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وذلك طعنا علي احلكم 
ً

 
ـفـي االســتئناف رـقـم ) مأمورـيـة اســتئناف الجـيـزة ( الصــادر ـمـن محكـمـة اســتئناف الـقـاهرة 

 -: والقاضي منطوقة -/-/-ق الصادر بجلسة .....لسنة ..... 

  -:حكمت احملكمة 


	ً��−:�وً������.�����ل�א����
�����:−�������".��2��34א ,�&��1و�0/.-�א ,�&�+*�א (�و��)�و������و'&%�$�א#	��"�و!�א ���ع��

�"�.�����9'8��7א6�.��5:�.�

 املؤيد ألسبابه وكان احلكم االبتدائي
مدني كلي الجيـزة ..... لسنة ..... والصادر من محكمة الجيزة االبتدائية في الدعوى رقم 

 -: والقاضي منطوقة – -/-/-بتاريخ 

  -:حكمت احملكمة 

�<�א$330=�>�;���33A�0��و�0/.33-�א $=�A33)BC��*33��و�(A�+33��א (33�@%�1و?,33������*33
�9���.��A��.�א6�.���5'8�7و���8ن�:

 الوقائع

  -:تتلخص واقعات النزاع املاثل وبالقدر الكايف إليضاح بطالن احلكم الطعني فيما يلي 
 ـمـــورث الطاعـنـــة والمطـعـــون ضــــدها األوـلـــي – رحـمـــة اهللا تـعـــالي إـلـــي ـتـــوفي -/-/-بتـــاريخ  -١

واألشــهاد رقــم وانحصــر ارثــه الشــرعي حســبما ثبــت فــي حصــر الوراثــة  ... ...../ م المرحــو
  -: في ورثته التالي أسماؤهم وصفاتهم وهم –.....لسنة ..... 

 . ًتركته فرضا  ٦/١  ويستحق– والدة –...../  السيد  -١

 .ًركته فرضا ت ٦/١ وتستحق – والدته –...../ السيدة  -٢

 . زوجة أولي –..... / السيدة  -٣

 ).المطعون ضدها األولي( ًتركته فرضا  ٨/١  زوجة ثانية  وتتقاسمان–...../ السيدة  -٤

 ) ..... ، ..... ، .....،  ) الطاعنـــــة (  ..... ، ..... ، ..... ، .....( أوالده البلـــــغ  -٥
 ...../ عــن القاصــرين  ً فضــال ما لـلـذكر مـثـل حــظ األنثـيـينيتقســويســتحقون ـبـاقي التركــة 

 ......و
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  األويلنت املطعون ضدهاوملا كا
 وتعرفــت علــي مــورث –فــي أحــد مكاتــب المحــامين مصــرية الجنســية وكانــت تعمــل كموظفــة 

 ورغـم فـارق السـن بينهمـا والـذي يزيـد عـن خمسـة وعشـرون –الطاعنة من خالل عملهـا فـي المكتـب 
 .-/-/- الهاشمية في األردنيةزواج صادر عن المحكمة عقد  تزوجا بموجب أنهما إال –ًعاما 

 وملا كان مورث الطاعنة  
 ويقـوم باسـتثمار جـزء مـن أموالـه فـي مصـر عـن طريـق –رجل أعمال إمـارتي ميسـور الحـال 

 وقـد اسـتطاعت المطعـون – بغـرض االسـتعمال ثـم البيـع أو البيـع إعادةشراء العقارات سواء بغرض 
 ـفـي خاـنـة  ووضــعهًارات صــوريا واســتعارة اســمها ـبـأن يكـتـب باســمها بعــض العقــإقناعــهضــدها األول 

 األقصــى بمــا يزيــد عــن الحــد ٦.....٢٣٠/١ رقــم األجانــبالمشــتري حتــى ال يصــطدم بقــانون تملــك 
 حرمان باقي الورثة من مشـاركة المطعـون ضـدها األولـي فـي نصـيبهم الشـرعي فـي إلي ةضافإ.... 

 . هذه العقارات 

 وحيث تالقت
 ....../مورث الطاعنة المرحوم الطرفين فيما عرضته المطعون ضدها األولي علي إرادتي

 وحيث استطاعت
المطعـــون ضـــدها األولـــي بهـــذه الوســـيلة أن تحصـــل علـــي العديـــد مـــن العقـــارات مـــن خــــالل 

 لعـــدم مواجهـــة التعقيـــدات الروتينيـــة فـــي تملـــك العقـــارات –االتفـــاق الصـــوري علـــي التصـــرف وذلـــك 
ن الميـراث فـي هـذه العقـارات  وكـذلك حرمـان الورثـة مـ–الجنسـية باعتبار أن مورث الطاعنة إمـارتي 

 .والتي تقدر قيمتها بماليين الجنيهات 

 ومن ضمن هذه

������������ً%@�E�F0وGא��H$��8ن�I �2א����J@� א��A�K=�$L�8'�M0�����2–א�80�@א)�אL@�96א��H�٤�
�@��80���.....OHא��.�9Pא�O8I0א0

 ، وـقــانون اإلرث وـتــم تحرـيــر العـقــد باســـمها بالمخالـفــة للحقيـقــة والواـقــع والتحاـيــل عـلــي أحكـــام -
  . للعقارات في مصراألجانبتملك 

 شـــهر .....لســـنة .....  عـقــد البـيــع بالمشـــهر رقـــم بإشـــهاروقامـــت المطعـــون ضـــدها األوـلــي  -
 . عقاري األهرام النموذجي وذلك في محاولة للظهور بمظهر المشتري علي خالف الحقيقة 
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صــورية التصــرف محــل الطعــن وـقـدمت الطاعـنـة األدـلـة والحـقـائق الـتـي تؤكــد صــحة طلباتهــا ب -
 . الراهن 

 :احلقيقة األويل 
أن المطعــــون ضــــدها األوـلـــي كاـنـــت تعمــــل موظـفـــة بســــيطة ـلـــدي أحــــد المحــــامين بجمهورـيـــة  

 ـبـدون عـلـم ورثـتـه ..... ـفـي عــام ...../ المرحــوم / مصــر العربـيـة قـبـل زواجـهـا مــن مــورث الطاعـنـة 
 وهـو األمـر الـذي يقطـع بأنهـا لـم تملـك المـال –ً عامـا ٢٥ والذي يكبرها بــ األردنألن الزواج تم في 

 والـثمن المـدون بالعقـد ٢م١٢٦لطعـن الـراهن والبالغـة مسـاحته االمحـل محـل الذي يمكنهـا مـن شـراء 
 وقيمتـه الحقيقيـة وقـت الشـراء ال تقـل عـن اثنـين مليـون ..... جنيه وقت الشراء في عـام ٨٠٠,٠٠٠

 .  العقارات ال يقل عن ثالثة ماليين جنيه اآلن بعد ارتفاع قيمةه والثمن المقدر له يجن
الطـعـن اـلـراهن محــل محــل الوهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد عــدم ســداد المطـعـون ضـدها األوـلـي ثـمـن 

 ومـن ثـم فهـو المالـك والمشـتري الحقيقـي لهـا ...../ وأن القائم بالسـداد هـو مـورث الطاعنـة المرحـوم 
 إثبـاتً خالفـا للحقيقـة والواقـع ويجـوز ويؤكد صورية هذا التصرف صـورية تدليسـية عـن طريـق الغـش

 .  القانونية ومنها شهادة الشهود اإلثباتالتدليسية بكافة طرق تلك الصورية 

 :احلقيقة الثانية 
ً مســتعيرا ...../ مــورث الطاعـنـة المرحــوم ثـبـت مــن خــالل تعــدد العـقـود والتصــرفات الـتـي ابرمهــا 

مـذكورة مشـترية حقيقيـة لهـذه الاستحالة أن تكون األولي باعتبارها زوجته وفيها اسم المطعون ضدها 
 -:العقارات لعدم قدرتها المالية علي دفع الثمن المقدر لكل منها وهي

١− ����9P�*�	��*�
*.�LR�����������3C=�S3*���30$و@�א#3�د.���O3א �38Iن��H$3��אGو�F30وא0	�4
�א�X!�=�م�������وא��OUV0.....�א�80�@��C0א�-L�٤٠٠,٠٠٠���3.....א $ون����80$�وA�U�Lو�"�:���

�"�:�F���K.�O=�9�'א]ن����. 

٢− ����*]�,^�*�	�����وא ��.*�=�FKא@���.....���*8I�0��Fو�ول�و�$@وم�وא0	�4*������٢م٥٧٠
�2333L@.....��A�]�333,.�*333a0��0وع�٢م�١٦٦٠א�333C.�!��.....c�333C0�d��333�0א*��.....�OUV3330وא

�"�=�م����١٠,٣٥٦,١٣٤א $ون������$�80:��.....��������3C=�*3,?�O3=�9�'���*�0�#א��A�U�Lو�
�"� .�.��Kن�:
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٣− ����fو.�33/א��F33�@��S@�33g�933P٢���233م٥١٦L@�*338I�0א�F33K=33$�.....������وא �33�م�]��
���*c�
�و=�)�C......�h3"�=3�م������......�٩,٥٧٩,٣٢٩א $ون����80$����"�و�:�.....���"3�U�Lو�

�"���.��Kن�:C=�*���O=�9�'���*�0�#א. 

 ومما تقدم مجيعه
دها األولــي مــا يقــرب مــن خمســة وعشــرون ً يقينــا اســتحالة أن يكــون لــدي المطعــون ضــيتأكــد
 . حتى تستطيع شراء هذه العقارات بخالف المحل محل الطعن الراهن مليون جنيه 

وهو ما عجزت المطعون ضدها األولي طوال مراحل التقاضي سواء أمام محكمـة أول درجـة 
 ضـمني منهـا رارإقمما يعد ع ثمن هذه العقارات ف أنها قامت بدإثبات محكمة  الحكم الطعين عن أو

 حيـث أنهـا لـم ...../  هذه العقارات المار ذكرها هو مورث الطاعنة المرحـوم أثمانبأن القائم بسداد 
 تتكســـب أي أمـــوال بعـــد زواجهـــا ـمــن مـــورث الطاعـنــة ويؤكـــد صـــورية التصـــرف محـــل أوتـكــن تعمـــل 

 . الطعن الراهن 

 :احلقيقة الثالثة 
اقي ورثــة بــلطعــن الــراهن أنــه يمـثـل حرمــان لللمحــل محــل اأن مــن أســباب بطــالن عقــد البيــع 

 . ن التداعي ومنهم الطاعنةي من الميراث الشرعي في ع...../ المورث المرحوم 
 اإلرث أحكـــامًوهـــو األمـــر اـلــذي يجعـــل هـــذا التصـــرف مخالـفــا للشـــرع والـقــانون للتحاـيــل عـلــي 

 اإلثبــات طــرق  صــورية هــذا التصــرف الــذي أضــر بحقــه بكافــةاتبــثإويحــق للــوارث فــي هــذا الحالــة 
 بـرالتـي تعت " اإلرثقواعـد " القانونية ومنهـا شـهادة الشـهود ألن حـق الـوارث هنـا يسـتمد مـن القـانون 

 . من النظام العام ويعد الوارث من طائفة الغير وال يحاج بهذا التصرف الباطل 
  ذـلـك أمــام محكمــةإلثبــات اـلـدعوى للتحقـيـق بإحاـلـة الطاعنــةوهــذا مــا تمســك بــه المــدافع عــن 

 . إال أنها خالفت القانون بخصوص ذلك الحكم الطعين 

 :احلقيقة الرابعة 
 إمـــاراتي الجنســـية ، والمطعـــون ضـــدها األوـلــي مصـــرية ...../ أن مـــورث الطاعـنــة المرحـــوم 

يعــن لــه مــن عقــارات األولــي بشــراء مــا   المطعــون ضــدها أقنعتــهوقــد الجنســية وهــي زوجــة للمــورث 
ًتعير اسمها لوضعه في خانـة المشـتري صـوريا حتـى ية وأن يسومحالت داخل جمهورية مصر العرب

ً وخاصــة انــه يمتلــك أيضــا باســمه عقــارات األجانــبال يصــطدم بالحــدود والشــروط فــي قــانون تملــك 
 لم يستطيع الحصول علي ) عالقة الزوجية  (األدبيًونظرا لوجود المانع ... ومحالت داخل مصر 
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 . المشتري الحقيقي والمالك للعين محل الطعن الراهن  حقيقة التصرف من أنه إلثباتورقة ضد 
 صــورية التصــرف محــل الطعــن اـلـراهن إلثـبـاتوـقـدم  المــدافع عــن الطاعـنـة كاـفـة المســتندات  -

 . خالف ما قدمته الطاعنة أمام محكمة أول درجة 
طوـيـت عـلـي عــدة دـفـوع جوهرـيـة  -/-/-وقـدم الحاضــر عــن المســتأنفة ـمـذكرة ختامـيـة بجلســة  -

  - :األتية التصرف وطلب في ختام المذكرة الدفاعية تؤكد صوري

 -:ًأصليا 

١−X�a0j��*+�&�, א�(��KIدًא��$k�X���0�2א ,�&��1وא	א#��)��ً�0�]�*=�I0א.�(�
٢− *0�]R���<�=$0א�F0R�����*+�&�, א�-�V�0�n��o�0א��)��*=�I0ق�����)�א�3q�*3��	��(�3��r3����אA�و.

�����Ss3C د�،��ن�א�A3C0د�5א�A33
א�F33���#وא�F3K8+0وא ,3$د�0	�.���933א��03*�وא3�0�א�O4و
�א�Sv30א�8�3�@�א��23א �38Iن���f=�Oh�/.....�������H$3א$�0א=3A�@�.��H�F��א �[�3م��������

���������������d�I�3,%و�*%�3).��3A��	0�w30وذ��ً%@�E�SsC א�*��y�!�z��0@د�F0وGنא���Ss3C%�
��33C&ن�{٦�w33K.....�٢٣٠/١�|�O33.�"330�O338%��33.��33A=�33�@א)�[�33}�א�33"�و��33�K0��ً33���ن��

~��:Gא�.��
ًع فضـــال عـــن .م. مـــن وحـــدتين ســـكنيتين فـــي جأكـثــر يتمـلــك أن أجنـبــي يجـــوز ـلــه بوصـــفة ال

 الخـاص وهـو مـا ال تقـدر عليـه المطعـون ضـدها ههـو القـائم بسـداد الـثمن مـن مالـ أن المـورث أثبات
 وبتلـك -/-/- حجـز االسـتئناف للحكـم لجلسـة -/-/-األولي وقررت محكمة الحكم الطعين بجلسـة 

 . كمة حكمها  المحأصدرتالجلسة 
ًبتأييــد الحكــم المســتأنف القاضــي بــرفض الــدعوى ونظــرا للعــوار والــبطالن الــذي شــاب الحكــم 
الطعين سواء الخطأ في تطبيق القانون أو القصـور فـي التسـبيب أو الفسـاد فـي االسـتدالل واإلخـالل 

 . بحقوق الدفاع 
 . الطاعنة سوي الطعن عليه بطريق النقض الماثل أمامفال مناص 

���−:�����FK%��U��7א�O8I0و
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  أسباب الطعن 

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعـدم تطبيقـه : السبب األول 

لقواعد قانونية كان مـن الواجـب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون 
ً

 قاعدة قانونية موجودة تنـال مـن النـزاع إنكاره حد إيلخمالفات جسيمة تصل 

 . راهن ال

فإن املستقر عليه فقها وقضاءا .... بداية 
ً

:-  
أن لعـيـب الخطــأ فــي تطبـيـق القــانون عــدة صــور وحــاالت تبطــل الحكــم المطعــون فـيـه بتــوافر 

  -:أحداها وهي علي النحو التالي 

وتتحقـق بإنكـار الحكـم وجـود قاعـدة قانونيـة موجـودة ، أو التأكـد بوجـود  - :صورة خمالفة القانون
 . نونية ال وجود لها قاعدة قا

وتتحقق بتطبيق الحكـم قاعـدة قانونيـة علـي واقعـة ال تنطبـق  - :وصورة اخلطأ يف تطبيق القانون
 نـتــائج مخالـفــة ، أو ـبــرفض إـلــيعليـهــا أو تطبيقـهــا عـلــي نحـــو ـيــؤدي 

 . تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها

ـانون  ـل الـق ـأ يف تأوـي ًد تفســيره نصــا مــن بخطــأ يقــع فيــه القاضــي عنــوتتحقــق  -:وصــورة اخلـط
 . نصوص القانون 

ـم  ـالن  احلـك وهــي تتحقــق عـنـدما مــا تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة  -:وـصـورة بـط
ًخوـلـف القــانون بشــأن تكوينهــا ، وتتحقــق أيضــا عـنـدما تتعـلـق ـبـالحكم 

 . كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره

وأخريا صورة
ً

  -: المؤثر في الحكم اجراءات بط�ن 

 .  تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ويؤثر ذلك في الحكم إجراءاتتتحقق ببطالن و

 ومن خالل ما تقدم... هذا 
وبتطبـيـق هــذه الصــور لعـيـب الخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون عـلـي مــدونات الحكــم الطعــين يتجـلـى 

  -: من وجه نشرف ببيانها علي النحو التالي أكثرًظاهرا انعقاد هذا العيب علي 
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   األول هالوج 

احلكم الطعني خالف القانون والنظام العام لثبـوت الصـورية للتصـرف حمـل الطعـن 

 بتنظيم متلـك غـري ٦.....٢٣٠/١ القانون رقم وأحكام نصوص أعمالالراهن من خالل 

 .يف مجهورية مصر العربية املصريني للعقارات املبنية واألراضي 

  -:دني علي أن  من القانون امل٢٤٥فقد نصت املادة ... بداية 
ًإذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر  فالعقد النافذ فيمال بين المتعاقدين والخلـف العـام ً

 .هو العقد الحقيقي 

 والصورية
 أو مـن بعضـها علـي األقـل ، فهـي توجـد ه يخـالف الواقـع مـن جميـع نواحيـبـأمرهي التظاهر 

ًموقفــا ظــاهرا غيــر حقيقــي يســتر موقفــا ً ً، فــإذا كــان ذلــك الموقــف تعاقــدا كــان العقــد الظــاهر ً حقيقيــا ً
 .  هو العقد الحقيقي خفيًصوريا والعقد ال

  -:والصورة النسبية 
ًهـــي الـتــي ال تتـنــاول وجـــود العـقــد وانـمــا تتـنــاول نوعـــه أو ركـنــا فـيــه أو شـــرطا ـمــن شـــروطه أو  ٕ

 . شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطي له بقصد التحايل علي القانون 

  -:ستقر قضاء النقض علي أن وا
مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه إذا كانــت الصــورية مبناهــا االحتيــال علــي القــانون 
ًيجـــوز لمـــن كـــان االحتيـــال موجهـــا ضـــد مصـــلحته أن يثبـــت العقـــد المســـتتر أو ينفـــي الثابـــت بالعقـــد 

  . اإلثباتالظاهر بكافة طرق 
  )٤٨١ ص ٤٤ س ٣.....٢٣/١٢/١ جلسة – ق ٢٤٧٩/٥٩الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
لـمــا  ـكــان ـمــن المـقــرر ـفــي قضـــاء هـــذه المحكـمــة أن قاعـــدة الـغــش يبطـــل التصـــرفات ، وهـــي 
قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خـاص فـي القـانون ، وتقـوم علـي اعتبـارات خلقيـة واجتماعيـة فـي 

ب تــــوافره فــــي حســــن النيــــة الواجــــمحاربــــة الغــــش والخديعــــة واالحتيــــال وعــــدم االنحــــراف عــــن جــــادة 
 والمجتمـع ، وكـان اسـتخالص عناصـر الغـش األفـرادً عموما صيانة لمصـالح واإلجراءاتالتصرفات 

من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وماال يثبـت بـه يـدخل فـي السـلطة التقديريـة لقاضـي 
 . ًالموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت  الوقائع تسمح به 
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  ).....٣ ص ٢ ع ٣٠ س ٢١/٥/١٩٧٩ جلسة – ق ٤٨/ ١٠٧٣الطعن رقم ( 

 بشـأن تنظـيم متلـك ٦.....٢٣٠/١وحيث نصت املـادة األويل مـن القـانون رقـم 

  -: يف مصر علي أن األجانب
 يكــون تمـلـك ٢٣٠/١٩٨٩ بأحكــام قــانون االســتثمار الصــادر بالـقـانون رقــم اإلخــاللمــع عــدم 

ًاصــــا طبيعـيـــين أم اعتبــــاريين ، للعقــــارات المبنـيـــة أو األراضــــي غـيـــر المصــــريين ، ســــواء كــــانوا أشخ
ً وفقـا ألحـكـام – أيـا كـان سـبب اكتسـاب الملكـيـة عـدا الميـراث –الفضـاء فـي جمهوريـة مصـر العربـيـة 

ة وحقـــوق ـبــقصـــد بالتمـلــك فـــي نطـــاق أحكـــام هـــذا القـــانون الملكـيــة التامـــة وملكـيــة الرقيوهـــذا القـــانون 
 المبــاني – هــذا القــانون أحكــاملمبنيــة واألراضــي الفضــاء فــي تطبيــق  ونقصــد بالعقــارات ا–النتفــاع 

 فـي شـأن الضـريبة علـي العقـارات ١١٣/١٩٣٩ لم تكن خاضـعة ألحكـام القـانون رقـم وواألراضي ول
 .المبنية 

  -:كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 

X����وط�–���ز���a0א (��wK}�Sא�80�@א)�،�.��*�c��-��و��@ض�C0���*�'[א:�−��
 الجمهورـيـة بقصــد الســكني الخاصــة أنحــاء ـفـي جمـيـع األكـثـرأن يـكـون التمـلـك لعـقـارين عـلـي  -١

 بحــــق تمـلـــك العـقـــارات الالزمــــة لمزاوـلـــة النشــــاط الخــــاص أخــــالل ، وذـلـــك دون وألســــرتهـلـــه 
 . القصر واألبناء األزواج باألسرةالمرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد 

 . ف متر مربع الأ أربعةيد مساحة كل عقار علي  تزإال -٢

 وـلـرئيس اآلـثـار ـقـانون حماـيـة أحكــام ـفـي تطبـيـق ًأـثـرا يكــون العـقـار مــن العـقـارات المعتـبـرة إال -٣
 مـن هـذه المـادة فـي الحـاالت ٢ ، ١دين نمجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردتين بالب

 . التي يقدرها 

واعــــــد خاصــــــة بالتملــــــك فــــــي المنــــــاطق الســــــياحية ًولمجلــــــس الــــــوزراء أن يضــــــع شــــــروطا وق
 . انية التي يحددها .....والمجتمعات ال

 ويبني من خالل النص أنف الذكر
 . يتجاوزها أن لتملك العقارات في مصر ال يجوز له – حدود مساحية معينة لألجنبيأن 
يتـبـــين أن مــــورث ..  ذـلـــك عـلـــي واقعــــات الطعــــن الــــراهن واخصــــها عــــين الـتـــداعي قـيـــتطببو

 ـفــي واألعمــالوكــان مــن رجـــال المــال ) زوج المطعــون ضـــدها األولــي  ( ...../ لطاعنــة المرحــوم ا
 فــي مختلــف اـلـدول العربـيـة ومنهــا جمهوريــة األمــالكالشــقيقة ولــه العدـيـد مــن  العربـيـة اإلمــاراتدوـلـة 
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ًنـفـاذا للـقـانون ســالف " وبعضــها .... مصــر العربـيـة بعضــها حــررت عقودهــا باســمه مباشــرة كمشــتري 
لكونهـا مصـرية ) المطعـون ضـدها األولـي ( ًفقد حـرر عقودهـا صـوريا باسـم زوجتـه " لذكر وحدوده ا
مــا يرغــب ـفـي زـيـادة ثروـتـه العقارـيـة ـفـي مصــر ن المــورث حيه وراـئـيتخـفـىً بمــا يجــوز اتخاذهــا ســتارا –

 حجــب عـنـه القـانون الظـهـور ـفـي عقودهـا بشــكل مباشــر أخـري عـقـارات واعـيـان أمالكـه إـلـيويضـيف 
ًوذلـك نظـرا لتملكـه بالفعـل وفقـا لحـدود القـانون عـدة ... مالكها الحقيقي ومشتريها الفعلـي  بأنه  أعيـانً

  -:هي كالتالي 
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 العقارـيـة داخــل جمهورـيـة مصــر العربـيـة إال أمالكــهوحـيـث رغــب مــورث الطاعـنـة زـيـادة .... هــذا 
  .٦.....٢٣٠/١ رقم األجانبون تملك أنه اصطدم بقان

فـــي أن يســـتعير اســـمها باعتبارهـــا مصـــرية ) المطعـــون ضـــدها األولـــي ( فـــاتفق مـــع زوجتـــه  -
ً صــوريا فــي خانــة المشــتري خالفــا للحقيقــة والواقــع وقــام بشــراء العديــد مــن هالجنســية ووضــع

 باـلــدور  والكـــائن٢م١٢٦العقـــارات والمحـــالت ومنهـــا المحـــل محـــل الطعـــن اـلــراهن ومســـاحته 
 ..... الجيزة وذلك بموجب العقـد المـؤرخ عـام – الدقي –..... األرضي يعد البدروم بالعقار 

 باإلضـافةتقل عن ثالثة ماليين جنيه   جنيه وقيمته اآلن ال٨٠٠,٠٠٠والثمن المدون بالعقد 
ً والـتـي اســتعار فيهــا المــورث صــوريا اســم المطعــون ضــدها األوـلـي وهــي اآلتـيـة العقــارات إـلـي

  -:التالي ك
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 وهو األمر الذي يبني منه
لتـلـك العقـارات الســتحالة الحقيقـي طـعـون ضـدها األولـي هــو المشـتري أن مـورث الطاعنـة والم

 ذلــك طــوال مراحــل التقاضــي أثبــاتدفــع قيمــة تلــك العقــارات والمحــالت ســالفة الــذكر وعجــزت عــن 
 تـلـك العـقـارات وـتـم اســتعارة اســم المطـعـون ضــدها أثمــان ـمـورث الطاعـنـة هــو الـقـائم بســداد أنوثـبـوت 

 . األجانبلتحايل علي أحكام قانون تملك األولي ووضعه في خانة المشتري ل
 كافــة المســتندات الدالــة علــي التصــرفات ســالفة الــذكر وكــل هــذه الطاعنــةوقــدم المــدافع عــن 

ً لــم تكــن دلــيال كــامال فهــي قــرائن علــي وجــود تــدليس واحتيــال ويتعــين أنالمســتندات   بهــا فــي األخــذً
 أســبابة مــن ميعــه أورد فــي مــدونات  الحكــم الطعــين رغــم مــا تقــدم جأن إال صــورية التصــرف أثبــات
 بالكتابـة وخلـت أوراق الـدعوى مـن إال خلفهم العـام ال يكـون أوالمتعاقدين  الصورية من جانب أثبات

 .   الصورية المدعي بها إلثباتدليل كتابي 
 محكمــــة الحكــــم الطعــــين بواقعــــات الـتـــداعي إلمــــام ذكرهــــا ـتـــنم عــــن عــــدم المــــاروتـلـــك القاـلـــة 

 المـورث باسـم بإبرامهـا التـي تثبـت التصـرفات العديـدة التـي قـام األدلـةألوراق وهي ومخالفته للثابت با
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ًالمطعــون ضــدها األولــي صــوريا بالمخالفــة للحقيقــة والواقــع لتستشــف وتســتخلص منهــا المحكمــة مــا 
 محكمـة الـنقض المـوقرة فـي هـذا الشـأن أحكـامً الطاعنة في طلباتهـا وفقـا لمـا اسـتقرت عليـه إليهتربو 

  -:وقضت 
 صــورية العـقـد ـفـإذا إلثبـات اقتضــاء مبـدأ ثـبـوت بالكتاـبـة األحــواللـيس ـمـن الضــروري فـي ـكـل 

 إثباتهـاتوافرت القرائن علي وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسـية ال يقتضـي 
ان  بـالقرائن فـي حـق مـن مسـه التـدليس سـواء أكـإثباتهـإضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وانما يجـوز 

 . ًطرفا في العقد أم لم يكن 
 )١٨/١١/١٩٣٧ جلسة –ق ٤٠/٧الطعن رقم ( 

  -:قضت بأن وكذلك 
 ـبــه محـلــه أن األخـــذح ـمــا ال تــري اطرإاســتقالل محكـمــة الموضـــوع بتـقــدير القــرائن القانونـيــة ـبــ

 لتقــديرها فــإذا بــان مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك وأخضــعتها عليهــا تعــلأطتكــون قــد 
ًن أو لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله القرائ ً . 

