
 

 

 
 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاجلزء ال

  دنيطعن بالنقض املمذكرات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

3 

 محدي خليفة

 א�	
�	�������ض

 شريف محدي خليفة

�א��������������	�
�א�	

 القانون التجاريماجستير في 

)انجلترا(جامعة ھارتفورد شاير   

 
 

 

 
 

 

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer OF High Court�

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 املوقرة... حمكمة النقض 

 الدائرة املدنية والتجارية
 

          قم  روقيدت ب  قلم كتاب محكمة النقض أودعت    /    /انه في يوم     الموافق   
 قضائية      لسنة

 
��א�ط�ن�	���ض	�
	���ذ����

�א��� �����ق����ل�	و���א�����ذ

�

 مقدمة من
 

  وكيال عنتهبصف..  المحامي بالنقض.. محمد خليفة أحمد حمدي  / األستاذالسيد 
  وهم... ............../ ة ورثة المرحوم بعض الساد

�....../��א������−١
�...../��א�����−٢
�....../�א�������−٣

 " طاعنني "          ...../�א�������−٤

�د�!!!!!!!!!!!!!! 

  ...../ السيد :  أوال
   ...../ السيد : ثانيا 

 Egypt – 56 Syria Street - engineers - Giza  -     الجيزة        – المھندسين –شارع سوريا  ٥٦ –ر مص

 Mobile : 00201098122033–00201222193222-00201004355555 ٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 
 Fax : 0020233359970 Tel : 0020233359996 ٠٠٢٠٢٣٣٣٥٩٩٧٠: فاكس  ٠٠٢٠٢٣٣٣٥٩٩٩٦: تليفون 

                                                                                                                     Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comريد ا&لكترونيلب ا  

 www.HamdyKhalifa.com  :ك 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

4 

 ...../ السيد : ثالثا 

  ..... : رابعا 
 .....: خامسا 

١- ..... 
٢- ..... 

٣- .......... 

 " مطعون ضدهم "     
�מ��ن&%��א�ط�ن�א��א$ن�א�وذ�#���

�א�ط����ن�ط����&%�א�(�מ�א�)�د���ن�

 اتنافئ ـفـي االســتاألوـلـي اـلـدائرة – ..... اســتئناف ةـيـمأمورـمـن  – .....محكـمـة اســتئناف 
 -/-/-الصـادر بجلسـة "  بنهـا يناف عـالئمـن اسـت.....  سـنة ل..... ، ..... ،  .....أرقـامالثالثة 

 القاضي منطوقة و

 .حكمت احملكمة 

���.....�،�.....�،�.....�����ل�א����������.....�� �$#�א�������"��!��� ���

"�م�1:�ذ�"���א����5�6�7��#$�8א4��3א'���012/�.��-,!��+�:�و)�א'�&�ع�
�א?ول��−/−/−א'<=>� �א'���012&�@3 � Aא�$�(� )� �א'�CDم �E=و.....�(

�G� �א'��2ًאدوא��,�5 J$K�Lو� Mذ�� �"�א �.�/� ��N2وא��� OPQא�� R/D���01
�S�TUL� � ��A� �و���Tن ��Wو� +X�$� YP�$� �P$��� 0N=�Z'��� �א?ول 3@�&

�−/−/−א[�$���"#�د=A\�א����&!�"#�]�OP"�م�1:�ذ�"���א����8א'<=>�
�+X�$و�RN�Tא����OP[�0N=�Z$�012��'א�J$K�LوA��+���$�]א�^���$�. 

 وكان احلكم االبتدائي قد صدر من
 لســنة .....، ..... ين رقمــي وت فــي الــدع– الثالثــة مــدني  الــدائرة– محكمــة الخانكــة الكليــة

   والقاضي منطوقة-/-/-  بجلسةالصادرو – مدني كلي الخانكة .....
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  احملكمة تحكم

��و)�א'�&�aع��a,/D+�������–�...../����ل�א��OPQא��T=ض�א'��_�$#�������:�Lو������
��و��T�aن������������L�^a���$��a ��A"!و�J$K�Lא'��W�0وN=�Z'���+�P"�U�S�aT�

��.א[�$��
���1�E�:"א'�&�ع�א���(U��Pb?א�ccم���Tא����8א'<=>�1:�ذ������"−/−/−

� � Aא�$� (�. �P"� �א'�"! J$K�Lو� ���א'�"!�Wو� d�/وDZ'א�
��$�e�S�TUL�^���$�� ��Aن��Tو��.��

��+*!!!!!!!א�و�

 تتلخص واقعات النزاع املاثل

 نيكم الطع بطالن احلإليضاحر الالزم القدب

 فيما يلي....  واملستندات للحقيقة تهالفوخم
مـا هـو ) ..... ( للمطعـون ضـده الثـانيباع مورث الطـاعنين  -/-/- المـؤرخ بموجب العقد -١

ـداعي محــل ااألرضقطعــة    بــالحوض رقــم– عشــرة فــدان تقريبــا مســاحتها البالغــة .... رقــم لـت
  .هجني .....دره ـــــــــ قاليـــإجمثمن وذلك لقاء . .....

 م املطعون ضده الثاني بسدادوقا

  مبجلس العقده جنيأالفمبلغ عشرة 

  يتم سداد باقي الثمنأنعلي 

  النحو التايل يعل

� �f=�-�YP�$�.....A��+�...ق����hא���!����M�i�−/−/−.�
� �f=�-�YP�$�.....��A+ق���hא���!����M�i��−/−/−�. 
� �f=�-�YP�$�.....�A�+�...ق����hא���!����M�i�−/−/−. 

ــزم المطـعــون ضـــده و -٢ ــم يلـت ــداـلــذكر  أنفـــة اإلقســـاط بســـداد األولحـيــث ـل  وـفــق قيمتهـــا ومواعـي
 النحـووذلـك علـي  بـاقي الـثمن  جدولـةإعادةالذي اتفق الطرفين علي  األمـر... استحقاقها 

ع ـسـنوية ـــــــارة ـعـن أقسـاط ربـــــــــــــوهـو عب -/-/-الـمـؤرخ   أفرغـوه فـي ملحـق العقــــد يالـذ

  .-/-/- حتى -/-/-قها من تبدأ استحقا) ت بنكية بموجب شيكا(
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 واالتفــاق -/-/- وملحقــه المــذكور والمــؤرخ -/-/- المــؤرخ وجــود عقــد البيــعهــذا وبمناســبة  -٣

فـقـد ـقـام ـمـورث .. ضــده الـثـاني ٕ وازاء إلحــاح المطعــون عـلـي اإلقســاط عـلـي نحــو ـمـا ســبق

لصــالح المطـعـون .. ـنـة نصــر توثـيـق مدي.....  لســنة ..... رقــم الطــاعنين بتحرـيـر التوكـيـل

  . تصرف فيها للنفس وللغيرليبيح له التعامل علي األرض واوالذي ... ضده الثاني 

 هوملحق  الذي يؤكد أن عقد البيعاألمروهو 

 ال تقبل بالتجزئةعالقة واحدة  ةاملذكور والوكالة 

�aa#�א���aaل����aaZ:1ل����j��aa/�.@א�aaCL�#aa"�kDaal?و��..��א�^aa�TNنL��m=�aa$�=Daan�
����א���oא���c�"�Q�:1L���Dopא���q������8א�����-�"�!P"�5�������� �P"���r�C�����#aא�����U�sو����

��א'�aTQن�&�a�-2��f�aط��������������a$ذ�Jaو$��زא��#.vא���Z��l�...������MaPUن�Lو��.�aط����a�-?א�
�E����d���iو����Tא��whPx����� -��hא�5)�א��D$�.�

 الوديـةمحـاوالت  لكافـة اليسـتجيب ولم اإلقساطوحيث عاود المطعون ضده عدم التزامه بسداد  -٤
كـمـا  – عــن ســداد ـبـاقي اـلـثمن هتقاعســ عــن إثـنـاؤهنحــو .. الطــاعنين مـعـه  ـمـورث لهاذالـتـي ـبـ

 وأال بسـرعة السـداد -/-/-بتـاريخ  يـد محضـر يعلـ رسـميا رهإنـذا بعـد انه لم يحرك سـاكنا

  .سيضطر مورث الطاعنين نحو اتخاذ الالزم بفسخ العقد
طر ـمـــورث ضــــفـقـــد ا...  والتـقـــاعس مــــن جاـنـــب المطعــــون ضــــده الـثـــاني  ـهـــذا التجاـهـــلٕوازاء -٥

ـم ى ر اـلـدعوإقامــةالطــاعنين نحــو  ـا – القــاهرة مــدني كـلـي شــمال .....لســنة ..... ـق  مبتغـي

 - :الحكم

بكل ما يرتتب علي ( ..........................  -/-/-بفسخ العقد املؤرخ " 

 ".)  ذلك من أثار 

�-�.����#�א�د�و��-�دאوو(�,������	�..�
�!��ل���0)د�-��(���-/-/- و	�������$�!�א�

�.(����2א�� %���طو���...�א1	�دא+���

  احملكمة تحكم

�وpoא�$�whPא���a�Tא'�y�:�−/−/−�������<=>a"���א����8א����אX!�א'<=>�)�����
��(−/−/−����������s�aT'א�4ود�وא���و�J$K�Lא'�"!�"�3�P����+�Pא?=ض�א'���

�$��aa�Tوא���:�haaZ�����C�aa�'وא�"�aaع�א��aa&�k��+aa�$K�Lو�،��aa���l�!"�aa.P��
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�0N=�Z'א�.........zא 

بموجــب المــار ذكــره حكــم الاســتأنف المطعــون ضــده الثــاني  ســنوات أربــعوبعــد مــا يقــرب مــن  -٦

 أصــدرت -/-/- وبجلســة ..شــمال الـقـاهرة اســتئناف   ق.....  لســنة.....ناف رـقـم ئاالســت

 . عدالة محكمة االستئناف حكمها القاضي منطوقة 

 حكمت احملكمة 

�،� �א'��012 3��א4 ��N2و��� �"�&�$� +,/Dو�� ���� �א������� ����ل
�+��'�0N=�Zو$���A�+X)�א'�TQن�&��fא������C�!1�v(�و�J$K�Lא'���012

S�TUL�^���$���$�]א�. 

��(��!��א�!�ض�����0!�מ���5&!د�ط�!ن����!�����...�$!ذ�4א�(�!מ��0 !��������3و(�,��מ����ض�א��ذ�و������

��ق�..... ��
��.....ن���מ��و����	�و���א�ط�א�

 نحـو تنفيـذوأثناء سعي مـورث الطـاعنين .. بالنقض ال يوقف التنفيذ ن الطعن أوحيث .. هذا  -٧

ــالمطعون ضـــده جئوفـــ..... ه بيـــد الفســـخ والتســـليم النهـــائي الـــذي حكـــم ــذي  األول ـب واـل
تـداعي  الشـرائه ألرضهتانـا يـدعي ب .... يعمل عند المطعون ضده الثـاني

والصادر له من المطعون ضـده ) المصطنع بال ريب  ( -/-/-د البيع المؤرخ بموجب عق

 .) علي خالف الحقيقة( الثاني

صـر نمدني جزئي مدينة  ..... لسنة ..... رقمىثم أقام تواطؤا الدعو

وطلـب  )بعد عشر سنوات كاملة من العقد املصـطنع الفائـت ذكـره ( 

  التداعي إليهإلزام املطعون ضده الثاني بتسليم األرض حمل

طـوال السـنوات العشـر السـابقة ....  كان هـذا المـذكور فأين

 األرضوكيف يدفع كامل الثمن وال يستلم !! علي طلب التسليم ؟
 له ال زالـت عئوالبالمده عشر سنين ؟؟؟ وكيف يدفع كامل الثمن 

  بعد إال التسليم ىولماذا لم ترفع دعو!! ؟ذمته مشغولة بأقساط 
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نهــائي واجــب  .. ضــد الـثـانيطـعـونخ عـقـد المفســبصــدوره حـكـم 

 .النفاذ؟؟
 تساؤالت عديدة تطرح نفسها وبقوة

 واملخالف للشرع  الواضح التواطؤ إثباتاها دمؤ

  والثانياألول  ضدهماطعونوالقانون فيما يبني امل
ه التـي تـتلخص طلباتهـا الختاميـة أالمبتـد ى مـورث الطـاعنين الـدعوأقامفقد ..  ما تقدم ٕوازاء -٨

 -:في 

� "� �א'<=> ��Tא�� �1:�ذ � �א'�TQن�−/−/−"�م c�� �.�/� =D]א�
�!1�vא?ول�وא���.@�&�...�+� Aو$�א�+�C�(" 

 كاـفــة المـســتندات الطـــاعنينـقــدم خاللـهــا ـمــورث  ..  المبـتــدأه بالجلـســاتىوـقــد ـتــداولت اـلــدعو

فيمــا بــين نــه حــرر بــالتواطؤ أو ، عــدوم الســند مــن القــانونم القاطعــة بــأن هــذا العقــد واألدلــة

لـي  عولالسـتيالء وبأموالـه بمـورث الطـاعنين لألضـرارفقـط ..  والثـاني األول ضـدهما المطعون

 -:  ما يلي األدلةومن ضمن هذه .. غير وجه حق بعين التداعي 

L�(نq����a&ن��TQ'א?ول��א�f�������f�a&ن��aTQ'א�_�a��^a$�"د�DaG�
א��a��+a�P"�^�h�a�N��x�!1�vאد�a$�o^�א��caT��#.vaא���aא"!����������������

�����������)����a.oز"���������a�T����3a(��1א��X�.a�Wن�و�a�P$��=�a-�YaP�$��a@و
L�0؟؟�.�
S�(���f�a&ن��TQ'א�}�Z��c�"�Qא��m=�$�#$�=د�Zא����Tن�א�L

�!1�aavא��<=>aa'א−/−/−�...������c�aaEא�#aa$�S~aa�N�#.vaaن���aao
���Aن���P$+�...��������������!1�avא��f�a&ن��aTQ'م�א�a�Nن�L�^a�TN�^a /

��aaT��8����aa�DaavoL�c$�aa"�#aa$�)�+aa�=�U��haabض�Daa:��(YaaP�x�
��X�.�Wن�و��P$0�L��A�+؟���/��!!!.�

��aa1L+�)�جaa�"ل��aa��'א��aa��#aa$)�aa�Tא���haabض�Daa:��(د��aa�Nن�L
�f�aa&ن��aaTQ'א?ولא�#.vaaא��^aa$�o��)ض�Daa:��haab�Maaذ���(
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���aa�Tא���aaP�xم�aa"K'א�(�+aa�=2U�−/−/−���Maa�8ذ�aa$و�
��������M�pa��Oa��QNא���א"!�و���c"�3P��N�q����dא��a��Dai"��aT��

��P$�oن�"�م��,��(�_L.....؟؟؟�!!.�
����a��#a$�+a1L����M�paoא'���)�دaa�"ل��a�Lن���f�aa&ن��aTQ'م�א�a�N�

��:Dض��(�����אد��o$^�א�v.#�����א?ولhb����Maن����)��ذ��aoل��aC
��6��ذ$�+��2-��ط�"�����i$�+��8Xذ�#א������dא���א"!���א�c"�..���/

����o2א'D��#$�_~iא��5ذ$DAN�a_�א�T.^�אن������+a��8X�aא����...
������aa�Nوqذאaa/�#N�aa$אل�KaaN���+aa1L�+aa��c�aaU���#.vaaא��^aa$�oد��

��א4T��Qل؟؟��!!.��
��a@�(�<=>'א���Tא��Mن�ذ�L−/−/−���pa��N�sو�yN=�aא���J��E����

��+12i����Aq5אD�����sو�+�hb�J�vN��������f=�aEL�^a�T:U�3�N�sو�D �N
�q���yaa�:��!X�aa 1�3aa�C�=و�aab��aaT����#aa$�=د�aaZ�8א�aaא�����aa�"

���c�"�Qא��m=�$!�q��������!1�avא��f�a&ن��aTQ'و=����..��א�ab��aTو�
��3א�:��yא����C��!X� ..������3a-=�k�"א����$�-7��Mوذ��.....����a��

.....�������DaZ1��a�N�$�!1�$�)���3�Pa�U�� "�a&�$و..�(��������ao>N��a$��a@و�
.P��Sذ�o�!1�1�-�KoD$�wP��+"��Qbن�&��א�TQא?ول.��

�ل�Lو=אق�د"��kא����3�Pא'��q�=�i ������������−وl�#$�J��vن�א�L�)�3-=
.....��������.....���DZ1���N�$�!XKA�!1�$��(ن����aTQ'א�^a�oن�وL

������aaa�P��k�"�aaaא��(�Daaa,C�!1�aaavא��f�aaa&�−/−/−��Daaa-Lو�
�����������cT�3א��P�U�#$�81�$د��Aم�و�T��=D-��3 ��وPو��d��PQ����..

�/�.�����aא&��aو@pא��N����x�8Q�Nع�����a��MaiP����Gא]<�א�����������
������!1�vن�&�@.��א?ول�وא��TQ'א�c��..�����k�a"�3د�a�Nول�?�/

,��Daوא�n�!1�v..�א�������Di"��T��3�Pא�d$#�א����Tא'K"�م�����
����������/�3�C�!P"ل��ZhP��Mوذ��d��PQ����Dم���������aא��wa�TN
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��m=�$)��������3aא��c�"�Q?=ض�א���א"!�����C�!aP"ل��aZ4א��aT�
���k�"�3)�א���Pوא����y�:�3א�-=���....�����a��.....�����!aPo�!1�a$�

�D@ل�א�����.�(�
�א���q��Oaدא=�o.��-�م�$�=�mא��c�"�aQ�a �د���abد=��$a#�������������)�ز

$L�!aaP"��:h�aaא���aa�:Uوع�Daai'א��aa�aaaaن���aaTQ'אل�א&aaaa�f�
�!1�aavא�+UDaa�Lو�...��fpaa@�#.aa&�#aa$אلو�aa$?א?=ض�א�^aae�

����LaaTن��aa�N>��aao...�א���aaא"!�aaT-وא�+��f�aa&ن��aaTQ.P���aa��
������...�א?ولa���4א���al�!P"�d2i1و����و$�pو�h�hb���

�.�����א]<���� .�
��aن�א'�aTQن�������������Lن)�����h�hab�Ja1�o�����$�"K'א����8א��T-وא�

��o�aaU�=DaaC�!1�aavא��f�aa&��aa��=���aa��...���.�aa�C�_DaaAول�
������8aa$�c�"�aaQא��m=�aa$�^aaT/��aax�f�aa�Lو�Maaذ��!aaP"��DaaTא�

�!1�vא��f�&ن��TQ'א.�
و�ن���&��$ذ�4א�د1+ل�و��9$������د��د����8����وא����א�	�*�א��ز�و����!ن�	ط!6ن�������������

�	!���وאط;�&��!��	!�ن�א��ط�!ون� !د$�������������-/-/-و�دמ����מ�و&ق�)(�:�א���ون�و�د�(���א��د���������

�������א>ول����!�ن��א>)!�%���&ذ�&%�(ق�א����#���������9(ق���������5و	��...�وא�<��%�و��%�=��6א�(

�.א��دא�%�و$و��و�,�א�ط����ن�

 ضت بهق عني ما اوهذ
ـق قـبـوال حكمهــا أن إال ...  درجــةأولمحكمــة  ـم يـل ـد طعــن  األول لــدي المطعــون ضــده ـل فـق

وحيـث ( ق اسـتئناف بنهـا ..... لسنة ..... ، ..... ، ..... أرقام  االستئنافات الثالثةعليه بموجب

 .) ً خلفا له ته ورثخال إد تمأثناء تداول االستئنافات فقد رحمة اهللا مورث الطاعنين إليتوفي 

 . الذكر أنفة األدلةوبرغم مجلة 
0�ط-�@�������$�2!دמ�����!��5���������5&�+��دא���א��(����א1
����0ن�?1�-)�!��	و�22!����و0

�$��و���-�	�ن�א�	�*��!د��!מ�	�و�!��������������������9?�%�و0و�א���5زאعوא���-�א��	&-������2وא�(��

!!د�א�	�!!*���و�!!�<��و���!���9!!מ�<	!و-�א�����B�!!2!#�א�و���!!�� !��������3��C!
�	�B�!! ����!��	�
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D�;و�!ود�4،�و�!מ��!و�د�������������ذ�א��-/-/- א����	!
��5!��
!�������!�د���!%����!���������0و�8(��-�א�و�����	���

�����ز�!��	�!دמ�)!(��א�����!د�א��!;�0�������Dد�!����ن��)א>و�%�(�מ�א�د������4� دو(��و�,�א�ط����ن���

-/-/-�Bو
�)�	���وאط;�(��وאن�$ذא�א��د��מ��מ�&%��������د��5وא��5(���&ط��5�5���د���و

�.����ل��ن�(ق��و�,�א�ط����ن�

  احلكم الطعني أن ثم يتضح منو

��������O�T$ن���N����"����Q2����������#a+�א�Dא@�a,/�،�1ن��aא���wa��QU�(���f=�aZ-����^aQ�'א�
����?��S��aaوא�'�aaم��Oوא���aa)�א����aaن�aa�T-א��א��k�"�aaP��،�/�aa&q�!aa�q�3aa�)��/��aaد�א4

���0�Tא������ط�وא����(��������لא�����ل�،�و@pא��lא�����aع���א�������3ق�א��/��..���a@و
D$?א�������_pא�����א��+T$�����c�"�Q�_���Maذ��(�#N���a�$�Rא����wNDQ��+�P"�#TQא��!a�q�

S���?א���U��.��

	���א�ط�ن0��

�

 لقصـوره يف اإلملـام ويف بيـان األسـباب الواقعيـة نيبطالن احلكم الطعـ: لسبب األول ا

للنزاع وأن صحيح العالقة فيما بني مورث الطاعنني وبني املطعون ضده الثاني 

فتم فسخها ، وليس عالقة وكالـة ) اختل ركنها ومل يوف مثنها ( هي عالقة بيع 

 .جب نقضه و األمر  من الذي يستاحلكم املطعون فيه ، وهوبكما ورد باطال 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٨فقد نصت الفقرة األخرية من ... بداية 

�....����(�3�aa�2א��aaQوא�����aaوא��،��aa�T-�3א��אaa�وא���S��aa�L�(�=�aaZא4
�ن�א4��5��L...........�....�3א��Zم�Q��+�P"�OU~N�.�

  ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
 ـمـن ـقـانون المرافـعـات أـنـه تـقـديرا لألهمـيـة البالـغـة لتســبب ١٧٨وـكـان ـمـؤدي ـنـص الـمـادة 

 الخصوم من دفـوع ومـا سـاقوه هاألحكام أوجب المشرع علي المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبدا

من دفاع جوهري ليتسنى لها تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح المطـروح فـي الـدعوى ثـم 

اب التي تبرر مـا اتجهـت إليـه المحكمـة مـن رأي ورتـب المشـرع علـي قصـور األسـباب إيراد األسب

الحكـم الواقعة بطالن الحكم ، كما أن إغفال الحكم بحـث دفـاع أبـداه الخصـم يترتـب عليـه بطـالن 
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ًإذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة  إليهـا المحكمـة إذا يعتبـر هـذا اإلغفـال  التي انتهتً

 وعلـي ذلـك إذا طـرح علـي المحكمـة دفـاع ه ،في أسباب الحكـم الواقعيـة يـؤدي إلـي بطالنـًقصورا 

ًفعليها أن تنظر في أثره في الـدعوى فـإن كـان منتجـا فعليهـا أن تقـدر مـدي جديتـه حتـى إذا رأتـه 
ًمتـسـما بالجدـيـة مضــت إـلـي فحصــه لتـقـف عـلـي أـثـره ـفـي قضــائها ـفـإن ـهـي ـلـم تفـعـل ـكـان حكمـهـا 

 .ًقاصرا 

  )٦/٦/٢٠١٢ جلسة –ق  ٨١ لسنة ١٢٣٩٥قم الطعن ر(

  كذلك بأنه قضيو
 أن مفـاد نـص – فـي قضـاء هـذه المحكمـة – ذلك أن المقـرر وحيث إن هذا النعي في محله

ـه  ١٩٧٣ لســنة ١٣ مــن قــانون المرافعــات المعدلــة بالقــانون ر قــم ٣ ، ١٧٨/٢المــادة  ـي اـن ـدل عـل ـي

 مــن الوـقـوف عـلـي مــدي ا لمحكـمـة الدرجــة الثانـيـةًتـقـديرا لألهمـيـة البالـغـة لتســبيب األحـكـام وتمكيـنـ
مراقبـة ذلـك   مـن بعـدثم لمحكمـة الـنقضصحة األسس التي بنيت عليها األحكام المستأنفة أمامها 

وجـب المشـرع علـي المحـاكم أن تـورد فـي أحكامهـا أ علي مـا صـح مـن وقـائع سالمة تطبيق القانون
وتلـك فـي ضـوء الواقـع ري ليتسنى تقدير هذا ساقوه من دفاع جوه ا، ومما أبداه الخصوم من دفاع 

 ورتـب المشـرع  المحكمـة مـن رأيهثم إيراد األسباب التي تبرر ما اتجهـت إليـ في الدعوى الصحيح
ع مــن أهمـيـة ـبـارزة فــي ســير و كمــا اـنـه بحكــم مــا للــدفقصــور األســباب الواقعـيـة بطــالن الحـكـمعـلـي 

ادس مــــن الكتــــاب األول مــــن قــــانون الخصــــومات أفــــرد لهــــا المشــــرع الفصــــل األول مــــن البــــاب الســــ
ومن ثم أوجب علي المحاكم إيراد خالصة موجزة لها فـي المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وأثارهـا 

بتحقيـق  خالفا لما وصف به الدفاع من إن يكون جوهريا علي تقدير منه إطالق غير مقيد بوصف

جوهريا علي تقدير منه بتحقيق هـذا  أوجه الدفاع من أن يكون ع كافة بخالفوهذا الوصف في الدف
الوصف في الدفاع كافة بخالف أوجـه الـدفاع التـي قـد يغنـي بعضـها عـن الـبعض األخـر أو ينطـوي 

معنـي إطـراح مـا عـداها ثـم اسـتلزم القـانون لسـالمة األحكـام أن تـورد الـرد ها علـي احـدإالرد علي 

ـدف ـك اـل ـي تـل ـدفاواـلـواقعي الكــافي عـل ـي الجــوهري مــن أوجــه اـل ـبطالن جــزاء عـلـي ع وعـل ـا اـل ع مرتـب

 . تقصيرها في ذلك 

 )٣/٤/٢٠١٢ جلسة –ق ٧٠ لسنة ١٥٨٩الطعن رقم ( 
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 وقد قضت حمكمتكم املوقرة أيضا بأن 

��������=Da�'א�#a$�+a1L�Maذ��+Pe�(�!Tא�א��p@ن�L���Cو–�����a.��–�)�-,�fpa@�5�aא[
��@��-�1�aن�����$#�א����1ن�א'��N�!1ل�"L�!Pن�א�L١٤٧���،�١٥٠/١��������Tن�א����)�א'�د�cUق����

������#aa$�_L�!aaP"�8aa��j�1ن�و�aaא���waa��QU�(�2aaQl�+aab�Z1�waa��QU�(�2aaQوא��#N�aa-�T�'א
������+PN�TUو�L���Tא��R�1�#N�-�T�'א��،������������dא=�a�Tم��Ka�PNن�L�+a�P"و�!a&א����!aP"�Ma�8ذ���j��.o

����ز�א��Daא����/�#N�-�T�.P���o~i'د-ً��$#�א�دא=��א�bًא���TU��@=���"����h&א��א���Tא�
��� �"���@��:U�k�"���،���a.�e����-D��8, �\א����1ن�א��^X��$�#$��"א���א�fp@���"אD$و

��Rن���������،��א����aoذא�q�3a��ن�א4aQ��+a�P"�OU~N��3Zא��fא��L����3د/�ع��وLن��q:�ل�א4
����������� ��q�! �1א�\�א��qذ�pa@��aTNא�א��:�aل�-�aZ=ًא�)����������،��@pא�א��/�ع�ND@�Aً��و$<DEًא�)�א�����

�����T-א��א�S���?�����3אa��ن�א4Q��!,��Nذ�و�،�����������������#�a.QN��a$�+aUذא�+a�/ن��a�Nن�L�Oa��+a1L�Ma�
����������������Maذ��^����(�J�pو��� ��q�J$�-�\א�����-���JZeא?د�.�א'L�!�q�+�P"�8PQن�א[

�.����oن�-��Dbא����ن�oq^�א����X^�א�\�$#���L�� 1ن�1L�_DU��$�!�L�� Pb�U+�א��א-�8و
  )١٤/١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٠ لسنة ٥٦٥٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك

��������aא���a:1L����א':�@��3وא��vא��Jא����1�1P¡�w��Qو��p��������#@אDaאع�א�Kaو=אق�א��L�!aP"�Do
�����!1�avא��f�a&ن��aTQ'א�cو��c�"�Qא��m=�$�c���.�/��-�Tن�א�Lم��U�5�@�N�..��!a,��و�

�����caaT��8aaא���aaא"!���aa-�"�...���!1�aavPא?ول���#aa$�=Daa]א�^aa�oن�א���Lو�...��fDaaND¢�£��aa-
�x��8א�����-�"������..����a-�8وaא������T��^.��و/���DaTP���aא�DaC�����^� a����_=�a=�/ ��$�.�3و$

�������������������<=>a'א��a�Tא��=DaC��a.��C�!1�avא��f�a&ن��aTQ'ن�אLو��a��P'�1^�א���P."−/−/−��}�aZ��
��$���������Ma..�א'�TQن�&��fא?ول����:ab���f=DaC�����^a�oو���a2ن����������...�و�aم��Ka��_paא��Da$?א��a@و

��א'�U��=�opو=�و�Aد�����oًא�و"��8$��ً$"���א���������8א���...����������#a$��aNد�"��a��oو��a-�"�J����� 1Lو
�2������������^ao�'א�S��4��DZUو�L�^."�5אDA7��^�oم�א��K�PNن�L�� 1�)��������3a���a.oو=د��2aQl)�א4

TQא�c���(��������P.���א����8و$-�T���..�$����oو�!@��¤qو�)�� �"��PZ:�$�Jم��)�و���Kaא��p@و
�L�+a1و�����q�+12ذא��1ل�$#�"���א���2a��^aX�1�8aن�����Q���5�a,و�א��L�+a��Q�q�£����a�/+�...����Ma7ن�ذ�a/
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���aa�C��aa X�6�qو��aa X� 1qو��aa��oא����aa-�"�_Daa"�3aaZ/��=وDaa,����8���aa�NL1aa م��=�aa 1وא�� aa���L�
�^e����!P"��.X�-�Jh�b2/��@����.�

 كدت علي ما يليأو وهذا كله حسبما أسفرت األوراق

���$!و��..�)��:�א��ط�ون� د�4א�<��%��	�ع��و�,�א�ط����ن��-/-/-��5	����H&���C..�	دא����

��B<�ن�?����%��د��������4��%��5
!دאد���!�5א���!����8!ز�B	���!س�א��!د�����������.....��ن�א��دא!�����...

�0�,6
!�ط�	����!��وא��وא��!د�א�!وא�د��	!ذ�#�����������������������و!>�%!��
دאد�	!��%�א�!<�ن��%��מ�א���1ق�

�.א��د�

 بالسداد  إال أن املطعون ضده الثاني مل يلتزم

 متفق عليهوفقا ملا هو 
ٕ واتمـام البيعـة وعـدم فسـخها أو ًوحرصا من مورث الطاعنين علي عالقته بالمـذكور... هذا 

   عـلـي النحــو اـلـوارد بملحــق العـقـد المــؤرخ ـعـادة جدوـلـة المتبـقـي ـمـن اـلـثمنإفـقـد أرتضــي ... إنهائـهـا 
 ...... -/-/- وتنتهي في -/-/-وهي أقساط ربع سنوية تبدأ من  -/-/-

 رف مت حترير عقد وكالة من البائع وحسبما جري الع

 ) املطعون ضده الثاني (  للمشرتي) مورث الطاعنني ( 

 التداعي والتصرف فيها لنفسه وللغري  يبيح له إدارة  عني

ـمــن أن ـهــذه الوكاـلــة مكمـلــة ومتمـمــة لعـقــد البـيــع وال شـــك 
 بمناسـبة وجـود ال إاوتدور وجودا وعـدما معـه ومـا حـررت ابتـداء

نها أن ـيـتم الوكـيـل عـمـل أي ليســت وكاـلـة ـمـن شـــهـذا البـيـع ، فـهـ
ٕلحساب الموكل ، وانما هي وكالة متممة للبيـع وتخـول المشـتري 

وـمـن ـهـذا المنطـلـق فـلـو ـتـم ... جــراء التصــرفات لحســاب نفســه إ
ـع أل ـة و..  ســبب يإلغــاء البـي  ينعــدمتلغــي معــه بالضــرورة الوكاـل

 . أثرها بأثر رجعي 
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 وهو ما قد كان
����8����د���ود�����5&!%��!دמ�א��1!زאמ�	
!دאد�����������)���ط�ون� د�4א�<��%����א(�(�,�0ن�א��

!!د�א�	�!!*�و�وא	�!!�5و2�$0!!����...�א>�
!!�ط�و�!!מ��!!و��		!!��%�א�!!<�ن���و$!!و�א>�!!��א�!!ذ����8!!��


%��ن�א�	�*�و$!و�א�و&!��B	!��<�ن�������������א�و�����،�و���
و	����!ل�و	�!د�&�!ل��!ل��������...�2دמ���ن�0

���!���5&!�������..���ذ�و���א��(�و1-�א�ود���א��%����
���2و�,�א�ط����ن��*�א��������-
و	�د����و�

�3��!%��!د��( !��������������...�و
�+ل�א����ط���وא��
و���������
د���מ�	�Hذא��א��ط�ون� د�4א�<��%��&


!�Cא��!د�	�!ل���������.....��
!����.....�מ���0מ�א�د�و.���!מ������&��!�J	���$�!��!د�%���!%��!��ل�א�

�.0<�����4دמ�و&��Bא��ط�ون� د�4א�<��%�	���زא����5

 املؤرخبفسخ العقد  فيها بالفعل قضي -/-/-وجبلسة 

 وبإلزام املطعون ضده بتسليم األرض  وملحقاته-/-/-

 ملورث الطاعنني
وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة االستئناف من خالل الحكم الصادر في االستئناف رقم 

 . -/-/-الصادر بتاريخ .. ق استئناف شمال القاهرة .....  لسنة .....

 املطعون ضده الثاني  كم قبوال لدي احلاوحيث مل يلق هذ

  ق..... لسنة .....عليه بطريق النقض رقم  فقد طعن

و"��$����DTא'�TQن�&��fא�1�v!��2ن�$�=�mא�P"�c�"�Q!�و��Mא�a~دאد������������...�و@����
���S�P�'א�+�C�...������+a�@ذ�wa�:U���/q���������������Ja-א���#a$��aNK'א�Oa������1�Q�a���aP�C�!a���...���a�/

�����U�+��!QT'א���T�8א��Qbא�������a@و�����hP��DN�6$�yN=−/−/−������+a�����a.�/��"o���8X�a��"�����aCL�caو�
��و@��א'�TQن�&��fא?ول�N���cP$�Tא��"�_~i.o�".�

 ضده الثاني   اإلشارة هنا إيل أن املطعوندروجت

 كان يعلم يقينا بأن عقد شرائه لألرض 

 . قد مت فسخه حبكم نهائي -/-/-املؤرخ 
بـل  .. )فـي عقـد البيـع المصـطنع (يـه الحـق ابتـداءاق لتل تمامـا كسـندلـي ذلـك العقـدإفلم يشر 

... ً تبـعـا لفسـخ عقـد البـيـع والمفتـرض أـنـه ملغـيورث الطـاعنين ـمـ الصــادر لـه مـن اسـتعمل التوكيـل
 .!؟ كسند ملكية



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

16 

  -/-/-املؤرخ  وذلك بأن أشار صراحة يف صلب العقد

 إليه مبوجب الوكالة أنفة الذكر أن امللكية قد آلت

�SD �P��Mوذ����������������#a"�8aא�����a�"ل��Z:1م���� N¥و��Dopא�01א��!X� א���y�:�3א��C�#$�
���������aa�Tא���DaaNDh����aa$��-�caa���aa.�/���aaPل�א��aalدqو��aa��oא����aa�"−/−/−�)���!"א�aaא���^aae

�.��M��$�+�:Zو�D�q�cאم�א��Z���DZ:�+�و�o^�)��!א4
 وهو لألسف ما انساقت ورائه حمكمة

 احلكم الطعني علي خالف احلقيقة

وـهـي اـلـزعم ... صــرفه ـلـم يـكـن إال بصــفة واـحـده  أن تحـيـثو

إال ... بأـنـه ماـلـك رـغـم تعـمـده ـعـدم اإلـشـارة لعـقـد البـيـع المفـسـوخ 
... اـنـه اعـتـرف أن عـقـد الوكاـلـة ـهـو ســند شــرائه لـعـين الـتـداعي 

 . وقد استعمله بوصفة عقد بيع وليس سند وكالة 
 أحكام البيع  وبالتايل فانه ينطبق علي هذه الوكالة

 كما ورد خطأ يف احلكم الطعني الوكالةوليس .. 
!د��������و	ذ�#�� (%������0ن�<���א��	�ط�و<�ق���1	!ل�א���ز+!��&��!��	!�ن�

���!!=Kو0ن���$6!!���!!��מ�و���!!ل����د�א�و���!!!!�و�2�0!!��	!!�6�!!#�..�א�	�!!*�و

!��و !������������4Bو$!%�0ن�א��!�6��L���������!��&و��2ن�������وא(د���<	!-�و��!زמ�	(

ط�..�� د�4א�<��%�	�ن��و�,�א�ط����ن�و	�ن�א��ط�ون&�*�	���6��%$. 

 وحيث ثبت حبكم نهائي تقاعس

 املطعون ضده الثاني عن أداء كامل الثمن

خـتالل أهـم أركـان البيـع وهـو ركـن الـثمن ايؤكـد األمر الـذي 
ـمـا يجــدر مـعـه بطــالن العالـقـة برمتـهـا وفســخها وفصــم عراهــا ، ب

 عوى وهو األمر الذي صدر به حكم نهائي بالفعل من خالل الد
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 . مدني كلي شمال القاهرة ..... لسنة .....رقم 
 وهديا مبا تقدم مجيعه

����D�;د�א��א��(����ن�א��ط�ون� !د�4א�<!��%�������)�א��)ط�*��د��ل����
�����5(�-/-/-&�ن�א��

��)دو���4ن�א��!ذ�و��	و)!����5..�*����#�א����J	..��ض�)(������5<ل�	���–���ط�ون� د�4א>ول����

�.و�ن�<מ�&2و���س����#�و���1وز���5	�*��������1#�...��ن��9מ���5�0מ��
دد�א�<...����#�

 وهو ما جيزم بال شك بعدم نفاذه

 )مورث الطاعنني ( يف حق املالك األصلي 

����!aaא?و���aaA=א����aa.�e�+aa��q�Jaa�Q/��aa$���aa@و�..����aa�/��aa�1�vא���aaA=א����aa.�e��aa$L
���K�Pאع�و�������������Ja��E��a@��a$�J:��lא�T-א��א�S���?א���hZ��J/D��aق��?و=א��..����Ja��E��a@��a$و

�����+Uא���א"!�ذא�^e���T����)−/−/−�(������������=DaC�!1�avא��f�a&ن��aTQ'ن�אL��a@و�+:�����x��PX�-
����^�oو��:b�����T�3/ �������و4א�E�#$و�^o�'א�S���N�������a��oم�א����CL�+�P"�w�Q..�����a@و�����s��a$�

�����+Uذא�=�op'א���Tد����DN�...�1L���C��b�+���������aو��Ma��$��:ab���!1�vא��f�&ن��TQ'د=�$#�א�
��^�oو...�و��������������������pa/�1��a���a /�3aE�#$א���6و�MP$�8����T-وא�^vj���Tن�א���N�+�P¦م��"�d��v

�����c�"�Qא��m=�$�wC�(�..������caTQ�3א�a���א4a.�e�+a�:��l�_paא��D$?و@��א�...����a��!aP"
���� .���=�h�N!�q�Cא����������(��a.��ن���2Qא[Qא�����������d�a������haZ��+a[�Cوא-�d�aTو$

����?و=אق�����vאع�א�Kوא"��א������ $�Zx����������A�� .�C�^Tو������������+��_�b������Rא������DN�
�.وא���5�6

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيقـه : ب الثانيالسب

، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون ب تطبيقهـا جـلقواعد قانونية كان مـن الوا

انونية موجودة تنـال مـن النـزاع خمالفات جسيمة تصل إيل حد إنكاره قاعدة ق

 الراهن وإجراءاته املعيبة

���Nא���..�=�b���"א����1ن��w��QU�(�2Qא��O�Tن��Lو-,�5א��� �/�+�P"�D���'7ن�א/
 :و@!�"P!�א����hא����!�..�وQ�U�d��C^�א4��3א'�TQن�/�+����א/�Cq�Dא@��
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أو التأكـيـد قانونـيـة موجــودة ، وجــود قاعــدة بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : ويل القـانونوصورة الخطأ في تأ.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

 طالن اإلجراءات المؤثر في وأخيرا صورة ب.. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 يانها علي النحو التايل علي أكثر من وجه نشرف بب
א�(�מ�א��ط�ون�&��5=����א���ون�(�����ط	ق�0(��מ�א�و�������!%�א��و��!ل��������:�א�و��5א>ول���

א�)!�د���!ن��!و�,�א�ط!����ن����ط�!ون� !د������������4..���و<�ق��د�����)������.....��
����5.....��מ��

د�	�*��
����&%�و�����0و�$و����د�
!�د����!ل����������..�א�<��%����9מ�0ن�))��و�5�0�5�(

����1!وز�������و	�!*�(!�����
!��א���!ل�א�����!��������� ?�J!�;���4!����(!�����)!�(��א�و��!ل�	�!�

�5�ن�0(��מ�א�و�������������=�.�

  من التقنني املدني هي ٦٩٩فإن الوكالة كما عرفتها املادة .. بداية 

 !1�1�-�^.Tم����N2ن���^�oم�א��K�PN�f�,��x���"����oא����א�����	
���

 ومن هذا التعريف 
�������5�0و)��א��د�	���5و�����0ن���ون�����	���5א�و��ل��ن��� :

� ��K)�ل ��(��� 
و�� �א��و�ل(�)�&�- �و��Jמ�) �2��J�	� و��Jמ

��2��J�	�..ط�و���1ون���و��ل�&%�$ذא�א��د�<���א��زאמ�	ل�$و��و�ل�&

���Bא��د�<מ��	%�$و���9	���ن�א��د�و0<���א��)����N.�

 )٨/٣/٢٠١٠ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٧٦٨٧الطعن رقم (
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 ومن ثم يتضح 

 ����OaaXא����+aa$§N�_paaא���DaaZن�א���aa�Nن�L��aa��1q��aa��oو��aa 12���aa��o�0א��aabط�و�aa�$ن�L
���������������������^a�oن�א��L�_L�^ao�'א�S�a�4ن��a�N�+a17/��aT����DZن�א���o7ذא�/�،�^�b���f=�EL��DZ�U

�^o�.Pא'���ض���#.v�3א��Pم����K�PN.�

 ساب نفسه أما لو كان التصرف الذي يربمه الوكيل حل

  سالفة الذكر ٦٩٩م الوكالة املعرفة باملادة احكأفإنه ال ينطبق عليه 

واقعـات ويجب في هذه الحالة البحث والتمحيص في ظروف �

ومالبســاتها وـمـا ثـبـت ـفـي أوراقـهـا للوصــول " الصــحيحة  " الـنـزاع
 " .عقد وكاله " إلي التكييف الصحيح لما سمي 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض 
 العبرة في تكييف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين أن

فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما 

 .أطلقوه عليه من أوصاف متي تبين أن هذه األوصاف تخالف الحقيقة 

 )٢٨/٤/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ٤٧٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
����4א����!دאن�����������(��� ����%���א��و وع�א�
�ط��א������&%�������א��د�وא������

���1�!د�&!%�ذ�!#�	�!���
!	�5�����������5J،�و0ن�� ��א�وא�!*�و2�0!��א��	���&%�א�������$%�	(

א����!دאن���!%�א��!!د��!ن�����!���!!��و�%�=!�ص�و0و)!!����9!��)!(�(��،�و2�0!!���= !*�&!!%���������

�.א��ض��������2و?�زאل�(�מ�א���ون�����	���(����

 )١٠/٥/٢٠١٠ ق جلسة ٧١ لسنة ٢٤٠الطعن رقم (

 وبتطبيق األصول القانونية أنفه البيان 

 علي واقعات وأوراق النزاع املاثل 
 توثـيـق ..... لســنة .....رـقـم والتوكـيـل  -/-/-المــؤرخ يتضــح وبـجـالء ـتـام أن عـقـد الوكاـلـة  

كمـل مفإنـه سـند الـة أو بالقليـل هو في حقيقة الواقع عقـد بيـع مسـتتر فـي عقـد وك.. مدينة نصـر 
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متمم لعقد البيع يدور فـي فلكـه يثبـت بثبوتـه ويصـح بصـحته ، وينتفـي بانتفائـه ويبطـل ويفسـخ و

 .ٕويلغي ببطالن وفسخ والغاء عقد البيع 

 هذا ليس من قبيل التخمني و

 بل أكدته األدلة اآلتية 

  األول لدليلا 

 توثيـق ..... لسـنة .....كالة رقـم بأن سند الوإقرار املطعون ضده الثاني ذاته  

وذلك من خالل البنـد السـابع .. هو يف حقيقته عقد بيع وسند ملكية ..مدينة نصر 

 . حيث أشار إيل أن امللكية آلت إليه مبوجب الوكالة املشار إليها -/-/-من العقد املؤرخ 

 علي أن  من قانون اإلثبات ١٠٤/١نصت املادة حيث 

 . المقر اإلقرار حجه قاطعة علي
 كما قضت حمكمتكم املوقرة يف هذا الصدد بأن 

اإلقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج صده أثار قانونية بحيث تصـبح فـي 

وهـو حجـه علـي المقـر ألن ، غير حاجة إلي اإلثبات بدليل أخر وينحسـم بـه النـزاع فيمـا أقـر بـه 

ألنـه ال يـتهم بالكـذب علـي ا يقـر بـه علـي نفسـه ويصدق اإلنسان فيم، فيه معني االلتزام اختيارا 

نفسه فصارت شهادة المقر علي نفسه أقـوي مـن شـهادة غيـره عليـه ، وقـد اعتبـر القـرآن الكـريم 

 ".ويشهدوا علي أنفسهم أنهم كانوا كافرين " اإلقرار في إثبات الكافر في قوله تعالي 

 )٥/٨/١٩٩٦جلسة  ق ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (

 ابت القانونية وبتطبيق الثو

�^aaE�'אع�אKaaو=אق�א��L�!aaP"�Dopaaא���aa:1L�..�<=>aa'א��aa�Tل�א��aal�#aa$��aa,�N−/−/−�
����+Uא���א"!�ذא�^e�..1!�)�א������vא��f�&ن��TQ'א�#$��NDb�=אD-qو=د�L�+1L�8��aא����#a$�

�@pא�א�2��D-L���C���Tن�

ملكيـة العـين المبيعـه للبـائع بموجـب الوكالـة رقـم لت آوقد "  

 . توثيق مدينة نصر ..... لسنة .....
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!د�א�و���!��و�!����������..�و$ذא�	�6�#�?��א��)��:������ �ود��ل����	%�وא :���%�0ن�))��و��(

د�	�!*�0و�	����!ل�$!و�
!�د����!ل���!د�א�	�!*��������������������(�!ل���!س�������4א������دאن����5�0�5

��4��>0�..�����و���5א��ط�!ون� !د���4)�א��ط�ون� د�4א�<��%(و$و�?��א���(�ل�(����5ط�����%�א��

�.א>ول�א��و�*���%�ذא-�א��د�א��ذ�و��

 وحيث خالفت حمكمة احلكم الطعني .. هذا 

/ ��aא?$�Daא�L�JaP:�L��a 1L��ao>N�_paن���a��(�� �QPa��^a.TUو/��U��$�..�������������������ahم����
���������������������+6�a�N��a$�wa/و���aאع�و�Kaא���d�a�������0א���Tد�و/�aU��a$�wل�"Da¨�+a�Pو��و$Uא?و=אق�و

����C�0�� �d��.�$�#$�� �P"م��Zא��� .�

  الثاني الدليل 

فإن الثابت بعبارات العقد حمل التداعي .. ويف سياق متصل مع الدليل األول �

وإمنا حرره .. أيضا أن املطعون ضده الثاني مل حيرره بوصفه وكيل عن املالك األصلي 

عن نفسه كما هو ثابت من كافة عبارات العقد التي تشري إيل إبرامه للعقـد بوصـفه 

 ).كمالك وكوكيل(فقد قام بالتوقيع علي العقد مرتان .. وجب التوكيل هو املالك مب

/Da�x�+a17د����..��a^�و��aون��aT$qن�������..���T$7ن�א����a�"�(�D=א�dא�ae��a�T^�א���aא"!�������������
������Tא��dא�5"��=אD1!��א����vא��f�&ن��TQ'ن�אL��,�N)8Xא����(����+:ab���+a�:1�#a"�m�h�N��

����M��'א�#"�^�oא'�����و�S��4��DZ�N�+1Lو�L��^o�..����������OaA�x�Ma��$�+:ab���m�ah�N��¤qو�،
�+�:1�S��4��DZ�Nو����oא��.�

 وهو ما يؤكد إقراره 
د�א�و����������د�	�*��ل�?��!������5..�	�ن������!��א��!�ن���)���!%�(!د�ز��!)���5$و�&%��5�)(

و$!ذא��..��(ل�א��دא�%�و��س����د�
�د�و������
�=د��5&!%�?	!�אמ��)!����(
!���א��و�!ل������������������

د�	�*�0و�
!�د����!ل���	�!*��!دو����!�5و�!ودא�و�!د������������������������زמ�	�ن�)(��و)��א��د������5�0��..

�.א�(�מ�א�ط��ن�و$و����=����5
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  الثالث الدليل  

) املطعون يف حكمها(فقد تضمنت صحف االستئنافات الثالثة .. ويف ذات اإلطار �

املقامة من املطعون ضده األول إقرارا بأن عقد الوكالة الصـادر مـن مـورث الطـاعنني 

وإمنا ..ليربم الوكيل تصرف ملصلحة املوكل )  مدني٦٩٩وفق املادة (وكالة عادية ليس ب

 .يل وغري جائز اإللغاء وكهو عقد بيع واستدل علي ذلك بأن الوكالة حمرره ملصلحة ال

 ت حمكمة النقض بأن ضوحيث ق.. هذا 

������������������a �"�^aZC�\aא���aT-א������a�PT�$�k�"م�א��,��5)�د�$L�=�bذא�q�=אD-א�
D-א=�،���א�/������������pl2Nن�L�!&א����!P"�cT�Nو�،�D�'א�!P"���C�!X�,-�=אD-q�� 

�f�,��x�3�nو�+�.�
 )٢٧/٥/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٦٠الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك
يتضــح أن ) مالمطعــون فــي حكمهــ(وكــان الثابــت مــن خــالل صــحف االســتئنافات الثالثــة  

مـن أن التوكيـل  ال لـبس فيهـا وال غمـوض أوردوا عبارات) المستأنف(المطعون ضده األول وكالء 

ة دارالصادر من مورث الطاعنين لصالح المطعون ضده الثاني ليس توكيال عاديا مما يصـدر بـاإل

ٕوانمـا )  مـدني٦٩٩وفقـا للمـادة (التصرفات لحسابه المنفردة للموكل مخوال الحق للوكيل في إبرام 

 ."عقد بيع " هو في صحيح وصفه 

 سلفازعم به المت حة ما ومع افرتاض ص.. هذا 

 فإن ذلك يعد إقرارا قضائيا له حجة قاطعة علي املقر 

 )املطعون ضده(
��6!�����..�وذ�#�&%�?<	�-�0ن�א���6��	�ن��و�,�א�ط����ن�وא��ط�ون� د�4א�<��%������������ �%!$

��وא��
��دא-���.	�*�و��س���6��و���������و�د�	��(�מ�א�ط��ن���%�=��6א�(

 "عقد بيع " حيح للعقد بأنه ووفقا هلذا الوصف الص

������������^a$����5�a/א���#a"��"�a�U��a-�!1�avא��f�a&ن��aTQ'ن�אL�!X� 1�3���J�E��-�+17/
��<=>aa'א��aa�Tא=د�)�א��aaא��#.vaא�−/−/−�..�����haaZن�א��aao=L�3aa@L�#a$�#aao=��aa�Tא���aa�:N��a�

����������f=�EL�^���+��:��!,-���/�3E�#$وא��:�ذ�،�و�..�������!.a�'א��a�Tن�א�L���Cو"����a��oو�"�����a@��a$
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�q������������������$�a"دא�و�aAو�+T$�=و�N�3E�#$و$�.��3+�و�^.���aن�-�EL�#$�DEL��..������!a6�L��a=�א����8و$Nو
���3��ل�א�ae��a�T^�א���aא"!�������������..�א�,Dو=���al�#a$�!1�avא��f�a&ن��aTQ'א��DaZUن��a�Nو

��و�bد=�$#�������Ma��$��a−/−/−وא'<=>��:Zم�א��T�$��..�������Ma��'א�waC�(�pa:�N��a/�3aE�#a$و
�!Paab?א)c�"�aaQא��m=�aa$�..�(Cم�و�aa�U��aa$��aaP¡�caaTQ�3א�aa�/ ��aaא?$�0��aal��aa��..�Daaא4

�+X�6�q�1,+�و�+T$�=���_pא�.�
א�(�!!מ�א��ط�!!ون�&�!!0�5=ط!!��&!!%��ط	�!!ق�א�!!��ون�وذ�!!#�	�ط	�!!ق�0(�!!�מ���:�א�و�!!�5א�<!!��%�

א�و�������%��)���א��ط�ون� د�4א�<��%�	�9מ�א����$0�Bמ���א+ط��ط	�!ق�א�و���!���������������

�0!��و0ن�א��!د��(!ل�������..�����4و�ل�و�(
!�	���5،�و$و�0ن���ون��)���א�و��ل���)���0<��������

���D�;א���%�
!�5&!���6!وز�0ن���������א�<!��%�����(!����!ن�א��ط�!ون� !د��������4−/−/−א��دא�����!
)��

�.�ط	ق����0�5(��מ�א�و����

  من القانون املدني تنص علي أن ٦٩٩اشرنا إيل أن املادة 

aa��o1�1!������א���aa-�^aa.Tم���aa�N2ن�aa��^aa�oم�א��Kaa�PN�f�aa,��x��aa�"���S�aa�4
^o�'א.�

  بأن ٧١٣كما قررت املادة 
بـالغير الـذي عالقـة الموكـل بالوكيـل  الخاصـة بالنيابـة فـي ١٠٧ إلـي ١٠٤تطبق المواد من 

 .يتعامل مع الوكيل 

  تنص صراحة علي أن ١٠٥وكانت املادة 
فإن ما ينشأ عن هذا العقـد مـن حقـوق ا باسم األصيل عقد في حدود نيابته إذا أبرم النائب

 ل يي األصوالتزامات يضاف إل

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
?ذא�0	�מ�א���+��&%�(دود����	�������5"���ن�א���ون�א��د�%���١٠٥�������5�0�%א��ص�&%�א���د������

دא�	�
מ�א>)����ن�$ذא�א��د��ن�(وق�وא��زא��-�� ���?�%�א>)�ل���������������ل���و&!%��"��&Hن������

��4"�����5��%�0ن�����٦٩٩א���د���� �د�	������زמ�א�و��ل�	�ن��!وמ�	��!ل��!��و�%�����א�و�����

?ذ��!�ن��!=ص�����"�و������B	���!ذ����א����2د�!����!��ون�א��!د�%��!ن��0!����������������5"��(
���א��و�ل�

א���+��$و�א�وא���א1��دאد�	�5&��������ق�	���מ�א��د�&��%�א��!�ض��!ن�ذ�!#���	J!%�0ن�������

+!!��$!!و�א�!!ذ�8ل�دون�א����ل�و(!!د�4،���!!د����!!�ن��)!!���0<!!���4&�>)!!����!!*�?�!!%��!!=ص�א>)!!
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����������5!����!��!����!ل��!�����	���!
���	��ط�&��&%�א�����د�و?���4��!>0�*������(���5&��

��5ل�����������ن�א��زא��-�و��ل�$ذא�א><��א��	����$0!מ��!��0(!�ز�������������������%���*�ن�(وق�و�

�ل�ذ�#��دل���%�0ن�0<!���!���	��!�5א���+!��������������"�א���ون�א�(د�,�&%���ن�א����	��א���و����������

�ل��	��!���>ن����	!��א���+!����
!-����	!��א��1!زאמ���������	�!���5)!���?�!%�א>)!����&!%�(!دود�����

	�(��מ�א��د�?����$%�&%�?��!��Bא��!د�و	���!��%��	!%�א���+!����9	!���!ن�0<!���א��)!�������������������������

א�ذ0�8	���5	�
מ�א>)�ل�&���6)���?��!�5�!%���B!�����0!��5!ن�(!وق�وא��زא�!�-�و!��1	!ل�����������

�ن��%��Bن�ذ���(=�� ���5	)���5א���#�.�

 )٨/٣/٢٠١٠ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٧٦٨٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ������cUد�a.P�����[�=D�'٦٩٩���،�٧٠٤/١$#�א����������a�"�!a@��a��oن�א��L�!1�a'�1ن�א�aא���#a$�
��������!1�1�-�^.Tم����N2ن���^�oم�א��K�PN�f�,��x�����^ao�'א�S�a�4��������pa�:م����KaP$�^a�oن�א��Lو�،

���+�Lن���وز��������P/��$��D'ود@��א�C�(����oא����������+aم����N�_pא��^.Tوز@��/7ن�א��A7ذא�/��@
�^o�'א�wC�(�p:�N��.�

 )٢٢/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٩ لسنة ٢٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
، وعلــي والثوابــت القانونيــة أنفــة البيــان علــي أوراق النــزاع الماثــل وبتطبيــق جملــة المفــاهيم  

بنـاء علـي اعتقـاد الطعـين قضـائه قد انتهـي إلـي .. يتضح أن هذا القضاء مدونات الحكم الطعين 

ـاني حــرر العقــد المــؤرخ .. ومعيــب ومخــالف لــألوراق خــاطئ   -/-/-مــن أن المطعــون ضــده الـث

الطــاعنين ، وأن مــورث بوصــفه أنــه وكيــل عــن .. محــل التــداعي لصــالح المطعــون ضــده األول 

 .أعمال الوكيل تنفذ في حق الموكل 

 وذلك كله رغم أن القانون يستوجب 

 تصرف الوكيل حلساب املوكل أن يكون 
	(�!,��!و���..�(���X):��ط	�ق�0(��מ�א�و������ن�א�)�א����ل�א�و��!ل�?�!%�א��و�!ل��������������� 


�����5..�<	-�0ن��)���א�و��ل���س��(
���א��و�ل�������������
&Hن�א>����=!�ج�����!�������..�	ل�$و��(

����1وز��ط�..���ن�0���ل�א�و�����א��%���)���0<�$��?�%�א��و�ل����ل��ن��و�5 	�ق�و�ن�<מ

�.0(��מ�א�و�����
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 وهذا كله يثبت بال شك ما يلي

  أوال الثابتف ��

e���..����+a1L��a,�N^�א���א"!����−/−/−א����Tא'<=>���D������+1Lא���5
�����!1�aavא��f�aa&ن��aaTQ'א�#aa$�=د�aab)8X�aa�o�(��}�aaZ��،�+aaZ�i�

��+�ز"�3aא��i.o�..�(��������+a12��8X�a~_(א'�TQن�&��fא?ول����l�#$و
�������"�aQא��m=�a$�#a$�ca"��a��P$�!a�PU����3a-=�^a�oא����OaA�x�c

.....���aaa���.....���DaaaZ1��aaa�N�$�waaa�E�U��..ن���L��aaa���N��aaao>Nא�paaa@و
��Maa��$�+:aabאع���Kaaא���^aae��aa�Tא��=DaaC�!1�aavא��f�aa&ن��aaTQ'א

���^aa�oو�+�:aaZ����aaא"!�و��aaא���caaT��..����aa��^aa�oא����§aa�"ذ�אq
��a����a�N+�א���S�a�4��DaZא'�ao^؟����������������a��oو���a����aو�����P$�..!

����e���Tא���l���C�3وE�#$و����!a�q��=�a�q�_L�#a$�+Uאع�ذאKא���^
���������^�o1!�و�vא��f�&ن��TQ'א��:Z��£�8ن�א���L�..����+:aZ��£��¤qو

���M��$�+1L�..��������������aو��+a�:1�S�a�4�£�8ن�א���L�����N��o2�N�M�pو�
�^o�'א�S��4)=�$mc�"�Qא��.�(�

  ثانيا الثابت أن كما  

���������������������a�Tم�א�Da�L��a-�!1�avא��f�a&ن��aTQ'2ن�אa���a���N��ao>N��a��+1L��
�^aa�oو���aaو��Maa��$و�^�aabL�+�:aaZאع��Kaaא���^aae�..ن��aao��aa��+aa1L

����^ao�.P����Tא��DEL��DZ1����oز������..�و�a��#a$��a@��al?ن�א�aoو
��aa@�(�+aaU�$אK2ن�א��aai��+$�aaZ�lאp��aa�Tن��..�א�א��aaTQ'ن�אLو��aa$L

�����������3a-=�3�Paא����k�"אد�=/�8د=L��.��Cא?ول��f�&.....������a���.....�
��DaaZ1��aa�N�$�!1�aa$)ذ�(�+aa���CLض�Daa:�Maa��(���aa&��aa $�-L��aa�/

�����!1�avא��f�&ن��TQ'א)���+a��8X�aא���(��������+aT$م�§a'وא�Ma��'א�+:ab��
����oو��:Z�����و���PbL�+:Z���-�Tא��.�
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 ليس هذا فحسب

���������!1�avא��f�a&ن��TQ'ن�אL�^�)�8X�aא���(����a-�������a.�$�a$L�^avم�א[
�������������=DaC�+a12��=Da�N�sو�+�:ab�D��N�sو�k�"א���MPU�(�+�"�^�o��

�^�oو�+�:Z����Tא�.�

 ل أقر بتحريره بوصفة مالكب

  تهوأقر للمطعون ضده األول بأحقي

 يف استالم عني التداعي 

���3E�#$ن�������..�و�aTQ'א��DaZU�0bאل�و�C?ز���ل�$#�א����/
�b�+12��!1�vא��f�&�+Po�$�S��4�^�oد=�"#�و.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بقوهلا 
%�0ن��!������!�5א�و��!ل��!ن��)!�&�-�و�!ل����������������ن�א���ون�א��!د�����٦٩٩د��8ص�א���د����;�


!!���א>)!�ل�&!Hذא�	��!!��?�!�אBא�����!��
!وא��B!!�ن��!ن�0��!�ل�א��)!!���0و�����������)��%!$��!��?��!2�&

�5�ن�$ذא�א��Nא�Bو?�����و��5א�=)!و����K)!�ل،���!���!�ن�ذ�!#�و�!�ن��������������� �אNدא���&���6وز��

��دو��(ول�()!ول�א�	�!*�������א�<�	-�	�>و�אق�0ن��و$��א��زאع�	�ن�א�ط��ن�وא��ط�ون� د�4א>ول���������

א��و�ل�&�!�5א!>ول��!ن��د�!�5،�و�!�ن�?�!�א�B$!ذא�א��)!���?��!����!ون��(
!���א>)!�ل�،���!���������������������������

��!�5?�!%�א>=�!��و?ذ�=!����א�(�!מ�א��ط�!ون�&�!���������5�Z�� %��و���5א�د�و.�&%�א��زאع�א����

$ذא�א��@��و� %�	�&ض�א�د&*�א��	د��8ن�א�ط��ن�	�دמ��	ول�א�د�و.���&���2��!%��9!��ذ�����������������8

(����������������5!���
!�د��0!���5!وض�&!%�?	�א�!�5وא��و��!*��%!����5و	H<	�-�א�����د��و !وع�א��!زאع�

د�א�و�����&���5�Hون��د�0=ط��&%��ط	�ق�א���ون���% ��	.�

 )١٩/٤/١٩٩٥ ق جلسة ٦٤ لسنة ١١٩الطعن رقم (

 ��+aaT�¡م��aa�U��aa$�5زאqو�..����(�d2aaQlL�caaTQ�3א�aa���א4aa.�eن�Lא�D@�aa¨�!haa,N
�ل�א���a�Tא'��a.�al���<=>aא"���DaZU�d§aא'�aTQن�&�f�aא��w��QU�..��C���������#a$�!1�avא����1ن��������

−/−/−�..��������������������a���4�0א��a��Maن�ذ�L��a�C��a��oم�א���a�CL�+a�P"�wa�Q�Nو�^a�oو��DZU��@
�������������������3a-=�k�"�aد=�)�א��aZ�3א�a������.....وא����T����J��vذאU+�و��0��aא�a$�Ja��v#�א4�a����.....

������DaZ1���N�$�!XKA�!1�$�..ز�������a����+a12���ao>'א��������������a�Tא��Maذ��!aP"��a��oم�א���a�CL�wa��QU�
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�����^aa�oو�+aa1L�0aab�����aaو��Maa��$�+aa1L�3"Kaa��!1�aavא��f�aa&ن��aaTQ'א�#aa$م�§aa'א�..��aa$��aa@و
�cTQ�3א���.�R�1�OA���Nو�5�6�qא4

�9מ�0ن��(����א�(�!מ�א�ط�!�ن����!-�	�ط	�!ق�0(�!�מ�א�و���!����!%�א��!د��������������:�א�و��5א�<��,���

�!!ن�א��ط�!!ون� !!د�4א�<!!��%�	)!!�����5(!!ل�א��!!دא�%�و�!!��-�)!!(��5	�د�!!��0�B!!�5)!!�د���

?���2�0�1מ��ط	ق�و�מ��	�ن�&0�%
!	�	���2!��?ذא����!-��������������..�و��ل��ن��و�,�א�ط����ن�����

و��!%�א>=!ص��!ن�ذ�!#��
!��מ�א�و��!ل������������..�	��0�%(��מ�א�و������د�א��د-��ن��د���������5

��<�ن����و�ل�و���?ذא���ن��وא&��5	�����و��-��ن�����ذ���4و������!ن��د�!�5،���!������������������

��ط	�ق�א�(�מ�>(��מ�א�و�������ن��ط	������)��و���	���;�د�0ن�

  من التقنني املدني علي أن ٧٠٣فقد نصت املادة 
 .الوكيل ملزما بتنفيذ الوكالة دونما أن يجاوز حدودها المرسومة  -١

علي أن له أن يخرج عـن هـذه الحـدود متـي كـان مـن المسـتحيل عليـه  -٢

الظـن بـأن الموكـل مـا إخطار الموكل سلفا وكانت الظـروف يغلـب معهـا 

كان إال ليوافق علـي هـذا التصـرف ، وعلـي الوكيـل فـي هـذه الحالـة أن 

 .يبادر بإبالغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة 

  علي أن ٧٠٥كما نصت املادة 

��".��aaوaaP"���paa�:�U�(�+aa��q�^aab!�א��L�^aa�oن��aaNא)��N=وDaa,א��d�aa$�PT'���^aao�'א�
�� �"�����C�+م����Nن�Lو����oא��.�

 يف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن و
��%�א�و��!ل�0ن��!وא&%�א��و�!ل��������"���ن�א���ون�א��د�%���٧٠٥�������5�0�%א��ص�&%�א���د������

����������!2����	�!
�!دل��"�	�����و��-�א� �و��������و)ل�?���5&%�����ذ�א�و�����و0ن��!دמ��!�5(

�����������	�
�����5�0�%��%�א�و��ل���د�א���B�2א�و�����0ن��دמ����و�ل�(������*�����6����6(����

0��!!�ل�א�و���!!�����������6!!

!!��دא-�(�!!��X!!���ن�א��و�!!ل��!!ن�0ن��
!!�و<ق��!!ن����	�����!!د

�)�&�-�א�و��ل�،����0�5ن��و&%�?���5)!�&%��!��&!%�ذ��!��5!���!מ���!ن��!د�א��!ق�)!�א(��0و������������������

��!��Bو���!*�&!%�ذ�!#�?�!%����������������������Nو��א�!@��%! ����Bא�و��ل��ن��د�מ�א�(
���0و��?�%������ 

�و�ل�وא�و��ل�وذ�#�?ذא����-�$ذ�4א�)����� %��ن�א��و�!ل����	!���و��!�����5א�)���	�ن�א���

د���&��6�ن��ل���ل�	���د�?���ز�4وذ�#����	������
0�%���ل�א�و��ل�&Hن�א�(�������&�
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 .	(�מ�$ذ�4א�)���

 )٤/٣/١٩٨٤ ق جلسة ٥ لسنة ١٢٧٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـه ال يجــوز بحــال مــن محكمتنــا العليــا نصــوص القــانون وأحكــام وكــان الثاـبـت مــن خــالل   أـن

فـي عـين التـداعي مـن خـالل األحوال أن تطبق علي العالقة وعلي تصـرف المطعـون ضـده الثـاني 
 .بعض أحكام الوكالة ويتم إهمال البعض األخر  -/-/-العقد المؤرخ 

 فإذا كان املطعون ضده الثاني قد أبرم العقد املذكور بصفته وكيال 

  وحلسابه لكان األحرى مبحكمة احلكم الطعني أن عن مورث الطاعنني

 ����������$�"K'א����oم�א����CL��/���. ��א��Kא$+��C�(�c�U�..�������a&�Uو��ah:Uو��ah�Uو
�����+aa$�"�#aa$��$�a�D'א��aa��oود�א���aaCم�Kaא����aa-�!1�aavא��f�a&ن��aaTQ'ن�א�aaoذא�q��a$..�!aaPT/

�/ �a-�^aم�����m=�a$..�(�������+.�Paא�D�L�+1L)���c�"�aQم�א����S�a�4�8aא'�ao^���������..�א�:Dض�א���!���
��ذ�M(א�v.#�א�p_�-�,+�$#�א'�TQن�&��fא?ول�hbض�D/�!P"�(؟!�

 وهل قام املطعون ضده الثاني مبوافاة املوكل 

 بكافة املعلومات عما آلت إليه )مورث الطاعنني(

 أعمال تنفيذه للوكالة
�و$!ل�@!�و��א��!زאع�و�6	
!��������5!�و$ل���מ�	��ض��
����א�	�*����ط�ون� !د�4א!>ول�؟�����������

�!.�����ن����&ض�?	�אמ�א��د�؟)��و�,�א�ط����ن(�����?�%�0ن�א��و�ل�

 وحيث يعجز احلكم الطعني .. ملا كان ذلك 

 عن اإلجابة عن أي من هذه التساؤالت 
..�(�,�0و�د�ز����	�ن��)���א��ط�ون� د�4א�<��%�	��	�*��)��:�א��ط�ون� د�4א>ول��������������

�.מ�	�و���א�و������(
���א��و�ل���ط	ق����0�5(��מ�א�و������ن����2�0)���0	�
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  توضح وتبني أودون أن تعتني 

 ما إذا كانت باقي أحكام الوكالة 

 قد انعقدت من عدمه 

��^aao�'א���aa/א�xم�Kaaא����aa-�!1�aavא��f�aa&ن��aaTQ'ن�א�aaoذא�q��aa$و)c�"�aaQא��m=�aa$�(
������������.vא��^o�'�3א�Pن�-��-�م�����oذא�q��$و�،����o�P��fp�:�U�dא�Qlو�d�$�PTx���+,�-�_pא��#

����_~ai'م�($#�א�a"K'؟)�א�!�������������������wa��Q����a @�«א��hab�Ja��E���Maذ��Jha&وL��a���a 1L��a�C
������oم�א����CL�..������RT�aא��w�QUن�Lو��$L)���a�[�l��a���QU�(������RT�aא��wa��QU�#a"�Ma�¦و��aT�Uو

����$�¦�Dl?7..�א/���������������������OA��a�N��ax�1ن��aא���wa��QU�(�2aQ�����a��T$ن��a�N�OaN=��a��� .�Cن�
�+X�6�q�1,+�و.�
א�(�!!מ�א�ط�!!�ن�0=ط!!��&!!%��ط	�!!ق�א�!!��ون�(���!!��א��2!!%�?�!!%�)!!(��א��!!د�:�א�و�!!�5א��א	!!*�

�!!!ن�א��ط�!!!ون� !!!د�4א�<!!!��%��)!!!��:�א��ط�!!!ون� !!!د��4)�	!!!�6
!!!�د�و!!!�1)!!!��5(א�)!!!�د��

�9!!מ�0ن�א�<�	!!-�	!!0�5ن�
!!�د�����!!��و�!!�א�Bא��ط�!!ون� !!د����4)−/−/−א��!!;��D(א!!>ول

����%�د�و������..�א�<��%����ن�א��دא�&!Hن���!#�א�و���!�����)��	)(��ذ�!#�&��%�א���ض($و�

&��د��>���ن�א�	�*�א����ل���������،������;�د��دמ�)(��א�!ول�	��!����5!#�،�و�!ن�������������������

�.<מ���ون�א��د�)د���ن�������9#�و����1ذ�&%�(ق�א����#�א>)�%�

وفقـا للمـادة (فإن العقد الناقل للملكية والذي يصح وصفه بأنـه بيـع .. بداية 

 يعرف بأنه ..  ) من القانون املدني٤١٨

���L�5!aو���������������DalL��a���$��a�Cא����8"�������P$�_~i.P��^��Nن�L�8Xم��+�א���K�PN
�_��1�#��^���$�(�

 ومن ثم يتضح
أن من أهم أركان عقد البيع أن يرد فيه وبوضوح تام ماهيـة الـثمن المتفـق عليـه وطريقـة  

 العقـد مـن ذلـك فهـذا يبطـل سداده وما إذا كان تم الوفاء بـه مـن المشـتري مـن عدمـه ، فـإذا خـال

 .العقد لتخلف ركن الثمن فيه 

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (
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 كما قضي صراحة بأن 
!د�א�	�!*�،�و0ن��!و�د��!������������������&��%��� %�א��و !وع�א��<	!-��!ن��!وא��������� �����!ن�א�!<�ن�&!%�

���5وמ�$ذא�א�N!�אد��!������)ول�?�%���و?��אBא-����������5ن�����)���	
�$دא���!%��$ذא�א��<	-�&0�%

�.��5�0מ���Jل����0$ذא�א���ن��ن����0ن�א��د�א�����زع�&��5

 )٩/٣/٢٠١٧ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٢٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و�oن�$�=�mא��D�/�p�$�M�¦��-�c�"�Qא���א"!��2ن�א����Tא��aZد=�$a#�א'�aTQن���������������� 
�،�و��b�����#aد=�$�f�&−/−/−���Ma��$��a��#aא��Z��!1�v{�א'�TQن�&��fא?ول�وא'<=>�������

��:Zא��MPj��+$אD�.�

  عقد البيع الصادر منه نومتسك كذلك بأ

  -/-/-واملؤرخ 
إال أن .. ٕلصالح المطعون ضده الثاني قد تم فسخه والغائه بحكم نهائي 

قد اصطنع العقد محل .. المطعون ضده الثاني وتهربا مما تقدم جميعه 

نه تلقي ملكية عين التداعي  وزعم بهتانا من خالله بأ-/-/-التداعي المؤرخ 

 .  توثيق مدينة نصر .....لسنة .... بموجب التوكيل رقم 

 وعلي الفرض اجلديل بصحة ذلك 
�!�ن�����������Bא�!�&�5�H	�ط�����$ذא�א��و��ل��� :���1�5�0)!�:�
!�دא���!ز�מ�	��!�5
!�د�

و�!ن��..�و$!و���!ن�א�!<�ن����..�ذ�#��5�0=��6ن�$0!מ���0!�ن�א�	�!*����..�א��دא�%��ن��و�,�א�ط����ن�����

�.<מ�&2و���1)�:�0ن���ون�
�دא��������������ز�מ�א��ط�ون� د�4א�<��%�

 ومن ثم يتضح أنه غري مالك 

��a�Tن�א�Lو�<=>aa'א�−/−/−����+aa1L�_L�،���haab���a����aa��P'א�waP�N�s�#aa��=�aab��a-�
������������������������!Pab?א�Ma��'א�waC�(�pa:�N��a/�3aE�#a$و�،��a6א��MaP$�8a���^avjو�Ma��$��a��#$�=د�b

)c�"�Qא��m=�$.�(�

 

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

31 

 وحيث خالف احلكم الطعني 
 فهو األمر الذي يؤكـد وبحـق أنـه معيـب بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا ..م دجملة ما تق

 .ٕيستوجب نقضه والغائه ليس لهذا الوجه فحسب بل لألوجه السابق ذكرها جميعا 

احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها املشرع لضمان : السبب الثالث 

حة األحكام وهي وجوب تسبيب األحكام تسبيبا كافيا وواضـحا ، منـزه عـن ص

اإلبهام والغموض واإلمجال ، وهو عني العيب الذي نـال مـن احلكـم الطعـني 

 . حكم أول درجة دون بيان أسباب سائغة لذلك لغيالذي أ

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 

��م C?א�^.iUن�L�O��+P[���J1�o��qو�� �P"�J����\א��S���?א�!P"�.�

  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 وخالصــة مــوجزه لــدفوعهم ودفــاعهم الجــوهري ، 

 .ومنطوقه 

..... ة والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصـوم ويب الحكم الواقعوالقصور في أسبا 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 

 وحيث انه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
א��!!���&!!%�� !!���B(��!!��א�!!�ض�0ن�א�(�!!מ���!!��0ن���!!ون�&�!!�5	ذא�!!��5!!���ط�!!+ن��� 

��و()�-���2!���!���!;د�8?��!�����5א��ط�*�����5?�%�0ن�א��(�����د��()-�א>د���א��%��د�-�?��������2

�!ن�	(!,�ود�א
!��0و�אق�א�!د�و.�������������������وذ�#��Z!	����!�	��2���
���אض�$ذ�4א>د���وא�����ق��	

�ن�	)��و	)����.�
 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�����������3a���א����ن�"�a$�!Pو�d�1א4:1L��א�������a-�+a1L��a,�N�caTQو���w��Qא':�@��3א����1�1
�Z-�+���ن�����������������ao�_paא��!aא?و���aA=�3א��a�4�5�6�q�#$�+��q�! �1א��.�/�Oא������(��N���=�

$�א���hZ����oא��א-�8وא����1ن�و-��S���L�!P"�3XوLد������و�A@� ��و�abא@��)�א?و=אق�،����
���������������^a¬�#�j�KX�o=و�L��h&وא�S���L��¤א?و�!�دو��A=�3א���C�5�6�7��cTQ�3א��/��م�א4
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���� �P"�f�,-�..ن���L��.o������������c�"�aQא��m=�a$��a ��Ma�¦�\א���א4��3א�DN�s�cTQد�"P!�א?د�
�������+U�1א?و�!�)�$�و��A=�3א���C��@و=دLא�������������..�و=�a $�caTQ�5א��a,א�א��pa@�^aT��+aPoא�p@و

������������������h&ووא���/�o������U�� .�C��A=ن�د�E��.�e�O��U�sم�و��C?א��hb�d�1�.&�3@?
�و@!��b�#$�DvoL�..�!�����o=��ووA+�وذ�L�..�!P"�5�A�Mو-T+�)�א�� �م�وא�6.�ض�

  األول الوجه 

قصر احلكم الطعني يف تسبيبه حينما أغفل كافة األدلة والرباهني القاطعة 

 وأنه جمرد دليل مصطنع للتهرب من -/-/-بعدم صحة عقد البيع املؤرخ 

فسخ عقد البيع احملرر فيما بـني مـورث الطـاعنني وبـني املطعـون ضـده 

 بـالتواطؤ فيمـا بـني املطعـون ضـدهما األول والثـاني الثاني ، كما حرر

لإلضرار مبورث الطاعنني واالستيالء علـي عـني التـداعي بـال سـند مـن 

 .الواقع والقانون

  من التقنني املدني قد نصت علي أن ١٤٧فلئن كانت املادة 

����aaز�aa,�1+�و���aa:U����q�+aaPN�TUق�א�L�،�c/DaaQو����� −١aa/�،�#N�aa-�T�'א��TNDaa���aa�Tא�
�.����Sא�\�D�N=@��א����1ن���

٢− �.................... 

  قد نصت صراحة علي أن ١٤٨إال أن املادة 
يجـب تنفـيـذ العـقـد طبـقـا لمـا أـشـتمل علـيـه وبطريـقـة تتفـق ـمـع ـمـا يوجـبـه  -١

 .حسن النية 

وال يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا  -٢

قانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة ما هو من مستلزماته ، وفقا لل

 .االلتزام 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

�������������������_paא���aא����#a�C�L�a�$��a T�¡د��a�T�5א��a�U�\aא���a$�Tد®�א��a�'א�#a$�+a1L�=D�'א
����������������a.o�،�8a&�$�#a$�DvoL�(�!1�'אد�א����1ن�א�$�+��q�d=��L�a'�١٤٨/١د����������OaA�U�\aא��

'����[���Tא��p�:�U�����C�+�A�N��$�8$�w:�U#�א����NDQو��،�+�P"�^.��א��.�
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 )٨/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٠٧٦١الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
��ن�א���ون�א��د�%�0ن��(د�د��ط�ق�א��!د�وא��زא�!�-�א������!د�ن����������������١٤٨د�א���د���� 

��%�א��1زא��-�א�وא�د��&��5	ل����ل��0 !���!��$!و��!ن��
!��ز����5و&���������������(�!��ون�����1����!

�.وא�����وא��دא���	(
��ط	����א��1زאמ�

 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٣٠٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـين يتضح أن مورث الطـاعنين كـان قـد بـاع القانونية أنفة البيـان وبتطبيق جملة المفاهيم  

 الـمــذكور وحيــث ـلــم يــوف -/-/-بموـجــب العـقــد الـمــؤرخ التــداعي لصـــالح المطعــون ضـــده الثــاني 
 .بأن لم يقم بسداد الثمن وفق األقساط المحددة موعدا وقيمة في صلب ذلك العقد .. لتزاماته اب

 األمر الذي جعل الطرفني حيرران ملحق لذلك العقد 

 -/-/-بتاريخ 
تم االتفاق من خالله علي إعادة جدولة المبلغ المتبقي من الثمن علي أن 

 قيمة ..... -/-/- وتنتهي في -/-/- يسدد علي أقساط ربع سنوية تبدأ من

 .جنيه فقط ..... جنيه عدا األخير فهو بقيمة ..... كل قسط 

 وقد جري العرف علي أن .. هذا 

 من مستلزمات البيع يف هذه احلالة 

Lن���Nم�א��������N�_~i.P��^�o�U�DNDh���8X+�א���T$^�وא���ca"�(��DZא���aא"!���������������� 
�..����c�"�aQא��m=�$م��-�^T:1!�����������������و����avא��f�a&ن��aTQ'א�}�aZ��°aT'א�אpa ���a��oو�DaNDh���

�yN=���−/−/−.��

 إال أن املطعون ضده الثاني 
قد عاد إلي االمتناع والتقاعس الغير مبررين عن أداء باقي الثمن واألقساط 

 .علي ضوء ما ورد بملحق العقد أنف الذكر .. المستحقة عليه منه 
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 ني مناصا سوي وهو ما مل جيد معه مورث الطاعن

  مدني كلي مشال القاهرة ..... لسنة .....إقامة الدعوى رقم 
د�א�	�*�א��(���&����	���5و	�ن�א��ط�ون� د�4א�<��%�	�!ل�����������������C
	�J��א�(�מ�	�

��&��א��(�و1-�א�ود����!*�א��!ذ�و��،�و	�!د����!מ�������وذ�#�	�د���&��-����..�0<���4و�
��ز������5

�������
�0!�מ��($ذא�و@�-�$ذ�4א�د�و.���دאو���..���%��د��( ���(�#�
�����	�د����מ�?�ذא���4

�(�!!,�)!!د��(�!!מ��2!!�+%�	�
!!�Cא�����!!د��−/−/−�(�!!C���!!��X)�א��(!!��מ�	�=��!!��د����2!!�

و�!!ود��א������!!دאن�?�!!%�א�(��!!��א��!!%��!!�ن����2!!���	!!ل�א�����!!د�،�و	!!�Hزאמ�א��ط�!!ون� !!د��4


��מ�א>�ض��	.�

 وبدون مثة التزام حبسن النية الواجبة .. وهنا 

 يف تنفيذ العقود فقد قام املطعون ضده الثاني 

����Qaabع�א�aae��aa�T^�)�א�����aa�)+aaN���^aa$�Tא]<�א��א&�8aa$��aaא'�aaTQن�&�f�aaא?ول��
.�.�L�3Eو"a�q�Ka!�א'�aTQن�&�f�aא?ول�����−/−/−א���א"!�وNL�8�QZ$�yN=�U�+��5�Q"q,��و@��������

����k�"�3د��Nن�L)א��������TQن�&��fא��c"�3P��N�s�+1L�3"K����!1�vא���א"!�$#�א'�������)�$�pو�
���3-D��d��-.....��������.....����������DaZ1��a�N�$�!aXKA�!1�a$��..ن�����������aTQ'אم�אKa�q��a@�!a.@و�OaPQ�

�3�P������!1�vא��f�&)+���"���Tא��yN=�U�#$�dא�����Di"��T�(.�
  بطلباته بوكيل عنه وأقر للمذكورثم حضر األخري 

 أمام حمكمة مدينة نصر اجلزئية 

ـي حكــم مــن� ـه للحصــول عـل ـك كـل  شــأنه تعطيــل اســترداد وذـل

بعـدما تحصـل علـي حكـم نهـائي (مورث الطاعنين لعين التـداعي 
 ) .بالفسخ والتسليم

 فقد أصدرت احملكمة حكما بالتسليم .. وبالفعل 

 مبناه التواطؤ فيما بني املطعون ضدهما األول والثاني 
يتأكـد .. هنـة ومن خالل االستعراض السالف الذكر لواقعات ومالبسات الـدعوى الرا.. هذا  

قيام العديد من األدلـة الدامغـة علـي عـدم صـحة العقـد محـل التـداعي وعـدم صـحة .. وبيقين تام 
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.. التاريخ الوارد فيه ، فضال عن ثبوت أنه عقد مصطنع كدليل لنفسه من المطعون ضده الثاني 

 -: مما يجعله من غير الجائز االحتجاج به علي مورث الطاعنين ومن هذه األدلة ما يلي

  األول الدليل 
و�ن�<מ�&�H!��5!ن������..�א��ط�ون� د�4א�<��%����0ن�א��ط�ون� د�4א>ول��ن� �ن�א����ل��د���������8 

�.א��
�(�ل��)و����א+����5ن�א��دא�%�	ذ�#�א��	�`�א�وא�د�	���د�א��)ط�*�

��א'�&�aع�$��Da�/�paא���aא"!��������������������..�@pא���a.�eم��a$L�c�"�aQא��m=�a$�Ma�¦�3�Daو�
��،�و@L�!aن�א���a���4א�fpa ��������f�aa&ن��aTQ'א��a$�l�(ن��aP.TN�#aא?ول���f�a&ن��aTQ'

��!1�vא��..�����������+�hbم��"�!"�Nو�L�Mذ��D��N�s��CLن�L��q�..�������h�aم����Ka��_pא��D$?و@��א
�yN=א����Mد=א�)�ذ��bو�L��h�hb���Tن�א���Nن�L−/−/−.��

 ورغم ذلك 
صوره في مما يؤكد ق.. لم يعن الحكم الطعين بإيراد هذا الدليل أو الرد عليه 

 .التسبيب والبيان وعدم اإللمام بصحيح واقعات النزاع 

  الثاني الدليل 
د���&%��ز�وמ��(������4ذ���מ��������������و	�9מ�ذ�#��!�ن�0ول�@2!و���������....�0ن�$ذא�א��د�$و�


�وא-���(.....وא
�=دאמ���5&%��������
!�%��<	!-��!����C$!ذא��������)�	�د���Bو�מ���מ�א�=�ذ��80?�!�א

�.א��د�

pא�א��c"������Tא���א"!�א�\��DvoL�p�$�� ����NKN$#�وא�������������C$#�א':~ض�Lن�@��� 
�.....Lن�א�va.#��)�−/−/−(و-��ز"�3a)�א�ae��a�T^�א���aא"!���������..����A+���.....و"Diون�"�م�"#����

�!.��A+�؟

 ثم بعد ذلك كله 
 حتى يقـوم المطعـون ضـده -/-/-علي حالة منذ التاريخ المزعوم ) المصطنع(يظل العقد �

دعـوى ( مدني جزئي مدينة نصـر ..... لسنة .....تخدامه في رفع الدعوى رقم بزعم اس.. األول 

 فـخـالل فـتـرة العشــر ســنوات يـبـين الـتـاريخيين ـلـم ـيـتم إثـبـات الـتـاريخ أو التوثـيـق أو إقاـمـة )تســليم

وـهـذا دلـيـل عـلـي أن هـذا العـقـد ـتـم اصــطناعه كـدليل وـقـد ونـسـب ـلـه .. دعـوى صــحة توقـيـع حتـى 

 .والواقع تاريخ ال يواكب الحقيقة 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

36 

  الثالث الدليل 

د�@ل�$ذא�א��د�א��ز�وמ��ن�����=!���������5..�و&%�ذא-�א�
��ق�����&)��!�Jدون��-/-/-)��)!(�:��א��

0ن�א��ط�!ون� !د�4א!>ول�
!دد����!ل�א�!<�ن�������)�	���2!��(����ل�0و�����ذ��9מ�0ن�א�<�	-�	!�������5

و�!מ��.�.و�*�ذ�#�אN&#��מ��
��מ�א��ط�ون� د�4א>ول��!�ن�א��!دא�%�������������..����ط�ون� د�4א�<��%����


�وא-������.��ط����	ذ�#���د��

 ����������(��a�Tא��DaND¢�3�aNن�L��a�"א'���ل��#$�^ /�.....������aP�x�#.vaא��^a$�oد��a�Nو�
���T�3..�א��P�3א����N���M؟..�و$�8ذ��dא����Di"��T���q�+������Q'�3א�Uو��.!�

 وال ينال من ذلك
هــو أن المطـعـون ضــده ـمـا أورده المطـعـون ضــده األول بهتاـنـا ـبـأن ســبب عــدم االســتالم 

.. الثاني قد تم حبسه وتقييد حريته حيث أن ذلك سبب مكذوب يؤكـد التواطـؤ بـين سـالفي الـذكر 

فـمـا .. ذـلـك أـنـه ـفـي الـتـاريخ المزـعـوم تحرـيـر العـقـد فـيـه ـلـم يـكـن المطـعـون ضــده الـثـاني محـبـوس 

 !.المانع من التسليم بمجرد إتمام البيع المزعوم ؟

 أضف إيل ذلك 

�ل�א�D�x�+1L������������3a-=�k�"�aد��� l�#$�3�Pא?ول�������f�&ن��TQ'א�����Q$.....�����a���
�.....���DaaZ1��aa�N�$�!aaXKA�!1�aa$)��dא��aa��Daai"��aaT��(����!1�aavא��f�aa&ن��aaTQ'א�^aa�oو�^aav$

�a#����������������..�وaU��PQ��=�op.P��D-L+�����)�א[��س(N�s�!1�avא��f�a&ن��aTQ'א�#�aن��L��ao>N��a�
�3�P�#$�81�$א����..��bLدא��A�$���Tن�א��o���.�

  الرابع الدليل 

�����������D�;!د�א��!א�)!�د��ن��!ن��!و�,������ -/-/-�و��(!��א��!;�������D-/-/- ��5�0!ن�=!6ل��ط���!��א��

�� :���5�0!מ��!زل�ذ��!��5�!Jو���		!��%�א�!<�ن�،���������������..�א�ط����ن��)��:�א��ط�ون� د�4א�<��%������

����C����	�*�	ل�0ن���מ�א��و��מ�
دאد����ل�א�<�ن�(�ل��!ون�א�	!�+*��!מ��	!������0-/-/-&2ل���

��.!ن�א�<�ن���	�+*���5؟ذ����5

���yN=�aUא�ae��a�T^�א���aא"!����������� habض�D:�−/−/−����"�a'ن�א�ao��a�/��/.....�.אل��KaN��
����c�"�Qא��m=�'�#N�$)��+a��8Xא����(�����#.vaא��!-�a���..������=�aZU�#a�j����a��������_~ai$م��a�N2ن�a��

�.-�^�Lن��L§Uذ$�+�$#��o$^�א��m=�$�}�Z��#.vא�DiP��/.....�..�c�"�Qא�#$�5א'�"�
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 )حمل التداعي(وأن العقد املزعوم أما 
واـلـزعم بقـيـام المطـعـون ضــده األول بســداد كاـمـل اـلـثمن بمجـلـس .. أورد ـمـا يخــالف ذـلـك �

 .فهو أمر ال يتواكب مع الحقيقة والواقع وال يتفق مع العقل والمنطق ) -/-/-(العقد 

 اخلامس الدليل 

�.....�ط����ن���د�و.���מ�����و�9מ�?������و�,�א����-/-/-�9מ�א�ز�מ�	و�ود�$ذא�א��د���ذ������� 

��
� .....��������$�و�وא	�!���5!ذ��!�מ���� -/-/-��
�Cא��د�א>)�%�א��!;���D..���د�%���%����ل�א�

)!دو���?!�1	�!د����?0�1ن���80ن�א��ط�ون� د$����!מ��!و�د�<�!��ذ�!���!ذ�#�א��!د�א��)!ط�*����������������.....

��......(�מ���2+%�	���
�C&%�9 ون�

���}�aaZ��3aa�C�=�aab��$�aaT���c�"�aaQא��m=�aa$���aa�Tא��yaa�:�−/−/−�+aaTא��Uو��..��aaTو�
����yN=�aa���!X�a 1�3aa�&�a@.��א?ول�وא��wa�:U���!1�aavذ@a#�א'�aaTQن���−/−/−�abو=��@paא�א4

�������a�Tع�א���Qabא�!P"−/−/−م����������a"ن��a,��(�+��.T�aوא���.....)�������ya�:�3א�a�C��aN� 1��aT��(�(
����3�P�U�k�"د��$�-q)����d��PQن�����.P�Nن�و�/DQא��� �/�D,n�(��(�3�P�3א����Cن�������^a���$�

�3�C)c�"�Qא��m=�$�}�Z��=د�Z�3א��Pوא����y�:א�(.��

 ومما يؤكد ذلك يقينا 
 لم يشر إلـي أن المطعـون ضـده الثـاني -/-/- أن العقد المؤرخ -أ�

 -/-/-قد تلقي الملكية من مورث الطاعنين بموجـب العقـد المـؤرخ 

وهــو مــا يؤكــد أن صــحة تــاريخ .. وذلــك لعلمــه أنــه قــد تــم فســخه 

    وـلـيس ـفـي.....لعـقـد مـحـل الـتـداعي ـهـو ـفـي غضــون ـعـام تحرـيـر ا

-/-/-.  

 تعـمــد المطـعــون ضـــدهما األول والـثــاني أن يزعـمــا ـبــأن الـثــاني -ب 

 لسـنة .....تلقي الملكية من مـورث الطـاعنين بموجـب التوكيـل رقـم 

رغم أنه ليس سند ملكية وال تكتمـل فيـه ..  توثيق مدينة نصر .....

ـبـل ـتـم ذـكـر ذـلـك فـقـد للتـهـرب ـمـن فســخ  .. األرـكـان الناقـلـة للملكـيـة

ـة المــؤرخ -/-/-العـقـد المــؤرخ  ـأن  .. -/-/- وملحـق وهــذا يجــزم ـب

 .العقد محل التداعي تم اصطناعه بعد نهاية حكم الفسخ 
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 السادس الدليل 
&��!�ذא��!מ���..�و)!�د��&!%�ذ�!#�א��!��������C)!(�(�����−/−/−�و���ن�א��د�א��ز�وמ�����=!�������5


!	����)�א��ط�!ون� !د�4א!>ول���(	��ل��و��ل�����!�������8)��<��%א��ط�ون� د�4א��(�מ�א�	�+*���)

  ���8א�����	ذ�#�

����DTא��_DA�..����������a�Tא��d�$KP�a�$�#$�§�TN��$��@�����������8..�وX�aא���#a$��a��oو�=Da¢ن�L�!aP"
��_~i.P��..��������a��P'א�^a�1�dא5אDaAq�^� a����Ma�8وذ�a��'א�(��DZوא���^$�Tא���+�����U�..

������a�Tن�א��o��P/−/−/−������a-ن��a����h�hab�����������°T'�a��^a�o�U���a�N��a@§��f�aTو��L�+aT$�=Da¢��
��=�op'א�..�������������+a1Lو��a�Tא���habم��a"��aد�L�#a$��TN�M7ن�ذ�/�^�oא�א���p@�^v$�=�ZN�sو��$L

�cT$ض�D6��+T�QZ$������qو=-��.�

  السابع الدليل 
0ن��!و�,�א�ط!!����ن��!!د��!دמ��0!!�מ��(��!!��א��و !!وع�	�!�2د���
!!����)!!�د����!!ن�����

��وع����د�	�ن�<�����א��	���(�@���%��0وאل�א��ط�ون� د�4א�<!��%��?دא���א��
�����9א����

��������������!2�����!����!زמ�	��2!��1زא�!-�&!%���!#������������..�،�و0ن�א���ن��(ل�א��دא�%� �ن�א>�!وאل�א��!�(�@�

��).−/−/−�����ز�מ�	�������2ذ�(א��ذ�و��و�מ��מ�		����2
��yN=���−/−/−��������'א����O����א�:��hوא��7��w��hدא=��א���@�d=�bL������a@=אD-وع�Dai
��8�x�/�.....�������+aoא'� ���3$L�8�¡�(��DZدא=������..�$#�א��q�dDa-L��a��=د��� a��OaA�xو

�� �P"��:h�'�²א��.@!�א?=ض�e^�א���א"!�..�א����Oא�Di$��6وع�Lن�$#�&.#�א?$

 -/-/-مما يؤكد أنه لو كان العقد 

 صحيحا وموجودا يف ذلك التاريخ 
ـر المشــ ـد تحفظــت عـلـي األرض مــا كاـنـت إدارة الكســب عـي ـل .. روع ـق وهــذا دلـي

وممـا يؤكـد التواطـؤ بـين  .. -/-/-قاطع علي عدم مصداقية تحرير العقد فـي 

المطعــون ضــدهما األول والثــاني فبــرغم أن األرض تحــت الــتحفظ إال أن األول 

 ـمـدني مديـنـة نصــر ، وحضــر فيـهـا ..... لســنة .....أـقـام دعــوى التســليم رـقـم 

وذـلــك كـلــه رـغــم علمهـمــا ـبــالتحفظ عليـهــا وال يـجــوز  .. الثــاني ليـقــر بالطلـبــات

وهـذا بـال شـك يؤكـد سـوء .. للمطعون ضـده الثـاني اإلقـرار بشـأنها بـأي شـيء 
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  .ؤنية والتواطال

  ذلك كان ملا 

�Dopaaא���aa:1L��aaא?د���aaP¡�#aa$و�..��aa.�eم��aa$L�c�"�aaQא��m=�aa$��aa ��Maa�¦�\aaوא�
������� X�,-�(��A=ول�دL��.�e�� Uع�/2و=د�&�'L�������a�Tن�א�L�d�a�Eq�(��a ��JT��-وא�−/−/−�

���������������c�"�aQא��m=�ax�=אDa&¥���a�/�=Daeوא��א-�8،�و��א'���Maא������caT��!a���4(����0א���4
��3א�:��yא�� �X!�א��Zد=�&��א'�TQن�&��fא����������������aoL��.o�،�!1�v)�א���א"!C�!P"���:���و�

����������������aTن���aoم��a"K'א��-�Tא�א��p@�yN=�U��hbن�L�!א?و���A=�3א���C�a�C�����!X�a א���ya�:�3א�
��a��+a1L��ao>N����..���aع�$�MaPא��C�..�������a6ل��oن�א���L�.....�M��$����8X_�)��,�ن�"�م����

����������!Pab?א�Ma��'א�wC�(�p/�1������Tא�א�p@�^T��..������caTQ�3א�a�@paא�و�0��al��a�Cא4
��$����fDQא4��3א����אX!�،�و@��ذא�m=�a$�+a��Ma�¦��$�+Uא��c�"�aQوD��a��#aTN�sد����������������������¡P

��+�P"����������������(�fذ�a:1م��a"1+�و�Qو����Tא���hbم��"�d��Eq�(�+�ND@�A�3�=�+CאD[L�O���Uو�L
�!Paab?א�Maa��'א�waaC)c�"�aaQא��m=�aa$�(�(�^aaQ�'א�=�aaZ�����5�aa,א�א��paa@�Oaa�TN��aa$��aa /

�+X�6�q�1,+�و�cT�N��x�Oא�����.�

  ثانيال الوجه 

) -/-/-املزعوم تأرخيه(تأسيسا علي ثبوت أن صحة تاريخ العقد حمل النزاع 

 وحيث أن الثابـت بـاألوراق أن املطعـون ..... أو أوائل .....أنه حرر أواخر 

تنفيـذا حلكـم (كان مسجون ومقيد احلريـة ) البائع املزعوم(ضده الثاني 

التوقيت األمر الذي يؤكد توافر سبب أخر يف ذلك ) صادر ضده يف جناية

 .لبطالن ذلك العقد 

 انون العقوبات علي أن  من ق٢٥فقد نصت املادة .. بداية 
 حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا اآلتية كل �

��:�Lو��$����)�א4$�l�_L�(א����ل�.�
���1�E�:ن��i�1و�L�+�UD��!Phא��.�
��v��E�:�����T���$�3א�o�]م�א�$Lد��� iא�.�
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��aaTא�=�:�aao�$Lو�+aa�$2א����aab��6+�א��aa�L��=دאq��fpaa���aa.�-�caaTNو�+aa����"א���aa$�+
������������a��8א��������א'��1.����/7ذא���TN�s+�،�"���+�א[.�א�دא=���fD�Uא[
��Lو�ذ_����������������a�$�.Tא���aא������OaP[�!aP"5א������ U=�i$��/D��(�+�$�-q�^e
�������������3N�a����+�aZ�U�_pa�3א��aم�א��KaPUن�L��a.�h.Pز���aو��Mذ��(��hPZ$

����:o�...............�
��aم�"L�+a�Pن�L�(��DaZ�N$�א�q�!aP"�5�a����q�+aذن�$a#�������� ����ز�و����    h.P�

��א'��1��א'�op=��،�وo^�א��Kאم�D$�8a$�+��� T�Nא"�a�U��a$���aم����������������.�א[
��ن�$6P!�$#�ذא���N+U������������a$�5�a,�1א��aT��+��q�+�P"م���،�وDUد�L$�אل�א[

�+U=دאq�#"�S��C�3م��+�א�����Nאج�"�+�وD/و�א�L�+����"�......�zא.�

 ملا كان ذلك 
 ����1� �!�	�-!	>���2�0�%��و���ذא��2ذא�א��ص���%������א>د���وא�(�+ق�א�
�	ق�א�����د�

�����������C���!�	��!���و?��!��(!���	�!د����−/−/−�دع�������1�#�	�ن�א��د��(ل�א��!دא�%��!מ��(!����

د�	�*���ن�א��!دא�%��!ن��!و�,�א�ط!����ن�?�!%�א��ط�!ون� !د���������������������4��C
)دو��(�מ���2+%�	�

��......�و0وא+ل�..... 	�ن�0وא=�א�<������80�%

 ويف هذه اآلونة كان املطعون ضده الثاني 

ومن ثم فـإن ..  في جناية ضدهمسجون تنفيذا لحكم صادر �

أي تصــرف يصــدر مـنـه ـفـي أمواـلـه وأمالـكـه يـكـون باطــل بطــالن 
 .مطلق ومتعلق بالنظام العام 

 وكدليل قاطع علي أن العقد حمل التداعي 

  -/-/-مل حيرر يف 

 ���yN=�a���+a1א−/−/−)����a�TPم���aa"K'א�yN=�aא����aaT��_L�(���Oaa��Daa-�=�abא=�$q�#aدא=��א�
��²א'�aTQن�&�f�aא�1�av!������א�Di$���6وع������a$L�!aP"��:hאل���������a$Lد�����..�و� aiل�א��al�#a$و

��@pא�א�L��,�N�#TQن�"�cא���א"!�$#�&.#�א?$��²א�/=�c�"�Qא��#$����א'��$��D��
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��:hא���J¢.�

  -/-/- بيعها يف وهذا جيزم بعدم
وحيـث خـالف الحكـم الطعـين مـا تقـدم .. كما يزعم المطعون ضـدهما األول والثـاني بهتانـا �

ـه المســتندات الرســمية المقدمــة مــن الطــاعنين  فإـنـه يـكـون معـيـب بالقصــور ـفـي التســبيب إلهماـل

 ومورثهم أمام محكمة الموضوع 

 أن .. فمن املستقر عليه يف قضاؤكم املوقر 
=)!!מ�?�!!%��(��!!��א��و !!وع��!!ذ��א-�0و��
!!��دא-�و��
!!#�	!!د��X!!��������2��1!!دמ�א��

&����-�א�(�מ����5א��(د,���0��2����2و�	� ���2*������!ون��2!���!ن�د�H&�5!�1!���5!ون����������������������

�6�ن�א�)و��&%�א��
	���	�6�Nل�	(وق�א�د&�ع� &��	���.�

 )١٦/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��3א'�TQن�/�+��a$�-��a+�א��aZم�$�d�a�P[�#aود/�aع����������������S���L��Plא��4
�3��ن�א4Q��fDEL�dود/�ع�و$����א�،�_D@�A.�

 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

  ثالثال الوجه 

احلكم املطعون فيه أغفل متاما أن ظروف ومالبسات واقعات التداعي وما 

اعي منذ أواخر عام ثبت من وجود منازعات قضائية فيما بني طريف التد

ال يستساغ معها عقال أن يكون فيما بني الطرفني وكالة باقية وسارية ، ..... 

وأغفل احلكم أيضا أن هذه الوكالة قد ألغيت ضمنا حبكم فسخ عقد شـراء 

املطعون ضده الثـاني لعـني التـداعي ، وهـو السـبب يف حتريـر الوكالـة 

 .وبفسخه تلغي الوكالة بالضرورة 

 ستقر عليه يف قضاء النقض أن ذلك أن امل

���3������������������JaZeא4a.���ن�/�+��pאQN��$�+U.�#�א'L�!�q�+�P"�8PQن�א[Nن�L�O�
���wa�PTوא����א?د���א�\�-�$��q�J ��وN��$�� �$�JPTA<د_���q+�،�وذ�DT�����Mאض�@�fpא?د�
�"�³��N��x�� �P"#����ود=א���?و=אق�א��"��DaZ��#a"�kو����aZوא�/�aZ$�#a"���aZد=�������������������
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��ن����pl2$@��א�a"���haZ#�א?و=אق�وLن�����Nن�Lא@��و�h/و�� U���"�� �$�J1�o�\א���א?د�
�������������ra�Cط�����aو�א��Lج�����aא���(��:a�TU�§�TN������P���N��6و$<دX���� �$�+�ZPن�$��א�����N

�3���א���L�Rن�P"�� ���-=�^.TU!���אد�א4.�]�r���N.�
 ) ق٦٥ة  لسن٤٥٧٦ الطعن رقم ٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

 كما قضي بأن 
أسباب الحكـم يجـب أن تشـتمل علـي بيـان مصـدر مـا ثبـت صـحته وتأكـد صـدقه 

ـمـن وـقـائع اـلـدعوى ، وتفصــح وبـجـالء ال غـمـوض فـيـه ـعـن األدـلـة الـتـي اعتـمـد 

عليها في القول بثبـوت أو نفـي أي مـن هـذه الوقـائع ، وعـن فحـوى تلـك األدلـة 

أن تعمـل رقابتهـا علـي سـداد ووجه الستدالل بها حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض 

الحكم ، واالستيثاق من أن األسباب التي أقام قضـاءه عليهـا جـاءت سـائغة لهـا 

 .أصل ثابت باألوراق وتتفق مع النتيجة التي أنتهي إليها 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (

 كذا قضي بأن 
ألوجــه الطـلـب ون بياـنـا واقعـيـا أن تـسـبيب الحـكـم ال يـعـدو أن يـكـقضــاء اـلـنقض المـقـرر ـفـي  

وأن ـمـا قضــت ـبـه يـسـتند إـلـي ـمـا ـلـه أصــل فيهــا وأوـجـه اـلـدفاع اـلـذي تناولـتـه المحكمــة ـفـي اـلـدعوى 

ـت مــن  ـب الحكــم حيــث الواقــع أو القــانون ، ثاـب 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 (

 ملا كان ذلك
 توثيـق مدينـة .....لسـنة ..... رقـم أن الوكالـة  – حسـبما أوردنـا سـلفا –بـداءة وكان الثابت  
لم تكن وكالة بـالمعني الـوارد .. عون ضده الثاني المحررة من مورث الطاعنين إلي المط.. نصر 

تـخـول للمطـعـون ضــده الـثـاني إـبـرام تصــرف لحـسـاب الموـكـل .. ـمـن الـقـانون المـدني  ٦٩٩بالـمـادة 

 ) .مورث الطاعنين(
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 وإمنا هي وكالة مكملة ومتممة 

�−/−/−����Tא����8א��Zد=�$#�$�=�mא��Z��c�"�Q{�א'�TQن�&��fא�1�v!�א'<=>���������� 
+�hP$א'<=>���و�−/−/−�.�.��������،��a@�+��a�4�d�/DaZUאم�D�q�(��l?1 �� �ل�אq�^�����Mوذ�

����������������f�a&ن��aTQ'א��hPaZ'��=Dae��a 1����5�a6�¥���aP��-��a��� 1L�� �/~אط��א��£���/�M�p�
�!1�vא�.�

 ومما تقدم يتضح أن هذه الوكالة 
د�א�	�*�א��ذ�و����������� !��B		ط�6!0�5و�����&!Hذא��!מ�?	ط��!0�5و�א��������..��دو��و�ودא�و�د����*�

��5=!
!د�א�	�!!*�א��!!ذ�و��$!!و�א�
!!	���..�&J���%!!2!!%�&!!و�א��!�<���	��!!���!!ذ�#��..�&�(�!!,�0ن�

	!ل�(!��-���..�א��!%��!מ��(!���N	!�אמ��)!�&�-��(
!���א��و�!ل���������������..�א��+�
%�&%�و�!ود�א�و���!��������

��א+����5ن�א��دא�%�)�א�����8(N	�אמ��)�&�-���)�(��א�و��ل���	
	.�

   الوكالة هو وجود عقد البيعوحيث أن سبب وجود.. هذا 

  فإنه بانتفاء البيع ينتفي سبب الوكالة وتصبح والعدم سواء

  من التقنني املدني علي أن ١٣٦حيث نصت املادة 
إذا لم يكن لاللتزام سبب ، أو كان سبب مخالفا للنظام العام أو اآلداب ، كان 

 .العقد باطال 
د�א�	�*�א�ذ���8د����..�ذ�#��������ن�����د�א�و����������و��ن��
	��و�ود���..����B�! �د��!מ�א�

��5=
د�א�و���������91ن�&و��&
�Cא�	�*�و�!�<���	��!��������������&2و�א>�����..�	��א�ذ����8	�����5

د�א�و����������������و���1..����5��B�J�?ن����(�,�����5�0!وع����..�وز�א��ذ�ع�	�����5ن���%��و�,�א�ط�

��	!!�����%�א�!!��و�%�وذ�!!#���و�2!!���!!מ���!!ن�و���!!��..����و�!!���!!ن�ذ�!!#�و	!!�ص�א�و���!!����


=�5و?	ط���5و?��5+�2א���2وמ�،�و?����$%�و��	�%J���*�	���5و�������������.�

 كما أنه من غري املستساغ عقال 

��א[��$��/�.Da[�ca���a)�א���aא"!�Lن�����������X�,א���d�"وא'��ز�d�/�1L+�)�¨^�א�
�������m=�$�²~N)���Ja1�o��aא��c�"�Qو�b�+��oد=��$�+���aTQ.Pن�&�f�aא?ول������������aNد�"��a��oو��(���a$L

��������_paא��Da$?�8אaא�����a�"��a@د@��و�Aو�O1 ��=���� ��و�����=� �N��@DELو�M�po�#�U�s�� 1Lو
�����������a �P"�OaU~$��DaZU�_Lن��a�Nو�!aTA=�DE2a����a6P$����oא���MPU2ن����o>N�..���^a[����DaZU
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��O�T$و)�����a�Tא���a@و−/−/−�(���������!aP"�c��aא���aA=���^aZU�\aא��d� �aiא��dد�aTUذא�q��.�a��
bو´��:�+��"�م��+�hP�°$ز��D¨�(�=DC�+1Lو�����h+�P"א'�ون��yN=��Pم���¦�DN�6$.�

 وحيث كان ما تقدم
 قضـائها وهـو األمـر الـذي يعيـب.. وكانت محكمة الحكم الطعين لم تفطن لجملـة مـا تقـدم 

 ٕبما يستوجب نقضه والغائه .. بالقصور المبطل في التسبيب وعدم اإللمام بصحيح واقعات النزاع 

  رابعال لسببا

احلكم املطعون فيه معيب بالفساد يف االستدالل حيث أنه قام علـي أدلـة غـري  

صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها ، كما شابه عدم اللـزوم املنطقـي بـني 

 تلك األدلة الواهية وبني النتيجة التي خلص إليها احلكم ، مبا جيعله جديرا بالنقض 

 اء النقض أن ذلك أن املقرر يف قض
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 

الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـوع تنـاقض 

ن هذه العناصر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء بي

 .علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
تمل علي بيان مصدر مـا ثبتـت صـحته وتأكـد صـدقه مـن وقـائع شأسباب الحكم يجب أن ت 

فصح وبجالء ال غموض فيه عن األدلة التي اعتمد عليها في القول بثبـوت أو نفـي الدعوى ، وت

أي من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك األدلة ووجه االسـتدالل بهـا حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض 

أن تعمل رقابتها علـي سـداد الحكـم واالسـتيثاق مـن أن األسـباب التـي أقـام قضـاءه عليهـا جـاءت 

 .باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي إليه سائغة لها اصل ثابت 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

 ��������caTQ�3א����א�P"�Dop!�$�و�d�1א4:1L����א?�bل�وא':�@��3א����1�1P¡�w��Qو��
�������������������aد�)�א���a�:�����a��T$�5�aA�+a1L�5�aو���a,�N�،��a���1�#a$�+a��q�! �1و$��א�،�+����Lل�و�

��א������ط����$���و$���U�a ��و$��a£��������������������..�و"�م��aT-א�P��3a /م��a"�#a"�³a��N��a��!aP"�Mوذ�
��������Lد_��q!�"�م�א��Uق�א?د���א��a"�\aل�"��a �Pא4�CD[�..������������3a+�/� ��$#�$����א�dوLد�

������������������aC�!a�q�+��=�h�N����!P"א�����ل��(�fد��/��o>N����،�� ��q�! �1א�\�א���8$א�����
��Cن�،�و�Qل��������א�����aد�)�א���a�:א�א�p@�=�b�dد�TU����..�����+C�a,N7���Dai�1�_paא��Da$?א

�!PN��.�/���Z:U:�

�د�א�(�מ�א�ط��ن�&%�א
�د�5�1(�,�=����)!(�:�א�<�	!-��!ن�א!>و�אق���������&:�و��5א��
�د�א>ول����

	!!�ن�$!!ذא��&!!%�א1د�!!���B،���و<�!!ق��د��!!���)!!����.....��
!!���.....و)!!���א��و��!!ل���!!מ���

 د�4א�<��%�	H	�אמ�א��)�&�-��(
���א��و�ل�،���!���;�!د���א��و��ل��=ول����ط�ون��

�5 �.�(����א�(�מ���<�	-��
��د���	�����د������5

 فقد قضت حمكمة النقض بأن  .. بداية 
بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ، وـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األـخـذ ـبـه ، .. اـسـتقالل محكـمـة الموضــوع  

 فإذا بأن من الحكم أن المحكمة لمن تطلـع يرها ،محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقد

  .علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

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

 وقضي كذلك بأن 
أن مخالفـة الثابـت بـاألوراق التـي تبطـل الحكـم ، .. فـي قضـاء محكمـة الـنقض .. المقرر  

 الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتنـاء الحكـم علـي فهـم حصـلته هي تحريف محكمة

 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

������������a����a�����aT-وא�!aP"�°a���a-�3a���q�+1Lذא��aoن�א4.�א'��fp@�5�,-�(�=Dא[
��)�Lو=אق�א��"�L�kو��"�^�h��$و�L����R-��$�#��$�����A�$�=�Z$�!�q�fد�و�
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����ن���]N�+17/�+�$��T-א��א�MPUص���.א���
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ن الوكالـة الصـادرة حينمـا أورد بـأخـالف الثابـت مـن األوراق وكان الثابت أن الحكم الطعين  

إبرام تصـرفات لحسـاب الموكـل  تخول األخير ..الطاعنين لصالح المطعون ضده الثاني من مورث 

.. التــي أفرغهــا الحكــم الطعــين نفســه حـيـث أن الثاـبـت مــن مــدونات الوكاـلـة ) .. مــورث الطــاعنين(
مــن إطــار وهــو مــا يخرجهــا .. أنـهـا تخــول المطـعـون ضــده الـثـاني ـبـإبرام تصــرفات لحســاب نفســه 

أن صـحة وصـفها بأنهـا بمثابـة ويؤكد ..  من القانون المدني ٦٩٩الوارد في المادة وصف الوكالة 

ـع  ـد بـي ـة أو ورقــة عـق مــن شــأنها  -/-/- وملحقــه المــؤرخ -/-/-لعقــد البيــع المــؤرخ متممــة ومكمـل

 .وليس لحساب الموكل .. تسهيل وتيسير نقل الملكية لحساب الوكيل 

  والوكالة بهذا الوصف
د�א�	�!*�א��!ذ�و����..��دو��و�ودא�و�د����*�
	��و�ود$������� �&!Hذא��!מ�?��J+!0�5و����..�و$و�


=0�5)	(-�א�و�����	�6
	��	�����د��א��	��$����ن��מ���ن�و����1!��<�!��0<!���	!�<���������������������&

�%���.�

 هذا وحيث أن عقد البيع قد مت فسخه 

 لعدم وفاء املطعون ضده بكامل الثمن 

�������o>N�_pא��D$?�������������3/ ��אa�C�=و�aZ����.a&���6P$�§�TU�\א�����oو����א���O���=�� 1א
����Dop�01א�L�y�:م��������..�א��a�U��$��P¡�cTQ�3א����א4.�e�J:��l���Cא�وp@�..���Ja�E��a$و

�����3-=����oو=אق�و"���א��?���.....������.....������+Uذא�DZ1���N�$�w�E�U��..���������aل���a-�!a�q�J �1وא
���L���aو��a��_�ab?و=אق�����������a��+��..���Uن�L�#a$��������������!1�1�a-�^a."אم�Da�q�^a�o�P����a�U��a��oא���MaP

T���x^�א4��3א��S��4�..���������������}�ab��a����a��!aP"�3X�a-�caTQא'�o^�،�و@��$���������+���������
�+,�1�OA���N��x�+P.4.�

�
�
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�د�א�(�מ�א�ط��ن�&!%�א
!�د�5�1א�!ذ�8ط!��aא��د�!د��!ن�א����)!��وא>د�!��������������������:�א�و��5א�<��%���&

��وא����א��دא�%������א����و ������5دون�	(,�0و�&(ص�0و�������و$و��!��0د����8..��א
��	�ط��(

�دמ��زوמ���ط%�&��!��	!�ن�א�����!��א��!%�א��2!%�?��2!��و	!�ن���!#�א����)!������������������������%�?

�א��%�<	�-�������د��8(����א��و وع�

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 

������aaj�Oaa�"�!aaP"�d�aaQ1ذא�אqل����aaد�)�א���aa�:�������aai$�§aa�TU�3aa��S��aa�Lא4
��א�$�������aא���#a"�0i�Nط�و��������������������a:���'و���Lل����a�3)�א���Paא���waQ�'א�#a"א��D

��������������}�b����^د���#$�� �ZPא�����T-وא�!P"�� .�C�Jذא���q�Mذ��w�h�Nو�+Qو&�א��+��b?
�����kد>aN���+a1?���"�a&�'א���Cو�$#�א���L�،�+1�Q������א����1�1�Cل��+���א�#$�5א���������

�+�$�+�ZPא�����$�!�q.�
 )١٨/١/٢٠١٦ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٨٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الفســاد ـفـي االســتدالل يتحـقـق ـفـي أســباب الحـكـم إذا انطــوت عـلـي عـيـب يمــس 

ٕسالمة االستنباط واذا استندت المحكمة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة أو 
إـلـي ـعـدم فـهـم العناصــر الواقعـيـة أو دـفـوع تناقضــت ـبـين ـهـذه العناصــر كـمـا ـفـي 

لة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك حا

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والـتـي جزـمـت بـعـدم الـتـي طرحــت عـلـي عداـلـة محكمــة الموضــوع ، ـمـن أـهـم العناصــر وـكـان  

عقد مصطنع بالتواطؤ فيما بـين المطعـون أنه في الحقيقـة و -/-/-صحة العقد المعطي له تاريخ 

ومنعـه بشـتى ) المالك األصلي لعين التداعي(لإلضرار بمورث الطاعنين .. ضدهما األول والثاني 

المحــرر للمطعــون الســبل ـمـن اســتالم ـهـذه الـعـين بـعـد القضــاء نهائـيـا لصــالحه بفســخ عـقـد البـيـع 
ولعـل مـن أهـم ..  بتسليم عين النزاع لمـورث الطـاعنين ٕوالزام األخير -/-/-ضده الثاني والمـؤرخ 

 :هذه العناصر 
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���$و�?!0�1(!د�א���!�ل�א�!ذ����������8)�א�����8(�0ن�א��ط�ون� د�4א>ول������−�١

����ون��د�8א��ط�ون� د�4א�<��%�&�!ن��0!ن��!�5	!��<�ن�א��!دون�������������

�!.؟)و�د�����4ون�و=�
��+��5������0)�	��ض�)(�5(	���د�

�و�ز�!!وמ�&�!!!0�5ن��−/−/−��!!ذ�����!!����!!ون�א��!!د��(!!!������−�٢


دد�����!ل�א�!<�ن�،�و�!*�ذ�!#����������)�א�����8(א��ط�ون� د�4א>ول�����

�!�מ���������������X!�)6מ��!
�80 .....��1وמ�	�
�6מ�א���ن�0و�א��ط��	!��	�1


�وא-�����.�؟؟	�د�

���!!����!!ون�א�	!!�+*�ذ��!!��5�!!Jو��������!!#�א>)!!�%���!!�ن����−�٣

�%��� !!%�		!!��%�א�!!<�ن�،�و�!!*�ذ�!!#��)��!!و�,�א�ط!!����ن(א��!!دא


!دאد����!ل�א�!<�ن��!دא�	���!س�א��!د�������������א������8א��ز�وמ���	�..


