z�c(و)..�)و�����+�Mא������¨�U�*&�.....����L� ?S�a"א���.....ن�$��

�����������א�ذ���+�����1)�����ل��������7..������وא���������وא����P�������.....א������ل������(��Pو�^D���a
�+�M&ص���?�Dא�.....��/�.�

 فقط لبنود االتفاقية املؤسسة للمصرف..... إذ خيضع العاملني ب

 ١٩٧٤لسنة  ٥٤٧رية رقم صواملعتمدة بقرار رئيس اجلمهورية امل

��HD(��א�دא��������-��������!�Bق��� �:מ�א��وא� د�������..�و��!�ون� ���ط�و� ن�� מ�� ���Dط

�%�
�א�:&Bدא����و�����J�3א
�.....�.وא��وא��ن�א��-����Bو�#�א�א�3א��:

  فناملستأ..... فإن القول بأن .. ومن ثم 

  املستأنف ضده األول قد أوقف مستحقات 

 ف ضده الثانيناملستأ..... لصدور قرار من البنك 

�..؛�و�F����������S�Pא������*�.....�ل�¸�����4א������ن�؛�و���אد�א��Ra��������ta������ ھ66و
S�Pو!����"א�������������&Dא��א�F�..��1������E������!�$و�����?�V�������F�����(�W&����*�א�����R ض�א;������*�

�+���Mא�ول�.....א��T���f�4�tא������N��S������i�����z��..�*��&��Fאم����)���G�7��������!���ن�.....�..�
%Z�����������/S���F����&�����L��$دאgא�����&��1�����F���Zو D�$�������&�������T����f�4�tא�ول�

٢٣/٤/٢٠١٩�����(���������������Fא��)�G�%Z�������FM��Z�L�Y�qن�����zن�א7Dgل��`�^�R����F�(و
���א���א����R����.����N��Sא����T�f�4�tא�ول��

 .....منحة وال عطية من ت السيما وان تلك املستحقات ليس

 ف ضده األولنن رواتب املستأبل هي مبالغ كانت تستقطع م

 .....طوال فرتة عمله ب
���
��
 ل�..���B� :��'� �Bو��V!���I���.....��'B<'�&�ط����د��� ��� ن�# ل�������:..و� ����


��..��−/−/−�! د��א <ول�� ن���� س�א Jدא���� ����������������Oو��� �وج�א��& ������א&�(ق��.....�د�ن������� ��

��6?�����.....��
ن��&�و�����������
:HدאO
?�א���- ��א�� 
Hמ�����((و��: 
��6 ���وً�א�و��� �Bن���وמ� &


��Iزאמ��� ����������.....�..�ذא��3
�و�B?��מ���Eل��cن�D�6���9ل��B����� &و�ض�א�� ���Oא <ول���������! د

�?���..

��א���H�&Iמ�א
�دמ�#��

��ل����9و�و��
���زמ�������.�د����!?�����9&�د�
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 نعـ فـى االمتنـاع و رفع اخلطـأ املتمثـلئف مل يسع حنأاملست..... أن : السبب الثاني 

 فربغم إنـذاره رمسيـا مرتـان.. عن نفسه . أداء مستحقات املستأنف ضده األول 

ـارخي ـه.. بـضـرورة أداء مـسـتحقات املـسـتأنف ـضـده األول  -/-/-،  -ي بـت مل  إال أـن

أن  رك ساكنا ومل يكلف نفسه عناء إعالن عدم ممانعته من أداء املسـتحقات إالحي

مل يفعـل  ..... أمـا وأن )علي فرض صـحة ذلـك(ها فبوق.....ة قرار من البنك مث

 .ميله املسئولية عن ذلك مما يؤكد سوء النية ووجوب حت.. ذلك 

  من التقنني املدنى على أن١٦٤فقد نصت املادة 

 يـكـون الشــخص مســئوال عــن أعماـلـه غـيـر المشــروعة مـتـي

 .صدرت عنه وهو مميز 
 هوفإن اخلطأ كما هو معروف فقها وقضاءا .. ومن ثم 

���������Jذא�א�� ز��/��&�� 
����(����(�אא�I(�א���ن�א�&�و%�א���Oو������ص�א��
د'��6�Vد�א%�

D �6ل� �cزאמ�# 
�و���و� �وج�� ن�������
! �و�و��B)��٦١א��&Hو����א��د����ص�����−א�د�ن�א�د�
-و�$���


��(א�&�و%�א�وא�����&��/B��?�)�٣א��ز��٢٧٢א��طول�ص��−و��ط�

  هذا الشأن قررت حمكمة النقض بأنيفو

  اـلــذي يســتوجب المـســاءلة عــن التـعــويض هــو ذـلــكًالخطــا
 المسلك الـذي يعـد انحرافـا عـن السـلوك المـألوف أو مـا افترضـته

 .القوانين 
 )١٩/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٤٤٣٤الطعن رقم (

 ومن أهم قواعد اإلثبات.. هذا 

 ما نصت عليه املادة األويل من قانون اإلثبات بأنه


����	�א�����د�ن��و�،��������א������زאמ�
����	�א����دא�ن����������

��.����א������
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 قررت حمكمة النقض بأن.. وفى هذا 
 عـلـي "أنـه  المقـرر فـي قضـاء هـذه المحكمـة أن نـص الـمـادة األولـي مـن قـانون اإلثبـات علـي

أنه يكفـي إثبـات نشـأة االلتـزام ؛  يدل علي' ائن إثبات االلتزام ؛ وعلي المدين إثبات التخلص منه دال
 .ِعد ذلك إثبات براءة ذمته منه ب  عليهة المدين به ويكونفيثبت بذلك انشغال ذم
 )٩/٣/٢٠١٩ ق جلسة ٨١ لسنة ١٢٠٣٣الطعن رقم (
 )٢١/٢/٢٠١٩ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٥٧٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�����¦�..�و��'M�b�Y&��א�U�R�_�א��������א���$�ذ! ����U&�*�)و$אق�א���(אع�א���6^�����������
�..����u�M"�א�U&���א�و��*�א������M�&��F���S[�א�'���%��/�����������)ن�א����T�f�4�tא�ول����א�6

����������Pو����'��Pو���S���u�����/�(�4؛�و�tא����i ?�&����&Dא��א��S�7א��%Z�و)�/���� $���
�������1��Cא���� ���a��'&��c��n���.....و(���T[v�..�U�^�*������n'���a�u��!�]��M���1)� �Z(�(
�����E�F&ن�����Gא�ول��T�f�4�t���7و�.....�..�א������j�YS����/���L$�%�و�U*�د��6�1���1_�

����F"�.....�ذ����C���&��%p−/−/−�)�F��Fא�� ������Uو�.....Pو��T$�`�G�n�'���.(�

 .. ضده األول أنفد قام املستقبالتزاماته ف..... إلخالل وإثباتا 

 -/-/- ، - املؤرخني ٢٩٨٠ ، ٢٤٧١بإنذاره مبوجب اإلنذارين رقمي 

  إبراء ذمته والسعي حن..... كان يستوجب علي وهو األمر الذي 

 .ه األولدنف ضأللمسته ن أدائعه ع أو إيضاح سبب يربر امتناغبأداء املبل

 فـإذا كـان هنـاك قـرار مـن.. وال ذاك .. إال أنه لم يفعـل هـذا 

يمنـع الصـرف  )بفرض صحته وصـحة وجـوده أصـال..... (البنك 

إخـطـار األخـيـر .... . فـكـان لزاـمـا عـلـي.. للمســتأنف ضــده األول 

 .الالزمة  بذلك حتى يتسنى له اتخاذ اإلجراءات
 ساكنا وساكتا..... أما وأن يظل 


�(�א�?��ن�א�& �و%�א�� و�מ�א�� �Oو��א��� ون����ط ��������������� ?���O:و�א<���א��
زמ��
��� ����،


���� ل���� ��א���
� ?�� ن�Bدא���& �(�
�3א��& ��������������O(���8מ��&��V( و�6 �א��ذ�� ?�Bو�
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�وBن�א<�����מ���ن����מ�و� ود�# �א��� ن�א�� %�����.�.!د��א<ول����&I.....� #و����?�
�)� &�

)E��
��& �و����(��� ?��� ?�������.....�و�ذא���?���fد��ط 
������Q)�..��ض�و�ود �..�و�& Hو����ذ� %������


�EوאH د�א��
�و�� ����������Oو��ون�#!
��א�(�מ�א��&����
��� د�������� �ن��� و�..���cزא�?� �א�- وא��


��א��
9ل����H�&Iض�א���?.�

الباطـل  أن ما بىن وترتب على.. القاعدة األصولية الىت ال مراء فيها : السبب الثالث 

ضـده األول قـام  فأنعن أداء مستحقات املست..... حيث أن امتناع .. فهو باطل 

 والقـرار األخـري  قات حمست بوقف صرف أي.....علي سند وجود قرار من البنك 

وال العامـة ضـد مـبـة األاني  لـديي سـند وجـود بـالغعل قائم )بفرض وجوده(

ـف.. ف ضــده األول ناملســتأ ـي انـع ـالوة عـل ـةـع ـك  دام والـي ـي .....البـن ..... عـل

ممـا يبطـل سـند قـرار وقـف ) دم صـحتهعـل(فقد تقرر حفظ البالغ .. وموظفيه 

ف نعدم أداء مستحقات املستأ وحيمله املسئولية عن..... الصرف ويبطل امتناع 

 ضده األول فورا

 ت حمكمة النقض علي أن حيث استقر

 .القاعدة في القانون أن ما بني علي الباطل فهو باطل
 )١٣/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٤٦٦٦٠الطعن رقم (

 )٩/٤/١٩٧٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٧٤الطعن رقم (
 ضت كذلك بأنقكما 


מ�א�� 
�ون��� �)Bو�?�Eא�א�3א����ذ�����و���و-(�(��و����Jא���
�����Bن���ون��


�وBن���ن���B������������E &ل�א�&�ط��وو�� د���� ل���

���&�����א&�������و��و����
:�B��


(��� ���،���א�طDن����D �د���������������������� ���� �����

� د��� ���
 ��
<د� ��א����� ����� ?��ط�I و�? �


طل�
طل��:و��.א�

 )١٥/٢/٢٠١٧ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٧٠الطعن رقم (
 ملا كان ذلك

وجــــود  بفــــرض(مســــتأنف ضــــده األول بوقــــف صــــرف مســــتحقات ال..... وكــــان قــــرار البنــــك 
 :قد شابه البطالن المطلق لسببين )  بهداالعتدا
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�V���Q�F�(�..�Wد��RQ�P�1��$و�Pو���Pو�Pא�D?�ص�������������F األول 
�א������t��4وא�������&��������P�F.....�א����G��R&������� ���h*�)ن���
����+�Mא��*�Gن���¸�.....��̂ �.....وא�����ل�����L�PGא����

�¨��������������Pن)�����..�وא���hن�t��,�א������&��)و�א�,���ن��
���Pو������������$�Pص�و��������?�D�7א��������و�����������Pאgدא$����������

�+���M&�.....����/�&��..�7I�����T$ن���� א��`��*���������'��7ن��و
�Y���&'��..�����$����6(�����¯�%���a ��Pو�Cא�وא������م��������Uو...�

��^�Sو���.....�����C�1)دא���Fא��������Ma�4�tא������N��S����
 .א����T�f�4�tא�ول�


��& ��دא�B�������3 ?�و��� الثـاني أما �3 
9���
�Bن�ذ� %�א�� �א�����..�� 


Hמ���  ��&  �د��  ن�א��  ول!)�E  �ض�-  دو����  ن���  �ص؟(  #�

و�  ود�  Dغ��6  ����
  ��א<�  وאل�א��
�  ��א����  
����  د�������

   �#מ�...����   &�...�����   �
��   دמ��   ن�(
��   (-   ���B   وאل��

%��)��!د��א<ول�!د�א��&�O.....��א�

 -/-/- بتاريخ هائيانوحيث أن البالغ املار ذكره قد مت حفظه 

 .النعدام سنده وانعدام صحة ما ورد به وخلوه من أي دليل  
 يضحي قرار وقف صرف املستحقات باطل ومنعدم.. ومن ثم 

�(�  ل�����
  ��

ع��  ����Oא��&  �.....�و  ���Iو�����  ذא�אH  &���



�EوאHد�����)��Oو�و��
�א�� زמ� ?�א�(� מ�א��& ����������(�&�و����6زא�?�


��א���H�  &Iون�א  �����
  ��

9  ل�#  
Hמ���  ��\�  ��&  �د��  ن��و��

�������������� �9

�א <و�אق�א�� :א�وא#�Vوא��
�ون�وא��&��دא�3א����ز� ��3


���د����?���!?����.�

�

�

�
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ف ضده األول مل يوجه إليه إنذار بشـأن ن بأن املستأنفاملستأ..... زعم : السبب الرابع  

مت  ذلك أن الثابت أن مثـة إنـذارين رمسيـني. هو زعم ظاهر البطالن . الفوائد 

  السـيما وأنهـا كما أن الفوائـد ليسـت حباجـة إيل إنـذار . توجيههما للمصرف 

 مقرره مبوجب القانون مباشرة وشرط استحقاقها املطالبـة بهـا ولـيس اإلنـذار

 :ناف املاثل ئوهو األمر الذى يستوجب رفض االست! بها ؟

 من القانون املدني علي أن ٢٢٩دة هى ما جاء باملادة عفالقا.. بداية 
فـي  لتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلـب ؛ وتـأخر المـديناالإذا كان محل 

 المائـة الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن علي سبيل التعـويض عـن التـأخر فوائـد قـدرها أربعـة فـي
 ............ في المسائل المدنية 
  بأن٢٢٨كما نصت املادة 

א����������������!����u)و�א��Ra����)ن���u�M8א���א���P���������$ �f�1,�ط���S���Pق�����[Dtא����
�[Dtא�א��"U�1��F�e�٠��

 تنص علي أن ٢٢٠وأيضا كانت املادة  
�:�I!�و����Jذא��א��د�ن����א�(
�3Iא^����

B�− .....................�

 .6ذא��
ن��(ل�א��Iزאמ���و�!
������������ل�\������وع� −��

��......................��−ج

 ض بأنقرت حمكمة النرفى ذلك قو
تـأخره عـن أداء  بالتزامه من جراء) رب العمل(متى كان الحكم قد انتهي إلي إخالل الطاعن 

ال ضــرورة لإلعــذار بــنص المــادة  مســتحقات العامــل ؛ فــإن إعــذاره ال يكــون واجبــا علــي الــدائن ؛ إذ
ع ومــن ـثـم ال يكــون الحكــم تعــويض عــن عمــل غـيـر مشــرو  مــن الـقـانون المــدني إذا كــان اإلـلـزام ٢٢٠

  ٠ مشويا بالقصور 
 )٢٢/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٦١١الطعن رقم (
 )١/٦/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٢٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 

<و�אق�Bن�א��&��3
��#د�#
מ��و��?��6ذא��ن��&���ن..���!د��א<ول��Oو�
ن�א�9
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����
�
����O6א��&�.....����6−/−/−��،�−�����د��(!���
Oدא����ط��
�?�
�)�&��

 . بذلك .....محتفظا بحقه في التعويض إذا لم يلتزم 
D�
���..�ذ�%���و�و6Eن�א��Iزאמ�����Oد��ن�א��Hون����6وא�
و� �س���..���زאמ��� ��� �ص�א�� 

��
�.���6ذא��Bو��6ذא���6���(

 انباإلضافة إيل أننا أثبت

���tא������N��S������C����א�T���f�4�..��%��Zא�ول��)ن�א�����L�[Dtא���7��DGل���U�
��*������iو����tא��ªא�������������..�א� א�1��iא��&Rق�א���S���P��I �h������$א"�gא�^�p����

�����1א������ن�٢٢٠و�������?�� �¦�א����د��(א���� $��!�����������1ذ���+�א�����^�א�\��]��,�� وع��
�)�.א���*

 ومما تقدم مجيعه
جــاء مخالفــا للواقــع .. ئنافه الماـثـل فــي صــحيفة اســت..... يضــحي ظــاهرا أن جملــة مــا أورده �

 مما يتعين االلتفات عنه والقضاء برفض هذا االستئناف .. والثابت باألوراق .. والقانون 
أن االستئناف املاثل غايته والغرض منـه الكيـد والعنـت واللـدد يف : السبب اخلامس 

لـك اخلصومة وإساءة استعمال حق التقاضي لإلضرار باملستأنف ضـده األول وذ

برفض صرف مستحقاته املالية املقررة قانونا حىت اآلن دون مثة مـربر أو مسـوغ 

 قانوني مما يستوجب رفضه تصويبا وتصحيحا 

 من القانون املدني علي أن ) ٥(فقد نصت املادة .. بداية 

����aאل�א�Vא��Lوع� ,��[v�Yeن�א�����ل�א`�:�
(�− �[\����cאfg א$���F��.Gذא�����?��

E�− ذא��G����������������n������Mא��%�����a�P�W�X����Uא���&�&���/���q�*�G�*� a�s�?א��u��!
��/MM���$ f�1��[\א��%�?�. 

�.�Gذא�!���uא�?��sא�|�� �*��q�*�G��v��/]��, و���–ج�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

�1א�����ن�������ل�����א���د��א:������������������–��T"�U�C�����Lאy`������������–��1א�� $����
��������Pא�������T$��M����$א���±�F&�p�c"א��Yeא�����ل�א�L�4א���*��&*�)ن����ط�א����
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��VG�Y�q.�א�?�$�א��yود���&�*���M�^�א�L�Y�eא���د��א:��������������������������U�Fوع�� ,��[v
�����������������������U(�cو����(�F��e�Fא��������L�Yeא�%V�Q��?ل��V��/&!�$و�a�|א�"! �وא���R���

����s�?א����א�������������)و��, و�"�U�CزאG�F�?D�+&���*�G� ��وذ�+�دون���/���q�*�G�i�/��|א�
�Yeא.�

 )٤/٤/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٣٤٤الطعن رقم (

 ما قضى بأنهك

��������������F��t−��1א�� $����� �������!����uא��د��aن�א� א������������−��C�����L±`����א������א��
�����������Pא������F�V�^������1��F�(�*&����?�����*�وא:�������1א������א�����Pن����,� و����`��

ن�v]��,� وع�G�PGذא�����������`��P�Yeو)ن�א�����ل�א�[\����$ f�1��+�1���ًذ�,�������P����
��������������������e�1א������ل�א����S&�?��^�!�C��R�����PG�Y��«�P�����Uو�[\����cאfg א$���F���?���Y
�������������`�¹�Cא�����Eא�ق�א���V�Mوt���Pل����1&¤�)�eع���1א����)و�`�ن��YVא����f*�وא��

���������������������زودא������YV�1�G�PG�F�R���Fذא��uM6א� א��1��Fא�Yeא���G���M*�א�&��د��Lא:?�
��������������L� �?و����א���F�����zن�אe`�_�א�'��ن��_?:����א�Yeא��\��Cאfg א$�fو�n��uوא����
���������������������*�fא�����Lل��R`א��F��V�1���F�������Mא:'�G�t*�א�'���N��M6g�*�R`��P����*�G�1א� א

ن����1��E�h�����7א��?$����)D'�ً�����������وא����ع��G*�א�`������`�����وא����uوא�&�د��Lא:?
�.M'a�L��Yא����ن�

 )٢٨/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٤٤الطعن قم (
 ملا كان ذلك 

������i�������Pא�Nوא������*��&��������و��'M���b�Y&����א�8א����uوא�U���R�_�وא��א�����א����
�\� ض�وא��?�������Fא�`����وא���������uא���^����¦�و¬�a�C7م�و�������Pع������P&,�+�)ن�א���������

�وא�&�د��Lא:?���א��\��Cאfg א$��������T��f�4�tא�ول�)���hא��� $�وذ��+���7�D�1ل�������������������
��������/���M��i ��,���c"و$אق�א��6&����وא���������u����6�^��Q(����j�|وא���������������א�Y�����eא�����

�א����*Sא���*&���/V���Gو�
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 األويل احلقيقة 

������S�7������MIو��������u���وא���|�������a)א�������V�4�t����.....�.....�(א��אD&�����!��ن�א��8
���F�(�*&��":������E����א�����دא$gא�c�����ً,���.....−א�א�����م����"�U��$دאg�E���V�����*�����u�q�"

�t���ª aא:����`��E��V�
���������������������������������������������������������"END OF DSERVICE VOMPEMSTION�(

��̂ M��1��Fa$دאG�_�aو����א�����]��M������ /h�E��eא�א"U�c"\و���� ,Mא$د�א�`�^���Gدא$��א�
E��&.....���1א�������א����®�$�a�1א��$�Mא��.�

(−����U����.....�nא��٧١١,٥�^���&��c /,א�� Z�1א���.�
E−�nא���.���T Z(�1א�,/ ���U����٧١١,٨�cא����^�

����Q�Dא���د��א:��������/��������و!"�+�)�����������?��uא����S�7א��א&D������i �?�&و�������������
א���h/ ���دא����»��د������������U"��&*�)ن�����E��eא�א"U�T�Q$(�1��%��q�.....�*�&س�������(

�����������������1��� /�h�^�!�����/��n���E���eא�*�&��*�&�a�Nא�����7�6�������$�DدPא���א�و����®�$��a
�1�&��אgدא$�����S�7א��T"U�Tא����د.�

 الثانية احلقيقة 

���v�L�F���(������(�u�����V������a�d�W���א������T���f�4�tא�ول�...ن�����م�و!���ن�א��8
��E��&א������Vt!)�..........�����V�4�tא����(�����F��(�PG��Vא Q�[Dא$�א� �z��−/−/−�و����$�®����و

���������Vא�ول��T�f�4�tد�א�����Mא���d�(��1��.....��1������7�$����F��(�_�v..�א�א��n)و�א�����ن������
�����Fوא��|��3٠�����������aא���د���������*����Fو�������Q�Dو��S�7����MIא��א&D�����i ?�&وא����م�א������

���F�(�*&��"�� ����.....�����C���(����a�1ن���&��Gدא$���`��������P(��&*�א��^�و�,�ط��Lא����
����������i I�^!�$��¸����1|��/_�و��F&8wو�(�F`&w����^�������������&x��F��&8�������RaPא�T"U�L

.....������M)ن�!�^��YM����������L�+� �hو��.....�אgدא$����������%��?��n��c($�L�FMא��ل���������
���F���a$دאG�����&��L�F����&8��$������Dא�F�����א�����ط����U)و����_Uد��Mوא������_jو����(�_/�������aو

��_jא�Mא����..���NאCא���Pوא�NאCد����Pل�����1ذ��+�א�����Pو������/�א�����t��4.....�(א��|������א�
������V�(��+���Mن�א�(א$א�����1 ��`aא$א�و ���.....�)�*�א����8�T���f�4�tא������(������c"א����F��aذא���Uم�
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������������F���`a$Pא�ول��T�f�4�tد�א�����M���������E����א����N��R��@א��.....�����*��G���/���VG�dو
�������+�&a�W�SMאل�א�����������;(م�وא����������������..�א�@���WV�M�����N��Rא���u�M6�c"א��� �א����Uو

�.�����RوRV�d«�א�,`.����م�א$�E�`aא����T�f�4�tא�ول�¯�

 ةثالثال حلقيقةا 

����eא�n��^?ق�������Lא�"! ����و��R�(�Y����..�������u������¦�و¬�a�C7م�ودون�����C)ن�א��8
�����و$אق�א��6&����و�����������Fא������T���f�4�tא�ول������������1א�Nو��h/�دאl$�N�����)����م����
�±`���)ول�د$��Zو!"�+�)��������a�F���a �� �א������א:�M]�א������E)���م�±`����)ول����������

�����T��f�4�tא�ول�و���"��a���������������L�Fوא�دع����و$אق���!����;(م�وא������)ن�א���������Zد$
ن���م����v�.....E�.....������V�����������1−/−/−و���Tد��Mوא����F&�?��®�$��a��.....9$�)و������دون�����¯

���*�غ�������..�������������������F�Ma$�1א�����'�������������]���M��1���F���YS�����U����E���V��א�,�/ ���cو
����E��&وق�א�������Q�c���.....���������������(�¦������U$��8א����א���������fG���������F���YSא��"!$�و

���T$و���]&M�٢٦١٠٠٠٠����*`� �(�$Pدو)��������P)���4دو��و��������و�,� �����&���*�`� �(�(��7���
���nא�����������PG..�א�����م���������a�1$�®�א�'������Mو���a�����V$�®�א�����אد����٪�1���٥א������R��א����

ل������و��� v_���1א�yو�NPא�د�����)�א�����V�4�t���..........�()ن���?eא�^Z(�1�����وא����
�S����*&����������¦א�وא���א���وא�����'������N�������1א����T��f�4�tא�ول�وא��� $�������א�&�

���c /,א��%aن���..�א� א(�PG�.....���i Q�L�uو������� �����N��Sא����T"U�..����R��Lض� \�
�E���.�

 الرابعة احلقيقة 

��� �� �א������א:�M]�א������E)���م�±`����)ول�د$���Zوא��د����������������������������u�ع�!�ن�א��8
���و$אق��z������P�F�t)�א�����V�4�t���..........�(� א$��و�Eא�����[M:م�א��(�����L�n����Pزع�و���

�]��&Ma�|א�ول�وא����T���f�4�tא������N��S�����٢٦١٠٠٠٠�$P(�دو��و���������و�,�� ������&�
��*`� �(�$Pم������������)�)��4دو����F�����a�"����c /�,א��F�Maא����'�����$�1א�....���Vو�����F&�?��®�$��a��

���$�®����R��a���ودون�¯���9$�و������*�غ�����−/−/−���(�PG��F�����_א�ن��������Vو�.....��i �?�
V�%�Z`�_�)ول����������a&+�א�����T��f�4�t����&��N��Sא�ول�وV������)$אد�������������/� �?��[�Dא�



 294 

�������z.....�د$����Zم�����&xא�� ���وא���FZو�*&�������^��'�a�^�Z(�1���+א��6^�وذ���i�����Pא
�����Fa��Sא��������وא���� $��������������i ��Qא������T���f�4�tא�ول����R�a�1���"�אe`��_�و�����1
�����Vو�F����a�"���c /,א��FMaوא����'����$�1א����R��a�F&?��..�7���.....�����1ذ��+������_����

�7�� ض�א���M[�א�������R�(���Sא�M���ن����Q(��������T$א ��G�1���_v �����&�*�א�����T��f�4�tא�ول�
�]����Mא��T"��U�L�Fم����ز����������Vא ��Q�� !"א�������R�(���Sא�..�א��������Uو����!���c"א���� ���

����������U�����1Uא�� א�i�����P)ن�א����(م�وא�;�������������������PG±���!����و����uوא�&��د��Lא:?�
�.�fJ א$�������T�f�4�tא�ول�

 من مجاع ما تقدم وهديا به

���������+,&��P���)ن�א�\����وא��?����������G�1א��������i������P..����¦�و¬�a�C7م�و������Pع�
�Lوא�&���د��uوא����������א�`���U�1U_�א��� א�א$�א;��� ��fgא�^��Z(�1����F��&!�+وذ��������א:?��

�T���Pو�Fل������V�P�c"א�ول�א����T���f�4�t�������)�א�������V�4�t����V..........�)���(�Wن�..�
�&�����T��f�4�tא�ول�������?��������G�1א�i�����Pא��'�a�^6��i �Q�^א�����N��Sא�����������������
�����������YS&��c"א�� �א��Uو�*����f(�[D א$��Z������R�����Pא�"! �دون�¯���9$�)و���غ����

����������.�a�1`wא$!/��

 وهو األمر الذي يتجلى ظاهرا

����������������Nن�وא������א�)ن�א�i�����Pא� אS�Q�����[v�*&��_����1U�¦����1א�א���nوא�����
������������������4��&`a�u����a������(���Mא��.��;(م�وא�����)ن�SQ���Rא�����uM6�F�(�W�V�..........