  )٩/٣/١٩٧٧ جلسة –ق ٤٣ / ٤١٧الطعن رقم ( 
 بخصــوص ذلــك ممــا يكــون معــه هــذا القضــاء قــد ًأيضــاولكــن الحكــم الطعــين خــالف القــانون 

 . أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه 

 الثاني الوجه 

 الصـورية مـن إثبـات حينما قضي بـأن هخالفيف تطبيق القانون و احلكم الطعني أخطأ

 بالكتابة ويناء علـي تلـك املخالفـة قضـي إالأو خلفهم العام ال يكون جانب املتعاقدين 

 .)الطاعنة حاليا(املقام من املستأنفة برفض االستئناف 

  -: من القانون املدني علي أن ٢٤٥فقد نصت املادة 
ً ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقـد ظـاإذا هر فالعقـد النافـذ فيمـا بـين المتعاقـدين والخلـف العـام ً

 . هو العقد الحقيقي 
 إثـبـــات ـلـــه يجـيـــز المقصــــود ـبـــالغير ـفـــي الصــــورية واـلـــذي أنـلـــي واســــتقر جمهــــور الفقهــــاء ع
 .  ومنها شهادة الشهود اإلثباتالصورية النسبية للعقد بكافة طرق 

ًدائنو المتعاقدين والخلف الخاص لهما ، أو خلفا عاما لهمـا تكـون لـه مصـلحة تجعلـه يسـتفيد  ً
 .أو يضار من التصرف الصوري 
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ويقـع علـي الغـيـر الـذي يتمسـك بالعـقـد المسـتتر أن يثـبـت صـورية العقـد الظــاهر وهـو يســتطيع 
نـت قيمـة التصـرف تزيـد علـي األلـف جنيـه ، ولـو كـان ا ، ولـو كاإلثبـاتأن يفعل ذلك بجميع وسائل 

ًماديــة ال تصــرفا قانونيــا فيجــوز ية بالنســبة للغيــر تعتبــر واقعــة ًالتصــرف الظــاهر مكتوبــا آلن الصــور ً
 .  والقرائن البينة بما فيها اإلثبات بجميع طرق إثباتها
  )٢٧٩ محمد لبيب شنب ص - ٢٠٦ غانم ص إسماعيل - ١٠٣١ ص ٢عبدالرازق السنهوري ح/ د( 

  -:وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض بأن 
 إذا –لقــانون المــدني وعلــي مــا جــري ب قضــاء هــذه المحكمــة مــن ا٢٤٥ًطبقــا لــنص المــادة 

ًســـتر المتعاقـــدان عقـــدا حقيقيـــا بعقـــد ظـــاهر فالعقـــد النافـــذ بـــين المتعاقـــدين والخلـــف العـــام هـــو العقـــد  ً
 يتمســـك بالعـقــد المســـتتر ـفــي أن أي ـمــن الطـــرفين أراد ٕواذاالحقيـقــي والعـبــرة بينهـمــا بـهــذا العـقــد وحـــده 

 يثبــت وجــود العقــد المســتتر أو أنفــي الثابــت بهــذا العقــد ، يجــب عليــه  ينأومواجهــة العقــد الظــاهر 
 اإلثبـات فـي المـواد المدنيـة التـي ال تجيـز اإلثباتًينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في 

 علـيـه أشــتمل تجــاوزت قيمــة التصــرف عشــرين جنيهــا وفيمــا يخــالف أو يجــاوز مــا إذابشــهادة الشــهود 
 لـم تـزد القيمـة علـي عشـرين جنيـه مـا لـم يكـن هنـاك احتيـال علـي القـانون فيجـوز فـي دليل كتابي ول

 ينفــي الثابــت أوًهــذه الحالــة ، لمــن كــان االحتيــال موجهــا ضــد مصــلحته ، أن يثبــت العقــد المســتتر 
  . اإلثباتبالعقد الظاهر بكافة طرق 

  )١٣٣ ص ٣٥ س ١٦/٥/١٩٨٤ جلسة – ق ١٠٣٧/٥٠الطعن رقم ( 

 كملا كان ذل
وبتطبـيــق جمـلــة الثواـبــت القضـــائية والقانونـيــة ســـالفة البـيــان عـلــي مـــدونات الحـكــم الطـعــين مـــا 

 . برفض الدعوى ه من نتيجة بقضائإليهانتهي 

  احلكم لةبقا
 بالكتاـبـة وحـيـث إال خلفهــم العــام ال يكــون أو الصــورية مــن جاـنـب المتعاـقـدين إثـبـاتلمــا كــان 

ًخـلـت األوراق مــن تـقـديم دـلـيال كتابـيـا  ة طاعـنـ الصــورية المــدعي بهــا مــن قـبـل الإلثـبـات)  ورـقـة ضــد (ً
 الذي يضحي معه االستئناف والحال كذلك علي غير سند من الواقـع والقـانون جـدير بـالرفض األمر

 .والتأييد 
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  املار ذكرهاهوتلك القال
 فـــي حيثيـــات حكمـــه أوردهتـــدل علـــي إلمـــام محكمـــة الطعـــن بصـــحيح واقعـــات التـــداعي ومـــا 

  - :األتيحة ألحكام القانون ويتجلى ذلك في مخالفة صري

فالثابت أوال 
ً

: 
 بخـالف ورثـة شـرعيين ...../ أن الطاعنة هي من طائفة الغير وهي ضمن ورثة المرحـوم  -

محـل الحق في ميراث مـورثهم والتصـرف منهم ً ومنهم المطعون ضدها األولي أيضا ولكل – أخرين
  . اإلرث التحايل علي أحكام ًالتداعي الراهن اضر بهم جميعا وقصد به

 اإلثـبـــات للخـلـــف العـــام لهـمـــا أن يثبـــت الصــــورية بكافـــة طــــرق أوفعندئـــذ يجــــوز للمتعاقـــدين  
القانونـيــة ومنهـــا شـــهادة الشـــهود ألن حقهـــا فـــي هـــذه الحاـلــة تســـتمده مـــن القـــانون مباشـــرة وـلــيس مـــن 

 . المورث 

والثابت ثانيا 
ً

: 
ن تعـــدد البـيــوع الـتــي اســـتعار فيهـــا مـــورث ثـبــوت الصـــورية للتصـــرف محـــل الطعـــن اـلــراهن مـــ

ًالطاعنــة اســم المطعــون ضــدها األولــي ووضــعه فــي خانــة المشــتري صــوريا خالفــا للحقيقــة والواقــع  ً
ومحـالت وهـو بالفعـل قـد ابتـاع باسـمه وذلك حتى يتمكن المورث مـن شـراء مـا يعـن لـه مـن عقـارات 

 األجاـنـبًـفـا لمــا نظمــه ـقـانون تمـلـك  خالأخــريمباشــرة عـقـارات ومحــال ت وال يحــق ـلـه شــراء عـقـارات 
  . ٦.....٢٣٠/١لعقارات في جمهورية مصر العربية رقم ل

 المورث والمطعون ضدها األولي باعتبارها زوجته علي ما تـم االتفـاق عليـه ، إرادتيفتالقت 
 . ًباستعارة اسم زوجته صوريا ووضعه في خانة المشتري باعتبارها مصرية الجنسية 

 الطاعـنــة كاـفــة األدـلــة عـلــي تـلــك التصـــرفات الصـــورية الـتــي اســـتعار فيهـــا وـقــدم المـــدافع عـــن
 بكافـــة طـــرق اإلثبـــاتًمـــورث الطاعنـــة اســـم زوجتـــه خالفـــا للحقيقـــة والواقـــع وفـــي تلـــك الحالـــة يجـــوز 

 .  القانونية ومنها شهادة الشهود وال يستلزم ذلك دليل كتابي كما ورد بالحكم الطعين اإلثبات
 ذلــك بخــالف القــرائن إلثبــات الــدعوى للتحقيــق بإحالــة الطاعنــة وهــو مــا طلبــه الحاضــر عــن

 التي كان يتعين علي محكمة الحكم الطعين استخالصـها مـن كافـة الحقـائق واألدلـة المقدمـة األخرى
ي تلـك المخالفـة لـ الحكم الطعـين لـم يفعـل ذلـك وقضـي بـرفض االسـتئناف بنـاء عأن إالمن الطاعنة 

 . الصورية إلثباتعدم وجود دليل كتابي  في حيثيات حكمه بأوردهاالتي 
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والثابت ثالثا
ً

 : 
عجـــز المطعـــون ضـــدها األولـــي عـــن نفـــي أن القـــائم بســـداد ثمـــن عـــين التـــداعي هـــو مـــورث 

 أن لـــديها مـــن المـــال مـــا يكفـــي لشـــراء العـــين محـــل إثبـــاتوعجزهـــا عـــن  ...../ الطاعنـــة المرحـــوم 
 . ً المشترية خالفا للحقيقة والواقع أنهاعلي ً المكتوبة صوريا باسمها األخرى واألعيانالتداعي 

 محكمــة أمــام وكاـفـة مــذكرات اـلـدفاع المقدمــة األصــليةٕواذا كــان الثاـبـت مــن عريضــة اـلـدعوى 
 إـيـراد صــورية وجــود اســم المطعــون ضــدها األوـلـي ـفـي خاـنـة المشــتري وان إثـبـاتالحكــم الطعــين هــو 

 واعتصــمت الطاعنــة بالعديــد مــن ريســخالتاســمها بالعقــد كــان فقــط علــي ســبيل االســتعارة والوكالــة ب
  -:الدالئل والحقائق التي تؤكد ذك وهي 

  -: األول الدليل 

�	מ�א����������������ن�
ن���و���א�ط	�����وא��ط��ون���د�	���������د�

�א�و����و�����א�#�! ��و�ن�מ��"�و��� �د����دود��!�	� ���������������	�א

������*���א('�א�����	�א��و��)� #��وز����'��#	وز���	����ذ�$�����د�א���ط������

��	���	��,�� ���������ط��ون���	�+�א!מ�زو#�'�א�����א!�	������د�	�א�و��

��������������א�#�! ����*�א/��	!�"	�و.دמ��������
ول�د�#��א����ود�א�

��0	������ط����ون����מ����א�"���	�و� ����אد�א!���מ�א�������������د�	�א�و����

���3��	 ل�����א��	�ون�و�20	����� ���وא�وא.�1�� .א��*

 الطاعـنــة وهري وتمســـك الحاضــر عـــن وطــوال مراحـــل الجلســات ورغـــم إبــداء هـــذا اـلــدفاع الجــ 
 ضـدها األولـي عـن نفـي ذلـك أو إثبـات عكسـه وهـو المطعـونبهذا الدفاع أمام المحكمـة فقـد عجـزت 

 حيـث الطاعنـةضدها األولـي ضـمنيا بصـحة مـا تمسـكت بـه المطعون ما يعد وفقا للقانون إقرار من 
نال من هذا الدفاع وهو األمـر الـذي أنها لم تبد ثمة اعتراض علي ذلك أو تقديم ثمة دليل أو قرينة ي

ضـدها األولـي عـن نفـي ذلـك المطعـون  قد أثبتت دعواها حقا وصـدقا وعجـزت الطاعنةيبين منه أن 
 .وكان  يتعين األخذ بهذا الدفاع والقضاء بصورية التصرف محل التداعي 

 وهذا عني ما استقرت عليه أحكام حمكمة النقض 
 وتعاملـه ن من يعير أسمه ليس إال وكـيال عمـن أعـارهأ في قضاء هذه المحكمة من المقرر

إال فـي أن وكالتـه  شـيئا فهـو كسـائر الـوكالء ال يفتـرق عـنهم ال يغير من عالقتـه بالموكـلمع الغير 

 أن الوكيل  علي ذلك ني فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل وينبمستترة
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ن الحقوق المتولدة عن عقد البيع الـذي عقـده بـل تنصـرف المستتر في الشراء ال يكتسب شيئا م

 .هذه الحقوق إلي األصيل 

 )٢٤/٤/١٩٨٠جلسة  ق ٤٩ لسنة ٦٤٥٨الطعن رقم (

  وقضي كذلك بأن 
 تقتضــي أن يعمــل – وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –لـمـا كاـنـت الوكاـلـة بالتســخير 

ذي يكــون اســمه مســتترا ويترتــب عليهــا الوكيــل باســمه الشخصــي وأن كــان يعمــل لحســاب الموكــل الــ
تطبيقا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمـال العقـد الحقيقـي فـي العالقـة بـين الموكـل والوكيـل المسـخر 

فينصــرف أثـر العـقـد ..  أنهـا تنـتج قـبـل الموكـل جمـيـع اآلثـار القانونـيـة التـي ترتبهـا الوكاـلـة السـاخرة –
كل ومن تعاقد مع هذا الوكيل لما كان ذلك وكان البـين الذي يبرمه الوكيل المسخر إلي كل من المو

من الحكـم المطعـون فيـه أن مـورث المطعـون ضـدهم األربعـة األول وأن كـان قـد اشـتري الفـيال محـل 
النزاع باسمه الشخصي إال أنه كان وكيـل مسـخر عـن مـورث الطاعنـة فـي شـرائها مـن مالـه لحسـاب 

 .لعقد الذي أبرمه الوكيل المسخر إلي األصيل هذا األخير مما مقتضاه أن ينصرف أثر هذا ا
 )٥٠٩ ص ٤٠ س ١٣/٥/١٩٨٩ ق جلسة ٥٤ لسنة ١١٥٥النقض في الطعن رقم (

 وكذلك قضت صراحة بأن 
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إال تطبيقا لقواعد الصورية فإن العالقة بين الموكل  

 بينهمـا وبالتـالي فعلـي مـن يـدعي بقيامهـا أن يثبـت والمسخر يحكمها العقد الحقيقي الـذي يسـري فيمـا
وجودهـــا ويكـــون اإلثبـــات طبقـــا للقواعـــد العامـــة واألصـــل فيهـــا أنـــه ال يجـــوز إثبـــات عكـــس مـــا أثبـــت 
بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، إال إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول علـي دليـل كتـابي ، فيجـوز 

وكـان .. لمـا كـان ذلـك ..  من قانون اإلثبات ٦٣ماال للمادة في هذه الحالة ، إثباته بكافة الطرق إع
الطاعن قد تمسك أمام محكمـة الموضـوع بشـرائه لشـقة النـزاع مسـتعيرا اسـم المطعـون ضـدها األولـي 
تهربــا مــن ديــون مســتحقة عليــه ، وأنــه يقــيم بتلــك العــين باعتبــاره مشــتريا لهــا وقــدم تــدليال علــي ذلــك 

ن شـــقة الـنــزاع ، وبمـــا يفـيــد مديونيـتــه لبـنــك مصـــر بعـــد وضـــع بعـــض إيصـــاالت بســـداد جـــزء مـــن ثمـــ
الشــركة المملوكــة لــه تحــت الحراســة ، وكــان الطــاعن قــد تمســك أيضــا بوجــود مــانع أدبــي حــال بينــه 
وبين الحصول من المطعون ضدها األولي علي دليل كتابي ، وكانت محكمة االستئناف قـد أغفلـت 

ا فـي تقـدير مـا إذا كانـت عالقـة الطـاعن بـالمطعون هذا الدفاع الجـوهري وقعـدت عـن إعمـال سـلطته
ضـــدها األوـلــي مـــن واقـــع وظـــروف اـلــدعوى ومالبســـاتها تعتـبــر كافـيــة لتقـــوم مانعـــا أدبـيــا يحـــول دون 
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الحصــول عـلـي دلـيـل كـتـابي تمهـيـدا إلجاـبـة الطــاعن إـلـي طلـبـه بإثـبـات حقيقــة العالـقـة العقدـيـة بينهمــا 
ون عليـه مـن قيـام الطـاعن بـدفع ثمـن العـين علـي فـرض ته في حكمها المطعـدبالبينة واكتفت بما أور

صـــحته ال يـــؤثر فـــي ثبـــوت الملكيـــة للمطعـــون ضـــدها األولـــي ، وهـــو مـــا ال يصـــلح ردا علـــي دفـــاع 
الطاعن الذي لو صح لكان من شـأنه أن يغيـر وجـه النظـر فـي الـدعوى فإنـه يكـون مشـوبا بالقصـور 

 .خالل بحقوق الدفاع بما يوجب نقضه واإل
 )١٦/١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٤ لسنة ٧٣٢ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك

3"���3�ًא�3�0�و������و�+3*�א3��0�ن�%�����������3و.K��O*�א��0א=$�وא�EGل�א3��0��4*����������X�3�
������F=א$�0א�f8אم�א�$�80א��ص����j��-q�]��FHن�و��=Gא�O.��Hא��0و���J@�3.�3ن�c�3=�I*�

�אcR�������X�ن��C0א�d�I�,%���*�,R�̂|"���.�@א'�Fא� ������O.�f8.�@א ,�[�)���$א�..��$����8�@�א
�ًא��)��$H��אGو��F0א �8Iن(��2زو:�"���אB,.R����������"+3E����3H�s�,�0�Xא�C0א�!�"=�*K�c�c��H�%

�����A+Ky�F���#א�SsC ��3:~�[�3�0ً�����������...�א,%�Sv30א��3.Gא��H3"�����وو�38$�(�و�@�J@�3 3��5א�
���"�K=א���(������*�@�K0�*�=�C0א#��ق�א�FK=��ً��+]وא ������..و�F3���#3�ل�א�$3�80אU=R����zو.�3دא�s�3,

�33ن�א �Ss33Cא�F33K8+0وא�f3380�F33���#א$33�0א=�J@�33.��33H�Fא�0=�I�33م�]��،�^33��...../�*�א 
���������3o3$��������>	�3ن��zv3Hא30$=������'و.�����23��O3..�%,��:~�'�9%$8אvH�FK=�$�80א�א0��F3K=�*3U4�L�

����oE��������������@א�3Lr$3@�אA.�"383�3.�10��'�3$م���y�$3L�f8I0�2א	ن�א#���R���U3�0�38ن��אIUK0
�H$�"�o)��F0وGא��"�ل�.%��.�(���R�O=��H/�=و��

 ورغم أن حمكمة النقض قد أوردت يف هذا املعني أنه 

ن�א���	دמ� ��ط�1�ذא�
.��א��د ن���ق�א��دא(ن�������������5�٣٨٤	د�א��	د+��������ن�א��	�ون�א��د�


ن� ��$�א��د ن������ �د�א��دא(ن���	)��و��	/����������������������
و�,� >�،�و �����א:.�א��א�������.�א�����

�.'�د �'�و)� �	زع�� 

 )١٣/١١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٠١٠٥الطعن رقم (

 ويف ذات املفهوم فإن 
المقرر في قضاء النقض أن طلب توجيه اليمين ، هو احتكام لضمير الخصم 

لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوزه الدليل إلثبات دعواه ، فإن 
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ٕرفضه ، وان حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة االدعاء ويتعين 
نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة االدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي 

 .هذا اإلقرار 

 )١٢/٦/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٩٧٩طعن رقم ال(

 ضدها األويل  املطعونوحيث نكلت .. ونفاذا ملا تقدم 

 وعجزت عن النيل مما 

*�و@د'"���=�I0א������"�K=אض�s=א��O=�-8��א�0..��وא.�.Gא@������א�LR���8%�w0ن�ذ��$c�%�Sv
���"'@�L��.�*o)���A.��U�*=�I0א@�����..�א�3Lrא�אv3H�~3:�^��A�K=�X���0ن�%,��:~�א�c��^

�..����������������������O3.�F��3�c�93�0د�F3K=א#(�3ل��O3.�F3د�Gא�d��3 3�)�א��r�n��o�K0�<�=$00*�א�]Rو��
���J@�.�9�L*=�I0א����~Kqن�G�*=�I0א�א �����������38אv3H�S�3��$�+%����..R�����23	#����38ن�אI0אf�
�.����ن��(�ص�ذ�w0وy�"4�a0R�f8�%��10א0

 الثاني الدليل 
�א��ط��ون���<�'� !�� ل� � ��	�
ن� ��ون���د�����������3א�ط	���
�د���

����د���"��	�א�� ��	ن�����������������$�א�����	�?�א�ط	(�����א������د�	�א�و���

���5وق�. ��"��	�)�و��"��	���� ن�א����دא��(א���ذ�و�+�!���5	�������وא�

�و���و����	� #���ل��..و.����א�*���א/�א��0!����و�*���ون��� ��ون�#� ��'���

����������Bن�د�و��Bن�د�	 ��א��ول��<ن�א��ذ�و�+����א��*�� ���"ذ�Cא

�.א�0 	ل�

 ذلك أن الثابت 

��33A��אGو���J@�33^�F330א �338Iن�ن���*33�H$33��אGوc�F330��33-�[33�ل�.8=�I0��933..�אU8'
�����������@�cv3 א�J@�3 א��A8.�9.�8�%�M0'~�א�	א �$]��!�*+��.�..�����O3.��3�'א@�F3����'�-3��cو

33��5�א)�א ,R�9�o�33ذא���33C80�"338�Ug��..33�ن��=G33�ن�אh��O33.�O33h�933L&��F33+%�33@��ن�)'
)�����A|����H�5=��د@��H��وא6cא0,��10ذ�..�(��������������*%s3C 3��אA�&3���3&ن�א�3�0ل��و��H.���3/م�%��

�5@�cv ن�א��=Gא�wK�0�*����#ل�..�א��و�w�Rل��L��H.�
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o �338ن��'�33$م�I 33���אA�&��$33�+%�$�33,.�*33h�F330وGא��H$33�
��w3K}�-��c���������������J@�3.�O3.��3A:�93زوא�L3����0و����3د��.�S��

*=�I0א�..����������XF
�Sو����d4و�ودא��*�	��2K'�$م�[,���)��
�2=/'��U�,]����]��,%�$�+%. 


�"�	���	ن�������������א��ط��ون� �����D	��א��#�ز������..�و��	���دמ�#� �'������	����د�	�א�و������ن��

�.!�5	��د "	��	ل� 0و�"	�و ���"	��ن�*�א/�و�و�و�د+�وא�د+��ن�א�� 	ن�א�وא�د+�

 لدوهذا إن 

���������$3��*o3E�FK=ل�$%���j��*3=�I03��א ��3$��5و�ن�و@ود�א������������23אH�38ن��!�د=�אI א�
�א�wK'�XאG=��ن�������
3�א)����������X�H$��אGو��8��F0د�C03-�אLو�@$�'�M0א�F=�9א$�0אP�f80א��Aو.

��"����K.�5ن�:C8��(��������F3���#א�Ss3C 3.���3��א����3A|و����8�@�5א�S@�E����FK=�X�:�$L
��FK8+0وא�����J@� א��A��f80א�zv��/.....���"3�������.��H3*��و=�I03"����א�+��O3=�(/3�=�38ن��وI א�

�F0وGא��H$�.�

 وذلك عمال مبا هو مقرر يف قضاء النقض من أن
علي الـدائن إثبـات نشـأة " النص في المادة األولي من قانون اإلثبات علي أنه 

ي الـدائن إثبـات يـدل علـي أنـه يكفـ" االلتزام وعلي المـدين إثبـات الـتخلص منـه 

نشأة االلتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به واألخيـر يكـون عليـه بعـد ذلـك 

 .    إثبات براءة ذمته منه 

 )٢٨/٤/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٥٠الطعن رقم (

   الثالث الدليل      
�و���و�...../��א������وמ�א�ط	��������وא���א����	��1א�د��������د����3و�����

���	��א���'������2.����א�زو# �������ن�א��,�����:���	���ول�������د� ��ل��

��'�����.
א��*�����3א�����5��وא��� ���������� ن�א����دא�������د�
ن�

���دמ�0د��'���'���������������א��ط�ون�	�"�>��'����	��	�زو#�	������د�	�א�و�

����������������3�����و�"	���	�+�
!��"	��� �'�� �دون�,�و� 	�����0	����א��*�

�−/−/−א����G�Hא��א�ن�א�ط�ن�	���د�א�0	ص��� ن�א��دא�����ل�
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*م�=�L*�א0/و:�*��������J@�.�fو���א���0��=�I0م���א�]���$H���א �8Iن�و����f...../��א 
F0وGو�א���(�A��$L�8نI א��F0وGא��H$��������J@� �*.$yم�$�'��A�&���*3=�I03�@�����5א=R��3������

�F=א$�0א�f8�$�80א��ص�����SsC א�*��y�!��%@�E�0"��0$ون�R��A|א.�

 لذلك

�����������J@�3.�S$30�F3د�Gא�d�� א�����$�'�אI03*�א�.�O3א#(�3ل�=�������F3K...../��א �[�3م�����=
*د�F���c�9�0و��H.����ل������=�I03*����������������א��	��F=�93א$3�0אP�����%���.�3E�(�3��R�O3@%*�א3)�0
$א�UK0�د�5��(���rق�א�q٦٣�FK=��'�M0وא�(���rن�א���L�O.��

 . يجب إثباته بدليل كتابينيجوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كا

�−�Sد�.�d��.�$:ذא�وR�F���c�9�0د�FK=ل�دون�א#(�ل����Fو��د��.�

 واملانع األدبي

�����33A��33�و���+,�33*��و�א=��33�@א)��د��33*�'�:�F330R�d33א33�0�و��א�M330א��$33�8��F33K=�33م��%
����������������*L�80א�zvHن�&
�O.ن��cذא�R�،�����fوL-�א��8�د�א�0(�I0א����'�M0א�*L�80و�א����א�0(

FK=א#(�ل��O.��د�����BC0א�d�.�د��F���c�9�0و�'�wKא�0�و���ن�{
�:�dא �א��dאGد��*��F0RאG.�@�א��V0*�א]'�*�'��.��Vcو�:�

 .�א0/و:�*��و�א�0�א�*� −١
 .�=�L*�א�$.*� −٢
٣− �OA 8<�א��!�d�� א��� .�א80

 )وما بعدها٢٧٩ ص ١٩٨٣التعليق علي قانون اإلثبات المستشار الدناصوري وعكاز الطبعة الثالثة (

 مة النقض علي أن ويف هذا املقام استقر قضاء حمك
الموضـــوع ســـلطتها ـفــي تقـــدير قـيــام المـــانع األدـبــي مـــن الحصـــول عـلــي دلـيــل كـتــابي محكمـــة  

 قـانون ٦٣شرطه تحقق هذا المانع لدي العاقد الطاعن بالصـورية يجيـز لـه إثباتهـا بالبينـة والقـرائن م 
ريـر قيـام المـانع اإلثبات ، عدم إعمال المحكمـة سـلطتها فـي تقـدير الظـروف التـي سـاقها الطـاعن لتب

 . قصور–األدبي 
 )٢/٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٦ لسنة ٢٤٠٠الطعن رقم (
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 وقضي أيضا 
إن وجود سند مكتوب ال يمنع مـن قيـام المـانع األدبـي الـذي يحـول دون الحصـول علـي دليـل  

كتــابي إذا تــوافرت شــروطه ومتــي تحقــق هــذا المــانع لــدي المــدين الــذي يطعــن علــي ســند المديونيــة 
 .إنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن بالصورية ف

 )٨.....١٧/٥/١ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٥٢٢الطعن رقم (

 ونظرا لألسباب سالفة البيان
 أـمــام محكـمــة أول درجـــة بإحاـلــة -/-/- ـفــي ـمــذكرة دفاعـهــا المقدـمــة بجلســـة الطاعـنــةطلـبــت 

شــــهادة الشــــهود أن  بكاـفـــة طــــرق اإلثبـــات ومنـهـــا البيـنـــة والـقـــرائن والطاعـنـــةالـــدعوى للتحقـيـــق لتثـبـــت 
 الذي اسـتعار ...../المشتري الحقيقي والفعلي والمسدد لكامل ثمن عين التداعي هو مورثها المرحوم

 ضــدها األوـلـي لـيـورده فــي خاـنـه المشــتري صــوريا وذـلـك لكونهــا مصــرية وتســتطيع أن المطعــوناســم 
 بشـــأن تمـلــك ٦.....١ لســـنة ٢٣٠يشـــتري باســـمها ـمــا يـعــن ـلــه ـمــن عـقــارات حـيــث أـنــه وفـقــا للـقــانون 

األجانـــب ال يجـــوز لـــه بوصـــفه أجنبـــي أن يمتلـــك أكثـــر مـــن وحـــدتين ســـكنيتين فـــي جمهوريـــة مصـــر 
العربية فضال عن إثبات أنه المسـدد لكامـل الـثمن مـن مالـه الخـاص وهـو مـا ال تسـتطيعه المسـتأنف 

 .ضدها األولي 

 ما تقدم ... ومن مجاع 
والمـذكرات الختاميـة المقدمـة منهـا قـد جـاءت  بعريضـة دعواهـا الـواردة الطاعنةفتكون طلبات  

 .وفقا لصحيح القانون 

�<�א�F������<�=$30!�.$و��)������"�و.3��א����3Aאf8I0وL�0"�א#	���2�3��*3�����O3.�"3�0R�
������������������n3��I'�!��@�3E�&Iy��Hא�80$�و�*%@�E�FK=�"%�Lد��9�0و��O.و@אق�Gא��Ky�*0�����A�0�;

������Iא�א�vH�"��]و�F=8�)�א$�0אLوא�FK=א�0���ن�����������F3K=�*o�o3Eم�א3�0���ن��	אل��[/�R�O=�&
�(��Kq*=�I0א�X�a0r�א���%$:�X���0א�אvHن��	و%�.�

�
�
�
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 مـن قـانون ١٧٨ ، ١٧٦بطالن احلكم ملخالفته ملا أوجبه املشرع باملـادة : السبب الثاني 

 صـراحة املشرع جزاء البطالن نزلأو الواقعية األسباب إيراداملرافعات للقصور يف 

 . ك املخالفة يف حالة حتقق تل

  -: من قانون املرافعات علي أن ٣ ، ١٧٨/٢ فقد نصت املادة –بداية 
كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ـ ثــم طلبــات الخصــوم ، 

  الحكم ومنطوقة أسبابوخالصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك 
 الخصــــوم أســــماء أو  الخطــــأ الجســــيم ـفـــي صـكـــم الواقعـيـــة ، واـلـــنق الحأســــبابوالقصـــور ـفـــي 

 .  الحكم يترتب عليه بطالن الحكم أصدروا الذين القضاة أسماءوصفاتهم وكذا عدم بيان 

  -:واستقر مجهور الفقهاء علي أن 
 وـقـائع اـلـدعوى وظروفهــا ومالبســتها ووســائل اـلـدفاع إـيـراد الواقعـيـة للحكــم تتمـثـل ـفـي األســباب

ًالتـي تعـد عنصـرا  األساسـية وطلبـاتهم والوقـائع ماالخصـا الحكـم ووجـوه نـزاع إليهـا التي يسـتند واألدلة
ًق عليــه القــانون تطبيقــا صــحيحا بــيلــزم وجــوده ويط ً الواقعيــة يعتبــر عيبــا األســباب وأن عــدم كفايــة –ً

 ًموضوعيا في صميم موضوع الحكم 

 : حمكمة النقض يف هذا املقام علي أن أحكاموتواترت 
 المحكمـة وقـائع أغفلـت إذا بطـالن الحكـم كمـا إلـي الحكـم الواقعيـة يـؤدي أسـبابلقصور فـي ا

 الرد علـي دفـاع جـوهري أو مسـتند هـام لـم يختلـف الخصـوم علـي داللتـه أغفلتهامة أو مسختها أو 
 استخلصـت أو األدلـة واقعة جوهرية في الدعوى أو لـم تـدون طريقـة ثبـوت إثبات رفضت أووحجيته 

ً تعمل منطقا سليما في هذا الصدد أن دون األدلةفه تلك غير ما تش ً . 
  )٢/٢/١٩٨٧ جلسة –ق ١١٢٤/٥٠الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
"  عـلـي أن ١٣/١٩٧٣ ـمـن ـقـانون المرافـعـات معدـلـة بالـقـانون رـقـم ١٧٨أن اـلـنص ـفـي المــادة 

جزة يجــب ان يشــتمل الحكــم عـلــي عــرض مجمــل لوـقــائع الــدعوى ثــم طلـبــات الخصــوم وخالصــة ـمــو
 الحكـم ومنطوقـة وان القصـور فـي أسـبابالجوهري ورأي النيابة ثـم تـذكر بعـد ذلـك لدفاعهم ودفاعهم 

 البالـغـة لتســبيب لألهمـيـةـيـدل عـلـي اـنـه تـقـدير "  يترـتـب علـيـه بطــالن الحـكـم – الحـكـم الواقعـيـة أســباب
ليهـــا  التـــي بنيـــت عاألســـسً وتمكينـــا لحكـــم الدرجـــة الثانيـــة مـــن الوقـــوف علـــي مـــدي صـــحة األحكـــام
اقبة سالمة تطبيق القانون علـي مـا ر ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك عن مأمامها المستأنفة األحكام
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 مــا أبــداه الخصــوم مــن إحكامهــان تــورد فــي أ المحــاكم أعمــالوقــائع أوجــب المشــرع علــي صــح مــن 
 ،  تقدير هذا وتلك في ضوء الواقـع الصـحيح فـي الـدعوىليتسنىه وما ساقوه من دفاع جوهري عدفو
 األسـباب المحكمـة مـن رأي ورتـب المشـرع علـي قصـور إليـه التـي تبـرر مـا اتجهـت األسباب إيرادثم 

فــرد لهــا  بــارزة فــي ســير الخصــومات اأهميــةالواقعيــة بطــالن الحكــم ، كمــا أنــه بحكــم مــا للــدفوع مــن 
التمسـك  من قانون المرافعات مبينا كيفيـة األول من الباب السادس من الكتاب األولالمشرع الفصل 

ً غيـر مقيـد بوصـف خالفـا أطـالق خالصـة مـوجزة فـي إيـراد علـي المحـاكم أوجـب ومن ثـم وأثارهابها 
 يكـون جوهريـا علـي تقريـر منـه يتحقـق هـذا الوصـف فـي الـدفوع كافـة ، أنلما وصف بع الـدفاع مـن 

 مـنــع إحــداها ، أو ينطــوي الــرد عـلــي األخـــر اـلــدفاع التــي يغنــي بعضـــها عــن الــبعض أوجــهبخــالف 
 تـورد الـرد الـواقعي الكـافي علـي تلـك الـدفوع أن األحكامالقانون لسالمة  ما عداها ، ثم استلزم راحإط

 . ً الدفاع مرتبا البطالن جزاء علي تقصيرها أوجهوعلي الجوهري من 
  )٠.....٣٠/١٢/١ جلسة –ق ١٠٢٣/٦٠الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
يتجلـى  ة البيان علي مـدونات الحكـم الطعـينسالف وبتطبيق جملة المفاهيم القضائية والقانونية

الواقعية في مـدونات حكمـه حسـبما هـو ثابـت بحيثيـات الحكـم  األسباب إيرادًظاهرا قصور الحكم في 
 وذلك علي النحو التالي الطعين

١− �����������������O3.א �3�م�����3�%*�א����3=�"'�q�� ��cذ�*h�O.�f8I0�2א	و��)�א#$.�-Ky
�O33.�"33�K���33.33*�و=�I0�33�7א�����L33.�933��و@د��c��233ول�د@:33*�و	]�O33.�933�K0�*33��

*�[��0ً����(���#	�2א�f8I0אن�א ,�&�+*�����=�I0א�(�A�&�����!�-c@�7��������A�����F30Rא���
��������"3K%א�0���ن�و'&و�n��I'�!��&I�3ل�א�yrوא����������d��3 ع��3:�0د�א���אGد��n3;��F3א$30

vyG�<�=$0ع�א���.�d��0א�$�=�*%@�E�FK=�9�0$c�$�0א�*L@و��. 