�وא-�؟�����!.<מ���1وמ�	�
�6מ�א>�ض���د��

�������ون�א��ط�ون� د�4א�<!��%�	!�ع��!�ن�א��!دא�%���!ذ����������−٤

و�*�ذ�!#�(���!���!�מ�)!دو���!�א������������..�����ط�ون� د�4א>ول�����−/−/−

��5!!�6�0�%!!����!!د��.��!!ن�?دא���א��
!!���9!!��א���!!�وع�	!!���(�@�

��2����.א>�ض��(ل�א��دא�%��1زא�-� �ن��5�6�0א��%��מ�א��(�@�

���!!�ذא��!!מ��@2!!��$!!ذא�א��!!د�א��)!!ط�*�?!!�1	�!!د�)!!دو��(�!!מ�����−٥

!!د�א�	�!!*�א�)!!�د���!!ن��!!و�,�א�ط!!����ن�?�!!%����������C!!
�	�%+�!!2�

�.א��ط�ون� د�4א�<��%�

  البيان أنفة العناصر مجلة لعل 
 كما تؤكد عدم صحة هذا التاريخ -/-/-أريخه في تؤكد يقينا بعدم صحة العقد المزعوم ت 

، فضــال عــن تــوافر التواطــؤ الواضــح فيمــا بــين المطعــون ضــدهما األول والثــاني نحــو اإلضــرار 

 ) .المالك األصلي لعين التداعي(بمورث الطاعنين 

 ورغم ذلك مجيعه 

 ���������������������a�Tא�א�pa@��haZ��^aو��د�����a���a��+@�:a��=D����cTQ�3א��U2N�..����ax���ao>N!�א4
������dא���aa�'����aa���vא��Dab��Tא��MaaPU�ca���aa.�/�!aaT-و�وאL�!a�Q�$زم��aaU�_Lد��aAم�و�aa"��a���N

�cTQ�3א����א4.�e�+��q�J �1א��$�c���.�/א'�&�ع�،�و��.�eم��$L����Dא�..�א�p@و�
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����O�TN�Mא4�����3:��د�א'�Q^�)�א�����ل���..�+X�6�q�1,+�و�OA���N��x.�

 ، ني فيه عابه اإلخالل اجلسيم حبقـوق دفـاع الطـاعنحلكم املطعون ا: السبب اخلامس 

 ، فضال عن أنـه أمسـك بـال نيوذلك لعدم إيراده أو رده علي أوجه دفاع الطاعن

سند من الواقع والقانون عن االستجابة إيل العديد من املطالب اجلوهرية التي 

 .لرأي يف الدعوى متسك بها الطاعن التي كان من شأن حتقيقها أن يتغري وجه ا

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن
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
 .ن جزاء إغفالها أو القصور فيها به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي ورتبت البطال

 كما قضي بأن 

$��o�rن�א4��3א'�TQن�/�+�-��-,!�"P!�א��Q"#�دون�א���=���q!�د/�"a+�وא�Daد���� 
�������������a��T$ن��a�N�3a�"1L�8$�+�P+�د/�ع�a���6�aN��a-�_D@�A+�وaA+�א�LDa_�)�א�7a/�k�"�aن�א4

�+,�1�OA���N����=�Z����.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 ي كذلك بأن وقض
وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجـه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة  

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 

األمر الـذي يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي .. صها يمح

 .تطبيق القانون 

 )١٤/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���������Dopaא�����م�وא':�@�����3:C?ل�وא�b?א��P¡�w��Qو���..�������a��.�e�� �a�=L�\aوא�
����PTא�א�د"����5..�א�p@و=אق�L�!P"�����cTQ�3א��L��,�Nن�@pא�א��,���-�5���a+�����..��و$�و�d�1א4

�ل����aaaق�د/�aaع���aalא��c�"�aaaQא��..���=�aaa��"���3 �aaa$�_�aa�'�8א/�aaaאد�א�DaaaNq�#aa"�+aaa��:��
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��aaE�vא��d�/����aa3(א��aa �C�(ن��aaTQ'א�)�א�aa1��N�s2ن�aao�..ل��aal��aa1�1�-�3aa 1�"qم��aaT�
��א�\�L�!P"���Uن�..Dא/��d�T$#�-��1ن�א'٧٠$��Tد�א����N�cTم�א'�D=�)�א'�د��

يجوز بناء علي طلب المدعي عليـه ، اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يـتم 

تكلـيــف الـمــدعي علـيــه بالحضـــور ـفــي خـــالل ثالـثــة أشـــهر ـمــن ـتــاريخ تـقــديم 

 .الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي 

 النقض علي أن ويف هذا املقام تواترت أحكام 
 ـمـن ـقـانون المرافـعـات أن المشــرع اشــترط لتوقـيـع الجــزاء المـقـرر ٧٠ـمـؤدي ـنـص الـمـادة �

بـهـذه الـمـادة أن يـكـون ـعـدم مراـعـاة الميـعـاد راجـعـا إـلـي فـعـل الـمـدعي ، وأال يوـقـع الـجـزاء إال بـنـاء 

 .علي طلب المدعي عليه 

 )٨/٦/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٧٣٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

"a�"�JhaZ/L��a$�!aP+�א'�1�a-�#a$�−����������Dopaن�א'Dא/�aN�d�aTل����������٧٠$:�د���1א'�د������
����C�,Nא�������Rא�����.�e�5�,-�+��_DA��$ص�������–و�aZ�'א�5אKaא���=�aQא��Da�1�+a1L�!aP"�

��"P!�א��"��fp@�(�+�P"�������a �/��ax�kא'�د��'���P"�OU~N+�$#�زوאل�¡��8א¶�����������U~'א�=�E
��������#aa$אل��aC?א�RaT��(�Maذ��!aaP"�OaU~N��a-��a$و�� �:�habو����L�،�+aa��!"�a'א�waCط���a�

���������������������8a/=��a��4א�fpa@�(�!"�a'א�_�a���a/�،دم��a������+����oא���$�+�P"�!"�'ل�א�.�א��
د"�aN��a��+a����aN�A�k<د_��a@q�!a�qא=�$aTA�M�pa��،�+�hPaZ^�א'Daiع��8a�-�Uא�Kaא��������������������������5
�ن�)�א'��aaTد�،�وLن����aa"م�א��aa¦q�(�!"�aa'א��aaZ�U�Jaa�vNن�L�،�#ND$2aa���aa[��$�=�opaa'א

��$�U������������#aאزن�א�aN�"D����!aو�L��a. NL�=�a�Uא�5وKa�8א�a�-�U�(�c/DaQא���hPaZ$�ca���a.�]
�Dl?א.�

 )٢٨/٥/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٣٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �����������aa.�eم��aa$L�c�"�aaQא��#aa$��aa$��'ع�א�/�aaא���Dopaa$ل��aal�#aa$�Jaa��vن�א��aaoو
������caTQ�3א������..�א��������$�Z=��א4a�P�−/−/−)������ab��a �$�wa/D'א������a.�]�+a A�$��=�

���̂ E�'א�#TQא��w/=�R2ن�����������)�..�א���a��#a$ن��ao�_D@�aA�8/�a��c�"�aQع�א��a/د�JP 1 ��א��L
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��������k�"א���(�_LDא��+A��6و�Nن�L�+���¢�..م�������a-=L��aE�vא��d�/����aو@��"�م�-��ل�א��.....�،�
.....�،�.....���aa���.....א�����aa1��N�s2ن�aao�3@=�aa��"وא��aa ��������aaق�א���..�qم��aaT��Maaن�وذ��aa"

�ل�א����aaN�cTaaم�א'��aa'����=Daaد��������aal��aaE�vא��d�/����aaא���fpaa@�0haab�1ن��٧٠�aa-�#aa$�
�d�T/אD'א.�

 ورغم جوهرية هذا الدفع .. هذا 
إال أن محكمة الحكم الطعين لـم تـورده تمامـا فـي مـدونات حكمهـا ولـم تـرد عليـه بمـا يفيـد �

 وهو األمر الذي .. هذا اإلطراح به واطراحها له عن بصر وبصيرة وألسباب سائغة تبرر أحاطتها 

 يعيب الحكم بال شك باإلخالل بحق الدفاع وذلك علي نحو يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 أما عن الطلب العاجل

 بوقف تنفيذ احلكم الطعني
 وتنـال هي أسباب جديـة أن أسباب الطعن المسطرة بهذه الصحيفة فإنه لمن الواضح الجلي 

وهـو مـا ..  حـال نظـر موضـوع هـذا الطعـن مما يجعلـه مرجحـا نقضـهعـين بال جدال من الحكم الط

 .يتحقق معه ركن الجدية 

 هذا
 يحقـق أضـرار ماديـة ومعنويـة جسـيمة ين علي الطاعنوحيث أن تنفيذ الحكم المطعون فيه 

األمــر الــذي يحقــق الــركن الثــاني الموجــب .. مــن المســتحيل تــداركها حــال الفصــل فــي الموضــوع 

 .ذ وهو ركن االستعجال إليقاف التنفي

 وباجتماع هذين الركنني.. هذا 

�"�aaQP��waan�+aa17/c��–�M�paaoل��aa4وא�–��paa�:�U�0aa-���^aaA�"��aa��!aaP"��aa���Q'א�
�+"�&�$�(�^Z:א��c4�+�/ن��TQ'�3א��.א4

�!PN���$�#TQא�א�p ��d��/D'א:�
حيح مـن القـائم علـي سـند صـ(ة رسمية موجهه إلي محكمة النقض من حكـم أول درجـة صور -١

 .والذي كان جديرا بالتأييد محموال علي أسبابه ) الواقع والقانون
) المطعـون فيـه حاليـا(ورة رسمية موجهه إلي محكمة النقض من حكم محكمة االسـتئناف ص −٢

 .والمعيب بالعيوب المسطرة بصحيفة الطعن الماثل 
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رث ورة رســــمية موجهــــه إـلـــي محكمــــة اـلـــنقض مــــن حافظــــة المســــتندات المقدمــــة مــــن مــــوصــــ -٣
 والتي طويت علي الطاعنين 

 . مدني كلي شمال القاهرة ..... لسنة .....رسمية من الحكم رقم ضوئية من صورة  -
 -/-/-صــورة مــن شــهادة صــادرة مــن إدارة الكســب غـيـر المشــروع تفـيـد صــدور ـقـرار بـتـاريخ  -

ورغـم زعمـه المكـذوب بأنـه بـاع عـين التـداعي .. بالتحفظ علي أمالك المطعون ضده الثـاني 
الزاـلـــت عــــين الـتـــداعي ـفـــي ملكــــه اـلـــذي ـتـــم )-/-/-(إال أـنـــه بـتـــاريخ الـقـــرار  .. -/-/-مـنـــذ 

 .مما يؤكد عدم صحة واقعة البيع .. التحفظ عليه 

�.....صورة من إعالنات في جريدة  -     
صـــورة رســـمية موجهـــه إـلــي محكمـــة اـلــنقض مـــن حافظـــة مســـتندات ـقــدمت مـــن المطعـــون ضـــده  -٤

 طويت علي األول 

 .وئية من قرار تخصيص صورة ض -
 .صورة رسمية من توكيل من األخير لصالح مورث الطاعنين  -

والثابـت أنـه لـيس (صورة رسمية من التوكيل الصادر من األخير إلـي المطعـون ضـده الثـاني  -
ٕوانما هو في صحيح وصفه عقد بيـع أو ورقـة مكملـة لعقـد )  مدني٦٩٩توكيل بمفهوم المادة 

 .البيع 

والمحـرر فيمـا بـين المطعـون ضـدهما األول ) -/-/-المـؤرخ ( التـداعي صورة من العقـد سـند -
 .والثاني 

 لســنة  مــدني جزئــي مدينــة .....الصــادر فــي الــدعوى رقــم ) المخــالف للحقيقــة(حكــم التســليم  -    
�نصر

والتـي تحـوي صورة رسمية موجهه لمحكمـة الـنقض مـن الحافظـة المقدمـة مـن مـورث الطـاعنين  -٥

 علي 

 . مدني كلي الخانكة ..... لسنة .....كم رقم صورة من الح -
  مدني مستأنف الجيزة..... لسنة .....صورة ضوئية من الحكم رقم  -    

 والتي تحوى علي صورة رسمية من وجه الحافظة المقدمة من مورث الطاعنين �−�٦

 . ق التماس إعادة نظر في حكم الفسخ..... لسنة .....صورة من الحكم رقم  -
 . مدني مستأنف الخانكة ..... لسنة .....الحكم رقم صورة من  -
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 صــورة رســمية موجهــه إـلـي محكمــة اـلـنقض مــن حافظــة المســتندات المقدمــة مــن المطعــون ضــده -٧
� ق..... لسنة .....الثاني والتي طويت علي صورة من حكم النقض في الطعن رقم 

مقدمــة مــن المطعــون ضــده صــورة رســمية موجهــه إـلـي محكمــة اـلـنقض مــن حافظــة المســتندات ال -٨
 الثاني والتي طويت علي 

 الصـــادر مـــن مـــورث الطـــاعنين إـلــي المطعـــون ضـــده -/-/-صـــورة مـــن عـقــد البـيــع المـــؤرخ  -
 ) .والذي قضي بفسخه(الثاني 

 ) والذي تم فسخه أيضا (-/-/-صورة من ملحق العقد المؤرخ  -

�.لمطعون ضده األول  الصادر من مورث الطاعنين ل-/-/- صورة من عقد الوكالة المؤرخ -
�.صورة رسمية موجهه إلي محكمة النقض من محاضر جلسات المرحلة االستئنافية   -٩

صــورة رســمية موجهــه إلــي محكمــة الــنقض مــن المــذكرة المقدمــة مــن الطــاعنين أمــام محكمــة  - ١٠
� .-/-/-االستئناف بجلسة 

 األول ضـد المطـعـون صـورة مـن محاضـر جلسـات دعـوى التسـليم المقامـة مـن المطعـون ضـده -١١
 ضده الثاني والثابت منها حضور ممثل عن األخير واإلقرار بالطلبات 

 بناء عليه

  من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم ننييلتمس الطاع

��:Lو�����#TQل�א������.�
����1�E:א����������������������pa@ع��a&�$�(�^aZ:א��ca4�+a�/ن��aTQ'�3אa�����-�pa�:�U�0aא4P�T��$��:Zو��

�.TQ#�א�
��v��E�:�

  أصليا

���������aدא���aG�5�a,ن�/�+�وא���TQ'�3א����a-=Lم�����������Rא4aE�vא��d�/����aא���R/D.....�،�.....�،�
.....������.....����S�aTULو�d�/وDaZ'���!1�vن�&�@.��א?ول�وא��TQ'אم�אK�qق�א��������� ��و�

�.א[�$���"#�¡��8د=�d�Aא����&!�
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 واحتياطيا 

��א��R����������������aא4��3א'�TQن����a.�e�!a�qد��א?و=אق��"qو�+�/���aQ�[�–���aN=�$2$�
��$#�:Z^�)�$�&�ع�� ���Pא�������E�vא��d�/א���������DN�6$���.��N�Aو� ��

 كيل الطاعنينو 
 

 المحامي بالنقض  
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 احلكم الصادر وذلك طعنا علي 

 ���D@�aaא��������aaא���aa.�e�#aa$–���Kaaא��������aaא���aaN=�$2$�–��DXא�aaא��.....�_=�aa«�
��.....�،�.....�،�.....�،.....�وذ��Maa)�א���aa-=L�d�/����aaم����aa���.....����aa�P��=د�aaZوא����X�aa,-��������

−/−/−�+-�Q�$�!&وא����.�

 حكمت احملكمة 
 .بقبول االستئنافات شكال : أوال 

 .... أرقـام فـي الـدعاوى األصـلية فيما قضـي بـه بتعديل الحكم المستأنف.. وفي الموضوع  : ثانيا
تجــــــاري كلــــــي الجيــــــزة والــــــدعاوى الفرعيــــــة .....  لســــــنة ..... ، .... ، ..... لســــــنة .....، 

 :بها لتكون علي الوجه األتي المرتبطة 

 "�����<=>a'�8אaא�����a�"�ya�:�−/−/−���=>a'א��aא'��و���a�"�5�aa,�1وא�،��dאpaa��<
��oDaa�אم�Kaa�qو�،�yN=�aaد_�ل.....א��>aaU2ن�aa�.....��..ن��aa:�Lو�caaN�$��T�aa��YaaP�$

��������8a-א�����X�:وא��� ��Aو���ن�����و���1X�.T�=L٥و�٪����yN=�aU�#a$��N��a�−/−/−
�������3a-=�!a�Dא��^a�oن�א����Qא���אد�א���م�،�و��r�Cو....����aج����.....��wa�E�U�

��.....=-�3aaא���DaaNK،�و"�aaم��aa:1ذ�א���aa�o^�א�aa�D!�א��aaTم��aaج����.....�waa�E�U�
���−/−/−א���DNKو"���א����8א'<=>�����oD��wC�(��.....�k�"و"�م�-��ل�د�،

������������������a T/D���DaNKع�א�Da/�wa�Eوא����_=�a�Tא��D aiא��Oa��$�DN�'���������RN�Tא��
����������kو�"�aא���a �P"�JP.�a�א�d��P[�#$�Mא�ذ��"��$�R/=و�،�+:b�_ذ����!P"

���^aao�Daa��l�Jaa$K�Lو�،�Dopaaא���:��aa����#aa"�0N=�aaZ'א�#aa$�Oaa���'���k�aa"د
�"�.א��=�c�Aو$��S�TUL�^���$�+��A�+Xא[�$���

��و��ن�א�(�מ�א1	�دא+%�א�	�طل��د�
	ق�و)د���ن..�$ذא�

 ..... ، ..... فـي الـدعاوى أرقـام – الـدائرة الثانيـة تجـاري –من محكمة الجيـزة االبتدائيـة  

ـي .....لســنة  ـزة  ..... لســنة .....، ..... تجــاري كـل ـي الجـي ـك بجلســة .. تجــاري كـل  -/-/-وذـل

 وكان قد قضي في منطوقه 

 حكمت احملكمة يف مادة جتارية 

��$#�:�Lو��oل��lدq�OPא[�$��ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟�(.....�،�...../�����ل�].�(!�
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��aa�1�E�:��+�:aaZ��+aa�P"�!"�aa'א�#aa$�_�aa�'א�!aa"D:�5א��aa"ل�א�د�aa���)א?ول��f�aa&ن��aaTQ'א
����C�(3-=�k�"א���(�.....������.....��Kא���!Po�_=�«��..����.�

�����v��E�:��#$א'��א�������.....)�א�a.-=�cN�"�a!���)�א���a���C�#"�Q(����ل�א��d��PQא',�/�a���
.....�،�.....������.....������Kא���!Po�.�

��T�3:�=א�-=�k�"ع�א���&�$�(.....������.....��Kא���!Po�_=�«�:�
 والمحرر بـين المطعـون ضـده األول بصـفته وبـين -/-/-ؤرخ  بفسخ عقد البيع الم-١

 .الطاعن بنفسه وبصفته 

 والمحــرر ـبـين المطـعـون ضــده األول بصــفته -/-/- بفســخ عـقـد المقاوـلـة الـمـؤرخ -٢

 .والطاعن بصفته 

بــأن يؤديــا ) الطــاعن حاليــا( بــإلزام المــدعي عليهمــا األول بنفســه والثــاني بصــفته -٣

مبلــغ قــدرة ثالثــة مليــون ومــائتين أربـعــة ) األولالمطعــون ضــده (للمــدعي بصــفته 

قيـمـة المـسـتحق ـلـه بصــفته بـعـد .. وعشـرون ألـفـا وـسـتمائة وثـمـاني وثـمـانون جنيهـا 

 .إجراء المقاصة القضائية حسبما جاء باألسباب 

والصـادر مـن ..  توثيـق الجزيـرة ..... لسـنة ..... بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقـم -٤

ته للطـــاعن بنفســـه ، وألزمـــت األخيـــر بنفســـه بصـــفته المطعـــون ضـــده األول بصـــف

بالمصــروفات القضــائية عـمـا قضــت ـبـه المحكـمـة ـبـالبنود األربـعـة أنـفـة البـيـان ومبـلـغ 

 .خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

��aa�$�l�:��+�:aaZא?ول���f�aa&ن��aaTQ'א�#aa$א���aa�'א��aa&=�Tא��d�aa�PQع�א��aa&�$�()��oDaa�
.....�(�3-=�k�"א���(.....������.....��Kא���!Po�_=�«�:�

ـق الجزيــرة ، والصــادر مــن ..... لســنة .....بإلغــاء التوكيــل الرســمي العــام رقــم  - أ  توثـي

 .الطاعن حاليا للخصمين المدخلين 

الموقــع مــن الطــاعن حاليــا بصــفته وكــيال عــن  -/-/-بــبطالن عقــد البيــع المــؤرخ  -  ب

 توثـيـق ..... لســنة .....رـقـم الشــركة المدعـيـة فرعـيـا بموجــب التوكـيـل الرســمي الـعـام 

الجزـيـرة ، وـبـبطالن جمـيـع التصــرفات الصــادرة بموـجـب التوكـيـل أـنـف البـيـان ، وألزـمـت 

المــدعي عليــه األول فرعيــا بنفســه بالمصــروفات القضــائية عمــا قضــت بــه المحكمــة 

 .بالبندين أنفي البيان ، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
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 فرعيـا –..... فـرع .....  عليهما األول والسـادس بصـفته مـدير مكتـب  بإلزام المدعي-ج

ـا  ـأن ـيـؤدوا متضــامنين للمــدعي بصــفته فرعـي ) .....شــركة (والخصــمين والمــدخلين ـب

مبلــغ وقــدره مــائتي ألــف جنيــه تعويضــا عــن األضــرار التــي أصــابتها حســبما جــاء 

ــغ خمســـة وســـبعين جنيهـــا مق ــزمتهم بالمصـــروفات ومبـل ــل أتعـــاب باألســـباب ، وأـل اـب

 .المحاماة 

و)�$�&�ع�א��OPQא��T=ض�א'��_�$a#�א��3aZא'l�a^�א?ول��������������������3a-=�k�"�a:���د����
.....��������.....����������������Dopa�0א���a��^l�a'�3אaZא��Ja$K�Lو�،�+,/D���Kא���!Po�_=�«�

��و���S�TUL�^���$�� ��A�cTא[�$����W�YP�$و�+�P[�d�/وDZ$.�
���T��a��:�3aa-=�k�"�aaع�א��aa&�$�(و.....���aa���.....��OaaPQع�א��aa&�$و��Kaaא���!aaPo�_=�a«�

�:�א',���/� ��
 . -/-/- بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة -١

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

 .المحاماة 

����$�E�:������!a.-=�cN�"و)�$�&�ع�א��.....���،�.....����a����.....���������d�a�PQوא���Kaא���!aPo�_=�a«�
�����aal?א�k�"�aaא��(��/�aa,'א�..����d�/وDaaZ'���3 �aa/�!"�aa'א�Jaa$K�L�3،�و aa,/D�

�.و$���^��S�TULא[�$���

  وجتدر اإلشارة.. هذا 
?�%�0ن�$ذא�א�(�מ����0א�ذ���)�د��&%��دد��0	*�د��و.�0)!����� !��-��!د��د�!�و.��������������������

�������%�،�و	!�ن���)�א�ط!��ن�(���!����(��!ن���
!�5و	)!����������5.....&�������	�د���&����	�ن�ط�&%�א��دא

�������%�א��(و�א����%�)��א��ط�ون� د$��0و1−.....��-B���.و���:و$ذ�4א�د

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

 ) الطاعن حاليا (.....عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة  ..... / السيد  : ������ن
� !!د�

��oD�................)!ن�&�@��א?و��TQ'א(�
�
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��2��:�و�و و

إـلــزام بتـقــديم مســـتند تـحــت ـيــده ، وـنــدب خبـيــر الحتســـاب حـقــوق الـطــاعن ـلــدي الشـــركة 

بتوقيـع الحراسـة علـي .. ثـم أضـيف طلـب .. ٕالمطعون ضـدها ، والزامهـا بتسـليم موقـع المشـروع 

 .المشروع محل النزاع 
�������.....و���0-�&���2د�و.�&�����5ن�

 .بتقديم مستند تحت يده ) الطاعن حاليا(بطلب إلزام المدعي األصلي 

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

�����ن�� :��oD��.....)����C�!ن�&�@��א?و��TQ'א(� 

� !!د�

 .و�NDl#) الطاعن حاليا(..... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة ..... / السيد 

2��:���و�و و

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

 .بعد إجراء المقاصة ) اثنين وخمسون جنيها
���...../�و���0-�&���2د�و.�&�����5ن�א�
�د�

بأداء مبلغ عشرة مليون جنيـه كتعـويض مـادي ) المدعي األصلي (..... شركة بطلب إلزام

 .ومعنوي عما أصابه من أضرار 

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

 ).الطاعن حاليا (.....عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة .. ...../ السيد  : ������ن

� !!د�

��oD�..............)�'א����C�!ن�&�@��א?و��TQ�..#NDlو��(�
��2��:�و�و و

 .ندب خبير حسابي تكون مهمته تصفية الحسابات فيما بين طرفي التداعي 
�������.....و���0-�&���2د�و.�&�����5ن�

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

 . -/-/- عن المتفق عليه في العقد المؤرخ لمباني الزائدةاقيمة باقي ثمن .. وعشرة ألف 
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  جتاري كلي اجليزة..... لسنة .....وأخريا الدعوى رقم 

 ق اقتصـادية القـاهرة ..... لسـنة .....التي أقيمت ابتداءا أمام المحكمة االقتصادية بـرقم  

 ) .  الطاعن حاليا (.....عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة .. ...../ من السيد .. 
� !!د�

��oD��.....)����C�!ن�&�@��א?و��TQ'א.(�
�2��و�و و

 ، -/-/-ندب خبير لتحديد قيمة فروق األسعار فيما بين ما هو ثابت بعقد البيع المؤرخ  

 .وما طرأ عليها من زيادات ، مع إلزام الشركة بأداء ما سيسفر عنه تقرير الخبرة
��א��d��<מ�0 ����ن�א�ط��ن�א�ط�	�-

   ، -/-/-بطــالن محضــري اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة المطعــون ضــدها المــؤرخين  -

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

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

 .االعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن 

ام الشركة المطعون ضدها بتسليم الطاعن الفيالت واألعيـان محـل التـداعي والمبينـة إلز -

  .-/-/-بعقد البيع المؤرخ 

�ن�א��زאع�א�ذ�8دא�-�0(دא<�5	�ن�ط�&!%�������������-��و$ذ�4א�د��و.��������

�א��دא�%�א��ذ�و��ن���%�א��(و�א����%�

زة مسـاحة إجماليـة قـدرها من محافظة الجي) م. م . ش  (.....شركة فقد ابتاعـت .. بداية  

وذلــك .....  بــالكيلو )خمســمائة وواحــد ألــف ومــائتي ثمانيــة وخمســون متــر مربــع( متــر ٥٠١٢٥٨

ــك بغـــرض إنشـــاء ) .. ..... لســـنة .....البيعـــة رقـــم ( -/-/-بموجـــب العقـــد المـــؤرخ  " وكـــان ذـل

 .المكون من مجموعة فيالت " .....مشروع 

  املذكورة  استصدرت الشركة-/-/-وبتاريخ .. هذا 

 مصـرحا لهـا .....لسنة  ).....(ترخيص اإلنشاء رقم  ..... بمحافظة –..... من الجهاز  

  :بإنشاء ما يلي

 تاون ٢١عدد +  فيال مكون من بدروم وأرضي وأول ٦٢ فيال ، وعدد ٣٦عدد " 

 تـاون هـاوس متصـل مكـون مـن أرضـي ٣٥ تاون هاوس وعـدد ٣٩هاوس وعدد 
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 . وأول وثان
 !!���1..������
!!وמ�وא��)!!����-�א��2د
!!���א���&!!��	!!ذ�#�א��!!�=�ص��وذ�!!#�و&� وא��!!%

���������������%!����	!
��وز�	(�ل��ن�א>(وאل��=����2!��0و���!د����2?!�1	�وא&!��0)!(���א�(!وق�א����

��2���2!������ا�رض��!#��+�!�
!�س�$!!ذ0��4وא�!ذ�ن��!��وא�	�!�א+��2��!%�����..��وא�و(!دא-�א��ز�!*�?�

��2		
�.א��
و��-�و	

 وعقب ذلك .. هذا 
 المــذكورة .....مــن شــركة .. ...../  اشــتري الســيد -/-/-بموجــب عـقـد البـيـع المــؤرخ و 

 .. .....الكـائن بـالكيلو ..  المذكور .....مشروع ..... التي تحمل أرقـام .. عدد سبعة عشر فيال 
أحـد عشـر ألـف وثمانمائـة تسـعة وسـبعون متـر ( متـر مربـع ١١٨٧٩وذلك بإجمالي مسـاحة قـدرها 

 ) .مربع

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

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

��aaא����OaaA�xو�����(Daa[�caaم��§aa'א��aa-�Tא���#aa$��aa��vא��
��<=>aa'א"!�א�aaא?=ض��−/−/−א����aa.�-��aaN�¢�£�)�!aaP"

f�C�(���!1��'א������aאد@����)�"�f�C�!P(و-�.�:�oو���ND[و�،
�:وذ�P"�M!�א����hא����!�

 فيما خيص مثن األرض ) ١(

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

 :وقد مت االتفاق علي سداد هذا املبلغ كالتايل ) ائة ومخسون جنيهوستم

L��− ���+$��$��T/א�������������دpa@م���a�����aZ��´�+a�P"�8a�-א����§�TNو���Tא���P�x��1�8א�/�U
YP�'א�����a��=��N�_p�٨,٥٣٢,٤٣٤א����+��A�)ن���������aE�Eو�c�aEא��X�.a�Wن�و��P$���1��

��X�.T�=L�0و�L+��Aن��E�Eو��T�=L.(�
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S�− و��-!��#�א?=ض�����f=�-�٧,٥٠٤,٢١٦و���+��A�)�����0�L��T�=Lو��X�.�Wن�و��P$��T��
���+��A�Di"��/���£�א�U:�ق�"L�!Pن��a�Nد�"1�a��!aP!�د/�����������8a�=�d�aT)�و$���Xن�و��

��YaaP�x�+aaT/د�^aao�=�aa�U�،��N��aa�٩٣٨,٠٢٧�+aa��A�)��0aa�Lن��aaE�Eو��aa�1����X�.Taa�U
��+��Aون�Di"و��Tو��.�(�.�����M�����-�^o�#"�=D¢��-و)��������OPaZ��Ja��E��a@��.�a�C�

+Uذא���Tא�.�( 

 فيما خيص مثن املباني أما ) ٢(

عشـرة مليـون وثالمثائـة ومثانيـة ( جنيـه ١٠٫٣٦٨٫٠٠٠دد مببلغ قدره فقد حت 

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

L��− ��@=�aa-�+aa$��$�+aaT/٢,٠٧٣,٦٠٠د�+aa��A�)��X�.�aa�0و�aa�Lن��T�aaو���aaE�Eو�c1�aa�P$
+��A�(א�N��$�_L�_א'��1!�٪�٢٠ز�#��#$)�-�T���8_�א��/�U.�(�

S�− ���f=�-و�YP�$٣,١١٠,٤٠٠���+��A�)������������+a��A��aX�.T�=L�0وa�L��Dai"و�+aX�$ن�و�a�P$��E�E�(
 "�.א���^�א�D�x�"�!1��Dد�א��N��x٣٠�٪�#$�5� �1אز_�

��و�a�Wن��0a�Lو$��A�)������������\X�a+���١,٥٥٥,٢٠٠$����f=�-�YP −�جa�W��X�.a�Wن�و�a�P$
+��A�(�_אز�N��x١٥�٪D�xل��."L�#$�5� �1د�א��"�S�Q1��$!�א�.�"�

��و�a�Wن��0a�Lو$��A�)������\X�a+�١,٥٥٥,٢٠٠$����f=�-�YP −�دa�W��X�.a�Wن�و��P$
+��A�(���_אز�N��x١٥�٪�������#$�5� �1د�א�D�x�!1��'א�!��¡q�#$�"ل�א����ض���."L

�!Plא��א.�"�
aaa@−��@=�aa-���aalL�+aaT/����٢,٠٧٣,٦٠٠د�+aa��A)X�.�aa�0و�aa�Lن��T�aaو���aaE�Eو�c1�aa�P$��

+��A�(���A=א���d���Qiل�א���."L�#$�5� �1د�א�D�x.�
بـســداد مبـلــغ ـقــدره ) الـطــاعن (...../ وبالفـعــل فـقــد ـقــام الـســيد .. ـهــذا 

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

 )أربعة وثالثون جنيه
المطعـون  مخالصـة مـن الشـركة ، ويعتبـر هـذا التوقيـعالمشـار إليـه مع التوقيع علي العقـد  

 مليونين ( جنيه ٢,٠٧٣,٦٠٠كما أنه قام بسداد مبلغ قدره .. ضدها باستالم المبلغ المشار إليه 
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 .من ثمن المباني % ٢٠بما يوازي ) وثالثة وسبعون ألف وستمائة جنيه

 وعقب ذلك 
عـة ألـف سـبعة مليـون وخمسـمائة وأرب( جنيـه ٧,٥٠٤,٢١٦قام الطاعن بسـداد مبلـغ وقـدره  

بنكـيـة بموـجـب ـشـيكات المسـتحقة ـمـن ثمـن األرض وذـلـك قيـمـة األقـسـاط ) ومـائتي وسـتة عشــر جنيـه
وـهـذه الشــيكات ـتـم ســدادها نـقـدا  –.....  ـفـرع –..... مســحوبة عـلـي بـنـك )  مدوـنـه بصــلب العـقـد(

 .بعد استرداد أصل الشيك من الشركة المطعون ضدها 

 ومن مجلة ما تقدم 
ي المبـالغ المسـددة مـن الطـاعن للشـركة المطعـون ضـدها قيمتهـا يضحي ظـاهرا أن إجمـال 

وـهـذا ) ثمانـيـة عـشـر مليـون وماـئـه وعـشـره أـلـف ومـائتي وخمـسـون جنـيـه( جنيـه ١٨,١١٠,٢٥٠

 .بخالف مبالغ أخري سيتم إيضاحها الحقا بالتفصيل وباألدلة القاطعة علي سدادها 
��$ذא�����5ن���(��

�	)!!���5א���<!!ل�א�!!��و�%��...../�	!!�ن�א�
!!�د�&!!د��(!!���&��!!���..�و�!!ن���(�!!��0=!!����8

�������.....���������د�א�	�*�א��;�D(�0 ���..�.....�،�و	�ن���C�����-ذא	)�-/-/- ����و�!�!د���–�

���5����=
		�!���B)��..���!#�א�ط!��ن���(.....�� �ن�א��1!�ق���!%���!�מ��!��������–�מ���
�מ�א>ول��

D�;*�א���	د�א������(ل�����	
 . -/-/- و?����Bא���6-�א�

 ملحوظة 
����������!��.....و$ذא��;�!د�0ن�א�ط!��ن�	)!�����5<!ل��

������������!�����	!
�د�א��!زמ�	�!د�א���و�!��	����!ذ�א�

��5!!(=�	�5!!��?��!!�0�80ن�א>��!!�ل��(!!ل�..�&!!��6א��	�

�س��!ن�����..�א���و����������ط��ن�و�)��(�����5�!&Hذא��

��������������!��%!���وא� !�����.....?���+��2&�6 ���&%�ذ�!#�

�)�.?ذא�و�د�(�����5ون���%�א�ط��ن

  .....وإبان قيام الطاعن بصفته املمثل القانوني لشركة 
تجــاوزت قيمتـهـا ملـيـون بإتمــام أعمــال وبـعـد قياـمـه المشــار إليهــا ، بتنفـيـذ أعـمـال المقاوـلـة  

 .....وفـق تـرخيص البنـاء رقـم ٕتمثلـت فـي أعمـال حفـر واحـالل وخراسـانات وخمسمائة ألف جنيـه 

 .الصادر علي أساسها الترخيص والرسومات والتصميمات ليه السالف اإلشارة إ .....لسنة 
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 )بصفته(فقد فوجئ الطاعن 
المــذكور بتـعـديل ـتـرخيص البـنـاء ) دون علـمـه أو موافقـتـه(بقـيـام الشــركة المطـعـون ضــدها  

 :الذي نص علي ما يلي  ٢٠١٢ لسنة )١٤(ترخيص برقم واستصدرت 

��������!��a���oن�א?".�ل�������Z�����l~א��^N�TU]د����a")د����)�٨�a"�،��d��a/)٤�(
��،�"�aد������)�١٠٤(/���a"�،��dد������)�٣٨(/���d،�و"�د�����a/)د������)�٩�a"�،�d��a/)١٦�(
���،�"�aaد��aa/)د�)�٢٤�aa"�،����aa/)ول��)�٢٩Lو�!aa&=L�#aa$ن��aa�$�3 T�aa¡و���aa/

��!1�Eول�،�"�د�����)�٣٧("�د��[�،��]�وLن�$#�א=&!�و��$��٨(/���d،�"�د�)�٨(/��(
��a"�،�dد����a/)د���)�١٥�a"�،���a/)ول�����)�١٥Lو�!aa&=L�#a$ن��a�$�3 T�a¡و���a/
����E1!�و�E7¡��!�"�د�+�و���Q���D�)٣١٥�(��/.�[�

 ، ومخـالف للعقـود السـابق مخـالف للقـانونوالشك في أن الواضح الجلي أن هـذا التعـديل  

وـمـنهم الـطـاعن اـلـذي (إبرامـهـا ـمـن الـشـركة المطـعـون ضــدها لصــالح مـشـترين الـفـيالت والوـحـدات 

فعـلـي ســبيل  .. حـيـث أن ـهـذا التـعـديل اـنـتقص ـمـن مســاحات الـفـيالت، ) ـفـيال) ١٧(اشــتري ـعـدد 

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

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

ومـا ترتـب ) التي تـم الشـراء علـي أساسـها(ات الفيالت  للمشروع واختالف رسومات وتصميمالعام

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

متـر ممـا حجـب الرؤيـة ) ١٥(أمتـار إلـي ) ٦(حيث تم زيادة ارتفاع الفيالت مـن ..  وغيرها .....

 .تماما عن الفيالت ملك الطاعن 

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

أن توجه إلي الشركة المطعون ضـدها مستفسـرا فما كان منه سـوي .. الجنائية والمدنية للمسئولية 

فلــم يتلــق الــرد ..  للعقــد المبــرم بينهمــا اإلخــالل بااللتزامــات والمخالفــات الجســيمةعــن ســبب هــذا 

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

 -/-/- بتاريخ .....مقيد برقم 

 ����������!aن�&�@��א?و��TQ'א��oDiא��!P"�+��l�#$�� ��$�..��������^N�aTU�!aP"م��aא���+a&א~"��
�6Uو���l~����������������5א��aא����d�.�.aZUو�� �C�a�$�8وaQم�א���a-=L���a6Uوع�وDi'א���Q ����..���a.o

��aa���?א�waa/אD'א�^�aab�U��"Daa����oDaaiא��Oaa��[)��aa �P"�waa:�'א�(�+aa��r�aa��N�raa�Cض�=�aa�
��א?".�aل�א��a-�\aم�� ���������a..�א���.�ل�א?".�ل�����C�012��'א�J�Eא=�אp1א��dل�ذא�l�#$و

�ل��(Cوא��D:4ل�א�."L�(א�\�»�و�����������������a���Q$�+a��A�0a�L��X�.a�Wن�و�a�P$�YaP�$��a �:P�U�dز
������������£�_paא����al~P���a�/ل�و�a."?ل�א�.��a���8a-�'א�+.�Pa�Uد���a"7و��YP�'א�אp ���oDiא�

�+���L�!P"��-�Tא��.�
وذـلـك  -/-/-أصــل ـهـذا اإلـنـذار مـقـدم أـمـام محكـمـة أول درـجـة بجلـسـة (

ض المرفقـة علي النحـو الثابـت بالصـور الرسـمية الموجهـة لمحكمـة الـنق

  .)الطعن(بهذا 

 وبرغم ذلك مل حترك الشركة ساكنا األمر الذي اضطر معه الطاعن 

  ق قضاء إداري ..... لسنة .....حنو اللجوء إيل القضاء مقيما الدعوى رقم 

 .....لسنة ..... رقم طاعنا علي تعديل الرتخيص األصلي  

  ..... لسنة .....مبوجب الرتخيص رقم 

 ��oDi7ذא����/��������Ma6^�ذ��a�U��@�&ن��TQ'�������8..��אa-�'א�!aP"�5���aم������a�U���3(و"Ka�
����̂ a.Tא��#"�+�:Z��#"�Q�0א�-�U�(�������^a[د���Da:�$�=אDa�1ن�و���a�P���a:���'���Ja$�-د��..�و��a�7�

������−/−/−א'��و���e^�א����Tא'<=>�����oD��cא'§م���� ��و��.....�..��!�q)��+a1L�!"אد����
��א'�aaTQن������و@paא�א����aد�)�ذא�a�$�(����^avj�+aaUول�oDaiא��Oa1�A�#a$ل��aalq�3و�a�A�2aQl
��$���א���¢�د�$��و�!�א������iوא�����a�����a��5ز������������..�&�@������=�op'א���iن�א�L���C

�.�+�א����م��L�_2".�ل� ��א'Diوع�'���:��ذ��1��P��Mن�

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

 وذلــك الســتغالل.. والتــي كلفتــه أكثــر مــن مليــون وخمســمائة ألــف جنيــه قــام بهــا الطــاعن بصــفته 
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..  متـر مربـع ١١٨٧٩ والتي تبلغ  مسـاحتها والمسدد لكامل ثمنهامساحة األرض المباعة للطاعن 
 .فيال المباعة للطاعن ) ١٧(فيال بدال من عدد )  ٢٣(في بناء عدد 

 خالفاتومجيع هذه امل

���oDaa��Oaa1�A�#aa$.....�d�aa"א'��ز��aa/�o�5�aai1�(�Daa���'وא�!aa��XDא��O�aaא���Jaa1�o�
����������������+a�C�!aP"ل��aZ4א��a�6��#"�aQא��� $�-L�\א����ن�وא���:1L���X�,א���..����^a���'و)�א�..���a�/

����oD��J�P�lא.....������������ U�/DZUو����T/L��5���_=א�����h�hb����d�T-ووא�^�[��Lא"�3وK$��..
O�h/א�p@����....../��^�1L ��א���fp@�JP.Tא'Kא"�3)�$��&���א�����..���

 حيث زعمت بهتانا 
وهـي بنـاء الفـيالت السـبعة  (عن تنفيذ المقاولة المسندة إليه بصفتهبأن الطاعن قد تقاعس  

أي أنه لو فرضنا بوجود إخالل فإنه يكـون بحـق نفسـه وال يمـس .. عشرة المباعة إليه بشخصه 

دون بـيـان ماهـيـة (المزعــوم أضــر بهـا أن ـهـذا التـقـاعس إال أنهـا زعـمـت بالبهتـان ) الـشـركة الـمـذكورة
إال أن قاـمــت .. وبإرادتهـــا المنـفــردة المخالـفــة للـقــانون وللتعاـقــدات .. فـمــا ـكــان منـهــا ) هـــذا الضـــرر

ٕبعـــدما نـفــذ الطـــاعن أعـمــال حـفــر واحـــالل بمـــا يتجـــاوز الملـيــون (باالـســتيالء عـلــي موـقــع المـشــروع 
 ) .يهوخمسمائة ألف جن

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

بصـفته الممثـل لشـركة (كان هناك تقـاعس فإنـه يكـون مـن الطـاعن 

بوصــفه المشــتري للفــيالت المتفــق علــي (فــي حــق شخصــه ) .....

.. فلماذا إذن تقوم الشركة بسحب األرض المملوكة للطاعن ) بنائها

 !. بناء عليها ؟والقيام بال

حيـث قامـت .. يدلنا علي لب النزاع الراهن ونواتـه األصـلية  .. واإلجابة علي هذا التساؤل 
 الـذي ابتـاع ..... لسـنة .....رقـم بتعـديل التـرخيص .. دون علم الطاعن وبدون رضائه .. الشركة 

ـقـد أصــبحت ذات ف .. أـمـا بـعـد تـعـديل الـتـرخيص..  ـفـيال ١٧وـعـددها بموجـبـه وعـلـي أساســه فيالـتـه 

بمسـاحات ( فـيال ٢٣تتسـع لبنـاء عـدد ..  متـر مربـع ١١٨٧٩المساحة المباعة للطـاعن وقـدرها 
 ) .أصغر وبتغيير في التخطيط العام للمشروع
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  الزعم بتقاعس الطاعن .....فقد اختلقت شركة .. لذلك 

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

 فاتها ومزاعمها ومنازعاتها القضائية املقامة منها لكافة تصر

 ���3E�#$و�..�������������#"�aQא��#a$��a$��'א�d�"وא'��ز����א?-,�/�oن�Lא�D@�¨�rP��N�/.....�..�
�����hbא��א-�8و��NDabא���1�aن����������oא�x�J.�Uא�..�������������oDa��#a$��a$��'א�d�a"א'��ز�MaPU��a$L

.....��������Kא���a@���$�،�^���aא���a$و�T$و���aא����DU� �$�! /�������8$�aQ$�wa��h���wX�a�4א�5א�a�q�0وaN
��� ���0א��א-�8وא���4

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

هــي عـمـر أربـعـة ـسـنوات عـلـي ـمـدار المقدـمـة ـمـن الـطـاعن األوراق والمســتندات والمـذكرات األـخـص 
.. والرد عليهـا  .....شركة مزاعم وأباطيل باإلطالع علي  واكتفت فقط ...تناضل في هذا النزاع ال

 . ملتفتة تماما عن دفاع الطاعن ومهدرة بذلك طلباته 

 وأصدرت حكمها االبتدائي املشار إليه سلفا 
 ����������������������-�&��+�!
א�ذ��8!מ���!د���!�5א�ط!��ن�وe=!�ون����)!��
!و�8א�ط�!ن����!�5	ط��!ق�א1


!#�א�ط!��ن�	��!�ع��!��
!	ق����������..�و�ن�=6ل�א
�+��&����5..��א��ط�ون�&%�(����2(����������א>�	����

א�ط�!ن�	!���زو�����!%�)!�(�-�����..�و��
#�	��0�5מ��(����א�د����א>و�%�و��%�א>=ص��ن�ذ�#���������

�D�;د�א��وא��!%���1(�!ل��و���!��)!�د����!�5و?��!��א��و��!*����������.....��א��%��(�ل����0מ-/-/-א��

�.�(�-��زو��א��ذ����	�5$ذ�4א�)

 ومل يكتف بذلك بل قام بإختاذ كافة اإلجراءات القانونية 

 حيال طعنه بالتزوير وإعالن شواهده 

 ����Maذ��O�"و�..����������������=�aZ����aT�=?א�d�/����a�3א��a&���/����aא����a.���א[aא��"�d=Da-
�.��وא�Cא����C�3 �/�..�����������3a�hP���aT�¡��a@K�C�d=Da-�3aE�..������a�Pو��^aT:و���−/−/−���a/��³A

�Z��#"�Qن�/�+�א��TQ'�3א�����1��Pن�"#�א�K���a��#TQو�DN،��..��و=�א4:���'���J:א���_pא�
�������������������(�caTQ�3א�a���א?و��a@�!a_�א4aA=�3א���C�S�"�_pع�א��Zא��SLD��+�$��و)��eو�

����.�aaא����aa�1�1�5א����aaQl?א�#aa$�Daa���..����k�"�aaس�א��aa�Lو�O�aa����aa6U�!aaP"�^aa."��aa�C
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��وא��א-�������8aو$�&�" ���OPQN�s��x�!,-�3E$�+�وא�1 !�������a���hP���a:��´�¼X��1�!�q��..��=�a@Lو
�����������������@�a&ن��aTQ'א��oDaiא��!�q�+�$א'��د����PX�Qא��Y���'א�(�#"�Qق�א���C�3�T$�..�sو

�ل�א'����aאL�dو�������������al�#a$�5א�aد���a�$�YaP�$�^ao�!aP"��aم�א?د��a�-�3�=�^�Pא����q�� �$�D�N
�oDiد=��"#�א��b���X�,-�dא=אD-qو�L����.�א'�op=��ذא�DN=��U�� Uא�§��א�:��

 وعقب مجله ما تقدم 
���������������!	����B���8�5?�%�(����2א��ط�ون�&��5(�����א�ذ�&��+�
א��2-��دא���א��(����א1

	��=ط��&%��ط	�ق�א���ون�،�وא�)و��א��	طل�&!0�%
!	���א�(�!מ�א�وא���!��،�وא��
!�د�&!%�������������������

����1!د���!�����5و$و�..�א1
�د1ل�وא1
��	�ط�،�& �6�ن�?=�5�6א��
�מ�	(وق�א�د&�ع� א>���א�!ذ8

����dא���	
�:א�ط��ن����)��
و�8א�ط�ن�����5	ط��ق�א��ض�،��
��دא�&%�ذ�#�?�%�א>

0
	���א�ط�ن��

 السبب األول 

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيقـه لقواعـد 

الفـات جسـيمة قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة القانون خم

 .تصل إيل حد إنكاره قاعدة قانونية موجودة تنال من النزاع الراهن وإجراءاته املعيبة

����Nא���..���������������=�ab���a"א����1ن��w��QU�(�2Qא��O�Tن��Lو-,�5א��� �/�+�P"�D���'7ن�א/
�:و@!�"P!�א����hא����!�..�وQ�U�d��C^�א4��3א'�TQن�/�+����א/�Cq�Dא@��

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : ـقـانونصــورة مخالـفـة ال 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون..  واقعة تنطبق عليها عليبرفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي ..  يوقع الحكم ممن أصدره تتعلق بالحكم كورقة بأن ال

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم
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 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 عقاد هذا العيب علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا ان

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
�א�و��5א>ول�

א�(�מ�א��ط�ون�&�0�5=ط��&!%��ط	�!ق�א�!��ون�و=���!��5=���!���
!����(���!���!�מ���������������������

0
!�س�א�!د�و.�و
!		��2دون�ط�!���!ن�א�=)!وמ�،�و� !%�&!%��!زאع��!د�א=��!��5!ن������������������������������J�	

������4������5و�מ���מ�א��دא�aد����5و�מ��ط�������5،�و$و�א>�!��א�!ذ����8	!�5	�!���
!�و��������������	�

�5+�J�?�5و ��

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 

 �،����א'�&�ع��O�����6Uא��"�1�5��PU�#$�k:� ��)�א'�אد�א'��1.�e�MP¦��
��-�3�و�L�� �P"�Oن�P"�� v��DZ�U!�א����Oא��P"�J.�-L�_p+�א��"��k،�و��qא"�§�א4

���3E�#$و�،�f��"�#$��N�A�8-א���� TX�-و�!P"ج�Dlو�� :���U�(�2QlLو�k�"س�א����L�
��ن�´��:����1��Pن�N.�

 )٢٢/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٢٩ لسنة ٤٧٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب اإلخالء اسـتنادا إلـي أحكـام القـانون رقـم 

ٕاـلــي وـجــود عـقــد إيـجــار  الـخــاص بإيـجــار األـمــاكن ، و١٩٤٧ لســـنة١٢١

شفوي ، وكان الحكم المطعـون فيـه قـد أقـام قضـاؤه بطـرد الطـاعنين علـي 

أساس مـا استخلصـته المحكمـة مـن أن شـغل الطـاعنين لعـين النـزاع كـان 

 يكون قد غير أساس الدعوى وسببها دون طلب مـن الخصـومغصبا فإنه 

نهـا وفصل فيهـا علـي اعتبـار أنهـا دعـوى طـرد مبناهـا الغصـب فـي حـين أ

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 (
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 ملا كان ذلك 

��א��R��aaא'aa:1L��D-�aa!�א����aaن� aa.�e�!aa.�Cل��aal�#aa$�Jaa��vن�א��aaoو�..�waa��QUو
���!P"��.@א�h/������������#aTQא�א�pa ���a�/D'א�dو=א-+�وא'����אLو�cTQ�3א�����a,�N..�$�و�d�1א4

������Dopaא��!:��a��ca.�L�..���a�Cن�@pא�א��,�p�����T$�5�A��-�5א�dא��O�Tא'��q�=�i+�)�א4
��������������#a$�8X�a-ع�وو�a&�x��.א����aوא���a TX�-ج�"#�$�&�" ��ووDlو�k�"س�א����L���6م����-

�."��L�� ��^�N�s�+U�N_�$#�א��Zم�
 ذلك أن الثابت أن طلب فسح التعاقد 

  -/-/-املؤرخ 
لـم يقـل بـه ولـم يطلبـه إال الشـركة ..  ، والمطعـون ضـدها األولـي المبرم فيمـا بـين الطـاعن 

حـيـث ..  تجــاري كـلـي الجـيـزة ..... لســنة .....ـمـن خــالل اـلـدعوى المبـتـدأة رـقـم  .. المطـعـون ضــدها

 :كان طلبها كالتالي 

�<=>aa'א��aa�Tא��yaa�/−/−/−���NDaaZא��yaa��:ط�א�Daaiא��waa�h���Maaوذ��
��Tم�q¦�م�א��Q"#�א?".�ل�א�\�א��Kaم�� ����������a)��$�1!�١٥٨و/����P.�د����(

��)�����5"�د��������Pv.�'א������aQP"#�����١٧و@!�L".�ل�א'��و�a"��'א���a/�
�+Uذא.�

?!!0�1ن��(��!!��א�(�!!מ�א�ط�!!�ن��!!د��9!!�-�$!!ذא�א>
!!�س�א�!!ذ����8!!-����!!�5א�!!د�و.�������� 

2!�������)�.....�
����.....��מ�(א��	�د���0�&��!��و����2!���)�.....�!�����(وא�
!	��א�!ذ�8ز���!�5א��د

�%������:�

وذلك لعدم سداد )  مدني١٥٧وفقا للمادة (فسخ العقد المذكور فسخا قضائيا 

 . الطاعن قيمة األرض المباعة له

��������s�+aaU�N��"�#aa$�caaTQ�3א�aa�و@paaא�א?��aaس�،�وذא�²א���O�aaא�L�#NpaaPو=د@.��aaא4
و�3�N�sא�د"���5 .��/���L�Mن�א�:��w�h���yא�Diط�א�:���yaא��PQN�..���������������NDaZ .��א��Zم���

)��#"�Qא��!P"�=وK'א�(�������������������a��T$وط�Da��D/א�aU�OaPQ�N�_paא��!X�a,א���ya�:א��#a"���Po�0P��
���+��5�,�P��..�������������+a�"אد�_paא��O�aن�א��L�(��a,NL�M�و��–���a1�� ��–���oDa��.....���ya�:P����a�o�

����aQP"#�ذאaU+��������������و@��"�م�א����م��2".�ل�א'��و���א'�����a"��'א���a/�Di"��T�5א�������(��Pv.��..
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����������������#"�aQאد�א��aل���.��aم�א��a"��a@و�cTQ�3א�����0P¦�$��"#�א����Oא�p_�ز"��3+�א4
�+�����א?=ض�א'��".���.�

 وحيث كان ما تقدم 
فإـنـه يثـبـت وبـحـق قـيـام الحـكـم الطـعـين بتغيـيـر أـسـاس اـلـدعوى وموضــوعها وـسـببها دونـمـا 

وهــو األمــر الــذي يؤكــد أنــه معيــب بالخطــأ الجســيم فــي تطبيــق القــانون .. وم طلــب مــن الخصــ

 .ٕومخالفته بحيث يستوجب نقضه والغائه 
��א�و��5א�<��%

0
!�س�א�!د�و.����������..�و&%�
��ق���)ل�	��و��5א�
�	ق����������!��Jد�ل�و�����ض�)(�&�%��و

�����!!
��2��!!%�א��(!!و�א��!!ذ�و��		!!
�!!ق�&!!Hن�א�(�!!מ�א�ط�!!�ن���!!ون��!!د�0=ط!!��&!!%��ط	�..�و

א���ون�(������ %�	�
�Cא��د��9מ��دמ��(ق���وط�א��
�Cא� �+%�و��2�$0
!	ق��&!*����������

��������������C
و$و�����..�א�د�و.�	�Hذא���(,�א�ط��ن���%�����ذ�א��1زאמ�א��ز�وמ�?=�5�6	�5و?���1מ�א��


!��د����!�מ�	���زא���!�5و!��������������������1..��מ���מ�����C!
�6�ن�و�و��0ن���!ون�א�ط!���א���!ذ��	��� &

��!!%�=!!��6..�و$!!و��!!���!!מ���(!!ق��0 !���..�2!!����!ون��=!!�6	��B�!!��C!!
��!!���;�!!د�0ن�א�(�!!מ�	���

�5 �.א���ون�	����و����

  من القانون املدني علي أن ١٥٧فقد نصت املادة .. بداية 
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جـاز  -١

بتنفيـذ العقـد أو بفسـخه ، للمتعاقد األخر بعد إعذاره المـدين أن يطالـب 

 .مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضي 

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجـال إذا اقتضـت الظـروف ذلـك ، كمـا  -٢

يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل األهميـة 

 .بالنسبة إلي االلتزام في جملته 

 ومن خالل صريح هذا النص 
إذا .. قضــائيا المطالـبـة بفســخ العـقـد قــد أجــاز لكــال مــن طرفــي التعاقــد مشــرع يتضــح أن ال 

ٕواال ـكـان يجـب أن تتحـقـق بـشـروط ثالـثـة هـذا المطـلـب ولكـنـه أـحـاط .. بالتزاـمـه أـخـل الـطـرف األـخـر 

 :وهذه الشروط هي .. طلب الفسخ غير مقبول 

- �c�1��P���$KP'د�א��Tא��#$���"�(�y�:ن�א���Nن�L. 
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- y�:ن�א���Nא$+�و��Kא���p�:����#N�-�T�'א��CL�3�N�sذא�q��q�)M�p��f=אp"qو.�( 

- �Dl?א��DQن�א��oذא�q��q�y�:ن�א���N����.o)y�:א��O��[�(�+$אK�����5�/�Pא���T��$ 

�� PbL�!�qد��א�4ل��"q�!P"و-�د=א��. 

 وحيث مل يتحقق الشرطني الثاني والثالث .. ملا كان ذلك 

  الطعني باألخطاء اآلتية وهو األمر الذي يعيب احلكم

  األول اخلطأ

ذلـك أن .. قضاء احلكم الطعني بالفسخ رغم أنه مل يسبقه إنذار رمسي صـحيح �

 املتضـمنة ..... إيل .....عن بالتزوير علي ورقـات العقـد مـن احلكم ذاته قد طرح الط

ث مؤكدا بأنه لن يطبق قواعد الفسخ للشرط الفاسخ ، وحي.. الشرط الفاسخ الصريح 

خيـص الـزعم بتحقـق الشـرط ) الذي عول عليه احلكم الطعـني (-/-/-أن اإلنذار املؤرخ 

وبات .. مبا يؤكد أن هذا اإلنذار بات هو والعدم سواء ) الذي مت إطراحه جانبا(الفاسخ 

علي عدم وجود (طلب الفسخ غري مسبوق بإنذار مما يؤكد خطأ احلكم الطعني بقضائه 

 .بالفسخ ) إعذار

 أن ..  مدني ١٥٧ فإن مؤدي صريح املادة ..بداية 

 �.............���������������f=אpa"q��aT��،�Dl?א��-�T�.Pز���A�،�+$אK�����#N�-�T�'א��CL���N�sذא�q
�O��QNن�L�،�#N�'و��:��+�...........................�אL�..................�zא.�

  من ذات القانون علي أن ٢١٩كما نصت املادة 
�!ذא���!ن�����������������ون�?�ذא�����Nذא��،�و��!وز�0ن��!�מ�א�Nמ�א�א��د�ن�	�Hذא�0�4و�	����وמ��

�א��C..................�ط��ق�א�	��د�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 

�،�caaT$אم�Kaaא���paa�:�U�(�Dl2aa�'א��aa��C�(��aa1�1�-�+Taa&و��aa@�#N�aa'א=�אpaa"q
�������#$����=����ن���=-Nن�L�=אp"א�א�p@�(�^b?وא��c�aN�#ND,]و=אق�אL

��������������������������aTN��a/�3aE�#a$אم�،�وKaא�א���pa@�pa�:�U�#N�a'א�#a$�OaPQN�+a1L�� �/�#Xא��א
�����������#a$אم�Kaא���p�:����+��l��8א����y�/�k�"د��:�hZ��_~i'ن�א�"qא=א�p"q
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�p ��5�/�����+:�Pא�א���Kאم�U�!P"�� �:�hb�JP.��ذא�אq��q�،�+U�$אKא��.�
 )٢٥/١/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة ٥٤٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ���������������+��k�"�8א��/D��OAط�وאD���@�^����Tא��y�:������Q'ز��"#�א��U�§�TN���=אp"א�
������������������8a&و��aZ���Maوذ��،�y�:ع�א���Nط��Dio��،�و������!��ZC�cT�Nل�א�"pא=�)�@�fpא��4

��������������������=Da�$��a@��a$�Mل�$#�ذ���Nא$+�،�و��Kא���p�:�U�(�Dl2�'��1�1)�$�&�8א�-�#N�'ن���אL�#a$
���������!aP"�� �:�hab�^.iUن�L�Mط�ذ�D�ن�Lذ�q�،�#N�.P��=אp"q��TN�y�:����k�"د�=/�8א��DG

��0�Pא?K�����5�/������lא$+�U.�
 )٢٧/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٨ لسنة ٤٨٩٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
لما كان البين من األوراق أن الطاعن قد تمسك فـي دفاعـه إمـام محكمـة االسـتئناف بعـدم  

عوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها لـه بتنفيـذ التزامـه قبول د

بسداد باقي أقساط الثمن التي حل موعدها ، علي الرغم من أن صحيفة دعوى الفسـخ خلـت مـن 

تكليفه بالوفاء بهذه األقساط ، وكان الحكم المطعون فيه قـد التفـت عـن هـذا الـدفاع دون أن يـرد 

 وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، فـإن - لـو صـح–م أنه دفاع جوهري من شـأنه أن يتغيـر بـه عليه برغ

 .الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلي الخطأ في تطبيق القانون 

 )٢٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٨ لسنة ٤٨٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��^aaE�'אع�אKaaو=אق�א��L�!aaP"م��aa�U��aa$��aaP¡�waa��Qو��)��aa�/D'א#aaTQא�א�paa ��(�!aaP"و
����cTQ�3א����א'�TQن�&�@��-�Ja$�-L��aא���������������3a-=�k�"�a..�$�و�d�1א4oDiن�א�L��,�N.....�

���aa��.....�!aaPo�_=�aa«��..�<=>aa'�8אaaא�����aa�"�yaa�:���aa��5�aa,א����aa�6�−/−/−�waa�¢�3"Kaa��
�����NDZא��y��:ط�א�Diא��..����������������Dai"��T�a��5�a���(��aPv.�'א��aل�א'��و��a."L�#"�Qא��p�:�Uم��T�

�/�+�����א'��".�
�
�
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وكانت الشركة قد سبقت رفع الدعوى بتوجيه إلنذار 

ـؤرخ  ـق -/-/-اـمل ـن حتـق ـا ـم ـه ذات مزاعمـه ـه فـي  مرتـل

الشرط الفاسخ الصـريح بعـدم بنـاء الفـيالت سـالفة 

�.الذكر 
الـوارد ) المـزور(وكانت الشركة استندت في إنذارها ودعواها علي الشرط الفاسـخ الصـريح 

  .-/-/-من عقد البيع المؤرخ ) .....(بالورقة رقم 

وحيث أن الطاعن قد متسك أمام حمكمـة أول درجـة 

وكذا أمام حمكمة احلكـم الطعـني بـالطعن بـالتزوير 

ومـن ( من هذا العقد ..... حىت .....علي الورقات من

املشتملة علي الشـرط الفاسـخ ) .....(ضمنها الورقة 

�.) الصريح املزعوم
بالتزوير علي هـذه الورقـات إجراءات الطعن قام باتخاذ .. الستئنافية وأمام عدالة المحكمة ا 

 بأنها  قد طرحت الطعن بالتزوير جانبا مؤكدة .. محكمة الحكم الطعينإال أن .. ٕواعالن شواهده 

&!!%�)�א��!!زو�(�!!ن��
!!��د�?�!!%�א��!!�ط�א���
!!�Cא�)!!��:����

�.� �+��������2و��2+���

 ����Mن�ذ��o��'�..����a1ن�א�L�J��vن�א��oو����������<=>a'وא�k�"�aא��+aق����a�'א=�אp−/−/−�..�
���������d��a:P��#"�aQ�5א��aaم����aT���NDaZא��yaa��:ط�א�Daiא��wa�h���3"Kaaא��+a$و-�א�+a���L�..�Daa$?א

�������������������+a��DaEL�_Lم��aT1وא�=�a 1א��a-�=אpa1א�א�pa@ن�L��o>N�_p�������3..�א�a���א4a.�e��a�o2Uא=�وD-7a�
��NDZא��y��:ط�א�Diא��!P"�� X�,-�(�����U�#��� 1L�cTQא�.�

 بالتايل يتأكد يقينا أن هذا اإلنذار بات كأن مل يكن و

 وباتت دعوى الفسخ غري مسبوقة بإنذار أو إعذار 

 يشري إيل اإلخالل يف جانب الطاعن 

 ������cTQ�3א����א4.�eن�Lو��$L�..��Dopa�01א�L��@��o2Uو��NDZא=@��א�D-q�3�=�..د���aTU
����������a���-א=�א���]^�وא���p1א�א�p@�!�q�� X�,-�(�����Uو����Dopaم�א��a��$�DNوK���a��#TQ��..��Da$?א

�. �����:��د�א'�Q^�)�א�����ل�א��q�fDA�_p!�א��2Qא����3)�C�O�TN�_pא��
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�.�1�OA���N��x,+�و�w��QU�..�+X�6�qא����1ن�

  الثاني اخلطأ 

.. ومما يؤكد عدم وجود إنذار سـابق علـي الفسـخ أن حمكمـة احلكـم الطعـني �

م بعدم استكمال الطاعن سـداد مثـن األرض املباعـة لـه عدلت سبب الفسخ إيل الزع

وحيث خال اإلنذار الباطل أنف الذكر من ) دون طلب من اخلصوم أو سند من القانون(

األمر الـذي يؤكـد عـدم .. مثة إشارة إيل مطالبة الطاعن بسداد باقي الثمن املزعوم 

 .سابقة الفسخ بإنذار وخطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون 

 يف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن و

��א'��p�:�U�(�Dl2א��Kא$+�،�وא?pa@�(�^bא����������� ��C�(��1�1�-�+T&و��@�#N�'א=�אp"q
�������������#a$�OaPQN�+a1א��a �/�#Xא�aא��c�aN�#NDa,]و=אق�אL�#a$��a��=��a-=ن����a�Nن�L�=אpa"א�

�.א'��p�:�U�#Nא��Kא$+�
 )٢٥/١/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة ٥٤٤الطعن رقم (

 ومما تقدم يتضح 
..  بتنفيــذ هــذا االلتــزام إال بإعــذاره عــن تنفيــذ التزامــه أن المــدين ال يكــون فــي حالــة تــأخير 

بــزعم عــدم ســداد  -/-/- العقــد المــؤرخ قضــي مــن عندياتــه بفســخ.. وحيــث أن الحكــم الطعــين 

 .الطاعن لباقي الثمن الوارد العقد 

 ؤكد رغم أنه مل يتم إعذاره بالسداد األمر الذي ي

 خطأ هذا القضاء يف تطبيق القانون وخمالفته 
1
!!����و0ن�א�N!!ذא��א��ز�!!وמ��و��2!!��5!!ن�א��!!����א��ط�!!ون� !!د$��א>و�!!%��������..��%!!�?

و?����א�()!��א�J!�ض���!�5(
!	���و�د����������..��מ��� �ن�א��ط��	��	����ذ�ذ�#�א��1زאמ�������..�א�ط��ن

�:(�&���&������%�..�	ذ�#�א�Nذא��

بـأن ) المقـاول(نذر إليهما األول بشخصـه والثـاني بصـفته تنبه الشركة الم: أوال 

 مفســوخا مــن تلقــاء نفســه -/-/-عقــد بيــع مجموعــة الفــيالت المــؤرخ 

 -/-/-لتقاعسهما علي تنفيذ ما جاء بعقدي البيع والمقاولـة المـؤرخين 

ـار  ـذرة باعتـب ـة الشــركة المـن ـين بهمــا مــع أحقـي خــالل األجــل المحــدد والمـب
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 ٦٧٧٥٣١٣نذر إليه األول للشركة المنـذرة وقـدره المبلغ المدفوع من الم

ـسـتة مالـيـين وـسـبعمائة وخمسـة وـسـبعون أـلـف وثالثماـئـة وثالـثـة (جنيـه 

تعويضــا اتفاقيــا علــي األضــرار الجســيمة والخســائر التــي ) عشــر جنيهــا

لحقت بالشركة المنذر من جراء تقاعس المنذر إليهما األول والثاني عـن 

العقدين ثالث سـنوات مـن تـاريخ التعاقـد فـي التنفيذ خالل األجل المعين ب

-/-/-.  

ــا  ــاني بصـــفته : ثانـي ــذر إليهمـــا األول بشخصـــه والـث ــذرة المـن ــه الشـــركة المـن تنـب

 بانقضاء ثالث سنوات مـن تـاريخ -/-/-بانقضاء عقد المقاولة المؤرخ 

التعاقد وهو األجل المحدد بالعقد دون تنفيذ واعتبـاره كـأن لـم يكـن وزوال 

ـه مــ ـر ـل ـة فــروق أي اـث ـاني بكاـف ـذر إليهمــا األول والـث ـزام المـن ٕع تحمــل واـل
األســعار للشــركة المـنـذرة وـعـالوة عـلـي ـمـا يترـتـب عـلـي ذـلـك ـمـن خســائر 

ومطالبتهـمــا بالتعويضـــات ـعــن أضـــرار والخســـائر الـتــي لحـقــت بالشـــركة 

المنذرة من جراء تقاعس المنذر إليهما عـن التنفيـذ خـالل األجـل المحـدد 

  .-/-/-ة المؤرخين بعقدي البيع والمقاول

تنبــه الشــركة المنــذرة المنــذر إليهمــا الثالــث والربــع بصــفتهما بالتأشــير : ثالثــا 

 ..... لسـنة .....بهامش الـدفتر المثبـت بـه التوكيـل العـام الرسـمي رقـم 

 والصادر من الشركة المنذرة للمنذر إليه األول واعتباره كـأن .....توثيق 

ين ـثـالث ســنوات ـمـن ـتـاريخ التوقـيـع ـلـم يـكـن وذـلـك النقضــاء األـجـل المـعـ

ـــة المــــؤرخين  ـــع والمقاوـل ـــدي البـي ـــي عـق ـــل -/-/-عـل ـــين بالتوكـي  المثبـت

لتقاعس المنذر إليهما األول والثـاني عـن تنفيـذ مـا جـاء بهـذين العقـدين 

وزوال أي أثار قانونيـة لهمـا مـع عـدم االعتـداء بـأي تصـرف صـادر مـن 

ب هذا التوكيل وعدم نفـاذ التوكيل بصفته وكيال عن الشركة المنذرة بموج

أي تصرف صادر منه في حق الشـركة المنـذرة خـالل فتـرة سـريان هـذين 

ـد فــي  ـاريخ التعاـق ـالث ســنوات مــن ـت ـة -/-/-العـقـدين لمــدة ـث  وفــي حاـل

مخالفــة ذلــك تحملكــم المســئولية المدنيــة والجنائيــة حفاظــا علــي أمــوال 

 لسـنة ١٥٩م المساهمين بالشركة المنـذرة والخاضـعة ألحكـام القـانون رقـ
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 مـكــرر و ١١٣ وأن أموالهــا أـمــوال عاـمــة طبـقــا ـلــنص الـمــادتين ١٩٨١

 . من قانون العقوبات ١١٩

 من خالل ما تقدم و

 ������������+Uא=��ذאp1א��dא=��"��NDb�#$�+1Lم��U�5���������..�D@�¨�!h,Nא�و�a��#.a,�N�s�+a1L
��aTم��)�)�א4��3aא�q)��caTQ��p"q�!�q��=א=�א�D,��#"�Qو=����aאد���a-!�א�va.#�א'�a"Kم����������

��fאد���..������������������NDaZא��ya��:ط�א�Dai2ن�א�a���a."ز�+a����P��=אpa1א�א�pa@ن��ao��a¤qو)���!aP"�=وKa'א
#"�Qא��(����������^a�oن�א���Lو�،�+U�$�J,�1א��-�����.....-��¢��w،�وLن�"���א'��و��a���.....��§a�TN�

�#�؟N�s2ن�o.!�

  وبالتايل فال ميكن االعتداد بهذا اإلعذار

  كسند للحكم الطعني
وهـو مـا يكـون القضـاء  .. ل بأنه وضع الطاعن قانونا في حالة المتـأخر أو القو

ذلـك أن إعـذار المـدين .. بفسخ التعاقـد قـائم علـي غيـر سـند ومخـالف للقـانون 

ـهـو وضــعه قانوـنـا ـفـي حاـلـة المـتـأخر ـفـي تنفـيـذ التزاـمـه إذ أن مـجـرد حـلـول أـجـل 

فـي التنفيـذ علـي نحـو االلتزام والتأخر في تنفيذه ال يكفي العتبار المدين متأخر 

 ـبـالطرق الـتـي ـبـل ال ـبـد ـمـن إـعـذارهـيـوفر مســئوليته القانونـيـة ـعـن ـهـذا الـتـأخير 

 .بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا 

 )٣٠/٥/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٣ لسنة ٧٣٥٩الطعن رقم (

 هو .. دا فإنه يثور تساؤل هام ج.. وفقا ملا تقدم وحيث مل يتم إعذار الطاعن 
كـيـف وقـفـت محكـمـة الحـكـم الطـعـين عـلـي صــحة ـمـا ـسـطرته ـفـي حكمـهـا ـمـن الـقـول بـتـأخر 

ومع استبعاد اإلنذار الذي ثبـت انقطـاع صـلته ! الطاعن في سداد باقي ثمن األرض المباعة له ؟

بفـرض صـحة (فما هو الـدليل علـي أن الطـاعن قـد تعمـد عـدم اسـتكمال السـداد .. بمسألة الثمن 

 !.؟) ذلك

�Kaم�2a���a���Nن�א4��3aא��2aQ����Oa�T$�caTQא���a�U��$�^T�..����������wa��QU�(�3�aم�����و�
�������������������8a&ون�و�aو��،�ya�:א��k�a"د�!P"�w����=אp"qد��Aو�d��Eدون��y�:����!,-ذ�qא����1ن�
���������������������#"�aQא��waC�(��a��4א�fpa@�D/א�aU�!aP"�^د�د���Aو��ون�و�Dl2�'א����C�(�#"�Qא��..
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������(�=�Z�����M�po�+��TN�_pא��D$?و@��א���Oא������..��א�����DN�A�+PT��_pא���hא���!P"�Mوذ�
�.������Rوא���5�6

  الثالث اخلطأ

أخطأ احلكم الطعني حينما قضي بالفسخ رغم عدم حتقق الشرط الثالـث حيـث 

أن مثة إخالل جسيم يف جانب الشركة املطعون ضدها األويل جيعل دعواها بالفسخ غـري 

 .أن احلكم الطعني جديرا بالنقض واإللغاءوهذا يؤكد .. مقبولة ال شكال وال موضوعا 

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 

��aن��������������Nن�Lو�،�c�1�a�Pم��KP$���"�!P"وא=دא��y�:ن�א���Nن�L�y�:����3�hP��!:�N��
�����������������������pa�:א����Oa��[ن��a�Nن�L��a,NLط�~aiN��a¤qو�،�½�aA?א�O�aא������!�q��TAא=�p�:م�א����"

��Kم��������Pא���T��$م�����������������������aN�#a$�،�fpa�:�U�!a�q��=د�a�'א�!aP"�wa:�'وא��a�Tא��#a"�2i1�_pא$+�א�
��،�fDND¢y�:א��OPQNن�L�+��wn�����Tم�-��م�א����DaQ/7ذא��oن�-��K������@�^lLא$+�@pא�/

�.א?�p�:����Dl$��)�ذ$�+�$#�א��Kאم�
 )١٩/١/١٩٧٨ ق جلسة ٤٤ لسنة ٥٨الطعن رقم (

 )٨/٤/١٩٦٩ جلسة ٥٧١ ص ٢٠ ق س ٣٥ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الحكـم ومـدونات النـزاع الماثـل ، علـي واقعـات القانوني للحكم انـف الـذكر وبتطبيق المفهوم  
ـام أن الشــركة..الطعــين  ـواردة  المطعــون ضــدها األوـلـي  يتضــح وبجــالء ـت ـد أخـلـت بالتزاماتهــا اـل ـق

  وعلي األخص -/-/-بالعقد محل التداعي المؤرخ 

 ومنهـا الميـاه –صيل المرافق الرئيسية للمشروع ووحداتـه عدم االلتزام بتو

 كمـا ـلـم تـقـم حتـى اآلن بـسـداد ـمـا عليـهـا –، الصـرف الصــحي ، الكهرـبـاء 

 .من التزامات مالية تجاه الشركات والجهات الحكومية 
�9מ�0ن�$ذא�א��1زאמ�א��د�8وא�د�)�א(��	������א>و�%��!ن�א�	�!د�א�<!��ن��!ن�א��!د������������������� 

�D�;0ن�−/−/−א���%����وא�ذ��8ص�)�א(��

��وא'�TQن�&�a@������($#�א'�:L�+�P"�wن�א���DQא?ول�������"�TXא�����oDiא�
����C�Pא�dو$� ����a)�א?و�!���XDא��w/אD'א�d��b�U��/�o�p�:م����K�PN
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��#aa$��aa �P"��aa$אد��aaم����aa�U��aa.o�،�5�aa�D �א'��f�aaوא���DaaZא�haaZ!�وא�
���$������d� �Pא4���$�d�$אKא��.�"�

 وبرغم مرور أكثر من ثالث سنوات علي التعاقد .. ك ملا كان ذل

 إال أن الشركة املذكورة مل تقم بتنفيذ التزاماتها 
��!!%��!!د��( !!����!!מ�� �%�!!
������������	�!!����C.....و$!!و��!!��(!!دא�	��ط!!��ن��(!!و��و��!!�5א�N!!ذא��א��

��..�?�%�א������א��ط�ون� د$��א>و�%����..���( ��8א���وز�����−/−/−�!
������!ذ���ط��	��?��$��	

�.א��زא�����2و�و)�ل�א���א&ق�א��+�
���و�
��מ�א�ط��ن�א��و�*�

 إال أن الشركة التي قد حتقق اإلخالل يف حقها 

 بهذا اإلنذار مل حترك ساكنا

 ����������_DlL��D$��D�و-�م����p1q�+�Aא=�a�=�!1�aE!����..�و@��$���Cא����q�!�q�#"�Q"�د��א�
�����3-=�D,e��N�!P"�.....��yN=���−/−/−��Diא��!�q���������!aא?و���@�a&ن��aTQ'א��o�..����a �P"��a ��$

�� U�$אKوא��/�����5-!�א���w/אD'א�^�b�U��=وD,�.�
)����������������������.�eم��$L�c$��$�#N=אp1א��#Np@و����P��!א?و���A=א��−/−/−.�(�

 إال إنه وبرغم ما تقدم مجيعه 

�������c��=�#N=אp17���oDiא=�א�p"q�3�Dو��..����"��U��-�� 1L��q�������� U�$אKא���p�:�U�#"�J
������ �C�(�3ل�א����lא��J�vN�..ع���a&�'א����.�eم��$L�M�p��#"�Qא��M�¦�3�Dو��..

����yaa�:�����aa���Q'א�(��oDaaiא���aa��CLم��aa"�!aaP"א��aao>$�..����aa �C�(�Jaa�E��aa-��aa 1L��aa'�[
�d�$אKل�������lא�.�

 إال أن حمكمة املوضوع قد طرحت هذا كله جانبا 

�.�C�d=�bLو�+���QU�(�2QlL�0א����1ن�و��l�_pא��cTQא��� �..�wو��+PT���x
�.DN�Aא�������Rوא���5�6

�
�
�
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���א�و��5א�<��,������א�=ط��&%��ط	�ق�א���ون

�����������������������D�;!د�א��!������א�(�מ�א��ط�ون�&�!0�5=ط!��&!%��ط	�!ق�א�!��ون�(���!��� !%�	�
!�Cא��

و�!%�	���زא���2!��و	���!��%�(!ق��������وذ�#�دو����	(,�?=!6ل�א��!����א��ط�!ون� !د$��א>������������−/−/−

�!ن�א�و&!��B	���زא���2!���������������������������!�א�ط��ن�&%�א���1!�ع��!ن�����!ذ�א��زא�!��5@!�א����1!�ع�א�

و$!ذא�	!�9מ���
!#�א�ط!��ن�&!%������)�وذ�#���%�&�ض�	و�!ود�?=!6ل�0و�א���!�ع���
!����ط!��ن������������(

�)�......)�(����מ��(�ذ��א-�د&���5و)(����א
�+��&�5	ذ�#�

  من القانون املدني علي أن ١٦١دة فقد نصت املا.. بداية 

����������+�h��$��P����'א�d�$אKא����J1�oذא�q�c�1��P���$KP'د�א��Tא��(
�������������sذא�q�+$אKא���p�:�U�#"�8��jن�L�#N�-�T�'א�#$�^�א��/��A�،�5ز��

�.�3�Nא'��T-��א?�p�:����Dl$��א��Kم��+�
 تواترت أحكام النقض علي أن ويف هذا الشأن 

علــي أن األصــل فــي  مــدني يــدل ١٦١المــادة أن مــؤدي نــص اء الــنقض فــي قضــالمقــرر  

أو عـلـي وـجـه التـبـادل المتقابـلـة الناشـئة العقـود الملزـمـة للـجـانبين تعاصــر وارتـبـاط تنفيـذ االلتزاـمـات 
ممــا يجيــز لكــل مــن اللتــزام األخــر يعــد ســببا كــل مــن المتعاقــدين ، باعتبــار أن التــزام القصــاص 

ذ ما التزم به حتى يقوم المتعاقد األخـر بتنفيـذ االلتـزام المقابـل ، وهـو العاقدين أن يمتنع عن تنفي

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

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

 كما قضي بأن 

������$aa#�א���1�aaن�א'�Jaa��l١٦١��aaא'�aaد��� aa$KP'א��aa�1�'د�א�aa�Tא��(��aa-�T�.P��!1�
����������������،�+aم��Kא����$�p�:����Dl?א��-�T�'�3א�N�sذ�q�+$אKא���p�:�U�#"�8��jن�L�(���C�،�c�1��P�

�c�1��P���$KP'د�א��Tق�א��Q1�(���.و@pא�א�wC��q��@��$�w4)�א�4
 )١٤/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٨٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
��0!!��5!!ن�$0!!מ��!!�وط��	!!ول�د�!!و.�א��
!!0�Cن��–���!!��0
!!�����א�!!ول�–�א�<�	!!-�و�!!�ن 

�&Hذא�..���ون�א�ط���א�ذ��8ط����	���
��Cد�0و&%�	���زא����5و�מ��=ل�	���2<�ل�ذ��4
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�C
�.<	-��80?=6ل�&%����	��1�5	ل�د�وא�4	���

 وهو األمر الذي كان يستوجب علي حمكمة املوضوع 

 ة إخالل يف جانب الطرف الطالب للفسخ حبث واستظهار عدم وجود مث

 وذلك لسببني 

وذ�Daai$�#aa$��aao2�P��Maaو"���]�OaaPא�:��yaaא'�aa$�_�aa#���:األول 
�������������DaQא��Oa1�A�(ل��alن�א�L�=� ��aو����DQא��Mذ�
������������aو���،�ya�:����5אK�P����h��$�+PT�����f�Cو�Dl?א
qذא�L�c�Uن�]���Oא�:��yذאK�����^lL��-�+Uא$��ao�،�+aUن�������������

���+�P[�+,/=�OA���N��xوع�Di$�.�

��������:�الثانيa��4א�fpa@�(و�..����������Oa��[ل��alq�d�a�E��a��C�!a@و
������+aU�$אK�����+a�:1�y�:א��..����������DaQP��wa4א���aj�Ma7ن�ذ�a/

����!aP"�OA��a�N��x�،�+$אKא���p�:�U�#"א�$���ع��(�Dl?א
��Lن��R/Daaa��!aaa,�Uא�:��d�aaa�v��yaaaא�T�aaa.�ل���aaa.�א[

������L��و�א�$���ع�"a#��א���DQא?�4��l+�א���1�1!�)�א�4
���paa�:�U�#aa"�+aaUذא�yaa�:א��Oaa��[אم�Kaaم�א���aaT���aaT�U�paa�:א���

�+U�$אKא��.�

 وحيث أمسكت حمكمة املوضوع عن بيان .. ملا كان ذلك 

 واستظهار وحبث إخالل الشركة املطعون ضدها األويل بالتزاماتها

 رغم ثبوت ووضوح هذا اإلخالل يف جانب تلك الشركة 

 لتايل وتعدد صور ذلك علي النحو ا

  أوال فالثابت 
�!!�وع���������!!
0ن�א��!!����א��ط�!!ون� !!د$��א>و�!!%��!!מ��!!מ�	�و)!!�ل�א���א&!!ق�א��+�

وذ�!9��#!מ�א��زא�2!��א�)!��:�	!ذ�#��!ن�=!6ل��������������)�..�א�����4،�א�)���א�)(%�،�א���2	��������B�!(و���2�$0

�D�;د�א���)�.�(ل�ط���א��
�Cא��ز�وמ�(-/-/-א�����א>و�%��ن�א�	�د�א�<��ن��ن�א��
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 غم تعدد اعذارات الطاعن هلا بضرورة تنفيذ هذا االلتزامور

 مشريا إيل أنه يتوقف علي إدخال املرافق تنفيذ الطاعن اللتزاماته
ـذار رقــم   ـك مــن خــالل اإلـن  محضــري العجــوزة الموجــه مــن -/-/- المــؤرخ .....وكــان ذـل

حضري العجوزة أيضـا  م-/-/- المؤرخ .....وكذلك اإلنذار رقم .. الطاعن إلي الشركة المذكورة 

 ..... / ، والســـيد.....مـحــافظ / الموـجــه ـمــن الـطــاعن إـلــي ذات الشـــركة باإلضـــافة إـلــي الســـيد 

 .وغيرهم 

 ورغم هذه اإلنذارات إال أن الشركة املطعون ضدها األويل 

 مل حترك ساكنا ومل تستجب ملطالب الطاعن بتنفيذ التزاماتها 

 ������ 1L�� �P"�J�Eوא�� PTA�_pא��D$?و@��א��������N�+U�$אK�����^�'�8א&�$�(���..��!��aو����
��������،��a �$�_�a�'א�y�:א��OP[م�-��ل��"�Mذ��!P"�OU~N���#"�aQא����a$�M�paoو��(�wa4א�

�)�.وذ�D/�!P"�Mض�-��$+��M�p(א�$���ع�"#��p�:�Uא��Kא$+�

  ثانيا الثابت أن كما 
�����������������!���א��ط�!ون��0ن�$ذא�אN=!6ل�א��!ذ�و���!מ���!ن�אN=!6ل�א�و(�!د�א�!ذ�8א���	�!�5א�

2!�����!��2�0!��	�!د���0ن����!-�		�!*�א��د�!د��!ن�������������������������..� د$��א>و�!%����	!ل��0!��5!د�<	!-�&!%�(

وذ�!!#���!!%� !!و��B=ط!!�ط�א���!!�وع�)���ط!!��ن�و�9!!���4!!ن�א���!!B6(و(!!دא-�و&!!�6-�א���!!�وع�


���.....و�
و����5א�وא�د��&%�א���=�ص���מ���......��

 إال أنها عادت دومنا علم أو موافقة الطاعن 

  غريه من مشرتي الفيالت أو
بتعديل هذا التـرخيص علـي نحـو انقـص مسـاحات الفـيالت المباعـة بحيـث أصـبحت الفـيال  

هـذا بخـالف تغييـر .. التي كانت ستقام علي سبعمائة متر باتـت سـتقام علـي أربعمائـة متـر فقـط 

 .التخطيط العام للمشروع  

  -/-/-وذلك كله باإلخالل ببنود العقد املؤرخ 

 الفة للقانون وباملخ

 ������#N~ai$�!a�qع��ADد��ودو¤��א�D:�'אد��א=����d�N�Tא���fp ���oDiא��J$�-���C
���wC..�و@pא������M..�א���CאL�dو�$�א/�� �3oDiא��#"�O�n�d�$אKل�������lq�
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�+U�$אKא���p�:�U�#"א�$���ع��(�w4א�#"�Qא����jو�^��،�y�:��������Q'א.�

  ثالثا ثبت كما 
��%�א�!�9מ��!ن�0ن�א��!����א��ط�!ون� !د$��א>و�!%��!د�0=�!-�	���زא���2!��	�!دמ�����������������������5�0 �

و	!!�9מ�)���!!%��(!!و��!!��
!!���	���!!�5(�و)!!�ل�א���א&!!ق�א��+�
!!���א�وא�!!�����2!!���و)!!�����2

������2	��د�ل���=�ص�א�	�!��Bو?�!�ص��
!�(�-�א�و(!دא-�و��!و��5א���!�وع�و�=ط�ط!�����������������5

��5!!
�
0�%!!���Bא�!!�	!!ل����!!-�..��!!#�א��!!�����!!מ����!!��	!!ذ�#��?!!0�1ن��..�א��!!�מ�א�!!ذ��8!!מ�א�

��%�א��و�*��ن�א�ط��ن�������B6��
و��%��5�1eو��دא��5و��&��א>��!�ل�א��!%��!�מ����������)�	)��)5	�1

��2	�..�5��5���
�.و�& -��

 هذا أيضا بال شك 
إخالل جسيم بااللتزامـات ينسـب إلـي الشـركة المطعـون ضـدها األولـي ويضـاف إلـي جملـة  

والتـي مـن شـأنها أن تمنـع الشـركة ..  والمخالفـة للقـانون -/-/-المـؤرخ أفعالها المخالفة للعقد 

من االدعاء بالفسخ حيـث ثبـت اإلخـالل فـي حقهـا يقينـا ، كمـا أنـه مـن شـأن هـذه المخالفـات أن 

 .تعطي الطاعن الحق في االمتناع عن تنفيذ التزاماته المتقابلة مع االلتزامات المخلة بها الشركة

  وحيث أن احلكم الطعني

 ��������������������a v��#a"��aT-ن�،�و�aא����+a:1L�Jaא��vوא��wX��4א��P¡�!�q�#Q:N�s)�����a CD[�3a�=
�����a ��#"�Qא��M�¦و�+�P"�(����������+a1L�3a�=�#"�aQل�א��alq�3"Ka��ya�:����5�a,�1ن������a���0��alو

������������#.vaא��!-�a���5�/د�א$���ع�"#�א���A���!ض�א���D:א��!P")��������3a���א4[�a��Oa@ذ��.�a�C
caaTQא��(�aaא��!aa�qد��aaTN�Maa7ن�ذ�aa/��paa�:�U�#aa"ع��aa��$وא����aa4א�(�+aa�4�#"�aaQل�א��.T�
��+U�$אKن�/�+������..�א���TQ'�3א���$����Uم����..�و�0��l���Cא4P¡�..�����+a�Qم��K��_pא��D$?א

�+���=D�$�����bL���"�-���.�w��QU�(�..�+,�1�OA���N��xא����1ن�و´��:
�
�
�
�
�
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��א�و��5א��א	*���=ط��&%��ط	�ق�א���ون�

�=����א���ون�وא�وא�د�א>)و����א����d،�وذ�#�(���!���!מ��!ض�����א�(�מ�א��ط�ون�&���5

%���������..�		ط6ن�(�מ�א�د����א>و�%�وא���%�	��ول�	��د����������5�!
�9!מ�0ن�א�(�!מ�א1	�!دא+%��

وא�ذ��8 -��دא����..����������%���8.....��
�����.....������5ن������א�=	���א��ودع�����א�د�و.��������

��5�&��+�!!
		ط�6!!�5،�	�!!���!!�ن��
!!�و������2!!��א� !!�����B)��א�ط�!!�ن�(��2!!�(א��(��!!��א1

�.		ط6ن�א�(�מ�א1	�دא+%�א��	�%���%�א�	�طل�

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

����aa���#aa$�f�aaPن��....�[�aa��5�aaA��aa-�!Xא�aa�3א���aa�و�aao��aa�Cن�א4
�����������S���2��plL��-�+�/ن��TQ'�3א������)�א�D@�A_�،�وqذא��oن�א4

���s�3وa����paאp@����������������،�� Uא�א4a.X�-��a�P�������aN�A�S��a�L�+a�:���³ai�N�
�����������������°a���a$و�،�^a[���3a�C�S��a�L�!�q�fد������M�po����ن���]N�+17/

�."P!�א���]^�/ ����]^�
 )٢٠/٣/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٩٠١٢الطعن رقم (
 )٣/١٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٥٣٧٠الطعن رقم (
 )٢٠/٩/١٩٩٢ ق جلسة ٦٠ لسنة ١٥٧١٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
، وعلـي األخـص مـا ورد فـي الفقـرة الثانيـة  مـن خـالل مـدونات الحكـم الطعـين وكان الثابت 

أـنـه ـقـد أورد أن دـفـع الطــاعن ـبـبطالن التقرـيـر .. مــن الحكــم المطعــون فـيـه ) .....(ـمـن الصــفحة 

هـو ..  كلي  تجاري..... لسنة .....الصادر عن مكتب خبراء وزارة العدل في الدعوى المبتداة رقم 

للحـكــم وذـلــك بالمخالـفــة ـمــن خبـيــرين فـقــط ، ذـلــك لثـبــوت صـــدور هـــذا التقرـيــر .. دـفــع ـفــي محـلــه 

التـي  مـن قـانون اإلثبـات ١٣٥وبالمخالفـة للمـادة الصادر عن محكمة الدرجة األولي ، التمهيدي 
 ) .فرديا أي واحد أو ثالثة(الخبراء المنتدبين وترا أوجبت أن يكون عدد 

 هت عدالة احملكمة االستئنافية انت.. ومن ثم 

 املطعون يف حكمها ببطالن تقرير اخلربة أنف الذكر 
علـي ) المعيبـة(وحيـث أن الحكـم االبتـدائي جـاء معـوال فـي أسـبابه .. وحيث كان مـا تقـدم  

 بحيث أصبح ذلك الحكم ال يقوم علي سند صحيح بل سنده .. ذلك التقرير الذي ثبت بطالنه 
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 ) .وهو تقرير الخبرة المار ذكره(عماده باطل وركيزته األساسية و

 وحيث أن القاعدة األصولية تقرر بأن 

 ما بني علي الباطل فهو باطل 
!!دמ����..�و�!!ن�<!!מ�� ���!!��%!!���B�!!�	��	�5!!�H&�..����%+!!دא�	ط!!6ن�א�(�!!מ�א1	א��$�!!@�%)!! �

��!!��א�=	!!���א�	�ط!!ل��0!!��א�!!ذ���������%!!��و$!!و��!!���!!�ن���!!����!!%�א��(��!!�����..�1
!!���د�4

�
�.0ن�� %�		ط6ن��)מ�0ول�د����و?��J+�5	�������(א�ط��ن�(����2(����(+��&��5א1

 أما أنها مل تفعل 
ليصـبح علـي ............... واكتفت بالقول بتعديله فيما قضي بـه فـي الـدعاوى المبتـداة  

 ............. النحو التالي 

 وهو األمر الذي يؤكد اعتبارها أن احلكم االبتدائي قائم 

 رتب آلثاره ولكن مع التعديل املتقدم ذكره وم

 ������������������=Da�'א�����ab?א���a"�1ن�وא����a�0א����al��a-�+�/ن��TQ'�3א���ن�א4N�!و������
����������+a�P"��a���'א��§aא��DaND�Uن��aQ��!a�q�J �1א���Cא���]^�/ ����]^�و�!P"�°�'2ن�א�

�ن�@pא�א4��3aא?�������������Q���5�,א���� �P"��$אKن���o���/�،��A=ول�دL�3�C��������s��a 1L��a�Cو�،��al
�����������������=Da��N�s�_paא��!aא?و���A=�3א���C�!P"�fز���"����T������� .�C�^Q�N�_pא��D$?א�^T:U

�����������/�+PN�T���!,-�^��،�+1�Qو����+X�6�q�..������������+a,�1�OA��a�Nو�caTQ�5א��a,א���Oa�TN��$��@و
�+X�6�qو.�

  ذلك كان ملا 
حقــائق وأدلــة ومــن خــالل جملــه األوجــه أنفــه البيــان ومــا انبثــق عنهــا مــن 

فإنــه يتأكــد وبحــق أن الحكــم الطعــين معيــب بالخطــأ فــي تطبيــق .. وشــواهد 

القانون ، وذلك قد تمثل في أكثر من صورة علي نحو ما سـبق بيانـه تفصـيال 

 .بما يجعله جديرا بالنقض واإلعادة تصويبا وتصحيحا .. 
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  الثاني السبب

ضـها املشـرع لضـمان صـحة احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضـمانات التـي فر 

األحكام وهي وجوب تسـبيب األحكـام تسـبيبا كافيـا وواضـحا ، منـزه عـن اإلبهـام 

والغموض واإلمجال ، وهو عني العيب الذي نال من احلكم الطعني الـذي أيـد حكـم 

 .أول درجة دون بيان أسباب سائغة لذلك 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 

 ��+P[���J1�o��qو�� �P"�J����\א��S���?א�!P"م���C?א�^.iUن�L�O.�

  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 وخالصــة مــوجزه لــدفوعهم ودفــاعهم الجــوهري ، 

 .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 
א��!!���&!!%�� !!���B(��!!��א�!!�ض�0ن�א�(�!!מ���!!��0ن���!!ون�&�!!�5	ذא�!!��5!!���ط�!!+ن��� 

��א��%��د�-�?����2و()�-���2!���!���!;د�8?��!�����5א��ط�*�����5?�%�0ن�א��(�����د��()-�א>د�������

�!ن�	(!,�ود�א
!��0و�אق�א�!د�و.�������������������وذ�#��Z!	����!�	��2���
���אض�$ذ�4א>د���وא�����ق��	

�ن�	)��و	)����.�

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�������،�caaTQ�3א�aa���א����aaن�"�aa$�!aaPو�d�1א4aa:1L��aa�1�1�3א����@�aa:'א�waa��Q�3و��aa�Cو
�����^aQ�'א�=�Zא���+�����-��.@�oن�L��,�N�+�/ن��TQ'�3א���א?و�!�א�p_�"��+�א4A=א��
�������������������3a���א��������א���aZ�P��_�aZ=�א��S�a"�_paא4.�e�!P"�cT�Nن��o��x�،�Oא������(

�!Xא�aaא����..�^aaT:U�s��aa 1L��q�..��=�aaZא���M�paa��c�aa�T$�caa.�و@��aaא?$�Daaא�aaTA�_paa^�א4
�#$�DvoL�!P"�Mوذ��!PN��.�/�+1������Di�1��$����!P"�،�+Aو:�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

87 

 الوجه األول 

بصحة مـا ذهـب إليـه .. أغفلت حمكمة املوضوع أنه علي الفرض اجلديل املنكور �

.. احلكم الطعني من وجود تأخري يف حق الطاعن يف سداد باقي مثـن األرض املباعـة لـه 

مة املوضـوع بإمهـال فإن ظروف الدعوى وما أسفرت عنه األوراق تقتضي أن تقوم حمك

 !.الطاعن للسداد أو تقديم ما يفيد براءة ذمته ؟

  مدني بأن ١٥٧فقد أوردت الفقرة الثانية من املادة 
 .ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك  

 ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض املوقرة بأن 
انون الـمـدني ـفـي ضــوء ـمـا جــاء األصــل بحـكـم الـمـادتين الرابـعـة والخامســة ـمـن الـقـ

باألعمــال التحضــيرية أن المشــرع أعطــي للقاضــي ســلطه تقديريــة واســعة ليراقــب 

اســتعمال الخصــوم لحقــوقهم وفقــا للغايــة التــي اســتهدفها المشــرع منهــا حتــى ال 

يتعسفوا في استعمالها ، كما حرص المشرع علي تأكيد السلطة التقديريـة للقاضـي 

 ١٤٨صراحة علي ذلـك فـي الفقـرة األولـي مـن المـادة في حالة فسخ العقود ونص 

يجـب تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا أشـتمل عليـه وبطريقـة تتفـق مـع مـا " مدني علـي انـه 

يجـوز "  مـدني علـي أنـه ١٥٧وفـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة " يوجبه حسن النية 

انه وهو ما الزمه ...... " للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك 

كلـمـا أثـيـر أـمـام محكـمـة الموضــوع دـفـاع يتضــمن أن اـلـدائن متعســف ـفـي اســتعمال 

حقه تعين علي المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عـن تمحيصـها لهـذا 

الدفاع وأنها بحثت ظـروف الـدعوى ومالبسـاتها ومـا إذا كانـت هـذه الظـروف تبـرر 

 .العقود الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن النية في تنفيذ 

 )٨/٥/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ٨٣٨٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

�1��$#�א'�د��������� �vא���D�:P��!1�1א': �م�א����w��Q١٥٧و�����������#a$�!aא?و���Da�:P1!�و��a$�
��א��0a1L�R��aא�١٤٨������Dopaא'�د���a.�e�3a���aU�5م��2aQlא4�������3a..��$�1!�و4aو���a,�N

��������#a$��N�Tא��D/א�U�3�=�y�:����+X�,-�(�cTQא������������!a,��U�Ja1�o�\aא��d�a����א��Daو��وא'
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�������������#.vaא��^a$�o�fאد�a����:N��$�3N�����#"�Qل�א�� $q�OA���Uو�..�������a�l�Uאد��aא���^a�Pو�����L
�yaa�:P��..و=د�������.�aa�C�#.vaaאد�א��aaل���.��aa����3aa�N�s�+aa1L��haabض�Daa/�!aaP"�+aaPo�Maaوذ�

���cTQ�3א��4���..�����a.���$�������a.��و�TU��-�+1Lد�dא��Dو��א�\�aP"�OA�U�J1�o!�א[
�!PN��$����!P"�Mوذ���AL�#"�Qא�:�

  األول الظرف     
0ن��
����א�<�ن�وא�و&��B	0�6����5و����)���מ���ن��ط�و(!���!ن�������������� 

���8.....��
!������.....א������א��ط�!ون� !د$��&!%�א�!د�و.���!מ��������������!���

������C
���	��2�&�% 	ل����0��2�0-�د�وא$����%�����..���%�א���ز��א��


�د��!دמ���!�מ�א�ط!��ن�	��������������������B�!�	�%!&��!�>א������و�!��!ذ�א��

���&��6א��	������ط��ن�����	
�.א�

  الثاني الظرف     
��5�0מ���מ�?�ذא��א�ط��ن�	 �و���
دאد�א��	!��`�א��ز�!وמ�2�0!���������� 

������D�;!ذא��א��!�N�5،�و0ن�א!����−/−/−�מ��
دد��ن�<�ن�א>�ض�א��	�

��!!%��(!!و��!!��
!!���	���!!�5..�א�!!ذ�8א
!!��د�?��!!�5א�(�!!מ�א�ط�!!�ن�

�.���1=ص�א��ط��	��	<����	��`�–���)�6

 الثالث الظرف     
0ن��!!دמ�?�!!ذא��א�ط!!��ن�	
!!دאد�א��	!!��`�א��ز�!!وמ��!!دמ�
!!دאد$���� 

و?!��1..�א<	-�	��2وמ�א��=�����0ن�ذ��!��5	!����0!ن����!ل�א�!<�ن���������������

�������
�5��?�����د�� !�ن�א�!ز�מ�����)�−/−/−א��;���D(��ن�א�Nذא��א��

��!���;�!د��!دמ������)�,و$!و��!���!מ��(!د�������(	����5מ��
دد�	��%�א�<�ن������

�.���ز���א������&%�$ذא�א�=)وص�

   الرابع الظرف     
 ���������%!��0ن�א�ط!��ن��!د���
!�0�#!�מ��(��!��א��و !وع�	!د������2و

����&��+�!!
	!!��ط�ن�	!!���زو�����!!%�0و�אق��.�א>=!!ص�א��(��!!��א1

���D�;د�א���!������������-/-/-א���א��!دמ��!ن����(��ن�א�<���!��(�!�Xא��א	�!��

� !!��-�زو�א�	!!�ن�<�!!���!!�ط��وא��!!%�)�א��!!����א��ط�!!ون� !!د$��
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�������������������!�!��،�و$!ذא��;�!د���
!��א����%�=!��6א�(�:��(�C
�&

�5!!���&!!%�א
!!�=دאמ�(و�2!!��وא=�2�6!!����!!�ط�&�
!!��C!!מ��و�!!*�

�5����.א�ط��ن�و�מ��وא&ق�

   اخلامس الظرف     
0ن�א�ط!!!��ن�א<	!!!-���(��!!!��א��و !!!وع�0ن�אN=!!!6ل�	������!!!د�،����� 


!!��2و�!!מ�و��!!د�ل��!!�א=�ص�א�	�!!��Bא��!!%��!!מ�א��!!�א��
0�%!!���B

�د��מ�	���&��א������א��ط�!ون� !د$���������..�א���1ق���%�����ذ$�����

א>و�%�	��Nאد��א�����د��و	���=���������ون�،���!���;�!د�0ن��!�������������


����ط��ن��ن�?=6ل���!ذو���9 !�5&!ط�&
!�Cא�����!د���!����������������5�

و$و�����!د��(!ق�	����!ل�	!��(�מ�א�ط�!�ن������������..�وא���ل��ن�(و�����5

)��و��%�=��6א�(.�(�

   السادس الظرف     
0ن�א�ط!!��ن��!!د�א<	!!-�	��&!!��ط!!�ق�אN<	!!�-�و	!!��=	���א����!!���� 

�5����وא��!%���1ز�!د����)���%�א>�!ل�(
دאد�����4ل�<�ن�א>�ض�א��	�

١٦٫٠٣٦٫٦٥٠�5<��2!!���!!ن��!!����)������!!
�!!�����!!ون�و����!!


&!!%�(!!�ن�0ن�א�ط!!��ن��)�و<6<!!ون��0!!��و
!!���+��و=�
!!ون����!!��5

و�د��0!د�و0<	!-�����..�� ���$ذא�א��	�`�����א<	-��5�0
دد���������ن�����

�ق�.....��
!!!���..... א�
!!!�د�א�=	�!!!��א����!!!د��&!!!%�א�!!!د�و.���!!!מ�

)����!�����8!%�א���!ز�������..... ��
!����.....א���د��	!��מ����(א��)�د����

��!���;�!د����..�0ن�א�ط��ن�
!دد��!����!�وز�א���!��ن����!ون����!���������������5


دאد�����4ل�א�<�ن�.�

 ومما تقدم مجيعه

�����#"�Qن�א�Lא�D@�¨�!h,N�����+a���̂��(-����د��o$^��#�א?=ض�א'��" a-?א�!aP"�(���a@و
��+aa�$��aa$��'א��aaא?د���aaP.��8aa��U�sذא�qع��aa&�'א��aa.�e�!aaP"�Oaaن���aao�_paaא��Daa$?א

����a�Pאد�������AL�+P ¦ن�L��@Doو��א'�=�ذD�P����"אD$و)������^.��a�N�s�+a1L��habض�Da:��Maوذ�
��א4��3aaא����haaZ��caaTQא?$�Daaא���aa$L�..´��aa���N��aao>N�_paaوaaT:U�s��aa 1L^�)�..�א���aaאدaa:��
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�1��$a#�א'�aد����١٤٨א����1ن�و"P!�א?��lא�:���Dא?و�!�$#�א'�د�����v�1ن����١٥٧وא��aא���#a$�
�Rא������5�6وא���DN�A�+PT���$��@و�Oא������(�f=�Z-�#"���.א'�1!��/,

 الوجه الثاني 

قصور احلكم الطعني يف تسـبيبه حينمـا قضـي بعـدم قبـول الطعـن بـالتزوير  

بدي من الطاعن علي الورقـات مـن الثامنـة حـىت الرابعـة عشـر مـن العقـد سـند امل

..  مبجرد القـول بـأن احملكمـة لـن تلجـأ للشـرط الفاسـخ الصـريح -/-/-التداعي املؤرخ 

.. وأغفلت متاما أثار ثبوت تزوير هذه الورقات السبعة خبالف مسـألة الشـرط الفاسـخ 

 .نقضه مبا يعيب حكمها بالقصور علي حنو يستوجب 

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٩فقد نصت املادة 

 �����������������������،�S�a����aن�"��a �Pא��3aP-�(�DaND����k�"�aא�U��a��C��aNL�(�DNوK���a��5�"ن�א�د��N
���.وp@�(�c�Uא�א���o�DND^�$�א&�8א��Kو�DNא'�"!�� ��و�o��qن���]

  من ذات القانون علي أن ٥٢كما نصت املادة 
ر منتـجـــا ـفـــي الـنـــزاع وـلـــم تـكـــف وـقـــائع اـلـــدعوى إذا ـكـــان االدعــــاء ـبـــالتزوي

ومستنداتها القتناع المحكمة بصـحة المحـرر أو بتزويـره ورأت إجـراء التحقيـق 

 .الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق 

 ويف هذا الصدد استقر 

 قضاء حمكمة النقض املوقرة علي أن 
الخصـم تمكينـه مـن إثبـات أو نفـي دفـاع  أن طلـب – قضي قضاء هذه المحكمة –المقرر 

ـا هــو حــق ـلـه يتـعـين عـلـي محكـمـة الموضــوع  جــوهري بوســيلة ـمـن وســائل اإلثـبـات الجــائزة قانوـن

إجابته إليه متي كانت هذه الوسيلة منتجه في النزاع ولم يكن فـي أوراق الـدعوى واألدلـة األخـرى  

لـم يكـن فـي أوراق الـدعوى واألدلـة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيـه إذا كـان ذلـك و

 .األخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكون عقيدتها فيه 

 )٥/١٢/١٩٩٣ ق جلسة ٥٩ لسنة ٨٢٢الطعن رقم (
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 وقضي كذلك بأن 
علي المحكمة متي واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تـراه مـن وسـائل 

ر األعلـى إال تحقيقها بلوغا إلي غاية األمـر فيهـا ، ولـئن كانـت هـي الخبيـ

وحيث كـان الحكـم ، أن شرط ذلك أال تلجأ إلي ما يحوطه خالف في الرأي 

اطــرح دـفـاع الطــاعن دون أن تســتعين المحكـمـة بخبـيـر فـنـي يخضــع رأـيـه 

لتقديرها أو أن تجري تحقيقا يستجلى بـه واقـع األمـر ، فـإن حكمهـا يكـون 

 .معيب بالقصور واإلخالل بالدفاع 

 )٢٢/٥/١٩٦٧ ق جلسة٣٧ لسنة ٦٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ��������!aaP"و�،�caaTQ�3א�aa���א����aaن�"�aa$�!aaPو�d�1א4aa:1L��aa�1�1�3א����@�aa:'א�waa��Qو��
����������������������!aP"��a���C�#"�aQא��#a$�_�a�'א�DNوK���a��#aTQل�א��a�-م��T��+X�,���wPT�N��$�+�$��l?א

��"�������Di−/−/−و=-��dא����Tא'<=>����Tא�Dא��r�C���$�vא��#$��..��������a@�=�aZ-م��aU�5�aو���,�Nא�p
�#TQא�א�p@م�-��ل��T��+��-�O���U�(�3��:وLد���@pא�א�������o�=�Z!�..�א4

   األول الدليل 
�����������5!��0ن�א�(�מ�א�ط��ن�א���%�&%�ط��a$!ذא�א�ط�!ن�	!���زو���	

و�!מ��!و�د�
!		�����..�و$!و��������f�!����!�9�5!�0..��	�2����9 ��و���������

��5
!�د��2!ذ�4א��و�!���������!���و$!و�א>�!!���..�وא(!دא����!ن�א1���!�د�

�.�ذ������8$ذא�א��
	���	���Jوض�وאN	�2מ�א

   الثاني الدليل 
����������������%!��0ن����ذ$��?���5א�(�מ�א�ط��ن��ن���5�0ن���ول�&!%�� !�+�5

و�ن�<!מ���!ون�א�ط�!ن�	!���زو����9!������������..�א���ط�א���
�Cא�)��:����

�f�!!!���..���!!!	�0 !!!����)!!!���و�����و�!!!(�!!!,�0ن�..�&!!!Hن�$!!!ذ�4א��

�!!!��א���ط�!!!ون���!!!�2מ�א�و��!!!�-��!!!ن�א�<���!!!��(�!!!�Xא��א	�!!!��

	!!!ل�!!�	!!!���زو����!!!מ��� !!!��وא�&!!!ط�א��!!!�ط�א���
!!!�Cא�)!!!��:�

	(�,�?ذא�<	-��زو��$מ����..�� ��وא��0<���ن�	�د��و�8�$	���د�������

�.��ن��ذ�0�#	�`�א><��&%�א��زאع�א���<ل�
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  الثالث الدليل 
�5�0&%�(��!��א
!���	���(��!��א��و !وع�?�!%�א�ط�!ن�	!���زو������������������

�5	(�,�<	-�א��زو��������د��!�ن��!ذ�0�#	�!`�א><!��&!%�����������&..�و�(

و2�0!����..�
و���B��و�
�#�א������א��ط�ون� د$��א>و�!%�������?<	�-��

!!!��وא=!!!�6ق�א�و�!!!�+*�وא��
!!!��دא-������=!!!ذ��!!!ن����J!!!��א�(

�دא�!!��א��(��!!��وذ�!!#����..�%!!��
!!	�N�6د=!!�ل�א�J!!ش�وא��!!د��س�

��1
!�(ق�������� وאن��وא��!�-�א��!زאع�א��!%����..���()!ول���!%�(�!מ�	�!�


ط��4&!%���������ز����2א������א��ذ�������������������Jو���)و����


�Cא��د��	��2�&�% �.د�وא$��א��

   الرابع الدليل
���������������!2����!��א��ط�!ون����5�0ن� �ن����� ����5א�)�(��א��א	�!��

��������%!&�5!���!�	���زو���א��زאמ�א�ط��ن�	!�دא��B)!���א�و(!دא-�א��	�

����
&!Hذא��!�ن��!د����..�)�����א���א&ق�א��������وא��@�&��وא�(�א

��������������מ��(�ق�א�ط�ن�	���زو���	���&���2$ذ�4א�)�(��א��א	���

$ذא�..�����د��دמ�א��زאמ�א�ط��ن�	����
�%��)�و&�-�א�)�������������..�

������������5+�! و(�,���5�0ن� �ن�א>
	���א��%�0و�د$��א�(�מ�א�ط�!�ن��

�C
�!.א�ول�	�دמ�
دאد�א�ط��ن���)�و&�-�א�)�����؟..�	���

 فإن حتقيق الطعن بالتزوير 
�%�א��دאמ�א��زאמ�א�ط��ن�	
دאد�$ذ�4א��)!�و&�-�א��ز�و�!��و	���!��%������ن�
�;د�8?���

���2
	���ن�0
	���א��
�Cא��	�و���א�
�د���.�

 ذلك كان ملا 

��$���a�Uم������P¡�#$و�..�����������������#aTQل�א��a�-م��aT��caTQ�3א�a�D@�a¨�!ha,Nא�Lن�-,�5�aא4
����������+a�.Poل��a�����aZ��$�°/���l�!�qא?و=אق�����Cqدون�¢���+�و��ون��DNوKא������pa@�(

���DNوK�����#TQدون������..�א��S�aPQ'د=��א�Z$و�Oא������(�=�Z�����+�/ن��TQ'�3א��O�TNא4
�+,�1�OA���N��x�+���¢.�

�
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 الوجه الثالث للقصور 

املودع ملف الدعوى املبتدأة رقم (بعد قضاء احلكم الطعني ببطالن تقرير اخلربة  

 .....املودع ملـف الـدعوى رقـم (خلربة واطراحه لتقرير ا) ..  جتاري كلي.....لسنة ..... 

بعبارات عامة )  جتاري كلي اجليزة..... لسنة .....ق اقتصادية املقيدة برقم ..... لسنة 

أصبح احلكم الطعني غري قـائم علـي مثـة أدلـة فنيـة أو حماسـبية .. وجممله وغامضة 

وهـو مـا  .. تفيد انشغال ذمة الطاعن بأي مبالغ لصاحل الشركة املطعـون ضـدها األويل

 .ينال من سند احلكم الطعني 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

���3������������������JaZeא4a.���ن�/�+��pאQN��$�+U.�#�א'L�!�q�+�P"�8PQن�א[Nن�L�O�
���wa�PTوא����א?د���א�\�-�$��q�J ��وN��$�� �$�JPTA<د_���q+�،�وذ�DT�����Mאض�@�fpא?د�

��?و=אق�א��"��DaZ��#a"�kو����aZوא�/�aZ$�#a"���aZد=���������������"�³��N��x�� �P"#����ود=א������
��ن����pl2$@��א�a"���haZ#�א?و=אق�وLن�����Nن�Lא@��و�h/و�� U���"�� �$�J1�o�\א���א?د�
�������������ra�Cط�����aو�א��Lج�����aא���(��:a�TU�§�TN������P���N��6و$<دX���� �$�+�ZPن�$��א�����N

��א���L�Rن�P"�� ���-=�^.TU!���אد.�]�r���N�3��.�א4
 ) 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 

ـمـن وـقـائع اـلـدعوى ، وتفصــح وبـجـالء ال غـمـوض فـيـه ـعـن األدـلـة الـتـي اعتـمـد 

ألدلـة عليها في القول بثبـوت أو نفـي أي مـن هـذه الوقـائع ، وعـن فحـوى تلـك ا

ووجه الستدالل بها حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض أن تعمـل رقابتهـا علـي سـداد 

الحكم ، واالستيثاق من أن األسباب التي أقام قضـاءه عليهـا جـاءت سـائغة لهـا 

 .أصل ثابت باألوراق وتتفق مع النتيجة التي أنتهي إليها 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (
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 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 حيــث الواقــع أو القــانون ، ثاـب ـث يعـي ـر صــريحة أن جــاءت أســبابه حـي فــي هــذا غـي
 وأن هـذه األسـباب طالمـا أن كليهمـا غيـر وافيـا بـالعرض موجزه أو مفصـلة الخصوص سواء أكانت

 .فهم الواقع في الدعوى مما له سنده تنم عن عدم تحصيل المحكمة 
 )١٣/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٨٢٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـة المفــاهيم   ـق جمـل  النــزاع وأوراقالقانونيــة أنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبـي

قد أصـاب صـحيح القـانون حينمـا قضـي بـبطالن تقريـر الخبـرة يتضح أن الحكم الطعين .. الماثل 

علـي تقريـر ومـع ذلـك لـم يعـول ..  تجـاري كلـي الجيـزة .....  لسنة.....المودع ملف الدعوى رقم 
والـمــودع ـفــي ـفــي معظـــم ـمــا توصـــل إلـيــه الصـــحيح المواـكــب لصـــحيح الواـقــع والمـســتندات الخـبــرة 

ـبـأن المحكـمـة ال .. " ـقـائال ـفـي هــذا الصــدد .. تجــاري كـلـي الجـيـزة  ..... لســنة .....عوى رـقـم اـلـد

تطمئن إليه لعدم سالمة األسس التي بني عليها ، وفصله في مسـائل قانونيـة وتفسـير لنصـوص 

 !. ؟" المحررات يخرج عن نطاق عمل الخبير

 وذلك دومنا بيان 
ر سليمة وماهية المسائل القانونيـة المزعـوم فصـل لماهية األسس التي رأي الحكم أنها غي

 .الخبير فيها أو تلك المحررات المقال بأنه قام بتفسيرها 
&!Hذא����!-���!#�א��	!��א-��������..�و$و�א>���א�ذ������8ذ�!#�א� !��B	�J��!وض�وאN	2!�מ�������������

?����2�0�1!��0ن���2!מ�א��ط�!*����2!������$!��و����!د���������������..�א��	�2����%�����2��د�وא ���������2

�0ن��(����א��و وع�0(�ط-�	�و�אق�א��زאع،�و�!��$!و��!دون�&!%����!��א�=	!���א�!ذ���8!ل�����������ن

�����
���9�5

��ل���
ل�و=��%��ن�א�
�د�وא�د��ل�	�ن�0	�5��
;אل�$��...........���&:�

ما هو مضمون تقرير الخبرة الذي طرحته جانبـا محكمـة الموضـوع ، ومـا هـو محتـوى مـا 

 !.انتهي إليه ؟

 ���J��v��/���M�����"pa@�!aPא�א����aل�������������..���Aא��#"�K�TU�cTQ�3א��Lن�$�و�d�1א4
��א'�&�aaع�"DaaNq�#aaאد�/�aah_�א����aa^�א'DaaQو���..�aa.�e�J�aa�$L��aa�C)�§aaא��DaaND�U�(
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�����..�و$,.�ن�$��א��q�! �1+�א�����א�����haZ���aT[א����c@א§aوא�����$#����ن�א?د�l��.Pv$
���������!aP"�3X�a-�+1L�#$�cTQ�3א�������������������$��-�f=Dא4a�1�1�-�^X�a�$�(�^aZ/�+a1Lو��.�Pa���a���a�L�

��������������aص�א��aZ�lق�א�aQ1�#"ج�D���x�dא=De�D�/و�..�����������Pa�D$�dא=�a�Tא��fpa@�d5�aA�^a�
��א4��3א��caTQو$q��aذא��aoن������������������hb�_�$����א���D$�#$�Rא-�.�e���#�"�א�¦����و��$,

�א-ZC��-���#a$�8a^�وא-�d�Tא���א"!�و�CLط��2و=א-+�"�N���hab��a��!Pא�Oaoא���1�aن�وא�������������
+$�".�

���
1
����و0ن������א�=	���א��ط�و�a	������-�وא��	��א-�א����

��د�א���%2	(<�5?�%��د��(�+ق��;دא$��������%..�وא��	�2���5��0א�ذ���

 األويل احلقيقة 

وجد أن الشركة املطعون ضدها األويل .. انه من خالل جلسات مباشرة املأمورية  

 :ية لصاحل الطاعن باملبالغ التالية مشغولة ذمتها املال.. حاليا 

١− ��=�aa-�YaaP�$�٥,١٨٥,٣٥٠�+aa��A�)���0aa�L�1ن��aaو���aa�W�+aaX�$ن�و�aa�P$��aa�W
��+��A�c�Wو��X���Eو�(����������������aد���aT��^a$����א'��aد�$a��#a#�א?=ض����.�-

��������������،�!aא?و���@�a&ن��aTQ'א��oDaiא��#a$�d���a�C���io�3 وא'��م���،�d��/
��������������א�\�.....وذ��M"#�א�:��L�d=-�م�����T�aא���#.a&�Jh�abLو��aT���a.�/�J��TU�

��א'��"��]��������Tא����8א'<=>��/�Di"−/−/−.� 

٢− ��f=�aa-�YaaP�$�٦,٠٢٢,١٢٠�+aa��A�)������+aaX�$�0وaa�Lون�Daai"و�c�aaEن�وא�aa�P$���aa�
�+��Aون�Di"و�(�������������������oDaiP��d���a�م���aل�א��aZNq��a ��=د�ab�d���a���Ta�U��a.�-

����Ma���!aP"����h�'وא�#"�Qن�&�@��א?و�!�$#�א��TQ'ع��–.....�אDa/�.....�..
��Jh�bL�d&.#�"�د������������/�Di"د��"��-�TUو�K�C�+T/١٧(و@!�د�(����T������/

 �.−/−/−א'<=>�

٣− �3-=�M�i����+��A�0�L��X���E�YP�$�١٤٠٦٢٣٧٢�M���.....�–�wC�−/−/−.� 

 .٩−/−/−�$���A�0�L�\X�$�YP+�$��د�ZN7��fل�א���אد�א����_�א'<=>� −٤
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٥− ��YP�$�٢٥٣,١٩٢���+��A�)��\X�$�������+a��Aن��T�Uو��Cوא�+X�$�0و�Lن���Wو��E�E�(
 �.−/−/−$��د�ZN����fل�א����_�א'<=>�

٦− ��YP�$�١,١٠٢,١٥٦��+��A�)��+a��Aن��a�Wو�����+X�$�0و�L�c�Eوא�+X�$ن�و��P$�(
��א'�����Pא'�T.��$#�א' ��س�א���Di.P��_=�iوع�وא'��aم����������.�-�Mوذ�

�N=�$2'א��D���$�d��PAل��l��oDiא��^�oو�#$�. 

٧− ��YaaP�$٣,٢٩٢,١٥٠�+aa��A�)����+aaX�$�0وaa�Lن��Taa�Uو�c�aaEא�\X�aa$و�caaN�$��aaE�E
�+��Aن���Wو�(�������!a�q��oDaiא��#a$��a"��'א?=ض�א��C�a�$�(א�¾:�ض���.�-

��]����aQ�.P���aא��aTم����������������aא�����d�.�.aZא��א=د�)�א���^N�T�Pא��D�1�#"�Qא�
 �......���~���lא��Zد=�

٨− �YaaP�$�١,٨٣٥,٩٠٠�+aa��A�)�aaX�¤ن�و���aa�P$���X�.Taa�U�0وaa�Lن��aaE�Eو��aa�W�
+��A�(���������������3a-=�M�aiد������a�'وع�وאDai.P����h�a�'א��1��aZא��Y���$��.�-.....��،�

���Ma���!aaP"�S�ha�'وא.....�..���<=>aa'א��a�8وא'��و�aaא�����a�Tא=د���aaوא�−/−/−�
��D�/����v�������٥/٣א���TNود�M��وع�Di'א�}�Z��=د�b�M�iא�א�p@و�. 