)������V�4�tא������(&�������C������������א�����א$&�����������N��S������1����F���א������Rو!��"�+�א�
���nא�������א��� �א��"��������cو�¹���Vم��−/−/−���a�1$�®�א��S��Pق�������L٪٥א�����Uא���אد�و

�YVא����U���*S����������$��S�������*�f א�)ن�א�i�����Pא���^�±��!���وC��G��א�����ل��������
���MوS�?a���Sو�`���������������?a�F���$�%Z�� �א�M'7ن����������*�G�F������^����������jא�Tא �aم�و�������a

��h$(و�EQ(�� ��א�
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 بناء عليه

 ه األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم ٍدف ضنيلتمس املستأ

�Pא���^�:�)و�i�����Pل�אMم�����*fא�����YVא�����ل���C��G��±�F��.�
�����6�:��Z$ول�د(���`±�_`V����taא��6^�و�i�����Pא��� �ع�f�.و�Lא�

6���8��:�*fא�����|Z$�1د������yא�E��a(�4א�?�$��4و�tאم�א���)�G.�
 وكيل المستأنف ضده ا�ول

 
         المحامي 
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  بداءة اإلشارة وجتدر


��	������و�������������������������������א�����א��و�א

-, �+�������*()�'&������%�� ل�א�#����و�"! ���	������ن����


#������+&�)�א1*(�������م�/�.������������.....�3 �������
��

<������א=���>��)�.....و%��� �:���89	�%������7(.....و�دא��4

���A(د�א'!� ق��א�1(�ن�?�������אم�(�������� �&%�(+9�B'و

��� �C�+9)��)�C9���G�Hא�����E>F�������7אض�)�� ���9

�I���J 1אع�א*���,وאMن�و�������..�א���1*و�I���L�7�4א

���Nن������������&��O�(��
�7
�א�� P)�و��BQ�R)��1א�S &J�

���������#��*و���א�T,��%�/����9� C1א ����7���<�7��%א

�(�U����Q�..����V�����>�W��Q�(��Xن��אض�E> ����	��
F>

�R)�����C9א�W����Y�� ����������BC\�]�����אد��،�و� 

���7��)� ��P*,%�S ����]^���*و���א ����7���<��W��+�Gא�

�_��B� %`,��אC1 ���9�و�א

 وهذا يتأكد من خالل احلقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة

����Å����� �(���`±ن�(������L�������;א���`yא�*�G���א����u��V(و�YM������
���*��$���S�;א�.....��،�.....���������....���������Å�����¦��Z�..���/�t���P��א����ل�����RD(دوא�و����_

�..........�.א��? ��,tن�
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  الثانية احلقيقة

��زو�����  ��א���  د�ن�����������  
�ط�ن�  Bن�א��  د��ن���  ذ�א�و��  ��א<و�  ��#  د���&  �وא�


�&�د�א��د������:�
�� ��א�� ول� Oن��������)��(ل�א�د�و$�א��א������(−/−/−�،���−/−/−א�����fن����و


�����.....�..����-��(�وق�����אل�����
ن����������(�6�8ذא�9��3زو�� �
� �3א���(� �ن�& 
���Eא� ذ���א�

�D&�د�.�

  الثالثة احلقيقة

������Z$ول�د(�����`±�u���Rذ���+�א���_v �������q�1����Yא�'�������Å������¦���Z�(�1(و
������(و� ��..���Nאوذ���+�����L�u�����_��6)�7א;���M��X�����S!���1����7א�������������7��6

�!.؟)���

  الرابعة احلقيقة

��( ���������3��د�א!ط��א��د�ون�����..�و6زא���
���دמ����� ��
��א�(�� �ن�א���� دמ�ذ���H�&و�א)

����#��.....����&��.....�������

��ن�������..��&������Oق�א���H� &Iذ�ن�א �
ن��دאول�Bو�..����% Eמ��� �


��زو�������ذא�3א��� د�ن�������
�ط�ن�B�I 6ن�ذ� %�� מ��� ق�- د'�� د'�������..�א��د��ن��ن�א���&%�

��E�O�&א���,�א������)�.�

  اخلامسة احلقيقة

����f��Meא����������������وq..�و�6�1_�����*fא����_`eא����t��������..��uوtI��א��/����
�����������/�&��*���&���&��I�]��Mאد��������U `وא�� 'fא��?� �������(א����)�h��/�S����P ���)و����

�d����s�?a��¯ن�t���j7D�1��_�)ق�6_�א��Raد�א��� � q��..!���אf' وא��

�السادسة احلقيقة
�  ذא�א�&  د���  ����
  ��
���E�Oא��&  �,B-  د���3دא�  ���(��  ��א��  �..�אد�אI!  ط�א�'��و

�
:��)��
!��
��.−/−/−وذ�%���&��...�א�د�و��ن�א���
���Hن�

���U"א�و�� v_�)ن�א����אد�א���$�ذ!� �s��?a���¯�1���9����P�T)و�)�� א�1���$א�����������������
����L� ?א������Vt�ق��,tن�אل������Vو�(�]��M��cع�א��(אع���.....�)f..�^��א������±^�א�������1

�����(و� ��PG��������V)ن�א���*��&�/����qوPن��,|�א��M^�א���*�����م��q��Yא�'��������������1
��������������j�Y�X���������*&7ن��?q�7�a�....�������1و�� �א������)���m����א���(אع����و��&�/����א��^�±


��وא9و�א�(وذ�%�����א���3
��−:د�א^����
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 األول الشاهد

م� ��V ن�א�(�..�.....�/�! ��h�1���f�1��`����°$א�����*&��Qא�������א��C−/−/−�����V�
��������������������F��� '���������Vوא�i �V���¯�[��\aو�(�F�&���a�F���Y«�..�������������°$א�א������א���"�Uو)ن�������P

�G�1�������Fد��Dل������−/−/−�f���^�)�����Z�C�! ��h�"�Fد��"�����,� ������1 ��%�)و��������)ن��
� د����a^�א�, !����������1�F�t���1"����ن����a�"‘��*�G�"����'������Qa..�"�������_�)א���d�F��(����!
��@�$ج�א������א�و�*��F�7D�1�.�

 وبالتايل فإنه ال ميكن الزعم بأنه قد نص علي إدخال شركاء جدد 

م�����������..�و�6�1_����V ن�א�t����1/�.....�"���zن�����و$د�����1���Fא���ل��������+� �h�"و)ن�
Q�����.....�"�،��/�.....�א�?\]���1���`� h�"��������$א�+�¸����4א�e�����א��Gل���U���������د��

��.−/−/−א�Q&*�א��$°�

 الشاهد الثاني  
/��.....�..���c?��� ��א�E �ض�א�� د��� Oن�� ذ�ن�א��� د�ن��- ط���ن����� ��א���( وמ����������������


ط��ن���Iدאמ�-��Eא���(وמ����������
���د�ن��زو��ن�و�:�Bد��O���%��D�?�c��.....�/���� ��)����

�ن�٪�����٧٥%��/�.....و���א�&�د�����
-��وBن�א��د����א<���..��ذ�ن�א���د�ن��cאد�?�א����Eد������

�����&�����
�.و�9א���
د'�..�(-��א������و���א�زو���א<و���و�:
�ذ����

 الشاهد الثالث 

������1���aא��(�_���tن�א�������א�و��*�������$�����������1���u�Z−/−/−)ن�א�����א��$°����
�������/a��S�������!�u�&�a��/�(ن�����..�א�, !��و��/��/*����a@�$ج��..�وU"א��ل�زو$�و����_&���aو���

�L��/6$������"�+�א��������PG%�و�_&�a����/�(���!�،��j�N��S�����¯−/−/−.��

 وبالتايل فهي مل تكتب التوقيع املنسوب هلا بصلب ذلك العقد 

 ������nא���و��U"א������h�7+�د����^�����)a�*��&��nIو��� ���U"א�א�������و�F���(¸�����4א�e������א�
�.وא����ن�

 الشاهد الرابع 
���
�و� �Vذ� %�)� B-/-/-����3ن�א��� د�א��ط� ون���� ?�א <ول�� ������h�f..����دמ��و��ل��
���fد��

−/−(��Cو�
���و�9:
�� �������..�א����و����:
���.....�א��د����א<و����&��������6دא���א������و������
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ذא�א&  ����3�  ��-/-/-�  cذא��
�  �3#  د���
��  ���3  ذ��..��و(�  �Cא  ^ن�دون��9  ����  
زع�−/  ����

�!.אJدא���وא���
�ل���Vא��:
�3א�������؟

 الشاهد اخلامس 

��������������t �א��������±�1^�א�����א�*������PG%�و���� �����W����8ن�א����8�*�وא���ن�א����(
�_/6$)�/�����������&*�U"��1א������1..�����!�..���U (و�a��!������Uو.�

 الشاهد السادس 
 ل���� د�3א�� د��������..�Bن��ذ�ن�א���د�ن��מ��):�א����و��( 
ل�(� 
��� و��8א�� د��ن���������������

�ذ�ن�א��� د�ن������������
E�6����
� د�و� 
��א���( وמ���������..��:�
�א<و���وא�9�I 6�.....�/ل����
 )���
و6): 


�(�وق�����א�������(ل�א��زאع�:��
Oن�����:��
�
�:�.���د�א��������ز�מ�

 الشاهد السابع 

�����������������������&x������l$�1���������/�(�^������)ن�U"��1א�������1������� د���������1 
��������� �����6و��U"א������&(م�)ن�b�^��8w�����I(�n א�iא�������)����م�ذ���+��..������4م�و���

�����F���(�n��م�א��"!$�����..�)���و)ن�ذ��+���»���������..�א���4وא�C���gوא���V ن�א�(�^��
���M'7ن���U"����1..����`���1و!����CP���U�1����c(�1����7א����������n��'���c"א���� �א������Uو

�ª�,���4م�����T"U�Lא�����tوU�L"א�א��)و� �א������1و����S&����/�R����و(ن�¯���

 الشاهد الثامن  

�א��  د������:�  
�א���  �ن��  ��Bن�א��&  ��Eدאن�א�و(�  دאن��  ن��زو�  ���  ذ�ن�א���  د�ن�

�  ذ�ن�א���  د�ن������  -�  ذ�%��:�  
�..��  د��
ن�Bن������:�  
�א�(  ق��  ��א��  �א���א��ز�و�  ��

�������������� ���
 !����
�:�

��& �و���א��-  ����وא�:�:� 
���א����&�
ن�:ذ�ن�א���د�ن�א�� زو��ن�

طDن��

��د�و.�

 الشاهد التاسع 

א$�®�א�������������1a�L�¦fوא�t'Dد�Zولو����:����®�$�a�F��E���−/−/−���F�(م��و�(�
م�����Y�א�"C�678א��..�"�����Y�א��F�(��V�L�"uMوא���8�*���"��א���:�������®�$��a�F���E����−/−/−

�Y�א��F�(م�א��Y"�א��6P"و�(���F�(��V�L"���;א�"Uא��(و� �و�*&��nI���^�د��.�
�
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 الشاهد العاشر  
��  دמ�!  �ن�Bو�אق��(Bن��9  ������  ����  ��א&��  
�'����-  ص��  ���  �אHמ�א��زو�  ���������

Oن��ذ�ن�א���د�ن��زو��ن��&�د�����Iذ� %� Oن�א��
- ��ن�א�� ذ�ن�� מ������������������)�א��دא���Vد�#ط#

���V  �#و��

���&  و���:�    ��
�א��
�&  ��وא�(
د�  ����  ����  ن����  7��"�&  �(�ل"����  
�#  د�

��
  �:����
��א��  د��ن�����  
����..�-  دو����  &
�?  �Bن�  ��D  !��..��3
B�?  ��,  !�Bن�א��و#��  

�.א���&و���:מ����א���د�ن��زو������:מ�و�מ��-د����:מ�

 ومما تقدم يتأكد يقينا بأن هذين العقدين 

 مزورين مبا جيدر احلكم بردهما وبطالنهما  

������)������i�Uא�������1א��?��_��&*��q��Yא�'��1Uو� �و�..������U(�1��F&8w���
�����i���?�gوא�Y��eא�$���/�G�L����\�������� UZو�.��?��..����F���V�Y��V�cذ�^��!�C���'�Gن�(وG

�!).و�Z؟

 املوضوع
هي مذكرة ختاميـة مـن المـدعين يصـممون مـن خاللهـا علـي االسـتمرار .. المذكرة الراهنة 

 :ي والتي جاء كالتال.. في دعواهم وتحقيق كافة طلباتهم األصلية أو المضافة 

 الطلبات األصلية 

��� د�و�'��7ن�������א��@���$ج�وא�������^�א����$°���� �_��`eא�*��U−/−/−7ن���������'��و
���/�������1א������و�QP'���/���!&�����������������−/−/−א�, !��א��$°���a����1..������م��"�U�$��Mوא��

�.وزوאل�)��uMa a�$�6(�c&�/���..�א�����t!�1ن����`���

 أما الطلب املضاف 

�(زאמ�א��   د������:�   
�א<و�   ��وא�9
��   �����   د�א�7   ��א��   د�ون��6   ���:   &Eن��   �


�:מE-
���- �(��א�ط ��א�� �������-/-/- ، -/-/-��د�מ�B-ل�א���د�ن�א�����fن����)�و�:��
)J�

�
��
��3زو��9J.�

 أما عن الدعاوى الفرعية والطلبات العارضة واملضافة والتدخل اهلجومي

  وغريهما املقدمة من املدعي عليهم وهي كالتايل
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  :الدعوى الفرعية األويل

 )عن نفسها/ ..... (واملقامة من السيدة 
������������h�f ن�א���
- و�����ط�� ?�،���� -/-/- و���د�و$�ط���א�(�מ�-و������ د�� ����א��! 

�����������������������
��א��
�و�� ��� �6�V زאמ�א�� د����� �:מ������ �
 9B�� �
���Oن�� מ��� ن�وزوאل���
وא��


���-   ?��   �6�V   زאמ�א��   د�����   �:מ�����   ����D   ذ�א�(�   מ��   �E�����
   ��B�3و

��-   �و��

��
�
 א��e.�……………א��(

  :الطلب املضاف للدعوى الفرعية األويل

 / .....واملبدي من السيدة 
������������ ��f9 ��א��D9ول�א��� ود�א�-Bد�מ����
-/-�:و�ط����cزאמ�א��د������:מ�����

/- ، -/-/- ، -/-/-…… �eא��.�

  :الدعوى الفرعية الثانية 

 بصفتها وصية علي جنليها القصر... .. / ..واملقامة من السيدة 

�����_`eא�%&'��.�����م���−/−/−�M'7ن�����h !��א������1א���$°�������)�١..�(وU*�د�
�����N�! ��,א��^x�����T������NאCא ��ZGوא����ذ��T ��,�و�T /��h)٢��(����! ��h���������$��?��Cא������

$�������������)��٣(−/−/−א������1א��$°����Q�N��M6g�Y���S�&��.���nא�����+��'&�%������VGא����
h�����°$א������1א����! −/−/−�…�Èא�.�

  :الطلب املضاف للدعوى الفرعية الثانية

 بصفتها/ ..... .. واملبدي من السيدة 

������_�)�h������^�Q !��א�������1א���$°������������������������������� ���z(אم�א����*��&��/_��%&I�Uو
−/−/−�……�Èא�.�

 :طلبات التدخل اهلجومي 

 )ورث املدعني أصلياوالدة م/ ..... (واملقدمة من املرحومة 
ط�  ��#  ول�א��  د�ل�א�:�  و���� ��D،�و�  ��א��و!  وع�  ��ض�א�  د�و$�א<-  �������� :�

�3

��-�و��.א�È......��-و�����ذ��א���ود���6�Vزאמ�א��د������:מ�
�
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 فقد مثل املدعي عليهم أمام عدالة احملكمة وأقروا بتنازهلم

  بلوغ القصرعن ادعائهم وطلباتهم فضال عن انتفاء صفة بعضهم بعد

 لسن الرشد وهو ما جيزم بأن طلباتهم باتت والعدم سواء 
����

��ن�و#
�VHא��زאع�א������E�����ص�����B��

 جتدر اإلشارة بداءة

م���U�L"א�א����(אع���?:��م�..����G*�א��� ����4V ������.....�/)��$���
.....�،�/�.....�و)�F�����Ã/.....�א��������)���Q&���و���U_�زو�F����Zא�و����*���

�/*�!�����u(و����1���Z/�.......�،�)���א���*��&�/��א�و�*������......�....،��
����F�����^��Ã����jو�$م�א���"!��V (.....)�א��������/����א��8��وא�����*��&�،

�..�.....�/�����������u���م�و�F������jو����و�V �&��F�Zزو�u���!�����(�*/��.....)
���������.....)�وV א������&D/�.......�،�)������א:?������א������وא������*���/�

م�V א�.�

 فإن واقعات النزاع املاثل تتلخص فيما يلي .. ومن ثم 

بنـسـبة ) رحـمـة اهللا عليـهـا (/ .....الـسـيدة فيـمـا ـبـين  تأسـسـت ـشـركة تضــامن-/-/-بـتـاريخ  -١

بواليـــة  (%٢٥بنســـبة ) المـــدعيان الثـــاني والثالـــث(القاصـــرين آنـــذاك وبـــين نجليهـــا % ٧٥
وفقـا لقـانون التعلـيم ..... رة ٕوكان غـرض الشـركة إنشـاء وتأسـيس وادا/ .....) .. والدهما 

 . ١٩٨١ لسنة ١٣٦رقم 

 ونفاذا هلذا العقد 
مــــن مالكـهــــا (  الـقــــاهرة – قطعتــــي أرض كائـنــــة بعــــين شــــمس قامــــت الـشــــركة بإســــتئجار 

 .عليها  " الخاصة ..... ..... "وتم إنشاء /.....) المرحوم

 / .....ومت تعيني السيد 

 .....مديرا للشركة و

 ملحوظة 
و ��I..���س�����
���������א��!
�ن�א��ذ�و�������/�.....�.�.��&�د���B�()Dن�א��


�( دود�א Jدא����� ط����������� :�?�
-
�� �س�� ?��6 �אج�Bو�6د� 
ل���������..����د'�א��-


�א��
�و���:�
�.א����
��Bو���6א��B'���د�ل�����א������Bو���
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لها تعددت خال.. واستمر الحال علي ما تقدم دون ثمة تغيير أو تعديل قرابة ربع قرن   -٢

ولم تكن آلي من زوجاته الثانية .. ورغم ذلك لم يتغير الحال.. زيجات مورث المدعيين 

 .سالفتي الذكر ..... أو الثالثة أو أنجالهما عالقة أو صلة بالشركة مالكة ال


����  ����O  ذ���  �
���B��  �6ن�א��  ����א����  دמ�ذ��  �Jو��  د��א

�  د������:�  
���  ن�א�/�.....�وذ�  %�#  ل�زوאج�א���(  وמ��.....�.���  
מ�

������

��ز��
�������..�א<و���وא�9�&)�

�-و��:H
��Jא�دא���6ذن��
��


��9  ��و�  ود��  ���!�א��  د������:�  
�؟  �:�
��Jو�B�
��  מ���  ن��:�  

����������

��א��و��8وא��د��ن�(����Cو�وא��O&�س�א������- و���)�!


����Eא� ذ���- و������������� &��
� دמ�- (��אد� �
و� ذא��� زמ����� 

h�fن�א���
��.−/−/−���د������א��!

ـا  -٣ ـم تكتفـي ـل أظهــرا.. المــدعي عليهمــا األولــي والثانيــة ـل ـدم ـب ـاةبمــا تـق  صــورة  عـقـب الوـف

وراحــا تســتعمالن .. أصــليا صــلبا وتوقيـعـا عـلـي المــدعين ضــوئية ـمـن عـقـدين ـمـزورين 
بقصد النيل مـن حقـوق وأمـوال ) رغم علمهما بتزويرهمـا(واالحتجاج بهما هذين العقدين 

فـي الشـركة المالكـة لمـدارس     بموجب هـذين العقـدين المـزورين ا المدعين والزج بأوالدهم

 وهذان العقدين كالتالي " . الخاصة " ..... 

 العقد األول 

عقد تعديل شركة تضامن إيل توصية بسيطة  " واملسمي -/-/-العقد املؤرخ وهو  

 :واملزعوم حتريره فيما بني  .. وختارج

�1�(�_�)�h�F �+(���/�.....��א�����−�����.�(�
1�(�_�)�h�F �+�(���/�.....�.....��א�����−�����.�(�
1�(�_�)�h�F �+�(���/�.....��א�����−�����.�(�
1�(�_�)�/��h �+�(���/�.....�א������−������(.�
���Pوא��T(���/��.....��א�����−��(+� h�F�(�_�)�*Q��.�
���Pوא��T(���/�.....�.....��א�����−��( h�F�(�_�)�+�*Q��.�
�
�
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 أما العقد الثاني 

بذات أطراف العقـد  " عقد شركة توصية بسيطة"  مسمي -/-/-مؤرخ فهو عقد  

 ) .السابق(املزعوم أنها ختارجت بالعقد ) فيما عدا املدعية األويل(املزور األول 
ٕوازاء جماع ما تقدم لم يجد المدعين مناصا سوي .. لما كان ذلك 

بطلب الحكم برد وبطالن هذين .. لراهنة إقامة دعواهما األصلية ا

 .العقدين المزورين عليهم صلبا وتوقيعا 

����!�ن���1א���*��&�/���א�و�*�وא��8���� −٤��..���/aPو±�و���/�v�Lن�א��� א�(�PG
�_jאق�א�����و)��V�1��^��&�����א�����..�^�'�a�*&����Raوא���وא�qא��

���&Qא��.�,���א��M^�א���M ��..�א��L�^?Rא����..�،���� ����$����a*�א�و�*�
��Uא���� �M&I�*�4א�و���a��$�aو� ،�^I�Mא�� Cد��Pא�Nא"��. Dא��*��a��$�aو

��$�aو��$�aو�،�^�Rא��Nא"�م�א��8�����a��$�aو�،���� Rא�.......................�א��������
�وذא��(م�وא���� ��&Qא��.�א�����m)ن���&*��a'�^�א��L�^?Rא��� ��/�&���+�

א������1א�&"���1/ א�������U���/���(�Lאن��(و$אن��&*�א�����و�����jא� د�
� ���±� P� �وא�M'7ن ..��&Iא���� L� �����SZن ��/�&�� �وא���* �א�ن ��Vو

�א�و�*� �Z$א��� ��`±� ���א�� �)��م ��&Qא�� .�א��� C���G� وא�����4وא��'���
�Nא���n�$(�1��  8!(�¨��)�� ����1م ����Vא�ن..... (�u���(אل�א���(א�iא� Pو

�F¸$�a���Vא� ����. 

 ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا قيـام الـدعوى األصـلية علـي سـند صـحيح مـن الواقـع .. ومن جملة ما تقدم  

ـام هــذه اـلـدعوى عـلـي ســند .. والـقـانون  المــدعمين بالمســتندات واألوراق الرســمية الـتـي تؤـكـد قـي

ــه  ــل يمكـــن االرتكـــان إلـي ــي المقاـب ــة شـــكال وموضـــوعا ، وـف ــدعوتان .. ويجعلهـــا مقبوـل جـــاءت اـل

معدومــة الســند ومعيبــة شــكال وموضــوعا وال دليــل ) ومنهــا المضــافة(الفرعيتــان بكافــة طلباتهمــا

وهـو مـا يجـدر معـه .. حيث أن مبناها القول المرسل .. عليهما سواء في األوراق أو المستندات 

وهـذا كلـه علـي النحـو الـذي نتشـرف ببيانـه فـي دفاعنـا .. عا القضاء بعدم قبولهما شكال وموضو

 :التالي 
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  -:احملور األول 

��زو������������� 9وB�3(����א��د��ن����ط���אI&���א�����א� د�و$�و�(�� ق�א�ط� ن����
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 احملور الثاني 
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��̂ �Pא����Nد����aن�و�وא�,��א��Uא��!������&�*�)ن�א���������±�1^�א�����א�*��و�Q �¦�א������

�(و$אن�،�U"א����1��7)ن�U"א�א��(و� ������uM8����Gذא�)V�^�א����אن���S&�?��*�Gא�'�%������������������
�.א�, �*���_�)���Xא��(���4وא��(و� �

 -:احملور الثالث 

�� ��D،�وذ� 9��% و���������������������3 �:�

� ��ط��
���دמ�#ول�אIد� 
��ن�א�E ���ن�&B���

  
�3א<-  �����  دמ�א��  
�ط�
ط��  ذ�ن�אIد�  
�Hن��..�
�!  ��D  ن�א��  دאמ�-  ��Eא��  د������:  


�א���E ��،�و� و�א<� ��א� ذ'������������ :H

�א�����E،�وא��دאמ��-�(��א�9
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 -:احملور الرابع 

 ������ R�1א��Cد��Pل�אM���*��Zض� ����h`�7و��ون�א���M$�ذ��+����aزل�������������1و�&*�
ع�א�,��`&���������א���|�����aل������U�1"��������1..�א������fع�א�����zن��ª����Uא������������1א����
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�א��"��a�c���Fא�������ن�� ������������������−/−/−א��$°���Sא���*�&����$�Q�F/M�h�c(�C�R��وא�������،�
�.��!��א���אم�����)�א���jא� �&��U�L"א�א�,tن�

 -:احملور اخلامس 

��ن�א���(و��������

��/�.....�(Bن�א��د�ل�א�:�و���א�ذ'��
ن����� -Bو��8א�� د��ن����)�وא�د

�  و��  د�ل�\�  ����  ول��  ��Dو�و!  و�
�و��ط  ق����  ?�ذא��3  
���ط  ق���  ��אIد�  
��ن��������

�.א�����Eن�&
���Eא�ذ���

 -:ادس احملور الس

��������������������j7D�1م���א� د�وא�����%��&*�א�����א�Nא���������1א����*��&�/����وא�(��
�������1�`���������Uو�،������א�' �d����s�?a��¯ن�(�..������u�q�u���!ق���RaPد�א��^�)ن����
���R&������ ��h(�����!�c�����������Pل�����V(�1�����א����������L..�وt��I��אg!�� א�Tא����د�cوא�����

I�Y��q�*&��_��?و� ��&*�א�����±�1^�א���א�*�א��)�����_/��.�

  األول احملور 

يف أحقية املدعني يف التمسك باستمرار الدعوى ، والفصل فيها ، 

 وذلك -/-/- ، -/-/-وحتقيق الطعن بالتزوير علي العقدين املؤرخني 

وصوال لوجه احلق يف النزاع وما إذا كان للقصر مثة نصيب يف 

 ملوكتني هلا من عدمه امل..... أو ال..... شركة 

 جتدر اإلشارة بداءة

���G*�)ن�±`�����)��� ��������u����V(������u����!����Åא����������G*�א���������א���������
�����������������T�RD(دوא����ل�א��?� �و����_/�t���P���_/&M��¦�Z�����+� S���..��������T"�U�1��f�1و!��ن���

����*��$���S�;א;�¦�א�.....��،�.....������.....��������$�u�qن���R�tא�������Å�����¦�Z��_���....
��،�....�������....��������Å�����4�t����..א����������������������f�������Zم���`V(�$א��QG�����/a�u�qو
���א�����S���C��Yא�'��1����(و� ��&*�א�����±�1^�א��(אع�א��6^(�xم�א������(�
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 بأن ) ظني(فقد اضطر املدعني إيل اعتبار 

) وذلك علي افتراض جـدلي(العقدين سالفي الذكر صحيحين  

 . القصر أموال بافتراض أحقيتهم فيها ومنح
 وذلك إثباتا حلسن النية 


��زو���� �س�����
ط� ��و �Iא��& و������������������..�و�ن�9מ���� �cن���&%�א��د��ن�:ذא�א�ط� ن�

� و�א��(� ق�� ن�- (�������–�و ��I زאل������– ل�� 
ن�א�7 �ض�������..�و�Iא���
�س��ن���,�א��-��B'�(� وق����������


��زو������(א���د�ن�� (�8א�ط� ن�
���� cذא�9 ��3زو������)� ��)���

�3א��- ���7 �������)�و� ذא�����  

�3- (�:�
�������..�א����و���ن��:
�وא��:��א��زאع����?������.....�(�وق�����א������وאل��� 
�6ذא�9 �B


��(ق�و��
!وא��&�(�
�:מ�)-Bوא��
)
!�Bوא��:��א��زאع��(�

 إال أن أيا من احملاكم املوقرة مل تستجيب حىت اآلن 

 لتحقيق الطعن بالتزوير 

.. ين بصــدور أحـكـام مقـيـدة للحرـيـة ضــدهم مـمـا ـهـدد الـمـدع 

صحيحين ، ومنحوا ) محل الطعن(فاضطروا نحو اعتبار العقدين 
، فضـال عـن عـرض ..... ٕالقصر نصـيبهم فـي أربـاح وايـرادات ال

 ).إذا ثبت صحة العقدين(شراء نصيبهم فيها 
 يتضح حسن نية املدعني.. ومن ثم 


��زو���،�(� ��8 و�9 �������������3א���&%��(�..�وא�(
ل��ذ�%���..���
��(ق��:מ����� �� ق�א�ط� ن�


�6ذא�9 �3א��زو� �����..��cن�א��-��#د���
! وא�(�: מ��� �Dوא��: ��א�� زאع�������..-(��א���د�ن��� �B

�.�cن�(�وق�א��د��ن���ود���6:מ��D!���و�I!�א��)�و�و�א<���א��א�,(

 لذلك 

�����P�_/�t(א���א��������������� �ن����F���z/��_�א�������א����������Fא�����אy`�����א���`
���������D$و� ��&*�א������1א��)�����1�'���אU_�א� א���Uو���−/−/−�،�−/−/−��������aو��M&�Q�

�.و�C�/�gא��(אع��Z�1"و$�T..�و�&���ن��q���Fא��?�$א��&�YSوא���ل�
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 احملور الثاني 

يف ثبوت أحقية املدعني يف إقامة دعواهم األصلية التي واكبت صحيح 

الـدالئل والشـواهد املؤكـدة علـي أن الواقع وصريح القانون وتعددت 

العقدين حمل التـداعي مـزوران ، وهـذا فضـال عـن أن هـذا التزويـر 

سيثبت يقينا إذا أحيل العقدان ملصلحة الطب الشرعي قسـم أحبـاث 

 .التزييف والتزوير 

 علي أن ..  من قانون اإلثبات ٣٠فقد نصت املادة .. بداية 
ـه المحــرر   أو ختمــه أو بصــمه إصــبعه أو أنكــر إمضــاءهأو  خطــه إذا أنـكـر مــن يشــهد علـي

ولــم تكــف وقــائع الــدعوى ومســتنداتها لتكــوين وكــان المحــرر منتجــا فــي النــزاع ذلــك خلفــه أو نائبــة 
أمــرت المحكمــة  أو الخــتم أو بصــمه إصــبعه أو اإلمضــاء الخــط فــي شــأن صــحةعقيــدة المحكمــة 

 .بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما 
  من ذات القانون علي أن ٥٩ت املادة كما نص
ومن  أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمحرر مزور االحتجاج عليه يجوز لمن يخشى 

 الخ  .......... بدعوى أصلية ترفع باألوضاع المعتادة ويكون ذلك بتزويره لسماع الحكم يفيد منه
 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

قـبـل مــن رع أجــاز لمــن ـيـدعي التزوـيـر أن يرـفـع دعــوى تزوـيـر أصــلية القاعــدة ، أن المشــ
ويطـلـب فيـهـا إثـبـات تزويرهــا لرـفـع اـلـدعوى ، وذـلـك ـبـالطرق المعـتـادة يتمســك بالورـقـة فــي مواجهـتـه 

فـي هـذا وتراعـي المحكمـة طبقا لألوضاع التي نص عليها القانون إلثبات صحة الورقـة أو تزويرهـا 
وتحقـيـق الخـطـوط ـفـي شــأن االدعــاء ـبـالتزوير د المنصــوص عليـهـا القواـعـاـلـدعوى وـفـي الحـكـم فيهــا 

إذ أن فيمــا تضــمنته صــحيفة بقــدر مــا يتفــق والعمــل بهــذه القواعــد مــع طبيعــة الــدعوى األصــلية ، 

الدعوى من بيانات وفى بيان الوقائع وطلبات المدعي وأسانيده ما بين مواضع التزوير والشـواهد 