*����������Ky-�.$و��)� −٢=�I0א��A�����M0א�n4��#א�*��c�O.�f8I0�2א	א#�(���r��*%@�E�
 .��אF0R�"��I��X���0א�0(����9Pא�E�K0�O8I0ل�

٣− �$.�-Ky�����Kאد�و���%R�O.�f8I0�2א	و��)�א#��*(���r3*�������א=�I03��אA�K=�(/	�=א�M0א�
�F33H330*و�]��o�K0���א�F33K=�933%�o�0א33�0���ن�وא33a0¡�وא�n33��(�33��r�� �0$33�0א����33
Lوא���)�א�0א�F=א$�0א�!�q�O.�dن��f80א�Oh�d�*�L�O.��H�م��$=�I0א�J@�.� 
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�ق��q�*��	��F=�9א$�0אP(���rد�א�AC0د�5א�A
��A���O.א�0�����*�و��. 

٤− ����f338I0�233א	33-�.33$و��)�א#Ky���d��33 א���33*���אGد��33�F33א=�I0א�J@�33.�S$330��/
3�אم��.�Oא#(�ل�=�FKد�F���c�9�0وL-��������...../�א �[�م���R������א�S@�3)0وא�3"�����א3)�0

����83�����3A|�������������83"א��8�@�א�وو�d3L3*�وא�0א���oK0��ً3��y�Ss3C 3*�א��y�!�"���Ss3CUc�
=���F=�9א$�0אP�$�80����"�:زو��H@���. 

٥− ������O3.�f38I0�23א	3-�.3$و��)�א#Kyאد��3%R������¢��.�3�H*�א ,�3$א)�א3A'�q�M30��[�3א
�����������������*3U	Pد@:3*��و��.3�م��F��3��*3U	P3�م�.��X3*���3א=�I0א�O3.�*.$� א)�א$א ,�

���OHא��33*��ول�د@:33*�و���33E�$33c�'��33A8@%*�א�0(33����933Pא�O338I0א330�c�OU33��'و
3*��+,�Ss3CUc�"3و��3�ًא��w0v30و[�I3)%���£3$م������������=�I0א�J@�.��A.�א���0ع�א�M0א�

��w33K}33~��33���ن���:Gא�����*%�33).��33H@���=���F330وGא��H$33��338ن�I א�8�33�@�א��233א�
����Hو�*�,¤א�:��������30�n����*وg�"���zv3H�93c�وز3H����|��0"�א�0���ن�^,�[*�.�8

����*0�o�33�����33A��א6	�33E�*33U@%*�א33)�0.��KB�33,'�O4א�33L�(א$�'��33م��نא ,�33
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 مـن ١٧٨أوجبـه المشـرع بالمـادة مـا لًطعين خالي الوفاض مـن كـل ذلـك خالفـا وجاء الحكم ال -
 . ويعجز محكمة النقض بعد ذلك من مراقبة صحة الحكم من عدمه –قانون المرافعات 

 . ً جديرا بالنقض واإللغاء–ً الذي يكون معه هذا القضاء بالصورة التي جاء بها باطال األمر -

جاء احلكم يف صورة عامـة حينما طعني يف التسبيب  قصور احلكم ال-:السبب  الثالث 

 احملكمة قد قامت مبا هـو واجـب عليهـا وحتقيـق أنجمملة ال يستشف منه من 

 . كافة دفوع الطاعنة 

  -: من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة ... بداية 
 .  كانت باطلة ٕواال التي بنيت عليها األسباب علي األحكامأن تشتمل يجب 
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  -: من قانون املرافعات علي أن ١٧٨/٢كما نصت املادة 
 يشــــتمل الحكــــم عـلـــي عــــرض مجمــــل لوـقـــائع اـلـــدعوى ، ـثـــم طلـبـــات الخصــــوم أنكمــــا يجــــب 

 .  الحكم ومنطوقة أسبابوخالصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك 

  -:واستقر قضاء النقض علي أن 
 ـبــالواقع آلمـــت المحكمـــة ـقــد أنتضـــمن مدوناـتــه ـمــا يطمـــئن المطـلــع علـيــه  تأنالحـكــم وجـــوب 

  مرافعات  ١٧٦ مادة إليه وحصلت منها ما تؤدي أدلة من إليهاالمطروح عليها ، وفحصت ما قدم 
  )٩.....٢٧/٩/١ جلسة –ق ١٧١٩/٦٨الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
 مـــن األدـلــةدة وان تكـــون  الحكـــم واضـــحة محـــدأســـباب ـتــرد أن يجـــب األســـبابلتحقـيــق كفاـيــة 

 ، وان تـبـين المحكمــة القاعــدة القانونـيـة الـتـي طبقتهــا عـلـي إليهــاشــانها أن يســوغ النتيجــة الـتـي انتهــت 
 تبــرر بالنســبة لكــل طلــب أو دفــع أو دفــاع جــوهري ممــا أســبابوقــائع القضــية ، وان تــورد المحكمــة 

 . أبدي أمامها 
  )٣١/٣/١٩٨٥ جلسة –ق ١٩٨١/٥١الطعن رقم ( 

  كان ذلكملا
يـبـين وبتطبيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة والقضــائية ســالفة البـيـان عـلـي ـمـدونات الحـكـم الطـعـين 

ًمـنـه اـنـه جــاء خالـيـا مــن التســبيب وقاصــرا ـفـي اـلـرد عـلـي الطلـبـات الجــوهري المـبـداه مــن المــدافع عــن  ً
  . واإللغاءًالطاعنة مما يعيبه بالقصور المبطل جديرا بالنقض 

 مــن وجــه أكثــر حــد الــبطالن علــي إلــيصــور الشــديد الــذي ينحــدر بــالحكم وقــد تمثــل هــذا الق
  -:والتي نشرف ببيانها علي النحو التالي 

قصور احلكم الطعني يف التسبيب فيما متسكت به الطاعنة بتوافر املانع : الوجه األول 

 من احلصـول علـي دليـل كتـابي باعتبارهـا ...../  لدي مورثها املرحوم األدبي

 حقيقة التصرف الصـوري بـورود اسـم إلثبات التصرف وذلك إبرامت زوجته وق

 . املطعون ضدها األويل يف خانة املشرتي باملخالفة للحقيقة والواقع 

  -: علي أن اإلثبات من قانون ٦٣/١فقد نصت املادة .... بداية 
 . بدليل كتابي إثباته بشهادة الشهود فيما كان يجب اإلثباتيجوز كذلك 

  مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي  إذ وجد-أ
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  -:وتواترت أحكام حمكمة النقض يف هذا املقام علي أن 
 اـنــه اإلثـبــات مـــن ـقــانون ٦٣أن مـــؤدي ـنــص المـــادة ... المـقــرر ـفــي قضـــاء محكمـــة اـلــنقض 

ول عـلـي  يحـول دون الحصـأدبـي بالكتابـة إذا وجـد مـانع إثباـتـه بالبينـة فيمـا كـان يجـب اإلثبـاتيجـوز 
 . دليل كتابي 

  )٢/٦/٢٠١٤ جلسة –ق ٤٢٥٥/٨٣الطعن رقم ( 

  -:ضي بأن قو
 – مــن الحصــول عـلـي دلـيـل كـتـابي األدـبـيمحكمــة الموضــوع ســلطتها فــي تقــدير قـيـام المــانع 

 ٦٣ بالبينـة والقـرائن المـادة إثباتهـالهـا شرطه تحقق هـذا المـانع لـدي العاقـد الطـاعن بالصـورية يجيـز 
 المحكمـة سـلطتها فـي تقـدير الظـروف التـي سـاقها الطـاعن لتبريـر أعمـال عـدم – تاإلثبـامن قانون 
 .  قصور – األدبيقيام المانع 

  )٢/٢/١٩٨٩ جلسة –ق ٢٤٠٠/٥٦الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
 ، لـــدي األدبـــي المـــدافع عـــن الطاعنـــة تمســـك بتـــوافر المـــانع أنوالثابـــت مـــن أوراق التـــداعي 
 انـه المشـتري الفعلـي والحقيقـي لعـين التـداعي إلثبـاتدليـل كتـابي مورث الطاعنة من الحصول علي 

 التصــرف الصــوري محــل الطعــن إـبـرام المطعــون شــدها األوـلـي اعتبارهــا زوجـتـه وـقـت أقنعـتـهبعــد أن 
ً ليــدون صــوريا فــي خانــة المشــتري بالعقــد إليــهعارة اســمها ســتبقبولهــا ا تقــدم إليــه خدمــة بأنهــاالــراهن 

 وبـــين ...../ بـــين مـــورث الطاعنـــة المرحـــوم ًا لقيـــام عالقـــة الزوجيـــة الخـــاص بعـــين التـــداعي ونظـــر
 حقيقــة التصــرف إلثـبـاتالمطعــون ضــدها األوـلـي وهــو ممــا حــال ـبـين المــورث مــن أخــذ دلـيـل كـتـابي 

 . وانه المشتري الحقيقي لعين التداعي والقائم بدفع الثمن 
 علـي دليـل كتـابي وهـو  لـدي مـورث الطاعنـة مـن الحصـولاألدبـيوهو ما يتوافر معه المـانع 

 مـــن قـــانون ٦٣/١ ســـندا للمـــادة اإلثبـــات صـــورية التصـــرف بكافـــة طـــرق إثبـــاتمـــا يخـــول الطاعنـــة 
  . اإلثبات

 األدبيالن املانع 
 أو الظـروف التـي انعقـد فيهـا التصـرف إلي ترجع أدبية اعتبارات أويقوم علي ظروف نفسيه 

 تلـك الظـروف أو كـان مـن شـأن هـذه العالقـة اإذالعالقة التي تربط الطرفين وقت انعقـاد التصـرف ، 
 .  من الحصول علي دليل كتابي ًأدبيا تمنع الشخص أن
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  - :اآلتية األمور إيل األدبية ما ترجع املوانع وأكثر
 .  عالقة الزوجية أو القرابة -١
 .  العرف المتبع في عض المهن -٣   . عالقة الخدمة -٢

 ذلـك إلثبـات الـدعوى للتحقيـق إحالـةمـدافع عـن الطاعنـة  سالفة البيان طلب اللألسبابًونظرا 
  . اإلثباتكافة طرق 

 مـن الحصــول عـلـي دلـيـل األدـبـيوكـان يتـعـين عـلـي محكمـة الموضــوع تـقـدير قـيـام هـذا الـمـانع 
ي لعـين التـداعي والـقـائم  حقيقـة التصــرف وانـه هـو المشـتري الفعـلـإلثبـاتكتـابي لـدي مـورث الطاعـنـة 

ً فــي خانــة المشــتري صــوريا خالفــا ه اســم المطعــون ضــدها األولــي ووضــعمن وانــه اســتعاربســداد الــث ً
 . المقدمة من الطاعنة  األخرىالدالئل  بخالف –للحقيقة والواقع 

 أخـــري أـمــورـكــان ـقــد ترـتــب علـيــه  وببحـــث هـــذا الـمــانع وتـقــديرهم يـقــم ان الحكــم الطـعــين ـلــإال 
ي ذلــك وجــود عقــد مكتــوب ومتــي  وال يقــدح فــأمامــه إخفائهــاوســوف تنكشــف عنــه الحقيقــة التــي تــم 

 . ذلك بالبينة والقرائن إثباتتحقق هذا المانع فانه يجوز للطاعن بالصورية 
 مـن وقـائع التـداعي والعقـود األدبـي بتقـدير هـذا المـانع ًأصال المحكمة لم تقم أنولكن الثابت 

ا يـكــون مـعــه هـــذا ًالمشـــتري فيـهــا خالـفــا للحقيـقــة والواـقــع مـمــر اســـم ت وـتــم ســـإبرامـهــا الـتــي ـتــم األخــرى
ًالقضاء معيبا بالقصور والمبطل في التسبيب جديرا بالنقض  ً. 

صور احلكم الطعني يف التسبيب لطرحة متامـا كافـة شـواهد ودالئـل ق:  الوجه الثاني 
ً

 قد عجـزت األويل املطعون ضدها أن متاما وإغفالهالصورية التي ساقتها الطاعنة 

 . ها هو القائم بسداد مثن العني املبيعةمن أن مورث الطاعنة أثبتتهعن نفي ما 
 صــورية وجــود اســم المطعــون ضــدها األولــي فــي العقــد محــل إثبــاتوحيــث أن طلبــات الطاعنــة 

 . اسمها بالعقد كان فقط علي سبيل االستعارة والوكالة بالتسخير إيرادالطعن الراهن وان 
 المحكمة صورية التصـرف  والحقائق التي تستشف منهااألدلةوقد قدمت الطاعنة العديد من  -

 . وصحة طلبات الطاعنة 

فالثابت أوال 
ً

: 

 للعقــارات فــي مصــر فهــو األجانــبً الجنســية ووفقــا لقــانون تملــك إمــاراتيأن مــورث الطاعنــة 
 اســتعارة اســم إلــي ـلـذلك فقــد اضــطر –مقـيـد بحــدود مســاحية لشــرائه العقــارات وال يجــوز ـلـه تجاوزهــا 

 . لشراء باسمها ل) المطعون ضدها األولي ( زوجته 
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 أن رغـــم هتفحصــب تقــم أن دون أطرحتــه محكمــة الموضــوع أن إالورغــم جوهريــة هــذا الــدفاع 
 أكدـتـهاعـتـراض عـلـي مــا الحاضــر عــن المطعــون ضــدها األوـلـي طــوال مراحــل الجلســات ـلـم يـبـد ثمــة 

 . الطاعنة أو تقديم ما ينال منه 

والثابت ثانيا  
ً

: 
 هالطائلـ يكون لدي المطعون ضدها األولي تلك المبالغ أنً مستحيل يقينا بأنه الطاعنة أكدت

ً التـي تـم اسـتعارة اسـمها فيهـا صـوريا ومنهـا عـين التـداعي والتـي تفـوق قيمتهـا األعيـانالتي تقدر بها 
 . وقت الشراء الخمسة وعشرون مليون جنيه 

 الثمن الحالي تقريبا الثمن وقت الشراء وكائنة في الوحدة عبارة عن م

محـل إقامـة (ية شقة سـكن ١

المســـــــــــــــــتأنف ضـــــــــــــــــدها 

 ) .األولي

بالــــــدور الحــــــادي عشــــــر 

 ......من العقار 

 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ٤٠٠٠٠٠

) أربعماـئـــــة أـلـــــف جنـيـــــه(

أي  (٢٠٠٨في غضون 

 ) من عشر سنوات

ال يـقــــــــل عـــــــــن مليـــــــــوني 

 .جنيه

شقتين سكنيتين بإجمالي  ٢

 متـــــــــر ٦٤٦,٥مســـــــــاحة 

  .٣٨ ، ٣٧مربع رقمي 

ـــــــــدور الـثـــــــــاني فــــــــــوق  باـل

ن األرضـــــي والـبــــدروم مـــــ

 .....العقار 

 ٩٥٠٠٠المـــدون بالعقـــد 

خمســــة وتســــعون (جنيــــه 

أمــــا الــــثمن ) ألــــف جنيــــه

الحقيقــــــي فكــــــان ملـيــــــون 

  ٢٠٠٥جنيه عام 

ال يقل حاليا عـن خمسـة 

 .مليون جنيه 

 

 

 

محــــــل تجــــــاري مســــــاحته  ٣

 . متر مربع ١٢٦

بالـــــــدور األرضـــــــي بعـــــــد 

  .....البدروم بالعقار 

 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ٨٠٠٠٠٠

) ثمانماـئـــــة أـلـــــف جنيــــــه(

ون بالعـقـــــــــد عــــــــــام المــــــــــد

٢٠١٤  

ال يقل عن ثالثة ماليين 

 . جنيه

 

ـفـــــــيال ســــــــكنية بمســــــــاحة  ٤

أرضي ( متر مربع ٥٧٠

 ) .وأول وبدروم

البالغة ..... م القطعة رق

 متـــــــر ١٦٦٠مســـــــاحتها 

 .....مربع في مشروع 

  

 جنيـــــــــــــه ١٠,٣٥٦,١٣٤

عشــرة مليــون وثالثمائــة (

ســـــــــتة وخمســـــــــون أـلــــــــف 

ومائــــــه أربعــــــة وثالثــــــون 

  ٢٠١٤عام ) جنيه

ال يقل حاليا عـن خمسـة 

 .عشرة مليون جنيه 
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محـــــــل تجـــــــاري أرضـــــــي  ٥

 مـتـــــــــــر ٥١٦وميـــــــــــزانين 

 .مربع 

..... م القطعــــــــــــــــة رقــــــــــــــــ

  ..…بمشروع 

...../٩,٥٧٩,٣٢٩ 

تســـــــــعة ملـيــــــــون (جنـيــــــــه 

وخمســــــــــــــــــمائة تســــــــــــــــــعة 

وســبعون ألــف وثالثمائــة 

تســــــعة وعشــــــرون جنيــــــه 

وتســـــعة وتســـــعون قرشـــــا 

  .٢٠١٣عام 

ال يـقـــل حالـيـــا عــــن ســــتة 

 . مليون جنيه ـعشر

 ملا كان ذلك 

*و���א�0	�2א�80�@א)�وאG=��ن�א�M0א
sא�J@�.��Hא��0 =�I��،�"3|���*K�, وא�")BC��
�����������"c�.��F0R��A+��%و��A%sC%אد��ن�@��M0ن�א��=G�2א�80�@א)�وא	א�0�وא ,�3E�*K�3@%����.�.و��

3��.(3�%*�א�,�33*�و%,�..����d�I�3�H$3��אGو�38I��F330ن������23א �A��	0د���J@�3.�33א�0א��3=�I�*
������*���V0א��2زو:�"�א�Xو@א�F+B�0�8نא (אI��F0وGא��H$���(�������������(3�@א�=�O3.�"30�O38%��3.�Xא�3
�2�

�����H$33��אGو33UK8%�F330�ن�%��33���&�33"�א ��w330א�338I����F33���#نو���33Hوא ..�و�=�33�ن�!�.(33
����FK8+0وא.�

 السيما وأنه سيتضح فيما بعد 
���$�א�� �	ن�،�����د�	�אط�ون
ن����א!��	���.	ط���
ن���ون�א������� ����א��*����و�

��	ن���ذ�Cא�� �	ن��������>������$�א��	ل�א�"	(�ل�א��ذ�5 �3�(� 	"�
و��و���	��#�ز����ن����	�������(ذ�$�

������������
��	מ��������א�د�#���א�و�����	����و
��	מ��������א����מ�א�ط�� ن��������)�..��!'�طوאل����+�א�

	���ل�
���	ن����ذ���C..����ن�وא.���1א��!����دא��وא���و�אق�..�...../��������2ن����و��!��دאد�א����و���

وذ�$��ن�20ل�א�* �	��א�وא�د+�א�����+���'��*�����!�ود $�א��	����������	�א����������������א�� 	ن��

�מ�� �"	�,و� 	����ط�ون��د�	�א�و�3����.א�

 كانت موظفة وبعـد زواجهـا كانـت ًأصال ألنهاغ ويستحيل عليها ذلك  المبالهتملك هذال وهي 
وهـو ) مـورث الطاعنـة ( تحصـل عليـه مـن زوجهـا ت سـوي مـا ًأساسـاال تعمل وليس لها مصدر رزق 

 الحكــم أن إال تلــك العقــارات هــو مــورث الطاعنــة أثمــان المشــتري الحقيقــي والقــائم بــدفع أنمــا يؤكــد 
ً ويتغيـر بـه يقينـا وجـه – ي متعلق بعناصر الـدعوألنهالطعين تغافل عن بحث وتمحيص هذا الدفاع 
 .حصه وتمحيصه الرأي في الدعوى في حالة اعتناء  المحكمة بف
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 الفـسـاد يف االـسـتدالل الـسـتدالله عـلـي ـصـحة هاحلـكـم الطـعـني عاـبـ: الـسـبب الراـبـع 

التصرف املطعون فيه بالصورية علي ما ورد بنصوص احملرر ذاته املطعون عليـه 

أصال
ً

 .  بالصورية 

  -:املستقر عليه لدي قضاء النقض 
 وتأكــد صــدقة مــن وـقـائع حتهصــ تشــتمل عـلـي بـيـان مصــدر مــا يثـبـت أن الحكــم يجــب أســباب

 التـي اعتمـد عليهـا فـي القـول بثبـوت أو نفـي أي األدلـةالدعوى وتفصح وبجالء ال غموض فيـه عـن 
 أن لمحكمــة الــنقض يتســنى ووجــه االســتدالل بهــا حتــى األدلــةمــن هــذه الوقــائع ، وعــن فحــوي تلــك 

عليهــا جــاءت ســائغة  قضــاؤه أـقـام الـتـي األســباب مــن أن قاالســتيثا ســداد الحكــم ويتعمــل رقابتهــا عـلـ
  . إليهالها أصل ثابت باألوراق تتفق مع النتيجة التي انتهي 

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

  -:وقضي بأن 
 تقــيم قضــاءها فــي أنمــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أـنـه وان كــان لمحكمــة الموضــوع 

 تكــون أن المطروحــة فــي اـلـدعوى دون األدـلـةالطعــن بالصــورية علــي مــا يكفــي لتكــوين عقـيـدتها مــن 
 تعول في ذلـك علـي أن انه ال يجوز لها إال الدعوى للتحقيق أحالة طلب إلي الخصوم بإجابةملزمة 

نصوص المحرر المطعون عليه ، لما في ذلـك مـن مصـادرة علـي المطعـون وحكـم علـي الـدليل قبـل 
عقــد البـيــع المطعــون علـيــه ـبــذات  اســـتدل عـلــي انتفــاء صـــورية إذان الحكــم المطـعــون فيــه إتحقيقــه ـفــ

 الصــورية يـكــون إلثـبــات التحقيــق إـلــي الــدعوى إحاـلــةنصوصــه والتفتــت ـبــذلك عــن طـلــب الطــاعنين 
 .مشوبا بالفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه 

 )١.....٤/٤/١ ق جلسة ٥٥ لسنة ٤٧٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
والقانونـيـة ســالفة البـيـان عـلـي ـمـدونات الحكــم المطعــون فـيـه وبتطبـيـق جمـلـة الثواـبـت القضــائية 

تأيـيــد حـكــم أول درجـــة القاضـــي ـبــرفض قضـــي ًيتجلــى ظـــاهرا بفســـاد الحـكــم الطـعــين ـفــي االســتدالل و
 . بقالة الحكم الطعين المبتدأةالدعوى 

ثبـوت صـورية العقـد المشـهر ) ًالطاعنـة حاليـا ( الثابت من أوراق الدعوى وطلبات المسـتأنفة 
 والخــاص بعــين الـتـداعي المبيـنـة بالعـقـد وعريضــة األهــرام  شــهر عـقـاري .....لســنة ..... ت رـقـم تحــ

 ولـمـا –ضـدها األوـلـي طـعـون  ملكيـة مورثـهـا للعـين وهــو الماـلـك الحقيقـي ـبـدال مـن المإلخـفـاءالـدعوى 
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وراق  بالكتابـة وحيـث خلـت األإال الصورية من جانب المتعاقدين أو خلفهم العام ال يكـون أثباتكان 
ًـمـن تـقـديم دـلـيال كتابـيـا   وـمـن ـثـم يكــون طاعـنـة الصــورية الـمـدعي بهــا ـمـن قـبـل الإلثـبـات" ورـقـة ضــد " ً

 .  غير محله يالطعن علي الحكم المستأنف بهذا االستئناف قد جاء ف

 وتلك القالة املار ذكرها
ه  محكمـة  الموضـوع بواقعـات التـداعي وطلبـات الطاعنـة المطروحـة عليـإلمامتدل علي عدم 

 ومخالفتــه للثابــت بــاألوراق والمســتندات المقدمــة مــن الطاعنــة والتــي لــم يكلــف الحكــم الطعــين نفســه
المقدمـــة أمـــام محكمـــة الحكـــم  درجـــة أو أول عليهـــا ســـواء التـــي قـــدمت أمـــام محكمـــة اإلطـــالععنـــاء 

 . الطعين 
ري شــهر عقــا..... لســنة  ..... فطلبــات الطاعنــة  الحكــم بثبــوت صــورية العقــد المشــهر رقــم

 وذلـك فيمـا تضـمنه مـن ..... اعلي البدروم بالعقـار األرضي بالدور ٤ والخاص بالمحل رقم األهرام
المشـتري  (...../  وستر اسم المرحوم إلخفاءوردود اسم المطعون ضدها األولي في خانة المشتري 

 .لهذا المحل ) الحقيقي و المالك 
بقاـئـه عـلـي حاـلـة حرمــان ـبـاقي  ـفـي ـنـهألومــن ـثـم ثـبـوت ملكـيـة مــورث الطاعـنـة لعــين الـتـداعي 

باعتبــار أن  مــن نصــيبهم الشــرعي فــي هــذه العــين وهــو مــا يخــالف الشــرع والدســتور والقــانون الورثــة
 للعقـارات فـي مصـر األجانـب قانون تملك أحكام من النظام العام بخالف التحايل علي اإلرثقواعد 

  .٦.....٢٣٠/١رقم 
 اإلثبـاتالتـي تمـت بالتحايـل علـي القـانون بكافـة طـرق  الصـورية إلثبـات القـانون أجـازولذلك 

 . ومنها شهادة الشهود   القانونية 
الن حــق اـلـوارث ـفـي تـلـك الحاـلـة ال يســتمده مــن الـمـورث ولكــن مــن الـقـانون اـلـذي ـتـم التحاـيـل 

 صـورية العقـد أثبـات ونصوصه ويعد الوارث في تلك الحالة من طائفة الغير ويحـق لـه أحكامهعلي 
  . اإلثبات الذي اضر به بكافة طرق التدليسية

  -: حمكمة النقض بأن أحكاموهو ما  استقر عليه 
 كـــان يســـتمد إذامـــن مورـثــه بحســـب مـــا اـلــوارث اخـــتالف موقـفــة بالنســـبة للتصـــرفات الصـــادرة 

 يســـتمدها ـمــن الـقــانون فيعتـبــر ـمــن الغـيــر أو التعاـقــد بأحـكــامصـــفته بشـــأنها ـمــن الـمــورث فيلـتــزم مثـلــه 
  . اإلثبات المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق إثباتجوز له بالنسبة لها وي

  )١٥/٥/١٩٨٤ جلسة –ق ١٩٣٥/٤٩الطعن رقم ( 
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 التصـــرف محـــل الطعـــن الـــراهن ت للصـــورية التدليســـية التـــي شـــاباإلثبـــاتن عـــبء ًونظـــرا أل
ارم فــي خـتــام  وصـــ..... ذـلــك بطلــب إلثبــات الــدعوى للتحقـيــق بإحاـلــةمســك المــدافع عـــن الطاعنــة ت

 مـــن أن مورثهـــا هـــو المشـــتري الحقيقـــي -/-/-مـــذكرة دفاعهـــا المقدمـــة لمحكمـــة الموضـــوع لجلســـة 
والفعلي والقائم بسداد ثمن العين المبيعه والذي استعار اسم المطعون ضدها األولي ليورده في خانـة 

ـقـارات وبتـلـك ويســتطيع أن يشـتري ـمـا يعـن ـلـه مـن عًالمشـتري صــوريا وذلـك لكونـهـا مصـرية الجنســية 
 .  هذا التصرف إبرام القانون تم أحكامالحيلة علي 

 عـلـي نصــوص المحــرر ذاـتـه وزعــم ه الحكــم الطعــين تغاـفـل عــن ذـلـك وعــول ـفـي قضــائأن إال
ًبأن الطاعنة لم تقدم دلـيال كتابيـا   الـدعوى ٕواحالـة يقـوم بتحقيـق دفاعهـا أن تلـك الصـورية قبـل إلثبـاتً

 نفــــي أو إثـبـــات ـبـــأقوال الشــــهود أم ال ـفـــي األخــــذ الحرـيـــة ـفـــي للتحقـيـــق وللمحكمــــة بعــــد ذـلـــك مطـلـــق
 .الصورية

 الذي يكون معه هذا القضاء قـد افسـد األمرويكون قد حكم بنفي الصورية علي الوارد بالعقد 
  . واإللغاءًفي استدالله جديرا بالنقض 

ك  اجلسـيم حبقـوق دفـاع الطاعنـة ، وذلـاإلخالل احلكم الطعني عابه -:السبب اخلامس 

 أو رده علي أوجه دفاع الطاعنة ، فضال عن انه امسك بال سـند مـن إيرادهلعدم 
ً

 العديد من املطالب اجلوهرية التـي متسـكت إيلالواقع والقانون عن االستجابة 

 .  تتغري وجه الرأي يف الدعوى أنبها الطاعنة التي كان من شأن حتقيقها 

  -: النقض علي أن أحكامحيث استقرت 
 دفاعه والرد عليه مـع إلي اإلشارةلحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون متي كان ا

ًاع جوهري قد تتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصـور ممـا يسـتوجب انه دف
 . نقضه 

  )١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة –ق ٥٧الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
 المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة أول  الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعـهأنوحيث 

 دفـاع أوجـهوهـي ..../ .... / ...... درجة وبصحيفة االستئناف ومذكراته الختاميـة المقدمـة لجلسـة 
 الحكـم المطعـون فيـه لـم يـرد عليهـا ولـم أن صـحت وجـه الـرأي فـي الـدعوى إال أنجوهرية يتغير بهـا 

  الخطأ في إليدفاع والقصور المبطل مما جره  بحق الباإلخالل الذي يعيبه األمر.. يمحصها 
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 .تطبيق القانون 
  )١٤/٢/٢٠٠٠ جلسة –ق ١٢٥/٦٣الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
 سـالفة الـذكر علـي أوراق التـداعي ومـدونات الحكـم الطعـين واألحكام األصولوبتطبيق جملة 

 . كالتالي نهي الجسيم بحقوق الدفاع وذلك علي وجاإلخالليتجلى أن هذا القضاء قد شابة 

 بأسـباب يـرد أواحلكـم الطعـني اخـل حبقـوق الطاعنـة حينمـا مل يـورد : الوجه األول 

 حمكمة املوضوع رغـم إيلسائغة علي ما متسكت به يف مذكرات دفاعها املقدمة 

 . به ويستوجب نقضه جوهرية هذه الدفوع مبا يعي

  -:املستقر لدي قضاء حمكمة النقض 
 فيــه ممــا قدـمــه الخصــوم مــن طلـبــات ودفــاع جــوهري ، ودـفــوع  الحكــم المطـعــونأســبابخلــو 

 . ومستندات اقره بطالن الحكم 
  )٢١/١/١٩٨٥ جلسة –ق ١٤٩٥/٥٣الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
 محكمة الموضوع مـذكرات أو مسـتندات وتمسـك بـداللتها فالتفـت الحكـم إليمتي قدم الخصم 
ً داللـة فانـه يكـون معيبـا فضـال عـن القصـور  بعضها مع ما يكـون لهـا مـنأوعن التحدث عنها كلها  ً

 .  بحقوق الدفاع باإلخاللفي التسبيب 
  )١٦/١/٢٠١٦ جلسة –ق ١٤٦١/٧٣الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
 التـداعي الماثـل وعلـي النحـو الثابـت بحـوافظ المسـتندات المقدمـة رفقـة هـذا أوراقوالثابت من 

 والتـي -/-/- بجلسـة أخرهالعديد من المذكرات  الطاعنة تقدمت أمام محكمة الموضوع باأنالطعن 
 أن إال صــدور الحكــم الطعــين حتــىبــه  ولــم تنفــك عــن التمســك .....انطــوت علــي دفــاع جــوهري و

 رد سـائغ أو فـي مـدونات حكمهـا إيـراد دفاع الطاعنة الجوهرية دونما أوجهمحكمة الموضوع طرحت 
 .  بحقوق الدفاع إخاللهامما يؤكد 

  -:يلي   الدفاع ماوجهوأومن تلك الدفوع 

���)��3E@%*�א�93P�$3�80א�O38I0א ��3aK0�93¡�وא3�0$�0 �وא�[��3�ل�=3L�F3K���ن��������������� −١
��wK}~��:G������2אL@���و'8$د�א���0ع�א3L�M30�م�.٦��������J@�3.....�8K0�٢٣٠/١�@א)�!�.(
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ة حينمـا مل يـورد مـا طاعنـ احلكـم الطعـني قـد أخـل حبقـوق دفـاع ال-:الوجه الثاني 

متسكت به من طلبات احتياطية بإحالة األوراق إيل مكتـب اخلـرباء وعـدم رده 

لـة مسـتندات وهكذا حينما التفـت عـن مج.. علي حنو سائغ علي هذا الطلب 

ة رغم جوهريتها يف إثبات دعواهـا ، وهـو مـا جيعـل هـذا القضـاء جـدير طاعنال

 باإللغاء 

 بداية
�،�و�����א��0ص���"�	�א���ذ��+�א�0 ��+������������ط	�����و� ��
ن�א�	������ن�2�0ل���ذ��א��א����������� 

0�	�"	�ط��	�א�� 	ط 	��������������.��ط	��א��J����'�א�..�א���د���وא�

���~3�	.�F0R�<�=$00*�א�]R�������"3�$0�O3.�7$3��3yא�Xوزא@�5א380$ل���0�5/���3
��33yא�'	�33ن�.&.�@33�%"���$338א�33qrع�=�F33KאGو@אق�و.��F33,=��33ن�%�$.33"�����
���������B3
����S�ن��Ohא�93P�5$3]�0א30$=�>�وy��(א$�,.�O.א�(�م�
�����<�33yGא�0[$33א)�وא33�80�@א)�א��33E�=�*33��c��33A��و'�%$33hא33�0�$33,��24אد�

��Rذא��F3H�-3��cא����������-3.�L�M30�H$��אGو��F30و=�8I������3Uنא ,�K*�����2א ��
�����".$=�O.�OUV0אد�א$,��..���������zv3H�9Hو��A8�و.(�د@��zvHאG.�אل�א���M0د

����"33.$=�O33.�*%@�33Eא�33�80د��..������S�33y��¦�33.��¦�33H33�ن�cذא�R��33U=و��33�ن�
UK0�8نI�����0א�J@� و���F0وGא��H$���3=�I����������F30وG3"�و!�א#�30*�א.$=�O3.�*

����������F3H�93Hא�0���24�0,$אد�و��B
��38Iن�.�O3.3�ل�א �����ن�A��=����A�U�L��و
���H$���F0وGد�����������א�A3C0א &.�@3%*���3אل�א�X���3!����9��3دאBK0و�".$=�O.