��cא −٩�iא��(�#"�Qא��wC��:C��� )�."P!����ض('�-���cTون�-�.

١٠− ��������������5�a�����aZZ�'א?=ض�א��a.�-�(ض��a:¾א�����א'��1!�����.�-�R�: 
١٧�����/��..�����������f=�a-א?=ض��#a��#a$�R:�'א�YP�'ن�א���/٣,٢٩٢,١٥١���+a��A�
)�����+��Aن���Wو��Cوא�+X�$�0و�Lن��T�Uو�c�Eא�\X�$ن�و��P$��E�E�(��YaP�'وא

�f=�aa-�!1�aa�'א�#aa��#aa$�Raa:�'٢,١٤٤,٦٧٨א�+aa��A�)��aaT�=L�+aaX�$و�c1�aa�P$
+��Aن��Tو�����1����X�.�0و���Lن��T�=Lو. 

  مجيعه تقدم ومما  
����ط!��ن��!!د�$�����)�!!
<����!!��(����!��5)!!��١٨,٤٩٩,٦٥٧��8 !(%����!!��א��	!��`�א��


	���و=�
ون�������������5��+���
������ون�و�0	���+���
���و�
�ون����0و�و��س��	�`��)�..�


!!�د�&�!!%�� !!�$%�א�!!د��ل�א���!!%����
!!	������!!ون����!!���5!!�����!!�J	מ�א�ط�!!�ن��)��!!	�B�!!�

�.א��
��د��ن�א������א�����ذ��4
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 وعلي فرض صحة .. هذا 
 للشــركة المطعــون قيـمـة األرض فـقـط مــن إـلـزام الطــاعن ـبـأداء ـمـا ذـهـب إلـيـه الحـكـم الطـعـين 

ســــتة عشــــر ملـيـــون وســــتة وثالـثـــون أـلـــف  ( جنـيـــه١٦,٠٣٦,٦٥٠أي مبـلـــغ ـقـــدره ضــــدها األوـلـــي 
 ) .مائة وخمسون جنيهوست

  ذكره املتقدم الفني التقرير خالل من فإنه 
حكمـا بـال .. يكون الطاعن قد سدد كامل ثمن األرض وزيادة ، ويكون الحكم بفسخ العقد  

ســند أو دلـيـل فـنـي معتـبـر ، وتـكـون المحكـمـة الـتـي أصــدرته ـقـد أـهـدرت حجـيـة تقرـيـر فـنـي ـقـاطع 

 .كمبرر لطرح هذا التقرير وجازم وطرحته بمجرد قول مرسل ال يصلح 

  الثانية احلقيقة 

أن السيد اخلبري قطع بأن مجلة املستحق واملتبقي علي الطاعن فقط مبلغ قـدره  

سبعة مليون وتسـعمائة وأربعـة ألـف وتسـعمائة ثالثـة وتسـعون ( جنيه ٧٫٩٠٤٫٩٩٣

 .من كامل قيمة األرض واملباني معا ) جنيه
فإنـه يتضـح وبجـالء .. السـيد الخبيـر فـي هـذا الشـأن مـا ذهـب إليـه بـافتراض صـحة .. هذا  

مــن ١٥٧حـيـث أن الفـقـرة الثانـيـة ـمـن الـمـادة .. ـتـام قـيـام حكــم الفســخ عـلـي غـيـر ســند مــن القــانون 

  القانون المدني تنص علي أن 

����!&��Pن����������...............�و��ز����aoذא�q�ya�:א��R/DaNن�L�+aز������.o�،
�����q!�א���Kאم�)�¡����N�s��$�+�P+�א'��P-�#N^�א?@.��������.�


!س�א	�!دאBא���!%�א�!ز�מ�	�!دמ��������������..�&��%�א���ض�א��د�%����..�و�ن�<מ��� ;��C!
	�ن�ط���א��

و$و�����מ��<	-�	�>و�אق�����0و�د���
����	!ل��!�B-�	!��5(��!�����������������(�א
����ل�א�ط��ن���<�ن����

א��	�!!`�&�H!!���5 !!:�0ن�א��
!!دد��!!ن�א�!!<�ن��!!����<6<!!��0 !!����)�א��و !!وع��!!ن���!!د����2

�.	�����ن��
�و����دמ�א��
�C..�א��ز�وמ����5�0	%�&%�ذ���א�ط��ن�

 وهو األمر الذي مل يفطن إليه احلكم الطعني 

 ومل يعن ببحثه 

����������������3a-=��L�a��'א�k�"�a�0א�P$א�§��א'�دع��DND�Uא��D[��^[א����+����Uل��C.....�
�����.....��Kא���!Po�_=�«��..�dא=��T��+CאD[q�£�_pو��ون����ن�א�����و��$,. �$�
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�� ��O�T$�DNDא����Mن�ذ�L�cTQ�3א����א�\�אد"!�א4.�P���6א�����א?��@�'.�

  الثالثة احلقيقة 

أنه من خالل أعمال اخلربة الفنية واحملاسبية تبني للسيد اخلبري سداد الطـاعن �

لفـيالت وهـو مقابل الصـيانة ل) .....وذلك بالشيك رقم ( جنيه ١٫٨٣٥٫٩٠٠ملبلغ قدره 

 .عبارة عن وديعة ال تصرف إال بعد تسليم الوحدات املبيعة 
حينمـا أورد زعمـا فـي الصـفحة  – مخالفـة جسـيمة –وهو األمر الذي خالفه الحكـم الطعـين 

   .....بأن هذا الشيك رقم..... شهادة بنك بما ثبت من بأن هذا األمر مردود  .. منه) .....(رقم 

 ).أربعة أالف جنيه( جنيه ٤٠٠٠الشركة وبمبلغ صادر باسم شخص أخر غير 

 وهذا خيالف احلقيقة واملستندات 

 واحلافظة املقدمة من الشركة ذاتها 
�א+����2 !!:�0ن�א��!!�#�א��)!!ود�	��!!��5	!!�ن��0!!�5	�
!!מ��!!=ص�0=!!��� �!!
وא��!!%�	�

�و	�	�`��0	����5�����10$و�א���#���מ�

.....  

������"�Qد=�$#�א��Zא���1��Zא���TNود�M����$L�����������YaP�xو��@�a&ن��aTQ'א��oDaiא��}�aZ��#
١,٨٣٥,٩٠٠3-=�M�iא��� /�+��A��

.....  
א��!%�و�د�ذ��$!��	!��(�מ����..�.....وא���#�א>=����מ���د�ذ���������4&%���2د��	�!#����������� 

�)�.وא��دמ�)و�����2&ق��
��دא-�א�ط�ن�א���<ل(א�ط��ن�

 فحسب هذا ليس��
تفيـد صـراحة ..  عـن البنـك المـذكور بل أن الطاعن استطاع الحصول علي شهادة صـادرة 

ممـا يؤكـد فسـاد الحكـم الطعـين فـي اسـتدالله ، .. بأن الشيك األخير لم يـتم صـرفه حتـى تاريخـه 

وأن الشركة المطعون ضدها نجحت في إدخال الغش علي عدالـة المحكمـة بـذلك المسـتند المـبهم 

وهـو مـا قـد كـان .. حكمـة وتعمدت الخلط بين أرقـام الشـيكات حتـى تـدخل اللـبس علـي عدالـة الم

 .مما نتج عنه صدور الحكم الطعين علي هذا النحو المعيب الذي يستوجب النقض 
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  أضف إيل ما تقدم فإن 

���1�����������و����������������!�q�! �1وא�dو=אق�وא'����א?���J��v�0א���l�cTQ�3א��א4
��وא��א����������������..��a��_�b?و=אق����a���4א�!aP"م��a-�_paא���§aא��DaND�U��Da[�^a�����dא���a�'�8وאa-

������Z��$�½��eو�(DZ$���l��/DTx��T'وא..����.�a�C��a��:ق�$ .�+�א��Q1�#"ج�D��s
������ودون����ن�$�@���@pא�א�Dوج�א'K"�م�¢��Nא���cTQ�3א�� .Lو=د�א4

  الرابعة احلقيقة 

والـتـي كاـنـت .. أن الـسـيد اخلـبـري قـطـع بأحقـيـة الـطـاعن يف اـسـرتداد املـعـدات �

 .رض واستولت عليها الشركة املطعون ضدها األويل موجودة باأل
مـن .. وحيث أن ما انتهي إليه السيد الخبير في هـذا الشـأن لـم يشـر إليـه الحكـم الطعـين  

بواقعـة اسـتيالء أحاطـت  التـي أصـدرته بل طرحه دون بيان ما إذا كانـت المحكمـة.. قريب أو بعيـد 
  .من عدمهالشركة المطعون ضدها علي تلك المعدات 

 وهو األمر الذي ينم عن عدم إملام حمكمة احلكم الطعني 

 بالواقعة وظروفها ومالبساتها 

 ���8aa$��@�aa&ن��aaTQ'א��oDaaiא��MPaa�$�5�aa��#aa$��aa���N�d�aao2���JaaPT/��aa-�Jaa1�o��aaP/
��������������a�Tא��(��a���4א���a6U��a.T�U��=�a�/�،�+a-��C�#a$�^א���^�א����r�i1 ��¢�ول��Lو�#"�Qא�

�،�و���r�C�.....������!P"�!����U�_DlL��=�U.....)�א��=-��d$#�����و"P!�א?�����l−/−/−א'<=>��
�������������������Maن�ذ�L�3"KaUو��aא'��و��pa�:�Uم��aT��#"�aQل�א��l7��3"KU��v��E��=�Uو�،�+Uא�T$و�+U��P��

���������������������a Uذא��oDaiא��+a�"�U�s��ax�� U�N�a�"�#a$ع��a&�'א��.�e�!U2U�3E�،�y�:Pא��=§$�..���a@و
�.��.ل�א�vP��#"�Q.#�א�K"2��3ن�א�:��y-�م�"�O���!P"�م�א��

 وهذا كله بال شك خيالف احلقيقة والواقع واملستندات 
والـذي طرحتـه ..  تجـاري كلـي ..... لسـنة .....وتقرير الخبرة المـودع ملـف الـدعوى رقـم  

 مما يعيب .. محكمة الحكم الطعين بال سند أو دليل أو حتى تسبيب سائغ ومفهوم لهذا اإلطراح 

 .بطل في التسبيب بما يتعين التصدي له بالنقض واإللغاء الحكم الطعين بالقصور الم
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 الوجه الرابع للقصور 

قصر احلكم الطعني يف بيان األسباب واألدلة التي دعته حنو القـول بـأن الطـاعن  

مل يسدد سوي مبلغ سبعة مليون جنيه رغم ثبوت سداده ألضعاف هذا املبلغ ، كمـا 

 القاطعـة بالسـداد مكتفيـا يف ذلـك بعبـارات خال احلكم الطعني من الرد علـي األدلـة

وهو ما جيعل احلكـم قاصـر .. مرسلة ومبهمة ال جتد هلا مثة صدي أو دليل يف األوراق 

 .البيان مبا يوجب التصدي له بالنقض واإللغاء 

 فقد قضت حمكمة النقض صراحة بأن .. بداية 
ام ـفـي تســبيب الحـكـم المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإلبـهـ 

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
���	!!
�!!ن�א��!!���&!!%�� !!��Bא�!!�ض�0ن�אN	2!!�מ�وא��J!!وض�وא�!!�ص�&!!%��

�5 �א�(�מ����	�5و�
�و����

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩  ق جلسة٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

������������������� ��aو��k�"�aس�א��a�L���a6U�(�caTQ�3א�a������a 1L��a�C..�و�8$א��.��2aQ��Mא4
�������������#"�aQم�-��م�א��T��3"Kא��O�����NDZא��y��:ط�א�Diא��w�h���y�/�k�"�oא���א5א��JT/=

�������a�5א������(��Pv.�'א������a-�3aE�،�#"�aQPم�א4�L�p�:����������������3a".�ل�א'��و�a"��'א���a/�Dai"��T�
א����6���cTQذ�T����+Po�M^�א��"��k"��=��"#�د"��O�a���!X�a,-�y�/�kא��aT��3"Kaم���������������

�+����.א���.�ل�א��Q"#���אد��#�א?=ض�א'��"
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 وهو اخلطأ الذي يؤكد بطالن احلكم الطعني 

 ومع ذلك ، وعلي الفرض بصحة ما انتهجه احلكم 

 قصور شديد فقد شابه 
علـي سـداده لكامـل المبـداه مـن الطـاعن والتـي أكـد مـن خاللهـا في الرد علي األدلة القاطعة  

مـن وتخمينـات ظنيـة طـرح هـذه األدلـة بنـاء علـي افتراضـات إال أن الحكـم الطعـين الثمن وزيادة ، 
 المقـام أقاويـل مـرتال فـي هـذا.. سواء في األوراق أو في الواقع ال سند لها وال دليل عليها عندياته 

 : وذلك كله علي النحو التالي .. مصدرها أو سندها وغير معلوم غامضة مرسلة 

 فقد مت حتديد الثمن اإلمجايل للفيالت املبيعة .. بداية 

  جنيه ٢٦٫٤٠٤٫٦٥٠أرضا وبناءا مببلغ قدره 

 ) ستة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة ألف وستمائة ومخسون جنيه(
��ذ�#��מ���)����
�מ�א�<�ن��و���!����١١٨٧٩(&�����=!ص�<�!ن�א!>�ض����������ل�و�

�6ذ�!#�>ن�א�J!�ض�א>)!�%��!ن�א�	�!*�$!و�������������)6)���	*�!
و<�ن�א��	��%��

وמ�	2!��א�ط!��ن����
!�5&��!��	�!د�����������������
�!ذ�#��..�א>�ض�و��س�א��	��%�א��%�

 .��מ���)�ل�א�<�ن�وذ�#���%�א��(و�א����%

 )  مرت مربع١٨٧٩١البالغة مساحتها (بشأن مثن األرض : أوال 
ـغ قــدره   ـف ( جنيــه ١٦,٠٣٦,٦٥٠فقــد تحــدد بمبـل ـون أـل ـون وســتة وثالـث ســتة عشــر ملـي

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

��L–��������������a�Tא���aP�xא��a�1�8/�aU�+a$��$��T/א�������������دpa@م���a�����aZ��´�+a�P"�8a�-א����§a�TNو
�����a��=��N�_pא��YP�'٨,٥٣٢,٤٣٤א�+��A�)�������0�Lن��E�Eو�c�Eא��X�.�Wن�و��P$���1��

��X�.T�=Lو+��Aن��E�Eو��T�=L.(�
S−������f=�-٧,٥٠٤,٢١٦و��-!��#�א?=ض�و���+��A�)���������0a�L��aT�=Lو��X�.a�Wن�و�a�P$��T��

���+a��A�Daai"���aن�و��a�X�$������8)�وaa�=�d�aT/1!�د�a��!aaP"د��a�Nن�L�!aP"ق��aa:Uא��£��a�/
�������YP�x�+T/د�^o�=��U�،��N���٩٣٨,٠٢٧�A���+a��)�������T�a�0و�a�Lن��aE�Eو��a�1����X�.Ta�U

+��Aون�Di"و.�(�
�
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 ملحوظة 
و�!ن�=!!6ل��!���!!دמ��!ن��(د�!!د��!دמ��!!<�ن�א!!>�ض�����

���������������X!�����4د!)�%!����%�(!د�4و�(د�!د��0
!�ط��!�Kض�

����!!!!
�
@!!!!�$�א�0ن�وא��!!!!��	�!!!!*�א!!!!>�ض�$!!!!%�א>

و���)!!�������!!���!!ن��
!!����א��	!!��%�א��!!%��=)!!ص�

..������2!������2א���ق����)ل��و :�����!��
!دאد����

����������B�!�	�%&ن��د���و�����ط%�א�(ق���ط��<מ��(���

א���6-����
�5و$ذא���!��5!��&ط�!-�?��!��5(��!���������������

�.א�(�מ�א�ط��ن�و���-�	)(��5

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

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

L��− �����@=�-�+$��$�+T/٢,٠٧٣,٦٠٠د���+��A�)���������+a��A��X�.�a�0و�a�Lن��T�aو���E�Eو�c1��P$�(
�.$#��#�א'��1!�٪��N��$�_L٢٠אز_�

S�− ���f=�-و�YP�$٣,١١٠,٤٠٠�+��A�)�����+a��A��aX�.T�=L�0وa�L��Dai"و�+aX�$ن�و��P$��E�E�(�ax��
 "�.א���^�א�D�x�"�!1��Dد�א��N٣٠�٪�#$�5� �1אز_�

��و��Wن��0�Lو$���A�)+��A�\X+�١,٥٥٥,٢٠٠$��f=�-�YP −�ج�W��X�.�Wن�و��P$�( 

�"�.1��$!�א�D�x�"�S�Qد�א�L�#$�5� �1".�ل�٪��N��x١٥אز_�
��و�a�Wن��0a�Lو$��A�)������\X�a+�١,٥٥٥,٢٠٠$����f=�-�YP −�دa�W��X�.a�Wن�و��P$

+��A�(��N��x��_د�א��1 �١٥�٪�������#$�5אزD�x�!1��'א�!��¡q�#$�"ل�א����ض���."L
�!Plא��א.�"�

a@−������@=�-���lL�+T/�٢,٠٧٣,٦٠٠د��+��A)���+a��A��X�.�a�0و��Lن��Tو����E�Eو�c1��P$�(
���A=א���d���Qiل�א���."L�#$�5� �1د�א�D�x.�

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

  م الطاعن بسداد الثمن اإلمجايل للفيالت التي اشرتاهافقد قا

  وذلك علي حنو ما يلي
�!����?�!%�0ن�א�ط!��ن��!�מ�	
!دאد��	!��`����!����א��ط�!ون� !د$����������������������..�	دא����Nد��א!��

��X!!�)��!!2�����?�-!!J�	�%!!جني��ه �٣٢٫٦٨٥٫٣٦٨ا�نא>و� )���+���!!
א<�!!�ن�و<6<!!ون����!!ون�و

�����
�0 !���(و(�,�0ن�?����%�<�ن�א���6-������)�..��ون�����5=�
��و<���ون����0و<6<��+��<������و

�!!�ون�(���!!�5 ��٢٦٫٤٠٤٫٦٥٠!!د��4-/-/-و&!!����!!��و�د�	���!!د�א��!!;���D)�و	�!!�Bא�
!!���و

&2!و�א>�!��א�!ذ��8ط!*�	
!دאد����������)�..����ون�و�0	���+��و�0	������0و
!���+��و=�
!ون����!���������5

א��4(��!��א�(�!מ�א�ط�!�ن�������و$و�����מ��!�����..�א�ط��ن�����ل�<�ن�א���6-��(ل�א��دא�%�وز��د���������

���5	�9מ��5�0<�	-��ن�=6ل�א��د�د��ن�א1د���وא�	�א$�ن��-�&�J0و��.�

 وذلك علي التفصيل التايل 

 املبلغ األول 

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

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

 محـل العقـد األخيـر المبـرم بـين الطـرفين ضمن السبعة عشر فيال الفيالت السـتة وقد تم ضم )الثمن
بـل  .. ليس هذا فحسب..  أي مبالغ قد دفعت من ثمنها لصالح الطاعن بما يستوجب احتساب.. 

  :وهي كالتاليتعددت الدالئل علي سداد هذا المبلغ 

 : ول الدليل األ
ـت بــالعقود المؤرخــة  ـثمن وأن -/-/-أن الثاـب  أنهــا خالصــة اـل

التوقـيــع عليـهــا ـمــن الشـــركة المطـعــون ضـــدها األوـلــي تعتـبــر 

وهذا دليل قاطع علي سـداد المبـالغ .. مخالصة نهائية بالثمن 

 .عاليه

 :الدليل الثاني 
أن الشركة المطعون ضدها األولي قد أقرت بسـداد هـذا المبلـغ 

صــريح وذـلـك ـمـن ـخـالل ـمـذكرة دفاعـهـا المقدـمـة إـقـرار قضــائي 
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-/-/-بجلسـة ..  تجاري كلـي ..... لسنة .....بالدعوى رقم 

حيث أقرت صراحة بسداد ) السطر الرابع) .....(الصفحة رقم (

 .الطاعن لهذا المبلغ 

 الدليل الثالث 
ـرة الحســابي المرفــق فــي القضــية رقــم  ـر الخـب  لســنة .....تقرـي

 لسـنة .....المقيدة برقم (ئنافية القاهرة  ق اقتصادية است.....

حـيـث أـقـر الســيد الخبـيـر بالصــفحة رـقـم ) ..  تـجـاري كـلـي.....

 .بسداد الطاعن لهذا المبلغ المار ذكره) ١( بند رقم .....

 الدليل الرابع  
اإلقرار الصريح الصادر عن ذات الشركة المطعون ضدها أمام 

 تجـاري كلـي .....ة  لسن.....الخبير المنتدب في الدعوى رقم 

 .حيث أقرت بسداد الطاعن لهذا المبلغ 
و	�9מ������א>د�����0��א�	��ن�،�?0�1ن�א�(�מ�א�ط��ن����B	�=�!�ن�وא&�!�אض�����1..�$ذא� 

�د��מ�א(�
�	�5 !�ن�����)�����٥,١٨٥,٣٥٠�5((�,���ل�	�ن�א��	�`�א��ذ�و�������..�
�د���5	�>و�אق����

�`�	�	�-������.−/−/−א��;��D)� جنيه٦٫٠٢٢٫١٢٠(א��	�`�א�وא�د�&%�?�)�ل�א�

  من أين أتت حمكمة احلكم الطعني.. والسؤال هنا 

 بهذا االفرتاض الزعوم ؟؟

"�a"�!aPد���)��a��A+�P"�f��o2U�(�����N�#"�Q��/)٥,١٨٥,٣٥٠!���אد�א'��YaPא?ول������ 
���#.vא���Z��lد���"��������YaP�'א�אpم�����א'�TQن�&�@��،�و�TU§�����א��oDiא��#$��T-�$�

�����אoDiPم�����������..�'��د���1א���a�'א�dא���a�'א��a�/�C�+aAو�^b2���:�n�#"�Qن�א�Lو��.���
���(� ���b=��א���Tد�א'��$��$#�א'�TQن�&�@���������oD�.....�(����P�−/−/−����3-=�k�"א���(�

.....��������.....���_=�«��..�������#"�Q�3א����زل�"� ��$#�א��N�sو�..�����fאد�a��(�#"�aQא������N��.o
���!1�vא��YP�.P�)٦,٠٢٢,١٢٠�+��A��(����d�����OA�xא'��د��..�������d���a�م���aل�א��aZNq�!P"

�<=>$−/−/−� �$�8-�$��oDiد=�"#�א��b�.�
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��6��א��	�`�א>ول�א��
دد��دא�	���	�`�א�<!��%�א��
!دد�	�و�!��������������� -�%$���&

-����.� 

 .و���$و�א�د��ل���%�0ن�א>ول��د��מ�?د����5&%�א�<��%�(
	���0و�د�א�(�מ -

ـم يـكـن الطــاعن هــو المشــتري  .. أضــف إـلـي مــا تـقـدم ـيهم ـل أن الـفـيالت الســتة المشــار إـل

بحيث إذا رغب في ضم قيمتهم إلي قيمة الفـيالت .. بل أن أربعة منهم ملك أوالده .. الوحيد لهم 

.. أمـا وان ذلـك لـم يحـدث .. يستلزم حصول تنازل مـن أنجالـه إليـه أو للشـركة .. محل التداعي 

ذه الفــيالت الســتة مســتقلة عــن مبلــغ المقــدم الــوارد بالعقــد محــل األمــر الــذي يؤكــد أن قيمــة هــ

 .التداعي 

 وليس أدل علي هذا االنفصام 

 ما بني املبالغ أن الشركة 
 تـم سـداده -/-/-المطعون ضدها ذاتهـا أقـرت بـأن مـا تـم سـداده كمقـدم للتعاقـد المـؤرخ  

ـدا بمجـلـس العقــد  ـغ محــل الحــديث مســدد بموجــب .. نـق ـثمن فــي حــين أن المبـل عقــود خالصــة اـل

 .حسبما أوردنا سلفا 

L��aaaao2�Nن�$�f=Daaaa-��aaaaא4��3aaaaא��aaaaZ��caaaaTQص�א'��YaaaaPא?ول����..و��aaaa�U��aaaaم��
)٥,١٨٥,٣٥٠+aa��A�(אض����~aa/א��f�aa��$�^aa�D$ل��aa-د�DaaG��aa@�..�����aaא���#aa$��aa$�¦�!��aalو

�.�وא����^

   ثانيال ملبلغا 

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

  .)وأربعمائة أربعة وثالثون جنيه

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

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

 :هي كالتالي .. سداد هذا المبلغ 

 : الدليل األول 
د�	�*����1מ�
دאد�د&����د�!��5!ن�א�!<�ن���������1�5�0و�د�

א�!!وא�د�	!!�5=)و)!!���!!و��!!�ن�א�����!!د���!!%�$!!ذא�א��!!دد��!!ن�����
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�.א���6-�و	ذ�#�א�<�ن�א�ط�+ل

 :الدليل الثاني 
&��!�ذא��!מ��ط��!�������..���	�`���و��מ���ن�א�ط��ن��د�
دد�$ذא�א�������

-	�5א������א��ط�ون� د$��א>و�%���ذ�א���د�א��!د�&!%������������

(�,��!מ��و�!�X!�)�5!��?�5?�!ذא��&!%�������������..��(��X	د�Bא��زאع�����-/-/

�א��و�!!!��5!!!ن��-/-/- (�!!!,�0ن�א�N!!!ذא��א��!!!;��D($!!!ذא�א��!!!�ن��

א������?�%�א�ط��ن��מ������ن������0و�	��د�?�!%�א�!ز�מ�������������

�?�����).��5	�دמ�
دאد�4א��دמ�א��

 الدليل الثالث 
��0-�א������א��ط�ون� د$��א>و�%���!ن�=!6ل�א��( !����!מ���������

.....�����������C���!�	���!)א����	מ���0!و!
�	���&!����−/−/−�0(وאل��

و��ل�א������א��ط�ون� !د$��א>و�!%�،�و�0!��	!�ن�א�ط!��ن��������������

��Bא-�������Nد�0&%�א	מ�א��و�*�و��
&��!���!�מ��
!��������5..�א

�!!!�Bא-�دون���א��و�!!!*�N�	�5!!!��a��!!!

!!!دאد�א�د&�!!!����وא�

�!.א��د������د�؟

 الدليل الرابع 
 -/-/-�و��*�א������א��ط�ون� د$��א>و�%���%�א��!د�&!%���������

و�دמ��ط��	���2	���	�`�א��ذ�و��>�<���ن��0	!*�
!�وא-����������


دאد�$ذא�א��	�!`��������..�	�د�ذ�#�א��د�����%��د��ل���ط*�ودא�`�

ل�؟..��
�!و$و���1���0(��ج��
��د��

 الدليل اخلامس  
��Nא��ط�ون� د$���������א�����א��א� �+%�א�)��:�א�)�د���ن�א�

���������!��	��B��>0�Bא�	و��0מ������א�=��0ول�د������0מ��(��

و?��א�$!��	
!دאد����..����������%���8..... �
�� .....א�د�و.���מ���

א�ط!!��ن���	�!!`��!!دמ�א�����!!د�א�!!وא�د�	���!!د�و$!!و�א��	�!!`�

)�.....�א>
ط�����0מ�((�,�و�د�&%�א�)�(��א������������..�א�(��%��

	�ن��
دد���ط!���א!>ول������)�א�ط��ن(0ن����زמ�א�ط���א�<��%�����
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����!�١٦,٠٣٦,٦٥٠���5	�!`��!د������4)�א������א��ط�ون� !د$����(

������ون�و
���و<6<ون��0!��و
!���+��و=�
!ون�����������(����


و0ن�א�ط��ن�
دد��ن�$ذא�א��	�`�	����ل����$و��!د������������4)����5

٦٫٧٧٥٫٣١٢�5!!!!����)��!!!!
�=��+���	!!!!

!!!!������!!!!ون�و

�!!�����!!�5و
!!	�ون�0�و$!!ذא���!!�5)��!!��و<6<��+!!��وא<�!!%�

�.	��Hא��א������א��ط�ون� د$���

�����Mن�ذ��o��'�..������Dopא���:1L����א?د�P¡�3�Dو��..���������a. �$��=�a�T��caTQ�3א��U2N!�א4
����� �P"د�DP��!:�Uو�������fp@�+ ��G�8�Q��U���..������a1א?د�a��#a$��al��-���Tو@!��2ن�א�

�.N:�����אد@��

 ! ؟لذي يشري إليه احلكمفأي نص هذا ا
أكـثـر ممــا ورد فــي العقــد بــأن الدفعــة المتقدمــة تســدد نقــدا بمجـلـس العقــد ، وأن توقـيـع الشــركة  

أن األصــــل فــــي .. أضــــف إلــــي ذلــــك .. علــــي العقــــد يعتبــــر مخالصــــة منهــــا باســــتالم هــــذا المبلــــغ 
 .اإلجراءات أنها روعيت 

  .....وحيث أنه منذ التعاقد يف عام 

 ����sא¶ن��r�Cو�����������������s�#"�aQن�א�L�!a�q��a�Tو��L�OaND-�#a$��@�&ن��TQ'א��oDi�3א�"KU
����������8a&�$�#a$�DavoL�(��CאDb�dD-L���/���Tא��!P"�^��،א'��م��YP�$د���N)�����a$��a��!aP"

�+1����0P��(�����������،ل��a."?�5)�א�a�P�3א?=ض��P�aא��+a1Lم�،�و�a�'א�אp��f̂�����אد a�TN�^a /ن�L�
�3"������$��م�؟؟�������N�̂ �TN�^@و������oDiא��D�Uن�L؟؟��������+$��aم�دون�א��a�'م�א���������^a�TN�^a@و

����������������������^a�o�U�^a."�3�aNن�L�^a�TN�^a@م�؟؟�و�a�'د�א�a�Nن�Lدون��#"�aQP�3א?=ض���Pa�U�3�Nن�L
����������#.vא��^$�oدون���אد���DZא����8وא���+�����N�#"�QP�)��������^aeم��a�'א�YP�$�^-?א�!P"و�L

�).א�N�4؟؟
 لعله من الثابت من مجلة ما تقدم 

ط���!���!מ���..��!�س�	(��!��5!�ص�=!�ص�	���!د������..���دמ�א�����د�0ن�?<	�-�
دאد�א�ط��ن�����

1
����و0ن�א�د�و.�א��א$����מ���מ�א�ز�מ�&�2!���!دמ�����������..��د�%�א������ذא���2	�دמ�א�
دאد������

������;�د��0�������2و�د�4א�(�מ�א�ط��ن�&%���ن�$ذא�א��	�`�!�
دאد�א��دמ�؟
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�.و<	و-�
دאد�א�ط��ن���5)�..�����٨٫٥٣٢٫٤٣٤5(

 ثالث الاملبلغ 

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

وهـو األـمـر الـذي يتأـكـد مـعـه  .. -/-/-بســدادها بمجلـس العقـد الـمـؤرخ ) الطـاعن الحـالي(المشـتري 

 :خالل الدالئل اآلتية سداد هذا المبلغ من 

 : الدليل األول 
 كمقــدم لــثمن -/-/-أن هــذا المبلــغ ورد بعقــد البيــع المــؤرخ 

بما يعتبـر معـه التوقيـع مـن البـائع علـي هـذا العقـد .. المباني 

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

 . عن المطالبة به ٕواال ما تقاعست الشركةتأخير 

 :اني الدليل الث
من خالل المذكرة المقدمـة مـن وكيـل الشـركة المطعـون ضـدها 

 تجـاري كلـي الجـيـزة ..... لسـنة .....األولـي فـي الـدعوى رـقـم 

بسـداد الطـاعن .. أقر وكيل الشركة صـراحة ) -/-/-بجلسة (

السـالف ذكـره ) المبلـغ الثـاني(الدفعة المقدمة من ثمن األرض 

.. المبـلـغ الحــالي فضــال عــن ســداده مـقـدم ثـمـن المـبـاني وـهـو 

 مـن الشـركة بسـداد المقـدمين إقرارا قضائيا ملزمـامما يعد ذلك 

 .المذكورين 

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

بـهــذه  ـلــم ـيــتم مطالـبــة الـطــاعن ..... حـتــى ـعــام -/-/-ـفــي 

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

 .كذلك لما قعدت الشركة عن تلك المطالبة المعدوم سندها 
و����5	�د�א��Nא��א� �+%�א�)�د���ن�א������א��ط�ون� د$��א>و�%�&!��6و�!د�د��!ل���������������


دאد�א�ط��ن��2ذא�א��	�`��������%��و0ن����0و�د�4א�(�מ�א�ط��ن��!ن�א�!ول�	�!دמ��)!و����������..��0و�8
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�!�+������������2מ�א�ط��ن�	
دאد��د��8<�ن�א��	��%��������H	وמ��!
�� !�ن��!دמ�&2!מ������!!�،�و$و��ن�

�%�و	!!�ن�)!!���5)����!!��8((�!!,�0ن�&!!%�ذ�!!#�=�!!ط�	!!�ن��!!=ص�א�ط!!��ن��!!��وא��!!�-�א��!!دא

��������1�5�0ن�א��
��מ������	���5א�(�מ�א�ط�!�ن�،�&�!و��!�ن�<�!ن�א��	!��%�������)����ول(

��2+���!.� د$��א>و�%�؟&���$%�א���+د��א��%�
��ود���%�א������א��ط�ون..�$و��������?�

 وهذا كله خبالف 

�����������+a��q�=�i'א�YP�'א�אp��#"�Qن�&�@��א?و�!����אد�א��TQ'א��oDiא=�א�D-q�..������ax
����������aNDNא������ �QP��J1�o��. $א'�&�ع���.�������������..���ز�[oDaiא��+a��dDa-L�5!a��!a:�Uن�L

(�caaTQ�3א�aa��@paaא�א'�aaTQن�&�aa@��א?و�aa!�ذאL��aa$��Daa[�OA��aa�N��aax�+aa���aa Uو=د�fא4
���������������..�א�2iن��aא?د��+a ��G�#a"�Ka�TN�caTQ�3א�a�وذ�P"�M!�א����hא��زم��2ن�$�fDQa���aא4

�Dopא���:1L�Y���'אد�א���!P"�#"�Qא��#$���.א'��$

 رابعاملبلغ ال

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

 )  عشر جنيه
ربـع سـنويا  تـم االتفـاق علـي سـداد الطـاعن إياهـا ة أقسـاطثمانيعبارة عن قيمـة وهذا المبلغ 

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

وقـد تعـددت ..  الـدقي – ..... فـرع – ..... ومسحوبة علي بنـك.. باألرقام بالبند الثالث من العقد 

 : سداد هذا المبلغ وذلك علي نحو ما يلي أيضا دالئل

 : الدليل األول 

��א��a�1�Dopaא�وא�a~د���������������a:1Lط��a�-?א��P¡د����#"�Qن�א�L
��������oDiP���.P�'وא�+�$��T-�'א�d���iא��^$�o)ض���a���!P"�(

�����OPaaZ��� $��aa�����oDaaiא��Jaa/~"א�\aaא��d���aaiא��!aa@و
Tא����a��..�����=א�aabqد���a"7��#"�aaQم�א��a�-�Maذ��!aaP"�^���aوא�

����������#a$��T/�� �.�-��DZون�و-�$�א��Dl��5�.T��d���iא��MPU
��Mא����..�����������Da$�+�C�a���aN�Ja¢�M�aiد�א��A7/�3ن�وE�#$و
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�����:�aa�'א�#aa$�fد~aaوא��fد�aa��+aa1L�!aaP"�^aaد���_DaalL�..�
���������������fpa@אم����aد��א��a"q�#a$�#"�Q�8א��j���M���و@pא��

�DlL��D$�d���iض��א��a���!P"��T-�$�J1�o��'�[�_�..���a-و
��������������#a$�d���aiא��fpa@אد��a����@�a&ن��aTQ'א��oDiא��dD-L
��������������+a����a�N�_paوא��#"�aQא��}�aZ��^a�oא=@��א����bqل��l

����DZא����8وא���..���������DaNDh����oDaiم�א���-�=�Z�Nن�L�#�j��/
��������������wh�a�$��a@��a$�^a$����#"�aQא��!a:Nن�L�^�-����oא���fp@

������aא���aدس�$a#�א�ae��a�T^����������و@pא�"�c$��و=د������!�"�P+�؟�
�.א���א"!�

 :الدليل الثاني 

��@�fpaaaא?-��aaaط��aaa.����#"�aaaQאد�א��aaa��!aaaP"دل�L���aaaو�
وא'��YPא'�=�ذL�#a$�fDaoن�א���h�aق�Lول�-��ao��aن�)���������������

–/−/−��(��@DlLو��−/−/−����������fpa@ن��a���oDai�3א�a"�3ز�Dو��
����U�s�dد�����iא��..���������a�[�´������A�N���+1L��q?و=אق��

L��aa�U��L�#aa"�3�aaNن����MaaPUو�paa1qא=�Lو�DaaAq�_LאL���DaalL�5و�$
��@�fpaaא?-��aaط��aa.����#"�aaQא��Jaa���[��oDaaiن�..�א�qא�paa /

���������������^ab?���Ma�.א���(�#"�aQא���a��CL�!aP"ل��N��¤7/دل�
��"�و@��$pא��5א�D�.�"�

 الدليل الثالث

�����������k�"�aא��(�S�a��'א���aא����aא���J�EL.....������a����.....
�!aaPo�_=�aa«�..��h:aaZא��(.....)�(aa�$���aa-�#"�aaQ2ن�א�aa��+

���+aa�$��=د�aaZא��d���aaiא��^aa$�oد�~aaא�)���aa �.�-אد��aa���aaT�
��א'�aaaTQن�&�aaa�1��@�aaaאoDaaaiP��(�fpaaa��fدאد~aaaن�א��aaaoو

��3aa-=�^aa�oو=�א����aab�!aaP"�w��aa��d���aaiא�.....���aa���.....�
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���DNKא��..���������^a�oو=�א����b2ن����TQ-��o>N�_pא��D$?و@��א
����yN=���−/−/−��������?א�^a$����#"�aQאد�א����!P"�^ط���د���a�-

����h��'א)d���iא��(����������\aא"!�وא��aא���^aeن��a�"?א�!aP"
�(�wh��$��@DlLن��o−/−/−�. 

�ط��aא�(�!מ�א�ط�!�ن�א>د�!����0!��א�!ذ���و�
!�دل�	�!�2د����������..�و�9מ���������5دמ������

�!!د�)!!�&-�)���!!���-��٨!!ن�٦�!!دد�(���!!د�	!!�ن�	�!!ض�$!!ذ�4א��!!���-�.....�)!!�د����!!ن�	�!!#�

�وא����*�د&�ع�א�ط��ن�،�و�!*��!���!���4א�=	�!��א��)!�&%���������������و�90ل�א�(�מ�0ن�ذ�#������..�d=��ن��

و�0!��1�5و�!د��!��*�	�!د�א
!�6מ�א��!���-��������..������%���8א���!ز���.....���
���.....&%�א�د�و.�

�.�ن�?��د��א
�������2..�و
دאد$���دא�

 ومما يؤكد واقعة السداد النقدي واستالم أصل الشيكات 

��������oDiא���N�J¢�J1�o�d���iא��MPUن�L��������،�� $��a����dDa-Lن�&�@��א?و�!�و�TQ'א�
��������+Uאع�ذאKא���^e���Tא��(�� $�-=L�dون�������..�وو=دDal¶�5א�>��d���iא��fp@�^Z���0��/

)���d���iא������a�1�dא�،�وא�a~دאد������������)�..�א'DZو����3-�.�aiא��fp@אد�����T-وא��o>N��$��@و
��^b?א�..�������#NDal¶�+��.T�aد��א��"q�3E�!!���������+aT$�=�a���a$��a@��������3א..�وa����:�fDQa���a."�d�aא4

�.א�p@�(�cTQא�א'��م�

 امساملبلغ اخل

ستة مليون واثنني وعشرون ألـف ومـائتي وعشـرة ( جنيه ٦٫٠٢٢٫٢١٠وقدرة  

 ) .جنيه
قـد تـم ضـمهم فيمـا بعـد فـي السـبعة ..  حجـز عـدد عشـرة فـيالت مقدمعبارة عن وهذا المبلغ 

بـهـذا المبـلـغ الشــركة المطعــون ضــدها األوـلـي  ذمــة بـمـا يؤـكـد انشــغال.. عشــرة ـفـيال محــل الـتـداعي 

 ـمــن المـبــالغ التــي كاـنــت مســـتحقه عـلــي الطـــاعن بشـــأن الـتــي ـلــم تعـمــل عـلــي رده أو خصـــم قيمـتــه
وـمـن ـثـم تـكـون اـلـدالئل عـلـي ســداد  -/-/-الـفـيالت حــل لـنـزاع الماـثـل المحــرر عنهــا العـقـد المــؤرخ 

 :الطاعن لهذه المبلغ كالتالي 
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 : الدليل األول 
��	�`��מ�
دאد��4ن�א�ط��ن�?�%�א������א��ط�!ون���0ن�$ذא�א��

������������!
�!دد$����-���!�و$�!�#�?�)!�ل��!ن������..� د$��	�و�!��

��-���!!��א��
!!(و	��א��!!����א��!!ذ�و���	�
!!�6מ�$!!ذ�4א�

�#�	�%���......��&�ع�.....

 :الدليل الثاني 
�������!!��)��5!!���0ن�א�!!��ون�و0(�!!�מ�א� !!��Bو�!!���!!وא��-�

دא��و&!����B!����8!���������8د����0-���%�0ن�א��!�������0�#..�א��ض��

و�ن�<מ�&Hن�א
�6מ�א�������2!ذ�������4..�א��ود�&%�א�����6-����

.א�����-�د��ل���%�א
���2������2�6وط�(������2دאول�

 :الدليل الثالث 
د��0!د�و�ط!*�و�!زמ����!��א�=	!���������–و&%�
��ق���)ل����&�


!!���..... &!!%�א�!!د�و.���!!מ��.....���&��+�!!
�ق�א��)!!�د���א

���$�!!!��!!!%�)�.....(א�	�!!!د�)�.....(�!!!د�	��)!!!�(��وא�!!!ذ0�8..�א�

<	و-��
دאد�א�ط��ن��2ذא�א��	�`����!����א��ط�!ون� !د$�������������

�.א>و�%�

 :الدليل الرابع 
��2�6�!!
?�!!�א��א��!!�������!!ذ�و���	
!!دאد�$!!ذא�א��	�!!`�وא

א�����-��(��5وذ�#��ن�=6ل��ذ����د&����2א��د���&!%����������


!!�����!!�����8!!%�א���!!ز����..... ��
!!��.....א�!!د�و.���!!מ����

�)�.وא���&ق�)و�������2&%�א�د�و.�א��א$���( −/−/−

 :الدليل اخلامس 
���0و��ل�א��!����א��ط�!ون� !د$��	
!دאد�א�ط!��ن��2!ذא��������������
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��������������3E�#$و�،�d����א'�TQن�&�@���ZNq�OA�xل�א���م���oDiP��3P�$�YP�'א�אp@و
��א4��3א��cTQא���pa@�#a$�^aא�א��aZNل��������.�e�8Q��U�s�..א�����pa��#"�aQאد�א��a���dDa-Lو

�YP�'א.�

 وعلي الرغم من مجلة ما تقدم 
����א�(�מ�א�ط��ن������	�ن�א�ط��ن��د�� ����&%�ذ����!���!�מ�	
!دאد��������4��%��(��

��2!��א!>و�אق��������������..��������א��ط�ون� د$������-��!
��א��!0�%�1!����!ن����..�&%�(�ن��5�0&%�א�(

�.א�ول�	و�ود������80ض�

 حيث أن ذلك مردود 
 والفـيالت موضـوعه -/-/-بأنه في بداية التقاضـي بشـأن العقـد المـؤرخ 

ـز( ـد ) اع الحــاليمحــل الـن ـد ســدد بخصــوص هــذا التعاـق ـم يكــن الطــاعن ـق ـل

 .  مليون جنيه ١٨سوي مبلغ ) فقط(

 أما أنه وبعد احتدام اخلالف بينه 

 وبني الشركة املطعون ضدها فقد 

��و£�».�ao�8a^�א'��Y��aא���aa���3X�aאد@�������������oDaiא���a&�S�a�C�k�a"د�#"�aQم�א��a-L
�������#$�fو���L�!"א���א�^e���Tא�������x�5א�������+�P"����وL�YaPU�sو�£�������(�א���Tد�א�����N=�aوא��

���������̂ aא�א����pa@�#$�5!��_Lو�L�� �"وز�����������)�א����زل��a��N�#"�aQא��fد�a���a$��aP¡ن�L�c�aU��a�@و
�YP�$٣٢+��Aن���P$�)ن��P$ن��E�Eو�c�Eא.�(�

 فإن الطاعن كان يعترب نفسه .. وخالصة القول 
���������6�&���
����&�6-�<מ���8�����6������&%�א����ع�(�,�א�!&�������	
..�-�<מ�

������������������!�@�!����!0�5ن�0(!د��!ن���������)�0)!د��+�5(و&%��ل������وמ�	
!دאد��	!��`���!�+��ن���!%�א�

و�����5)�5���&�	�ن���5�0�5
!دد�����..�و�א�*�(
�	�����5..�?0�1ن�א>و�אق��0د-����9ذ�#�������..������

�!.����ون�����5؟����٣٢ز�د��ن�

�

�

�
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  سادساملبلغ ال

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

 .)جنيه
المباعـة الفـيالت السـبعة عشـر علـي  مبالغ الصيانة المسـتحقة عبارة عن قيمةوهذا المبلغ 

ومن األدلة الدامغة علـي .. .....بالبند ..... والثابت بالقفرة  -/-/-للطاعن بموجب العقد المؤرخ 
 :ما يلي سداد هذا المبلغ 

  :الدليل األول 

���3aaa-=�M�aaaiא��OaaaA�x�fאد�aaa��£�YaaaP�'א�אpaaa@ن�L.....�
�M���!P"�S�h�'ع�–�.....אD/�......�

 :الدليل الثاني 

��������3-=�k�"א���(�S���'ن�א�����א����אL.....������a���.....�
��D@�aaא���+�/����aaא���Nد�aaZ�-ل��..�ق�א�aal�#aa$�+aa���aao2U��aa-

����YP�'א�אp@אد����dא?و=אق�وא'����א������aCא��..�د=א�
��fDND�U�OPZ��M�p��=אD-א�����+�. 

و	�!!�ن�$!!ذא�א��	�!!`�0=ط!!��א�(�!!מ�א�ط�!!�ن�=ط!!���
!!�מ��!!�מ��!!ن��!!دמ�?��!!�מ�	)!!(�:���

���!د�	!�ن����.....�(�,��!מ�א�!ز�מ�	!�ن�א��!�2د��א�)!�د����!ن�	�!#����������������..�وא���-�א��زאع�و0و�א�����5

�!��5؟����٤٠٠٠د��מ�)�&d�5=��	�	�`�)�..�א�=�ص�	���	�`�א��א$ن�(......א���#���מ�

 وباإلطالع علي شهادة البنك املذكورة .. هذا 

 تبني أنها أوردت 
) .....(أمـا الشـيك رقـم ) .....(أن الشيك الـذي تـم صـرفه آلخـر بأربعـة أالف جنيـه رقمـه  

       فــي .....طبقــا لحافظــة المســتندات المقدمــة مــن شــركة .. فلــم تــورد عنــه الشــهادة ثمــة ذكــر 

  .....سنة  ل..... بالدعوى رقم -/-/-

 وهو األمر الذي يؤكد 

 ������،�d���aaiא��caa���P��aa��Maaوذ��caaTQ�3א�aa�א��2aaQא���3�aaא�aa�/�k�aa@�_paa+�א4
��1��Zא@#�א��ص����Dא��YP�'م���אد�א�T��3"Kو=אق�وא �ذ�א�?���J��vא����و´��:
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)١,٨٣٥,٩٠٠+��A��(�����א���4l�!P"�y�:P�1,+�..����א���OA���N��x.�

  سابعاملبلغ ال

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

ـة المــؤرخ الطــاعن تمهـيـدا لبنــاء الســبعة عشــر فــيال  ـد المقاوـل ـاذا لعـق بــذات ـتـاريخ عقــد ( -/-/-ونـف
 :مبلغ ثابت سداده يقينا من خالل األدلة اآلتية وهذا ال) .. شراء الطاعن لهذه الفيالت

 : الدليل األول 
 أحـوال أكتـوبر المحـرر ..... لسنة .....هو ذلك المحضر رقم 

-/-/- بمعرفة الشركة المطعـون ضـدها األولـي ذاتهـا بتـاريخ

والذي ثبت من خالل المعاينة التي أجريت فيه أن ثمـة أعمـال 

 وأعمـدة بـأطوال مختلفـة ٕحفر واحالل وقواعد وهياكـل خرسـانية

 ) .أول وثاني(وبجوارهم هياكل خرسانية دورين 

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

المطـعـون ضــدها األوـلـي أـقـر صــراحة ـبـأن قيـمـة األعـمـال الـتـي 

 .قام بها الطاعن ال تزيد عن مليون وخمسمائة ألف جنيه 
���%�א�(�מ�א�ط��ن��=�������������5;�!د��..��א��Nא��א� �+%�א�)��:����و	�9מ�$ذא�..�$ذא���

�.א�)و��א��	طل�&%�א��
	���و�دמ�א
�ط�������5	0�52د���א�ط��ن�	�<���2

  ثامن املبلغ ال

 )مليون ومائه واثنني ألف ومائه ستة ومخسون جنيه( جنيه ١٫١٠٢٫١٥٦وقدرة  
 األولـي لصالح الشركة المطعون ضـدهاا الطاعن  أعمال قام بهعبارة عن قيمةوهذا المبلغ 

 مـن ٕوانمـا طلبـت منـه شـفويا..  فـي ذلـك العقـد بإتمامهـا خارج نطاق عقد المقاولة ولـم يكـن مكلفـا
  :والدليل علي ذلك علي النحو التالي.. وقام بتنفيذها بالفعل .. جانب الشركة المذكورة 

 : الدليل األول 

وא��aa."�..�Jaa��vل�ذ��Maaא'���P��aaא[�MaaPU�#aa"�=Daaא?
����������#"�aQא��d��a/�8-�x�3�U�s�� 1L�� �$�..�����#o�a$L�(��a¤qو
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���������d���א'�TQن�&�@��و)�/�oDiא��OP[�!P"�5����_DlL
�#"�QP����.�MP����$�¦��DN�6$א'��"

 :الدليل الثاني 

���������������a/�����P��a�$�=�abL�+aP."�+�:aZ��#"�aQ1 !�א�L��.��C
�����������bא���MPU�5א?".�ل�א�\�-�م�� ����א����،���/�Di"��T���

����#aa"��aaA=ل�א���aa."?א�MaaPUو�Lق�aaQ1��d��aa:א��fpaa@���..
��£�א�2a���a1�� ��3"Kaن������������oDiא��!P"��P���'א�אp@ض�DTو�
�����������Dai"��T�aא���d��:��a��+�:aZ��#"�Qא?".�ل�א�\�-�م�� ��א�

���� $�@�£)������a �P"�S�a�4�3א�N�#و��(������kDal?ل�א�a."?א��a$L
��U�\aaوא���aaא'��و���aa�"ق��aaQ1�#aa"��aaA=א���YaaP�'א�Jaa:P

��f=�aa-א@#�وDaa١,١٠٢,١٥٦א��+aa��A�)���+aaX�$ن�و�aa�P$��aaCوא
������+a��Aن���Wو�����+X�$�0و�L�c�Eא=��������)�وאDa-L��aTN��a$��a@و

����oDaiא��#$��NDb��������YaP�'א�אpa��+�:aZ��#"�aQق�א���h�a����
���.���L�5".�ل��l=ج��Q1ق�א'��و�

 :الدليل الثالث 

��������3-=�k�"א���(�S���'ن�א�����א����אL.....������a���.....�
��������D@�aא��������aא���Nد�Z�-ق�א�..������#"�aQق�א���h�a����8aQ-

������������+@�:a���a ��+a:�P�U�£ل��."L��.�-�^vj�_pא��YP�'א�אp@
��א'�TQن�&�@��א?و�!�oDiא��#$.�

 :الدليل الرابع 

���(�^aaT:����#"�aaQP��dد�aa���@�aa&ن��aaTQ'א��oDaaiن�א�L
�paa@�#aa$�5KaaA�٨٧٥�0aa�Lא�א'��aa,�.....���f=�aa-�YaaPن�"�aaم�

��+��A)¤����+��A�0�Lن��Tو�����W��X��(���=אDa-q��ao>N��x
����Dopaa�0א�aa1L�YaaP�'א�Maaذ��(�#"�aaQא���aa��C2���oDaaiא��..
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��������aaو���oDaaiP��#Xא�aaא���aa@�+aa1L�!aaP"�8[�aa-�^aaא�د��paaoو
#N�'א.��

 الدليل اخلامس 

��!��aa4א�YaaP�'א��aa �P"�wh�aa�'ل�א�aa."?7ن�אaa/)�!aa@��aa¤q
�ل����Cqو�D:Cل��."L�(�����������MaPU�#a"��a�Poو��a$�¦�0aP� �!@و

�ل���al�#$��@�&ن��TQ'א��oDiא��� ��dD-L�\א?".�ل�א�
�3aa-=�Daa,]א.....�D��aa�oLאل��aaCL��..��²�aa�@ن�L��aao>N��aa�

��������Y��a�$�+�P"�#"�Qא��wh��N��. �$��oא?".�ل�و�#$�c"�1
�kDl?א�#"��P���$.�

 تاسع املبلغ ال

 ). ثالمثائة ألف جنيه ( جنيه ٣٠٠٫٠٠٠ه دروق 
الفـيالت العشـرة السـابق سـداد أكثـر مـن سـتة مليـون ة من حسـاب دفععبارة عن وهذا المبلغ 

وهــذا  .. -/-/-بـتـاريخ ..... المســحوب عـلـي بـنـك وهــذا المبـلـغ مســدد بالشــيك .. جنـيـه لحســابها 

 لسـنة .....كما أشار إليه السيد الخبير في الدعوى رقـم .. لسداده بشيك .. مبلغ ال يحتاج ألدله 

 .لقاهرة وهو ما أقره الحكم الطعين ذاته  ق اقتصادية استئنافية ا.....

 عاشراملبلغ ال

 ). مائتي ألف جنيه ( جنيه ٢٠٠٫٠٠٠ درهوق 
 رسـمي صـادر  ومسـدد بإيصـالالمبلـغ السـابع ذات أوصـاف أيضـا ينطبـق عليـهوهذا المبلـغ 
وـقـد أـقـره ـكـذلك الحـكـم  وثـبـت ـكـذلك ـلـدي الســيد الخبـيـر الـمـذكور ســلفا -/-/-عــن الشــركة مــؤرخ 

 . الطعين

 ادي عشراملبلغ احل

 ). مائتي ثالثة ومخسون ألف ومائه اثنني وتسعون جنيه ( جنيه ٢٥٣٫١٩٢ درهوق
مسدد بإيصـال رسـمي مـن الشـركة  ال يحتاج إلي إثبات أو أدلة حيث أنه وهذا المبلغ أيضا

 .وهو ما أقره الحكم الطعين أيضا  -/-/-المطعون ضدها األولي مؤرخ 
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 ثاني عشراملبلغ ال

 ). مائتي ومخسون ألف جنيه ( جنيه ٢٥٠٫٠٠٠ درهوق 
 .....بصـفته الممثـل القـانوني لشـركة وهذا المبلغ قيمة معدات وآالت وأجهـزة ملـك للطـاعن 

وقـد اسـتولت عليـهـا الشـركة المطعـون ضــدها .. المشـروع حـال عـمـل الطـاعن بـه كانـت بموقـع .. 

ـازة األرض   لســنة .....المحضــر رـقـم  المثبــت فــي وهــو األمــر.. األوـلـي حــال اســتيالئها عـلـي حـي

كـمــا أورده وأـكــد عـلــي صـــحته الـســيد الخبـيــر المنـتــدب أـمــام المحكـمــة ..  أكـتــوبر ٦ إداري .....

 . ق اقتصادية استئناف القاهرة ..... لسنة .....االقتصادية في الدعوى رقم 

 وهذا املبلغ األخري 

��א'�&�aع�)�-,X�a ��و�8Q�a�U�sא�Daد���������������.�e�fد=�U�s��������^���a����+aCD[�3a�=�+a�P"
����+-��hא���!P"�Y$א��א�..������+a�P:�L��a 1L��q�..���������������a��،�O��aא����(��a .�C��=�aZ-��ao>Nא�pa@و

��������Oa�h/�YaP�'א�אpa@2ن�i��..��������������������aد�L��$���a�3א�a�=�\aن�وא��aא�����a:1L�Y��a�'�3אa�T$�(�^a�
���������������������������a Uذא��@�a&ن��aTQ'א��oDaiא��+a��dDa-L��a$��a �$و��a��#"�aQאد�א��a��!aP"��T[�-�..�qن��L�

�����������������������a Uذא��@�a&ن��aTQ'א�+aUD-L��a$�Da�1Lم�و�a�U��a$���al�!aP"�Oa@ذ�cTQ�3א������a..�א4
�+X�6�q�1,+�و�OA���N����!P"�O�3)�א����ن�وא�������.�8Q�Nو��Z���w=�א4

 الوجه اخلامس للقصور 

مل يكتف احلكم الطعني بالقصور يف تسبيب طرحه ألدلة سـداد الطـاعن مجلـة  

بل أنه تغافل متاما عن إيراد أو الرد علي العديد ..  يف الوجه السابق املبالغ أنفه الذكر

من األدلة األخرى التي ساقها الطاعن والتي تؤكد سداده لكامل الثمن ، وذلك رغم 

 .متسك الطاعن بها 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض املوقرة أن 
محـلـه أن ا ال ـتـري األخــذ ـبـه ، اســتقالل محكـمـة الموضــوع بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ـبـإطراح ـمـ 

تكون قد اطلعت عليها وأخضـعتها لتقـديرها فـإذا بـان مـن الحكـم أن المحكمـة لـم تطلـع علـي تلـك 

  .القرائن أو لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله
 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
 علـي مـا جـري بـه –لخصم ال يترتب عليه بطـالن الحكـم إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه ا 

بمعنـي  إال إذا كان هـذا الـدفاع جوهريـا ومـؤثرا فـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا الحكـم –قضاء النقض 

أن المحكـمـة ـلـو كاـنـت ـقـد بحثـتـه لـجـاز أن تتغـيـر ـبـه ـهـذه النتيـجـة إذ يعتـبـر ـعـدم بـحـث مـثـل ـهـذا 

بما يترتب عليـه الـبطالن طبقـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادة الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية 

 . مرافعات ١٧٨

 )٢٦٥ ص ٥٣ س ٢٤/٦/١٩٧٥نقض جلسة (

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة قائله بأن
الحكم يجب أن يكون فيـه بذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة 

ــة ي إلـيــه ، وذلـــك  التـــي قـــدمت إليهـــا وجعـلــت منهـــا مـــا يـــؤدمحصـــت األدـل
باســتعراض هــذه األدلــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة 

 واإلفصــاح عــن مصــادر األدـلـة التــي ألوراق اـلـدعوى عــن بصــر وبصــيرة
كونت منها عقيـدتها وفحواهـا وأن يكـون لهـا مأخـذها الصـحيح مـن األوراق 

ــي وأن يكـــون مـــا استخلصـــه منهـــا ســـائغا ومؤدـيــا للنتيجـــة  بغـيــر تعســـف ـف

ســتنتاج أو االســتنباط حتــى يتســنى لمحكمــة الــنقض إعمــال رقابتهــا اال

 .علي سداد الحكم 
 )ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦ الطعن رق ٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
 ������%�א��!دמ�)!و����
!������2!���و�2!���5(��!��������(و��ن�א�<�	-��ن�=6ل�0و�אق�א��!دא

�J!��������!#�א��!%��د�������(�0=!�0����8ن�א�ط��ن��د���
#�	�د��0د�������)�א��ض��&�5א�ط�ن�א���<ل���

����̀ +�
?0�1ن�א�(�מ�א�ط��ن��!מ��و�د$!����..��;�د�
دאد�����4ل�א�<�ن����)������2א�(�מ��دא����9
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 الدليل األول 

فهو يتمثل يف أن الشركة املطعون ضدها قد صرحت للطاعن ببيع إحدى الفيالت 

واـسـتالم اـلـثمن مـنـه والظـهـور مبظـهـر املاـلـك ) ...../ ـملـن ـيـدعي (ملوـكـة ـلـه امل

والتصرف يف العني تصرف املالك مبـا يؤكـد سـداد الطـاعن لكامـل الـثمن وإال مـا 

 .كانت الشركة صرحت له بالبيع وقبض الثمن 

������<=>a'א��a�TP���aa�/و�+a1L��a�C−/−/−���!"א�aaא���(Da[�caم��§aa'א��..���DaaZN���+a1L
"�aaaQP��8����aaa��#�#.vaaaא��^aaa$�oאد��aaa���aaaT���q�..�8����aaa���NDaaaZن�א��L��aaao>N�_paaaא��Daaa$?א
�"�.P�/.....�..�#.vא��^$����#"�Qאد�א������oDiא��#$��NDb�=אD-q����vx.�

 ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا بال ريب سداد الطـاعن لكامـل الـثمن الـوارد .. وبالبناء علي ما تقدم جميعه  

 بمـا يؤكـد أن الحكـم الطعـين إذ قضـي بالفسـخ دون االلتفـات إلـي هـذا -/-/-بعقد البيع المؤرخ 

فإنه يكون قد خـالف القـانون والثابـت بـاألوراق .. الدليل أو الرد عليه ردا سائغا بما يفيد إطراحه 

، وـشـابه قصــورا جـسـيما ـفـي التـسـبيب ، وذـلـك بالتفاـتـه الغـيـر مـبـرر عـمـا تمـسـك ـبـه الـطـاعن وـلـم 

 .ينفك عنه 

 ثانيالدليل ال

 قد تضمن يف بنـده السـادس مـا يفيـد عـدم أحقيـة الطـاعن  -/-/-أن العقد املؤرخ 

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

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

 -/-/-وحيث أنه بتاريخ 

 ��Q'א��oDiא��d=�bL�����������������a U=دאq��aPG���aX=�(��aPv��!aא?و���@�a&ن��aT)���aא��/�
.....�(������S�a��'א�� U=دאq��PG��,"و)���a���������3)�...../�א��a-=م��aTא��!a�Dא��^a�oא���.....�����a���
.....���DNKא��w�E�U��..���^ae�d��a:א���"�.G2ن�i���6Pא������8:�+�و��#"�QP�����N�_pوא�

�.א�z......−/−/−"���א����8א'<=>�

 

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

121 

 وإقرار صريح من الشركة ع طهذا دليل قاو
و�ن�<!מ��!מ���!د�א��!����9 � !������������)��0ض�و	���B(	�ن�א�ط��ن�
دد����ل�<�ن�א���6-������� 

�.�ن��(����א��و��ل�א��ذ�و��

��א'�&�ع�DU�s�� 1L��qد�"�P+�و�U�sאp@��������..��+ Aא��.�e�!P"�^א�א����p@��D[�3�Dو�
��aa$م��aa�N�s�#"�aaQ2ن�א�aaل������aa��J.aaZ�"؟وא�+aa�$ذ�®§aaN���!��^aa�oא����!aa�q�d�aa:دون�א���

��א'�&�aع�"a#�ذ������������Ma!�א'�op=�ود���+�)����d��Eqאد��o$^�א�v.#�؟�������a.�e��Z:U�s�..
���aa$pא��5א�Daa���aa@و�^aab?���#"�aaQא��Maa�¦�+aaAא�U�sو�..��aa.�e�+aaT$ن��aa�U�_paaא��Daa$?א

DNא��(�+�C�+Q��U�sو=אق�،�و?���J��vא����1ن�وא��J:��l��-د�א'�&�ع�Dو�א�Lאد�.�

  -/-/-السيما وأنه مبطالعة العقد املؤرخ 
�!!�ط�
!!دאد�א�ط!!��ن� �%!!���� !!:�0ن�?)!!دא��א��!!�������و��!!ل�א���!!���?��!!��5و�!!و��


!دאد�א�!<�ن��!��������������������6�%!��و�9!מ��..�����ل�א�<�ن�،�و(�,�)د��א��و��!ل�&!Hن�ذ�!#���!د�د��!ل�

د����!�5א�!�د�א�
!�+`�א�!ذ������8و$����$ذא�א�د��ل�?0�1ن�א��(�����מ��و�د�4&!%�� !�+��2و�!מ��!����������

���	
�.�	���אط�א(�5$و���������(����2	��)و��&%�א��

 الدليل الثالث 

فإن الثابت باألوراق أن الطاعن كان قد قام ببعض األعمال اإلنشـائية واخلراسـانات 

وأنـه قـد اسـتحق ) خـارج نطـاق عقـد املقاولـة(لصاحل الشركة املطعون ضدها األويل 

فـإذا .. ال وأقرت بها الشركة وصرفت له بالفعل مبلغ منهـا مبالغ عن تلك األعم

 .كان مستحق هلا أي مبالغ ملا منحت الطاعن املبلغ املصروف له؟

 وحيث أن الثابت 

��א'�TQن�&�@��א?و��a,��(�Ja$�-��a-�!aن�"�aم���������� oDiن�א�L.....)����!a&�5א�����a�ELو
�����#"�Qא��cאع���� ��و�Kوא���(����f=�-�YP�$��DZ�٨٧٥,٠٠٠��A���+�)ن����Tن�و����Wو��X�¤��

+��A�0�L�(�+���"�� ��q�=�i'א?".�ل�א�MPU�#"�#"�QP��d��h��'א�fp@�#$.�

 وهذا دليل قاطع وإقرار صريح من الشركة املطعون ضدها 
 ����D�;!!!!*�א���	د�א�!!�و�0!!�9�5!!���!!د�ن��-/-/-	
!!دאد�א�ط!!��ن�����!!ل�א�!!<�ن�א�!!وא�د�	�

�������5و?����1-��د�א�����..��������	����5وא(د����)�
&������!ون�دא+�!�����..���-��ن�
دאد��
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�5�!ن���!#�א>��!�ل�א���!���?��2!��؟��������������)�
ذ�!#��0!��5!ن����!���ط��ن�و�*�ذ�#����(��5ز��Bن��

�-���ط!��ن��!ن��د�و���!�5?ذא����!-��و�!ود�������������������)�
�0!���..�א���ط%�0ن��وמ�	=)מ���#�א��

&2!و�א>�!��א�!ذ�8(!دא�����..���و>ن�א>=���	��iא�ذ�������!����!��4$!ذ�4א��!����	!ل��0!�5א�!دא+ن��2!���������

�-�א�ط��ن��د�����������2)�

!دאد����!ل������������..�	��������(و�)����ز��Bن���%!��و$!ذא�د��!ل��!�ط*�

�D�;*�א���	د�א���"�.א�<�ن�"�و��%�א>=ص�������2..�−/−/−א��زא��-�

 وبرغم دالله هذه الواقعة .. هذا 

�����������������+a��q��a"��'א�d��a:א��#a��^$�o�#$�#"�Qא��������..�)�D��d��Eqא��5ذ$a.�eن�L��q
א'�&�ع���a v��#a"�JP/�6U،�وDaU�sد�"L���Pa��+a�Pو���a���qא?$�Daא��a"��ao>N�_paم��a'qم���������������������������

���������dא���a�$�#$א?و=אق��+U�C��xא'�&�ع���.�e�..אد�������������a����aT[�-�^aXد��#a$�+aU�oL��a$و
��#.vaaא��^aa$����#"�aaQא��..�����(�^aaQ�'א�=�aaZ�����caaTQ�3א�aa�و@��aaא?$�Daaא��Oaa�TN�_paaא4

�Oوא���5�6..�א������R������+��_�Zא���cT�N��x.�

  الثالث السبب

احلكم املطعون فيه معيب بالفساد يف االستدالل حيث أنه قام علـي أدلـة غـري  

صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها ، كما شابه عدم اللـزوم املنطقـي بـني 

 جيعله جديرا بالنقض تلك األدلة الواهية وبني النتيجة التي خلص إليها احلكم ، مبا 

 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 

واقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـوع تنـاقض الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم العناصـر ال

بين هذه العناصر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء 

 .علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (
 )١٩/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٧٧ لسنة .....١٢الطعن 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 
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أي من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك األدلة ووجه االسـتدالل بهـا حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض 

لـي سـداد الحكـم واالسـتيثاق مـن أن األسـباب التـي أقـام قضـاءه عليهـا جـاءت أن تعمل رقابتها ع

 .سائغة لها اصل ثابت باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي إليه 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������Q�3א����א�P"�Dop!�$�و�d�1א4:1L����א?�bل�وא':�@��3א����1�1P¡�w��Qو����caT
��a�:�����a��T$�5�aA�+a1L�5د�)�א�����aل������������������aو���a,�N�،��a���1�#a$�+a��q�! �1و$��א�،�+����Lو

��א������ط����$���و$���U�a ��و$��a£��������������������..�و"�م��aT-א�P��3a /م��a"�#a"�³a��N��a��!aP"�Mوذ�
��������Lد_��q!�"�م�א��Uق�א?د���א��a"�\aل�"��a �Pא4�CD[�..������������3a+�/� ��$#�$����א�dوLد�

����א�\�א��o>N����،�� ��q�! �1/��د�f)�א�����ل�"�8$����������������aC�!a�q�+��=�h�N����!Pא�����
�ن�،�و�TU���Cدp@�=�b�dא�א�:��aد�)�א�����aل����������Qא���..�����+C�a,N7���Dai�1�_paא��Da$?א

�!PN��.�/���Z:U:�
�و��5א��
�د�א>ول�

������������D�;!ذא��א��!�Nد�?�!%�א��!
��−/−/−א�(�מ�א��ط�ون�&�0�5&
د�&!%�א
!�د�5�1(���!��א

%�א�!!ول�	<	!!و-�אN=!!6ل�א��ز�!!وמ�&!!%����!!��א�ط!!��ن�،�و�!!*�ذ�!!#��90!!ل�د�1!!��א�N!!ذא��ن����&!!

�&%�?<	�-�0ن�אN=!6ل�א��!د�&!%����!��א��!����א��ط�!ون� !د$������������−/−/−�،���−/−/−א��;�=�ن��

�C
�.	�����ن��
�و����&ض�א��

 فقد قضت حمكمة النقض بأن  .. بداية 
ئن القانونـيـة ، وـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األـخـذ ـبـه ، بتـقـدير الـقـرا.. اـسـتقالل محكـمـة الموضــوع  

 فإذا بأن من الحكم أن المحكمة لمن تطلـع محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها ،

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

 وقضي كذلك بأن 
أن مخالفـة الثابـت بـاألوراق التـي تبطـل الحكـم ، .. فـي قضـاء محكمـة الـنقض  .. المقرر 

هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتنـاء الحكـم علـي فهـم حصـلته 

 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 
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 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��=D�'א�����������a����a�����aT-وא�!aP"�°a���a-�3a���q�+1Lذא��aoن�א4.�)�-,��fp@�5א[
���������aa�"�^�h�aa�$و�L��aa��R-�aa�$�#aa�)�Lو=אق�א�L�k�"�aaو�$��aaA�$�=�aaZ$�!aa�q�f���aaد�و�

����ن���]N�+17/�+�$��T-א��א�MPUص���.א���
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 كمـا أشـرنا –القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق النـزاع الماثـل يتضـح وبتطبيق جمله المفـاهيم  
بغـيـه  .. الشــركة المطعــون ضــدهاأن اـلـدعوى المقضــي فيـهـا بالفســخ أقيـمـت ابـتـداءا ـمـن  –ســلفا 

ـذ بـعـدم قـيـام الطــاع..  ـبـزعم تحـقـق الشــرط الفاســخ الصــريح -/-/-فســخ العـقـد الـمـؤرخ  ن بتنفـي

  . فيال المباعة له١٧أعمال المقاولة وهي بناء عدد 

��د"�א@��������� $�-q�!ن�&�@��א?و��TQ'א�J�����-و�..������<=>a'א=�אpa1א��+�A���−/−/−
������aaل�א'��و��aa."Lم��aa¦qم��aaT��yaa��:ط�א�Daaiא��waa�¢�#aa$�3"אKaa'א�dذא�+aa�/�JaaPU=�_paaא�

��=�op'א.�

  الطعني احلكم حمكمة أن إال 
!!ق�א��!!�ط�א���
!!�Cא�)!!��:���!!د�ط�(!!-�ط�!!���)���C!!
)�א��ز�!!وמ�و�!!ود�4	���!!د(א��

و�!מ����!��	!ذ�#������..�	ط���א��
�Cא� �+%����..�و	د����5ن���د�����2و	دون�ط����ن�א�=)وמ��������


��C!ن��!دמ�����!ذ�א���و�!����������������..�������	���5���
و0	د��!��5..�	ل�ط�(-�ز�מ�א������א�ذ�8

�ط!��ن��!מ��
!���ل�
!دאد�<�!ن�א!>�ض������������	!��ز�מ�	!�ن�א����)�و	�6ط����ن�א�=)!وמ����(�ن���د�������2

�!.א��	������5؟

 ومل تكتف حمكمة املوضوع مبا تقدم 

��<=>aa'א=�אpaa1א��#aa$�dpaa א�^aa�−/−/−�#"�aaQא��!aa�q��oDaaiא��#aa$�+aaA�'�3(�א"Kaa�
���aaم�א'��و��aa¦qم��aaT��yaa��:ط�א�Daaiא��waa�¢�(م����aaT��#"�aaQل�א��aalq�d�aa�vل���aa�Pא����aa�

�!.א���.�ل���אد�א�v.#�؟
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 .إلنذار مل يشر إيل مسألة الثمن من قريب أو بعيد رغم أن هذا ا
���1)�:����5د���6��%��	ول�د�و.�א��
0�Cو���%�<	!و-�אN=!6ل�א��ز�!وמ�&!%�(!ق�������  ��	

�.و$و�����;�د�&
�د�א�(�מ�א�ط��ن�&%�א
�د�5�1..�א�ط��ن�

  فحسب هذا ليس 

����������������}�ab��a��^aد���!aP"�^aN�Tل��������aن�א�:��د�)�א����N��.Pv./
�������waaQ�'وא�^aa�T�8א�aa$�R-�aa��$و�L�+aa�P"د����aa��..��(د��aa�:7ن�א�aa/

א�����ل�NL�w�h�N,����7:�ل�א4��3א�L����a�$�caTQو�د���ao�^aن��������������
���:aZh ��وא�����aط�������������a.���cT��fplL�Oא�"���=�وLن� ,Ta+�א[

�+�$���.א���4

  الطعني باحلكم حتقق ما عني وهذا 
�ن�د�1��א�N!ذא��ن�א��������������-�&�J��,�)د��( !��א��!;�=�ن�����������!��%!��
!���ن���−/−/− 

وא��!!و��2ن��!!ن�א�ط!!��ن�?�!!%�א��!!��������..���( !!��8א���!!وز���).....ب��رقم  (-/-/-، ) .....ب��رقم (

�.א��ط�ون� د$��א>و�%�

 مطالبا إياها بتنفيذ التزاماتها وعلي األخص توصل املرافق الرئيسية

 لألرض املباعة له حىت يتسىن له البدء يف العمل 
 إال أن تـلـك الـشـركة ـلـم -/-/-ـقـا للبـنـد الـثـامن ـمـن عـقـد البـيـع الـمـؤرخ وذـلـك وف

بـمـا يجـعـل طـلـب .. مـمـا يؤـكـد أن اإلـخـالل ـقـد تحـقـق ـفـي حقـهـا .. تـحـرك ســاكنا 

الفسخ المبدي منها غير مقبول بما كـان يتعـين علـي الحكـم الطعـين أن يقضـي 

 .برفض الفسخ 

 إال أنه خالف ذلك 

 ��������#N=אpa1א���a�1�A��Da[و��$�¦���������������#a$�^aא����(��ha&א��א��a. �3د���a�=��a. ��q�=�ai'א
���������+aU�$אKא���(�^a´��a��ya�:א��Oa��[ن��a�Nن�L��a@و]+�وD��3@Lل���l��y�:א��OP[�..

�����������ya�:����Oa��QNن�L�+��wn��/��و$D@�a¨�!ha,N�3aE�#aא�$�a_�א�:��aد�)�������..�/7ذא��oن�´
�.א�����ل�א��S�"�_pא4��3א�X�6�q�OA���N��x�cTQ+�و�1,+�

�
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�א�و��5א�<��%����
�د�

א�(�מ�א�ط��ن�0&
د�&%�א
�د�5�1،�&�+ن��!�ن��!د�0)!���)!(�:�א�وא�!*�&!%�א�!د�و.����������������������

(���!!��&ط!!ن�?�!!%�א�(!!�د�א�ذ�!!��&!!%�א�ط!!��ن�&!!%��!!�ن�א���و�!!��و2�0!!�����<!!ل�&!!%�0ن��!!وמ��

������� �0�5
��	�5�������Bא���6-�א��	��H	�5
?0�1ن�$ذא�א�(�מ��د�0&
!د�&!%�א
!�د����5�1..�	��

(�!,��..��א�=ذ��ن�ذ�#�
�دא���ول�	!�ن�א�ط!��ن��!מ��
!دد��80�!%��B!ن����!��א>��!�ل������������������������(����


!�و�����!%�א�ط!��ن��������������������!�	�����&�-��(����א�(�מ�א�ط��ن�0ن�א>���ل���ذ-�	���&��א�

��2�����B0دא.�

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 

����aa�"�!aaP"�d�aaQ1ذא�אqل����aaد�)�א���aa�:�������aai$�§aa�TU�3aa����S��aa�Lא4aaj�O
��������������������a:���'و���Lل����a�3)�א���Paא���waQ�'א�#a"א��Da¿א��#a"�0i�Nא������ط�و��$��
��������������}�b����^د���#$�� �ZPא�����T-وא�!P"�� .�C�Jذא���q�Mذ��w�h�Nو�+Qو&�א��+��b?
�����kد>aN���+a1?���"�a&�'א���Cو�$#�א���L�،�+1�Q������א����1�1�Cل��+���א�#$�5א���������

�.��q�+�$�+�ZP!�$��א��
 )١٨/١/٢٠١٦ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٨٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الفســاد ـفـي االســتدالل يتحـقـق ـفـي أســباب الحـكـم إذا انطــوت عـلـي عـيـب يمــس 

ٕسالمة االستنباط واذا استندت المحكمة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة أو 
اصــر كـمـا ـفـي إـلـي ـعـدم فـهـم العناصــر الواقعـيـة أو دـفـوع تناقضــت ـبـين ـهـذه العن

حالة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك 

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قد أصابت صحيح الواقع فـي الـدعوى حينمـا فطنـت أن محكمة الحكم الطعين وكان الثابت  

) ذات تـاريخ شـرائه ألعيـان التـداعي( -/-/-بشـأن عقـد المقاولـة المـؤرخ طـاعن إلي اتحاد ذمـة ال
ببنـاء الفـيالت السـبعة  .....الممثـل القـانوني لشـركة وأن تلك المقاولة تمثلت في أن يقـوم بصـفته 

 .عشر المبيعة إليه شخصيا 
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 أي أن الطاعن سيقوم بصفته ببناء الفيالت 

 اململوكة له بشخصه 

 ��3E�#$7ن..�و/�����+a�:1�f�a«�+aU�$אK�����^alL�#"�Qن�&�@���2ن�א��TQ'א��oDiل�א��-�
�������+��q��o�P.'א�d�و@����a$��a..�@��-�ل�$���a=�א�����aو��0��aא���1�aن������..���Tم�q¦�م�����5א�:�

���������������#"�aQאم�א�Ka�5א���a,�1���MaiP����aGع��aN����ax�d=Da-و�cTQ�3א����א4.�e�+��J�Q/
��$pد�א��¢����.�2iن�"���א'��و�

 إال أن تلك احملكمة عادت وأفسدت 

 يف استدالهلا حينما اعتكزت 
في القول بأنه من غير المتصور أن يقوم الطـاعن بسـداد ) اتحاد الذمـة(علي هذه الواقعة  

ومن ثم أنكرت عليـه ماليـين الجنيهـات .. أي مبالغ تخص أعمال البناء للشركة المطعون ضدها 

 .ين الفساد والعيب الذي يمس سالمة االستنباط يقينا وهذا ع.. المسددة من قيمة األعمال 

 حيث أنه قد فات احلكم الطعني 

��א'�aaTQن�&��aa-��@�aaא�L�^aa$�o�!aaP"�J���aa=ض�������� oDaaiوא��dא��aa����aa"�paa�$�+aa1L
����������� �C�a�$و�#"�QP����١١٨٧٩א'Diوع�،�و-�$�J@!��2".�ل�����5א�:��P"�d!�א?=ض�א'��"

���8�D$�~$)��T�U��X�¤�0و���L�Di"��CL��8a�D$�~a$ن��Tو������a"�5�a����Ja$�-��a 1L�^a�)٢٣د�������(
��/�(����/���o.��@��א����Tא'<=>�)�١٧("�MPU�!Pא'��"��و���/−/−/−.��

 ملا كان ذلك وإزاء ما تقدم 
و(�!��1�X!�מ�א1د�!��B	H=�6!������5..�و(�,����-�א������		���Bא��!�6-�	!د��1!ن�א�ط!��ن������

������B�!�	ل�א����!د�א !ط��?�!%�
!دאد����!ل�<�!ن�א!>�ض�و�!ذא����������������،��.	���زא��5	�دמ�
دאد������0&

�.����ون�������٣٢�5ل�<�ن�א��	��%�	����H%��	��`���$ز-�

 ورغم ذلك كله يأتي احلكم الطعني 
.. ليقرر بالمخالفة للحقيقة واألوراق بأن الطاعن مستحق فقط لمبلـغ سـبعة مليـون جنيـه  

وذلـك بمجـرد تصـور ..  الطـاعن بسـدادها وأغفل جمـاع المبـالغ المقـام األدلـة القاطعـة علـي قيـام

افتراضــي وتخميـنـي قاـئـل بأـنـه ـمـن غـيـر المتصــور أن يســدد الـطـاعن مـبـالغ تـخـص ثـمـن المـبـاني 

حيـث تغافلـت محكمـة الموضـوع بـأن ! للشركة حال كونه هو الذي سيقوم بالبناء بنفسـه لنفسـه ؟
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بـمـا .. ـمـام أعـمـال البـنـاء حـيـث ـتـم االـسـتيالء عـلـي األرض ـمـن الـطـاعن ، وـتـم إت.. للواقـعـة بقـيـة 

 السـيما وأن الشـركة قامـت وزيـادة.. وجد معه الطـاعن نفسـه مضـطرا نحـو سـداد قيمـة األعمـال 

 ) . فيال١٧(بدال من )  فيال٢٣(بإنشاء 

 هذا ثبت من مجلة ما تقدم 

 ������������������Maل�،�وذ����aא���(�^aQ�'د�א�a�:א��� X�a,-�S����-�cTQ�3א����א4.�eن�L
6��$��@,+���و=אق�و$��P"�f��������������������wX�a�C�#$�� �/�J�E!�א������X��������ط������3�P،�وLد�

�+X�6�qא�א��,��5وp@�R�1�OA���N�_pא��D$?و@��א�،.�

 الوجه الثالث للفساد 

فقد تغافل احلكم الطعني عن اإلقرارات الصرحية الصادرة مـن الشـركة املطعـون  

حيث جزمت بأن الطـاعن .. كتوبر  إداري أ..... لسنة .....ضدها من خالل احملضر رقم 

ـسـدد مـقـدم التعاـقـد فـضـال ـعـن أـنـه اـسـتلم املوـقـع وـقـام بأعـمـال قيمتـهـا ملـيـون 

وبرغم ذلك كله يأتي احلكـم الطعـني بقالـه مبهمـة مؤداهـا .. ومخسمائة ألف جنيه 

عدم اطمئنان احملكمة هلذا احملضر دون بيـان ألي أسـباب لعـدم االطمئنـان وهـو مـا 

 صور يف التسبيب والفساد يف االستدالل  يعيب احلكم بالق

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣فقد نصت املادة 

 ������������������5�a�EL�Maوذ��،�+a�P"��a ��!"�$���1�1�-��T-م�א��,����5א�$L�3Zא=�@��א"~א��א�D-א�
��T-א��א�fp ����PT�'א�k�"א����)�א��.�

  علي أن ١٠٤كما نصت املادة 
 .الخ  .............. اإلقرار حجه قاطعة علي المقر 

 ص قضي بـأن ويف هذا اخلصو
اإلقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثارا قانونية بحيـث تصـبح فـي غيـر  

حاجه إلي اإلثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجه علي المقر ألن فيه معنـي 

لي نفسه ألنه ال يتهم بالكذب علي نفسـه فصـارت االلتزام اختيارا ويصدق اإلنسان فيما يقر به ع

 .شهادة المرء علي نفسه أقوي من شهادة غيره عليه 

 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

 ��������^E�'אع�אKو=אق�א��Lل��l�#$�J��vن�א�L���Cو�..���a,�N�cTQ�3א��و$�و�d�1א4
��א'�TQن�&�@��א?و�!�oDiن�א�Lم��U�5����.....�-�����wوD,e�d=DCא��D-�3و��a���.....�

���D���oL�_=دאq�..�����������<=>'א��-�Tم����אد�$��م�א���-�#"�Q2ن�א���+��l�#$�dD-L−/−/−����a.o�
����,NL�dD-L�..������������+a���a"��'م�א?=ض�א��aم�����a-�+a12�)��������������YaP�$אد��a��!aP"زم��aA�^aد����aTN��ax

�+��q�=�i'א'��م�א.�
 ليس هذا فحسب 

مـن ضـمن المقاولـة المتفـق عليهـا (مـذكور أن الطـاعن قـام بأعمـال بل تضمن المحضر ال 

 .تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون جنيه) -/-/-بعقد بذات تاريخ عقد البيع 

 وبرغم مجلة ما تقدم.. هذا 
���ل������5ن�?��א�א-�)!��(�������0و�9מ�<	و-��(����א��( ��א��ذ�و��	��������� �..���!&���	

	�!����<!ل�د�1!����1(�!�ج�1
!��	�ط�	!ل��������..�و�����2א��
�%�א������א��ط�ون� د$��א>و�%�و

�����!�?!0�1ن��(��!��א�(�!מ�א�ط�!�ن��!د�ط�(!-�$!ذא�א��( !����������..�$%��د����	�1
�د1ل�	���2	�

�.وא��Nא�א-�א�)��(��א�وא�د��&��5

 بقاله مبهمة غامضة 

��D,]א�אp��#�.QU���� 1L�!@و�..�sن�و�a��.[م�א��"�!P"�^��Uن�L��¤دو�Mوذ��
����M�pa���aCوא�Oد���=�U�..ن�����������aא����(�=�aZא���+a��"��a-�5�a,א�א��pa@ن�L��ao>N�_paא��Da$?א

��"#�א�:��د�)�א�����ل�"X�6�q�+T$�=������!P+�و�1,+�,/�،�Oوא�����.�
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  الرابع السبب
א�(�מ�א��ط�ون�&��5��	�5אN=6ل�א��
�מ�	(وق�د&�ع�א�ط��ن�،�وذ�#���دמ�?��אد�������������4

%!!���6
!!�د��!!ن�א�وא�!!*�وא�!!��ون��!!ن�0و��د�4!!	�#!!
�0و�!!�5د&!!�ع�א�ط!!��ن�،�& !!�6�!!ن��0�5!!�0

א1
���	��?�%�א��د�د��ن�א��ط����א��و$����א��%���
!#�	2!��א�ط!��ن�א��!%��!�ن��!ن��!�ن�����������������

0��2ن������Jو��5א���80&%�א�د�و.��)�.�

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن
فـي عـرض  أسبابه الواقعية مل الحكم عليأن يشت 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 

 كما قضي بأن 

 �#"�Qא��!P"�!,-��-�+�/ن��TQ'�3א��دون�א���=���q!�د/�"a+�وא�Daد���$��o�rن�א4
�������������a��T$ن��a�N�3a�"1L�8$�+�P+�د/�ع�a���6�aN��a-�_D@�A+�وaA+�א�LDa_�)�א�7a/�k�"�aن�א4

�+,�1�OA���N����=�Z����.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجـه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة  

وـهــي أوـجــه دـفــاع ..... ول درـجــة وبصـــحيفة االســـتئناف ومذكراـتــه الختامـيــة المقدـمــة بجلـســة أ

جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأي في الدعوى إال أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها ولم 

األمر الـذي يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي .. يمحصها 

 .انون تطبيق الق

 )١٤/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���������Dopaא�����م�وא':�@�����3:C?ل�وא�b?א��P¡�w��Qو���..�������a��.�e�� �a�=L�\aوא�
����PTא��..��������cTQ�3א��L��,�Nن�@pא�א��,���-�5�L�!P"�..�����+��aو=אق�@pא�א�د"��5و$�و�d�1א4

P"�Mل�א�������3ق�א��/�ع�،�وذ��lא��!�����o�+AوL�f�"�!:�
�
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  األول الوجه 

أخل احلكم الطعني حبقوق الطـاعن فـال هـو اسـتجاب ملطلبـه اجلـوهري 

بإحالة األوراق إيل مكتب اخلربة النتداب جلنة ثالثيـة تكـون مهمتهـا 

وال هـو .. إزالة التضارب والتنـاقض بـني التقريـرين املـرفقني بـاألوراق 

 ـجتـاري كـلـي املقاـمـة .....نة  لـسـ.....اـسـتجاب لطلـبـات اـلـدعوى رـقـم 

خصيصا لتصفيه احلسابات بني الطاعن والشركة املطعـون ضـدها ، بـل 

.. تصدت حمكمة الطعني لذلك رغم خروجه عن اختصاصـها القـانوني 

 .مبا يعيب ما انتهت إليه بل ويبطله 

 ثبات علي انه إلمن قانون ا) ١٣٥(ت املادة نصفقد ... بداءة
أن تحكم بنـدب خبيـر واحـد أو ثالثـة ويجـب أن تـذكر فـي منطـوق للمحكمة عند االقتضاء 

 :حكمها 

��א�\�N<ذن��+�)�א �ذ@���−אPA�Tא����و�א���א���א���N=�$2'����-ن�د���.�
S−א�?����O��\א���1�$q����������������_paא��Da:4وא���aא��d�/وDaZ$�S�a�4��a.���א[a1אKl�� "א�aN

��0P�Nqא�fp@אع��N?א�+�/�O��_pא��^A?��1�$�������haز���a��_paא��YP�'אع�א�N
�d�/وDZ.P�.�

�.�Nאع��DND�Uא�����A^�א',Dو�Sא?ن��L−ج
��א�\�A>U^������−د�Pא��yN=�Uq���������C�(��T/א�.P�����و��?�Nאع�א���q ��א��,�a1�$����_DalL��a�PA

-Lم��"����C�(���.�Nא" ���D����� �$�SDqא��,�
aa@a−�8א�وaa/د��aa��C�(?�OaaPQU����aa1�$�k�"�aaא��^aa�-q�=�aa�l�DaaND�U���aaאع�א��aaN7م���aaZא�

�����Q$DA¥א�(����.�١٥١د��'א5א�dא'���

 : ويف شرح هذه املادة قدر الفقهاء 
 فـي الـدعوى ليسـت مطلقـة وهـو مـا يبـرر جعـل الخبـرة قاعدة أن القاضي هو الخبيـر األعلـى

لـى فـي فإن القاضي هو الخبير األع.. إجراء من إجراءات اإلثبات خصص لها المشرع هذا البـاب 

 ومـا يملـك القاضـي الفصـل فيـه منفـردا هـو المسـائل القانونيـة الدعوى فيمـا يملـك وحـدة الفصـل فيـه
..  التــي تحتــاج إلــي خبــرات أمــا المســائل الفنيــةحيــث يفتــرض انــه اعلــم الجميــع فــي هــذا المجــال 
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التـي  في كل المسائل القاضي بطبيعته غير مؤهل لها ففي هذه المسائل يجب الرجوع إلي الخبراء
اـسـتيعاب نـقـاط فنـيـة ال يسـتطيع القاضــي اإللـمـام بـهـا كعـلـوم الـطـب والهندـسـة يسـتلزم الفصــل فيهـا 

  .والمحاسبة
 ) دار محمود للنشر والتوزيع ٢٠٠٤ طبعة – ١١ ص-مصطفي / م–ندب الخبراء (

  أنه وقد حتقق النقض يف هذا اخلصوص ب

/�a+��א�:��a�$�OaPQN�_p�+��^aZذא��oن�א'�&�aع�א�q��aא���&!�$KPم�-��S�����1�1א�§א������5
��.�l§א��U���dא/��n_L+��Dج�=

 ) ق ٥٩ لسنة ١٣٠٣ الفني رقم ٣٠/٣/١٩٩٤نقض مدني جلسة (

 : ضي بأنه وكذا ق
�=و�!!�ن�א�!!�=ص�א��.��!!ن����!!�ن�א�=	�!!��&!!%�א�!!د�و0א��!!���&!!%�� !!��B$!!ذ�4א��(��!!��

 �<	!�-���N!د��&!%�א���	�د��=	�!��$!و�و
!����5א�و(���מو���ن�د&�ع�א�=)���1�0�5�0?�א��و وع���%�

	ول�����&%�ذ�#��!ن��)!�د����(!���������N&���6وز����(����א������	
�5دون��5��%��אض�&%��(!&�

�.$ذא�א���ن�

 ) ق ٥٥ لسنة ٥٢٢ الطعن رقم ١٣/١/١٩٨٦نقض مدني جلسة ( 

 : قضي بأنه كما 
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبـرة جـائزا قانونـا وكـان هـذا 

وحـيـدة للخصـم ـفـي إثبـات ـمـدعاة فـال يـجـوز التحقيـق ـهـو الوسـيلة ال

 .للمحكمة رفضه بال سبب مقبول 

  )٧ قاعدة رقم ٥٩٤ ص – سنة ٢٥ ج القطعة عدا القانونية في ٥ ٥/١/١٩٣٦نقض  (

 ملا كان ذلك 

وكان الثابت أن النزاع املاثل قد سبق وأحيل إيل مكتـب اخلـرباء مـرتني إبـان  

 نظره أمام حمكمة الدرجة األويل 

  األويل رةامل 

!!���.....?	!!�ن��@!!��א�!!د�و.���!!מ�����.....�������!!����!!�����8!!%�א���!!ز��א����!!���!!ن�א�

و	�9מ�א��دא���دא����(����א�د��!��א>و�!%����!�5=	!�א������������B..א��ط�ون� د$��א>و�%� د�א�ط��ن������

����א����و�����	���..��$����و$و�א>���א�ذ�8"�=	���ن�&ط��"�?0�1ن��ن�	���$��و0�د��
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�.�?<	�-���0��א�ذ���١٣٥א�א������و&���)��:��ص�א���د���	طل�$ذ

��و$و�א>���א�ذ�8&ط�-�?����5(����א�(�מ�א�ط��ن

����5)�.....(و� -�	�5	��)�(��

  الثانية املرة أما 

��������3a-=�k�"ل�א���l�#$�J1�o���/.....������a����.....�������D@�aא����Nد�aZ�-ق�א�..����a��'وא
��3-D�.....��و@pא�א����S=�,U�DNDو�8$�R-��Uא����DNDא����������w��a..��א��Po�_=�«�����K!���.....�א���

���!-�aa����aa��،�+aa��Aن��aa�P$�#NDaai"�#aa$�SDaa�N��aa'�#"�aaQق�א���h�aaא��!aa�q�!aa �1א��aa�C
�DNDא����dאpא��א=د����+-��C.�

 وهذا التقرير التفتت عنه حمكمة احلكم الطعني 

 دون إيراد ملضمونه أو ألي أسباب لعدم االطمئنان إليه
 وحيــث طلــب الطــاعن مــن عدالــة محكمــة الموضــوع طلبــا جازمــا وجوهريــا ..هــذا 

بضرورة انتداب لجنة ثالثية متخصصة من السادة خبراء وزارة العدل تكون مهمـتهم 

ٕإزالة التعارض والتنـاقض بـين التقريـرين ، وازالـة أسـباب الـبطالن فـي التقريـر األول 
 .لحق فيه وبالجملة بحث كافة عناصر التداعي وصوال لوجه ا.. 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
א����!-��!ن�$!ذא�א��ط�!��א��!و�8�$א�!ذ���1�8(!ق�א�!د�و.�و���)!�$��و�!���:�0(!د��������������8

����������5!��?��	���!
א>�!��א�!ذ��8;�!د�?=!6ل�א�(�!מ�א�ط�!�ن�	(!وق��������������..�و��%�2א��@��&��1!?�5	�1

�.א�ط��ن�

  فحسب هذا ليس 

��������^�Lن�א��c��#$�+1L�J��vא��"�و�kא',.�$��و��������a.�e�3a�C�� �/�=د�Zא�
�� ��A=�aaع���aa&�'�3..�אaa-=�k�"�aaא��!aa@.....���aa���.....�!aaPo�_=�aa«��..

����������d���a�4א�+�:aZU��a �. $ن��a�U��a�E�E��a���Sא�a�1��#"�aQא��#$��א'��$
���������������a. �����a$§'د�א�a�Tوא��d�/DaZوא���d�$�aT'א�DZCא���א"!�و�(D[�c�

..����d��hوNL,��א���Kא$��d�aوא�\�-����U�#"�����N�dD:�Lدل�א��4ق�وא'�
������+��:aaZU�²و���aa�א�א�paa@�Raa:�����aa��]א��§aa�P��5�aa�Pא��OA��aa�N��aax
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���������������Oa��N���DalLو�^´�O1�Aو�L�#N�$�Dl?وא�#Xدא�O1���°م�א����Kوא�
�ل�lq�+��q.�

 ورغم جوهرية ما تقدم.. ملا كان ذلك 
إال .. الة المحكمة القانونيـة ورغم خروج المسـألة المطلوبة من الخبرة الفنية عن خبرة عد 

أنها رفضت الدعوى المذكورة وتصدت هـي للقـول بأنهـا سـتقوم بتصـفية الحسـابات بـين الطـرفين 

ـرة ..  ـائج مناهضــه لمــا ثـبـت بتقرـيـري الخـب ـي نـت ـك أن انتهــت محكمــة الموضــوع إـل ـاج ذـل فكــان نـت

 .السابق استبعدهما 

 بل وخمالفة للواقع واملستندات 
��%�א��(و�א�
�	ق�����������������!
���	!
0
س�0و��وא�!د��(����>�%����)���5،�و�����9+���

	!!ل����!!-���!!%��(!!ض�א&��א !!�-�و�=���!!�-�ط��(!!��א�(!!�+ق�وא��
!!��دא-��א��د�!!���!!ن�����..�

�.و$و�א>���א�ذ��8;�د�?=6ل�א�(�מ�א�ط��ن�	(وق�د&�ع�א�ط��ن�..�א�ط��ن�

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 

��������cT��Nن�L�!&��Pز������������a �/�^aZ:م�א�KP�a�N�\aא��^X��'א�5)�א§
��������8X�aa-وא���+aao=א�$��aa ���aa¢و���+aa/=�T$�� P.aaiU����aa��/ط��aa�1�S�T��aaא�
�������\aaא���aa�1�1א����^X�aa�'دون�א��aa ��qل��aabא���+aa�P"�waaiN�\aaא���aaNא'�د

�� ��3PTض�/�+�א�~:N�.�
 )٧٥٢ ق ص ٢٧ مجموعة األحكام سنة ٢٤/٣/١٩٧٦نقض (

  وحيث خالف احلكم الطعني

 مجلة ما تقدم األمر الذي 

�����������aC�!a�q�+a��=�ah�Nل��alq�#a$�+��a���a'�Rא������5�6وא���DN�A�5�,א�א��p@�^T�
�نQא��.�
�
�
�
�
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 الثاني الوجه 

فقد طلـب الطـاعن مـن عدالـة حمكمـة .. ويف ذات سياق الوجه السابق 

املوضوع طلبا جازما وجوهريـا وهـو انتـداب أحـد خـرباء وزارة العـدل 

 االنتقال إيل املشروع حمل التداعي وبيان مـا إذا كانـت لتكون مهمته

الشركة املطعون ضدها أوفـت بالتزاماتهـا العقديـة بتوصـيل املرافـق 

وسداد مستحقات اجلهات احلكومية ) مياه ، صرف ، كهرباء(الرئيسية 

 .املعنية من عدمه  
و�!!��?ذא�.�.�&!!%�&2!!מ����)!!��א��!!زאع�א��ط!!�و8��aو�9!!מ�0ن�$!!ذא�א��ط�!!��ذو�0$��!!���)!!و��

&!Hذא�<	!-�?=2�6!�������..����-�א������א��ط�ون� د$����وز��2!��0ن��ط��!��	���
!��C!ن��د�!�����������������5

�.&��6(ق����2?�����د�و.�א��
�Cא��%���د���& ��2..�	���زא�����2

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض 

 يف هذا الصدد أن 

��ن�א�:��yوא=دא�"KP$���"�!Pم������������ Nن�L�y�:����3�hP��!:�Nن������a�Nن�Lو�،�c�1�a�P�
�����������������������pa�:א����Oa��[ن��a�Nن�L��a,NLط�~aiN��a¤qو�،�½�aA?א�O�aא������!�q��TAא=�p�:م�א����"
$���Tא�����Pم�����Kא$+�א�a"�2i1�_p#�א���a�Tوא'�:aP"�wa!�א'��aد=���aN�#a$�،�fpa�:�U�!a�qم������������������������

م�א��fDND¢���DaQ،�/7ذא��oن�-��K������@�^lLא$+�@pא�/��L�+��wnن��OPQNא�:��T��yم�-���
�.א?�p�:����Dl$��)�ذ$�+�$#�א��Kאم�

 )١٩/١/١٩٧٨ ق جلسة ٤٤ لسنة ٥٨الطعن رقم (
 )٨/٤/١٩٦٩ جلسة ٥٣١ ص ٢٠ ق س ٣٥ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 وهو األمر الذي كان يستوجب 
علي محكمة الموضوع أن تندب خبيرا تكون مهمته االنتقال إلي أرض المشـروع 

بمـا يعـد إخـالل .. مطعون ضدها األولـي للمرافعـة إلثبات عدم توصيل الشركة ال

 .جسيم بالتزاماتها العقدية 
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 مما يستتبع بطريق اللزوم 

 ��������������JaPlL��-�� 1L�d��Eو��=/�Rد"��kא�:��yא'��$��$� ����3@L�5�:�1�Dو] ��א����1�1
���������l2aU(����Kא$����j��x�� Uא��Q"#�א�w4)�א�$���ع�"#��p�:�Uא��Kא$+�����������aد���aAض�وDa:���

�#"�aaQא��Oaa1�A�(�(א�������paa@�#aa"�Jaa�:وא���Maaذ��^aaT:U�s�caaTQ�3א�aa���א4aa.�eن�L��q
�k�"�aaא����aa&و�+aa�����_D@�aaא��OaaPQ'�3..�א�aa�Aل��aalq�#aa"�3�aaN�YX�aa���aaא�=د��paa@و

�+X�6�qא�א��,��5وp@�R�1�OA���N��xق�א��/�ع����.�

 الثالث الوجه 

و يـرد بأسـباب احلكم الطعني أخل حبقوق دفاع الطاعن حينما مل يورد أ

سائغة علي ما متسك به من مستندات ومذكرات قـدمها إيل حمكمـة 

مبـا يعيـب .. املوضوع بدرجتيها رغم تضمنها دفوع جوهرية وجازمـة 

 .هذا القضاء 

 أن .. فمن املستقر عليه يف قضاؤكم املوقر 
��!!��X!!دמ�א�=)!!מ�?�!!%��(��!!��א��و !!وع��!!ذ��א-�0و��
!!��دא-�و��
!!#�	!!د�������2��1

א�(�מ����5א��(د,���0��2����2و�	� ���2*������!ون��2!���!ن�د�H&�5!�1!���5!ون���������������������&����-��

N�	���	
�.6ل�	(وق�א�د&�ع�=���	��& �6�ن�א�)و��&%�א��

 )١٦/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�-�$+�א��Zم�$#�]�d��Pود/�ع� �S���L��Plא4��3א'�TQن�/�+���
�ن�א4�D@�A�3_�،�ود/�ع�و$Q��fDEL�dא����.�

 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلـي النحـو الثابـت بحافظـة المسـتندات المقدمـة (أوراق النزاع الماثـل ومن خالل استقراء  

ـدم أمــام محكمــة الموضــوع أن الطــاعن ) مــع هــذا الطعــن ـد مــن المــذكرات بــدرجتيها تـق التــي بالعدـي
، الطـاعن عـن التمسـك بـه حتـى صـدور الحكـم الطعـين ولم ينفك وجـازم دفاع جوهري علي انطوت 

 :وهو علي النحو التالي .. يتمسك به وال يزال 
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��א'�aaaTQن�&L�:��JaaaPlL��@�aaaو��oDaaai2ن�א�aaa��#"�aaaQא��Maaa�¦
�������������a�/وع�وDai.P����a��XDא��wa/אD'א�^�b�Uم��T��� U�$אK����

��������ae��a�Tא��#a$�#$�avא���aא=د�������aא$ ��א�K�����!"א�aא���^
�وذ�P"�M!�א����hא����������d�a�P[�^aT��_p−/−/−وא'<=>��

�� ,/=�cT�'�1ن�و$#�א��P���:��´���Tא��y�:���oDiא�.�

 وليس أدل علي ذلك 
 لسـنة .....إبان نظـر الـدعوى رقـم (من أن الطاعن قد تقدم لعدالة محكمة الدرجة األولي  

 .....رخصــة الصــادرة للمشــروع عــام  بصــورة ـمـن ال-/-/-وتحدـيـدا بجلســة )  تجــاري كـلـي.....

 .والتي تدل داللة قاطعة علي عدم دخول المرافق حتى اآلن 

 حيث اشتملت علي ضرورة عمل 
 ����������!!��!!%�א�ط	��!!��&��!!��	!!�ن��!!���!!מ�����!!ذ�4	����!!ل�&!!%�א���!!�وع�و&��!!�ط�	

��......>ن�$ذ�4א>���ل�	��-��=��������=�ص���מ� ..... ��
��..... ����=�)�ن

 ا تقدم ورغم م
وهـذا .. فلم يتم عمل المطابقة المشار إليها والتـي بموجبهـا يـتم السـماح بـدخول المرافـق  

 .يؤكد يقينا بعدم دخول المرافق حتى اآلن تبعا لعدم إجراء المطابقة المذكورة 

 وهو األمر الذي جيزم يقينا 

 ��������a U�$אK������@�&ن��TQ'א��oDiل�א��l7��..�������aع���a&�'א��a.�eل��alqو�� ��A=�
�����������+a�$��a$��'א�dא���a�'وא�#"�aQن����������..����ق�د/�ع�א��aTQ'�3אa��Ra�1�OA��a�N��axא4

+�/.�

!#�א�ط!��ن�&!%�د&��!�5א��
!طو��	�
!��دא���������������5:�<����������!��

	!!!!�ن�א��!!!!����א��ط�!!!!ون� !!!!د$��0=�!!!!-���..�و�ذ��א�!!!!�5

(���!!!�����!!!-�	!!!��Nאد��..�	���زא���2!!!��و		�!!!ود�א��!!!د�

��������!�!�#6א�و(!دא-�א��	��!�������א�����د��ودو������מ�0و��وא&

	��د�ل���=�ص�א�	���Bوא��=طط�א��!�מ������)�و��2מ�א�ط��ن�(

�������������2..������وع��!
�
0�%!���Bא�!�و���!-��..�وא��!ذ�ن��!מ�א�

!�ص��
!�(�-�א��!�6-�א��	��!!����ط!��ن������H	�..و$!ذא�?=!!6ل��
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!!�מ�	���1زא�!!�-��;�!!د�
!!و���B!!��א��!!����א��ط�!!ون��

وא��J!��� د$��و�����2ط�	��2!��	���
!�Cא���!دوמ�
!�د�����������4

د����وط�5���.�

�����v��E�:���������������#a$�d�a-=א���!aP"�DNوK���a��#TQ��a��#"�aQא��Ma�¦��a.o
���#aa$م��aa�'א��aa�Tא��^aabL�#aa$�Daai"��aaTא�Dא��raa�C��aa�$�vא�

���@�aaa&ن��aaaTQ'א��oDaaiא��..���aaa ��1�5�aaa��d�aaa�E��Maaوذ�
������������a.���א[aא��"�!aP"�����aوא���À6ل�א��lدq��@�.TUو

�����������NDabو�ya��/ط�D�د��A���3"K����#"�Qא��!P"و��f�aو�
������������������a$�!aP"�#"�aQא��#a$�^aZ¢�� aPT«�\وط�א�Diא��#$

�wh��U.�

#�א�ط��ن�	)(����&��א��ود�وא��)�&�-�א��	��!���������.��א	������

��D�;!!!!*�א���	د�א�!!��%!!���B�!!�	-/-/-��)�)!!(�-!!����!!2�0و�

0�%
	���)(�(��و��	!-�0<��$!��و�0
!-���א�!ز�����������������+��

�.���و�������1وز�א��
�س�	��2

 ذلك كان ملا 
وغيـره ممـا سـطر بالمـذكرة والحـوافظ المرفـق صـور رسـمية موجهـة .. م جماع ما تقدمورغ

إال أن محكمة الحكم الطعين قد التفتت دون إيـراد أو .. إلي محكمة النقض منها طي هذا الطعن 

ـة مــا تقــدم مــن أوجــه دفــاع ودـفـوع ومســتندات  ـاإلخالل .. رد عــن جمـل وهــو مــا يعـيـب قضــائها ـب

 .ٕعلي نحو يستوجب نقض هذا القضاء والغائه .. الجسيم بحقوق الدفاع 

 نفاذا ملا استقرت عليه حمكمتكم املوقرة 

 من مبادئ مؤداها 

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن

���������j�aa�U�3aaZא��� $�aa-�dא���aa�$و=אق�وL��aaא?د��#aa"�3aa�qذא��aaoن�)�א��:�d�aaא4
��������a ��و"�aم�¢�L��a �"�+aEو�א�د�������a�.�$��h�hab�������Paو��L��a���qن�q�� 12a��(�f���a��5

�+PTد���Zא�א�p@�(�+"�/א���=� $–��.���–�و"�fp@�5�,-�+��_DA��$�!Pא[,/����T$��
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�ل���wא��/�ع�l����^Q�'א�=�Zא���#".�
 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 

M�¦��$ل��:�q�8$�!"�'א�d��PQ���.���+�א'�"!�"�P+���/�8-,��5א[
��Q�$��ND@�A����"����T$�� .�C�^T��k�"א�� 

 )١/٦/١٩٣٩ ق جلسة ٣ لسنة ١٠الطعن رقم (

  ذلك كان ملا 
.. ومـن خـالل أـسـباب الطعـن الماثـل بـمـا اشـتملت عليـه ـمـن أوجـه وأدلـة وحـقـائق 

يتجـلـى واضــحا أن الحـكـم المطـعـون فـيـه جــاء معيـبـا بالعدـيـد ـمـن العـيـوب والمأخــذ 

واجــب تصــويبها بنقضــه واإلعــادة إلــي محكمــة االســتئناف إلعــادة الفصــل فــي ال

 .موضوع النزاع 

 أما عن الطلب العاجل

 بوقف تنفيذ احلكم الطعني
 وتنـال هي أسباب جديـة أن أسباب الطعن المسطرة بهذه الصحيفة فإنه لمن الواضح الجلي 

وهـو مـا .. ر موضـوع هـذا الطعـن  حـال نظـمما يجعلـه مرجحـا نقضـهبال جدال من الحكم الطعـين 

 .يتحقق معه ركن الجدية 

 هذا
 يحقـق أضـرار ماديـة ومعنويـة جسـيمة علـي الطـاعن وحيث أن تنفيذ الحكـم المطعـون فيـه 

األمــر الــذي يحقــق الــركن الثــاني الموجــب .. مــن المســتحيل تــداركها حــال الفصــل فــي الموضــوع 

 .إليقاف التنفيذ وهو ركن االستعجال 

 تماع هذين الركننيوباج.. هذا 
 المطالبة علي نحو عاجل بوقف تنفيذ الحكـم المطعـون – والحال كذلك –فإنه يحق للطاعن  

 .فيه لحين الفصل في موضوعه 
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 بناء عليه

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 

��:Lو�����#TQل�א������.�
����1�E:��������pa�:�U�0a-����P�T��$��:Zא����������������و�pa@ع��a&�$�(�^aZ:א��ca4�+a�/ن��aTQ'�3אa�א4

�#TQא�.�
��v��E�:�

���PbL�
��א���R�����������������aא4��3א'�TQن�/�+�وא��,��G�5دא��������:�hab�� ���PNp'א�d��PQ

�3-=.....�����....../��ق�א'��م�$#�א�����.....����
���[���Cوא�

��א������������.�e�!�qد��א?و=אق��"qن�/�+�و�TQ'�3א����–א���R�������D@�aא4aN=�$2$�
��DN�6$���.א�������א����N�A�#$�+"�&�$�(�^Z:P���Kو� ��

 وكيل الطاعن  
 

 المحامي بالنقض  

�!PN���$�#TQא�א�p ��d��/D'א:�
 تـجـاري كـلـي ..... لـسـنة .....،  .....صــورة رـسـمية ـمـن صــحف اـلـدعاوى األربـعـة لـسـنة  -١

 .الجيزة موجهة لمحكمة النقض 

 الـحـوافظ ـفـي اـلـدعاوى األربـعـة المقدـمـة ـمـن الـطـاعن والمطـعـون صــورة رســمية ـمـن أوـجـه -٢

 .ضده 

صــورة رســمية ـمـن اـلـدعاوى الفرعـيـة والطلـبـات العارضــة المقدـمـة ـمـن الـطـاعن والمطـعـون  -٣

 .ضده 

 .صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من حكم أول درجة  -٤

 ..... لســنة .....صــورة رســمية موجهــه لمحكمــة الــنقض مــن صــحيفة االســتئناف رقــم  -٥

 ) .المقام من الطاعن(قضائية 
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 .صورة رسمية موجهه لمحكمة النقض من إعالن شواهد الطعن التزوير  -٦

ــنقض مـــن مـــذكرة دفـــاع الطـــاعن المقدمـــة لمحكمـــة  -٧ صـــورة رســـمية موجهـــه لمحكمـــة اـل

 االستئناف 

 ).أول وثاني درجة(صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من محاضر الجلسات  -٨

 لســنة .....ة اـلـنقض ـمـن تقرـيـر الخبـيـر ـفـي اـلـدعوى رـقـم صــورة رســمية موجهــة لمحكـمـ -٩

 . تجاري كلي ..... لسنة .....ق اقتصادية والمقيدة برقم ..... 

 .صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من حكم االستئناف المطعون فيه حاليا  -١٠

صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من وجـه حافظـة مسـتندات مقـدم بهـا أصـل تقريـر  -١١

 . مضاهاة وتحليل الخطوطستشاري فيا
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��و$ذא�א�ط�ن���מ�ط����&%�א�(�מ�א�	�طل�وא������א�)�د���ن�

 وذـلـك فــي –مــدني ..... اـلـدائرة  – مأمورـيـة اســتئناف الجـيـزة –حكـمـة اســتئناف الـقـاهرة م
 -: والقاضي منطوقه -/-/-والصادر بتاريخ  ق..... لسنة ..... االستئنافات أرقام 

 حكمت احملكمة 

��.....�)�$�&�aaع�א���aa-=L�d�/����aaم���:�Lو���aa���.....��3aa�ق���N�aaT^�א4
א'�2aai��012�aaن�א��OaaPQא��aaT=ض�א'�aa$�_�aa#�א'��aa$L�012�aaم��������

���K�7אم������bوא����A=ول�دL��.�e�.....������caN�$��a�W�YP�$אد����
����:�Lن��Tو����Tو����X�.�Wو��������+aX�$و�!a�ND$L�=و���1ن�دو���T�=Lو�

���aaXو/�א�+aa��Aن��T�aaو��+T�aaو���X�.T�aa�0و�aa�Lون�Daai"و��T�a١٨و��٪
���������!aa�q�OaPQא�א�pa@�R/Da��5�a,وא���Y��aa�'א�MaPUم���aא��yN=�aU�#a$
������������:12�a�'א��aوא����+�$K�Lو�Mא�ذ��"��.�/���N2م�-���+�وא���T��5�,א��

��������$�+aa��A�+aaX�$�YaaP�$��P$�aa��+/����aaא��d�/وDaaZx�^aao��S�aaTUL�^aa�
 .א[�$���

���a�1�E�:��!a.-=�c/����aaא��.....���aa����.....����aa.�/�012�a�'�3אaa�ق���5�a6�7א4
��������3aa-=�k�"�aل�א��a�-م��aTدא���aaGو�c:12�a�'2ن�אa��(�+a��!a,-

.....���aaa���.....ل������aaa�-م��aaa"א�paaaoو��Kaaaل�א���aaa��!aaaPo�!1�aaa$�
��3aa-=�k�"�aaא��(��. $�aaZ�lא.....���aa���.....ل����aa��!aaPo�!1�aa$�

K�012)��������������א���a�$�^ao�J$K�Lو��:b�_ذ����!P"و����#$�� T/D���
��������S�aTUL�^a���$�+a��A�+aX�$�YaP�$��P$���+/א������d�/وDZx��. �$�^o

�.א[�$���
�و�د���ن�א�(�מ�א1	�دא+%��د�)د���ن��(����א���ز��א1	�دא+���..�$ذא�

وذلـك  الجيـزة ني كلـي شـمالمـد ..... لسـنة .....،  ..... لسنة .....في الدعوتين رقمي 

  والقاضي منطوقه -/-/-بجلسة 
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 حكمت احملكمة

 مدني كلي مشال اجليزة ، ويف ..... لسنة ..... ، ..... لسنة .....رقم يف الدعوى 

 الطلبات العارضة 

�ن�"���א����8א'<=>�����Q��−/−/−�������،�dא�a-�TU�#a$�f�U��$�^oو�f=�EL��/����
��aa�Tא��^aa�-�+aa�P"ن��aao��aa$�!aa�qل��aa4د��א�aa"7و��d�aa�PQ�8א�aa�¡�Jaa,/=و�،�

���������������a ��Aن��T�aو���a�Wو�d��P[�#$�+Z���$�0N=�Zx�3Zl�^o�J$K�Lو
�OP[�^o�#"���$�h.P��S�TUL.�

�!!!!!!!*א�و��+

 :تتلخص واقعات النزاع الماثل فيما يلي  

��)�א����aaאل��aa�"Lن�א?و-�aa,��(.....�Jaa$�-��.....�����aaن�"�aaم�� −١aaNא������C�aab�
����١٩٧١����٨٠و/�����1��Pن���(���������١١٤١وא��Daא=�א�. �5�i17���..�������3a-=�_=�aא����a���

١٩٧٢������ ��^.Tאل��������)��������3א����a���°aP"אد�K$�#"ن��"����#N=�a�Tא����c�X�a��א�
.....������. �C��$�!��¡q����وא��aCو��1�aن��������(٢م�٤٥٨١وא����6X�.�Wو���L��T�=L

�8�D$�~$�(�������#a"��=�a�"�#N=��Tא��#Np@و���°�a$�.....�������Dal?�5אKa����5،�وא��a,/ض�=L�..
DT��rP"?���NאK'ن�א��Uن�L�!P". 

)�א��ط�ون� د�4א�<��%���(.....�/���دמ�א�
�د����−/−�/−و	��
��א��زא�د��א��;�=��&%��� −٢

��4����
!�������������)�..�א�ط��ن�وא��ط�!ون� !د�4א�<��!,������(و�X!���2!ذ�4א��زא�!د��،��!د���0

�!�ون���(����!٢٢٠٠٠��5وذ�#�	
����!د���4..�1
�	دאل�א�����א��ذ�و����א<�!�ن�و

05!!�����!!��(��%!!�?��&�!! N�	�،د�!!)!!*�א�وא	و��א��!!����٣�٪��5!!��א�����!!��)������!!(�

٪�٠,٥+��)��:�)!�دوق�א��!����ن������٪�١+��)�����د�5�1و=	��4و�<��ن�����٪�٥+�א��د��

�-���	���	�� .�
 وبالبناء علي ذلك 

 تـقـدم الشــركاء -/-/-وعـقـب ذـلـك وبـتـاريخ .. عـلـي هــذا االســتبدال ..... /  الســيد واـفـق

 هم الثالثة و
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����٥٥��..�...../�א����� −.�٪�
����٤٠��..�.....�/�א����� −.�٪ 

����٥��..�...../�א����� −�٪�

�ن�א�<�ن�א��N!��%�و�!د���4!�����٪�٢٠	������د�
دאد����ل�א�<�ن�א����ق�����5و�د����4 

�!��ن����!ون����!��5��	!������������(�ز�د���%���+����5ون����!��5)!����������8���!%��)�	�!����<!ل�


دאد�	�%���0
�ط�و�
�(ق�&%�א���ق�	�����2��
�=�%���:��%�א>�
�ط�

L−�/−/−�.�����S–�−/−/−.��
��.−/−/−�−د����.−/−/−�–ج�
a@−�−/−/−.��

�6�ن��9א���א���=���א������&!%�א��!د�	�
!	������������٪�٩وذ�#�	��+د��
�و����د�$������� &

�.&%�(����א���=���&%�
دאد�א>�
�ط�٪�٧

 ـقـد ـتـم وتجــدر اإلشــارة إـلـي أن الثاـبـت بالعـقـد أـنـه.. هــذا  -٣

ـار المســتبدل  ـا(اســتالم العـق ـا ومكتبـي ـك بموجــب ) مؤقـت وذـل
  .-/-/- ومؤرخ – مزعوم -محضر تسليم 

دמ���� -٤�������!د�א1
!�	دאل�����������������..�و�א�ط!��ن��(&!د�&!و�0�Z&!�אد�א�ط!���א�<!��%��!ن�

	�ن�0(د�א�����ن��(!ل�א��!دא�%�&!%�(�!�ز���������)��..�وא��ط�ون� د$���א�<��%�وא�<��,�����

������.....0�%���B��	�D�;ن��(�&@�א���ز��−/−/−���ق���	��2و��	���)��. 