 .عليه وطريقة تحقيقها 

 )٢٠/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٤ الطعن رقم(
 كما قضي بأن 

ن�אa�*�����1���������F�(�N�M6g(و�� �±� $������)�D ���������R�٥٩د����א��د�������1��
�و¸,��)ن�»�ج���F)ن�� ��nد�.�a(و� �)&Q����&��F،�و�&*��R��1������P���V�،�F»�ج�
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��/���78��1`����.�.)�/���a(و� �L�Tد�
 )٧/٣/١٩٩١ ق جلسة ٥٥سنة  ل١٩٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علــي واقعــات المفــاهيم واألصــول والثوابــت القانونيــة والقضــائية أنفــة الــذكر وبتطبيــق جملــة  

مـن ربـع قـرن تكونت منذ مـا يقـارب أن ثمة شركة تضامن يتضح وبجالء تام وأوراق النزاع الماثل 
، والمـدعيان الثـاني والثالـث % ٧٥بنسـبة فيمـا بـين المدعيـة األولـي  -/-/-وتحديدا بتاريخ الزمـان 
.. وقــد ظلــت هــذه الشــركة قائمــة ومســتمرة ومرتبــة لكافــة آثارهــا حتــى تاريخــه % .. ٢٥بنســبة 

ٕوغرضــها بـنـاء وانشــاء وادارة  واســتمرت عـلـي ذـلـك دون ثـمـة تـعـديل أو تغيـيـر ـفـي الشــركاء ..... ٕ

 .فيها 

 أو نسب شراكتهم أو شكل الشراكة ذاتها 

 ����U�L�»V7א������א�������������678و���_�U��! �,א��T"�U�L�C�! �,ص�)ن�א�..�"א�א:?�
�¨����م���..�دون���h �+�)و������زع�..���V 6$/_�א����zن�����¦��fو(�^`��,��F���(�c(�.......��/�P

�.?��c(�+&w��T"U�L��`� h�1`������!�%א�, !��

 إذ احنصرت صفته وصلته بهذه الشركة يف أنه 
ـد للمــدعي  ـي ، وواـل ـه ماـلـك قطعـتـي أرض الثــاني والثاـلـث ، ين زوج للمدعـيـة األوـل قامــت وأـن

لقــاء قيمــة إيجاريــة  -/-/-الشــركة المــذكورة باســتئجارهما منــه بموجــب عقــدي اإليجــار المــؤرخين 

 لقــاء أجــرة شــهرية قــدرها -/-/-والعقــد الثــاني مــؤرخ ) ثالثــة أالف جنيــه( جنيــه ٣٠٠٠قــدرها 

عـــن اختيـــاره كمـــدير إداري لهـــذه هـــذا فضـــال ) .. خمســـة وعشـــرون ألـــف جنيـــه( جنيـــه ٢٥٠٠٠

 .الشركة 

 ومن ثم يتضح وجبالء تام 

�?�E�B  ��א�  ذ���&  وא���و�  ?�زوج�א��د��  ��א<و�  ��ووא�  د�����/�.....�..�Bن�א���(  وמ� E  -

�����

�،�Bو��و� ?�א�� د���א Jدא�'�����.....�א�9
���وא�9
�B�،�8و��و�?�א���Y ����fض�א��� 
מ����:  ��
)


�3،�و���Iوز��?��6 �א���� د�ل�Bو������I�?�c(ق��?�Bن��د��..��������E-א����ذ��D��?&E����

�����������7د�א��������E�Bא�ذ���،��� 
���I( وز�� ?��6 �אج�Bو�6د� 
ل�B'�� ن�א�� ��
��Bو���������


���ن�B'���:מ���������V�#ط�� د���א�� ����و��������..�א��و ��: و��מ��������.....�
 �B�

�و���9:  :א���(� ��

�
�.א��:
�3א�������و-E?�א���9ل�א��
�و����:
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 هذا وبرغم مجاع ما تقدم إال أن املدعني قد فوجئوا 

 ) مورثهم/ ..... (عقب وفاة املرحوم 
تظـهـران صــور ـمـن عـقـدين أولهـمـا ) المطلقـتـان مـنـه (ـبـأن الـمـدعي عليهـمـا األوـلـي والثانـيـة 

تـم الـزعم مـن  .. "عقد تعديل شركة تضامن إلي توصية بسـيطة ، وتخـارج "  ويسمي -/-/-مؤرخ 
.....  " ، / ـبــأن الصـــغيرين كـمــا ـتــم الــزعم  .. "ـشــريك متضـــامن / ..... "  المرـحــوم ـبــأنخاللــه 

 !!!.من الشركة تماما ) المدعية األولي/ .....(إخراج السيدة وكذا تم  .. "شريكين موصيين 

ــه مـــذيل بتوقيعـــات منســـوبة   ــه أـن ــك كـل ــر مـــن ذـل للمـــدعين ) علـــي خـــالف الحقيقـــة(واألكـث

 !الثالثة؟؟

 مــن وـتـم اـلـزعم" عـقـد شــركة توصــية بســيطة "  ومســمي -/-/-فمــؤرخ  .. ـثـانيأـمـا العـقـد ال 
ـا للمــدعي ..  مخالفــة للحقيقــة بمــزاعم وأباطـيـلخالـلـه  فضــال عــن احتواـئـه توقيعــات منســوبة بهتاـن

 .عليهما الثاني والثالث 
و�  د'�6ط  Dع�א��  د��ن���  ���  ذ�ن�..�و�  ن�9  מ�


�א��
���9א�����������
���د�وא#c
د�א�א���د�ن�

  �Eون���א��
�V  ��3-  (�,�א�وא#  �Vو-  ��,�א��  


��א^����&>:�

 

  األول السبب 

أن هناك العديد من الشواهد والدالئل اجلازمة بأن هذين العقدين 

مزورين صلبا وتوقعيا علي املدعني وأنهم ال يعلمون عنهما شيئا 

 وهذه -/-/-وأنهما خيالفان العقد األصلي احملرر منذ ربع قرن املؤرخ 

 بق إيرادها مبستهل هذه املذكرة وحنيل إليها الشواهد س
ومن تلك الشواهد واألدلة أنفة الـذكر ببدايـة المـذكرة يتضـح وبجـالء تـام أن العقـدين محـل 

ـي المــدعين صــلبا وتوقيعــا وأنهمــا يختلفــان ويناهضــان العقــد  ـداعي همــا عقــدين مــزورين عـل الـت

ين ـفـي إقاـمـة دـعـواهم الماثـلـة ضــد  وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد أحقـيـة الـمـدع-/-/-األصــلي الـمـؤرخ 

.. من هـذين العقـدين المـزورين ) بصفتهما وصيتان علي أنجالهما(المدعي عليهما المستفيدتان 
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وـهـذا كـلـه يجـعـل اـلـدعوى الراهـنـة مواكـبـة لصــحيح الواـقـع وصــريح الـقـانون جــديرة ـبـالقبول شــكال 

 .وموضوعا 

  الثاني السبب 

 بالعقدين حمل التداعي ثبوت تزوير توقيعات املدعيني الواردة

/ .....  وكذا تزوير التوقعني املنسوبني للقاصرين -/-/- ، -/-/-املؤرخني 

 .وذلك مبوجب تقرير فني استشاري مقدم من املدعيني ..... .. ، 

��&��1���Fא��א����א�������א��� $���Lא�����ن�وV(�L`��م�א������وא������(�)ن��������������1 
M]�א��,��$�cو�'&�`¹�%����1���Fא7�Igع��&�*�א�و$אق����������*�a(و� �������)ن�������¼��

ل����������������������������،�*�fא����^�M��1א��������[M�:א�*��Gم����א��(אع�و�����L�Fw��a�YM����� و���
�������aم�����Rא��F��&!�..�.�.�&*�)a���P%��&*�ذ�+�Dta]�א��]��Lא���

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
ل أـهـل الخـبـرة ـمـن ســلطة محكـمـة الموضــوع الـتـي لـهـا أن تأـخـذ ـمـن المـقـرر أن تـقـدير عـمـ

بتقرـيـر الخبـيـر كـلـه كـمـا أن لـهـا أن تأـخـذ ـبـبعض ـمـا ـجـاء ـبـه وتـطـرح بعضــه إذ ـهـي ال تقضــي إال 

 .علي أساس ما تطمئن إليه 

 )١٤/٤/٢٠٠٩ ق جلسة ٦٩ لسنة ٧٧٢الطعن رقم (
 )١٣/١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ١١٩٨٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وأنـهـا مـتـي رأت أهــل الخـبـرة هــو مـمـا تســتقل ـبـه محكـمـة الموضـوع ، المـقـرر أن تـقـدير عـمـل  

فإنها ال تكون ملزمـه بـالرد اسـتقالال في حدود سلطتها التقديرية األخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه 

مـا يفيـد أنهـا لـم محمـوال علـي أسـبابه ألن فـي أخـذها بـه علي الطعون التي توجه إلي ذلـك التقريـر 

 .تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها 

 )٢٧/٥/٢٠٠٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ٢١١٩الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

حيـث ..  الفنيـة أهـل الخبـرة لجـأوا إلـي لصحة دفاعهمفي مجال إثباتهم وحيث أن المدعون  
 –طع  بـدليل فنـي قـا–إلثبـات وذلـك ..  وتحليلها ومضـاهاتها بخبير استشاري في الخطوطاستعانوا 

 .أن العقدين محل التداعي هما عقدين مزورين عليهم صلبا وتوقيعا 
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 وبالفعل باشر السيد اخلبري املهمة املوكولة إليه 

 وانتهي إيل نتيجة مفادها 

��P:�)و���ن�א���د(�.....�/�،�.....�.....�،�.........�،������SR�?&����&�"א��F�a����a�_/����c(�%�`���
�����.−/−/− !��±^�א���SRوא��$°����������1$ج�א�,א� א

������6�:�����������^R��(���א��و�_U !ذ�Y�����&��د��א���א�?���SRא� א��������)ن�א�������Nא���678א���
����������N(و$���&��*����−/−/−��������������1$ج�א�,�� !��±��^�א�����SRوא����$°������a

�_/�676.�
����8��6�:�����1����^��!�*��&��^�S������F���(�.....�.....��،�.....א����������/lG����M�`ن��(��^R���(���و�

�����'��א����$°����������������Qa��! ��h��M��?�(�^�����a�������*��&��������8א�و���*�وא����SR��?א�
−/−/−.��

����������������������������:��א�����������ن�א)'� &�%$#���"��!� ���وא���

��)��	!.�
 ملا كان ذلك 

ـداعي   ـدين محــل الـت ـدع مجــاال للشــك أن العـق ـات ظــاهرا وبمــا ال ـي ـدين .. وحـيـث ـب همــا عـق

األمر الذي يجدر معـه القضـاء بردهمـا .. ين علي المدعيين صلبا وتوقيعا ويخالف الحقيقة مزور

بما يسلس نحو االعتـداد بالعقـد األصـلي الصـحيح والمـؤرخ .. وبطالنهما واعتبارهما كأن لم يكنا 

-/-/-.  
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  الثالث السبب 

رير الفني أنه علي فرض عدم اطمئنان عدالة اهليئة املوقرة هلذا التق

االستشاري ، فإنه جيب إحالة العقدين حمل التداعي إيل مصلحة 

الطب الشرعي قسم أحباث التزييف والتزوير الستكتاب املدعيني 

ومضاهاة توقيعاتهم مبا هو منسوب إليهم بالعقدين وإثبات صحة 

 .التقرير أنف البيان 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
المقـدم فـي يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيـق الـدليل  إجراء المضاهاة ب الطاعنلما كان طل 
ولم تعـن إذ لم تقسطه المحكمة حقـه ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، الدعوى 

 مـن إطـراح ذلـك الـدفاععلـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا لواقتصـرت إلي غاية األمـر فيـه بتحقيقه بلوغا 
 فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون معيبـا بـاإلخالل إلـي النتيجـة التـي ترتبـت عليهـا ،أسباب ال تؤدي 

  .بحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه
 )٢٣/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٥١٧الطعن قم (

 كما قضي بأن 

 ����������������^�Q(�*�&��C����gא���U�������/���qم�������*�א�'���i �?a�*�&��1א��������א�������
���_�$�^�!�−−−���&*��C���Gא���$د�א�Q&*��&���$��و���`/���������−−−`�����و����א�&��−−−א��

�����1��F���TÀ$א�������������.���و��a��S����M��Yא����
 )٢٠/١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٢٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ، وبنـاء علـي مـا  والـدالئل انفـه البيـان بالسـبب األول والثـانيوحيث أنه بناء علـي الشـواهد 

ــت األوراق وـتــم اســـتكتاب قرـيــر الطـــب الشـــرعي قســـم أبحـــاث التزيـيــف والتزوـيــر  بتســـيثبت إذا أحيـل

 .المدعين ومضاهاة توقيعاتهم علي تلك التوقيعات المنسوبة لهم بهذين العقدين محل التداعي 

 األمر الذي سيثبت يقينا وبتقرير فني رمسي 

 ��������������������aو��M&Q�1א�������1(و��1�$&*�א������"Uن�(�������Uد ��Cא�����%Z
���/�7'��وS�a*�א���.�א� אSQ�����*&����������U�¦���1א�א��nوא����ن����..�و
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���fل�h`�7و�M������ ��Z��/&�p.�

 احملور الثالث 

يف بيان الـدفوع الشـكلية التـي تنـال مـن الـدعوتني الفـرعيتني بكافـة 

حة قائمـة طلباتهما املبـداه حيـث أقيمتـا مـن غـري ذي صـفة أو مصـل

ومشروعة يقرها القانون ، فضال عن عدم إرتباطهما بالدعوى األصلية ، 

 .وهو ما جيعل الدعوتني الفرعيتني مدفوعتني بعدم القبول شكال 

 هذا كله 

���א��� �)��م 78�� ��� �وא��8��� �א�و�* ��/�&�� �א���* �tن� �א����+ n�
�א� .��Lא��� ��/a�M&I� ^!� 1�� ��jز����� �و� $א ��`yא�_�)�� ��Uא 

���«������Uא������1،�و��S?�ل��s�?aو�(�_��G א$�א�����?V
�cد���Tא !G�*&��C���،�V��W)ن�א��אض�א������?��Sא������1!�ن�

� _U�f�*���Z� _`V� �?�و$� ���/aو�c�و��� ..�����P� F�� ����� P� ��
ن��q�L�_/�X��Yא�'��1����(و� ��R�±ن��.و)�/_���P(א�

 فإن طلبات املدعي عليهم مدفوعة مبا يلي..  ويف كل األحوال ..هذا 

مدفوعـة ) بشخصـها/ ..... (الفرعيـة األويل املقامـة مـن املـدعوة الدعوى  :الدفع األول 

ذلك أنـه علـي فـرض صـحة العقـدين .. بعدم القبول لرفعها من غري ذي صفة 

ذكورة تكـون فـإن املدعيـة الفرعيـة املـ) وهـو مـا ننكـره متامـا(حمل التـداعي 

 .معدومة الصفة بشخصها يف كل ما خيص الشركة املذكورة 

  من قانون املرافعات أن ١١٥فإن املقرر يف املادة .. بداية 

�.ن��&�/��א���`a����V���(�L�TÂא��Gز�«�.ل�א���Mم������n��.א��
 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

 وفقـا لـنص المـادة الثالثـة مـن قـانون الصفة في التداعي أمام القضاء

 قـد أصـبحت مـن ١٩٩٦ لسـنة ٨١المرافعات المستبدلة بالقـانون رقـم 

النظــام الـعـام ولمحكمــة اـلـنقض مــن تلـقـاء نفســها ولـكـل مــن الخصــوم 

والنيابة إثارتها علي الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن 
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 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (

 ما أن املقرر يف قضاء النقض ك
فـي تحصـيل وفهـم الواقـع فـي الـدعوى مـن السـلطة التامـة كـان لمحكمـة الموضـوع أنـه ولـئن  

تخضـع لرقابـة محكمـة الـنقض علـي الـبعض األخـر ، إال أنهـا وتـرجيح بعضـها األدلة المقدمة فيها 

وز لهـا أن تطـرح مـا بحيـث ال يجـوفـق تطبيـق مـا ينبغـي مـن أحكـام القـانون في تكييفها هذا الفهـم 

يقدم إليها تقديما صحيحا من األوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أـن تدون فـي 

 .ٕحكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا االطراح واال كان حكمها قاصرا 

 )٩/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٧٣الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

فـي يتضـح أنـه علـي أوراق النـزاع الماثـل نفـة البيـان القانونيـة والقضـائية أوبتطبيق المفاهيم  

بشـأن العقـد في االدعـاء فرعيـا ألي من المدعي عليهما األولي والثانية األصل ال صفة وال مصلحة 
(..... وذلك لثبوت تزوير العقدين التـاليين لـه واللـذين تـم الـزج باسـم نجليهمـا  .. -/-/-المـؤرخ 

 .فيهما .....) ، 

  فرض جديل منكور وعلي.. ومع ذلك 

�����S�SQ�1�1א������"Uن�t���zن��U"��1א�������n��(����1א����+��z�`�$�ذ�+������¹(
ن������..��S�wن�א�?�L��Rא��(אع���x&*�א���*��&�/����������`aزع����&���R?א����/���N����ذא�אz�

�������/�&Ã�*&�����Qو���/�R?��..�����������/�?@,�����������j��R�Q�7(.....)�..�)���א����*��&�/���א�و��*�
¹��$ل���د�א�, !��א�"!Vא����زع��L����.�

 فهي ليست طرفا فيها وال يرتتب هلا مثة حقوق عليها 

�وBن��  و��8ط��  ��א��  دא���א���(  وמ� ��  &I�..�.....�/��  ��
�  מ���  ن��  ��א<-  ل��  ���

��h�f א���
:&�&Oد�������ط����Iא������و-/-/-����������E -ن�و��9 ?�א� ��'^�,� ���I�'א<� ��א� ذ�


���وא�&�د�����:�O�� ذא�א��� د��� ط�و� מ�א�� د���ن��������������..��
زع��� ��

�� ن���..����I 6 ن�� מ�ط��  �B

�Oن��ذא�א���د�����������
و(�B�8ن�א�- ��E� ��א� د�و$�� ن�����..�دو�:מ����D(ق��?�وE-�I?��?����אIد�

א<�  ��א�  ذ'���f  د�Bن�א�  د��Vא�  �א�ن�#  
Hמ���  ��&  �د�-  (�,��  ن�א�وא#  ��������V..�א��)  
מ�א��  
מ��

�.وא��
�ون�
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 ومن ثم 

 ¦��������������,@?/��������������G�L/�.....��و������Pع�����P&,+�)ن�א�����RQ��j�u���
��RQ�cذ�[v�1���/�� ��7`h��jMم������Cא�����%p�|وא���$�.د�א��Uא�R ����א�"!

الدعوتني الفرعيتني بكافة طلباتهما مـدفوعتني بعـدم القبـول شـكال : الدفع الثاني 

 فرعيا يف رفعهما حيث أنهما ليسـا طرفـا يف النعدام مصلحة أي من املدعيتني

 تنعدم صفتهما -/-/- ، -/-/- وبثبوت تزوير العقدين املؤرخني -/-/-العقد املؤرخ 

 .ومصلحتهما يف القول املبتور سنده الزاعم بصورية العقد األول 

 حيث نصت املادة الثالثة من قانون املرافعات علي أن 
 أي قـانون اسـتنادا ألحكـام هـذا القـانون أوأي طلب أو دفـع  كما ال يقبل ال تقبل أي دعوى 

 .ال يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون أخر 
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لـدفع ضـرر محـدق 

 .أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 
حكـمـة ـمـن تلـقـاء نفـسـها ـفـي أي حاـلـة تـكـون عليـهـا اـلـدعوى بـعـدم القـبـول ـفـي وتقضــي الم 

 ويجـوز للمحكمـة عنـد الحكـم حالة عـدم تـوافر الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرتين السـابقتين
ـي المــدعي بغرامــة إجرائيــة ال تزيــد عــن بعــدم قبــول الــدعوى النتفــاء شــرط المصــلحة  أن تحكــم عـل

 .مدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي خمسمائة جنيه إذا تبينت أن ال

 وكان من املقرر يف قضاء النقض أنه 

المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت  

 .الدعوى غير مقبولة 
 )١٤١٤ ص ١٩ س ٢٧/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

 واملصلحة هي 

����������1��.د��&*�$א��nא����a�|א����א���&�����Rא�����������/�����'&�Fa�M!&�/��)و��F��_`eא–�
���������������*�Uو��jن��/*�א����¨�����ن�����Zא���.�و��م�D وZ/����1א�\����א�|�$l/��א����

�����Yeא�����e��&�و���/�!�.��������������^�M�a�7�����/����������&�*�$א�.د���$�1���nא�������P�W�S�
�Tא�.د�
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 )١٤لدناصوري وعكاز ص  ا٣٦ ، أمين النمر ص ١٥٧أحمد الصاوي ص /  ، د١١٠رمزي سيف ص (

 كما قضي بأن  

����ل�א:?����Mط�� ��hع������f��Y��eא�*��&�����/��)����م�א��������C����م����(אع������)I א
�����V�*א���א���������F��&��*م�א����?�D�1א����R���*د��&*�א����a����������F�a�M&'��F���_�`S&��

��F�tא�?&��Sא�������א�|��� ��Uא�����N���ن�و�F�RQא��د��א����1���8��8�ن�א� א.�
 )٢٥/١/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٤٠٧طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـــاهيم  ـــق المـف يتضــــح أن  القانونيــــة أنفــــة الــــذكر علــــي واقعــــات وأوراق النــــزاع الماثــــل وبتطبـي

وأن الـمـدعي عليهـمـا ) .. عـقـد شــركة التضــامن( -/-/-الـمـدعين فـقـط ـهـم أطــراف العـقـد الـمـؤرخ 

 لهـمـا ثـمـة صــفة أو مصــلحة ـفـي الطـعـن علـيـه أو اـلـدفع ليـسـتا) الـمـدعيتين فرعـيـا (األوـلـي والثانـيـة

 .بشأنه بثمة طعن أو دفع 

 / ..... فإذا كانا يستمدان صفتهما من املرحوم 

 فالثابت أوال 

م����V א�����א��$°�������/�.....�..)ن�א��L��� I�����F�R�−/−/−�����������?@h�Fز����p�Pو�
��1�I���8)و�د��n)ن��'���1&*�ذ�+�א�����)و����ل��)�Gذא�!�ن�V����($ق(�F�.�

 كما أن الثابت ثانيا 

������D$ن�א������1א��(−/−/−���،�−/−/−��������������/��±^�א����.�א��Q&���وא�&�"��1و$د�
����$���,�� !��א���"!�����Q���`� ��h������ ����tن�Ã&��*�א����������������/��..�1�����������U

�7�?Ra�F�����4&������.�(و��1�$&*��

فضال عن الثابت ثالثا 


�و-  ���ن���  ������:�  
�א��
-  ��ن����ن�אد)��:�E  -��  ��א���  د�..��  
��א��  ذ�و��
ن�

�h�f  ق�<وא�  ?����-/-/-א��

ط  ل�و���  ��و&  ��

��  ذ�و��
ن�Bن���..��אد�  
ن�א<(  �'�  ��8  �)

������������������
�
�� ����א�� ���h�f د
�א��
- ��ن� �:�������#Dو��B��E-�'B�3و،� -/-/-���)�א��(�ن�9

�������

�وBن�� �د������..�و�د�ذ�%���מ�אIد�  �B��������������)� -وא����E -ط ل��� دوמ�א�
א<� ���..�� ذא�אIد� 
��א�

�دמ�#و�?��Vل���د���–א�ذ'���ط#B�����–ل�א<وאن�#�?�����..�
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 ومن ثم ومن مجلة ما تقدم 
فإـنــه عـلــي ..  انـعــدام أي صـــفة أو مصـــلحة للـمــدعيتين فرعـيــا ـفــي طلباتهـمــا يضـــحي ـظــاهرا 

ومـع اسـتمرار ) وهـو مـا ننكـره تمامـا( صـورية  به شبهة-/-/-بأن هذا العقد المؤرخ الفرض الجدلي 
فـمـا ـهـي الفاـئـدة العملـيـة الـتـي ســتعود عـلـي .. الـفـرض الجــدلي بأـنـه ـقـد قضــي بصــورية ذـلـك العـقـد 

 .المدعيتين فرعيا ؟؟

 فهما ليسا طرفا يف ذلك العقد 
ـي الشــركة أو  المملوكــة لهــا مــن ..... وليســت لهمــا ثمــة حقــوق عـل

/ ..... ..  أنهمـا وريثتـان للمرحـوم وحتى مـع ثبـوت.. قريب أو بعيد 

..... فإن إرثهما ينحصر في ملكيـة األرض فقـط أمـا الشـركة ومبـاني 

 .فهما منبتين الصلة عنهما تماما .. المملوكة لها 

 وبالبناء علي ما تقدم 

 ��������������R�?אم�א�����P�7`hل�Mم�א����������������� Rא���a��U���*S א�)ن�א���
�/��$�L��S&?وא����� �د��&*�א�������������&���������c(وא���אم���.�

وترتيبا علي ما ثبت من خالل الدفعني السابقني يتضـح وجبـالء تـام  : والدفع الثالث

عدم قبول الدعوتني الفرعيتني النعدام وجود مثة صلة أو رابط أو ارتباط فيمـا 

 .بني طلباتهما وبني طلبات الدعوى األصلية 

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٥ فقد نصت املادة
 للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة  

١− �.����1��F�e�$ f�1��Nא���������F��_`eא�%&Iو���א�������Qא����%&I
��/���Cא ZG�1و��(���&Qא�. 

�)ن� −٢ �)و �/���� �)و �/&!� Fa�M&'��*���&�� _`«�P(� F���ZG�*&��%a���%&I�c(
���T������/��F��_`«�F�&��*א�����S&?����. 

٣− ���)xא���^M���P�P�?aא���&Qא��.�����ن���?�7`��%&I�c(. 

٤− ���&Qא��.�������'Ma ن��`�����Fw�������`yذن�אta���. 
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 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
عارضـة  من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات ال١٢٥للمدعي عليه وفقا لنص المادة  

بطلباـتـه كلـهـا أو بعضــها أو أن يحـكـم ـلـه بـهـا مقـيـد أي طـلـب يترـتـب عـلـي إجابـتـه إال يحـكـم للـمـدعي 
عارضـة تعـين عليهـا أن تحكـم فـي فإذا طرحت علي المحكمة طلبـات بقيد لمصلحة المدعي عليـه ، 

ٕواال اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد كلمــا أمكــن ذلــك ، موضــوعها مــع الــدعوى األصــلية 
 . من القانون سالف البيان ١٢٧قيقه وذلك إعماال لنص المادة تح

 )١٩/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٧٤الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

أن يقـوم بـين هـذا قد أوجب لقبول الطلب العارض المبـدي مـن المـدعي عليـه وكان المشرع  

رتـب علـي إجابـة هـذا أو أن يت ال يقبـل التجزئـة ، ارتباط واتصـالوموضوع الدعوى األصلية الطلب 

وـهـو األـمـر اـلـذي ـلـم يتحـقـق ..  العــارض أال يحـكـم للمــدعي األصــلي بكــل أو بعــض طلباـتـهالطـلـب 

 .المقامين من المدعي عليهما ) الدعوتين الفرعيتين(تماما في الطلبين العارضين 

 ذلك أن الثابت أوال 
�� و�ض����� �� �

- ��Bو��ط���'B���6ن�
�����I� � ن�! ���� د������Bن�א�ط��ن�א��
�!�ن


��ن���א��א� د�و$�א<- ������������������:
��ن�א��د����ن�א������Eن��O?��(ق��B�..ل��� ��א��� س������ 


��زאع���������������� �
�cن���ز�א��د����ن��א������Eن��ن�א�د�
ع�وא���ل��ن�אIد�
��א<- ���و��و(:� 


��א��زאع�א<-����������&���
�
�����
 Oن�א��� د�ن��( ل����������..�7���)�����6�
 ��د��ل�#
ط���V ���#6א�


�3א<-������
��& �و��������������������..�א�ط� �
�و�و#�� 
��� ��א�� د���ن�
��E ل��� د�ن�� زو��ن�- �

�
�:�Dط
�و���د��
�.א��!