دون�[�f§�1Kوא�O.�SG�":��0א�A�)�אrدא@%3*��و�א#	�.�3*�و30"�!��������������
�*�א0(�[��)�و�0���E["�א#�n!�א$0=�>��c�w0�9ذ���.�

 وبرغم جوهرية هذا املطلب إال أن .. هذا 
�������5�و��و�א�����א��ذ����3..���'�دون�� �אد�
و��د������دو�	��.��	('����������א���מ�א�ط� ن�.د�א�

�.#زמ��20Kل��ذא�א���	/����وق�א�د�	ع�
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  أن فقها املقرر أن حيث 
 فـي الـدعوى ليسـت مطلقـة وهـو مـا يبـرر جعـل الخبـرة قاعدة أن القاضي هو الخبيـر األعلـى

ي هو الخبير األعلـى فـي فإن القاض.. 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 

 في كل المسائل التـي ءالقاضي بطبيعته غير مؤهل لها ففي هذه المسائل يجب الرجوع إلي الخبرا
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  النقض يف هذا اخلصوص بقضيوقد 

������X�7$א��א�������Lم�/K.�F���0אR����3ذ.�~3KI%�Sv30�3ع�א�ن�א ��c3"��א0+(��93"�א���
����S�"0�ج�@���.��yא)���'��א

 ) ق ٥٩ لسنة ١٣٠٣ الفني رقم ٤.....٣٠/٣/١نقض مدني جلسة (

 : ضي بأنه وكذا ق
�0و����ن�א����0ص�א������Lن��� �� ن�א�0� ���������א���د�و
א�������������.���	/����ذ�Cא���������

�	���
�)����א��و�وع����'�
��	���:0� �����و�و!� ��'�א�و� �د+�����א��������د�Bמو��	ن�د�	ع�א�0,�

��� �'�دون�!����B�ول���	����ذ�$���ن��,�	د�+��������������:��2 #وز���������א��������'��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 

تحقيـق ـهـو الوسـيلة الوحـيـدة للخصـم ـفـي إثبـات ـمـدعاة فـال يـجـوز ال

 .للمحكمة رفضه بال سبب مقبول 

  )٧ قاعدة رقم ٥٩٤ ص – سنة ٢٥ القانونية في ةداع ج الق٥ ٥/١/١٩٣٦نقض  (
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  ناحية من كله هذا
����3�0
5�������������..�و�ن��	� �����د�
0ل�א���מ�א�ط� ن����وق�א�د�	ع�� ���	�א�


���	מ���������א�د�#����א�و�����א�ط	�������א���د��������ن���	���	����ن�א��!����دא�

��$����و��!���"	����د)��"	�و���מ�����5$���"��	�،�و���Nמ�ذ���$����מ�����د��� "��	�

א���������������	� ����������Oن��ط�2"���	�و���	�"���	��"���	�و�����0	�"	���5,���"	�����

�.و��� ,"	�،�و�و��	� #زמ��و#و�B��J	/�א���מ�א�ط� ن�

33*א0%�����33ن�..����33�א�133K.�Xא$330=�>�א �����5�$33�� =�I���O33.�$33%$80���-.$33�'�$33L�
������F=�933א$33�0אP�$33�80�33@%*�אE�F33K=��33A�0338*�!�د�q��0א)�א$و��O33.�z�33א�33�80د��(א ,�33

و�ن�א ��w330א�F33���#وא�F33K8+0وא ,33$د�)���H$33��אGو�338IF330نא336�@�33E�5@%������233א 
�J@�33.33א��33H�/.....)�0א �[�33م��..�33hG�ن��zv33H�933cאG=�33�ن���=�I*�..�(��zv33H�"330و@��233د�

3*��������������..��$א)��א ,���V03��אA�%�H�:�23�@��3A�K=د���[�3A��و��'3q�$3L�*3:@ول�د��*U	Pن����R
��.�y�Oل�א#���n4א]'�*���%:�

 ومن ضمن هذا الدفاع واحلقائق ما يلي 

 : احلقيقة األويل 

��H$33��אGو�933�L�*I�33,��*33+��.�933U8'�-33��c�F330زوא:�338I����J@�33.�O33.��33Aن�ن�א 
א0=�Iم����]���א����d3I�%�Sv0א�Sv0%	��...../�*�א .Gא��Hون�=�.ً��و�C=و�*,?�O.��Vc&���H�

����������������������O3=��3Ah�$3%/%�M30א�F=א$3�0א�f=�9V.�Xא�
�O.��A	§�Sv0א �ل�א�wK}�O	'����A�&�
������*334���h�9�33, 33��!�א�$33�80אAhא�33"������33�)��ن���R�(�33A�����O33.�f33%�.�*33א�

�.��y�FK=�w0��א#���*�ذ:�"�و
�Sv0א��.Gא��Hوאن�������و�f380א�zv3H�O3h�O3.�$3]3*�وא�:�5@�cv م��$אد�א$=�$c�%�
א ,$د�����J@�.��Hא0=�I�*�....����F���#א�SsC وא�w0� א��A��2��O.و�.�

��-:احلقيقة الثانية 
��=�$����f=�dא$�0א=c�F��3-�زو:�8I���������������J@�3 �*3ن�ن�א �%�¥�-Lو�F0وGא��H$��

א0=�I�3م����]�[�'���{3	�����O3...�زو:3H@�.����F����3A��א ��������3K=�*3�0و�$3U�8'�-3��c!�����...../�*�א 
��A:زو�n'�=�FK=�-��c��A'�:���]وא��A'��+��9	��'��9U8و�'�	,~����S.�אل���$8א0/وאج�
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�@�cv م�א�]�
�*�א$�0א=�F،،،�א �OUV��F'&'�O%��OU�.�

 : احلقيقة الثالثة 

�333ن�.�J@�333א0=�I�333م�]�333�8"�و333c�....�$333L�ن��.333�@א'�Fא�,�333*��....�...../�*�א L�
&��3��"3���w3K}�!�*��83E�F3�K%א�0[$3א)�א3,0	�*�وא�����������������*3%@���0�H$��אGو�8I�����F30ن��א 

����*�����א80).�*%@�AU��....� �8ن�.��אI����F0وGא��H$��–������O38%��3.�Xא�3
��3A�%*�و§	).�FA�
��$�א���J@�.�@�8א�O.��������0=��@א)�����w0v0��A|��*=�I������!��%@�3E�"3|�9אP�9o�0��A|א�
�א�f=�Xא
�$�=�F=$�0א�.�

 : احلقيقة الرابعة 

�.33�ن��FL�33�0و@�33*�������]�933V§�"33א��F=�933א$33�0אP�d33��0�33ن�=��$33אI��7��33���O33.ن��
3��א3K8��Sv30"�©�3+0ً����������������������...../�א �[�م��.G��3אHو�،�F=א$3�0א�f3=�!�F=�3C0א�Jא �א�O.�

��������������������(�3����3Hو���o3)0א��AK3E��F30Rد�5א#3�ل��=Rو�"�%@�)��X���0א�f8�%��^ع�وא�0���ن���CK0
*�K	��J@�.�*א0.=�I�F=א$�0א�f80.�

  -: احلقيقة اخلامسة 

��3ن�'(3���.�J@�3א��0....�א�"�c�%��ª$���ع�.��'�3$م����=�I��0�93אP�f380א�!�*��O38I
��%���9	�O3א�0(3���א�0[��$3א�Sv30א�8�3�@���3"�א��23א ,�1�&�3�H$3��אGو�F30وא���������������Sv30א 
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��SsC א�*��y�"��ً%@�E�"�38ن�������I א�<�3yGא�(�����938!�א�O3.�$3%$80א3)�0��U�,]�w0وذ
���*%@�)0����A�K=H���<�yGא�F�....���������������F3���%ن���O3.�*3�@�0א�FL�33�ن��.�]��38����A��[�}��ن�

�2L@�~��:Gא�wK}ن����Lم��	]��O.�7�A�0א�O=��ً����A���"�]�2A.��c٦.....٢٣٠/١��
���ن�א3�80�����cv0����%���*3	��3H�O3א�0(3���א����������������S@�3)0وא�$%Hא�@�.���3ع�א$30=�>�א0
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��������������������O3.�$3%$80א3���#*�א�w3K'�($3c��$3L�3@%*�و)א0�(���¥�A=�Uk�!�S��א�O.�$%$80א�0(
3*�א ,�$א)�א$0א.a*�א3c��M0$)��ن�.�J@�3א���0=�I����3.G3�[~�אE��3H������M303"�אK4�I0אل�א

����zvא�80�@א)�א�M0'8$د)��(�@�$3c�'�*��oK.�5א0(�3@%*�و$3L.-�א������������0h��H$��3אد=�I�*
و�w33K'�-33��cא ,�33$א)�א$0א.33a*�وא33A'�q�M330��א�33#א�¢�א �$.6�*33	33U*��ول�د@:33*����

U	P�FK=�*�و�8.*�f8I0�2א	א#��FHو:−��
���F0وGא�*���م�¦���.....3,0*�����.....��>�@�5@�E����23L��o3E�O3.�*3�|@�O3.�*�4�3+*�א$30=�������������:א#�

���w330�33א���5/33وذ�a�����¬%@�33���@��−/−/−*�א#	��233(�33@%*�א�$33�80א336
�.���$0=�>�א �cv@��5دعوא 

�*33���V033*�א��م�¦�.....�33,0*�.....��5@�33E��o33E�O33.�*33�|@�O33.�*�4�33+*�א��233L@�<�=$330:א#�
����w0א��/�5وذ�a���������*c�3
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���*V0�V0א�*���.�F3Kc�F�$3א������5/3.....3,0*��.....��oE�O.�*�|@�5@�E+*�א�����2L@�<�=$0:א#�
���������2L@�-¥��AC ��2(�@%*�א�$�80א	א#�*�a��w0وذ�.....���*3,0.....����A3
�

��HGא�S@��=���3 وא�F:ذ�U���$30=�>�א �cv3@�5وא ����������OU3دعאم�א0
����������������F=א$3�0א�f3=�O3=�$3�=�@$3אERא38�0$%�9و�Xא�:&3��S@��80א��AC00/אم�אR

����J@�.�2א0=�I�*.�
3,0*��.....��5@�E���o3E�O3.�*�|@�O.�*�4+*�א�����������23L@�<�=$30:�א#���*�א0�א�8*���.....��F�$3.�

�������3¥��A3C ��23(�3@%*�א�$3�80א	א#�*�a��w0א��/�5وذ�FKc��23L@�-�.....
�*,0�.....�5�H��0�7א�:�.�

 وأنه علي الرغم 

�����������������f3��(���3)'�O3.�*%@�3E�<د=�و�*=�Uk�O=�5@��=�FHא)�و$.��Oن��zvHא ,�
���f��I0א�0(ذא)�א�J@�.*=�I� �8ن���وאI�H$����F0وG�3@%*���������)��אE�(���3)'�O3=�5@�3�=��AKcو

��K.4"�و?,�ن��.�O.��Vc���A=�Uk�!�Sא)�'�אز@��=�*=�Uk�O=�"��.ن�:
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 وهي تؤكد 

��F=א$�0א�f=�96א��A����^�*%@�E�(����*�א�0(�cن��.�

 إال أن احلكم 

������������������!��3A��UH��O3.�2��אA�0R�-+K�%���f8I0��و��%�د�!������"���"��FK=��A80�q�$Lא30
�*K�� א$0=�>�א.�

 وأن عدم إيراد 

�O3.�*3.�*3א�H�.�O=�*������!����0*�א ,�$א)��3�0+*�א3��0�ن�א �$����������f8Iא#	�2א�0=�I�
����������������!�$3c�'�M30�3ع�א30$=�>�وא�3*�^��K8�.��3A���*3E�yو�*U	]�(�و�$.�!��A�K=�n�K8�0وא

�F=�9א$�0אP����.�E��AKUk@%*�א�0(

بعـدم إحالـة االسـتئناف للتحقيـق ق الـدفاع احلكم الطعـني حبـإخالل :  الوجه الثالث

ـائه  ـانون وقـض ـام الـق ـي أحـك ـل عـل ـات الـصـورية التدليـسـية للتحاـي ـرفض إلثـب ـب

االستئناف علـي مـا ورد بـاحملرر الصـوري املطلـوب القضـاء بصـوريته بقالـة أن 

 . تثبت إال بالكتابة الصورية ال

  -:املستقر عليه لدي قضاء حمكمة النقض بأن 
إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق إلثبات ما يخـالف العقـد المكتـوب بغيـر 

 التحايل علي القانون أو قيام الصورية التدليسـية فأنـة ولـئن كـان طلبـه الكتابة ، استثناء في ذلك إلي
ًجائزا وجوهريا إال أنه يعتبر سببا جديدا ال يجوز إبداؤه ألول مرة أمام محكمة النقض  ً ً ً . 

  )٢٥/٦/٢٠١٥ جلسة – ق ٨٠١٣/٧٨الطعن رقم ( 

  -:وقضي بأن 
ة مبناهــا االحتيــال علــي القــانون مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه إذا كانــت الصــوري

ًيجـــوز لمـــن كـــان االحتيـــال موجهـــا ضـــد مصـــلحته أن يثبـــت العقـــد المســـتتر أو ينفـــي الثابـــت بالعقـــد 
 .الظاهر بكافة طرق اإلثبات 

  )٣.....٢٣/٢/١ جلسة – ق ٢٤٧٩/٥٩الطعن رقم ( 
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 ملا كان ذلك
تـداعي الـراهن يتأكـد أن الغـش وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة سـالفة البيـان علـي واقعـات ال

والتحايــل علــي القــانون هــو أســاس االتفــاق فيمــا بــين مــورث الطاعنــة وبــين المطعــون عليهــا األولــي 
حيث أنه اسـتعار اسـمها فـي شـراء العديـد مـن األعيـان فـي جمهوريـة مصـر العربيـة ومنهـا ) زوجته (

 بشــــأن تنظــــيم تمـلـــك غـيـــر ٦.....٢٣٠/١ًالعـــين محــــل الطـعـــن اـلـــراهن وذـلـــك تحــــايال علـــي الـقـــانون 
 . المصريين للعقارات واألراضي 

 حيث أن هذا القانون
يحظــر علــي األجنبــي أن يمتلــك أكثــر مــن عقــارين فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة لــه وألســرته 
ٕعلي إال تزيد مساحة كل عقار عن أربعة أالف متر مربع واال وجب استصـدار قـرار باالسـتثناء مـن 

 . الوزراء رئيس مجلس/ ذلك من السيد 

 وحيث ثبت.... وهذا 
أن مورث الطاعنة قد ابتاع باسمه عدة عقارات وشقق سـكنية وفـيالت ... علي نحو ما تقدم 

كمــــا أـنـــه ـلـــم يستصــــدر قــــرار  ... ٦.....٢٣٠/١ومحــــالت تزيــــد عــــن الحــــد المســــموح فــــي القــــانون 
 . رئيس مجلس الوزراء / باستثنائه من الحد األقصى من السيد 

عـلــي ) زوجـتــه المصـــرية الجنســـية ( جعـلــه يتفـــق مـــع المطعـــون ضـــدها األوـلــي األمـــر اـلــذي 
ًالتحايل علي القانون بشراء ما يعن له من عقارات وشقق ومحالت وفيالت مسـتعيرا اسـمها ووضـعه 
ًفـي جمـيـع العقـود ومنـهـا العـقـد محـل الطـعـن الـراهن ـفـي خاـنـة المشـتري صــوريا وذلـك لكونـهـا مصــرية 

 . ذه العقارات من ماله الخاص علي أن يسدد هو أثمان ه

وبالتايل فإنه يتجلى ظاهرا 
ً

 
ـبـــأن أســــاس جمـيـــع العـقـــود الصــــورية الـمـــدون بهــــا اســــم المطـعـــون ضــــدها األوـلـــي ـفـــي خاـنـــة 

 . أساس الغش والتدليس والتحايل علي القانون ..... ًالمشتري صوريا 
نون بكافــة طــرق وهــو األمــر الــذي يحــق معــه للطاعنــة إثبــات ذلــك الغــش والتحايــل علــي القــا

اإلثبات ومنها البينة والقرائن وشـهادة الشـهود ، حيـث أن اإلثبـات هنـا ال ينصـب علـي صـورية العقـد 
 . ٕ وانما قام إلثبات واقعة الغش والتحايل علي القانون –أو مخالفة مبدأ الثبوت بالكتابة 

 باطـــل وهـــو ًوبثـبــوت هـــذا التحاـيــل يـكــون العـقــد محـــل الطـعــن اـلــراهن ـبــاطال ألـنــه أتبـنــي عـلــي
 بتنظـــيم تملـــك األجانـــب للعقـــارات فـــي جمهوريـــة ٦.....٢٣٠/١الغـــش والتحايـــل علـــي القـــانون رقـــم 
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ًمصــر العربيــة والتســجيل للعقــد محــل  الطعــن لــيس مــن شــأنه أن يجعــل العقــد الصــوري عقــدا جــديا  ً
 . طالما ثبتت صوريته 

ش والتحايـــل علـــي ومـــن ثـــم يكـــون طلـــب الطاعنـــة بإحالـــة الـــدعوى للتحقيـــق إلثبـــات هـــذا الغـــ
 .ًالقانون بكافة طرق اإلثبات طلب جائزا 

ًوكان يتعين علي الحكم الطعين االستجابة لذلك إال انه خالف القانون أيضا بخصوص ذلـك 
بـــإيراده فـــي مـــدونات حكمـــه بـــأن الصـــورية بـــين المتعاقـــدين ال تثبـــت إال بالكتابـــة ويكـــون معـــه هـــذا  

 . ًالقضاء جديرا بالنقض واإللغاء 

  مجاع ما تقدمومن

���0(�@�5א�yr����ً��8.��A�K=�X�:�M0ل�א�,��2;��ق�د�3�ع�����������אf8I0%	�ن�א#	�����2
33*א0=�Iًא����33�دH��'+(�33ً��و%	�33ن�:%$33��n�3333��و�A���d33Lو�M330א�*U�33,א��X�33IyGא���33��

X�a0r��. 

 ل جأما عن الطلب العا

 بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
اب الطعن المسـطرة بهـذه الصـحيفة هـي أسـباب جديـة وتنـال فإنه لمن الواضح الجلي أن أسب 

بال جدال من الحكم الطعين مما يجعله مرجح نقضه حال نظر موضوع هذا الطعـن وهـو مـا يتحقـق 
 معه ركن الجدية

 هذا 
واســـتمرار الوضـــع كمـــا هـــو عليـــه يلحـــق بالطاعنـــة أضـــرار  وحيـــث أن تنفيـــذ الحكـــم الطعـــين 

 الفصــــل ـفـــي الموضــــوع وخاصــــة إذا قامــــت المطعــــون ضــــده جســــيمة مــــن المســــتحيل ـتـــداركها حــــال
األمر الـي .. ابالتصرف في العين محل الطعن الراهن إلي أخر واعتبرت هذا الحكم سند ملكية لها 

 .يتوافر به ركن االستعجال 

 وباجتماع هذين الركنني 
ون فيه فإنه يحق للطاعنة والحال كذلك المطالبة علي نحو عاجل بوقف تنفيذ الحكم المطع 

 .لحين الفصل في موضوعه 
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 هبناء علي

  -:املوقرة احلكم احملكمة من عدالة الطاعنة لتمس ت


	ً��   :   أوال�O8I0ل�א�����.�

+��vא#	�23א �38Iن����f3#�"3א0+(�93!�.���3ع�v3Hא������������������و�(+*��: ثانيا '�1L���*K�8�,.
�O8I0א. 

3�)�����������<�א#	�2א �8Iن���"�وאk�X���0$دًא��������a0j: ثالثا �KI��X�3��0وא�f38I0�23א	א#�X�
�و[3*�����������������I.�-3��c�M30وא�*�K3EG3�%*�א$30=�>�א�*�א�30א@د�5!�==�I03*����.3�م�אU	P�

�f8I0�2א	א#�.�

احتياطـيـا 
ً

:��5�H�33�0א���33�<�א#	�233א �338Iن���33"�وR=33�د�5אGو@אق�P�F330R	33U*�א���33��
��5)�.&.�@%*�א��/�5(%�a.�*��A��"=���.�!�9)+K0�.�

 . ضدها األولي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ٕوالزام المطعون

�9�cو*=�I0א�
�
����F.�6א�
�
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 ) طاعن(                                                                                                 
��������د

 ...../  السيد -١

                                            ...../  السيدة -٢
  .....المقيمان بالعقار 

��)مطعون ضدهما ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��وذ�$��ط��	����א���מ�א�,	د���ن

ـفــــي .. عقــــود ..... اـلــــدائرة  – مأموريــــة اســــتئناف الجيــــزة –محكمــــة اســــتئناف الـقــــاهرة 
  والقاضي منطوقه -/-/-والصادر بجلسة  ق ..... لسنة .....االستئناف رقم 

 حكمت المحكمة 

بقبول االستئناف شكال وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، 

 .وألزمت الطاعن المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 وقد كان احلكم االبتدائي .. هذا 
ـه(صــادر  ـال إعــالن قــانوني ـل فــي  .. ئيــةمــن محكمــة الجيــزة االبتدا) فــي غيبــه الطــاعن وـب

 : والقاضي منطوقه -/-/-وقد صدر بجلسة   ..مدني كلي الجيزة ..... لسنة .....القضية رقم 

 حكمت احملكمة  

� �א �@� d��0א� $�=� �و�+�ذ *o)�−/−/−�"�K=� F=$ א� d��� OU�� وא�
)O=�I0א� .���n]�9.�c��Hא0��L*�!�)�א �8Iن��$�0�]��UH�(UK0$=��ن�)

�א@%�L�d�@�� �H@$Lא#(*�و��qא�L��C=א����!��=�C.� �UA���C=وא����
�2L@� �א�80�@ X��و��)�.....!�c�.��9@ض�و�) ��� "�K=�F=$ 0/אم�אRو� ،�

�.و.���K?,*�و���8ن�:�A��.�����9'8��7א6�.��5
 א�و.	(�������1

 أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة بموجـب صـحيفة من المطعون ضـدهما أقيمت الدعوى المبتدأة
 المطعـون ضـدهما علـي عنـوان حيـث تـم إعالنهـا ولكن لم يتم إعالنها قانونا للطـاعن.. االبتدائيـة 

 ) بالمفهوم القانوني (ال يقيم فيه الطاعن وال يعتبر موطنا لهالذي 

 حال علم املطعون ضدهما اليقيني ذلك

 بدليل أن كافة اإلخطارات القانونية املوجهة من السادة احملضرين 

 ت ملرسلها ومل يتسلم الطاعن أيا منها إيل ذلك العنوان ارتد
�Q	�)�وא����ق�..�و�ذא�	����ن�20ل�א�*"	دא��א���د���
�	מ�������א)!

و�و��	� #زמ���دמ�א���	د�א�0,و���
�	מ��..�,و��	��,� ��5א�ط�ن�א��	ل�

� ��א�و� �א�د�#� ������ ��	ل�.. ��,	د�' Lא�د�و� Cذ�� ��>�� �א�ط	�ن ���מ ��د

��#ز�	�����מ�
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 ا به حنو تقديم طلب إلعادة فتح باب املرافعة مما حد

 للمحكمة االبتدائية إال أنها التفتت عنه دومنا سند من الواقع أو القانون 

 ���������������������F3K=3�ل�)o3��!�א���UHאد�.��UH$3��38ن�IUK0�n33&�"��ن���
�O3.�w30ن�ذ�cو
3�ع�وא3�0���ن���������CK0�10�3©و�S@�E�9و.�8~�وq���$�=و�+�ذ��*o)��2	]�..���*3����!�w30وذ

O.�������@� א�$�80א��Hو�O=�I0ل����������..�−/−/−�א�'��=��و�$ون��ن�%,���d�Iن�%�$�Sد��=���و�د
�..�Oא�80$�وא$0=�>�א ���5�$

 وإزاء صدور احلكم االبتدائي معيبا .. هذا 

 وخمالفا للحقيقة والواقع 
ــام الطـــاعن االســـتئناف   ــدائي  ق.....  لســـنة .....رقـــم فـقــد أـق ــم االبـت ــي الحـك ــا عـل .. طعـن
 :تتخلص فيما يلي واقعات النزاع الماثل تأسيسا علي أن صحيح ر المذكو

ـك حصــة قــدرها .. بدايــة  ) أربعــة قــراريط واثنــي عشــر ســهم ( قيــراط٤,٥فــإن الطــاعن يمتـل
وذلـك ـعـن طريـق المـيـراث الشـرعي ـمـن والدـتـه .. .....مشـاعا ـفـي كامـل أرض وبـنـاء العقـار رـقـم 

ـفــي العـقــار ) اثـنــي عشـــر قـيــراط( قـيــراط ١٢رها ـقــد، الـتــي كاـنــت تمتـلــك حصـــة  ...../ المرحوـمــة 
 .المذكور 

 وحيث أنها توفيت إيل رمحة اهللا تعايل 

  وتركت ورثة شرعيني لرتكتها هم -/-/-بتاريخ 

− ��A:زو�/.....)��O=�I0وא�$0א�(�������A�c�'�d�@�no�,%و. 
− �fa0��0א� �A�K� /.....)�O=�I0א� (� ،.....)��UH$��8ن�I א� �وא$0 (�� ��FLو%,��o�ن

��UA���*%�,0������)8'�*cs0א. 
 وحيث تويف إيل رمحة اهللا تعايل شقيق الطاعن .. هذا 

 -/-/-بتاريخ ) ...../ املرحوم (
�������' �#���������ذ�����ل���������D)�א��ط�ون��د��	��	� �	����(.....��،���.....�/�وא��,����'�א�*��

  ن����.א

�

�
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 ثم عقب ذلك تويف إيل رمحة اهللا تعايل 

 -/-/-اعن بتاريخ والد الط

 �����������fa0�3�03"�א�K�!�F=�3C03"�א�@R����3��-3
���3"�������(.....،��)�א��O=�3I0(...../�وא�(y�
��O=�IK0–���S�yم����O.�(���������w30وذ�،�f�3V�G�93[�¢3אV.��cv3K0����)8'�"�c�'�dن�����o�,%و�

�����������F=$3%�O3א��£��3�UK03�ن�cذ�R�*3�:�3*�א�0אE�0�7א�o3E��~�3)אج���Bوא���$30(...../���$8א��
و%,�o�33�ن�و�33E*��..�.....�،�...../��و'3�¦��و�د��z−/−/−א ��3��(��¬%@�33���£�UH$33�א �38Iن��

!�[3$ود��3K}���وא:�"�!�'���9V.��UH$:�"c(�~�وאc��0��Uc��UH$0�ن�=�$3�L�FKא3�#�����������������5
*cs0א.��

 ملا كان ذلك 

 وحيث ترتب علي مجلة ما تقدم ما يلي 
 .ا ونجليها آل إلي زوجه) ...../ المرحومة (أن نصيب والدة الطاعن  )١(

وأنجــب .. ...../ ـكـان ـقـد ـتـزوج ـبـأخرى ـتـدعي الســيدة ) واـلـد الطــاعن(أن ـهـذا اـلـزوج  ) ٢(

 ) ...../ السيدة (منها أختا غير شقيقه للطاعن هي 

أي أنه حال .. بل أن الطاعن ليس متزوجا ولم يزرق بأي أوالد .. ليس هذا فحسب ) ٣(

واألخت غير الشقيقة ) ا حالياالمطعون ضدهم(وفاته ستؤول تركته إلي نجلي شقيقه 

مع الوضع في االعتبار أن هذه الحصة محل التداعي ورثها الطاعن عن ) .....(

 .والدته 

من زوجه (فلم يرغب أن ترث أخته الغير شقيقة 

نصيب في الحصة التي آلت إليه ) أبيه الثانية
 ) .الزوجة األولي لوالده(من ملك والدته 

�����w0ن�ذ�c�� �..�3H�*KUא�=��3�@א)��و��zv�..������"���3
�F3K�"3�0R�/3=3$��و��א �38Iن��(
�UH$��(�������،�f�=�C0و@��"�א�OU��O.��UHو���������S@�3E�$3�=�*3���	3&ن�%��3م����������d3����"3.��L�2=/3%�

������UH$��8ن�I א�F0R�"��)��..�����"���3
��3a03"�א�y3�ن��.�وذ�y�FK=�w0��א#���*���($�[
).....�(�KU א�F=א$�0א�f=�!�~�)��S��FK=א#(�ل��O.�"'$0�0�9אEGא�!�*c.�



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

 

 

50 

باتفاق صريح وواضح بني الطرفني علي أال ينصرف أثر هذا 

.. العقد الصوري وال يشمله النفاذ إال ما بعد موت الطاعن 

 .لذلك فقد احتفظ صراحة حبق االنتفاع باملبيع مدي احلياة 
ة ـمـن نســخ -/-/- المنســوب ـلـه ـتـاريخـبـل ـتـم كتاـبـة العـقـد الصــوري  .. ـلـيس ـهـذا فحســب 

أي بتكليف من الطاعن بعدم إظهاره أو نفاذه أو اتخـاذ ..  كانت بيد المطعون ضده األول واحده 
 .إال بعد وفاته إلي رحمة اهللا تعالي إجراء بشأنه 