 األول يستحيل استالم عقار التداعي .. ومن ثم 

 العقارهذا املذكورة من .....إال بعد إخراج شركة 

�waaC)�و$�aa �3א��aaQ"#(و@���aaא�Daa/L�^.T�aaאد�א���DaaQא���aa�"�#aa$�!1�aavא�����aaאل� -٥
���aTم��..�.#�א'���a!���،�و�U-:�א�"#���אد�א�����א�1�v!�و$a$�f�aT���a#�א����������vaא�4
�5�aa/و�.....)!aaא?و���@�aa&ن��aaTQ'א�(��aa U�$אK�����..אم��Kaaא�����aa �$��aal?א�!aaP"و

��T��Qא��!P"و������Cو���PT/��.�P�U�!"א���א�c"�3�P����..�3��wn��$��@و 
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 .�$#�א����1ن�א'�1!�١٦١א��T.�ل��wCא����Cس�و/����P.�د��

א��8
و��2�B،�و�=�!%�
!و��B)!�&��2،�و�(!�ول�������������0ن��و��.....و	د��1ن�0ن��(�ول�����..�$ذא�� -٦

��������������2���!
?��B�2א��زאع�	��ن�(��ز����ن�א��دא�%�وط!�د�א��!����א�(!�+ز���2!��و�


�����و	��%�����+��5א(-���מ�א�د�و.�א��	�د����0מ������������.....�����
��د�%�.....��

���ل�א���ز���%��. 
��������������Dopa�0א�a1Lאل����aא����a�"�ya�:�����l�#$�����Q$�..���a���Ma�5وذ��

����haaaZא��=�aaa��$�3aaa"ز�!aaaP"�..����aaaE�v�5א��oDaaaiن�א�L��aaa@و)�#"�aaaQא�
����aa��v1!�وא��aavא���@�aa&ن��aaTQ'ط����)�وא�aa�-?אد�א�aa��#aa"א��aa�"��U

��"�P �#��#$�3א�e�#N=��T^�א���א"!��h��'א.�
 .....الـدعوى رقـم .. ...../ ٕهذا وابان تداول الـدعوى األصـلية بالجلسـات أقـام السـيد  −٧

 بتسـليم العـين .....مطالبـا مـن خاللهـا بـإلزام .. مال الجيـزة  مدني كلـي شـ.....لسنة 

خالية من األشخاص والشواغل ، وأحقيتـه وشـركائه فـي ) والخالية تماما آنذاك(الثانية 

عـلــي )  .....المـشــغولة ب(عــدم ـســداد األقســاط لـحــين إتـمــام التســليم الـعــين أألولــي 

 .الطبيعة 


���..... و(�,��מ� מ�א�د�و��ن����%���� −٨�� .....�،� .....�����
��د�%���!%��!��ل������.....��

�−/−/−و0)د�-��دא���א��(��!��א1	�دא+�!��(��2!��א����2!د�8א��!;�������������D..�א���ز���

���!د���!ن��د�!�5=	�!�א���!ون����������..�	H(����א>و�אق�?�!%����!��=	!�א�Bوزא���א��!دل������������

و(�,�	����א�=	������و����5وא���%2&%�������4?�!%��..���5��2و&������و�د�	���5

 ��د$���������

L−���� �C�aa�$�!"א�aaع�א���aa&�$אن�٢م�٤٥٨١א?=ض��aa�x�.....�،�
���� �$�5KA�!P"و$��م��.....���C��xض���٢م١٨٢٧=L�!-وא���

�5�,/�............�
S−��������aaN�-�TU��aa-�"�!aa@�k�"�aaא��(Daa[�caa���aa-�Tא���aaT��[�

�.�−/−/−�OA�x"���א�����אل�א'<=>�
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........��UL��� �C,��$#�א�]�ع�"P!�א�L�#"�+1L���T=ض�$�����a−ج
�.............و��DTא'~�

����������Dopa�0����3א��Pא����D,e�!P"ع��و-��UL,��$#�א�]
��oDaa�ن�L.....�°�aa$�^�6aaiم����aa�U�.....ق��aa:Uא�!aaP"�5�aa���

���<=>$�!X��$−/−/−������������aو��،��Kaא����/�ae�cو��� ����
�=��q���"�3�.�

�������������−دoDa���N�8&ن�א?=ض�)�وL���N�T'א�#$��,UL�.....�Uم���و�a�
��^�6i���.......����������s��a �P"�!"�a'א��aن�א���L��,�N�M�pو�

������������.�Pa�U�#NDalو��!"�a'א�!�q��T��'�3א?=ض�א�P����3�U
�./�DND¢�yN=�U�p�$���PT"���א�����אل�و�r�Cא¶ن�

��aא'�aa"�ن����� aaa@)����aa��v1!�وא��aavא���.@�aa&ن��aaTQ'وא�#"�aaQא��(
����������#.vaא��!-���#$�f�T���$1!�و�vא�"#���אد�א�����א��:-�U�
�����������a U�$אKא���pa�:�����a �P"�!"�a'א��aم�א����a�-م��aT��Mوذ�

�3 P�-.......................................�.�
��$Daa[�#aa)����−وaa$��'א�dא���aa�'א�!aaP"ع��aa[א��#aa$��aa,UL�

���������!�q�°�'א��A2م����-��Kא�����N�$��PGن�L�!"א���א
��oDaa��.....���<=>aa$ق��aa:Uא�OaaA�x−/−/−��²�aa�@ن�Lو�،�

�#aaa$�d�aaa��Ql�����aaa.אد�א����aaa����oDaaaiא��Oaaa��QU��aaaא����
�������������°�a$��A2a���Ja$�-��aن�א���L��,�N�!و�������،��N=א���

.....��oD��!�q�.....م��"�p�$�.....א¶ن��r�Cو��
�����L��,�N�wن�א�����א'�"!�"K�����JPlL��-�� �Pא$��������������a U−ز

����<=>aa'אل�א���aaaא����aa�"�(��aaN�-�Tא��−/−/−�Maaaوذ��
����T������.�Pa�U�3aم��3�P�Uא'�"!�و��aT��'א?=ض�א�#NDl�

��oD��!�q��DA>$�� 1����Mوذ��،���PT/.....�c���-�Tوא���
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��م�א����1ن�C?�8, ��oDiوא�������١٩٨١��١٣٦א���..��

 :وجتدر اإلشارة إيل أنه مبوجب عقد اتفاق وتنازل مربم فيما بني كل من .. هذا  -٩

�)�$���زل��4�Z+(���...../��א�����− 
�....../�����א��−
�)�$���ز�ن(���...../��א�����−

�������������D�;!دאل�א��	�
د�א1���מ�א�<��%�وא�<��,�	�����زل��ن�()����2&%�א�����ن��(ل�

�.א�ذ�8	�-�א����#�א�و(�د��2ذ�ن�א�����ن�دون����#�..���)��:�א>ول��−/−/−

 كما حترر من الثاني والثالث 
كمـا حـررا .. نازل إقرارا صريحا بذات المعني الوارد بعقد الت

يبيحـان لـه التصـرف فـي ) الطـاعن(توكيلين للمتنـازل إليـه 

 .....وهمـا التـوكيلين رقمـي (عقاري التـداعي كيفمـا يشـاء 

 ) .توثيق األهرام

 فحسب هذا ليس 

��qدא=��/��Daa"�£��aa-�+aa1L�^aaض�א����aaزل��0aa1Lא�aaP"�Dopaa!�א���aaد����aaPG.....�..��(
�3aa-=ع��aa.�Aא�.....yN=�aa����aa�T�'א��−/−/−���Dopaaم�א��aa��'زل�א�aaא=�א���Daa-q�£��aa-و

�f1+�و1:�ذ�NDو��+�hZوא�"~א���.�
  ...../ ومت عرض األمر علي السيد 

�/א�ذ�8א���د�א����زل�א�!ذ��8!מ�	!�ن�א��!����Bא�<6<!���)!��:�א�
!�د����������������

!د�א
!�	دאل��������������������..�.....��،���"�א�)!���"���)	:�$!و�א��
!+ول��!ن�����!ذ�

!!د�א
!!�	دאل�����!!ل�א�)!!������א���و��!!���(�و��!!%�א��!!+ون�����!!�

��	
�	�#�����5�
�	١٠٠.�٪�
فقد أبدي الطاعن حاليا طلبا عارضـا يف الـدعوى األصـلية .. وبالبناء علي ما تقدم �–�١٠

 :بطلب ..  مدني كلي مشال اجليزة ..... لسنة .....رقم 

١−�����������#a$��ao�^l�aUل��a�-م��").....�،�.....�(����. �hPaZ$אم��aT1�
. A=� �w�����<=>'א�����אل��א���"�#"��−/−/−��
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��. -��C��. �&��Uو���E�$د���T�.�
٢−�������aאم�א��K�q��/.....�..���YaP�$�52دאa�٥,٥٧٧,٠٨٤����!a�ND$L�=دو��

)���aaaT�=L�0وaaa�Lن��T�aaaو���T�aaa���X�.aaa�Wن�و�aaa�P$��aaa�W
�!aa�ND$L�=�1ن�دو��aaو��(��f=�aa-�YaaP�$٥,١٢٧,٧٧٧و�+aa��A�

)��.T�aa�0و�aa�Lون�Daai"و��T�aa��+aaX�$ن�و�aa�P$��aa�W��T�aa���X
��+a��Aن��Tو���(�������a�����aX١٨و/�א�٪��������^aoم���aא��yN=�aU�#a$

�M��.�
��qدא=���−٣aaaPG���aaaX=אم�Kaaa�q.....�!X�aaa 1�8aaa����aaa�"�DaaaNDh���

�#X���...........�و�P�U.+�א�e�=��T^�א���א"!�א�

�د��ن�0ن�א�
�د�ن��������%��!�������������8.....�/�وذ�#����!د��=���!��و��!�ز�1�!ن��)!�	���2&!%�

د��=��ج�و�و�������9�-6	������������B�J�lא1
�	دאل�وذ�#�	�و�����و�د���0-�א��2+!��ذ�!#������..��

�!د��()!ل���!%������.....�/�$ذא�	�N !�&��?�!%�0ن�א�
!�د���������..�و�ن�<מ�	������دو�%�א�)���وא��)�(��������..�


دאد�2����$+��?�5�0�1א(��@�	�����2
�5و�מ��מ�
دאد$��)�א��ط����	�2(א��	��`��.�

طلبـا عارضـا الـتمس . ...../  أبـدي السـيد -/-/- إال أنه بتاريخ.. ورغم ما تقدم �

 من خالله احلكم له 

��Daaد�$�K�7aa��.....��wh�aa�$��aa��YaaPאم�א���8aa$���$�aa,�$�#"�aaQ:أوال 
�f=�aaaa-١٣,٥٥٠,٠٠٠�+aaaa��A�)��X�.aaaa�Wن�و�aaaa�P$�Daaaai"��aaaaE�E

�+��A�0�Lن���Wو�........�

ـا � ��"aa��A�)��Daai+�K�q�١٨,٩٧٠,٠٠٠א$ .2aa���aaدא�YaaP�$�5:ثانـيaa�1��
��و��T�aaن��aa�P$�+aaa��A�0aaa�Lن�و�X�.Taaa�U�(���aaaN�l2U��aaaXא�/��aa.�-
���,N�TU؟.....و.!�

K�qא$ .2aa���aaدא�aa�P$�#NDaai"�YaaP�$�5ن�aa"�RN�aaTU�+aa��A#�: ثالـثـا �
��N��T'وא��Nא=�א'�دD&؟..........�א�.!�

دמ�������5!دאو�-�א�!د�و.�	����
!�-�����������..�������ن�ذ�#������������ −/−/−و	��
!����..�و
��	!!�ط�6و��!!دوמ�א>
!!�س�وא�
!!�د�،��	�!!��4א1&��א !!�-������0)!!د�-��(��!!��0ول�د��!!��(��!!���
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�������!!��	!!ل�א�!!�5=!!����א!!>و�אق���..�وא��=���!!�-�،�و�9!!���!!�+מ���!!%�<�!!��0د�!!���
!!��د���(

وא��
��دא-��=����-��
����،�وא�(���	�و وع�א�!د�و.�و
!		��2?�!�9�%!�����!%�א�=)!وמ����������������

	�-�א��	!دא��&�2!��،�������2،�و(�����
�5	ذ�#��ن�	(,�)(�:�وא���-�א��دא�%�و)(�:�א�ط���������

�.��#�א�ط�	�-�א��%��מ��
�מ��ن�א������Jوא���د�ل�وא���و��5	��6
وغ����و�%����وع�

 فالسمة األساسية للحكم االبتدائي 

لـيس لـه سـند ولـم يقـل .. أنه قد افترض فرضا من عندياته �

اقــل مــا (ثــم ســار خلفــه إلــي أن انتهــي إلــي نتيجــة .. بــه أحــد 

ـهتوصــف ـبـه أنهــا معيـبـة وب ـه الواقـعـة الصــحيحة ) اطـل تارـكـا وراـئ
والمســتندات المؤـيـدة لـهـا والـقـانون فـلـم يـجـدوا ـمـن يأـخـذهم بـعـين 

 .االعتبار وصوال لوجه الحق الصحيح في الدعوى 
 وذلك كله حيث يتلخص احلكم االبتدائي يف األتي

١− ���#"�aaQא��#aa$�_�aa�'ض�א=�aaTא��OaaPQ2ن�א�aa��(אم���Kaa�qض�Daa6�
����..�...../�א���������$�Y���x��������+aT$�^a����'ض�א=�Tא��OPQא�א�poو�،

����������..�.....�/�وא'��_�$#�א��������a���$�Y��a�x�#"�aQאم�א�Ka�qض�D6�
�..��aaa.@������"�$�aaa/Dض�"/�Paaab?א�d�aaa�PQ�����aaa. [��U=م�א�aaaT�

�!.�K�Pאع؟
٢− �������aaא���#aa$�fא�aa�'א��aa&=�Tא��d�aa�PQא��!-�aa���aa$L/.....��..�!aa /

����������a���a����$�!a /�3aE�#$و����$���/���?و&�" ��א����1�1�)��3�Paא���
 ).وא��Kאم���D:�$�+����!X� 1���"�DNDhدא

٣− �����#aa$��aaoج�=�aa زل�و�aa�U�!aaP"��aa���2U).....�(��k�"�aaن�א��aa��/
�3aaa-=���Paaab?א.....���aaa���.....ن���aaa�U�3وaaa �C�(��aaa����$��aaa��

����3-=������.....א��"��kא'�,.����.....���������a,NL��a����$��a��)אم���aT1�
��. �:b.( 
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٤− �����Paab?א�k�"�aaא��#aa"و�..��aa�/����aaA=ول�دL��aa.�e�Jaa�P�lא�
�����������#"�aQא��c���.�/�+1L��@א?و=אق�،�و�(�+���������T-א�P��DN�ZU

����������S�!.a�N��$�²אp1ع����iא��!P"�+T$�#N~i'�����8"�وאa-وא��oDa��"
�����������c.��aא�א�pa@�(�� �:1��.�و=a�P"�Ja�U+����..�؟؟��dDN���3Eא[

���������������oDaiא��MaPU�(�§ao?א�O�Zא���OC�b��@�#"�Qن�א�L��x�+1L
�$�"K'א�..�������������(�MaP.א����aز���a��������AL��oD��! /�!������/

��א��ز=א�x��q�DZ$�/����5א/���א���������PG���X=�..����!a�q�_د>N��x
�ن�"���א�����אل�؟Q�.!�

يضحي ظاهرا مدي ما اعتري الحكـم االبتـدائي مـن أوجـه فسـاد ..      وعلي نحو ما أشرنا سلفا 

لفة للقـانون واإلطاحـة بالمسـتندات والثابـت بـاألوراق في االستدالل ، وتعسف في االستنتاج ومخا

 وهو ما لم يجد معه أطراف التداعي مناصا سوي الطعن عليه بطريق االستئنافات أرقام .. 

− .....������......�ق�א'��م�$#�.....���
− �.....�� ...../�ق�א'��$�c$#�א����.....����

− .....�� ....../��ق�א'��م�$#�א�����.....����

− .....�� ....../�ق�א'��م�$#�א�����.....�����

أصـدرت  -/-/-وبجلسـة .. وتـداولت بالجلسـات .. وهذه االستئنافات قد تم ضمها جميعا 
الســتة وتأيـيـد حكــم الدرجــة ـبـرفض االســتئنافات حكمهــا ) بهيـئـة مـغـايرة(عداـلـة المحكمــة االســتئنافية 

 .األولي 

 إال أنه قد مت الطعن علي القضاء األخري 
أيضـا بجلسـاتها اللـذين تـداوال  ق .....لسـنة ..... ، ..... بموجب الطعنين بالنقض رقمـي  

ٕواعــادة األوراق إـلـي محكـمـة .. ـبـنقض الحـكـم االســتئنافي الســابق .. قضــي  -/-/-وبجلســة .. 

وذلـك لعـدم تـدخل النيابـة فـي الـدعوى حـال .. االستئناف لنظر االستئنافات الستة متقدمي الـذكر 

وهو ما يبطل الحكم ، لـذلك قضـت محكمـة ..  الدعاوى التي يكون تدخلها فيها وجوبيا كونها من

 .النقض بنقضه علي النحو المتقدم ذكره 
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 وبالفعل مت تعجيل االستئنافات ومت إدخال النيابة العامة 

 ����R-�3א����hP1:�ذא���..�������������#a$��aN�Tא��#"�aQم�א��a-و�d�a�P����d�/����aא���Jאو��Uو
����2aaQא4��3aaא����aaא�waa��QU�(�!Xא���1�aaن�������א'����aaא�dوא�aaT[א����d�aa1����،�f=�aaZ-و

�����Oא����ن�وא������(�^Q�'ج��������������..�א����a�0)�א��a�TUل�و���aد�)�א���a�/�#$�+�����$و�..
��������#"�aQא��+ha&وL�_paא���ahא���!aP"�+Po�Mل�א�������3ق�א��/�ع�،�وذ��lא��#"��,/

���caaTQ�3א�aa���א4aa.�]���aab2Uو���aaZ:U�..���(�!Xא�aa�3א���aa���aa 1L��qא�J-�aa�1و=א�5א4
���+U���. و�+U�&א/~א�..������������#a"�JaP/�6Uو��و@�T$�d+�)�א���N�T$#�א?�5�Qlא����1�1��א���.

��������������a�P���Da$ول�?�#"�aQא��#a$����א'��$ND@א���dא'����א−/−/−����������a-�Ja1�o��a��\aوא��
�����������������������a .�C�Oa�TN��a$��a@و�،�k�"�aא��(�_LDaא��+aAو��a���N��6�a��� �v��������(�=�aZא���#a"��a,/

�ل����ق�א��/�ع��l����Oא������..��������+����aא��(�caTQ�5א��a,א�א��pa@د��a�/���aא��pa@
وא�����]+�وא�Dא/+�"#��k�h/���hbא�e���T^�א���א"!�و���aد�fو��a1��NDabא���1�aن����������������

�..���������������+a�P"�#aTQא��_�a���ab��$�#"�aQא��+aT$��a����_paن�א��Qא����C�!�q�+��=�h�N��$��@و
����wNDQא��U¶א�S���?א�!�q�Mא�)�ذ�����$�R��:�

  أسباب الطعن

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيقـه : السبب األول 

لقواعد قانونية كان من الواجب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون 

 النـزاع خمالفات جسيمة تصل إيل حد إنكاره قاعدة قانونية موجودة تنال من

 .الراهن وإجراءاته املعيبة

����Nא���..���������������=�ab���a"א����1ن��w��QU�(�2Qא��O�Tن��Lو-,�5א��� �/�+�P"�D���'7ن�א/
�:و@!�"P!�א����hא����!�..�وQ�U�d��C^�א4��3א'�TQن�/�+����א/�Cq�Dא@��

التأكـيـد أو وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع  وتتحقـق : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 
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وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

ر فـي وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤث.. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب 

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
(�מ�0ول�د����א��;�!د�	!��(�מ�א�ط�!�ن��!د���	!��א�!	ط6ن�و�=���!��א�!��ون�������������������:�א�و��5א>ول���

��دמ��د=ل�0و�?د=!�ل�א����	!��א����!��&!%�א�!د�و.�א��	�!د��0،�و$!و�ذא-�א���!��א�!ذ��������������������8

ق�	�!!���!!�ن�.....���
!!���..... ، �.....����!!��5(��!!��א�!!�ض�א��!!و����&!!%�(��2!!����!!מ�

�����+�
0ن����د�א>و�אق�?�%��(����0ول������)�א�ط��ن�(������2(����
�و�����%��(����א1

د�����Nد=�ل�א����	��א������(����Xون�(��2!��)!(�(��و�وא�	!����!��ون�،��0!��و0ن��������������

�����������������������5��!�א���-��(����א�(�!מ�א�ط�!�ن�	Hد=!�ل�א����	!���H!&��!2���0ن�ذ�!#��!�س��!ن�

و��!����!�ل����)و���א�(�מ�א1	�دא+%�א�ذ��8מ�����د�4	���0���ل������5ن�	ط6ن�،�و$!�����

�5 �.�ن�א�(�מ�א�ط��ن�و�
�و����

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض .. بداية 
أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة االستئناف وأحالت القضية المقرر 

إلي المحكمة التي أصدرته ، فإنه يتحتم علي المحكمة األخيرة أن تتبع الحكم 

 فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية الناقض في المسألة القانونية التي

في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت علي محكمة النقض وأدلت 

برأيها فيها عن بصر وبصيرة ، فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية 

الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع علي 

ظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين المحكمة المحال إليها عند إعادة ن

عليها أن تقصر نظرها علي موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم 

 الناقض 
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 )١٣/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥طعن رقم ال(
 )١٠/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٦٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 

 ��،��aa�1�vא���Daa.P��#aaT[��aa@�!��aa4א�#aaTQن�א��aaoذא�q���aa.���"��/7aaن�@�fpaaא[aa.�e
Rא����"�������������������R-�a�3א��a���א4aم����Ka�PUن�L��a �P"�cT�aN�+a1L��q�،�k�"ع�א���&�'�_�Z�U

�������������������a �P"�8a��jو��a �/�Ja��\aא��^X�a�'ود�א�C�(�+�/م�����"���=KX�C��fא������א�i!�5א[
������������������"��a@D�1�DaZ�Uن�L��a �P"�cT�aN��a.o�،��a��4א�fpa س���a�'א�k�"�aא��Da�1د���"q���"��!aP

�R-�3א�����.$�&�ع�א��"��Q1�(�kق�א'��2��א�\�L����q�= ��א4
 )١٣/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٥٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه  .. علـي أوراق التـداعي القانونية والقضائية أنفة الـذكر وبتطبيق جملة المفاهيم 

 .. ي االسـتئنافات السـتة الراهنـةأن أصـدرت حكمـا فـ) بهيئـة مغـايرة (قد سبق لمحكمـة االسـتئناف
 ، .....فـقـد طعـنـوا علـيـه بموجــب الطعـنـين رقـمـي ـلـم ـيـرتض أطــراف الـتـداعي ذـلـك القضــاء وحـيـث 

 . ق ..... لسنة .....

  -/-/-وجبلسة .. هذا 

 أصدرت عدالة حمكمة النقض حكمها التايل منطوقة 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضـية إلـي  

 .............. استئناف القاهرة محكمة 
�ن�وذ��aT��Maم�������������������� Q�aא��+��a���a-�(����a�3א��a���3א���L�!P"�Rن�א4C��1��U��-و

�����������������a���Aو��a �/�^lن�א�����N�\א��k1 ��$#�א��"�و�o�3�=�k�"א���(��$�Tא���l�U^�א�����
�..����Mن�ذ��o��'�..���������w��a�3א��������א���C�O�"�dאp��O�T$�!X�3א����א�����a1+���و�oن�א4
�..�������������OA��a�Nن��o�_pא��D$?ن�א�Qא����C�!�q�+��=�h�N��$��@و–�����R-�a�3א��a�hP���a"��Uq�–�

������������������������#a$��a �/�^aZ:P���aA=ول�دL��a.�e�!a�qد��א?و=אق��a"qو�!Xא�a�3א���a�Lن��5�a6�q�3�Nא4

��N�A�..�� �Nوذلك عمال مبا هو مقرر يف قضاء النقض من أن..�و����:�ذ�و���
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بأنـه تسـتنفذ بـه أن يقف عند وصف الدفع بعدم القبـول الموضـوعي ء ينأى القانون بالقضا 

مما يوجـب علـي محكمـة االسـتئناف بعـد إلغائهـا للحكـم في الفصل في الدعوى ، المحكمة واليتها 

لهــذا المســتأنف إعــادة اـلـدعوى إـلـي محكـمـة أول درجــة للفصــل ـفـي موضــوعها دون أن تتصــدي 
ـذي هــو مــن المبــادئ التقاضــي علــي الخصــوم درجــة مــن درجــات حتــى تتفــادى تفويــت الفصــل  اـل

النـــزول عنهـــا ال يجـــوز للخصـــوم مخالفتهـــا كمـــا وال يجـــوز للمحكمـــة للنظـــام القضـــائي األساســـية 
ٕواذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه بالنظـام العـام ، من تلقاء نفسها لتعلقـه وتتصدى له محكمة النقض 

 .ن وقضي في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانوهذا النظر 

 )٢٠/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٢٦٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

��$aa#�د=�d�aaAא����&aaP"�!aa!�א��aaZم�@aa$��aa#�א'��aaد®����aaA=د�JaaN�:Uאز��aaAم��aa"
��´��:� ��و����ز���Z�Pم�א��Kول�"� ��.�h.Pא�\�����ز���!X�,م�א�����P����.א?����

 )٢٥/١١/١٩٨٧ ق جلسة ٥١ لسنة ١٠٤٦الطعن رقم (
دמ�&Hن�	ط6ن�(�מ�א�د����א>و�%.�.$ذא������%����و�6و��


��د�?�%������%���

  من قانون املرافعات علي أن ٨٧فقد نصت املادة 

��aن����������������N�1ن�و�aא����a �P"���aN�\aא��d��4א�(�k�"�8א��/=��$�Tא�������P�
�.���)�@�fpא�Z�P���$�d��4م�$#���Cق�

  علي أن ٨٨كما نصت املادة 
.. لدعاوى المستعجلة يجـب علـي النيابـة العامـة أن تتـدخل فـي الحـاالت اآلتيـة فيما عدا ا�

 .ٕواال كان الحكم باطال 

١− ��2
 .א�د��و.�א��%���وز��0��2ن���&���2	��

 .א�ط�ون�	��ط�	�-���0מ��(����א��ض� −٢

�.��ل�(����0=����8ص�א���ون���%�و�و���د=���2&���2 −٣

  علي أن ٨٩كذا نصت املادة و
 الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحاالت اآلتية فيما عدا  

 .א�د��و.�א�=�)��	�د��%�א>$���� −١
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����	!���4א�د��و.�א�������	�>و����א�=�����وא��2+�-�وא�و)����א���)د�������−٢

�....................................�Cא�. 

 ويف شأن دعاوى األوقاف قضت حمكمة النقض بأن 
ـد  ـق النــزاع ـت ـا فــي قضــايا الوقــف ، مناطــه تعـل ـة العامــة وجوبـي خل النياـب

بأصــل الوـقـف أو بصــحته أو باالســتحقاق فـيـه أو بتفســير شــروطه أو بالوالـيـة 

 .تدخلها في غير ذلك جوازي .. عليه 

 )٢١/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥١ لسنة ٩٣١الطعن رقم (

  من ذات القانون علي أن ٩٠وحيث نصت املادة .. هذا 
أن تأمر بإرسال ملف القضية إلي النيابـة في أية حالة تكون عليها الدعوى  للمحكمة يجوز 

ويـكـون ـتـدخل النياـبـة العاـمـة ـفـي أو اآلداب مســألة تتعـلـق بالنـظـام الـعـام إذا عرضــت فيـهـا العاـمـة 

 .هذه الحالة وجوبيا 

  علي أن ٩٢وأيضا نصت املادة 
 يجـب علـي قلـم كتـاب خل النيابـة العامـةالتـي يـنص فيهـا القـانون علـي تـدفي جميع األحوال  

ـة  ـار النياـب ـاء كتابــة بمجــرد قيــد الــدعوىالمحكمــة إخـب ـإذا عرضــت أثـن نظــر الــدعوى مســألة ممــا  ، ـف
 . فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة تتدخل فيها النيابة

 ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض بأن 
��@!!�מ����!!#��9!!����د�!!�و.�	ط!!6ن�א��)!!�&�-�א��=���!!��>(�!!�מ��!!��ون������

א��)!!���ن����!!��א-�א��	��!!��وא>�א !!%�א�� !!��B،��!!ن�א�!!د��و.�א��!!%���!!وز�

�����	!!��0ن���&�2!!��	��
!!��2،�و0<!!��ذ�!!#�و�!!و��?=	!!���א����	!!�����	!!���

�و��%�א����	��א�( !و��&�2!��و?	!دא�Bא�!�0�80و������������	���د��&���2	��#�א�د��و.���

د�מ��ذ����	���2�0و�=�����ذ�#�0<��4	ط6ن�א�(�מ��.�

 )١٦/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢١٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��$����Uم����� P¡�#$و�..�����������cT�aN��a����-و?�����PT�$��D@�¨�!h,Nא�Lن�א��"��kא�Dא@�
������[���3���/� ��و�A����@=��lqد@��و���bL��qא4$�Tא���..��q�0&L!�ذ���Ma..�א�Z�lم�א�����

��وא����1ن�(!��/7ن�א4��3א����אX!�א'��q�=�i+�-��א�1 ���������hP���:���'���(���k�"�aن�א�L�!a�q
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����������dא=�a�TP��Oa1�A?א�MaP¦�1ن��a-�J:��l�d�/DZUن��Q�����PT�$��L���'ض���..�אDa:א��!aPT/
��(א���!�����hP��0���'א(������Maذ���haZ���..ن��������������L��aA=ول�دL��a.�e�!aP"�cT�aNن��ao�+a17/

��C�k�"�aa�����aa@=�Qlqو��aa$�Tא���aaא������!aa�qل�א?و=אق��aa�=7���D$2aaU��^l�aaא����aa��r�aa��N�raa�
"���Aو�"�!X�3א����א���.$���م�א�Dop)�א��"��bq�^�-�kא=�א4

 وحيث أنها مل تفعل 
�!��א�!ذ��8	ط!ل�(��2!��	�!���
!�و���?��J+!�5وא� !��B	!	ط6ن�(�!מ�א�د��!�����������������������&2و�א>��

�!!�د��א!!>و�אق�?�!!%��(��!!��0ول�د��!!���!!���0=!!�1�8
!!����ذ�و2��1!!������H	�B�!! א>و�!!%�،�<!!מ�א�

���!!��!!%�א�=)!!وמ�و$!!و��!!ن�א��	!!�د��iو�ط	��%!! ��!!د���!!دמ���و�!!-�د��!!���!!ن�د��!!�-�א���


������@�מ�א� �+%�א��%����1وز����(�����=������2�
�.א>

 وحيث خالف احلكم الطعني هذا النظر.. هذا 

 األمر الذي يؤكد خطأ هذا القضاء يف تطبيق القانون مرتان هما

��Lول��8��N�s��.��Cא4��3א���-�Rو�s :األويل.�e�!�qא?و=אق���TN�
��$�Tא�� ��ن�وqد�lل�א�����Q��#$� � .�C�S��� �$���hZ��� +A=د

�� .�C��ZN�r�C��L���'א�k�"א���(.�

�� :الثانية��T'א� +���C� !P"� !Xא����א� 3��א4 ��N2��� !,-� �.��C�
���א������/� �PCD'א�(� �$�Tא�� ��א����� ��7د�lل 5�:�oوא�� �P[وא���

��hZN����x��A=ول�دL�3�C�(�O�Tא�.�
 ومن ثم 

ـد خــالف صــحيح الـقـانون ، بمــا   ـة مــا تـقـدم يضــحي ظــاهرا أن الحكــم الطـعـين ـق ومــن جمـل

يستوجب تصويبه بـالنقض ، والقضـاء بإعـادة األوراق إلـي محكمـة أول درجـة لتصـويب مـا شـاب 

 .حكمها من بطالن 
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�	!ول��(������ !%�	�!دמ������..��>و�אق��א�(�מ�א�ط��ن�=����א���ون�،�وא�<�	-�	������:�א�و��5א�<��%���

א
���دא���ول�	�!دמ�א��	�ط2!�������)�...../�א�
�د(א�ط�	�-�א���� ��א��د����ن�א�ط��ن������

��!%�א>�!ل��(&%�(�ن�0ن�	�ض�$!ذ�4א�ط�	!�-�א���� !��������..�0و�א�)����2	��ط�	�-�א>)���������(

��1	ل�א���ز+���*�א��زאع�א>)�%���� �(�!מ��و�*�ذ�#�&د�� -��(��!��א�..���)ل�א�)�1

א�ط��ن��	�دמ��	ول���&��א�ط�	�-�א���� !��،���!����!زמ�	=ط!��א�(�!מ�&!%��ط	�!ق���������������������

�5+�J�?و����
�.א���ون�	����

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٥فقد نصت املادة .. بداية 

 ���&=�Tא��d��PQم�$#�א���Nن�L�+�P"�!"�.P�:�
١− ��������4�=Da&�#a"�d�a,N�T�����+a��3���و]�OPא4�X�,א����b��'א�OP[����k�"�aא��#a$�+a�

��Lو�$#�DAqא�5/� ���Pb?א.�
٢− ������������3a�nن�Lو�L�� a,Tو��L�� aPo�+U��PQ��!"�.P��3�n��L�+���Aq�!P"�OU~N�OP[�_L

�+�P"�!"�'א��hPZ'����������$�� ��+�. 

٣− ��XKא����^��N�����ZUא���Pb?א�k�"������Z�$ن���N�OP[�_L. 

٤− "������Q�UD$ن���N����+j������.���$��2Uذن�א[�Pb?א�k�.�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
ـ  ـة إذا كاـن ـي وجهتهــا الطاعـن ـات العارضــة الـت علــي المطعــون ضــدها علــي مــا أورده ت الطلـب

حتـى ........ عـن الفتـرة مـن عـام تنطوي علي طلـب الحكـم لهـا ببـراءة ذمتهـا الحكم المطعون فيه 
طالبة إلـزام الطاعنـة التي أقامتها المطعون ضدها لية ويعتبر دفاعا في الدعوى األص............ 

فـإن هـذا الطلـب يـدخل المطعـون ضـدها وترمي إلي تفادي الحكـم بطلـب بما سافر عنه الحسـاب ، 

فإن الحكم المطعـون فيـه إذ  مرافعات ، ١٢٥التي نصت عليها المادة في نطاق الطلبات العارضة 

 ليسـت مـن الطلبـات المرتبطـة بالطلـب األصـلي يكـون أيد الحكم االبتدائي في قضائه بمقوله أنهـا

 .قد أخطأ في تطبيق القانون 

 )٢٣/٣/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٠٤٤الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
?ن�د�و.�א� ��ن�&%���2وמ����ون�א���א&��-����ل��ل�(������!ون�&�2!��א����!زמ�����������������

�=ص�0=��	�ل�0و�	�ض����0دאH&�،�4ن�א>����%��)ل�$و�א��1	!�ط�	!�ن�د�!و.����	��د�ن�(ق�א���وع�
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א� ��ن�א�������وא�د�و.�א>)������%���ن�א��)ل�&%�א>و�%���و�����%�א�(�מ�&%�א�د�و.�����������

א>)!!����،�ذ�!!#�	!!�ن�א���!!�ع�&!!%��!!��ون�א���א&�!!�-�(!!�ص���!!%����!!*��0!!زא�Bא�=)!!و���و?ن�����

���!�5א��!وאد�������������-!(���!��%����$�(����-���Jن�?�!�ز��?د=!�ل��!ن��!�ن����������.....�?�!%�����١١٧!����:!(

��!�0�%!��א��(��!����)!�(��א��دא�!��0و���������������������B��	���Jد��&���2،�و?د=�ل�א���א=�)���5&%�א�د�و.�

!��،�وא��)!��:�	�!د�מ�א�ط�	!�-����������5��!%������א���� !��N@���2א�(!����%���!ن�א��!د�%�0و�א��!د


وא�Bא
�������1ط���א>)�%�0و�����	�����0�5و�א�)��1	!�5��!%��(!و��9!����	!ل�����ز+!��0و������������

)د��!دמ�א���	����������������،�5!����%��(�!מ����!د�%�	ط�	��!2���5!��0و�	� !0��2و����!د$����)!�(��א��!د

�����������������%!&��!�Jط���א>)!�%�،�و(!ق�א���	��ط	-�����	د����5ن�ط�	�N �&��?�%�������ز�א��(�����

א��!د=ل��� !!���>(!!د�א�=)!وמ�0و�ط��	!!��א�(�!!מ����
!�5	ط�!!���!!��	ط�	��!د�و.�،�وذ�!!#���!!�����5

�א��)�دא�&%�א�N!�אBא-�و��
!��א����)!ل�&�!����5!��������������	2د����*����-�א����ز��-�א���دא=������

�.وא(د�4و�و�����ن�� ����א>(��מ�

 )١٩/١/٢٠١٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٩٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 أن الـدعوى يتضـحأنفـة البيـان علـي أوراق النـزاع الماثـل  جملة المفاهيم القانونيـة وبتطبيق 

المقاـمـة ـمـن الهيـئـة المطـعـون ضــدها .. ال الجـيـزة  مــدني كـلـي شــم..... لســنة .....رقــم األصــلية 

 :األولي بالطلبات اآلتية 

 "�D�;!!دאل�א��	�!!
!!د�א1��C!!
�א
!!���دא���!!%�א�!!ز�מ�	�!!دמ�
!!دאد��-/-/- &

�".�	��%�<�ن�0���ن�א��دא�%�)��eذא#�א�ط��ن�وe=��ن(א��
�	د��ن�

 وحيث تقدم الطاعن بطلبات عارضة يف االدعاء األصلي .. هذا 

 النحو التايل وذلك علي 

��$aa#�:أوال aao�^l�aaUل��aa�-م��aaT���/.....�،�.....���Paab?א�k�"�aaא��(�)�aaא����#aa$��aa$��'א�(
��.−/−/−��T1אم�b:� .��و������� �=A .��$#�"���א�����אل��א'<=>�

ـا  �aa!��و$�2aa�٥,٥٧٧,٠٨٤��f=�aa-�YaaPن�aaN<د_��Kaa�q�.....�..���YaaP�$�#"�aaQPאم�:ثانـيND$L�=دو��
٥,١٢٧,٧٧٧$�+��A��_DZ�..���������X�/�8$١٨.�٪�

��א'�aTQن�&�a@��א?و�2a��!aن�¢X�a 1�8a����a�"�#"�aQP��=Da!�و�Paa�U.+������������:ثالثـا aאم�א���Ka�q�
�8N=و�L��Xא�/�S���Cא���א"!�دون�א�^e�#N=��Tא�)�d�$אK������^�'א�?ن�אD�1�
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#"�Qא����)�.@��א�����و��

 )قلعلي األ(ومن ثم يتضح باستقراء هذه الطلبات أن أغلبها 

 إن مل يكن مجيعها مرتبط ارتباط وثيق ال يقبل التجزئة بالطلبات األصلية 

  أوال فالثابت 
..�0ن�א�ط���א����ض�א!>ول���!�ل��!ن�א�ط�	!�-�א>)!����و�(!ول�دون�)!دو��(�!מ�&�2!�������������������

(�,�0ن�א�ط���א>ول����%�?�!%��!دמ��	!ول�א�!د�و.�א>)!����	�!�ن�א��ط�!ون� !د$���א�<!��%�������������������

!!د��������وא�<��!!,��<	!!و-�א����!!دאמ�)!!�����2و�2�0!!���!!د��=���!!��	�!!�ل��2!!�+%�و�!!�ط*��!!ن�

���D�;دאل�א��	�
٪��١٠٠و0)!	(-�0��!�ن�א��!دא�%����و�!������!��=��)!��	�
!	�����������������−/−/−א1

�.��ط��ن�

 فكيف يقال بأن هذا الطلب 

���aa��+aa1Lو�Lא5א��aaא����aa�"�'א��aaא����d�aa�P[��aa��Nو���L���Paab?א�d�aa�PQ������UDaa$��aa�
��������ZUא�^Z�$؟�����Pb?א�k�"�����fLKא����^��N!����3a��Áو@��א?$�Dא�K��_pم��2aن�-,�5�aא4

�������#"�QP���&=�Tא��d��PQم�-��ل�א��T��cTQא�)�����̂ a.Âא���ahא�א��pa@�!P"�(�1ن����a�0א����a�
�.��2Ql��o>N��xא4��3א��cTQوو�1�S�A,+�..�وא?و=אق�

�اثاني لثابتا أن كما 
و�<	!-��!دמ��	و�2!�������..��!ن�א�!د�و.�א>)!������������!�ل�و	(!ق�����..�0ن�א�ط���א����ض�א�<��!,�������

��6���..����������C
"�ط��!��א��
!�����C"�0ن���ون�א�ط!�������..�ذ�#�0ن��ن�0ول�و$0מ���وط��	ول�د�و.�א��

..����0?ذא�<	-���5�0מ��מ�	����!ذ�א��زא���!0�5و��0!0�5=!ل�	2!�������������������..��د���מ�	����ذ�א��زא��������5

�C
��6	ل����5د�و.�א��&.�

  العارض الثالث املبدي من الطاعنوهذا عني ما يرمي إليه الطلب

�^��Aزم�وK�q��NDbאم�א�����א'�"���א���א5א������������i��OP[�+1L���C)����@�a&ن��TQ'وא
�������Cو��L�(����������aT��Qא��!P"و���PT/��.�P�U�!"ن�א���א��"L�+.�P����..���������a�"�DaNDh����a $אK�qא�paoو

���������������#.vaא��^a$�oد���Nن�L�²אp1אد���Tא����£L�!P"��@و�،�!X� א����8א�������+a�$ذ�(�!a���'א�..
��c4�!1�$و/��5א���������Kא$�U ��،�و@��א?$�Dא�p_���������١٦١وא���C�+��wn�_p+�و/����P.�د��������

����Z��3{�א���C�=و�b�8�jض�=�Tא��OPQא�א�p@م��2ن�K��..�!U���Mوذ��
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  من القانون املدني علي أن ١٥٧فقد نصت املادة .. بداية 
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقـد األخـر بعـد  في العقود الملزمة للجانبين ، -١

ـه  إعــذاره الـمـدين أن يطاـلـب بتنفـيـذ العـقـد أو بفســخه ـمـع التـعـويض ـفـي الحــالتين إن ـكـان ـل

 .مقتضي 

 ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ، كمـا يجـوز لـه أن يـرفض -٢

 .ليل األهمية بالنسبة إلي االلتزام في جملته الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين ق

 نفة البيانأومن خالل صريح نص املادة 
 .... في جانـب أحـد المتعاقـدين فقـط أن يكون اإلخالل يتضح  أن شرط المطالبة بالفسخ 

ـه أوـفـي ( أن يطـلـب الطــرف  األخــر  ـه يشــترط ـفـي ..فســخ التعاقــد )  بالتزاماـتـهالمفـتـرض أـن أي أـن

فال يحق له طلب الفسخ وتكـون أما إذا لم يثبت ذلـك  ..بالتزاماتهيكون قد أوفي طالب الفسخ أنه 

 .دعواه غير مقبولة 

 : حيث أنه من املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

��aن���������������Nن�Lو�،�c�1�a�Pم��KP$���"�!P"وא=دא��y�:ن�א���Nن�L�y�:����3�hP��!:�N��
�����������،�½�aA?א�O�aא������!�q��TAא=�p�:م�א����"qو�������������pa�:א����Oa��[ن��a�Nن�L��a,NLط�~aiN��a¤

$���Tא�����Pم�����Kא$+�א�a"�2i1�_p#�א���a�Tوא'�:aP"�wa!�א'��aد=���aN�#a$�،�fpa�:�U�!a�qم������������������������
����DaQم�-��م�א��T��y�:א��OPQNن�L�+��wn��¢�fDND،�/7ذא��oن�-��K������@�^lLא$+�@pא�/

�.א?�p�:����Dl$��)�ذ$�+�$#�א��Kאم�
 )١٩/١/١٩٧٨ ق جلسة ٤٤  ق لسنة٥٨الطعن رقم (

 )١٩٦٩ جلسة ٥٣١ ق س ص ٣٥ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 وملا كان ذلك
 عـدة مـرات مكتـب خبـراء وزارة العـدل وكانت محكمة الدرجـة األولـي قـد أحالـت األوراق إلـي 

 الجيـزة مـدني كلـي شـمال  ..... لسـنة..... ،  .....لسـنة .....لبحث عناصر الـدعوتين رقمـي ..

وممـا ال ريـب فيـه أن هـذين ..حـول هـذا النـزاع مـرفقين ملـف التـداعي تقريـري خبـره وقد تـم إعـداد 

 : التقريرين قد أجمعا علي عدة حقائق بالغة الوضوح مؤداها كالتالي 
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تضــح مــن المعاينــة أن األرض موضــوع النــزاع أ •

تشــغيل ب التــي تقــوم .....فــي وضــع يــد شــركة 

 المقامـــة عـلـــي األرض موضـــوع الـنـــزاع ، .....

لتالي يتضح أن الهيئة لم تقم بتسليم األرض وبا
ًالمبيعة إلـي المشـترين تسـليما فعليـا منـذ تـاريخ  ً

 .  وحتى اآلن االستبدالتحرير عقد 

المشترون توقفـوا عـن سـداد القسـط الثـاني ومـا  •
بعــدها مــن بــاقي ثمــن األرض وذلــك لعــدم قيــام 

 ـقـبلهم وهــي تتمـثـل ـفـي التزاماتهــاالهيـئـة بتنفـيـذ 
ًض المبيعه تسليما فعلياتسليمهم األر ً.  

بالتزاماتهـامما سبق يتضح أن الهيئة قد أخلـت  •
 -/-/- الـمــؤرخ االســـتبدالالتعاقدـيــة ـفــي عـقــد 

وذلك بعدم تسليم المشترين األرض المبيعه لهـم 
ًتســليما فعليــا وذلــك لكونهــا مــؤجرة إلــي ـشــركة  ً

وبالتالي يحـق للمشـترين المطالبـة ...... مصر 

  .االستبدالبفسخ عقد 
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 ومما تقدم مجيعه 

������������������+a1Lو�L���Pab?א�k�"�a����+a���Pb������vض�א�=�Tא��OPQل��2ن�א���Nن�L�#�j�0�o
و$#�D@�a¨�!ha,N�3aEא�Lن�א4��3aא��wa��QU�(�2aQlL�caTQא���1�aن�)���������!����$����UD ��؟�

�.@pא�א�2iن��R������+�N�ZU�OA���N��xوא���5�6

 ثالثا الثابت أن وذلك 
وא�!ذ�8א
!�2د��?�!زאמ�א��ط�!ون� !د�4א�<!��%�	!�دא��������������B..�א����ض�א�<!�����0����%�ن�א�ط�������

א��ط�!ون� !د$����(�
!دאد$��?�!%�א��2+!��א��د��!��א>)!������������..��	��`��������
�����2!ن�א�ط!��ن��������

�!מ��!מ�	
!دאد�����..�?!0�1ن�א��ط�!ون� !د�4א�<!��%����������..��ز��Bن�א�<�ن�א����ق����������5)�א>و�%�(�����

و$و�א>�!��א�!ذ���8..�����د��$���(و�?�����א�د�و.�א>)����)���2وא
�و�%���($ذ�4א��	��`����2+����

�.��زמ�	���	�ط�$ذא�א�ط���א����ض�	��ط�	�-�א>)����

 فقد بلغت املبالغ املطالب بها ما هو 
خمســة مليــون وخمســمائة ســبعة وســبعون ألــف وأربعــة ( دوالر أمريكــي ٥,٥٧٧,٠٨٤مبلــغ 

هـذا .. ) خمسة وتسـعون مليـون جنيـه مصـري(اليا أي ما يجاوز قيمته ح) وثمانون دوالر أمريكي
ـغ قــدره فضــال  خمســة مليــون ومائــه ســبعة عشــرون ألــف وســبعمائة ( جنيــه ٥,١٢٧,٧٧٧عــن مبـل

تـجــاوزت محـــل الطـلــب الـعــارض وـهــذا يعـنــي أن جمـلــه المـبــالغ ) .. ســـبعة وســـبعون جنـيــه مصـــري

 كـبـاقي ـلـثمن األعـيـان .....وـهـو مبـلـغ يـفـوق المـبـالغ المـسـتحقة ل.. ه مصــري جنـيـالماـئـة ملـيـون 

 .محل التداعي 

 وهو األمر الذي يثبت لدي احملكمة براءة ذمة 

  ...../ طاعن ال

وعــدم وجــود أي تــأخير أو تقــاعس يســند إليــه فــي مســألة 

 سداد الثمن ، وانه إذا كان هناك من إخالل فإنه يكون قد انعقد 

  ...... / طعون ضده الثانييقينا في حق الم
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  قد اشرتي نصيب كال من نطاعوحيث أن ال
ـهــو منـفــردا وأصـــبح وباـتــت ـفــي ملـكــه .. ـفــي األعـيــان محـــل عـقــد االســـتبدال  ..... ، .....

أراد مـعــه األمـــر اـلــذي ..  ...../ وفـقــا لـقــرار الســـيد عـــن تنفـيــذ عـقــد االســـتبدال المســـئول األوـحــد 

 :وذلك آلمرين .. استرداد مستحقاته وأمواله من المطعون ضده المذكور 

��!د�8(
!ن���.....���<	-���دא���א��(����،�و�ن�	�!د$��?�!%�������� :األول

�����������������B�!&ن�א�و!��س��!�����5!ن�	دא�!��א�����!د�و�0!��5!מ���

و?��!!���!!�ن�ذ�!!#�	��!!ل�א��ط�!!ون� !!د���4..	���!!ل�א�!!<�ن�

א��ذ�و��א�ذ�8א
�و�%���%�א��	!��`�א���
!����!ن�א�ط!��ن�������

������%�!د�א1
!�	دאل��(!ل�א��!دא�
!�5دو��!����..�	=)!وص����

�.و��5(ق�


��������X:�مر الثاني واأل���X�)�5���)�
$و�א
��دאد�א��	��`�א��

وذ�!!#�)��	!!��%�א�!!<�ن�	�����!!ل��(.....�!!�5
!!دאد$���)!!��:��

������������%!$��!2�6=?���!	�������2���2*�א�و *�&%�א1)�
	��ض�א

�5��(���%��
�.	���زא�����2��%��(و����

����������������������aQא��#a$�_�a�'ض�א=�aTא��OaPQط�א��a�U=א�_�a$��a���N��ao2�N�+aT�¡م���Uو����#"�
������C�/.....�..�����f�&ن��TQ'אم�אK�7��/.....�..������a �P"�!���aא��\aא��Y���'د�אD�)��Dopaא���a:1L�(

��א�e���T^�א���א"!���������x�..�������waC�+aAو��a6��..����������a. -�:Uوא�!Pab?א�OaPQ�����a��Eو��a[��U=א
��ن���ab�M�pa_�)������������������..�)�א'�&�ع����a���a��C?ض���=�aTא��OaPQא��(�!a,-ذא�q����

�ل�)��O1�Aא��Q"#�و$#�a,�N���3E!�������א��"��kא?�lqو�L��"��Uد��Aم�و�"�d��Eqو���Pb
����OPQא�:��yא'K"�م������� P��..א5א����������a�5א���,�P��2�P���#�U�s�� 1Lو�L�..ل���������a�-��ao>N��a$��a@و

�����������������(�#"�aQع�א��a/د�!P"�fم�-���+�و"�م�=د�T��cTQ�3א��@pא�א��OPQא��T=ض�،�و-,��5א4
o>N2ن�����0א����1ن�وiא�א�p@�f�6�q�1,+�و�OA���N��x�،�+���QU�(�2Qא���.�

  رابعا ثبت ما إيل إضافة 
&!Hن�א�<�	!-�	!�>و�אق�و�(� !����
!�-��!دאول�א�!د�و.��������������..�و�ن���(�!��0=!�������8

�� !!:�0ن���!!#��א��(��!!��	�2+!!��..�א��	�!!دא���0!!�מ��(��!!��א�د��!!��א>و�!!%�
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�ن���#�א��%�0)د�-�א�(�מ�א��ط�ون�&����������5�����J��..ن���	���H!����0ذ�-���ط�

(�!��X!*�א��!�ض�א��!د�%�	��2!���9!�����	ط!��	��ط�	!�-����������������(ط�	���5א���� ���5

	و�2!��وא��)!د2��8!��وא��)!ل�&�2!���و !و�����������������)א>)�����	�B� &�����5�Hא�

���א>=�����ن�א��!�د�������������������!ن���١٢٥<	و-�و�ود�?ذن��ن�א��(����	��2و&

�.���ون�א���א&��-��

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أنه 

�q�����������+a17/�،��aT$�+��a��(و�+"�&�$�(�!Pb?א�OPQض�"#�א�=�Tא��OPQ�0א�P�lذא�א
�������������Maذ��#a$�°v�a�Nض�،�و��=�a"�OaP[��=�ab�(�!"�a'א�#a$�fא��q�^��N����+a2ذن��aU��a$��q

+j������.���ن�$�OPQ�����Q�UDא?Pb!�א[N����d��PQא��#$�.�
 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ١٣٥٤٤الطعن رقم (

 )٣٠/١١/١٩٩٥ ق جلسة ٦١ لسنة ٨٦٥قم الطعن ر(

 ملا كان ما تقدم 
 أنـه بمحضـر جلسـة .. الـدعوى األصـلية المبتـدأة وكان الثابـت مـن خـالل محاضـر جلسـات 

عــــن مصــــدره الحكــــم بهيئــــة مغــــايرة (أمــــام محكمــــة أول درجــــة  .. ...../ مثــــل الطــــاعن  -/-/-
فـمـا ـكـان ـمـن .. فـي هــذا المحضـر تـهـا وأثبطلباتـه العارضــة وأـبـدي ،   وذـلـك بوكـيـل عنـه)االبتـدائي

 عدالة المحكمة إال أن قررت التأجيل لجلسة 

  لإلعالن بالدعوى الفرعية -/-/-
 )الطاعن(وسداد الرسم كطلب المدعي عليه األول 

������!��0ن��(��!��א�د��!��א>و�!%��!د�0ذ�!-���ط!��ن�&!%�?���!��ط�	!����������5..�و$و�����;�!د��

���!!���5�!!
�!!6ن�	!!�5و
!!دאد��N!!�-�א��!!��ض�وא	!!�ن�ط�	!!�5و��	!!�ط�و<�!!ق�&��!!��	�0!!��5!!ن�א��

�.א�د�و.�א>)����

 أما وأن احلكم املطعون فيه 

��������d��Pא��D&�eوא?و=אق�و�����hP���:���'���=D�N�..���������a$�-72ذن��aU�s��a.��2ن�א[
���k�"א���^CאD$�#$��PCD$�_L�(ض�=�Tא��OPQא��..������a.�/ ��Ka��D$Lم���aTم��a'qم�א[

���������..�@��2������a �/�Ja��Eو=אق�א��Kאع�و$�����a��@�#a$��a&=�Tא��d�a�PQو=�א�ذن�����ab�°aT$���aP/
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3aa���$�aaZ=��א4aa�� P���DN�aa6$�..و��L�dא=אDaa-�#aa$�!aaא?و��#aa$�=�aab��aa."���aal?א�Jaa:�PUن�L
�����&=�Tא��d��PQ����d�1ذوq�..��������+�/ن��TQ'�3א�..�)�@paא�א�2aiن������..�و@pא�2������N��o>Nن�א4

��ن�-���0��lא����1ن�وא'����א�dوאN�+X�6�q�1,+�و�cT�N��xو=אق�?.�

 ملا كان ذلك 
وحيث قضي الحكم الطعين بعدم قبول الطلبات العارضـة المبـداة مـن الطـاعن دونمـا بحـث �

ـين الطلـبـات الظــاهر ارتباطهــا واتصــالها  ـه فيمــا ـب أو فحــص ألوجــه دـفـاع الطــاعن ، ودونمــا تفرـق

ة وـمـا ـبـين الطلـبـات الـتـي ـقـد تـكـون غـيـر باالدـعـاء األصــلي ارتباـطـا واتصــاال وثيـقـا ال يقـبـل التجزـئـ

، وهو األمر الـذي يعيـب الحكـم بـالغموض واإلجمـال واإلبهـام ) بفرض صحة ووجود ذلك(مرتبطة 

علي نحو ينحدر به إلي حد البطالن ، وذلك لخطئه فـي تطبيـق القـانون وقصـوره المبطـل فـي .. 

 وهذا عين ما قررته محكمة النقض الموقرة بقولها .. التسبيب 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصور أو الغمـوض أو  
 .اإلبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه 

 كما قضي بأن 
�ن�א�����&%�� ��Bא��ض�0ن�אN	�2מ�وא��Jوض�وא��ص�&%��
!	���א�(�!מ����	!����������������5 

�5 �.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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�א�!ذ��١٩٩٦��8
!�����٢٣٠א�(�מ�א�ط��ن�0=ط��&%��ط	�ق��)وص�א���ون���מ���������:�א�و��5א�<��,���

�2���6!���!ن��0	�!��0!����1!�����������������!���)�!
!���ن���!%�0!��1ز�!د����Bא��	�%	��K��a�(

0�1ن�א�(�מ��د�����0��!%�א�ط!��ن�$!ذא�א�(!ق�������	*�	����H%�<��������������10	*�ن�?�


�د�1��!%��(!و�&�
!د�و���!��	�!��و�د�	��	�!د�א���
!*��!ن�א��!د�	!�ن�א��!���ن�������������������

א��	���ن����	�א�)���وא(د��،�(�!,�0ن�$!ذ�4א��	!�����!دل�&!%�)!(�:�א1
!��	�ط��������������������

���ن����������$�%���א�وא(دא��(	�ن�0���ن�א��دא�و?�����د��!מ�	���2!���)!����������)�و��س�

��5وא(د��و$ذא�����1ل��!ن�0(�!��א�ط!��ن�&!%�א1
!���د���!ن�א����!#����!���ن����������و	�

1
����و0ن����1���2���6	�`��0	�����������10	*�.�

 بشأن تنظيم ١٩٩٦ لسنة ٢٣٠فقد نصت املادة الثانية من القانون رقم .. بداية 

 علي أن .. متلك غري املصريني للعقارات املبنية واألراضي الفضاء 
��وط�א��d���وز�����Jא��)���8��	�،�B� &-�0و��0ض��������	א-�،��������#�א��

١− ���5�aaa�L�8aaa�¡�(�،�Daaavo?א�!aaaP"�#N=�aaa�T��MaaaP.ن�א���aaa�Nن�L
���aa+�و?�UDaa+�،�وذ��Maaدون��aabא���r��aaא����aaZ���،��aaN=� .א�
��א���aaiط�א��aaص�aaאو�K'��aa$ز��ل���MaaP¦�waaא��aa�T=א�dא�aalq

������NDaZ'א�d�QPaא���#$�+���lD'א�����Da�?����aZ�Nو�،��aZ��'א��
�DZא?زوאج�وא?����5א��.�

٢− �8�D$�~$���L��T�=L�!P"�=��"�^o��C��$��NKU��L. 
٣− ......................�

��!ن�$!ذ١���،�٢�����4و��+�س����س�א�!وز�א�Bא1
!�<����B!ن�א��!�ط�ن�א�!وא�د�ن�	��	�!د�ن����������������

�.א���د��&%�א�(�1-�א��%��د�$��

 ملا كان ذلك 
حيـث .. بصـريح نصـها أنـه التـزم ذلـك .. بـال شـك ادة تنطبق علي الطاعن وكانت هذه الم�

 :من الهيئة المطعون ضدها األولي ) تحت مسمي االستبدال(أنه قد ابتاع عقارين 

��:�Lو�.��C��x١٨٢٧�°�$�+�P"�8و$��م��D$�~$�......�
��. �1�E�:��C��x٢٧٥٤��5�,/ض�=L�#"��=��"��@�8و�D$�~$�. 
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 ��%��!!��H	ن����!!����1ز�!!د� �)�!!
وذ�!!#�	!!��<�ن�وא��!!�وط�وא�	�!!ود��..����!!����	!!*�٤٥٨١

������D�;دאل��א��	�
و	�ن�)�و�����e�4ذא#�(�א��(���&����	�ن�א�ط��ن������−/−/−א�وא�د��	�د�א1

�!���+�5א��!ذ�ن�����������������..�א��2+��א��ط�ون� د$��א>و�!%���������!(��Bא�!�<!מ�	�!د�ذ�!#��!�מ�א�ط!��ن�	

د�א1
�	دאل�و���ز�1�!ن��)!����������و0)!	:�א�ط!��ن�$!و����..�	���2&!0�%��!�ن�א��!دא�%��������=������ن�

�.א����#�����ل��
�(��א�����ن�

 وقد تعددت الدالئل املستندية الرمسية القاطعة .. هذا 

 بأن ما قام به الطاعن بشرائه هما عقارين منفصلني 

 لكال منهما مساحته وحدوده وذلك علي النحو التايل 

  الدليل األول    

L�=�aa�"��.@�aaCL�#N5KaaA��aa 12��0aab�U��aa.Xن��aa�"Lن�א���aaא"!�دא
��°�$)���(�^v.�Nو.....�(��������C�a�x�5�a,/ض�=L�!1�v٢٧٥٤وא����~a$�
��8�D$�..��������������!1�avوא��°�a$��.@�aCL�#N=�a�"م��a$L���12م��K���$��@و

����N�0ل��12 .��"��=��"#�"��=�وא�C؟..�L=ض�/,��5/!�

 الدليل الثاني 
א��2+!!!��0ن�
!!!	��א�=!!!��6א>)!!!�%��!!!��	!!!�ن�ط�&!!!%�א��!!!دא�%�0ن��

א��ط�ون� د$��א>و�%�����*��ن��
��מ�א��ز�Bא!>ول��!ن�א>��!�ن����������

(�!!!,�0ن�$!!!ذא�א��!!!����)�..�.....(א��	��!!!��،�و$!!!%�א��!!!���א��	�!!!%��

�������.−/−/−�	�و���א���1ق�א��;����Dذ�.....	���د��4;����

 وهو ما جيزم بأنه عقار منفصل عن الثاني وهو األرض الفضاء 

��aa�"�#aa"��=�aa�"��aa1�o��aaP/���oDaai��^aa$������f=�aa�q�3�aa���aaCوא�=�.....�..��^aaeن�Lو��aa$L
/ pא�د��^�-�]L�!aP"�8ن�א��5Kaא'�������a@�°�a)�א'�°����o.��(א���=�/���@��א���T=�א?ول������

�DlL�=��"�!@�\א?=ض�א�:,��5א��#"�^���$�=��".�

  الدليل الثالث����
�0ن�א�
�د�א�=	���א����!د���0!�מ��(��!��א�د��!��א>و�!%��!د��!������������������

�و	و و���aמ�	����5د��0 :����5ن�=6ل�א��
��دא-�א��
����0ن�
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�"��������oDaa��!aa�q�°�aa'א��A2aaم����aa-��Kaaא����aa�N�$��aaPG.....�
��<=>aa'ق�א�aa:Uא��OaaA�x−/−/−���aa���Q$�d�aa��Ql�²�aa�@ن�Lو�

����������!a�q�!ن�&�@��א?و��TQ'א����$�A +�$#�א���N=א�����.�����
��DA2��'א��oDiא�.�"�

ل��!ن�א��!ز�Bא>=!���!ن�������.....��:��!ن�א��2+!��	!�ن��	�!%��������و$ذא���د�?�!�א��)!������!
����!��

��)�
�	�B� &و$%��0ض�����	ل��0 ��٢٧٥٤א��
������.�������	*�وא��%�$%�

 البند الرابع ���

���<=>aa'אل�א���aaא����aa�"�#aa$�8aaא������aaن�א���L−/−/−)��^aae
������������)�א��Kאع�א��4!�C�a�$�^a$�oن�L�!aP"א������CאDb�#.,U��-

���#N=��Tא����Dopא'�°�وא?=ض�א�:,���5(��:!�א��(�����:b�#"��=��"
���Cوא�..�f�Cوא��T���_L.�

 وهذا يعد إقرارا من اهليئة 

�����������5�a,/ض�=L�Dl?وא�°�$��.@�CL�#N=��"�!�q��.���$��C��'א�fp@2ن���..���a. ��و�
�f�Cوא���:Zo�#"�QP���T����-.�

 ار واحدحبيث ميكن القول بأن هذين العقارين لو كانا عبارة عن عق
��6!!(0�*!!
�0!!��و!!>ن�א��2+!!��..�و!!��1!!�ن�$�!!�#�(��!!��5و�!!ود�4..���!!��و�!!د�$!!ذא�א�	�!!د�א���

��ن������!
���ن����ن�����	���%�א�ط	����0ن�א��	�*��-	�>����א��ذ�و������מ������و&

�.&�ذ�#��)-�&%�א��د�)�א(����%�����2�0د�	�����)���وא(د��..�

  وكان احلكم الطعني.. ملا كان ذلك 

��א����ن���:1L�^Xא�����P¡�0��l��-�..�������ax�+[����aوא��+����aא��(��a�/L��a-�+1L�^�
����=�op'و=د�)�א�����א�����8א�..�����aCوא���:ab�#"��=��"�8��'ن�אL�!P"وא���ل��2ن�א����

�������C1+�"��=�وאL�!P"ل��N�..����O�T$א�����ط��M������..�و@pא��aא=�א���Da-qن�L���hZن�א�L�^�
��وא������������CوZ1 ��)�א���������:Zo�+T���£��-�8��'ن�אL�!P"�8א�����..������+a12م���aU���&ل�و���N

�#N=��"�#"��=��"�^b?א�(�..���Cوא���:bو���Cوא��T��oو��Cوא���T���T����. ���.و�
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 وعلي ضوء ما تقدم 
يتأـكـد اســتفادة الطــاعن ـمـن ـنـص الـمـادة الثانـيـة ـمـن ـقـانون تنظــيم تمـلـك غـيـر 

حيث أن المبيع عبارة عـن عقـارين أحـدهما  ١٩٩٦ لسنة ٢٣٠المصريين رقم 

ألـف وثمانمائـة سـبعة وعشـرون ( متـر مربـع ١٨٢٧مبني ال تتجـاوز مسـاحته 

 مـتـر ٢٧٥٤والـثـاني عـبـارة ـعـن أرض فضــاء ال تتـجـاوز مســاحتها ) مـتـر مرـبـع

كمـا ال تزيـد مسـاحتهما ) .. ألفين وسبعمائة أربعـة وخمسـون متـر مربـع(مربع 

 .ع  متر مرب٤٥٨١اإلجمالية عن 

 هذا باإلضافة إيل أن الطاعن قد ابتاع هذين العقارين
..�و$و������
#�	!�0�5!�מ��(��!��א��و !وع�	!د�����..������2	�Jض�א�
��%���5و���+������5

و�*�ذ�#��מ��מ��(����א�(�מ�א�ط�!�ن�		(!,�و��(!�ص�$!ذא�א�!د&�ع�א��!و�8�$א��	!د��8!ن�����������


!�+����א�ط�!�ن�(��!������5א�ط��ن�وא�!ذ��8!מ����!#���!�X!�)�5?9!6ق�	!���א���א&�!��&!%�א�������������������1�..

����dق�وא�د1+ل�א+�)��	�5�
���%���:�;�دא�

P"�+1L!�א��ao�#$�3�Dن�א��aA=�=�a�o��aCL��a@�#"�aQل���������������� −١
�������������#a$��oDa��MaP�jو�،�°a $ط�»�=_�و�i1�+א?".�ل�و�

���aa��G�(�d�oDaaiא��_§aao)�f�aaP��(�(��aa.��C�+aa1L��q
�aa-L�..�3aa�N�sم�"�!aaP�Daaא�5א�aae�#N=�aa�T^�א���aaא"!�����

���M�pو��������L��oDa��OC�ab�+:b�������[�ai1�(�� $א���a��
�.�^�א���" ���Z�i+�و�Z�i+�..�א����=_�وא' °�

٢− ��<=>aa'אل�א���aaא����aa�"��aaT��Qx�+aa1L−/−/−��aa,����
��q�L�!aaa�q��=�aaaن��Daaaض��Daaaא���5aaa��#aaa$��aaal��aaa-�+aaa1L

�c����aa�'א²(אpaa1��(���DaalLض�Daa��_L�#N=�aa�Tא��#Npaa�
�°�����Dض�א���. 

٣− ����#aa$ض�Daa6ن�א�L�!aaP"א��aa�o2Uو����aa@�5אDaaiאل�وא����aaא��
�������+UDa�Lو�#"�aQP��°�������..��Dض�א���aZ1L�5אDaiم���a-�+a1L

�#$��o�/.....�،�.....�..���. .�Pو-�م�����+Z�i��+�:�� 
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��#.vא��#$��. �$����א'����Yא'�/�"/�o. 
٤− ������������!aP"�+aU�1و�$�(��oL��-�+Uن�/�+�ذא�TQ'�3א�Lن�א4

��������#aa$ض�Daa6ن�א�L�!aa�q��aaiN��aa$��aa��#aa$א?و=אق���aaPl
@���Daض�»�(�����_=�a�DאX .�(���אل�"��=��kא���א"!�����א�

��_=�.v�aaو�א�L�°aa $و�L�..ن����L�!aaP"زم��aaA�^aaא�د��paa@و
�����������#"�aQא��^aT:����+a/� N�_paא'���!�وא����Cض�א��D6א�

�..�+UD�?و�+��°� .@���Dض�א��

 ملا  كان ما تقدم 
ه وكانت محكمة الحكـم الطعـين قـد أهملـت هـذا الـدفاع الجـوهري وحجبـت نفسـها عـن بحثـ�

وأقامــت قضــائها عـلـي اســتدالل خــاطئ ومعـيـب ، ومخالـفـة واضــحة .. وتمحيصــه رغــم جوهريـتـه 

فهو األمر الذي يجزم بأن هذا القضاء معيب بالخطأ في تطبيق القـانون .. لصريح نص القانون 

 .ٕ، بما يستوجب نقضه والغائه 
دמ������:�א�و��5א��א	*�������������%���B��	��	د�..�ول�א��!دא�%��!د�)!�د������(!�� (%�@�$�א�0ن�א��


!��2،���!��&!%�ذ�!#������������B�!)(�:�א���ون�	�����1(ق����(����א� ��B		ط�6!��5!ن���

�ن�� ��B	����מ��ط�	�5א�=)وמ�و�����Jو�	د�ل��و وع�א��زאع�	!��6� !%�و?�9!�ل����������������

0ن�א�)�ل�א��(����א	�دאBא�	���زאع�א�)�ل������و����9	!ول��@!�א��<	!و-�אN=!6ل������

��!��א>)!����	�!����1(!ق��2!���&!*�א�!د�و.�	���
!�C،�و$!ذא���!������������5&!%�(!ق�א��2+!��א��د���

�5+�J�?�5و �.�����א�(�מ�א�ط��ن�	�����د���

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 

 ���������������،��a�1�'1�5:� ��)�א'�אد�א��PU�#$�k�"א���O�����6Uא'�&�ع���.�e�MP¦��
�������_pא��Oא����!P"�� v��DZ�Uن�L�� �P"�Oو������������a-�3���P"�J.�-L+�א��"��k،�و��qא"�§�א4

�����3aE�#$و�،�f��"�#$��N�A�8-א���� TX�-و�!P"ج�Dlو�� :���U�(�2QlLو�k�"س�א����L���
��ن�´��:����1��Pن�N.�
 )٢٢/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٢٩ لسنة ٤٧٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
ون رقـم إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب اإلخالء اسـتنادا إلـي أحكـام القـان

ٕ 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 

 يكون قد غير أساس الدعوى وسببها دون طلب مـن الخصـومغصبا فإنه 

ي اعتبـار أنهـا دعـوى طـرد مبناهـا الغصـب فـي حـين أنهـا وفصل فيهـا علـ

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

��$����Uم������� P¡ل��l�#$�J��vن�א��oو�..L����Jah�/��a-�� ��A=�aא'�&�ع����.�eن�
��� "�aa&�$و�� ��aa��^N�aaTUو��L�aa��'א�k�"�aaא��d�aa�P[�(�^l�aa�Pل���aaÂא�� aa�:���..دون�

وذ�����a��Maل��2aن�א��0��al��a-�#"�aQא���1�aن�=-�aZl�#$�_L�#$�OP[�..���������3aم�א���aא"!�����
٢٣٠������١٩٩٦�DZ$�(�dא=��TP��cNDZ'א����MP¦�3א��ص�������.�

 ي نص املادة السادسة من القانون كما تساندت عل

 املشار إليه التي تقرر بأن 
يقع باطال كل تصرف يتم بالمخالفة ألحكام هذا القانون وال يجوز شـهره ، 

ويجوز لكـل ذي شـأن وللنيابـة العامـة طلـب الحكـم بهـذا الـبطالن ، وعلـي 

 .المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 

�L�MiP����Gن�א��Q"#�-��א��Kaم���a�"��NDaZ=א����dو�N����x�J�E��-���Cع����..�@pא���
���٢٣٠א����1ن���a���١٩٩٦����������#N=�a�"ع��a2ن�א��a��Maوذ������.@�aCL�:���������#a"�+�C�a�$��aNKUو���°�a$

������8a�D$�~$���L��T�=L�..وز������a��N���+a1L�^a�١٨٢٧���8a�D$�~a$��..��a. �1�Eو�:�����aNKU���5�a,/ض�=L
�����U���� 1L�^��8�D$�~$���Lوز�T�=L�#"�� �C��$٢٧٥٤�8�D$�~$�.�
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 ٢م٤٥٨١وذلك كله بإمجايل مساحة قدرها 

 )أربعة أالف ومخسمائة واحد ومثانون مرت مربع(
	����;�د�0ن�א�ط��ن��מ�����وز�א�(د�א>�)�Xא��
!�و��a!�����5!�5&!%���2و��!���)!���������������

���ن�و&���Kد���وא�	�א$�ن�א��
!��د��������������%���5�
א���	���و$و�<�����������10�%	*��

و$و�����;�د�0ن�א�	!��������..���א��
��د���ن�������א�=	���א��ود�������א��زאع�א��א$ن����������وא����

��������5		!!
א�!!ذ�8&�(�!!��5(��!!��א��و !!وع����
!!����2=!!�ج��!!ن�=�6!!�5�!!ن�ط�	!!�-�א��!!دא�%�و

����!!ن���١٩٩٦
!!���٢٣٠و�و !!و���5!!د�א��J!!ق�	<	!!و-��!!دמ�و�!!ود�<�!!���=���!!����!!��ون����


	�����2ط��ن�.�

   تصدي حمكمة املوضوع وانتهائها إيل القولومما تقدم يضحي ظاهرا أن

 ببطالن العقد حمل التداعي يعد قضاءا مبا مل يطلبه اخلصوم

  فضال عن تغيري خمالف للقانون لسبب وموضوع النزاع

 وهذا عني املقرر يف قضاء النقض بأن 

علي محكمة الموضـوع أن تلتـزم بنطـاق الـدعوى المطروحـة �

ـــف ا ـــزل عليهــــا التكيـي ـــد عليهــــا وتـن ـــانوني الســــليم ، وأن تتقـي لـق
 .بالطلبات المقدمة فيها 

 )٢٦/٥/٢٠٠٨ ق جلسة ٦٩ لسنة ٦٨٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن
 – وعلي ما جري به قضاء هـذه المحكمـة –يتعين علي محكمة الموضوع 

أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها ، فال تقضـي فيهـا بمـا 

ثر مما طلبوه ، طالما لم يثبت مـن الطلبـات التـي لم يطلبه الخصوم وال بأك

أقيمت الدعوى علي أساسـها أنهـا عـدلت وحسـبها أن تقـيم قضـاءها وفقـا 

للطلب المطروح عليها بما يكفـي لحملـه ، كمـا أنـه مـن المقـرر أن الطعـن 

بالنقض ال يقبل في حالـة الحكـم بشـيء لـم يطلبـه الخصـوم أو بـأكثر ممـا 

ـوه إال إذا كاـنـت المح ـه وجهــه طلـب ـت ـفـي حكمهــا المطعــون فـي ـد بيـن كمــة ـق
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نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضـت بمـا قضـت بـه وهـي مدركـة 

حقيـقـة ـمـا ـقـدم لـهـا ـمـن طلـبـات وعالـمـه أنـهـا بقضــائها ـهـذا المطـعـون فـيـه 

أنها تقضـي بمـا لـم يطلبـه الخصـوم أو أكثـر ممـا طلبـوه ومـع ذلـك أصـرت 

 . خصوص علي هذا القضاء مسببه إياه في هذا ال

 )١٢/٥/٢٠٠٨ ق جلسة ٦٩ لسنة ٦٥٥رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 

 ���������������������k�"�aא��O�a����@�a�:א�����aع���a&�'א��a.�e�+aUp א�_paא��=§a'ن�א�ao��'و
��א��1�a�P���a�Tن�������������a:���xل��aא����a@و�� U��P[٢٣٠و$�&�" ��و������a���١٩٩٦�������Ja�Eو�!a:�1א��a-�

���+�hbم��"�..������$�cTQ�3א����א����1ن�وא��,��������s��ax�5�a/ ��א?$�Dא�T��_p^�א4:���x�O�T
��א'�&�ع����������.�e�O1�A�#$��.TU�3وP"�#"م��Zא��+�PQN�..א������pa@�R�1�OA���N��$��@و

�+X�6�qא��,��5و.�

  السبب الثاني

احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضـمانات التـي فرضـها املشـرع لضـمان صـحة  

 منـزه عـن اإلبهـام األحكام وهي وجوب تسـبيب األحكـام تسـبيبا كافيـا وواضـحا ،

والغموض واإلمجال ، وهو عني العيب الذي نال من احلكم الطعني الـذي أيـد حكـم 

 .دون بيان أسباب سائغة لذلك رغم بطالنه أول درجة 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة .. بداية 

 �+P[���J1�o��qو�� �P"�J����\א��S���?א�!P"م���C?א�^.iUن�L�O�.�

  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 وخالصــة مــوجزه لــدفوعهم ودفــاعهم الجــوهري ، 

 .ومنطوقه 

..... اء الخصـوم ووالقصور في أسباب الحكم الواقعة والنقص أو الخطأ الجسيم فـي أسـم 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 
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 وحيث انه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
א��!!���&!!%�� !!���B(��!!��א�!!�ض�0ن�א�(�!!מ���!!��0ن���!!ون�&�!!�5	ذא�!!��5!!���ط�!!+ن��� 

א��ط�*�����5?�%�0ن�א��(�����د��()-�א>د���א��%��د�-�?����2و()�-���2!���!���!;د�8?��!�����������5

�!ن�	(!,�ود�א
!��0و�אق�א�!د�و.����������������	�
���אض�$ذ����4وذ�#��Z!	����!�	��2���א>د���وא�����ق�

�ن�	)��و	)����.�
 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��������3aa�Cو�،�caaTQ�3א�aa���א����aaن�"�aa$�!aaPو�d�1א4aa:1L��aa�1�1�3א����@�aa:'א�waa��Qو��
��א?و�!�א'��A=א������������������^aQ�$�=�aZ-��. ��a���a-�+a1L��a,�N�+a.�T$��N>������،��a�T-א��א�S��a�?א�(

��و�a:�qل��aUم������������aND@א���#"�aQد/�ع�א��+AوL�!P"د�Dאع�،�و)�א�Kא���Db��"���hZوא�'�م��
�����ND@وא������Dא��+Uא����'�..����������������!aP"�O��aא����(�=�aZ�����5�a,א�א��pa@�Oa�TN�+aPoא�p@و

�!PN��$����!P"�Mوذ��+Aو�#$�DvoL�
%�א��
!!	���(���!!����J&!!ل�����!!���!!ن���!!���א�(�!!מ�א�ط�!!�ن��)!!و��وא !!:�&!!�:�א�و�!!�5א!!>ول�

��������
��	�5��	�!د�����!ل�����(−/−/−א��
��دא-�א��د����ن�א�ط��ن�	���&��و����ن�

���(�&@��طو�!-��������)�א1
�+����و	�د�)دو��(�מ�א��ض�א�
�	ق�������ن�0(د�����	�و$%�

��!!%�א��(��!!��	��&!!����א(!!ل���������a�!!د�!!د���!!מ��ط�����!!

!!��دא-����%!!����2!! �	

��،�و�9!!מ�ذ�!!�	�!!
�!!����?�!!%�$!!ذ����4א��� !!%�א�N�	�X!!�)מ���!!ن�א�(�!!מ�א�ط�!!�ن�!!��#

א��
��دא-�	�9מ�<	و-��د�����2
�����ن�=6ل��(� ��א���
!�-�א��د�!��)!و�����������������2

א��
����א��و�2��?�%��(����א��ض��&��$ذא�א�ط�ن�،�و$!و��!���;�!د��)!و��א�(�!מ�������������������

מ���دמ�אNط6ع���%���#�א��
!��دא-�א��و$��!��א��!%���
!#�א�ط!��ن�	!د���2��1و�!د�������������

�ن��)و��و?=6ل��
�מ�&%�(ق�א�د&�ع��د�����א�(�מ�א�ط��ن��Z	��������2�����د�4
 أن .. فمن املستقر عليه يف قضاؤكم املوقرة 

��!!��X!!دמ�א�=)!!מ�?�!!%��(��!!��א��و !!وع��!!ذ��א-�0و��
!!��دא-�و��
!!#�	!!د�������2��1

������������������������!���5!�H&��!�1���2!*��!����!ون��2!���!ن�د �	0��2����2و���ون�&����-�א�(�מ��ن�א��(د,�

�6�ن�א�)و��&%�א��
	���	�N=6ل�	(وق�א�د&�ع� &��	���.�

 )١٦/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 

 ��������������������،�_D@�aAع��a/ود�d�a�P[�#a$م��aZא��+a$�-��a��+�/ن��TQ'�3א��S���L��Plא4
�3��ن�א4Q���DEL�dود/�ع�و$����א.�

 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ..... ، .....المـوقرة فـي الطعنـين رقمـي وكان الثابت أنه بعد صدور حكم محكمة الـنقض �
وبعـد إتمـام اإلجـراءات ) محـل الحكـم المطعـون فيـه( تعجيل االستئنافات الستة تم..  ق .....لسـنة 

ظ عـــدد مـــن حـــوافوقـــدم كـــال منهمـــا  مثـــل الطـــاعن بـــوكيلين عنـــه -/-/-وبجلســـة .. الشـــكلية 

المقدمة من الطاعن بهـذه الجلسـة بحيث أصبح مجموع الحوافظ .. ومذكرة بدفاعه .. المستندات 

وذلـك كلـه علـي .. فضـال عـن مـذكرتين بالـدفاع ) احـد عشـر حافظـة مسـتندات(حافظـة ) ١١(فقط 
 .-/-/-رسميا من خالل محاضر الجلسة ، وعلي األخص منها محضر جلسة النحو الثابت 

 كم الطعني ورغم ذلك يأتي احل

 ���3-=�+�h:Z�).....�(���#NDQא���().....���،�.....�(��������axوא��א-�8و������0�����x�=Dא���4
�d��Pא��D&�hx�J��v2ن�..�����0א����=D-و�

�!ذ����	د&��!�5)!�מ�&�2!����!%��������)�א�ط!��ن��(...../�و(�,��!دמ�א�(� !���!ن��������"�

�������������+�!

!����ط�	���5א�
�	ق�?	دא+��2،�و(�,����-�א��(��!��(�!ز�א1����-�&

�".א��وמ�

���aa$Lم��aaCوDQ'א"!�א�aaא���Daab��Tم���aa'א��(�caaTQ�3א�aa�و@�aaZ-��aao>N��aa$��aa=�א4
��א'�&�ع�وD[qאC+�א���م�وאÂ.^�'����א�dא��aTU�3a�=�#"�Qد@�������������.�e)����Dai"�_�aCא

��/�C�(ن���������������ao��a��!aP"��a �ND@�A�3a�=��ah:وא���ah�P��� "�a,lqو�L�� �P"�+"�[qو"�م�
������N�_LDaא��+A��6و������������������� aZh/و��a v��£�a-�Ja1�o��a��k�"�aא��(��a��..2ن��������aم��Ka���a$��a@و

������������������� ����a��Ma�¦و�dא���a�$��a�/�C�Dai"��aC2א'�&�ع����.�/.���a..�א���U��-�#"�Qم�[
����������������������aد���#a$��aن���a�N��a."و�� aPo��a �"�m�hא���#"�J�:ن�א��L��q��.�/7aن��..��oن�$#�א[

��،�Oא������(�=�Z�����+��"�#"����ن�/,N�� .�Cع�����/�aق�א��a����.�a�A���lq�^lL��-�
�+X�6�q�1,+�و�OA���N��x.�
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  ذلك من واألكثر بل 
���������
��מ��
	ق��د����2?�%�����−/−/−0ن���@מ�$ذ�4א��
��دא-�א��د����ن�א�ط��ن�	��

�دא����(����א��و وع��ن��	ل�و�מ��מ�	�()0��2و���(�)���2ن��	ل���و�و����%�د2��1!�������

�(�!,��!و�����−/−/−�א��(��!����!%���!#�א�(!وא&@�א��د�!��	��
!���������������و$و������زמ�	�!دמ�?ط!6ع������..�

�����������2א>و�%�������������aدא-��ط���
	�����ن��
!�و�����..����-��د�&��-���	��-�0ن�$��#��

���2!!��	!!�ن��!!وמ�	�()!!��2و	(<2!!��و��(�)!!��2��!!��و(�!!,�2�0!!���!!מ����!!ل�&!!Hن�ذ�!!#�..��

وق�א�د&�ع������(����2	��)و��א��	طل�&%�א��
	���وאN=6ل�א��
�מ�)	.�

 فحسب هذا ليس 

�������������P��#"�Qא��#$���−/−/−�^�Lن�א��C�#.&�#$�+1L�J��vא/��א'����א�dא'��$
�..��$�¦�cTQ�3א����א4.�e�� �P.@L�\وא��..�!P"�JN�[�\א�����MPUא�4/�

����D�;د�א���1ق�א����א��	�מ�&����	�ن�א�ط!��ن�،�وא��2+!��א��ط�!ون�����������−/−/−

وא�!ذ�0�8!�-��!ن������)�����	���د�J�0%�א��د��(!ل�א��!دא�%��������وא�ذ8( د$��א>و�%���

=�5�6א��2+��	�����2מ��
�מ�0���ن�א��دא�%���ط��ن�(��Xא!dن�،�	�!���;�!د����������������

و�9!מ�ذ�!#�&!د�א	!د��������8..�0ن�د�وא$��א��	�دא0�4)���6دو�!��א�)!(��وא�
!�د�����������

�����������-1�J!�Nא��وמ�?زא�!!
��!��� !�ن�א��!د�0ن�������..�א�ط��ن�א
��دאد��4
!دאد��

?�!%�א��2+!��<!מ������٪��٤٠!ن�0��!�ن�א��!دא�%�و���!د���������٪��٦٠��!%�����()ل�א�ط��ن�

........................�Cא�.�

��د"�א@p@�..�����������������������aא���habم��aT���aא����#a$�=אDa-q��aTN�_paא���a�Tא�א�pa@��ND@�A�3�Dو�
��aQP���aN�A"#�����و����ز���"#�א4��3א��Zد=�/� ��،�/,��"1�1�a-�KaoD$�5�ai1q�#a!��������������א'���א��،���

��א'�&�aع��pa@�JaT��[�Ja1�o��aא�א��a�"L�!P"..���������������������a�Tن�א���aא"!������a.�e2ن�aم��Kaא��pa@و�
��P��#"�Qא��dא'��م�&.#�$����א�−/−/−�����N��6U��-�k�"א���(�� NL=�+Aن�و����.�

 ذلك أن الثابت من هذا العقد 
���������%�
�מ����%�א��!دאא!>ول��..�?�!%��!ز+�ن�����)�	�!�ض��2�0!��و(!د��وא(!د��������(��5�0د��מ��

��	!!
�	٦٠�٪!!
و0ن�א�����!!د�و�!!ل�א�����!!��
!!��מ���!!%�א��
!!	����٪�٤٠	��،�وא�<!!��%�	�

���1ز�!!د��!!ن��٪�٦٠א>و�!!%� 
!!��ون� !!�ن�..����!!����	!!*�&!!ط�٢٧٤٨ و$!!%��)�!!
0�80ن�$!!ذ�4א��

��ون(א��
�(��א��)����aط��ن����و�����	٢٣٠ ���
����������2و�0�%$	�����10)���١٩٩٦
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 املتبقية إذا أراد % ٤٠ثم يتم شراء نسبة 

  مرت مربع ١٨٣٢ علي والتي لن تزيد

������������=�opa'�1ن�א�a�P����/و�+�P¦�#"�QP��wn�����,NL��@و�..������½�aA����DaZN�_paوא�
�����������~$���L��T�=L�#"��. �$��o��C��$��NKU���#N=��"�5אD��..���0a1L��a�T�8$א��Ooא��N��$��@و

�Dopא�.�
 والذي قدم أمام احملكمة مصدرة احلكم الطعني 

 حيص بل ومل تقسطه حقه يف البحث والتم

�������������+a�ND@�A�3a�=�+1�.,x�J[�CLو��bL�+�T��[�� 1L�!P"�^�3د���N�s�..���a@و
�ل����aق��������������alא��#a"��,/�Oא������(�^Q�'א�=�Z�����cTQ�3א��א?$�Dא��O�TN�_pא4

�+������#"�Qא��M�¦�����$�+CאD[א��/�ع���.�
)!و��א�(�!מ����و&%�
��ق���)ل��*�א�و��5א�
�	ق�،�و��%��(و��ط�������:�א�و��5א�<��%���	������*

&%�א��
	���و?=�5�6	(وق�א�د&�ع���5�0د�0����?�%�0ن�א�ط!��ن��!د��!دמ�	�!ذ���������

��!��0و�د���)�..�ل�و��!ل���!��5!دמ��!ذ�����������(د&�ع�وא(د9��4מ���5�0دמ�	�ذ����ن�������

!��0ن�א��!ذ����)!�מ�א�ط!��ن��!ن�=2�6!����!%�ط�	��!������������������������5�&%��دو���!�5��!%�=!��6א�(

	�!!����!!زמ�	�!!دמ�?ط!!6ع��(��!!���..�����א�<�	!!-�	!!�>و�אق�א�
!!�	ق�?	!!دא+��2،�و$!!ذא��=!!


!!ط��2(2!!��&!!%�א�	(!!,��
!!��دא-�و�!!ذ��א-�א�ط!!��ن�و�!!מ����%!!��א�(�!!מ�א�ط�!!�ن�

�و$و���������$ذא�א� ��Bو�
�و���� �5و?��J+�5..�وא���(�ص��9מ��و��2���$
 فقد قضت حمكمة  النقض بأن .. بداية 

��א'�&�ع������DNא��DאX#���א����ل���.�e��������������،�+a��pal?א�_DaU���a$א��D[7aو���a�1�1א����
��������@DN������ �T,lLو�� �P"�JTP[ن�-��א��Uن�L�+Pe�������s��a.��/7aذא��2aن�$a#�א4�L�3aن�א[

�+PQ�Nא�=�Z-א�Db�-ن���N�� .�C7ن�/�،�� vh�U�sو�L�#XאDא���MPU�!P"�8PQU.�

 وقضي كذلك بأن 
وراق التـي تبطـل أن مخالفة الثابـت بـاأل.. في قضاء محكمة النقض .. المقرر 

الحكــم ، هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا بــبعض المســتندات أو 

 .أبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى
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 )٧/١٢/٢٠١٦ ق جلسة ٧٨ لسنة ١٠٦٧٢الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 

�������°a���a-�3a���q�+1Lذא��aoن�א4.������������a����aא'��fp@�5�,-�(�=Dא[aT-وא�!aP"�
��f���aa�$و�L�k�"�aaو=אق�א�L�(�������aa�"�^�h�aa�$و�L��aa��R-�aa�$�#aa��aaA�$�=�aaZ$�!aa�qد�و�

����ن���]N�+17/�+�$��T-א��א�MPUص���.א���
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

  وقضي أيضا بأن
مل علـي بيـان مصـدر مـا ثبـت صـحته وتأكـد صـدقه أسباب الحكم يجب أن تشت

ـمـن وـقـائع اـلـدعوى ، وتفصــح وبـجـالء ال غـمـوض فـيـه ـعـن األدـلـة الـتـي اعتـمـد 

عليها في القول بثبوت أو نفي أي مـن هـذه الوقـائع ، وعـن فحـوى تلـك األدلـة 

ووجه االستدالل بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمـل رقابتهـا علـي سـداد 

ق من أن األسباب التي أقام قضاءه عليها جـاءت سـائغة لهـا الحكم ، واالستيثا

 .أصل ثابت باألوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهي إليها 
 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 

 ���caTQ�3א����א�P"�Dop!�$�و�d�1א4:1L���X�,وא������א':�@��3א����1�1P¡�w��Qو��
���N����x��,�N����������+:ND¢�!P"�^."و=אق�و?���J��v�0א���l�5�,א�א��p@ن�L�MiP����Gع���..

���������������a�PA�Da,eא��aN�¢و�d��Pא��D&�eل��l�#$�+�/�J�E�_pא��J-ن�−/−/−/:!�א��L�
�+"�/����Dop$م��-�#"�Qא��!P�oو�#$��o�..�#"�Qא��#$�c�$��$�cUDop$�²��@ن�L�_L�

  دإال أن احلكم الطعني قد أور


!ط��א��א	!*�0ن�א�ط!��ن��!دמ�	�!ذ������������)�.....(-�،�و�(د�!دא�	��)!�(��������&%��!دو�������	

!��و��<�	!-�	!�>و�אق�،�و$!ذא��
!�س��������..�	د&����5)�وא(د4(�و$و������زמ�	�=���!��א�(�!מ���(

�.�(و��دמ�א���Nמ�	)(�:����)��א��دא�%�وא�د&�ع�وא>و�אق�א��د���?����2
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  عليه وأضف ذلك علي زد 

أشار إلي أن المذكرة المزعوم تقديمها مـن أن الحكم الطعين   

.. ميم علـي ذات طلباتـه السـابقة التصـفقـط الطاعن قـد تضـمنت 

وهـــذا ـقـــول غيـــر صــــحيح ويخـــالف الحقيـقـــة والثابـــت بالـمـــذكرة 

 ) .مقدم هذا الطعن(المقدمة من وكيل الطاعن 
 وهي .. فلئن كانت املذكرة تضمنت حصر لطلبات الطاعن السابقة 

��=-�R/D������3א�:�Lوً��Pb?א��k�"��.....������.....������Kaل�א�����!Po�!1��$�
�..���������@�#$����א�����aو"�aم��aUא/�D�Daوط�א�:��T1�����������yaאم�.......א'��$
������Kא$��caa"�3�Paa�����aa Uא���aaא"!���(aa�5א����aa/م�و�aaT�–�Jaa�E��.�aa�C�

K�q�8$א$ DaZ'����aو/��DND����(������dא�§��א'�دع���?و=אق���r�Cא¶ن������
UL�^���$א����&!�و�d�A=د��/�o�#"���$�]א�S�T.�

ــا  ــة : ثانـي ــدعوى الفرعـي ــة(ويف اـل ــات العارـض ــن ) الطلـب ــة ـم املقاـم

 )...../ لسيدا

��$aa#�א?���aaص������.....Kaa�qאم� −١aa���l�!"א�aaא���^aaeن��aa�"?�3א�Paa����
�.وא��iא�^�

/�����DNDh"���א����aאل�"�a�"L�#aن�א���aא"!���aZ{�א��K�q.....����������������aאم�� −٢
���(:Daaدא�$��..�.....aal=>'א��aaدא=��א���q��aaPG��aa�/א�'��aa�/و−/−/−�

 ).�و-Dא=D:�$�+4�Z����"�DNDh���fدא...../�وא"�.�د�א����

٣− ���aaaאم�א��Kaaa�q�/.....�f=�aaa-�YaaaP�$�52دאaaa��٥,٥٧٧,٠٨٤���!aaa�ND$L�=دو��
�YaaP�$٥,١٢٧,٧٧٧و���aaXوא�:�א�_DaaZ$�+aa��Aم��٪��١٨��aaא��yN=�aaU�#aa$

�d���iא�. 
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�����&����� !%�	!��5!ن��!دמ��	!ول�א�!د�و.���!מ��������������������د�א�(�מ�א����:<��<���3

.....��!!
و	!!�&ض��80)�...../�א����!!����!!ن�(��!!د�%��!!��ل�א���!!ز����.....��

�א�ط!�ع�وذ�!#��<	!و-������..�.....�/�ط�	�-���� ���	دא0�5���4و��ن�א�
�د��������

د������������)��0���2و)�����2	�و وع�א��زאع�و���ز�����2�ن��)�	���2&%�

�	!ل���0!������	���)!�و&�-�و���زא��2!�����?��!*�..��!زאع�����(!ل�א����א1
�	دאل�

�% � ������������������������������������������������������������.�א��(������ن���&��د���-�א��

 إال أن الطاعن قد أبدي طلبا احتياطيا جازما وجوهريا 

  يسبق إبداؤه من قبل وهو مل

تمس فإـنـه يـلـ..  وجديـتـه ...../ٕواثباـتـا لحســن نـيـة الطــاعن  
من عدالة المحكمة الموقرة التصريح له بإيداع كامل باقي الثمن 

 وذلك بموجب شيك مصـرفي مقبـول -/-/-الوارد بالعقد المؤرخ 
 المصــرية عـلـي أن .....اـلـدفع ـيـودع خزاـنـة المحكـمـة عـلـي ذـمـة 

يسلم لها إذا ما أوفت بالتزاماتها التعاقدية وعلـي األخـص تسـليم 
علـي الطبيعـة خاليـة مـن ) A-B(ا كامل أعيـان التـداعي بجزأيهـ

األشخاص والشواغل للمسـتأنف وذلـك علـي النحـو المتفـق عليـه 

  .-/-/-بالعقد المؤرخ 
 ذلك كله علي النحو الثابت من خالل الصورة الرمسية و

 املرفقة بهذا الطعن من املذكرة املوجهة للنقض 

 ���+���aa�U�(�caaTQ�3א�aa���"lq�#aa..�و��aaZ-�_�aa$��aa,�N�M�paa=�א4aa,/�waa��+aa��
�#"�QPא��/�ع���..�+X�6�q�1,+�و���A���$و����T$�+PT��_pא��D$?و@��א.�

�
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0�%
!!	�	�5و&!!%�א��N!!�מ�	)!!(�:�وא��!!�-�א��!!دא�%����!!�ن�طא�(�!!מ�א�:�א�و�!!�5א�<��!!,�!!&��!!(�

���-!!
���!!�5و	)!!��:��	!!��א-�א�����!!د��(!!ل�א��!!زאع�א�وא !!(���	��א�!!�5و���aא��ط!!�و


د�&%�א
�د�5�1(���!��א=��!ق�وא��!�-��!ن�����������	(����?�%���
���0و���و�ل�،��������������5�0&0

��������!
��د����1�5
�د����2و�1د��ل������2و�מ��ل�	��80��2ن�0ط!�א��א��!دא�%�و�!מ��

�B�J�Nض�وא���	����=��	����B� ����2א>و�אق�،�و$و�א>���א�ذ����8ل�$ذא�א�.�

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

 .......... في مادة تجارية أو 
ـثـم طلـبـات الخصــوم ، كـمـا يجــب أن يشــتمل الحـكـم عـلـي عــرض مجـمـل لوـقـائع اـلـدعوى ، 

 .تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه وخالصة موجزة 
طـــأ الجســـيم فـــي أســـماء الخصـــوم واـلــنقص أو الخوالقصـــور ـفــي أســـباب الحـكــم الواقعـيــة ،  

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

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

سـتندات المرفقـة التحقيق في جدية طلبات الطـاعن المعروضـة عليهـا والم

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

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

سـير العداـلـة مـمـا يعـيـب حكمـهـا المطعـون فـيـه بمخالـفـة الـقـانون واإلـخـالل 

 .بحق الدفاع والقصور في التسبيب 

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

 ما قضت بأن ك

��Lو=אق�و$����aaא�aa-�d$ ��א����������j�aa�U�3aaZאqذ�aaد���#aa"�3aa���aaoن�)�א��:�d�aaא4
�������������Paو��L��a���qن�q�� 12a��(�f���a��5و�א�د�L��a �"�+aE�¢م��a"و�� ����a����a�.�$��h�hab

�������+PTد���Zא�א�p@�(�+"�/א���=� $–���.�����$��a��T–�و"�fp@�5�,-�+��_DA��$�!Pא[a,/�
�ل���wא��/�ع�l����^Q�'א�=�Zא���#".�

 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (
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 وقضت كذلك بأن 
أمـام محكمـة أول قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعه المقدمة منه في مذكراتـه وحيث أن الطاعن  

ـجـــه دـفـــاع وـهـــي أو........... وبصــــحيفة االســــتئناف ومذكراـتـــه الختامـيـــة المقدمــــة بجلســــة درـجـــة 

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

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

 .تطبيق القانون 

 )١٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

ـ الماـثـل يتضــح عـلـي أوراق وواقـعـات الـنـزاع  والثواـبـت آنـفـة البـيـان ة  المـفـاهيموبتطبـيـق جمـل
بـزعم   -/-/- المؤرخ االستبدال لفسخ عقد ..... أقيمت من المبتدأة األصليةأن الدعوى بجـالء و

 لسداد باقي الثمن )  وآخرين آنذاك طاعنال( عدم استكمال المستبدلين 

 لطاعن  من اويف املقابل أقيمت  دعوى فرعية
ًتســليما فعلـيـا وحقيقـيـا لل.. ـبـإلزام الهيـئـة بتســليم عــين الـتـداعي  ً وذـلـك  ،ـطـاعن ً

ٕلثـبـوت عــدم التســليم واـخـالل الهيـئـة بـهـذا األلـتـزام ، وـكـذا إلزامـهـا بتحرـيـر عـقـد 
ً منفردا نفاذا لقرار السيد طاعنبدال للتاس  ألخ ........../ ً

 لوضوح واجلالءوملا كانت واقعات النزاع املاثل من ا... هذا 

 -/-/-تناول آثار التعاقد املؤرخ تحبيث 

��k�$אموKא����������p�:����+�/D[�#$��ًo�+$אKא��א=د��+�$#�"�$+��������א����...����^eن��o��$��@و
��������������a�Tو��L�OaND-�#a$��a. �$��ًaNLق�DaQ�N�s�#NpaPא���א"!�א��(D[�c���.�/א����&^�وא����زع�

���������N�Mن�ذ��oذא�q��$و�،�fد��@paא��ن��א/�1�a-�8a$�wن�¦��MaPא?L�Oa1�Aو���2i1�!�q����Lא����Tو$�
��ًbLאع�Kא�א��p@�(�D�1و�w��QU�^e؟..�א����1ن��+$�"�#$�!!�

 التــداعي يالســيما وأن  الجهــة المتصــرفة فــي عقــار

هي المنوطة دون  غيرها بالتصـرف ، ) .....هيئة  (
وـقــد قاـمــت ـبــه وـفــق ـقــانون المناقصـــات والمزاـيــدات 
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قـانون وال يتصـور أن وبإجراءات تتفق مـع صـحيح ال

تـكـــون ـقـــد ـشـــابتها ـشـــائبة ، وال يتصــــور أن يـكـــون 

وـلـم يطـبـق .. األجاـنـب واجــب التطبـيـق  ـقـانون تمـلـك

 !! صلحة من  ؟ولمفلماذا ... 
د�������
�وא-��ن��(���������ن�����و����ذ�4و������e<!����4א1
�	دאل&	�د�����

�ودو����0ن��ط�����0��2و��<!�������������%��(����0ول�د������...�و?�
�+���5א�ز����و����>ط�א&�����5

دמ�ذ�!���4!د���!��)!(�(���3!ن������������������2���0ول�	����
���وא���و�ل����?ذא���ن�א��د�א����������

�	��א����5ذ$	-����و..��د���5��

!��א��3!מ��2د&!�5ط�&!%�א�����!د������)�	�6
�د��ن�א���ون�(���

�.و=���-�	ذ�#�א���ون�..�و�מ����د�����2�����5מ�

 : من التقنني املدني علي أن ١٥٠دة د نصت املاالسيما وق
عـن طريـق تفسـيرها فـال يجـوز اإلنحـراف عنهـا إذا كانت عبارة العقد واضـحة -١

 .للتعرف علي إرادة المتعاقدين 
النـيــة المـشــتركة  أمــا إذا ـكــان هـنــاك محــل لتفســـير العـقــد فيجـــب البحــث عـــن -٢

هداء فـي مـع االسـت. دون الوقوف عند المعني الحرفي لأللفـاظ للمتعاقدين 
ذلـــــك بطبيـعـــــة التعاـمـــــل، وبـمـــــا ينبـغـــــي أن يـتـــــوافر ـمـــــن أماـنـــــه وثـقـــــة ـبـــــين 

 .ًالمتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

 :ومن املقرر يف قضاء النقض يف  هذا الشأن أن 

����aز�a,�1+������������–$#�א����1ن�א'�1!����١٥٠$:�د�א'�د����a/�#N�a-�T�'א��TND����Tن�א�L�
�����q�+PN�TUو�Lق�:Uא�������������ha&وא�+aU=��"�Ja1�oذא�q�1ن،�و�aא����a@=D�N�\aא��S��aو����L�c/DQ�

���aTUًא��abد-ً��"q�#a=אد������a Uא"���=@q��@�a�:U�waND[�#a"��a �"���aذ�����������Oaא��Daא��/����ز���
���'���QP��Lن�א�=אد��و¢���ً��N�"=�Mא=وذ�D�����d�$�T'א�.�

  )٢٢/١/٢٠١٣ جلسة –ق ٧٢ل٤٣١٥الطعن رقم ( 
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 : فقد قضي بأن .. ن ذلك واألكثر م
&���6!وز��!��5(!-�
!������������א�� %���زמ�	�ن���=ذ��	����א������د�ن�א�وא (�������$%�����������

���
����1!وز����(��!��0ن����!د�	�!��������������ن��;دא$��א�وא !:�א�1(�א�א��� �!���،��!=e�X!����%!�?�

���4$���ن��	��א-�א��(���،�	!ل���!�����2!��0ن���=!ذ�	�!��� !�������������9 ���4�	����������دون�����

��2��.א��	��א-�	������2و&%����و

  )١٣/٦/٢٠١٢ جلسة – ق ٨١سنة  ل٥٤٧٢الطعن رقم ( 

 وحيث خالف احلكم الطعني هذا النظر
ً منحرـفـا بـهـا ـعـن ـمـراد ومرـمـي -/-/-عـبـارات العـقـد المــؤرخ ـبـأن أـخـذ عـلـي عاتـقـه تفـسـير 

فتـراض  اتخمـين وويتوصـل إلـي .. بـل وراح يبحـث فـي عالقـة كـل متعاقـد بـاآلخر طرفي التعاقـد ، 

 .معدوم السند مؤداه 

.. آـنـذاك وـهـم ) المســتبدلين ( أن الـطـرف الـثـاني ـفـي العـقـد 
هـــم شـــركاء  ..  ...../  ، الســـيد ...../  ، الســـيد ...../الســـيد

 .!!!! ؟؟) شركة واقع ( فيما أسماه 
��5!��א�3	��!�5	�!��0ن�����������..�و�מ�����%�א�(�מ�א�ط�!�ن�	!ذ�#���������!�����=��%!&����!
	!ل�א

�!!����א�وא�!!*���(�$!!و�)!!�(��א��)!!���א>�	!!��&!!%�����)�א�
!!�ود�8א���
!!������(��.....�/�א�
!!�د�(

د�������%�ذ�#�0ن���ون�...�א��ز�و���&�"��	��0�������."א�

 ومبا أنها شركة أجنبية فال جيوز هلا التملك

 رئيس جملس الوزراء/ إال مبوافقة السيد 

ـات الحـكـم الطـعـين الناجمــ ـة تخميـن ـتج  عــن جمـل  عــن ةـثـم ـن

ــداعي ، أن ت ــد محـــل الـت ــب للعـق ــي نتيجـــة انفســـيره المعـي تهـــي إـل
ً ، قـائال بأنـه )غير قائمة علـي سـند (صاغها بقوة.. ًخاطئة كليا 

 !!  ؟؟"باطل بطالن مطلق"
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�����3�����������...�א���cTQو��8�Q����M�p-,!�א4h�haZא��d�aT-א��א��a/�o�#"�+�:1�O�Cو
��¨Dو/+�و$����U+�א�\��o>U@��א�������/�oو،�^E�'א"!�א��P������+�:1�O�Cو�،�dو=אق�وא'����א?
����������a&=�Tא��d�a�PQوא����Pab?א�k�"�aא��d��P[�#"�M�po�..����a�Pو��+a��. ��S�ab��+aA�UوP���

�+�P"�� �U=�\א��¼Xא¶...�א�������T-وא��א����و´��:�wX��hP���ًא����1�1ً/�6�$���U:�
�����א>و�%�א�(

!!د�א1
!!�	دאل–�א����!!و��–�0!!�5��!!%�א��!!�ض�א��!!د�%�����������(!!ل�א��!!دא�%�وא��!!;���D	!!�ن�

−/−/−��	+�����>�5�	��0ن�..�&Hن�א�<�	-�	�!����1!دع���!����1�!#������)�و$و������1
�מ�	�5(��د�

$ذא�א��د����$و�?0�1<���ن�0<����א��زא�د��א��%���-�و&ق�)!(�:�א�!��ون�و	!��HאBא-�)!(�(�����������������������

�����ط�ن�	ل��מ��(�ول��80�=ص�א�ط�ن������2	<..�و
������מ���ل�������2+ل�

 )وشركائه آنذاك(والتي كان من نتاجها أن رسى املزاد علي الطاعن 

 وذلك النطباق الشروط القانونية عليهم 

�a�Cق��..�و$#�L��,�N�3Eن�@�fpא'Kא���N@!�א�\�=�aQP��J�U"#�و�pa1��+X�oDaא������������²
�����aز��..�"�MaPU�!aPא?"��aن�������)�-��aא����D��a(وL�!P"�..�������!1�1�a-�KaoD$�3 ��a�oL"��ن�א���aא"!�����

�.��ل�$#�א?�Cאل�א'��س��+�

 أما العقد حمل التداعي فهو حتصيل حاصل 

 ؤثر علي حقوق الطاعن علي أعيان التداعي يووجوده من عدمه ال 

����Mذ��!P"�^وא�����..������������aNאK'א�(�+X�oDa��O�aZ1�#"�aQ~_�א��א��.��C�+1L).....�،�
.....�(���������X=�!P"�D$?ض�אD"�£א�����..�.....و=�/�J�/وא�\�وא������#$�£�_pא����زل�א��Mذ��!P"

��������������aא���!aP"�Da$?ض�אDa"�£��a.o�،�#"�aQא��}�aZ��Dopא��!:���/.....����+Uد��a��=�a�L�_paא��،�
�������������������o�P��JU���!"ن�א���א��"Lن�Lو�،��DZא�א��p@�!P"���^�..���QP"#��٪���١٠٠'�א/�

���������q�0�Pدא=��א���iن�א����1�1���+Uد����=D-�..����������aQ�3א�a�����aN�A��a�"�DaNDh��������axو��a�/�#"
��$^�L"��ن�א���א"!���+�P¦���:N.�
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 وهو األمر الذي يؤكد أن العقد حمل التداعي جمرد حتصيل حاصل 

 ءيونتيجة فقط للمزايدة الصحيحة التي ال ينال منها ش
!د��د�!د��)!��:�����...../�	ل�����5�0	��&%�(�מ�א���J%�	)دو���!�א��א�
!�د������������!��)�	�

�������?!�0�1!���5..�(�!,�0ن�$!ذא�א��!د�א>=�!��و?ن��!מ��(!���&���!������������..�%��א�ط��ن�	���!ل�0��!�ن�א��!دא

�%��.���	���و�ود�(����و���	��><���4دون�א��د��(ل�א��دא

 ليس هذا فحسب

�����#"�aQא��ca���a.�/��-�Tא��Oو��^$�Tس�א����Lن�L�!P"زم��A�DlL�^ن�@���²د��L����
�!aaא?و���@�aa&ن��aaTQ'א��aaوא����..h�haab�Jaa¦�\aaא����aaNאK'א�!aa@���..��N=�aa��Jaaو�زא�

������^X�1�� �$�^�N�sل��T:'א'<=>��������..�א���Tא��(�^v¦��-�^א�א����p@و−/−/−������a.�/�=Da]א�
������������/�c$�"�^�-�!ن�&�@��א?و��TQ'א����������(��cא��Q"#�وא���aA=�3א��a�C�=و�b��T��_L

��3aא��R��aא��a"L�_paد�א?و=אق����������C�=و�ab��T�3א������)�א'���ض�،��^�و��א?و�!�،�وא4
cTQא��� .�C�=�Zא������������.�](�

 وقد تضمن هذا العقد 
من عقاري التداعي % ٦٠االتفاق علي أن يحصل الطاعن علي نسبة 

ثم إذا أراد الطاعن أن يحصل علي كامل أعيان % ٤٠وتحصل الهيئة علي 

 المعادة للهيئة% ٤٠فعليه شراء نسبة .. التداعي 
��!!%�ذ�!!#���B�!!�	��	و�..�!!
س�א�����!!ل�وא���6!!��	!!�ن�ط�&!!%�א��!!دא�%�$!!و���� !!:�0ن�0

��%�א�ط��ن���������X
!ود�	�!د���������)�و����+�e�5ذא#�(א��زאد�א����%�א�ذ�8��0�8و��و0ن�����(����!ن�

�0!��א>
!�س����..�ذ�#����د��()�ل�(�)ل�،��=����	�ود�4و�!�وط�5	!�=���6א�ز�!�ن�وא�@!�و�����������������


���&%�א�����ل��
�.���4&2و�א��زאد�א���دמ�ذ..�وא�
�د�وא����ز��א>

 وهو ما مل حتط به علما حمكمة املوضوع 

 لعدم إملامها باألوراق واملستندات 

�����a �$�D$?א��N�6����bو���h.وא����hא���(�� �C�� X�Q"qو"�م��..����a���4���abوو
�����aa�$و���aa��!aaP"�°�aa'�8אaa-א��א�..��d�aa��.وא�����aaא�����d�aa&א�/~א�!aaP"�3X�aaא�����aaو�

�cTQ�3א����א�DN�A�fp@�+�����+1L��o2�N�_pא�������Rوא����C..�5�6.��و=د���4
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 �����<����א���א�(

!!�6
!!�د�و!!�1د��!!ل��(��و !!وعא�!!ذ����8!!-�	!!��5(��!!��א�)��!!����وא�!!*�(�0ن�و)!!���	1!!�)�

��6��א��
�	د��ن�א�<6<�������������%��&!%��)�א�ط!���א�<!��%���(�����ط	ق���%�0و�אق�א��زאع�א���<ل�و�1

 .��א��ط�ون� د$��א>و�%��*�א��2+א��د�
�د�$ذ�4א�د�و.�

 فإنه من املعلوم لدي اهليئة املوقرة.. بداية 
خلفــا أطلقـتـه محكمــة الحكــم الطعــين شــركة واـقـع اـلـذي أن  وصــف  .. ومنـهـا نســتقي العـلـم 

 االســتبدالالطــرف الـثـاني ـفـي عـقـد ( ـبـال ـسـند عـلـي عالـقـة المـسـتبدلين الثالـثـة  لمحكـمـة أول درجــة
 :  علي ال يطلق إال.. )-/-/-المؤرخ 

���3�aaN�sא�DAq�#aa$�5�aa �1א�5−�١oDaa�א�����aa�2א����aa�C��#aa$��aaT���aa�1�1א�����aa U
�.وא�� �=�

�٢−/��N�\א���NدD:א���oDiא��r�+�E=����ً�P$���Z�/�� ���$�.�

  األويل احلالة ففي 

محـددين مـن .. بتحريـر عقـد الشـركة  وعبـرا عنهـا الشـركاءتكون الشركة قد قامت فـي نيـة  

ونــوع الشــركة ، ونـشــاطها ، ومقرهــا ، وقيمــة رأس مالـهــا ـكــل شــريك ، اجبــات  حقــوق ووهخاللــ

 والدســتور بالنســبة للمتعاـقـدين تـكـون ـفـي مـقـام الـقـانون... مــن بـنـود وقواعــد وـمـا إـلـي ذـلـك ..... ..
 ال تقـومالمعـالم ومحـدده ثابتة بالكتابـة فهي شركة  ... التزاماتهمتحفظ لهم حقوقهم ، وتحدد  لهم 

ولكن لم تنتهي بعد اإلجراءات القانونيـة  ..بل مؤكدة وموجودة وتتسم بـاليقين تخمين علي الظن وال

 .لذا سميت شركة واقع ... ٕإلنشائها وتأسيسها واشهارها 

 الثانية احلالة أما 
... فهي شركة تنشأ فيما بين ورثة مالك لمنشأة فردية تـوفي إلـي رحمـة مـواله 

 شركاء في تلك المنشـأة –قوانين الميراث ًوفقا لقواعد و.. فيجد الورثة أنفسهم 

ًفهي أيضا شركة ثابتـة بالكتابـة مـن خـالل ... الفردية التي آلت إليهم بالميراث 
 كذلك بشـهادة وفـاة ة للمورث ، وثابتامتالكهاأوراق المنشأة الفردية التي تثبت 

 ٕالماـلـك األصــلي لتـلـك المنشــأة واـعـالم الوراـثـة الـجـازم بأـسـماء ورثـتـه وأنصــبتهم

ًالموجودة يقينا ال تخمينا "شركة الواقع " والذين يصبحون شركاء في ...  ً. 
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ا كان ذلك وتطبيقا علي مجلة ما تقدممل
ً

 
!د��������(��� :�@!�$�א0�3ن�א���6!��&��!��	!�ن�א��
!�	د��ن�א�<6<!��������������������א�ط!���א�<!��%�&!%�

&2!%�����1..�����1ن�و)!���2	(!�ل��!ن�א>(!وאل�	��2!���!����وא�!*�������)���(ل�א��دא�%�א1
�	دאل

!!د$���و�(!!دد-������2!!���و��!!ن��!!מ�...���ط	!!ق����2!!��و)!!��א��!!����א��!!%���!!�-�و��!!��


��2و?���$��2א��NאBא�
�و&%��
�.-�א���و�������

 والهي شركة واقع بني ورثة مالك منشأة فردية

��������������������#N=�opa'א�c����a�'א��a-�"�!aP"��aA=ول�دL���a.�eق��[qن�L��,�N�3E�#$و
����oDa��3 12a���ً:P��������8a-وא��oDa��(�5������������0abא�א��pa@�5و=א������aא����a.�eق���a�1وא...���a@و

)��1�oא��(/ ��3..�/7ذא���bو��:P��3 :b�������5�oD..�و���0b]^�و$�O�Tو$�Tوم�א������وא����^��������
"��=��"����P$�(ع���iא��!P"�5�oD�"�...�^oن�L�!�q��iN��$��5"/ ^�@���²)�א����1ن��oDa�

��وא-�8��P"�wPQN�) �3وP"�"�0b!�א���iع�oD�(Á؟�d�oDiא���P$�T$�^$�TU�3E�#$و!!�

 لعل اإلجابة  اليقينية  علي هذا التساؤل تكون بالنفي

  أن علي تنص املدني القانون من ٨٢٥ املادة أن ذلك 

فهـم شـركاء ه حصـة كـل مـنهم فيـه زًإذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفر
 .لي غير ذلكإذا لم يقم دليل ع وتحسب الحصص متساوية علي الشيوع

 علي أن ٨٢٦كما نصت املادة 
�ل����#�&%�א���وع����#�()�����5!�����3!��3و�!0�5ن���)!���&�2!��و0ن�����������������

������������+�!

!�و�%���!%�<���$!��و0ن��
!������2	(�!,����1(!ق�א� !���	(!وق��

�B������C�0......א�

أحـكــام ووـمــن خـــالل الـمــادتين ســـالفتي اـلــذكر وـبــاقي ـمــواد 
تنظيم التعامـل والتصـرفات ل..  المدني الشيوع الواردة في القانون

وطــرق إدارة الـمـال الشــائع فيـمـا ـبـين الشــركاء عـلـي الشــيوع ـفـي 
 .الملكية فيما بينهم أو في مواجهة الغير 
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  من القانون املدني٨٦٩ حىت  املادة٨٢٥وليس هناك مثة أشارة من املادة 

 أن الشركاء علي الشيوع يف امللكية تتكون فيما بينهم ما يسمي 

 علي عالقتهم) الشركة(وال أن يتم تطبيق قواعد وأحكام  )بشركة الواقع ( 

�������������A=ول�دL��.�eق��[qن�Lم��U�cو�����o>N�_pא��D$?و@��א�����a.�e��@�T��#$و
���cTQ�3א�����a:1!�א��Dopaو��������0abא4aE�vא��c����a�'א��-�"�!P"�)���8a-وא��oDa�(���5�aA��a-�

������+���QU�(�3��A�2Ql�+�/�1ن�و��P���:��´�����������aNא�� �/�+��1א��."��$�¦�DN�6$�!h�$�p و-��א�
���3 Uذא�#N�-�T�'��1 �3..�א�+�P"���T�U�s����3ل�و��DQ��s��$�3 ��q�O�1���3..�و"Ka��Maوذ�

���"��-���q��iN��$�#.,U!�و�Aد��MPUא�\�א��@��−/−/−Lن�"���א�����אل�א'<=>����oDa�
�8aa-وא�"���c����aa�'א��caa���aa.�/�..ن�א���L�!aa�q�=�aa�Lو�����oDaa�ن��aa��vN��aa��v1!�وא��aavא��#N�aa�

�!.א��א-8؟

 يف حني أنه باستقراء البندين سالفي الذكر 

 يتضح أنهما مل ينطقان ببنت شفه إيل ما يسمي بشركة الواقع تلك 

  أن علي الثاني البند نص حيث 

�Yא�����=��T1!�$��@��א��vא���DQאد�א�D/L�!�q�+�:Zא?ول����DQא����אل�א�
�+�C��$و٢م٤٥٨١���C��'א�fp@�#$�5KA�!P"وא���-!�.....$�°�א'��م��

���xאن�L=ض�/,�5 =��Tא�� ��.....�وp@�8�NאT$�Aع�=���!P"� � Aوא� �و�+
��"P!���=ع� Aووא����DTع�.....�א��ول�א�=���!P"�� Aووא.....�^o��ZCو�

�!U¶�o�=�op'א�=��Tع�)�א���iא��!P"��. �$�:�
���T�=Lن�٪����٤٠��..�...../�א�����X�'�� .�

����٥٥��.�...../�א����� −��٪��X�'ن�)�א��Wو���W. 

����٥���..�...../�א����� −�٪�X�'�����W. 

  أن علي الثالث البند نص كما 

�8�D'א� �א'~ DT��� ��Tא�� �@pא �$�&�ع =�op'א� =��TP�� �א�����אل £
� �C٢٢٠٠٠א��א� +��A�)_DZ$� +��A�0�L� �و"Diون �א��Eن ��/� (��/�&���
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�!�q� ��و$٪٣٪�(��٩,٥אد���1 DND¢�0N=�Z$���Tא�� �وא"�.�د +TAאD�+٥�٪
�c.vUو�f§lو�Di1�0د��+�وN=�Z$+ع�٪�١�Q���cP$�Tوق�א���b�}�Zא�

�א?و-��� +٠,٥٪d�T��$� ��ND&� (� �٢٠و£���אد ٪�£� �وpoא #.vא�� ^�T$
�وא���-!�وvj^�٪���٩,٥אد� � ��q�=�i'٨٠א�٪�=��TP��!��¡א��#.vא��#$

�8ND���Nط������-L���W�!P"د���N�=�op'א�����٪�٩א�wh��Nو��N���
��D��!�qא$��١٩/٦/١٩٩٨��l2Uא?ول�)�/�&����٧�٪���"�wh��U��N���

�Lو� +Po� ��)�$�א"��@��h��'א?-��ط�א�#$���-�_Lאد����(�Dl2א��
��#$�3א��,��5Cو�L�=אp"qو�L�=אp1qو�L�+���Uون����+,T�. 

هل رأت عدالة احملكمة املوقرة .. والسؤال هنا 

 البندينبأحد ( وجود شركة واقع مثة ما يشري إيل

أم أن األمر ال خيرج عن كونهم ) السالف بيانهما

 !.شركاء علي الشيوع يف ملكية عقار ؟

�������������������_paא���a $� :x��oאDaiא��#a"��aTא���^o����T��!@ع�،�و��iم�א���CL�3 �P"�w�Q�Uو
��א'�د��CאDb�+�P"�JZ1٥٠٥�!1�'2ن�..��$#�א����1ن�א��������

Diא����x���"��o����������3 �a$�^ao�3@�a�N2ن�a��DavoLو�Lن��aZ��م�K�PN�f�,�
����������������a-��$و�$#�".^��-���م�Lل��$�#$��ZC�3N�����،�!��$وع�Di$�(

��=��l�#$و�L���=�#$وع�Di'א�אp@�#"�2i�N.�
�����^aaNوא��2و��aa�:ول������aa�U��aa-�caaTQ�3א�aa�و$L��aa,�N�3aaE�#aaن�א4

���haa&א��א��aa-�Tد�א���aaو���dא=�aa�"�..���aa@�$D$��aa��!aa�q��aa ���Daaوא�
�������������وa2ن��a��+��. �� �$�¼2ن�א������� �$�#N�-�T�'د�א�Z�$"���oDa�

8aa-وא"���c����aa�'א�caa��..�1ن����aa�0א����aa��+aaPoא�paa@ن�L��aa�Cو
�Daal�+aa�/و=אق�،�و?�aa��Jaa��vوא���aa���4ووא�#N�aa-�T�'א��aa�1�#aa"ج��..

����������������8a-א��א��oDa��0abق�و�a�Q1م�א�aTم��Ka��_pא��D$?و@��א�..��!aP"
��א-�"�!P"و=אق�א���א"!�و��L�Dop1:!�א�L�c�����'.�
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�����א�<��<��א�(

دو��!!��0ن��ط	!!ق�0)!!ول�و�وא�!!د��"��!!����א�وא�!!*�"�0ن�א�(�!!מ�א�ط�!!�ن�0ط�!!ق�و)!!���

B����%�$ذא�א1د����������������1א�!ذ�0�8و���0ن�א� ط�!ق���
!�6دون�
!�د���!�	9��%!מ�0ن�א��!�א��

��	�����	�1?�-	>��
  من القانون املدني علي أن ٥٠٧فقد نصت املادة 

ٕن يكــون عقــد الشــراكة مكتوبــا واال كــان بــاطال ، وكــذلك يكــون يجــب أ -١
ـبـاطال ـكـل ـمـا ـيـدخل عـلـي العـقـد ـمـن تـعـديالت دون أن تـسـتوفي الشــكل 

 .الذي أفرغ فيه ذلك العقد 

٢- ..................... 