 كما ثبت ثانيا  

 �����f$א�����M&'ن�א�()���L��S&�?وא���R�?ض�א����د�א� R�h���j`�7وMض�� ��*&�
��UÂא��G�(���������/���ZG�*&��%a���P�..����������^�`����&�Q(�������&��_�`«�P(������_/a��M&I�����..�)و�

���������������������U 7ن���������1(و��'��� د�و�Cא��������i�/aو�*� a���&Qא��N�M&'ذ�+�)ن�א��..�����(
�����������������Pو�F�������� �Rא���������&��FRQ�P����¹� D(�����1��^�ن�א��Pو�S����f$א�����M&'א�

�F���&��1���'א��L�����j��S&��?��..�P����f$א�����M��&'א��L�^��?Rن�א�t����n��'���c"א���� �א����
��U�������/��)و����M/��)و��Cא�����n���Cא����&Qא��N�M&'א�������.��1���w �%�)و�
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 وأيضا ثبت ثالثا  
ط   
ن����..��  دמ�א�-  
ل�א�ط�   �ن�א��
�!  �ن���� ����I  �9  ��-   ���و
�3א<-  ����   
�ط�


�א��ض�O'��אط������:!�
�3א<-������ 
ل�� ن�א��� د�ن�א�� ���fن�������..� ، -/-/-ذ�%�Bن�א�ط�

-/-/-�����������

�،�و�و#�� � -�
�� -Bزو��ن�����א�� د��ن���
�:�B�3

������..��و96 9B�'Bدא�� �و� ن�9 מ�6


������..��:ذ�ن�א���د�ن��� �:�
��Bو�
�� -B�

��- ���א�� د������:� E�3א��

ن����96��Jو�ن�9מ�א

�ن�א��د������ذ����9�Bن���V#�ن��
������H

������א���M��.&وא��א��-��Bو�א�

  أما الطلبني العارضني
 ولـم يشـيرا إليهمـا بثمـة -/-/- ، -/-/-فهما منبتـين الصـلة تمامـا بالعقـدين المـؤرخين  

إشارة فإذا كان الطلبين العارضين يتناوالن هـذين العقـدين بـأي صـورة مـن الصـور لوجـد االرتبـاط 

أما وأن الثابـت أن الطلبـين العارضـين .. ووجدت الصلة بين الطلبات العارضة والطلبات األصلية 

فهـو أمـر جـازم وقـاطع بانتفـاء ..  لموضوع الطلبـات األصـلية عقد مغاير تماماحاوالن النيل من ي

 .أي صلة أو ارتباط بين الطلبين العارضين ، والطلبات األصلية 

 فإن الثابت رابعا.. وكذلك 

 ���������������������،�*�� Rא��Cد���Pذ��+�א�iא �I(�1���*&�Qאع�א�)א����iא �I(����א�i7�DPא�`&*�
�7�DP���Ma�+وذ�������������Uد$�%�&'��I(�i א�iא�������1א�'��ن��&�/���������(و� �وא�����+�

����/�7'�U"א����1��7)ن�א������I(�1��..�������^�±�1 א�iא�����±^�א�'&��Mא���$��������f..�و
����������R*���/���¯��א$��Maط���������א�?�S�¦�א���$°������������������aو��M&Q�1�$و)����&Qא��.א���

8 ��$�1���n ن�−/−/−!(�"���"��.�وא���

 ومن ثم 
يتضح وبجـالء تـام عـدم وجـود ثمـة ارتبـاط أو .. ومن جملة الثوابت والحقائق أنفة البيان  

ـين الطلبــين العارضــين  ـدعوتين الفــرعيتين(صــلة فيمــا ـب وأن إبــداء هــذين .. بــالنزاع األصــلي ) اـل

ين وهو ما يجعل هـذ.. الطلبين استهدف فقط تعطيل الفصل في الدعوى األصلية والمماطلة فيها 

 .الطلبين العارضين غير مقبولين شكال 
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 احملور الرابع 

 بأن الـدعوتني الفـرعيتني – املنكور –فإنه علي الفرض اجلديل 

مقبولتني شكال ، فإن هناك العديد من أوجه الدفاع املوضوعية 

التي تنال منهما واملؤكدة علي انعدام سندهما يف الواقـع أو 

 .ما القانون مبا جيدر وحبق رفضه
&�وط�א�(ق����#6
���א� د�و��ن�א�E �����ن�Bو�א��� ل�� ن��� د�� ���������������������:�و�?�א�د�
ع�א<ول��

���h�fن�א���
����9
Hل�Bو�א�ط�ن���� ?��9 ���ط� ن������������-/-/-א��!ذ� %��B ?��( ����� ذ��������..��

��
:���و���ون��
מ�و#د�������א�ز�#
�و�������Iوز�א��&
س�&�

 بادئ ذي بدء 

 ������F�(�*�G�C�/�Rא��%Uذ����،�و���1!�ن�א����ن�����1���7Dא������&�*����������ط����������������
�����������.د�.�א�?$���،�و�M'a����a�_�6�1���Yא��א����א�������،�وa a��%�)ن��T"�U�¨���aא����

�������������� �,�����o�*���..����������������������V(�1���u�������1���uא�\�]�)و�$$�Cא���N7�����&א���� א$�א��
$���F،�و�א�u��!�Cא�?$������M���)و����������?���'&����،�وא���' د�א��L I����C��/�Rא��? �iא���ل�

�����������������������دא�����Zو�c$�tن��T"Uא����א�'�&��)ن����`th�1��1�/��)ن�M�a[��&*�א�����א�?�
א����G*�)ن��T"��Uא�������������?&Dو�،��/������������.�PG)ن����t��h�1�/��)ن��c(�������G�n���¹د���

���$�.א�'�&���l�1��n�¹ع�د�.�א�?
 )٤٠٥ق ص النظرية العامة للصورية ، دكتور أحمد مرزو(

 )٣١٢عز الدين الدناصوري وزميله ص /  م –الصورية في ضوء الفقه والقضاء (
 ملا كان ذلك 

ـهـو العقـد األوـحـد  -/-/-أن العقـد األصــلي لشـركة التضـامن المـؤرخ فـي وحيـث أن الثابـت  

أي لمــدة تجــاوزت الخمســة وعشــرون حتــى اآلن .... منــذ عــام والمرتــب ألثــاره الصــحيح والنافــذ 

 .عام 

 وحيث أن القاعدة العامة تقرر بسقوط الدعوى مبضي مخسة عشر عاما 
 ـفـي إقامــة إذ ـسـقط الـحـق بـعـدم جــواز إقاـمـة االدعــاءين الـفـرعيين الـمـاثلين األـمـر اـلـذي يقـطـع 

 واستقرت به المراكز القانونيـة التـي ال يجـوز المسـاس ..الدعوى بشأن ذلك العقد الذي رتب أثـاره 

 .بها 
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 ضائية ذلك أن احلقيقة الق
�����وא�زوאج�وא��و��وאI& מ�وא���& ���������� >

Hل�א����א�8وא<(وאل�א���-����&����

����I دو�Bن���  ون�����  ��א����  ز������ 
���ض  �
ول�Bو�&  ���
 �
  

د�����6  -�3  �
& وא���

������������������،�� Hز������ ��

�و( د��وאJط Dق�،�و� دמ�א���
א��
�و���Bو�(
� ��Bو�- ������E ز�� ��ذא�: 

��
9B�
�
��������������و�����دو� ��،�V א������� �א�� �ص��V !د� د�و)��
:�O و����� ن���
�א�و���زא�#


���:מ�:�
��&����
ل�א��#�?�
�.Iز�?�Bن���ون��ذ��א���א�ز�وא(د��و�ط����و�

 )٢٠/٥/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٥ لسنة ٣٠٣الطعن رقم (
 )١٤/١٢/١٩٩٨ ق جلسة ٦٤ لسنة ٨٩الطعن رقم (

 ونفاذا ملا تقدم مجيعه 

�tن��&������ن�� ����א�Yeא���אCא��LאPد��M��C^�א�����א��$°���������������و�&*�א�R ض�א;���*��
−/−/−�..��Y��eא�א"��Uن�z���)�����¹�T ��`���c"ع�)�א������fא����� א$�א�و�N��M8��¨ن������������`�

�.وא������N7وא� א!(�א��������א��U�*&���Ma"א�א�������"�)!���o�1�� 8و�, ون���م�
طDن���د�א�� ����א�� ������h�fא��دאמ�&�د�א��� �:?�א�د�
ع�א�9
����و�
��ول�� دמ��� -/-/-ز�מ� 

ذ� %��B ?�� �س�� ��א�� 
�ون�& �د��� ز�מ� Oن�� دמ�א��� ���������������������..��&���?�Bو�א�������?�����

� ذא�אIد� 
��א���� ����������..������א�طDن����� ��
�دמ�B(����א��د�� ������ �Vط���
و�و��

�.א���دوמ�א�د��ل�وא�&�د�

  أن   من القانون املدني علي٥٠٧فقد نصت املادة 
ٕواال كان باطال ، وكذلك يكون باطال كل ما يدخل يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا  -١

 .علي العقد من تعديالت دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد 

اثر فيما بين وال يكون له ال يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير غير أن هذا البطالن  -٢
 .أن يطلب الشريك الحكم بالبطالن  إال من وقتالشركاء أنفسهم ، 

  علي أن ٥٠٦كما نصت املادة 

�/"�Tא�,@?����&*� −١�¤�«�P�1`و����$�Mא����?@h��/��`aد� x���! ,��9א���a
����א���ZG�C�R אCא�Nא��, �א�|��� $��Uא����ن��PG�[\א�.�

٢− �+����� �)ن �א�� $� �א��,  NאCא Zz�� �א�, !� _�a� �� �Gذא [\&�� �ذ�+ و�&*
���/��?@,. 
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 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 
المقــرر أن الشــركة تعتبــر شخصــا معنويــا بمجــرد تكوينهــا دون حاجــه 

للنشر عنها غاية األمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هـذه 

ـه يتعــين اســتيفاء  ـدائنين فإـن ـي اـل ـر ممــن يتعامــل معهــا أو عـل ـي الغـي عـل

 .إجراءات النشر 

 )٢٨/٤/١٩٩٣ ق جلسة ٥٨ لسنة ٢١٥٤ن رقم الطع(
 ملا كان ذلك 

 المفاهيم القانونية والقضائية أنفـة البيـان علـي أوراق وواقعـات النـزاع الماثـل ، وبتطبيق جملة 
لعــدم  -/-/-عقــد الشــركة المــؤرخ بشــأن القــول بــبطالن المــدعيتان فرعيــا وعلــي مــزاعم وأباطيــل 

اـلـبطالن ـفـي هــذا الشــأن فهــذا إذا ـكـان هـنـاك بـطـالن أـنـه يتضــح وبجــالء .. أو النشــر عـنـه تـسـجيله 

 :وذلك لألسباب اآلتية .. فرعيا في هذا المقام يشوب أقوال ومزاعم وأباطيل المدعيتان 

 السبب األول 

 �������������������������F��&��%�a����! �,ن����م�א��,� ����1א�(�*��Gن�)���F���$��hG���¯�ª��U���Lא�����
����U7ن����'��..������L�F������P�+�Gل�����1א�����ن����٥٠٧����و$د�����د�����..��א����ن����/"א��

������E��`��[�vذא�!��ن�G�PG�7I���ن�`��P��! ,ن�����א�(��/��G�$�,ذא�!��ن���..�א���*�א�G����(
�'7ن����Pو�F���%���7�����`��..�������?@,���و����vא�� �)ن�ZG א�Cא��, ��'&���x�V7��Eج�

אZ/��א�\]��������L��! ,&����$�M��Pא�..�������(������������S�?���I �h����� ,א���Cא ZGن�z�����א�ذ�+�
���Tذ�R�א�����و�..�����������������F����N��R��Pא�$��p�+�4ذ�����¸�c"א������א���$�Mل�א������!��)ن�א��

�F�&��^��.و��م�א���

 السبب الثاني 
������
E�&�
���B�
���?�B�..������������h�f ط �א��א��� د�א��Bن�� !�
 &���
 -/-/-�cن�א��د���
ن�����


�� ��אIد� 
��������������و��س��)���د������א��!
�ن��(�:�E-د�א��دאמ��f��
�
����9(�وق����?�،��:�

�����
���9אد��?�O�
�� ن�א���� 
���ن�� �Vא�� ����א�� ���( 
وIن����������������..�&���
!�B�
�:�Bو�
��&I

�
�
�و��د:�
�.א���ل��ن���

�

�



 325 

 السبب الثالث 

 ���������� ������א��������ن������������Vא�و�¨��?���R/���و��Q���ن��&��*�Ã&�/�������()ن�א��� א
� Q��1א����.....�/��،�(.....�����������&�Q(א�, !���&�+�א����������h..�("....."�����U !��א�����������1(و

���������*&�Qא��Cد���P�1א������±�1^�א�"U)����D$������1)�..�−/−/−�،���−/−/−א������u�M6�W��Vو
�������א��,���$���� �$����a7ل���D�1א���"! ��،�و����F��R�(��Uوא���9א�Y�����e7ل�א��D�..�1�"��Uن�t���

������aو��M&��Q�1�$���1..�א�����������1(و�"��U7ن���'��N$د�و��M8��F���t��א���� �א���"��p�c(م���Uو
�א������1

يتأـكــد وبحـــق انـعــدام صـــفة أو مصـــلحة 
ــي أي ادعـــاء لهمـــا  ــا ـف المـــدعيتان فرعـي

 .حيال الشركة ملك المدعين 
 

 السبب الرابع
 ����������
��-Bل�א��������%�א��د����
�)�

�� �������(Bن�אد�
�א�3א��د���
ن������א�� ���h�f د

�!��Dن�Bن�א�������و�ود�������Bض�א�وא#�Vو���
�ل�� �����������V..�&�د�وא�د��ل�����دو���א��)�-/-/-

�������������������� Eא������

���א��:
�3א�������و�� ��א<� ص���: 
�وزא���א���� ��وא���� �מ�cدא��: ��..

و�و�א<���א�ذ'�א&����3?�א���א� ز��א��
�و�� ���������..�وذ�%���ذ����9�Bن�&���و����ن��
מ��������


ل��ن)�
:
����Iوز�א��&
س���.�א<(وאل�

 ملا كان ذلك
ومن جملة الحقائق واألسـباب الجوهريـة أنفـة البيـان يتضـح انعـدام سـند المـدعيتان فرعيـا 

في إدعائهما الباطل والمعيب الزاعم ببطالن عقد الشـركة لعـدم تسـجيله أو النشـر عنـه ، وانعـدام 

جـدر معـه رفـض صفتهما في هذه االدعاءات وعجزهم عن النيل مـن الشـركة ملـك المـدعين بمـا ي

 . هذا الطلب
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����8�

 ��،�و ���I وز�����)���د������א��!
�ن���(-/-/-א���د�א�����h�f:��و�?�א�د�
ع�א�9���
�3 
9


� د��א��
�و�� ��وא<- ول�����������������

��،�و�����
�I6��
���
�3

���א�9���
��3
96


מ�א���ض�،�و6ذ���ز�3א��د���
ن�����
��ن���د�מ����9د��ل���������������)O
���א������� �

-  و�����  ذא�א���  د�����

�3ز��:�    9Jو�#  ��א�!  د����  &��
א<�  ��א�  ذ'����  ل��..Bو��  


���ض�
���Hن�����\���&�د�#
�و���Bو��&��د'��د����ن�#�
���د�وא

  من التقنني املدني علي أنه ١٣٧فقد نصت املادة .. بداية 
لم يقم الدليل علي  ، ما يفترض أن له سببا مشروعا لم يذكر له سبب في العقد كل التزام  -١

 .غير ذلك 
علي ما يخالف  ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل -٢

سببا أخر مشروعا فعلي من يدعي أن لاللتزام ذلك ، فإذا قام الدليل علي صورية السبب 
 .أن يثبت ما يدعيه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
 من القانون المدني أن ذكر سبب االلتزام فـي العقـد ١٣٧/٢ مفاد المادة

ال يمـنـع الـمـدين ـمـن إثـبـات أن ـهـذا الـسـبب غـيـر حقيـقـي وأن االلـتـزام ـفـي 

واالدعــاء بانعــدام الســبب ال يجــوز للمــدين إثباتــه الواقــع معــدوم الســبب 

  .بغير الكتابة ألنه ادعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي

 )١٨٠١-٢٧حكمة النقض المدنية  م٢١/١٢/١٩٧٦(
  من القانون ذاته علي أن ٢٤٥وحيث نصت املادة .. وترتيبا علي ما تقدم 

���א���������1وא:&����������������4 �"��������א����،� U�������������Vذא����א������אن����א�G
�*���eא�����א�Uא���م�.�

  ومن صريح هذا النص
���������O ��א�Bن�א����ع�B&�و������ ول�

%��� د�- و�'��������!(��) ������–ن�
�Bن��� ون��–�) 

�ن�א����
#د�ن���������Bد����%
��–�����)�–�������

� ?�א�� د���
ن����� ..��و�و��
��� ز��3 ن�96

�  ���  ���-  ,�א��  ول�و�  ود�א�-  و�����Bن�א���  �ع�א&  �و����(�  ق��  �وط�B�
  ���..��و�  ذ

����:�א���وط�

 .أن يوجد عقدان يتحدان في الموضوع  �

 .واألركان لماهية أن يختلف العقدان من حيث ا �
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 .أن يكونا متعاصرين  �

 ) .وهو الصوري(أن يكون احدهما ظاهر علينا  �

 ) .وهو الحقيقي(ويكون األخر مستتر سريا  �

المزعـوم بصـورية عقـدها المـؤرخ ال يوجد لشـركة التضـامن وكان الثابت أنه .. لما كان ذلك 
وال .. دون سـواهم وموـقـع ـمـنهم يين إال عقـد واـحـد وـهـو المـحـرر فيـمـا ـبـين الـمـدعين األصــل -/-/-

يمثـل ورقـة ضـد يتحـد مـع العقـد المـذكور موضـوعا وأطرافـا ومتعاصـرا معـه .. يوجد ثمة عقـد أخـر 

فقـط هـو لم يحرر بين أطراف التعاقد سوي عقد واحد وهو األمر الذي يقطع بأنـه .. للعقد األصلي 
بل يجب أن يقـوم .. ل بأنه صوري ومن ثم ال يمكن القول أو الزعم بشكل مرس .. -/-/-المؤرخ 

 .مستند كتابي يناهض العقد الثابت بالكتابة المشار إليه 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض يف أحكامها بأن 

 .ال يجوز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة 
 )١٢/٧/١٩٩٤ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣٤٩الطعن رقم (
 )١٦/٣/١٩٧٢ة  ق جلس٣٦ لسنة ٤٤٣الطعن رقم (

  من قانون اإلثبات بأن ٦١وهذا أيضا ما قررته املادة 
 .................... ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود  

  .فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي –أ 

 . إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة -ب
 الخ ...............حد الخصوم في الدعوى بما يزيد قيمته علي ألف جنيه  إذا طلب أ–ج 

 وقضت أيضا حمكمة النقض بأن
إثبــات صــورية التصــرف فيمــا بــين المتعاقــدين وورثــتهم ال 

يكـــون إال طبقـــا للقواعـــد العامـــة ، فـــال يجـــوز لهـــم إثبـــات 

 .صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة 

 )٤٢٤ ص ٢٣ س ١٦/٣/١٩٧٢ ق جلسة ٣٦ة  لسن٤٤٣الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

و���a�����&b�1م������F،�و�z�(א��FوM'a�����F&�*�وא�����Nو)و$אق�א���(אع�א���6^�و������������������ 
�6��x��1���u(�א�������ن�� �����������a�1_�¯���د���^�!����*�������Uא������א���$°����������������������������������U



 328 

−/−/−��������`����u��������م���..��א��8�n��'���c"א���� �א������Uא���������و���$��?��Cد����Pאز�א��Z�
� د��ل�� �^������$�����p^�א�����aא�R �����א�"!$����������a&*��������..�א�"!Uو

��� �����a ��Zن��.v]�������1א�א��n)و�א�����א�N)و�א����
����V
�����������3:�و�?�א�د�
ع�א��א 9Jא� د�و$����(�� ق��� �
)c�
א�ط���א��د'��ن�א�� د����ن����� 

���� ��ل�� ��ط�
� ?��� ��#6 �א��- ��,�� ن�א�� د����ن����������������..�:
د��א�� :ود����א�-و����

'��B�3

��Bو�B'�و&����96���

�3א�-و����
��ن�96����ز�
�����.�

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣فقد نصت املادة 
اإلقـــرار هـــو اعتـــراف الخصـــم أمـــام القضـــاء بواقعـــة 

قانونيــة مــدعي بهــا عليــه ، وذلــك أثنــاء الســير فــي 

 .دعوى المتعلقة بهذه الواقعة ال

  علي أن ١٠٤كما نصت املادة 
 .اإلقرار حجة قاطعة علي المقر  

ال واقعـة منهـا وكـان وجـود علي صـاحبه إال إذا انصـب علـي وقـائع متعـددة وال يتجزأ اإلقرار  

 .في الوقائع األخرى يستلزم حتما وجوده 

 ويف ذلك املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

 �gא���������������¦M�?a�W�X����א�����th�1�/��)ن�$�6À�T�f�¤��aא�������@h�iא��א�U�$א 
���FxV&*�א��� �������Uو�،�F�� �(�������Fא��(אع��_�Sو��� D(�^�����N�M6gא�*�G�FZ�V�[v�L
�������������������L�_/����P�F����F��R��*�&��F��� ����������ن����m����Fא���P(אم�א�D���$א�،�و�?��ق�אg����ن�

$�?��F�R���*&��E"`א��F�&��[v��د�/h�1��c�(�F�R��*&��C א���د�/h�N.�
 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (

 كما قضي صراحة بأن 

اإلقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دالله 
 .التعبير 

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



 329 

 ملا كان ذلك 
عــن إثبـات صــورية عقـد الشــركة الـمـؤرخ   صــراحة بعجزهـمـا أقرـتـافرعـيـا قـد وكانـت الـمـدعيتان 

وذلـك حينمـا طلبـا صـراحة مـن عدالـة الهيئـة المـوقرة .. سواء بالكتابة أو بالبينة أو القرائن  -/-/-
 .إحالة األوراق إلي التحقيق لتقوما بإثبات الصورية المزعومة بشهادة الشهود 

 وهو ما حيمل يف طياته 

���م�א�������� �¦� Q�$א �Gد������������,�/�د��א�,�/�PG�N��M6g&�*�א���א���(אع�������($�L��)���Z�[�\א�
������VP�*at���������*��&��1Uو�����6�1_�)�א�� א�..����������(����� ��Rא���a���U�����*S א�)ن�א����

���/��$�F���$�p����^�د��[\��.א���אCא�

وز�#��� ?��B ����� ?��������������:�و�?�א�د�
ع�א��
�س��������

د��א��:ود����:��3
9Jدמ��وאز�א��..


�3- و������ د�א�� ����א�� ������������������h�fو( 
ن��( و�96 �����
�-/-/-�B�8ن�א��د���
ن�����

��������? �����I B�� 9D9�3 �

د��א��:ود��\מ�Bن�#���?��ن�(وא�����V#�ن��:�א<� ���..�


���ض�  
ن���  ��\�  ��&  �د��  د����ن�  ����Eא��
  ��و�  دמ�..�א�  ذ'���f  د�#�  
מ�د�وא


������(��ق�)Jول�ط���א#.�

 من قانون اإلثبات علي أن  ٦٠فقد نصت املادة 
أو كــان تزـيـد قيمـتـه عـلـي أـلـف جنـيـه إذا ـكـان التصــرف الـقـانوني ـفـي غـيـر الـمـواد التجارـيـة  

مـا لـم يوجـد اتفـاق أو فـال تجـوز شـهادة الشـهود فـي إثبـات وجـوده أو انتفائـه غير محـدد القيمـة ، 
 .نص يقضي بغير ذلك 

ويجــوز اإلثـبـات بشــهادة الشــهود إذا  ويـقـدر االلـتـزام باعتـبـار قيمـتـه وـقـت صــدور التصــرف ، 
 .كانت زيادة االلتزام علي ألف جنيه لم تأت إال من ضم الفوائد والملحقات إلي األصل 

علي طلبـات متعـددة ناشـئة عـن مصـادر متعـددة جـاز اإلثبـات بشـهادة ٕواذا اشتملت الدعوى  
فـي مجموعهـا تزيـد علـي الشهود في كل طلب ال تزيد قيمته علي ألف جنيه ولو كانت هذه الطلبات 

 .هذه القيمة ولو كان منشؤها عالقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة 
 .وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة االلتزام األصلي 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 مـن ٦٠ة عمـال بـنص المـادة تمسك الطاعن بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهـر إال بالكتابـ 

وكـان مـن المقـرر أن تسـليم الخاطـب مخطوبتـه قبـل العقـد مـاال محسـوبا علـي المهـر قانون اإلثبـات 
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وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد يعد تصرفا قانونيا يخضـع فـي إثباتـه للقواعـد العامـة فـي اإلثبـات ، 
ومـقـداره عشــرة أالف جنـيـه مبـلـغ المهــر أـقـام قضــاؤه بجــواز إثـبـات تســليم الخاطــب ـلـولي مخطوبـتـه 

 ولـيس تصـرفا قانونيـا واتخـذ مـن بشهادة الشهود علـي سـند مـن أن هـذا التسـليم يعـد واقعـة ماديـة
ـه يكــونأقــوال الشــهود فــي التحقيــق الــذي أجرتــه المحكمــة عمــادا لقضــائه ،  قــد خــالف القــانون  فإـن

 .وأخطأ في تطبيقه

 )٨/٧/١٩٩٧ ق جلسة ٦٦ لسنة ٥٢٠٨الطعن رقم (
  ذلك ملا كان

كاـنـت وـقـت انعـقـاده مــن ..  المزعــوم بصــوريته -/-/-أن قيمــة العقــد المــؤرخ وـكـان الثاـبـت  

وكانـت الصـورية التـي تـدعيها المـدعيتان فرعيـا هـي .. ثالثة أالف جنيـه .. حوالي ربع قرن تقريبا 
فهـو األمـر .. وراء تصـرف صـوري وظـاهر تصرف يقصد منـه المتعاقـدين إخفـاء تصـرف حقيقـي 

          أـنــــه ال يـجــــوز إثـبــــات صـــــورية العـقــــد مـحــــل الـتــــداعي ..أكـــــد معـــــه ممـــــا ال شـــــك فـيــــه اـلــــذي يت

 .بطريق شهادة الشهود ) -/-/-المؤرخ (

 ومن ثم 
يـكــون الطـلــب المـبــدي ـمــن الـمــدعيتين فرعـيــا بإحاـلــة األوراق 

للتحقـيـق ليثبـتـان الصــورية بـشـهادة الـشـهود ـهـو طـلـب يـخـالف 

 .تفات إليه القانون بما يجدر إطراحه وعدم االل

 وحيث سبق وأقرت .. هذا 

 �����������������u�M6�W��Vد�،�و��ctو��&��)�v�. D]�א�,�/�N�M6g�1א����U)x������ �א������ن�
�,/�د��א�,/د������N�M6gאز�אZم����..����[�v�*�&������ �Rא���aא�� �א�"p�c(م�����م�א���
��/���..�����SQ�¦���1א�א��n)و�א����ن�$�%Z������.�


����ض�א�د�و��ن�א������Eن�א�� دאמ�B'�& �د�- (�,�������������:�א�&
دس��و�?�א�د�
ع���&Bמ��Bو�ن�


ط� ل�و�(�� ��א��& ��دא�����3..��:�
����א�و#B�Vو�א��
�ون����
�א�� زא�מ�وא<��
�6ذ�Bن��


�،��!��Dن�אIد�
�א�3א���&���א��
�����ن�B'�د��ل��
������\���6�
:���3
�و�9�
�و�

 ثبات علي أن فقد نصت املادة األويل من قانون اإل

�F����&@א���N�M6G�1אم�و�&*�א���)��Pא�N�M6G�1א��א��*&�.�
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
ـمــن المـقــرر ـفــي قضـــاء ـهــذه المحكـمــة أن الـمــدعي ـهــو 

المكلف قانونا بإثبات دعواه ، وتقديم األدلة التي تؤيد مـا 

 .يدعيه 

 )١٧/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٠٩٧الطعن رقم (
 )١٧/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٧٩٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��������������Y�eא����(�F��������������a�|א�د����א���_����aو�Tא�א�`&�4��N��M6zد��U�*א���
��tن��t�a �א��R��C���&a�1������`y/�����������٧٠א�@ل��&��L���`Sא���د�����N��M6gن�א�����1���

אز����j�cوZ�YV�/��،�Y��Sא���*�G����Vg����U ���a�Y&'��ª.�
 )٢٦/١٢/١٩٩٠ ق جلسة ٥١ لسنة ١٠٧٣الطعن رقم (

 وكذلك قضت احملكمة املوقرة بأن 
المـقــرر أن الـمــدعي ـهــو المكـلــف بإثـبــات دـعــواه قانوـنــا وتـقــديم 

األدلــة التــي تؤكــد مــا يدعيــه فيهــا وأن محكمــة الموضــوع غيــر 

 ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أولفت نظره إلـي

مقتضــيات هــذا الــدفاع ، وحيــث لــم يقــدم الطــاعن إلــي محكمــة 

الموضوع الدليل علي ما يدعيه سـوي صـورة ضـوئية قـد جحـدها 

المطعون ضـدهم ولـم يتخـذ مـن جانبـه إجـراءات طلـب أصـل هـذا 

 .العقد فإن دفاعه يكون علي غير أساس 

 )١١/٤/١٩٩٠ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٤٩٢الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

أنها قد خلت تماما من ثمة سـند أو دليـل من خالل أوراق الدعوى ومستنداتها بت وكان الثا

 عـن تقـديم أي دليـل علـي مزاعمهمـا المرسـلة حيـث عجزتـا تمامـا.. علي ما تدعيه المدعيتان فرعيـا 
مـن أوراق ال داللـه لهـا ) ٕالتي نصمم علي جحـدها وانكارهـا(واكتفيتا بتقديم بعض الصور الضوئية 

ٕواخراجهـا تحريف والـواء الحقـائق فضال عن تعمـدهما .. وال تسند مزاعمهما .. الماثل علي النزاع 
 وذلك كله .. ومخالفة للحقيقة ملصقين بها معاني ومزاعم من عندياتهما من سياقها ومعناها 
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 .ادعاءات المدعي عليهما مخالفه للحقيقة وال سند وال دليل عليها بما يجدر إطراحها ورفضها 

 سادس احملور ال

الرد علي املستندات املقدمة من املدعي عليهما والتـي يسـتبني منهـا عـدم 

وانقطـاع صـلة هـذه املسـتندات بالـدعوى .. مصادفتها للدفاع املبدي منهمـا 

حيث أن حمور االرتكاز يف الدعوى الراهنـة همـا العقـدين املـزورين .. الراهنة 

 حتقيـق الطعـن بـالتزوير ومن ثم فـإن.. اللذين تعتصما بهما املدعي عليهما 

فالعقـدين املـذكورين همـا احملـور .. هو خري شـاهد علـي صـحة دفـاع املـدعني 

وحتقيق الطعن بالتزوير فيهما خري دليل عما إذا  .. اجلوهري يف الدعوى املاثلة

فضـال عـن دحـض ادعـاء املـدعي .. كان للمدعي عليهما مثـة حـق مـن عدمـه 

 ون سند من الواقع أو القانون عليهما بالصورية التي يعتصما بها د

�����Mא������א�L�N±�و������/����������������������������a����/�&��*�1א�و$אق�)ن�א�����u�א��8
���������������nא���L±�و�����&���^����1א������������..��&��^���1د��ع�א������ودون���������1א�����ن�وא�

$���F.....�א������*��,�� !����?��_�)����������������1����Fא���Z�N..�وذ���+��������aن������(�PG�NC
����������������L���א�������א���?����!�a�|א���Y���eא�د���وא�Nد��aن�و���א��nوא����&����U���
���������������Cאد���U�1א�������! h�������$Q�1����/�&��*א����F��*��aو)ن�������&Qא��_Uאد�

�:�F��^±�Pو�&*�v]�������1א����ن�وא�א��nو����)دل��&*�ذ�+���1א�Y���eא�������

  احلقيقة األويل
������������������� ��

�� ن�א�� د������:� 
�# د�):��  �B��6 ?�� מ��� ن���
Bن�و��3#(����א���د�א��� 


ل���� و���- و����א��� د������������������� ���%
 ���� מ��� ن�# د�� زوج��������..�(�
���و��8א�� د��ن�(� ���C ون�

�
9
����و�ذא�����د��ل������&
د��
��د���?����Dن�א��د������:��

<و���Bو��زوج�.�

  احلقيقة الثانية

u������������)ن�א��8�V�*��&��u���I���������/�(���א������������1א������N�1א�������א����
�������������*&����M� א����M��yن�אt����Ra�%א�� א���S&?��1���Z @�����د�/h��/��Nא������.....