إال أن الطاعن قد ساوره الشك يف صـحة هـذا اإلجـراء مـن 

الناحـيـة الـشـرعية فـقـام باـسـتفتاء العدـيـد ـمـن املـشـايخ 

 .ذا التصرف حمرم شرعا والعلماء فأفتوه بان ه

�������������*B3,�3c���U�ن�.���R�"3ن�3L�م����'(3�ل���8I �3ن���z$3אGول�א3��+6*�3%$0*�א0
��������A4�a0R�".�~Kqא�80$�و�O.�5$�]�03�������..�אA�K=�@�V80د�א���v�®�9K8א¦��&�"����$H��و��"�^�

��A4�a0j%��م����א�..���vHل��U8������UH$��8ن�I م�א�Lو�J$����w0ن�ذ���R�$�80א�.�

 وضربوا بكل االعتبارات عرض احلائط 

 �������������@�cv3 א�S@�3)03�@�א�$3�80אA�j3�.�א��Lن�&��w0��������23..�وذL@�<�=$303�.�א�^�:�3"�אLو�
٠٠٠٠٠�0��*��a*�אo3)��X�3��0*�و�+3�ذ����..��.$��FKc�F¯�ل�א��/�5א$0=�>�א���$א�4*�.....,

�.�(�@%�"�ذ�w0א�$�80א /=�م���2AUK=�2�@�،�d���$�=�"�&������Aא�����0

 وليس أدل علي ذلك 

ـدعوى الراهنــة علــي   مــن أنهــم قــاموا بــإعالن الطــاعن باـل

ـه  ـه أي إقامــة فـي ـيس ـل ـه ـل ـا بأـن ـوان يعمـلـون يقيـن ـل أن .. عـن ـب

أن ـهــذا العـنــوان ـهــو مـحــل إقاـمــة المطـعــون .. الطاـمــة الكـبــرى 

 !!.؟؟ ضدهما ذاتهما
 ، فضـال عـن قيـامهم دعوى المبتـدأةفـي إعـالن تلـك الـأي أنهم ارتكبوا تزويرا ماديا ومعنويا  

  . في تبجح وعدوان ونكران للجميل لم يسبق له مثيلألمالكه حال حياتهبمحاولة سلب الطاعن 



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

 

 

51 

 ومع مراجعه الطاعن لنفسه .. وحيث كان ما تقدم 

�.�ن�وא@�O.�J.�א�"�������������� ]�"�K=�~'s%و������Lو��=�
�وع�C.������و:$��ن�vHא�א�0(

&ن�vHא��������O.و[�}��ن��،���������O=�IK0�*���
��a0א�-yGن�א�.��)�.....(א�$�80א��S@�)0ن��2�%[

�אم�ذ�w0א3R��3��"3��'���$�80�ز��zو�����������������Rل��]�O=�I0و[�}��ن���*�א�،�F=�C0א��A��)��O.
����zو��+�ذ��"�oE�..��������A���w
��M0א�"����-��c�9�)���UH$��8ن�I �2אK8و��(����S@�3E�$�=�"��

�..�������I0א��UH$3��8ن�I א�¦�K�2א ��3$��������������5$�9�0=$م��H��3!�د=�3א�א�3�0%�2وא�0א�n3%�..
�3U8'�9$وא�'���3aא#���3*�وא�0/و3%��.�د%3��و.8�%3��وא�د=�A��X�3��3���3&ن�אv3��2�3�%�O=�3I0א)������������������

����UA�.�LR�9P�..����F���#א�"�.�LR�9o^�����0א��UAUK=�2�@�w0ن�����3(وذ�UK8%و��UAU=��A�
��2��%�O%��w
�א�"�א������)�=�FK=�"��=j���UA.��L�O=����=��F���#)����3.����FK$=�و>��[�"����

��������������H@�3Eوא �3$م����%�V-�!�א ,�$א)�א���O=�3I0���*3Eא �$.P�F30R�*3	3U*�א����3
��*�א�O8I0א ���9@.�(�

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه
وأنـه مـن الواجـب صـحيحة أمـام محكمـة أول درجـة ، يضحي ظاهرا أن الخصومة لم تنعقـد  

.. ـمـن المطعـون ضــدهما ٕعمـدا واصــرارا  ـيـوم ٩٠إعالنهـا قانوـنـا خـالل لـعـدم اعتبارهـا ـكـأن ـلـم تكـن 
بـمـا .. وهـذا كـلـه فضـال ـعـن العقـد محلـهـا هـو عـقـد باطـل ومعـيـب وصـوري وغـيـر مكتمـل األرـكـان 

البتنـاؤه علـي سـند مخـالف للشـرع والقـانون ممـا يجعلـه بطالن الحكـم االبتـدائي  .. يترتب عليه يقينا
وة عـلـي ـمـا شــاب ـهـذا القضــاء ـمـن عـيـوب أوردـهـا الـطـاعن تفصــيال ، ـهـذا ـعـال.. جــديرا باإللغــاء 

إال أن ) .. المقدمـة أمـام المحكمـة االســتئنافية(بصـحيفة اسـتئنافه ومـذكرات دفاعـه وحـوافظ مسـتنداته 
فبالقلـيـل أن .. الحكـم االسـتئنافي لـم يـأت أحســن حـاال مـن الحكـم االبتـدائي ـبـل جـاء معيبـا أكثـر منـه 

.. حكمة أول درجة ولم يبد ثمة دفاع لعدم إعالنـه أمامهـا إعالنـا صـحيحا الطاعن لم يحضر أمام م
إال أنهـا طرحـت ذـلـك .. فقـد تقـدم الطــاعن بمسـتنداته وكافـة دفوعـه .. أمـا أمـام المحكمـة االسـتئنافية 

جانبـــا دون مبـــرر ، وبـــال فحـــص أو بحـــث أو تمحـــيص ، وقـــد تـــم إهـــدارها بعبـــارات عامـــة ومجملـــة 
 المبطل في التسبيب ، فضال عن تضمن عبـارات الحكـم فسـادا واضـحا فـي ومجهلة معيبة بالقصور

االستدالل هذا باإلضافة إلي إهدار حقوق الدفاع وااللتفات عن مستندات الطاعن دون بيان إطـالع 
األكـثـر مــن ذـلـك فقــد تقــدم الطــاعن .. وقــول كلمتهــا فيهــا .. الحكــم عليهــا وبـيـان أهميتهــا وجوهريتهــا 
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افعة للمحكمـة االسـتئنافية لتقـديم طلـب هـام ومسـتند قـاطع الداللـة علـي أن العقـد بطلب فتح باب المر
وهـو مـا ال يجـد معـه الطـاعن مناصـا سـوي الطعـن علـي ذلـك الحكـم بطريـق .. محل التـداعي هـو   

 :النقض مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتية 

!�	�Bא�ط�ن��

�

ه قانونا بصحيفة الدعوى املبتـدأة رغم متسك الطاعن بأنه مل يتم إعالن: السبب األول 

، ورغم تقدميه الدليل القاطع علي أن العنوان الذي مت اإلعالن عليه ال إقامة له 

ممـا يؤكـد سـوء (فيه علي اإلطالق ، بل أنـه عنـوان املطعـون ضـدهما شخصـيا 

، ورغم تقـديم الطـاعن ثـالث شـهادات رمسيـة أن اإلخطـارات الربيديـة ) النية

لدعوى املبتدأة مجيعها قد ارتدت ملرسلها لعدم إقامة الطـاعن املرسلة بأوراق ا

علـي إقامتـه بعنـوان أخـر ) باملسـتندات(بذلك العنوان ، ورغم تقدميه الدليل 

متاما وتقديم أدلة مستندية بعلم املطعون ضدهما بالعنوان احلقيقـي للطـاعن 

عن ذلك كلـه إال أن احلكم الطعني التفتت .. وسبق إعالنه عليه يف دعاوى أخري 

 .وهو ما خيالف القانون وميثل عني القصور املبطل يف التسبيب 

  من قانون املرافعات علي أن ٦٨فقد نصت الفقرة األخرية من املادة .. بداية 

ـإعالن .....   ـدعوى إال ـب ـدة فــي اـل ـر الخصــومة منعـق وال تعتـب
 .صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة 

  النقض بأن ويف ذلك قضت حمكمة
 الـذي تقـوم عليـه أن صـحيفة افتتـاح الـدعوى هـي األسـاس قضاء هذه المحكمـة المقرر في 

ومن  ما لم يحضر الخصم بالجلسـة ويترتب علي عدم إعالنها عدم انعقاد الخصومةكل إجراءاتها 

ة ثم ال يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبـر الحكـم الصـادر فيهـا منعـدما فـال تكـون لـه قـو

 .األمر المقضي ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطالنه 

 )٢/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٧٠٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
 أن تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن – في قضاء محكمة النقض -المقرر 

 عــن طريــق المــدعي عليــه مــن شــأنه أن يحــول بينــه وبــين االتصــال بالــدعوى

الحضور أمام القضاء ، األمر الذي يفوت الغاية من إعالن تلك الورقة ، ويترتـب 

 .علي ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطالن أي إجراء أو حكم يصدر فيها 

 )٣/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 
.. البيـــان علـــي أوراق النـــزاع الـــراهن  القانونيـــة والثوابـــت القضـــائية أنفـــة وبتطبيـــق المفـــاهيم 

وقد تعمدا إعالن الطاعن علـي عنـوان لـيس لـه ثمـة إقامـة .. يتجلى ظاهرا أن المطعون ضدهما 

 أو وجود فيه وهو 

 ..... شارع ٤١

في حين أن محل إقامة الطاعن الذي لـم يتغيـر منـذ العديـد مـن السـنوات والـذي يقـيم فيـه  

 وهو .. مطعون ضدهما وبعلم يقيني من ال.. استقرارا 

 ..... شارع ١٢

) الـمــدعيان ابـتــداءا(وحيــث أن التأكـيــد اـلــذي ال يعتريــه أي ـشــك ـبــأن المطعــون ضـــدهما 

ـلـيس ادـعـاءا مرـسـل ـبـل مؤـكـد باـلـدالئل .. يعلـمـان وبيـقـين ـتـام مـحـل اإلقاـمـة الصــحيح للمـسـتأنف 

 :اآلتية 

  األول الدليل 

ـة الصــادرة مــن ا  إلدارة العامــة مــا تأـكـد مــن الشــهادات الثالـث
ـدعوى  ـد الجيــزة مــن اإلخطــارات الخاصــة بــإعالن صــحيفة اـل لبرـي

المبتدأة وكذا إعـادة اإلعـالن واإلعـالن بالتأجيـل اإلداري المقدمـة 

 -/-/-منا بجلسة 
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 أنها قد أعيدت مجيعها مرتدة إيل الراسل دون إعالن 

عدم انعقاد الخصومة أمـام محكمـة .. ومن ثم يتأكد وبيقين  

بـمـا يترـتـب علـيـه انـعـدام .. ة لـعـدم إعــالن الـطـاعن بـهـا أول درـجـ
 .وبطالن الحكم االستئنافي المطعون فيه ..الحكم االبتدائي 

 الدليل الثاني
�� �Q ���ن�א)د��	/�����..�و�و���"�	�א�و� د����..�
ن�א��ط�ون��د��	��#���*� ق�א�ط	�ن�������

�'��)� ���	ن���ل��.	� ������..��ل�ذ��$�N �������ول���������2!��؟زو�א��<�"�	����	�� � �	��"�
�ذ��$�

�������������������0

����3وאن�������'��2�K��	��"�	 .ن�،�و�	א�ط���	.�מ����ل���)�����B� ���(�(�������� ��/و�!�'� �

�Lא�د�و�Cن��<����ذ�	ل���מ�א�ط	,��.�و!و/�.,د�و���د����دמ�א

 الدليل الثالث  

�����(���=rא�"�K=�-}�Sv0אن�א����3H..�زو@א�و��A��3���)���$0=�>�א ��3$��5(�ن�ذ�w0א80
وvHא�%�3c$�^3����%3$ع�LR�9P��..�����������*3���X�3��S$3.�w3CK0���3k�.*�א �8Iن��$UH�����ذא'"

������UH$��8ن�I א�$)L�X3"�������������..�و���:����O%�وRدU��y��א3a0¡�وא�23KL�F3K=� �0$3�0א3�6
����2H��UAא��=�FK=ن��=rא�..��O=�3I0ن�=$م�و:�د�א�=r���24��0א����2%$=��ن�K0,�$�א�6

����z..�وL-�אr=�ن�I�%��ª��%@دאR�"K8%א0,�$�.&.�@�א�2,�0و�F0Rن��=R�"�:�'�.�

 الدليل الرابع 
���'���
�<���� �+
���א/��	����������2	��א���د�و�Lא������د��!	��'���
����ن�א:���2ن�א����دא/א..�

��T �	�����'���	�������K	د+�א:���2ن�א��5����ض����	���'��و����و�א�،�−/−/−�,��� 5�"	�א��5����ض��

��T �	���>�و�2#/���	מ��-/-/-�א��5��ض��#�א('����دא�3و,و)��2�Uن��	��<# ل�א:����،���−/−/−� �

���وא#"���<�و��א��!מ�������.�ز�מ� N	�Bא�ط	�ن�و.��א:�2ن�..�
ن�#�����ذ�Cא:��2	��

  وهذا دليل قاطع علي غياب الطاعن دائما وأبدا عن هذا العنوان
نـوان أن فهـل يعقـل أنـه إذا كـان للطـاعن إقامـة فـي هـذا الع.. ليس وقـت اإلعـالن فقـط و 

لـعـل ذـلـك يقـطـع وبـحـق وبـعـدم ! يـظـل غائـبـا رـغـم تـعـدد اإلعالـنـات واـخـتالف تواريخـهـا وتوقيتاتـهـا ؟

 .وجود ثمة إقامة للطاعن في ذلك العنوان 
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 الدليل اخلامس

������������*3Hא�3�'���f..��ن�א �8Iن��3UA�.�LR�$38���UH$3��א$30=�>�א0y��f'�3=3��د.�L���$3��
��O=�I0א)��UH��������2:��[$3אL�3��*30�]�(�3��R.....����*د=�3>���:�وאV0���3*��.,�9�8�3א��3,0�.....����،�5/3

�2L���7�,].....�*�).�.$��FKc�Fא��/0�.....�5,

  ويف هاتني الدعوتني مت إعالن الطاعن علي حمل إقامته احلقيقي

 )..... شارع ١٢(

��������������אن�������ن��و��א�د���دא
	����������א������ 

����������א�(א����)�،�و&!%�����$�����א�#�"!�� �����������������א

� *�(
�+#�(,� ��-�.�������אن��
 السادسالدليل 


ن���2ن�א�ط	�ن������ذא�א���و�א��	طل�������� �..������� N���	ن���Jض�א)!��,	ل�������מ��

���������������������،�'��	��
א�ط	�ن�وذ�$����מ�א��ط�ون���د��	�א� � �������ط2ن���ذא�א����د�و��دמ�א����	ل�

������Cذ	و��5
�'������وאن��� س���'��.	����� �'��������������2'�ذ�$���د����دא�����..�و,و� �'�و�دמ�,����

�Lد�و�	ن���	ل���מ�א�ط,� �Qא���وאن�א�,� >��!و���.����"�	��<�'��ذא��מ�א:�2ن���

 وعلي حنو ما حدث 

.. أنفـي الـذكر ) إثبات الحالة ، والحساب(من خالل دعوتي  

فما أن تم اإلعالن علي العنوان الصحيح حتى وصل بالفعـل إلـي 
ــا فيـــه .. بهمـــا الطـــاعن واتصـــل علمـــه  ــم يكـــن يرغـب وهـــو مـــا ـل

 المطعون ضدهما فقاما باإلعالن علي ذلك العنوان الغير صحيح 
 ملا كان ذلك 

و.33K��O33*�אGد330*���+33*�א33��0�ن�%����33و��X�33=33$م�א�33�8�د�א�(�33.*�!�א$330=�>��� 
������������������UH$3��38ن�I �$3אU8'و���o3E�F����3L��3��F3K=��A'���=R�O.�Sم���}Rא ��$�80�5$م�



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

 

 

56 

�Eن��=R��������F3K=�<�3yGא�(���=rא�*��cو��A�+�o���F3)BC03��אUAא��=���������و3A%R�م�א�$�3,0א3�6
�O=�I0א�2,�0..��8$م�'�א:$�א�@�.&.�*A:دא@%��!�.�אR�"��=R�����I��0.�

  وال ينال من ذلك
� �و�د �א�' G�Hא��� �−/−/−�	���د ��א��دא� ����ل ..���	.�� ���ل ��<ن א�ز�מ

��د�,و��3و�	طل�و)��א���د�����'�ذ�$�
ن��ذא)�.....��*	�ع�٤١(א�ط	�ن��و�

�מ��دو �'�� '�/��د��<�3*� � �و��و�'�,و���3.. �א�ط	�ن���	�.. �מ� ��<

�מ��دو �'�� '��"ذא�א�*<ن�.�

 السيما وأن اجلميع 

��"�=�F3Kא�3qrق�������������������*.�LR�S��O=�IK0� �0�$�80���"�0R�@�C אن�א���%�2���&ن�א80K8%�..
v0א�Oq� א���Eو��"�K=�n�I�.���Sز�אr=�ن�=�K"�و�����K0���ن�و��'

 السيما وأن املادة العاشرة من قانون املرافعات 

 قد نصت علي أن 
إـلـي الشــخص نفـسـه أو ـفـي موطـنـه ويـجـوز تـسـليمها ـفـي  المطـلـوب إعالنـهـا تـسـلم األوراق 

 ٕواذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعالنه،  الموطن المختار في األحوال التي بينها القانون
 كـان عليـه أن يسـلم الورقـة إلـي مـن يقـرر أنـه وكيلـه أو أنـه يعمـل فـي خدمتـه أو أنـه مـن في موطنـه

 .الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار 

 ومن خالل هذا النص يتضح 

 �����FK3EG3"�אq�.�!�0"��و�R�OK8 א��BC0�2�%ن��ن��=rא�*o)0�~:ع��و�C ن�א�
�@��B א�ذ0..��و�א$=��U����.��"�K=ن��=rא�"�:�'��)%����w.�

  من القانون املدني علي أن٤٠وقد 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
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 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 

��א�����א@��� E����L�م�=%$�'������������@�3.Gא�O3.�Oq�3 3��!�אH���و��*�א��I��3�ن�א�30زم�'�א
%$����9��L��H��Fא ���ع���,%�M0�8*�אLא�0א.�

 )٢٧/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٨ لسنة ١٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن العـنـوان ) الـتـي أهــدرها الحكــم الطعــين وـلـم ـيـرد عليهــا أو يطالعهــا(وحـيـث أثبـتـت األوراق  

فـي أي مـن وحــدات لـيس موطنـه الحقيـقـي وال يقـيم .. حـل إقاـمـة الطـاعن زعمـا بالعقـد أنـه مالـوارد 
 وليس أدل علي ذلك .. هذا العقار تماما 

.. مــــن أن بطاقــــة الــــرقم القــــومي الخاصــــة بالطــــاعن 
الســابقة ـفـي صــدورها عـلـي تحرـيـر العـقـد مـحـل الـتـداعي 

وتحــرر العقــد فــي أواخــر ..... حـيـث صــدرت فــي عــام (
 شـارع ١٢(ن الحقيقي للطـاعن قد ورد بها العنوا) .....

فإذا كان العقد صحيحا لتمت كتابه بيانات البـائع ) .....
أـمـا وـقـد أورد مـحـرر العـقـد عنواـنـا .. ـمـن ـخـالل بطاقـتـه 

ـي الصــورية  ـل قــاطع عـل ـه فهــذا دلـي للطــاعن مــن عندياـت

 .وسوء النية وعلي عدم صحة جملة ما ورد بهذا العقد 
א@د�!�v33Hא�א33L�"33���$33�80$�و@د�!�א�033$��و�330 ��دل�=�F33K=33$م�o33E*�א80�33אن�א��330 

��fא80�3אن�����������������������3I0��3אcא°3�ذ��F3K=�$3�c&�0א��cv30�13���9אq��0وא�S@�)0א�$�80א�O.�d���0א
�"�K=ن��=rא��~�א@��©��P�"|א�O%�Lא[*���ن��Eو�و@د�:�

�מ������ذא�א���وאن���ون�,� �����	�� Nو�

���3א!2��
و����2	��

	��	�א��	�و��'#��� ��و��
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�������،�X�3,0א�@�U�R�FK=��و�O.�"K80א�0א�����"���U��'�$م�.�O'/%$�!�א�80�@א)�%$ل�%��
�א@��8���U$م�o3E*�א80�3אن�3c�w0v30�ن�א�F3K=�$3�c&�0א �א��3*�א ,R�F3K=�*��3{3�م�����������������LRو

�Oq� �1אEو�"�K=�n�I%�����oEאن�����=�FK=ن��=rא.�

وز وحيث أن القاعدة األصولية تقطع بأنه ال يج
 .االتفاق علي مخالفة القانون 


ن� �ون�א:�2ن������وطن�א�����ن��� �'����������������B#א�ذ�3 و����و�� س�������وطن�א���	(מ��������..�א

�.���	:�2ن�

 ملا كان ما تقدم 

�����"3�K=�X�%����3و��X�3'3�م�=3$م�R{3�م�R=�3ن�א$30=�>�א ��3$���5و�����������������O3.�S..�و���0
�������o�o3E�������L����=R��ALو@א��..����3.G��3אH3��=3$م�א�3�8�د�א�(�3.*������������و��%�"3�K=�~3's%�Sv30א�

������������AU	]ن��I����� K,%��.��Hو�F0وGא$0@:*�א�*U	P�5.����������3..��.�م�$=�L�FK=��,��&'
�9q����A��9q���FK=�..ن�&��>��و�+�ذא� ��'�א'�)�=P�"�K	U*�א0

��N ���وطن�א��د����� '��ن�*<�'�
ن� �ول�� �'���Lמ�,� ��5א�د�و �!�

���و� ن�א)���B����א�ذ�3 5و��א�J	 ���ن�א:�2ن�و  ����א ،� Lد�و�	ل��	,

�.ذ�$��دמ�א���	د�א�0,و���،�و�ن�מ��ط2ن�
�3�#�א/�
و���מ� ,د��� "	�

 )٣/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٤٩الطعن رقم (

�����w0ن�ذ�c�� �..�������f8I0א���و@��w,}�2אKU��O=�I0*�.��'�$م��.�م�P	U*�א����
����3�0�]��3AU	]�..ع����������������o3E�n3��I'�O3=��A3,+��-3��]��3A����Rא3�0���ن�!�
3&ن�v3Hא�א$30
�S�Hא���..��H0"���.�*�و°��10א�0���ن�.�دא����*KK8�..�

أن الثاـبــت ـمــن مطالـعــة العـقــد ســـند الـتــداعي ـفــي بـنــده التاســـع إـقــرار " 

باتخاذه العنوان المـذكور فـي صـدر هـذا العقـد محـال ) الطاعن(المستأنف 

 .............".مراسالت واإلعالنات التي تتم عليه مختارا له وصحة ال
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فإنه من خالل هذا الرد يتضح أن محكمة الحكـم .. ومن ثم  

 :الطعين قد فاتها ما يلي 

ن�א�����	د+�א��	*����+�����ن�.���	�ون�א���א�����	����:أوال �)����������א��

������<ن��!�מ�א�و�אق�א��ط�و�B���"�2	���������(	��D	מ�א��	מ�

��*�0ص�א�����ن��� �'�����������������,��מ��..�
و�)��..�
و������وط��'�א


���وאل��� ����������������	���
#��	ز��א:���2ن�������א����وطن�א��0

�..���	�א��	�ون�

���������������33
���3Uc�FK3EG3"�אq�.� �30�"3�K=�O=�3I0�3ن�א=R���Sv30�3אن�אو[�3}��ن�א80
��+K���o�و�و�..�*�وط�و!�[��)�.�8C���R�"�K=ن��=r�9©��@�����ز�אPد��k�"و���

 مل يورد احلكم الطعني ماهية احلالة القانونية وحيث 

 التي تبيح اخلروج علي األصل واللجوء إيل االستثناء 

 وهو اإلعالن علي احملل املختار 
فهو األمر الذي يجزم بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وقصوره في بيـان الحالـة  

ن عـلـي المحــل المخـتـار ـبـدال ـمـن الـمـوطن القانونـيـة الـتـي تســاند عليـهـا ـفـي الـقـول بجــواز اإلعــال

 .األصلي 

ـا �<��Q.��د���!��$�����دמ�,��������	�و�د��	�����د������
ن�א� :ثانـي��!�

�����������"#�
ن�� ���'�א��א��	!������1ن�א�����د�و
�#���1ذ���$�����


ن��ذא�א���د���ل��	� *��ل��� '�������������و����د���..�א��دא/א���

,���و��3و ���0	��Qא��� ������و����ن����מ������מ� "����מ��*���<ن��

�����	������������א���وאن�وא���ل�א��0����� ��
�ن����	�א��N ���ذא��

�.,���א���د��ن��د�'�

��%,K�3/م�=�F3Kא6	v3H�n3��¥�*3Uא�א$30��ع�������������.Gن�א�c�S�Hع�א����وRزאvH�Xא�א$0
�אXא)���O.�$c&�K0ن�אL�O=�I0$�אAg-����"�א��$אXא�r�ز��vHא�א��������$3�80:rא�O.�vB�'و�ن�

33�ع�وא33�0���ن�[,�O33.��U�33=$.33"�و.R��33ذא�33c�ن�v33Hא�א��$33�80���v33!�[�33"��م���33"��33���10C0א
�O=�I0א�w,}�..�98+'����A���{�]0+-�א�0���ن�..�و�y�$��..�7�KI א�FK=�(@د�Eو�
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�".�*%�a0א�FK=���L�0دون�א.�

��1��Wא��5ض�א�#د����,����#�א/�א:�2ن������א����ل�������������:ثالثا ��'�
�

���������,�א��0���	��א���وא�د������א�����د�א��	ط��ل�دون�א����وطن�א

�و�אق�وא�*��"	دא��א��!��� �������Kن�א�	������..���ط��	�ن�	���

א���د������
����	מ�א����������(א�,���	د�+�����ن��������Bא��� ���د�


���د�����<ن�)�א)!���(�	� ��و���מ��ط	��"��	�
و�����د��� "��	��

�����������ن�א:�����2	��.���د�א�����د��������#�������א:0ط���	�א��א�

�3
ن��	����א:���2	����מ�����ق�א���Jض���"�	����������..����!�"	��


������Lد�و�	ن���	2ن�א�ط��מ��מ���دמ�,�����	������	� #ز�..�و�מ� 

	��	�؟X�'#��'�א��������ن�
ن�א:��2	������..!�

�����������������"3.�*3%�a0א�n���Sv0א���o)0ن�א�=rل�א�y�O.��R�$�8و[�}��ن�א�(�.*���'
���������������������@�3�B 3"�אq�.�!3�0"��و�R�O3K8UK0�FK3EGא�Oq�3 א3�0���ن�!�א���o)0����وא�Sv0%��2و

و[�3�V%�{3-�^3����%3$ع�R��w0v30�5�..��������3kذא�¥��-�[��O.�*0א3#��)�א�0�����3*�א �3@����
��%�$33���38$م���������������������������c�%�w30ن�ذj3���3A.�*3%�a0א�n3�¥�$3א@'3$)�و��L�(�3��=r3*�אKن����wCK0

وP�"�+0�y��.��H	3U*�א#	�23א3c�%��3^�f38I0$�و:]�>3���7�3	3AU��������������..�א��8�د�א�(�.*���
��������33�@��33H@��G�"33��.�(�33��=rא)�وא#���33*��33&ن�א$�33,UK0�*33+0�B ���@�33L�{33�]�(�33���2

"�a0�%�"�؟.�S��n��¥و=$م���AK�� ��8����Hא@'$אد!�


�'��ن���ن�א��!��دא��א��	ط������מ�א��ط��ون���د��	�����������:رابعا �

�������������+
�<ن�א���وאن�א�ذ��#�3���� �'�����2	��א��د�و�Lא�����د

����ط�	�ن���������,�
�"��	���2و+������א��د�و��������L..�� س�א��وطن�א

��0� ن���.�������������..�א��א�����Yن� ��!�����.....���د�
.	��	�د��و

�.....�����#ل�א�# �ز+�����.�....��!�����.....����א�# ز+�،�����د�!���..

����������������,�..�و�	� ن�א�د�و� ن�.د��מ����2"��	�������وط��'�א

�����������������L2ن�א��د�و�������	� ��Hد�!�و/�� ���א��ط��ون���د��	���

�.א��א����
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���UA	33,.�F330R�(�33��=rوא33�0���ن�و'�:�33"�א�d33L�2©�33+0*�א�0אH$33U8'�w0v33c�$33c�%و
وذo���0�"3Kc�w30(3�ل�=�F3K[	������23..�א�6���8$م�'�א:$�א�O=�I0و3L-�אr=�3ن��������وA%R�م��

vHא�و���O3.��$3ن�'+P�O3I	3U*�א����3����F30Rذ�w30و'��d0�3Iو@אق�א03/אع����������..�!�����"��
���������A.��.Gא�*%�a0���Eو��A)�o}و��A)o+0��A8�°و�..������A'@$3Hو���A�K=و��'�8ل���A�]�q�$��

�وع������C.�$��³א �8Iن��3�K0��3UA�+0�©�F3K=��UH$3���ن�و=3$م�������������وc&..������~��و���	'��A�
3"�:%$3�א������������K8�2و�	א�א#vH�9I�%��.��H��$�8"�א�(�.*�،�و'�O=�IK0���oEن��=R�"�:�'

�X�a0rوא�>�0��.�

  ذلك كان ملا 
وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم يضــحي ظــاهرا ـمـدي ـمـا شــاب الحـكـم الطـعـين ـمـن خطــأ ـفـي تطبـيـق  

ــه المخالفـــة  ــانون ومخالفـت ــات أكـــدت الـق ــي صـــحة إعالـن ــدما انتهـــي إـل الصـــريحة والواضـــحة عـن

المستندات بطالنها وعدم تحقق غايتها ، وعنـدما أقـر علـي المطعـون ضـدهما فعلتهمـا بـاإلعالن 

ـار دون المــوطن األصــلي  ـي المحــل المخـت ـه(عـل ـا علمهمــا ـب ـت يقيـن ـم يوضــح ) الثاـب وألن الحكــم ـل

وذلــك كلــه يســلس .. دون المــوطن األصــلي الحالــة التــي تبــرر اإلعــالن علــي المحــل المختــار 

 .ٕبضرورة إلي يطالن الحكم الطعين بما يستوجب القضاء بنقضه والغائه 

خطأ احلكـم الطعـني وقصـوره املبطـل يف التسـبيب واإلملـام بصـحيح : السبب الثاني 

واقعات وأوراق التداعي وذلك عندما رفضـت الـدفع باعتبـار الـدعوى املبتـدأة 

ا ـخـالل تـسـعني ـيـوم ـمـن إـيـداعها قـلـم كـتـاب احملكـمـة لـعـدم إـعـالن ـصـحيفته

االبتدائية ، وهو ما يسلس بالضرورة حنو بطالن احلكم االبتدائي ، مما يؤكـد ان 

 .احلكم الطعني جاء خمالفا للواقع والقانون مبا جيدر معه نقضه 

  من قانون املرافعات علي أن ٧٠فقد نصت املادة 
اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يـتم يجوز بناء علي طلب المدعي عليه ، 

تكلـيــف الـمــدعي علـيــه بالحضـــور ـفــي ـخــالل ثالـثــة أشـــهر ـمــن ـتــاريخ تـقــديم 

 ،الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
  المقرر بهذه يع الجزاءأن المشرع اشترط لتوق من قانون المرافعات ٧٠مؤدي نص المادة  
أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا إلي فعل المدعي ، وأال يوقع الجزاء إال بناء علي طلب المادة 

 .المدعي عليه

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

 كما قضي بأن 
ـــص المــــادة   ـــاد ـن ـــدل  مــــن قــــانون المرافعــــات ٧٠مـف  علــــي مــــا أفصــــحت عنــــه المــــذكرة –ـي
 المنصـوص عليـه علي أنه نظرا لخطورة الجزاء –حية ، وما جري به قضاء محكمة النقض اإليضا

 بمـا فيهـا صــحيفتها جمـيـع اآلثـار المترتبـة علـي الـدعوى لمـا يترتـب عليـه مـن زوالفـي هـذه المـادة 
أو اســتكمال المــدعي  المــدعي ـبـه ، ـمـن ســقوط حــقومــا قــد يترـتـب عـلـي ذـلـك ـفـي بعــض األحــوال 

مـمـا ـيـؤدي بالتـقـادم ، فـال يجـدي الـمـدعي فـي هـذه الحاـلـة رفـع دعــوى جديـدة بـه  عليـه ـمـدة اكتسـابه

منوطـا بـأمرين ، أن يثبـت تقصـير  مصلحته ، لذلك جعل المشرع توقيـع الجـزاء المـذكور إلي إهدار

المـدعي ـفـي إتـمـام اإلـعـالن ـفـي الميـعـاد ، وأن ـتـوازن المحكـمـة ـبـين مصــلحة الـطـرفين ـفـي توقـيـع 

 .لي بالرعاية من األخر الجزاء وتقدر أيهما أو

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

 ملا كان ذلك 

وc�ن�אV0��-��ن�P	U*�א#	�2אv3H�"3A��k�O=�(/�=�f8I0א�א$30��3y�O3.�dل��������������� 
��F330R�(&33�Kא33�80�@א)�א �33UA*�وאa0�.�33*���..�א�0א�d33Lوא33�0���ن���..��(@�33L�{33�])�*33+0�B ��

*���oK0�(�����ª�-Ky�$Lو@אق�Gن�א��O.�������S8���+�938%�3دKI3��$3אL��UH$3��8ن�I ن�א��$�+%��
�!�F0Rذ�w0؟

 وبهذه القالة أهدرت حمكمة احلكم الطعني 

 مجلة احلقائق السابق بيانها والتي نلخصها فيما يلي 


ن�א�ط	�ن��و�א��מ�א�و� د����ط�ون��د��	���	� #زמ� � �	��<�"��	� ����	ن����ل���������������� )١(

�'�א��� ���وא�,� >��	.�.�


ن�א���وאن�א��و�� )�٢(�����+
..��و���وאن�א��ط�ون��د��	�ذא�"��	���..�#"���� '�א�د�و�Lא����د

�	�	�� �د� ل�א��دאد��	���א:0ط	�א��)و� س���وאن�א�ط	�ن�و�(�.	����'�� '�
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 ).א��� د �����!�"	

)٣�( ��+

ن�#� ���1
و�אق�א���د�و�Lא������د)	���� Nوא#"�����)�א�,���5 ��و������מ����2"��	����

����	� ��Hد�
ن���ذא�����ذא��'�د� �ل���������������������..�<�و��א��!מ��ز�מ�N 	�'�و.��א:��2ن��������

 ��2 ��ل�
ن� �ون��� מ�ودא(מ�א� J	�B؟�..��دמ��.	���א�ط	�ن�����ذא�א���	��

و���מ�..�
ن�א��ط���ون����د��	�ذא�"���	�.��د�
.	���	�د���و� ن�)����� ن�����د�و�Lא��א������ )�٤(

����وא�'�א��� ���وא�,� >����Q�>� )......��*	�ع�١٢(���2"�	����!