 وقد قضت حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأن 

�������$�+�٥٠٧'���oن�א����1ن�א'�1!�א���L��-�3Xو�OA)�א'�د������������oDiن�"���א���Nن�L�
��������������������������ca��+aU��Eq�(�^a��N���+a17/���P�a���a�"��oDaiא���a�"�M�pa����abوא��������و�o��qن���]$

�wNDQא�א�p@��6��+U��Eq�!P"ق��:Uو����ز��.��א��������.]D/�+����א�
 )٢٧/١/١٩٦٦ ق جلسة ٣١ لسنة ٢١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن : األولـي .. إال فـي إحـدى حـالتين ال توجـد " ة الواقـع شرك" إلي أن وكنا قد أشرنا سلفا  

ولكنهـا لـم تم كتابة عقدها وتحديد كافـة عناصـرها بـين شـركاء اتفقـوا علـي ذلـك تكون هناك شركة 
هي التي تقـوم : ومن ثم تسمي شركة واقع ، والثانية ٕتستكمل إجراءات تأسيسها واشهارها القانونية 

فيصبح ورثته شـركاء فـي شـركة واقـع  رحمة مواله  إليىالتي يتوف ةورثة مالك المنشأة الفرديبين 

إلـي أن كـال الشـركتين ثـابتتين بالكتابـة ال محالـة ولـيس بمجـرد احتمـال أو .. وقد أشـرنا أيضـا .. 

 .تخمين أو افتراض 

 أما شركة الواقع التي ادعاها احلكم الطعني فيما بني املستبدلني 

  حمل التداعي -/-/-يف عقد االستبدال املؤرخ 

فـهـي ولـيـدة مـجـرد تخـمـين وافـتـراض ـنـاتج ـعـن تفســير باـطـل  

 .. لواقعات الدعوى وانحراف عن عبارات عقد االستبدال الواضحة
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والتي لم تشر من قريب أو بعيد إلـي وجـود أي نيـة لـدي الطـرف 

 .الثاني لتكوين شركة فيما بينهم 
 فقد عجز احلكم الطعني نفسه .. لذلك 

 لشركة وماهية نشاطها عن بيان نوع ا
������5
&�%�א�و�!-�א�!ذ��8!���&�!�5	!�6
!�د�و�!ود��!�א�������������������..�(�,�����ض�א�(�מ��*���

��!!ود���!!���	��!!��5!!מ��<	!!-�	!!�>و�אق�0ن�����..�&��!!��	!!�ن�א��
!!�	د��ن�א���!!د�%�א�!!ذ������

��ط����ن�0و���2��=�)���������������
0و���2�0=� ���>(�!�מ��!��ون�������..�א��������=ص����2&%�����

�د��5א1
�<�����ن�.�

 ويرجع هذا التناقض وذلك العجز 

�عن بيان نوع الشركة أو نشاطها 

����������������^aد����a��f�1�a�N���^a�D$�ca. د�DaG��@א���א5א���oD�د��Aن�א���ل����L�!�q
��!���o�..�1ن�����������aא�����haZ��3a���א4:��´��o>N��$��@و�..�����d�a�Eq�#a�j����oDaiن�א�L�Maذ�

��������������q��@د�Aא����1ن����..�و�O@ذ�^������Mذ��#$��T�L�!�q�..ذא��������q�+a12���CאDab��a1���C
�S�����و��� ��DU�sد�)�"���$oD�د��A���5�"א�د�£�..��P[����oD��! /.�

 والسؤال هنا 
) الطرف الثاني في عقد التداعي(إذا كان هناك شركة فيما بين المستبدلين 

رة فلو كانت فك.. بل علي العكس ! فلماذا سيتم إخفائها أو التنصل منها ؟

تكوين شركة فيما بينهم مطروحة لسارعوا نحو إبرام عقدها واتخاذ إجراءات 

حتى تستفيد من المنح والمزايا التي تعطي للشركات .. تسجيلها وشهرها 

 !!االستثمارية وعلي األخص األجنبية ؟

 ا وأن نية هؤالء املستبدلني مأ
و�אق�<�!��
!�د���!ز�מ�������&�!ن���!د�	!�>�����..��מ������5(و���و�ن��80�����&����	��2מ����������

	ل��
�.	و�ود������0و����2�0ز�*�?���+��2و�و�&%�א��
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 والدليل علي ذلك 

�����c����aa�'א�5אDaa�2ن�aa���=�aa�q��aa��#.aa,�N�s�!"א�aaא���^aaeאل����aaא����aa�"ن�L
���������_=�.v�aو�א�L�°a $ط��i1�_L�����3�aN�ra�C..�?"��ن�א���א"!�L�_=�«�O����8ADNو���=�

��������!aP"��a��P'2ن�אa��3"K؟����������א���oDa��!a�q�Ja�P�1א��a-ع���aiא?و=אق��������!�א���a/����Ja��vن�א�Lو��a$L
�5�aai1q��aa���aaد�א����aa�T1א�!aa�q��aa�Tو��L�OaaND-�#aa$�DaaiN�s�+aa1L�+aaUאل�ذא���aaא����aa�"��aab�lو

/ ��aא?$�Daא�Di$�..�������aPl��ao>N�_paوع�»�=_�Lو�$ °�Lو�א��a�"L�!aP"�_=�.v�aن�א���aא"!�������
��،�و$#��ca. �!h,N�3Eوא/a~אض���������א?و=אق�$#����د��^�P"�!���o!�و�Aد�/���Dא���������oאDi

���aa.�e�^aa.TUن�L�#aa$���aa�1ن�،�و��aaوא���dא���aa�'�8وאaa-�0א��א��aa���aaA=ول�دL��aa.�e
�������Mذ��ON�ZU�!P"�� .�C�cTQא��������א��..���������������a .�C�Oa�TN��ax���a���a��+aXو=א�J-�a�1א

�.و�DN�A�+PTא�������Rوא���5�6
�����א��א	���א�(

��!!!و��	!!!�ن�$�!!!�#��!!!����وא�!!!*���!!!�-�&��!!!��	!!!�ن���0!!!��5!!!*��א��!!!�ض�א��!!!د�%�א��

��������D�;!دאل�א��	�
د�א1��&!Hن�א�<�	!-�	!�>و�אق�0ن��!�����6-/-/-א��
�	د��ن�א�<6<��و�-�?	�אמ�

א�ذ0�8)!	:����!#����..�.....�/�ط��ن�1�ن��)�	���2&0�%���ن�א��زאع�?�%�א��������ز�د�����)�.....�،���.....(�ن��

����#���?!��1<מ���%��(����א�(�!מ�א�ط�!�ن���������د������و�9מ�ط��aذ�#���%��(����0ول�����..����2دون�

�.��2�0=���-�א>و�אق�و��
�-�	�=�����2א���دوמ�א�
�د�	و�ود������وא�*�
 فقد قضت حمكمة النقض بأن  .. بداية 
بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ، وـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األـخـذ ـبـه ، .. اـسـتقالل محكـمـة الموضــوع  

 فإذا بأن من الحكم أن المحكمة لمن تطلـع  لتقديرها ،محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها

  .علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

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

 وقضي كذلك بأن 
أن مخالفـة الثابـت بـاألوراق التـي تبطـل الحكـم ، .. فـي قضـاء محكمـة الـنقض .. المقرر  

محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتنـاء الحكـم علـي فهـم حصـلته هي تحريف 

 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 
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 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

������������a����a�����aT-وא�!aP"�°a���a-�3a���q�+1Lذא��aoن�א4.�א'��fp@�5�,-�(�=Dא[
�"�aaو=אق�א�L�(��������aa�"�^�h�aa�$و�L��aa��R-�aa�$�#aa�L�kو�$��aaA�$�=�aaZ$�!aa�q�f���aaد�و�

����ن���]N�+17/�+�$��T-א��א�MPUص���.א���
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
كطـرف (المصـرية  .....حرر ابتداءا فيما بين  قد -/-/-المؤرخ ولئن كان عقد االستبدال  

وعلـــي .. كطـــرف ثـــاني ) ...../  ، والســـيد ...../  ، الســـيد ...../ الســـيد (وبـــين كـــال مـــن ) أول
ـمــن قـيــام شـــركة واـقــع ـبــين ) وهـــو ـمــا نتمســـك بإنـكــاره(الـفــرض الجـــدلي بصـــحة ـمــا ذهـــب إلـيــه الحـكــم 

إال أن الثابـت .. تـداءا كان وقت تحرير العقـد ابلك ذفإن .. المستبدلين الثالثة أفراد الطرف الثاني 

 :باألوراق أن هناك عدة أمور قد استجدت أهمها 

 -�����������<=>a$زل���U���"�3 �����.�/��E�vא��c�����'אم�אD�q−/−/−�
�..�������#$��oزل���U�+��l�#$�£)א�������/.....�������aא���،��/.....�(��#a"

..�.....�/��aaZ�#"�aaQ{�א�..��aa�"L�(��. ��aaZ1�^aa$�oن�א���aaא"!��
��paa��^aaא�����M�..א������$�aa-��aa$�^aa$�o�Dopaaא��!:��aaد����aa��_paaوא�

و$#����bL�3Eא'���Mא���������C..����אد�fp@�#��#$�fא?"��ن������
���������١٠٠�٪.�

 -�Maaذ��!aa�q��/�aa&�����..��Dopaaא��!:��aaز�ن���aa��'א�=DaaC��aa�/�..
D-qא=א������ز�.���a�"L�(��. ��aZ1�#"���X� 1ن�א���aא"!�א��aא=د��������

������<=>a'אل�א���aא�����T�−/−/−��������aא���}�aZ���/.....�..����a. 1Lو
�.�MPU�#��(��. ��Z1�^$�o�+�$���&��Uא?"��ن�

 -����Mذ��#$�Dvo?وא�..����o�aU�cز��a��'א�#$��o�=DC���/���ab�l�
��a+�����ز�.�Z����E�$�/.....�..������������#a"��a{�א��������l�#a$�=אDa-א��£
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����������aא���}�aZ��!"א�aن�א����"L�(��. ��Z1/.....������DC�+a��+a1وא�،��aN+�
���� �/��DZא���..��������cP��a-��a4+�و��Z��#N=De�cP�oא����#Np@و

�5�6�¥�.�
 -�����O�h/א�p@����qدא=����������..����aPG�!�q�+�$D��D$?�8א/=�£�^�

.....��3aaa-=�+aaa"�.�Aא�(��NDaaZ'א�.....�<=>aaa'א�−/−/−�Jaaa¦و�
�f=אD-qא����زل�و�Mذ��!P"���.א'�א/�

 -���Maaذ���aaT��+aa1L�^aa��.."�+aa�$Dع���aa&�'ض�אDaa"�£���aaא���!aaP
=��o�aaא��/.....�..���f=אDaa-qزل�و�aaد�א����aa.�"א�+Uد��aa��=Daa-�_paaא��..

��a@���abLא'���aل�א?و�aQ�(���������aC"#�א��(...../�وL�d��Eqن�א��������
��ل��������..�"#���a�"�p�:�Uא�����aאل�������a�1�1ن�א�����aiم�א�Ka�L��a.o.....�

������������aو�����:aZא��^$�����N�Aא����אل����"�DNDh��١٠٠�٪��}�aZ�
�./����Q"#�א�

�دא�!���(��!��א��و !وع������.�.$ذא���%!��و�9מ�����دמ������5و<	و��5	�>و�אق�،�وط�(!�5


�وא-��ن��(����א����زل��0!��א�!ذ���و)!��و������������������..�	د���������2���
?�5�0�1و	�د��0<���ن�

���������	!
�!��%�א�(�!מ�א�ط�!�ن����٪�..�١٠٠א�ط��ن�$و�א����#�א�و(�د�>��!�ن�א��!دא�%�	�����!ل�	�

و$!و�א�!ول�	!�ن�$�!�#�����..�ل�א�ذ�����8	!�5	!�6
!�د�و!�1د��!ل������������)�א���%�ذ�#�א��=��ن�وא1(�������

�����وא�*���+���	�ن�א��
�	د��ن�א�<6<���9מ�<	و-�א��)!�ل�و��!�زل�א�
!�د�ن����������������/.....��،�

وמ������وא�*�	���د��=ص�وא(د�؟�..�.....�����&.!�

 لعل ما تقدم 
ذلك الثابـت بـاألوراق وخـالف كـ.. يؤكد وبحق بأن الحكم الطعين قد خالف الواقع والقانون �

مـمـا أدي إـلـي أن ينتـهـي إـلـي فـهـم ـتـم تحصــيله بالمخالـفـة للحقيـقـة ويـكـون ـمـا ـقـرره الحـكـم ال .. 

وهو األمر الذي ينحدر به إلي حـد الـبطالن .. مصدر له ومن المستحيل استخالصه من األوراق 

 .ٕواالنعدام بما يبرر نقضه والغائه 
�

�
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���
א��א�(��=���

��!د�%��.....��
!����.....�(����(�מ���2+%�	�-�)د��&%�א�د�و.���!מ��������א�(�מ�א�ط��ن���0

א�!ذ���8وذ�#�&�����زמ�	��5ن�)(��و��!�ذ�א���!�زل���������..�ق��.....���
������.....א��
�����	��מ���..���%��

و�!ن�<!מ�א��!د�-������..��و)��و���5$!و�א����!#�א>و(!د���!�ن�א��!دא�%�������������ط��ن�מ��(�����4)��:�א����

����1وز�?��د��א�(�����2&%�א>���)���و)��5و�)�(��א�����ز��ن�	���
  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١فقد نصت املادة 

األحكــام التــي حــازت قــوة األمــر المقضــي تكــون حجــه فيمــا فصــلت فيــه مــن 

الحـقــوق ، وال يـجــوز قـبــول دلـيــل ـيــنقض ـهــذه الحـجــة ، ولـكــن ال تـكــون لتـلــك 

ن تغييـر صـفاتهم األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسـهم دو

 .وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

 هذا وخبصوص وجوب احتاد احملل أو املوضوع فقد استقر الفقه علي أن 

����������� ���¢�!�q�rT�N�\א���hPZ'و�אL�3Zא��+�PQN�_pא��w4א��@�k�"ع�א���&�$
��$�i��c�PT!�5$�د_�Lم���،�وaiN~ط�����������hPZ'א�MPUو�L�w4א�Mن�ذ��o�5א"!���א������(

����������dذא��aa@���aaNא���k�"�aaع�א��aa&�$ن��aa�Nن�L�+aa�/م��aa���א�aai!�5א[aa����8/�aaא�
�w�3א�������..�א'�&�ع�א�Z/�_p^�/�+�א4hPZ'א�dو�ذאL�w4א�dذא�_L.�

 ص ١٩٨٣عــز اـلـدين الدناصــوري وزميـلـه الطبعــة الثالـثـة / التعلـيـق عـلـي ـقـانون اإلثـبـات المستشــار(
 ) وما بعدها٣٧٨

 ت اخلصوص ومن أحكام النقض يف ذا
المسألة واحـدة  يشترط فيه أن تكون المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها 

مســألة أساســية ال  هــذه الوحــدة إال أن تكــون المســألة المقضــي فيهــا نهائـيـا وال تـتـوافرـفـي اـلـدعويين 

هـا بينهمـا قـد تناقشـا فيهـا فـي الـدعوى األولـي واسـتقرت حقيقت ، وبشـرط أن يكـون الطرفـان تتغير

 .بالحكم األول استقرارا جامعا مانعا 

 )٦٩١ ص ٢٢ سنة ٢٦/٥/١٩٧١نقض (
 )٩٩٦ ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٩/١٠/١٩٦٤نقض (
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 كما قضي بأن 

����������������������+a�/�Da��U�s��a$�،�cN�"�aא��(���aCوא���2a�'ن�א�a�Uن�L�3���א4��C�(ط�~iN
n�3���ن�$�&�"��4Nن�L�#�j���^T:�����.��.�ز�-���א?$�Dא'�,!�א[

 )ق٤٨ لسنة ١٤٠ طعن رقم ٢١/١١/١٩٨٢نقض (

 وقضي أيضا بأنه 
א�����&%�� ��B$ذ�4א��(����0ن������מ���@��&���5(����א��و وع�	����!ل�����1!ن�����

�% �.0ن���ون��(��6(�מ��(وز��و��א>���א��

 )ق٤٨ لسنة ٩٣٣ طعن رقم ٢٥/٣/١٩٨٢نقض (
 )ق٤٧ لسنة ٦٥٨ طعن رقم ١٥/٤/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك
، ومـا قـدم فيهـا مـن القانونية أنفة البيـان علـي أوراق النـزاع الماثـل وبتطبيق جملة المفاهيم  

 ...../ المطعـون ضـده ، وقـد انضـم إليـه  ...../ أن المطعـون ضـدهيتضـح وبجـالء تـام مستندات 

 ) . عن حصتهما في أعيان التداعي...../ المتنازالن لصالح الطاعن (

 قد حاوال التحايل علي القانون 

 علي ما هو ثابت من إقرارهما نهائيا بالتنازل عن حصتهما 

 �����3-=�k�"א����$�-L���/.....�����Po�!1�$!���ل�א����Kא���5�6א4�K�7a��3aאم����������.....����
������aa�"�DaNDhא����aאل�q�+a1L�3"Ka���. 4�aaZ���aN�Aذא��aaoن�"���aא�����aaאل��������.....NDaZ'א�

�L��q�+1ن��D,eא'Kאد���N��x�+12i��!,�N�sل�$�+��������������−/−/−א?Pb!�א'<=>���Q���!,-��-�
�..��.��wn���)�."ز��.��C�(�. 4�Z���N�Aא����אل����"�DND¢�OP[.�

 وبدون اختصامه فيها  ....... طاعن حالياوبالطبع أقيمت هذه الدعوى دون علم ال

 بغية احلصول علي احلكم خلسة ويف غيبته 

  طاعن سالفي الذكر مبا ليس حبق هلما علي حساب الومن ثم يظفر
د�&ط�!-��دא�!��א��(��!��א��!%��@!�-���������&�5	)�(��	�9�%&�X0�1ن�א�����5)��א�(ق�(�?

�د�
!	ق���)�..�א��ط�ون� د$���א�<��%�وא�<��,���(	�ن�א��د�%�&���2وא��� מ�?������5..���#�א�د�و.���

�ط!��ن���!%����!ل��)!�	���2&!%����������و���ز�1�ن����ل�()����2&0�%���ن�א��دא�%�،�و()��6ن�א����������
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�������1..�و���2�0(��א�	ذ�#�..�<�ن�$ذ�4א>���ن�وز��د�� د����زل�،�و�!ذא�?�!�א���	��!��و)!��:�

�B�J�N6ن�א	�6�ن��و����ن��و<�ن���1 &�،�����Nل�א	�.�

  املصرية .....فضال عن اعتماد هذا التنازل من جملس إدارة 

 الـذي اعتمـد بـدوره ...../ كما تم عرض األمر علـي السـيد 

التـنـازل لصــالح الطــاعن مـقـرا بأـنـه أصــبح الوحـيـد المســئول عــن 

عـقــد االـســتبدال وكـلــف الـســادة الـشــئون القانونـيــة بتحرـيــر عـقــد 

يفيـــد تملكـــه لكامـــل أعيـــان  .. ...../ اســـتبدال جديـــد للطـــاعن 

 % .١٠٠التداعي بنسبة 
��=D���Lن�א'�a"!�وא'�,�3a)�א�����������a..�و1a.�"��kא'�a=��ذ���J�E���/����a@Do_�א[

)������v1!�وא��vن�&�@.��א��TQ'א"!�������������)�א�aن�א���a�"L�#a��#a$��. ��Z1�^$�o�#"��Z¢��-
���2iن��fpa@��a���a$�^aoא?"��aن��������)�وز�Nد�(hPZ'وא��:Zوא���PZא���$�T�$��h�bL�3E�#$و

��ن�د"�א@.��=-�����3..�U�!و������.....�����-���J.�-L$#����ذ_����..����²ل�א�������K.�م���.....����
�+:b)�!&א�����wCل��.Tو���5��7א��.�

  قضي يف هذه الدعوى -/-/-وجبلسة .. وبالفعل 

 بعدم قبوهلا لرفعها من غري ذي صفه 
ـذكر فــي غيهمــا ومحاولتهمــا نحــو النيــل .. ورغــم ذلــك � مــن حقــوق فقــد اســتمر ســالفي اـل

الـذي  ق .....  لسـنة.....فقد طعنا علـي ذلـك الحكـم بموجـب االسـتئناف رقـم  .. ...../ طـاعن ال

� قضي -/-/-وبجلسة .. تداول بدوره بالجلسات 

 برفض االستئناف وتأييد الحكم المستأنف 
 وملا كان ما تقدم 

و$!%�<	!و-����..�&���5�H :�@�$�א�)!دو��(�!מ��2!�+%�(!�+ز��(���!�5&!%��
!����0و��!��������������������� 

�6�!ن����!ل��������ن����ل��)�	���2&0�%���ن�א��دא�%�،�و�2�0!����������..�.....�،���...../����زل����6ن����! &�

و�ن�<מ�&!د�	��!����	�!�ن�א�)!���0و�א�)!���0و������..��)�	����2ن�א�<�ن�א��د&وع��2ذ�4א>���ن�����
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�$!و��-/-/-و���	!��و�ود$!��	�!د�א1
!�	دאل�א��!;�������D..�א��)�(��&%��ل�����=ص�$ذ�4א>��!�ن���������

�Bوא
�.وא��دמ�

 ورغم ذلك فقد خالف احلكم الطعني 

 ) هلذه احلجيةرغم إقراره (حجية احلكم املار ذكره

و-,!���xאL�!aP"�����2U�+��q�! �1ن�א'���aز�ن����a:!�א���Dopaزא��&Da[L�#.aא�������������
��وא-�����8a"�...../�وLن���� .��و��cא��Q"#�����..�"���א�����אل���oD��"��������aوא���=�aZ'א��a�� G

��������aa�T!�؟�aa������caaZ�iא��#Npaa@2ن�aa��d�aa��!X�aa 1�3aa�وذ�aaP"�Maa!�א�aa$�3�Daa#�א�Kaaم��
�.����Uوא��Tم���א�5و�����.��L_�و�Aد�..�?"��ن�Pe+�א�����אل�وא

 وهو األمر الذي جيزم مبخالفة احلكم املطعون فيه حاليا 
 مدني كلي شمال الجيزة ، والمسـتأنفة ..... لسنة .....لحجية الحكم الصادر في الدعوى �

 ـفـي تســبيبه بـمـا وهــو األـمـر اـلـذي يعيـبـه بمخالـفـة الـقـانون والخطــأ..  ق  ..... لســنة.....ـبـرقم 

 .يستوجب إلغائه تصويبا وتصحيحا 

 ملا كان ذلك 

 �������������������^�aZ:ن������aא�����a:1L��N���a�'وא��a�T-وא��א��a�1�1א����wX�a�4א��aP¡ل��l�#$و�..
����������(�f=�aZ���waPQ'ن�א�Q�aא��+��a�א����1ن�و�w��QU�(�2QlL��-�cTQ�3א��L��,�Nن�א4

�#aa"�+aa/אDوא��^aaE�'אع�אKaa�P���aa�T-א��א�+���aa�L�+U�aa���وaa1L+�א D¨���haab�..�#aa$�paaو/aa+�و$
���������aa"�Maaذ��!aaP"��aa�UD$�8aa-א��א��oDaai��f�aa�L��aa$د��aaA���3"Kaaوא��d��aa.�Cوא��c.��aaא�
������������������oDaiل���aא����a@و�!a���?א�c.��a1 ��=�א�����T�¡�d=� 1א����T$�¼X��1و�_DlL�d���. 

�����������������aو��)�א���#N�a-�T�'א��a�1�(و�Lد����)�א?و=אق��Aد���..��1ن��א��א-�8א�\���و�aA�'وא
������������������������^aد���_Lو�Lא?و=אق��#a$�Ja��E�^abא�!aP"�3X�a-��a6ع�א��a&�'א��a.�e�c. �(���/

��DlL�..��������(2ن�א����زع�i��DXאع�دאKن�א��L�Mذ��"���a-�Tא���=�EL�"�������(وL��Da[�^aoن��aoذא�q��a$و
�����+a$�"�#$�+U�$אK�����..ع���������������������a&�$�#a$���a���aل���a"و�M�pa���Daא��caTQ�3א�a�L��qن�א4

���א���1�aن��������������� ��$#�"��aU�N+�وא»������������a���a��+aא��"��kو�al�!aP"�f�a�:Uو��a�T�5א��ai1q
�����������^aNو�א��2وL��a�:�P���a �A�Cو"�م����Tא��dא=��"���&���Mذ��#$�+T�j�_pא��..���+aPoא�pa@و
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�������.�aa�A��aa:��´�1ن��aa�P���aa:��´�caaTQ�3א�aa��P�aaZ:U�w�aa+�وaaT$�!haa,N��aa��+P�aab2U+�א4
ZUو���N�ZUא�=�/�+X�6�q�1,+�و�OA���U��h�h.�

  السبب الثالث

احلكم املطعون فيه معيب بالفساد يف االستدالل حيث أنه قام علـي أدلـة غـري  

صاحلة من الناحية املوضوعية لالستدالل بها ، كما شابه عدم اللـزوم املنطقـي بـني 

 تلك األدلة الواهية وبني النتيجة التي خلص إليها احلكم ، مبا جيعله جديرا بالنقض 

 رر يف قضاء النقض أن ذلك أن املق
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 

تنـاقض الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـوع 

بين هذه العناصر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء 

 .علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
تمل علي بيان مصدر مـا ثبتـت صـحته وتأكـد صـدقه مـن وقـائع شأسباب الحكم يجب أن ت 

عوى ، وتفصح وبجالء ال غموض فيه عن األدلة التي اعتمد عليها في القول بثبـوت أو نفـي الد

أي من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك األدلة ووجه االسـتدالل بهـا حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض 

أن تعمل رقابتها علـي سـداد الحكـم واالسـتيثاق مـن أن األسـباب التـي أقـام قضـاءه عليهـا جـاءت 

 .صل ثابت باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي إليه سائغة لها ا

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��������caTQ�3א����א�P"�Dop!�$�و�d�1א4:1L����א?�bل�وא':�@��3א����1�1P¡�w��Qو��
��a�:�����a��T$�5�aA�+a1L�5د�)�����������������aو���a,�N�،��a���1�#a$�+a��q�! �1و$��א�،�+����Lل��و���aא��

��א������ط����$���و$���U�a ��و$��a£��������������������..�و"�م��aT-א�P��3a /م��a"�#a"�³a��N��a��!aP"�Mوذ�
��������Lد_��q!�"�م�א��Uق�א?د���א��a"�\aل�"��a �Pא4�CD[�..������������3a+�/� ��$#�$����א�dوLد�
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������������������aC�!a�q�+��=�h�N����!P"א�����ل��(�fد��/��o>N����،�� ��q�! �1א�\�א���8$א�����
�Qل����������א�����aد�)�א���a�:א�א�p@�=�b�dد�TU���Cن�،�و�..�����+C�a,N7���Dai�1�_paא��Da$?א

�!PN��.�/���Z:U:�
א�(�מ�א�ط��ن��د���	�5א�� ����وא�����ض�&����	�ن�0
	�	�5	(�!,����1:�و��5א��
�د�א>ول�

0�80�%
�س�)د��א�(�מ�א�ط��ن�،�&�%�א�و�-�א�ذ��8 %�&�!�5	<	!و-�������������������5�������

!!د�א1
!!�	دאل�א��!!;�����Dא�ط!!�ع�)!!���א��ط�!!���-/-/-ون� !!د$���א�<!!��%�وא�<��!!,��!!ن�
�<	و-��=������2و���ز����2�ن��80(!وق���2!��	�!���5،�و0ن�<�!��(�!מ��2!�+%�	!�-������������

����������������!���+ز��و��א>���א�� !%��!د��!زמ�	���!دאמ�)!�����2،���!ود���)!����!%�و�!ود�


!!�و���א�()!!ول�����!!�	��0����!!���!!%�وא�!!*�&��!!��	���2!!��و	!!�ن�א�ط!!��ن�و2�0!!���

!��א-�&!%��)!��،�و$!ذא�א���!��ض����!���������������������������#!������Bن��+!�س����!س�א�!وز�א!��:��(�

��5 �.א�(�מ�א�ط��ن�و�
�و����

 ذلك أن  املقرر يف قضاء النقض أن 
المقرر في قضـاء محكمـة الـنقض أن التنـاقض الـذي يفسـد األحكـام هـو مـا تتعـارض فيـه  

مكن حمـل الحكـم عليـه ، أو يكـون واقعـا فـي األسباب وتتهاتر فتتماحي بحيث ال يبقي بعدها ما ي

 .أسبابه بحيث 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 بان 
�א�!ذ���8
!��א>(�!�מ�$!و�א�!ذ���8!!ون������א���!��ض�א��!���&!%�� !���B(��!��א�!�ض�0ن�������

���	

!�س�� !-���0א�(�מ�א�وא(د�	ذא��5	(�!,�����1!ن���!0�5ن���2!מ���!%��������80وא����&0�%

�����������	!
א��(����	���� -�	�5&%���طو��5?ذ�&%�$ذ�4א�(������!ون�א�(�!מ����!�5=!�ل��!ن�א>

�.	����	ط��5

 )٣١/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٩٥٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 مشــوبة ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض أن أســباب الحـكـم تعتـبـر

ـي عيــب يمــس ســالمه االســتنباط  بالفســاد فــي االســتدالل إذا انطــوت عـل

ويتحقق  ذلك إذا اسـتندت المحكمـة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة 
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من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة 

 بـين هـذه العناصـر كمـا فـي حالـة عـدم تنـاقضالتي ثبتت لديها أو وقـوع 

الـلــزوم المنطـقــي للنتيـجــة الـتــي انتـهــت إليـهــا المحكـمــة بـنــاء عـلــي تـلــك 

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فـي النقـيض ونقيضـه يتضـح أنـه قـد تضـمن وبتطبيق ما تقدم علي مدونات الحكـم الطعـين  

مـدني كلـي  ..... لسـنة .....بول الـدعوى رقـم بعدم قالذي قضي فيه ففي الوقت .. ذات التوقيت 
 . بتسليم أعيان التداعي .....بغية القضاء بإلزام  .. ...../ المقامة من السيد .. شمال الجيزة 

 وذلك لرفعها من غري ذي صفة أو مصلحة 

"��aZ1�^a$�o�#a .��)�����..�...../�وذ���U�#$�J�E����'�Mزل�����0א��Dopو$T+�א���������������� 
�$ .��$a#�א�ae�−/−/−����#"�aQ^�א���a�Tא'�MPU��������<=>aא?"��ن��aوא���/.....�..����Y��a�'א�^a$�o

و$#��MaPU�#"��$�¦�+���$�3 �Pb�JU���3Eא?"��aن���..�א'��د��$� .��$#��#�@�fpא?"��ن������
��. �"�=D]א���Tא�����אل�א'<=>�(وא����"−/−/−.�(�

 يعود احلكم الطعني ليقرر بأن 
و0ن�$��#������وא�*�&����..�&%�א��زאع�
���%�א�ذ���1زא��1و�ود�ن�

�!.�؟...../�	�����2و	�ن�א�ط��ن�

 وهذا علي الرغم

�����^aa$�����. $��aaא"!�وא��aaن�א���aa�"L�(��. ��aaZ1�#aa"�Dopaaא��!:��aaزل���aa�Uن�L�#aa$
�����������������MaiP����aGع��aN����axو��a���N��ao>Nא'�/�ع��#.vא��(��. ��Z1�..ل�����aא����habאم��aT1א

��وא-�8/�.��������oD�د��A������#"�Qא��cل���������..�� .��و��an�S=�a,Uو�R-��U�#ND$?א�c���$ن�Lو
��c��..���������3aא�.����8 .���Cد��aAو�!a�q����aوא���a���N�M�pa��caTQ�3א�a����.��و-���D-Lא4

���d���!X� 1�..���������������a$�¦��a��v1!�وא��avא���.@�a&ن��TQ'ل�א�Z:1א�d��Eq�(���Cز����C+�א���$
���a�N�0aل����−/−/−"#�"���א�����אل�א'<=>�����/�����������������a. ����8a-وא��oDa��²�a�@2ن�a��Maذ���aT��

�!.و��cא��Q"#�؟
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 ذلك أن القول الفصل واملوقف النهائي لظروف ومالبسات التداعي 

 إقفال باب املرافعة وحجزهااملوضوع وقبل واملعروض علي حمكمة 

 كان يؤكد انقطاع صلة .. للدعوى إلصدار احلكم 
 السـيما -/-/-عقد المحرر عنها والمـؤرخ  عن أعيان التداعي وال..... ، ...../ كال من �

منفــردا وعــن كامــل  .. ...../ لصــالح الطــاعن ) موجــود حكمــا(وأنــه قــد حــل محلــة عقــد جديــد 

 ..... بجلسـته رقـم .....حيث تم عرض أمـر التنـازل علـي مجلـس إدارة % ١٠٠األعيان بنسبة 

 .فاذه وسريانه  وقد تم إقرار هذا التنازل والجزم بصحته ون-/-/-المنفذة بتاريخ 

  ...../ ثم مت عرض األمر علي السيد 
�د�	�-�$و�א��
+ول��ن��..�...../�א�ذ�8א���د�$ذא�א����زل�و����	�ن�א�
�د�

د�א1
�	دאل���א�)��(����ذ� ..� ..�و����
��د��5א��+ون�א���و����)

��د�د �א
�	دאل د�� ���)�	� ..���	
�	� #����� 5�
�	� ��א�)� ����ل

١٠٠.�٪�

 مر الذي جيزم وهو األ

فهــو موجــود .. ـبـأن هــذا العـقـد األخـيـر وـلـو ـلـم يحــرر فـعـال  
حكـمـا بـقـرار نـهـائي وـقـاطع وـجـازم ـمـن الجـهـة اإلدارـيـة المســئولة 

 .والمنوطة بالتصرف 
  املوضوع وبذلك يكون أخر موقف معروض علي حمكمة 

�ا للدعوى للحكم حجزهقبل 

%�و$!و�&!�د�א�ط!���א�<!��%�א�و(�!د�&!%�������������ط��ن�$و�א����#�א�و(�د�>���ن�א��دא������$و�0ن�א����

�D�;!!دאل�א��	�!!
!!د�א1�!!د�0=!!��)!!��:�ووא !!:�	�
!!�����5!!�دא����-/-/- ��وא����!!�ض��(��!!��

���	
��!�ن�א��!دא�%���.....�،�...../�و�ن�<מ�א���!��B)!���0و�)!���0و��)!�(���!��6!ن�������������٪�..�١٠٠	��	�

�.و	�د�א1
�	دאل�
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 وهو ما أقر به احلكم املطعون فيه ذاته 

���q��Maa�8ذ�aa$�R-�aa�Uد�و�aa"�+aa1L�..��+���aa�L�Jaa&=�TUو�f�aa,-��aa�/L�_paaא��Daa$?א��aa@و
�������������������������،�+a�P"�+a�/ن��aTQ'�3אa��a¬�#a^�א4j��a$�Maذ���aT��!a��N�������JC�¦و�dDU� �/
��א'�&�aع���axو=د�)�$��aQق���������������������a.�e�Ja,-س���L�_L�!P"�3 :Nن�L�+T$�#�j���dو��

�N��x�S���?ل�$#�א�l�+12o�3و��. ��و���ZNא4C�+X�6�q�1,+�و�OA���Nو�+PQ.�
א�(�מ�א�ط��ن�0&
د�&%�א
�د�5�1(�����א�=ذ��!ن�א��	!����א�!وא�د��	��	�!د�����������:��و��5א�<��%���א

���������D�;!دאل�א��	�!
!د�א1�	!�ن�א��
!�	دل��و !وع�$!ذא�א��!د����������"��و$!%����-/-/-א���
*��ن�

��وא(د���(�"���������������������)�!
!���وא(!د�	��وذ�!#��
!�د���!ول�	!�ن�א��!���א��
!�	دل�$!و�

���ن�؟�٢מ٤٥٨١��9מ�0ن�)��:�$ذ�4א��	!������1!دل���!%�ذ�!#�،�	!ل���!����������!��و��س�

���ن�و����2!��	��!���)!���وא(!د������4��%��و�!و��!מ���!ن����..�	و و�a?�%�0ن�א�����ل�


��،�و$و���������א�(�מ�وא
!�د�5�1	�!����������������
א>����ذ�#�����و�د�$ذא�א�	�د�&%�א��د�0

��5 
�و������

  بأن  فقد قضت حمكمة النقض.. بداية 
بتـقـدير الـقـرائن القانونـيـة ، وـبـإطراح ـمـا ال ـتـري األـخـذ ـبـه ، .. اـسـتقالل محكـمـة الموضــوع  

 فإذا بأن من الحكم أن المحكمة لمن تطلـع محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها ،

  .علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣نة  لس٤١٧الطعن 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 

 .المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة٧٢سنة  ل٥١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

������������a����a�����aT-وא�!aP"�°a���a-�3a���q�+1Lذא��aoن�א4.�א'��fp@�5�,-�(�=Dא[
���"�^�h��$و�L����R-��$�#��)�Lو=אق�א��"�L�kو�$�����A�$�=�Z$�!�q�fد�و�
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����ن���]N�+17/�+�$��T-א��א�MPUص���.א���
 )٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

  وأيضا قضي بأن 

������aaj�Oaa�"�!aaP"�d�aaQ1ذא�אqل����aaد�)�א���aa�:�������aai$�§aa�TU�3aa��S��aa�Lא4
������aא���#a"�0i�Nא������ط�و��$����������������a:���'و���Lل����a�3)�א���Paא���waQ�'א�#a"א��D

�������P"�� .�C�Jذא���q�Mذ��w�h�Nو�+Qو&�א��+��b?�������}�b����^د���#$�� �ZPא�����T-وא�!
�����kد>aN���+a1?���"�a&�'א���Cو�$#�א���L�،�+1�Q������א����1�1�Cل��+���א�#$�5א���������

�+�$�+�ZPא�����$�!�q.�
 )١٨/١/٢٠١٦ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٨٩٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 يمــس الفســاد ـفـي االســتدالل يتحـقـق ـفـي أســباب الحـكـم إذا انطــوت عـلـي عـيـب

ٕسالمة االستنباط واذا استندت المحكمة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة أو 
إـلـي ـعـدم فـهـم العناصــر الواقعـيـة أو دـفـوع تناقضــت ـبـين ـهـذه العناصــر كـمـا ـفـي 

حالة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك 

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣سنة  ل٥٨٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������,�N�cTQ�3א����א����ن�"P!�$�و�d�1א4:1L�3�@�:'א��P¡�w��Q���1–و��Da�L��.o�
���:P�–��������������������^aو�د��L���a��!aP"م��a�U���d�a&وא/~א�d�a��. �Re�!P"�3X�-�+1L��..�����a$�ra�Cو

�� ��א�:��aد��-��a�L�..��aو=د�fא4�L�#$�3وA+�א����ل���a�"�RT�a=א�dא�ae��a�T^�א���aא"!���������������
�������������8a$ض�=�aT�N��axو�،��a�Tא��dא=��Tد���Z�'א���hb�#"א��D�0)�א������ط�وא���Tوא��

��-�Tل�א���C�3 ��1و�#N�-�T�'אد��א=q.�
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 وليس أدل علي ذلك 
���������������%�!���א��!دא���)�!
�!��0ن�����!
�ن�0ن�א�(�מ�א�ط�!�ن��!د��!���&!%�)!�(��5א�=��

!!د��!!د�א��	!!��א��!!������وذ�!!#�	���	!!���..��ز�!!د��!!ن��0	�!!��0!!����1!!����������!!�0ن�א�	�!!*�و&

!���وא(!د�������������"�)!���وא(!د����"�א��
�	دل��و !وع�א��!د��������%!��و�!ن�<!מ���!ون�א�	�!*���)!	��

�5�)�
��.٢מ�٤٥٨١

 وهذا بال شك استدالل خاطئ ومعيب 

 وخمالف لصريح بنود العقد حمل التداعي 

������+aa1L��aa,�Nאع�Kaaא���^aae��aa�Tא��#aa$�8aaא������aaא�5א���D��aa����+aa1L�Maaذ�)���haab�(
�+Zא'����ل������)�א�����ل����=��Tن�א�L�!�q��iN�"���Cوא���:b�"ل����������a�'ن�אL�°aTNא�pa@و

����������������5�a,/ض�=L�!1�vم�،�وא���$�°�$��.@�CL�#N=��"��.@א��N�¢و�L�dא=��"���"��@�..��M�pa�
���Cوא���:b�#.&��T����-��. 1L���Tא��=D-.�

ل بـأن ال يـؤدي إلـي القـو" صفقة واحـدة" فإن لفظ وبال ريب  
 !.هو عقار واحد ؟" المستبدل"المبيع 

��وא(!د���;�!د���0!���0!�מ��!د��0��!�ن�0و���������..�	ل���%�א���س���� �(�����������Nن�אH&

��������!!(�%!!�����1� !!��א-�و
!!��מ�	��2!!��وא
!!�	دא����2)!!���وא(!!د��،�و	2!!ذ�4א��	!!����

�.א���دد��ن�א����א-�א��	����

 ومن اجلدير بالذكر 

��א'�aaTQن�&�aa@��א?و�L���aa��+aa1L)��!aaن�א��aa/DQن���aaא�²،�وא���paa1��f�oDaa�و�#"�aaQא��(
������������������(PTN.�ن�2������Nن����C�a�$�!aP"�°�a$�#a"��=�a�"א?ول��=�a�Tن�א�Lو��PZ:�$�!"א���א�dא=��"

��א'��������������)�..�٢م١٨٢٧C��'א�^$��'�ao��aن���..�L$��א���T=�א�L�#"��=��"�� /�!1�v=ض�/,���5
��وאpaa@����aaCא�א�����aaو=د��L�!aaP"��aa�o2�Pن�א�N=�aa�T#�א��:aaZo��aa"��N���aa��cT�aa�'�..א�paa@و

��وאDU�����Cد�P"��q!�"��=�وא��C؟�:Zن�א���Uن�L�°TN���8�Q���.!�
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 بل هما عقارين ال شك يف ذلك 

�������aa:د�א�=�aaNن�L�!aaP"ن��aa/DQص�א�DaaC�M�paa��"����aaCوא���:aaZ���8"�א�aa��'ن�א�aao��aa�
א���a�T،�و@��aא?$�Daא�pa_�����"��=�وא��C/���'��و=د�@paא�א����aא'�a=�ذ�fDao)����������)��א'����ل(

����+[����aa�2)�א�aaQوא��+����aaא��(�caaTQ�3א�aa�Kaa��..��+aa,�1�OA��aa�N��aaxم��:��aaد�א4
�f�6�qو.�

و)!�*����
!��5و !و������א�(�מ�א�ط��ن�=�ج��������ن��و وع�א��زאع�و
		�������5:�א�و��5א�<��,���

0=���و
	���!دא�%�و�0
!�ق�و�א+!�5،�و$!و��!��(�	!�5�!ن�	(!,�و&(!ص��و !وع�א�!د�و.��������������������������

)����و�!دמ�0(�!��א��2+!��א��ط�!ون� !د$��א>و�!%�&!%�?���!��$!ذ�4א�!د�و.�א	�!دא�����������������Bא>

0ن�אN=6ل��د�א��د�&!%�(!ق�א��2+!��	�!��������1)�	�د����
��د���و&����و
�+J�(�<	و-�

�(ق��0���2ن���מ�א�د�و.�א>)����א	�دאBא�،�و$و������زמ�	�ن�א�)!�ل�א��(��!��	2!ذ���������������4

�!!���!!�ن��
!!�و�����!!%��(��!!��א�(�!!מ���א�!!د�و.�&!!%�א>)!!ل�א�)!!�ل����!!��و	�ط!!ل�	��

و$و�����!מ���!ن��!ن��������)�1
����و0ن�א�ط��ن��د���
#�	ذ��������2���0�#(א�ط��ن�א��)د����5��8

�.�(����א��و وع�	�������ن�����5ض�א�(�מ�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

�������������������(�8a-�3א��אa /�^�aZ¢�(��a$א�����QPaא'�&�ع�א����.�א'�1L�=D+�و��#��oن�[
������������אa��-D��8a, ��a 1L��q�Dal?א�RT�aא��!aP"�� a,T����ADaUو�� �/����"��k$#�א?د���א'��$

����������aز���a�����aم����a�CL�#a$�!a6��N��$�w��QU�(א�א�: �3وp@�0���U�(�Rא�����.�e
Lن��aa�N��aa$��DaaQUم�aa$��h�haab��j�aa�U��aa ��q#�א?و=אق�وא'����aaא�dא'�aa�C�(��DE>aaق�������

����� .�C�(ون��Uن�Lم�دون��Zא����������a .�Cن��ao��qא��وDa[א�א�pa@�=§aN��a$��ab�l�S���2�
�.-�Dbא�

 )٢٣/٤/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ًواعـمـاال لـمـا تـقـدم   ســلطة فـهـم الواـقـع ـفـي الـنـزاع ـقـد ـمـنح لمحكـمـة الموضــوع ـفـإن المشــرع .. ٕ

 المحكمـة مقيـدة بنطـاق أنهـو .. ًوضع حـدا لـذلك إال أنه ....الصحيح  القانوني يفوتكييفه التكي

وـهـو ـمـا يســمي بمـبـدأ ســيادة المطــروح عليهــا مــن حـيـث الخصــوم والســبب والموضــوع ، ..اـلـدعوى 
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ويف هـذا اإلطـار .. الذي يجب أال تخرج  عنه محكمة الموضـوع في تحديد هذا النطـاق الخصوم 

 : تواترت أحكام  النقض علي أن 

"P!�و-��8Xא��Kaאع�Lن��aQ����a���Nق�����P"�cT�N!�א���&!�����L��'���."qد��א��Zم���������
�������������!Z�iא���@�Cوز�����Lو��� ��و$�&�" ��،�و�� $�Zl���C�#$�+�P"��CوDQ'א�k�"א��
��������� ��a����6���°�Tא���@�Cو�L�،��h�hb���v¦�� �/�^v���������!P"و�L���i��3�4��

����������������a���a.�/�+PaZ/ن�?�،�f�a�P[����Dvo2و��Lم��Zא��+�PQN�s��x�5�,و�א��L�،ق����aQא���Maوز�ذ��
�+$�Zl����#$�f=و�Z���$و�T$�f�,-�§�TNو�k�"��8+�א��/DU�s��.�/��Z/��TN.�

 )٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣٤٧٨الطعن رقم (

 وحيث قضي كذلك بأن 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

 تغييـر سـبب الـدعوى ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات ال أنهـا ال تملـكإدون تقيد بتكييـف الخصـوم لهـا 
 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
 . بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات مقيدةالمحكمة  

 )١١٦٥ ص ١ ج ٣١ سنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

 ذلك بأنكما قضي ك
ٕتكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح فـي القـانون  
 . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها – شرطه –عليها 

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٨ ، ١٤٧٤ ، ٦٢٣ الطعون أرقام ٢٥/٣/١٩٨٥(

 الطعنيبتطبيق مجلة  األصول والثوابت آنفة البيان علي مدونات احلكم 
والحـدود التـي ، وتجـاوز  القيـود جميـع هـذه األسـس والقواعـد يتضح وبجالء تام أنـه خـالف 

ورـسـم نـطـاق آـخـر  للـنـزاع  ـلـم حــدود أخـرى ـثـم وضــع  لنفـسـه .. لنـطـاق دـعـواهم رسـمها الخصــوم 

 ـكــان إـطــار صـــحيح ـبــل ـهــو مـخــالف  يـتــهاليو ..أو الخـــوض فـيــه يطـلــب أي ـمــن الخصـــوم بحـثــه 

وذلـك ( المجـازى الـذي لـيس لـه أي سـند أو صـدي فـي األوراق واالفتـراض تخمين للقانون ومبناه ال
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ًقد طبـق القـانون تطبيقـا ًيقينا بأن الحكم الطعين  وهو ما يجزم ) ًعلي نحو ما سلف بيانه تفصيال 
ــا  ــا التقديرـيــة  الســـلطة واســـتعملًخاطـئ ــه اســـتعماال تعســـفيا معيـب ًالممنوحـــة ـل ً ذـلــك أن اإلطـــار .. ً

ًحـسـبما رـسـمه الخصــوم اـسـتعماال لمـبـدأ ـسـيادة الخصــوم ـفـي تحدـيـد نـطـاق اع الماـثـل  للـنـزحيحالصـ
 : هو .. الدعوى 

ـار العقــد المــؤرخ  ـذ االكــل كــان ذا  ومــا إ-/-/-بحــث آـث لتزامــات طــرف قــد  نـف

 ـمـن الـبـاقيدعــت هيـئـة  األوـقـاف بـعـدم ســداد افـقـد  ..المنوطــة ـبـه ـمـن عدـمـه 

هيئـة بتسـليمه ال بعـدم التـزام طاعنعي الداوفي المقابل .. الثمن  الوارد بالعقد 

 .وعدم تحرير عقد  له بمفرده العين محل التعاقد 

�������2ai1��aא���a�T،�و$q��aذא��aoن������������aPCD$وزא��a«��a-�c/DaQن�א�L�°TNא�p@و��a�T1א�
������������������OaN=��a�1ن���aא������hb�Ooא�N�+12��°א�������. .PT��Mوذ��+$�"�#$��ًh�hb�..��M�paو�

�������!aP"�Da$?א��CDQN�s�������aA=ول�دL��a.�e��������caTQ�3א�a���א4a.�eو�L���3 �a$�_L�OaPQN�sو
���aa�Tא���haab�_�aa$��aa��..�����aa�Xא����א��aa.���N�aa���aa. 1L��aa.oא"~&�0aaND¢�!aaP"��aaא[

�cTQ�3א����א4.�eم��$L�Mذ���CD[א���א"!�و�Oع�و���&�'..�

 ولعل أبلغ دليل  علي ذلك أن اهليئة املدعية األصلية

  كان هناك عيب ينالطلبت فسخ التعاقد ، فإذا

 منه ويبطله لكانت صرحت به وأبدته لدي

 حمكمة املوضوع لضمان الوصول ملبتغاها وهو إنهاء التعاقد
&2و���د�?��א��)��:��ن�א��2+��	)(��א�����د�و���ذ�4و����������5�0..���0و0ن�ذ�#��מ��(د,������

��	+���.�<�ن��ذ�#����-���?�%�ط���א��
�C	ز�מ��دמ�א�و&��B		��%�א..���1�و	�5<���

 بني حقيقة  أخريتوحيث أنه بتداول  الدعوى 

 وهي أن اهليئة  مل تقم بتسليم عني التداعي

تسليما فعليا علي الطبيعة حىت اآلن
ً ً

 

�����������א�L��qن�����o��./#"�Qن�$#��א�����aP$�o�!"א���א�c"��+.�P����� $אK�q�OPQ���ً�"D/�!"د
��و�aab���$��a��........�!aa�q�DaalL��aa�"D:א���fא�aa"د�d�aa�P[�..���waaQ�U�s�\aaوא���aa."�+:aa��Jaa�

�+$�"�#$�+�hb�_�$و���T��2א�i1����.�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

211 

 ومن ثم يتضح أن نطاق الدعوى هو حبث آثار تعاقد

 صحيحا وفق الواقع والقانون انعقدال خالف بني أطرافه علي أنه 
ً

. 
	!�6(!ق�و!�����1..�د�=��-��ن�$!ذא�א��ط!�ق�و���وز�!�������5و وع��	د���������2?0�1ن��(����א����

�.�	�و وع�א��زאع�?�%���(%���N����Jאد��א�=)وמ�&��5&-وא�(�
�د�

 ول بأن ما تصدت له احملكمةقوال ينال مما تقدم مجيعه ال

 هو من النظام العام فيجوز  هلا الفصل فيه ولو مل يطلب منها ذلك

������������Cو�،������������אL���C��T1ن�@pא�-�ل�$�O�Tو����0א���4aًא��pa/�1ً��وh�hab��a�Tא��
��وو/�ً��?����X���_L����3-=م�א����1ن���C٢٣٠������١٩٩٦�����������dא=�a�TP��cNDaZ'א��a��MaP¦2ن�ai��

��@pא�א���1�aن��aoن�DaGد� .a[���ca^�و¢�al�^�aZ]������������������³..وא?=א&!��:���xوאن�א���ل�
�����א-�d�aaTא��Kaaאع�aaA=ول�دL��aa.�e�#aa$�)�\aaوא���ً�aaZ:U��aa CD[�w��aaא���S��aa����Maaوذ�

�!PN��.�/��@KA�1�:�

أوال 
ً

ول�	و�ود��!����وא�!*����!-�	!�ن������������دמ�)(��و����1מ������:��

وذ�!!#���!!%�א���)!!�ل��)��وe=!!��ن�ط!!��نא�(��א��
!!�	د��ن�

�.א>���	����5

ـا 0ن�)!!(�:�و)!!��א���6!!��&��!!��	!!�ن�א��
!!�	د��ن�2�0!!מ���:�ً�ثانـي

�����������!���%�א���وع�&%����#��B����	�!����ط	!ق����..����د�

���2מ��وא�د�א�������א���+���و��س��وא�د�א��!����و���������

�.�و���2و���ط��2

ـا �����1!!�وز�א>�	�!!���!!ن��!!����������C:�ً�ثالـث �0!!�5	�!!د�	 !!*�
!!�وא-

!�������)�.....،��.....(�����زل����36ن����..�א�����د����ن�()����2&%�

٪��١٠٠א�!!ذ�8	!!�-�����!!��3	�
!!	���ط!!��نא��!!دא�%��)!!��:�א�

�.�2ذ�4א>���ن�

و(�!!!,�0ن��!!!��ون����!!!#�א>���!!!���)!!!��a	!!!�ن�����!!!#��:�ً�رابـعــا

���ن�&ط������5��!%����������Jض(�א>��	%���!
�א�
��%��!�5و>

���������������������*!	����!����1!e��!�	�0ن�!���!�2���36!�����)�!
��10ز�!د��
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���)�!!
�١٨٢٧و(�!!,�0ن�א��!!���ن��(!!ل�א��!!دא�%�0(!!د$����

�����5�)�
�������	�!��2�0�8!���!מ����������٢٧٥٤	*�وא�<��%��

��.�א��
�و�a	����X5وزא�א�(د�א>�)

خامسا 
ً

��$!و�����Bא�����ن��(!ل�א��!دא�%������ن�?�ط��ن���ض�א��0�9ن���:

(�,��מ���د�	�>و�אق�����دل��9!�������..�א�
��%���5و���+����5

	ل���%�א���س�&د��0!��א�(�!מ�א�ط�!�ن��0!��5!מ���������...�ذ�#��


!!�<����8א�<	!!-�0ن�א��!!�אJ��B!!�ض���!!��0�8و��$!!ن�0و�����..

���>eذ�#�0ن�و(�,���5�0ن��%��
����1..���ون��א��Jض� 5!�0

��%�א����#�/���ط����وא&��א�
�د��Bس����س�א�وز�א�+��

ظاهرا يضحى مجيعه تقدم ومما 
ً

 

 احنرفـتبـل ..  بنطاق الدعوى وإطارهـا باالحنراف مل تكتفي املوضوعأن حمكمة 

القويم حيث بنت قضائها كلـه علـي ختمـني  واحـد عن التسبيب يف تسبيب حكمها 

ورتبـت يف فسـاد يف االسـتدالل وخطـأ يف االسـتنباط ثم سارت ورائه ) خيالف احلقيقة (

مما جيعل املطلع علي احلكم الطعني   يشعر وكأنـه .. اطله ببطالن أصلها عليه نتائج ب

يقرأ حكما يف نزاع مغاير متاما للنزاع املطروح عن حمكمة امل
ً ً

 .وضوع 


	���������و�و����

��2�!!ن�	(!!,����)!!��א��!!زאع��א��و !!وع�	!!د����0��2ن�(�	!!-��(��!!��!!
��

�!دמ�0(�!��������وא��!%��0!د���..�و��1و�!�5א�(!ق�&�2!���������)!�א>)����و	(<��2و���%!���-

�&!!%�د�!!وא��4א�����!!���...../�ط!!��ن�א��2+!!���&!!%�د�وא$!!��א>)!!����و0(�!!��א��

dد�א���
�.����وذ�#���%�א��(و�א�ذ���8 :���ن�א>
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  األول السند

 يف طلب الفسخ نظرا .....عدم أحقية 
ً

 أهم شروطه وهـو أال يكـون  هنـاك النتفاء

 ، وحيـث أن بالتزاماتـهسـخ وأن يكـون أويف إخالل يف جانب الطرف    الذي يطلـب الف

ذلك مل يتحقق حيث مل تقم  اهليئة بتسليم أعيان التداعي تسليما فعليـا  وحقيقيـا 
ً ً ً

  .بالتزاماتهاحىت اآلن ، فكيف حيق هلا الفسخ وهي مل تويف 

  من القانون املدني علي أن ١٥٧فقد نصت املادة .. بداية 
ذا لم يوف أحد المتعاقـدين بالتزامـه جـاز للمتعاقـد األخـر بعـد في العقود الملزمة للجانبين ، إ-١

 إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له 

 .مقتضي 

 ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ، كمـا يجـوز لـه أن يـرفض -٢

 . قليل األهمية بالنسبة إلي االلتزام في جملته الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين

 نفة البيانأومن خالل صريح نص املادة 
 .... في جانـب أحـد المتعاقـدين فقـط أن يكون اإلخالل يتضح  أن شرط المطالبة بالفسخ 

ـه أوـفـي ( أن يطـلـب الطــرف  األخــر  ـه يشــترط ـفـي ..فســخ التعاقــد )  بالتزاماـتـهالمفـتـرض أـن أي أـن

فال يحق له طلب الفسخ وتكـون أما إذا لم يثبت ذلـك  ..بالتزاماتهه يكون قد أوفي طالب الفسخ أن

 .دعواه غير مقبولة 

 : حيث أنه من املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

��aن���������������Nن�Lو�،�c�1�a�Pم��KP$���"�!P"وא=دא��y�:ن�א���Nن�L�y�:����3�hP��!:�N��
�����������،�½�aA?א�O�aא������!�q��TAא=�p�:م�א����"�������������pa�:א����Oa��[ن��a�Nن�L��a,NLط�~aiN��a¤qو

$���Tא�����Pم�����Kא$+�א�a"�2i1�_p#�א���a�Tوא'�:aP"�wa!�א'��aد=���aN�#a$�،�fpa�:�U�!a�qم������������������������
����DaQم�-��م�א��T��y�:א��OPQNن�L�+��wn��¢�fDND،�/7ذא��oن�-��K������@�^lLא$+�@pא�/

�.א?�p�:����Dl$��)�ذ$�+�$#�א��Kאم�
 )١٩/١/١٩٧٨ ق جلسة ٤٤نة  ق لس٥٨الطعن رقم (

 )١٩٦٩ جلسة ٥٣١ ق س ص ٣٥ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

214 

 وملا كان ذلك
 عـدة مـرات مكتـب خبـراء وزارة العـدل وكانت محكمة الدرجـة األولـي قـد أحالـت األوراق إلـي 

 الجيـزة مـدني كلـي شـمال  ..... لسـنة.....،  ..... لسـنة .....لبحث عناصر الـدعوتين رقمـي ..

وممـا ال ريـب فيـه أن هـذين ..حـول هـذا النـزاع مـرفقين ملـف التـداعي اد تقريـري خبـره وقد تـم إعـد

 : التقريرين قد أجمعا علي عدة حقائق بالغة الوضوح مؤداها كالتالي 

تضــح مــن المعاينــة أن األرض موضــوع النــزاع أ •
تشــغيل ب التــي تقــوم .....فــي وضــع يــد شــركة 

المقامــــة علــــي األرض موضــــوع النــــزاع ، .....
التالي يتضح أن الهيئة لم تقم بتسليم األرض وب

ًالمبيعة إلـي المشـترين تسـليما فعليـا منـذ تـاريخ  ً
 .  وحتى اآلن االستبدالتحرير عقد 

المشترون توقفـوا عـن سـداد القسـط الثـاني ومـا  •

بعــدها مــن بــاقي ثمــن األرض وذلــك لعــدم قيــام 
 ـقـبلهم وهــي تتمـثـل ـفـي التزاماتهــاالهيـئـة بتنفـيـذ 

ًرض المبيعه تسليما فعلياتسليمهم األ ً.  

بالتزاماتهـامما سبق يتضح أن الهيئة قد أخلـت  •

 -/-/- الـمــؤرخ االســـتبدالالتعاقدـيــة ـفــي عـقــد 

وذلك بعدم تسليم المشترين األرض المبيعه لهـم 

ًتســليما فعليــا وذلــك لكونهــا مــؤجرة إلــي ـشــركة   ً
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وبالتالي يحق للمشترين المطالبـة بفسـخ ...... 

  .االستبدالعقد 

 مما تقدم يتضح
0ن��( ���א���
��מ��א�ذ0�8)�-�א��2+����%��و��*���א���
�	د��ن������5*�א��و��!*������������������

�����������������!���%�א��!د�$!و��( !���
!��מ����	!%�و�=!������(�..���������%!��(�!,�0ن�א�وא�!*�وא������!��

و0ن��0���ن�א��دא�%���(!-�و !*��!د�����������.�.�א�ط	�����0د-�0ن�א��
��מ�א����%��מ���מ�(��Xאdن����������

�������.�و(��Xאdن.....���ذ���מ�.....

 بالتزاماتهاوكانت ا هليئة قد أخلت ... وحيث كان ذلك 

 طاعن بأن مل تقم بتسليم أعيان التداعي حىت تارخيه لل

و@��א?$��Dא�K��_pم���aTم��OaP[�(���a ���CLא�:��yaوLن�د"�א@�aT���DN�aA���aم������������������
�����:��yaوL@.���א�a.�oل�א����ل��aT���ًa���Lم����a���Q'א��XאDa�������Oa��Q'א��DaQن�א��a�Nن�L��a 

و@K�����...�����3a�U�s��a$��aא$L�^�-��+aن��O��QNא���DQא¶K������5�a/�����Dlא$�L��-�y�:���+Uو)��
�����.�eن�L��o>N�_pא��D$?א��=�op'א����Dab��"�Jav��Ja1�o��aא��Kaאع������א'�&�ع��+�א���

������$a#�������������..א�Dא@#�א����4a$��'א���Pab?א�k�"�aم�-��ل�א��T��J,-��-�J1���.....��ya�:����
������Kאع�א���א5א�.��ن�א�ZUل�א[Qو��.�

 الثاني السند 

وال يزال علي استعداد  بل أنه كان بالتزاماته ........ / طاعنإخالل الوت عدم ثب 

لسداد كامل املتبقي من الثمن إال أن إخالل اهليئة بالتزاماتها وعدم تسليمه أعيان 

 الـثمن مقابـل التسـليم الفعلـي  احتبـاس املشروع يفالتداعي جعله يستعمل حقه 

 .لألعيان حمل التداعي 

  من القانون املدني علي أن ١٦١فقد نصت املادة .. بداية 

������������5�a/א�����h�a�$��P����'א�d�$אKא����J1�oذא�q�c�1��P���$KP'د�א��Tא��(
������a-�T�'�3אa�N�sذא�q�+a$אKא���p�:�U�#"�8��jن�L�#N�-�T�'א�#$�^�،��Aز��

�.�p�:����Dl$��א��Kم��+�א?
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 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 
علــي أن األصــل فــي  مــدني يــدل ١٦١المــادة أن مــؤدي نــص فــي قضــاء الــنقض المقــرر  

أو عـلـي وـجـه التـبـادل المتقابـلـة الناشـئة العقـود الملزـمـة للـجـانبين تعاصــر وارتـبـاط تنفيـذ االلتزاـمـات 
ممــا يجيــز لكــل مــن اللتــزام األخــر يعــد ســببا  مــن المتعاقــدين كــل، باعتبــار أن التــزام القصــاص 

العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم المتعاقد األخـر بتنفيـذ االلتـزام المقابـل ، وهـو 

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

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

 كما قضي بأن 

��������Jaa��l١٦١א'�aaد����aa$KP'א��aa�1�'د�א�aa�Tא��(��aa-�T�.P��!1�aa'�1ن�א�aaא���#aa$�
����������������،�+aم��Kא����$�p�:����Dl?א��-�T�'�3א�N�sذ�q�+$אKא���p�:�U�#"�8��jن�L�(���C�،�c�1��P�

����c�1��Pو@pא�א�wC��q��@��$�w4)�א�4��)��Q1ق�א���Tد�$KP'א.�
 )١٤/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٩ لسنة ٢٨٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 بشأن  سداد باقي الـثمن ، بـل بالتزاماته لم يخل  ...../ طـاعن أن الفإن الثابت باألوراق  

وال يزال علـي اسـتعداد لسـداد كامـل المبلـغ المتبقـي مـن الـثمن وهـذا ال يعـد تقاعسـا عـن أنه كان 

 ما سداد الثمن ك

ال يعد تقاعسا عن أداء 
ً

 االلتزام

ل استعماال للحق القانوني املخول للمتعاقدب
ً

 

  طاملابالتزاماته عن الوفاء االمتناعيف 

 هبالتزاممل يويف املتعاقد األخر 

����������������aT��'�3א?"��ن�א�P�����3�U�s��TXא������ل�א�����א����L�wن�א���l�#$�J�E���Cو
���ra�Cא¶ن�����PT/��ً.�P�Uً��وa����Cً��و"��aT��Qא��!aP–������c"د�a'א��§aא��_DaND����Ja�E��.�a�C�

)�Lن��Q�����ًa���C��(������#a"�8a��j"#א�(���2ن�ذ�QTN�M!�א�T�.P��w4-��א¶�0P$–��������Dlא���א"!���
��p�:�U+$אKس�א�����Cوא��������a�5א����a/و�ca4�#.vaא��!-�����a $אK��������3�Pa����_�a�T1�1!�وא��aא���
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��ً��PT/��ً.�P�U�8��'א�..�����o>N��$��@و����������������a���a��!aP"���Pab?א���k�"�aم�א���-..����k�"�aم�א��a�-و
��O����C���hb�����!P"���"D:א�q���a6وא��� &DTU�3א'���8و&.�ن�"�م��P������Kאم�א���

�Mذ��(�_~i.P�.�

 وليس أدل علي أن الطاعن مل خيل بالتزاماته 

 من أنه طلب صراحة من حمكمة احلكم الطعني 

 أن تصــرح ـلـه -/-/-جلـسـة بخـتـام ـمـذكرة دفاـعـه المقدـمـة ب�

    بإيــداع كامــل المبلــغ المتبقــي مــن الــثمن الــوارد بالعقــد المــؤرخ 

ــدفع -/-/- ــول اـل ــة ..  بموجـــب شـــيك مصـــرفي مقـب ــودع خزاـن ـي
 علي أال يسلم لها إال إذا أوفت بالتزاماتهـا .....المحكمة لصالح 

علـــي ) A-Bبجزئيهـــا (وأهمهـــا تســـليم كامـــل أعيـــان التـــداعي 
 للطاعن ..  من األشخاص والشواغل الطبيعة خالية

 ومن ثم يتأكد
��2�ن�	(,�א��زאع�א>)�%�و<	و-�(
ن���!��א�ط!��ن����������� 
0ن��(����א��و وع�(�	-���

و$و���������$!ذא�����..�&���5و0(���5&%�ط�	���5א���� ��א��%����ل�	�6�#��ن�א1د���Bא>)�%��������������

�5 �.א� ��Bو�و����

  الثالث السند 

إذا ـكـان ـمـن ـحـق أـيـا  
ً

ن ـهـذا اـحلـق ينعـقـد ـفـإـمـن الـطـرفني املطالـبـة بالفـسـخ 

فضال عن عدم وفاء اهليئـة البائعـة حيث أنه دون غريه ،  .. ...../طاعنلل
ً

 ، بالتزامهـا

حلمله علي التعاقد الذي ما طاعن فإنه قد ثبت أنها مارست الغش والتدليس مع ال

 . عة م عليه  لوال الغلط الذي أوقعته فيه اهليئة البائدمل يكن يق

 :  من القانون املدني قد نصت علي ان ٤١٨ حيث أن املادة 
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شـيء أو حقـا ماليـا أخـر فـي 

 .مقابل ثمن نقدي
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  من ذات القانون علي أن ٤٣١كما نصت املادة 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها  

 .بيع وقت ال
  علي أن ٤٣٢ونصت أيضا املادة 

�!!�ل�א��
!!��מ���(!!�-�א��!!%�Bא��	�!!*�و�!!ل��!!��0�!!د�	)!!���دא+�!!��1
!!����ل�$!!ذא����

 %�	�5ط	����א>����Bو����א��2��و�)د�א������د�ن���������.א��%�Bوذ�#�ط	

  قالت بأن ٤٣٥واملادة 
زـتـه يـكـون التـسـليم بوضــع المبـيـع تـحـت تصــرف المـشـتري بحـيـث ـيـتمكن ـمـن حيا

واالنتـفـاع ـبـه دون ـعـائق وـلـو ـلـم يســتول علـيـه اســتيالء مادـيـا ـمـادام الـبـائع ـقـد 

أعلـمـه ـبـذلك ويحصــل ـهـذا التســليم عـلـي النـحـو اـلـذي يتـفـق ـمـع طبيـعـة الشــيء 

 .المبيع 

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 

إن ـمــن أـثــار البـيــع نـقــل ملكـيــة المبـيــع إـلــي المشـــتري بـمــا  
 مها التسليم يكملها وبما يحددها وأه

 ) ق١٨ لسنة ٣ طعن رقم ١٣/١/١٩٤٩جلسة (

 كما قضي بأن 

�����^aa�N�8وaaא����Jaa-و��aa �P"ن��aao�\aaא���aa��4���_~aai.P��8aa��'�3א�Paa����8X�aaم�א��Kaa�PN
����"�fp�:�U�_D��8دאم�"���א����$��.X�-�3�P������+$אKא��.�

 )٢٤/٥/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٥٩٦الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 
 من القانون المـدني أن تسـليم المبيـع يـتم بوضـعه تحـت ٤٣٥ نص المادة مؤدي

تصــرف المشــتري بحـيـث ـيـتمكن ـمـن حيازـتـه واالنتـفـاع ـبـه بغـيـر حاـئـل ـمـع إعــالم 

 .المشتري أن المبيع وضع تحت تصرفه 

 )١٩/٦/١٩٩٠ ق جلسة ٥٨ لسنة ٥٣٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك

�ل�Lو=אق�א���aaaא"!�و"aaaP!�א?�aaal�#aaa$�Jaaa�E��aaa�CوDaaaND�U��aaa �$��aaal_��§aaaא��
������ ��c"אم�"�����������..�א'�دD�q�p�$�3�U�s��TXא������و���ra�C−/−/−�א'a<=>����א�����אلLن�א���

�ل���������3�a�A..�א¶ن����L�3�P"��ن�א���א"!��r�Cא¶ن�������alq�Ma���aא��pa@و�d�a$אK�������Oa��
�������ًN§A�3�P������� $אK�7��+��_�Zא���..� U5�a��_=א�Uن�L1 ��¢�ول�Lو���.��و���k�a"�0دaPl��

���aa �$��aa$��'א���aaא����aa$و�T$�yaa�:2ن���...�א�aaiو��،�yaa�:א��OaaP[ل��aa�-م��aa"�+aaT$�=�aa���aax
���������3�Pو¢.^�$�������א��a,���-�T.�ن�"�aم���������������TXא���������K�q�S�Aאم�א����"D:א��k�"א��

P���6و�א�L�� &DTU#"�Q�(א���א"!�و�^eא?"��ن��(�+-��hא������.�

 األخر اجلانب وعلي .. هذا 
���������������������C!
&!Hن�$!ذא�א�(!ق���!ون���������..�	����د��0!��5!و��!�ن�$�!�#��!ن��(!ق��!�5א��ط��	!��	���

��(�,�0و����5א��2+��א�	�+���&%��9ط������ن���	�מ�א��د�?ذא���מ�	�5ط��ن��

  من التقنني املدني على أن ١٢٠حيث نصت املادة 
 ن كان المتعاقد األخـرإ .. جاز له أن يطلب إبطال العقد إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري 

  .أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينهقد وقع مثله في هذا الغلط 

  من ذات القانون على أن١٢١كما نصت املادة 

١− ��������#a"��a-�T�'א�+aT$�8a��j��a����$�aא�$#�א���C�YPذא��q��ND@�A��P6ن�א���Nن�L
�P6א�א�p@�(�8�N�s������Tאم�א�D�q.���

 .�rP"��ND@�A��P6א?��lو�TN§�א� −٢
 إذا وقع في صفة للشيء تكـون جوهريـة فـي اعتبـار المتعاقـدين أو يجـب اعتبارهـا -أ

  .كذلك لما يالبس العقد من الظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية

 إذا وقـع ـفـي ذات التعاـقـد أو صــفة ـمـن صــفاته وكاـنـت تـلـك اـلـذات أو ـهـذه الصــفة -ب

 .د السبب الرئيسي في التعاق

 وميكن تعريف الغلط بأنه
�و�9!!��א�وא�!!*��0!!��0ن���!!ون�٠٠(��!!���!!وמ�	!!����س��(�!!ل���!!��X!!و$מ��9!!��א�وא�!!*���


�ن�)(�0��2و�وא����)(�(����و$מ��دמ�)(���2�Nو$מ�א����وא�����9�5)(�(.�
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 والغلط بهذا التعريف

يشمل وينتظم كل أنواع الغلط وال يقف عند نـوع معـين منهـا  

وصف بالجوهري هو الغلط الذي يبلغ في نظـر  والغلط الذي ي٠٠
المتعاقد الذي وقع في الغلط حدا من الجسامة بحيث كـان يمتنـع 

 .عن إبرام العقد لو لم يقع في الغلط 
 وطبقا ملعيار الغلط اجلوهري

فإنه يجب أن نقول إن الغلط فـي قيمـة الشـيء إذا كـان هـو  

 .إلبطال الدافع الرئيسي إلي التعاقد يجعل العقد قابال ل
 ) وما بعدها ٣١١ مصادر االلتزام ص –عبد الرازق السنهوري / د( 

 ويف ذلك الشأن قضي بأن 

الغـلـط يجـعـل العـقـد ـقـابال لإلبـطـال إذا ـكـان غلـطـا ـيـؤثر ـتـأثيرا  
 .كبيرا في الثمن باعتباره الرابطة الرئيسية في التعاقد 

  )٢٦١ ص ٣٦ م ١٩٢٢ مارس ٢٥( 

  ويالحظ٠٠هذا 

ا ـبـين الغـلـط ـفـي القيـمـة والـغـبن يـقـوم عـلـى أـنـه أن الـفـرق ـمـ 
ليس من الضروري أن المتعاقد المغبون يكون قد وقـع فـي غلـط 

  فقد يكون على ٠٠بالنسبة إلي قيمة الشيء الذي يتعاقد عليه 

 .بينة من قيمة الشيء الحقيقية ويقبل الغبن بالرغم من ذلك 
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 أما الغلط يف القيمة

لمـا بالقيمـة الحقيقـة للمبيـع ولـم فإن المتعاقد يكون غيـر عا 

  .يتوقع خداعه
 ) وما بعدها ٣٢٤ ص – مصادر االلتزام –السهنوري ( 

 والثابت قانونا.. هذا 
 .أن هناك عالقة وثيقة بين الغلط والتدليس  

 فالتدليس هو

����������������qل��Q�¥�����-���Tא��^T�������Nqع�א'��q�+T/�N��P��(��-�T!�א���T-��وא�����
�P6P���-�T�'א��:1�(�f���N�_pא��.�

  من التقنني املدني علي أن ١٢٥وقد نصت املادة 
 التـي لجـأ إليهـا أحـد المتعاقـدين أو نائـب عنـه يجوز إبطـال العقـد للتـدليس إذا كانـت الحيـل -١

 . من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد

ذا ثـبـت أن الـمـدلس علـيـه ـمـا ـكـان ويعتبـر تدليـسـا الـسـكوت عـمـدا ـعـن واقـعـة أو مالبـسـة إ -٢

 .ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة 

 والتدليس يقوم على عنصرين

��و@pא�@��א��DZ�Tא'�&�"!� •�����Cق�אD[ل��.Tא��.�
• ��-�Tא���rP"�^.¢א��:�!�٠٠�DZ�Tא�@��א�p@و�.�

 واستعمال الطرق االحتيالية
الطـرق الماديـة التـي تسـتعمل للتـأثير فـي إرادة  جانبـا مـادي هـو ٠٠تنطوي على جـانبين  

  . وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلي غرض غير مشروع٠٠الغير 

  )٧١٥ ص ١١٤ رقم ٢ مجموعة أحكام النقض ١٩/٤/١٩٥١نقض مدني ( 

�א����ذ��وא���������������א����ول�و��������٠٠و���ن�����ن�א�ط���ق�א���د������

���.א�#��"ق�وא��! �دא
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 اضلتدليس عمال سلبيا حمبل قد يكون ا

�:DaaG�!aaد�א���.�aaن���/�)reticence �(���aa�����Cא��aa�ND[ن���٠٠�aa.���وא?L�^aabن�א�
���������������a-�T�'م�אKa�P�/ن��aא����OaAوא�=�a$?א�#a$�Da$L�� �/ن���Nא���CL�²��@ن�L��q������Uن���N

���+aa.��Nن�L�+aa�$��aa����U��aaTNو�+aa��5�aa,/����Daa$?א�אpaa@�3aaPTN�_paa٠٠א�aaن�א����aa�N��=�aaUאم��وK
�������������NDaZق�א��:Uא��f=�Z$ن���N��1)�א����1ن�و]�=א��f=�Z$�5�,/���٠٠������vao�(�#a��و�

����������������Àa6אز�א��aAم��T��!,�U�\א���$�Tא�����ن�א'�fp@��@�=�Zא���"���א����1�1Nن���C?א�#$
٠٠��������²=�aNو����o��A=د�!�q��-�Tא���(�DE>N��$�@א�D$Lن�Lو��Dא���#$��P���N2ن���Mوذ��

���l�#N�a-�T�'א��CL������������������+aP.h�/�+a�"�+a.��N�Ma�8ذ�a$و�+aP ��Dal?א��a-�T�'ن�אL��DaTNو�fDaQ
��-�Tא���rP"�M�p�.�

 )٣٣٣ الجزء األول ص – الوسيط –العالمة السنهوري (

 وهو ما نصت عليه صراحة

  إذ قضت بأن١٢٥الفقرة الثانية من املادة 
يعتبـــر تدليســـا الســـكوت عمـــدا عـــن واقعـــة أو 

ا كان ليبـرم مالبسه إذا ثبت أن المدلس عليه م

 .العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة 

 ويبقي بعد ذلك

الجانب المعنوي وهو نية التضليل للوصول إلي غرض غيـر  

 .مشروع 
 ا كان ذلكمل

 .....الخبـيـر الـمـودع مـلـف اـلـدعوى رـقـم  وعـلـي األخــص تقرـيـر ولـمـا ـكـان الثاـبـت ـبـاألوراق  
 : أنه جزم  باآلتي ... مدني كلي شمال الجيزة  .....لسنة

L���,U������������aPGن�Lאع�Kא���(D[�#$��$#�א�]�ع�"P!�א'����א�dא'��$
�����A2م����-��Kא������N�$.....�����!a�qאع�Kaع�א���a&�$א?=ض���!P"�����א'��$

���oD��.....��OA�xق�:Uא��<=>$�−/−/−����#a"��=د�aZא��d�a��Qא��M�poو�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

223 

.....������������a.אد�א����a����oDaiא��� �/�O��QU�\א��وא���=��aN�.....אم����a"?א�#a"�
�#aa$.....�raa�C�.....��aaن�א���L��aa,�N�!��aaא'(�و�����!aaא?و���@�aa&ن��aaTQ(�

�°�aa$��A2aa���Jaa$�-�.....��oDaa��!aa�qאع�Kaaع�א���aa&�$א?=ض��!aaP"م��aa�'א
.....�p�$���@�N�JT&وא�\�و�.....��DA2��$�� �:Zא¶ن���r�Cو�. 

حــال اإلعــالن عــن   ..... غضــون عــام  فــي.....وبجــالء تــام أن هيئــة وممــا تقــدم يتضــح  
كانـت  .. محـل الـدعوى الراهنـة -/-/-المـؤرخ  االستبدالعقد ، ثم تحريـر بالمزاد العلني  االستبدال

.. للمزايـدة وأخفت ذلك عن المتقـدمين .. ًتعلم يقينا بان أحد عقاري التداعي تحت وضع يد الغير 
ً علمـا بكـل مـا تقـدم -/-/- المـؤرخ السـتبدالافـي عقـد )  الطرف الثاني( ولم تخطر المستبدلين 

ً الـمـذكور قـد ـخـال تماـمـا ـمـن ثـمـة االـسـتبدالأن عـقـد .واـلـدليل  علـي ذـلـك . .. بـل تعـمـدت إخفاـئـه 
 .إشارة إلي أن أحد عقاري التداعي مشغول بوضع يد آخرين 

 واألكثر من ذلك
د���&�������������������! )��%!������	!%���מא
!�0��6)�-�א��2+!��א�	�+�!����!%�0ن��و�!*�א��
!�	د��ن�

)��!!��0ن�א��
!!�	د��ن��
!!��وא�א>��!!�ن�א1
!!�	دאلو���!!د-�0ن��<	!!-�	�!!د�)��=!!������(

�5�!!��...��و !!و�و?����!!��3&!!%�?د=!!�ل��א�J!!ش�..�وذ�!!#���!!�5��!!%�=!!��6א�وא�!!*�و���J!!�א���3(

�!�5&!%����9!ط�����������)א�ذ�8	�-�א������8א>و(د��2!ذ�4א>��!�ن��������(�ط��نوא��د��س���%�א�����!و����0و�?�

�%����מ�	���5ذ�א�	دא����������ن���د��0دמ���%�?	�אמ���$ذ�4א�)����ن��.��

 ومما تقدم مجيعه

!������C−�� :�و	����B6מ��دמ�0(����א��2+��&!%�א��ط��	!�������������������	�3�!��و�0!�5?ن��!�ن����..��ز

���!��<	!-��!ن�0و�!���������5ط!��ن�$��#��ن��(ق���5א��
�Cو������������!�H&��5!���5!ون��!ن�(!ق�א�������������������

و0ن��(��!!��א��و !!وع�	!!د�������2!!د�..�א���2+!!���א��!!ذ�و���?=!!6ل�و9!!ش�و��!!د��س�&!!%�(!!ق�

��2�ن�	(,�0)!ل��و !وع�א��!زאع�א�!ذ���8 !:���!0�5ن�א�ط!��ن��!د�א��!زמ�)!(�:��������������������������
���-	�)

א���ون�وא����5س�$��#�����;د�8?�%�א�������א����	��א���%2��0�%?����2א�(�!מ�א�ط�!�ن��������


�د�&%�א1
!�د1ل����و$و������������..�وא��%����� -��*����)��א��زאع�א>)�������������	�B� $ذא�א�

��5+�J�?�5و �.وא�=ط��وא���
��&%�א1
��	�ط�	����
�و����
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  السبب الرابع
א�(�מ�א��ط�ون�&��5��	�5אN=6ل�א��
�מ�	(وق�د&�ع�א�ط��ن�،�وذ�#���دמ�?��אد�������������4

�6
!!�د��!!ن�א�وא�!!*�وא�!!��ون��!!ن�!!	�#!!
0و��د�4��!!%�0و�!!�5د&!!�ع�א�ط!!��ن�،�& !!�6�!!ن��0�5!!�0

1
���	��?�%�א��د�د��ن�א��ط����א��و$����א��%���
!#�	2!��א�ط!��ن�א��!%��!�ن��!ن��!�ن�����������������א

0��2ن������Jو��5א���80&%�א�د�و.��)�.�

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن
فـي عـرض  أسبابه الواقعية أن يشتمل الحكم علي من قانون المرافعات ١٧٨توجب المادة  

الـذي تتـأثر  وخالصة موجزه لـدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري وممجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخص
 .به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي ورتبت البطالن جزاء إغفالها أو القصور فيها 

 كما قضي بأن 

$��o�rن�א4��3א'�TQن�/�+�-��-,!�"P!�א��Q"#�دون�א���=���q!�د/�"a+�وא�Daد���� 
�+A���6+�و�N��-�_D@�A1+�د/�ع�L�8$�+�P"����T$ن���N�3��א�LD_�)�א��"��k/7ن�א4

�+,�1�OA���N����=�Z����.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجـه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة  

 أوـجــه دـفــاع وـهــي..... 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 

األمر الـذي يعيبـه بـاإلخالل بحـق الـدفاع والقصـور المبطـل ممـا جـره إلـي الخطـأ فـي .. يمحصها 

 .تطبيق القانون 

 )١٤/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ��Qو�����������Dopaא�����م�وא':�@�����3:C?ل�وא�b?א��P¡�w�..�������a��.�e�� �a�=L�\aوא�
����PTא��..��������cTQ�3א��L��,�Nن�@pא�א��,���-�5�L�!P"�..�����+��aو=אق�@pא�א�د"��5و$�و�d�1א4

�!�����o�+AوL�f�"�!P"�Mل�א�������3ق�א��/�ع�،�وذ��lא�:�
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!#�	!��������5א�(�מ�א�ط��ن�0=ل�	(وق�د&�ع�א�ط���:א�و��5א>ول�������!���ن�(���!����J&!ل�����!��

����8��!!�א�ط!!��ن�	!!�ن�)!!(�:�و)!!��א��!!زאع�0ن�א�ط!!��ن�$!!و��!!وאطن���0	!!%��!!د�א	�!!�ع�

���ز�!��	)!��:��)!وص����..�א��دא�%�א��ذ�ن��מ��	�`��
�(�����2�����0א>�	���������������10

�5،������������������١٩٩٦
�����٢٣٠א���ون����!
�،�وذ�#�	J!�ض�א
!�����J���2!�ض�א�
!��%��!�5و>

א�(�מ��ن������א>د���א���ز���	)(�������
#�	�5א�ط��ن�&%�$!ذא�א�)!دد���������������������J&ل���

�..�5 �.و�מ��و�د�����دמ�&%��دو����5و�מ���د�����5	������	�5و�
�و����

  من قانون املرافعات علي أن ٢٣٢فقد نصت املادة .. بداية 

��aa�'�3אaa��012א��aa��N������aa^�א���aa �����k�"�aaא��aab�^aa�-��aa �P"�Jaa1�o�\aaو=�א4
��'��=/�8"�+�א��������/���������.�

 كما استقرت أحكام النقض يف هذا املقام علي أن 
 من قـانون المرافعـات يـدل علـي أن ٢٣٢من المقرر أن مفاد النص في المادة 

االستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانيـة فـي حـدود الطلبـات والـدفوع 

ا أقيمت عليه تلك الطلبـات مـن أسـباب التي فصلت فيها  محكمة أول درجة وم

سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلـك طالمـا أن مبـديها لـم يتنـازل 

 .عن التمسك بها 

 )١٢/١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٧٠٦٤رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 
ـي   ـذي .. وحـيـث أن محكمــة الدرجــة األوـل بنــت وشــيدت عليــه قضــائها بتخمينهــا المعـيـب اـل
مـــن وـمــا ـقــدم فيـهــا عـــن بحـــث وتمحـــيص أوراق الـنــزاع تـكــون حجـبــت نفســـها .. عناصـــره بكامـــل 

 .وهو ما يعيب حكمها .. وتكييف هذا النزاع تكييفا صحيحا مستندات وأوراق ،  

 وحيث أنه مما تقدم مجيعه يتضح أن االفرتاض والتخمني 

 الذي ذهبت إليه حمكمة الدرجة األويل قد انهار باطال 

 ما ترتب عليه من آثار وبطل ببطالنه 
أمام عدالة .. وحيث أن االستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم االبتدائي 

األمر الذي كان يستوجب عليها .. وفقا لما تقدم .. المحكمة االستئنافية 

تكييف الدعوى تكييفا صحيحا ومتوافقا مع أحكام القانون وما ثبت من األوراق 
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 ، الدرجة األولي والمستندات المقدمة بملف

  أنه نقضا عليه املستقر ملن أنه وذلك 

�����������������0a�����א'�&�ع�@!�א'��]��� �5�aQ"q��aא��k�"�aوab: ��א�wa4وa&q:��5א��.�e
�����������OaA�1ن�א��א�aوא���،��a ����C�!aP"���-�P��� �P"��CوDQ'א��T-א��א�!P"���hZא���1�1!�א�

��@D����� b�Z�l12 ��و$�_�אi��w��Qא��.�
 )٥/٨/٢٠١٥ ق جلسة ٨١ لسنة ١٥٤٤٤الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى 

من األدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض األخر إال أنها تخضع 

لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام 

يث ال يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من األوراق القانون بح

والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب 

 ٕخاصة ما يبرر هذا اإلطراح واال كان حكمها قاصرا 

 )٢٥/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٧٨ لسنة ٨٠٣١رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 

��א�� oDaaa��0aaab�5و�aaa:�1���+aaa1L��aaa�C�3א�وaaa�"�aaa���!aaaPאX!�א-�8aaaא�6�aaa�L�\aaa ��א4
و�L�d�aa�vن�..�وذ�aaP"�Maa!�א��:�aaZ^�א��aa1����0��aa+�..�א'��aa�"���c����aaن�aae^�א���aaא"!�

��aa,�N..��و�raa�Cא¶ن�−/−/−@��aaא'���Maaא���fpaa���aa�Cא?"��aaن�$��aaQ�/.....�..������paa"#�א�
��م�א�����1ذ�1L�M+���..��א4��3א�lL�cTQ^�����/�ع������و���U�5م�Lن��C?���/�٢٣٠ن�=-���3و�������

١٩٩٦�������������5�a,:א��!a&وא?=א��a���'א�dא=��TP��cNDZ'א����MP¦�3�������..ن����L��a,�N��MaP¦
��Q"#�א��U¶א����وذ��Mو/�����د��X���_L�+��iUא�א����1ن�و��p@�8$�w:�Nא?"��ن��fp�:��

  األول الدليل 
��!وز��..���!�ص���!%�0ن��وא��!%��..��5�0و&������د��א�<������ن�א���ون�א�����ذ�!��4(!�����������1

����dوط�א����	�B� &-�0و��0ض��������	א-�����:����Jא��)��#����8א��
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١− �����������5�a�L�8a�¡�(�Dvo?א�!P"�#N=��T��MP.ن�א����Nن�L
�Maaوذ��،�+UDaa�?و�+aaص���aaא��#�aaא����aaZ����aaN=� .א�
���aaaאو�K'��aaa$ز��ل���MaaaP¦�waaaא��aaa�T=א�dא�aaalqدون�

���d�QPaaא���#aa$�+aa���lDaa'ص�א�aaط�א��aaiא����NDaaZ'א
��Z��'א. 

٢− �8�D$�~$������T�=L�!P"�=��"�^o��C��$��NKN��L. 
٣− ���������������wa��QU�(א�DaEL��§a�T'א�dא=�a�Tא��#a$�=�a�Tن�א���N��q

�=�E¶م�-��1ن�א��CL�.............�zא 

و�ط	����)��:��ص�א���د����0��א�ذ�����%�وא���-�و0و�אق�א�!د�و.�א���<�!���� !:���������������

���א�ط��ن�)0�B6�	و�/.....�..��%��.ذ�#�0ن�א�<�	-�..�&0��#����%���ن�א��دא

ـد : أوال  ـا عـق ـص منـه ـي األـخ ـه األوراق وعـل ـفرت عـن ـبما أـس ـداعي حـس ـان الـت أن أعـي

 ، فـضـال ـعـن تـقـارير ـخـرباء وزارة الـعـدل املرفـقـة مبـلـف -/-/-االـسـتبدال اـملـؤرخ 

 مقسمة إيل جزءين . التداعي املاثل 

�٢م١٨٢٧وא���C�aa�$�Y��aa+�..��א��aa$.....�!:�aaZ°�:�א��5Kaaא?ول� 
)8�D$�~$ون�Di"و��Tو����X�¤�0و���L�(�5K����!.�Nو)A.�(�
����!1�v�5א�K�����5:�א�K��a��!.a�Nو)B�(���������5�a,/ض�=L�#a"��=�a�"��a@و

�� �C��$�8(٢م٢٧٥٤�D$�~$ن���Wو��T�=L��X�.Tو���c:�L.�(�
..�א>=!���و�ل��ز��Bن�$ذ�ن�א��ز�Bن���+מ�	ذא��5و���)ل����و���و��!%�א�ط	��!���!ن�����������������


��מ�א��ز�B.....	د��ل�0ن��	�-�����)B�(����=<א�Bن����0א��ز���1�%2
�ط�*��X�)א!dن���A�((ط�&

������5.....�
�����5و *�����.��د$��

  ذلك من ينال وال 
ـمـا ـجـاء ـبـالحكم الطـعـين ـمـن ـقـول مرـسـل يـخـالف الواـقـع واألوراق والثاـبـت عـلـي 

حيـث أن ذلـك ..  عن وحدة واحـدة الطبيعة من أن األعيان محل التداعي عبارة

ويتعـارض كـذلك مـع .. يتعارض مع جملة ما سبق بيانه والثوابـت المـار ذكرهـا 

.. والـوارد بصـلب صـحيفة هـذه الـدعوى األصـلية ..  المصـرية ذاتهـا.....إقرار 
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 وأوردت أوصـاف ومسـاحة وحـدود يشـتمل عقـارينحيث قررت أن البيع 

 .كل عقار علي حده 

 مت باعتبار املبيع وحدة واحده ) البيع(بدال ولئن كان االست

 �!PN��.�/�� h&�1و�S���L���"�!�q�8ADNא�p /:�
L��− ��d�aaa�:�Pא���/�aaaU���aaaCوא���aaaNאK$�(��aaaCD[�#N=�aaa�Tن�א�L

�.وDU���א����
S�− ��������������_~ai.P��k�aZ-��aT:�$�wa�n��N�a��#N=��Tن����8א�L)���a�

������������!aP"ل��aZ4א��aو��eو���aNאK'ل�)�א�l�aPא��K/�C��TN
 )�.N5K+א'����8

)��3�Pa�U�8Q�a�U�#a��� 12������N�3PTU�J1�o�)Aא�L�.....��������������5Kaن���−ج
���+�P"א'��م�.....�..���������+aT���(�#N=��TP��8א����dDEL���/�M�p�

�!.وא�f�C؟
�.....א'��aم�"A�(���+a�P(/7ن����8א����5K..��و"�و��"��U��$�!Pم������–د��

���������5Kא��DT��#$�!PTN�d� A��T�=L�!P"�^Q'א)B�(��!a:Pא�
��Kxא�����������������aNא�q�_pذא����a��+a1?��a.�C�fDTa��^��aدא��Da:�$�8a��

و� pא�L��a�PA��a,�Nن�א���aل��2aن�א�N=�a�T#������������..�א��5Kא?ول���
�O�T$ل�/����و�-��@��Cא���א"!�@.��"��=�وא�^e�

  ثانيا الثابت أن كما 

ني أنفـي الـذكر مل يبلـغ احلـد األقصـى املنصـوص عليـه ئأن  كل جزء من اجلـز 

 .وهو أربعة أالف مرت مربع للقطعة الواحدة  .. واملسموح لغري املصري متلكه 

 �����������������~a$�!a:�?א�dوز�a«���/���1�vא���$L�8�D$�~$�!:�?א�� �C��$�YP�U�s�!א?و���TQ���/
���^�P���8�D$..��������#"��NKN���c�TQא���!��¡qن�L�_L�1ن�������(�٢م�٤٥٨١�aو���aCووא���L��T�=L

���8�D$�~$�..�(����������aZ'א��a6��wa4א�!aQTNن�א����1ن�L���Cو�����������a. �$��ao�c�aTQ-�MaP¦�(�_D
�~aa$���L��aaT�=L�..���8aa�D$�~aa$���L�!1�aa.vوزא�א��aa��N���c�aaTQ-�MaaP¦�+aaز���aa��+aa1L�_L�..
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���������������������+aT$�wan�_paא��Da$?א�raZ-?א��a4א�אpa@�#a"�!"א�aא���^e�c�TQج�א��D �s���Cو
�#"�QP��..�� �P¦�M�poوא�4ل�.�

  الثاني الدليل 

!!���%�א�!!ذ���)��!!�אB(�א
!!�	دאل��!!ن�..�.....�/�ط!!��ن0ن�9!!�ض�א���%�!!���8א��!!دא�$!!و�..�

�5��
d�5و��%��
�.�9ض�א�

الطـاعن مـن أو أن غـرض .. بعكـس مـا تقـدم قد خلت مما يفيـد أن األوراق ومما يؤكد ذلك �
 . فقد أوضح بال شك ..هذين العقارين أي شيء أخر خالف السكني شراء 

١− �aaA=�=�aa�o��aaCL��aa@�#"�aaQن�א��aao�#aa$�3�Daaא��!aaP"�+aa1Lل�
��������������MaP�jو�،�°a $و�_=�a«ط��ai1�+aو��cNد�Taא?".�ل�א��

�����aaaa��G�(�d�oDaaaaiא��_§aaaao�#aaaa$��oDaaaa�)�f�aaaaP��(
�Nد�Tא���(��������������^ae�#N=�a�Tא�5א�Da��!aP"م��a-L��a.��C�+1L��q

��Lو�����..�א���aaaא"!��oDaaaa��OC�aaab�+:aaab���M�paaa��3aaa�N�s
�°aa 'وא�_=�aaא�����[�aai1�(�� $א���aa���..��aa "א����^aa�

+Z�iو��+Z�i�.��
٢− �Qx�+1L�������<=>a'אل�א���aא�����"��T��−/−/−�����+a1L��a,����

�����������������c����a�'א�5אDa�ض�Daن��L�!a�q��=�a�q��a��#a$��l��-
����Daaض��Npaa#�א�Daa��_L�#N=�aa�Tض�paa1��(��DaalLא²(aa�

�°� .א��
و��o2Uא�"L�!Pن�א�D6ض�$#�א�����אل�وא�DiאDa���@�5ض����� −٣

���+UD�Lو�#"�QP��°���$a#�����..�א��ao���aZ1L�5אDai1+�-�م��L�/
.....���،�.....�..��+aZ�i��+�:�������Y��a�'א��a/�o��. .�Paم�����a-و�

�#.vא��#$��. �$�� .א'�/�"
٤− �����������!aP"�+aU�1و�$�(��aoL��a-�+aUذא�+a�/ن��aTQ'�3א�Lن�א4

��Plא?و=אق�$#����$��L�!�q��iNن�א�D6ض�$#�א����אل�����������
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@���Daض�»L�_=�aو�$ L�°aو���������)��Dא�k�=��")�. Xא���א"!����
��_=�.vא���..����������a6ن�א�L�!aP"زم��aA�^aא�د��pa@و����a�Cض�א��D

��#"�aaaQא��^aaaT:����+aaa/� N�_paaaوא��!aaa���'ض�..�אDaaa���aaa@
�+UD�?و�+��°� .א��

ومما تقدم جميعه فقد تأكد علي سبيل الجزم أن غرض الطاعن من الحصول علي عقـاري �

مـمـا يـحـق ـلـه تمـلـك العـقـارين وفـقـا للـقـانون أـنـف .. ـهـو ـغـرض الـسـكني ـلـه وألـسـرته .. الـتـداعي 

 .الذكر 

  الثالث الدليل 

�!!�ن���@!!�מ����!!#�א>���!!��١٩٩٦ �
!!�� �٢٣٠!!�5و&!!���)!!��:��)!!وص�א�!!��ون�0 	�

���!!(��%!!&�B�!! א-�وא>�א !!%�א����!!����1ط�!!���!!ن�א>��	!!%�א�!!�+מ�	���!!�אJ��B!!�ض�����..���� 5!!�0

��+�س����س�א�وز�אB/�א�
��%�א�()ول���%��وא&���ن�א�
�د�

أن اشــتراط .. الـمـذكور ـمـن صــريح ـنـص الـمـادة الثانـيـة ـمـن الـقـانون واضــح الجـلـي ذـلـك أن ال 

 .ال يكون إال في حالة .. المشرع الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء 

L��− �����������c[Daiא��#a$�5��v�aא��!P"ل��Z4א�½�A?א�O�DNن�L
�#N�������#N١�،�٢א��א=د�Dopא���:1L���1�vא'�د��א��#$�.�

S�− ��aa�X�o�½�aaA?��aa �P¦אد�Daa'و�א?=ض�אL�=�aa�Tن�א��aa�Nن�L
��Lو�א�d�T.�Âא�D.Tא�1��א�����N)�א'��]�wא����C� 

��א��ز=א��5PG��/DTx.�
� Daaa�?�DaaaZ$�(��aaaאض� −�جP¦אد�Daaa'א�dא=�aaa�Tن�א��aaa�Uن�L

������N=�.v�aو�א�L��a�� $و�L��N=�«�..�����wa�QU��a��4א�fpa@�!a:/
�wط�������i1�^����bא���c1א���א.�

 اـلـواردة بالـمـادة أـمـا الـشـراء لـغـرض الـسـكني وبـمـا ال يتـجـاوز الـحـدود والقواـعـد والمســاحات�

رئيس مجلس الـوزراء / بأنه ال يحتاج إلي موافقة وال استثناء من السيد .. الثانية المتقدم ذكرها 

ـك ..  ـي تمـل ـوزراء عـل ـد خـلـت مــن موافـقـة رئاســة اـل هــذا وحـيـث أورد الحكــم الطعــين أن األوراق ـق

 حـيـث ـلـم يتطـلـب فإـنـه يـكـون ـقـد تطـلـب شــروط ـلـم يتطلبـهـا الـقـانون ،.. الـطـاعن لعيـنـي الـتـداعي 
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ـة الشــراء لغــرض الســكني  ـانون وجــود هــذه الموافقــة ـفـي حاـل ـث تمســك الطــاعن بهــذا .. الـق وحـي

 .الغرض إال أن المحكمة لم تبحثه وتمحصه مما يعيب حكمها 

  الرابع الدليل 
�5�0��%�א���ض�א��د�%�	و�و��و�ود��وא&���ن�א�
�د���������� �/�����Bو$!و��..��+�س����!س�א�!وز�א

������&Hن�א�<�	-�0ن�א�ط��ن��د�א	��ع�$ذ�ن�א�����ن��(!ل�א��!دא�%��!ن������..�ون������מ���د�&%�א�

���!!��(�و��!!���!!ن�א����!!�ض�2�0!!���!!ن��!!وמ�	���)!!���?!!�1	��!!מ�و��80و��!!و���	!!ل�����!!+�$

�.�+�س����س�א�وز�א�B/�و	�������ن�א�
�د�

����������������������#N=�a�Tא�5א�Da��!aP"م��a�Nو�DaZ$ض�=L�!a�q�+aA��N�#"�aQא��^aTA�_paא��D$?و@��א
L���Cن�"KאaX+�)�ذ��a��N�+a1L�Maع�"�p ��!�..�����������(�#N=�aא�א�v.#�א���@���Aא������e^�א���א"�

�+��Q�$�(�Kن�����$�..�(��Pv���NDZ'א��$����.....و$#�א4NDZ'و..��א.....�+Uذא�.�

  علي يقني طاعنوكان ال
لكانت جهة اإلدارة .. بأنه إذا كان القانون يتطلب موافقة معينة أو شرط 

 .الطاعن عليها وعلي استيفائها قبل التعاقد قد نبهت ) .....(

 أما وأن مر علي هذا البيع 

������������������aא�b�^�-�r�C���!Xو=�א4��3א������a���a��l�DavN�s�DaiTא��dא��aא���#a$�SDa�N��a$
��������+U2i1��hbو���T2ن�א�i��wXو�"�אL���l�..א�����1�#�C��o>N�_pא��D$?א��#"�aQم����a�U�+a1Lو

���$Q.�������א���T-��$#�א� ��א�دא=����NDaZ'א��$��hP���Tא������N�..ن�����L�#a$�ca�N�!aP"�+a1?
�������������������������#a$ل��a�N�!1�1�a-��aP�2و�aQl�(�+aT-�Uن�Lو�L�+$�aZl�(�+aT$�^l�aU�#���$��@�fpא4

�+-��C.�

 ملا كان ذلك 
 جملة الدالئل أنفة البيان يتضح وبجالء أن صحة وصف الواقعة محـل النـزاع الماثـل ومن 

 لســنة ٢٣٠قــا لصــحيح وصــريح أحكــام القــانون رقــم وهــو قيــام الطــاعن بشــراء عقــارين وف.. 

ـك األجاـنـب ١٩٩٦ ـك ..  الخــاص بتمـل ـي ذـل ـاء أي بطــالن عـل ـي انتـف ـة عـل ـد مــن األدـل ـام العدـي وقـي

المقدم منها صـورة موجهـة لمحكمـة (هذا وحيث تمسك الطاعن بذلك بمذكرات دفاعه .. التصرف 

وهـو األمـر .. وناتـه ولـم يـرد عليـه ومع ذلك لم يورده الحكم الطعين بمد) النقض رفق هذا الطعن
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فضال عن إخالله الواضح بحقوق الدفاع ، بما يجعله جـديرا .. الذي يجزم بقصور الحكم الطعين 

 .بالنقض واإللغاء 

!#�	!�����������������5:�א�و��5א�<��%�������!��د�0=ل�א�(�מ�א�ط��ن�	(وق�د&�ع�א�ط��ن�(���!�����0!-�&

�������ن���!�ط�א
!�<�����X!�)�8(!ق��!�������5ن��5�0��%�א���ض�א��د�%�	و�و��0ن���ون���ط!�

و�!מ��ط�!*����-/-/-א��د�!��	��
!������(���#�א>���ن��(ل�א��دא�%�،�&Hن�א�<�	-�	!�>و�אق����������

���2��?�����5�0!�מ�	��
!�س��!�����!*�e=!��ن��= !*�����	!���������)������2א��(����0و��

א1
�<�����9 ��2?�����א��.�א�
��(���وא����دق�א�<�	�!��وא��!و�6-�א��!���1�%!ل������

�ن�<6<������%�
�����(ق���5א�()ول���%�א����א-�א�6ز�!�����!�ط����������5"�....."�����وמ��(-��

�!!�����5،�و�9!!מ�ط!!��aذ�!!#�	���
!!��دא-���!!%��(��!!��א�(�!!מ������	!!
��-!!�����!!�0

���5!!�����!!��(��2!!��& !!�6�!!ن�א�)!!و��&!!%��!!���א�ط�!!�ن�?!!2�0�1!!���!!מ��!!و�د0�4و��!!�د�

�5 �.�א��
	���	�N=6ل�	(ق�א�د&�ع�	����
�و����

  علي أن ٢٠١٧ لسنة ٧٢نصت املادة األويل من قانون االستثمار رقم فقد 

�^o�D.v��'����Z�N����L�!T��[و�א"���=_�$�o��NDZن�Lو��ao��aNL��a���ALن�א����aم������ 
��م�@pא�א����1نC?���/و����DTא��DZ$��N=� ¡�(�=�.vم��������N�+��8&א���1�1!�א��.�

 ي أن   من ذات القانون عل٥٥وكذا نصت املادة 
�!�ط0�5و����������−١����!�
�<���א�(ق�&%�א�()ول���!%�א��!��א-�א�6ز�!����	�����

�����0�5و��
��5��$&%��אس�א���ل����	
��-������0�5�&�*
�..�א��و

 ملا كان ذلك 

���#"�aaQא��#aa$��aa$��'א��aa��Dא��dא���aa�'א�#aa$�Jaa��vن�א��aaoو�/.....�..��MaaP�j�+aa1L
��و/aa��>$�#$�aa,U��oDaa��DaalL�8aa$��o=�aai'���=�.v�aa�1ن�א���aa-م��aa�C?��aa�.،�.��aa$�-qض�Daa6�
���������3E�#$و�،�� U=دאqوא�:��دق�،�و���Cא�����kDא���..��������Ja1�o�5א�a��dא=�a�Tא��MaP¦�+a��wn�+17/

������������_paא��Da$?א�،�=�.v�aم�-��1ن�א����C?�8&א���+[�i1���=�.'���Lو�L=ض�/,��5وא��ز$
�������$���1�v�5א��א=د���'�د��א���v������T&�l�+T$�!h,N٢٣٠#�-��1ن���������a���١٩٩٦�����MaP¦2ن�ai��

�dא=��TP���NDZ'א����.�
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 هذا وبرغم متسك الطاعن جبملة ما تقدم 

 -/-/-وباملستندات الدالة عليه واملقدمة جبلسة 

���������+aU�1و�$�(�fد=�aN�sو�_D@�aא�א��/�ع�א�p@��$�¦�^:�L��-�cTQ�3א��L��qن�א4
��א4��3א���������.�eع��[q���:N��x�+�P"د�DNو�L������!aP"���a-1+�وא���.a,$�^�aZ¢و�+a�P"�cTQ

�ل���waא��a/�ع�������������..�א'Dאد�$�+���alא��#a"��a,/�O��aא����(�=�aZא���Oa�T��+a��TN��$��@و�..
�+X�6�q�3و��."p@�R�1�+T$�=������!Pא�א4

!وق�د&!�ع�א�ط!��ن�(���!����J&!ل�����!���!ن�א�ط�!�����������������א�(�!מ�א�ط�!�ن�0=!ل�������:�א�و��5א�<��,���)	

�وא�!!!ذ�8−/−/−�!!!��	!!!��5!!!ذ����د&��!!!�5א��د�!!!��	��
!!!���א1(��!!!�ط%�א��!!!�زמ�א��ذ�

	!ول�א�!د&*�		!��%�א�!<�ن���!%�ذ�!��א��2+!�����������������������#�!�א
�2د��א��)��:���5	�Hدאع�

א��ط�ون� د$��א>و�%���%�0ن��
�מ����2&%�(�ل�و&�+��2	���زא�����2	�
��מ�א�ط!��ن������������

�0ن�?!!1..�0��!�ن�א��!دא�%�،�و�9!!מ��و$��!��$!ذא�א��ط�!!��&!%�?<	!�-�(
!!ن���!��א�ط!��ن���������

�5�����(����א��و وع��מ��و�د�4&%��دو��-�(����2و�מ���د�

 أن .. فمن املستقر عليه يف قضاؤكم املوقر 
��!!��X!!دמ�א�=)!!מ�?�!!%��(��!!��א��و !!وع��!!ذ��א-�0و��
!!��دא-�و��
!!#�	!!د�������2��1

&����-�א�(�מ��ن�א��(د,���0��2����2و�	� ���2!*��!����!ون��2!���!ن�د!�1���H&!���5!ون�������������������������

)و��&%�א��
	���	�N=6ل�	(وق�א�د&�ع����	��& �6�ن�א�.�

 )١٦/١/٢٠١٦ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٦٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ��������������������،�_D@�aAع��a/ود�d�a�P[�#a$م��aZא��+a$�-��a��+�/ن��TQ'�3א��S���L��Plא4
�3��ن�א4Q���DEL�dود/�ع�و$����א.�

 )٢١/١/١٩٨٥جلسة  ق ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 

�q��������j�aa�U�3aaZא��� $�aa-�dא���aa�$و=אق�وL��aaא?د��#aa"�3aa�ذא��aaoن�)�א��:�d�aaא4
�������������Paو��L��a���qن�q�� 12a��(�f���a��5و�א�د�L��a �"�+aE�¢م��a"و�� ����a����a�.�$��h�hab

�+PTد���Zא�א�p@�(�+"�/א���=� $–��.���–�و"�fp@�5�,-�+��_DA��$�!Pא[,/����T$��
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�ل��l����^Q�'א�=�Zא��/�ع�"#�א���w.�
 )٢٣/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ٨٠٠١الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 

�8/���+�P"�!"�'א�+��M�¦��$ل��:�q�8$�!"�'א�d��PQ���.�-,��5א[
��Q�$��ND@�A����"����T$�� .�C�^T��k�"א�� 

 )١/٦/١٩٣٩ ق جلسة ٣ لسنة ١٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والتـي لـم تطلـع  -/-/- المقدمـة مـن الطـاعن بجلسـة الـدفاعوكان الثابـت مـن خـالل مـذكرة  

.. وصوال لغاية األمـر منهـا في البحث والتمحيص ولم تقسطها حقها محكمة الحكم الطعين عليها 

 :إنها ذيلت بطلب احتياطي جازم وجوهري جاء نصه كالتالي 

فإنــه ..  وجديتــه ...../ٕواثباتــا لحســن نيــة الطــاعن 
ة الـمــوقرة التصـــريح ـلــه يـلــتمس ـمــن عداـلــة المحكـمــ

بإـيـــداع كاـمـــل ـبـــاقي اـلـــثمن اـلـــوارد بالعـقـــد الـمـــؤرخ 
 وذلــك بموجــب شــيك مصــرفي مقبــول الــدفع -/-/-

 المصـرية علـي .....يودع خزانة المحكمة علي ذمة 

أن يسلم لها إذا ما أوفت بالتزاماتهـا التعاقديـة وعلـي 

) A-B(األخص تسليم كامل أعيان التداعي بجزأيها 
لطبيعــــة خاليــــة مــــن األشــــخاص والشــــواغل علــــي ا

للطـــاعن وذلـــك علـــي النحـــو المتفـــق عليـــه بالعقـــد 
 .-/-/-المؤرخ 
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 وبرغم جوهرية هذا الطلب .. هذا 
و�5���$0&%�?<	�-�(
ن�����א�ط��ن�،�و��5�0מ��=ل�	<���א��زאמ��ن�א��زא���!�5،�و0ن����

�����א�=	!���א��ود�!����אN=6ل����B&%�(ق�א��2+��א��ط�ون� د$��א>و�%���%�א��(و�א�<���������	�-	�

����א�د�و.�א��א$���،��������ل�א�د�و.�א>)!������دو�!��א�
!�د�وא�)!�ل��(��!��א��و !وع�������������������

�������ل�(�מ�א�د����א>و�%�و�ن�	�د�4א�(�מ�א�ط�!�ن��!د���������..�	��2א�)�����1	���ن�א�	دא��������

(��!!��א�(�!!מ�?!!0�1ن��..�=���!!��א�!!��ون�		!!ول�$!!ذא�א��!!زאع�א	�!!دא�Bوא��)!!د����8)!!ل�&�!!���5

�.א�ط��ن��د�א����-��ن�$ذא�א�ط���א��و�8�$

 ومل ترد عليه أو تورده حىت يف مدونات قضائها 

������MaaPU��aal?א�!aaP"و�+aa"�/د�dאDopaa$�(�#"�aaQא��fDQaa���aa$��aaP¡ل��aaho�Maaوذ�
�����P�����א'����א�����d−/−/−א'��$P¡א�poو�)��������a�/�C�Dai"��Cن�"�د@��א�o�\א��(��\aא�

����raa�C��aa.�و@��aaא?$�Daaא�Kaa��_paaم��..��=�aaZ����aa���N���aa ��q��=�aaو���aaTU�s�� j�aa#�א[
��+����ق�א��/�ع��������lqو�+����U�(�cTQ�3א���OA���N��xא����������R����a��M�pa��_�aZ..�א4

�.وא���5�6

  ذلك كان ملا 

.. ومـن خـالل أـسـباب الطعـن الماثـل بـمـا اشـتملت عليـه ـمـن أوجـه وأدلـة وحـقـائق 

ـيـه جــاء معيـبـا بالعدـيـد ـمـن العـيـوب والمأخــذ يتجـلـى واضــحا أن الحـكـم المطـعـون ف

الواجــب تصــويبها بنقضــه واإلعــادة إلــي محكمــة االســتئناف إلعــادة الفصــل فــي 

 .موضوع النزاع 

 أما عن الطلب العاجل

 بوقف تنفيذ احلكم الطعني
 وتنـال هي أسباب جديـة أن أسباب الطعن المسطرة بهذه الصحيفة فإنه لمن الواضح الجلي 

وهـو مـا ..  حـال نظـر موضـوع هـذا الطعـن مما يجعلـه مرجحـا نقضـه الحكم الطعـين بال جدال من

 .يتحقق معه ركن الجدية 

 هذا
 يحقـق أضـرار ماديـة ومعنويـة جسـيمة علـي الطـاعن وحيث أن تنفيذ الحكـم المطعـون فيـه 

 األمر الذي يحقق الركن الثاني الموجب .. من المستحيل تداركها حال الفصل في الموضوع 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

236 

 .اف التنفيذ وهو ركن االستعجال إليق

 وباجتماع هذين الركنني.. هذا 
  المطالبة علي نحو عاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون – والحال كذلك –فإنه يحق للطاعن  

 .فيه لحين الفصل في موضوعه 

�!�����o�d��/D'א:�
١. ���������a�3א��a���א����R$#�א4.�]�� A�$����=��=�b�������a-=L�d�/����aم����)�)�א��

�.....���.ق��.....���
����������/�L�d=-�م����������� .٢bא���d��PA�D&�e�#$�Rא�����.�]�� A�$����=��=�b

�.....�� .ق��.....���

���aa$Lم������ .٣aa$��'א�#"�aaQع�א��aa/د��Dopaa$�#aa$�R��aaא���aa.�]��aa A�$��aa��=��=�aab
��א��������.�e. 

٤. ������aa$��'א�#"�aaQع�א��aa/د��Dopaa$�#aa$�R��aaא���aa.�]��aa A�$��aa��=��=�aabم��aa$L
��א��������.�e.�

٥. ����������������#a$��a$��'א�dא���a�'א/��א�aC�+aAوL�#a$�R��aא���a.�]��a A�$����=��=�b
�dא'����א�MPU�#$���X�&��=�b�� ��w/D$א����������.�eم��$L�#"�Qא�.�

٦. ���3aa-=�k�"�aaد=�)�א��aaZ�3א�aa���א�aa$�R��aa#�א4aa.�]��aa A�$��aa��=��=�aab.....�
���.....�و�.....�������.....o�!1�$���Kل�א�����!P. 

٧. ��(��aaa$�Tא���aaaل�א������aaalدq��:�haaab�#aaa$�R��aaaא���aaa.�]��aaa A�$��aaa��=��=�aaab
 .�ق�.....�����.....�א������/�L�d=-�م�

��א���Dopaaa$�#aaa$�R��aaaد/�aaaع������� .٨aaa.�]��aaa A�$��aaa��=��=�aaab.....�(��NDaaaZ'א�
�.�ق�.....������......�א������/�L�d=-�م�
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 بناء عليه

 اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم يلتمس الطاعن من عدالة 

��:Lو�����#TQل�א������.�
����1�E:א����������������������pa@ع��a&�$�(�^aZ:א��ca4�+a�/ن��aTQ'�3אa�����-�pa�:�U�0aא4P�T��$��:Zو��

�#TQא�.�

��v��E�:� أصليا 

��� �R��aaa�����0haaab��aaaא4��3aaaא'�aaaTQن�/�aaa+�وא��,�aaaG�5�aaaدא����aaaPNp'א�d�aaa�PQ
/����aaم�א���aa-=L�d��.....���aa��.....�#"�aaQא��#aa$��aa$��'ن�...../��א�aaTQ'אم�אKaa�q�8aa$�،

��د=�d�Aא����&!�P¡�#"����$�]א�S�TULو�d�/وDZ'���3@�&.��

 واحتياطيا 
�������������+�
ض�א�(�מ�א��ط�ون�&��5و?��د��א>و�אق�?�%��(����א�	����$�����و�����–א�

��.�מ�א�ط��ن�����%�0)د�-�א�(�ن��د�د�و	+�2�������Jא��زאع�א���ز�����)ل�&%��و وع�
 وكيل الطاعن  
 

 المحامي بالنقض  

�
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 محدي خليفة

 א�	
�	�������ض

 شريف محدي خليفة

�א��������������	�
�א�	

 القانون التجاريماجستير في 

)انجلترا(جامعة ھارتفورد شاير   

 
 

 

 
 

 

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer OF High Court�

Master's degree in Commercial Law 
Hertfordshire university (England) 

 املوقرة.... حمكمة النقض 

 الدائرة املدنية والتجارية
 م ٢٠١٩/        /    :  الموافق          أنه في يوم 

 أودعت ھذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض
 ق............ لسنة ..... .............وقيدت بجداولھا تحت رقم 

��ذ����	�
	���א�ط�ن�	���ض
 مقدمة من

بصفته وكيالحممد خليفة احملامي بالنقض أمحد محدي / السيد األستاذ 
ً

 : عن كل من 

 ...../ السيد  -١

 ...../ السيد  -٢

 ...../ السيدة  -٣

 .....ًالمقيمون جميعا 

�)�c�"�[�(�
�د!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 ...../ السيد   -١

  ...../ السيد   -٢

 ...../ السيد  -٣

 ...../ السيد  -٤

   ................/ السيد  -٥

 )�$�TQن�&�@���������3(�
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�%�א�(�מ&وذ�#�ط����

�������Nد�Z�-א���D@א�����.�e�#$�=د�Zא�–�DX�������3א��אa-=�k�"�aא��(������aא���aTא�Dא��
.....���P��=د�Zوא���D@د_�א����Z�-والقاضي منطوقة �−/−/−ق�א�������א:-  

  -:حكمت المحكمة 

���$�+aa��A��aaX�$�YaaP�$و�d�/وDaaZ'���c"�aa'א�Jaa$K�Lو�k�"�aaא��R/Daa��^aa�
�.��S�TULא[�$���

 الوقائع

��Kaa�Aو��aaPאو�-������c"�aa'ن�אL�(�^aaE�'א�#aaTQא��^aae��L�aa��'א�k�"�aaא��d�aaT
)����ً���C�c�"�Q�������������3)�א�aP-�Ja"ودL��:�hab�OaA�x��5א�a��� �/��$�Z�1א�-��"��وא���א�5א��o

������Nد�Z�-א���D@א�����.�e�S��o�����´������c.aZو-���..�א������/�a�1�1א����� QXאDa��J/א���
�3���−:/� ��א'�TQن�&�@�i1�3وא�)���l$ ��א4

������������������#aQ-و��DN�ao��oDai���aNد�"��a6א���a�$�.Tא���a�T.د�א���T1����"ن�א���Q��
�ن���������−/−/−א'������yN=�a�����a�T"�م��.م��.ش"���~��aQא��paoد�و�a�T1ن�א��aQو��

�������������dא=אDaא���fpa@�1ن�،�و"�م�1:�ذ���P���:���'���� �/��p��'א�dא=אDא����/�o
��a Aא�$�(��������aa�T.א��fpa@ع��a.�Aא�Da,eאع��aaNqن��aQא��paoو�c���aQא��

����������������=�aEL�#a$�Maذ��!aP"�OU~N��$�^���=�.vא�������@�_����P[א���…���Maوذ��
����������������^a���$و�d�/وDaZ'���+a��q�#aPT'אم�אKa�q�8$����:o���i$�3.�ل�����:�ذ���

�.��S�TULא[�$���

 وقد استند الطاعنني

 يف طلباتهم إيل سند صحيح القول بأن

��8a$�5�oDaא'�aTQن�&�f�aא�E=�a'�5�:Pl�c�"�Q�/.....�...���������(�!1�av �3א'�aCDم�������א�
��א'�TQن�&�@��א?و�!�����oDiא��....�����������a����!a&�'ن�אDaא���d���Ta�U���Nא���(�d2i1L�\وא�

��oאD�٤٩�٪�،�c�"�Qא��m=�'٥١�٪�!1�vא��f�&ن��TQ.P�.�
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������������c�"�aQא��m=�a'��aNp�:א�دא=��א����Ja¢��oDaiא��JP¨���Cو�)��������a,"ن��ao��a�C
���������S���'א��,Tא�دא=��وא���PG�(�������ًa$�"�Di"���W���'�....��������_§ao�#a$�Jh�abL�ra�C

���!aa�DTא��s�aaTوא��DaaZ$�(�� U���aai$و�d�A�aa��'א��"��aab�d�oDaa��....���aa A��1q�3aa�T$ن��aaoو
�������DN�Z�P���Z´٩٧�٪���.�´��P���Zق�א[P!�٪�٣و��-!�א���1ج�����

 ....م ويف غضون عا.... هذا 

 مورث الطاعنني تويف إيل رمحة اهللا

 وآلت نسبته يف الشركة

وא��1�ao�#Npaא��pa1א�a �:N���²ن����aً������������)�و=�E+�א��q�)���c�"Di!�א����c�"�Q٪�٤٩و-�=@���
�����������������������a Aزو�^a."�(�^l�a�U���Ja1�o��av��v1!�وא��avא?ول�وא��#a��D6Z���=و�א�دאL��oDiא��#"

�+�P"�Äא�+¬=.�

 عهوهو األمر  الذي وجد م

املطعون ضده الثاني ا¸ال فسيحا
ً

 

 لينفرد بإدارة الشركة

�����c�"�Qًא�� ��دون�א�DE2��$�....��������������������#a$�^��a&�5KaA�3a��_د>aN�Dal?�caC�#a$�+a12���ًa�:��$
��������������Da�و�dא��a����a"�p�$�3@وא���wN�b�� /�+��3 ��E�!P"א�=����$����ًא�N�+�....������a��#a$و

�3 -��C�#$ل���Nن�L�=�Z�'ن�א��א-8...�אL��qًא�DND$ن��o��.�
− ����������������������aPG�(�5�a,"2o�!1�avن�א?ول�وא��a�"�Qل�א��al1!��7د�avא��f�a&ن��aTQ'م�א�a-���/

����Lא�دא=��،�و@��2���ً���N�3PTNن��MPj����. �$��NLא�§����oDaiن�א���ai��3PTو�א�L��Nو�א��=א
���:�oوq�� U=دא�.�

− ��������!1�vن�א?ول�وא���"�Qن�א���Nن�Lאد�=L���C�)���ًN=�b�(��G�5�,"L�#.&����=א�دא��P�....
��������S�a�4א�J-�5و�Aذא�q�3E�،�d�:��´و��N=دאqو�����$�5�QlL�#$�+��#TN��$��@�O�UDN�3E
��א��aa�"�Qن��aa�/א�x�3وaaPT��3�aaU�Jaa1�o�d�/DaaZא����aa/�o2ن�aa���aa���4א���aal�!aaP"�!"�aaN

���������5!��_L�8-وא��א����������.....�א�pPאن���PTN.�ن�)�א���4a$�3א��� �a�E�3وa ��Da$?א�^abو�^�
 �o�+1Lن�L�!P"��. T-���Nو=אق���PTN.�ن��r�C)�"#�1:�+�و�Z:�+�(��&��f)�א'�TQن
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 .א¶ن�$�@�� ���Lو�א�D6ض�$� ��

��وDUאp@�....������������� �P"�J.oא�� −oDiא�����l�d=� 1א�dא����DiTوز�א����N��'و-��¨^�א�4ل�
���א��N�aaaن�وא��DaaaA�#aaa$�DX�aaaאq�5�aaa��5دא=��א'�aaaTQن�&�f�aaaא?ول�و´��:�aaa���'א�+aaaU

�N=وא�دא����������M�p��0....��א���.N�sو�....�����������a�.@و��a�$�."�d�a�T¡���TNن��o�+1L�^�
����ز�Nد��=Lس�א'�ل�=��3א���=��....�l�#$�=D�Nو�. 