$��������F....���"���م���?��h������%Z !��א�������1א����*���c(�..�����1������(�����(�1�`aو��
$��א��������V�Lد�Zو���j���/�&��*6$/_�א����.��و�
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  احلقيقة الثالثة
�(! ��� �د�א���� ��� ن�Bن�����/�.....Bن��
��د��?�א��د������:�
�� ن�#6 �א��א�& �د�������������.....


<و�אق�(� B�8ن�א�& �د��א�� ذ�و���# د�����������..�!�ن���
-��א��������� �و����� ���
& د��� 
�و�د�


�# د��.....��ن���
-��א������و��س�.....��3��#Oن��Bض����:�B�%و�����وא�د��ل�����ذ� -�� د��3

�
:������
�3?�Bن�א�������&��Y�����Oض�א���
�.....�.�ن���د������א��!
�ن�א�9

 والدليل علي ذلك أيضا
أن ذات المحضر قد حوى تعقيـب مـن محـامي المـدعي عليهمـا فـي ذات المحضـر مـن أن 

 .العقد قد تم تعديله إلي عقد توصية بسيطة 

 وهو األمر الذي 

���?�a����jא���tن�)������R�����/�&א�$ض�א�����م���*��&��%�.....��$وא�����Zt ������1א���
�c$א����� /,�����/¸$�a�N�M6g�F�R���U��/����$�pGد����%Z�.�

���1)ن�א�$ض����/�.....�و�����aد�Nא�د���وא���P^�א�|��Fa$ ������SQ��!�aא����������������
�n���Nא;/���Nאgدא$����������و)ن�!�����א������U�..����7*�א�|��Q����1 �א��!�������.....�א�������&�/����

�����������������N7ل�א������א�D�1����/�������!ta�����%א��� א���S&�?و��(�c$_�)و�א�,/ �א�����א���&�Cא�
�F��$?��.א��������1)ن�א�����^���_��h�����%Z !��א������1א���*�

  احلقيقة الرابعة
����

���   د�ن�א��   زو��ن�א���   د��ن��   ن�א��   د������:�   Bن�א��   د��ن��   و�����:   מ�

���)��
Dغ�����
��ط� وא����
�وא�א�د�و$�א��
���9ط��
�����א���د�ن�و��د�وא�#Bد����3


����������������

��زو������:�  
ذ��6 �א�א�3א�ط� ن���Iل�א���د�ن�-Bد�מ����
��?��6زאמ�א��د������:�


��ن���د��:�
�و�ن�9מ���د�(E)�3א���
��א��(!��6دא��
���دמ�و�ود�B- ل����������������&�
���
�:�B�I6

�.א���د�ن�

  امسةاحلقيقة اخل

)��L�F±�و�����������1א���*��&�/��������م��q���Yא�'���1�����(و� ������א��?������������� 
������������א��?���م���Uא�������؟؟�و�n����1����Zאل�א� ���^�����1)ن�)��Q^�א����������1������

א����nوא�Y�����eא���|�$�l/����א�و$אق��&���U������..��1����n����1א��������^��Q(ن���`��4���`�
L�i '������Uو���U و�)���.�א�����؟؟���?_�
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 بل سند 
فكيــف يكــون معهمــا العقــدين ...... المــدعين فــي الــدعوى هــو العقــد المــؤرخ فــي عــام  

 .واللذين اكتشفتا المدعي عليهما مؤخرا أنه معهم علي حد قولهم .. المزورين 

 وهو األمر

ل��tن�א�������1א��(و���������1�$����א�"���c!��)ن�אe�&��א�|�;�G�t�/��א���*��&�/���
�����Lول����V�*�U���U���U���a���&و������aא������א�Nא�������وא��|��a!���)ن���������������

ل����tن���������������tن�א�����������1(و�1�$������א��?������m�����א������/�&���F���א�����������1(و$��1و)
���������������!�a�|א��Y���eوא�.א�������1�������U���uqوذ�+����@���F�l$�����R)و$אق�א���

د�א��������1/���Zو)ن�א���..�و�����aو��M&Q��1(و��1�$&*�א�������.�

 احلقيقة السادسة
و� 
��..�Bن��وא�د��زو���א���د�ن�א����&ق�وBن�א��� ن���6: 
�א� د�
ع�� ن�א�� د��ن��������

���
  ��
�'���f  د��زو��  ��&Iא�����  ��א�?  
�Bن�א���  د�ن��  ��(�  
ز���..��  :د�  !�Bد�  �fو�

���
د�دون����: 
�ودون�Bن��� ون��������� ن�א��� ���.....�6ذ��� ��� �מ��6 �אج�א��د�� �����������..�א��د������:�

و����Bن�א���د�א�9
�����מ�א��و#�����V?�و�ن�-���מ����Mא��
�& ��� ن��� �������������������..��و#����


��زو�������..�وא<���� מ��� �Mא�(
د� ���� ��و� ن�- 
(��א��- �(��� ��ذ� %�؟؟���������� �O ����'و� ن�א� ذ


����ون�א���د�ن��زو��ن�؟؟..�:ذ��א�ط�����).�

 األمر الذي 

�����1���������U�1(و�1�$�`����4&������)ن��`�ن���/�_�)�F�����M������������^�Q)ن�א����������
��� א��..�وGن�!�ن���/_�)Q^�א������1)���א�w���a�L��S&�?��E�S�Q(�_U/���������������..�א�������1

����E�hא�����a�1��1(و� �وאf¦�و�&*�א����Dא������nא����R'&��E&���و��Ã(�_�Uل�������������������
�.א���*��&�/���

 من كل ما سبق 
ل العقدين في حيازة المدعي عليهمـا وأنهمـا يعلمـان علمـا يقينيـا يبين بحق وبيقين أن أص 

ومـن ثـم فقـد تقاعسـا عـن تقـديمهما وادعيـا علـي خـالف الحقيقـة بأنهمـا فـي حيـازة .. بتزويرهما 

 .المدعين
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  احلقيقة السابعة

&  מ��  ����.....��  �ن��  ن�א��&  ��دא�3א���د�  ����:�H  ��א��  و#���Bن��  �א��ص���.....


����د��ن��� 
���f د�Bن�א���
� ل�و�� 
����� د�א�- (�,�א� ذ'��و� ?�������������������وא������ود�����:���


��א<�ض��ن�א�� و��8وא� ذ'����������������H�&מ�א��?��و�������3א��!
�ن��ن�א��د��ن�وא�ذ'��و�

��
�
�وא�#�?�و��.....
:����..�?
���א��:
�3אJدא�����و���Vوא����
�.و��

 مما سبق 
 المدعي عليهما من النيـل مـن عقـد شـركة التضـامن هـي يبين للهيئة الموقرة أن محاوالت 

وأن المسـتندات الدامغـة التـي تقـدم .. محاوالت جاءت خلوا من أي دليل من الممكن الركون إليه 

 .بها المدعين خير دليل علي عدم صحة أدعاء المدعي عليهما 

 وأن الدعوى 

¹`���א�����1א��6&����±��$�אa$P`���ز���/���������Uא��������1א���(و$��1و)ن�א�������������
$�$l��������S������/����Yא�'����1������(و� ����Q�*��&ل����?eא�..�L�Y��eא�F��Zو��M��������Vو

�.א���.�א��6&��

بشـأن ... رد والتعقيب علي مزاعم وأباطيل املدعى عليهما األويل والثانية ال: وأخريا 

دعني  احملرر فيما بـني املـ-/-/-القول بصورية عقد شركة التضامن األصلي املؤرخ 

دعـاء مـع التمسـك بكـل الـدفوع وأوجـه الـدفاع اخلاصـة بهـذا اال( دون سواهم 

  .)الباطل يف مذكرتنا السابقة

 بداية

م��..�©�$�א$�hg���G*�)ن�����V א�������/�.....�(�א���$!�ن�����)�aوج�א������������(
����$�®��..�....�/�!���)�a�F(وج�א�������&�/���א��8�������������..�−/−/−���$�®��/�.....�..��&�/��א�و�*���

−/−/−.��

 وبتاريخ تأسيس شركة التضامن ... هذا 

 -/-/-فيما بني املدعني كان 
�  د����������  ��
  ل�زوאج��  و��8א��  د��ن��  ن�B'��  ن�א��  د������:�  
�א<و�  ��وא�9#�'B


�א�-���7ن�..�&�وא�3�:���?
ل���6#�V
�ط�د��&�وא�3.....�..�،�/�.....�و.�
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 السؤال هناف

!!  الصورية إذن في عقـد تأسـيس الشـركة ؟؟؟لماذا ستكون

 !!وما هي صلة المدعى عليهما بهذه الشراكة ؟؟
ًدعاء المدعى عليهما بهتانا بصورية عقد تأسيس شركة التضـامن ايتضح أن .. ومن ثم 

وال صـفة ... دعاء باطل ومعيب اهو ) دون سواهم (  المحرر فيما بين المدعين -/-/-المؤرخ 

ًا دفوعـه تفصـيال فـي نـوذلك علي النحو الذي سبق وأورد.. ورتين في القول به وال مصلحة للمذك
 :والتي نلخصها فيما يلي .. مذكراتنا السابقة 

أوال 
ً

:�Pא�א"��Uل���Mم��������n�/�.....�...�د�����1����Cא��������א����
�������������P�C*�h�F�����1����! ,א��������$Qذ�+�)ن���/?@,�

������������F��د�����و...�¸?/��و�L���j��RQ�Pא�����+����a��S&�?��P
����$�Nא�?����M6ل����V�L����/�&��)���S��?��*����Zض� ��R�

 . )ذ�+�

 دعاء الفرعيهذا وحيث أن اال

���������F�Mم������!���c"א�� �א���/?@,���$���م���1א�"!
Pא�������وא�, و������אم���S&?وא���R?א�.�

ثانـيـا
ً

 : �V�א�  د�c  א<و�  ���د��
  �:����Cو��-  �(��א��  د�B��E  -אמ�

��Iא�������
-و������ د�א�� ����א�� ����h�fوא�9��
�-/-/-د�
����?   ���Q

�3א�-   و�����...�وذ�   %�<�:�   
��   �س�ط��      و96

����Q
  ��7��I  و�
  ��7��
ذ�  %�Bن�...�א��ز�و�  ���  ن���  �����:�  

 ل�د� ول�������������#�
א�������و� ود��و#
�H ��و�� 
�س��� 
ط:


��א��  د���  �)��  ��
  �:����Cن�א��  د�  ��Q
  �Bزو���ن��(ن  �

�/�.....�)���و�9:מ�א���(وמ�

لثاثا
ً

 : �����������D$و� �א�����±�1^�א���א�*�א���)a�NM6�����F�(−
/−/−�،�−/−/−��� ��8!(����f�)ن�א�����*�..�����`,���4

�����������SQن�t,���S&?��Pو���j��RQ�P�����8א�و�*�وא����/�&�
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ذ���+�)ن��....�������F������1−/−/−������א�,�� !��א����$°���
78wن��U(��א��Q^��...�א������1א�(وR����1�$*�א�"! ��

���Ã&*�א�����N�M6ل���V�Lא�,� !��و�������*��&�/��و
������U و�)aن�א������*���א(�¦����aGא�?���&��و�T"���U�u����'��

�.�&�/���و&Ã��YV�P���/و�T"U�L�_j��S&?��Pא�, !��

رابعا
ً

�وא��-�(���د'�א�� د�������-�B�E?�������ض��د����وא���א������ : 

��
�:���)���

��Qو�و���
������ cن��): מ�� ��א��� ل�� ن��������������(


دמ�א�طو� ل��: و��( ����� ذ�����������ذ�%�א��� د�# د�& ������� ���
ط�

وB#- ��� د����� 
دמ������...����9�B ن��9
�� ��و�� �ون�� 
מ����������

�����Q
�
و�و��
���fد�&�وط�א�(ق�� ��������...�א�د�
و$���&�������

�Eض��د����وא���א�-��Eوא��-�(����:
(�א�د�و$��(.�

خامســـا
ً

�6�����u−/−/−وV�����W)ن��������א�,��� א!��א�����$°���� : �
������`����...���p�P�F�(��وא���������������ز�����N�M6G¸����4א�`��

���و����`����PG��W�V������c(�_���a�1����/�&��*א����N)x�
$���ذ���+�א������������?��^��I�Mد���/�����א�G�u��M8����������...

�������������������������[�v�*�&��Cد���gא�א"�Uم��������!���c"א�� �א��
�F��$�$�p.�

 ملا كان ذلك
ـدم  ـة مــا تـق ـر ... ومــن جمـل ـره الكثـي يتضــح .. لســابقة مــا هــو مســطر ـفـي مــذكراتنا اموغـي

) دون سـواهم( وبجالء تام أن اإلدعاء بصورية عقد الشركة األصلي المحرر فيمـا بـين المـدعين 

ال صـــفة وال مصـــلحة للـمــذكورين ـفــي ... عـيــب ومـخــالف للواـقــع والـقــانون مـطــل واـهــو إدـعــاء ب

 . علي النحو الذي يستوجب طرحه وعدم قبوله ورفضه ... إبدائه 
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 بناء عليه

 من عدالة اهليئة املوقرة احلكم ) واملدعي عليهم فرعيا(دعون أصليا يلتمس امل

  يف شأن الدعوى األصلية-١
  :أصليا 

بعريضــة افتـتـاح اـلـدعوى الموصــوفين  -/-/- ، -/-/- العـقـدين المــؤرخين ـبـرد وبطــالن .١
وعـــدم االعتـــداد بهمـــا وعـــدم نفاذهمـــا فـــي حـــق المـــدعيين .. وبصـــلب هـــذه المـــذكرة 

 .م يكنا بكل أثارهما واعتبارهما كأن ل

إلزام المدعي عليهما بتقديم أصل العقدين سالفي الذكر السيما وقد تـم اتخـاذ إجـراءات  .٢

ٕواال ـتــم االعـتــداد بالصـــورتين الرســـميتين .. الطـعــن ـبــالتزوير صـــلبا وتوقيـعــا عليهـمــا 

ــدمين مـــن المـــدعين بجلســـة  ــدين المشـــار إليهمـــا والمـق ــتم المضـــاهاة -/-/-للعـق  وـي

 . عليهما 

قـســـم أبـحـــاث التزيـيـــف المشــــار إليهـمـــا إـلـــي مصــــلحة الطــــب الشــــرعي اـلـــة العـقـــدين إح .٣

واســـــتكتاب الـمــــدعين ومضـــــاهاة توقيـعــــاتهم .. لبحـــــث الطعـــــن عليهمـــــا .. والتزوـيــــر 

الصحيحة علي تلك التوقيعـات المنسـوبة إلـيهم بهـذين العقـدين ، وذلـك إلثبـات تزويـر 

 .هذين العقدين عليهم صلبا وتوقيعا 

إـلـي مكتـب خـبـراء وزارة العـدل لينـدب ـبـدوره خبيـرا تـكـون مأموريتـه بـعـد إحالـة الـدعوى  .٤

اإلطالع علي أوراق الدعوى وما بها من مستندات ومـا عسـي أن يقدمـه الخصـوم مـن 

       ، -/-/-مســتندات أـخــري لبيــان عـمــا إذا كــان العـقــدين المــذكورين والـمــؤرخين ـفــي 

ــديمها للجهـــات الرســـمية مـــن عدمـــه -/-/- ــم تـق ــد ـت ــام ..  ـق ــذي ـق مـــن الشـــخص اـل

وعـمـا إذا كاـنـت ـهـذه الجـهـات ـقـد قاـمـت بمقارنتـهـا ـمـن عـلـي األصــل ـمـن .. بتـقـديمهما 

وـكـذا بـيـان عـمـا إذا ـكـان ـهـذين العـقـدين يحـمـل ثـمـة توقيـعـات للـمـدعيين ـمـن .. عدـمـه 

وعما إذا كان الطفلين المنسوب لهما التوقيع علي العقدين أنفـي الـذكر لهمـا .. عدمه 

وللخبـيـر ـفـي ســبيل ذـلـك االنتـقـال إـلـي أي جـهـة .. دين ـمـن عدـمـه توقيـعـات عـلـي العـقـ

ـة وســؤال الشــهود دون حـلـف يمــين وصــوال لوجــه الحــق ـفـي  ـر حكومـي حكومـيـة أو غـي

 .الدعوى 

 .إلزام المدعي عليهم أصليا بالمصروفات وأتعاب المحاماة ‘وفي كل األحوال 
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  يف شأن الدعوتني الفرعيتني والتدخل -٢

���a�N�M6zزل�א� −��)�_/a�M&I����!�1��_/�&��*�� 

E�− ��������� Rא�����و.�א��T"�U�N����C�R��P�7`h�_jא�?��Rوא�?&�L��S$אMم������..
���Uא .و�G(אم�!��1/���7? و���Nد�

ن�و�א����א��?���Eא������*����������−ج���&���/�Rو�����Uאم�������P���� Rא��.���א���$�
�n����9א������cא����د�^�����&�����U$��������G(א�/�1���?�� و���Nو������^�)��E����a&,��/�د��،�وא

���� R�1א�Uא .א���y����1د�

������&Q(^�א������و!�
����� ��������������وא���*��&�/_�

�
���������������������*��yא������������������������������������ 
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 املوضوع 

ع�א��������وא���������������1���ع�وא������א���������V��ً��وא�����������/��"! ��
�.�&*�����SQ�¦���1א�א��nوא����ن�

 

 الوقائع 

��Z%�א�,��/ �$���_�����.....�V����¹�W&��+�א�,�� !��א�����*��&�/����א�و���*�א������$�����    ��....
6���Y? �א���^�،�و���!�ن�א����������....�������a�%�`�)�.....�/��*���8א��F��&��*א��)�..�א��� Zt����

وV�����v$�W%�א���"!$��Lא������زل�����������1)�.....א���Vg)�^��y.�و���Vא��U�N"א�א������$�
�����Y��V�nא���R��Pع(א�s���?��$���pgא�\��]��c(�(ص�����,�� وط�א����������א��?���Y���&�/����،�وو

�������cא�,� !��א���`����������fوא���|���P)�א����*��&�/���א�و��*���(א��א����وא��hPא�N�Iא�
��������&��I�]��Mאد�����dذא�G�+ذ��L�n��¹������$��pgא����زل�������1א�*&���/���א�[����j�)و�(

א�|��Y��Vود����1��V�1����F&���,ع����������R��Pא�Y��V�n�����(�FIو ��h�Nא"����T$و�&��*�א����� א�،
�Tد��א����و$�C�fو��Fل���yא�s�?�)�$�^�وV a�%�א�, !��א�"!.�(�
 ) املدعي عليه الثاني(وحيث القت هذه الرغبة املبداة من املستأجر السابق .. هذا 

 )املدعي عليها األويل(قبوال لدي املدعيني   ولدي الشركة املالكة 
�ن�א<ط�א��א�����9D9د�ن��� D9ن�����������
�..�( وא���C( ق�ود� ن����)����� 
ن�(��د��(������


��ن�א�( وא���ن�������������������� �
���� ل�� ل�� �:מ�! 
�ن�����E ذ� �
�ذ��ن����(ق�א<ط�א��وא��7 ��،��

�����������
9Bود�و��وط�و�
ق��ن�E�Iل����?�א���B�
�ل���..����������D )�3א�� د���ن����

�Bن��:��Bو�ن�

�Dא&��9
��وذ������)�א��د������?�א�9
����(�(ل�א��&����Oא�&
ق�����?�
�%�����ل�(�و#?�وא��زא�

���  ��

ن��  ذ�ن�א���  د�ن��..�)�א��  د������:  
�א<و�  �(�وא��  ��و�!  
��א��  ����א��  ��  ذא�و

���
��
��

  العقد األول����

�������Y����א���Zt �א���������T � q�d�..�.....�/����*����_�$�(.....)
و�����)��� �����F���7D�1א�ول��א�������F&��*���..�و�����א����������

�������?��$ ��yא�$���pgوא����$°�א������زل�����������1א�Fe�−/−/−�
��������T$و������]���&Mאد���������?�����sא�'��� �iא�����8�*�א����"�cא�����(م�
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٣٠٠٠,٠٠٠�F����Z�)F����Zن��������א�'�� �iא�ول�����]�)�����676&���
����Ye�Fא�R��Pع�����������F�aوא��(א���F���V����א����!�Vא���������(و�*�&�

�.�?��sא�' �iא��8�*�)�±^�א���א�*

 العقد الثاني 

א�����א�,� !��א����*��&�/����������و���−و�����C��M&*�א�����א�ول��������
�������F���a�����������pG�����N$ V$������–א�و�*��&��Fو�G א$�!��)���MI

���/�����)�V�١٣٦��������١٩٨١`���م�א������ن�$���_���������)� Z����!�(
��Zt���!�..�(����F אن(و���א��������������$�hgא�u¹–����f��–�

א���"���G−/−/−��c*�א����Fא�����אد��������א���pg$�א���Q&*�א����$°��
^�����Tد�����������h و�FIو�`������א��������אن������������$�����)������و

א�|�א�Yeوא��������1Vא���ل�א������������������)����&V�m��������..
�����*&�Qא�� Ztא�����زل�(±^�א����(�������F�aא��)وא���F���V�����!�L

�������^��a�|א����$�pgא����א����/���א����T"U�1����hא�T$�pgو��1
٦٥٤٤,٠٨�����������F��Z��..��������������Uو�����F��&��*א�����n��M��P�M��

�������������F���V�����!���j�7�±�����א����s�?ع���R��Pא�Ye�*��8א�
�.وא��(א���Fa،�وذ�+��א����א�, !��א���*��&�/��א�و�*�

 واجلدير بالذكر .. هذا 
�)� ��א��� د�א�9 
��������(Bن�א������א��د������:
�א<و� ��# د�א& �����3 ن�א�� د���ن������������������


� ��� �وط?��������������و�وא���:
��� ��(وא� ��א�������(� وق�وא��Iزא� 
�3و�� ��א& ���א��א��� د�א<- ���

�,�
-���
��Mא^����)�א��د���ن��(و�ود�:א��

 املبلغ األول ����

�����T$����]&M��U١,٣٥٠,٠٠٠و��F���Z�)ن������oن�و76¯�����و��&�
�F����Z�4���(�(��F���l(�c"وא����"��������a�L��! ��,א��%���?��������

n��f±��^��..�/�.....����د��و7��VGل�א�.....����������S�&���M^��"�א�
��F�t(و��aز��YV�1��Fא�R��Pع��/��/.....�..�א�����FRQو�¦�S?وא��
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���YV�nא�R��Pع�����.(�

  املبلغ الثاني

����T$و���]&M��U٥١/١٢٧,٦٨١و���F��Z�)�����4��(و�, ون����Mو��F���
����h ن�����oو����Vووא�F����Zن��������)�و���������ووא����Vو¯����

�����!����م�א���Rع����!�����Y؟�א�Z ��א��Dt ���&*�א���Zt �א�����
�������F���1� ,������^y���Y�̂��(א���Zt �א��� �����)��&*�א������

� אم�א����زل�G�*&�.�
��א�Bن�א�� د���ن�������..�و��
���دמ����

��Mط
�H ��� �س���(- ول�������..��!(��)  # د��� دوא��


��� ذ�א�(- ول���� ?�� ��������..�����ذ�%�א�(
�و����3دמ�א�ذ����(&�������� �:�Bل�-/-/-��̂ ن�و(� �Cא 


�3ود��و�א�3و��:�زא������3
� ��א��� 
(����(و�מ����Eون����?������ط���� ��(���, -��C �)

�����������? ��>���O� &א�7 �ض�א������?
ع�E��D��
)�

�و�:� ���D ذ���������(- :��� 9���� �

ن�� ��( ��8 �)


�!)�..����א�3א�&�وא�3؟:#
E�6א�����מ��M�

���و�ن�9מ��!(��א����
�(��Cא^ن��

− ������d�F����Zن����&�����676�]��&M����א�����������^����`����_Uאد)�.....�/� Ztא�����
�Y� )�.�א���*��&��Fא��8�*�–א���

− ���T$���]&M�١,٣٥٠,٠٠٠����F���Z�)���������F���Z�4��(ن���oن�و76¯�����و��&��(��[���
������������������ �� qوא�����1،�و�Y�eא�|�א�V�*�&��*/���א�و���א�, !��א���*��&����א�

 .�����s�?��$�pGא��������

− �����Z�4�(ن�������א��Z ��א���Dt ���&�*�א����)���M� �a�(���������� Zt��F����]&M���Fو676
�Y� .א���

��������ZG�1�����7 א���U�..����C"א� −�،�N��¼�����i7?��� و���T"���U�Nא������د�وא��?��� 
����Nא)�/xوא���Nא$אa]�و��د����و��������..�א��,'��N�Mوא���`R������6�]��M��*Uو

�F�7Dو�..�F��Zن��.�x�aوز�����/��א:�����&�

ق����9�Bن���������ون����?���������Bن�א��د����..�و�و��
���fد�����E�c�
�
..�(��Cא ^ن��..�ن���#


��&��د����D�
ل������ذא�א��(ل�..�-)�&D�.�
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 ورغم مجاع ما تقدم 

���, !��א���*��&�/���א�و��*��G�^�� a�G����/��"א$������������Z���PG)ن�א�����������
�����®�$���� �±����*&�−/−/−����������������©�L�%�v a�P���/�t��F��7D�1���_�)�a������

�����������T��?�(������L�� Zא����א����_�&�a�����א����*&��F�(؟؟�و�$�pgא−/−/−�
�!!.و�PGא������U���N9&*�א��������FMQ�v؟؟

  مستندة يف هذه األباطيل واملزاعم علي القول بأنه
....  أصــدرت عداـلـة المحكـمـة الدســتورية العلـيـا حكمـهـا ـفـي اـلـدعوى رـقـم -/-/-بـتـاريخ  

 :والذي قضي في منطوقه بما يلي .. ية دستورية قضائ.... لسنة 

 حكمت احملكمة

��P:�)و������������א�و��*����1א���د�� �Rא��$�Q���$����������1���١٣٦א�����ن������١٨���م�د��
١٩٨١�����_�����aא�����!�1و�n��������Zt]�و����Q�:م�א���`Vא��������t��h�Lن�

����������������$��M7ق���IG�1���F����a������،� Ztوא���� Zא�����ز���"א�����7�p�P
��&������������������L���/�&��Y�Rא����א����u�/��א�Z �)ن��'&�%��C7�DGא�`��ن�،�و��

د�����pG$�א������!�1א����� Z������h¶@�ص���..........."�א��������������^����,��
�������`eא�u�����)�(و�،�m`ض�א������ ����v�[����v�L��j���������P�������$�M��Pא

�����yא�E��a(�^�����F��Z�|����]&Mو��،�N���.א�? و
�������6�:�P�*م�א��������������Sא��������c��/����Cدو$�אP������د�א��,�� ��*�א�����د�cא�����

�T 6(ل����g��¸$�a�_`:א�א"U� ,���YV7א��Eא�.�&��א��

 وحيث مل يتم مناقشة األمر مبجلس النواب حىت تارخيه.. ملا كان ذلك 

 وقد مر دور االنعقاد املشار إليه باحلكم

 !اره ؟فهو األمر الذي تزعم معه املدعي عليها األويل بإعمال أث
��������9ل��Bאد��3ط��?����..���س��ذא��(&����� O���
9Bل���E؟؟وذ�%��� ��(� وق���و��

����
  ���،�?  �
���
��و��א�  ز�#
�و��  ���&  �����#  ل�-  دو��(�  מ�א�د&  �و����א��    &���


ع�������������� E��Iق�א )�V�(وא����א�(ق�وא�د�ن�و�
:H
 �ن����(��3�E\Bو#��:
�و�!�
 ����� ��وא��

)��وא�� ����א�� د������: 
�ذא�: 
����������−�א��د������?�א�9
�������–א��د���ن���وא��&����Oא�&
ق������
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�ذא���..���������������D �د�ن� #
�!��Dن���
�E ��א��
� د��א<- و����א�� ����f د� Oن�א��� د�� �����א����


ق�א�ط ���ن�،�و#
� د��א�- �א��9B ��א��� د�� ن�א�& ����6 ����������������������E�
�I6�?و���د��B��f
��وز��6:


�?�دون��&
س�ذ��)Bو���.%�א�����ذא���3وط?�و�ود

 مبا تقدم .. ومل تكتف الشركة املدعي عليها األول .. هذا 

 ����_����$�.����^�)�������uא�������....���������....���������f�� Uل�א����������Å�*���&!�Nא$����pG
�&*��i7Dא����ن�و�����س����� א!(�א���������و�����zل����������(א��\��Cא�����j�_`e..�א�����������

*�����[\����$��Nא�a��وذ�+����'&e�*�Z$� 6(�(�M`_�א����
 وبـذات -/-/-والممتد لعقـد اإليجـار المـؤرخ -/-/-انتهاء عقد اإليجار المؤرخ : أوال 