�/�!�و���3..�����'�و�מ����2'��	��5ل��"	� ن�א�د�و� ن�������
ن�א�ط	�ن�.د�א�,ل��� )٥(�*��(

��א���وאن�א��� ���א�,� >����	�	���
�	�"��. 


ن�א��ط�ون��د��	� ���	ن� � �	��<ن�א���د���ل�א��دא����و����د�,�و��3و�	ط�ل������� )�٦(

����ل�א�����	ن�������� Nع�و���*���Q�	��0و��..�����"ض��������"���	�د��� �����2��! �	����

 .א�د�و�Lא��א��������א�ط	�ن����د��	��دמ�א�,	ل���מ�


ن�א����وאن������������������� )�٧(��
ن�א���وאن�א������	���د�وא��ذ�3א��5ق�� �'�א�ط��� ن�,�و� 	����

������������'� ����	��2���3
����	� ��Hد���<ن���ذא��������..�א��ذ�و���و�א���وאن�א�ذ�3 ,�>�:�!	ل�


�'���وאن�א��ط�ون���د��	�و�� س����وאن�א�ط�	�ن��������������..�א���د�,و� 	�����و�)��..���Dא���

�)���د�א:��2ن������א���وطن������)���5ض�,��'�(2�Uن�����א���ل�א��0�	������ #وز�א��#و/����


و��وא����	� ����ذ�$�.	�و�	����,� .א

 مما تقدم مجيعه

��5و%�O�3UIو:$3א���F30R��Aن�=3$م������������������������L�3 3*�אU	6א30*�א$=�S$30�~3%@���3a��2���,%
�����33����L�@�33c�O33.�$33U�ن��+�9338و=..�R=�33ن��o33E+*�א$330=�>�א ���33y�5�$33ل�א �338�د�א �33

����UH$��8ن�I 3*����������������..�א���X�3��S$3.�5�L� א���*�א�f�%�!��Lو�$L�"���$c� א�O.�"����Uc
���*�א�O=�I0!�א80$ول�=�O3ذ�w30א������������������$3�80���UK=ن����.��UAو����UH$��8ن�I א�$)L�Xو��

�z´�33a0R�933وq��0א�S@�33)0א�.�X�33+33*�و!�א�,Ky�5�$33�� 33��אUH33*�د=�א.�LR��33و����33H�£33�]
..�و3c�$3L��3.��H�ن����..�ل�=�2KאA��O=�I0��وא���o(�ل�=]�FK	�����"�����!�2�U����80$م�א'(���


3��"�א�I�30ن�'��3�V0��38)�=3$م�R=�3ن�א$30=�>�א �������������������������5�$3�Sv30א�F4�23א���$3א	א#�@$Eو
������L�5@���א �A
��J�V0ل�א�y�..��UH$��8ن�I �98א+�.�
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 أما وأن تأتي حمكمة االستئناف املطعون يف حكمها 

 تقرر بأن بعد كل ذلك ل

�����w30ذ�F0R�S�98%�د+���UH$��8ن�I ع�א�I�א�$�+%��ª�-Ky�$Lو@אق�Gن��..�אj3�
�������������������������3E�ذ����w0@%3~�د3:�93�0�زم�=�F3K=3$م�R 3�م�P	3U*�א����3����3&و@אق�א$3�0א=�Fو=

3����F30R�(&3�Kא3A�r�م�وא�3Ua0ض�����������������..�א0/אع��A�A��k�dI�,'���O	0و��A�80�q��Aو�����..��Sv30א
�.	�2אI�j��9�+c��H�f8I0�ل�א#

 فقد قضت حمكمة النقض صراحة بأن .. بداية 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصور أو الغمـوض أو  

 .اإلبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه 
 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
�!��� ����Bن�א�������������.���	/�א�����ض�
ن�א:�"��	מ�وא����Jوض�وא�������ص����

�'����B#و��א���מ� � �'�و !

 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )٩.....١١/٤/١ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و33c�ن�אV0��33-��ن�א6	33U*�.($33@�5א#	�233א�F33K=�d33KI%���f338I0א ,�33$א)����������
��Iع�א �8Iن��$UH��!�=$م�R=�ن�א��O=�I0�$0=�>�א ��R�5�$=�������������א ��FK=�5$cא��

"�א�FKEGو!�=$م�¥���nא�O.�*%�a0אr=�ن���q�.�FK=��o�oE�������L�..����Sv30א��3.G��3אA�
�9I� ��2��0(�@�א	�8%~�א#.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بقوهلا بأن 
ائن القانونية بإطراح ما ال تري األخـذ بـه ، محلـه أن استقالل محكمة الموضوع بتقدير القر

 فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها 
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  .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 

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

 كما قضي بأن 

�!�@�38*����33��$�����������א �Lوא�F3K=��3��$3L�23	#3�ن�אcذא�R�"���*U	6א�zvH�X��L�
���������33�=�9�o�33,.33���و���>L�33.�O33	033$@�.�:�33د�و).�F330R�z$!��و@אق�א330$=�>��و�.,�33

��q�ن���	%�"�j��".�*8Lא�0א�wK'ص��Bא��.�
 )٤.....٧/١٢/١ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٢١٠الطعن رقم (
 )١.....٩/١٢/١ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٨١الطعن رقم (

 ومما تقدم 
يضحي ظاهرا مدي ما عـاب الحكـم الطعـين مـن بطـالن ومخالفـة للقـانون وأوراق النـزاع ،  

فضال عن القصور الشديد في التسبيب واإللمام بما أسفرت عنه المستندات وهو ما يجعله جـديرا 

 .بالنقض واإللغاء 

بـني أسـبابه حبيـث ال احلكم الطعني قد شابه تناقض وتضارب فيما : السبب الثالث 

يفهم معه علي أي أساس قضت احملكمة ، وذلك حينمـا قـررت بأنهـا مل تـري 

باألوراق ما يفيد اضطالع املطعون ضدهما يف عدم إعالن الدعوى املبتدأة خالل 

التسعني يوم املقررة قانونا ، فهي بـذلك مل تنفـي عـدم اإلعـالن خـالل املـدة 

وهـذا ! .. نعقـاد اخلصـومة يف الـدعوى ؟املقررة ، ومع ذلك مل تقضـي بعـدم ا

 التناقض يعيب احلكم ويستوجب نقضه 

 ذلك أن  املقرر يف قضاء النقض أن 

��"���א ��@�!�P�X��L	U*�א0�<��ن�א�0�L<�א�Sv0%+,$�אG[	�م���H.��'�8�@ض�
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���§��3.��H$38��F3��%���{3�;�F]�3U	�93��O3א#	3�K=�23"�،��و�%	�3ن������������������'�3A�'�7و���Gא
8L3-��3"�������������وא�L��^�*U	6א�-�Lس�����S��FK=�2A+%8"��ن�.�O	§���{�;�"������!��

�"L�I.�!.�
 )٤/١/٢٠١٥ ق جلسة ٧٥ لسنة ٣٩٣٥الطعن رقم (

 كما قضي بان 
�א��ذ�3 5!���א����	מ���و�א��ذ�3 ���ون������א����	.ض�א�����������.��	/��������א����ض�
ن�������


!�	�Bא���מ�א�وא�د��ذא�'��� ���)� ���ن�������
�3א!�	س�.���������وא.�	����
ن� 5"�מ�����'��

���������B	��!�א���������	�.����'������طو.'��ذ�����ذ�Cא��	��� ��ون�א����מ��<��'��0	ل���ن�א

�.��	� �ط�'�

 )٣١/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٩٥٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة 

نطوت علي عيب يمس سالمه االستنباط بالفساد في االستدالل إذا ا

ويتحقق  ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة 

من الناحية الموضوعية لالقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية 

 بين هذه العناصر كما في حالة عدم تناقضالتي ثبتت لديها أو وقوع 

 إليها المحكمة بناء علي تلك اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٢/٢٠١٤ ق ٧٣ لسنة ٥٨٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن المحكمــة مصــدرة الحكــم الطـعــين ) ٦ص (ومــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين  

ـعـدم تبـعـا ل.. حكــم الدرجــة األوـلـي  ـبـبطالن مــن الطــاعنوـحـال محاولتـهـا اـلـرد عـلـي اـلـدفع المـبـدي 

مــن إـيـداع الصــحيفة قـلـم ومنتـجـا آلـثـاره خــالل تســعين ـيـوم إعالـنـا قانونـيـا صــحيحا إـعـالن اـلـدعوى 
 . من قانون المرافعات ٧٠عمال بصريح نص المادة الكتاب وذلك 
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 جند حمكمة احلكم الطعني تقرر باألتي 
كذلك النعي ببطالن الحكم المستأنف لعدم اإلعالن " ............. 

ل تسعون يوما ، فلما كانت األوراق قد خلت مما يفيد أن بالدعوى خال

 .... " .المستأنف ضدهما قد اضطلعا بفعل يؤدي إلي ذلك األمر 

�وא38L*�=3$م�R=�3ن��o3E+*�א$30=�>��������'+��F3ن�א6	3U*��..�وv3Hא���3���38%@3%~����� 
+��F3ن�%	�3ن�=3$م�א�y�..���rل�א�8,�0ن�%�.��א ��@�5!�א�0���ن����'����=�3ن��و��A��@א[-�

��UH$��8ن�I א�F0R�d:�%�~�,�.�

 وعلي الفرض مبسايرة احلكم الطعني أن عدم اإلعالن .. هذا 

 خالل تسعني يوم مل يكن بفعل يرجع للمطعون ضدهما

��������������������w30�3ل�ذy�2�3%���<�=$30��3ن��=r3/م��3&ن�א���cv30�1א���*U	6ل�א�L�O	0و
���F�����0א �8�د�א�..��������%�-���{�]�"����.�y�Oل�
A�دא)�א�$3%�0א���M30وvHא��.����:$אل��

���������S@دאr�3ن����0&:��93א=rא�@�IyRن�و�=rد�5א�=R�@�IyRא0$=�>�،�و�@�IyRن�&��-./:�..
��������������،�*3%���n3�����2A���2AK3و��%�(�23K=�93א��S��23A��O=�3I0ن��3.��3%.�F30R�$3'@�2אA8��

�O=�IK0�OK8'���<�=$0ن�א�	و'.�
 اخلصومة وهو ما يتحقق معه الدفع بانعدام انعقاد 

���	����دאמ�א�����	د�א�0,��و������Nמ�!��	���������������(� 
���	�و
ن���������א�����מ�א�ط��� ن


�"�	�)����..��.�א��	���دמ����	מ�א:��2ن��	��د�و2�0�Lل��!�� ن� �وמ�و��دמ��5 "�	�ذ��$����������	���

��دא��א��!��� �������!��	�������ط ����1	���!��"��و�א������א���ذ�B�� � �3א�����מ��	�����	.ض����..�

�3
!��	س�.����������������وא�����	���B ���	���� ن�#ز( 	���'�و
�������'�����Q���� �(� 	�����'�	���!


�Q	�)��و#����B'�و��J	)'�..�א(!! �	���B ���/	א�ذ�3 #�ل��ذא�א��������.א

�

�

�

�
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تغافلت حمكمة احلكم الطعني عما متسك به الطاعن من تعييب حكم : السبب الرابع 

سـيما الدرجة األويل حينما مل يستجب لطلب فتح باب املرافعة املقـدم منـه ال

وأـنـه مل حيـضـر أو يعـلـن باـلـدعوى املبـتـدأة ومل يـبـد أي دـفـاع فيـهـا ـمبـا ـكـان 

وهـو مـا مل تـورده حمكمـة احلكـم ..يستوجب إتاحة الفرصة له إلبـداء دفاعـه 

الطعني يف حكمها ومل ترد عليه ، بل أنهـا سـقطت يف ذات اخلطـأ ممـا يعيـب 

 وق الدفاع حكمها بالقصور املبطل يف التسبيب واإلخالل اجلسيم حبق

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن 

 ��@����R�"3ذא�=L�$38��23)��O3+3��93��7א �א�P�X��L�!�–���������!�*38	U*�א0�<������–א �
�א)��ن��S$3�%د��=3��،��و�%�3$م��و@א3Lً���و�������������������cv3.�2%$3�����A���¶�א0$=�>��و�����Xא �5$א (

$0��="�א�n��,0א$3���Sv30א�93�L�z[�3/�א���������������U	א)�א��$�,.������،�23	oK0�*�3��0����53�د=R�~3Kqو
7�33����33��א �א�338*�!�א$330=�>�{	��O33.�"U33)���ً33א330�د�=v33H�F33Kא�א$330��ع��j33ن�وא:33~��
��*U	63~��������������–אKI03%$*�א:�S$3.�O3.�n�o�0ض�א�8.�!�FH3��א@'3&>��������–�و.�F3K=�d3KI'ن�R�

�������������*3KL�=�"3��$3)L3�ن�%�,��23��$%3*�،��م�cذא�R��3^��3%���K0�*3�q�'�"3��"3=��א�(��R�2	U�ل�د
�j3ذא�.3��א@'&'U3,�.�"3�����$%3*��3&ن�3c�ن�د��=3���������������������א0+(�9!��،�F3����030*��.�$3א�qRא0$=�>�و�

���"�&
�O.��%�H�:–��Eذא�R�–�����������3.3*�����3ل�./K.�3ن�	3��'A�j��'���3aو:3"�א30���S!�א#	�23،�
�א �א�38*�!�א30$=�>�¥���3�� �3$��������و�j=�د�5��������7@א��nא��O.�~KI0و@אق��و�.,�$א)�������

�'��Rא�(�33م�و�f33��*33A:�33ل������א �אE��O33.��33E���33�8 ع�א��	�33ن��n33;�-33Ky��$33Lא$330
����������������������Sو%�3د�،�F3���0א��U3��F3K=�9'3&��א�	3C'�M30א��3E�א �א�8�)�وא�9c�F0R�$�§�Sv0א80

�.����O,]�F0Rא$80א0*�
 )١٢/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٣٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
�و�����Lא������� س������
�'�و�ن��	ن�ط��B��	د+�א��د�������–����.�	/�������א���ض������–א��������

�מ��#	��"מ��� '��ل��و����و$�����د ���������א��و��وع���)�
��'��ذא�.�دמ��������������������	���0,وמ� 

א�0,מ�
و�א.	�
و��!��دא��א!���	)��د�	�'�א�!	�ق�א�ذ�3
��دא�C.��ل��#�ز�א��د�و������Lמ�������������������

�>��	�Bא���א����� "	��Kن�وא#�Bא�������
و��ط����1���	�א���<�Lא�0,�מ�א!����	ل���������������Bوط�
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�وط(������� ����	��ذא��	ن� �!מ��	�#د ��
מ�.,د��'���.���א�5,ل����א�د�و����������������Lد��'��'�	

���ون��������������������	�"�K��	� #و���	��	ن�د�	د ���<ن���#�	��	�!���'�>����Kذא��	�א��	��و�ط	���
�د�א�

�א���א�������א�د�و����Lو��K	د+���>��	����Bز�'����ول��	�
��ق��	�ط���Bن�
و�אق�و�!��دא����������


,���2	��	���ن�
,�ول��������������������� ق�א��وא#"��� ������ن�א�0,وמ�و�)���ون�.د��0����ق�א�د�	ع�א���

�.א���א��	��

 )٢٥/٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٢٤٨٠الطعن رقم (

 وكذلك قضي أيضا بأن 
عقـد (فيمـا انتهـي إليـه مـن ثبـوت فسـخ المطعون فيـه المؤيـد للحكـم الطـاعن إذا كان الحكم  
ـي مــا ......)  ـب .. ر انتهــي إليــه الخبيــاســتنادا إـل ـه قــد التفــت عــن طـل وكــان الحكــم المطعــون فـي

تنفيـذه اللتزاـمـه محـل الشـرط الفاســخ والـتـي تفيـد المرـفـق بـه المسـتندات الطـاعن بفـتح ـبـاب المرافعـة 
دون أن يمحـص تلـك المسـتندات ويعـرض  ١٦/١٠/٢٠٠٢فسـخ عقـد الصـلح المـؤرخ وخلص إلـي 

حقيـق دفـاع الطـاعن الجـوهري بشـأن الـذي لها إيرادا وردا ، ويستجيب لطلب فتح باب المرافعـة لت

ـقـد يتغـيـر ـبـه وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ، فإـنـه يـكـون مشــوبا ـبـاإلخالل بـحـق اـلـدفاع والقصــور ـفـي 

 .التسبيب 

 )٢٤/٦/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٥٧٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ولـي وعلي األخص منها حكمي الدرجة األ.. وكان الثابت من خالل أوراق التداعي الماثل  

يتضــح أن الحـكـم األخـيـر ـقـد أخـطـأ خـطـأين جـسـيمين يؤـكـدان ) مـحـل ـهـذا الطـعـن(والدرـجـة الثانـيـة 

 :وذلك علي التفصيل التالي .. ٕقصور تسبيبه ، واخالله الجسيم بحق الدفاع 

  األول اخلطأ 
�Kن�א�ط	�ن��د����3'��,�	د����	��د�و�Lא�����د
+�و�	������Yذא$���#�وز+������מ�،������������������� 

�������Bدמ��ط��������ن���ن����دא/������������������������د�� �W���5�>���	�Bא���א������������������א�د�#���א�و����

����מ���"	���دמ����2'��	�د�و�L��	ن��دאو�"	�����2	�.	�و� �	�,�� �	�����������������د�	�'�ود�و�'�א�

5����ن��ط��'�א�#و������������3..��
ن�������
ول�د�#��א��(��..�����$�!��و�و��	� � �����B"�	�و� ���

�	"�
�(��Q	�)�
و�א��د��� '��ذ�$�
�	מ�������א)!�	"������.�מ���ن��K �אد�ذ�$��
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وذ�FK=�w0א0����O.�2ن�[�nא$0��ع��O.��Hא#��ق�א���$0@%*�א��M0~��ن�����������������2�%
����������z$�د=�>�'��م��S��!��A.�"�K=�F=$ א�f	}�..���������*3U	6א�S$30�-3���$L�"و����U���

�3*��=$م�R=��"���0$=�>�و=$م�א'(�ل�=�S$0�-����Uc�،��A��"UKא6	U*�א�����3�cن���*����
���������AK��.�F0R�($'@א�$L�"�0R�*A:� א�(���=rא�..������O=�IK0�2A.�S��9)%و���..����Sv30א��.Gא

�������7א �א�38*�א �3$م�������~Kq�O=��A'�+�0Rא���$א�4*�و�*U	6א�>��א��ن�@H���"8.�(��

��"�א�I�0ن�وא�380א@���������$L�O=�I0א�O.�..������������3=�O=�3IK0�d3�Oو�ن���3"�.(3�د@�n3#�5א$30��ع�و.

�"��@�ª.�

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 

 قد أطاحت حبقوق الطاعن وضربت بها عرض احلائط
كما لم تعن .. حيث لم تعن بإيراد هذا العيب الذي شاب الحكم االبتدائي 

وهو األمر الذي يؤكد قصور الحكم الطعين .. بالرد عليه وتبرر إطراحه 

 ما إذا كان سلوك قصورا مؤسفا حيث أنه كان من الواجب عليه بحث

محكمة الدرجة األولي برفضها لطلب فتح باب الرافعة المقدم من الطاعن 

هو سلوك صحيح ويتفق مع القانون أم انه معيب وفيه مصادرة وحجب 

 . لحقوق الطاعن الدستورية 

 حيث أنه كان سيرتتب علي حبثها ما إذا كان تصرف 

 حمكمة أول درجة يواكب القانون من عدمه 

 )وهي األقرب للدستور والقانون(يف احلالة الثانية انه 

 كان يوجب علي حمكمة االستئناف إلغاء ذلك احلكم 

 وإعادة األوراق إيل حمكمة الدرجة األويل 

 وذلك عمال مبا استقرت عليه حمكمة النقض بأن 

=33$م�:�33אز�'+�%33-�د@:�O33.�*33د@:33�)�א���0��F33K=�F33א�(�33م��O33.��33Hא �33�د·����
��م�K0�*����Gא��A�.א�F4���0א�����M0ز�oUK0	A�+0�©�*U��و����ز�BK0(�م�א0/ول�=

 )٢٥/١١/١٩٨٧ ق جلسة ٥١ لسنة ١٤٠٦الطعن رقم (
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 ويف ذات الصدد قضي بأن 
بأنـه تسـتنفذ بـه أن يقف عند وصف الدفع بعدم القبـول الموضـوعي ينأى القانون بالقضاء  

وجـب علـي محكمـة االسـتئناف بعـد إلغائهـا للحكـم مما يفي الفصل في الدعوى ، المحكمة واليتها 

لهذا الفصل الطاعن إعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدي 
الـذي هـو مـن المبـادئ األساسـية درجـة مـن درجـات التقاضـي علـي الخصـوم حتى تتفـادى تفويـت 

وتتصــدى لــه النــزول عنهــا صــوم ال يجــوز للخمخالفتهــا كمــا وال يجــوز للمحكمــة للنظــام القضــائي 

ٕواذ خـالف الحـكـم المطعـون فـيـه هـذا النظــر بالنـظـام الـعـام ، ـمـن تلقـاء نفســها لتعلقـه محكمـة اـلـنقض 
 .وقضي في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون 

 )٣.....٢٠/٦/١ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٢٦٧الطعن رقم (

  الثاني اخلطأ أما 
��������Qא���מ�א�ط� ن��	������� ���ل�
�"	�א���������������1..�0ط<�א�#! מ�א�ول����� ���מ�

������������'�������א�د�#��א�و�������د����������..�א�ط	�ن�ذא��א�0ط<�א�ذ�3א��!���
��'�א!��,�ل������� �

��א��� ��وא�0ط�و�+����د��2�Nق����>���	�Bא���א����������������������� 	N)������ �	�)�
��	מ�א��������א)!��(


ن..����دמ��"ذא�א��!��د����'�ط��K��B	د+���>��	�Bא���א����������(���� �	�)��א�������א)!�

�������ذא�א�ط��Bא�#و�����3	� #زמ���20K"	���ق�א�د�	ع�..��دو��	�..�

 حيث أن الثابت باألوراق 

�.���O3−/−/−�ن����س�א0/אع�א ����H�9אoE�S$.�O.�-�V�0*�=��$3א�d3��0א �3@������������������
��".$=�..�������������H�FK=�Sد�9�0.�د�O.��Vcم���Lو��$L�8�0א�אvH�*%@�E�FK=�O=�I0א�$c�%�{�]��zv

$�H�م�:$א���������..�א0(�@%*���,.�FK=�O=�I0¥�2(�9א	oK0�<�=$0ن�[�/�א��Rو�..���3�P��Hو
��2333L@�*q�33C0א�.....��*33,0.....�FL$3330א�S@دאR��..�333אل���LG�"3330�y�O33.ع��U�333א�����Sv330وא


�c��O%$H$א�=�E�FK@%*�=�$�א$�0א=�F،�و�ن�א�O3.��0�3�.�*3h�>�3�%���O=�I0א �38Iن���������
�d�� א�אvH�X��0��UH$�.�.�~�8.و�(����A��2��O.و.�

 وهو األمر الذي جيزم 
بأنه رغم جوهرية طلب فتح بـاب المرافعـة حتـى يتسـنى للطـاعن إطـالع خصـمه علـي ذلـك  

إال أن محكمـة االسـتئناف المطعـون فـي حكمهـا لـم تبحـث هـذا .. المستند المؤثر المرفق بالطلب 

وهـو األمـر الـذي يجعـل الحـكـم  .. الطلـب بـل أنهـا لـم تعنـي إلـي أي شـيء يمـكـن أن يبـرر فعلتهـا
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ـمـرة لقصــوره المبطــل ـفـي التســبيب ، والثانـيـة إلخالـلـه بحـقـوق .. الطـعـين جــدير ـبـالنقض مرـتـان 

 .الدفاع 

احلكم املطعون فيه قد شابه القصـور املبطـل يف التسـبيب واإلخـالل : السبب اخلامس 

أن العقـد حينما مل يورد يف قضائه مـا متسـك بـه الطـاعن مـن .. حبقوق الدفاع 

سند التداعي خيالف الشريعة اإلسالمية التي هي املصدر الرئيسي للتشـريع ، 

حيـث يتضـمن حرمـان .. وهو ما جيعل هذا العقد خمالفـا للدسـتور والقـانون 

ومـع ذلـك تنتهـي حمكمـة املوضـوع بـدرجتيها .. وارث من مرياثه الشـرعي 

به الطـاعن ومل يـورده يف بصحة هذا التعاقد ونفاذه وال يلتفت ملا متسك ) باطال(

وهـذا كلـه يؤكـد وحبـق .. مدونات قضائه كمـا مل يـرد عليـه مبـا يـربر اإلطـراح 

 ببطالن احلكم الطعني مبا يستوجب نقضه وإلغائه 

 بداية 

 علي أن .. فقد نصت املادة الثانية من الدستور 

ـــة ، واللـغـــة العربـيـــة لغتـهـــا الرســــمية ،   إلســــالم دـيـــن الدوـل
 .إلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ الشريعة ا

 ومن األصول الفقهية  .. هذا

�'�)� #وز����	ن�א�وא�����ن�א�:�������B��!�3	ن�،�و0	,����������

����������	د ��'�������ذא����	ن����ذא�א���وא���و���دא�،�����'� ��Hد�3����

�'��.א���وق�و.ط����1'�،�و��دא��א�*�	ق�� �'�و� ن��0و

 إعالم املوقعني بأن ويف ذلك قال العالمة ابن القيم يف كتابه 

، ........... ، .......... وـمــن الكـبــائر ـتــرك الصـــالة ، "  

، وقطعـيــة اـلــرحم ، والجـــور ـفــي الوصـــية ، وحرـمــان ............. 