− �������5�oDai�8א�aa�¡�!aP"ل��aTد������aaNKא��fpa@زع��aaUن�L�#a$��ً�aو��)�c�"�aaQ��3)�א��aaNن��ao
��א'�TQن�&��fא?ول�/������������ZC�(س�א'�ل�L=�(د���NKא��Y���$د=אج�q����...��#$�p وא

��1��א�L=�(�c�"�Qس�א'�ل����P�����ًA� �$ً��و��P�L�Mذ�. 

 وليس هذا فحسب

�����������������oDai�3)�א� . a�L�#$�5KA�+א���"����-�c�"�Qن�א�L�!"�N�+1L�^��....���s��a$��a@و
�����$a#��٪�٤٩ن��aZ�������aT�/��ًa$�¦�JL����Ja1�oن��a�A�/�r�C2���P�U�3 ��a�1א���m�n�....����a)�א���4

��و=Lس�$�oDi�3א� �Lوز����U�������א���4l�!P"و�JU�����/����bL���١٧و�.�٪�
�pa@�0iא�א?$�a$L�Daم�א��a-��a�/�c�"�aQ$�א��xאp@�....���������� Aא�� −U�_و���a�����Da��N���+a7ذא��a/��

��+�PT/�....�����������������a�"�d�a�Eq�3 �aP"و�+a."אK$�(�+���CL�J�vU�\א?و=אق�א��+N���+1L�!"�Nو
�d�$�PT$و�L�dא����$�_L�3 �"�O�Cو�Mذ�.�

− �e�(و�����f�&ن��TQ'א�#$�������aTא?�5�aQlوא'���:��������d�a)�"#�1:�+�و�Z:�+����(��و�a.Q�
��و�Cد�����Nم�Nد�"���$�."���T¡د���T1א�!�q��"د���/−/−/−.��

����d�a�Eא"~א&aP"�+U�a!�א��T1د������������� −a�T.א��fp@�(א?ول��#"�Qא��^v$و��a@������a.��C��.�a���
�MPj�+12��3"KN�f�&ن��TQ'2��³ن�אA�/٨٣�٪iس�$�ل�א�L=�#$��oD.�

��Ka���axم������������� −ND@א���S��Tא��#$��N�Tא����T.א��MPU�S����.oن��������aTQ'د�א�a��"م�א�aT
����������������3a�=�#"�aQא��d�a&א"~א�d�a�Eq�=�opa'א�R/Da/��h�hab��a�$�."�d�a�T¡���T��f�&

�� �ND@�A.�
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 وهو األمر الذي حدا بالطاعنني

  استئنافية ق اقتصادية..... لسنة .....حنو أقامة الدعوى رقم 

 والتي تداولتاالقتصادية القاهرة كمة أمام حم

 -/-/-وجبلسة ..... باجللسات 

  -:قضت احملكمة 

����oDaai���aaNد�Tא���aa$�Tא���aa�T.�P��k�"�aaن�א��Q�aa��.....�yN=�aaد�����aa�T'א
−/−/−�����،�dא=אDaa-�#aa$��aa �/�=�aab��aa$ن��aaQو���aa�T.ع�א��aa.�Aن�א�aaQو�

�=�EL�#$�Mذ��!P"�OU~N��$��/���.�

 ما تقدم.... ..ومن مجاع 

����oDaaiPא?ول���f�aa&ن��aaTQ'دא=��אq�(�1ن��aa�P��d�aa:��´��aaن��Lًא�D@�aa¨�rhaa,N
�������������� �$��l?א�!P"و�� �/�^Z:א���T���q���$�."�d��T¡�_L���"م��"�OA���N�_pא��D$?א

�!1�vא��f�&ن��TQ'وא�c�"�Qא���oאD����.�א��Kאع��Cل���1
��א��אL��q���aaPU���aaCن�א'�aaTQن�&�f�aaא?ول���aa�"�!aaP"�3.aaZNא�.��aa�$�.Tא��d�aa�T

���aaNLم�����³��aa"��aa'��ز"�d�aaא'��aa ��q�=�aaiوDaalaaZ��_�aaZU_�وא�U���\aa:א?Taa,���q��aa ����^
�.א��,����5

 ومن ضمن هذه اجلمعيات

 الباطلة دعوتها واملعيب انعقادها

 )لصدورها بإرادته املنفردة ( واملعدومة قراراتها 

 تلك اجلمعية حمل الطعن املاثل

 ر املطعون ضده النعقادهاوالتي قر

 -/-/-يوم الثالثاء املوافق 

����"�aن�א������1�a�Pن��������kو-�م��7"a:���'���c�"�aQP��–�����������^a�-�#a$��ًa��=�f=אpa1q�3a�=و�
��������������3-Da��Da,e��aN�!aP"�=אpa1q�OaA�x�c�"�Qא�....����yN=�a���.....�������a�T.א��fpa@��a�"م��aT��

��������������a1א'�و�S��a�����a �P"�c�"�aQא"~אض�א��d��Eوא����T'א�����!a�Dא=�א�pa1���....����s�+a1א��q
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�����=D-و�+Po�M�p��2�TN�)د�����Da:�'א�+U7=אد��(q���������������+a12���ًa."زא��aNدD/�dא=אDa-��a �/ًא�pa��$��a@د��T1�"
����Cو�"��MPj٨٣�٪��������������������^aT���a��+aPo�Maوذ���a�T.א���a�T�U�f�aCو�+aن��Lس�א'�ل�وL=�#$

���5�aaًא�$aa#�א�Daa$��aa ��q���"�aaو=אً��aaP[و����aa��T$��aa�T.א��fpaa@��7��aa@د��T1�_=�aaZא��...��ً�aabو
 Uא=אD����c�"�Qא��wC�(�DE?א��$�T�'א��NدD:א���.�

��������a.���א��"�ae�k^�א�aTQ#�א'��a$L�^aEم�א[$�-q�!�q�c�"�Qא�����C�_pא��D$?א
�d��PQ����3��5�,�P���Z��'ً��א:P��� ��q�=�i'א�.�

�������������Nد�aZ�-א���a.��.....����Dא��aא��X–و�Cد�����Dא��"�e�k^�א�TQ#�א'�L�^E$�م�א[
�–א�������א-��Zد_��PA��−/−/−.��

�����������������cP�o�aU�Ja�Eوא��a.����a$Lم�א[a�Pא��MaP���c�"�Qא��^�oو�D,C���Pא��MPو��
�dא/��$����א�C�8و"�د����k�"א����:�hb�^bLو-�م��،����v1!�وא��vא��c�"�Qא��#"�.�

����������������������،�!1�avא��f�a&ن��aTQ'א�#a"��aCL�Da,n�sא?ول�،�و�f�a&ن��aTQ'א�^�oو�D,Cو
Cو����vא��f�&ن��TQ'א�#"�!$�e�D,.�.�

�ع�"�aC�!aPא/��������������a[¥���ًAL��.�و]�OPא�D&�4"#�א'�TQن�&��fא?ول�$#�א[
���Pא��MP���c�"�Qא��#$���.�א'����א�dא'��$

���������P��k�"א���D�1�^�A2U��.��ن�א'�aTQن�&��������f�a−/−/−و-�d=Dא[a"qد���"��
��"#�א��Q"#�א?ول�א�1�v!�و�¥]�ع��OPQoא�D&�4"#�א'�TQن�&��oא?ول�وא���f��.�

  -: أمام احملكمة -/-/-وجبلسة 

�������������k�"�aא��Da�1�^a�A2U�£א?ول�و�f�a&ن��aTQ'א�^�oو�D,Cو�c�"�Qא��^�oو�D,C
����P�−/−/−��������_L�d�a�Eq�3�aN�sو��N=��aא����d�N�aTא���!P"�5��:א�5א���DAًא��D�1��ًN=دאq�

���Pא��MPم����Z�P��d��P[.�

 -: أمام احملكمة  -/-/-وجبلسة 

��������������������f�a&ن��aTQ'א�^a�oو�Da,Cو�dא���a�$��/א�aC��Ta�Uم��a-و�c�"�aQא��^�oو�D,C
�ع�و�Daa,Cوaa�o^�א'�aaTQن�&�f�aaא�1�aav!���–א?ول�aa[¥���ًaaAL�OaaP[و��=�aaZא���aah��=Daa-و

���P��c�"�Qא��#$�����P.����א�dא'��$�X�,ود/�8و�−/−/−א��،�dא����$���/�Cم��-�
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�� T/D��k�"م�-��ل�א���T�DQ��6א��N�!1�1א����w–�dل�א'����א�.������ًAL�OP[و�.�

ًوطلب وكيل الطـاعنين أجـال لتقـديم أصـول المسـتندات والـرد 
علي الدفع المبدي من المطعون ضده الثـاني وعنـد تقـديم مـذكرة 

 المحكـمـــة تباـلـــدفاع ـمـــن قـبـــل الحاضــــر ـعـــن الـطـــاعنين رفضــــ

 .منه استالمها 
�=�aaZU�sو��aa.���]Daa)�א���aaא"!���aaT���qאD-� �1א=@��aa)�$�אא[aa A�Daa�1�#aa$��aa X
��N�aa,�8א��aa�¡c�"�aaQא��^aa�oو��DaaZ1ووא��aa.���א[C�aa��#aa$ن���aaTQ'�5א�aaoو�M�paao

�a"�0ai#�א��Daא=�א��aZد=�������������&�@3P��!��aא���م�א���(��.�h.P��#"�Qא��^�oو�=�,C���"و�،�
��aa�P���aa.���-aa�A2U�d=Daa^�א��aa�P��k�"�aaم���−/−/−�$aa#�א[aa.��ذא2aa��³A�aa/+aaUن�א[

��w/ن����−/−/−א'�אL����������������8دون����a�L��aE�E�^a-?א�!aP"�(�a�¦ ^�و�o^�א��c�"�aQא��-�Jaא�
�!1�vא��f�&ن��TQ'א��/�ع�א'��_�$#�א�!P"د�Dوא��dل�א'����א�bL�3N����.�

 وعلي عجله 
��!!
�وא��!!%���!!מ�	2!!����!!د�( !!و������4&!!���!!�א���−/−/−( !!��و��!!ل�א�ط!!����ن�	��

د��א��(����	�>�س�و$و������9$ز���
�.��−/−/−מ�א��
��دא-�א��%��(د-�	��

وطلب من المحكمة التأجيل لتقديم أصول المسـتندات إال أن 

   المحكـمـة ـلـم تمهـلـه األجــل وـقـررت حجــز اـلـدعوى للحـكـم لجلســة 
-/-/- .  

�����������������C���!�	א�(�!מ�א�ط�!�ن���د�מ�ط�!����(��!�א>���א�ذ�8(دא�	و��ل�א�ط����ن�?�%��

�!!�د��א�!!د�و.�����א&�!!���−/−/−N�����*&א�!!د�%!!��!!دמ�0)!!ول�א��
!!��دא-�א���(!!ود��وא�!!�د��

�.א��	د��8ن�א��ط�ون� د�4
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 واألكثر من ذلك

 فإن المطعون ضده األول قدم طلبا إلعادة الدعوى للمرافعة 

 . وأرفق به مذكرة -/-/-بتاريخ 
�.?0�1ن�א��(����و	���=���������ون�0)د�-�(����2	�&ض�א�د�و.�

 ملا كان ما تقدم 

�ن�و´��:��א����1ن�و���������وD�1ًא�'�Qא=�و��"�#$�cTQ�3א���ل����aق����א�����Sא4al�
��������������^aE�'א�R����a��+a�P"�#TQא��_���c�"�Qم�א��$Lص���$��$�N���a#�)�ذ������Ma...�א��/�ع�/

���U¶א�S�����:−��
0
	���א�ط�ن�

�

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون يف استدالله حينمـا قبـل القـول : السبب األول 

د الصور الضوئية املقدمة من الطاعنني إمجـاال ، حيـث ال جيـوز اجلحـد علـي جبح

ـهـذا النـحـو ا¸ـمـل دون حتدـيـد ـمـا هـيـه املـسـتندات ا¸ـحـودة ، وحـيـث ـكـان 

 -/-/- عـدد سـبع حـوافظ مسـتندات ، وجبلسـة -/-/-الطاعنون قد قدموا جبلسـة 

ا مـن قدموا عدد تسع حوافظ مستندات ، فـأي تلـك املسـتندات قـد مت جحـده

الـدعوة للجمعيـة ، (وحيـث حـددت احملكمـة مسـتندين ! قبل املطعون ضده ؟

وذلك من عندياتها فهذا جيزم خبطأ احلكم يف تطبيق القانون وفسـاد ) وحمضرها

 .يف االستدالل 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
ليزـيـة ، وكــذا لـمـا كــان الطــاعن ـلـم يـبـين ســبب النعــي وماهـيـة المســتندات المحــررة باللـغـة اإلنج 

ماهية المستندات التي جحدت صورها وأثر ذلك فـي الحكـم ، فـإن هـذا الجحـد يكـون مجهـل ومـن ثـم 
 .غير مقبول 

 )٢٦/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٣٨١٥الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
األصل في اإلجراءات أن تكون قد روعيت ، وال يجـوز االدعـاء بأنهـا خولفـت إال بعـد 

 ـمـا يدعـيـه ، كـمـا ال يـجـوز للخصــم جـحـد المـسـتندات المقدـمـة ـمـن إقاـمـة اـلـدليل عـلـي

ٕخصمه بصورة مجملة ومجهلة وبدون تحديـد المسـتند المقصـود بالجحـد ، واال صـار 
 .غير مقبول منه الجحد 

 )٢/٦/١٩٧٩ ق جلسة ٤٠ لسنة ١٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �����d�aa�Pא��Daa&�eل��aal�#aa$�Jaa��vن�א��aaoو)���=��=�aab��aa �$م��aa�'א���aa A�$��aa�
����#TQא�א�p@�w/=�Rא�����.�]�(�������������a�Pم���a-��a-�c�"�aQא��^a�oن�وL−/−/−������T�aد���a"�

�dא/��$����א�C�..���P��3E−/−/−�dא/��$����א�C��T�Uد��"��,NLم��-�.�

 )-/-/-(ثم بذات اجللسة األخرية 
�����א��ط�ون� د�4	�(د����*�א�)و��א� و+����ن�א��
��دא-�א��د����ن�א�ط����ن��

&2!و�א>�!����..��دون��(د�د���$���א��
��دא-�א��)ود��	���(د��(د�دא�وא&�����&��������2��������،

�.א�ذ��8;�د�0ن�$ذא�א��(د�����9	ول�و&��>(��מ��(����מ�א��و���

 ورغم ذلك قررت عدالة احملكمة مصدرة احلكم الطعني 

قبول هذا الجحد المجمل والمجهل ، وهو ما يؤكـد مخالفتهـا  

 .انون وما تواترت عليه أحكامكم الموقرةلصحيح الق
  فحسب هذا ليس 

������������DalL�3�a�A�2aQl�caTQ�3א���a:���+a1L��a�Cد_�א��2aQא?ول�א'�^��..�����������=�a���Sא4
��fDoذ�..�������������a.@و��a�/�#N���a�$�3a������������(/����aCد�א4aNد�Tא���a$�Tא���a�T.د�א��a�T1��k�"�aא�

����a "�.�Aא�Da,eو�،�k�"א���^e�(����L�� U�N�a�"�#a$��a.�ن�@Npa#�א'�N���a#���و-�d=Daא[
����h����#Nد�Z�'����������3..�אa�و@��$��D�N�s=��+�א'�TQن�&��f،�و$#�L��o2�N�3Eن�´��:��א4

�+X�6�q�1,+�و�+T$�=����j�،و=אق�?���J��v�1ن�،�وא���P�.�
�
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أن املقرر قانونا ان الصور الضـوئية مـن املسـتندات الرمسيـة ال يـرد : السبب الثاني 

وعـدد ( حوافظ املستندات املقدمـة مـن الطـاعنني عليها اجلحد ، وحيث طويت

علي العديد من الصور الضوئية من رمسية من املسـتندات ، ) ستة عشر حافظة

الصورة الضوئية من حمضـر اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة (وعلي األخص منها 

حمل الدعوى واملعتمد رمسيا من هيئة االستثمار والتي طرحها احلكم بالقول 

فهو ما يؤكـد خطـأ احلكـم يف تطبيـق ..  أنها ال يرد عليها اجلحد رغم.. جبحدها 

القانون وتكون احملكمة قد حجبت نفسها عن حبث عناصر التداعي وصوال لوجـه 

 .احلق فيه 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

��aaP"�+aa�C!��١١א����aa)�א'�aaد���aa��Dא��dא=Daa]ن�אL�!aaP"�d�aa�E�1ن�א��aa-�#aa$�
����/�oذو_�������������������������א���س��#a$�JaT-و�وL�+a�. $ود��aC�(��a@=De��a م���a-�=�a$L�#a$��a �/دون���x

1��=@�����waaND[�#aa"��q��aa.....................�א�2aaiن�qو����@�aahAز��aa����dא=Daa]א�fpaa@و
��DNوK�����#TQא�.�

 )١٨/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢٢٥٠الطعن رقم 

 كما قضي بأن 
 ��!!2��������1!!ن�א�ط�!!ن� ���!!
��و!!��1(!!د�)!!و�$��א� !!و+���?!!�1	ط��!!ق�0ن�א��(!!��א-�א��

�.א�ط�ن�	���زو���،�و��ون�(��5��%�א���س���&��	���و�د�&����2ن��0و����מ�	���2(��$��

 )١٩/٢/١٩٩١ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٤٣١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ����aa�P��caaTQ�3א�aa���$�aaZ=��א4aa.���א[aaא��Tم���aa�U��aa-�c�"�aaQא��^aa�oن�و�aaoو�������
��������"�د�����−/−/−�P��3E�dא/��$����א�C��T−/−/−��dא���a�$��/א�C��T�Uم�"�د��-��..

�����������+a�@��a$��aN�¢دون��c�"�aQא��#a$��a$��'א���X�,א��=�Zא���h��f�&ن��TQ'א�=D-��-و
����haa&א�وא�aaN�¢�fد�aahÂא�dא���aa�'א)���:Paa���1Daa�L��aa.o�(ن����L�#aa$�3�Daaא��!aaP"�Maaوذ�

���א�4א/���א'P"�JN�[��-��=�op!�א���N�T$#�א'����א����a��=�#$���X�,א��d�..����\aوא�
�+/�oא���س��!P"�+�C�� 1?��@�hAز���)���=�#$���X�&�J1�o����r�C�(ز��nو���
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�DNوK�����#TQא��wNDQ���q�� �P"�#TQא�.�

 ورغم ذلك فقد قبلت حمكمة املوضوع ذلك اجلحد

 الباطل املخالف للقانون 
��!%�א(!د�א��
!��د�ن�א��!ذ�ن�(!دد����2א��(���������������
و	!دون�0ن��(��!���!ن���!د���1�����2

)��!!���א��ط�!!ون� !!د�4ذא�!!�5	!!ذ�#��D�;!!א����א���و��!!��و$!!و��( !!��א���!!�ع�א�����!!−/−/−

�����>�!!
وא�!!ذ����8	!!���
!!��د��
!!�%�(!!�+ز��(���!!�5&!!%��..�א�����!!د��!!ن�א��2+!!��א����!!���6

��و�9מ�ذ�#����-�א��(����א
�	��د���4(د�4،�و$و��0!���������..��وא�2��א���&��و���1د�����5א��(د�������

�B�J�Nض�وא�.�=����א���ون�	�����6	������ل�א�(�מ�=��ق�	���

 أضف إيل ذلك 
.. والتي أيضا ال يرد عليها الجحد ) الضوئية من رسمية(فإن هناك العديد من المستندات  

قد التفتـت عنهـا المحكمـة وحجبـت .. والمقدمة ضمن الحوافظ الستة عشر المقدمة من الطاعنين

 ومنها علي سبيل المثال ال الحصر .. راستها وفحصها بزعم جحدها نفسها عن بحثها ود

١- ����^aae��oDaaiP��_=�aaא����^�aaא���#aa$��aa��=�#aa$���X�aa&��=�aab
 .א���א"!�

٢- ����������3a-=�k�"�aא��(���/DZ'א�§��א�DND�U��=�b.....����a���....ق����
��D@א�������א�����/�Nد�Z�-א. 

٣- ���3aa-=�k�"�aaد=�)�א��aaZ�3א�aa���.....aa$��=�aab#�א4�aa���.....ق��
��D@א�������א�����/�Nد�Z�-א. 

٤- 3-=�k�"א���#$��=�b.....������.....��Q�[��Nد�Z�-س�א�/q�. 

٥- �����������k�"�aא��(��Nد�aZ�-א���.��b=��$#�א4��3א��Zد=�$#�א[
�3-=.....������.....��D@א�����Nد�Z�-א�� .�ق�א�����/�

paa1q�^aabLא=aa$�cPaa�D$�c�aa�=�#N#�א�aa�q�c�"�aaQ!�א'�aaTQن��� -٦
�f�&. 

٧- ��=�aab���3aa-=�k�"�aa�3)�א�aa���$aa#�א4aa��=.....���aa���.....ق��
��D@א�������א�����/�Nد�Z�-א. 
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�����.....�b=�$#�א��a"�و�a-=L�kم������� -٨�a���.....����،ق��.....������a��.....����،ق��
.....������.....�f�&ن��TQ'א��&�c�"�Qא��#$��,NL����א'��$

  ذلك كان ملا 
�!ن�)!و�� !و+����!ن������������و��ن�א�<�	!-�0ن���!�ع���!#�א��
!��دא-���0!��א������������� ����!	�	�!�ن�

����4�	=�����?!0�1ن�א��(��!����..����1د������2א��(د�..��
�����ن��
��دא-��
����و0(��מ�و�

و(�	!-��!��)د���א�(�מ�א�ط��ن��د�ط�(���2دون�&(ص�0و���(�ص�	����5�0�5!د��!מ��(!د$��؟�����������������

�.ن��د����5
��2	2ذא�א�ول�א�������ن�	(,����)��א��زאع�و�د0�8(���א�ط����ن�&���5

 وذلك علي حنو ميكن معه القول 

��������������a$�Tא���a�T.د�א��a�T1����"�aא���a@�+PbLم���N�s�_pא����Cא���(DTن�א'�����א�L
��$#�א'�TQن�&������c�"�aQP��f(א��Tد_�� A�'������������3)�אN�a�U�£��a�C��a���a�.@L����a-=و�!a@و

������������T.א��dع�ذא�.�Aא�D,e�#$����=�#$���X�&��=�b..ذن������q��aA�4א��./�����"�aP..ذא�q
��א�:Z^�)�א��"��k؟.��!.L=אد�d"�א���א[

 ومما تقدم 
� (%�@�$�א�0ن�א�(�מ�א�ط��ن��د���	�5א�=ط��&%��ط	�ق�א���ون�وא� !��Bא��	ط!ل����������������

�&�ع���%��(و��
�و���� �5و?��J+�5و�دמ�א���Nמ�	�و�אق�و�
��دא-�א�د�و.�وאN=6ل�	��د

قوق الدفاع وأخطأ يف تطبيق القانون حينما احلكم الطعني قد أخل حب: السبب الثالث 

مل ميهل الطاعنني حنـو تقـديم أصـول املسـتندات ا°حـودة ، حيـث تأجلـت 

القضية ملدة أربع وعشرون ساعة دون علم طريف التداعي ، ورغم ذلك فقد تقدم 

كال من طريف النزاع بطلبني لفتح باب املرافعة حىت يتسىن لكالهما تقديم مـا 

صول مستندات والرد علي اجلحـد وبيـان األوراق التـي ال يـرد حتت يده من أ

عليها اجلحد ، إال أن احملكمة مصدرة هذا احلكم مل تلتفت هلذه الطلبـات رغـم 

 مبا يعيبه القصور واإلخالل اجلسيم حبقوق الدفاع .. إثباتها يف مدونات حكمها 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن 

 ��=D�'����5–א�,-�(����Rא�����.�e–���������(��aT/אD'א�S�a��^a:-��aT��3aZ��#a"ذא�q�+a1L�
�א��"�L�kو��5��ELא'���א'Dop$�3N������ �/��DZאL�dن���N_�د/�"��،�Lو���Nم�Lو=א-L��ًو�
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������������������،�3a�hP����a,א���Ka�C�^a�-�fא�a�L�_paא��wא�����+"�/�����.�و]�a"q�OaPد�����$����א�dא��
S�aa����aa/aa$�+.aaZ���ًaa���¦�k�"�aaא��(��aaT/אD'א��OaaA7ن�وאaa/ع��/�aaא�א�paa@�!aaP"د�Daaא��#
���.���א���������������OaPQ–א[aN�A�_�a$�#a$�w�hض�א��DT$�(�!@و�–��������k2aU=א��a$�!aP"�8aPQUن�q�

��������������aP-D"�+a���aZ-م�L�،��aN�����3a��Nن��aoذא�q��ax�DaND��P���a�[�U�+a��+a"�/ل�د�.���q�3Zא�
���2aن��aoن�د�������������������aN������.a��$�+aU2U=א��a$7ذא�a/�،�!a&א������a$L��a��[qو�k�"א���(�^Z:א����a"�/

���+12��#$��ND@�A–��bذא�q�–�����������a$ل��a�����a$KP$ن��a�U��a 17/�،�3a�����a6UوaA+�א�LDa_�)�א4
�������dو�$����אLو=אق�L�#$�OPQא��w/א=��S�����/و�7"�د���������L�a�'��a���¢�k�"�aא��(��aT/אD'א�

��$�aabL�#aaل��������aabL�§aa�T'ع�א�/�aaא��waa��JaaPlL��aa-ن��aa�U��qم�و�aaZא��caa���aa Aא'�א
����q���j�_pوא��d�T/אD'د_�������������������א>aNو�،�!a&א�����.a&�!aP"א��E2aU�^�aiU�\aא��Dab��Tא��^o�!

���.�C�!�q#����א��Tא�
 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٣٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
�������5�0و?ن���ن�ط���?��د��א�!د�و.�����א&�!���!�س������������–�&%�� ���B(����א��ض������–א��

(��!��א��و !وع�?!�0�1!�5?ذא��!دמ������(����=)وמ���(�מ�?��	�2מ�?���5	ل�$و����و#���!د��������������

א�=)מ�0و�א���0و��
��دא-�א
������1د&���5א�
�	ق�א�ذ0�8	!دא��4	!ل�(�!ز�א�!د�و.���(�!מ�������������������

وط���&�:�	���א���א&���&�H&��2ن�وא���א��(����0و��ط�*���%����א��!�.�א�=)!מ�א
!����ل�������������

�&%�א�د�و.���د&���5	��5وط+���������	���?ذא���ن���
מ�	���د���0מ��)د�	�5������א��)ل�������������

و?ط�����0د�א��� %�&Hذא����א�������5
���	���د���	�ن��!�ن�د&��!���و$��!��&2�H!����!ون�������������������

��د��&�:�	������ز��5		ول�����0&ق�	��ط����ن�0و�אق�و�
��دא-���������H	و.����و��א���א&���&%�א�د

�ق�א��وא�2��	�ن�א�=)وמ�و?���1ون��د�=�-�	(ق�א�د&�ع�א����	��0)!�6$��!���!ن�0)!ول�������������������)��

�.א&��-�א���

 )٢٥/٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٢٤٨٠الطعن رقم (

 وكذلك قضي أيضا بأن 
عـقـد فيـمـا انتهـي إلـيـه مـن ثـبـوت فسـخ المطعـون فيـه المؤيـد للحـكـم الطـاعن إذا كـان الحـكـم  
 وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب .. انتهي إليه الخبير استنادا إلي ما ......) 
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تنفيـذه اللتزاـمـه محـل الشـرط الفاســخ والـتـي تفيـد المرـفـق بـه المسـتندات ة الطـاعن بفـتح ـبـاب المرافعـ
دون أن يمحـص تلـك المسـتندات ويعـرض  ١٦/١٠/٢٠٠٢فسـخ عقـد الصـلح المـؤرخ وخلص إلـي 

لها إيرادا وردا ، ويستجيب لطلب فتح باب المرافعـة لتحقيـق دفـاع الطـاعن الجـوهري بشـأن الـذي 

، فإـنـه يـكـون مشــوبا ـبـاإلخالل بـحـق اـلـدفاع والقصــور ـفـي ـقـد يتغـيـر ـبـه وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى 

 .التسبيب 

 )٢٤/٦/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٥٧٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن الـدعوى .. وكان الثابت مـن خـالل محاضـر الجلسـات ، ومـدونات الحكـم الطعـين ذاتـه  

ر الضــوئية  ، وبـهـذه الجلـسـة ـقـرر المطـعـون ضــده بجـحـد الصــو-/-/-ـكـان مـحـدد لنظرـهـا جلـسـة

 .المقدمة من الطاعنين ، ودفع بعدم قبول الدعوى 

 فما كان من وكيل الطاعنني سوي أن طلب أجال 

 لتقديم املستندات ا°حودة والرد علي الدفع املبدي من املطعون ضده 

 �����������������a.���א[$�aZא��(Da[�=د�a6/�،���Pא��DlL�=�Z����@=אD-ن�L��.�/��d=Dא[
�..��aaم�א���aaא������aab�(א=�����−/−/−�!�وDaa-�#aa"�0aai�P���aa.�h.P��c�"�aaQא��^aa�oو�+aaA�U�

����Pم����������)�−/−/−(א��aא����a�P��+aPA>$��a 12��³A�:/)−/−/−�(���������a�Pא���a"�-�!a�qع�Da�2/�..
��D-�'א��.��)�.���hP��K@�A,�=�و����������$�3NאL�dو�=د�"P!�د/8(و$L�^v$�م�א[

  وطلب صراحة التأجيل لتقديم أصول املستندات ا°حودة

 والرد علي الدفع املبدي منم املطعون ضده 
فلـم يكـتـف طرفـي الـتـداعي .. إال أنـه فـوجئ بـقـرار المحكمـة حـجـز الـدعوى للحكـم بحالتـهـا  

بل قدم كال منهما طلب إلعادة الدعوى للمرافعة حتى يتسنى لهمـا تقـديم مـا تحـت يـدهما .. بذلك 

 .من مستندات تم جحد صورها ، فضال عن الرد علي الدفوع 
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 مبا يؤكد أن هناك جدية يف الطلب واتفاق بني الطرفني 

 علي إعادة الدعوى للمرافعة وأنه ليس يف األمر شبهه مماطلة 

 أو تسويف من طرف يف الدعوى فكالهما قد رغب يف إعادة للمرافعة 

 ��aa.��O���aa�U�sو�c�aaPQא��#Npaa@�#aa"�JaaP/�6U��aa-�caaTQ�3א�aa���א4aa.�eن�L��q
�. ��aא'a"�Ja:�P#����������������..�&���دو¤��$§=�وא��C�O�a�U�s��a.��Cع��/�aق�א��a���JPlL�� 1L�^�

���DaaQא�א�paa@�(��@��1�aa�L�c�aaU�sو��aa.@Doذ�=�aa'א�c�aaPQא��..��#aa"��aa,/�+aa12م��Kaa���aa�
����������a$��a@و�،�+���a�U�(��:a�>$א�=�aZ-�=�aZ-��a,NL�� /�،ق�א��/�ع�����cTQ�3א���ل�א4lq

�f�6�q�1,+�و�+T$�=��.�

احلكـم الطعـني باعتصـامه يف رفضـه للـدعوى بـالقول بعـدم تقـديم : السبب الرابـع 

الطاعنني للمستندات ، يتأكد عدم إملامـه بعناصـر الـدعوى وأوراقهـا ، وتكـون 

احملكـمـة ـقـد حجـبـت نفـسـها ـعـن بـيـان العناـصـر الـتـي ـقـد تـكـون بـغـري حاـجـة 

 ملستندات أخري خبالف ما مت تقدميه بالفعل يف عدد ستة عشر حافظة ، وهو ما

يؤكد قصور احلكم يف تسبيبه وإخالله حبقوق الدفاع علي حنو ينحـدر بـه إيل حـد 

 البطالن املوجب للنقض واإللغاء 

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة 

 �+P[���J1�o��qو�� �P"�J����\א��S���?א�!P"م���C?א�^.iUن�L�O�.�

  علي أن٣ و ١٧٨/٢كما نصت املادة 
ـدعوى علــي عــرض مجمــل  أن يشــتمل الحـكـمكمــا يجــب  ـائع اـل  ، ـثـم طلبــات الخصــوم ، لوـق

ثــم تــذكر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ورأي النيابــة وخالصــة مــوجزه لــدفوعهم ودفــاعهم الجــوهري ، 

 .ومنطوقه 

..... والقصور في أسباب الحكم الواقعة والنقص أو الخطأ الجسيم فـي أسـماء الخصـوم و 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

���3������������������JaZeא4a.���ن�/�+��pאQN��$�+U.�#�א'L�!�q�+�P"�8PQن�א[Nن�L�O�
���wa�PTوא����א?د���א�\�-�$��q�J ��وN��$�� �$�JPTA<د_���q+�،�وذ�DT�����Mאض�@�fpא?د�
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�����������������aZ/وא����aZو��DaZ��#a"�k�"و=אق�א��?���"�aZ$�#aد=�����"�³��N��x�� �P"#����ود=א�
��ن����pl2$@��א�a"���haZ#�א?و=אق�وLن�����Nن�Lא@��و�h/و�� U���"�� �$�J1�o�\א���א?د�
�������������ra�Cط�����aو�א��Lج�����aא���(��:a�TU�§�TN������P���N��6و$<دX���� �$�+�ZPن�$��א�����N

�3���א���L�Rن�P"�� ���-=�^.TU!���אد�א4.�]�r���N.�
 ) ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦  الطعن رقم٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

 كما قضي بأن 
أسباب الحكـم يجـب أن تشـتمل علـي بيـان مصـدر مـا ثبـت صـحته وتأكـد صـدقه 

ـمـن وـقـائع اـلـدعوى ، وتفصــح وبـجـالء ال غـمـوض فـيـه ـعـن األدـلـة الـتـي اعتـمـد 

عليها في القول بثبـوت أو نفـي أي مـن هـذه الوقـائع ، وعـن فحـوى تلـك األدلـة 

مـة الـنقض أن تعمـل رقابتهـا علـي سـداد ووجه الستدالل بها حتـى يتسـنى لمحك

الحكم ، واالستيثاق من أن األسباب التي أقام قضـاءه عليهـا جـاءت سـائغة لهـا 

 .أصل ثابت باألوراق وتتفق مع النتيجة التي أنتهي إليها 

 )١١/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٥٩٠١الطعن رقم (

 كذا قضي بأن 
ألوجــه الطـلـب ـعـدو أن يـكـون بياـنـا واقعـيـا أن تـسـبيب الحـكـم ال يقضــاء اـلـنقض المـقـرر ـفـي  

وأن ـمـا قضــت ـبـه يـسـتند إـلـي ـمـا ـلـه أصــل فيهــا وأوـجـه اـلـدفاع اـلـذي تناولـتـه المحكمــة ـفـي اـلـدعوى 

ـت مــن  ـب الحكــم حيــث الواقــع أو القــانون ، ثاـب ـث يعـي ـر صــريحة أن جــاءت أســبابه حـي فــي هــذا غـي
 وأن هـذه األسـباب ا بـالعرضطالمـا أن كليهمـا غيـر وافيـالخصوص 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 (

 ملا كان ذلك 

��א����aن�"L�!aPو=אق�א��Kaאع�א'�L��ao2�N�^aEن������������������ a:1L��a�1�1א':�@��3א�����P¡�w��Qو��
�������a&�'א��a.�e����א?و=אق�وא'����aא�dא'<aP"���ao!����������א���U��-�c�"�Q$�א���Tא�a/���ع��

����������������������_DalL�dא���a�$��a��!aP"��a �/�^aZ:�0א�a-��N���\a�3א� U�a�P[�(�3 ���CL�..ن���L�Maذ�
������������^abL��aم���a�N�s�\א�����Cא�����X�,א���=�Zא�)���������M�pa���aP $�c�"�aQא����a$م��aT��(��!a@
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��e^�א��Kאع���������Nد�Tא����$�.Tא����T.د�א���T1����"א���MPU�..�-���Cو������=�abن���"�aQم�א��
��������T.א��fp@ع��.�Aא�D,e�#$����=�#$���X�&�..����a�.@L�dذא��a����"א���Jh&L���/

�������������������a�:N�!a�=����a�$�²��@�^���=�op'א���T.א��!�q��"1+�دL�f�&ن��TQ'א�D��N�s���C
�^T:د������T1א��"���وא�.�

 أما خبالف ذلك من عناصر النزاع وأوجه أحقية 
هم المبـتـدأة فهـي ليسـت بحاجـه ألي مـسـتندات بخـالف مـا تـم تقديـمـه الطـاعنين فـي طلبـات 

إال أن الحكـم .. بالفعل من أوراق ال يرد وال يجوز جحدها لكونها صور ضوئية من صور رسـمية 

 بأن الطـاعنين قـد عجـزوا – المخالف للحقيقة واألوراق –قد خالف هذا النظر وتوقف عند القول 

وبـذلك تكـون لـم تفطـن إلـي أن .. أصول المسـتندات المجحـودة عن إثبات دعواهم بعدم تقديمهم 

الصور من األوراق الرسمية المقدمة من الطاعنين ال يرد عليهـا الجحـد ، ولـم تفطـن أن عناصـر 

النزاع وأسـانيد الطـاعنين فـي طلبـاتهم ليسـت بحاجـة إلـي مسـتندات أخـري ، أو قـد تكـون أسـانيد 

ـة ليســت بحاجــة لمســتندات أصــال  ـدفاع ، والقصــور .. قانونـي ـاإلخالل باـل ـب الحكــم ـب وهــو مــا يعـي

 .المبطل في التسبيب للقصور الشديد في اإلحاطة بالعناصر الواقعية للنزاع 
��&� N�	ذא�$�


!����א��
!��دא-�א���(!ود�����������������%!��?�%�0ن�א��)מ�א�ط��ن�	����4��!(

�5�ن�	(,�	!��%����)!��א��!دא�%�א��و$��!��	�!�����������������
��ون��د�(�����

 ��د&�ع�و�)و���א��	طل�&%�א��
	����;�د�?=�5�6	

 ذلك أن املستقر عليه نقضا أن 

 ������������3N�a�Uم��a"ع��/�aو=אق�א�Lو�dא���a�.P����J�EL���Cא4��3א'�TQن�/�+���'���:
���������������������(��a$��'א�dא���a�'����a¢�s������aא����a.�eن�L�!aP"ل��aN��ax�dא'����א�MPU

�aa د�����aa��#aa"�Jaa��¢و��aa@د�Aو�!aa�q�#aaQ:U�sو�k�"�aaא���aa��T$ن��aa�N��aa .�C7ن�aa/��
�Oא������(��=�Z����.�
 )٢٦/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٨٢٠الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
علـي حكـم ........... إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضاءه بعـدم 

الدستورية الغير منطبق علي الواقعة ، فإن الحكـم يكـون قـد خـالف القـانون ، 

مخالـفـة ـعـن تمـحـيص ـبـاقي عناصــر الـنـزاع وـمـا تمـسـك ـبـه وـقـد حجبـتـه ـهـذه ال

 بما يؤكد أن الحكم معيبا يجب نقضه ................. الطاعن من أنه 

 )٦/٤/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٠٠١الطعن رقم (

 وهذا عني العيب الذي شاب احلكم الطعني حيث اقتصر 

�aab?�c�"�aaQل�)�-,�R/Daa��+X�aaא��k�"�aaא'��aaP"��L�aa!�א���aaل���aaTم��3N�aa�Uא���� 
�������������������������aN>$ن��a�U��a-�\aא��Dab��Tא��!-�a����ah¦و��ah���3a�N�sد��،�و�ahÂא�dא'����א

�����:�0Px�^Tא���aא"!������/D'א�dא����'��)���@�ahAز��anو���(�����+aA���Jaن�����a�U��a-و
��א4��3aaא�aa"�� aa�:1�caaTQ#�א��aaZUل�����1�aa�2א��Kaaאع���aa.�e�Jaa��Cو�،��aabL�dא���aa�'

����� ���[�Cوא��fDb��"و���� �/�^Z:�1ن����������..وא��a�8وא��a-�8א��אa$�� -��Uوא�� �ND@�A�3�=�..��!a@و
�!�����o�

بطالن الـدعوة النعقـاد اجلمعيـة العموميـة : السند األول 

حمل التداعي ، وذلك لتوجيهها ممن ال ميلك الصفة 

أو األحقية يف الدعوة إليها وهو املدعي عليه الثاني ، 

 وعضوا فيه الذي انتهت صفته كرئيس °لس اإلدارة

 ، وال ينال من ذلك إدراج مسـألة التجديـد -/-/-منذ 

°لس اإلدارة ضمن جدول األعمـال ، فـإن ذلـك كـان 

يستوجب الدعوة بطريقـة أخـري ومـن غـري املـدعي 

وهذا فضـال عـن أنـه كـان جيـب إدراج .. عليه الثاني 

وليس التجديـد ) جبدول األعمال(تعيني جملس إدارة 

 !. .؟
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  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ٦١د نصت املادة فق.. بداية 

��א�دא=��)�א��aa$Kن�������aaPG���aaX=�#aa$���"�aa��c.@�aa�.P���aa$�Tא���aa�T.א���aa�T�U
�..........................................وא'��ن�

���������������������+a��q�OaP[ذא�qد��a�T1א��!a�q��aNد�Tא���a$�Tא���a�T.א���"�Nن�L��=א�دא��PG�!P"و
�O-אD$�Mذ������^vj�c.@��'و�"�د�$#�אL�d����4�٥א�٪���^a-?א�!aP"��oDiس�$�ل�א�L=�#$

�....................................�Diط�
  من ذات القانون علي أن ٦٢كما تنص املادة 

لمراقــب الحســابات أو الجهــة اإلداريــة المختصــة أن يــدعوا  

 ..................الجمعية العامة لالنعقاد 
  من الالئحة التنفيذية علي أن ٢١٥وص نصت املادة ويف ذات اخلص

 يكون لكل من يأتي حق دعوة الجمعية العامة العادية 

لرئيس مجلـس اإلدارة أو الشـريك أو الشـركاء المـديرين بحسـب األحـوال  - أ

 ...........................أن يدعو الجمعية العادية لالجتماع 

شـركاء المـديرين أو مجلـس لمجلس اإلدارة في شركات المسـاهمة أو ال -  ب

 .المراقبة في شركات التوصية باألسهم 

وعلــــي مجلــــس اإلدارة أو الشــــريك أو الشــــركاء المــــديرين أن يــــدعو         

الجمعـيـة العمومـيـة العادـيـة إذا طـلـب إلـيـه ذـلـك ، مراـقـب الحســابات ، أو 

 ....من رأس مال الشركة % ٥عدد من المساهمين يمثل 

 أن يـدعو الجمعيـة العامـة لالنعقـاد فـي األحـوال التـي  لمراقب الحسـابات-   ج

............... 

 ........... لإلدارة العامة للشركات أن تدعو الجمعية العامة لالجتماع -   د

 ......... للمصفين أن يطلبوا عقد الجمعية العامة خالل فترة التصفية -   ه

قـانون فـي حالـة مـا إذا من ال) ١٨( اللجنة المنصوص عليها في المادة -   و

تبــــين لهــــا صــــحة المخالفــــات المنســــوبة لمجلــــس اإلدارة أو مراقبــــي 

 .الحسابات بعد اتخاذ اإلجراءات المقرة لذلك 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

257 

 ملا كان ذلك 

 �����������������a�T¡�!a�q���"�aא��(�w4ع�-��$���אDi'ن�אL��,�N�cZא���#Np@ل��l�#$و
�������G���X=�����d� Aص�و���L���"�!�q��oDiP���Nد�"����א�دא=��،�/�a��+a17ز���".�$�P

��������������c����������٪�٥'Dא-�OאL�،�d����4و���5�oDiPא'��aN=א�دא��a �Pو��Lس�א'�ل�L=�#$�..ن�L
��a�T1د����������������oDaiP���a$�Tא���a�T.���3"���א� �$��NLم���N�..�����������Da$?2ن�אa���ao>N�_paא��Da$?א��a@و
�O�h/��=א�دא��PG���X=�!P"��:-و�وLא�D�C����.�
 ملا كان ذلك 

و��%�א>=ص�����2א�
�ل�א������8א�=!�ص�����א�<�	-��ن�=6ل�0و�אق�א�د�و.�א��א$���������و��ن���

�����و��د��<6,�
�وא-��	!د��0!ن���−/−/−�� :�0ن�0=�����س�?دא����מ�א��=�	�5&%����..�	��

−/−/−�X�)� -/-/-�..א��!د���������B�! �
!��و0�+�����!�و$و�א>���א�ذ��8;�د�0ن����!س�?دא���$!ذ�4א�

و��!%�א>=!ص�א�!د�و������..��א��!�מ�	!�0�8��!�ل���!��$!%��
!�د��?��!����������������5א��2-��د��5،�و���1وز��!������5

��1�د�א�������א���و����.�

 فال ضرورة وال لزوم أن تكون 

��א�دא=��Lو�=�aa���aa�C�+aa��Xز�'Dא-�Oaaא�d���aa�4א�L�،���"�aaو���aaPG�#aa$���"�aaא�
���aa����c.@�aa�.P�٥�٪��3aa@و�����"�aaא��(�waa4م�)���..�א�aa�U��aa$ع��aa¡�0aa��l��aa�Cو

"�aaא���^aaE�'אع�אKaaא���^aae��aa�T.�P�����..���QPaaو�א��L��:aaZא��MaaPj���#aa��Jaa Aو�\aaوא�
����"�P��..����������������+aPvj��aTN�sو��aPÂא�אpa ��+�Pab��aTQ��'وא�+�:b��و@aQ�N��a$��a^������..�وא'�� �

�c�"�Qא��wC�(����DEL�_Lم�� Nو���T.א��fp@.�

 وال ينال مما تقدم مجيعه 
א��@!��&!%���د�!د��!د�����!س�������"��!��	�!دא����!د���������5�0د�و�د�	�دول�0���ل�$ذ�4א�����������

(�,�0ن�ذ�#���d)(:�א�	ط6ن�א�ذ��8(ق��ن�و�-��و��!�5א�!د�و�����6!�د�،�����"�אNدא���א�(��%

����������������5��!�و��س��ن������Cא��1�د�،�و$و�����;�د�	�ن�$!ذא�א�	�!د�&!%��!دول�א>��!�ل��!�س��!ن�

�!!�ن����0!!�5�!!د�4
!!	ل���)!!(�:�א�!!د�و��(�!!,��0
!!�-�א	�!!دאBא��!!ن����!!دמ�א�)!!���،�وא�!!ذ����8

��%�א��(و�א��ذ�و��
����..����و�������N�8�=0מ�א�د�و����د�א�������א���و����.�
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 أضف إيل ذلك 
.. وهو النظر في تجديد مدة مجلـس اإلدارة .. أن البند المدرج بجدول األعمال 

تصــح ـلـو " التجدـيـد لمجـلـس اإلدارة"حـيـث أن لـفـظ .. يـخـالف الحقيـقـة والـقـانون 

أـمـا .. تـمـت قـبـل انتـهـاء ـمـدة مجـلـس اإلدارة .. دعوة النعـقـاد الجمعـيـة كاـنـت اـلـ

-/- والـدعوة لالنعقـاد تحـدد لهـا تـاريخ -/-/-وأن المجلس انتهت مدته منذ 

 فهو األمر الذي كان يستوجب إدراج البند كالتالي .. -/

 النظر في انتخاب مجلس إدارة للشركة ثم تعيينه
 مـن ٦٣وفقـا للمـادة .. ات الجمعية العمومية العاديـة وهو األمر الذي يدخل في اختصاص

التـي تـنص علـي أن أول اختصاصـات الجمعيـة هـو انتخـاب أعضـاء .. قانون الشركات المـذكور 

 .مجلس اإلدارة وعزلهم 

 ومن ثم 
ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا بطالن الدعوة للجمعية محل التـداعي لتوجيههـا ممـن ال 

لدعوة النتهاء واليته مما كـان يوجـب توجيـه الـدعوة مـن غيـره ممـن أنـاط يملك الصفة القانونية ل

وهو األمر الـذي يجعـل الـدعوى الراهنـة قائمـة علـي سـند صـحيح مـن الواقـع .. بهم القانون ذلك 

 .والقانون 

فإن انتهاء .. ويف سياق متصل بالبند األول : السند الثاني 

عـل جي.. مدة جملس اإلدارة وانتفـاء صـفته وواليتـه 

اجلمعية منعقـدة دون متثيـل حقيقـي مـن جملـس 

وهو األمر الذي جيعل هذه اجلمعية خمالفة .. اإلدارة 

 ـمـن ٢١٠ ـمـن ـقـانون الـشـركات ، واـملـادة ٦٠للـمـادة 

الالئحة ، حيث يعتـرب جملـس اإلدارة غـري ممثـل يف 

 .اجلمعية 

  بأن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ٦٠/١فقد استهلت املادة 
ن مجلس اإلدارة ممثال في الجمعية العامة بما ال يقـل عـن العـدد الواجـب تـوافره يجب أن يكو 

 وذلك في غير األحوال التي ينقص فيها عـدد أعضـاء مجلـس اإلدارة عـن ذلـك لصحة انعقاد جلسته
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وال يجـوز التخـلـف عــن حضــور االجتمـاع بغـيـر عــذر مقـبـول وفـي جمـيـع األحــوال ال يبطــل االجتـمـاع 
عضــاء مجـلــس اإلدارة علــي األقــل يـكــون مــن بـيــنهم رئــيس مجـلــس اإلدارة أو إذا حضــر ثالثــة ـمــن أ

نائبــة أو أحــد األعضــاء المنتــدبين لــإلدارة وذلــك إذا تــوفر لالجتمــاع الشــروط األخــرى التــي يتطلبهــا 
 .القانون والالئحة التنفيذية 

  من الالئحة أن ٢١٠/١كما أوردت املادة 

مجـلـس اإلدارة يجــب أن يحضــر اجتماعــات الجمعـيـة العاـمـة  

 . من القانون ٦٠بالنصاب المنصوص عليه بالمادة 
 وحيث كان ما تقدم 

�������������و��ن�א�<�	-��ن�=6ل�א>و�אق�وא��
��دא-�א��%������א�ط���ون�	�د������2دא�������������

��� !:�	�!����1!دع�����.....و2�$0!��א�
!�ل�א���!����8�!��������..�א��(�����)د���א�(�!מ�א�ط�!�ن����

���1�#�0ن����������C���!�	ن��!�����!�−�0=�����س�?دא������ن��ن��	ل�א�����!��א���و��!����

��د��א��=���ذא-����س�אNدא���א�د�מ�−/−/H	�#وذ��.�

  -/-/-وهذا ا°لس كانت مدته تبدأ من 

  وبذلك يتضح أن ا°لس-/-/-وتنتهي يف 

 الذي كان يتكون من كل من 

�،)�א��ط�ون� د�4א�<��%�(...../�א�
�د� −

 )�.א�ط��ن�א>ول�(...../�א�
�د� −

 )�.א�ط��ن�א�<��%�(...../�א�
�د� −

 )�.�ن�0)(���א�=	��(.....�/�א�
�د� −

�)�.�ن�0)(���א�=	��(.....�/�א�
�د� −

��....../�א�
�د�� −

������yN=�U�p�$�+U�$�J �1א��-−/−/−�������a�$�.Tא���a�T.א��#a$�=אDa���+a���N�3א�����N�sو�
�..����������aPÂא�אp@ن�L��o>N�_pא��D$?و@��א�����������������oDaiא��^a�v¦�+aز���aא�5،�و����aم���aTوא���a@

����$�.Tא����T.א��(��l?א�!P"و�..����a�$�."��a�T¡ول�L�!P"�D$?א�אp@��D[�£ذא�q��q
��f=אD-��..���������m�an�s�Maن�ذ�L��a�Cو�..���������������Ja �1א��a-��aPÂא�Maن�ذ�L��ao>N�_paא��Da$?א
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�������������������=�a,C�S�aAو��a .@Lو�+a$� xم��aو)�א����،��oDaiא��^a�v¦�(�+��C�b����+��aZ����aPÂא
���T.א��(�fد��T1����hZא�.�

  ذلك علي أدل وليس 
��������4;��!
�!מ��( !����!�5&!%�$!ذ�4א�����!��
!و��������8..��ن�0ن�ذ�#�א����!س�א�
!�	ق�?�!�אد�0

و(�,����1ون�א��!�د�א����!س�)!(�(��?!�1?ذא������..�&ط�..�...../�א��ط�ون� د�4א�<��%�وא��د�و��

�5��!%�א>�!ل���!ون�������������+�! �و&!�����!�د����(�!ن�	�!�2מ��+!�س����!س�א!Nدא�����������( ���<6<���!ن�0

٧٧/٣�-�����).��ن��6+(��א�����ذ��٢٤٥ وא���د�،���ن����ون�א�

 وهو ما مل يتوافر يف اجلمعية حمل الدعوى احلالية 

 األمر الذي يؤكد عدم متثيل جملس اإلدارة بهذه اجلمعية 

 متثيال صحيحا مبا يؤكد بطالنها 

��"���hb�����!P$#�א��א-�8وא���1�aن��و@��א?$�Dא�T��_p^�א��"������.X�-���kא�Dא@�
�..�� �/�#�"�Qא��d��PQ��5�,א����=����x. 

بطـالن القـرار السـادس املتخـذ مـن خـالل : السند الثالـث 

.. اجلمعية العمومية املعيبة حمل الدعوى الراهنـة 

رغـم (وذلك النتهائه إيل جتديـد مـدة جملـس اإلدارة 

إذ يعـد قـرار بتعيـني ) ديـدهاانتهائها مبا ال جيوز جت

ـاني  ـان األول والـث ـة الطاعـن ـك يف غيـب ـس ، وذـل ا°ـل

واملعيـنـني كعـضـوين يف جمـلـس اإلدارة دوـمنـا حتـقـق 

وهو مـا يؤكـد بطـالن هـذه .. الشروط الالزمة لذلك 

 اجلمعية 

  من قانون الشركات علي أن ٩٠حيث نصت املادة 
إال بعـد أن يقـرر مسـاهمة مصـرية ال يجوز تعيين أي شخص عضوا بمجلـس إدارة شـركة  

 ويتضـمن اإلقـرار سـنه وجنسـيته وأسـماء الشـركات التـي زاول فيهـا أي عمـل كتابة بقبول التعيين

 .من قبل خالل السنوات الثالثة السابقة علي التعيين مع بيان نوع هذا العمل 
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غالل كما ال يجوز تعيين أي شخص عضـوا بمجلـس إدارة الشـركة تقـوم علـي إدارة أو اسـت 

مرفــق عــام إال بعــد الحصــول علــي موافقــة مــن الــوزير المشــرف علــي ذلــك المرفــق أو الــوزير 

المشرف علـي الهيئـة المانحـة لـه ويجـب أن تبلـغ قـرارات الجمعيـة العامـة أو مجلـس اإلدارة بهـذا 

التعيين بكتاب موصي عليه خالل الخمسة عشـر يومـا التاليـة لصـدور القـرار إلـي الـوزير ويعتبـر 

ثالثـين يومـا مـن تـاريخ وصـول التبليـغ دون إبـداء االعتـراض علـي التعيـين بمثابـة موافقـة فوات 

 .ضمنيه عليه 

 ومن صريح النص أنف الذكر

��qدא=��P�xא��,"�����_L�c�TUאل��C?1+�����ز���ل�$#�אL��,�N–�
����.@��$��oD�–�������c�Tل�א�����������oو��CאDb�+��/א�$��T���q�����D-q�!P"�8-�Nن�Lو�،����M�pa��=א

�..���������!1�vن�א?ول�وא���"�Q2ن�א�i��w�h�N�s��$��@و�..�������PG�(�#N�,To��. ���TU�£���C
��e^�א���א"!����(א�دא=����T.א=�א���دس�$#�א�D����..�(�����a�T.א��fpa@א�Da,n�s��. 1L�3�=

)��aa �P"��. aa&א=��������)��"~אDaa-א��!aaP"�8aa-�N�sو�c�aaTא���!aaP"��aa. �$��aaNL�waa/א�N�s�3aaE�#aa$و
�S�PQ'��٩٠'�د��א�Dop�01א�Lא����1ن��#$�.�

 وال ينال من ذلك
و(�!,��..�א�ول�	�ن�א��א���د�� �ن�א���د�د�&!ط������!س�א�
!�	ق�و�!�س�א����!�ن��������

�6�!ن���..�ذ�#�0ن���א��א���د�د����	����א��	������ن�������..�0ن�$ذא�א�ول���دود�و���9
د�د�������! &

�א���2+2!��	�!د���0!�מ�و	��!�������و�	!ل�(0ن���א��א���د�د��)د��&%�(�ل�
���ن��د��א����!س�������

و0)!	:�0� !�+0�5(!�א���!ن��������..��0!��و0ن����2!%��!د��א����!س��������..�و��!�����د�!د��د�!�������5)��)���

�.	ل�����0ن��)د����א����������و����	������ن�..�&���6وز���د�د�4..���د�4

 وحيث كان هذا التعيني .. وهو ما قد كان 

 يف غيبة من الطاعنني املذكورين 

��وD-qא=���NDb$� .������ل�א�����������c�Tو"�م�א�bא=�����o��/ ��א?$�Daא�pa_����..�@.��$�א/�
������������hab�wa/و��a$��$�k�"�aא��fpa@�+aT$ن��a�U��x���T.א��^Q�Nو�،�+�$D��=אDא�א��p@�^Q�N

�.א��א-��8و��NDbא����1ن�
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بطالن الـدعوة النعقـاد اجلمعيـة العموميـة : السند الرابع 

أو ) الطـاعنني(حمل التداعي لعدم إعـالن املسـاهمني 

النشر عن امليزانيات والقوائم املاليـة وتقـارير جملـس 

اإلدارة وتقارير مراقب احلسابات املراد مناقشتها عـن 

 إـلــيهم قـبــل ٢٠١٧ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٤األـعــوام 

املـقـررة يف الـقـانون ويف ) عـلـي األـقـل(العـشـرين يوـمـا 

نظام الشركة األساسي أو النشر بالطريق الذي رمسـه 

 .نون ، مما يبطل الدعوة واجلمعية وقراراتها القا

  علي أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ٦٥فقد نصت املادة 

������������،�DX�aא?=����وא���d����Cو����א�دא=��Lن��Di�Nא'�Kא�1PG�!P"�O�
�����^aa�-�d���aa�4א�Oaa-אD$�DaaND����^aa$��������fDaaND،�وא����aaא�aa�/وא��aab�lو

��و¢$�Tא����T.ع�א��.�Aאf��"و$�א�Diא���^Xو����Np�:א�����hX��.�د�א�
�������#aa$���aa�1ل��aa�=7��5�aa:�oא��Maaذ����aa�N��oDaaiم�א��aa�1ن��aaoذא�qز��aaو�
�������������!ab�'א��aN§א��wNDQ��3@��$�^o�!�q�!א?و���D�:א��(��א?و=אق�א'���

����=q���"و$�א��Np�:א�����hX���DlL_�¢�د@��א��ND[�_2و��L.�
 لقانون علي أن  من ذات ا٦٦كما نصت املادة 

�(!!دد�א�6+(!!��א�����ذ�!!���!!����!!��?ط!!6ع�א��
!!�$��ن����!!��5	!!ل�א��!!�د�א�����!!������

א�������ن�	����-�����ق�	���&L-�و���	�-��+�س�و0� �����Bس�אNدא���و
�+��א��زא���0و�������������

����	�-�א>=�.�א��%�()�وא������2وא������-�א��%���ون�>(د$מ�&����2)!�(�����!��ض��!*����������������

��!��!�-�0و���!�-�א�د���!����!�����������������������)�(��א��	���	��!����،�و�9!��ذ�!#��!ن�א�	���!�-�א�����

�.�	�ن�א�6+(��0و �ع�و�وא��د�ذ�#�

  من النظام األساسي للشركة أنه ٤٤كما جاء باملادة 
 ـفــي موـعــد يـســمح بعـقــد –عـلــي مجـلــس اإلدارة أن يـعــد ـعــن ـكــل ـســنة مالـيــة 

 –ثر من تاريخ انتهائها الجمعية العامة للمساهمين خالل ستة أشهر علي األك

ميزانيـة الشـركة وحسـاب األربـاح والخسـائر ، وتقريـرا عـن نشـاط الشـركة خـالل 
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ـا  ـه طبـق ـام الســنة ذاتهــا ، وذـلـك كـل ـة وعــن مركزهــا المــالي ـفـي خـت الســنة المالـي

 .لألوضاع والشروط والبيانات التي حددتها الالئحة التنفيذية للقانون 

 وحســـاب األربـــاح والخســـائر لميزانيـــةويجـــب علـــي مجلـــس اإلدارة أن ينشـــر ا

ـر مراـقـب الحســابات ـره واـلـنص الكامــل لتقرـي ـة لتقرـي ـل اجتمــاع وخالصــة وافـي  قـب

  .الجمعية العامة بعشرين يوما علي األقل

ويجوز االكتفـاء بإرسـال نسـخة مـن األوراق المبينـة فـي الفقـرة األولـي إلـي كـل 

معيـة العامـة بعشـرين قبـل تـاريخ عقـد الجمساهم بطريق البريد الموصي عليـه 

  .يوم علي األقل

  من الالئحة التنفيذية علي أن ٢١٨نصت املادة .. ويف ذات النطاق 

�����������#NDN�'�5א�oDiو�א�L�MNDiو�א�L��=א�دא��PG�!P"�O�–אل�������aC?א�Oa�C�–ن�L�
�����DaaND����^aa$��������fDaaNDوא����aaא�aa�/وא��aab�lو�DX�aaوא�����aa�=?א�S�aa�Cو��aa�1אK�'א�Daai�N

��"D$����������������!aPא-�Oא�4a���'א���a�5א���a �1א�#a$�D a�L��aE�Eل��al�c��$�aN�c�:�hb�(�d����
�Dvo?א.�
������������M�pa���.a�N–و��ز���oDiن���1م�א��oذא�q�–א?و=אق�����������#a$���a�1ل��a�=7��5�a:�oא��

���������������������a�"�yN=�aU�^a�-�+a�P"�!ab�'א��aN§א��waNDQ��3@�a�$�^ao�!a�q�!aא?و���Da�:א��(��א'���
�P"��$�N�cE!�א?v����T.א��^-.�

�����aق������������a$�Tא���aא����#a$�^ao�!a�q�c.@�a�'א�!a�q�^a�DNو�L�Di�N�����=�b�^�DUو
�d�oDiא���hPZ$א'�ل�و.�

 ملا كان ذلك 
و	�ط	�!!ق����!!��א���!!�$�מ�وא�<وא	!!-�א���و��!!����0!!��א�!!ذ�����!!%�0و�אق�א��!!زאع�����

ن�،�و��!%��و��%�א>=ص�����2א�د�و��א��و�2���!ن�א��ط�!ون� !د�4א!>ول�?�!%�א�ط!����������������..�א���<ل��

و�!!���0&!!ق�	2!!���!!ن���..��� !!:�0ن�אN=ط!!���	2!!ذ�4א�!!د�و�����..�א�ط���!!��א�<��<!!��א>=!!ص��!!�2מ��

����C����	دא-��د�و)ل�?��2מ���
� -/-/-��������������C���!�	�%�    �&!%�(!�ن�א��!د-�א�����!���(!ل�א��!دא

����و���&ط-/-/-����	
�.��ن�א
�2�6מ�אN=ط��א-�و��&���80�2	�د�
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 ن النظام األساسي  م٤٤وحيث ثبت من خالل املادة 

 للشركة حمل التداعي  
أـنــه يـجــب النشـــر أو إرســـال ـهــذه األوراق وـهــي الميزانـيــات والـقــوائم المالـيــة ، 

وتقارير مجلس اإلدارة ، وتقارير مراقب الحسابات عن األعوام المـراد مناقشـتها 

وهــو ـمـا ـلـم يلـتـزم ـبـه .. ـمـن انعـقـاد الجمعـيـة ) عـلـي األـقـل(قـبـل عشــرين يوـمـا 

ضده األول حيث قام بإرسالها إلي الطاعنين والسيما الطاعنة الثالثـة المطعون 

 .قبل سبعة عشر يوما فقط من االنعقاد

 وهي مدة غري كافية متاما لتحقيق غاية املشرع

 وهي أن يقوم املساهمون باإلطالع علي تلك املستندات 

 ودراستها متهيدا ملناقشتها يف اجلمعية العمومية املدعو هلا 

��qدא=���������������..�.�������aPG�DaND�Uو���#�$�Kא�1N�s���T.א��fp@�(�+�i-��$אد�D'ن�אLو
��������Cم�وא�"�#"�d����4א�O-אD$�DND�Uאم�@!������..�و�"L���Tن���o�^�٢٠١٤���،�٢٠١٥���،�٢٠١٦��،�

٢٠١٧)���dא�����T�=L�!��¡7��(�����^a-L���a$�(�3@�a�'م�א�a�Nن�L1+�$#�א':~ض�L�°TN��x
��$�Kא�aaaא�=����=Daaa�'א�MaaaPU�#aaa$���aaaCم�وא�aaa"�DN=�aaa�Uو��aaa�1�..������������DN=�aaa�Uو�d�aaa�1אK�$��aaaא�=��

��aaP$�o�dא��aa��8aa�=?�3Xא�aa-و�..�(��aa XאDAqم��aaT����"�aaن�א��aaQ���aao>N�_paaא��Daa$?א��aa@و
�.و"P!�א����hא�p_�=�+�א����1ن�..�א'�א"���

 وهو ما يستوجب بال ريب 
�	ط6ن�א���د�א����������א� ��B		ط6ن�א�د�و����1�د�א��������(ل�א��دא�%�،�و�ذא��������

�������������������������%!���<	و-�?�
!�ل�?�!ذא���
!�%�?�!%�א��ط�!ون� !د�4א!>ول���!���?�!%�א��!�אض�א�ط!����ن�

������	!
?!�0�1!��5!מ���	!��	!ذ�#�و�!מ����!�,�	�)!��:����������������)�و�9!���4!ن�א>
!	�������(א��1�د��2ذא�א�

د���#�א�������א����	���(ل�א��!دא�%�	�!���	ط�2!��،�����������א�ط����ن�و����	�Hאد��5א�����د��

�.طل����80א�א-��د�)د�-����2و�	

�

�
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لعله قد ثبـت مـن مجلـه واقعـات النـزاع : السند اخلامس 

املاثل السابق طرحها مبستهل هذه الصحيفة ، ومـن 

مجلة املستندات التي تشرف الطاعنني بتقدميها إيل 

ـوقرة  ـة احملكـمـة اـمل ـات .. عداـل يتـضـح أن ـمثـة منازـع

عـون قضائية جدية دائـرة فيمـا بـني الطـاعنني واملط

ضده األول تتعلق مبسائل جيب البت والفصـل فيهـا 

أوال قبل الدعوة النعقاد أي مجعيـة عموميـة ، ومـن 

أهم هذه املنازعات الـدعوى املتعلقـة بالتنـازع علـي 

وغريها مـن .. ملكية األسهم ونصيب كل طرف فيها 

املنازعات التي يعلم املطعون ضده األول بهـا يقينـا 

مـع ذلـك ميضـي يف غيـه ومع ذلك يتغافل عنها ، و

 .ويدعو جلمعية عمومية 

  من قانون الشركات علي أن ٦٨فقد نصت املادة 

��!U2N��$���"אD$�8$��oDi��1م�א��^N�T����Nد�Tא������$�Tא����T.א���� :�
١− �������������������a$�Tא���a�T.א��#a$�=�aZN�=אDa-�^o��[���8�Nو�c.@��'א�d�$אKد��א���Nز�ز�����

��ن�$#��12+�א'��س����N��ND��+�:Z���@�.��N�\א��� .ق�א'��@�3א?����

��א?Pab!�و����aز������������ −٢oDaiض�א�Da��#a$���ND-و�L��Q�UD$و�L��P.���D�Lאض�$/�&qز����
��Z��'א��N=א�دא�� .���6Uא�D6ض�א?�U�S���?��q�!Pbא/�P"�w ��א� 

��Lو�L�f�Z�Uو����� −٣oDiא���$L����[q�(�Dא�����Nد�Tא������$�Tא����T.�Pن����N���^a�-�� PC�
��L��aaN=��Aqو�qد$�aaج��oDaaiא��^aaC��aa �P"�OaaU~N�\aaא���=�aaא�����aa�1���aa6Uو�L��@�aa"�$

��م�א����م�CL�J1�o��NL�Mوذ���oDiא�. 

  من الالئحة التنفيذية هلذا القانون علي أن ٢٢٧وقد نصت املادة .. هذا 
ب تختص الجمعية العامة غيـر العاديـة بتعـديل نظـام الشـركة ، بمراعـاة أال يترتـ

علـــي ذلـــك زيـــادة التزامـــات المســـاهمين مـــا لـــم يوافـــق علـــي التعـــديل جميـــع 

المساهمين ، ويقع باطال كل قرار يصـدر مـن الجمعيـة العامـة يكـون مـن شـأنه 
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 .المساس بحقوق المساهمين األساسية التي يستمدها بصفته شريكا 

  التـعـديالت اآلتـيـة ـفـي– بصــفة خاصــة –وتنـظـر الجمعـيـة العاـمـة غـيـر العادـيـة 

 :نظام الشركة 

 . زيادة رأس المال المرخص به -١

 الموافقة علي زيادة رأس المال باسهم ممتازة ، بشرط أن يرخص بـذلك -٢

 .النظام ابتداءا 

 إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غـرض الشـركة األصـلي -٣

، وال يجـــوز تغييـــر الغـــرض األصـــلي إال ألســـباب توافـــق عليهـــا اللجنـــة 

مـن القـانون بنـاء علـي اقتـراح توافـق ) ١٨( في المادة المنصوص عليها

 .عليه الجمعية غير العادية 

 . تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع األسهم -٤

 إطالة أمد الشركة أو تقصيره ، أو حلها قبل موعـدها ، أو تغييـر نسـبة -٥

 .شركة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج ال

 . تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية باألسهم -٦

 – بنـاء عـلـي دـعـوة مجـلـس اإلدارة –كمـا تجتـمـع الجمعـيـة العامـة غـيـر العادـيـة 

للنظر في حل الشركة أو استمرارها ، إذا بلغـت خسـائر الشـركة فـي سـنة ماليـة 

 .واحدة أو أكثر نصف رأس المال المصدر 

 ملا كان ذلك 

���J��vن�א�L���Cא"!�����و�aو=אق�א��Lو�d�aT-وא�!aP"�����QU�Dopא��r�:����cUא'�د�#$�
��ن�$#��12a+�א'��aس����������������..�N�=אD-و�L�5אDAq�_Lאز�א �ذ��Aم��"�!P"��oLع�Di'ن�אL��,�N

�������=�Zא��#$��=�b�_2��c.@��'ق�א����..�����dL�a���a-א���א5א���oאDiن�א�L�J��vن�א��o��'و
����"א��ca���a.�/���!1�avא'�aTQن�&�8PQ$�(�.....���������f�a"�م�����a���٥١�"٪������c�"�aQא��m=�a$�caو�

������"٤٩�"٪�_DZ'א�MNDiن�א?ول�א�����Mوذ�.�

 وقد ظل احلال علي ما هو عليه .. هذا 
�<!מ�	!د�0א��ط�!ون� !د��X�).....�����4و&%�?�%��(����و��41و�,�א��د��ن�&%�9 !ون��!�מ���������

����B%����	!���..��و���9ذ�#�אNدא���	��&��&�و���2،�وא>�	��aو�وز���2..�א>ول��
��<��	�ل�
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������������!ن� !�ن�0� !�����B!س��������)�و����((���X*�?د=��������2..�א��د��ن��������ن���&���+ون�א�

���2&!!�80�%��!!ل��!!ن�0��!!�ل�א!!Nدא���..�א!!Nدא�����!!�	!!ل��!!�ن�$!!ذא�אNد=!!�ل��!!ن��0!!ل�0ن�..��!!מ��

������������	(�,�?ذא�א�������!#�א��)!�&�-�������..���(���5���6
+و�����)�&���5و
و�B?دא�����5

!������(	���������2!�ن�	2!ذ�4א��)!�&�-��������)�א�
�	ق�א����2ز�(���%�א�ز�מ����	!ل��)���!%�=!��6א�(

�.وא�ز�מ�	� �+���2����2؟؟

 وهو ما قد كان بالفعل 

���!aa&�'م�א�aaT�0א�aaZ��$�(�+aa1L��aa�C.....��DX�aa�3א��aa�Cא��:aai��N�c�"�aaQא��L�aa��
������oDi����J�4�\א���PX��3 �3و��$2א�3(א��E�#$دא)�وq�5���5אDA���aN=دאqو�����$�=�op'א��=

..��������+��T/L�D��N�s�+��3 � Aو��_�$�א�..������������aPG�(�!1�avن�א?ول�وא��a�"�Q2��3ن�א�Z�"א�^�
�+aaU�:��´و�+aaX�QlLو�+U�/DaaZU�^aa�و@���aa�A�/��aa�/��aa$�¦�m�aan�s��aa$��aa(א�دא=��و�aa.PTNن��

�!).�M�p؟

 ومن أهم األضرار التي فوجئ بها الطاعنني 
و�!-�و&!����!و�<2מ����٪��٤٩�����	�!د������!-�	�
!	�����0ن��
	�2מ�&%��0س���ل�א����

وذ�!#�دو��!��
!	��0و��	!����!ذ�#�،������..�0و��0!ل��٪�١٧&!د�	��!-���1ز�!د��!ن������..�?�!%��(�!��א��!����5

..�ودو����0ن���)����0!���!ن�א�ط!����ن�&!%��!%��B!ن�א>
!2מ�	!��	�*�0و�א���!�زل�0و��9!���������������������������4

�!!.&�����e-�$ذ�4א��
	��?�%�$ذא�א�(د�א� +�ل�؟؟

 جيد أيا من الطاعنني جميبا عن هذا التساؤل وحيث مل 

 ق أمام احملكمة االقتصادية .....  لسنة .....فقد أقاموا الدعوى رقم 

 االستئنافية بالقاهرة وذلك بغية احلكم هلم مبا يلي 

�����������:�Lو���oDa��(�3 . �L�#$�5KA�_L�8����c"�'م�-��م�א�"�d��E7�.....�
=q�f�aa«م�א�aa"و�Maa�3ذ� Xא�aa�1م�א�aa"�3و �aa&��Uم��aa"و�،�+aa��q�3aa Uאد

�������ao>N)�א�Kא"12��3+�א'v�)��_~i.+��#�$#�א'�"!�"�P+�א?ول�������
��������������������f=�a��"א�OaAو�Oa�T$و�^a[����a /��aAذא�وq�8وa����a�"د��Aم�و�"

�#�N�s2ن�o.�
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����1�E�:א?ول������+�P"�!"�'אم�אK�q)���3 �P"�!"�'א�!-���+T$7"�د��א�4ل��)�و�
���o��$�!�q��=�a�Nن�"L�#$�+�Pن��O�Z1א'�"����oDiא��(�c٤٩�٪��#a$

�=�EL�#$�Mذ��!P"�OU~N��$��/���.L=�!��¡qس�א'�ل��
���������������������!
�و$!و��−/−/−و(�,�0ن�$ذ�4א�!د�و.�1زא�!-�ط!%�א��!دאول�(�!�����X=!�5و�;��!����5

�1زמ�و !!�و��8و0و�!!%��	!!ل�א�!!د�و.�?�!!�����80�%!!�������� א>�!!��א�!!ذ��8;�!!د�0ن�א��)!!ل�&�2!!���0!!�


�����(د�د��)����ل����#�و�
�$מ�&%��0س�א��!�ل�����������ذ�#����5�0ن�א����وמ�0ن����..���و�������

�������
�����و$�����)(��א��1�د�و	��ن��د�8א����ل�א��)����ن��د�!�5،�����������..�و0
2מ�א���%$

و��$�����#�א�!�א�א-�א��!%���!ون�)!(�(�����������..�و	�����%�)(��0و��وאز�א�=�ذ���א�א-��ن��د����������5

�.ذא�و$�..�	�
	��( و��و�)و�-��������ن�א>
2מ�و�������2

 مما جيزم بأنه ال جيوز عقد أي مجعية عمومية إال بعد الفصل 

 يف ذلك النزاع اجلوهري اجلدي املطروح علي القضاء 

حسـبما هـو ثابـت (السيما وأن المطعـون ضـده األول يـدعي  

بأن نصـيبه فـي رأس المـال بنسـبة ) في الجمعية المطعون عليها
عموميـة بمفـرده وهو بتلك النسبة المزعومة يعتبر جمعية % ٨٣

فله أن يصدر القرارات التي تتطلب الموافقـة عليهـا ثلثـي رأس .. 
المال ، وكذا القرارات التي تتطلب إلقرارها لخطورتها ثالثـة أربـاع 

 .رأس المال 
 وهذا يعني أنه يصدر القرارات بإرادته املنفردة 

 !ولصاحله وحده دون االعتداد حبقوق باقي املساهمني ومصاحلهم؟
و���-�א��
	��א��%��د�%�א��ط�ون� �5א>ول�����2!��وא��!%��!د��������������..����ن�ذ�#������� 

�٨٣�٪����!!������1!!د����8..��!!ن��0
!!��ل�א� !!��א>�!!��و�80٪�٥١$!!%��(!!ل��!!زאع�?ذ�$!!%�&!!%�(

$!%��!�א�א-�	�ط�!��و�)!�&�-����د�!��و�ط�و(!����!%��������..��)�&�-�0و���א�א-���9-��!ن�ذ�!#����

�B� �.�א�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

269 

  إيل اجلمعية وهو األمر الذي يبطل الدعوة

 حمل الدعوى الراهنة ويبطل انعقادها

فكيــف ) الطــاعنين(ألنهــا تمــس بحقــوق بــاقي المســاهمين  
.. مـن رأس المـال % ٤٩يكونوا في حقيقة األمـر مـالكين لنسـبة 

وال يســــتطيعوا اتـخـــاذ ـقـــرار ـفـــي الشــــركة أو حضــــور الجمعـيـــات 

 !.العمومية بالنسبة الصحيحة لحصتهم في رأس المال ؟
  ذلك كان ملا 

و�3PTN���Cא'�aTQن�&�f�aא?ول�وא�pa@�D$2a���a���N�!1�avא�א��Kaאع�و�a$L�+a�/�^avjم�����������������������
����.���א?�o���(����������kDal^�"�+�("�א���א[�X�,א���d�"א'��ز�#$��N�Tد�א��A�������N�3PTN�^�

�..����3-=�k�"و$� ��א��.....��������.....���������a���Sא�a�1א��a�6��c�"�aQא��#$���»�=_�Po!�א'��$
��ن�$ .aZU�3 �a:�+�א�ca���a$�S�a�4א��c/DaQ،�و���aن�´��:l���������������������d�a§א�$�5Uل��Tوزא=��א��#

��،�و���ن�א����DXא�\��c"�'���J�4و�����N=وא�دא��a�q!��........�א'�TQن�&��fא?ول�א'���
�Mذ��DlL.�

 كما أنه يعلم أيضا بوجود الشكوى الرمسية املقدمة من الطاعنني

 لالستثمار لبحث كافة املخالفاتإيل هيئة التفتيش باهليئة العامة 

 املالية واإلدارية التي ارتكبها وال يزال يرتكبها

 املطعون ضده األول 
و���1وز�א��!�د��..�و(�,�0ن���#�א����ز��-�1زא�-�ط%�א��دאول�و�מ���)ل�&���2	�د�����������

��و����?�1	�د�0ن���מ�א�	-�&�����دמ��ن����ز��-���د��
!�+ل�0و��!����و�!��������������80

���1
!!����و0ن��!!����Bא��!!�����(!!ل�א��!!دא�%�$!!מ�א�ط!!����ن�،�����..�2!!��א��!!�د������80!!���


!�و���א�و�!و��	�!�ل��ط�!%�و�!�زמ���!%��)!����!������������������6..�وא��ط�ون� د�4א>ول�&ط��������!�	

و(�!,�=!����א��ط�!ون� !د�����4..��	ل�א���د������80��0و�א�!د�و.��2!�������..������2&%��0س�א���ل�����

���א�ذ��8	طل�א�د�و�����������(ل�א��دא�%�و�	طل�&2و�א>�..�����دא����������دמ�
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��2���.א���د$��و���80א�א-�)د�-�

فضال عن بطالن اجلمعيـة والـدعوة إليهـا : السند السادس 

.. وانعقادها وكافة قراراتها لألسباب السـالف ذكرهـا 

فإن القرارين الرابع واخلـامس علـي األخـص بـاطلني 

عـضـاء جمـلـس وـخمـالفني للـقـانون ، وذـلـك الـشـرتاك أ

املزـعـوم حـضـورهم وبـفـرض اعتـبـارهم ـمـن (اإلدارة 

يف التصويت عليهما رغم اشـتماهلما ) جملس اإلدارة

 علي ما خيص جملس اإلدارة وإبراء ذمته 

  من قانون الشركات علي أن ٧٤فقد نصت املادة 

�������dא=אDaa-�!aaP"�JN�aaZא�²)�א��~aa�א�دא=��א���aaPG�5�aa,"?ز��aa���
�(��aa�$�.Tא���aa�T.����3א� �aa$א�5ذDaa�qو�L�3 U2aa/����2aaن�¢���aaN=وא�aaU �3و$

�������$�5 �3"#�א�دא=��lqو�.�

  من الالئحة علي أن ٢٣١كما نصت املادة 
ال يجـوز ألعضـاء مجـلـس اإلدارة االشـتراك فـي التصــويت علـي قـرارات الجمعـيـة 

ٕالعامة فـي شـأن تحديـد رواتـبهم ومكافـأتهم أو إبـراء ذمـتهم واخـالء مسـئوليتهم 
دارة ، وال تحسب األصوات الخاصة باألسهم التـي يحوزونهـا فـي نصـاب عن اإل

 . التصويت 

 ملا كان ذلك 
..��(!ل�א�!د�و.�א��א$�!��������..�و��ن�א�<�	-��ن��ط������( ��א����ع�א�������א���و��!������������

�:���6ن�"�&ط�"��� :�0ن��ن�( ��$ذ�4א�������

��@��(...../�א����� −hbض�D:���=دאq��PG���X=�+:b���:Zא��fp(�
��ذ������������M(�..../�א������ −hbض�D:���=دאq��PG��,"�� :b��(�
��ذ��������������M(...../�א����� −hbض�D:���=دאq��PG��,"�+:b��(�

�)�$Dא-�Oא�������������������d����4(...../�א�����
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 وبرغم ذلك 
( و��0� �����Bس���א�=�ص�	���@��&%��(د�د��وא���و	د1-�������(�
ط��&%�א��א��א��א	*������

<מ�)د��א�!�א��	�!دמ�)!����0!��	!د1-������!���5�0د��מ�א
�	��د�0� �����Bس�אNدא���؟�������)�אNدא��

����.0و����&L-�0و��وא���>� �����Bس�אNدא����ن�א�
�وא-��(ل�א�����

 والسؤال هنا 

 .و$#���!�؟؟..��$#�@�3א�Np#�£�א����Tد@�3 −

− ������#a$�3 T�a¡ن�L�=�,4א�#$�J��vن�א��oא�دא=����/7ذא���aPG�5�a,"L�..
 !./.#�@��$�Z=�א��Dא=�؟)�/7ذא�£�א����Tد@3(

− ���+. aa�Lא�دא=��و��aaPG�(��aa,Tא����aaiن�����aa�Nد��T��aaن�א��L��aa.o
و�a�Nل��!�/.#���!�$#�א'��@.�cو$��@!��aZN�r�C�+. �L=�א��Daא=؟؟������..

��������+�P"���!!.؟؟٪��J¦�+1L١٠٠א'�א/�
$!ذ�4א�����!��	���2!��،�& !�6�!ن��=���!���!���!מ�������������������ل�ذ�#��;�د�و	���B6!�מ�)!و�������������

����1!!وز���( !!و����� 5!!�0��&�!! N�	�،��!!�0ن�)�و��!!��2מ��!!ن����!!س�א!!Nدא��(?<	��!!2�&�5!!����(

�!!��#�&!!%�א��)!!و�-���!!%��(د�!!د�	!!د1-�و���&!!L-�و�وא�!!�����!!س�א!!Nدא���،�و0ن�א�!!ول����

��(�,��و��מ�ذ�#����	%��ن��)د��א�!�א��	�����������
�	��د$מ��=����א�(�	����-L!&����:�!دמ��!�

�!.0و�	د1-�؟

  وال ينال من ذلك

������dÅa/�����L�d��aو�$a���PÂ�5א�,"L���$�3�N�s��N� 1+�)�א��L..���Maن�ذ�L��a�C
�ن�א��Dא=�$#�"�$+���Tم��Aאز��abqא=�f)�א?��aس���������������Q��(�DE>N���..����MaPj�#a$ن�L�Maذ�

��$�a �3א���(وL���Cن�א?",��5אND&�4#�..�א'��MPj�8א'�����a1����א'a�T.�(���3a��wan��
��..��bqא=�@pא�א��Dא=���אL�8�'���5و�א'����T.ن�א��Q1+�و��Qم���K�����

  اخلامس القرار بشأن أما 
���a�!! �N��!!��)	ون�@!!�$��ن�و�!!�س���!!&!!%�((�!!,�� !!�ن�..&!!��	ط6ن�&�!!�5و�=���!!��א�

�	��א-���1	س�&���2و�9�1وض�(�%������

�
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��א����4"��T.�5א��,"Lא���د���w/ون����¡�ع���وאD&�)�����5�a,"Lد��T��a�3א�"K�
��א�دא=��PG�(د�������������aא��������a�$�5�alqو��a$א�5ذD�q�!P"�/����5�a,"Lو���aX=

�ل��a"Lאم�������������al�J¦�\א�����א���d�/DZא'���/�o�#"��=א�دא��PG٢٠١٤�
�،٢٠١٥�،�٢٠١٦�،�٢٠١٧.�"��

 وهذا يؤكد يقينا البطالن 
�..���و�2מ�0� ��B&%����س�אNدא���)�.....�،�.....�،�.....((�,��5�0?ذא��מ�א
�	��د����6ن��

�!.�؟&�ن��	%��ن�0� ��Bא�������א��
�$��ن��80�=ص��)د����א��?	�א�Bא�ذ���א��ز�وמ

 وهنا يتضح جليا سبب إصرار املطعون ضده األول 

 علي انعقاد هذه اجلمعية رغم أوجه البطالن والعوار التي شابتها 

ــ  ) باطـــل ومعـيــب(رار فـهــو يســـعى جاهـــدا نحـــو استصـــدار ـق

كـالقرار الـخـامس أنـف اـلـذكر ، والـذي يرـمـي إلـي إـبـراء ذمتـه ـمـن 
 ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٤كافة التصرفات الماليـة عـن السـنوات األربـع 

 الـتـي انهــارت خاللهــا الشــركة وحقـقـت خســائر ٢٠١٧ ، ٢٠١٦
 .طائلة بسبب انفراده وسوء إدارته لها 
 وهو ما يؤكد 

?ذ�א��!!د-�&!!ط�س�،�و���!!���!!�א�א-�$!!ذ�4א�����!!���	ط!!6ن�א�!!�א��ن�א��א	!!*�وא�=!!����

�����5(�)��:��
�$מ�وא(د�0و�&+���������ن�א��
�$��ن���������!�دون�0ن��)�א��ط�ون� د�4و0و1د�4و

!����)�א�ط����ن(��	��	�)��:�	��%�א��
�$��ن������!ن�א>
!2מ���٪�٤٩وא�ذ�ن�����ون�&!%�א�(

���ص���%�א��%�..���ن����ون�א�����-�٧٦و$و�����=����)��:�א���د��..�

     مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسني النية يقع باطال كل قرار يصـدر مـن 

 .الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام القانون أو نظام الشركة 

وكذلك  يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينـة مـن المسـاهمين أو      

ــ ــب نـفــع خـــاص ألعضـــاء مجـلــس اإلدارة أو غـي رهم دون لألضـــرار بـهــم أو لجـل
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 .اعتبار لمصلحة الشركة 

     وال يـجـــوز أن يطـلـــب اـلـــبطالن ـفـــي ـهـــذه الحاـلـــة إال المـســـاهمون اـلـــذين 

اعترضوا علي القرار في محضر الجلسـة أو الـذين تغيبـوا عـن الحضـور بسـبب 

مقبول ويجوز للجهة اإلدارية المختصـة أن تنـوب عـنهم فـي طلـب الـبطالن إذا 

 .تقدموا بأسباب جدية 

رتب علي الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلي جميع ويت     

 .المساهمين 

ـالبطالن ـفـي إحــدى الصــحف       وعـلـي مجـلـس اإلدارة نشــر ملخــص الحكــم ـب

 .اليومية وفي صحيفة الشركات 

وتســقط دـعـوى اـلـبطالن بمضــي ســنة ـمـن ـتـاريخ صــدور الـقـرار وال يترـتـب      

 لقرار ما لم تأمر المحكمة بذلك علي رفع الدعوى وقف تنفيذ ا

 وكان انعقاد اجلمعية حال ادعاء  املطعون ضده األول .. ملا كان ما تقدم 

 من رأمسال الشركة جيعله ينفرد بالقرارات % ٨٣بأنه ميلك 

��������������c.@�a�'א�!-�aدون����aC�3وא@�a�$�}�Z�����)�@�fpא��4�T.د�א���T1ن�א��Nو
)c�"�aaQא��(א�!-�aa���=אDaa&¥و��^aa��c.@�aa�')c�"�aaQא�..(��aaא��T��Jaa�E��aa$�OaaN=��aaא��paa@و

�ن�������Q�aא���C�!�q���T.א��fp ��=�h�Nو��.��ao��a$��a�Cن��L�Oaن������������aT���q��a�T�U..א[
���������������������(�+��a����3@�a�$�^ao�MaP¦���a�����a�TQ-�^aZ:א?� �3وא�����P$ل��Cאع�Kא���(�^Z:א�

�.א?� �3

  ذلك كان ملا 
 أنفة البيان يتضح يقينـا بأحقيـة الطـاعنين فيمـا ابتغـوا ومن خالل جملة األسانيد القانونية 

صـورة الـدعوة النعقـاد (القضاء به في النزاع الراهن ، وأنه ال عالقة للمسـتندات المجحـودة بـذلك 

عبـارة عـن صـورة ضـوئية مـن صـور ) أشـرنا سـلفا(أما بـاقي المسـتندات كمـا ) الجمعية العمومية

وهذا كلـه مـا حجبـت عدالـة محكمـة .. في مواجهة الكافة رسمية ال يرد عليها الجحد ولها حجية 

الحكم الطعين نفسها عن التوصل إليه وفحصه وتمحيصه ، وهو مـا ينحـدر بـذلك الحكـم إلـي حـد 

 . البطالن الموجب للنقض واإللغاء
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احلكـم املطعـون فيـه عابـه اخلطـأ يف تطبيـق القـانون وذلـك بعـدم : امس السبب اخل

 ان من الواجب تطبيقها ويستوجب النقض واإللغاء  تطبيقه لقواعد قانونية ك

  -: من قانون املرافعات علي أن ٩٧فقد نصت املادة .... بداية 

��������fpaa@�(�+aa�P"�!"�aa'و�אL�!"�aa'م�א�aa-ذא�qو�،��aa�PAول�L�(��aaT/אD'א�_Daa«
��$����ًא��oن�)������Pא�qد�����������a'א�(�=D�'د�א�T�'א�(�+j��U��1���$pa@�#aא�א���1�aن�������٦٥$

P�-�����������������+aj��U�!aP"�OaUDUذא�q��a$L�،�k�"�aא��D�1�^�A2U�Mذ��!P"�OU~N�sذא�q��.��+�א[
������������aX�$�#a"�^a�U����a$אD6��+a�P"�Ja.�C��aא��TP���ًa���¢�+a���-��.�D�1�^�A2U@��و=�dLא[
�����������������������+aU�$وز��a«و�����aCوא��Da'�^a�A2ن�א���a�Nن�L�!aP"�،�+a��A��X�.�Wوز����Uو���،�+��A

�c"���L�.�
�^�$#�א'�a"!�وא'L�+a�P"�!"�aن��a�Nم�$����aא�=دًא�"aP!�د/�aع����������و$�8ذ����Mز����

��&=�Tא��+U��P[و�L�+.Zl.�
  -: من قانون املرافعات علي أن ٩٨كما نصت املادة 

(!د�א�=)!وמ���!%�0ن����10�����1وز�����ل�א�د�و.��0<!���!ن��!���	
!	��وא(!د����!*�?�!%��������

�*�	�
�.���وز�&����א�����ل�<>6��0

  -:لنقض يف هذا املقام علي أن واستقر قضاء حمكمة ا

���������������a �/�3�aN�\aא���a�Pא��!aא?و���a�Pد�����Z�'אq������a Aم�א'�א�a.����$�aZد�א��a�T1
������+�P"�!"�'ن�א����i�Z���������������+a1א��5""qد���a"qو�L�،�+a1�"qد���"qوم�K��8$�+Z����6و��L�+

���aa�T1א��aaT���q��KX�aaA��aa���aaT/אD'ن�אLذ�q�،�Maaذ���aa �/م�KaaPN�\aaא��d��aa4א�(��$�aaZد�א�
��������������������k�"�aع�א��a&�$�(�OP[�_Lن�L�fא����1ن�،����$<دא�+�P"��1�_pא��^�i�5א��:�����

�Mذ��^�-��.��.�DQ$��TNوP"��ًC!�א[
�)�3-=�#TQق�٤٥٢/٥٥א�–���PA�١٧/٤/١٩٨٨(��

 هذا 

�����������������dא���a�$�3N�a����^a�A2א���OaP[�!a�q�3Zא�����A7م��K�PU����.�وא?L�^bن�א[
��L�(�dL=�\$�� U���"�#Nو=אق�א����!:�N��$�k�"�–אن���-�Mذ��!P"د�DN�#���و�
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275 

�:��ND@�Aن

��$q��aaذא��aaoن��aaZCل�א��3aaZو��aao��aaن�א'aaP"�!"�aa!�א'����aaאKP�aa�N�dم��-:اوهلـمـا aa��C�
��.��.�nDZUً��$#�א[

��aن�$L�������waC�#aو�]�Pً��"�=&ً������ًא�-����L_�د/�"q����N�A��ًذא��oن�א��3Zא?������Dl- :اوثانيهم�/
�A2א���OP[�+.Zl�Mذ��!P"دًא��=�d����$�3אN�����^.�

��)o٥٩٨.�ل�"��א��KNKTص�/�د(�

ووفقا حلكم املادة 
ً

  -:والتي تنص علي أن  مرافعات ٩٧/٢

Lن���aa$�^aa#�א'�aa"!�وא'L�+aa�P"�!"�aaن��aa�Nم�$����aaًא�=دًא�"aaP!�د/�aaع�����
�����������������k�"�aא��^a�A2U�OaPQNن�L�3aZl�^���،�L��.oن��&=�Tא��+U��P[و�L�+.Zl

dא'����א�!P"ع��[¥��� �P"د�Dوא��+.Zl�� $��N�\א���.�
�����������\aوא���a �/�3�aNאن��Oa��\א'�א"���א���.�و)�@�fpא��4��¢�د�א[

���.�DUא@��$����

  -:وقضت حمكمة النقض بأن 
א���א&���&%�א�د�و.������9+ز��?�1	�د�א���د�א�=)و���	�
�����Bא���ل�א�ذ��8ص�������������

�	ل�ذ�#�،����1د��ط�و(��3��%�א��(��������5א���ون�،�0	دא�Bط���&%��و وع�א�د�و.��

�)�3-=�#TQق�٤٥٢/٥٥א�–���PA�١٧/٤/١٩٨٨(��
�)�3-=�#TQق�١٠٤٩/٦٥א�–���PA�٢٦/٥/١٩٦٦(��

 ملا كان ذلك

���������������^ae�!"א�aא���d�aT-وא�!aP"�Dopא���:1L����وא����1�1�X�,ل�א���b?א��P¡�w��Qو��
��א�����������a:��´ًא�D@�a¨�raP��N��D-�'א����aم�א���1�aن��������א�TQ#�א'�L�^E$�م�א���C?�caTQ�3א�a�4

��−:وذ�P"�M!�א����hא����!�
١−�������������������^�aiم�א��a¦q��aT��d�a�T1א�\�א���P1�1ً��@!�א��-�� �P"ل��TN�\א?و�!�א����Pن�א�L�

����������������+a1�"qد���a"q�cT�aN�+aZ�i��#aPTN�s�#a$م�و�aZن�א��"7a��k�"�Pو��a����Da,C�5א
�Daa,n�sم�L�3aaZع�א'�/א��aaو��k�"�aaא��Daa�1�(�L�aa�U��aa.�]���#aa$��aa �/��aaT/אD
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��������al=>'א���Pא���א"!�و@!�א��(D[−/−/−����������Daد������a]א�!aא?و���a�Pن�א�?�
��.^�?ن�א'�TQن�&��fא�k�−/−/−��������������+aZ�i��#aPTN�s�!1�vא��"�N�s�^�iن�א��o�

���D�1�^�A2Uא��"�.���kو��CL�D,n�s"�+�و"�d=D-�+�Pא[�P��−/−/−.��

���!
�-/-/-�����!!ل�א���
!!��?دא��!!�����3
!!����!!��-��(��!!��א�(�!!מ�א�ط�!!�ن−/−/−و	��
و$ذ�4א���
��א����وض�0ن��	!د��0(��!��א�(�!מ�א�ط�!�ن�
!��ع�א���א&�!��وط�	!�-�א�=)!وמ��������������������

�.&���2	�د�א����ل���ل�א�=)و���

)��l=>'א���Pא��D,hxل�$��دون��l�#$�J��vوא�−/−/−(��

حضور وكيل الطاعنين أمام المحكمـة وقـدم للمحكمـة تسـعة 

 وـقــدم –وحضـــر وكـيــل الـشــركة بتـلــك الجلـســة حــوافظ مـســتندات 
 .حافظة مستندات 

����aa�P��c�"�aaQא��#aa$��aa$��'א�dא���aa�.P����X�aa,א��=�aaZא���aa/�o��aah��+aa12��=Daa-و�������
���MaaPUא'����aaא��−/−/−aa�@�$د��aan�sو�����RT�aa���ً�aabL�J�.aa,U��aa�/�4ن�אL��aab�lو�d

�dא'����א�� T/D��k�"ل�א����-��T��8/א�����6��1ود�wNDQ1!��א�.�
وط���א�(� ���ن�א�ط����ن����36�0د�מ�0)ول�א��
��دא-�وא��د���%�א�د&�ع�א��	!د����������8

�.�ن�א��ط�ون� د�4א>و�%�

����������������a Aא'�א�(��a@=אD-�=א�b7م����Uن�L�3א����1ن����و/�4��ً.�و�oن��Kא$ً��"P!�א[
�����@=�aab��aahA�£�\aaא��dא���aa�'ل�א�aabL�Kaa� ����_DaalL��aa�P��k�"�aaא��Daa�1�^aa�A2Uو

X�,א���������f�&ن��TQ'א�#"�D&�4א�^�-�#$��������������@=�abم��a�'א�dא���a�'א�RaTن��L��b�lو
����a �$����=��=�bאج�D������.���$#�א�KP��U�#"�Qم�nDZUً��$#�א[�X�,א����!aP"د�Daوא�
�������a.���و@pא�a�C+�א�a��+aP:o�_pa+�א���1�aن�L��qن�א[�Pא��MP���_��'א��/�8א���=�aZU�s�

�������D�1�#$��@5� �1א��T���q�=אDא������������^a�oو��DaZ1وא��a�Pא��MaP����a $�$L��=���'א��N�,א����/�o
��aa.���)�א���aaم�א����aa!�א'�א/L�!aaP"�waaن�א�aa$�c�"�aaQ#�א[aa.���-Daaא=�א[aa/DTxم��aa�N�������

−/−/−.��
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277 

����Oa@��2"��$��ذA�:'א�J1�o�#�������−/−/−)�א���aم�א����a!���و�a.���-Daא=�א[a/DT'
�Do�aa���k�"�aaא��JaaPAL��aa.�����aaA�/−/−/−�aa������aa.oא[�aaو���oDaaiPم���aaא�����aahX��3N

�����������=�a,4ع�א�/�aא��!P"��$אKن���oو�dل�א'����א�bL�3N��Uع�و�]�OPو�o^�א��c�"�Qא�]
�k�"א���OQ���.���و�d=D-��qא[�Pא��MP���.�

�מ�و��ل�א�ط����ن�	��( و����0מ�א��(����وط����ن�א��(��������ل��@��&�

�ط�!����-/-/-��(د�)و�$��א� و+���א��د�!��	��
!������א�د�و.�N( ���0)ول�א��
��دא-�א��%��מ�����

�.א��ط�ون� د�4

�s�caaTQ�3א�aa���א4aa.�eن�L��q¦�s�c�"�aaQن�א�L��aab�lو�Oaa���'א�^aaA?א�+aaP 
�����d=Daa-��aa.���$aa#�א'�aaTQن�&��f�aaن�א[aa$��'א�dא���aa�'א�!aaP"ع��aa[א�א��T�Q�aa�N

������������P��3�hP��k�"א���K�C�d=D-و��Do����k�"א���^�A2U−/−/−�?א����^�oא����C�_pא��D$
�����=�aai��'א���aa�P��OaaP[�3N�aa�U�!aa�q�c�"�aaQא��/���DXא�aaא����aaX=.....��_د�aaZ�-א������aaא��

�����yN=����k�"א���� $�$L�=���'א−/−/−���������DXא�aא��Da��ca$Lم��������+�P"�8�-و-�م�������.....�
����aaT/אD.P��k�"�aaد��א��aa"q�OaaPQ��+aaU�1و�$�(�caaTQ�3א�aa�א�������aaא-��aaZد_�وLو=د�fא4

�Cم����������������aT��f�a&ن��aTQ'ع�א�a/د�!aP"د�Daوא��dא���a�'ل�א�abL�3N�a�U�c�"�aQP��r���N�r
�k�"ل�א����-.�

��������������T/אD.P��k�"7"�د��א����c�"�Qא��OP[����PU�#"��ً,NL�J:א���cTQ�3א��L��qن�א4
���������������������ًa��T$�5�a,א�א��pa@�+aT$ن��a�N�_paא��Da$?א�^E�'א�#TQא��^e�� .�C��.�و�d=�bLא[

N�Aא����1ن���:���x�5�6وא���Rًא������D�.�
�
�
�
�
�
�
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 احلكم الطعني عابه اإلخالل اجلسيم حبقـوق دفـاع الطـاعنني لعـدم - :سادسالسبب ال

ـتندات  ـديم أـصـول املـس ـدعوى لتـق ـل اـل ـاعنني بتأجـي ـب الـط االـسـتجابة لطـل

ا¸حودة من قبل املطعون ضده ، فضال عن أنه امسك بال سند عـن االسـتجابة 
ً

عوى للمرافعة ليتسىن للطـاعنني تقـديم دفـاعهم لطلب الطاعنني بإعادة الد

ردا علي الدفاع املبدي من املطعون ضدهم 
ً

 . 

  -: من قانون اإلثبات علي أن ١٢فقد نصت املادة .... بداية 

����q7ذא��oن�אb^�א[D=�א��A�$�!�Dدًא�/�����a�/אD��U�/و�L�Ja1�o���Ql����Dא��+U=�bن�
�������������a���Q$�+a�/ن���U�_pא��=��������C�#�U�������������s��a$�^ab����a���Q$��=�aZא��§a�TUو�^ab

�^b?א�!P"��=�Z�8א�AאDU���.��Nزع�)�ذ��Mא��Cא��c/DQو)�@�fpא��4

  -:واملستقر عليه لدي قضاء حمكمة النقض بأن 

���P.�د��٣٩٢$<د_���1א'�د�����Q'1 ���١٢$#�א����1ن�א'�1!�אL�d��E�1ن�א��-�#$��
�������=�Zن�א�L�!P"����1�1�-���ND-�J"D�������a�/אD��U�/و�L�Ja1�o���Ql�!�Dא��=Dh.P�����Dא��

������N�s��$�^bزع�)�ذ��Mא��Cא��c/DQو��#������������������Q$�+�/ن���U�_pא��=��������Cن���U
��������������������a"א'��ز�fpa@ن��a�Uن�L�!a6��N�+a1א��q�����Q'א���ND-ط������!:�U��DG�J1�oد�א'��ز"

�����������1q�(��aN������.a��$�����Q'א�fp@אم��T1א�(��nDb������������Dopa$�#a$�c�aن�א��aoذ�qو��a@=�
�����������������Ja��������aא���Da&�eن��aل���aא���!P"�dDZ�-1 ��אLא'�&�ع���.�]��א��Q"#�א'��$
����������������������=�ab�ca��w��aQא���_�a$�(��a"ز��$�!aP"�_�aQ�N���Maن�ذ��/��$#�Lد���א��d��Eא'��1

�������#$����aن�א2�����������4א[,�Dא��D!�وאPb+�و��Nو�Dopaא���a:1L��a�1�1א������NDא=�א���@q�+1��3a�
��L�#$�k-�אل�$���ab�S�aو=@������������������iP�����Dא���=�Zو=د������$�!P"ذ�"�ل�q�+�C�wPQ$�(

�#"�Qא��#$�.�
�)�3-=�#TQق�٥٥٤/٤٤א�–���PA�٢٥/٤/١٩٧٨(��

  -:وقضي بأن 

$\��oن�א4��3א'�TQن�/�+�-��-,!�"P!�א��Q"#�دون�א���=���q!�د/�"a+�وא�Daد�����
��ن�$1L�8$�+�P"��ً��T+�د/�ع����6�N��-�_D@�A+�وA+�א�N�3��LD_�)�א��"��k/7ن�א4
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�+,�1�OA���N����=�Z����.�
�)�3-=�#TQق�٥٧א�–���PA�١٥/١٠/١٩٦٨(��

 ملا كان ذلك

�����������������caTQ�3א�a���א��a$�!aP"�Dopaو�d�1א4:��a����X�,وא������א?�bل�א����1�1P¡�w��Qو��
אDaAq�#a$��a �/�£��$���#a$�dא�������5و�D&�e�� ZlLא��d��P)�א��"�e�k^�א�TQ#�א'�E^���������|و

�������������������+a��=�ah�N�_paع�وא��/�aق�א��a���3�aل�א���alًא�א�D@�¨�rP��Nא'�&�ع���.�e�^�-
�������� �4��.��ن�وא���0�T)�א��T.�ل�א[Qא����C�!�q�����3�hP��k�"א���K�C�(��P�Tوא���

�c�"�Qא=ًא����ق�א�D&L�.�

  -:وذلك علي النحو التايل 

  الشكل كانت اكتمال أن الجلسة األولي لنظر الدعوى بعد -:ًأوال 
  .-/-/-جلسة 

− ��������k�"�aل�א��a�-م��aT��8a/ود�dא����$���/�C�f�&ن��TQ'א�#"�D&�4�3אNًא�����D�1و
N�Aא�د/�ع�p@א���1�1!�و�wNDQع�א���ULم��T���c�"�Qא��#$�+�P"د�Dم�א�KP��N��.�

− �����������aא��^a�A2U��.��ع�"k�"������!aPوD�1ًא���OP[�M�pא�D&�4"#�א��c�"�Q$#�א[a[¥��
�aaZא��+aa$�-��aa$��k�"�aaא��^aa�A2U��aa.�pא�א���O�aaوaa��5�aaQ"qم�و�aaoن��Kא$aaP"�Æ��aa!�א[

�.�א��c�"�Qא'���א'������و/��1��P���ًن�
− ��������������������a �P"��a&وDT'א��N�a,א����a/�o�Da�1�#$�� X� �1א��T��d=D-�cTQ�3א����א4.�eن�L��q

�Do����k�"א���D�1�^�A2U�.�
− �����aa�'א�!aaP"ع��aa[א��#aa$א��aa��.�Nن�L�c�"�aaQא��!aaP"����h�aaوא���#aa$��aa$��'א�dא���

���aa �P"د�Daaم�وא��aaZא�–����#aa"�Daa&�4א��@�aahم���aa-�\aaא��dא���aa�'ل�א�aabL�3N�aa�Uو�
���f�&ن��TQ'א��������������������a.���Lن���MaPU�#a$�RaTא'����aאKP�a�N�dم�a$��ًnDaZU#�א[ab�lو

��oDiدא=��א�q��PG���X=��&��$��$�� 1?.�
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− �����c�"�Q�0و$\�����م�א����ع���/[��a�����������a$��'א�dא���a�'א�!aP"د�Daم���وא��aZא��#a$
���������������������^a�=L��$�a�"�c�"�aQא��^a�oن�وL�fDaoذ�=�a'א�c�"�aQع�א��a/ق�د�b�!P"�^د���YP�Lو

��ًaa�$�eد�������aa�T1��!��aaم�א���aaא���(��aa.��aa"�0aai#�א��Daaא=�א��f=�aaZU���aa��_paaא[P
��.��.�א[

− �����Do�aa���k�"�aaא��Daa�1�^aa�A2U�d=Daa-��aa.��وaa"��aaCL�Daa,n�s#���−/−/−وL��aaAن�א[
����א'�TQن�&�@���3�Pא��MP���a�C������������al=>'א��a�Pא��Da,e�#a$�Ja��E��a@��.�−/−/−��

��و"Diون���"��/���؟T�=?�k�"א���^A>����.� .!�?DN�s�+1د���]L�3@Dن�א[

�����k�"�aaد��א��aa"7���aa.�h.P��OaaP[�3N�aa�U�!aa�q��aa,NLא?ول��f�aa&ن��TQ'�aaא���aaC��aa�
�yN=�����T/אD.P�−/−/−��Dop$�+��w/=Lو�.�

− ��������a.�������3N�aא'����aא������dو]�aPو�D,Cو�o^�א��a$L�c�"�Qم�א[ًaAL��a.�a$�O#�א[
�Mذ��^�-�Oא����dאp��k�"א���^�A2U��.���Lن�א���PQN�s�c�"�Qא�$#�א[b�lو 

− ���P���D���$�3�hP��k�"א���K�C�d=D-و�J,/=��.� �.−/−/−L��qن�א[

  -:واملستقر عليه لدي قضاء النقض 

�������������(�Maوذ��،�k�"�aא��Da�1�^a�A2U�(��NDN��U��QP���.�h.Pو��������\aא��d��a4א��a��
�����������p@ل��.Tא���(�f���$�� ����ن�/� ��א���A2^�و���Aً������א����1ن�،�و�Nf������=وDa,���QPaא���

�Rא�����.�e����-D��M�3،�و@!� ,�8)�ذ�Z�Pق�א��/�ع����Cאم�~Cא�.�
�)�R�1٣/٧/١٩٦٩����م�א���C?א��"�.G�١٠٠٢ص��٢٠(��

�)�R�1١/٥/١٩٥٨����م�א���C?א��"�.G�٣٩٢ص��٩(��
  -:وقضي بأن 

��/�ن����Lن��Uא/�OaP[�!P"�wא�L�،�^a�A2�����3aZو������������������NDNא������QPא���fp@�!P"�5���
��������������������T/אD.P��� Uد�"q�OP[و�L�k�"א���^�A2U�OP[ن��oذא�q�#�Lن�p@�R/DUא�א��OPQ،�و�
��������������aP[�.'א�+a�$��Zن�א��Lذא�א����ن����q�+��q����/�.�MP"�م�א������.��,�DN�����8א[

��q�،������������+a$�$Lل��aÂא���a�:1�3אa�=�+a"�/�3دN�a�U�(�3aZ�P��=pa"م��a�-م��a"�Maط�ذ�D�ن�L�
�+U����$�3אN��U�#"�+-�TN�wX�"د��Aو"�م�و�M�p��.�
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�)�#TQق�٢٠٧٣/٥٠א�–���PA�٢٧/٥/١٩٨٤(��
�)�#TQق�٩٥٢/٤٦א�–���PA�٢٩/٥/١٩٨٤(��

�" P"�3!�א'����א�dא'��$��$#�א'�����[qم��"�(�c�"�QP��=pTא��D/א�U��-ن��و�aTQ
��وaP�A2U ��א��a�P��k�"�aم����������������a.�&�@�T��3م�و�Aد�א��-�Jא���)��J�TU�O����3 $�$Lא[

�.א����!�
���������ً��T$�5�,א�א��p@�+T$ن���N�_pא��D$?ًא����������–אDN�aAع��/�aق�א��a���3�aل�א���l����

�.������Rوא���5�6

 أن احلكم الطعني قد أخل حبق الدفاع وقصـر يف التسـبيب حينمـا مل: السبب السابع 

يلتفت إيل طلب فتح باب املرافعة املقدم مـن الطـاعن واملتضـمن طلـب فـتح 

وعلـي الـرغم مـن أهميـة .. باب املرافعة لتقديم أصول املستندات ا¸حوده 

هذا الطلب جلوهريته إال أن احلكم الطعني قد التفت عنه ومل يرد عليـه سـلبا 

ا بـالقول بـأن وعلي الرغم من ذلك أصدر حكمـه الطعـني معتصـم.. أو إجيابا 

وهو األمر الـذي يصـيب احلكـم الطعـني .. الطاعن مل يقدم أصول املستندات 

بعيب القصور يف التسبيب واإلخالل حبـق الـدفاع وهـو األمـر املوجـب لـنقض 

  .احلكم 

− ���������������������a�P���a.�−L���Cن�א��J��v$#�وא-�d�Tא���א"!�Lن�א�L��aT��c�"�aQن�-�d=Daא[
/−/−��������P��3�hP��k�"א���K�C�−/−/−���������P��c�"�Qא��#"�D&�4א�OP[�J,/=و�
−/−/−���dא���aa�'ل�א�aabL�3N�aa����^aa�A2א=����א��Daa-�!aaP"�0aai�وא���aa�"��aa ��3aaP"�\aaא�

����Zص�-Dא=$?����.���@��א[�P��=�Z���_pא��−/−/−.��
− ��M�p����������=�ai��'א���a�P��c�"�aQא��^�oم�و�-�/�����DXא�aא����aX=.....����_د�aZ�-א������aא���

����aTQ�3א�a���و���Da)�א��Z$c��������������������#a$�£��a$�OaPQ=��א4aT/אD.P��k�"�aد��א��a"7��OaP[
���s�3aa 1qو�����aaא���d�aa�P����dא5אDaaAqNع�����aa/د�!aaP"�3=دًא� Uא���aa�$�3و "�aa/א�د�$�aa�

�.�א'�TQن�&��fא?ول�
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− ��yN=�aa���Maaوذ�−/−/−���Jaa1�o��aa�Pن�א����aa�P�P��!��aaم�א���aaא���(��yN=�aa����−/−/−�
������8)����.�aא'�א/�aN�wم�א����(�−/−/−א'�א/�wא?=��5�Tو����a$��a�P�6ل����ai$�Daא���ca$Lو

��.���−/−/−�و،א[T.א��w/א�N��)���)�.�Aqز��=��
− /�U�3���N������yN=�����T/אD.Pא�"�د����OP[�3−/−/−�����a�P"�8�-����aو-�م���+��������DXא�aא��Da��ca$L�

������������d��v�C�(�+Uو=دLو��T/אD.Pא�"�د����OP[�!P"�3���$�Z=��א4.��ع�א[[q�3�=و
aaP/�6U��aa 1L��q��aa .�C�J�#aa"���c�"�aaQא��OaaP[�½aaPU�sو�+aa�"��aa�Po�Jaa�:وא���+aa�P"د�Daaא�

�����N�+1�3א�=��T/אD.P��k�"7"�د��א����_D@א����N�����3�����aP[�.'א���aو������a$L��a��[
 �.�א����&!

  -:واملستقر عليه لدي قضاء النقض 

�������������������\aא��=�a$?א�#a$��aT/אD'א�!a�q�k�"د��א���"q�OP[�(א����_�$�DN��Uن��o�#��
���� ��^���U���������������������!aP"�OaAً��وaND@�A��ًa"�/د�_�an�OaPQن�א��ao�\a$�+a1א��qא'�&�ع���.�e

6��و$�:�+��8$א����1ن�X���S���2��+�P"د�DUن�L��.��.�א[
  -:ن أوقضي كذلك ب

���(��aaT/אD'א�S�aa����aa/�#"�aaQא��OaaP[�#aa"�Jaa:א����aa-�+aa�/ن��aaTQ'�3אaa�و�aaoن�א4
�����������+aU�$אK����fpa�:�U��a�:U�\aא��dא'����א�+��w/D'א�k�"א������������!a@و�،�ya��:ط�א�Daiא��^ae�

�!aaP@?א�Maaא����#N�aa��fאد�aa��)�y�aaiم�א�Daa�ع�Daa/�(ًא�paa�:�U�#Nد=�aa'وא�cو��aa�'ق�א�aa�Cو
����<=>aa'א��PaaZא���aa�"�yaa�/�!aa�q��aaPl4 �3،�و�aaZ���=د�aaZא����X�aa,م��א���aa�C��−/−/−

��"aaa�P+��دون�Lن��MaaaPU��aaahjא'����aaaא�dوDaaaTNض��DaaaNq��aaaאدًא�و=دًא�،����aaa�U~'د�א�aaa�Tوא�
�Q��O����N12 �����������������وai��_D@�aא���a�"�Qع�א��a/د�wa��h����aT/אD'א�S�����/�OP–������a-�_paא��

�����������������������(�=�aZع�وא���/�aא��waل���l��a���ً��ai$ن��a�N�+a17/�،�k�"�aא��(�_LDא��+A���6+�و�N
�#TQא��S���L�!-����h����A�C�1,+�دون��OA�N��x�Oא������.�

�)�3-=�#TQق�٥٩٦٢/٧٩א�–���PA�٢٤/٦/٢٠١٠(��
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 ملا كان ذلك

6��א�P"�Dop!�$�و�d�1א4��3א�������������caTQو�X������وא����1�1�X�,ل�א���b?א��/�o�w��Q�
Raa/=�� aaZlوא�caaTQ�3א�aa������3N�aa�U�c�"�aaQP��r�aa��N�!aaא4���aaT/אD.P��k�"�aaد��א��aa"q�

����د/�" �3א���1�1!�=دًא�"P!�א��/�8א'��_�$#�א�D&�4"#�א'�aTQن�&�f�aא?ول���������������a�P�−
�.��wNDQא����T��!1�1م�-��ل�א��"��T��kم���²�Pא��−/−/

������������Da&�4א�=Da-�\aא�����X�a,א��dא���a�'ل�א�bL�3N�����c�"�Qא��OP[�!�q��/�&���
��������������������a�P��c�"�aQא��#a$��a$��'א�dא���a�'א��ahא?ول���f�a&ن��aTQ'א�#"−/−/−��sو�

�����������������a$��'א�dא���a�'ن�אL��ab�lو��@�ahא�\�-�م�����X�,א��dא'����א�MPU���nد�$�@�
�������a�P��c�"�aQא��#$−/−/−�����abL�J�.a,Uل�����������c�"�aQא��#a$��Pa�D'א��a��Dא��dא=אpa1א��

�yN=����+�:Zو��+Z�i��f�&ن��TQ.P�−/−/−�،�−/−/−���T.د�א���T1�0א-���+�P"�+����P���
��א'���T1��=Dد@��$�Tא�−/−/−.�

�������������3a-=�k�"�aد=�)�א��aZ�3א�a�hP�����=��=�b�M�poو�.....������a��.....���_د�aZ�-ق�א
��c�"�Qא��#$���ن�א��a"����–��وא'��$Q�������������al=>'א��a�$�.Tא���a�T.�P��−/−/−������a �/�!a,-و�

�#�U�s2ن�o��@=���"وא��oDiP���Nد�Tא����T.�P����"ن�א���Q���.�

 وليس هذا فحسب

���bد=������������/�X�,-م���CLو�kد"�و�!P"�JN�[�dא/��$����א�C���"א��$�-�c�"�Q��
���K�7א$ �����אد�����oDi٨,٤٧٥,٦٩٩&��א����A�+�����Ma���}�Z��...�..������k�"�aא��(�Maق�......وذ�

�������3-D��_DlL�k�"د�M�poو�،��Nد�Z�-א.....�������Nد�aZ�-س�א�a/q��)��aQ�[�(������OaPQ���oDaiא���a&
� �q��=��oDiس�א��/q��.�

����������dא���a�'א�fpa@و��.�و�OPQ�Nא���Dאج��bLل��MPUא'����אnDZU�dً��$#�א[
����������f�a&ن��aTQ'א�� a�=�j�\aل�א��a."?א��a/�oو�c�"�aQא��d��P[��hb��o>Uא=ًא��Da&Lא?ول��

��������� �/�c.@��'�#$�3א@=���"�����Z�i�3א� -��Cو��oDi�����������+a���6�aN�_D@�aAא�א��/�ع�p@و
�ً���N�k�"א���(�_LDא��+Aو�.��
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������������������a.�h.P���ًa�P[�3N�a�U�!a�q�fDaoذ�=�a'א��hא���!P"�c�"�Qא�����C�_pא��D$?و@��א
�U�3��r���N�r�C��T/אD.P��k�"7"�د��א����cTQ�3א���.���3Nد/�" �Z$�3=��א4

��������������L��aT/אD.Pد����a"א��OaP[�!aP"��a "�[q�3�=��.�وD��a��3a�U�sد�����]L��q���+a�CDن�א[
�R/D��aa��k�"�aaא��(�Jaa,-و��aa .�C�d�aa�v�C�(��ًaa1�1�-�+aa�P"�s�c�"�aaQن�א�L���aa��!aaP"

�.��N$�א�Lد���د"�א@�3
��aaن�$aaT+�א4��3aaא��aa���^aalL��aa-�caaTQق�د/�aaع�א�DN�aaA�c�"�aaQًא���N�_paaא��Daa$?א

�R������5�6وא���.�

 أما خبصوص الطلب العاجل

 بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه

��א�TQ#�א'�L�^Eن��������������:�hb�� �P"�d�Q1א�\�א�S���?א��TAאD$�#$�cن�א���o��'�+1�/
���������#a$�3@=�a��"���c�"�aQق�א��a����.��Aא=ًא�D&L�+���C�!P"�+�/ن��TQ'�3א�)��p�:�Uא4

���� Uذא��oDiא=ًא����D&Lو�� �/�c.@��'א��..�D$?א��_paل������א���T�aوא���DaQא��°ao=�+a��D/א�a�N
�p�:�0א���-���#N=§'א�.�

 مرفق طي عريضة الطعن املستندات اآلتية 
 ق ..... لســـــنة .....صـــــورة رســـــمية موجـهــــة لمحكمـــــة اـلــــنقض ـمــــن عريضـــــة اـلــــدعوى رـقــــم  . ١

 . استئناف اقتصادي 

 لســنة .....قــم صــورة رســمية موجهــة لمحكمــة الــنقض مــن محاضــر الجلســات فــي الــدعوى ر . ٢
 . -/-/- ،  -/-/- ، -/-/- ، -/-/- ق وهي محضر جلسة .....