 للمـحـــل ١٩٨١ لـســـنة ١٣٦ ـمـــن القـــانون ٢٠شـــروطه عـمـــال بحكـــم الـمـــادة 

النتهاء مدة عقد اإليجار وطرد المعلن إليهما مـن عـين ..... بالعقار ..... رقم 

 ها خالية من الشواغل واألشخاص التداعي مع تسليمها للشركة المدعية بصفت

إلزام المعلن إليهما بمبلغ وقدره مليـون جنيـه كمقابـل انتفـاع بعـين التـداعي مـن : ثانيا 

ـاريخ  ـة وتســليم -/-/-ـت ـدعوى الماثـل ـذ الحكــم الصــادر ـفـي اـل ـاريخ تنفـي ـى ـت  حـت

 .ٕالعين للشركة الطالبة والزامه بالمصروفات والرسوم مقابل أتعاب المحاماة 

  علي الرغم من استمرار الشركة املدعي عليها ..وهذا 

 استالم القيمة اإلجيارية حىت اآلن 

 فضال عن انعدام سند الدعوى املتقدم ذكرها 
��������������������
��א�Bن�א�J ذא��وא� د�و$�א�� و�:�ن�� ن�א�� ����א�� د������: 
و��
���دמ��!(��)

و�� د'��� ��(� وق����#
��Hن�����\���&�د��ن�א�وא# B�Vو�א�� 
�ون�،�و�� D9ن��� �ض�������������..�א<و����

�.א��د���ن���
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 الدفاع

 ١١أن احلكم الصادر من عدالة احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم : الوجه األول 

 قضائية دستورية ، وفقا لنصوص قانون احملكمة الدستورية العليا رقم ٢٣لسنة 

ـقـات وبالـتـايل فـهـو ال يـنـال ـمـن العال..  ال يـسـري ـبـأثر رجـعـي ١٩٧٩ لسـنة ٤٨

والتصرفات السابقة علي سريانه احملدد له تاريخ الحـق علـي احلكـم بنحـو عـام 

وهو ما جيزم بانعدام سند مزاعم الشـركة املـدعي عليهـا يف إنـذارها .. تقريبا 

 . إجيارات مشال القاهرة ٢٠٢٠لسنة .....للمدعيني ويف الدعوى رقم 

 جيري بأن .. عليا  من قانون احملكمة الدستورية ال٤٩فقد كان نص املادة 

������������������N�'&���n���;�F��)&��[��R�������/aو� א$א���$)V`�م�א�L���`yא����و.�א�����
����.א��و���و�&`�

����������[�\�و�a, �א�V`�م�وא�� א$א�Nא�,�$��G��L��/א��R ��א���������Lא; �����א� l����و
��U$و�Q�®�$�a�1�� 8!א��*&������ ,����o�i7D�N���.�? و

��*&��%aو������������������F���M'aאز��Zم������S�Pن�)و�����L������$���م�د���_`e���1א��
_`eم�א����*���, �א��.א��

�������������N$��Q�|م�א����`V�9א����a�*����Z���������&������$����م�א������_`eذא�!�ن�אz�
��M&��[�א�����%������������fRא�����U����$م���gدא���א����دא��G*�ذ�+�א����!tن���a`�1،�و��

$��_`e���Zg�F א�T������Cא���م��Y'א���.�

 ١٩٩٨ لسنة ١٦٨ومبوجب قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم .. هذا 

 مت تعديل الفقرة الثالثة من املادة املار ذكرها بأن أصبحت كالتايل 
و����������א�(�מ��دמ�د&�و�����ص�� ��# 
�ون�Bو�HI( ��� دמ�� وאز��������������"

��?��
��מ��(د����ن�א��وמ�א��
��������א�(�מ�����ط�������� �B�e��
د�א�(�מ��ذ�%�� 

����Iون��?��������Vא<( وאل��� �،�����Bن�א�(�מ��دמ�د&�و�����ص�!��


د��א��  د����  ن�א�(�  מ�א�-  
د�����E�  &

�  ��،�وذ�  %�دون�D  �6ل����  9B�I  6

�دמ�د&�و�����ذא�א��ص�.�"�
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 وحيث أن الثابت من املذكرة اإليضاحية للقرار بقانون 

 املتقدم بيانه حاال أن 
 لسـنة ٤٨ مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا رقـم ٤٩يل الفقرة الثالثة مـن المـادة تعد 

 ألحكام المحكمة الدسـتورية العليـا فـي غيـر تغيا مواجهة تداعيات إطالق األثر الرجعي ، ١٩٧٩

أبرزهـا اإلخـالل المسائل الجنائية ، علي ضوء ما تكشف من صعوبات متعددة في مجال التطبيـق 

 ، وحرصـا علـي تالفـي هـذه التـداعيات وتحقيقـا للموازنـة بـين نية طـال اسـتقرارها زمنـابمراكز قانو

 ـفــي المجتـمــع ، فـقــد رؤى اســـتقرار المراـكــز القانونـيــةمتطلـبــات الشـــرعية الدســـتورية واعتـبــارات 

المبادرة بالتـدخل التشـريعي المـذكور لمواجهـة أيـة آثـار تمـس األوضـاع االجتماعيـة واالقتصـادية 

 .للبالد 

 )٧/٧/٢٠٠٢ ق دستورية عليا جلسة ٢٢ لسنة ٧٦لقضية رقم ا(
 وجتدر اإلشارة إيل أن احملكمة الدستورية ذاتها كانت قد قضت بأن .. هذا 

ن��T"Uאy`�������1)ن�א��?�ص����٤٩وV��W)ن�����?&��u��Fא��د��������...... ����1��
ز�M'a��/���א����M$א����1�,� ����������p�P�،��/��$م�����م�د����`yא������א�V`��م�א�?��د$����א����

��������������������P�+�"���,�L��/�tא; ����א� l����m���،)ن��T"�jא�V`��م�)����a�P� �h�M�� �6א�T،�و)�/���
������������������������G��a a*�א�و�fع�وא���Y�7א���������&�/���،�ذ��+�)ن�!�^������?����G���U�F"א�א�����ن�

$��/��������1א�,�$��G�����P�،��/و�© ���א��?ص�א��������א�|����*�����م�د������������������٤٩א��د���
����������������_���a�|אم�א�)�gא���Q�D�*���������R���،��U$א�QGو�(��U$א �G������/�MV�Q�|א���Uذ�R����

����������������/��M'ل���������¯��������7م���1��،��/��b����و������ذ��+�)ن�א�����$��6�/��א��א���א����
�1�?��&/������1א�و���fع��������`w�P�،���$�א���|�Ma a/����א�V`���م�א�?���د$���Lא������^�א������

�������������������/������L6 א�����F��������)ن����/��א�����א�'��ن����/�&������،�و���6�1_�!��ن����وא���Y�7א���
��������������������،��Uد��/�a�|و�א��(���/��e�|א$�א�� �fز������ د�א�P���$�7D�1���/Mل�א���.�א�����?a
�'�ل�א�����א�'��ن��������������z�و����*�ذ�+����� و$��)ن��`ن�����Cאy`���א����$���א��&���

���G��MS����،�F��������������������������L�^�I�Mن�א�����א��� ���^�M����/�&��u���!�|א�������eא�*��G��U�������،���/��
��/�th.�

�
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 وقد أثار مـا اسـتقرت عليـه احملكمـة الدسـتورية يف هـذا الشـأن

العديد من املشاكل التطبيقية واآلراء الفقهية وقـد حسـم األمـر 

�ملار ذكره مؤكدا علي  ا١٩٩٨ لسنة ١٦٨بإصدار القرار بقانون 

ق النص الغيـر الدسـتوري مـن تـاريخ اليـوم التـالي عدم تطبي 
لنـشـر الحـكـم ـمـا ـلـم تـحـدد المحكـمـة الدـسـتورية ـتـاريخ أـخـر لنـفـاذ 

الحـكـم ، واســتثني المشــرع ـمـن قاـعـدة الرجعـيـة األحـكـام المتعلـقـة 

بعدم دستورية النصوص الخاصة بالضرائب وقصـر سـريان أثرهـا 

ي هـذه علي صاحب الدعوى ، مما ينفي عن الحكـم الدسـتوري فـ
الحالة صفة العينية مما مفاده أن الحكم الصـادر ال يسـتفيد منـه 

 .سوي من كان طرفا فيه 
 ملا كان ذلك 

 ���������������P�����¦�������������u��ل�و6א�Q(و�����و��'M����a������&b�Yم����1�?�ص����
���������������_��$���$��������������١١����������٢٣ع������P&,�+�)ن�V`�_�אy`����א��������$���������د���

���F��*���..Pم������������������������������Z$� 6t*�وذ��+�M'a����������������م�$�Z����א�V`��م��F���M'a�1`w�
���$���zذא�!�����Z$�u������T"��Uא�V`���م���?��$��وPز����L�Fא������^�א;���������..�א�������..�

�������_/����&��¦&��Qن�א���������M'a�..�L�F���(�PG�������&�����א�������*�א���� �א���Z%�א����P(אم�
������Qو�N��א��a�F�����"�������א����^�א�������א���� ������U(�1��N/��א7Dgل���� א!(�א����

���^�،�وא���|�������V�%��pא������Re&��*�א����� א$�L�������Uא�����س��/���������f(�1 א$��I�����(
���.א����Z���وא��?�د����&*�א�7Mد

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
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 حيث قررت باآلتي 
 ـمـن ـقـانون المحكـمـة الدـسـتورية العلـيـا الصــادر ٤٩وحـيـث أن مقتضــي حـكـم الـمـادة 

 ـهـو ـعـدم تطبـيـق اـلـنص المقضــي بـعـدم دســتوريته ١٩٧٩ لســنة ٤٨بالـقـانون رـقـم 

ادر بـذلك ، وكـذلك علـي علي الوقائع الالحقة لليوم التالي التاريخ النشر الحكم الصـ

الوـقـائع الـسـابقة عـلـي ـهـذا النـشـر إال ـمـا اـسـتقر ـمـن حـقـوق ومراـكـز صــدرت بـشـأنها 

أحكام حازت قوة األمر المقضي ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخـا 

أخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال األثر الرجعى للحكـم بعـدم دسـتورية الفقـرة 

 وعلي ما انتهت إليـه المحكمـة ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٩مادة الثالثة من ال

ـةـفـي هــذه األســباب ،  ـة واقتصــادية مفاجـئ  ، تصــيب مــؤداه إحــداث خلخـلـة اجتماعـي

فئات عريضة من القاطنين بوحدات سـكنية تسـاندوا فـي إقـامتهم بهـا إلـي حكـم هـذا 

ي أهـم مقومـات النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، وهي خلخلة تنال مـن األسـرة فـ

وجودـهـا الـمـادي ، وـهـو الـمـأوي اـلـذي يجمعـهـا وتـسـتظل ـبـه ، بـمـا تترـتـب علـيـه أـثـار 

اجتماعية تهز مبدأ التضامن االجتماعي الذي يقـوم عليـه المجتمـع وفقـا لمـا نصـت 

عليه المادة السابعة من الدستور ، إذ كان ذلك فـإن المحكمـة تـري إعمـال الرخصـة 

 ـمـن قانونـهـا وتـحـدد لســريان ـهـذا ٤٩لـثـة ـمـن الـمـادة المخوـلـة لـهـا ـبـنص الفـقـرة الثا

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

م عـلـي الـمـؤجر  ، وتـنـزل منزلتـهـا الوـقـائع الـتـي ترـتـب عليـهـا قـيـام الـتـزا١٩٧٧لـسـنة 

وتـظـل  حـيـث ـكـان يـجـب تحريرـهـا –بتحرـيـر عـقـود إيـجـار ، فتـعـد عـقـودا قائـمـة حكـمـا 

  .قائمة ومنتجة لكافة أثارها القانونية

 وحيث أن مجلة ما قررته عدالة احملكمة الدستورية 

  قضائية دستورية٢٣ لسنة ١١ينطبق علي حكمها رقم .. يف حكمها عاليه 

��eن�א(���V�����)ن��..��ق�¸���و��Vא���N`�������٧٠��������١٨`�_�$��_�����nא��R$ق�א�
���_�$�_`e١١������٢٣א��m`אض�א��� v(�[\��� Z���Nא�Vق�¸��و��..����L� �6�1א�������(

������Z�Rوא��?�د�����������Zא��&@&Dא���VG���������1!���¶��1� Zt�1א��������� ��N����%�?a�
�m`א���[vאض� v�)و�א�����(��Q�:א���$�M��Pص�א�@h�1א��(�..��%Za�$�6א��+&aن�z��
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�_�$�_`S&��*�Z$� 6(��¯ل����Gم����YX١١������٢٣و���$�.�ق�د��

  بل أنه مبطالعة ذلك احلكم األخري.. ليس هذا فحسب 

 ذاته يتضح أن عباراته تشري إيل عدم السريان بأثر رجعي

 علي النحو التايل .. وقد تعددت األدلة علي ذلك 

  األول الدليل 
�    �Eن�א�Bد���
��    ن�#    
�ون�א��(��    �����٤٩א�9
�9    ���    ن�א��    
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  الثاني الدليل 
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��������¹���!�����U�©א�u/©م�א������&�*�¯������..�א����4�`a�_&�
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���م�!��/�`V� ,��*&��YVP��M� �a�^���..T$�6(ن��� ��(�M��_6.�

  الثالث الدليل 
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����9ن�א�� 
د������������9
��א�وא�د��&I
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 مقررا صراحة بأنه

بدون إخـالل باسـتفادة املـدعيان مـن احلكـم الصـادر بعـدم 

 " دستورية هذا النص 
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فإن حكم احملكمة الدستورية العليـا رقـم ..  علي مجلة ما تقدم عالوة: الوجه الثاني 

ال ينطبق متاما علي عقد اإلجيار األصلي املؤرخ ..  قضائية دستورية ٢٣ لسنة ١١

ذلك أن املقصود بعدم الدستورية املسـتأجرين مـن -/-/- وامتداده املؤرخ -/-/-

ليس شخصا ) يني  سلف املدع(األشخاص االعتبارية وحيث أن املستأجر األصلي 

مبا ال جيـوز البتـة ) املدعيني  (اعتباريا ، وانتقلت حقوقه والتزاماته إيل اخللف 

عليه وفقا لصريح نـص املـادة .. تطبيق حكم احملكمة الدستورية متقدم الذكر 

  من القانون املدني ١٤٦

  من التقنني املدني علي أن ١٤٦فقد نصت املادة .. بداية 

�,�*�Cא����^������ذ��+�G��������������4�&D�*��Gذא�)�,��tא�����א�����^�?�a���?@h����Vو�Nא��)��
�������������F����^������c"א���u�ق�U�*�G�^���a"א�א:&�L�4א��eوא�Nא��)��Pא�T"Uن�z��Dص�،�

�C*,א����ل�א��uو���/��.א�,*G�،��Cذא�!���Fa��)&����1��u،�و!�ن�א:&�4א:�ص���&_�

 ومن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن .. 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 متنـازال واردا علي حقه فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة

ٕالمتجــر ، وان ـكـان ـفـي ذاـتـه مجموعــا ـمـن إلـيـه يـعـد خلـفـا خاصــا لبائـعـه اعتـبـارا ـبـأن 
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 

تقضــي بأـنـه أنـشــأ العـقـد التزاـمـات شخصــية تتصــل بشــيء انتـقـل بـعـد ذـلـك إـلـي خـلـف 

إن هذه االلتزامات تنتقل إلي هذا الخلـف فـي الوقـت الـذي ينتقـل فيـه الشـيء خاص ف

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 ذه الغيريـة تنحسـر عنـهإال أن هـلاللتزامات المترتبة علي عقود أجراهـا سـلفه ، 

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 

الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغـل 
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وكـان القـانون قـد اعتبـر الحقـوق وااللتزامـات عض الحقوق عليه ، اليد عن مباشرة ب

، ـفـإن المتـنـازل ـلـه عــن الناشــئة عــن عـقـود اإليجــار ـمـن مســتلزمات الشــيء الـمـؤجر

اإليجار يعتبر خلفـا خاصـا للمـؤجر مـن البـاطن أي المسـتأجر األصـلي فينصـرف إليـه 

وهـو حـق المـؤجر أثر اإليجار من الباطن ألنـه عقـد أبـرم فـي شـأن مـا اسـتخلف فيـه 

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 

الواقع في الدعوى أخـذ مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه ومـن المسـتندات المتبادلـة 

أجر السـابق للمقهـى محـل النـزاع نـزل عـن حقـه فـي االنتفـاع بملف الطعن أن المسـت

بــالعين المــؤجرة إلــي الطــاعنين وباعهــا بمقوماتهــا الماديــة والمعنويــة بموجــب عقــد 

 ، وأن هـذا المسـتأجر السـابق كـان قـد أجـر جـزءا مـن ١٩٦٤موثق مؤرخ أول مـايو 

 فبرايـر ١٤ فـي العين المؤجرة إليه للمطعون عليه الثاني بمقتضي عقد ثابـت التـاريخ

 ، 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 

للقول بأن عقد اإليجار المبرم مع المستأجر الساق قد انقضى ، وأن المطعون عليها 

 ١٩٦٤ مـن يوليـو ٢ المـؤجر قـد أبرمـت عقـد إيجـار أخـر مـؤرخ األولي مالكة العقـار

مع الطاعنين ، وأن ذلـك يسـتلزم حتمـا انقضـاء عقـد المطعـون عليـه الثـاني باعتبـاره 

مستأجرا من باطن المستأجر السابق الذي انتهي عقده ، ألن ذلك القول إنما يصـدق 

إليجـار مـن البـاطن علي انتقال ملكيـة العـين المـؤجرة إلـي مشـتر ال يسـري فـي حقـه ا

باإلضــافة إـلـي أن صــدور عـقـد اإليـجـار ـمـن المالـكـة األصــلية إـلـي الـطـاعنين ـلـيس إال 

إقرارا للتنازل الذي تم بـين المسـتأجر األصـلي وبيـنهم وال تـأثير لـه علـي التـأجير مـن 

 .الباطن 
 )٢٧٧ ق ١٦١٠ ص ٢ ع ٢٨ س ٢/١١/١٩٧٧ جلسة ٤٣ لسنة ٧٥٩ رقم عنطال(

 وقضي أيضا بأن 

�a�������١٤٦א��د��������F��(�*&��*�ن�א�������������"����1א�����V)و��Nא������א��(א����t�,�(ذא�G
�,*�Cא���^�����ذ��+���D�4�&D�*��Gص�،����������������^?�a���?@hق�������eوא�Nא���)��Pא�T"�Uن�z��

���Fא�,�*G�Cذא�!����Fa��)&�����1���uو!��ن��������������U�*�G�^���a"א�א:&���4�^�����c"א��u����1א�
�������Rد�F��(�TوGن�!��ن�א��G�C*�,��"������������L�^�Q�������Fא:&�4א:��ص���&�_��/���و���uא�����ل�א�����������
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��1��9����F�tא�\]�א:&�4א:�ص������^�M��FR&����Uא Z(د����*&���Maא���N��7(א�����M������
���،�Cא�, א����F��� �S�a���[\א��T"Uن�(�PG�����Nא���)��Pא�u���!و�Y���|�!�ن����������?� �iא����

ن����������`a�*�Uو�C*�,א��N��)&�����1�1א�������������hد������א������!�F�����&�`��u���!ذא�G�+�"�!
����������������� �h�M��1����א��^\aو�C*,���א�����t)و�Gذא�!��a�u&+�א��P(א��V�1���q�N ���א�R��Pع�

�F�&ق���eא����.�
 )١/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٨٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

����������ن�א��
�ون�א��د�������f�١٤٦د'��ص�א��
د������ �����
 �)�?E��� &ن��ن����&����ن��B�


#د����?�א�&�������
�
ن�� ذא�א���
# د�����������������ن����زמ� ��C ����� ذא�א��:�
������

 ?�א��� د�א�& 
ق�� ن�(�  وق�Bو�����������������

��� ��א��� 
ل�� ذא�א�( ق�א���� ����6  ?�و� 
ن�� �
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�و�3#א���
ل�א�( ق���6 ?�،����������������:�
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� ����3א��زא�
��3ن��&��ز�
�3א�����و�
ن�א��������
و�� 

����3 ��� ن������
 Oن��E �ض���� ?�#� ودא�Bو������������������& ��ز�
�3א�� �����א��Iزא��? ����6ذא��
� ��3( دد

���������������������������� �6�� �Eو���� 
���� د�א�� ���V ل����� ��א��� ��V ن��# 9Bن�� ن�
�!�ق��ن��ط
#?�و� 


������–א�����'����
��� ��B( د�
��מ���ص�א���د�����#-���–�������

�،�� cن�� �
��( دد �
�و :�����
 ��

������������ ��
�?�
Eق�א��

#د����?�א�&����(دد�א��ط�������������? �
 ��
�� زמ� ?�א��� ���� ��� 
ن��

9
���� د����������������B���9ن�O��?��6�3א�����א�ذ'�א���ل�

��א�������Eن��&��ز���
و�3#א���
#د�،�

�V��.א�

 )٢١/١٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٦٦الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

و��'M�b�Y&��א�U�R�_�א��������وא��������)���Rא�M��ن��&�*�)و$אق�ووא�����Nא���(אع�������������� 
�������aزل���������1)�א����*��&���Fא���8�*�����(���¦�)ن�א���Zt �א���������Yא����א�*��������..���6^��א

���Fوא��(א����������F�a−/−/−����א�pg$�א���$°������V������������������F�R&D�*��G�Fa��)&�����1..��و!��Uو����
�����^��..�وذ�+��א����و$�C�fو��M$!��א�, !��א���*��&�/��א�و�*���������)�א���������(א:�ص��

���V��! ,א��T"Uن�(����°$���$�pG�����N$ −/−/−�����א����_����..�F�7D�1��uQ Vو���
��وא:�ص��������−/−/−�&*�א��? �¦��tن�U"א�א�����א���אدא������א�pg$�א�Q&*�א��$°�

�.)א���*��&��Fא��8�*/�.....�(
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 هذا وملا كان املذكور هو شخص طبيعي وليس اعتباري 

����Iطق����?�(�מ�א��� 
��٢٣����H& �����١١(����א�د& �و�����# מ���و�و�א<���א�ذ' !#�


��(د&�و�����E�&�?��6��
,��( ل����..�و(�B�8ن�א��د���#د�������ذא�א�)ق�� ن�& ��(������������?Eא��� -Bو

�
:�
�:  و�א<�  ��א��  
زמ��  دמ�&  ��
ن��  ذא�..��(�  ?��  ���
�  ��(�و#  ?�وא��زא�
�  ?�و�&  ��ز�

د������:  
�א<و�  ��و��  ون����  ��אد� 
�א�3و�  زא�מ�א��  ����א��  �..�א�(� מ���  ��א��  د���ن�����


�ون�و��(�����������E�

ن�� ���������..��� �
و���Iدو�Bن��� ون��� �د��� �ض�# 
�و���و� 
د'���ط

��ن�א��دא����
�:�
Eوא���

ز�:��)�..����
�א��א��
ن�#6
���د�وא�

��(ق���?���ط�.�

أنه وفقـا لقاعـدة عـدم رجعيـة القـوانني وأحكـام احملكمـة الدسـتورية :  الثالث الوجه

فإنه ال جيوز املساس باملراكز .. يا بعدم دستورية القوانني أو بعض نصوصها العل

القانونية التي استقرت واحلقوق املكتسبة قبل صدور القـانون اجلديـد أو حكـم 

عدم الدستورية والتي تشكلت علي مر الزمن ناجتة عن تصرف قانوني صحيح 

ا علي عني التـداعي السند وقت إبرامه ، ومن ثم وحيث اكتسب املدعيني   حق

واستقر مركزهما القانوني عليها فال جيوز املساس بذلك مبوجب حكـم احملكمـة 

 .الدستورية الذي تتشدق به الشركة املدعي عليها األويل 
دא����..�

������������i ?a�1��_Ã�c"א��*��zن�א�Yeא�`��%����mא����Re&*�א� !(�א����
����������U�_���/��(����M��*���&م�����������Uو�،��������*�������������������*�����M)�א������1א�������

securite juridique�����(��M����R��&Rא�����f$א���U�%��`א��Yeא�(�Mو������،�
�������������W��V�،����Z$�1دون�����$��م�$�Z���א��א���و��M)�� ��ن�א�V`�م�א����
���������������������F����¤א�����"�Uو�،�*�fא���L����a�c"א���*�� �*��G*�¾����א� !�(�א�����

�`����%��Lא������ن�א�����م�دو$א�¾�������،������V��F���������U�����/*�)ن��&�Y��Sא�
�T$א�QG�^M����V�*��.��د�cدو$א��Lא� ������&*�א��? �iא����

 وأنواع احلقوق يف القانون كالتايل 
و�  و��אط  ��#
�و��  ��  �ن�دאH  ن�و�  د�ن�،�وא�(  ق�א����  ��،��  و�&  �ط���..�(  ق���-  ���


���������������ن���ط�:
�א��
�ون��� �ص��� �ن�،�وא��������� ���..�(� وق�א����� ��א<- ��������


ل�وא�&����،�وא�(�وق�א����د�����&Iع�وא
E��Iא�و#��..�א�������وא��-���وא����و
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�......................�وא�(���

  والقاعدة التي ال مراء فيها

ـانون تســري عليهــا   أن الحـقـوق الـتـي تنشــأ مباشــرة عــن الـق

 .النصوص القانونية التي أنشأتها 
 وق املكتسبة واألثر الرجعي ما هي إال انعكاسوقاعدة احلق

���� ��� دמ�� وאز����� ��א�� وא��ن��  cن�א��� ��Vط� ق�א�� 
�ون� �����9O ����  ن����������� 

���I& �'�א�� 
�ون���� ��س�א�(�وق�א����و�دB�3و���3��#�و���א��وא��ن�א�&
���،�وא<-ل�Bن


ذ��وא��� ل� ?�،�و ��Iط ق��� ��א�و# 
�VHא�� ��(- �#�3 ل����������������������Eن�(�ن����I6��������
�- دو���،�و� ذא�� 

����&�)�������� !
و(�� ��ذ� %�! �
ن�א�(� وق�א����& �����������)��)�����دמ�&��
ن�א��
�ون��� ��א��


���� ون�������������������:�

�Bو�! � :H

����� �Oن�� ن�7�6:
)-Bو��ل����!
א������������3א�و#
�VHא��


�(ق�א����& ������������ ����
 ��

��6 ��א�� وא��ن�و �
�Hو����وאط��

�(�وق�א��א��
س��������9

����9
�د�B�������������������3I
)�8D9����������9Bون��
���دמ�������א��وא��ن�،�\����B?�#د���ون����

��  &Eون�א���
6ذ��  ص�א��  
�ون�-  �א(����  ��א�����  ��،�و(
�  ��א��  
�ون�א<-  �,����  �:מ�،�وא��  


�ون�&
ق���.�

 فإن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه .. ومما تقدم 
 .االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص 

وقد أجته الفقهـاء حـول مسـألة تعريـف احلـق املكتسـب أو املركـز القـانوني إيل 

 :اجتاهني هما 

 االجتاه األول 

�Cم�א���������`V(�L�%����`א��Y��eد���� ����4א���±�mد�������Zم�و�����*���G�%��Uذ
�F��R��!Planiol���وא����Ripert.� 

 أما االجتاه الثاني 

ز��&���f*�)ن����������..�ل��a ���4א�Y�eא�`���%�������������Vو���p�P�c"א���Y�eא�F��t����� ��
�FMV�Q�1��FM&و���(�C���F�w.�
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  يف القانون بأنه ميكن تعريف احلق املكتسب.. ومن هنا 
���������������������'�
�و�?���(-ن�א������Eא�� ��(- ل����: 
�א�� �ص�� �א��# 
�ون�& ������V!و

�.و�3#א&���א���ذא�א�و!�Vא������

 لقانونية نوعان واملراكز ا

  األول

����)و�א�������������������..�א� א!(�א��������א����������� �fو�'&��Y&�/��א� א!(�א���������א�
�*���م�!���א���وא����������Cא Zz��.و)ن����ن�א� א!(�±�د�

  أما النوع الثاني

������P�������?@,א�������� د�����،��'&����Y&�/����א� א!��(�א�������������&��*�و��U*�� א!��(����
��/��א�,@?*��I.�

 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 
 ������������
��-د��- (�(
���c ?��� ون������א���א��אJدא�'�א�ذ'��و�د�(�
�Bو����زא�#
�و��
�ذא��


��ن�א�&(�����-)�..���a �
و�-,���دHذ��-
(��א��Oن�(ق����&�����א����ز�א�� 
�و���א��


�ون�����
E�
�.�ن��ذא�א���א��،�و�ل�D�6ل�:ذא�א����ز���א��I(ق���د���Bא���

 )١٧/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٣٠ لسنة ١٧٨١الطعن رقم (
 كما قضي كذلك بأن 

قوق المكتسبة والمراكز القانونية التي األصل عدم المساس بالح

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 (
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 ملا كان ذلك

���&b�Y�M'������)���Rא�M��ن��א�U�R�_�وא��و��������Uא� א�.�&*�وא����Nو)و$אق�א���
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א������و$�C���f)�א���������(�F��R&D�*���Gא:���ص��–����!$�Mو��^����א�,�� !��א�����*��&�/����–�
�/�������������n(א�|��T"�U�[����u&�?qא�א������&�*����I�]���M&����������������..�א�و�*�����L�E���a

���������������R&���i�Q�א��Sل��&*����א���א�*�و�&*�א��?S&��*א����T�M`a����*����(��E���a
U������1��N��e+�"�"א�א�و)!8 "�¹&.��

 وقد حترر فيما بني الشركة املدعي عليها األويل .. هذا 

 وبني املدعيني   وشريكه عقد إجيار 

�h�f   � -/-/-מ�   #��
   ل�-   دو��(�   מ�א��(��   ��א�د&   �و����א����   #�'B��٢٣&   ���١١ 
��א����..�د&�و�������9�Oن��
מ�����

�(���..�Bن�א��د���ن�������..�وذ�%��!(��)
����و�
�#د�א��&

��

����� ?���(و#
�و��\�I�(���������������%ذא �;�'�
�� ��א�( 
�و��3و! وع�א�� دא���� ��) ل�א�� 
�ون�א�& 

)���������������h�f د��א��� د�א�� -�? ��6���
�Jو�א)��
و�� ��א<� ص�� ن�����)�..�-/-/-א�ذ'�(�-�3א��د������:

�ذא�א��
�ون��..�

<(�'�א����E(���)ل�א��
د��א���!���دמ�د&�و���:�)�.Bو�

  املدعيني   قد تلقيا احلق املشروع سندهوملا كان.. هذا 

 واستقر مركزهما القانوني بعدما انفقا ما يقرب من عشرة مليون جنيه

 للحصول علي هذا احلق ) حىت اآلن(

��������������*�אل�א���س��X/���א�`��%�،�)و�� !(���Uא�����Vل���1א��V�ct�ز�p�7�
$�א����������hא���و���אن�א��L���8א���d�PGא���� �و�������u�����_/���Vو�_/a�� ?aن�t����Iא

��:&�^�و���م�א����P א$����������������..��1��1�t��Lא�C�\�gوא����ع�������F�&!�nد��&�*�א�����������Uو
���������M&�� 6&*�א��1Iא����Z����وא��?��د���������Uو�N7א������L�..م��������a�������&b�cو���د
....��وא����.�$��_���−/−/−)ن����)و$د�Faא�, !��א���*��&�/��א�و�*�G�L�"א$��Uא���$°����

����7��DG�Fل����Z�_�و�����س������ א!(�א�������������)�א����������/����(���pG$א���Å�Nل��....��������
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������������L�¦�S?א���U�����j��������N�� ?aد�و���%Z���M��`ق�א��S&���f �aو��א���� 
ز�א���^���/����n� �,a�ct)و�V`�_�����ل����1ذ��+�א�����������������p�Pو��/at,��uن�و������..�א������

���Uא� א���Uא������!��)�V���א�������������G�Lد�Uو�،����.�

أنه من القواعد األصولية املستقر عليها أنه ال جيوز للشخص أن يستفيد :  الرابع الوجه

أو جيني ربح من خطئه ، كما ال جيوز التمسك بالبطالن ممن تسبب فيه وسـبق 

 حوالتي احلق والدين فيما بـني له التنازل عنه صراحة، وهو ما يؤكد أن انعقاد

املدعيني   واملدعي عليهما ومبوافقتهم مجيعـا وحتصـلهم علـي أمـوال طائلـة 

لقاء ذلك قبل صدور حكم الدستورية بعام واحد يؤكد يقينا عدم أحقية الشركة 

ارتكبته بيدها ووافقت عليه ) بفرض صحة ذلك(يف االستفادة من تصرف خاطئ 

 .بل مادي طائل لقاء إبرامه بإرادتها وحتصلت علي مقا

  من قانون املرافعات علي أن ٢١فقد نصت املادة 

�F�S&?7ن��'Mع�א� h�1��PG7ن�'Mز�)ن�����+�א�p�P.�

�و���7ز�א)	�-���5)�34ن��12א���0א)/.� -�&�,(+��������

��/��א�M'7ن�������م�א���م��Y&����|א��NP�eא�א��������F&!�+وذ��،.�

  علي أن ٢٢دة وأيضا نصت املا

������������fو�(��Vא �Q�F�S&�?ع�� ��h�1���Fل����)���ذא�G7ن�'Mא�����(ول�א�������������وذ��+�
��/��א�M'7ن�������م�א���م��Y&����|א��NP�eא.�

  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 
 إذا كان اإلجراء باطال وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره اإلجراء  

 .صره الذي توفرت عنا

 .ٕواذا كان اإلجراء باطال في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل  

وال يترتب علي بطالن اإلجـراء بطـالن اإلجـراءات السـابقة عليـه أو اإلجـراءات الالحقـة إذا  

 .لم تكن مبنية عليه 
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  من ذات القانون علي أن ١١٤فقد نصت املادة .. وكذلك 

 ����/�7�G�4א����و.�وSQ7ن�'����������%����1��ºhא����$�e���و�'7ن�)و$אق�א��`&��4
����L�F����G�1��&א���$���Xא;&�����،����(ول��®�$���a�Lو�(�����`yن�א������L7ن�)و����gא�L

�F������.א;&���)و����zאع��"! ��

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن.. هذا 
 وعلي مـا أفصـحت عنـه المـذكرة –ن المرافعات  من قانو٢١مفاد الفقرة الثانية من المادة  

 ، ويسـتوي أن يكـون مـن تسـبب أن البطالن ال يجوز أن يتمسك به من تسبب فيـه –اإليضاحية 

في البطالن هو الخصم نفسه أو شخص أخر باسـمه كمـا أنـه ال يشـترط أن يكـون قـد صـدر مـن 

ن إلي الخصم أو مـن يعمـل الخصم غش أو خطأ ، بل يكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطال

باســمه ، وكــان البــين مــن األوراق أن المطعــون ضــدهما أوضــحا فــي صــحيفة افتتــاح الــدعوى 

االبتدائية المرفوعة  منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعـادة اإلعـالن الخـاص بهـذه الـدعوى 

فة االسـتئناف علـي ولما وجهت الهيئة إليهما اإلعالن بصحي.......... أنهما يقيمان في الشارع 

ـهــذا العـنــوان أثـبــت المحضـــر المكـلــف بإجراـئــه أنهـمــا غـيــر مقيـمــين ـبــه ـبــل أن محـــل إقامتهـمــا 

فوجهت إليهما اإلعالن بتلك الصحيفة في هذا العنوان األخير ، لكـن المحضـر ............ كائن 

عنـة اسـتعانت أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما وال يوجد لهمـا أي مـوطن بـه ، كمـا أن الهيئـة الطا

بضــابط الشــركة المخــتص للتـحــري عــن محــل إقامــة المطـعــون ضــدهما فأخطرهــا بــذات بياـنــات 

المحضر الواردة في اإلعالن المشار إليهمـا ، ممـا أدي إلـي إعالنهـا المطعـون ضـدهما بصـحيفة 

 ـفـي مواجهـة النياـبـة – ١٩٧١ مـن أغـسـطس سـنة ٥ المودعـة قـلـم الكتـاب بـتـاريخ –االسـتئناف 

 ، فـدفع المطعـون ضـدهما باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم ١٩٧١ مـن سـبتمبر سـنة ٣٠م العامة يو

يكن لعدم إعالنهما بصحيفته إعالنا صحيحا خالل ثالثة اشهر من تاريخ إيداعهما قلم الكتـاب ، 

بمقوـلــة أن محـــل إقامتهـمــا البســـاتين لتصـــدر األـثــاث الـتــي تلـتــزم الهيـئــة بإعالنهـمــا فـيــه بتـلــك 

ذلــك ، وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــي بقبــول ذلــك الــدفع واعتبــار الصــحيفة ، لمــا كــان 

 بغيـر االستئناف كأن لم يكن تأسيسـا علـي بطـالن إعـالن المطعـون ضـدهما فـي مواجهـة النيابـة

الرد علي دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدتـه أمـام المحكمـة االسـتئنافية بعـدم أحقيتهـا فـي التمسـك 

 مــن ـقـانون المرافـعـات ن حاـلـة أـنـه دـفـاع ٢١ة الثانـيـة مــن الـمـادة بـهـذا اـلـبطالن ـبـالتطبيق للفـقـر

  .جوهري قد يتغير به وجه الرأي في االستئناف فإن الحكم يكزون مشوبا بالقصور في التسبيب
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 )٣١/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٥ لسنة ٨٤٢الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
 باطD إذا نAص القAانون يكون ا?جراء"  علي أن ٢٠النص في قانون المرافعات في المادة  

صراحة علي بطDنه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من ا?جراء وI يحكم بالبطDن رغAم 
يحAAوز تصAAحيح "  علAAي أنAAه ٢٣وفAAي المAAادة " الAAنص عليAAه إذا ثبAAت تحقAAق الغايAAة مAAن ا?جAAراء 

قAAرر قانونAAا IتخAAاذ ا?جAAراء الباطAAل ولAAو بعAAد التمسAAك بAAالبطDن علAAي أن يAAتم ذلAAك فAAي الميعAAاد الم
ا?جراء ، فإذا لم يكن لYجراء ميعاد مقAرر فAي القAانون حAددت المحكمAة ميعAادا مناسAبا لتصAحيحه 

وما ورد في سائر نصوص القانون المرافعAات متسAقا " وI يعتد با?جراء إI من تاريخ تصحيحه 
لAك يAدل علAي حAرص  فكAل ذ١١٤ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢١مع ھذين النصين أو تطبيقا لھا ومنھا المAواد 

المشرع علي ا?قDل من دواعي البطDن بتغليب موجبات صحة ا?جراءات واكتمالھا علAي أسAباب 
بطDن ا?جراءات أو قصورھا متى تكون في خدمة الحق وليست سببا لفقده ولذلك سمح المشAرع 

يلة التي اتخAذ باستكمال العمل ا?جرائي عوضا عن استبداله ، ولم يشترط لDستكمال أن يتم بالوس
بھا العمل المعيب وإنما أجاز أن يتم بأي وسيلة تحقق الغايAة فحضAور المعلAن إليAه يصAحح بطDAن 

 كمAAا جAAري قضAAاء ھAAذه المحكمAAة علAAي أنAAه يجAAوز إدخAAال ذي الصAAفة الAAذي كAAان ١١٤تكليفAAه مAAادة 
تقAدم اختصامه ابتداء بمجرد إعDنه دون إيداع الصحيفة ، وأن حضوره يغني عAن اختصAامه وأن 

محامي الطاعن بطلAب إلAي قلAم الكتAاب يتضAمن بيAان اسAم الشAارع الAذي يقAيم فيAه المطعAون ضAده 
 .يكمل النقص الوارد في صحيفة الطعن متي تم ا?عDن علي أساسه 

 )٩/٦/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ١٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����������١١���$��_��و�&*�א�R ض�א;��*��tن�V`_�אy`���א����$���א��&����Lא����������
٢٣��������*�Z$� 6t��T"�R�aز�p���$������` ����Tم�א�����&�Q�F א�L��Vאe`_��������(�ق�د��Uو�(

������������������������M���`ق�א���e6 ��&�*�א����F��(و�(�T$א��QG�^�M����U)!א ��N א��|�א�����N7א�����*&�
�������F��$�4������V–������������Fل�� ��ن�א����א���*����م�د��&�������*&�����¹�T `������Uو�–�

و)ن�א�,� !��א����*��&�/������j�Y�«�P)ن��n��1`�..���������������^���aא�R ض�א;��*�¬אز�ذ�+�������و�
��_��`eא�א"��U�$���6(�..و$אق��������u����������Nو�א������Nא�,�� !����..����zن�א��8aو�N�� ��?a�1و���

��/aص�..�ذא�.)�/�������aز�U�L��j�YV�c(�1����M���u"א�א:?

 جيار حبوالتي احلق والدينوذلك بأن وافقت وأقرت بل وباركت التنازل عن اإل

 اللتني متتا فيما بني املدعيني   واملدعي عليه الثاني 

 بل وتقاضت ماليني اجلنيهات لقاء هذه املوافقة وذلك اإلقرار 
�\מ��ن�א&���א��א��&����Oא<- ������ �ن�� 
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 ومل تنتهج نهج رافع الدعوى بعدم الدستورية

  دستورية.  ق ٢٣ لسنة ١١رقم 

�����������������/��G��/��&��aא�����و�C7�DGא�����)و��C�/�G�%&'aא��`���������..�و���*�&��^�������)ن���..�
����א�������������������������������������u�¹�1ود���Y�Vא����V��¯و)ن��$�pg/��)� �א����زل���1א�ض��& �

���Fو)�� ��N,� و��������������������F..�وא���*��&��Fא��8�*�����u��a$وא�i �?א�א��"�U�*�&��u��..����Vوא
����I�]��M��*&��u&?qو�^�و��..���&����]��T"Uא�א�����وذ��+�א� �C��fو��G א$�א�,� و�����������

�+�"����4���`a�..���F���(�*���G��$���hgא�*��&��F�����u��Q V�����א������s���?��������N$ ��V�^���
�Y��.א���אدא������א���Zt �א���

 )فرضا جدال (فإذا كان هذا التصرف معيبا أو مشوبا بعدم الدستورية 

��  ن�����  د�B#��  ?�א��  ����א��  د������:  
�א����<و�  ���ووא��  ����3  ?�و��
ز�  ��3&  


�א���3�Eو��( ��3 ن�� ذא�א��- ���،������������..�א���&%�O'�و�?�طDن�Bو��دמ�د&�و�����������:�B�
��

��������������� 
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������I وز���� ����א�� د������: 
�א<و� ��������..��(��: 
���� دמ�א� ذ������ ��

ج�: ذא���و ��)Iא�

�.א�(�מ�

  السيما وقد رفعت عنه احملكمة الدستورية احلجية العينية

 وجعلت املستفيد منه فقط رافع الدعوى بعدم الدستورية

ن��..�)���و)ن���a*�א�, !��א���*��&�/��א�و�*��\]�ذ�+�������&���/�R����1��7�R�
�������/aذא���$����e`_�א�?���د�1����$אy`�����א�������u���ن�$א��L����Mv.�.و�&�8��`a������(�*��/�

�������j�Y��V�T$א ��Gض� ��R��������aز������M�����F�����u..�א�R���Pد������Y��V����j�$ ������_��`V�1،�و�

��.و <�?��2<��=�>/א�א)	��زل�32":�א�9(8�#

 وهو األمر 
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�א��א����א����وא��3-(�,�א�وא#�Vوא��
�ون����.�ن��Dل�د�وא

أنه وفقا للتكييف القانوني الصحيح للتصـرفات التـي مجعـت فيمـا :  اخلامس الوجه

ي وبني املدعي عليه الثان) مالكة عني التداعي(بني الشركة املدعي عليها األويل 

املتنـازل (وبـني املـدعيني   ) املستأجر األصلي ومن له حق االنتفاع بهذه العني(

وهو ما يعترب عقد حوالـه ) .. لصاحلهما واحملال إليهما حق االنتفاع ودين مقابله

ثالثي األطراف وعقد بيـع حلـق االنتفـاع يرتـب أثـاره بقـوة القـانون مـن وقـت 

قيعهم ـمبـا يفـيـد اإلـقـرار والرـضـاء إبراـمـه وموافـقـة أطراـفـه الثالـثـة علـيـه وـتـو

 .واملوافقة

 فاملستقر عليه نقضا أن .. 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
ة ، وكـان مشـتري المتجـر بوصـفه متنـازال االنتفاع بـالعين المـؤجر

 .إليه يعد خلفا خاصا لبائعة 
 )٢/١١/١٩٧٧ ق جلسة٤٣ لسنة ٧٥٩الطعن رقم (

 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

�ل�&����%���� وא��	� ق�ود�ن�!����������..��#ذא�! ��������س 

)�א�� ���ل�������(وא����,��+�א�*د���د�)�א�� ���ل(����ن�א�������زل�

و#ذ�2א1و���0&�,�.�א�����ن������)�..�א�� �ل�
����(��وא!/.�א����-���


����4א3����א��3.��������
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 األثر األول ����
���I   �א����:   
�Bن�א���   د��   �������� Bن�א��
�   د��א<-   و����א��   �


�Jאد��������������א��� 
#د�ن�����Dوز���!?�و���Iد��?�و�Iא��� ل��� ?��

�����?�
א���E  �د��،�و��  ��א��I  زאמ�  ?�و���E  ذ��  ود��و�&  ��ز�

ط�������Eق���V(&ن�א������

 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 

 .يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية  -١

ولكـــن يتنـــازل أيضـــا مـــا هـــو مـــن وال يقتصـــر العقـــد علـــي إلـــزام المتعاقـــد بمـــا ورد فيـــه ،  -٢

 . طبيعة االلتزام مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب

  علي أن ١٥٠/١وكذا نصت املادة 

����������*��&���U[��Ra�Y�� I�1������/���iא ��Pز�א��p�7����S�fא�������وא��$��M��u���!ذא�G
�.G$אد��א��������1

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
ه ـفـال يجــوز نقضــه أو تعديـلـأن العـقـد ـشـريعة المتعاـقـدين المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض  

ـفـال يجــوز االنحــراف عنهــا عــن طرـيـق تفســيرها إذ ٕواذا 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 (
 )٢٨/١/٢٠١٢سة  ق جل٨٠ لسنة ٧٨٠٥الطعن رقم (
 )١٢/٢/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٧ لسنة ١١٩٨الطعن رقم (
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 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 

 �������  E�
����  �9�?  
�و�  �س�)�)  -�O  ?�#  د���  �ط�אBن��  �
و�  
ن�א���  د�א��  �מ����  


�ون������..���������������D !��،د��ن�
 ��6
��و#ول���������
�
��B?�#د��מ��وא����و�!
��Bط�א�?���

���������6�?�
)
�א�37�-�3و!و�jو��&�3�
��و���
� cن��..��E&���وO��Iو� ل���ن�9و�?�

�<'�� �:מ�א���- ل�� ن����������� �ذא�א���د���ون�-(�(
�و���و�
�و�
� ذא�� ��( ق�Bط�א� ?�و ���I وز


���..�ذ�%���
�:وذ�%��

(��− ������������������������������ م���������aزل����1א��pg$�و�Y�Vא��R��Pع�(����
و�����א����������)�א�����Zt �א���Q&*(א�����*��&����Fא����8�*�

)���/e�?��7)�א����زل��D�1زل����������1و$د����aن�א�ول����(�F�
�/"�Tא���������F��R��وא�Faز��V�����F���Zن��&���676�]&M��^�����..�

�����N)�א�������ن(����aد����������1א�'�� �iא����8�*��������&�������و
�������R^��(وא�������ط�א����א$د������"�+�א����������Nא����|������د
 )�.و)�uSMQذ���א���������9)����/�

E�− ����F����P��`א�א�������وא����"��jذא����R�و�..��$ ��q�������������������
������א���pg$�א����$°����..�א�,�� !��א���`����و�����א����������

−/−/−�*���G�F������$���hgא�*��&����)����Fא���"��V�c ص�א�'�� 
!�����دون��&��*��..�−/−/−א�����אد��&������א���Q&*�א����$°��

ن������������&������tن�U"א�א�pg$�و��$Q١٣٦���������١٩٨١��^�`��
��/�د�Tא���ل��� �.و��uא�������?�FQو
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و��U*�..��و�Lو$������`�&����و����������j"��1א���������U����1"א−ج
..��G?���ل�א����7م������1����nא�,�� !��א�����*��&�/����א�و���*�

��T$������]���&M7م���������١٣٥٠٠٠٠F�����Z�)��������¯76ن�و����&�
��F��Z�4�(ن��oא�,� !������)�و�%��?�–���������/aא"���N$ ������!�–�

����������$��pgא�����زل����1א�^��و7�VGل�א���������±�^�������������1
�������1���7א���U�����]�&M���/�7(�א������������������..�Yא���Zt �א����

و676ن�)��Z�4���F����א�Z ��א��Dt ���&*�א����وذ��+���������
�G�%Z?�ل�א��7م��6�*��.�

ــة ـمــا تـقــدم .. بالـتــالي و  ـفــإن هـــذين العـقــدين .. وـمــن جمـل

يكوـنـوا فيـمـا بـيـنهم جميـعـا .. ومعهـمـا اإليصــالين المشــار إليهـمـا 
بمـــا .. نافـــذ بـــين ثالثـــتهم وصـــحيح و.. عقـــد ثالثـــي األطـــراف 

والـقـول بغـيـر .. يـسـتوجب االلـتـزام ـبـه وببـنـوده دونـمـا ثـمـة إـخـالل 
 .ذلك يعد تعرض يجب التصدي إليه 

 األثر الثاني     
��
   �
��א   <و�אق�א��   
��ذ��   ��
�?   �B)ن��
   -�Jא���   د�ن�وא�(

��:מ���د������
�cن�-(�,�و-�B�?E?���د�� �V( ق���������..���و�وא����


ع��Eמ����..�א�� �Bزמ�������������و�ن� ����VH
 
���� د�א�� B�Vن�א� 9Bص�وH
 -�


ن��دמ�א����ض�������'�&وא���B�? &Eو�وא& ط��א��7 ��������������!

�.���א�(ق�א�ذ'�;ل���6?�

  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
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  علي أن ٤٢٨وكذا نصت املادة 
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلي المشتري ، وأن يكـف عـن أي  

 .عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيال أو عسيرا

  بأن ٤٣٩ وأيضا جاء نص املادة

������������!�Cא��F����ن���1�����1א����n��Mم�א��� ض��&�,��L�cא�R��Pع����M��F&!�n)و�
��������،�c��,א��*�&��F���¤�«�n�Mא��*&��YV�n�Mא��uو��Fن��`��Á�Z(�^���)و���1U�F&��
���������Y�eא�א"�Uذא�!��ن�G�n��Mא������F�V�uM6����Á�Zن�א��!�������ن�و����)&��n��Mن�א�و�`

�F�R��n��M�1א���F��Gل�(���.�

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن 
 وعلي ما جـري بـه – من القانون المدني ٤٣٩ بالمادة من أحكام البيع المقررة

 إلزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري فـي االنتفـاع -قضاء هذه المحكمة 

ـبـالمبيع أو منازعـتـه فـيـه وـهـو إـلـزام أـبـدي يتوـلـد ـعـن عـقـد البـيـع وـلـو ـلـم يشــهر 

 أن – خضعت للحراسـة أو لـم تخضـع –ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها 

 .رض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة تتع

)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 

�����ن����م�א���� ض��&�,���L�cא��R��Pع�����M��n)و��������������n���Mאم�א�)��G�1א��� $�)ن��
������������*�&��n�����������������1א�M���x��n د�א�����د�Tو�����,�/ ��������G(אم���U�F���Fز�����

�.א��n��M)ن���� ض��&�,���cن���1و&��%Z��Fא����ن�א����1��nא��� ض�
 )١٦/١/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٣٢٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������������� ��������–���&�4א��hg$��������!�����–و!�ن�א��8��uوא�� $��C����L±`����א������א��
�,�tن���������������������������F�����Maא���F���V�^`�� Ztא����^���U�$�pgن�א��(ول���1א(�*&��N א���
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��/����،�و������L�9א�\����%���F��&±�^��«� ��D(��@��h�*���G�$���pgא"�Y��e� Zt�1א���������������
و�و�6�1_��zن��U(�1_�א��$�6א��U�*&���Ma"א�א�M��n)ن�א��F�f �a�1����n��M)���������������..�"�א�R��Pع��

F��Gل�À�c"א��Yeא�L�c�,�&��[\ض�א� �a.��

 وحيث أن الشركة املدعي عليها األويل .. هذا 

�����h�fذא��א���Jو���א�.....��א��و�?���:
��6 ��א�� د���ن���،�و�و� ��א� د�و$��# מ�����������������-/-/-


�א�(- ول���� ?���������������....��&�����:Eن�(ق�����

�;ل���6:�����
��������ض��:�
��6
�א���3
ل�א��

�̂ و�(-����3?��ذ��א�����������
������� ن���� ون�����������..�ن����9�Bن���������ون����?�������(��Cא

��?������B��H

��(- ل���� ?�א��& ����Oא<- ����������..�و��&� ���D �
ع���( E��Iق�א )��VH
 � ن��)�א�


وز�3א������9D9ون����?���M�
�.�

 حممل بالتزام) املدعي عليه الثاني(وهو األمر الذي جيعل هذا البائع 

����������������������Y�V�1�����/��Gل�À�����א�'��א�\]��&'���Mن�����م�א��� ض����F�R)و�Uو�*��..
�����%��S���^�)ن��א�����א�,� !��א����*��&�/���א�و��*��&�*��i �?aא������..������������������� Zt���U"א�

������������������]���M����n��Mא�א�"�U�1�¯���/ن�وא�������M��'&ع���R��Pא�YV�n���L�F����/!א�hوא�*&Qא�
�����/��G��$�hgא�Y��^�א�, !��א�"!$������������nא���*��&��Fא���f�L�*��8ن����������p..�א���

��.��م�א��� ض

 وهو ما يؤكد يقينا 
ـانون   ـدعوى الراهـنـة أقيمــت وـفـق صــحيح الواـقـع وصــريح الـق ـأن اـل .. بمــا يحــق معــه .. ـب

ٕللطالـبــان إقامتـهــا واـلــزام الـمــدعي عليهـمــا بـعــدم التـعــرض لهـمــا ـفــي حيازتهـمــا .. والـحــال ـكــذلك 
 . بالعين أيا كان نوع التعرض سواء مادي أو معنوي أو قانوني كما هو الحال حاليا وانتفاعهما

 األثر الثالث     
����������
����V���'و���א�ذ�

����-���א��!�B��)�)-א���
�B?��ن�א<و-

��������

���� ن�( وא����( ق�����..��ن�א��د���ن���،�وא��د������:���?�B


� ذ�������
��ن�� و���ود�ن����
�و�ق�-(�,�א��
�ون�،�و�ن�9 מ��:� 


ل��  ن��������  )����I  وز� 
  ���  9D9وא�:  ��א<ط  �א��א����  �ون��
א��  

�.א<(وאل�א���-ل��ن�ذ�%�
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  من القانون املدني قد نصت علي أن٣٠٣ذلك أن املادة 

ز��&�א��1)ن�»ل�G�PG�،� D(��@h�*�G�F�Vذא��Vل�دون�ذ�+�����א�����ن�������������������p
_�aאم�،�و)��Pא����MIق�א��������1،�)و��Raא����1،�)و�א�C�f$�*�G��Z�Vא���دون�eא��

  أن ٣٠٥كما ورد باملادة 
�������������������،�
 :
�א��د�ن�Bو���Bن�:����Iون�א�(وא����
�ذ��#ل�א��د�ن�Bو�#ل�א�6�I6���7ذא�#

e��
ول�א��د�ن��&��زמ�Bن���ون��ذא�א��ول�9
�3א���ل�א����7#�
�
ذEن��B����.�

  بأن ٣٠٦وأيضا نصت املادة 
ن الحوالة أو قبولهـا أن يتخـذ الـدائن المحـال لـه مـن اإلجـراءات يجوز قبل إعال

 .ما يحافظ به علي الحق الذي انتقل إليه 

  بأن ٣٠٧وصرحت املادة 

 ................ تشمل حوالة الحق ضماناته ،  
  بأن ٣١٠كما قررت املادة 

يـلـزم إذا رجـع المـحـال لـه بالضــمان علـي المحـيـل طبقـا للـمـادتين السـابقتين ـفـال 

المحـيـل إال ـبـرد ـمـا اـسـتولي عليـهـا ـمـع الفواـئـد والمصــروفات ، وـلـو وـجـد اتـفـاق 

 .يقضي بغير ذلك 

   علي أن٣١٥نصت املادة .. ويف شأن حوالة الدين .. هذا 

ـتـتم حواـلـة اـلـدين باتـفـاق ـبـين الـمـدين وـشـخص أـخـر يتحـمـل  

 .عنه الدين 
  قررت ٣١٦ويف نص املادة 


����Iون�א�(وא����
�ذ�����( −١��#B6ذא��I6ن�Hق�א�دא. 