 ".الوارث حقه في الميراث 
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 استقر الفقهاء علي أن .. ويف ذات املقام أيضا 
رـمـان أحـد مـنهم لغيـر ـمـانع مـن الواجـب تقسـيم التركـة ـبـين الورثـة جميعـا ، وال يجـوز ح 

 :وهي ) حصرا(شرعي ، وموانع اإلرث محدودة 

 .فال يرث الكافة المسلم وال المسلم الكافة  :اختالف الدين  -١
 . فمن قتل مورثه ال يرث منه شيئا :القتل  -٢

 .فالعبد ال يرث من مورثه الحر شيئا : الرق  -٣

 وإذا انعدمت هذه املوانع فال جيوز حرمان أحد من مرياثه 

 .وإن كان مسيئا إيل من ورثة فإن حسابه علي اهللا عز وجل 
وأن مبــادئ إن اإلســالم هــو ديــن الدولــة ، وكــان الثابــت وفقــا للدســتور .. لمــا كــان ذلــك  

 وفقـا لمـا تقـدم -وحيـث أنـه مـن هـذه المبـادئ .. هي المصدر الرئيسي للتشـريع الشريعة اإلسالمية 
ي سبب من األسباب بعد انتفـاء الموانـع الشـرعية للميـراث أل عدم جواز حرمان الوارث من ميراثه –
 .كما أنه من المبادئ أيضا أن حرمان الوارث من ميراثه يصل إلي حد الكبائر ، 

 وبتطبيق ما تقدم مجيعه 
 -/-/- المزعـــوم تأريخـــه ـفــي  ، وعـلــي العـقــد مـحــل الـتــداعيالـنــزاع الماـثــلعـلــي واقـعــات  

حال وفاتـه إلـي رحمـة اهللا " إحدى وريثات الطاعن   حرمانبقصدابتداءا يتضح وبجالء أنه محرر 

ذـلـك أن الثابـت أن الـطـاعن لـيس متزوـجـا وـلـم ) .. األخـت الغـيـر شـقيقة لـه( ...../ وهـي السـيدة " 

 لن يكون له ورثه سوي .. يرزق بأوالد وحال وفاته إلي رحمة اهللا تعالي 

− ��UH$��8ن�I א)"���
�)��و�د�

���"��y"�א�(...../�א0,��5$ −��a0.�( 

��א�,��ل�����$�وא���د+������������	���و� ����
ن�א���� ن�א����������"��	�א�����د�����ل�א����دא�

0���'�א�J ����*��� �'����)�..�...../�א����و�����(א�ط��	�ن�
א�زو#�����(...../������א�!�� د+�..�و� ����
ن�

��Cوא��د��� �	א�����א��ذ���3מ� �����B�N'�א�ط�	�ن�
ن��������ذ�Cא��0��א�J ���*�� �'����	�������������������������)�א�

���$�وא���	��'��.�ذ�$��*<���د '����+���� ��א���د�א�,و����3ل�א��زאع..��د
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 وحيث تبني للمستأنف من خالل الفتاوى الشرعية 

 للمشايخ والعلماء أن هذا التصرف حمرم شرعا 

 فقد أبدي رغبته بإلغاء هذا التعاقد الصوري ابتداءا

 �������������O=�3I0א�@��3*�אv3+%����UH$3��8ن�I ن�א���R�..���H3�.�א�د=�3אLو����M30�2א ���5�$3א
3�ع�وא0$���3@�وא3�0���ن����������������CK0�10�3©�93وq���$3�=�F3K=�-�و�3I��F30R� K3,%��3.��3Hن��������..��

�5@�cv א�$�80@��2=���"�א�w0و�+�ذ�ذ�*o)��F�Lذ�R�F4�2א���$א	א#.�

 وهو ما كان يستوجب 
����	�)�
ن�����������ذא�א�!�������Bن�)�א��ط���ون�� ��'(����������מ�א�د�#����א�	� ����א)!��


!�	�B�ط2ن����������' ��	"�)!� �	�و
ن�א�	������ن�
و�אق����..�א���	.د�
��Qא�ذ���،�و
ن���ول����

��������������� �	�)��*��Qא�ط	�ن�����د �"	�
��	מ�א��������א)!����وא����دמ��(و�!��دא��א�د�و�Lא�


ن���ط	�ن�
�0��N ���*�� �'�������������)���""	�,و�+���ق�א�ط�ن�א��	ل������
ن�א�	����ن�א�� د�א��	(�

����3
,�	���Bوض���������و
ن�א�ط	�ن�� س��..�� �	ن��/��د�
��	� ��Hد�
ن��..���'���ع�وא���و)�زو#'�و)�

��'����0��'�א�J ���*�� �'����������������)��طو ل�.....��د��(
����ذ�$��..�!��Hول������א��ط��ون���د��	�،�و���

��������������'����, ���B	�و�'��ن�وא�د����0�و�ن����	��*�<�����)����"	�א��'�(�"و��מ� �د�
ن���,ل��ذ�Cא

���ن����	�	������ �'�
��وא����ن�� �א'��	��0	�������5	�ون�وא�*��ع���������א���د���ل�א��دא����	ط�2

�.وא�د!�و��

 ورغم جوهرية هذا املطلب 

إال أن محكمــة الحكــم الطعــين لــم تعــن بــإيراده فــي مــدونات  
كما لم ترد عليه حتى يطمئن المطلع علـي ذلـك الحكـم .. حكمها 

أن المحكمة قـد محصـت األدلـة التـي قـدمت إليهـا وحصـلت منهـا 

باستعراض األدلة المطروحـة عليهـا والتعليـق ما تؤدي إليه وذلك 
عليهــا بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة أوراق الــدعوى عــن بصــر 

 .وبصيرة 
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 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وحيث أن ذلك مل يتوافر يف احلكم الطعني 
 .تصويبا وتصحيحا .. األمر الذي يستوجب نقضه وبطالنه  

الطعني عن إيراد ما نعاه الطاعن ومتسك به من بطالن سكت احلكم : السبب السادس 

 حمل التداعي الختالل ركن من أركانه وهو ركن الثمن حيـث -/-/-للعقد املؤرخ 

أنه مل يتقاضى مثنا للمبيع وهو ما يبطل احلكم حيث لو كانت احملكمة حبثـت 

 .هذا املنعي وأفسحت ا¢ال إلثباته لتغري يقينا وجه الرأي يف الدعوى 

  من القانون املدني عقد البيع بأنه ٤١٨فقد عرفت املادة 

 �������������������93���.�!��3y���3�0�.���]و���XF
�*�	K.�SsCUK0�9�א�K%�$�=�d��0/م��"�א��d4��0ن�%
�S$���Oh.�

 ومن صريح هذا النص
����������������������
�'��ذא��מ� ���#�D�W	��א�
ن�
�מ���ن��ن���د�א�� ��1و���ن�א��ن�،���	� �� 

��מ�
��	��'������������א��*���3�<�'�.	מ���������5��'����و��ن��מ����..�!دאد�א��ن� �ون���د�א�� ��1

�. �ون��	طل�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
الثمن الصوري في عقد البيع هو الثمن الـذي يـذكر فـي عقـد 

البيــع ولكــن البــائع ال يقصــد اقتضــاؤه مــن المشــتري فيكــون 

ن الـثمن فيـه البيع غير جدي ، وهو ما يبطل العقد لتخلف رك

، وـبــذلك ال يصـــلح أيضـــا أن يـكــون عـقــدا ـســاترا لهـبــة لـعــدم 

 اكتمال أركانه وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي 

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (

 كما قررت بأن 

تــوافر رـكــن اـلــثمن ـفــي عـقــد البـيــع تـســتقل بتـقــديره محكـمــة  

  مادام كان استخالصها الموضوع بغير معقب من محكمة النقض
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 .له سائغ 
 )٦/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٧٢١الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
انهيار أركان عقـد البيـع  النزاع الماثل حقيقة واقعاتيتجلى ظاهرا أنه في .. وبالبناء عليه  

لـئن كـان فإنـه و.. وعـدم انعقـاد أهـم أركانـه ، هـو ركـن الـثمن  -/-/-الباطل المزعوم تاريخه في 

وانـه أن هذا البيـع تـم لقـاء مبلـغ خمسـين ألـف جنيـه من هذا العقد الباطل  الثابت في البند الثالث
إال أنه في الحقيقة والواقع لـم يـتم ذلـك البتـة ولـم يتقاضـى قد تم سداده بمجلس العقد إلي الطاعن 

لغ ـمـن فكـيـف يتحصــل عـلـي أي مـبـا.. أي مـبـالغ تحــت أي مســمي ـمـن المطعــون ضــدهما الـطـاعن 

بـل همـا كانـا بالفعـل أوالده اللـذين لـم ينجبهمـا .. أبناء شقيقه وورثته ؟؟ واللذين يعتبرهمـا أوالده 

الـذي كـان (بـل واإلنفـاق علـي والـدهما .. حيث أنه هـو مـن قـام علـي تربيتهمـا واإلنفـاق عليهمـا 

 .)مشهر إفالسه

 فلم يقف الطاعن من شقيقه وجنليه موقف املتفرج 


���"��38<�א30$%�ن�،�و%��3م����r+3�ق�=3�K"�و=c�9�������������������"3�K�F3K�ن�%,$د�=��� �O�..���3Hو
���H$33��338ن�I א�O33.�933)o�%���O=�33I033�م��33&ن�א'�X�33و��d33I�%�Sv330א��33.Gא)���O%v33K0א

����w0ذ� 	=�(���R���8I�,%�(��������{30�V0�$3א=�FU3,.�S��-3¥��0�3�.�S��F3K،�و�ن�.3��دون����0
�F=�9א$�0אP�$�80א�O.�..و��S@�E�X�=אد��R��H��.�9.�	0���$�80ل�א�oc���oE��.�

 األمر الذي يؤكد أن العقد املذكور فضال عن صوريته

فهو غير مكتمل األركان حيث افتقد إلي أهم ركـن فـي البيـع 

 .وهو ركن الثمن بما يؤكد أنه عقد معيب وصوري وباطل 
 كان ما تقدم وملا 

3��������3Hذ�w30א�$3�80א���������3���Sv30..�و[�}��ن�.���א0/אع�א ���9و����"��������VcG�"3��I��-
��������������������OUV30א�O3c@�������=����O)�=$م�אU�c�ل��@R�"��cذ�א�8$م�א�FK=�9�0$0'�3א�،�~���O.�..

���F�L��U&%�$�[	��2ول�د@:*��(o*�و�+�ذ�vHא����������������]�f8I0�2א	ن�א#&��dI�%�Sv0א��.Gא
�.^��%,��:~����"�..�א�$�80��j"�%	�ن�.�F0R�9)%�$]�F0R�~�8د@:*�א�I�0ن�
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 ليس هذا فحسب
�	��و��ل�
�'��	� �Hد�,و� ���ذא�א���د�
ن�א����?�א��ذ�و��

�1 ����� ..�Cמ�!دאد�
ن��ذא�..�و����2ن�
�'��מ� ���	
ن�א��(�

�,و� 	� �א���	�� ���� ن ��א��� � �א��ن 	�	��� � �	.ض א����?

�' �#����)� �ل���د�א�	��ن��� و��و�و�א����א�ذ�H �3د�..�وא�

�� �א��ذ�و� �א��ن ��ذא ��ذ�� '�
�<� دא�� /	#� �.د 	���� 	���د

�'��.�,و� 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
وتمتـد سـلطة المحكمـة  هـي دعـوى قضـائية تهـدف إلـي نقـل الملكيـة ، دعوى صـحة التعاقـد 

صــحة البـيـع واســتيفائه شــروطه والـبـد أن يفصــل القاضــي ـفـي وـمـداه ونـفـاذه موضــوع العـقـد لبـحـث 

ـوأركاـنـه وصــحته  وتحــدد مســاحه ة الشــيء المبـيـع ألنــه محــل العقــد وركــن مــن أركانــه ، وبحــث ذاتـي

 العقار وموقعه وحدوده وثمنه وأوصافه تحديدا مانع للجهالة وذلك كله قبل الحكم بانعقاد البيع 

 )٢٩/٢/١٩٧٢ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���93P�$3�80א03/אع�،������–�=�y�FK��א#���*�����–و[�}��ن�אV0��-��ن�א ���Kא $ون������� 
������������O=�3I0א�F30R��UH$��8ن�I א�O.א ,$د��OUV0��������9��3..وא /=�م���"�א�3���3 �وK�.��3H

0,�*��OUVK0א�F3K8+0وא�d3��UK0�F3���#و��%3��$3�8"�א�d3��0و��'	�R�"3��c@��"3��93Uذ���3"��������������������������
���������d��0א�$�=�!�z���..�و[�}�3c�ن�.3��'�3$م����..� ��c�ن�ذ�Oc@�9V§�..����w0א�OUV0א�0א:~�'�א

���������������UH$3��38ن�I א�O3.�"UKא���Oh�*h8$م�و:�د���O=�I0א�w,U�%�{�]���3..�وK� و�ن�א
���������������،�d3��UK0�*3���#3*�אU��0�93אV§���"3���w303$�ذc�%��3.و�S@�3E��3K�.��R��H��.�$�80�א�0א@د��

�"��c@ن�א�80$�و=$م�א��8�د���I��$c�%א�vHو��Eد��$,%���"���O=����.�
 كان البيع وهذا البطالن لعدم اكتمال أر

وهو األمر الذي ..  عن االدعاء بالصورية – بال شك –يستقل تماما 

كان يجب علي محكمة الحكم الطعين بحيث هذا السبب للبطالن السيما 

والد (وأن الطاعن قد تقدم بعده مستندات تفيد بأنه كان ينفق علي شقيقه

 بما ال يتصور بحال من األحوال أن يتقاضى من) والمطعون ضدهما



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

 

 

78 

 .أوالده ثمة مبالغ 

 ليس هذا فحسب 

 بل أنه من دالئل عدم سداد املطعون ضدهما ألي مثن 

 لسنة .....شهادة الشاهدين من خالل محضر الشرطة رقم  
واللذين أكدا يقينا بأن المطعون ضدهما لـم ..  إداري الدقي .....

 .يسددا أي ثمن للمبيع الوارد بالعقد محل التداعي
 وحيث كان ذلك 

�>����	�B(و�	�������������א�����מ�א�ط��� ن�.��د�ط���������ذא�א��������#	����	�� ����B�1ط������


�"	��מ���ن��K �אد��	���!$��'�א�ط	�ن��*<ن�א�0�2ل������������)�..�א���א����א���دמ��ن�א�ط	�ن����	��

و��و�א�����א��ذ��H �3د�.,�و��Cא���ط�ل�����א��!�� ����������������B..�א���ن�א��ن�و�ن�מ��ط2ن�א����د��������

������א���	! !>�:�

  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦ملادة فقد نصت ا

 �"Kq���-��c��Rو��A�K=�-���M0�7א���Gא�FK=م��	]G�9אUC'ن���~�.�

  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 بــة ورأي النياوخالصــة 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 

�~��ن�%	�ن���"��vא'"�.��%�O�UIא ��F0R�"�K=�dKIن�א6	P�*3U(3-���������������א#	���2
8�אض��zvHאGد0*�وא���n3�K8�0אGد�����w0�0"�،�وذR�Sد�%��.��A.�-K8:و��A�0R�-.$L�M00*�א

�(�O3=�¶�3.(3�د@��������������������rو�(�5�3وא��3)��O3=�<�=$0و@אق�אG�*ود@א��{;�O=�³�%��^��A�K=
A'$��=��A��و��oאH��و�ن�%	�ن����.&Hvy��א�O3=���o3)0אGو@אق�و�ن�����.�-��c�M0د0*�אGא



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

 

 

79 

������A.�"�)KBن�.��א���	ط�[�3£���������%�����*����8%'3,8+��!�א���3��ج��و�א���3K0��%و.�د��a4��
6�£	U*�א0�<��ن�'��FK=��A���L@�9U8$אد�א#	�2,�%.�

 ) ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦ الطعن رقم ٦.....٢٥/٢/١نقض جلسة (

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

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

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

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

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

 .ابت باألوراق وتتفق مع النتيجة التي أنتهي إليها أصل ث

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

 كذا قضي بأن 
ألوجــه الطـلـب أن تـسـبيب الحـكـم ال يـعـدو أن يـكـون بياـنـا واقعـيـا قضــاء اـلـنقض المـقـرر ـفـي  

 ـمـا ـلـه أصــل وأن ـمـا قضــت ـبـه يـسـتند إـلـيفيهــا 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 

 �������2�H�3+ א�zv3H�*K��n��Iو����������������O3=�f38I0�23א	3*�א#U	P�(�	3��F3K=�*3������0א
����������������"�o3E3�ن�c@3�ل��U�c�3ن�א3�80$�380$م�אIن��&C��O=�I0ع�א��@���23ن��..����oو{���oد

�F33H�*33د=33KI��<�33~�א#	o33)��233*�و�+33�ذ�א���$33�80Hא�.K33E�O33~�وא:�33�)�..�א$330=�>��א0
��9c��o��*U	6א�*o)0א�wK'ذ�و�+3��א�I�3��d3I�%�Sv30ن�����..�.��%�ل�.vH�Oא�א0.Gא��A�

א#	�2א�f8I0و�z@�)Lא ��9I!�א�0,��~�و0�yR"�א�,��2;��ق�א$0��ع�^��%,��:~������������
�"���.�
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احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القـانون ، وذلـك حينمـا التفتـت عـن : السبب السابع 

لطـاعن يف حـق الرقبـة واحتفاظـه حبـق القرينة القانونية املستمدة من تصرف ا

وذلك يف إثبات أن هذا البيع ليس تصـرفا ) باحلصة املبيعة(االنتفاع مدي حياته 

منجزا وإمنا إذا صح فهو مضافا إيل ما بعد املوت وتسري عليـه أحكـام الوصـية  

ال البيع ، ورغم متسك الطاعن بذلك إال أن احلكم الطعني قـد غـض الطـرف عنـه  

 أو يرد عليه مبدونات قضائه ومل يورده 

  من التقنني املدني علي أن ٩١٧حيث نصت املادة 

�c�*3�%��3-�;�3�ز�������������5"�q�*%&��¢+�]و@��"�وא�$]G��B
���Rذא�'(
��A��و;�3"�!�א���+3�ع���S$3.��3A[��'3"�،�א=�����������3���)'�M0א�f80א
�����������������3.�*�3E�0م�א�	]��"�K=�S�����F0R.����$8א �)�و',��.���א�0(

�"�.��9��10ذ�w0%��2د�0

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 أن نـص المـادة – فـي قضـاء الـنقض –المقـرر  من القانون المـدني يـدل علـي ٩١٧المادة  

احتفـاظ :  من القانون المدني يدل علي القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما ٩١٧

احتفاـظـه بحـقـه ـفـي االنتـفـاع بـهـا عـلـي أن : وثانيهـمـا المتصــرف بحـيـازة الـعـين المتصــرف فيـهـا ، 

يكون االحتفاظ باألمرين مدي حياته وأن يستند االحتفاظ بحق االنتفاع إلي حق ثابت ال يسـتطيع 

المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حـق المنفعـة وعـدم جـواز التصـرف فـي 

 .  طريق أخر مماثل العين أو عن طريق اإليجار مدي الحياة أو عن

 )٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٦٩ لسنة ١٨٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

3�א[*����−/−/−وc�ن�א�y�O.�-��V0ل�KE~�א�$�80א /=�م�'&@�"�!����������E�OU3�'�"3���
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rא�n�3���.����FK=�–����������S$3.�*38�� א���+3�ع���#(3*�א�n3;�O=�3I0א[�+3���א�

d+��.��A��و��A8%��[�£�א]ن�א#���5،�و���98+0������A%/אل�%
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 األمر الذي يعترب معه وفقا للقانون قرينه علي أن 

 القصد من التعاقد أن تنصرف آثاره ملا بعد موت الطاعن 
�)�א�� ���������1 ���3 �'�
����	מ�א�و,� ���!�و��ن���מ���Kن�א����	د����ذ�Cא��� ��������Hد�����..�

��א��� ���وא�وא.��1،�و���Hد�
 ��	���دמ�!�دאد�א��ط����������Q�,��3��ن����,و� ��א��� ون���د��	

�ط�1א)��5	ع��'�؟�(!��(� /�*��	���<��د����	����دמ�א�0�2ل�����!)�..���ن��ذא�א�ذ�3 د��1 �	��

��א��!� �Bو�0	�5�'�����	�ون�����������Cدמ����������..�א���מ�א�ط� ن�و.,و�����	����	��	�����5�� ���	�א�

�.و�و��	� � ��Bذא�א���מ�و !�و#����B'�و��J	N��..�')מ���!$�א�ط	�ن��'�

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون حينما قـرر بـأن الصـورية بـني : ن السبب الثام

 إثبات كما أهـدر كافـة ٦٣املتعاقدين ال تثبت إال بالكتابة حيث اغفل نص املادة 

دالئل الصورية التي ساقها الطاعن ، وكذا دالئل توافر املانع األدبي الـذي جييـز 

 الشهود ، إال أن احلكم الطعـني طـرح إثبات ما ال جيوز إثباته إال بالكتابة بشهادة

ذلك كله جانبـا دومنـا أن يـورد يف أسـبابه مـا يـربر ذلـك مـن ظـروف الـدعوى 

وهـو مـا يسـتوجب نقـض .. ومالبساتها وليس مـن العبـارات العامـة ا¢هلـة 

��احلكم الطعني وإلغاءه 

  إثبات التي تنص علي أن ٦١فلئن كانت   القاعدة حسبما جاء باملادة 
 .وز اإلثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة علي ألف جنيه ال يج 

 .فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي  - أ

 ................................ - ب

  ...............................-ج 

  علي أنه ٦٣استثناء من هذه القاعدة نصت املادة .. إال أنه 
 . الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي يجوز كذلك اإلثبات بشهادة 

 .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي  - أ
 ............................... - ب

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض
تبـيح اإلثبـات بالبينـة فـي حالـة وجـود مـانع مـن قـانون اإلثبـات  ٦٣مـن المقـرر أن المـادة  

وأن المـانع كمـا يكـون صاحب الحق من الحصول علي سـند بالكتابـة ممـن تعاقـد معـه ، لدي أدبي 
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ـا  ـا يجــوز أن يكــون أدبـي ـدخل ـفـي ، وتقــدير وجــود المــانع أو عــدم وجــوده فــي جمـيـع األحــوال مادـي ـي

القاضـــي ـمــن ظـــروف فمـتــي رأي ـبــال رقاـبــة علـيــه ـمــن محكمـــة اـلــنقض ، ـســلطة قاضـــي الموضـــوع 
فـال معقـب وقبـل اإلثبـات بالبينـة ن الطاعن والمدعي قيام هـذا المـانع ، أن لعالقة األبوة بيالـدعوى 

ذـلـك أن تقـدير المـانع مـن الحصــول علـي الكتابـة ـمـن أمـور الموضـوع الـتـي علـي رأيـه فـي ذلـك ، 

 .تفصل فيها المحكمة وجود أو عدما تبعا لوقائع كل دعوى ومالبساتها 

 )٥.....١١/١٢/١ ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٦٨٤الطعن رقم (

  ولئن كان املشرع قد منح حمكمة املوضوع.. هذا 

  سلطة تقدير وجود املانع األدبي من عدمه

  إال أن ذلك مشروط بأال يكون ذلك بالتعسف

  يف االستنتاج حيث قضي مبا مؤداه
 ������������������������א���מ��ذ��,ل�א�د� ل�و���'����������ل�א�*�$�وא�� ���K��B'� ��ون�.�د����

��������1�����	����	ج�و����א)!��Q!�����מ�א����ل�وא���ط�ق�،�و���د���3���و����א�5!�	د�����������������א�


د�������و������������������...............�א)!�د)ل�،�ذ�$�
ن�א���מ��ذ�.	ل����������دون�
ن� !��د�����ذ��$����

���!	د����א)!�د)ل����Lون�.د�א�طو� �'�Kو�אق���	����	�א���ل�
و�א���طق�
و��"	�
,ل�

 )٤.....١١/١٠/١ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٠٧٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ����������������3��%�f38I0�23א	אع�א ���9،�و.$و��)�א#/و��K��n��I*�.��'�$م�=��FKو@אق�א0
������������������O3.�F��3�c�9�0د�FK=א#(�ل��fو��"��"�@��w,}�2א���O=�I0:�د�.����dد��F[�ل���

�"���33
�F33K)"330�X�33����33UH��8%�O%v33K0א�(�O%$33�]�033"�א�V%@33��وUA����33Uc)��33a033-�אyGא�d33.
"���
��$�8$�א$�0א=c�F�ن�����*����������)�..��ز%�@�...../�K0�z�%�3�و=*���(وvcא�{,��w&ن�¥C.��3��(

��c��33U��33-�وא�F33H�"33'$0א �0	33*����Jא �33א�O33.�"���33
��33a033"�א�y33�ن��.�R��33H�"33ذ��@אد�[.
�"330�*�K33EGא�..���UH$33��338ن�I א0�$33�80(33�¸�א��33%��133..��j33ذא�33c�ن���33Hא0�א�33~�!�¥�	�

=�FK=�F���c�9�0د��UA.�~KI���$�80א�*%@�E�FK=و���w0ذ� 	.�
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 هذا ورغم هذه الظروف واملالبسات التي متسك بها الطاعن

 إال أن حمكمة املوضوع 
ـارات جامــدة..  واالســتنتاج ـقـد تعســفت ـفـي االســتدالل   ـبـأن المــانع األدـبـي غيــر وذهـبـت بعـب
تصــلح أن  إذ تـقـدير أو ـتـرجيح ومجمـلـه ـلـيس فيهــا ثمــة مســتدلة ـفـي ذـلـك بقواعــد عاـمـه.. موجــود 
ومن ثم فال ينطبق عليهـا ..  وصلبا كلما أثيرت الصورية بين أطراف التعاقـد كنموذج جامدتوضع 

بـل قالـت ..  للمحكمـة إذ لـم تعمـل هـذه المحكمـة هـذه السـلطة فـي التقـدير وصف السـلطة التقديريـة

 حيث قررت بأن .. بتلك العبارات الجامدة وكأنها تمأل الفراغات 

قد عجز عن إثبات تلـك الصـورية وال يجـوز لـه القـول حيـال وبذلك يكون " ... 

ذلك بـأن كـان هنـاك مـانع أدبـي حـال بينـه وبـين الحصـول علـي الـدليل الكتـابي 

 " .فإن صلة القربى مهما كانت درجتها ال تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا 

 ������������������'P��A3K	3U*�א ���3ع�دون�'�%$3'�M0א�"�K)0ن�א��0א=$�א��.$�5وא�	א�'v	Hو��
����:�'�..�������������5�V3cא�א �3�م�vH�!�(אX�Vوא����X�V�5$א��=�L�9	0���9��3..�[�}��ن���F3K8�

ق�א0(3�د@���.....��3,0*����.....@���23L(א V�ل��jن�א�O.�-��V0[	�23א30�<�א�n��3,0א���A3C�د��3"���������������
��*,K�−/−/−�(��������������F3د���d��3.��3�8'�5�3�G3*�אL�=ن�&��(@�Lع���א ��*U	Pن�&��@�L�..و��

�*U	P�~�8'�"�0R�-�Hع�.��ذ��א ��*U	P�FK=�~�8%و���w0ذ�FK=�>��א0

 ومن ثم 
���	"�
ن� ��K��..���1�#'�)� #وز��ط2ق�א��وא�د�א�#	�د+�وא�,�د+���ذא������وא��B�# ل��

א������دא(���	����������Dو�Qא����	ل�و�2�!��	��א���	.��د�،�و����0	ع�ذ���$�����'�������د ����מ�����ول���

�J ����..���	ن�א��	��1א�د���.د��وא�����ن��د��'�����	��ذא–��<!�	!�B	�����J)–������א��و�وع���

�	ج�و)���	�����1א���ل�وא���طق�����א)!��Q!��.�

 ومما تقدم يضحي ظاهرا خمالفة احلكم الطعني 

 جلملة ما تقدم لألتي 

���Kq���A-�=��@א)�=�.*�وKUk*�و�X�U3E���3E:�.3$�5!������:أوال �
���zv333H�d333�°دون��ن��F333د�Gא�d��333UK0��A333��@�~��333,'

�2�jن�']��~�8	AU��..���@א)�A�IK,0��א%$��0�%*�א80��O.و�
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�*IK,0א�zvH�O.�����$8%���w0v�������������������


33�H�.�F330R�5@�33*��: ثانـيـا �rא�O33=�-	33��$33L�f338I0�233א	ن�א#�
�����9333P�$333L�8�0���-333q�]��M3330وא ��,333�)�א��و�א333�0

��F=�3ع�!�����������..�א$�0א�3*�א �U	P��3A�K=�($��3,'�M30وא
��א �d��33אGد��F33א�33�0ل��338$م�'�33א��..��338.��33��%��33Hو

*KA¹0+���وא�80�@א)�א80�.*�אGא�

��ن�P	3U*�א ���3ع���',A�IK3��9U8�3��א%$��0�%3*�!���������������:ثالثا  
��א ���dאGد��3y�O.�Fل��3�و��א���������$3�80���R�)�=$م�'�א

��z�333%���9333א=�v333H�!�-U333)א�א333C0&ن����..�و.��,�(�333¥
���������3��I'��0א=$�א80�.3*�א��.3$�5دو�3��;3}��و�������o3E�n

�*8Lא�0א�F0.�

ــا   و��w0v333'	�333ن�P	333U*�א ���333ع�333L$�'333,8+-�!���� :رابـع
א�����ج�و'3�د]�S	3AU��א�f38I0!�[�.3*�א0+,3�د�!�������������

3�<�وא��X�3a0r[�3}���',�3~�����������..�א���$�ل��K0�~:� א
�"�0R�~Hذ��..�

 وهو األمر الذي ينطبق عليه ما أوردته حمكمة النقض املوقرة 

 يف قوهلا بأن 
أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيـذ التزامـات  المقرر في قضاء هذه المحكمة لما كان من

البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلي المشتري بالحصول علي حكم يقوم تسجيله مقـام التوقيـع 
علي العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود المتبادلة فال يجبر البائع علـي تنفيـذ التزامـه متـي دفـع 

وكــان الثابــت مــن األوراق أن الطاعنــة قــد الــدعوى بعــدم قيــام المشــتري بتنفيــذ التزامــه بــدفع الــثمن 

تمـسـكت أـمـام محكـمـة الموضــوع ـبـدرجتيها بأـنـه رـغـم اـلـنص ـفـي عـقـد البـيـع عـلـي وـفـاء المـشـترين 

وطلبت إحالـة .. بالثمن إال أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول علي ورقة ضد 

ال يجـوز لهـا أن تثبـت عـدم الوفـاء فرد الحكم المطعون فيه علي طلبهـا بأنـه عوى إلي التحقيق الد

مخالفـا بـذلك مـا وبـأن قيمـة التصـرف تجـاوز عشـرين جنيهـا لها بالثمن علـي خـالف الثابـت بالعقـد 
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 من قانون اإلثبات من أنه يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيمـا كـان يجـب ٦٣نصت عليه المادة 

فحجـب ه بدليل كتـابي إذا وجـد مـانع مـادي أو أدبـي يحـول دون الحصـول علـي دليـل كتـابي إثبات
التـي سـاقتها الطاعنـة لقيـام المـانع عن إعمال سلطته في تقدير الظـروف الحكم المطعون فيه نفسـه 

األدبـــي الـــذي تمســـكت بـــه وعـــن اإلدالء برأيـــه فيمـــا إذا كانـــت هـــذه الظـــروف تعتبـــر مانعـــه لهـــا مـــن 
ولـم ـيـرد عـلـي طلبهـا إحاـلـة اـلـدعوى للتحقـيـق  دلـيـل كتـابي عـلـي عـدم الوفـاء ـبـالثمن الحصـول علـي

 .فيكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب 

 )٣.....١٣/٤/١ ق جلسة ٥٩ لسنة ٥٣٥محكمة النقض الطعن رقم (

 ومما تقدم يتضح أن حمكمة املوضوع بقوهلا املعدوم السند .. ملا كان ذلك 

  املانع األدبي قد حجبت نفسها عن الفصل يف صورية العقد بعدم وجود

 وبطالنه رغم قيام ذلك علي سند صحيح علي حنو ما يلي 

  من القانون املدني علي أن ٢٤٥فقد نصت املادة 
إذا ســـتر المتعاقـــدان عقـــدا حقيقيـــا بعقـــد ظـــاهر ، 

فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هـو 

 .العقد الحقيقي 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
أو نفيـهـا أن إثـبـات الصــورية أصــال ـفـي نيـة عاقدـيـه ، ـعـدم قـيـام العـقـد إنـمـا تعـنـي الصــورية  

دون معقـب عليهـا فـي ذلـك التي تستقل محكمـة الموضـوع تقـديرها من مسائل الواقع وتقدير أدلتها 
 .متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة 

 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١١٣٠٨ الطعن رقم(
 )١/٧/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٢٩١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 سـواء فيـمـا أحكـام الصـورية مـن الـقـانون المـدني ٢٤٥ و ٢٤٤ بـنص المـادتين نظـم المشـرع 

 ـبـين هــؤالء أو فيـمـا وـبـين دائـنـيهم والخـلـف الخــاص ، أو فيـمـا بينهـمـاـبـين المتعاـقـدين والخـلـف العــام 
في التمسك بالعقـد الظـاهر هـو حـق  دائني المتعاقدين والخلف الخاص ٕوما واذا كان حقيرين األخ

ـهـو ـحـق  ، فـي حــين أن حــق اـلـوارث الـذي يطـعـن عـلـي تصـرف مورـثـه بأـنـه يخفـي وصــية اـسـتثنائي

وتجعـل وفـاه المـورث سـببا مسـتقال  أصلي يستمده من قواعد اإلرث التـي تعتبـر مـن النظـام العـام
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ـة  وال يســتمده مــن المــورث وال مــن العقــد الحقيقــي ، وال يعتبــر لــذلك مــن ذوي الشــأن  ،لكســب الملكـي
 وهم دائنـوا المتعاقـدين والخلـف ٢٤٤الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

فال يقبل من هؤالء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه فـي اإلرث بـل يقـدم  –الخاص 

 .لي حقهم في هذا الشأن حقه ع

 )٢٤/٣/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٢٥٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����������(�338Lو@אق�ووא��F33K=א�33-�א�0�����33*���+33*�א33��0�ن��V0�2وא�H�33+ 33*�אK��n33��Iو��
���*Hא��3���93"���..�%����و���X'�م�=$م��L�م���*�א�d��0א�S$0�*o�o)0א������O=�3I0..�א$0=�>�א0