 رفـع وقـت الطـاعنين من المقدمة المستندات حافظة من  صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض . ٣

  . موجهة الدعوى
 الطـــاعنين مـــن المقدمـــة المســـتندات حـــوافظ أوجـــه مـــن صـــورة رســـمية موجهـــة لمحكمـــة اـلــنقض . ٤

 .  -/-/- بجلسة

 الطـــاعنين مـــن المقدمـــة المســـتندات حـــوافظ أوجـــه مـــن  رســـمية موجهـــة لمحكمـــة اـلــنقضصـــورة . ٥

 .  -/-/- بجلسة



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

285 

صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من طلب اإلعـادة للمرافعـة المقـدم مـن الطـاعنين للسـيد  . ٦
 . ومرفق به حافظة المستندات -/-/-رئيس الدائرة مصدرة الحكم الطعين بتاريخ / 

محكمة النقض مـن طلـب اإلعـادة للمرافعـة المقـدم مـن المطعـون ضـده صورة رسمية موجهة ل . ٧
   .-/-/-األول لمحكمة الحكم الطعين بتاريخ 

 ق ..... لســنة -/-/-صــورة رســمية موجهــة لمحكمــة الــنقض مــن الحكــم المطعــون فيــه رقــم  . ٨
 .محل الطعن الماثل 

 ناء عليهب

  -:يلتمس الطاعنني من اهليئة املوقرة احلكم 

����−:Lوً��ً���#TQل�א����.�
���ً�1�E:−��������������3a-=�+a�/ن��aTQ'�3אa�����-�p�:�U�0א4P�T��$��:Zو���.....�����a���.....��������aق�א�

�yN=����=د�Zوא���Nد�Z�-א−/−/−�#TQع�א��&�$�(�^Z:א��c4��.�
�

��ًv��E:−و)�א'�&�ع����
١− �k�"א����,NDTא��א=د����c�"�Qא��d��PQ��5�,ن�/�+�وא���TQ'�3א� .����Rא4

٢− ��DN�6$���� ���@D�����Nد�Z�-א���.� .�����Rא4��3وq"�د��א?و=אق��q!�א[

�.K�q�8$אم�א'�TQن�&�@��א?و�!�وא�DZ'���!1�vو/��dو$���^��S�TULא[�$���
 وكيل الطاعنين
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 محدي خليفة
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 شريف محدي خليفة

�א��������������	�
�א�	

 لقانون التجارياماجستير في 

)انجلترا(جامعة ھارتفورد شاير   
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 املوقرة............. حمكمة النقض 

 نية والتجاريةالدائرة املد
  ٢٠١٩/    /إنه في يوم               الموافق    

 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت بجداولها تحت رقم         لسنة       
 قضائية 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

 املقدمة من
  بصفته وكيال عن  محمد خليفة المحامي بالنقضأحمدحمدي / السيد األستاذ 

            ......../ السيد 

 )طاعن(            

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

  ...../السيدة  -٤

 / .....السيدة  -٥

         مطعون ضدهم           
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 وذلك طعنا علي احلكم
، .....مأموريـة اسـتئناف بنهـا فـي االسـتئنافين رقمـي .. الصادر من محكمة اسـتئناف طنطـا 

  والقاضي منطوقة -/-/- ق مدني بنها والصادر بتاريخ ..... لسنة .....

 حكمت احملكمة 
 بقبول االستئنافين شكال : أوال 
 .وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف : ثانيا 

 .جنيه لكل مستأنف أتعاب محاماة وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومبلغ مائه 

 وكان احلكم االبتدائي
 لســنة .....والــذي قضــي بتأييــده والصــادر مــن محكمــة الخانكــة االبتدائيــة فــي الــدعوى رقــم 

  القاضي منطوقه -/-/-ك الخانكة والصادر بتاريخ .  م .....

 حكمت احملكمة
 محـــــل التـــــداعي -/-/- ، -/-/-،  -/-/-بـــــرد وبطـــــالن عقـــــود البيـــــع االبتدائيـــــة المؤرخـــــة : أوال 

والموضحة تفصيال بالصحيفة وتقرير مصلحة الطب الشـرعي قسـم أبحـاث التزييـف والتزويـر 
 .المرفق 

 .وألزمت المدعي عليهم بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
اريف قـبـــول الطـلـــب المضــــاف شــــكال ، وفــــي الموضــــوع برفضــــه ، وألزمــــت المــــدعي بالمصــــ: ثانـيـــا 

 .وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
 .قبول الطلب العارض شكال : ثالثا 

وـفــي الموضـــوع بإثـبــات تـنــازل المدعـيــة فرعـيــا وألزمتـهــا بالمصـــاريف وخمســـة وســـبعون جنيـهــا  
 .مقابل أتعاب المحاماة 

 الوقائع
والمعــين ) مــورث الطــاعن والمطعــون ضــدهم (...../ أقــام الطــاعن بصــفته قيمــا علــي والــده 

 أســرة مديـنـة نصــر أول لشــئون ..... لســنة .....قيمـا عـلـي واـلـده المحجــور علـيـه بموجــب الـقـرار رـقـم 
 .المال 
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 ضد
 مـــدني ..... لســـنة .....المطعـــون ضـــده األول أمـــام محكمـــة الخانكـــة الجزئـيــة اـلــدعوى رقـــم 

 بطلب الحكم .. جزئي الخانكة 
 والمتضــمن بـيـع واـلـده للمطعــون ضــده األول -/-/-مــؤرخ ـبـرد وبطــالن عـقـد البـيـع االبـتـدائي ال: أوال 

 .لقطعة األرض محل ذلك العقد 
 لواـلـده قطعــة األرض ...../  والمتضــمن بـيـع المــدعو-/-/-ـبـرد وبطــالن عـقـد البـيـع المــؤرخ : ثانـيـا 

 .العقد 
) نيـةالمطعـون ضـدها الثا( والمتضـمن بيـع وكيلـه والـده -/-/-برد وبطالن عقد البيع المـؤرخ : ثالثا 

 .بموجب توكيل ملغي األرض محل التداعي للمطعون ضده األول 

 ومبوجب صحيفة مت إعالنها للخصوم.. هذا 

 وجه الطاعن طلبا عارضا
بــــإلزام المطعــــون ضــــده األول بتســــليم األرض ومــــا عليهــــا مــــن مبــــاني خاليــــة مــــن الشــــواغل 

 .واألشخاص 
 واـلـذي ...../ ـتـوفي واـلـده المرحــوم وأثـنـاء ـتـداول هــذه اـلـدعوى أمــام محكمــة الخانكــة الجزئـيـة  -

 .كان الطاعن معينا قيما عليه 
المطعــــون ضــــدهم مــــن الـثـــاني حـتـــى (..... / وـتـــم تصــــحيح شــــكل اـلـــدعوى باختصــــام ورـثـــة  -

 ) .الخامس

 وقد استند الطاعن يف طلباته
 وبموجـب عقـد تخصـيص صـادر عـن جمعيـة ...../ من أن مورث طرفي التـداعي المرحـوم  -

 ...... الكائنة .....عة األرض رقم خصصت له قط..... 

 .....ويف غضون عام .. هذا 
 /المرحـــوم(زعـــم المطعـــون ضـــده األول بأنـــه اشـــتري قطعـــة األرض ســـالفة الـــذكر مـــن والـــده  -

  .-/-/-بموجب عقد بيع مؤرخ ) .....

 كما ادعي
حــرر  م-/-/-بـأن ملكيـة واـلـده لقطعـة األرض قـد آـلـت إليـه بموجــب عقـد بيـع ابـتـدائي مـؤرخ  -

 .لقطعة األرض ) كبائع(..... / من المدعو
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 لســنة .....وبموجــب العقــدين ســالفي الــذكر أقــام المطعــون ضــده األول الــدعوى رقــم .. هــذا  -
  مدني جزئي الخانكة بطلب الحكم له .....

 قطعـة األرض ...../  المتضمن بيـع والـده المرحـوم -/-/-بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ  -١
 .ده األول أنفة الذكر للمطعون ض

قطعــة األرض إلــي ..... /  المتضــمن بيــع المــدعو-/-/-بصــحة ونفــاذ عقــد البيــع المــؤرخ  -٢
 ....../ المرحوم 

 واختصم املطعون ضده األول يف دعواه املنوه عنها كال من
 ....../ والده المرحوم  -١
   ...../ السيد  -٢
ألرض أنـفـــة اـلـــذكر وبالمخالفـــة للـقـــانون قـــام المطـعـــون ضــــده األول بإعالنهمـــا عـلـــي قطعـــة ا -

والمفترض أنها بيعت له وسلمت إليه وذلك حتى ال يتصل علمهـم بتلـك الـدعوى ويـتمكن مـن 
 مســـتغال أن والـــده -/-/- ، -/-/-الحصـــول علـــي حكـــم بصـــحة ونفـــاذ العقـــدين المـــؤرخين 

 قد نال منه المرض وبلغ مداه إلي حد وصل به األمر إلي فقدان األهلية ..... / المرحوم 
لتوقـيـع الحجــر ..... ) مــال(ـلـذي حــدا بالطــاعن إـلـي تـقـديم طـلـب لنياـبـة شــئون األســرة األمــر ا -

  ...... لسنة .....عليه وتعيين قيم يتولى رعاية مصالحة والمقيد برقم 

وحيث تأكدت النيابة مـن صـحة مـا ورد بالطلـب مـن خـالل تقريـر اللجنـة المشـكلة مـن أطبـاء  -
 عباسية وأخصائيين من مستشفي الصحة النفسية بال

 وانتهت اللجنة يف تقريرها إيل

�������+�P"�D�4א�S�PQ'א�!P"�0i��و�����������P�a´��Dal�#a$�!1�TN�+1L��A...../����-��8א�
)!X�aa"و��Daal�(��=دאq�!aaP"�=د�aa-��aa��+aaPT��!aaP�"�SאDQaa&א��aa@و�Dj�aa@Kض�א�Daa$و

�.L$�א�+���:�+�

 وبناء علي هذا التقرير
وتعـيـين نجـلـه ..... / جــر علـي المرحــوم توقـيـع الح..... ) ـمـال(قـررت محكـمـة شــئون األسـرة  -

 .قيما بال أجر عليه ) طاعنال..... (/

 م جزئـي ..... لسـنة .....فقام الطاعن بمجرد علمه بأن المطعون ضده األول أقـام الـدعوى  -
الخانكة  فقام بالحضور فيهـا بصـفته قيمـا علـي والـده بموجـب القـرار المنـوه عنـه سـلفا وطعـن 
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 ســــند تلــــك الــــدعوى وقــــام باتخــــاذ -/-/- ، -/-/-ع المــــؤرخين بــــالتزوير علــــي عقــــدي البيــــ
  .-/-/-ٕإجراءات الطعن بالتزوير واعالن شواهد الطعن المقدم منه للمحكمة بجلسة 

 محـــــرر لصـــــالحة مـــــن -/-/-وـقــــام المطعـــــون ضـــــده األول بتـقــــديم عـقــــد بـيــــع ثاـلــــث مـــــؤرخ  -
 والمتضـمن بـيـع ...../ بصـفتها وكيـلـه عـن المرحــوم ) المطـعـون ضـدها الثانـيـة (...../السـيدة

قطعة األرض المنوه عنها سلفا مرة أخري للمطعون ضده األول رغم أن التوكيل المحرر لهـا 
 .وهو األمر الذي حدا بالطاعن أيضا إلي الطعن بالتزوير علي هذا العقد .. تم إلغائه 

عـة فما كان من المطعون ضده األول بعد أن انكشفت كافة حيلة بغـرض االسـتيالء علـي قط -
 مـدني جزئـي الخانكـة للشـطب ثـم ..... لسـنة .....األرض أن قام بترك دعواه المـذكورة رقـم 
 . ولم يحضر أمام المحكمة بتلك الجلسة -/-/-عاد وجددها من الشطب وحدد لها جلسة 

 .فقضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن  -

ة طلبـا لتحريـز العقـود الثالثـة رئيس محكمـة الخانكـ/ وعليه قدم الطاعن إلي السيد المستشار  -
  .-/-/- ، -/-/- ، -/-/-المزورة والمؤرخة 

 ثم أقام الدعوى محل الطعن الراهن ضد المطعون ضده األول بطلب الحكم  -

ٕ والزامــه بتســليم قطعــة -/-/- ، -/-/-،  -/-/-ـبـرد وبطــالن عقــود البيــع الثالثــة المؤرخــة 
 .األرض 

اث التزيـيـف والتزوـيـر لفحــص العـقـود المــار ذكرهــا وأصــدرت المحكمــة حكمــا بـنـدب خبـيـر أبحــ -
المطعــون (صــلبا وتوقيعــا وكــذا الوكيـلـة ـلـه ..... / لبـيـان عمــا إذا كاـنـت صــادرة مــن المرحــوم 

 ) .ضدها الثانية

 .وأودع الخبير تقريره  -

  قضت محكمة الخانكة الجزئية -/-/-وبجلسة  -

والمنســـوب صـــدورها للمتـــوفى  -/-/- ، -/-/-بـــرد وبطـــالن عقـــدي البيـــع المـــؤرخين : أوال 
/...... 

بإحاـلـة اـلـدعوى إـلـي التحقـيـق ليثـبـت  -/-/-وـفـي حاـلـة الفصــل ـفـي عـقـد البـيـع الـمـؤرخ : ًثانـيـا 
المــدعي بكافــة طــرق اإلثبــات القانونيــة ومنهــا البينــة وقــرائن األحــوال وشــهادة الشــهود 

..... ســنة ل..... ـبـان عقــد البيــع األخـيـر حــرر فــي ـتـاريخ الحــق إللغــاء التوكيــل رقــم 
  .-/-/-توثيق جنوب القاهرة في 
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وبإعادة الدعوى للمرافعة ليناضل فيها الخصوم بشـأن طلـب التسـليم والطلـب العـارض : ًثالثا 
 .علي العقد محل التحقيق ) المطعون ضدها الثانية  ( ثبصحة توقيع وكيلة المور

  -:قضت محكمة الخانكة الجزئية  -/-/-وبجلسة  −
 ...../ بصـفتها وكيلـة عـن ..... /  والمزيـل بتوقيـع -/-/-لبيـع المـؤرخ بر د وبطالن عقـد ا −

 . وبصحة توقيعها علي ذات العقد وبرفض طلب التسليم 

.....  ، ..... ، ..... ، .....فـــتم  الطـعـــن عـلـــي الحـكـــم ســـالف اـلـــذكر باالســــتئنافات أرـقـــام  −
 . مدني مستأنف الخانكة ..... لسنة 

  -: قضت المحكمة -/-/-وبجلسة  −

شكالاالستئنافات الثالثة بقبول 
ً

 
وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء بعــدم اختصــاص محكمــة الخانكــة الجزئيــة 
ٕقيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلي محكمة شبرا االبتدائيـة مأموريـة الخانكـة الكليـة وقيـدت بـرقم  ً

 .م ك الخانكة ..... لسنة ..... 
حكمــة اإلحالــة بكافــة طلباتــه والقضــاء بــرد وبطــالن عقــود البيــع الثالثــة مســك الطــاعن أمــام متو

 .ٕ والزام المطعون ضده األول بتسليم األرض محل التداعي -/-/- ، -/-/- ، -/-/-المؤرخة 
  -: قضت محكمة الخانكة الكلية -/-/-وبجلسة  −
 محــــل التــــداعي -/-/- ، -/-/- ، -/-/- بــــرد وبطــــالن عقــــود البيــــع االبتدائيــــة المؤرخــــة -:ًأوال 

قســــم ابحــــاث التزييــــف " ًوالموضــــحة تفصــــيال بالصــــحيفة وتقريــــر مصــــلحة الطــــب الشــــرعي 
 " . والتزوير 

 . ًقبول الطلب المضاف شكال وفي الموضوع برفضه : ًثانيا 
 ًقبول الطلب العارض شكال : ًثالثا 

سـك بـالمحررات  لمـا ثبـت مـن التنـازل عـن التم–ًوفي الموضوع بإثبـات تنـازل المـدعي فرعيـا 
 مـزورين علـي -/-/- ، -/-/-المقدمة وأن التوقيعين المنسـوب صـدورهما علـي العقـدين المـؤرخين 

) الطـاعن ( ً الحـق علـي إلغـاء الوكالـة كمـا عجـز المـدعي اصـليا -/-/-المورث وأن العقـد المـؤرخ 
 . عن إثبات واقعة التسليم 

 بطلـب –ق ..... لسـنة  ..... اف رقـمفقام الطاعن بالطعن علي الحكـم انـف الـذكر باالسـتئن −
 ً والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده األول بتسليم –إلغاء الحكم المستأنف في شقة الثاني 
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 . من المنطوق  األول البنداألرض وتأييده فيما قضي به في 
 الطعين بأن األرض محل التداعي في حوزة المطعون ضده األول الحكم واثبت أمام محكمة  −

ًدا استنادا لتلك  العقود المزورة والتي قصت المحكمة بشأنها بردها وبطالنها منفر ً . 

ق وقـررت المحكمـة ضـم ..... لسـنة ..... االستئناف رقـم أيضا وأقام المطعون ضده األول 
 . ًاالستئنافين لنظرهما معا لالرتباط 

  قضت المحكمة -/-/-وبجلسة 
 ًبقبول االستئنافين شكال : أوال 
 وفي الموضوع برفض االستئنافين وتأييد الحكم المستأنف  : ثانيا

ًونظـرا لمـا شـاب الحـكـم الطعـين مـن عــوار وبطـالن والخطـأ فـي تطبـيـق القـانون والقصـور ـفـي 
التســبيب والفســاد ـفـي االســتدالل واإلخــالل بحــق اـلـدفاع ـفـال مـنـاص أـمـام الطــاعن ســوي الطـعـن علـيـه 

  -: اآلتية ًبطريق النقض مستندا في ذلك إلي األسباب

 أسباب الطعن

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون لقضـائه بتأييـد حكـم أول درجـة : السبب األول 

املعيب بهذا اخلطأ والقاضي برفض طلب الطاعن بتسليم األرض حمل التداعي 

باعتباره من أثار البطالن للعقود الثالثـة والتـي قضـي ببطالنهـا والتـي زعـم 

 .خالهلا بأنه اشرتي األرض  من والده وقام باستالمها املطعون ضده األول من 

  -: من القانون املدني علي أن ١٤٢فقد نصت املادة ..... بداية 
 ـفـي حاـلـة إبطــال العـقـد وبطالـنـه يعـتـاد المتعاـقـدين اـلـي الحاـلـة الـتـي كــان عليهــا قـبـل العـقـد ، ـفـإذا -١

 . ًكان هذا مستحيال جاز الحكم بتعويض عادل 

  - :ه علي أنواستقر الفقه
  -:في حالة صدور حكم باألبطال أو البطالن 

ن العقد لم ينفذ بـالمرة فـإذا أفإن المتعاقدين يعودان إلي الحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد وك
ٕكان العقد الذي تقرير بطالنه لم ينفـذ بعـد فـال يلتـزم أي مـن المتعاقـدين بشـيء نحـو األخـر واذا كـان 

ً وـكـان العـقـد بيـعـا وـكـان المبـيـع ـقـد ســلم إـلـي المشــتري ، وجــب عـلـي األخــر رده إـلـي العـقـد ـقـد نـفـذ كـلـه
 . البائع 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

293 

ًواذا أصبح الرد مستحيال حكـم  القاضـي بتعـويض معـادل  − كمـا لـو كـان المبيـع قـد هلـك فـي / ٕ
 . يد المشتري بخطأ منه فيحكم للبائع بتعويض يعادل قيمة المبيع وقت الهالك 

 ) وما بعدها٤٣٩البكري موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني ص مي محمد عز/ المستشار (
وأســاس االلتــزام ـبـرد الشــيء محــل العقــد الــذي تســلمه المتعاقــد بمقتضــي العقــد الباطــل طالمــا 
ًكــان باقيــا لــم يهلــك أو يتـلــف يتمثــل فــي تســلم غيــر المســـتحق طبقــا للتعبيــر الــذي اســتعمله المشـــرع  ً

ن العـقـد أو أبطاـلـة ، يعتـبـر ـكـل متعاـقـد أـنـه اخــذ مــا أعطــاه إـيـاه المتعاـقـد فنتيجــة األـثـر الرجـعـي ـلـبطال
 . األخر من غير أن يكون له حق فيه ومن ثم يلتزم برده إلية 

  -: من القانون املدني والتي نصت علي ١٨٢وهذا ما سنة املشرع باملادة 
حـقـق ســببه أو اللـتـزام يصـح اســترداد غـيـر المســتحق إذا كـان الوـفـاء ـقـد ـتـم تنفـيـذه اللتـزام ـلـم يت

 . زال سببه بعد أن تحقق 

  -:واستقر قضاء حمكمة  النقض علي أن 
 ـمـــن الـقـــانون الـمـــدني وعـلـــي ـمـــا جــــري ـبـــه قضــــاء هــــذه ١٨٢ ، ١٨١ـمـــؤدي ـنـــص الـمـــادتين 

المحكمــة أن المشــرع اورد حــالتين يجــوز فيهمــا للمــوفي أن يســترد مــا أوـفـاه أوالهمــا الوـفـاء ـبـدين غـيـر 
ًفــاء غيــر صــحيح بــدين غيــر مســتحق األداء والثانيــة أن يــتم الوفــاء صــحيحا ًمســتحق أصــال وهــو و

 . ًبدين مستحق األداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا االلتزام 
  )١٠/٦/٢٠٠٣ جلسة –ق ٩٦٧٨/٦٥الطعن رقم ( 

  -:وقضي بان 
 وزالـت ًجري قضاء هذه المحكمة علي انـه إذا بطـل العقـد أو كـان بـاطال اعتبـر كـأن لـم يكـن

اآلثار المترتبة عليـه مـن وقـت انعقـاده ، بـزوال الرابطـة العقديـة بـين طرفيـة امتنـع إخضـاعها ألحكـام 
عادتهمــا إـلـي الحاـلـة الـتـي كــان عليهــا قـبـل إ مــن الـقـانون ١٨٢ًالمســئولية العقدـيـة تعــين عمــال بالمــادة 

 . وجه حق العقد ألن احتفاظ أي منهما بما حصل عليه بموجب العقد الباطل يصبح دون 
  )٣/١٢/١٩٨١ جلسة –ق ١٤٢٥/٤٢الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية والقضائية سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين والـذي 

 التســليم لــألرض محــل التــداعي للطــاعن رغـــم بقضــي بـــتأييد حكــم أول درجــة القاضــي بــرفض طلــ
  -:علي النحو األتي ذلك ألحكام القانون ويتجلى ًتوافر كافة شروطه ومبرراته طبقا 
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فالثابــــت مــــن أوراق التــــداعي أن المطعــــون ضــــده األول قــــد وضــــع يــــده علــــي األرض محــــل : ًأوال 
ًالـتــداعي منـفــردا دون بقـيــة الورـثــة ومـــنهم الطـــاعن اســـتنادا   إـلــي العـقــود الثالـثــة والـتــي زعـــم –ً

 وكيلة و ...../  من المورث المرحوم بموجبها المطعون ضده األول بأنه قام بشراء األرض
  -: وهي ...../  بصفتها وكيل عن المورث ...../ المورث السيدة

 ...../  المتضــمن بيــع األرض محــل التــداعي مــن مــورث الطــاعن -/-/-العقــد المــؤرخ  -١
 . للمطعون ضده األول 

تقريـر  وثبـت مـن خـالل ..... / رحـوم المتضمن بيع األرض من الم-/-/-العقد المؤرخ  -٢
 .أبحاث التزييف والتزوير بأن العقدين مزورين 

 واـلــذي زعـــم بموجـبــه المطعـــون ضـــده األول ـبــأن وكيـلــه -/-/-وـكــذلك العـقــد الثاـلــث المـــؤرخ  −
 . المورث قامت ببيع األرض له بموجب هذه الوكالة وثبت أن تلك الوكالة ملغاة 

  -:ق األول بمنطوقة  قد قضي في الش درجهوالحكم الطعين الذي قضي بتأييد حكم أول −

 بعـد أن ثبـت -/-/- ، -/-/- ، -/-/-برد وبطالن عقود البيع االبتدائية الثالثة والمؤرخة  −
 . أمام محكمة أول درجة بالدليل القاطع بأن تلك العقود مزورة 

وتلــــك العقــــود انفــــة الــــذكر بموجبهــــا المطعــــون ضــــده األول وضــــع يــــده علــــي األرض محــــل  −
ه األول بـأن األرض فـي حيازتـه وقـد اثبـت الطـاعن أمـام محكمـة التداعي وأقر المطعون ضـد

  -:وهي لقطعة األرض شروط التسليم كافة الحكم الطعين توافر 

 وثـبــت مـــن –وجـــود الشـــيء المطـلــوب تســـليمه تحـــت ـيــد المحكـــوم ضـــده بالتســـليم  -١
 .ٕخالل أوراق التداعي واقرار المطعون ضده األول بأن األرض في حيازته 

 سـند مـن القـانون وثبـت ذلـك مـن خـالل حيثيـات الحكـم ذاتـه بـأن أن تكون يده بال -٢
  ، -/-/-ســند ملكيــة المطعــون ضــده لــألرض وهــي عقــود البيــع الثالثــة المؤرخــة 

ـبــأن ) قســـم أبحـــاث التزيـيــف والتزوـيــر ( وثـبــت باـلــدليل الرســـمي -/-/- ، -/-/-
دون ترتب علي ذلك بأن يـد المطعـون ضـده علـي األرض بـيو. تلك العقود مزورة 
 . سند من القانون 

 فالطــاعن أحــد –ـبـأن تربطــه بطـلـب التســليم رابطــة قانونـيـة وـقـد تحـقـق هــذا الشــرط  -٣
ً وكان معينا قيما عليه بموجب القرار الصـادر مـن محكمـة ...../ الورثة للمرحوم 

أسرة مدينة نصر قبل وفاته ولم يعتـرض بقيـة الورثـة المطعـون ضـدهم مـن الثـاني 
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 ومن مصلحة الطاعن أن يحافظ علـي –سليم األرض حتى الخامس علي طلب ت
 وبقـيـة الورـثـة ـفـي تركــة ـمـورثهم  ومــنهم الطــاعن ، وأورد المطعــون يحـقـه الشخصــ

ق بـــأن ..... لســـنة ..... ضـــده األول فـــي عريضـــة االســـتئناف المقـــام منـــه بـــرقم 
 والصــادر مــن -/-/-رض محــل التــداعي يســتند إلــي التنــازل المــؤرخ ملكيتــه لــأل
 بعد أن انكشـف أمـره فيمـا اسـتند إليـه أمـام محكمـة أول .....ي جمعية المورث لد

ًدرجة بأن عقود البيع التي قدمها للمحكمة مزورة ولو كان فعـال يسـتند فـي ملكيتـه 
 لكــان قــد تقــدم بــه لمحكمــة أول درجــة -/-/-رض علــي هــذا التنــازل المــؤرخ لــأل

ي ببطالنـه فـي الـدعوى رقـم  هذا التنـازل قضـىًبدال من العقود الثالثة المزورة وحت
 . مدني كلي شمال القاهرة  ..... لسنة .....

بتأييده اعتكز في مدوناتـه بـرفض طلـب الطعين وحكم محكمة أول درجة والذي قضي الحكم  −
 وـلـــم يظهــــر المطعــــون ضــــده األول أي إـقـــرارات بخصــــوص –التســــليم لعــــدم ـتـــوافر شــــروطه 

كــل دفاعــه أمــام محكمــة أول درجــة بــأن  و...../ األرض محــل التــداعي صــادره مــن مورثــة 
ومنهــا األرض . عقــود الثالثــة المــزور والتــي قضــي ببطالنهــا رض بموجــب الســند ملكيتــه لــأل

محـل التـداعي حـتـى يسـتطيع الورـثـة اقتضـاء حقـوقهم الشــرعية فـي عــين التـداعي وخاصــة أن 
من علــي شــيء المطعــون ضــده األول بعــد أن ثبــت أمامهــا تزويــره لعقــود البيــع الثالثــة ال يــؤت

 .  نيابة عنهم اًلكي يتركوه منفردا يتولى إدارته
وكان يتعين علي الحكـم الطعـين إلغـاء حكـم أول درجـة القاضـي بـرفض طلـب تسـليم األرض  −

ٕواعــادة الحــال إلــي مــا كــان عليــه قبــل العقــد ويكــون لزامــا علــي المطعــون ضــده األول تســليم 
ًيعد هذا االلتـزام قائمـا بقـوة القـانون ألنـه يقـع  و...../ األرض إلي مالكيها وهم ورثة المرحوم 

 نتيجة حتمية إلبطال العقد 

 لما كان الثابت أن محكمة أول درجـة قـد انتهـت إلـي –وال يقدح في ذلك قالة الحكم الطعين  −
رفضه بحالته لعدم توافر الشروط الثالثة للقضاء به والتي حصلها الحكم المذكور ، فانه لما 

أن المســـتأنف ) الطــاعن (  حــوافظ المســتندات المقدمــة مــن المســتأنف كــان الثابــت مــن بــين
المطعــون ضــده األول يضــع يــده علــي األرض محــل العقــود المقضــي بردهــا " ضــده الثالــث 

 والمقضـــي فيـــه بـــرده -/-/-وبطالنهـــا بموجـــب التنـــازل المنســـوب صـــدوره مـــن المـــورث فـــي 
ي كـلـي شــمال الـقـاهرة وـلـم يصــبح مــدن..... لســنة ..... وبطالـنـه بموجــب الحـكـم ـفـي اـلـدعوى 
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لي اق اســـتئناف عـــ.....  لســـنة .....ًذـلــك القضـــاء نهائـيــا للطعـــن علـيــه ـفــي االســـتئناف رـقــم 
 . ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف –القاهرة مأمورية شمال 

  التي أوردها احلكم الطعنيوتلك القالة
ات واألســــباب الـتـــي ســــاقتها حـكـــم أول درجــــة ـتـــنم عـلـــي أن الحـكـــم الطعــــين ـلـــم يأخــــذ ـبـــالمبرر

 .والذي قضي بتأييده بخصوص عدم توافر شروط طلب التسليم 
ًولكــن خـلـق ســببا لنفســه ـلـرفض طـلـب التســليم ـلـألرض وكــان يتعــين عـلـي الحكــم الطعــين فــي 

القضاء منظـور  قضي ببطالنه ومازال هذا -/-/-هذه الحالة بعد أن ثبت أمامه أن التنازل المؤرخ 
 . ق ولم يحسم بشكل نهائي ..... لسنة ..... االستئناف م محكمة االستئناف في أما

ًالطعين الماثل تعليقيا لحين الفصـل فـي االسـتئناف الحكم أن يقضي بوقف االستئناف محل ب
  -:  والتي تنص علي ١٢٩ً ق سندا للمادة ..... لسنة .....األخر رقم 

ًلـي وقـف الـدعوى وجوبـا أو جـوازا يكـون للمحكمـة في غير األحوال التي نص فيهـا القـانون ع ً
أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فـي موضـوعها علـي الفصـل فـي مسـألة أخـري يتوقـف عليهـا 

 . الحكم 
 . زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى د وبمجر

ء نفسـها ، ًوطبقا للنص انف الذكر بأن للمحكمة أن تأمر بوقف الخصـومة األصـلية مـن تلقـا −
الـوظيفي أو مصـدرة الحكـم سـواء وخاصة أن المسألة األولية تخرج عن اختصـاص المحكمـة 

 . النوعي 

  -:ضاء حمكمة النقض علي أن قواستقر 
وقــف الــدعوى لتعليــق الحكــم فــي موضــوعها علــي الفصــل فــي مســألة أخــري يتوقــف  عليهــا 

 . يفي أو النوعي  مناطه خروج هذه المسألة عن اختصاص المحكمة الوظ–الحكم 
  )٢١/٥/١٩٩٢ جلسة –ق ٦٦١/٦٠الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
 من قانون المرافعات وعلي ما جري بـه قضـاء هـذه المحكمـة ١٢٩ًوقف الدعوى طبقا للمادة 

 جوازي لمحكمة الموضوع حسبما تسـتبينه مـن جديـة المنازعـة فـي المسـألة األوليـة أو عـدم جـديتها –
ً الـدعوى طبقـا للمـادة سـالفة الـذكر أن تكـون المسـألة األساسـية التـي يثيرهـا ، ومناط بوقف السير في

 . الدفع خارجة عن اختصاص  المحكمة المتعلق بالنظام العام 
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  )١٢/٣/١٩٨١ جلسة –ق ٤٩٧/٥٢الطعن رقم ( 
وحيــث أن الثابــت أن المســألة األوليــة والتــي ـكــان يتعــين علــي محكمــة الحكــم الطعــين وـقــف 

 واـلـذي بموجـبـه زعــم -/-/- وهــي الفصــل ـفـي مــدي صــحة التـنـازل المــؤرخ – بشــأنها ًاـلـدعوى تعليقـيـا
 .المطعون ضده األول بأنه يضع يده علي األرض محل التداعي 

ًوتلك المسألة تخرج عن اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا وهما من النظام العام  ً . 
مأمورـيــة شـــمال "ف الـقــاهرة طـــي الـتــداول أمـــام محكمـــة اســـتئناتـلــك المســـألة األولـيــة ومازاـلــت  −

 .ق ..... لسنة ..... في االستئناف رقم " القاهرة 
ًوحيث خالف الحكم الطعين هـذا النظـر وقضـي بـرفض طلـب التسـليم اسـتنادا للتنـازل المـؤرخ  −

ًغم أن النزاع بشأنه ما زال منظورا أمام محكمة أخري مختصة محليـا ونوعيـا بنظـره  ر-/-/- ً ً
ً الحكــم الطعــين وكــان يتطلــب ذلــك وقــف االســتئناف تعليقيــا ويخــرج عــن اختصــاص محكمــة

 . لحين الفصل في المسألة محل االستئناف األخر 

 . ًاألمر الذي يقطع بخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون ويكون جديرا بالنقض واإللغاء  −

 احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها املشرع لضمان -:السبب الثاني 

صحة األحكام وهي وجوب تسبيب األحكام تسـبيبا كافيـا وواضـحا ، منـزه عـن 
ً ً ً

اإلبهام والغموض واإلمجال ، وهو عيب العيب الـذي نـال مـن احلكـم الطعـني 

الذي أيد حكم أول درجة دون بيان أسبابا سائغة كذلك 
ً

. 

  -: من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة ..... بداية 
 . ٕتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة يجب أن تش

 -: مرافعات علي أن ٣ ، ٢/ ١٧٨كما نصت املادة 
كمــــا يجــــب ان يشــــتمل الحكــــم عـلـــي عــــرض مجمــــل لوـقـــائع اـلـــدعوى ـثـــم طلـبـــات الخصــــوم ، 

قـة وخالصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطو
ــــــة واـلــــــنقض أو الخطـــــــأ الجســـــــيم ـفــــــي أســـــــماء الخصـــــــوم و  والقصـــــــور فـــــــي أســـــــباب الحكـــــــم الواقعـي

 . يترتب عليه بطالن الحكم ................ 

  -:واملستقر عليه لدي قضاء حمكمة النقض أن 
ان مصــدر مــا ثبــت صــحته وتأكــد صــدقة مــن وقــائع يــ بيأســباب الحكــم يجــب أن تشــتمل علــ

 غمــوض فـيـه عــن األدـلـة الـتـي اعتمــد عليهــا ـفـي الـقـول بثـبـوت أو نـفـي اـلـدعوى ، وتفصــح وبجــالء ال
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أي من هذه الوقائع ، وعن فحـوي تلـك األدلـة ووجـه االسـتدالل بهـا حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض أن 
من أن األسباب التي أقام عليهـا جـاءت سـائغة لهـا اصـل  تعمل رقابتها علي سداد الحكم واالستيثاق

 .  النتيجة التي انتهي إليها ثابت في األوراق وتتفق مع

  -:وقضي بأن 
ًالمقرر في قضاء النقض أن تسبيب الحكم ال يعدو أن يكون بيانا واقعيا ألوجه الطلب الـذي  ً

ي ماـلـه أصــل ثاـبـت مــن إـلـتناولـتـه المحكـمـة ـفـي اـلـدعوى وأوجــه اـلـدفاع فيـهـا وان مــا قضــت ـبـه يســتند 
ت أســبابه غيــر صــريحة فــي هــذا الخصــوص ب الحكــم أن جــاءيــحيــث الواقــع أو القــانون ، حيــث يع

ًسواء أكانت موجزة أو مفصلة طالما أن كليهما  غير وافيا بالغرض وان هذه األسباب تـنم عـن عـدم 
 . تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سنده 

  )١٣/٤/٢٠٠٨ جلسة –ق ١٨٢٤٩/٧٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
واألصول القضائية أنفة البيان يتضح وبجالء تام أن الحكـم وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية 

والـتــي ال اصـــل لهـــا وال دلـيــل عـلــي .... المطعـــون فـيــه مبـنــاه العـبــارات المبهمـــة المحمـلــة والغامضـــة 
 . صحتها 

ق أورد مــــا هــــو ..... لســــنة ..... ًففــــي ســــطوره األخيــــرة ردا علــــي اســــتئناف الطــــاعن رقــــم 
  -:نصه

بصـحيفة اسـتئنافه فـي شـأن رفـض طلـب التسـليم فانـه ) طاعن حالياال(أن ما ساقه المستأنف 
حالتــه لعــدم ب إلــي رفضــه تن محكمــة أول درجــة قــد انتهــأفــي غيــر محـلـه ذلــك أنــه لمــا كــان الثابــت 

 . توافر الشروط للقضاء به والتي حصلها الحكم المذكور 

 وتلك القالة املار ذكرها
ات التـداعي حسـبما هـو ثابـت مـن المسـتندات تنم عن عدم إلمام محكمة الحكم الطعـين بواقعـ
أول درجــة والــذي قضــي الحكــم الطعــين بتأييــده المقدمــة مــن الطــاعن وســبقه فــي ذلــك حكــم محكمــة 

 .سبابة لصحة أ
وكانت األسباب التي أوردها حكم أول درجة بخصوص رفضـه طلـب الطـاعن تسـليم األرض 

واـقـع مــا عــرض علـيـه مــن مســتندات ـقـدمت  ال ســند لهــا مــن ...../ المرحــوم / محــل الـتـداعي لورـثـة 
 . أمام محكمة أول درجة من الطاعن 
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ًألن طلب التسليم توافرت له كافة الشروط القانونية وصوال إلي أن وضـع يـد المطعـون ضـده 
 لورـثـه ـبـدون ســند ـمـن الـقـانون بـعـد أن تيقـنـت محكمــة أوالًعـلـي األرض منـفـردا واســتغاللها دون بقـيـة 

الحكم الطعين أن عقود البيـع الثالثـة التـي زعـم المطعـون ضـده األول بـأن  محكمة ادرجة ومن بعده
 . ، وثبت تزوير تلك العقود بموجبها المورث قام ببيع قطعة األرض له 

واقر المطعون ضده األول بان األرض في حوزته بموجب تلـك العقـود التـي قضـت المحكمـة 
 . بردها وبطالنها 

بقـاء األرض تحـت يـد المطعـون ضـده األول حتـى ولـو ًوورثة الطاعن معترضين أصال علي 
يمتلكون ثالثـة أربـاع قطعـة األرض ألن ذلـك فيـه خطـر علـي حقـوقهم بعـد أن ألنهم كان أحد الورثة 

 ًتأكدوا أن غرضه االستيالء علي قطعة األرض منفردا وحرمانهم من اقتضاء حقوقهم الشرعية فيها  
مـة أول درجـة باالسـتئناف محـل الطعـن الماثـل وهو ما حدا بالطاعن بالطعن علـي حكـم محك

 . لذات العيب وهو الخطأ في تطبيق القانون 
ًوتطبيقــا لألـثـر الناقــل لالســتئناف كــان يتعــين عـلـي الحكــم الطعــين بحــث تـلـك األســباب ســواء 

 . التي طوتها عريضة االستئناف أو الواردة بمذكرة دفاعه والمقدمة أمام محكمة الحكم الطعين 
ب سـائغ علـي تـوافر شـروط طلـب التسـليم قضـي بتأييـد حكـم يلحكم الطعين بدون تسبإال أن ا

ًأول درجـــة وتغافـــل تمامـــا عـــن بحـــث تـــوافر هـــذه الشـــروط مـــن عدمـــه وفقـــا للمســـتندات المقدمـــة مـــن  ً
 . الطاعن 

فبـــالرغم مـــن قضـــائه بـــرفض اســـتئناف المطعـــون ضـــده األول علـــي الشـــق األول مـــن الحكـــم 
 البـيــع الثالـثــة بعـــد أن ثـبــت تزويرهـــا مـــن خـــالل تقرـيــر أبحـــاث التزيـيــف القاضـــي ـبــرد وبطـــالن عـقــود

 مــدني إعــادة المتعاـقـدين إـلـي الحاـلـة الـتـي كــان ١٤٢ًوالتزوـيـر فكــان يتعــين علـيـه وطبـقـا لحكــم المــادة 
 . عليها قبل التعاقد ، ويلزم المشتري في هذه الحالة برد المبيع 

ع ئًة إلبطـال العقـود ونظـرا لوفـاة البـاتميـ يقـع نتيجـة حًويعد هذا االلتزام قائما بقوة القـانون ألنـه
 .  فيحل محله ورثته ومنهم الطاعن ...../ في هذا العقد المرحوم 

ـمـر اـلـذي يؤـكـد قصــور هــذا القضــاء ـفـي التســبيب وابتـنـاؤه عـلـي عـبـارات مبهـمـة ومجهـلـه ال األ
 . ًتصلح سند لهذا الحكم بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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 فسـاد احلكـم الطعـني يف االسـتدالل فيمـا قضـي بـه بـرفض طلـب -:لثالـث السبب ا

التسليم لألرض  حمل التداعي استنادا علي دليل حمل منازعة بـني الطـرفني 
ً

 والذي زعم مبوجبه املطعون ضده األول بأنه سـنده يف -/-/-وهو التنازل املؤرخ 

 . وضع يده علي األرض حمل التداعي 

  -:حمكمة النقض أن املستقر عليه يف قضاء 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة 

تناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة قاالســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي ا
قض بـين الموضوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـوع تنـا

هذه العناصر كما في حالة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك 
 . العناصر التي ثبتت لديها 
  )٢٠/٢/٢٠١٤ جلسة –ق ٥٨٤١/٧٣الطعن رقم ( 

  -:كما قضي بأن 
تمل علــي بيــان مصــدر مــا ثبــت صــحته وتأكــد صــدقة مــن وقــائع شــأســباب الحكــم يجــب أن ت

 ، وتفصــح وبجــالء ال غمــوض فـيـه عــن األدـلـة الـتـي اعتمــد عليهــا ـفـي الـقـول بثـبـوت أو نـفـي اـلـدعوى
أي من هذه الوقائع ، وعن فحـوى تلـك األدلـة ووجـه االسـتدالل بهـا حتـى يتسـنى لمحكمـة الـنقض أن 
تعمل رقابتها علي سداد الحكم و االستيثاق مـن أن األسـباب التـي أقـام قضـاءه عليهـا جـاءت سـائغة 

 .  ثابت باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي إليه لها اصل
  )١١/٥/٢٠١٤ جلسة –ق ١٥٩٠١/٨٢الطعن رقم ( 

  -: من قانون اإلثبات علي أن ١٥فقد نصت املادة ... بداية 
ال يكـــون المحـــرر العرـفــي حجـــة عـلــي  الغـيــر ـفــي تاريخـــه إال مـنــذ أن يكـــون ـلــه ـتــاريخ ثاـبــت 

 ويكون للمحرر تاريخ ثابت 
 . وم أن يقيد بالسجل المعد لذلك من ي) ا

 .من يوم أن يثبت مضمونة في ورقة أخري ثابتة التاريخ ) ب
 . من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص ) ج

  -: سالفة الذكر ١٥والمقصود بالغير في معني المادة 
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ًكـل ـمـن ـلـم يكـن طرـفـا ـفـي الورقـة العرفـيـة بطرـيـق مباشـر او بطرـيـق غـيـر مباشـر مـتـي تمســك 
 . جهته ال من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحق يضار فيما لو ثبتت صحة هذا التاريخ في موقب

  -:وقضت حمكمة النقض بان 
ًإنـكـار اـلـوارث علمــه بتوقـيـع مورـثـه عـلـي المحــرر العرـفـي أـثـره وـقـف حجـيـة المحــرر مؤقـتـا ـفـي 

 .  الخصم عنها اإلثبات حتى يقيم الخصم المتمسك بها الدليل علي صحتها شرطه إال يتنازل ذلك
  )١٥/٥/١٩٨٦ جلسة –ق ٤٢٤/٥٣الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
علـــي مـــدونات وحيثيـــات الحكـــم الـــذكر تطبيـــق جملـــة األصـــول القضـــائية والقانونيـــة ســـالفة بو
 اعتكــز فــي قضــائه بــرفض طلــب التســليم المبــدي مــن الطــاعن محــل االســتئناف رقــم الــذيالطعــين 

  -:عين ق بقالة الحكم الط..... لسنة ..... 
لما كان الثابت من بين حوافظ المستندات المقدمة من المسـتأنف أن المسـتأنف ضـده الثالـث 
يضع يده علي األرض محل العقود المقضي بردها وبطالنهـا بموجـب التنـازل المنسـوب صـدوره مـن 

 مـدني ..... لسـنة ..... والمقضي فيه برده وبطالنه بموجب الحكم فـي الـدعوى -/-/-المورث في 
.....  لسـنة .....ًكلي شمال القاهرة ولم يصبح ذلك القضاء نهائيا للطعـن عليـه فـي االسـتئناف رقـم 

ـثــم تقضـــي المحكمـــة برفضـــه وتأيـيــد الحكـــم ومـــن ق اســـتئناف عـــالي الـقــاهرة مأمورـيــة شـــمال الـقــاهرة 
 . المستأنف 

 وتلك القالة
ين بـــأوراق الـــدعوى والتـــي أوردهـــا الحكـــم الطعـــين تـــنم عـــن عـــدم إلمـــام محكمـــة الحكـــم الطعـــ

محــل ومســتنداتها وفســاده فــي االســتدالل علــي مــا حملــه منطوقــة فــي القضــاء بــرفض طلــب التســليم 
 . ق المقام من الطاعن ويتجلى ذلك علي النحو التالي ٥١ لسنة ٤٥٨االستئناف رقم 

فالثابت أوال 
ً

:-  
 لســـان الطـــاعن أن مـــا أورده الحكـــم ـفــي مدوناـتــه وخاصـــة العـبــارة المـــار ذكرهـــا ـلــم ـتــرد عـلــي

ق ..... لســـنة .....  ـبــرقم ةًأطالـقــا ولكنهـــا وردت بصـــحيفة اســـتئناف المطعـــون ضـــده األول والمقـيــد
 الصفحة الرابعة  
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والثابت ثانيا 
ً

:-  
 والتــي زعــم بموجبهــا المطعــون ضــده األول بأنــه يضــع يــده -/-/-أن ورقــة التنــازل المــؤرخ 

 وليسوا ا قبل الطاعن وبقية الورثة ألنهم من الغير علي قطعة األرض تعد ورقة عرفية وال حجية له
 .طرفا فيها 

والثابت ثالثا 
ً

:-  
ً مطعــون فــي صــحتها أصــال لــيس مــن الطــاعن وحــده ولكــن -/-/-أن ورقــة التنــازل المــؤرخ 

ـمــن بقـيــة الورـثــة بعـــد أن ـقــام المطـعــون ضـــده األول بإظهـــار هـــذا التـنــازل بعـــد أن انكشـــف آمـــرة ـفــي 
 وثـبــت مـــن -/-/- ، -/-/- ، -/-/-ـلــألرض بموجـــب عقـــود البـيــع المؤرخـــة ادعاـئــه ـبــأن ملكيـتــه 

 وعلـيـه قضــت المحكمــة بردهــا وبطالنهــا – تـلـك العـقـود  تزوـيـرخــالل تقرـيـر أبحــاث التزيـيـف والتزوـيـر
  م ك .....لســـنة ..... المطعـــون ضـــده الثاـلــث ، الراـبــع اـلــدعوى رـقــم ووذـلــك ـبــأن أـقــام الطـــاعن  ، 

والتي كانت مقامة ابتداء أمام محكمـة الخانكـة الجزئيـة منـذ  ضده األول ضد المطعونشمال القاهرة 
 م ك شـمال القـاهرة بجلسـة .....لسـنة .....  وأحيلـت لمحكمـة شـمال القـاهرة وقيـدت بـرقم .....عام 

 -: قضت المحكمة -/-/-
من مورث طرفي التداعي إلـي المـدعي عليـه األول  والصادر -/-/-ببطالن التنازل المؤرخ 

مـــع محـــو اآلثـــار المترتبـــة علـــي ذلـــك مـــن نقـــل ملكيـــة األرض بســـجالت ) المطعـــون ضـــده األول ( 
  . ...../  باسم المورث إالمدعي عليه الثاني بصفته واعادته

وقدم وكيل الطاعن صورة رسـمية مـن الحكـم انـف الـذكر أمـام محكمـة الحكـم الطعـين بجلسـة 
ألول ليس لها سند من القانون ومنهـا التنـازل  للتدليل علي أن كل ادعاءات المطعون ضده ا-/-/-

.....  والذي ما زال طي التداول أمـام محكمـة اسـتئناف القـاهرة فـي االسـتئنافين رقمـي-/-/-المؤرخ 
 .ق ..... لسنة ..... ق ، ..... لسنة 

 .وكان يتعني علي حمكمة احلكم الطعني 
مهــا كًتعتكــز علـيـه أطالـقـا ـفـي ح وال -/-/-أمــا أن تطــرح هــذا المســتند وهــو التـنـازل المــؤرخ  -١

ًه قـبـل الورـثـة باعتـبـارهم ليســوا طرـفـا فـيـه ـيـحجثمــة ـبـرفض طـلـب تســليم األرض ألـنـه ـلـيس ـلـه 
اـنــه مـــا زال محـــل منازعـــة مـــن الورـثــة حســـبما هـــو ثاـبــت مـــن المســـتندات ووعـــدم علمهـــم ـبــه 

 . المقدمة من الطاعن 
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ًيــا لحــين الفصــل فــي المســألة تعليقالــدعوى أو توقــف المحكمــة االســتئناف المنظــور أمامهــا  -٢
 بحـكـم -/-/-األساســية الـتـي أتبـنـي عليـهـا الحـكـم الطـعـين وهــو ثـبـوت صــحة التـنـازل الـمـؤرخ 

 .نهائي وبات 
  حكمه برفض طلب التسليم بناء علي هذا ييتاب و–ل ذلك عإال أن الحكم الطعين لم يف

  الذي ما زال لم يحسم صحته بعد -/-/-التنازل المؤرخ 
ًيـكـون معـه هــذا القضـاء قـد أفســد فـي اســتدالله فيمـا حملـه منطوـقـة ويكـون جــديرا األمـر الـذي 

 . بالنقض واإللغاء 

 احلكم املطعون فيه عابه اإلخالل اجلسيم حبقـوق دفـاع الطـاعن وذلـك -:السبب الرابع 

ـة  ـا عريـض ـي طوتـه ـاعن ـسـواء الـت ـاع الـط ـه دـف ـي أوـج ـراده أو رده عـل ـدم إـي لـع

ق أو املـذكرات واملسـتندات املقدمـة منـه أمـام .....لسـنة ..... االستئناف رقم 

وجـه الـرأي يف بها حمكمة احلكم الطعني والتي كان من شأن حتقيقها ان يتغري 

 الدعوى  

  -:حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
 ـمـن ـقـانون المرافـعـات أن يشــتمل الحكـم عـلـي أســبابه الواقعـيـة ـفـي عــرض ١٧٨توجـب الـمـادة 

طلبـات الخصــوم وخالصـة ـمـوجزة لـدفوعهم ودـفـاعهم الجـوهري اـلـذي تـتـأثر مجمـل لوـقـائع الـدعوى ـثـم 
 . به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتب البطالن جزاء إغفالها أو القصور فيها 

  -:وقضي بأن 
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليه مـع 

ًري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصـور ممـا يسـتوجب انه دفاع جوه
 . نقضه 

  )١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة –ق /٥٧الطعن رقم ( 

  -:وقضي كذلك بأن 
وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة أول 

وهـــي ........................... ـيــة المقدمـــة بجلســـة درجـــة وبصـــحيفة االســـتئناف ومذكراـتــه الختام
أوجه دفاع جوهرية يتغير بها أن صحت وجه الـرأي فـي الـدعوى إال أن الحكـم المطعـون فيـه لـم يـرد 

 عليها ولم يمحصها األمر الذي يعيبه باإلخالل بحق الدفاع والقصور المبطل مما جره الي الخطأ 
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 . في تطبيق القانون 
  )١٤/٢/٢٠٠٠ جلسة –ق ١٢٥/٦٣الطعن رقم ( 

  -:وقضي كذلك بأن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع 

 .ومستندات أثره بطالن الحكم 
  )٢١/١/١٩٨٥ جلسة –ق ١٤٩٥/٥٣الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
ت الحكـم الطعـين يتجلـى وبتطبيق جمله األصول القضائية والقانونية سالفة الذكر علي مدونا

  -:ًظاهرا إخالله الجسيم بحقوق دفاع الطاعن وذلك علي النحو التالي 

فالثابت أوال
ً

 
 الثـاني الـوارد بمنطـوق بنـدًق طعنـا علـي ال..... لسـنة ..... أن الطاعن أقـام االسـتئناف رقـم 

 مــن رجــةحكــم أول درجــة بموجــب عريضــة طويــت علــي األســباب القانونيــة التــي شــابت حكــم أول د
  . العيوب

  إال اـنــه تغاـفــل تمامـــا عـــن اـلــرد والتمحـــيص لتـلــك - ذـلــك هوأورد الحكـــم الطعـــين ـفــي مدوناـتــ
 ولـو اعتنـي الحكـم الطعـين ببحـث تلـك األسـباب –األسباب وكـل مـا ورد بـه عبـارة عـن عنـاوين فقـط 

 تزويـر سـند واخصها توافر الشروط القانونية لطلب التسليم لألرض محـل التـداعي بعـد أن ثبـت لديـه
 . لتملك قطعة األرض المطعون ضده األول ملكيه 
 والتــي أشــار -/-/-باإلضــافة إلــي مــا طوتــه المــذكرة الدفاعيــة المقدمــة مــن الطــاعن بجلســة  −

 . إليها الحكم الطعين فقط في مدوناته 
ولم يقم باإلطالع والرد علي ما طوته من دفاع ودفوع تنال من حكم أول درجة والذي قضـي  −

ده وكل ما ورد بالحكم الطعين عبـارة عـن سـرد وقـائع الـدعوى ومـا تـم فيهـا مـن إجـراءات بتأيي
ومــا قــدم فيهــا مــن مســتندات والــرد علــي االســتئناف األول المقــام مــن المطعــون ضــده األول 

األمـــر الـــذي يعيـــب هـــذا القضـــاء بـــاإلخالل الجســـيم بحقـــوق فقـــط ق  .....لســـنة ..... بـــرقم 
 . الدفاع يستوجب نقضه 
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والثابت ثانيا 
ً

 
 ، جلسـة -/-/-أن الطاعن قـدم أمـام محكمـة الحكـم الطعـين ثالثـة حـوافظ مسـتندات بجلسـة 

 والـتـي أوردهــا الحكــم الطعــين ـفـي مــدونات أســبابه فـقـط ولكـنـه ـلـم يـقـم بفحــص وتمحــيص تـلـك -/-/-
 صــحة طلبـات الطـاعن وـلـو اعتنـي الحكـم بفحصــها لتغيـر ـبـهعلـي المسـتندات وحجيتهـا ـفـي اإلثبـات 

 . وهي وجه الرأي في الدعوى 
 طويــت علــي صــورة مــن المحضــر اإلداري المحــرر مــن -/-/- بجلســة فالحافظــة المقدمــة −

 وـقــرر -/-/- إداري النزهـــة بـتــاريخ ٩.....لســنة .....  ـبــرقم ...../ والــد الطـــاعن المرحـــوم 
بالمحضـــر انـــف الـــذكر بـــان المطعـــون ضـــده األول قـــام باصـــطحابه وتوقيعـــه علـــي التـنـــازل 

لــم بــه قــام باإلمضــاء علــي هــذا التنــازل بــدون علمــه أ وبســبب المــرض الــذي -/-/-مــؤرخ ال
بمضــمون هــذا التـنـازل وهــذا التـنـازل اـلـذي ـمـا زال طــي الـتـداول أـمـام محكـمـة اســتئناف الـقـاهرة 

 . وقضت محكمة أول درجة ببطالنه ومحو كافة اثاره واعتباره كأن لم يكن 
..... ة مـن حكـم أول درجـة الصـادر فـي الـدعوى رقـم فطويـت علـي صـورأما الحافظة الثانية −

  . -/-/- م ك شمال القاهرة والقاضي ببطالن التنازل المؤرخ .....لسنة 

وـبـرغم تقــديم الطــاعن تلــك المســتندات إال أن الحكــم الطعــين اطــرح كافــة المســتندات ولــم يقــم 
 . لذي لم يحسم أمرة نهائيا وا -/-/- وبني حكمه علي هذا التنازل المؤرخ هبالرد عليها في مدونات

ممـــا يكـــون معـــه الحكـــم الطعـــين قـــد اخـــل بحقـــوق دفـــاع الطـــاعن ولـــم يقـــم بـــالرد علـــي تلـــك  
 . ًتغير بها وجه رأي في الدعوى يقينا مما يستوجب نقضه يالمستندات والتي 

 ما خبصوص الطلب العاجلا

 بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه
نـيــة وهـــي الجدـيــة حســـبما هـــو ثاـبــت مـــن أســـباب الطعـــن فـقــد ـتــوافرت مبرراـتــه وشـــرائطه القانو

ـبـالنقض بأـنـه مــرجح القـبـول عـنـد نظــر الموضــوع واالســتعجال مـتـوافر لألضــرار الجســيمة الـتـي تلحــق 
بالطـــاعن وبقيـــة الورـثـــة بـــانفراد المطـعـــون ضـــده األول بـــاألرض واســــتغاللها بـــدون ســــند مـــن الواـقـــع 

 .والقانون  
 .  واالستعجال المبررين لوقف التنفيذ خطراألمر الذي يتوافر معه ركني ال
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مرفق املستندات اآلتية والتي كانت حتـت نظـر حمكمـة املوضـوع ومسـتخرجه 

 .صورتها الرمسية واملوجهة حملكمة النقض يف ملف الدعوى 
 مـــدني جزئـــي الخانكـــة ..... لســـنة .....صـــورة رســـمية مـــن صـــحيفة الـــدعوى المبتـــدأة رقـــم  -١

 .موجهة لمحكمة النقض 
 .رسمية موجهه لمحكمة النقض من محاضر جلسات الدعوى المبتدأة صورة  -٢

صورة رسمية مـن أوجـه حـوافظ المسـتندات المقدمـة أمـام محكمـة أول درجـة موجهـه لمحكمـة  -٣
 .النقض 

صورة رسمية من أوجـه حـوافظ المسـتندات المقدمـة مـن المطعـون ضـده الثالـث أمـام محكمـة  -٤
 .أول درجة موجهه لمحكمة النقض 

 .ية موجهة لمحكمة النقض من حكم محكمة أول درجة صورة رسم -٥

 ق مـــدني بنهـــا المقـــام مـــن ..... لســـنة  .....صـــورة رســـمية مـــن صـــحيفة االســـتئناف الـــرقيم -٦
 .الطاعن موجهة لمحكمة النقض 

 ق مــــدني بنهــــا المقــــام مــــن ..... لســــنة .....صــــورة رســــمية مــــن صــــحيفة االســــتئناف رقــــم  -٧
 .لنقض المطعون ضده الثالث موجهه لمحكمة ا

 ق ..... لسـنة .....صورة رسمية موجهه لمحكمة النقض من محاضـر جلسـات االسـتئناف  -٨
 . ق ..... لسنة .....ومعه االستئناف المنضم 

صـورة رسـمية موجـهـه لمحكمـة الـنقض ـمـن أوجـه حــوافظ المسـتندات المقـدم ـمـن الطـاعن ـفـي  -٩
 . ق ..... لسنة .....االستئناف رقم 

 الـنقض مـن أوجـه حـوافظ المسـتندات المقدمـة مـن المطعـون صورة رسمية موجهه لمحكمـة -١٠
 . ق  ..... لسنة.....ضده الثالث واالستئناف المنضم الرقيم 

صــورة رســمية موجهــه لمحكمــة الــنقض مــن أخــر مــذكرة مقدمــه مــن الطــاعن أمــام محكمــة  -١١
 .االستئناف 

 ..... لســنة .....صــورة رســمية موجهــه لمحكمــة اـلـنقض مــن الحكــم الصــادر ـفـي اـلـدعوى  -١٢
 والذي شابته عيوب جسيمة نالـت منـه وفـق مـا -/-/-مدني جزئي الخانكة الصادر بجلسة 

 .هو مثبت بصحيفة الطعن المرفقة 
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 .....صورة رسمية موجهة إلي محكمـة الـنقض مـن الحكـم الصـادر فـي االسـتئناف الـرقيم  -١٣
ا اإلخــــالل  ق ـمـــدني بنـهـــا واـلـــذي أنســــاق خلـــف الحـكـــم االبـتـــدائي الـلـــذين شــــابهم.....لســـنة 

بالـقـانون ومخالفـتـه والخطــأ ـفـي تعيـبـه والقصــور ـفـي التســبيب والفســاد ـفـي االســتدالل وـفـق مــا 
 .هو مثبت بصحيفة الطعن المرفقة 

 هبناء علي

  -:يلتمس الطاعن من اهليئة املوقرة احلكم 
 . ًبقبول الطعن شكال  :ًأوال 
ق اسـتئناف ..... لسـنة .....  ، .....م وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقـ :ًثانيا 

 .لحين الفصل في الطعن الماثل " مأمورية استئناف بنها " عالي طنطا 
  -: وفي الموضوع -:ًثالثا 

 أصليا 
ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه والقضــاء بطلبــات الطــاعن اـلـواردة بعريضــة الطـلـب المضــاف المقــدم ) ا

 . منه أمام محكمة أول درجة 
 .ٕم واعادة االستئناف لمحكمة استئناف بنها للفصل فيه بهيئة مغايرة بنقض الحك) ب

 وكيل الطاعن 
 
 المحامي   
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�وذ�#�ط������%�א�(�מ

 لسـنة ..... فـي االسـتئناف رقـم – تجـاري .....الدائرة الصادر من محكمة استئناف القاهرة  
 : والقاضي منطوقه -/-/-والصادر بجلسة  ق .....

 حكمت احملكمة يف مادة جتارية 

..���5�aaaa6�7א4��3aaaaא'�K�7aaaa��+aaaa�/�!aaaa,-��aaaa.�/�012�aaaaאم�$�=aaaaE+�א'�L��c:12�aaaaو������
�$�CD'א/.....�..��������������������$�Zאم�א��T1دא����G�5�,���012..�وא���a�'א�J$K�Lو

�����������������YaP�$و�waiא�א�pa@�(�!a&א�����\aA=د�#"�k�"א���d�/وDZx�+�:Zא?ول���f�&
�.�$���^��S�TULא[�$���١٧٥

�א1	�دא+%�و�د���ن�א�(�מ�

في غيبـة تامـة مـن ( –  تجاري.....الدائرة  –قد صدر عن محكمة جنوب القاهرة االبتدائية  
 وقـد قضـي -/-/-بجلسة ..  تجاري كلي ..... لسنة .....في الدعوى رقم ) جميع المدعي عليهم

  :منطوقه

 حكمت احملكمة 

��������������a.P���aNد>N2ن�a���a. �����a.�/�#$�,������. �P"�!"�'אم�אK�7��������f=�a-�YaP�$�+�:aZ��!"�
٢٨٠٦١٩٥٨�+aa��A�)������aa�1����X�.Taa�U�0وaa�Lن���aaو���aaCن�ووא�aa�P$ون�Daai"و��aa�1��

�+��Aن���Wو�(���������������Maא����+a��^a$�T�N�_paא��DT�P����/و�Mوذ���L�8$دא�5א�:�א��Xא����1�1
�������������������0N=�aZ'���3 �$Ka�Lو�!aPT:אد�א��aم�א���a¦�ra�Cق�و��h�aא���yN=�aU�#a$�_KoD'א

� ��Aن��Tو�����W�YP�$א[�$���و�S�TUL�^���$�.�
�א�و��+*

 :تخلص واقعات النزاع الماثل في اآلتي  

فقـد تقـدم ..  إلي رحمة اهللا تعـالي ة متوفي– ...../  المرحومة –مورثة الطاعن حال كون  -١
رئــيس محكمــة جنــوب / إلــي الســيد المستشــاربطلــب أمــر أداء البنــك المطعــون ضــده األول 

/ بأنـه يـداين السـيدة زاعما من خالله .. تية وأوامـر األداء القاهرة بصفته قاضيا لألمور الوق
/ ومعـهـا الســيد ) .. ..... ، .....عــن نفســها وبصــفتها وصــية عـلـي نجليـهـا القصــر  (.....

 .وهو ما حدا به نحو تقديم ذلك الطلب ..  جنيه ٢٨٠٦١٩٥٨بمبلغ قدره  .. .....
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/  في الوقت الذي كانـت السـيدة -/-/-قدم بتاريخ إلي أن هذا الطلـب .. وتجدر اإلشارة  -٢

وحـيـث ـلـم يـلـق هــذا الطـلـب ) -/-/-أي بـتـاريخ (ـقـد توفـيـت قـبـل ذـلـك بـعـام تقريـبـا  .. .....
  .-/-/-قبوال فتم رفضه وتحدد لنظره جلسة 

 وهو األمر الذي يؤكد عدم انعقاد اخلصومة 

���$�CD'و/���א�J�E��-�5،�و��C?א�c���.�/��q���T�U���� 1L���C�/.....�..��8/=�^�-
�^$�oم��T��k�"א���fp@.�

بل قام بإعالن باقي الخصوم علـي .. المطعون ضده األول بجملة ما تقـدم لم يكتف البنك  -٣

عـدم انعقـاد الخصـومة فـي حقهـم وهو ما يؤكد وبحـق .. عناوين ليس لهم ثمة إقامة بها 

نوني صــحيح لعــدم إعالنهــا إعــالن قــاواعتبــار الــدعوى كــأن لــم تكــن فــي حقهــم .. أيضــا 

 . مرافعات ٧٠وبسبب يرجع للبنك المدعي وبالمخالفة للمادة 

حيـث لـم .. أي نتيجـة ولـم تحقـق ثمـة غايـة اإلعالنات الموجهة من البنك وحيث لم تنتج  -٤
األمـر الـذي وجـد معـه .. بهذه الـدعوى ) ومنهم الطاعن(يتصل علم أي من المدعي عليهم 

 .طيل ال تمت للواقع والحقيقة بصلة البنك المجال فسحا لالدعاء بمزاعم وأبا

 وهو ما ترتب عليه 

 ����������:Pa��+a-�Q�$�=�op'א�!X�3א����א���$�8a�¡�#aא��aZم�)����������..��bو=�א4a����(
 .א��"���kودو¤��Lن�D,nوא�L�� U��PA�#$�_Lو���Nوא����د/�ع�

ل  بالصـــدفة البحتـــة علـــم المـــدعي علـــيهم بـــأمر الـــدعوى المبتـــدأة والحكـــم الباطـــوحيـــث أنـــه -٥
 األمر الذي حدا بهم نحو الطعن علي ذلـك الحكـم بطريـق االسـتئناف رقـم.. الصادر فيها 

 ) .الطعين حكمه حاليا(ق .....  لسنة .....

 ومن خالل ذلك االستئناف 

 ��#aa$ل��aa�U�\aaא����"�aa&�'وא���P�aaiع�א��/�aaא��+aaAوL�#aa$��aaN�Tא��c:12�aa�'א�_�aaא�
������Oa�T'א�!Xא�a�3א������������وLو&�haא��a$Lم�"����..�א4�/����aא����a.���א[aא��–���=�a��"���

��$�&�ع����.�e�� 1L–������������aאم���aT1א���a,Nq�(�Maذ���a�.@?אع�Kaא���d�aT-وא�����C�
�+U��P[�(�Mאم�����א����T1وא��A=ول�دL�3�C.�

�
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 حيث أن حقيقة الوقائع تتلخص يف اآلتي 
L��− وم وـبـين المرـحـ فيـمـا ـبـين البـنـك المطـعـون ضــده األول أن التعاـمـل ـفـي بداـيـة األـمـر /..... 

 – ..... حيـــث كـــان لألخيـــر العديـــد مـــن االســـتثمارات واألعمـــال بمدينـــة )مـــورث الطـــاعن(
فقد وفـر لـه مـورث الطـاعن .. ....وعندما أراد البنك إنشاء فرع بمدينة .. محافظة الغربية 

بالعقار ملكه علي مساحة إجماليـة قـدرها ..... مكانا يصلح ليكون مقرا للبنك وهو عبارة 

 .ر مربع  مت٥٥٠

S�−   منتـجـع "  وغرضــها إنشــاء منتجــع يســمي ..... ـتـم تأســيس شــركة .....وـفـي غضــون ـعـام

 ٢٨٠٠٠٠٠٠ـقـرض ـمـن البـنـك الـمـذكور قيمـتـه وـقـد تحصــل مــورث الطــاعن عـلـي " .....

وكــذا رهــن وذلــك مقابــل ضــمانه شخصــيه منــه ، ) .. ثمانيــة وعشــرون مليــون جنيــه (جنيــه

بنـك بموجـب تـوكيالت رسـمية غيـر قابلـة لإللغـاء جميع أسهم الشركة المـذكورة لصـالح ال

 .من جميع المساهمين 

 وقد كان من ضمن الضمانات أيضا 

�������������YaP�x�+aU��C�!P"����$2U�#"�Qא��m=�$��@2i1L�c$2U��Z����١٧���+a��Aن��a�P$�)���T�a�
��+��Aن���P$�Di"�(����oD��_��.....�..���������f�a&ن��aTQ'א�Maא����}�aZ���a �"زل��a�U��a-و

 .�א?ول�

 ن من ضمن الضمانات أيضاكما كا

���������=��o�aא����a�3א��a�����a������TNود�/.....������f=�a-�YaP�x�٦٠٠٠٠٠٠����+a��A�)ن�����a�P$���a�
+��A.�(�

 إثـر حـادث ألـيم مفـاجئ – توفي إلـي رحمـة اهللا تعـالي مـورث الطـاعن -/-/-هذا وبتاريخ   - ج
/ السـيدة كمـا كانـت زوجتـه  .. وكان أكبر أوالده آنذاك لم يبلغ التاسعة عشرة مـن عمـره.. 

 باألعمال والنشاطات المشتركة بين زوجها وبين البنـك المطعـون ضـده ال عالقة لها.. .....
  ....../ ومع ذلك فقد أصرت علي استكمال مشروع المنتجع الذي بدأه مورثها المرحوم .. 

.. ...../ قصــر المرحــوم وصــية عـلـي أنجالـهـا القصــر .. ...../ ـتـم تعـيـين الســيدة وحينـئـذ  –د 
د فوجئت بالبنك المطعون ضده يمتنع تماما عن االستمرار فـي تمويـل المشـروع مخالفـا وق

عــن  (...../ وراح يطالــب الســيدة .. بــذلك العقــود المبرمــة بينــه وبــين مــورث الطــاعن 

عـلـي اـلـرغم مــن أن  .. بســداد كاـمـل مبـلـغ الـقـرض) نفســها وبصــفتها وصــيه عـلـي أنجالـهـا



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

312 

ـدأ ـمـن عــام كاـنـت مقســمه عـلـي عأقســاط هــذا القــرض  وقــد تجاهــل .. .....شــرة ســنوات تـب
تمامــا أن هــذا القــرض مضــمون بضــمانات إذا تــم الرجــوع إليهــا فســوف تفــي بــالقرض وزيــادة 

 .!!ولن تكون هناك ثمة مديونية 

a@−������������������#a$��a T���3�aN���aCو�_L��.�-�!P"�^Zh�Nن��oوع�وDi'א�!P"�f�N�Mوو&�8א����
�aoن�א���aA�..��������!aP"�^aZh�N�Ma^���א'����r�C�8א���Cא�dא��a�U�Ja1�o�\aع���?���������

��א��D$2a��#"�aQא�,�YP�$�..��������������d�1�.aא'��م�وLو=אق�א?-��ط�����aE=�$�3aP"م��a"��6�a�$
��א��Dض�.�-�^$�oאد������P�:��.א�

إـلــي الـطــاعن وأخوـتــه العدـيــد ـمــن المكاـتــب ـبــل ـكــان البـنــك يرســـل  .. ـلــيس ـهــذا فحـســب �−و

 التـي –ساب أتعاب هذه المكاتـب ثم يقوم باحت .. االستشارية لتقييم ممتلكاتهم وأصولهم
 ) الذين كانوا ال يزالون قصر وتحت وصاية والدتهم(علي عاتقهم  –ال فائدة من أعمالها 

 ســن الرشــد وهــو ...../  للمرحــوم حتــى بلــغ النجــل األكبــر..  علــي مــا تقــدم وظــل الحــال  - ز
عـن  (...../ وهنا مارس البنك المطعـون ضـده الضـغوط علـي السـيدة ) .. ...../ السـيد (

 ٢١وـكـذا عـلـي االـبـن اـلـذي تـجـاوز ) .......... ، و...../ نفســها وبصــفتها وصــية عـلـي 

 :حتى أجبرهما وأكرههما علي التوقيع علي ما يلي .. عاما منذ برهة 

• ��������#"�aaQא��m=�aa$�#aa$�+aa��f�/�aaU�w��aaא���Daa�'א�#aa"�Maaא����}�aaZ��8aa����aa�"
��.....aa�L:^�א��aa�T=��)�...../�א'�aaCDم(C�aa�x�٥٥٠�~aa$��8aa�D$�..دون��Maaوذ�

���1�N�'א�#$����ودون�א���Kאل�@�fpא���.��T$��.�-��N�¢!!!؟�.�
• ��������������������f=�a-�YaP�$��a�1�N�'א��a.�-ن�L�+a��l�#a$�3"Kaא��£��N��U���"٢٥٠٠٠٠٠٠�

��+��A)����+a��Aن���P$ون�Di"و���W�(�����������².�!!.؟؟�a�@2ن�aن���a.PTN����a. 12���6�a�$
�����aaאد��fpaa@�^aa$�oא'aaP�:o�Maaא�����aaN�Jaa¢�d�1�.aa&د��دون��aaNوز��aa�1�N�

�+/�lو�L��N��U�!�q��A�C. 

• ���������������ax��a. �$�!a"دون�و�����dوא����א�dא?ذ�1�iوא���א���N�T$#�א?و=אق�א'���
������������aא���Ja1�o��a�C�+�P"ن��T-�N�/.....��������d�a$אK�8א���a�¡אد��a��(�Oa�DU�

��aaa��¿L�!aaaP"��aaa�/�]وא)�wX�aaa�4א��aaa �"�!aaa:��#aaa��Maaaن�א����aaa��f�aaa��T$
d�1�.,وא�.�(�
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 جلدير بالذكروا

أن أي مــن هــذه العقــود أو األوراق أو الســندات األذنيــة لــم  

رغم أنهـا تنـال مـن (تعرض أو توافق عليها النيابة الحسبية 
 ).حقوق قصر

 ١٩٤٠٠٠٠٠فقد تم االلتزام بسداد إجمالي مبلغ قدره ..  التسوية أنف الـذكر ونفاذا لعقد -ح 

 ســوي المزعوـمـة ولـم يتبـق ـمـن المديونيـة )هتـسـعة عـشـرة مليـون وأربعماـئـة أـلـف جنـيـ(جنيـه 
وكـان ذلـك كلـه حـال  .. )خمسـة مليـون وسـتمائة ألـف جنيـه( جنيه ٥٦٠٠٠٠٠مبلغ قدره 

اعتقاد مورثة الطاعنين أن هناك مديونية ولـم تكـن تعلـم بالضـمانات التـي اسـتولي عليهـا 

طـاعنين بـال بمـا كـان سـينتج عـن بـراءة ذمـة ال.. البنك دون استنزال قيمتهـا مـن القـرض 

  .شك

 دثت أزمة يف السوق العقاري ح.....ويف غضون عام 

 يف مصر ال ختفي علي أحد 

��א'�CDم������� E=و�!P"�+T$�=pTU����/.....����������������aא������a��!a���'א�YaP�'א�Maאد�ذ����
�3 N�aa��..��Maa�5ذ��aa,�-���f�aa&ن��aaTQ'א�Maaא�����aa���Q$��aa��3aa א���aaC�_paaא��Daa$?א

�"�f=�b�(�!���'א�YP�'א���.�=א�dو�bLل�"���

 إال أنه رفض دون أسباب قانونية 
 ملـيـون ٥ر٦( عـلـي الضــغط عـلـي هــؤالء الورـثـة لســداد هــذا المبـلـغ المتبـقـي نـقـدا وأصــر البـنـك 

تحـــاول جاهـــده لســـداد هـــذا المبلـــغ حفاظـــا علـــي أنجالهـــا  .. ...../ وكانـــت الســـيدة ) جنيـــه
ـمـة اهللا تـعـالي ـفـي غضــون أكـتـوبر إال أن األـجـل ـلـم يمهلـهـا فتوفـيـت إـلـي رح.. ومســتقبلهم 

......  

ـاة المرحومــة  - ي  ،  .....(انتهــت وصــايتها علــي نجليهــا القصــر آنــذاك  .. ...../ وعـقـب وـف
فـقـــد خــــرج ـمـــن الوصــــايا .. بـلـــغ ســــن الرشــــد  .. ........../ وحـيـــث ـكـــان الســــيد) ..........

وصـيا .. ........../ وتـم تعيـين شـقيقها األكبـر ) تحـت الوصـاية (...../ وبقيت الصغيرة 

  .عليها
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ضـد والـدتهم " مطالبـة "  فوجئ الطاعن بالبنـك يقـيم ثـالث دعـاوى .....وفي غضون عام  -ك 
وذلـك باسـتخدام أوراق  .. قبل عام كامـل مـن إقامـة تلـك الـدعاوىالمتوفية إلي رحمـة اهللا 

ـعـن نفـسـها وبصــفتها وصــيه عـلـي  (...../ وـسـندات إذنـيـة كاـنـت موقـعـه ـمـن المرحوـمـة 

حيـث أنـه بمراجعـة الطـاعن .. بمبالغ ال تمت للواقع والحقيقة بأي صلة ) جالها القصرأن

وأشــقائه ألوراق التعامــل بــين والــديهما مــع البنــك المــذكور فوجئــوا بــأنهم فــي الحقيقــة 

 .السيما .. والواقع هم الدائنين للبنك 

 وقد جتاهل هذا البنك ما يلي 

�������: أوال a�N�x�Maع�א���Da/�Da�$��a.�-.....ع��aa�'א�–���f�a�"و��a@אDoq�–دون����Maaא����Maذ��!a�q�
��@paא�����������������a.�-ن�L�3�Da���a�1�N�'א�#$����ودون�א���Kאل�@�fpא���.��T$��.�-��N�¢

�+��Aن���P$�Di"�°EL�#"�^�U���D�'א.�

 ومل يتم إدراج قيمة هذا املقر باحلساب 

 ومل يتم خصمه من املديونية 

��a��A�0a�L+�����������(�ن�١٩��a�P$�����+a��A=٤א'����Yא�\�»�aوز�����d: ثانيا aX�.T�=Lن�و�a�P$�Dai"��Ta�U�(
���1�N�'א�#$�M������ .Zl�OAوא��א�#"�Qא��+E=�$�#$א'��د��.�

��א�����aa�C�!aP"�c$2aaא'�aaCDم�� :ثالـثـا aaZ������aa.�-�/.....��aa �.�-��aa6�١٧وא�����+aa��Aن��aa�P$�
)+��Aن���P$�Di"��T���(ضDא����.�����1�.&�Mא����}�Z��� �"وא'���زل�.�

 مل يتم إدراج هذا املبلغ باحلسابو

 ومل يتم خصمه من املديونية 

��א�����aא���o�a=���������������������:  رابعاaTNود�#a$�Maא�����a �P"�^aZC�\aא��Y��a�'وא��1�.a,א���a.�-�/.....�
���+aa��Aن��aa�P$���aa���aa.����..�����f=�aa-�YaaP�$�!aaP"�^aaT:����Maaא�����aa �$�^aaZC�\aaوא�

٣٥٠٠٠٠٠�+��A�)+��A�0�L��X�.�Wن�و��P$��E�E.�(�

  يتم إدراجهم باحلساب أو خصمهم من املديونية ومل

..�»�@^�א���q�+1L�Mذא�¦�Jא[�������'����א�dوو/�����whPوא��Zق�وא?1�$�������������: خامسا
��PX�[�Y���x�Mא�א���pن����X�3א��א@�M������1א��N�+X���Lو�#"�Q7ن�א�/�
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��+��Aن���P$ون�Di"و�c�ELوز����U)^-?א�!P".�(�

 ملا كان ذلك
كان المستأنفون قد تقدموا بكافة المستندات الدالة والمؤكدة علي صحة الحقائق أنفـة و 

ٕالـذي وان أصـاب فيمـا قضـي بـه مـن انعـدام .. إال أنهم فوجئـوا بصـدور الحكـم الطعـين .. البيان 
إال أنـه قـد عابـه االلتفـات عـن جملـة ) .. مورثـة الطـاعن (...../ الخصومة في شـأن المرحومـة 

) بشخصــه (...../ لي والموضــوعي الـذي يـنـال ـمـن الحكـم االبـتـدائي ـفـي حـق الـسـيد الـدفاع الـشـك

الــذي تغافلــت عنــه محكمــة الحكــم الطعــين تمامــا رغــم إقرارهــا بالصــفحة الثالثــة بأنــه مســتأنف 

وأصـدرت حكمهـا .. ومع ذلك لم تفصل في استئنافه ولم تتصدي لـه .. بشخصه للحكم االبتدائي 

 ، وتأييـد ...../ته وبـين سـطوره حكمـا ضـمنيا بـرفض اسـتئناف السـيدالطعين الذي يحمل في طيا

وهـو .. وذلك دون تصدي ألسـباب اسـتئنافه أو الـرد عليهـا .. في حقه ) الباطل(الحكم االبتدائي 

األمر الذي من شأنه أن أضـاع علـي الطـاعن درجتـي التقاضـي حيـث لـم يعلـن بالـدعوى المبتـدأة 

.. ، وأمام محكمة درجة الثانية تم تجاهل دفاعه ودفوعه تماما فلم يحضر فيها ولم يبد أي دفاع 

 .األمر الذي يقطع باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع للطاعن األول 

 وهذا كله

 ��waaiא�א�paa@�(�+aa�/ن��aaTQ'�3אaa�DN�aaA�+aaPT���aaxא���R����aaوא��,�Oaa�TN�..��5�aaא4
G������012��'�3א��aZ�i+��)�א��Q"#�א?ول��(...../�)��wCא��������)�א����אX!(�دא����5�6�7א4

�����L���'א�k�"א���R/Dא������������..�و����a�$�^aE�'א�+�T[��$�-q����#"�Qא�����C�_pא��D$?و@��א
���U¶א�S���?א�!P":�

0
	���א�ط�ن��

 مقدمه الزمه
 :إلي أن الدعوى المبتدأة أقيمت ضد كل من .. تجدر اإلشارة بداية  

١− ��oDi��!1�1א����^v.'א......�
 )�.א�����C�#"�Q(�...../�א����� −٢

��"�DZ-����¿L�!Pא'�CDم��(...../�א������ −٣�bو�� �:Z1:� ��و��#"�/......�( 
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.. تعــالي متوـفـاة إـلـي رحـمـة اهللا .. ...../ ـحـال ـكـون الـسـيدةأقيـمـت اـلـدعوى  وحيث .. هذا  
ــث أن ورثتهـــا هـــم .. فإـنــه يحـــق لورثتهـــا الـــدفع بانعـــدام الخصـــومة بشـــأنها    ،..... ، .....(: وحـي

..........(.  

 األمر الذي يؤكد 

 ���aaن�א��L�/.....�..ن����:aab�#@אDaaאع�א�Kaaא���(�+aa��..�!aaא?و���:aaZא�:���aaCL�+aa1L�!aa@و
��aa$�CD'א��aaE=و�:.....�،��aa�1�vא���:aaZوא��:����(�!PaabL�+aa�P"�!"�aa$و���aaZ�iא��+�:aab�!aa@و

��L���'א�k�"א��.�

 ملا كان ما تقدم 
وـلـم .. ى المبـتـدأة والحكــم الصــادر فيهــا مصــادفة ـبـأمر اـلـدعووحـيـث عـلـم الطــاعن وأشــقائه  

وفـقـا لألســماء والصــفات ) الطعــين حكمــه حالـيـا(فـقـد طعـنـوا علـيـه بطرـيـق االســتئناف .. يرتضــوا ـبـه 

 :اآلتية 

��..�...../�א����� −١$�CD'א��E=و��CL�+�:Z1:�+�و��#"/.....)�+Uوא��.�(�
���..�...../א����� −٢$�CD'א��E=و��CL�+�:Z��/.....)وא�+U��.�(�
٣− �����..�...../�א¶�1$�CD'א��E=و�_�CL�� �:Z��/.....)�� Uوא��.�( 

 وهو األمر الذي أقرته حمكمة احلكم الطعني ذاتها 

 بالصفحة الثالثة منه إذ قررت مبا هو نصه 
���!�5א!>ول�&!%�<���!��������������"..��%��!מ��!��ض�$!ذא������)�...../�א�
!�د���(و(�,�0ن�א��!د

��B� 1
�+����א����א��	�5������2!�����������<ل&ط�ن��%��،�و�ذא�ط�ن�و�<��א��د

	!!ذא-�א1
!!�+����،�	�و�!!��)!!(����)�...../�א���(و�!!��(א�<���!!��&!!%�<���!!��

������C����	����)מ������א�����-��و0���-����و���،�ط�	!��&�2!���������−/−/−0ود

�����������B�! ���6،�و&%�א��و وع�	�B�J�Hא�(�מ�א��
�����وא�����+�
�	ول�א1

?��B�!!Jא�(�!!מ�א��
!!�����و�&!!ض�:��!!����!!ددא�	���!!دאמ�א�=)!!و���،�وא(���ط

�.....................�"�.�א�د�و.�

أقــرت بــأن ) االســتئنافية(أن محكمــة الحكــم الطعــين  : يتضــح أوالومــن هــذه العبــارة .. هــذا  

أن  : كما يتضح ثانيـا / ...../ومن ورثة السيدة  ...../ االستئناف الطعين حكمه مقام من السيد 

بــل طلبــوا  ، ...../ بطلــب انعــدام الخصــومة الــذي يخــص ورثــة المرحومــة  المســتأنفين لــم يكتفــوا
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أي أن هـنـاك طلـبـات (إلـغـاء الحـكـم االبـتـدائي موضــوعا والقضــاء مـجـددا ـبـرفض اـلـدعوى المبـتـدأة 
كــان يجــب الفصــل فيهــا بشــأن ) ...../ بشــأن المرحومــة(موضــوعية بعــد القضــاء بانعــدام الخصــومة 

 ) ....../ السيد 

  وخالصة القول

������aaن�א��L�+aaUذא�caaTQ�3א�aa�@7aa/�/.....�..���012�aa�$��aaن�א��aa��Jaa��v?و=אق�و$aa#�א4
���aa$�CD'א��aaE=و�#aa"�^��aa�$�/.....�..����،��"�aa&�$�+/����aaא��(�^aaZ:א��OA��aa�Nن��aao��aax

�������������a$�CD'2ن�אai���$�aZאم�א��aT1���5�a,א���#"�^���$�^�iو�/.....�..�������a.�eن�L��a�Cو
�������C�^aT���x�^T:U�s�cTQ�3א���. ����aא4�����.a&�!a,-��a-�����3a�C��a�N2Uو������aא���R/Da��

��א?و�!�)��wCא����������A=א���/.....�..�����+a�P"�#TQא��OAא�����x�� .�C�O�TN�_pא��D$?א
�..���U¶א�Sא����دא������:�

احلكم الطعني احتوى علي قضاء ضـمني بتأييـد احلكـم االبتـدائي يف : السبب األول 

صدي لطلباته       وأسـباب اسـتئنافه الشـكلية رغم أنه مل يت .. ...../حق السيد

 .واملوضوعية ، وهو ما يعيب احلكم الطعني ويستوجب نقضه وإلغائه 

 حيث استقرت حمكمة النقض علي أن 

��Lو�&.���CאDb��$L�� �/�^Z/�\א��d��PQא��#"��q�^��N���R������#TQא�.�
 )٧/٥/١٩٩٢ ق جلسة ٥٧ لسنة ٢١٨٥الطعن رقم (
 )٣٠/٥/١٩٩١ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٧٢٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الـتـي تشـير إـلـي أـنـه ألـغـي العدـيـد ـمـن العـبـارات ـقـد تضــمن فـي مدوناـتـه وـكـان الحـكـم الطـعـين 

وأبقـي عليـه وأيـده ضـمنيا فـي حـق غيرهـا ، ) وورثتهـا (...../ حكم أول درجة فـي شـأن المرحومـة 

  ....../ علي األخص منهم السيد 

 حص وذلك دون حبث أو ف

�P!�وא'�&�"!�א'��_�$#�א'���������012iא��/�ع�א��/.....�..��������Ja ��1א��a$ذא�q�_paوא�
�����������(�_LDaא��+Aو�����N��6�����h.وא����hא���(�+�C�+�Q�-Lو�cTQ�3א����א4.�e�+��q

�k�"א��.�
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 وحيث أنه من العبارات التي احتوت علي القضاء 

 الضمني بتأييد حكم أول درجة 

  ...../ يف حق السيد 

 ما ورد باحلكم أوال 

��aaن�א4��3aaא'��(�012�aa�2aaن�Kaa�qא$ ���3...........� Nو)��aa$�CD'א��aaE=و�/.....�(��aa-
�).�$#�א4��3א��٥cTQص����hb�0��l)�............�DQ�١٠א��א-�8وא����1ن�

  أي أن هذا احلكم قد قرر ضمنا
������!!!
و�<!!!��&��!!!���!!!دא��!!!��� !!!����5!!!ن�?�!!!زאמ����)�א1	�!!!دא+%(	)!!!(��א�(�!!!מ�א��

��....../א���(و��

 كما ورد ثانيا 

 �....�wiא�א�p@�(�+PN�T����.��).�$#�א4��3א��٥cTQص��DQ�١١...�(و�U,!�א[

  أي أنه ضمنا
�����
�1&%��ق�?�زאמ�א���(و���)�א1	�دא+%(�ن���מ���د�ل�א�(�מ�א��?�/......��

 وكذا أورد ثالثا 

��א�L��c�"�aQو�����وא��,��G�5دא����T1אم�א���...........� aE=�$��a$�CD.P�����������$�Z
.....)��DQ�٥ص��١٢cTQ�3א���).�$#�א4

  أي أنه ضمنا
���2!��و��!%�א�(�!מ��������������%!�מ�� %�	���دאמ�א�=)و���	��ن�	!��%�=)!وמ�א�!د�و.�و0	

�.א1	�دא+%�א�)�د��&���2	��ن�	��%�א�=)وמ�

وكذلك فقد أورد رابعا  

��א�L��c�"�aQو����������������5�6�qא4��3א'��L�:���/�012و��� aE=�$אم�K�7a��+a�/�!a,-��.��..��5�a,وא��
�������������$�Zאم�א��T1دא����G)�...............3��)�.)�$��Qق�א4

  وهذا املنطوق تضمن 
���@���162�
���!��� !%�	���!دאמ�א�=)!و���	�!�ن��و�<!�����������)<���!��(�دون�و�ود����"0و��1"�א

�و ����	�+��2(�=)و���	���
	�����2و� %�	���دאמ�א)�و ����دون�
وא$�(א�ط����ن��
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	���	��%�א�=)وמ���	�(�

 ملا كان ذلك 
يتضح وبجـالء تـام أن الحكـم الطعـين قـد أشـتمل ضـمنيا علـي .. ومن جملة هذه العبارات  

 .. ...../ بشأن مـن هـم بخـالف ورثـة المرحومـة) الحكم االبتدائي(قضاء بتأييد الحكم المستأنف 

 الطـعـن عـلـي ـهـذا – والـحـال ـكـذلك –وـمـن ـثـم فإـنـه يـجـوز  .. ..... /وعـلـي األـخـص ـمـنهم الـسـيد 

 .علي نحو ما سيرد الحقا .. القضاء بطريق النقض الذي جاء مقبوال شكال وموضوعا 

احلكم الطعني شابه التناقض والتضارب بني أسبابه وجزئياته ، فتارة : السبب الثاني 

 ، وتارة يتغافـل عـن حبـث مستأنف مستقل عمن سواه .. ...../ يقرر بأن السيد

وفحص أسباب استئنافه ودفاعه املوضوعي الذي ينـال بـال شـك مـن حكـم أول 

 درجة 

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
المقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة انـقـض أن التـنـاقض اـلـذي يفـسـد األحـكـام ـهـو ـمـا تتـعـارض فـيـه  

م عليـه ، أو يكـون واقعـات األسباب وتتهاتر فتنمـاحى بحيـث ال يبقـي بعـدها مـا يمكـن حمـل الحكـ

 أسبابه بحيث ال يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 

 )٤/١/٢٠١٥ ق جلسة ٣٥ لسنة ٣٩٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الذي يفسد األحكام هو الذي يكون واقعا المقرر أن التناقض 

أن يفهم بحيث ال يمكن معه في أسباب الحكم الواحد بذاته 
إذ قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه علي أي أساس 

 .هي في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من األسباب 

 )٣١/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٩٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـقـد تضــمن بعـبـارات واضــحة ال أن الحـكـم الطـعـين ذاـتـه أنـنـا ـقـد أوضــحنا ســلفا وـكـان الثاـبـت  

ـقــد طـعــن عـلــي الحـكــم ) الـمــدعي علـيــه األول ـفــي ثانـيــا( ...../ أن الســـيد وض ـلــبس فيهـــا وال غـمــ

ـدائي بطرـيـق االســتئناف  الســطر الثــاني مــن الصــفحة الثالثــة مــن الحكــم (الطعــين حكمــه حاليــا االبـت
 ) .الطعين
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 كما أورد احلكم الطعني 
دموا بعـده قـد تقـ .. ...../ أن الطاعن  ومن ضـمنهم السـيد .. بختام صفحته الثالثة أيضا  

محكمــة أول درجــة مكانيــا وعــدم اختصــاص أهمهــا انعــدام الخصــومة ، دفــوع شــكلية وموضــوعية 
كلـي  تجـاري ..... لسـنة .....تقدموا بصورة من صحيفة الدعوى رقـم ووالئيا بنظر الدعوى ، كما 
 .لمحاسبة البنك المطعون ضده األول عن المديونية المزعومة جنوب القاهرة المقامة منهم 

 ا كان ذلك مل

��$�aa�U��aaم�� aaP¡�3aa�=و�..����2aa�$�(�^aaZ:����Jaa:�oא�caaTQ�3א�aa���א4aa.�eن�L��q
������aa2ن�א��aai���$�aaZאم�א��aaT1א�/.....�..�������aa �E=2ن�وaai��!Xא�aa�3א���aa�و-,�5�aa6�7��Jaaא4
�����3 � Aא�$�(��$�Zאم�א��T1وא�..�������#"�aQ2ن�א�ai���a$L)���aא���/.....��+X��a�Lو�..�(����Ja:�PU�3aP/

��א4��3aaא�aa.�e��3aa�C�#aa$ل��aa�U�\aaא����"�aa&�'وא���P�aaiא��+aa"�/ود�+aaU��P[�!aa�q�caaTQ
��א?و�!�A=א��.�

 وبذلك يتضح وجبالء تام 
فـفـي الوـقـت اـلـذي أـقـر فـيـه ـبـأن .. ـمـدي التضــارب والتـنـاقض اـلـذي حــاق الحـكـم الطـعـين  

 إال أنه لـم يتصـدى) .. ...../ ورثة المرحومة(مستأنف أصلي ومستقل عن باقي  .. ...../السيد

ـر موجــود  ـه أو دفوعــه الشــكلية أو الموضــوعية وأهــدرها تمامــا وكــأن المــذكور غـي ألي مــن طلباـت

وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بالتناقض المفسد له حيث أنه مـع هـذا .. باالستئناف أصال 

التضارب ال يعرف علي أي أساس قضت محكمة هذا القضاء الطعين هـل علـي أسـاس أن السـيد 

!..  فحسـب ؟...../ أنف أصلي أم علي أساس أنه مستأنف ضـمن ورثـة المرحومـة  مست...../ 

 .وهو ما يجعل هذا القضاء جديرا بالنقض واإللغاء 
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احلكم املطعون فيه مبا عابه من عدم حبث ألسباب استئناف الطـاعن : السبب الثالث 

تي التقاضـي وجتاهله لكافة أوجه دفاعه ودفوعه يكون قد أضاع علي الطاعن درج

، حيث ضاعت األويل يف عدم إعالنه إعالنا قانونيا صحيحا ومـن ثـم عـدم علمـه 

بوجود الدعوى املبتدأة وعدم حضوره فيها أو إبداؤه مثة دفاع بها ، كمـا أضـاع 

احلكم الطعني درجة التقاضي الثانية بعدم حبثه وفحصه دفاع ودفـوع الطـاعن ، 

 واإللغاء وهو األمر الذي جيعله جديرا بالنقض 

 من املبادئ القانونية والدستورية أن 
�ق�א��
�وא����������)��5�����%�د����ن�،�و$و��ن��% �א��

��0מ�א� !��Bو�!دמ�א�����!ز�	!�ن�א���� !�ن�و�!�(2מ�������������

&�)!!������&+!!��&!!%�@!!ل�(�!!�د��!!�מ����� !!%�،�و�)!!د��

��!!%�د���!!�ن��0!!��5=!!ول���!!ل��!!ن���������%!! �	�	!!د�0א��

�5�ن��	ول�א�(�מ�א�)��������د���ن�א����)!�����א��(&-����

א1	�دא+�!!��0ن���&!!*�א��!!زאع�?�!!�0�%@!!����(��!!��0=!!��8

	د����� �+���0��%��ن���#�א��%�&%�א�(�מ�א��ط�!ون�����������

&��5و$%�د����א1
�+����0و��(!��מ�א�د��!��א�<���!��،����������

�����5=!ول��2!ذ�4א��(��!��?)!دא��א�(�!מ�א�!ذ��������������8�B��	و

�!!�א�4)!!(�(��0و��)!!و���א�(�!!מ�א�
!!�	ق�0و���د��!!0�5و�

�.�0و�����د��4)(�(5

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
هـو حكـم بانتهـاء الخصـومة بإثبـات تـرك المدعيـة لـدعواها حكم محكمة أول درجة الخاطئ 

فـي نظـر موضـوع الـدعوى وال تكون قد استنفذت به واليتها والحكم فيه ، بغير النظر في موضوعا 
ها حـتـــى ال تـفـــوت عـلـــي الخصــــوم إحــــدى درجــــات بمــــا الزمــــه إعــــادة اـلـــدعوى إليهــــا لنظــــر موضــــوع

 .التقاضي علي درجتين من المبادئ األساسية للنظام القضائي  باعتبار أن مبدأالتقاضي 

 )١٠/٧/٢٠١٢ ق جلسة ٧٣ لسنة ٣٠٨الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
أن تـدخل بعـض مـن لـم يختصـم مـن الورثـة فـي مرحلـة فـي قضـاء محكمـة الـنقض المقرر  

وينضموا إلي المسـتأنفين تمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي كامل صفة لياالستئناف 

في طلب رفض الدعوى ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الـدعوى أمـام محكمـة أول درجـة 

ٕواال ـكـان تفويـتـا لدرجــة ـمـن درجــات التقاضــي وـبـدءا ـلـدعوى جدـيـدة أـمـام محــاكم االســتئناف بـمـا 

 .درجتين يخالف مبدأ التقاضي علي 

 )١٥/١٢/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ١٣٤٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أمـام محكمـة أول أقـام دعـواه المبتـداة باألوراق أن البنك المطعون ضده األول وكان الثابت 

بـل .. إعالنا قانونيـا صـحيحا )  ومنهم الطاعن حاليا(ولم يعلن أي من المدعي عليهم فيها درجة 

 .وين ليس لهم فيها ثمة إقامة تعمد إعالنهم علي عنا

 وهو األمر الذي أسلس 

���������_L�Da,n�s�!و�������،�+X���Lو�#"�Qא��!�q��L���'א�k�"�3א��P"ل��ZUم�א�"�!�q
������������#"�aQ�3א� �a$��al?א�!aP"و�،��a �/ع��a/و�دLع��a/د��a����N�sو�k�"א���MPU�(�3 �$�..

��א����&!�א?و�!�A=�3د �P"�d�/���.�

 هذا 
وقـاموا بـالطعن عليـه .. مصـادفة ذكورين بهـذه الـدعوى وبـالحكم الصـادر فيهـا علم الموحيث  

بـبطالن حكـم ) ...../ بوصـفهم ورثـة المرحومـة (وتمسكوا ) الطعين حكمة حاليا(بطريق االستئناف 

ـفـي حقهــم لثـبـوت وـفـاة مــورثتهم قـبـل رـفـع النـعـدام انعـقـاد الخصــومة ووجــوب إلغاـئـه نظــرا أول درـجـة 
 .الدعوى ابتداءا 

 كما متسك الطاعن 

 ������h�hab��a�1�1�-��1�"q��L���'א�k�"�����+1�"qم��T��+�C�(��$�Zد�א���T1م�א�T�
�ل���������������al�+a��q�� 1�"qم��T��#�U�s2ن�o�k�"א���=���"���M�¦��.o�،د������٩٠�a.P���a�/م�و�aN�٧٠�

�L�3aول����������������C�#a$�waل�و��a�U�\aא����"�a&�'ع�א�/�aא��#a$��aN�T����Ma�¦��a.o�،�d�T/אD$
�A=د.�
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 ال أن احلكم الطعني إ
  .. ...../ المرحومة بشأن ورثة بالقضاء بانعدام الخصومة في الدعوى المبتدأة قد اكتفي  

وعلي األخص الطاعن ، وذلك دونمـا بحـث أو في مواجهة باقي الخصوم ثم ضمنيا قرر بانعقادها 

 .فحص أي من دفوعه أو أوجه دفاعه علي اإلطالق 

 د فوت علي الطاعن  فيكون احلكم الطعني بذلك ق

 درجة التقاضي الثانية هي األخري 

��א����&!�א?و�!�����Oא����Mא'�TQن�&�f�aא?ول�و"�aم��������������� A=د�+�P"�J"�&��$�T�
������L���'א�k�"א����:�hZ��+1�"q�..م�����aT���a�1�vא����&!�א���A=د�cTQ�3א��L&�ع�"�P+�א4

�ق��aa$�_L�+aav#�د/�"L�+aaو�LوaaA+�د/�"aa+�א'��aaא��aaP"��aa $�$L!�א��aa[..�8aaQ�N�_paaא��Daa$?א
���������caaوא����aa�'א�L�aa�x�^aalL��aa.o�،�c�aaA=د�!aaP"�!aa&א�����L�aa�x�5�aa,א�א��paa@ل��l7aa�

�c&���'وא���5�6..�א�Rא������DN�A�+PTو��+��TN�_pא��D$?و@��א.�

احلكم الطعني شـابه قصـور جسـيم يف التسـبيب ويف اإلملـام بعناصـر : السبب الرابع 

علـي حنـو أدي إيل .. الـدفاع واألدلـة املطروحـة فيهـا الدعوى وأطرافهـا وأوجـه 

اضطراب صورة الواقعة يف وجدان تلـك احملكمـة مبـا جعلهـا تلتفـت متامـا عـن 

وأوجه الدفاع املبـداة منـه ) الطاعن (...../  أسباب االستئناف املبداه عن السيد 

كـم طعنا علي حكم الدرجة األويل ومل تفصل أو تقل كلمتها فيها مبا يعيـب احل

 وجيعله جديرا بالنقض 

 حيث تواترت أحكام حمكمة انقض املوقرة علي أن 
األحـكــام عـلــي ـيــدل عـلــي وـجــوب اـشــتمال  ـمــن ـقــانون المرافعــات ١٧٦الـمــادة ـمــؤدي ـنــص 

ـة ، األســباب التــي بنيــت عليهــا  جعــل أســباب الحكــم مظهــر أداء قصــد بــه المشــرع ٕواال كانــت باطـل

واألوراق واحاطته بجميع المسـتندات في وقائع الـدعوى ر ٕالقاضي واجب تدقيق البحث وامعان النظ
دون أقصـاه فيمـا وبأنه أعمل فكرة ولم يكتف بأدني الفهـم المقدمة فيها والمؤثرة في سير الخصومة 

باعتـبـار أـنـه ـبـذلك إـلـي منطــوق الحكــم الصــادر مـنـه ، قـبـل أن يصــل طــرح علـيـه مــن حجــج وأســانيد 

ــ ــة اـل ــة التســـبيب وحـــده يســـلم القاضـــي مـــن مظـن ــاس كاـف ــب ويطمـــئن الـن ــه الرـي ــع عـن تحكم ويرـف

 .والمتخاصمين خاصة إلي حيدة ونزاله وعدالة القضاة 
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 )٤/١/٢٠١٦ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٠١٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن  
ـئن كــان فــي قضــاء محكمــة الــنقض المقــرر   الســلطة التامــة فــي لمحكمــة الموضــوع انــه وـل

 إال علـي الـبعض األخـروتـرجيح بعضـها  المقدمـة فيهـا الواقـع فـي الـدعوى مـن األدلـةتحصيل وفهـم 

وفي تطبيق ما ينبغي مـن أحكـام القـانون أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم 
يقــدم إليهــا تقــديما صــحيحا مــن األوراق والمســتندات المــؤثرة فــي بحيــث ال يجــوز لهــا أن تطــرح مــا 

ٕاب خاصـة مـا يبـرر هـذا اإلطـراح واال كـان حكمهـا دون أن تدون في حكمها بأسـبحقوق الخصـوم 
 .قاصرا 

 )٩/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٧٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وعلـي مـا جـاء فـي أن الغاية األساسية من تسبيب الحكـم في قضاء محكمة الـنقض المقرر  

مرافعــات  مــن قــانون ال١٧٨ بتعــديل نــص المــادة ١٩٧٣ لســنة ١٣المــذكرة اإليضــاحية للقــانون رقــم 
والوقـوف ودفـاع طرفيـه هي الرقابة علي عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النـزاع 

وتقريـر أو نفـي المـدعي بـه فإن مراقبة تطبيق القـانون فيه وعلي ذلـك علي أسباب قضاء المحكمة 
 واقعيـة ال تكون إال من خالل النظر فيما أقام الحكم عليها قضاءه مـن أسـبابمن مخالفة أحكامه 

 .كانت هذه األسباب أو قانونية ، وال يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧١ لسنة ٥٨٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 يتضـح وبجـالء تـام علـي مـدونات الحكـم الطعـين األصول والثوابت القانونيـة وبتطبيق جملة 

المطلـع عليـه مـن أن  مما يطمئن  ، كما خالائه الطعينقد خال من بيان األسباب الواقعية لقضأنه 
قد ألمت إلماما صحيحا بواقعات وأوراق وعناصر الدعوى المطروحـة عليهـا محكمة الحكم الطعين 

 .، وبأطراف الخصومة فيها ، وأوجه الدفاع والدفوع المبداه من كل منهم 

 كما خال هذا القضاء 
ممـا وممـن لـن يسـتفيدوا قضـائه ن سيفيدون مـن ممالتي أصدرته مما يفيد فطنه المحكمة 

ـي المحكمــة ببحــث دفاعــه وطلباتــه .. انتهــي إليــه الحكــم بانعــدام الخصــومة  بمــا يلقــي بواجــب عـل

 .وأوجه طعنه طالما أنه لن يفيد من القضاء بانعدام الخصومة 
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 فالثابت من مدونات احلكم الطعن 

 ��������������a�Pن��L��:Pa���1Da�Lو�w�a���$�!P"و�/.....)��aQن��������)��"#א���:abאع�Kaא�א��pa@�(�+a��..
��א?و�!���:Zא��:�����������،�!PabL�012�a�$و�!PabL�+a�P"�!"�$������a�1�vא���:aZوא��:������+:ab���+a�P"�!"�a$

��$�CD'א��E=و��CL�/.....��=�op'א��$�CD'א��E=�o��c�"�Qو$#�&.#�א��.�

 ومن ثم 
ن�&2!!و��
!!���د��!!ن�א�(�!!מ�א�ط�!!�)�...../��و��!!,�����(و�!!�(&�H!!�5	��)!!���א>=�!!���

��....../א�ذ��8 %�	���دאמ�א�=)و���وא��ط��	��	��ن�و�<��

 أما عن الصفة األويل 

 ������=�opa'א'���012א���:��N�#P/)�#"�aQא��(����������$�aZאم�א��aT1�3אa�C�#a$�..����!a�PN��ax
����cTQ�3א����א4.�e�!P"אم�K���������������+/����aא��S��a�Lد/�"+�و�+AوLد/�"+�و��/�o��h�U2ن���

����Lو�א'�&�"��P�iא�5א���..�^T:U�s�� 1Lو��$L�.�

 األمر الذي ينم علي أنها مل تفطن 
مـن الحكـم الطعـين فـي كـل ومـدي اسـتفادته ) .. الطـاعن (...../ السـيد إلي اختالف صفة 

ألسـقط ذلـك مـن علـي المحكمـة .. فإذا كان مستفيدا في كل األحـوال مـن الحكـم الطعـين .. صفة 

تفيد من الحكم المطعون فيه إال جزئيا وبصفته واجب بحث باقي دفاعه ودفوعه ، أما وأنه لن يس

األمـر الـذي يوجـب علـي تلـك المحكمـة أن تبحـث بـاقي أوجـه دفاعـه  .. ...../ وريث للمرحومـة 

 .بصفته مستأنف أصلي وطرف مستقل في الخصومة 

 ملا كان ذلك 

 �����S�aaAو�#aa$���aa���?א��aaN�6א��waa�n�s��aa�@אDא��+aa�����caaTQ�3א�aa�وL��aa�Cن�א4
��"P!�".^�א���&!�وא���C�#$�w�h#�א����8X�-���+��Tא��Kaאع����������O���Uא?���-Dم�و@!�א���C

�������������������f�a,-�+a�P"�3a��ل�א����a-L��a.�/�Daم�א4al�#a$��q�w�h�N���Mن�ذ�L���C�+�/D[ود/�ع�
��������������+a-�Q�$�(�Daא����!a:�Nو����a�1�1�-و�L���T-وא�S������..�������a$�_�a$א�D@�a¨�!ha,N�M�paو�

������(�^Q�$�=�Z-�#$�5�,א�א��p@�S��������S�Tא���א"!�و"�م�א����Db��Tم���'qو"�م��Oא������
�������+�/D[אع�ود/�ع�K�8א��X�-א'�&�ع�����.�e�..�����������5�a,א�א��pa@�Ra�1�OA��a�N��$�+Poא�p@و

+X�6�qو.�
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احلكم الطعني خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه ، كمـا خـالف النظـام : السبب اخلامس 

 اختصـاص احملكمـة التـي العام حينما مل يقضي بإلغاء احلكم االبتدائي لعـدم

أصدرته والئيا بنظر الدعوى املبتدأة ، وذلـك رغـم متسـك املـدافع عـن الطـاعن 

 .بذلك أمام حمكمة احلكم الطعني 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن .. بداية 
مــا ال تــري األخــذ بــه ، وبــإطراح بتقــدير القــرائن القانونيــة ، .. اســتقالل محكمــة الموضــوع  

 فـإذا بـان مـن الحكـم أن المحكمـة لـم تطلـع عـت عليهـا وأخضـعتها لتقـديرها ،محله أن تكون قـد اطل

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

  من قانون املرافعات علي أن ١٠٩فقد نصت املادة .. وهذا عني ما عاب احلكم الطعني 
تحكـم بـه  أو بسـبب نـوع الـدعوى أو قيمتهـا م اختصـاص المحكمـة النتفـاء واليتهـاالدفع بعد

  .في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويجوز الدفع به المحكمة من تلقاء ننفسها

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

علــي المحكمــة إذ الحكــم فــي موضــوع الــدعوى يشــتمل حتمــا علــي قضــاء ضــمني فــي االختصــاص 
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 

  .ة يقتضيها أن تتصدي لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العامفواجب المحكم
 )٢٤/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

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

 تنص علي أن .. إنشاء احملاكم االقتصادية 
أصــبحت بمقتضــي مــا يوجــد ـلـديها مــن منازعــات ودعــاوى ا ـمـن تلـقـاء نفســهتحـيـل المحــاكم 

 وذلـك بالحالـة التـي تكـون عليهـا وبـدون أحكام القانون المرافق من اختصـاص المحـاكم االقتصـادية
رسوم ، وفي حالة غياب الخصـوم يقـوم قلـم الكتـاب بإعالنـه بـأمر اإلحالـة مـع تكليفـه بالحضـور فـي 

 .الدعوى الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها 
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  من قانون احملاكم االقتصادية علي أن ٦كما نصت املادة 
تخـتص الـدوائر االبتدائيـة  المنازعـات والـدعاوى التـي يخـتص بهـا مجلـس الدولـة ، فيما عـدا 

التـي ال تجـاوز قيمتهـا خمسـة  ، بنظـر المنازعـات والـدعاوى ، بالمحاكم االقتصـادية ، دون غيرهـا

 : تطبيق القوانين ماليين جنيه ، والتي تنشأ عن
 .قانون الشركات العاملة في مجال تلقي األموال الستثمارها  -١
 .قانون سوق رأس المال  -٢

 .قانون ضمانات وحوافز االستثمار  -٣

 .قانون التأجير التمويلي  -٤

قـــانون حمايـــة االقتصـــاد القـــومي مـــن اآلثـــار الناجمـــة عـــن الممارســـات الضـــارة فـــي التجـــارة  -٥
 .الدولية 

ـة التجارـيـة وعملـيـات البـنـوك واإلـفـالس ـقـانون التجــارة ـفـي -٦  شــأن نـقـل التكنولوجـيـا والوكاـل

 .والصلح الواقي منه 

 .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

 . المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية قانون حماية -١١

 .قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -١٢

 .قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  -١٣

وتختص الدوائر االستئنافية في المحاكم االقتصـادية ، دون غيرهـا ، بـالنظر ابتـداء فـي كافـة  
لـدعاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة السـابقة إذا جـاوزت قيمتهـا خمسـة ماليـين جنيـه أو المناعات وا

 .كانت غير مقدرة القيمة 

 ملا كان ما تقدم 

 ���������L���'א�k�"א���^e�#Nن�א��L�J��vن�א��oو–���fد�aAو��hbض�D/�!P"�–��³a��1�
�..�...../�"#�"���-Dض�$�h+�א����Maא'�aTQن�&�f�aא?ول��m=�a$�!a�qא��aQ"#�א'�aCDم���������������������

�+X���Lو�#"�Qא��!�q�+U�$אKوא��1^����-+�وא��.�
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 وحيث أن هذا القرض 
 لسـنة ١٧دون شك هو من عمليات البنوك الواردة بالبـاب الثالـث مـن قـانون التجـارة رقـم  

ـمـن ـقـانون المـحـاكم ) ٦( ـنـص الفـقـرة السادســة ـمـن الـمـادة - ـبـال ـجـدال– وينطـبـق علـيـه ١٩٩٩

األمـر الـذي يؤكـد انحسـار اختصـاص محكمـة أول درجـة ..  ٢٠٠٨ لسـنة ١٢٠االقتصـادية رقـم 

ـدأة  ـدعوى المبـت ـي المحــاكم االقتصــادية لنظرهــا .. عــن نظــر اـل بمــا كــان يتعــين عليهــا إحالتهــا إـل

وحيـث لـم تقـل محكمـة .. أما وأنها لم تفعـل األمـر الـذي يعيـب حكمهـا بـالبطالن .. والفصل فيها 

األمــر الــذي يعيــب حكمهــا بــدوره بــالبطالن .. هري الدرجــة الثانيــة كلمتهــا فــي هــذا الــدفع الجــو

 .ومخالفة القانون والنظام العام 

 وال ينال من ذلك 
المطعـون ضــده األول مـن أن اـلـدعوى المبـتـدأه قائمـة عـلـي سـند مـكـذوب أـنـه ـمـا زعـمـه البـنـك  

ـفـي اـلـواردة ، وأن الســندات اإلذنـيـة مــن األوراق التجارـيـة ســند إذـنـي ـيـداين المــدعي عـلـيهم بموجــب 

ـاب  ١٩٩٩ لســنة ١٧القــانون رقــم الـبـاب الراـبـع مــن  وهــي تختـلـف عــن أعمــال البـنـوك اـلـواردة بالـب

 .الثالث والتي تختص بها المحاكم االقتصادية 

 وحيث أن هذا القول مبتور السند 

��א'�&�aع��������a.�e�!a�q�� j�a����#"�Qא���DiU�\א��dא'����א��P¡�#$�J��v��/
����#TQא�א�p@�8$و�..Tא��^bLن�L�����������a-�"�#a"��=�a�"�Ja1�o�+X��a�Lو�#"�aQوא��Maא����ca���a-�

��������3 E=�$�!�q�=�op'א�Mض������$#�א���D-�..ل������������aC��a"ز��$�JE�aC��al?א���a/و�O�"و
��aa$�"K$و��h�haab��aa���aa�1�N�$�..��RaaT��DaaND¢�3aaE��N�aa�U��aa�"�DaaND¢�Maaذ��#aa"�3aa¿�3aaE

��aa�1�N�'א�MaaPن����.aa,o��aa�1א�ذ�dא��aaא���..dא��aaא���MaaPU�#.aa&�#aa$و��aa�1א�ذ��..�Maaذ�
�.א�����e^�א��Kאع�א�Dא@#�

 ومن ثم يتجلى ظاهرا 
ممـا تخـتص ) قـرض(أن السند اإلذني محـل النـزاع الماثـل نـاتج ابتـداء عـن معاملـة بنكيـة  

وهـو مـا يجعـل الـدفع المبـدي مـن الطـاعن .. بنظره والفصل فيه المحاكم االقتصـادية دون غيرهـا 

صـحيح مـن الواقـع والقـانون ، وحيـث التفتـت عنـه دونمـا أمام محكمـة الموضـوع قـائم علـي سـند 

 األمر الذي ينحدر بالحكم الطعين إلي حد البطالن لمخالفة .. االستجابة له أو الرد عليه 
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 .بما يستوجب نقضه .. القانون والنظام العام 

احلكم الطعني خـالف القـانون وقواعـد انعقـاد اخلصـومة حينمـا مل : السبب السادس 

وذلـك لثبـوت عـدم ) ...../ السـيد (ء حكم أول درجة بشـأن الطـاعن يقض بإلغا

إعالنه إعالنا قانونيا صحيحا بالدعوى املبتـدأة أو أي مـن أوراقهـا وذلـك بفعـل 

البنك املطعون ضده األول الذي تعمد إعالنه علي عنوان ليس لـه إقامـة فيـه ، 

ـ ـم الطـع ـة احلـك ـذلك إال أن حمكـم ـاعن ـب ـن الـط ـدافع ـع ـك اـمل ـث متـس ني مل وحـي

 تستجيب هلذا املطلب اجلوهري أو ترد عليه مبا يعيب حكمها ويوجب نقضه 

  من قانون املرافعات علي أن ٦٨فقد نصت الفقرة األخرية من املادة .. بداية 
وال تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إال بإعالن صحيفتها إلـي المـدعي عليـه مـا .....  