٢− ���D  �B�?  ن�،�و�  �ن��Hن�א�(وא� ?��6  ��א�  دאD�c  و6ذא�# 
מ�א��(  
ل����  ?�Bو�א��  د�ن�א<-  ���

���و������Iא�(وא�?�9מ�א��!��א<�ل�دون�Bن��-د��אJ# �א��،�א�� ��& �و�3א� دאHن������������������


���(وא���!�� 
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  علي أن ٣٢٠وأيضا نصت املادة 

�د�وع�א����� 
ن���� د�ن��B��� -Yن����& %���������������(
ل����?�Bن����&%�#ل�א�دאHن�������


�د�وع�א��&��د���ن���د�א�(وא���
���وز��?�Bن����&%����،�
:��.�

  فقد تقرر ٣٢١ووفقا للمادة 
يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الـدائن والمحـال عليـه يتقـرر فيـه  -١

 .أن هذا يحل محل المدين األصلي في التزامه 

  ٣٢٠ ، ٣١٨لحالة أحكام المادتين وتسري في هذه ا -٢

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام النقض علي أن 

�����٣٠٣�،�٣٠٥�1)ن�����د�c�����א����د�C������L�–����a±`�����א���������–א���� $��
�����������F�Z�Vא���دون�eא�_�aو� D(��@h�*�G�F�Vل�א����ن�א���*�א���Y«�F&�א��1)ن�»

��"�א�����eن�א`a�Pא����1،�و�C�f$�*�G�/��.�M^�א���G�PG�1ذא��M&/��א����1)و�)�&�1
 )٦/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٣١٦٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
����I ون��
� ذ��� ��( ق�א�� د�ن���������–����#!
���(�� ��א� ��ض���–א������� �Bن�(وא� ��א�( ق


���� ��(� ول�א��( 
ل�������6 ��،�
:�?�D�6�e��
و�?��:
�Bو��ن��#�e��
�� ?��א��(
ل����?���I6ن��

��V  ل�#���  ?�و���  �
��?  ���6  ��א��(  
ل����  ?��  ��ذא�3א�(  ق�א��(  
ل�  &��
�(  ل�א��(�  ل�

,�א��(
ل���6?�دون�א��(�ل��������-���?-H

�����–��و�
�?�و�-���B��)!B�'وא�ذ�–�����E-א���)
�و�-�

�.���ط���א�(ق��و!وع�א�(وא���

 )١٢/١١/٢٠١٣ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٤٣٦الطعن رقم (
 وقضي أيضا بأن 
 أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل –ي قضاء محكمة النقض  ف–المقرر 

وبين المحال له علي تحويل حق األول الذي في ذمته المحال عليه إلي الثاني 

 .ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة 

 )١٩/٦/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٣٧١٤الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

����وא�8א��uא��������)���Rא�M��ن��&*�)و$אق�و��'M�b�Y&��א�U�R�_�א�� ���
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א&Z�¦���)��$ �y������7�D�1ل�א�������1א������Yא$��hg���G�/�������������������..�ووא����Nא��(אع�א��6^����
���א��������و���א���Zt �א�Q&*�����א���א�*��������������������jא���8�*����–)و�F�&��*א����−�

)���?���sא�������������–����*��&�/���א�و��*��������א�–،�وא�����א��8�*�אy �1��$א�, !��א���`�����������
א�|��YV،�ود�������1..�و!"�+��7D�1ل��G?������د�א���M[��&, !��א���`������V��¯ن�(

���/Iو hو���/��!$(�^��`��.א����א�

 حيث أنه مبوجب العقد األول 

ل�א��& ����Oא<- ���������)Bد�#–������

� ��(�و# ?��� ��א�� �ن��( ل������–�א�� د������ ?�א�9 ��


� ��א��زא�
� ?���������..�������6א��د���ن��������א��دא��

ل����:� )B�

�د� ن�א<� �����(��: -�Bوذ� %��)�و

��������Mو#د����
و#و�א���1א�ذ��5%�د��)�..������9D9ون����?��(����?�������٣,٠٠٠,٠٠٠?���


�����������..����%��� ق�א���,�ع�� 9Bذ�%�� ن������������
و�� د�(وא� ��( ق�ود� ن��������..��ل��

�.�������א<��
ن�

 ليس هذا فحسب

فقد اكتملت األركان والشروط بموافقـة الشـركة المالكـة لعـين  

وقـد تـم التعبيـر عـن .. علي تلـك الحوالـة التـي تمـت .. التداعي 
ــد اإليجـــار  ــي إتمـــام الحـــوالتين مـــن خـــالل عـق هـــذه الموافـقــة عـل

لصـــالح ) الـمــدعي عليـهــا األوـلــي(المـحــرر ـمــن الـشــركة المالـكــة 
 ١٩٤٥حــرر منــذ عــام امتــداد للعقــد األصــلي الم.. المــدعيين   

 .للمدعي عليه الثاني 
 وحيث مل يقتصر األمر علي موافقة الشركة .. هذا 

 املالكة علي حوالتي احلق والدين 
�ز���
   ���M�
   ��3)�   ���   ذ��א��وא��   ���   !
���
   :�Bل�   ���   ون�(����   ?�١,٥٠٠,٠٠٠

?������B��H
��ل�وذ�%��)���#و�:
�(�ول�א��د���ن����(ل�א��&����Oא�&
ق�)�و��&�
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�

�����אHط:���.(�و#?�وא��زא�
�?�א��و�ود��و�3#א���
د�א�(وא���ن�

 ومن ثم يتأكد 

�����������Y���a`�1وא����א����אد������*�������..�)ن�وא����7VGل�א��������±^�א���Zt �א���
�$���pg(��د������������א��د����&�������א������Y��V)��1����٤٩��������١٩٧٧א������ن�٢٩وV�u����!�^���

ن��������o)���������������������4ود��u&�?q�1א�,� !��א�����������8 �����1&!(���j�^����*��&�/���א�و��*����
��F��Z�..��������_��$�.������!��)ن�ز��/����'M�V�Y`_�אy`���א����$���א�?�د$��Lא���Uو

$�א�����������..−/−/−�ق�د��$����&���א�?�د$�¬&���������١١��������٢٣��M��_ز����U�..���n���Y�R���Pو
�1�V�N�MZא������.�

  بأحقية الشركة املذكورة يف مزاعمها حيث أنه علي الفرض اجلديل

 فهي مل تتحدث أو تشري إيل مصري ماليني اجلنيهات التي تقاضتها 

 فعال من املدعيني   ؟؟ كما مل تشر إيل مصري املاليني من اجلنيهات

 التي سددها املدعيني   للمستأجر السابق 

 ) بعلم وموافقة الشركة املذكورة(
��
  ���
  ����O  &��
و�  د�-  دو��(�  מ�..���  �د��&  �����O  ن���  �א�3א�&  ��ن���&  �3..��


ق���������..���\��א���������HD�6 ?�� ن�א�� �ن����������..�א��(����א�د&�و������ E�
 ل�Bن�א<� ������ ق�

�ن�א������א��
�� ��،�وא��& ����Oא<- ���،�وא�� د���ن��������������
�� ���..���9D9א<ط�א��#د��מ����

و�מ��� ن�א<� ������..�
��א������א��
�������Bن��(ل�א<����ن��(ل�א��&����Oא�&
ق��وא����و�!�������

������3
:������!
�Bو���
ل���

��ز� د�� ن�#�� �������(ل�#د��מ���
����&�����Dن����?��������..��� �


ع�)�..�א�(
�و�����3%�؟؟Eق�א��)�V��O?���د��?E-و���و�&��
�.�

 وبذلك فقد استنهضت هذه احلوالة عقد واتفاق جديد 

 شركة املالكة وملزم جلميع أطرافه وعلي األخص ال

א��&�*���������������������������������Raא�'��&���وא�]���Mא��T"�Uدא�������������ن�א����������7^�)ن��`�
������a�P?��&¦��&\�� ض�א����������&���������F(א�����א�*� V�F��� Dא���|�!���ن��(���]��&Mא��T"��U�^��8�
ع�������7(at�a�_6*�א�,� !��א���`���������..�V��W)�/������V��R&`aא�ن��, ���&�ن��Z����������F..�א��

و�V(�_�)a��I�L��/ د�א���������؟؟�������و.�א����Zt �����1,� א�����������������N)�ع±��%�و�P$אد��
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������M`a�1����n����،א��������T"��U�$&�*�����א���وز����د����/aא[D�1א����������"��Dא�c"א����Nאא����
ل��&�/�������?eא�^Z����R؟�������..�א�\��*�وא����/���¦�$��¯�*&������^?Sو������!���¤��������!

��������&�?q�����`ن�א�, !��א���`a�1ذ�+�)ن���������������W��qو�Y�V�[�\��N��/��;����7א��*�&��u
����YV�[\���/���aو��Uد�����������1..���&*�א��^�..����uS�?�(�����u���!����א�������V�u���!ذא�G

���������_U ���D�1��_/fאj_�و)�/������(��M��'&د������/�(�..������*���aو�+�"���tM�a����/�(و���(
��_���$�.�����V(�7I���������G�L����/א�����.....��������....��Å�Nא$���pGא�������،�..��ل���$���Mא�
ن������u�R��D!�^�א���א���وא��� א�����������i..�وא�I�M&��א�'&�N��M،�وא���و����א�����^����������`a�*�/�

א� ��1�Vא������Lא�����^�و��a ��$�Q�PGא������������a�*&���MZو����א��"�����1א����א����������Y�e..�א�
����q�v�E$���Y]��, و��F..�وא���ل�U(وא��/���.�

 ملا كان ذلك

����..�?�و��   
���   دמ�����   ��:�
   &Dو��
�   ل�)�و�:   ��   ��..��!   (��א�وא#�   ��א��א


�א��
�و����א�&��������:�
Eמ�א�د&�و���������..�و�����)��
�Eض��وאز��ط�� ?��(���ج��ن�6ط

�������9O�(�����������������
א�ذ'����دق�?�א������א��د������: 
�א<و� ��وא� ذ'���� ذ��& �د���زא��: 


ط����7
������دא�و& و���� ��� ن���� ��א�(� 
Hق�������������..�א������������D وא�9وא E�B�3 ?�א� ذ���وא�� ��


<و�אق��  �3  

��و#وא�  د��و#وא���  ?��..���  ���:  
�B-  ل�9  ��Jو���  ن�אD  ���..א(�  �אמ���  ��

�������������� �
�א��وא�د�א��
������א��
�ون�א��د���وא��������(وא����א�(ق�وא�د�ن�א�� ���(�� �3

�
:�
��Bو�

�..���אHط:��
9Bل�

��و�����6�
�3ذ�%�و�6زאמ�א������א��ذ�و���..��!����

 وهو األمر اجلازم

بقيام الدعوى الراهنة علي سند صحيح من الواقـع والقـانون  

، وأن أحقية المدعيان فيهـا ثابتـة علـي أكثـر مـن محـور قـانوني 

سليم ، وفي المقابل لم تأت مزاعم الشركة المدعي عليها األولـي 
 .وال حتى مع القانون.. متسقة مع الواقع أو الثابت باألوراق 

  ذلك أن املستقر عليه نقضا ما يلي

���(����א���ض�–�ن�א<-ول�א�د&�و����א��������!#�?�'���

מ�–�و������)Bن�B��
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�������������
 ����� 9B�
 :����� �����I�? �Bو�،�
 :
��� ��V ن�� 
���eא��� ل�������I6�'�&��Iא��وא��ن�

�����

��fدא���دמ��وאز�א�&(
����9Bא��
�ون�א��د�د������ ���،�
:�#�V#ل�����و #�V #ون�# د�و ��

����������������������Iن���� و
א���ل�?��ن��-��
B�3و��(�ق��ن�Bو!
ع�،�6ذ��(�מ��ذ��و�� %�א�� 
�ون�א� ذ'�� 

 د��B دמ����� ��א�� وא��ن�،�\� ��Bن�ذ� %���I ��ص�� ن�& ��
ن������������������I
 ��6�
 ?�و# �3و#و�: 


מ�א��
�ون�א��د�د������
��� ���V ذ�א��� ل� ?�� ن��- ��
B�3و���(� ق�� ن�Bو! 
ع�و� و�������������������)B

�&��3�

�ون�،�وذ�%��
دא���3������
د�Bא<��9א�����I
��6�?������
&�3
#D����6د����


מ�א��
מ�(��
�.��%�א��وא�د�وא<(�
מ�א��د�د��\����������

 )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

ــك القواعـــد  ــة تـل ــق بذاتـي ــد متعـل ــان مـــن شـــأنه اســـتحداث حـكــم جدـي تشـــريعات إيجـــار األمـــاكن ـك

الموضوعية اآلمرة سواء باإللغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخـذ حكـم القاعـدة 

ـ ـأثر ـف ـاذه ، أمــا إذا كــان اآلمــرة مــن حـيـث ســريانه ـب ـائع القائمــة وـقـت نـف ـي المراكــز والوـق وري عـل

 – دون مـسـاس ـبـذاتيتها أو حكمـهـا –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

 من قبـل فـإن التعـديل ال يسـري فـي هـذه الحالـة إال التقاضي أو اإلثبات لم تكن مطلوبة وال مقرره

من تاريخ نفاذه وعلي الوقـائع والمراكـز التـي تنشـا فـي ظلـه دون أن يكـون لـه أثـر علـي الوقـائع 

التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبـار أن القـانون الـذي رفعـت الـدعوى فـي ظلـه هـو الـذي 

صـت المـادة التاسـعة مـن القـانون المـدني علـي أن ٕيحكم قبولها واجراءاتهـا وقواعـد إثباتهـا وقـد ن

تسري في شأن األدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الـدليل أو "

 " .في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده 

  فقد ضربت حمكمة النقض املوقرة مثاال.. ومن ثم 

  فقالت يف نقس احلكم بأنلعدم املساس باملراكز القانونية التي استقرت

 ��������� �R�����Tو$د(�c"א���^�����������Sذ�!�ن�א�, ع����א���G)(�(�����1��٢٣��1א���د���
�)و٥٢��������١٩٦٩�������������Lא����ن��������V�C7Dg����*��aن�(���`yن��&*�אt��*������`V�

���Z ��א��� Dt�����R�G�^�Mل�����Eא� א������Lא����.���|�a���j�Y��q`� א$������������������������ Ztא���
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�1��������Lא��������_��`eא�א"��Uو)و$د��F����n�����a�$9����7����� Z������C��������F)و�a אD����1����Fא�
�1���Eא�����ن�א���e*�$��_�����/�L�_�6�١٨א���د�����1���٤٩����������١٩٧٧א�����ن������٣١/١א��د���

$��c&�*�א� א!�(�א���������א����������������������������١٣٦��������١٩٨١��� 6t���c ��a���א�و!����T"�U�uא���
������Pو��Uذ�R����V�N א�|�א�����������������/�S��a%��&*�א� א!(�א�|��,�Ntوא��/M��u^�א���^�

�������������������������^�M����/���_�`eא�$��Qو�.���Fא�����u����(�c"א���� Z�����C�����دא�T)ن�א����L�[Dtא�
��������������1���%M��!�� Z�����C���א���^���&+�א��א���א�|�א����u6�Sא��`� א$��Lא����L�[Dtא�

��������������`S&��%�Zم��������V�Fא��`� א$�א��a�P�C7Dgא�E�M�(�����������1���u������C7Dgو����!��ن�א��8�_
��������L��������� Z��������(�����F�����uא�����.�א������C����א�و$אق�)ن�א����Dt]�א�������L�Yא�

١٩٥١�®�$���������/���_��`eא�$���Qن��١٧/٣/١٩٦٦و���������،��٥٢��������١٩٦٩)��M��c^�א�����^�
����L�$�1א��`�� א��!$����/�� ��و����T"��U�����a�P�_��6�1א�����.��NP���V�1���fא����Dt]�א���|�����א
��������������_`eא�+�"�ص�א���.�א� א���U،�وGذ��4��Dאe`_�א�'�ن���U�F"א�א��� �وא����?D

��:'M'a�L�t��Yא����ن���M�ن���`��F�z�.�
 )١٥٤ ق ٨٢٥ ص ٢ ع ٥١ س ١٤/٦/٢٠٠٠ جلسة ٦٩ لسنة ٢٤١٨الطعن رقم (

 ومما تقدم 

�،�وو� و���6 زאמ�א�� د��������������������  �:�

�و�� ��������Oد�����
�B(����א��د��
ن����ط� �:

���Eذ�(وא����א�(ق�وא�د�ن�א����ن�א��!�������3–א<�ص�א������א��
����א��د������:
�א<و����������


��� زמ�Bن�- (����������������������� �
�و��
!��D��3ن�א����: 
��3 ن�א�� د���ن����� 
���� %�א��وא�� ��،�و�:


������א����
د�������������

ع�و��س���6Eق�א��)�V�� دמ��������..�و-��א��-����و��
و� ن�9 מ��6زא�:� 


ن�O'��وع��ن��Bوאع�א����ض�א����ض��
�.��ط

�

�

�

�

�

�



 376 

ـملـا كاـنـت الـشـركة املالـكـة تقاـضـت ـمـن اـملـدعيني   مبـلـغ وـقـدره :  الـسـادس الوـجـه

إيصـاالت اسـتالم مبوجـب ) ومخسـمائة ألـف جنيـهمليـون (جنيه  ١٫٥٠٠٫٠٠٠

عقد اإلجيار حمل التداعي وبـذات علي امتداد نقدية نظري موافقة األويل صراحة 

 يف امتـداد عقـد اإلجيـار مـا حقهانإمنـا يسـتمد م فإن املدعيني  من ثوشروطه 

ومبقابل مادي أنـف ) املؤجرة(حمل التداعي من املوافقة الصرحية للشركة املالكة 

 املقضـي بعـدم ١٩٨١ لسـنة ١٣٦من القـانون رقـم ) ١٨(الذكر وليس من املادة 

توجب  قضـائية دسـتورية وممـا يسـ٢٣ لسـنة ١١دستوريتها يف القضـية رقـم 

الراهنـة والقائمـة علـي سـند صـحيح مـن الواقـع واملسـتندات قبول الدعوى 

 والقانون 

 من الدستور املصري احلايل علي أن ) ٨(فقد نصت املادة .. بداية 

���������������������ZPא���א����א�Y���S��م�א�����n&*�א������1א����ZP*�وa&�(م�א��و�����
���e�1א�������*����ZPא�^��]��M^�א��`�aو������Sא���*�&����Iא����א�` �;��w���nא��

�.א�"�F�����cא����ن�

 من القانون املدني علي أنه ) ١٤٧(كما نصت املادة 

١− �����������������E�M��¶و��(�������Raق�א�'� �PG�F�&���a�Pو�F����ز��p�7�א�����h ����א��������1
�.א�|��� $��Uא����ن�

אد��א�����8������������L�1`א���������� −٢V�N( Iذא�G�+ذ��nو������*�&��%a aو��/��a�n��
����1�����&������U ��$���Q�7�S������¦M��?ن����Gو�cאم�א��������)����Pא�"���R�aو6/��)ن����V
�������������S&�?�������د�Z��Vز��&������Ma�*f&� و�iو�����א�אز������$��¼�Tد�/��W�X
����7I!�^�א��Raق��&�*������������nل�و���א�' ���)ن�� د�א��P(אم�א� ��G�YU*�א���eא����

 �i7Dذ�+�

 من القانون املدني علي أن ) ١٤٨(قد نصت املادة ف.. وأيضا 

�1�V�FMZא����� −١�����n��YR�a�F�� '� .R�a�%p�"�א�����&��^��h(������MI��Fو

٢− �����1������U�����������(و�`��*�������ول��F����و����P?�� �א��������&��*����G(אم�א��������������و$د�
ن�وא�� �iوא���א���MI�%�X�����א��P(אم����&����� .���&(���Faو
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 من القانون املدني علي أن ) ١٥٠(فقد نصت املادة .. ذلك أيضا وك

١− �������������������i ���&���U[��Ra�Y�� I�1�����/���iא �Pز�אp�7���Sfא�����وא��$�M��u��!ذא�G
�.�&*�G$אد��א���������1

)���Gذא�!�ن��R���^±�ª��U]�א�������x%�א��1��WSMא������א�,��!���&�������������������1 −٢
���� eא�mא�������i��n�����R�¶��Lא���P/�א�L�Cذ��+��'M�����א������^�������������دون�א�

������L�c$���;א�i ���&�������و�������M\��*�)ن�����א� �����1)�������و�����6�����א����������1و
�N7א����. 

 من القانون املدني علي أن ) ١٥١(فقد نصت املادة .. وأخريا 

�.��R �א�,+���S&?��Lא����1 −١
ز�)ن��`��ن����Ra]�א�����M$א�Nא�\���� −٢��p�P�+ذ����nא���و���$���fذ����ن�gد�א�����L�������

 .�?&��Sא�' �iא�"��1

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

�Gذא����¹+�א�'�����L�1د������T"��U�C������L�–�Fאy`�����–����1א���� $�
������/��Z$��ع�f�����F�tم�����1���C)�Z�[Ztא�,����±�^������������–��(م�±`���א��

����������!������א��*��&��F���?V����������hو R��*�1א�,�� !���א�����א������« ��Q�
�وذ��+������^�ز���د��א��Z ��و)�������������F–�א�'�ن���U��fא�و��*�������–א���`���

������� ������ /�h�L�PG������8א���U��fن���'�&��[Ztא�א��"/��_��١٩٩٦�������c(�
�®�$�������F������$وא�?����د��R&���������/��G�$����,א�,��� !��א��������א��*���&��F����?V

�����1���i������Pوא���ل��&*�ذ�+���������F)���م�±`����א�����������١٧/١٢/١٩٩٥
א�����������F&��*�א����Zt]�������א�����א�*��������$��!�����Eא�,�� !��א�?���د$���Q

�������F���G�$�,א���$�®�א��L��hو R�–����������1و������ UZ�������و!��ن��U"א�א�����ع�د
��F�t��h–��¦��Qن�G�–�������T"���U�%��Z��F�����.��\��]�و�F��Zא��� )�L�cא�����

�*�א�א����א�`������א�? »���F���$��QאZt�a�L�Y�e]�א�,����±�^�א����א��������
د��&���Fو�����Pل������Q�Fو$�����������������������P����&'��Y�eא�א"U�¦MQو)��hو R����(�Z
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����1)�٤٠(V`��_�אy`�����א������$���א��&����������م�د����$��������א����د����
���U�������P�F"א�א�T"U����1��Yeא���د���٤٩��������١٩٧٧א����ن�$�_���

�–*���א�'��ن���U��fא�و��������–א�,�$��G�/��و�`��1��1א����א�, !��א���`���������
وGذ�)Rv^�אe`_�א�'�ن����U�F"א�א�����ع�א;���G�c U אدא�و$دא�و)���م��������������
���א�*����C7Dgوא���&�_�א����دא��G*�)ن�א�'��������������1Pא�_`eא����t���TC���

)�٤٠(��م�������1��C)Z�[Ztא��(אع��R و��hא������F�e�Pא�� $������د������������
���د�������^�א���Zt]������א�,�$��G�/��و)ن�א�, !��א�� Z���F����^�M�a�u���!א�(�����������

�������������������_�`eو$�א��Q��������jM��1���uو)�/���א�������א���د�T"jא����دא���hو R�
�������Qو$��U"א��������������������hو R��[Ztא����L� و)ن�א�'����1א������/��$���م�د���

�%�Mא����L�$?������M�ن���`��F�z��_`eא. 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٦١الطعن رقم  (
 كما قضي بأنه 

ع�א���&'��������–��C����L±`���א���������– �1���$א�����f�א���Fو����1!��ن�y`����א�
�������Lد�א���������1/���وא����ط�?���Lو(�Tא a����Nא$ yد�وאא������Q�[�Ra�L�[�א���
��������1�����U���fو������i��Q�1)و������/�&��T��&I(���������Rא������f��P��אد$gא���f�ذ��+�

������Mوא���i�Qא�و�T"Uن�(��Ma�|��Nא$�M��������_���aط�ذ��+�)ن� �hن�(�PG������e�4א����Nא$�
��\����E�M�(�*&���UC���.�

 )١٨/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٨٦ لسنة ٤٣٣٨الطعن رقم (
 ملا كان ذلك

و�  ن�א��&  �������  ?���:  
�و#!  
�א�Bن�(��  ��א���
#  د��  وق��و�:  
��  ن�א��-  
Hص���������


�و��������9 :�c��% ن�ذ� ��D !�מ�א�د& �و��
�)O� ��א�- �����א��و�������(����א���-���א��-و���


ن�� 
��� دמ������������������ ��
���
�ن�Bط�א�:�

�א���ود����:
��)�����6א�(�وق�א�������
�(ق�وذ�%�


�א��� �ع����������������� �
�و�ن�9מ��cذא���د:Hא����������
����Bن�א�Jאد����Iط�אو�
ن�א<-ل����א��وא

�����
  ��

ن���)��:  
��B  �א��� ��
  ��
9Bط�و�(د�  د�� ن��  ل�دو���  ���� 
ل���  و�ن��  ذ��א� �وא


:����.�ط



 379 

 من مجاع ما تقدم وهديا به 

������Nن��&��*�وא���������Mא�����R�(������و��'M���b�Y&����א�8א����uوא�U���R�_�وא��א�����א����
�������V/אن��������א��(אع�א��6^����¦�و¬�a�C7م�و������Pع�����P&,�+�)ن�א������������������

א����א�, !��א���`��������������*�G�*א���א��^±�$�pgא���אد�����א�L)� Zא���(�Vא �Q�����*�&�
���1א�����ن����)�١٨(و����^���د�cو������1���א��د��������±^�א���א�*�������א�pg$���א���אد��

��_�$١٣٦��������١٩٨١����/��$�,tن���a�_�א�����7���א��Z �وא���Zt �وא���*����م�د����
������������א���.�א� א���Uوذ�+���7�D�1ل������א�L١١��������٢٣��������������Y����eא������$�_����
�א����*�א��������א���Sא���*&���/V���Gو��/���M��i ,���|وא��Nא����������:�

  األويل احلقيقة 

���א�I א�iא�������678������$ q�F�(�W�V)��*&�Qא�� Ztא���)���F��&��*א���8�*�א�����(�
�����א�����Zt �א���Q&*�وא����������א�,�� !��א���`����و�������א�����*��&����F(�����אن�א�ول�

������زل�)و�����Y�V�nא��R��Pع������������و���א������)�א��8�*����..��������$ �q������������)����א������א���8�*�
�����א�,�� !��א���`����)� Z)�א��������א����������78��wن��������ن�و��U"��1א���������1..�و

��������������������_/����^�!�^��pא��"! �و�����*R������678א��iא Iא��YV�L��a"�א�|��YVود��1��V
�����������h(�����^`�א����eא��a�U�"�R����1��f����������1وط�و)��6$�و�� �hد�و���^��&���Fא��RaPق����1

���Fوא��(א���F�aوذ��+��������)�U/��)ن����Nא���������V�^�!�L�*&�Qא�� Ztא�����^±�^«
א����و$�C�fو��M$!��א�, !��א���`���.�

  الثانية احلقيقة 

ن�و���T$����]�&M��)���������oو!���uא�, !��א���`�����א���&��1���uא���������������������&�
�F����Z�4���(�(�a��[��������M� ���Vא ��Q����/����c�������s���?��*&��Qא���pg$�א���א�����אد�&��*��א

�G�%Z?���א��������و!�ن�U"א�א7��Pم��������*���������$�א��7م��������&*�و$ق�א�, !��א��"!
�����������������������aع�و��R��Pא�Y�V�1�1א�����زل������� Zא�, !��א���`��א���%�?�������F�l(�c"وא�

�^��y���n��fع�א�����א�*�א���f±��^�א�����7��VG�_��6��� Ztل�א���������א��� א�1Uو����1
�*&Qא�.�
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  الثالثة احلقيقة 

����������������������/�aא$�و �z��و!�ن�א��8��1��uא�����Mא� א����n,� ���������1א��pg$�±�^�א����א�*�و
�א��Z ��)ن��YVא�R��Pع�������±^�א���א�*�7�Dل�������� ��ن��U"א����������������–א�, !��א���`����

ع�א��(אع�א� א�S���1Uد��/�ª7و�Uم������fא��� �א��"U����*S����c א�����..�א����$�!&�����א������
��������� Zא�, !��א���`��א����אد$G�iא�? א����م�وא�);��)�����&�Q(����א����(�����« �Q�����و�א

��������$�pgא���אد�����א�*�G��/���Cא ��P�����������P����G���/Iو �h�Nא"�ع�א��(אع�א� א�1Uوf
�,tن���a�_�א���1�١٣٦������١٩٨١א����ن�$�_�)�٢٠(א��د���� Ztوא���� Zא��������7.�

  ةرابعال احلقيقة 

��1א����$�א�? �FR�(�cא�"! �����1���م�א���������������n)�٨(���!�ن���د�c���א��د��������
�������L��/`���¹א;������و����Vو�m����c"א�� �א���Uو�*����ZPس���1א������1א��(�*&�

������������� �h�+�"���_�/������/��א����ZP*�و�aאa�P��/e�?��^D?�د�/��و�6�1_�����_/��������L�C�!
���������������nم�א��������W��V���/���*�&@ن�א���?^���/��)و�א��`&w�P�c"א�� �א��Uو�������ZPא
���������^���]���M^�א��`��aو��������ZPא���א����א�Y���S���&*�א������1א����ZP*�وa&�(م�א��و���

�����א����ZP*�و���!�ن������aم�و!�ن�א�����h ����א��������1و!��ن�א����������1&�(�����������������
�_/�R�(�F�א��)�(.�

  ةامساخل احلقيقة 

ل��&�*�ذ��+�������������א��������M`aو!�ن�א��8����u����)ن�א���������������?S&���������&��I�]���M��
�/�(�^��N±^�א���א�*���eא����Uو�F��ل��&��Fو���Vא��R��Pع�?eא�"�������������Rن����F��&�

��������¦M?����V�*Vא�������!�L�N(א�و©/�Nא$����Rع���',a�L���e��Q���7�������L�F��N�Mود�`
������������7א�\ ض�א���V�F&Z�� Zt��W!�ن����j�*�6 �����V�Lو�/��������������7�Nא����"��,� א�Nא����

ن�א���M[�א��|�����V���/��R�G�dא�ن����\ ������F�(�1!�ن����`�����Tא�? �iא�?S*�و�6�1_�
�א�,�$��G��p�����R&��Fوز��, ���&�ن��Z�M��1��F^�א�������Sא���*&���

 لى ظاهرا األمر الذي يتج

�Bن�א��د���ن����
#����(��'��B�3
�Eد��ن����&��

ق��Bوאل�ط
�C�)���Hא^ن�و�E�c�
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�.و!وع�א��زאع�א��א�ن��א��(ل�א�(-ول�����

 ومما تقدم وهديا به 

�א����אد������א�V������L���������^�±�$��pg/�אن�������)ن�א�����������������¦�و¬���a�C7م�������
����� S���?��sא���������&*�)���Fא����אد��� �����א�pg$�א���א�*����1א����א�, !��א���`��

�"אh�N و�FIو�����*&Qא�� Ztא����������א��د�����P���G)ن�$��_���)�٢٠���������1�١٣٦א�����
�,tن���a�_�א������7����א���Z ��1وא����Zt ��1و�����א�����دא���G*�����א���د����������������������١٩٨١�

������١١��������٢٣���$���_�����1א������ن�������4א���"! �وא�����*������م�د����$��/���Lא��)�١٨(
���Uא� א�.�.�����������א���

 األمر الذي يضحي ظاهرا 

�������_��$�.������������١١��������٢٣م�M'a�V�Y`_�אy`���א�����$���א��&�����Lא����
���م�د��$����Q$�א��R ��א�و�*����1א���د���������������F������1א�����ن�$��_�������١٨د��$���وא���*�

���א��Z �وא���Zt ��&*�وא����Nא��(אع�א� אth�L���������1Uن���a�_�א��١٣٦��������١٩٨١������7�
��;(م�وא�����و��7�D�1ل�א�Y����eא���������)����Rא�M���ن�)ن��Y�Vא����אد���������������������uM6�F�(�W�V

��1���������³א����א�, !��א���`�����������G�*א���א��^±�$�pgא����)�� Zא����(���*�&���Vא �Q
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 فهرس الجزء الثاني 
 إلي صفحة  من صفحة  نوع القضية م

 ٤٨ ٣ حراسة  ١
 ٩٢ ٤٩ صورية  ٢
 ١٣٦ ٩٣ فسخ  ٣
 ١٨٩ ١٣٧ مطالبة  ٤
 ٢٢٥ ١٩٠ إلزام  ٥
 ٢٦٦ ٢٢٦ ثبوت عالقة إيجارية  ٦
 ٢٩٥ ٢٦٧ إلزام  ٧
 ٣٣٩ ٢٩٦ صورية  ٨
 ٣٨٢ ٣٤٠ رد وبطالن  ٩

 