  .لم يحضر بالجلسة

 كمة النقض بأن ويف ذلك قضت حم
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي األساس الذي تقـوم عليـه كـل  

ومـن ثـم  ما لم يحضر الخصـم بالجلسـة ويترتب علي عدم إعالنها عدم انعقاد الخصومةإجراءاتها 

 قوة األمر ال يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فال تكون له

 .المقضي ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطالنه 

 )٢/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٧٠٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أن تسليم صحيفة الدعوى في غيـر مـوطن المـدعي  – في قضاء محكمة النقض -المقرر  

 ، األمـر وى عن طريق الحضور أمـام القضـاءعليه من شأنه أن يحول بينه وبين االتصال بالدع
الذي يفوت الغاية من إعالن تلك الورقة ، ويترتب علي ذلك عـدم انعقـاد الخصـومة ومـن ثـم بطـالن 

 .أي إجراء أو حكم يصدر فيها 
 )٣/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 يتجـلــى ظـــاهرا أن البـنــك ـنــزاع اـلــراهنأوراق الوبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة أنـفــة اـلــذكر عـلــي  

اإلعـالن ) الطـاعن (..... ...../ لم يقم بإعالن الدعوى المبتدأة إلي السيد المطعون ضده األول 
  حيث خالف القانون والحقيقة علي وجهينالصحيح الذي تنعقد به الخصومة 
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 الوجه األول 

ــدأة إيل ـمــوطن  ــه اإلـعــالن باـلــدعوى املبـت ـعــدم توجـي

أو موطنـه املختـار حسـبما يوجـب ) .. الطاعن (...../السيد

 .وتوجيه اإلعالن إيل عنوان ليس له إقامة فيه .. القانون 

  من قانون املرافعات علي أن ١٠فقد نصت املادة 
إـلـي الشــخص نفســه أو ـفـي موطـنـه ويجــوز تســليمها ـفـي تســلم األوراق المطـلـوب إعالنهــا  

ٕ ، واذا لــم يجــد المحضــر الشــخص المطلــوب لقــانونالمــوطن المختــار فــي األحــوال التــي يبينهــا ا
إعالنه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فـي خدمتـه أو أنـه 

 .من الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار 

 ومن خالل هذا النص يتضح

��א�"�ن�Lن����i��3�Nא'a��q�#aPT+�و�������������hZ��OAوLع�Di'ن�אL�����!Pab?א�+a�[�$�(
���A�U��ZN+�א�"�ن�"L�..�+�Pو�א'���=�/�Mא�ذ��"��.�/��$L.�

  من القانون املدني علي أن ٤٠وقد نصت املادة 
 .الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة  -١

 .ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز أال يكون له موطن -٢

 ام النقض علي أن ويف ذلك تواترت أحك

��������������������=�a$?א�#a$�#[�a'א�(��a@D/א�Uزم��aن�א��Q��aא����a�1א=�وDא�����DZ�"م���-�DN��U
��א�\�DN�����^���N@��-�&!�א'�&�ع��T-א��א.�

 )٢٧/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٨ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
لـيس علـي عنـوان  .. ..... ...../ وكان البنك المطعون ضده األول قد تعمد إعـالن السـيد  

 مـبهم وهـو فضـال عـن أنـه عنـوان.......حيث قـام بإعالنـه علـي  .. له ثمة إقامة أو استيطان فيه

ــهفإنـــه أيضـــا ..  يخلـــو مـــن اســـم شـــارع أو وصـــف دقيـــق لـــه وغـــامض  علـــي ال إقامـــة للمـــذكور فـي
 .اإلطالق 
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 )الطاعن (..... ...../ ذلك أن السيد 

 لبنك يقيم حسبما هو معلوم يقينا ل

 ...................في  
 وهو األمر الذي يؤكد أن قيام البنك بإعالن املذكور 

 علي عنوان ال موطن له فيه علي اإلطالق 
 الدين لـم ...../ وهو ما قد كان فالسيد  لعدم اتصال علمه بالدعوى الراهنة هو أمر متعمد 

 . الخصومة لعدم إعالن صحيفتها عدم انعقاد وهو األمر الذي يؤكد يعلم بالدعوى إال مصادفة

 الوجه الثاني 

وقد ترتب علي تعمـد البنـك عـدم توجيـه اإلعـالن علـي 

ـد  ـالن يف موـع ـدم إمتــام اإلـع ـاعن ـع ـوان صــحيح للـط عـن

التسعني يـوم املقـررة قانونـا مبـا كـان يسـتوجب القضـاء 

 ) . مرافعات٧٠املادة (باعتبار الدعوى كأن مل تكن 

 نون املرافعات علي أن  من قا٧٠فقد نصت املادة 
اعتبــار الــدعوى كــأن لــم تكــن إذا لــم يــتم تكليــف يجــوز بنــاء علــي طلــب المــدعي عليــه ،  

 مـن تـاريخ تقـديم الصـحيفة إلـي قلـم الكتـاب ، وكـان المدعي عليه بالحضور في خالل ثالثـة أشـهر
 .ذلك راجعا إلي فعل المدعي 

 ملا كان ذلك 
 عـــدم إعـــالن الـــدعوى – بفعلـــه –ألول قـــد تعمـــد  أن البنـــك المطعـــون ضـــده اوكـــان الثابـــت 

ليضمن عدم مثولهم فيها وليستحصـل ضـدهم علـي أحكـام دونمـا سـند المبتدأة إلي المدعي عليهم 

وذلك علـي النحـو وحيث تعددت الدالئل علي أن ذلك تم بفعله وتعمد البنـك  .. من الواقع والقانون

 :التالي 

 الدليل األول 
إال أـنـه ..... وأـنـه ـكـائن بمديـنـة .. لمــدعي عـلـيهم مـنـذ زمــن بعـيـد  بمــوطن ارـغـم عـلـم البـنـك 

 ......كائن .. تعمد إعالنهم علي عنوان ليس لهم ثمة إقامة فيه 
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 الدليل الثاني
فـقــد أـقــام .. ..... أن المــدعي عـلــيهم يقيمــون بمحافظــة – بالباطـــل – رغــم أن البـنــك يــزعم 

ـعـدم اتصــال  لضــمان )محكـمـة جـنـوب الـقـاهرة (دـعـواه المبـتـدأة أـمـام محكـمـة غـيـر مختصــة مكانـيـا

 .علمهم بها 

 الدليل الثالث 
تخــتص بالفصــل فيــه والئيــا  – بفــرض صــحته –فيمــا بــين طرفــي التــداعي رغــم أن النــزاع  

 إال أن البنـك تعمـد رفعهـا ٢٠٠٨ لسـنة ١٢٠المحاكم االقتصـادية الصـادر بإنشـائها القـانون رقـم 
  .اتصال علمه بهاغير مختصة لضمان عدم أمام محكمة 

 الدليل الرابع 
 .. ...../ واختصـام السـيدة  مـن جملـة مـا تقـدم مـن عيـوب فـي انعقـاد الخصـومة أن الثابت 

.. وتجهيل أسماء الخصوم وعدم اختصامهم وفـق صـحيح صـفاتهم  .. رغم وفاتها قبل رفع الدعوى
دم إعـالن دعـواه المبتـدأة كل هـذا يؤكـد وبحـق تعمـد البنـك عـ.. ومقاضاتهم بمديونية غير حقيقيـة 

 .إعالنا قانونية صحيحا خالل الثالثة أشهر التالية علي إيداع الصحيفة قلم الكتاب 

 ملا كان ذلك 
ولـم ـيـتم إعالنهـا إـلـي أي ـمـن  -/-/-أقيـمـت مـنـذ ـتـاريخ أن اـلـدعوى المبـتـدأة وكانـت الثاـبـت  

 أي بعـد -/-/-ائي المـؤرخ حتـى صـدر الحكـم االبتـد) .....(المدعي عليهم وتحديدا إلي الطـاعن 

 .إيداع الدعوى بستة أشهر كاملة 

 وحيث أن اجلزاء املنصوص عليه 

  من قانون املرافعات ٧٠باملادة 

 ��������/�D �L��E�E��T��w�h�N)م�٩٠�N��(��������������=�a��"���8aQ�N�_paא��Da$?אع�א�aNא��yN=�aU�#a$
��������#"�Qא��wC�(�#�U�s2ن�o�k�"א���..����������a�8א�/�aא�א�pa ��#"�aQא��Ma�¦�3�=و���q�_D@�

�����������������������Oa�T��+a��TN�_paא��Da$?א��a@و�=د�وL��a��Aqدون��+a�"�J�:א����-�cTQ�3א����א4.�eن�L
��$�Zد�א���T1א����1ن�و-�א"��א��:��´�..�+X�6�q�1,+�و�OA���N��x�

�
�
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احلكم الطعني أخل حبقوق الدفاع وقصر يف التسبيب حينما مل يـورد : السبب السابع 

ملبـدي مـن الطـاعن واملؤكـد علـي عـدم اسـتحقاق أو يرد علي الدفاع اجلوهري ا

ذلك أن هـذا السـند ال يعـرب .. البنك املطعون ضده للمبلغ حمل السند اإلذني 

عن مديونية حقيقية وإمنا كان جمرد ضمان ال جيوز استعماهلا وذلك علـي حنـو 

إال أنهـا .. ما ثبت بتقريري اخلربة االستشارية املقدمني أمام حمكمـة املوضـوع 

 .تت عن ذلك كله مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه وإلغائه التف

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
 وعـلـي مــا جــري ـبـه يترـتـب علـيـه بطــالن الحـكـمالحكــم ذكــر وجــه دـفـاع أـبـداه الخصــم إغـفـال 

.. إذا كـان هـذا الـدفاع جوهريـا ومـؤثرا فـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا الحكـم قضاء هذه المحكمـة 

 إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـللـو كانـت قـد بحثتـه لجـاز أن تتغيـر بـه هـذه النتيجـة محكمة بمعني أن ال

قصــورا ـفـي أـسـباب الحـكـم الواقعـيـة بـمـا يترـتـب علـيـه اـلـبطالن طبـقـا للفـقـرة الثانـيـة ـمـن هـذا اـلـدفاع 

 . مرافعات ١٧٨المادة 

 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وهذا عني ما عاب احلكم الطعني 

 حكام النقض أن ذلك أن الثابت أيضا يف أ
لما كان الثابت وجود الديون التجارية أو انقضاءها طليقا من القيود التي وضعها الشارع لما  

فإنـه يجـوز اإلثبـات فـي المـواد  مـن القـانون المـدني ٤٠٣ – ٤٠١عداها من الديون في المواد مـن 

 انصـرف اإلثبـات  بكافة طرق اإلثبات القانونية حتى لـو– إال ما استثني بنص خاص –التجارية 

إلي ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فإذا كانت المنازعة في الـدعوى تقـوم علـي الوفـاء يمثـل دينـا 

تجارـيـا لتحرـيـره ـسـند إذـنـي بقيـمـة ـمـن ـتـاجر ـعـن معامـلـة تجارـيـة وـكـان الحـكـم ـقـد اـسـتخلص ـمـن 

كـون قـد خـالف القرائن التي ساقها أن قيمـة السـند قـد تـم الوفـاء بهـا استخالصـا سـائغا فإنـه ال ي

 .القانون 

 )٣١/٥/١٩٦٢ ق جلسة ٢٦ لسنة ٥٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

������������������aא?د��#a$��aN�Tא��cTQ�3א����א4.�e��و�oن�א�L�J��vن�א���U��-��#"�Qم���Tא�
א��א6$��א�\�P"��o>U!�"�م�א����hق�א����Mא'�TQن�&��fא?ول�?_�$����Y)�ذ$�L�+aو�����
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��+U�lL�..����«��L§$�3 �$ن�ذLو������+@�..���������Y��a�x�Maא�א���pa��c�Xא�a17 �3א�a/��a�Tא��!aP"�^�
��PX�[.�

��و(�,���5�0ن� �ن�א>د���א��ط���א��د����ن�א��ذ�و��ن�

�������
����8=	���א�����وא��;�د���2ذ�4א�(

��0(د$���$�د
%�وא�<��%��(�
	%�0و (�������%

 تقرير اخلربة اهلندسي : أوال 

�������Lو�#"�Qא��+:Po�_pوא�������������Maع�א���Da/�Da�'��a�PT:א���a.ن�א����a���#"�DND�U7"�אد���+X
���������#"�Qא��m=�'�²�P.'א?ول�وא�f�&ن��TQ'א�..������^a[�8א���aא�����a�"�+a�"�=D]وא

�.��وNq,���-�.�+�و-�DND¢�Jذ��Mא����Tوא���.��א���4��−/−/−א'<=>�

 ونفاذا هلذه املهمة 
     لمعايـنـة العـقـار الـمـذكور بـتـاريخ –قرـيـره  المـقـدم ت–فـقـد انتـقـل الســيد الخبـيـر االستشــاري  

 منتهيا من خالل ذلك إلي أن ..  وقام بفحص أوراق النزاع ومستنداته -/-/-

 قيمة عني التداعي 

  مبلغ قدره .....يف غضون عام 

أربعة مليـون وأربعمائـة خمسـة وسـتون ( جنيه ٤٤٦٥٠٠٠ 
رخ وهي قيمة تزيد بال شك عما ورد بالعقـد المـؤ) ألف جنيه

 بأكثر من ثالثة مليون جنيـه بمـا يقطـع بأنهـا قيمـة -/-/-
بخســه ال تمثــل القيمــة الحقيقــة بمــا يبطــل العقــد لمساســه 

 .بحقوق قصر ولم تخطر النيابة الحسبية بهذا العقد الباطل
) ٢٠١٥أسـعار (أن القيمة المالية لعـين التـداعي .. كما أضاف السيد الخبير االستشاري 

 :الي  تقدر علي النحو الت

�١٠٦٢٥٠٠٠���+��A�)�������+a��A�0a�Lون�Dai"و��a�W��X�.ن�و����P$��Di"�(����^avj��a$��a@و
��.−/−/−"���T&L��Diא'��YPא��א=د�����Tא����8א���]^�א'<=>�
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 وقد خلص التقرير االستشاري اهلندسي 

-ن�,�ن�א� دא,�� �*�����و+*����ز�'دא�،�و������������..������ �'���&دא%����� 

���3−/−/−�و-ن�א���0ن�א���ذ�و�����/��د�א���&�.������،.....-�+��-����ن��د�������

� ��!�� ������*�א��0ن�א��/���وא�#������א�!��"د�و+��� #�����א�/��د�،�����������

�.وذ��8,����#و���� �دמ������6 ��4�5

 ومن ثم 
اسـتغل وضــع يـده علـي عـين التـداعي وـعـدم يتجلـى ظـاهرا أن البنـك المطعـون ضـده األول  

لي التوقيع علي ذلـك العقـد الباطـل التـي تقـل قيمتـه عـن الـثمن  وأكرهها ع...../ خبرة المرحومة 

ـك  ـتم وهــو األمــر الــذي يؤكــد بطــالن ذلــك العقــد.. الحقيـقـي لمقــر ـفـرع البـن ـم ـي ـه ـل  فضــال عــن كوـن

 ....../ عرضه علي النيابة الحسبية برغم مساسه بحقوق قصر المرحوم 

 أما عن تقرير اخلربة احملاسبية  : ثانيا 

 +aa:�P�U�£��aa�/����aa���'א�d�$�aaTא���^�aa�و��aaT��[�#aa"�½aa��e�!��aa$�DaaND�Uאد��aa"7��
��(�Maaא?ول�،�وذ��f�aa&ن��aaTQ'א�Maaא����caaو���#"�aaQא��!E=�aa$�caa�����aa��]وא

�� �/�w4א�+A�����bو��Nא�������.&��5א'����$#�א'����א�dوא����=�DNא'���

 وتنفيذا هلذا التكليف 
ـلـي أقــوال الطــاعن وأشــقائه وأطـلـع عـلـي المســتندات  إفـقـد اســتمع الســيد الخبـيـر االستشــاري 

 :وانتهي إلي تقسيم مراحل التعامل بين طرفي التداعي إلي ثالث مراحل كالتالي .. وقام بفحصها 

 املرحلة األويل 

 من تاريخ احلصول علي القرض 

  ...../ إيل ما قبل وفاة املرحوم 

 حيث أوضح السيد اخلبري ما يلي ) مورث الطاعن (
 ٢٨علـي قـرض بمبلـغ  .....بصـفته رئـيس مجلـس إدارة شـركة  .. ...../ ل المرحـوم حص -١

ويستخدم الباقي فـي  مليون في الحساب الجـاري ١٧ علي أن يسدد منها مبلغ مليون جنيه

 .....منتجع " استكمال المشروع 
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 بقســط ســنوي ..... بفواـئـد تمـتـد إلـي عشــرة ســنوات تبـدأ ـمـن ـتـم االتـفـاق عـلـي ـسـداد الـقـرض -٢
 . من كل عام -/- إلي -/- جنيه يسدد سنويا في الفترة من ٤٦٥٠٠٠٠

ضمانات سداد هـذا القـرض الممنـوح لمـورث الطـاعن  بصـفته رئـيس مجلـس إدارة شـركة  -٣

 :كالتالي  .. .....

 الضمانة األويل 

�������oDi��c.@��'�8א�¡�#$�d��o�U.....�����������a�-�Ma���}�Z��5�6�¥���P��-����
......�

 انية الضمانة الث

�YP�x��TN٦ود�=��o�3א�����א������+��Aن���P$��/......��

 الضمانة الثالثة 

��aaP"�c$2aaU!�א�3aa������aa�4א'�aaCDم���aa��Eو�/.....�..���}�aaZ���aa �"زل��aa�3א���aaE
��oD��_���J¦����Eو@!�و�Mא���.....YP�x��١٧���ND�U�+��Aن���P$��

 الضمانة الرابعة  

 �����(�3Xא����Mא����D�$�.....–م������CD'א�+.P��_pع����–�...../�وא�D/�5�i1��M��P��
�+12i��8�����"�DND¢و�fDT���N�¢�c4.�

 املرحلة الثانية  

  ...../ وهي مرحلة ما بعد وفاة املرحوم 

  .....حىت تاريخ حترير عقد التسوية يف غضون 
اـهــل تج – ـفــي هـــذه المرحـلــة -أن البـنــك المطعـــون ضـــده األول  .. وأوضـــح الســـيد الخبـيــر

وهـو كمـا تجاهـل أن ميعـاد اسـتحقاق أول قسـط لـم يحـن بعـد ، .. تماما كافة الضمانات أنفة الـذكر 

ـفـي هـذا التوقيـت ـكـان مـدين بأصـل اـلـدين وبضـعة أـشـهر ) مـورث الطـاعن (مـا يعنـي أن الـمـدين 

ومن ثم فإذا كـان قـد تـم التصـرف فـي الضـمانات بشـكل صـحيح لكـان ذلـك مـن شـأنه سـداد .. فوائد 
 :إذا تم ما يلي .. الدين كامل 

− �YP�x�c$2א������Eو��Db١٧���ND�U�+��Aن���P$�. 
− ��TNא��د�YP�$��Db�..�f=�-�� �$�YP�$ع��Qא�٣=٥وא�\�£�א���Dl>$�+��Aن���P$�. 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

337 

− ���������������_=�aiא������aא����aא���f=�-�_pوא��Mع�א���D/�D�'����א��Tد��PT:א���¢���Nא���.
 .�$��Pن���A+�٤=f=�-�YP�x�٥)�����0א�Dop(א����!�

 املرحلة الثالثة 

 وما بعد حترير عقد التسوية 
أن البـنـك ـلـم يلجــأ إـلـي التصــرفات أـنـه ـقـد ثـبـت لدـيـه  .. إذ أثـبـت الســيد الخبـيـر االستشــاري 

والسـيطرة علـي مصـادر وراح يطالـب الورثـة بالسـداد الطبيعية وهي استخدام الضمانات في السداد 

 وأجبـرهم ...../  في السداد وحداثة سن السـيد ...../ غبة السيدة السيولة في أعمالهم مستغال ر
 :علي التوقيع علي عقد التسوية مقررا بأن نتاج بحثه أسفر عن 

− �YP�x��N��U���"٢٥�+��Aن���P$�.�
 .�$��Pن�p@�#$�+��Aא�א'��YP"���+�١٩=٤£���אد� −
− �YP�$ع��Q٣=٥£�א�����=��oא�����א����TNود�#$�+��Aن���P$��/...... 
− �����������������������Ja�-א�א���pa@�(�+a�.�-ن�L��a�C��PaZ��8a-א�P��Jaj���#.v��8�����"�DND¢�£–�

 .�$��Pن���A+�٤=�٥$��f=�-�YP–و/�������DNDא�§��א����!�
− �����������������������m=�a$���a�C�!aP"�c$2aא����a��Eو��a.�-��Dabم��a"��a.TU�^a��^.@Lو�Mא�����"��U

��oD��#$��#"�Qא�.....�� �.�-�� .�$��Pن���A+�١٧=�٣وא����6
$8����

�מ���א(ل�א�����ل�א��%�0و�د$��א�
�د�א�=	���א1��%���B��	ذא�و��

 فقد خلص إيل نتيجة مؤداها ما يلي
  Mـفـي – وـفـق تقرـيـر الخـبـرة الهندســي –العادـلـة لمـقـر ـفـرع البـنـك أن القيـمـة الفعلـيـة والحقيقـيـة : أو 

اســتحقاق وهــذا يؤكــد ..  مليــون جنيــه ٤ر٥ مبلــغ قــدره -/-/-وقــت البيــع الحاصــل فــي 

 .الطاعن وأشقائه لهذا المبلغ 

 ١٧ بمبلـغ ..... لـدي شـركة – ...../ المحـررة مـن المرحـوم أن وثيقة التأمين علي الحيـاة : ثانيا 
قد استحقت وقت الوفاة وقد تقاعس البنـك عـن اتخـاذ إجراءاتـه نحـو .. مليون جنيه تقريبا 

ل هـذا المبلـغ مسـتحق فـي ذمـة المطالبة بقيمتها وخصمه مـن المديونيـة األمـر الـذي يجعـ

 . علي ذلك المبلغ ...../ البنك الذي ساهم بخطئه في عام حصول ورثة المرحوم
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ــا  ــغ وفقـــا للثابـــت ـبــاألوراق فـــإن البنـــك : ثالـث ــه مـــن وديعـــة الســـيد ٣ر٥اســـتقطع مبـل ــون جنـي  ملـي

 ، ولم يقم بخصمهم من مديونية مورث الطاعن  وهو ما يجعلهم مسـتحقين ...../الدكتور

 .سترداد هذا المبلغ ال

علــي ســبيل  .. ...../  ونجلهــا ...../  موقعــة مــن المرحومــة أن جميــع الســندات اإلذنيــة: رابعــا 

 .الضمان ، ولم يتم عرضها علي النيابة الحسبية 

  : قد حصل علي اآلتي.....أن بنك : خامسا 

١٩=٤٠�S��hP���/�&q�dא=�T�אع�وא�Nq�3X������N��1�dאدא���+��Aن���P$�.�
��د��٣=٤TNع�$#�ود�Qא����+��Aن���P$�/......��
٤=٥�Mع�א���D/�D�'���.�$��Pن���A+�א���.��א����4
١٧=٤�c$2א������Eو�+��Aن���P$���#"�Qא��m=�$����C�!P".�

 فيكون إمجايل املبالغ املسددة للبنك هي 

٤٤=٨�+��Aن���P$�)+��A�0�L��X�¤ن�و����P$ن��T�=Lو��T�=L.�(�
 ذا املبلغ ما يلي وخيصم من ه

−=٢٥+��Aن���P$�)��Nא�������T�����[��$�"K'א���1�N�'א��.�-.�( 

 فيكون الناتج أن الطاعن وأشقائه هم الدائنني للبنك مببلغ قدره 

−=٢٠�+��Aن���P$�)א?ول�f�&ن��TQ'א�Mא�����D[�3����h��$.�(�
 لنـا ـمـن تصــفيه الحســابات ـبـين طرـفـي بأـنـه ـقـد أتضــح.. واخـتـتم الســيد الخبيـر تقرـيـره ـقـائال : سادـسـا 

 مليــون ٢٠ بمبلــغ وقــدره .....هــم الــدائنين لبنــك  .. ...../ أن ورثــة المرحــوم التــداعي 

  ....../ رصيد مدين طرف البنك لصالح ورثة المرحوم (جنيه مصري 

 ملا كان ذلك 

 �������������������5�aو���a,�N�Dopaא���a:1L����a��]وא���aوא������a��:א��wX�a�4א�!��¡q�#$ن�وL
����=�aaZن�وא���Q�aaא��+��aa���aa-�caaTQ�3א�aa���א'�&�aaع�-aa"�d�aaT#���..�א4aa.�eن�L��aa�C

א��T.�ل���Db��"�3 /�(�� �QPא���א"!�وא����hو=א�O���5א�����א�ذe�!1^�א���aא"!��������������
/�J1�o��P-��א a$��aNL�dp#��������..�و$��qذא��oن�$���M��P����hא'�TQن�&��fא?ول�$#�"�$+�����������

������)�א����hوא��.2������N�d�o2�����hن�א��"��kא�Dא@���א���א���א����1�1��א'���
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�.�o��xن��5�6�q�OA���Nא4��3א����אX!�وא��,��G�5دא���T$�..� ,/Dو$��א�����א���א5א�

 إال أنها مل تفعل ذلك 
א>���א�ذ��2��)������8	�N=6ل�א��
�מ�	(وق�א�د&�ع�& �6�ن�א�)و��א��	طل�&%� 

��%��(و��������	
�.��5د��א�	��B�J�Nوא��ض��)و�	��و�)(�(��א��

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن
يتعين لسالمه الحكم أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي 

أن المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك 

 .كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي الواقع في الدعوى 

 )٢٨/٣/٢٠٠٦ق جلسة ٧٠ لسنة ٦طعن رقم ال(

احلكم املطعون فيه عابـه وجـه أخـر لإلخـالل اجلسـيم حبقـوق الـدفاع : السبب الثامن 

والقصور املبطل يف التسبيب وذلك بالتفاته التام عن مجلة املستندات املقدمـة 

ـمـن الـطـاعن واملؤـكـدة عـلـي ـصـحة دفاـعـه ودفوـعـه وذـلـك رـغـم متـسـكه بـهـذه 

تها ومل ينفكو عنها حىت إغالق باب املرافعة ومع ذلـك مل تعـن املستندات ودالل

حمكمة املوضوع ببحث هذه املستندات وفحص مدلوهلا وصادرت علي املطلـوب 

 .مبا يعيب حكمها ويوجب نقضه 

 حيث أن حمكمة النقض املوقرة تواترت أحكامها علي أن 

�+$�-� ��� +�/� �א'�TQن 3��א4 S���L� �Pl
�ود/ d��P[� #$� �ود/�ع�א��Zم _D@�A� �ع

3��ن�א4Q��fDEL�dو$����א�
 )٢١/١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٤٩٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 التـي حوتهـا المسطور في مسـتنداتهلم يعرض لدفاع الطـاعن لما كان الحكم المطعون فيه  

فــي وفقــا لالدعــاء المســند إليــه أنــه تمســك بــداللتها المفــردات المضــمومة والتــي أفصــح فــي طعنــه 
وـقـد ـكـان عليـهـا أن تـعـرض لدفاـعـه ـهـذا اســتقالال وأن تـسـتظهر وتمـحـص عناصــره كشــفا اـلـدعوى 

 فإن حكمها ، أما وأن أمسكت عن ذلك لمدي صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه 
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يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسـبيب فضـال عـن اإلخـالل بحـق الـدفاع بمـا يعيبـه 

 .ه واإلعادة ويوجب نقض

 )١٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٠٢٢٧الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

وL���Cن�א��fDQa���a��J��vא4��3aא��caTQذאL�+aUن�א��aQ"#�وL��a�U��a-�+X��a$�א������������� 
����!aaP"��aa U��[�(�d�aa�Cא�\aaא��dא���aa�'א/��א�aaC�#aa$��aaN�Tع�����aa&�'א��aa.�e�!aa�q

�Tא�������������dDQa��\א��/�ع�א��+AوLא��/�ع�و��/�o��hb�d��Eq�(��ND@א���dא'����א�#$��N
�����������������^aXود��wX�a�C���a"�!aP"��@=و�a��JP.�a�א��/�ع�א�\�א�dאDop$א��������و��:�hb�(

��� aaZ�h¦و��aa vع���aa&�'א��aa.�e�!aaP"�Oaaن���aao�..���aa �$�Daa$?א��aaN�6����aabن�..�وL��q
�a"�J#�ذ��������a�$L��-�cTQ�3א����א4.�e�����+aPo�Ma��..������������=�aZא���#a"��a,/��a .�C�Oa�TN��ax

�ل����ق�א��/�ع�������lوא��،�Oא������(�^Q�'א�..���#a$�Ja1�o�dא'����א�fp@ن�Lو��.���
��������������������a �vو��� �aZh/ع��a&�'א��a.�e�Ja1�oذא�q�+a12ل���aא���#�jن�������x��ND@א��

�k�"א���(�_LDא��+Aو�����N��6��.�

 لعرض التايل للمستندات وهذا كله يتضح وجبالء من خالل ا

 املستند األول 
�.....�א��;�د��	����5�מ�	���ع��..�...../�	ط�����(�ق�א��=)���א�=�)��	��ط��ن� 

 وليس بالعنوان 

��������L���'א�k�"�����+�Nو����Mم�א����-�_pא��..����������א���4l�!P"�Mز"�3א������C
���������a�/�hxن��.��N�+X���Lو�#"�Qن�א�L�d����������3......وא'����א �[�a$ن�L�Ja��vن�א�L�caC�(�

��)��$Dא/٦٢d�T(و/�wא'�د���N�x.....�
 وهو ما يؤكد 

عـــدم اختصـــاص محكمـــة أول درجـــة بنظـــر اـلــدعوى الراهـنــة ممـــا يســـلس إـلــي بطـــالن الحكـــم 
 .الطعين بما يستوجب إلغائه 
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 ومن ناحية أخري.. هذا 
ن لـيس للطـاعن ثمـة إقامـة يتجلى ظاهرا أن البنك تعمد إعالن الدعوى المبتدأة علي عنوا

وـهـذا يقـطـع بانـعـدام انعـقـاد الخصــومة صــحيحة وتعـمـد البـنـك ـعـدم اإلـعـالن وفـقـا للـقـانون .. فـيـه 

 .مرافعات ) ٧٠(خالل ثالثة أشهر بما يجعله يستحق الجزاء المقرر بالمادة 

 املستند الثاني 

מ�א���(و���������	�B�	�2��#62�
�	-��!ن�=�6!0�5ن������<..��و�<��א�ط��ن������..�...../�?�)�ل�א

�......�(ل�?����2מ����+ن�	���ع�

 وهو األمر الذي يقطع 

�����������������������a�/�hx��#"�aQא���a$�-qن�L�#a$א?ول��f�a&ن��aTQ'א�Maא����+a."ز��$��hbم��T�
$a#��)�٦٢(و@pא��d�oL�D$Lא'����aא�a"�dم��a/�+�hab'�]#�א��1�1�a!�و/��a.P���aد������������������..�.....

���N�x�#X�o�#"�QP��d�T/אD'�1ن�א�-......�

 املستند الثالث 
�����)�و�<��א�ط��ن��(...../�	�
מ�א���(و���..�&��و���א
��4����#62א�

 وثابت من خالهلا أنهم  

������N�xא=א�Dن�א����.��N.....�..�������������f�a&ن��aTQ'א�Ma�3א���a"ز��hbم��"��o>N��$��@و
���/�hxن��.��N�3 12א?ول��......�

 املستند الرابع 
�).�و�<��א�ط��ن��(...../�	�
מ�א���(و����..�&��و���א
�62#��9ز�ط	��%

 وثابت من خالله أن الطاعن وأشقائه 

������N�xא=א�Dن�א����.��N.....�..������f�a&ن��aTQ'א�Maز"�3א�����hbم��T��8Q�N��$��@و
���/�hxن��.��N�3 12א?ول��......�

 املستند اخلامس  

!!����.....)!!(����א�!!د�و.���!!מ����.....���$�!!א����!!���!!ن�א�ط!!��ن����..����!!�����8!!و��א�

�+��5 د�א�	�#�א��ط�ون� د�4א>ول���������وذ�#�	J!�ض�?�زא�!���5	�!د�מ�0)!ول��
!��دא-�������������..�و0

�.�(-��د�4و�ذא��د��=	�����ون��0�5��2دא�Bא����و����א�وא�د��	=��מ�$ذ�4א�)(����
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 والثابت أن الدعوى املذكورة تهدف إيل 

��א��aQ"#�وL�L�:������������^a�-�+X��aو���a$א��5ذDa��d��Eq�����������^a$�oאد��aא?ول�و��f�a&ن��aTQ'א�Maא���
��$�"K'א���1�N�'א.�

���1�E:�(�Mع�א���D/�D�$�#��(��3 �C�d��Eq��.....�+�.�-وز����N�_p١٢وא�+��Aن���P$�.�
���v��E:�������#"�aQא��m=�a$�#a$��a@DND¢�w��aא����4א���!P"�c$2א������Eو��.�-�(�3 �C�d��Eq�

��)�...../�א'�CDم(oDi��.....א����� �.�-��6�١٧+��Aن���P$�.�
��aaTא�=:���YaaP�$�(�3aa �C�d�aa�Eq٣=�٥��+aa��Aن��aa�P$�)����+aa��A�0aa�L��X�.aa�Wن�و�aa�P$��aaE�E�(

��א���������TNود�#$��$�Z�'א�/.....�..�������������#"�aQא��m=�a$��a�1�N�'���$�&�J1�o�\א��..
���1�N�'وא�S��4א�#$�� .Z��M�3א����N�sو.�

����$�l:ع�א�������D/�D�$�8�����"ن�L�d��Eq��M��.....�����a$�CD'א�#a$�=DaC��a-��Nو"���א�����/.....�
�������DaZא������¿L�!P"���bو�� �:Z��..���������������a ��/و�$�אL��a$�Tא���aא������!aP"�Da$?ض�אDa"دون�

�#N��Tא��#Np@�!P".�
��aaد���:���^.T�aa�Nא?ول��f�aa&ن��aaTQ'א�Maaن�א���L�d�aa�Eq�–��waaC�+aaAدون�و�–�dא��aaא���

�������a:���'����a�1�N�.P���1�.a&��T-�'א�������������א�ذ�1a�1�N�$�_Lق���h�aون�א��a�1ن�و��a�P���
��#"�Qא��!P".�

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت أن كافــة أهــداف اـلـدعوى المــذكورة عاليــه هــي مســائل أولـيـة كــان يجــب الفصــل 

 .فيها أوال قبل التصدي للدعوى الراهنة األمر الذي يؤكد إخالل الحكم الطعين بحقوق الدفاع 

 املستند السادس
!!د�א��
!!و����وא��	!!�מ�&��!!��	!!�ن�א�	�!!#�)��ط�!!و��?�!!زאמ�א�	�!!#�	�!!د�מ�0)!!�5א�(

�وא�<�	!-��!ن�=!6ل�$!ذא�����...../�א��ط�ون� د�4א>ول�و	�ن�	�!ض�و�<!��א��!د�ن�א>)!�%�א���(!وמ���������������

�:א��د������%

��"�P¿�!P ��א��1L�/.....�..�������DZ+�$�-�#$�8א����������:�Lو����bو�� �:Z��..ض�����DaTא���a¤دو�Mوذ�
���������Lو�א'�א/���Lو�א�ذن���a$�Tא���aא������#a$�M�p��)ل��a$�(אل������a$L�!aP"�¨�a:4����a[��'א
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��������a U=دאq�!aP"א��D�وא��DZא���..���������a�Tא�א�pa@�^aQ�N�Da$L�+aUא�)�ذאpa@و�..��^a�Pو�����L
�DZ�5א���>@�� Aم�א�"��אد��+�)�$�א�".�

����1�E:������������!Pb?א�#N�'غ�¿^�א�Pد��D�x�+T�-�U�£���Tא�א�p@ن�L�)א����/.....�.....�"�Qא���#
����C�(�����Dא��#��..��������������a�1�1وא�����a���'א�=�$?�a��+a$�'qم��a"و�+�a���aEא�Cل��6�aو���

��"p@�!Pא�א���T-��א���]^��U~'א�=�E¶وא.�
���v��E:�����������������a�1�N�'א��aP¡ن�L��a�Tא�א�pa@ل��al�#$ق��:Uא��£�–���a$�"K'א�–���f=�a-�YaP�$�٢٥�

���+��Aن���P$)���+��Aن���P$ون�Di"و���W�(���>N�_pא��D$?و@��א���������aioل��al�#a$��o
��S��4א)������ j�a����Maאم�א���K�q�S�PQ'�����������8)�אa-א���fאد�a��£�YaP�'א�אpa@ن�L١٩=٤�

��+��Aن���P$)�����+a��A�0a�L��aX�.T�=Lن�و�a�P$�Dai"��T�U�(�����،��c�"�aQא��#a$�_�a�1אد��a�
��YaP�$٣=٥و���+a��Aن��a�P$�)�����+a��A�0a�L��X�.a�Wن�و�a�P$��aE�E�(����aaTNود�#a$ع��Q��aא�

=��oא�\–�...../�א�����א������1�N�.P����$�&�J1�o�.�
���Tאع������������������:=א�Kaא�א��pa@�^e�r1ن�א�����א�ذL�MiP����Gع��N����x�8Q�Nم���U��$و�–��f�aو��

�����kDl?א���1��א��a��Ja�E�\aאد@������������–$#�א����א�dא�ذ�1�N�'א�fpن���.,o�d=DC�
�^T:����..�dא����א�fp@ل��.Tא���(�Mא�������CLم��T��8Q�N��x.�

 املستند السابع 
 .. .....صـــورة ضـــوئية مـــن عـــدد ســـتة ـتــوكيالت صـــادرة مـــن جمـيــع المســـاهمين ـفــي شـــركة 

ثابـت مـن خاللهـا بـأنهم قـد أوكلـوا للبنـك بيـع ورهـن جميـع ) المطعون ضده األول (.....لصالح بنك 
 .وذلك ضمانا للقرض الممنوح لمورث الطاعن  .. األسهم المملوكة لهم في الشركة 

 املستند الثامن   
ضــوئية مــن عقــد القــرض المبــرم فيمــا بــين البنــك المطعــون ضــده األول وبــين مــورث صــورة 

والثابــت مــن خاللــه أن أصــل المنازعــة الراهنــة تــدخل تحــت الفقــرة السادســة مــن المــادة .. الطــاعن  
 . بشأن المحاكم االقتصادية ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠السادسة من القانون 

 املستند التاسع
 عـن مقـر ..... لصـالح بنـك ...../ باطل المحـرر مـن المرحومـة صورة ضوئية من عقد البيع ال

 : والثابت من خالله أنه .....البنك بمدينة 
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١− ������������������P���.�Nن��oذא�q��$2ن�i��� �.Poل��������..�...../�DTN�sض�"P!�א�������א���4
�.�L�!P"�� �:Z¿����א��D�q�DZא$+�$#�"�$+�

a$��Dai"�!aP"�5KaA�^av#�א�va.#�אa���4!�����������و��L)�_=�b�#��(�jن�א�v.#�א��א=د�/�+����� −٢
�f=�-وز����N�_p١٢א��+��Aن���P$�)+��Aن���P$�Di"�°Eא.�( 

٣− ����������#.vא���hbو���Tא�א�p@��hZ��=��P"�+1L!�א��3�D$#�¡�ع�$����Uم�و"D/�!Pض�$�
�����������YP�'א�אp@�3Z��3�N�s�Mن�א���L��q�+א��א=د��)��@Kא��(�������a$�"K'א��a�1�N�'א�#a$

�#"�Qא��m=�$�!P".�

 ستند العاشرامل
أصل تقرير خبرة استشارية هندسية لبيان القيمة الفعليـة والحقيقيـة لفـرع البنـك المطعـون 

 – الباطـل –والمحـرر عنـه عقـد البيـع ..  والمملوك لمـورث الطـاعن  –..... ضده األول الكائنة 

 : وهذا التقرير أثبت الحقائق اآلتية -/-/-المؤرخ 

 احلقيقة األويل 
وهـي .. .....ل النزاع تقع في مكان تجاري مميز جدا وفي أرقي منـاطق مدينـة أن العين مح

وأن البنــك .. منطقــة مأهولــة بالســكان ويســهل الوصــول إليهــا مــن أي مكــان ومــن كافــة المحافظــات 
 يقوم باستغالل هذه العين علي الوجه األكمل 

 احلقيقة الثانية 
 كـــان يـقــدر بمبـلــغ -/-/-بـيــع المـــؤرخ أن ســـعر عـــين الـتــداعي المـــذكورة وـقــت تحرـيــر عـقــد ال

وهـــو تقريـبــا أرـبــع أضـــعاف ) أربعـــة ملـيــون وأربعماـئــة خمســـة وســـتون أـلــف جنـيــه( جنـيــه ٤٤٦٥٠٠٠
 .المبلغ البخس المدون بالعقد الباطل آنف الذكر 

 احلقيقة الثالثة  
ره أن القيمــة الحاليــة لتلــك العــين المــذكورة مبلــغ قــد.. كمــا أوضــح الســيد الخبيــر االستشــاري 

باألسـعار السـائدة فـي العـام ) عشرة مليون وستمائة خمسة وعشرون ألـف جنيـه( جنيه ١٠٦٢٥٠٠٠
 الحالي 
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 احلقيقة الرابعة  
 ـلـم ـيـتم عرضــه عـلـي النياـبـة الحســبية -/-/-وأكــد الســيد الخبـيـر عـلـي أن عقــد البـيـع المــؤرخ 

 .ولم توافق عليه 

 ومما تقدم مجيعه 
 لـعــدم تقاضـــي أي ثـمــن بشـــأنه كـمــا أن -/-/-لبـيــع المــؤرخ يتأكــد وبجـــالء ـتــام بطـــالن عـقــد ا

فضــال عــن عــدم عرضــه .. اـلـثمن الــوارد بــه يخــالف الحقيقــة وال يمثــل القيمــة الفعلـيـة للعــين المباعــة 
وهو األمـر الـذي يجعـل الطـاعنين  مسـتحقين فـي .. علي النيابة الحسبية رغم مساسه بحقوق قصر 

 . مليون جنيه ٤ر٥غ قدره مبل) بخصوص هذه العين فقط(ذمة البنك 

 املستند احلادي عشر 
أصل تقرير استشاري مالي ومحاسبي عن الموضوع محل التداعي موضـحا طبيعـة وشـكل 

.. التعامالت المالية الحسابية بين طرفي التداعي وتصفيتها وبيان موقف كـل طـرف تجـاه األخـر 

 وهذا التقرير ثابت من خالله الحقائق اآلتية 

 يل احلقيقة األو
أن أصــل العالـقــة فيمــا ـبــين طرـفــي التــداعي وأساســـها هــو ذـلــك الـقــرض الــذي تحصـــل علـيــه 

 ......وذلك إلنشاء مشروع منتجع ..  مليون جنيه ٢٨بمبلغ ) ...../ المرحوم (مورث الطاعن  

 وهذه احلقيقة تؤكد

��و�Daaج��Nد�aaZ�-�3א�o�aa]ص�א�aaZ�lאل�)�א�aaA��aa��^l�aaN�#@אDaaאع�א�Kaaن�א��L
���#"��$�¦����������������=�aن���ao��ax��aA=ول�دL�3�Cن��Q���o>N��x���Xא����א��.�א�Z�lص�א[
�+X�6�q�+T$.�

 احلقيقة الثانية 
 :أن هذه المديونية المذكورة سلفا كانت مضمونه بالضمانات اآلتية 

 . غير قابلة لإللغاء لصالح البنك .....توكيالت من جميع المساهمين في شركة  -١
  ....../ يه باسم دوديعة بمبلغ ستة مليون جن -٢

 مليـــون جنيـــه تـــم التنـــازل عنهـــا ١٧ بمبلـــغ ...../ وثيقـــة تـــأمين علـــي الحيـــاة باســـم المرحـــوم  -٣
 .لصالح البنك 

  ..... مقر البنك فرع  -٤
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 وهذا احلقيقة تؤكد

�1��وز�Nد������N�.P��d�1�.,א��fp@���#�א���ل��q�+a12ذא��aoن���..�א��D6אق�-�.j����
���1�.aa,א��fpaa@�(��DaaZU��aa-�Maaא�������#"�aaQא���aa$ذ�dL§aa����haaZ1�1!�א��aaא���^�aai����d

+X���Lو.�

 احلقيقة الثالثة  
أثبــت الســيد الخبيــر االستشــاري أن البنــك المطعــون ضــده األول قــد أهمــل جميــع الضــمانات 
أنفة الذكر ولم يتصرف فيها بالشكل القانوني الصحيح وهو ما يجعله متحمال لقيمـة هـذه الضـمانات 

 . عن  وملتزما بها حيال الطا

 احلقيقة الرابعة  
 ملـيــــون جنـيــــه مـــــن       ١٩ر٤أن البـنــــك المطعـــــون ضـــــده األول قـــــد تحصـــــل عـلــــي مبـلــــغ قـــــدره 

ٕوهــي المبــالغ المســددة نقــدا بموجــب قســائم إيــداع واشــعارات إضــافة ..  والطــاعن  ...../ المرحومــة 
 .للحساب 

 احلقيقة اخلامسة  
 .. ...../  مليـون جنيـه مـن وديعـة د٣ر٥ره أن البنك المطعون ضده األول استقطع مبلغ قـد

 . الضامنة لمديونية مورث الطاعن  ، ومع ذلك لم يتم خصم هذا المبلغ من المديونية

 احلقيقة السادسة 
واختـــتم الســـيد الخبـيـــر االستشـــاري تقريـــره ـبـــأن جـــزم بأنـــه ـمـــن واقـــع أوراق النـــزاع ومســــتنداته 

م الـــدائنين للبـنــك المطعـــون ضـــده األول بمبـلــغ قـــدره المتاحـــة لدـيــه فقـــد تـبــين أن الطـــاعن وأشـــقائه هـــ
 .عشرين مليون جنيه تقريبا 

 ومن ثم  

������������Dopaא���a:1L�dא���a�'א��aP¡��ND@�A�_�$���&���3..�و=��3وa���א4a.�eن�L��q
����������������a CאD[q�S��a�Lאد�DaNqو�L�� ��pl?א�#"���Po�J�:א����-�cTQא��..��������Oa�TN�_paא��Da$?א��a@و
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فقد عاب احلكم الطعـني وجـه أخـر لإلخـالل حبقـوق الـدفاع والقصـور  :السبب التاسع 

املبطل يف التسبيب وذلك حينما مل يستجب أو يربر إطـراح الطلـب اجلـوهري 

املبدي من الطاعن بوجوب وقف النزاع املاثل تعليقيا حلـني الفصـل يف الـدعوى 

لي املتعلقة مبسائل أولية جيـب الفصـل فيهـا قبـل  جتاري ك..... لسنة .....رقم 

كما أغفـل احلكـم الطعـني الطلـب اجلـازم املبـدي مـن .. التصدي للنزاع املاثل 

الطاعنني بوجوب إحالة الدعوى للخرباء لبحث عناصر جوهية كـان جيـب البـت 

 فنيا فيها قبل الفصل يف الدعوى الراهنة 

 ت علي أن  من قانون املرافعا١٢٩/١حيث نصت املادة 
يكـون للمحكمـة في غير األحوال التي نص فيها القانون علي وقف الـدعوى وجوبـا أو جـوازا  

أن ـتـأمر بوقفـهـا كلـمـا رأت تعلـيـق حكمـهـا ـفـي موضــوعها عـلـي الفصــل ـفـي مســألة أخــري يتوـقـف 

 .عليها الحكم 

 ويف ذلك 

 قررت حمكمة النقض بأن 
 ١٢٩لوقف التعليقي طبقا لنص المـادة  أن ا– في قضاء هذه المحكمة –لما كان المقرر  

من قانون المرافعـات هـو أمـر جـوازي متـروك لمطلـق تقـدير المحكمـة حسـبما تسـتبينه مـن جديـة 

 .المنازعة في المسألة األولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها 

 )٨/٦/١٩٩٧ ق جلسة ٦١ لسنة ٤٩٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
غيـر ثابتـة  المديونية التي يطالب بهـا البنـك المطعـون ضـده األول  مما تقدم أنوكان الثابت 

بـل أنهـم بـاتوا هـم الـدائنين للبنـك المطعـون  .. في حق الطاعن وأشقائه وأنه قد تم سدادها بالكامـل
 .محل منازعة جديةاألمر الذي يؤكد أن هذه المديونية المزعومة .. ضده األول 

    وهو األمر الذي حدا بالطاعن وأشقائه

�����aa��]א�k�aa"د��aa$�-q��aa��..���3aa���$�aaZ=��א4aa.���א[aaא��T���@��aaم���aa�'א
��cTQא��..�������������������(�Jaא����a �/�^aZ:2ن�א�a��#a$�\aوא��+�=�U�r�Cא���אول��![�Jوא�\��زא�
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 وهو ما جعل الطاعن يتمسك 

  بطلب جوهري وجازم وصريح
إال أن محكمـة فـي دعـوى الحسـاب المـذكورة  النـزاع الـراهن تعليقيـا لحـين الفصـل وهو وقف 

يمــا يعيــب قضــاءها .. ولــم تــرد عليــه فــي هــذا الطلــب الجــوهري الحكــم الطعــين لــم تقــل كلمتهــا 
 .في التسبيب باإلخالل بحق الدفاع والقصور 

 وذات العيب 
طـلـب الجــوهري األخــر المـبـدي  عـلـي الـشـاب الحـكـم الطـعـين حينـمـا التـفـت دون إجاـبـة أو رد

لبيــان ـمــا إذا ـكــان البـنــك  .. بطـلــب إحاـلــة األوراق إـلــي مكـتــب خـبــراء وزارة الـعــدل.. مــن الطـــاعن 
هــو مصــير وثيقــة  وبيــان مــا مــن عدمــه بــأي مبــالغالمطعــون ضــده األول هــو الــدائن للطــاعنين 

 كانـت قـد وعمـا إذا  المتنازل عنها من مورث الطـاعنين لصـالح البنـك المطعـون ضـده األولالتأمين
 ٣ر٥ مصير المبلغ البـالغ قـدره وكذا بيانتم صرفها من عدمه وأسباب عدم الصرف والمتسبب فيه 

/ والمستحصــل علـيـه ـمـن وديـعـة الســيد اـلـدكتور) ثالـثـة ملـيـون وخمســمائة أـلـف جنـيـه(ملـيـون جنـيـه 

 اـلـذي .....بمديـنـة  مصــير ثـمـن المقـر الـكـائن وـكـذا بـيـان وأسـباب عــدم اســتنزاله مـن المديونـيـة .....
به ولم يـتم إيـراد ثمنـه بالحسـاب أو خصـمه مـن المديونيـة ) خالي الثمن(تحصل البنك علي عقد بيع 

 عمــــا إذا كــــان قــــد تــــم عــــرض عقــــد التســــوية أو أي الســــندات اإلذنيــــة الموقعــــة مــــن     أ وكــــذا بيــــان
 والمتسـبب فـي ذلـك علي النيابة الحسبية من عدمـه) بصفتها وصية علي القصر (...../ المرحومة 

 .وبالجملة بحث كافة عناصر التداعي وصوال لوجه الحق فيه 

 ورغم جوهرية هذا الطلب .. هذا 
إال أن محكمـة الموضـوع الطعـين حكمهـا ـلـم تسـتجب لهـذا الطلـب وـلـم تـرد عليـه بمـا يفـيـد  

ـدفاع بمــا يســتوجب.. بحـثـه وتمحيصــه  ـا ـبـاإلخالل بحــق اـل  وهــو األـمـر اـلـذي يجـعـل حكمـهـا معيـب

كانـت مطروحـة علـي ) ولكن بموجـب سـند إذنـي أخـر(السيما وأن ذات المنازعة .. ٕنقضه والغائه 

بذات الدائرة مصـدرة الحكـم الطعـين ، وبـذات جلسـة صـدور الحكـم .. عدالة المحكمة االستئنافية 

 . ق ..... لسنة ..... ، .....وذلك من خالل االستئناف رقم .. الراهن 
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 وضوع وسبب ورغم متاثل وتطابق م

 هاتني املنازعتني ووحده اخلصوم فيهما 

��������������a���4א��a"א'��ز�(�caTQא���a .�C�d=�abL�caTQ�3א�a���א4.�eن�L��q�..���a$L
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 أما عن الشق العاجل 

 بوقف تنفيذ احلكم الطعني

 N�A�_�$א����ن���:1L�#TQא��S���L��P¡�#$�J��vن�א��o���Cو�S���?א�fp@��
��Nא���#o=�+T$�D/א��N��$��@א'�&�ع�و�D�1ل��C�cTQ�3א��"�R�1��ADN����!Pא4

�p�:א�������N��=§'א.�

 هذا باإلضافة 
إـلـي أن تنفـيـذ الحـكـم الطـعـين بحالـتـه الراهـنـة عـلـي الـطـاعن يـسـبب ـلـه العدـيـد ـمـن األضــرار  

ي موضـوع الطعـن األمـر الـذي ينعقـد معـه المادية واألدبية التـي ال يمكـن تـداركها حـال القضـاء فـ

 .ركني االستعجال والجدية المبررين إليقاف التنفيذ 

 هذا وباجتماع ركني اجلدية واالستعجال 

��ن�]�OPא��wiא�����N7��^A�Tא���:����hb�����!P"�3X�-�p$#�א��א-�8وא����1ن� N
�.DN�A�+PT���xא�������ل�

 بناء عليه 

 عدالة اهليئة املوقرة أصليا احلكم يلتمس الطاعن  من : أوال 
 . الطعن الماثل شكال بقبول: أوال 
 .بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع  .. وبصفه مستعجلة: ثانيا 
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 وفي الموضوع : ثالثا 

 فيه فيما قضي به ضمنيا من تأييد حكـم الدرجـة األولـي فـي بنقض الحكم المطعون: أصليا 
وبـــرفض الـــدعوى المبتـــدأة ضـــاء مجـــددا بإلغـــاء حكـــم أول درجـــة حـــق الطـــاعن والق

النعــدام ســندها فــي الواقــع أو القــانون مــع إلــزام البنــك بالمصــروفات وأتعــاب المحامــاة 
 .عن جميع درجات التداعي 

إلعـادة  إلـي محكمـة اسـتئناف القـاهرة ٕواعادة األوراق المطعون فيـه بنقض الحكم: احتياطيا 

ا بتأيـيـد الحكــم االبـتـدائي ـفـي حــق الطــاعن مــع إـلـزام البـنـك  فيمــا قضــي ـبـه ضــمنينـظـره
 .     بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات التقاضي 

  وكيل الطاعن  
 

 المحامي بالنقض
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����ذ����	���د�وא���


0�%���	���א�ط�ن

�

، والمعلـنـة صــحيفته إـلـي المطـعـون ضــده ) عـمـال(قضــائية  .....  لـسـنة.....المقـيـد ـبـرقم  

 ) .وبالتالي تكون هذه المذكرة مودعة في الميعاد القانوني (-/-/-بتاريخ 
/��0ود�-�$ذ�4א��!ذ�����
!�����0!�מ�א�
!�د��������−/−/−(�,��5�0&%��وמ��������������א��وא&ق��������������������

/��!ن�א�
!�د�א>
!��ذ�������..��	�(��!��א�!�ض������א��و@��א��=�ص������

�–�א���2د
!!�ن�–��!!��ع�
!!و����٥٦א��(!!��%�	!!���ض�وא��!!�+ن�..�(�!!د0�8(�!!د��(�!!د�=���!!��

�وذ�#�	)���5و���6�ن�..�א���ز��

 ...../ السيد 

 )همطعون ضد(
�

� !!!!!!!!!!!!!!د
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�א��و وع

 �������f�a&ن��TQ'א�#$�+$��$��Dop$�/.......������������3a-=�#aTQא��S��a�L�!aP"��a���TUدא�و=.....�
���aa��.....ق���:Paa���=�opaa'א��aa�"�Qא���oDaaiא��#aa$م��aa�'א�..�#aa$�=د�aaZ�3א�aa�]aaP"��aa�T!�א4

�����D@א�������א�����.�e–�����D@�aل�א���a���N=�$2$�–�Xא�aא����D.....���c/����aل�،�)�א���a."�
�!.-=.....�،�.....����..��ق��.....�����P��Mوذ�−/−/−���-�Q�$�!&وא���:�

 حكمت احملكمة 
 .بقبول االستئنافين شكال : أوال 

 وفي موضوع االستئنافين : ثانيا 

��������������N�T^�א4��3א'���RN�aTU�#a$�+a��!,-��.�/�012وא��,�aG�5�aدא���������������
�"!�"�P ��)�א��"�2��kن�N<د�TN��$�!"�.P���Nدل������������������K�7אم�א'�

���DTaa����aa�/و�Maaوذ��،�!aa�ND$L�=�0دو�a�Lن��aaE�E�f=�aa-و��aa6P�$�_DaZ'א
���yN=�aa���_KaaoD'א�Maaא���−/−/−�..�����Maaא�ذ��aa"��aa.�/�3aa�و����aa�N2א4

�+����? 

��aaav��E�:���3aaa-=������aaaא���(��. �:aaaZ��c:12�aaa�'אم�אK�7aaa�.....���aaa���.....ق��
=�Zx���$�]א�S�TUL�^���$�+��A�+X�$�YP�x�0א��������،�وN.�

���T�������3:�=א�a-=7":��5א'���012)�א���������.....������a���.....������0N=�aZ'א�#a$ق��
��،�و�K�7א$+��S�TUL�^���$�+��A�+X�$�YP�xא[�$����X�,א��.�

 وقد كان احلكم االبتدائي قد صدر من
فـي الـدعوى ..  عمـال ٢٨ الـدائرة –محكمـة العماليـة  ال–محكمة شمال القاهرة االبتدائيـة  

  والذي قضي منطوقه -/-/-بجلسة ..  عمال كلي شمال القاهرة .....نة لس..... رقم 

 حكمت احملكمة 

��א�(�K�7אم�א'�"!�"L�:����. �Pو���a�"�Q�(���!1�1�aא���^av.'��1�1و.....�א�aא���^av.'א!�
�.....!"�aa.Pدوא��>aaN2ن�aa���aa��DTא��DaaZ$��aaN=� .�)�'א�aa���C�f�aa&ن��aaTQ�(

���f=�-و�YP�$٣٠,٠٠٠�����!a�ND$L�=دو��)������!a�ND$L�=�0دو�a�Lن��aE�E�(���a,N�TU
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����������������������a�T��Da���'�5א�a 1א�5א�DaA�#a$�+a��Ja�4�\aא=�א�Da&?د����"#�אLو��Nد�$
�S���?א��א=د�����hא���!P"�+P.".�

����1�E�:����������. �:aZ���a. �P"�!"�a'אم�אK�7a�)א���a�"�Q�(�.....�������$�!"�a.Pدوא��>aN2ن�a���YaP
�f=�aaa-١٨٧٥و�!aaa�ND$L�=ن�دو�=���(�دو��T�aaaو���aaa�Wو��aaaX�¤�0و��aaa�L
�!a�ND$L�(��f=�aa-���a$�#aa"�wh�aa�'م��١٢=٥وא�aaN��!"�aa.P��_�aa�1�^a���.o

)�f�&ن��TQ'א�(��������+a�$�l���a$ل��al��@p:���N�s�\א��+Uزא�AL���b=�#"
�S���?א��א=د�����hא���!P".�

���v��E�:���. �:Z���. �P"�!"�'אم�אK�q���....�/وDZx���k�"א���d�����a�W�YP�$��P$�iא�
�^���$�� ��A�cTא[�$���و���S�TUL. 

 وبرغم أن هذين احلكمني..هذا 

 الصادرين من حمكمة املوضوع بدرجتيها
?!0�1ن�א��!��������..��د�وא�	��)(�:�א�وא�*�وא���ون�وא�<�	!-�	!�>و�אق�وא��
!��دא-������������ 

..�ن�א�(�!!מ�א��ط�!!ون�&�!!��5א�ط���!!���!!د����0!!-�ط��2!!��א���<!!ل��(�و�!!���!!ن�=�6!!�5א���!!ل��!!���


����&%�ذ�#��	�
	���وא$���ووא$������ز��ن�א��
�س�	2ذא�א� ��B،�و��1=!�ج��!ن���������������������
�


�ط���(��!��א��و !وع�א��د���!��،�و$!و��!�����1!وز�ط�(!���������5�%&�%��و������2د��دل��و و


!	�����<!ل�و	(!ق�د&!�ع�@!�$�����������������..���0מ��(����א��ض�א��و���������	��!���6�ن���
!#�א�ط� &

ط6ن�=��%��ن�א�
�د�א���و�%�0و�א�وא��%�0و�א��
��د�8،�و$و�������!ل�$!ذא�א�ط�!ن��!�+מ������������א�	

���9�%
�د�)(�:�	�����د������5& 5��.�

�א�و�!!!!!!!!!!�+*
 :تتلخص واقعات النزاع الماثل فيما يلي  

١− ���Nא���..��������aCL��@�f�&ن��TQ'7ن�א/�.....��������#a$��aN�Tم�א��a-و�،�.....����f§al�+�a�oL
����$�"q�..����������!���a�$�^aTA�_paא��Da$?و@��א.....)�����a�"�QP���ao�P.'א�(�����a��!Ta�U

��������aa��^aaא�D.o�^aa.Tא��(�+aaUא§l�#aa$د���:�aaوא���f�aa&ن��aaTQ'�8אaa$ون��aaTא��
)�(�+P."�O1��......�( 
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 وعرضت األمر علي املطعون ضده

 الذي بدوره استأذن املسئولني لدي جهة عمله
��ل�א�����������%�����!ل��"��ط�ون� د��4د�8א������א�ط���!��������&�����ن���2מ�?0�1ن�وא&وא�

و	��	�!���B..�.....ذ�#��ن�	���א��د�����5و�����5�Bو��2ودא��5א��	ذو����!د����8"�? �&%

������%�א���ل�א����وض������5ن�א�ط�����%�ذ�#���מ�א��ط�ون� د�4	���وא&. 

٢− ���yN=�aaU�paa�$�c/DaaQא��caa���aa.�/��aa-�Tق�وא���aa:Uא��£�^aaT:�5−/−/−و����aa��!aaP"�
Tא��������YaP�x�L���_D ��OUאD��^.دو�=���٣٠٠٠�)�����!a�ND$L�=دو����L��aE�E�(��_paوא�

��YaaaP�'�^aaabو�raaa�C�+aaaUد�Nز�Jaaa¦دو�=�(�دو�=�٤٥٠٠��X�.aaa�Wو���L��aaaT�=L
!�ND$L�(���ND ��..���"�Qא���oDiא��d=�bL��.o�"��+a�1=�o�"����f�a&ن��aTQ.Pص���al

�� N���^.TN�+1L�J�vN".....�"�(�f��"��N� ���! ��N−/−/−.� 

 ومن ثم استمر العمل بني الطرفني دومنا أي خالفات

 أو مشاكل لعدة أشهر
��ن�א��ط�ون� د�4=���2�6;د�8����5	����B�!و=	!�����ط�!��א��@�!��و�!�ن��(!ل�������������������

���5+�

	��(<���Bو�د����;�	��2�و���!-��،�٪)٥٠	د��ل�ز��د���א�	�5=6ل�	 ���0

�5�!����2	�(و�!ل������א������א�ط���!���!;د�8دو�$!���!*�א��ط�!ون� !د�4و�!;د��8א���������������!	�

�5	�
)�%���%��	.�

٣− ��������hZא��� ��Z1�(�=�$?א�d=و��..���yN=�U�r�C−/−/−ن�������aTQ'�³אA�a/���C�
�������"�Qא���oDiم�א������f�&�..����+T$��-�Tو������..��17 ��5א��L�8a/و�دوאL�S��a�L��a���a¤دو

�����aaa�=�3Paaa�U�+aaa1L�^aaa��،�!:aaa�Tא����DaaaZא�א��paaa��dא=§aaa$)��aaaN§א��waaaND[�#aaa"
����������5�a 17���a)��...../א��������a(.....�+�A�$������DN�$�#$�+��q )�א���~و1!l�#a$�+a6P�U

��-�Tא��. 

 وحيث سعي املطعون ضده سعيا حثيثا ملعرفة أسباب هذا التعسف معه

 إال أن سعيه قد خاب ومل جيد من  خيربه باألسباب
و�!�������5–&�����ن��������5)�%!��
!����.....מ����!���?!0�1ن��!�מ�	�(��!��א��( !��������−�(��@����.....�

<!מ��!دמ�	�!�و.�?�!%����!��א���!ل��(!-��������������..�N<	!�-�א�(��!������..�?دא��8	و1ق�0	و�א�������6
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�����.....��מ����..... )C����	 -/-/-�..�(����������!��..�و�@�א���دמ�( و����<ل��ن�א������א�ط�

!!د���!!ذ�-�א��
!!و���و�!!מ�?(��!!��0و�אق�א��!!�و.�?�!!%��دא�!!��א��(��!!��א������!!�������&

�6ن�א���������و���	ط�	��!�5א��و !و�����������و��מ��)�..��(����א�د����א>و�%��(H	�..��%!א��

����d`�א��	א���Bدא�	ن���:א
�2د&-�?�زאמ�א������א�ط�

ــر كتعـــويض جـــابر لألضـــرار  -١ ــه مصـــري ال غـي ــون جنـي ــغ ملـي مبـل

الماديـة واألدبيـة التـي لحقـت ـبـالمطعون ضـده جـراء فصـله فصــال 

 .تعسفيا من قبل الشركة الطاعنة 

 يمثل أجر شهرين بدل إخطار والـذي  دوالر أمريكي٩٠٠٠ مبلغ -٢

ـلــم يـقــم ممـثــل المـشــركة الطاعـنــة بإرـســاله للمطـعــون ضـــده قـبــل 

 .االستغناء عنه 

 دوالر أمريكــي قيمــة أجــر بــاقي مــدة العقــد مــن ٢٧٠٠٠ مبلــغ -٣

تاريخ إرسال ممثل الشركة الطاعنـة للبريـد االليكترونـي للمطعـون 

ـاريخ  ـاريخ -/-/-ضــده الحاصــل بـت ـى ـت ـر-/-/- وحـت ـه  تخـب ه فـي

 .باالستغناء عنه 

 دوالر أمريـكـي يمـثـل أـجـر شــهر ـبـدل أـجـازة ســنوية ٤٥٠٠ مبـلـغ -٤

والتي تستحق للمطعون ضده ولم يقم بها نظرا لفصله التعسفي وفقـا 

 .لبنود العقد المبرم بين الطرفين 
�0)!د�-��(��!����−/−/−و(�,��!دאو�-�א�!د�و.�א��	�!د��0	����
!�-�،�و	��
!��������..�$ذא��

�2د���	�N(����?�%������א�=	�א�B>دא�Bא����و����א�!وא�د��	!ذ�#�א�(�!מ�����0ول�د����(������

�:������2?�%��������;دא$��������%�..�و	����ل�	����א�
�د�א�=	�����5��2..

- ��^aaa."��aaa �A�x�^aaa."��aaa-����Daaa[�caaa)�א���aaaא"!�"aaa-�Tא�
���f�&ن��TQ'א�.....�����������f=�a-�_D a��DaAL�5�a����@�&�����C���"�Qא�

٤٥٠٠��ND$L�=دو����!��..�����������#a$�f�a&ن��aTQ'א�+a$�l�5� 1q�£��-و
��(���aaא����Oaa1�A−/−/−����aa�:N���aa���aa����aaم�א����aa�Uن�Lدون��

�+P."�5دאL�(�+U�$אK�����f�&ن��TQ'ل�א�lq. 

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

356 

- ������=�aaQlא���aaP $��aa.����f�aa&ن��aaTQ'א�!aa&��U���aaم���aa�N�s
�!�٩٠٠٠و-�=@��ND$L�=دو��. 

����DA?�aא������ -a���Q'א�(�f�a&ن��aTQ'א����CLم��"���#a"�_D ai
 �.−/−/−�و�r�C−/−/−א�:~��$#�

- ����+aaUزא�AL���aabD��_�aaא����^aa���'א�(�f�aa&ن��aaTQ'א��aa��CL
�f=�-و��N١٨٧٥א�"���د�!�ND$L�=دو��. 

��א���RN�Tא'��O��Q+�$#�א'�TQن��������� -.�-�DN��U��.�h.P��²~N
�f�&. 

��%������א��
��دא-�א��د����ن�א��ط�ون� !د�4א!>ول�،�& !�6���������������..�$ذא�� −٤�B��	��	و���!�

و�د�&%������א�=	���،�و	�
����ل��(����0ول�د�����
!�ط���2א��د���!��&!%���������������

وא�!ذ��8..�&د�0)د�-�(����2א1	�دא+�0�%!��א�!ذ����������..�����:�א>د���א��د���?��������2

�������*�)(�:�א�وא�*�وא���ون���)د����������زא�מ�א������א�ط�����B��. 

 ورغم ذلك
 ق علـي القضـاء ..... لسـنة .....يـق االسـتئناف رقـم فقد قامت هذه الشركة بالطعن بطر 

 .....االبـتـدائي كـمـا ـقـام المطـعـون ضــده األول ـبـالطعن عـلـي ذات الحـكـم باالســتئناف رـقـم 

 ) .لعدم قضائه بمقابل مهلة اإلخطار(ق ..... لسنة 

)�	�!!د� !!���6����2	!!�ط�(و(�!!,��!!دאول�א1
!!�+��&�ن�א��!!ذ�و��ن�	����
!!�-��..��$!!ذא� −٥

������ن�אN<	�-�	<����د�د����ل��ن�א�(�מ�א1	�دא+%�����������و��ز-�א�����و?��!���..��א�ط�


!!�-�	!!د&�ع�@!!�$��א�!!	ط6ن������..������+�!!
	�!!د��!!دאول��(��!!���!!;دא0�4ن��(��!!��א1


!�د������)�א��زאع��������2���0ن������ن�����!��א>�!��א�!ذ�8(!دא�	2!������..��מ���د���زא�מ�א�ط�

 .�(و�?)دא��(����2א��ط�ون�&��5(�����

 ة الطاعنة الزالت علي غيها وصلفهاإال أن الشرك

 وإساءتها استعمال حق التقاضي فقامت

���p@�!P"�#TQא�א��,��OA�x�5א�TQ#�א�Daא@#�א�DaG�5�aA�_paد�DUدKa'��aNא"�������������������3
������MaaPU�Jaa���U�\aaوא��،������aaא����aa.�eم��aa$L�� Xא�aa�q�w��aaא����aa�"�Qא���oDaaiא��^aa�[��Lو
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��������a/1+�دLو��P[א��/�ع�א����+AوL��hbم��"��.��ن���2�a�N@^�=دא����������א[Q�aא��D@�a¨ع���..���a./
�������������������������Ja��-�_pa�3،�א�N�aא����a "�/د��D-�a'א��a�8$א����a�$�!aP"�dد�a"Lن�L��q��a�"�Qن�$#�א��o

��+aa�/��aa �.Po������aaא����aa.�e��..����aa@�^aaE�'א�#aaTQא��°�aa$2ن�aaم��Kaa��_paaא��Daa$?א��aa@و
א�a�q!�א?������S��aو@��$���DN�aA�+aPTא���R/D��aא����aد���������..�א��ل�א'�&�"!�א'�Tوم�א���������

���U¶א:−�
��	
�א1
�+�����&ض�0

�

قيام الطعن املاثـل برمتـه علـي اجلـدل املوضـوعي يف سـلطة حمكمـة : السبب األول 

املوضوع التقديرية وحتصيلها وفهمها للواقـع يف النـزاع املطـروح عليهـا وحبـث 

 األدلة املقدمة فيه واملوازنة فيمـا بينهـا وتـرجيح مـا يطمـئن إليـه وجـدانها ،

وحيث أن هذا اجلدل املوضوعي ال جيوز إثارته أمام حمكمـة الـنقض فهـو األمـر 

 .الذي يؤكد علي وجوب رفض الطعن املاثل 

 ففي هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 

�������������������(�!"�a&�$ل��aA�،�Maذ��(���:!�P.4+�،�א'��ز"N��$�!P"�f�,-�3���א4$�-q
،����א'�&�ع�)��DN��Uא?د�.�e��QP��Rא�����.�eم��$L�+U=�Eqز������.�

 )٢٥/١٢/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٣٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
لقاضي الموضوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع فـي الـدعوى وبحـث 

األدـلـة والمســتندات المقدـمـة فيـهـا وموازـنـة بعضــها اـلـبعض األـخـر وـتـرجيح ـمـا 

 بـالرد علـي كـل مـا يقدمـه الخصـوم تطمئن نفسه إلـي ترجيحـه وهـو غيـر ملـزم

مــن مســتندات ، وحســبه أن يـبـين الحقيـقـة الـتـي اقتـنـع بهــا وأن يـقـيم قضــاءه 

علي أسباب سائغة لها أصلها الثابـت فـي األوراق ، وتكفـي لحملـه ، وال عليـه 

أن يتبع الخصوم في مختلـف أقـوالهم وحججهـم وطلبـاتهم ويـرد اسـتقالال علـي 

لـب أثـاروه مـادام فـي قيـام الحقيقـة التـي اقتنـع كل قول أو حجه أو دليـل أو ط

 .بها وأورد دليلها الرد الضمني علي تلك األقوال والحجج والطلبات 

 )٣٣٦ الجزء األول ص ٥٣ المكتب الفني ٢٨/٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٢٧٥طعن رقم (
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 )٤٤٨ المرجع السابق ص ١/٤/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٨طعن رقم (

 كما قضت بأن 
��א��و !!وع��9!!����ز�!!��0ن��!!�د�	!!��(�מ��!!ل�א�(�!!�fא��!!%��!!د�%�	2!!��א�=)!!وמ���(��!! 

!!��א��!!%�א����!!-�	2!!��������16!!�دאמ�&!!%���!!�מ�א�(�!!
و��)!!�6-�د&!!��2מ�و�!!�د����2!!��א


ط���ل�(�H!&��2���=��5ن��!���<�!��4א�ط���!��&!%�$!ذא����������������������و0و�د-�د����������2 �ن�א��د�א��

��!��א��و !وع��Kد�!��و$!و��!�����1!وز�?<���!���������5א�=)وص����1دو�0ن���ون��د�1&!%��!د����(���

�.��0מ��(����א��ض�

 ) ق٥٦ لسنة ١٧٨١ طعن رقم ١٥/١/١٩٨٩نقض (
 )٢٠٢ ص ١ ج ٣٤ سنة ١٣/١/١٩٨٣نقض (

 ملا كان ذلك 

 �������������^aE�'א�#aTQא��d�1و�$�!P"א����ن���:1L����א':�@��3وא?�bل�א����1�1P¡�w��Qو��
�..�������.v��d2N�s�+1Lم��U�5����P"�!T�P���PZN�3�P��!1�1�-�O!�א4��3א'�TQن����������N,��و�

�����S��a�?�8א�¡�d5�A�^��،�+�/�..���������#a$2@^�=دא��a�Nن����Q�aא��D@�a¨ع��a/د�^av¦��a 1L��a$q
��������������C�f�&ن��TQ'و�$#�אL�+�/ن��TQ'�3א���א4.�e�..����������"�a&�$ع��a/د�+aAوL�� 1L��$qو

��ن�DGد��Aل�$�&�"!�����Uن�Lو��TU���\א��א-�8وא��� Qא'�&�ع������.�e��QP��(�
�������� �P"��CوDQ'א�Db��Tوא����a�����axز��Gد�� L��aو�$��ز"� DN��U�(�..�������������fpa@�(��a@����د�

���������������������D-�a'א�R��aא���a.�eم��a$L�!"�a&�'ل�א�aא�א�pa@��D[و����ز��،��QPא���..���.�a��
��א��R��aא'��D-�aو�a$L�+aCD[�w�a�N�sم���������������������a.�eم��a$L��Da$ول�?��DQN�_pא��ل�א��Mذ��

��א'�&�ع���.�e�..�������������������a���vא��wX�a�hP���a�/و�Maوذ��^aE�'א�#aTQא��Ra/=�S�aAم���K����
���U¶א:�

�

�

�

�

�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

359 

�����א>و�%�א�(

�!!د��������2��-��!!
(�!!,�0ن��(��!!��א��و !!وع�	!!د�������2!!د�و�!!��&!!%�و�!!دא���2وא

��%�0ن���&��?��אBא-�א�د�و.�א��	�د��0و�ذא�א�N!�אBא-��..�א��
��د���ن�0)ل�<�	-�	�>و�אق����

��0מ�א��(����א1
�+��&����د��و�%�&���2א���ون�،�����0(�و�!�����ز�!��א�(�!מ�&��!��ذ$!���������������

�&����5�Hد��دل��و و�%���1(وز���0מ��(����א��ض�..?���5&%�$ذא�א�)دد�

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

األصل في اإلجراءات أنها روعيت ، وعلي من يدعي خـالف  

 .ي ما يدعيه ذلك إقامة الدليل عل
 )٢٦/٥/٢٠١٦ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٣٤٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
األصــل ـفـي اإلـجـراءات أنـهـا روعـيـت وـكـان الثاـبـت ـمـن التقرـيـر المـقـدم أـمـام محكـمـة 

الموضـــوع ومحاضـــر األعـمــال أن الخبـيــر وـجــه إـلــي الطاعـنــة كتـبــا مســـجلة وـكــان 

ليهــا ، ولــم تقــدم المشــرع لــم يوجــب عليــه إرفــاق إيصــاالت الخطابــات الموصــي ع

 الطاعنة ما يثبت عدم وصول الخطابات إليها بما يضحي النعي علي غير أساس

 )١٩/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٩٦١٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ����������������d�a1��^�א��k�"�aوא�"a��Jav���-�� ��A=א'�&�ع�����.�eن�L�J��vن�א��oو
��¢��� Da6P���aض����������hbو�� �hb�#$�d�o2Uو�� �/�dDA�\א������a �$��..�������#a$ض�Da6ن�א�L��a�Cو

����������k�"א���fp@د��A�����"�Qא���oDiP��3PTل�א��ZNq��@�d�1�وL���Cن�ذ���a-�Ma£�������..�א�"
��א?و�!��������A=א����.�eم��$Lא?و�!�و��P@א���p�$�..����������+a��q�Ja �1ن�$��אL��o>N�_pא��D$?א�� /

��א'�&�ع�)�@pא�א��Zد��+����J��E�^bL?و=אق�وא����1ن�.�e.�

  وأباطيل الشركة الطاعنة يف هذا املقاموأن مزاعم
ال تقـوم عـلـي سـند أو مـسـتند وال تعـدو أن تـكـون مجـرد ـجـدل موضـوعي ال أـسـاس لـه بـمـا  

 .يجدر معه رفض هذا الطعن وعدم التعويل علي المزاعم واألباطيل المسطرة به 
�
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�����א�<�����א�(

%�א�� %�א�ط�&!�ن�א�����!ل��������ل�א�<�	-��ن�=6ل�وא���-�א��زאع�א���<ل�0ن�א������א����������� 

$%�א�دو��1א>����%�(�,�0ن�א��ط�ون� د��4!�ن���������..�	��2&%���6��א���ل�א��%���	ط�	������������2

0�%
!!�س�$!!ذ�4!!��� !!��Xא�	!!�5	2!!ذ�4א����!!��،�&!!Hذא�� !!-��(��!!��א��و !!وع�	!!����و�ض���

��!�����+�
د�-�א������&���1��2�Hون��د�� -�	����מ��ط�	�5א�=)وמ�،�1
����و0ن��(����א1

א�(�מ�&%�$ذא�א�)دد�و���-�א���و�ض�	�!����!�دل�א�!دو��1	�����!�5א��)!��8،�و�!ن�<!מ�&!Hن��������������

0�1�%
�س���5��א�(د�,�&%�$ذא�א���מ���ون����د��دل��و و
 ففي هذا الشأن قضت حمكمة النقض بأن 

ـك  ـة للبـن ـات الختامـي ـه أن الطلـب ـين مــن مــدونات الحـكـم المطعــون فـي إذا كــان الـب

عـواه المبـتـدأة ، ـهـي الحكـم ـلـه ـبـإلزام الطـاعن ـبـأن ـيـؤدي المطعـون ضــده ـفـي د

حتـى % ١٤,٥ والفوائـد بواقـع ٣١/٨/٢٠٠٤ حـق ------------مبلـغ 

تمام السداد ، فإن الحكم إذا قضي به بالعائد علـي المبلـغ المحكـوم بـه فإنـه ال 

يكون قد تجاوز نطاق الطلبات المعروضة فـي الـدعوى أو قضـي بمـا لـم يطلبـه 

 .يضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبول الخصوم ، و

 )١٧/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢١٩الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
א�����&!%�� !��B$!ذ�4א��(��!��0ن���!%��(��!��א��و !وع�0ن����!زמ�	�ط!�ق�א�!د�و.������������� 

א��ط�و(�������2و��زل������2א�������א���و�%�א�
��מ�و0ن����د�	��ط�	!�-�א��د�!��������������

��2�&.�

 )٢٦/٥/٢٠٠٨ ق جلسة ٦٩ لسنة ٦٨٤طعن رقم ال(

 ملا كان ذلك

 ���������������\aא���aP.Tن�א�Lع��a&�'א��.�e�!P"��CوDQ'א�k�"ق�א���Q1�#$�J��vن�א��oو
�����������������������a¦��a�"�Qא��Ja1�o��a�C�،�!a�ND$?و�=�א�aא��!a@��a ��^$�T�P��!"א���א�(D[��@�,U=א

���������aP.Tא��fpa ��_DlLق���C�_Lو�L�+��wh��'א�fDAL�f�&ن��TQ'א)�aא��!a�ND$?و�=�א��..�(
��Lو���aaل�א�L�=�aaQlو��aa�C�_Lق������aa$א����aaN� 1��2aa/��وL��aa�Cن�א���h�aaق�א��L�RN�aaTو�$

�OUא=�#$�f�&���Nن��o��$�8$��$�"دא�و�Aو=�و�U�^$�TP��_DlL..��N�¢�����.�/�Mوذ��
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�^$�Tن�)�א���/DQא���@�,U=א�\�א��P.Tא�.�

 وبذلك تكون حمكمة الدرجة األويل
	!�-�א�=)!وמ�(���!��� !-�	!����و�ض�	!ذא-�א����!��א��!%��	$6!��&!%������������������מ��(�د��ن�ط�����

�������%��!�ن��!د�ط��!��	!����و�ض�����)�א��ط�!ون� !د�4(���!����(א�����ل�،�و!�J��1!���!ن�ذ�!#�0ن�א��!د

ذ�!#�0ن��(��!��0ول�د��!��� !-�����)�..�وط������!ون����!��5)!�����8!و�ض����(	������5א��)����8

1
����و0ن����� -�	!������5..�و����0<��و����8&2..���0	��ن��(د�د�א����������..�	�(���5&%�א���و�ض����

1!����!�وز�א�	�!��א���!��א��ط��!����������..��(����0ول�د�����ن���و�ض�و�د��4<6<ون��0!��دو!�������������1

�.	��2و$%����ون�����5

 فقد قامت حمكمة االستئناف املوقرة.. لذلك 

 )مصدرة احلكم املطعون فيه(
.. ثالـثـين أـلـف دوالر بتـعـديل الحـكـم ليصــبح ـبـإلزام الشــركة الطاعـنـة بـمـا يقاـبـل 

ومـن ) وهو ما ال يجاوز بحال من األحوال المبلغ المطالب به(بالجنيه المصري 

 .ثم تكون محكمة الموضوع لم تقض بما لم يطلبه الخصوم 

 وتكون جمادلة الطاعنة حملكمة املوضوع

 ومنازعتها هلا يف ذلك

��NDNא������ �QP�����/�5و�A��.��و�ab�+���x_�و��KX�A������^abLذ�L�Mن�-,��5א[
�Ka���aم�����aم�א�aTQ#�א'�P��^��-���..���������������a��!aP"�^aE.��د���وא'��ز"������..����J��E?و=אق���

�.����$#�א��א-�8وא����1ن�
�����א�<��<��א�(

���!*��..�0ن��د������?ذא���ن�א����ل��
�(ق���و�ض��ن�&)��5א���
!�%��!ن��د�!�����������������5

����������!
1��2������?ذא��!�מ�(��2!����!%�0)!ل�<�	!-�	!�>و�אق��������������?�%��(����א��و وع�دو������

�5!!��)��%!!�����J+�!!
و(�!!,��!!��Bא�(�!!מ�א��ط�!!ون�&�!!�5��!!%�$!!ذא�א�(!!�ل�،�&!!Hن�..�و��!!%�0د�!!��

�.���د���5&%�ذ�#���ون������9+ز��

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض 

 أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم  
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قدمة إليها وترجيح بعضها علـي الواقع في الدعوى من األدلة الم

 .البعض األخر 
 )٦/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ١٢٩٩٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 ���������������������!�6�و���-��(����א��و وع��!د�אط���!-��!ن�=!6ل�0و�אق�و���)!��א��!دא�%���!�מ�

�������������!�ودو��!���
!وغ���(��ل�&����	�ن�ط�&%�א��دא�%�،�و0ن�א������א�ط������د�א��2!-��	�

�:)מ�$ذ�4א���6��و?�����2+�2
����،�و�د�<	-�ذ�#�	���6א��Bن�=6ل��(و�&)����و�%

��א?و�!� -A=�0א��P$א�§��א'�دع��DND�U. 
- �^.Tא���-�"�5� 1q����=§N�Oد����Aو�d��Eq�#"���"�Qא��K�".�

��%�ذ�#�����B��	��	א���!ل��!ن�����..�و���6!��B�2�?ن��	א��و وع����5א����-��(��	و$د���

���.����ن���
����،�و	�����%��
�(ق����5א��ط�ون� د�4א���و�ض������א������א�ط�

 ملا كان ذلك

��������������������+a��q�Ja �1א��a.�/ع��a&�'א��a.�eدل��a«�#aTQא�א�p@ل��l�#$���"�Qא��J1�oو
�����..�دو¤������Lو�$���������P�D$אل��-Lد�D�xل����������..�و�aא��!aP"�3X�a-ن���N�^E�'א�� �T[7ن�/

��.�eم��$L�fא��q�KX�A��6א'�&�"!�א��Rא���.�

 ومما تقدم مجيعه
      يضـــحي ـظــاهرا أحقـيــة المطـعــون ضـــده ـفــي المطالـبــة ـبــرفض الطـعــن الماـثــل وـعــدم قبوـلــه 

موضوعا وذلـك السـتناده فقـط علـي أوجـه دفـاع موضـوعية يخالطهـا الواقـع بمـا ال يجـوز إبـداؤها 

ة بـهـا وـهـو ـمـا يـجـدر مـعـه االســتجابة للمطـعـون ضــده ـفـي طلباـتـه المذيـلـ.. أـمـام محكـمـة اـلـنقض 

 .المذكرة الراهنة 

 

 

 

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

363 

أـنـه عـلـي ـفـرض ـجـديل بوـجـود خـطـأ يف إـعـالن ـصـحيفة الطلـبـات : الـسـبب الـثـاني 

املوضوعية أمام حمكمة الدرجة األويل وإيراد اسم الطاعنة علـي حنـو خـاطئ ، 

فما لبث املطعـون ضـده أن قـام بتصـحيح شـكل الـدعوى واختصـام الشـركة 

د أن نعي الطاعنة يف هذا الشـأن ال يرمـي الطاعنة حاليا ، وهو األمر الذي يؤك

 إيل مثة مصلحة قانونية مشروعة ، ومن ثم فهو نعي مدفوع بعدم القبول 

 فقد نصت املادة الثالثة من قانون املرافعات علي أن 
 أي قـانون اسـتنادا ألحكـام هـذا القـانون أو كما ال يقبل أي طلب أو دفـع ال تقبل أي دعوى 

 .ها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ال يكون لصاحبه فيأخر 
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لـدفع ضـرر محـدق 

 .أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 
وتقضــي المحكـمـة ـمـن تلـقـاء نفـسـها ـفـي أي حاـلـة تـكـون عليـهـا اـلـدعوى بـعـدم القـبـول ـفـي  

 ويجـوز للمحكمـة عنـد الحكـم وافر الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرتين السـابقتينحالة عـدم تـ
ـي المــدعي بغرامــة إجرائيــة ال تزيــد عــن بعــدم قبــول الــدعوى النتفــاء شــرط المصــلحة  أن تحكــم عـل

 .خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي 

 هي واملصلحة 
فهـي  –عود علـي رافـع الـدعوى مـن الحكـم لـه بطلباتـه كلهـا أو بعضـها  التي تلفائدة 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 . وسيلة لحماية الحق 
 الدناصــوري وعكــاز ٣٦ ، أمــين النمــر ص ١٥٧أحمــد الصــاوي ص /  ، د١١٠رمــزي ســيف ص (

 )١٤ص 

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأن 

������$����k�"א���J1�o�J:P ��������k�"ط�א����$�!@��D���'א��hPZ'א�
 )١٤١٤ ص ١٩ س ٢٧/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن  
 نزاع بين أطرافها علي الحق موضـوع التـداعي حتـى  أمام القضاء قيامشرط قبول الخصومة 

  للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة تعود علي المدعي منفعة من اختصام المدعي عليه
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 .من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون 
 )٢٥/١/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٤٠٧طعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���vن�א��oو������������.�eم��$L����d��PQ����� 1א'�&�"�"q2��3ن�"KU���"�Qא���oDiن�א�L�J
�ن�������������������a"א��Maذ��(��oDai�2)�א��3א�Ql�m�C��-�+1Lو��h�hb�3�N�s��A=ول�دL�..ن��L��q

�������������!a���4�3אaא���Jha&وLو���"�Qא��dD,Cن�L��$�+1L��A=ول�دL�3�C�d�1و�$�#$�J��vא�
���oDiP�..����!"�'م�א�-�r�C)��C�f�&ن��TQ'א�����(���������fpa@ل��al7د��k�"�aא��^�a����hZ��

�����C�#TQא���:�hZא��א=د�����hZא���@�.�x��oDiא�.�
 )بفرض وجوده(وبذلك يكون اخلطأ 

 قد مت تصويبه أمام حمكمة الدرجة األويل
و��ون�?	دא�Bא�ط���������!%�א�!وא�د�&!%�א�و�!�5א!>ول��!ن�א�
!	��א!>ول��!ن�ط��2!�������������������������

(�!,��0!�5	�!د�א��)!(�:�0)!	(-�א�=)!و�����+�!���������..���و��5א���<ل���1(ق����2<����)�(����

��1��2�و	�5�!�+	��(�!,�2�0!��	و)!�������2!�������5���א��!%���(.....&%�(��2و�ن�<מ�&Hن�א�(�מ�

��ون�$%�א��
+و����ن�<���=ط��0و�&)!ل���
!�%��� !������)���ن����ل��د���2א��ط�ون� د��4

�����.���5א�����ون�	��#�א�

 وال يوجد مثة عيب

ـمـع قـنـاة العربـيـة ( الحـكـم المطـعـون فـيـه بإلزامـهـا ـفـي قضــاء 

بــأداء التعــويض المقضــي بــه لصــالح المطعــون ) المملوكــة لهــا
وليس فـي ذلـك ثمـة لـبس أو خطـأ فـي أسـماء الخصـوم .. ضده 

 .يترتب عليه تجهيل الخصم أو شخصه 
 حيث أن صحيفة تصحيح شكل الدعوى تضمنت اختصام

 ������و(�,�0ن�א�<�	!-��!ن�)!(�����������)�..�.....<ل�א���و�%���	)����2א�������وא������(.....

&��ن�?ذن�א����2ل���..�$ذא�א�ط�ن�0ن�א�ط�����$%�ذא-�א������	ذא-�א��
�%�א�����ذ���4(��������������1

�!.0و�א��	س�א�ذ��8د���5א�ط�����؟
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 أما القول 

�������a.@و��a. �P"�!"�'אم�אK�7��!,-�3����(�2ن�א4oDa�.....2ن���)�.....�،�وa��3"Kaوא��.....
�����������P��a�$��aN=���"א���Z�������..������!aא?و���oDaiP���ao�P��!a@�^a��..ن����L�=�aن���ao��ax

�����c� א��cU�@ن�L�0b���5�,א���=�ZN)��oD�.....و�،�.....�(���a�/���Cوא��oD���.@�..���a /
��������������������5�a�L�(���a���a��!aP"�k��nو���¨�:�?���O"�Uل�$�&�"!�،�و�Aن���Nن�Lو��TN��

�ط��aalو�אLم��aaZא��..aaذ������aaN=���"א���aaZ��ن��aa�P¦�c�aa א��cU�aa@��aa�1�o�5א�aa��+aa1L�M
�@.2a���aدא�5א�����������������RN�aT..�وאL�f�Cو�א���Eن����o�!aP"�!a,-��a-��a. 1L�Maذ��kو�a��N�Da$?7ن�א/

�.....و$L��aao2�N�3aaE�#aaن�א���aaل�Lن�א4��aab�3aaد=�&����aa..�א'��aaTQ.P��wh�aaن�&�f�aaא?ول�
��oDi���T��1=�.....א��������DTא���oD���&�=د�bو�L�،������......�1�iU^�א'��

 كالهما يؤدي إيل ذات النتيجة
�������������������:��!(��5!	�%! و��ون�א������א�ط�����&%��ل�א�(�1-���ز�!�5	!�دא�Bא���!و�ض�א��


!�د�)!(�:�و!2��1!د������������������������%!��א��ط�ون� د�4،�و��!ون����2!��א���<!ل�&!%�א�(�!מ��9!���!�+מ�

�ق�<����)�(�����و���	�����د������5&ض�א�ط�ن�א���<ل�)��.�

أن النعي املبدي من الطاعنة قوال بأن مثـة بطـالن يف إعـالن صـحيفة : ب الثالث السب

.. طلبات الدعوى املبتدأة وصحيفة تصحيح شكل الدعوى وصـحيفة االسـتئناف 

فهـو قـول إفـك ونعـي باطـل وظـاهر .. لعدم إعالنهم بـالطريق الدبلوماسـي 

 .مبا جيدر رفضه ..البطالن ملخالفته صحيح القانون 

  من قانون املرافعات قد نصت علي أن ١٣من املادة ) ٩(نت الفقرة فلئن كا
) اإلعــالن(مــا يتعلــق باألشــخاص الــذين لهــم مــوطن معلــوم فــي الخــارج يســلم 

للنياـبـــة العاـمـــة ، وعـلـــي النياـبـــة إرـســـاله ـلـــوزارة الخارجـيـــة لتوصــــيله ـبـــالطرق 

، تسـليم الدبلوماسية ، ويجوز أيضـا فـي هـذه الحالـة ، وبشـرط المعاملـة بالمثـل 

ـة التــي يقــع بهــا مــوطن المــراد  الصــورة مباشــرة لمقــر البعثــة الدبلوماســية للدوـل

 الخ .................إعالنه ، كما تتولي توصيلها إليه 
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 )الواجبة التطبيق(إال أن الفقرة اخلامسة 

 كانت قد نصت علي أن.. من ذات املادة 

كـيـل ـفـي ـمـا يتعـلـق بالشــركات األجنبـيـة الـتـي لـهـا ـفـروع أو و 
إلــي هــذا الفــرع أو ) اإلعــالن(جمهوريــة مصــر العربيــة ، يســلم 

 .الوكيل 
 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام النقض علي أن

�!!6ن�١٣א���!!�ع��!!د��0!!�ز�&!!%�א��!!�د�� ?��!!
��!!ن��!!��ون�א���א&�!!�-�&!!%�&��2!!��א�=��

و�א��!!����א>��	�!!��א��!!%��2!!��&!!�ع�0و�و��!!ل�&!!%��)!!��	�
!!��מ�א�)!!و���?�!!%�$!!ذא�א��!!�ع��0

ل�	2!����������������������!
א�و��ل�،�و���	��وא����و�ود�&�ع��������א>��	���&%��)!���
!����وא�!*��

�.�� %�א��و وع�

 )٢٢/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ١٩٢٦٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 مـن قـانون المرافعـات علـي أن تسـلم ١٣النص فـي الفقـرة الخامسـة مـن المـادة 

 الـتــي لـهــا ـفــرع أو وكـيــل ـفــي صـــورة اإلـعــالن فيـمــا يتعـلــق بالشـــركات األجنبـيــة

الجمهورية إلي هذا الفرع أو الوكيل ، يدل علي أن الوكيل المقصـود فـي تطبيـق 

حـكـم ـهـذا اـلـنص ـهـو ـكـل ـمـن يـكـون نائـبـا ـعـن الشــركة ـفـي مصــر نياـبـة قانونـيـة 

عامة ، وال محل لقصر حكم النص علـي الوكيـل التجـاري فحسـب ، ذلـك أن لفـظ 

قيـد بهـذا الوصـف ، ومـن المقـرر أن المطلـق الوكيل ورد في النص مطلقـا ولـم ي

يؤخذ علي إطالقه ما لم يرد ما يقيـده ، وال يغيـر مـن ذلـك أن يكـون هـذا الوكيـل 

العام عن الشركة األجنبية محاميا لها ووكيال عنها بالخصومة في الوقت ذاتـه ، 

 .ومن ثم يصح إعالنها بتسليم صورة اإلعالن إليه 

 )٨/٤/١٩٨٥جلسة  ق ٤٩ لسنة ١١٦١الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك

 ����������،�^aE�'א�#aTQو=אق�א�L�!aP"א����ن���:1L����א':�@��3وא��vא��Jא����1�1P¡�w��Qو��
��������������������#aTQא���:�hab�#a$א?ول��O�aא���#a$�!1�avא��+aAא���(��a�"�Qא��+UDQ���$��l?א�!P"و

���+aa�/ن��aaTQ'�3אaa��ن���..�aaP"��aa�T1!�א4Q�aaא��D@�aaא���� "�/�aa��+aaU�:م�א���aa"..��3"Kaaن���aaQ
����#aa$��Taaא������Daa�:P���aa�/و�!aa��$�Pא����wNDQ��aa���aa 1�"qم��aaT���L�aa��'א�k�"�aaא��d�aa1�"q

�.�$#�-��1ن�א'Dא/١٣�d�Tא'�د��
 وحيث أن هذا النعي غري سديد وخيالف القانون

ذـلــك أن الثاـبــت أن الفـقــرة الخامســـة ـمــن نـفــس الـمــادة ـقــد  

 صـــرحت ـبــإعالن الشـــركة األجنبـيــة ـفــي فرعـهــا أو ـفــي مواجـهــة
وهـو مـا قـد كـان .. وكيلها الموجود في جمهوريـة مصـر العربيـة 

 .في الدعوى الراهنة 
 حيث أن للشركة الطاعنة فرع ووكيل يف مصر

 فلماذا سيتم االجتاه حنو اإلعالن بالطرق الدبلوماسية ؟؟

 ����������������� aP�oو�� Aو�)�$�אL�DZ$�(��oDiع�א�D/�� Aن�)�$�א�"¥��،�O�U~א��(��א�����
���DZ$�(..א'�د����������#$�����)�١٣(�L�_Lن�א?و�!������w��Q@!�א�:���Dא��$�Taא������D�:א��^�-

��aa �$�..�£ن��aa"ن�א�Lو�،�+aa� Aن�)�$�א�aa"א���aaZN�_paaא��^aa�oو�א��Lع�Daa:א���aaAو��aa'�[
�f=�aaEL�OaaU=و�^aaT:���)���aa �/ل��aav'א�#aa$��aa ��$��aa��k�"�aa�����aa�"�Qא���oDaai�3א�aaP"��aa .@Lو

�����a "�/א�5د��qو�� �"�^�o�����a "�/ود��(�������ra1وא?د��aא�������a�UD.P��f�a«�3א���aذن��qذא��a.P/�..
���Aא�P�P-�dאD$�(��qن����$#�א�"N�6א��w�¢���\א������$�Pق�א���DQن������و@��א�"

  الطاعنة وأن السيما 

بـل أنهـا .. لم تدع بأنها ليس لها فروع أو وكالء في مصـر  
ــالطريق تجاهـلــت ذـلــك تماـمــا وذهـبــت لـتــزعم بوجـــوب  إعالنـهــا ـب
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) علـي نحـو مـا سـلف بيانـه(الدبلوماسي ؟؟ رغم صراحة القانون 

ـفـــي ـهـــذا الشــــأن واـلـــذي جـعـــل األـمـــر ـفـــي خصــــوص اإلـعـــالن 

الدبلوماســـي الـحــق عـلــي اإلـعــالن عـلــي الـفــرع أو ـفــي مواجـهــة 

وحيث أن ذلك قد تـم صـحيحا ونافـذا ومرتبـا ألثـاره فـال .. الوكيل 

 .ي حاجة لإلعالن بالطريق الدبلوماس
 وبالتايل يتأكد يقينا

���6-�א�=�)��	��د�و.�א��	�د0��0و�א1
�+����و��!�ذ�0<�$!��،�و��!ون���������Nא��&����)(

��وא���ون�������!���א�=��
!�������������..�א���%�א���<ل��=������(�����!�!6ن�)!(�(��و&Nמ�א���N�#ذ�

!-�א���������������١٣ن�א���د����)�-�!�6�N$ذ�4א��ن�0ن���&�..���J!����2!������ن����ون�א���א&��-�،�& �6

�5	�% �.&��%�&�ض�و�ود�	ط6ن�&���6ون����5(ل�و��1

  من قانون املرافعات٢٠عمال بصريح الفقرة الثانية من املادة 

 التي نصت علي أن

وال يحـكـم ـبـالبطالن رـغـم اـلـنص علـيـه إذا ثـبـت تحـقـق الغاـيـة 
 .من اإلجراء 

 وحيث قضي يف هذا الشأن بأن 
 مـن قـانون المرافعـات علـي أنـه ال يحكـم ٢٠لمـادة النص في الفقرة الثانية من ا

بالبطالن رغم النص عليه ، إذا ثبـت تحقـق الغايـة مـن اإلجـراء ، بمـا مفـاده أنـه 

وذلـك حتـى علـي (إذا ما شاب إجراء اإلعالن عيب أو لم يـتم تسـلم اإلخطـار بـه 

 .يكون غير ذي أثر إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء ) افتراض حدوثه

 )١٦/٥/٢٠٠٥ ق جلسة٧٣ لسنة ٢٠٧رقم الطعن (
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 ملا كان ذلك

��d�a1א��k�"�aא'�����������L�a–�و�N����xع���������MaiP����G−و�oن�א����J��v?و=אق���� "qن�L�
������aaوא���..�����k�"�aaא��fpaa ���aa�"�Q�3א�aaP"ل��aaZUא��aa@و�،��aa �$��aaN�6א���aaT�¡�Jaa��C��aa-

"Da/�!aPض���(���a1L��ao>N+���..�و@��$��-���oن�..�و¦��� ��$#�א4,�=�و��qא�5د/�"+�ود/�"+��
!��A�(������d�1��ن�)�א�"Q��+Aو�وL�2Qlد��A���..ن����a�Nن��Q�a�2وذא�²א�Qא��M7ن�ذ�/

��$#�א�"�ن�������N�6א��w�h����NزL��-�..��������a�"�Qא��=�a,C��a@و�..����������+a��3a�����aز�א4a/�3aE�#a$و
)�fد�Aض�وD:��(���������?�1ن�وא��P��0��´�+�/ن��TQ'�3א���ن�א��P"�!T!�א4N�!و=אق�،��و������

�+Xو=א�#$��hPZ'אم�א�T1א�#"��,/�..�R/Dא����DN�A�^E�'א�#TQن�א���N�!و������.�

أن قول الشركة الطاعنة ببطالن كافة اإلجراءات السابقة علـي تصـحيح : السبب الرابع 

ذلك أن ..أسم الشركة الطاعنة ، هو قول معدوم الصحة والسند وخيالف القانون 

مـن شـأنه ..  قبـل التصـحيح لشـكل الـدعوى من شـأن حضـور وكيـل الطاعنـة

.. تصحيح أي بطالن قد يكون قد شاب اإلجراءات السـابقة علـي ذلـك التصـحيح 

 مبا جيعل هذا النعي من الواجب االلتفات عنه

 فقد قضي يف هذا املقام بأن 

 �������3 a,T��#a$��h�hab�8/=��Cوא�#TQ��3�qذא��oن�א[��م�"��T[��-�3 �Pא�)�א4
��l¶א�#$���^�א�TQ#�א'D/�ع���h�hb$#�א?و�aP"�،�ca!���و��]��(�DE>N���M7ن�ذ�/�#ND

������3a X����L�3ن��Pl��Nא�/�+�$�,.��q�c!�ز$�������#TQא���ZN�s�#Npא��Mن�?و����Nن�L
����������c�"�aaQא��D$2aaUن�L��aa.�)�]q��aa���،�3 U�aa�Pذא�-�aaTوא�"aa#�ذ��Maa،�وaaP"�OaaA!�א[

���+�/�3 $�Z�l��–������'ع�Di'א�#$����P6U�Mوذ���������!aP"����.�oوא�#TQא��dא5אDAq��hb�d��A
�������������،�wa4א��a$�l�(�� Ta&و�!@�dא5אDAא��#$��N�6ن�א�L�=���"���،��@=�Z-و�L�� 1�Q��S���L
�����������������+aPQ��/���haZא��!aP"�^a[א������Pa�U���،�+hhaZ���^a[א����#$���hZא��c�.���Mوذ�–�

�����������+��JP.�oوא�#TQא��^��$�a���-�d��A+�،�����/7ذא�$��£�א�Z�lم���-!�א[��م�"�P �3א����م��
����������������+a��JaP.�oא��a-�#aTQن�א��a�N��a/�،��a.�q��$Lذא�א�8��$א�a��+aUD$L��a$�pa�:�U�#"�#"�Q+�א[

��.��.�Lن��T��!,�Uم�-���+–�و���$#�U�$��$–�� �:1�5��PU+�وP"�cTU!�א[
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 )١٠/١١/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٣٦٦الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
مطعون فيه وبما ال خالف فيه بين الخصوم لما كان الثابت من مدونات الحكم ال

أن المطعون ضـده األول كـان وقـت مخاصـمة الطـاعن لـه شخصـيا فـي الـدعوى 

الراهـنــة محكوـمــا علـيــه بعقوـبــة جناـيــة بـمــا يـشــوب إـجــراءات مخاصـــمته ابـتــداء 

ــه  ــالبطالن ، إال أن حضـــور زوجـت ــي أن صـــدر ........ ـب جلســـات المحاكمـــة إـل

 نصبت إلدارة أشغاله الخاصة وتمثيلـه بـذلك قانونـا الحكم االبتدائي بصفتها قيمة

 .من شأنه أن يصحح البطالن المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع 

 )٢٧/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٧٩٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

��א����ن�"L�!aPو=אق�א��Kaאع��������� :1L�Jא��vل�وא��b?א':�@��3وא��/�o�w��Q���+1L���Cو
^E�'א�..���������������������L�a��'א�k�"�aא��dא5אDaAqن��aQد���aA���!��aض�א�Da:א��!aP"و��a,�N�+17/

������hZא���!P"���������C(/7ن�DGد�$�vل�و�o^�א'�"!�"�P ��������..�א������"�Qא��(���.�eم��$L
��������haZא���!P"����ن�-���S�bLא�DAא5א�dא�����N��-ن��Q��_L��hZN�!א?و���A=א���..

��������Maذ��!aP"�^aد����l�^Tو��..��+a1L��������3a����� C�a,Nqو��a�"�Qא���oDaiא��^a�oو�=�a,Cد�Da�x
����oDiP��!���4ع�א'�"!���..�א=���r�C)f�&ن��TQ'א�(��\aא��k�"א���^�����hZU���

��)�@paא���������������������a�"�Qא���oDaiא��!aT1ن��a�Nو�،���X�a��� ��iU�����"�Qא��� A1 ��)�$�א�"7��JU��
T�N��xא��א-�8وא����1ن��#$��������!P"�3X�-א'��م�����+,/=�c.�

ال تزال الشركة الطاعنة تدور يف فلك الزعم بعدم اإلعـالن علـي حنـو : السبب اخلامس 

قانوني صحيح ، وتزعم بأنها أبدت هذا الدفاع إيل السيد اخلبري املنتـدب أمـام 

إال أن السيد اخلبـري مل يفصـل يف هـذا املسـألة ومل يعـد .. حمكمة الدرجة األويل 

وهذا بـال شـك نعـي خيالطـه واقـع ! حيح شكل الدعوى ؟األوراق إيل احملكمة لتص

 وظاهر البطالن 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 

 ال يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد علي دفاع  
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الطاعنــة فــي هــذا الخصــوص ، لمــا هــو مقــرر فــي قضــاء هــذه 

 .المحكمة أن الدفاع ظاهر البطالن ال يستأهل ردا 
 )١٣/١٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٢ لسنة ٣٢٣٤الطعن رقم (

 كما قضي بـأن
 ����%!���5�دמ�א�!�د�	����1�5�H&ون���?ذא���ن�א�(�מ�א��ط�ون�&���5د�א��زמ�)(�:�א�

��!!ن�0ن�א�!!د&�ع�א�!!��و�%�א�@!!�$��–����!!��$!!و��!!���&!!%�� !!��B$!!ذ�4א��(��!!���–د&!!�ع�א�ط!!��ن�

�.א�	ط6ن���1
��$ل��دא�

 )٢١/٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١١٢٠الطعن رقم (

 ا كان ذلكمل

ــدعوى  ــات اـل ــبطالن إعالـن ــول ـب ــداءة أن الـق ــت ـب ــان الثاـب وـك

المبتدأة أو أنها قد شابها ثمة شائبة سواء تسـبب الـبطالن أم ال 
وتخرج عـن اختصـاص .. فهي مسألة قانونية بحته بال جدال .. 

 .السيد الخبير الفني 
 فإن إبداء الدفع املتقدم أمام السيد اخلبري.. ومن ثم 

  صحيح من الواقع والقانونليس له سند

 وفيه إقحام للسيد اخلبري فيما ميتنع عليه التدخل فيه
 ����������1� ����א�=	���&!%�$!ذא�א>�!��&�H!���5!ون�د&!�ع�@!�$��א�!	ط6ن��%���X����5�0���0و

�5>���1�5
��$ل��دא�����و$ذא��!�ن��!������!����5..������א�(�מ�א����1-����5و�دמ�א���و�ل�

�6����������5ن�0ن�..�א���دמ�	�����5(����א��ض���%�א��(و� &�

 أن تقدير عمل أهل الخبـرة والموازنـة بـين – في قضاء محكمة النقض –المقرر 

أرائهم فيما يختلفون فيه ممـا تسـتقل بـه محكمـة الموضـوع وأنـه متـي أخـذت بـه 

محموال علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا مكمـال ألسـباب حكمهـا دون حاجـه 

باب خاصة وهي غير ملزمـة بإعـادة الـدعوى للخبيـر أو نـدب خبيـر لتدعيمه بأس
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أخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي عناصـر الـدعوى مـا يكفـي 

لتكوين عقيدتها للفصل فيهـا ، لمـا كـان ذلـك ، وكـان الحكـم المطعـون فيـه وفـي 

دمـة فيهـا نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقـع وتقـدير المسـتندات واألدلـة المق

والموازـنـة فيـمـا بينـهـا ـقـد عــول عـلـي تقرـيـر اللجـنـة الـتـي انـتـدبتها المحكـمـة مــن 

وأحال إليه في أسبابه فإن هذا التقرير يعتبـر جـزءا مكمـال للحكـم الـذي ال ...... 

يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقريـر الـذي اعتنقـه متـي لـم يـدع الطـاعن أن 

ذا التقرـيـر مـخـالف لـمـا ـهـو ثاـبـت ـبـه ، كـمـا ال ـمـا خـلـص إلـيـه الحـكـم اســتنادا لـهـ

 إن لم يجب الطاعن إلـي طلـب إعـادة الـدعوى للخبيـر وقـد وجـد – كذلك –عليه 

ـر  ـه ويضــحي النـعـي برمـتـه غـي ـفـي أوراقهــا مــا يكـفـي لتـكـوين عقيدـتـه للفصــل فـي

 .مقبول 

 )١٧/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢١٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
 ���!!�&!!%�(!!دود�–��0!!���5!!0��%-��(��!!��א��و !!وع��–�(��!!��א�!!�ض��&!!%�� !!��B–א��

����1ون���ز����–
�ط���2א��د����� �2�H&�5	�	
0��)(	��2��א>=ذ�	�����א�=	�������1

�>ن�&!!%�0=!!ذ$��	!!��5(�!!و�1��!!%�����–��!!ن�	�!!د�– �16��!!%�א�ط�!!ون�א��و�2!!��?��!!�5،�!!
��	!!���د�א

�������������!
<����!��� !��0������5
	�	�������5د�2�0!���!מ���!د�&!%�ذ�!#�א�ط�!ن��!�����!	�5!����(ق�א�!�د�

�����.א��

 )٢٣/٤/٢٠١٧ ق جلسة ٨٦ لسنة ٤٨٦١الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم

 ���DaaND�U�!aa�q�fد���aa���+aa�/ن��aaTQ'�3אa���"aaP!�א4aa�"�Qא��#aa$�_�aa�'א�!aaTن�א���aoو
��������..�א�����NDNא������.���א[QP��(�!T1��@�..�������#@אDא��#TQم��2ن�א�K��_pא��D$?א�� /

3X�-���������������������cT�aN��a$��a@و�،�R��aא���a.�eم��a$L�fא��q�KX�A��6א��ل�א'�&�"!�א��!P"���/�
�fאم�����T1��^E�'א�#TQא��R/D��5�,א���+T$.�

�
�
�
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أن قول الشركة الطاعنة بأن املطعون ضـده ال يسـتحق تعـويض عـن : السبب السادس 

مكـان فصله التعسفي ألن عمله بالشركة كان عمال إضافيا وأنـه يعمـل أيضـا يف 

مبـا يتعـني معـه رفضـه وعـدم .. فإنه بال ريب قول إفك خيـالف القـانون .. أخر 

 . التعويل عليه 

  علي أن ١٢٢فإن قانون العمل إذ نص يف مادته رقم .. بداية 
إذا أنهــي أـحــد الطــرفين العـقــد دون مـبــرر مشــروع وـكــاف ، إلتــزم ـبــأن يـعــوض 

 .نهاء الطرف األخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا اإل

فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادرا مـن جانـب صـاحب العمـل ، للعامـل أن يلجـأ 

 من هذا القانون بطلـب التعـويض ٧١إلي المحكمة العمالية المشار إليها المادة 

 ................ ، وال يجوز أن يقل التعويض 

 .وال يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا 

 ذلك كان ملا

����������������^a$�Tن�א��a�Nن�Lאط�~a�א�#$�JPl��-�� 1L��,�Nא����ن���:1Lא��1�5א'�د��Dو�����
������:aa�TU�+aa�$�l�5�aa 1qو�L�+PaaZ/�#aa"�RN�aaT�P��wh�aa�'א�..��aa�D:�$�..ن��L��aa���N��aao>Nא�paa@و

����������+a�$�+a�$�l��:a�TU���C�b�! 1L�_pא��^.TP���$�¦غ�D:�'א�^$�Tא��c��_א����1ن�-����و�..
�^$�Tא��cو��DlLزق�=�=�Z$�+غ�و�D:�$��6م�א����1ن���א�5..�א��$L��.@��/.�

 ويكون قول اإلفك الوارد بصحيفة الطعن املاثل

 والذي زعمت الطاعنة من خالله بأن عمل املطعون ضده

 !يف مكان أخر جيعله غري مستحق للتعويض عن فصلة التعسفي ؟

�ذا املعني املبتور السندحيث مل يرد يف القانون مثة إشارة إيل ه...ال سند له 
!وق�א����!��א> !���دא+�!������������������������)�%!��..�	ل���%�א���س�&د�(�ص�א���!�ع���!%�א�(�!�@�

�وذ�#�(������ص�)�א(��&%�א���د��א��א	����ن����ون�א���ل���%�0ن�..�و$و�א����ل�

ـاق يخــالف أحكــام هــذا  ـاطال عـلـي شــرط أو اتـف ـع ـب يـق

 كـان  إذا– ولو كان سابقا علي العمـل بـه -القانون 
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 .يتضمن انتقاص من حقوق العامل المقررة فيه 
��1
!�س�	2!��و�!و�	���1!�ق�0و�������� و�ن�)��:�$ذא�א���%�����د�0ن�(وق�א����ل��)و��

&��ل�..��(�ل�א��زאع�א���<ل����..&���	��#��و��מ��و�د�<���א���ق�0و��وא&�����������..�	�وא&��א����ل���

و$!و�א>�!��א�!ذ����8..�א��!�מ���!��ون���ذ�#��;�د��=���!���!���ز��!�5א��!����א�ط���!��&!%�$!ذא��������������

�.�د��א�	�Nط�א�aوא��&ض�..�������2وط����2א���<ل�	����5

أن الزعم بـأن احلكـم املطعـون فيـه قـد شـابه القصـور يف التسـبيب : السبب السابع 

.. حينما مل يورد عناصر الضرر املوجبة للتعويض والتي حلقت باملطعون ضـده 

ام الشركة الطاعنة بعبارات احلكم املطعـون فيـه فإن هذا الزعم ينم عن عدم إمل

 مبا جيعل طعنها قد خالف الثابت باألوراق جديرا بالرفض.. وما سطر فيها 

  ويف الفقرة األخرية منه١٩حيث ثبت يف حكم أول درجة ص 

 أنه قرر مبا هو نصه

�..������������!"�a'�2אaQl�w�a���a$ع��a¡�#a$��a.�א?$�Dא�T$��P���U�_p+�א[
��aa �P")�aa�"�Qא��aa���C��(�!"�aa'א��aa$�l�5�aa 1q�()�aa���C�f�aa&ن��aaTQ'א�(

����������������!aد_�وא?د��a'א�=Da,א��#a"�+a,N�TU�+T$�OA���Nوع����Di$�=§$دون�
����������������+a-ز=�=�aZ'�f�a�/و��a �P"�!"�a'א�_���+�$�l�5� 1q�����1�+��bL�_pא�
���������������������^aZh�N2ن�a��Oa�o�#a$�+aU�/��a$و�f�a&���Nن��ao�_paא��DA?א�(�^v.�'א

�������f�$�#$�!��U��$�DAL�!P"����������������a�"�5�a 17��!a�Lن�وKaC�#a$�+��abL��$و�،���Tא�
�.".�PC�^�-�+Pل�PAL+�و��ون���Di$�Oوع�

 ذلك كان ملا
���1دع�������1�#�0ن�(�מ�א�د����א>و�!%��!د�0و !:����)!��א� !���������� و��ن��د�<	-�	��

������!و�ض�����������������)�!
و$!و��!����	!������Z..א���د�8وא>د	%�א��%��(-�	���ط�ون� !د��5!������!���،�4

�ن��aو و	>و�אق�و�	-�	א�ط�ن�א��א$ن�و�=������2א�<�����)(�%&�����.������2زא�מ�א�ط�

�
���س�$ذא�&(

��aaa�$א���� �h:aaab�(���/����aaaא����aaa.���א[aaaא��"�d=Daaa-�^aaa�)��Daaa�:א�
��aal?א�(�����haab�Jaa$Kא����aa-��aaA=ول�دL��aa.�eن�L�� N�aa��Jaa��v2ن�א�aa�
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�..........�א����1ن��Cل��RN�T�P���@DN��Uא'�,!��+�

 ا يؤكد أن عناصر الضرر بشقية املادي واألدبيوهذ
�����������������!���د��מ�א
�@��2$��	و و���aמ�&%�(�מ��(���%�א��و وع�	������ل���!%�א�ط�


�د�،�	ل��5�0=�������<	-�	�دو��-�$ذ�ن�א�(��!�ن�،�و$!و��!������������%��&%�$ذא�א���מ������9+מ�

�.��د������5&ض�$ذא�א�ط�ن���1دאמ�
�د�4

لطاعنة يف تقدير حمكمة املوضوع لقيمة التعـويض املسـتحق جمادلة ا: السبب الثامن 

للمطعون ضده ، جمادلة غري جائزة حيث أن ذلك من إطالقات حمكمة املوضـوع 

.. مادام قضائها قد قام علي أساس سائغ له مربراته الثابتة يف أوراق التـداعي 

 مبا جيعل النعي يف ذلك جمرد جدل موضوعي يف سلطة احملكمة التقديرية 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن .. بداية 

المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أن تـقـدير التعــويض 

الجــابر ـمـن ســلطة محكـمـة الموضــوع ، ـمـادام ال يوجــد 

ـنــص ـفــي الـقــانون يلزمـهــا بإتـبــاع مـعــايير معيـنــة ـفــي 

 .خصوصه 

 )٢٢/٤/٢٠١٧ ق جلسة ٨٦ لسنة ٤٨٦١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ل�	2!���(��!��א��و !وع�?ذ�������������د���א���و�ض�$و��ن�א������ �!

�+ل�א��و و����א��%��

!د������(�0��2ن��د��א���و�ض���%�א�و��5א�ذ���8א�4و�ن�<מ���ون�א���%���!%�א�(�!מ�������������������%!&

0���9�%
�س�و�ن�<מ�����9	ول�)������א���و�ض��.�

 )٣١/١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢٧٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ابـت القضـائية أنفـه البيـان أن تقـدير قيمـة التعـويض وكان الثابـت مـن جملـة األصـول الثو

هــي مــن اطالقــات محكمــة .. الجــابر لألضــرار الماديــة والمعنويــة التــي حاقــت بــالمطعون ضــده 

 الموضوع مادام قضائها قد قام علي سند صحيح من الواقع والقانون 
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 وحيث أن الثابت باألوراق.. هذا 

١− �����������_D a��OaUא=�!P"�^Znن��o�f�&ن��TQ'ن�אL��f=�a-
٤٥٠٠��!a�ND$L�=دو���..�������aNא'�د�f=�a$L�Oa�U~م���a-��a-و

������������_D aiא��YaP�'א�אpa@د��aAس�و�a�L�!aP"���PX�Tوא��..���a$L
��S���L�����a&DTN�Ma+���..�وLن��f��:N/���2و���M7ن�ذ�/

�� ��3���-�[���+�PX�"و��@�����$�� .?ز$

٢− ����������������wa:�$��a@��a'��a�/1+�وو��a�C�(ن��ao�f�&ن��TQ'ن�אL
�����oDai�8א�a$�+�P"�����a�"�Qא���..�������+a�UאD��+-��h�aوא��+aP."ن�L
���D.��$�=�op'א?-^���"א�!P"�"���ra�C−/−/−�..ن����Lو��a$L

�����2aa�/�+aa�$�l�5�aa 17و-�paa@�^aaא��aa�"�Qא���oDaaiم�א��aa�U
�yN=א����..���C�[�����$�� ./7ن�ذ�DTN�M&+�وUD�L+�?ز$

٣− ������^aa�-�#aa$�!:aa�Tא����aa$�5א���aa 1q�=אDaa-�=و�aab���aa��+aa1L
����f�aa&ن��aaTQ'א�^aaZh����aa�"�Qא�����#aa$��~aa:ل�א��aal���������

−/−/−)����+aaP."��aaאو�K$�#aa$�+aaT�$�yN=�aaU�(�raa�C−/−/−�
)��̂ aa.Tא���aa�"�5�aa �1א�yN=�aaU�(ق���aa:N�YaaP�$�!aaP"٢٧٠٠٠�

�!����(دو�=��ND$L�=�0دو��Lون�Di"و��T���(م������DaC��a$��a@و
���"�Qא���oDiد=�"#�א��Zא��!:�Tא=�א��Dא�������1�+�$. 

٤− �������a��+P."��~/ل��l�f�&ن��TQ'א�d��h��$ق�و��C�_
��+aa�N� 1�raa�C��aa�Tא��D.�aaא���aa���aa�"�Qא�..��aa�/�0aa-��U��

�������������dÅa/��"P!�א�Dא�OUא�D ai_�،�وai���Ja1�o��a¤q.^�א'
������������a�"�Qא��_�aن���P$�aTא���a ��8�.�N�\א���NאK'وא�..���a@و

�!"D�و�$��غ�L�=§$����f�&ن��TQ'م�$�+�אDC��$. 

٥− ��+aa����h�aa�$��aa ��Oaa��Q'א�f�aa&ن��aaTQ'א�d��h�aa�$ن�L
�-�S=�aa.....�وא¶ن�و=�L�3aaن�"�aaم�.....$��aa"�0aaZ��$�paaم�
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�����+aa-��C�!aaP"�^aaZh�8א���Q�aa�N���+aa1L��q�+aa�N� 1�!aaP"
��aa�"�Qא���oDaai�0א�N�aa�Uو��aaP[���^aa,:א¶ن���raa�C�..

����§aoL��=��l�+��4و���o�O�o�+U�/��-�+1L��o>N��$��@و
�+U��h��$�!P"�+��ZCא�5"�م�DA. 

�!!��א��و !!وع���	�!!`���و��!!���!!دמ�����!!���5��!!د�0ن��!!د����(����..���!!���!!�ن�ذ�!!#���


�5و
�د�4&%�א>و�אق�	�����زמ�	�دמ��وאز����د����2&%��!د��$������������������
..�א���و�ض���ن��0�5

���9�%
�د��ن�א�وא�*�0و�א���ون�	�����د������5& �5���.و$و�������ل�א�ط�ن�א���<ل���+מ�

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم وهديا به

 يتأكد لعدالة اهليئة املوقرة

��Qم�א��aa�-م��aa"ل���������aaא��!aaa���?א�f�aa��$ن�Lو���haab���aa���aa��!aaP"�^aaE�'א�#aaT
��aaNDNא������ �QPaaع����aa&�'א��aa.�eل��.T�aaא��(�!"�aa&�'א�..�dא��ذאDaa[q�#aa"��aa,/

���������� ��A=א'�&�ع�����.�e����d�ZU�\א��/�ع�א��+AوL�..�������D@�a¨ع��a/د�+A2و��M�.وא��
�ن��Qא���^�$#����������..א���#"�KA�"�^E�'א�#TQא��^T��+Poא�p@و������_paوא��+a�/ن��TQ'�3א�א4

و@pa@�^aT���a$��aא�א��8$�����$�5�A�..��������������!aP"�3X�a-��a��#aTQא��א-�8aوא'����aא�dوא���1�aن����������
��و$�Å+�א��R/Dא'�&�"!�N�A�S���L.�

 أضف إيل ذلك

�وא-�$%�����א��دא�%�א�!�א$ن�����������
�!ن����..��5�0طوאل�����ز�د���%�א���!����!ز-�א�ط�


!��*�א��2+!�����������������?<	�-��زא����2א��%��מ������ن�א���د��������%!��ق�	2!��،�وא��!%����!د$��(���!��

���B�!���?�5!ن�א��د�!�������(א��و����،������;�د������	��������Bن�א1
����ل���������	�
و$!و��)��

���9�%
�د�����)��(�ل�א�ط�ن�	�����5(������ل�א��ق�א����ل�	ط���و���א�����ذ����������	�!���..���+מ�

�.��د���& �5

�

�

�

�

�
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5����B��	�

 احملكمة املوقرة احلكم يلتمس املطعون ضده من عدالة 

�(����aaل��aaNqאع�$��Dopaaא�Daaد�"aaP!�א�L�:���#aaTQو��aa�@אDد��)�א��aaT�'ل�א�aal�� "א�aaN��Maaوذ�
��1�1�-��=D�'א�dא5אDAو���.�

����1�E�:�������aNא���D/א�a�U�s��a�C�+QXאD��5�:�1����"�Qא'��_�$#�א��^�T��'א�wiא��R/D�
������������a"��a�"�Qא��Ka�"و��a�@وא�S���L�!P"�+$�����#TQو����������)�א�L�DaQl��aد���aAو�d�a�Eq�#

�p�:א�������Nq�=§Nل���Tא��.�
��v��E:و&%�א��و وع���

�������������������a/�o�#a"���a$�]א�S�aTUL�^a���$و�d�/وDZ'א���"�Qאم�א�K�qو�^E�'א�#TQא��R/D�
�������������������.��������د=�d�Aא����&!�

�
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