�و��I��$c�%��.��H"�وo�o−/−/−��������^�"�%@�E*��!�א�$�80א �@�������'c@��$�8�ن�א�d��0א0(����
�O33	%33&ن���c�z@�33��=وא�z´�33a0R�~:��33,%33�ن�c�..�zv33H�(�33��R�F33K=�94�$33033}�'338$د)�א�]

�:وذ�FK=�w0א�0+(��9א�F0��0..�א#���*�
�د� ل�א�,و� ��א�ول

�زوج�و��מ� ��زق���<�3
و�)د�و�� س���'�
�3و� ���!�و�3א��ط������������������������� Nن��	ن�א�ط
��ون���و��


��0��N ����*��� �'(���د��	����3
ن����`ل�א��,�� �Bא������������'�א�����د�����ل�)��	:���	�������


��א��ط�ون��د��	������.���	ذא� *�� 	ن��	�! Hول��"�	��	�� �א��*��	؟؟..�א��دא�

البيـع فـي العقـار محـل بـأن نيـة الطـاعن اتجهـت نحـو بيـع نصـيبه حتى مـع الفـرض الجـدلي  
تقطــع بعــدم وطبــائع األمــور فــإن العقــل والمنطــق )  فــرض منكــوروهــذا( -/-/-المزعــوم والمــؤرخ 

تقريبا لتركتـه فهما يعتبران الوريثان الوحيدان .. لدي المطعون ضدهما معقولية انعقاد نيه الشراء 
فلمــاذا يقــبالن شــراء مــا ســوف يــؤول إليهمــا ميراثــا شــرعيا ) ولــيس هــذا النصــيب فحســب(كلهــا 

 !!.مجانيا؟؟

 أضف إيل ذلك 
فـي هـذا النصـيب تحديـدا أختـه الغيـر شـقيقه مـن الميـراث ان للطاعن رغبة في حرمان أنه ك 

عـن والدتـه ، وحيـث أن تلـك حيث أنه مورث لـه ) -/-/-محل العقد الصوري المزعوم تأريخه فـي (
يرغـب فـي أن تـرث األمـر الـذي لـم يكـن ..  لوالـده ابنه ألم أخـري وزوجـه ثانيـة.. األخت للطـاعن 
 ) .الذي كان ملك والدته(في هذا العقار تحديدا  شقيقة تلك األخت الغير
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  ومن ثم فقد تالقت إرادة الطرفني

������S@�)0א�א�$�80אvH��%�¥�FK=�..�����������3ª�*���3C03"����3א�yن���.�]�O=�I0א�$)L�{�]
���~�33)و'��K.�933	��c)�"33��33-�وאK}�"33'$0	33"�،�وL(�$33א �338Iن��UH$33���ن�%��33�ن�v33Hא�א0

�UA�0R�(زع�����%��wو�.
�23���$3א'+��s3��F3K=��3אv3A��*3���#א�א�$3�80א�������������������S@�3)0..�دون���O3.و
�"�%@�Eو�"��I���2	#ن��$@�א�c��^ع�وא�0���ن��CK0�10�B א.�

��	
�	�د� ل�א�,و� ��א��

وא��	ط�1�<ن�א���د���ل�א��دא����و���د�,و��3و�מ� �,د��	.د '��<ن� �ون�!�	��3
و���������

���	..��	���ذ�
و���#��ز������D5����ق�א)����5	ع����	�� ن�
ن�א�ط��	�ن�.��د�����ص�������� �'���
��

����0
���'����ن����ق�א��*���� 	ن���
א��ط���ون�(א��� �����ط��وאل�� 	���'�،�و����1ذ���$�و�د������د�

��א��� �1و.��	� *	/א�،�و�ذא�א���	.ض� �ط�1�,و� ��א���د�)��د��	��Q�,��.א�

 ورد ببند التمهيد الواردة يف العقد حمل التداعي

� "� �אGول ��I0א� wK�§)d4��0א� (�.� *)]� �H@א$� ......�O.� و@��*
�n;�"��+�]א�d.�@$�0א�w0ذ�O.�*�L����אGول�!����n]�dא0I0א
��$�א��0-���A4א�
�!�F��V0א���I0א�O.�"��@אل�[��'"�،�و�q�*8+א 

�f��I0אد�5א@R�.�"�..........�

  ليس هذا فحسب

  بل ورد بذيل البند الثاني العبارة اآلتية

  طوال حياته مع احتفاظ البائع لحق المنفعة
�0�$3א�������O.�3V0..�و@�3.�2��'�3$م������ ���X�3:�$3L�"3����Rول���Gא���3I03&ن�א��)�d4�3�03&ن���)�א���3�%

�F��33V0א���33I0א)�UH$33��338ن�I ��33)�אH���33E33�@%¬�א33�80$�و�'�O33.�2א$33�0@�א �33�ع�K�33�$33א�L
�"	K.�!�w0� א���)'�(����...�"�א ��w0א�0[�$�0"�،�و�n]�"0א�0(��������d�Uאع�א�0(

 ذلك ملا كان 
يتناقض ويتضـارب مـع مـا أشـتمل عليـه بنـد .. وحيث أن ما ورد بالبند الثامن أنف الذكر  

فإنـمـا ـيـدل .. وهـذا التـنـاقض أن دل عـلـي ـشـيء .. التمهيـد والبـنـد الـثـاني الـسـابق اإلـشـارة إليهـمـا 
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وهــو ـمـا يؤـكـد أحقـيـة .. عـلـي أن العـقـد ـقـد كـتـب صــوريا وـلـم يقصــد انـفـاذه أو إنجــاز هــذا العـقـد 

 .اعن في طلب بطالنه للصورية الط
��א�,و� ������	�א�د� ل�א�

����������������
ن�א��ط�ون��د��	�� ��	�
.	�	�א�د�و�Lא��א�����ط��B,���و�5	ذ�א���د���ل�א��دא��..

��������������'� �����	.�����و���	��(
.	�	�	��0!��و���א�50	/�و���دא���2ن�א�ط�	�ن����وאن��� س���'�

'� �*�/	��
�.�"	��دK��C#�א/��	طل�و.	�	����)� ���	ن�ذ�$� � �	��"�	�

ـلــدي الطـــاعن والمطعـــون أـنــه حينـمــا نشـــأت ..  الهيـئــة المـــوقرة ســـبق وأن أوضـــحنا لعداـلــة 
مـن ) أخـت الطـاعن الغيـر شـقيقه(بقصـد حرمـان محـل التـداعي صـوريا فكرة تحرير العقـد ضدهما  

 جميعـا آنـذاكفقـد قامـا بتكليـف المحـامي الموكـل عـنهم .. إلي رحمة اهللا تعـالي ميراثه حال وفاته 
إال عـدم اسـتخدامه أو إظهـاره علـي أن يـتم  .. من نسخة واحـدة. .محل التـداعي بكتابة هذا العقد 

 فيمـا ..فـي الشـريعة اإلسـالمية إال أن األخير قد استفتي العديد من العلمـاء .. وفاة الطاعن عقب 

فمـا مكـان منـه إال أن  .. وأنه مؤثم شـرعا ويجـب عليـه إلغائـهفأفتوه بحرمانيه هذا الفعل .. قام به 

 فتعلل آنذاك بعدم العثور عليه .. وطلب منه إلغاء هذا العقد المطعون ضده األول قام بمخاطبة 
Lא�د�و�Cن��<����ذ�	מ�א�ط������و�	�,د���א���

��و
ن�א��ط�ون��د��	�.د�.	�	��DK"	��א���	.د�

.. ونـفـاذه لهـمـا بصــحته بغـيـة الحـكـم .. هـنـة وأقاـمـا بموجـبـه اـلـدعوى اـلـرا.. مـحـل الـتـداعي 
وهما يعلمان ذلك يقينـا ، وتعمدا إعالن هذه الدعوى علي عنوان ليس للمستأنف ثمة إقامة فيه ، 

 :لعدة أسباب 


�n��33א�O=�3I0و3UK8%�ن�%��33���&�3"�%�������2�33 :األول �F3K��3UA��١٢�
33"�!��.....�
33�@ع��K=�"33��=R��33}33��و�U=33��زUc� �330٤١،�و�

�@ع�......�

ـاني  �٤١(א�א80�33אن�א�Sv330{33-�א33�K=�(�33��=r"������ن�v33H:الـث
��Hذא'"�א80�אن�אU��%�Sv0�ن���3"�א �38Iن���������)�.....
�@ع��
���UH$��..�����������O=�3I03*�א.�LR38$م�����2�UK8%��UA�ن�%����O.و

��333$��و@دא�=�א�333UA����..�!�ذ�w3330א80�333אن���w3330ذ�d333.و
��������������O=�3I0�3ن�א=r��אR�£�]�F)BC0ذא�.��[���א3�6
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�v33A��*33.�LR�1�&�33,UK0א�א33�80�@�،��א��0��338.�933"�وA%R�.33"��33&ن�
��33��"338.��I33�%��33ª�،�33ن�=r33-�אL33"����33.�:�33د�وو0	

وv33Hא�..�R{3�م�אr=�33ن�Rدא@33%��!�.�א:33A*�.33&.�@�א��233,�0
�����33UA0(�33@%*�و������UH$33��338ن�I א@�א�33LR�233وK8��d33I�%
�@אدא�=3333$م�א'(3333�ل�=�23333KאU3333�0�<�=$33330���O=�3333I0�ن�

�"�����!�2	]�FK=ل��)oא���.�

*��������� :الثالث Hא��*�R=���)�א$0=�>�א0�c�Xא�������"�..��O.א�X$�
����¬%@����*K8 א��A�+�oE−/−/−�3ن�������=r3�د�5א=jو@א����،�و.

��¬%@�333���S��،�وº0���333E=�333ن����0&:����9333−/−/−א333¹
�¬%@�33�����Sv330א�S@دאr338���233���..�−/−/−אA����33��%

3333A��f*�אrدא@�5K8.)�233,�033*�.33&.�@�אA:33/=�2)�!�.�א�
�O=�33I0�33ن����33��7א=r33-�אL�33ن���..��و	�933%��933�8ن�%A�

vA��*.�LR�O=�IK0�!��9380א�א80�אن�و���3q�~4אل�א3L�0-�؟���������
��.�}�f80���2��%���"���FK=�9�0ق�د$E��w0ذ�.�

U���@אدא�R=�ن�א����������O=�3I0:الرابع �]��UH$��8ن�I ن�ذא)�א��
����*3Hא�و3UH��د=���F'�3..�د=�'�FK=�f��]��fא$0=�>�א0

)�*330�]�(�33��R�،�7�33,]�(�33.�L��"33�.�LR�933P�F33K=�"33��=j��
���Hو���o)0ع�١٢א@�
�......��

 ملا كان ذلك 
إعـالن .. باالشتراك مـع آخـرين تعمد المطعون ضدهما مجاال للشك وحيث ثبت بما ال يدع  

لهو خير دليل علي علمهما اليقيني بصورية هـذا .. الطاعن علي عنوان ليس له ثمة إقامة فيه 

اـئـه ألـنـه يترـتـب علـيـه حرـمـان ورـيـث ـشـرعي ـمـن إرـثـه وـهـو األـمـر التعاـقـد ورغـبـة الـطـاعن ـفـي إلغ

 .المحرم شرعا
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�א�د� ل�א��א����1��א�,و� �


ن����ون��	����א:���2	���������������'� ��Qط��א�
ن��	� �Hد�
 �	�,و� ��א���د��و�א�5	ق�א

��!ل�����א���وאن��������و��و����وאن�א��ط��ون���د��	�دون�
ن�����������א��#وز+���–�.....�*	�ع���٤١א�

�א�	���ط	�ن� �ون���و

��~33,o���v33H�F33K=�933א��..�v33H� �30א�'�(�33��=R�Sن����F33K=��3�%�$33א'+��33א��L��33�Rو
�����5v���א�E�$c�%�Sv0@%*�א�80$�و=$م��+3�ذ�א�0(3���و=3$م������������..�א80�אن�'	�ن�o�oE*�و��.Gא

�O=�I0א�O.�*K+��!�$�80و�+�ذ�א�*o)���UHد=�א�*.�LR�!��UH$��8ن�I א�*��]�.�

  وحيث كان ما تقدم مجيعه
 من -/-/-يضحي ظاهرا مدي ما شاب العقد سند الدعوى المبتدأة والمؤرخ 

ففضال عن أنه يخالف الشرع والدستور ، فهو أيضا .. عيوب هامة وجوهرية 

غير مكتمل األركان ويفتقر لركن الثمن ، باإلضافة إلي صوريته وعدم انعقاد 

 .نية المتعاقدين نحو أن يكون صحيحا ونافذا 

 الذي حدا بالطاعن وهو األمر 

كلـي الجيـزة مـدني .....  لسنة .....نحو إقامة الدعوى رقم 

 وذلك لمخالفته الشـرع -/-/-بطلب فسخ وبطالن العقد المؤرخ 

والدـســتور بتضـــمنه حرـمــان ورـيــث ـمــن ميراـثــه ، ولـعــدم اكتـمــال 

أركانه وافتقاره لركن الثمن ، ولصوريته وعدم انعقاد نية الطـاعن 

 .نحو صحته ونفاذه 
 ملا كان ذلك 

 ���..�و���ن�#������א����D	���א��	�����Jא�و���و�aوא�����Hد+�������,��و� ��א�����د�����ل�א����دא�

���������	��� ��	�"���د)����Qوא�و.و�	", ���
ن�א���מ�א�ط� ن�.د��#5��B!'��ن���"	�و�<�� 

��א�,�و� �������������������	�
ن��..�.����	ط�2��دמ��وא���א��	��1א�د����ن�א��,ول�����د� ل����� �

ل�و�Dو�Qא���	.د���*>�و��ق��و#ود�ذ�$�א��	��1وو#ود�א��د �د���ن�א�د�������������������������وא.�1א��	�

�א����א�ذ�H �3د��	�*	�'��ن�� �B..�و� ��0	��Qא���מ�א�ط� ن��ذא�א����D..�א�,و� ��
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�')	J��و�'����B#و�! .�

احلكم املطعون فيه قد عابه إخالال جسـيما حبقـوق الـدفاع ، وقصـروا : السبب التاسع 

تسبيب طرحه للطلبات اجلوهرية واملستندات القاطعة الداللة علـي مبطال يف 

وهـو األمـر الـذي يعيـب هـذا القضـاء مبـا .. أحقية الطاعن فيما يرمي إليـه 

 يستوجب نقضه 

 حيث أن حمكمة النقض املوقرة تواترت أحكامها علي أن 

�(��Kq� O.� �א�(�م ".$L� �ª� "��� �א �8Iن �א#	2 7����� �Ky
���SودH�:ع�����I��zن�א#	�2ود�R�(א$�.�ع�و.,�

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

 كما قضي بأن 
 التـي حوتهـا فـي مسـتنداته لم يعرض لدافع الطـاعن المسـطور لما كان الحكم المطعون فيه 

 وفقــا لالدعــاء المســند إليــه فــي أنــه تمســك بــداللتهاالمفــردات المضــمومة والتــي أفصــح فــي طعنــه 
وـقـد ـكـان عليـهـا أن تـعـرض لدفاـعـه ـهـذا اســتقالال وأن تـسـتظهر وتمـحـص عناصــره كشــفا اـلـدعوى 

فـإن حكمهـا  ، أمـا وان أمسـكت عـن ذلـك لمدي صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه وأن ارتـأت إطراحـه

يكون مشوبا مخالفة القانون والقصـور فـي التسـبيب فضـال عـن اإلخـالل بحـق الـدفاع بمـا يعيبـه 

 . ويوجب نقضه واإلعادة
 )١٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٠٢٢٧الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه دفاعـه المقدمـة منـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة أول  

هرية يتغيـر بهـا وهي أوجه دفاع جو.. درجة وبصحيفة االستئناف ومذكراته الختامية المقدمة بجلسة 
األمـر .. إن صحت وجه الرأي في الدعوى إال أن الحكـم المطعـون فيـه لـم يـرد عليهـا ولـم يمحصـها 
 .الذي يعيبه باإلخالل بحق الدفاع والقصور المبطل مما جره إلي الخطأ في تطبيق القانون 

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


�@�F0R�5د��=3"�وא30�د���.�£�c�ن�א#	�2א � rدون�א�O=�I0א�FK=�F�L�$L�"���8Iن�
�3���a�3%�$3L�S"�و:3"�א30���S!�א$30=�>��j3ن�א#	�23%	�3ن�.3��8�������������H�:ع���=���d.�"�K"�د

�"����~:��,%��ª�@�)�0��.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
نات الحكم الطعين ومذكرات الـدفاع وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي مدو 

ـه يتضــح  ـه فــي طلباـت ـي أحقيـت ـة عـل ـة المســتندات القاطعــة الدالـل المقدمــة مــن الطــاعن وكــذا جمـل

علـي أكثـر مـن وجـه .. وبجالء تام أن هذا الحكم المطعون فيه قد عابه اإلخـالل بحقـوق الـدفاع 

 :بيانها كالتالي .. 
5��������ن�א�ط����Bא�#��و��:�א�و#��'�א���ول���3א�����د����3ن�א�ط��	�ن��و.���Qא����زאع�א��	��ل�
���'�א�

��א�# �ز+�א���	������������.....��!�������.....��� � 	���� ن�א�5,�ل�����א��د�و��L.�מ��������������������د�

��������G�Hد�א����.	��
��'���מ� �و�د�!���	������..�����ل�א���دא�����-/-/-�ط��T!��Bو�ط�2ن�א��	���

�وא�دא� ����א)��5	���ن��ذא�א�ط��Bא�#و���3

���3y�O3.�-3���$ل�א ,�3$א)�א ��������� ���������n3���$.3*��.3�م�P	3U*�א#	�23א�f38I0،�وא 
�������O8I0א�אvH�d.��A.�*�|@�5@�E�..�������2L@�<�=$0م�א�L��$L�O=�I0ن�א�.....��*3,0�.....��F�$3.�

�'&��,��=�a��..�FK*�א#	0�2"��+,¬�و��Iن�א��$�80$�א0/אع�א ���FKc�..�9א��/�5
���ن� −١ � '�
� � �� �وא��	�ون �وא�د!�و� �א�*�ع Q�	0 � '�


 .وא����ن�� �א'�و���א�0��א�*� �����ط	�ن����	ن�

�3�ن����,��א��� ��� −٢
�W�	����5ض�,���(
ن�א�ط	�ن��מ� 

1 �� '�
� ��	���د�) �א�وא�د �א��ن �و
ن ��د��	 �א��ط�ون �ن

�	" �#� �א�ط	�ن '��� �!�מ � �و�מ �وא�وא.1 �� ����� Q�	0�

 .وא�دא�

٣− �B!	�� � (� 	� 
� '�K�� ،� �א��ن ��,�������ض�#د���� א�'

� 	�	���+�*�� �#	وز�� ���وא� �א��� � � �א��� 1 �� .� 1�


��	�Qא����?�א��دون��	���د�. 
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��3ن�א����	.د ن� −٤�� �����Cد	و� ��א���د�و�دמ�א���,�

�א�و� د ن� �א�و�  ن 	�"�
� � �� ��د��	 �א��ط�ون 	� !(

� ���ط	�ن ..�	���� 	�"�� �! Hول 	�� ��ون* !� ���	ذא

�!.�	�� �א�؟

*�......������!�א$0=�>�א ������2L@��A�0R�@�Cو[�}��ن�c�� �..����9c�ن�.��'�$م�����,0�.....�
�FKc�F�$.�..�����3Aא��/����5=�1Kאع�א ���9و��/وRن�..���ج�=�O.���ع�א�9P�<�=$0א0

�.c�ن�v��nK8�%א)�א�$�80

 األمر الذي كانت حمكمة املوضوع بني خيارين 
أن تتصــدي ـهـي للفصــل ـفـي ـكـل ـمـا أثـيـر ـفـي اـلـدعوى المتـقـدم : أولهـمـا 

 .نها بيا

ـدعوى ســالف : ثانيهمــا  ـدعوى الراهنــة لحــين الفصــل فــي اـل أن توقــف اـل

 .الذكر 

 وحيث أنها مل تفعل هذا وال ذاك

���������������K8'�<�=$0�1אL�0���:�.�S�'����A�&��*�.�و��*UA�.�5@��8��(@�L�9��..��.Gא��A�
���������������I'���{�]�~��,�0�9!�אI� א�z@�)Lع�و��¶�א�yR�$c�%�Sv0ل�vHא�א#	�n��2א$0

������������������F3��K8�0�13אL�03��7א�R3$م�=�O3.�"3��(@�3L�� وא[$א�������*U	6א�..����Sv30א��3.G��3אHو
�"������:��,.����8.�X���0א�אvH�98�.�

���20Uل�����	��� �ق�� ������������������:�א�و#'�א����Lא��د�و����	�K��	� ��,و�	ز�	#�	د�3ط���

ن�א�ط	�ن�


�'��מ� �מ��� ��1 ن�א��دא���و
�'��מ� ��	���Wن�א��ط�ون��د�����������������'��
��ن�و����	��

���	���د�א��و��وN ����#ز�������������Q	���3ن�������..���د�,و�������5�
ن�������א��و��وع�א��(�

�Bذא�א�ط���

���������"33'@�L��33.�"3333�ل�.%���Sv330א�S�H�3333~�א�KI א�אv33H�O33=�(�33+�0����133�	'و��
�����*33���	0����R�33ن�	%���O%$33L�8� א�f33��*%@�33)033�)�א��R33*��33&ن�U	633~��..�אKq33}��ن��]

�'�n��o�0א0(�3@%*��������א����S�y��@�.��(���R�OU��..��������������!�S��
A�&3���ن�'��3aو:3"�א30�O3.3�ن�c
��.�}�*Hא��.א$0=�>�א0
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 أضف إيل ذلك 
أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعن بإيراد هذا المطلب الجوهري بمدونات حكمها أو  

 .ٕه والغائه وهو األمر الذي يؤكد عيب الحكم الطعين بما يجدر نقض.. ترد عليه ببنت شفه 
�����	��د��J	�ل�א���מ��א�ط� ن���	�	��ن�#����א��!���دא��א���د������ن�א�ط�	�ن����������������:�א�و#'�א�

��دא���������������!����D�	����*�����دون�..����5 	��	��ول���<ن�א�ط�	�ن�.�د����دמ����دد�א

��	"�����0

و����	� ��������Oن�
ن�א���������ط	���"��	�و�	��"��وא���	�
و�د)�����א:*��	�+������

�)�.א��א���������ذ��+��ذא�א�ط�نو���א��!��د(���د ��	�

������������O=�3I0��$3[��3*�אc�'�O4א�3Lد0*�و��FK=�-%�q�(א$وذKc�w0"�@���2ن��zvHא ,�
G�(���R��Aو:"�د��="�ود��="�אC0	�K*�وא ���3=�*����U�'�O=�����،�"'��Kq�!�..3�ن���c��3ª

33�א������33a'�!��33a0و:33"�א330���S!�א$330=�>�������A33)o+0�..��(א$[��zv33H�($33c��{33א ,�33
�א#���n4א]'�*�

   األويل احلقيقة 
 شـهر ..... لسـنة .....إذ طويـت الحافظـة األولـي علـي صـورة مـن العقـد المشـهر تحـت رقـم  

 ) .والدة الطاعن (...../ الثابت من خالله إشهار حق إرث المرحومة .. عقاري الجيزة 

 وهو ما يؤكد 
وري الباطــل محــل الــدعوى  الصــ-/-/-تملــك الطــاعن للحصــة المحــرر عنهــا العقــد المــؤرخ 

 الراهنة 

  الثانية احلقيقة 
صورة ضـوئية مـن رسـمية مـن اإلعـالم الشـرعي الخـاص بينما طويت الحافظة الثانية علي  

 -/-/-والثاـبـت ـمـن خالـلـه وفاتهـا إـلـي رحـمـة اهللا تـعـالي بـتـاريخ ) واـلـدة الطـاعن (...../ بالمرحوـمـة 
 :وانحصار إرثها الشرعي في كل من 

− ��A:زو�/.....)�O=�I0وא�$0א�(�*cs0א�d�@�no�,%و.�
− � �K�0א� �Hو�د�� /.....)�O=�I0א� (� ،.....)��UH$�� �א �8Iن �وא$0 (�FL��� و%,��o�ن

��UA���*%�,0������)8'��A�c�'. 



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

 

 

95 

لوالـدة مملوكـة فـي األصـل .. المطعـون عليهـا حاليـا ومن ثم يتضح أن العـين محـل التعاقـد 
ــت إلـــي ورثتهـــا الطـــاعن  وحيـــث أن للطـــاعن أخـــت غيـــر شـــقيقه مـــن والـــده  .. أنفـــي الـــذكروآـل

وحيث أن الطـاعن لـم يـرزق بـأوالد ولـيس متزوجـا ) .. ...../ ومن أم أخري تدعي(  ...../تدعي

واألخـت الغيـر شـقيقه ) أوالد شـقيقه(وأنه إذا توفي إلي رحمة اهللا سيكون ورثته المطعون ضدهما

 .المذكورة 

 ومن ثم 

3�ض�[�.3�ن�א3yG-�������−/−/−=�>�א#��0*�א �3@������%������"�[�@�א�9P�$�80א�����$0a��
��33
��O33.�"���33ن�'33��w33K.�!�Jوא$0'33"���a033�%¬���..�אC א�O33.�$33%$8033�@�אC$33.��א��=�"33����R

��X�UK80وא�..�����������v3H�2%א�א3)�0o���"0א�����3c��3U�ن�.���R�"3ن�����3Kא�O=�3I0��z$3אGول�������..��
��"4�a0r�..���������"�aK���"و���"�K=�@�V808��9$م�אK8'�"����R����z$د��ن�������R"���%+�98و�L�م�����..�^�

����������������������S@�3E�93وq���$3�80א�אv3H3���3&ن���%�"3UK=�2�@�O=�I0$�א�و�+�ذ��*oE�<�=د�"�:�^�..
��$33��א�9338��Sv330א#	�233א33��f338I0��10א33�0���ن�و���I�330��338�'�933qن�א33��$33�80.G��33אHو

�"4�a0R�~:��,%��^�<�=$0א�

 الثالثة احلقيقة 
مــن اإلعــالم صــورة ضــوئية مــن رســمية حافظــة الثالثــة عـلـي فضــال عــن ذلــك فقــد طويــت ال 

 -/-/-والثاـبــــت ـمــــن خالـلــــه وفاـتــــه بـتــــاريخ ) واـلــــد الطـــــاعن( ...../ ـبــــالمرحوم الشـــــرعي الخـــــاص 
 :وانحصار إرثه الشرعي في كال من 

− ��K�0و�د�5א��/.....)�O=�I0א�(ن��§R�،)O=�IK0�"���
��a0א�-yGא�(�dن�����o�,%و
cvK0����)8'�"c�'�f�V�G�9[¢�אV.�� 

− � £��א �� O��� "0�G� *�o�, א� �א�0א:�* *�E�0א� �א���8�د $8�� O	0�8ن�(وI א
�UH$��(م��]� .!�[$ود�אKV0}��..�...../�א ,��o�ن�0(�~�وאUH$0��א 

�زوج������������..�و� ��
ن��	���دמ�������� N�'و� ��א��،�'� �*�� N��0
���و��ق�
ن���ط	�ن� 

����Cذ�..�و�מ� �زق��<و)د��'�K������������'� ��*�Cو)د
�����'�����Hول�!���	���������א��'�����א��و�

0�'�א�J ��*� �'�)�א��ط�ون��د��	(
���.و��
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 وحيث أن العني حمل العقد موضوع التداعي املاثل 

 ) والدة الطاعن (...../ كانت ملك املرحومة 
وراء وـكـان ذـلـك الســبب .. فـقـد أراد مـنـع األخــت الغـيـر شــقيقه ـمـن اإلرث ـفـي هــذه الـعـين 

تحرير العقد الصوري الباطل محـل الـدعوى الراهنـة والـذي تضـمن مـا يفيـد انعقـاد القرينـة الـواردة 

 من القانون المدني من احتفاظـه باالنتفـاع بـالعين مـدي حياتـه ، وهـو األمـر الـذي ٩١٧بالمادة 

 .باطل ومخالف للشرع والقانون .. يقطع بأن هذا العقد 

 أضف إيل ذلك 
����2ن�
و#'�א���ط2ن��..���ن�א�د)(ل�א��	ط�������,و� ���ذא�א���د�����������د�.	���א��د د��

�L�0��א����א�ذ�3 �ق���'���ط	�ن�ط����Bض��א���מ�א��ط�ون�� '���ط2ن�א���د�!�د�C..�א

  الرابعة احلقيقة 
 إذ طويت الحافظة الرابعة علي  

ابـت مـن خاللهـا أن الث .. ..... ...../ بطاقة الـرقم القـومي الخاصـة بالمـدعي صورة من  -١
  الجيزة – الدقي – ..... شارع ١٢محل إقامته هو 

) دعــوى حســاب( مــدني كـلـي ..... لســنة .....باـلـدعوى رـقـم المعـلـن للمــدعي  أصــل اإلعــالن -٢
ثابــت مــن خاللــه أنهمــا قامــا .. المقامــة مــن المطعــون ضــدهما حاليــا ضــد الطــاعن وآخــرين 

 .بإعالنه علي عنوانه الصحيح ومحل إقامته 
  مســتعجل الجـيـزة المســتعجلة..... لســنة .....رـقـم للطــاعن باـلـدعوى أصــل الصــورة المعلـنـة  -٣

ثابت من خاللـه .. المقامة من المطعون ضدهما حاليا ضد الطاعن وآخرين ) إثبات الحالة(
 ...... شارع ١٢أنهما قاما بإعالن الطاعن علي عنوانه الصحيح 

 ومما تقدم مجيعه 

�א��ن�א �H�33��Fo33�%�����F33���#�33אن�א�338Iن��33UK8%��UH$33�ن�=�233Kא33��f��330&ن�א80
�����3H�O=�IK03�@ع����١٢
�.....����������������23L@�<�=$30�3ن�א=R���Sv30�3אن�א3,0*����.....�،�و�30 �א80�.....�

��93P(و�ن�r����UA.��L=�ن�=�FKذ�w0א80�3אن�א�FKc�F�$.�..��"�K=�..�����3yG¯�ل�א��/�����5
�UA�.�LR�(������O=�I0�2אK=ل��)'ن�=$م�א�U�ض��aن���c����<�=$0א�wK����..�����%�E�@א�LR�$8%��ª

��������93q�و��S@�3E�$�=�F=�9א$�0אP�$�80�23!������..��&ن�א	]�F3K=3�ل�)o��23@אد�א�����O3.و
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�O=�33I033"����9338+0(���33*�א����33o��33.��33H33$���)�وL�8�0א�אv33H�X�33a0R�!�O=�33I033*�א������33UAUK80
�ع�وא�0���ن�CK0�"�+0�B .�

  اخلامسة احلقيقة 
 سة علي بينما طويت الحافظة الخام 
 مـدني كلـي شـمال ..... لسـنة .....صحيفة الدعوى رقم  مـن الورقة األولي صورة من -١ 

 .ضد الطاعن .. المقامة من المطعون ضدهما.. 

 والثابت من خالهلا
N	(���B)א�ط�	�ن�(
�'�.د��מ����2"	������وא#"�����<�و��א��!�מ���ز�מ�
ن�א�����ن��� �'���������������

 !.؟و.��א:�2ن

 مدني كلي ..... لسنة .....الدعوى رقم (دعوى أنفة الذكر  الإعادة إعالنصورة من  -٢

 )شمال الجيزة

 والثابت من خالهلا
N	(�Bو.����)א�ط	�ن(
�'�.د��מ����2'�����وא#"���<�و��א��!מ��ز�מ�
ن�א����ن��� '�����

 !.א:�2ن�؟

 ..... لســنة .....الــدعوى رقــم ( للــدعوى أنفــة الــذكر اإلداري إعــالن بالتأجيــلصــورة مــن  -٣

 ). كلي شمال الجيزةمدني

 والثابت من خالهلا
N	(�Bو.����)א�ط	�ن(
�'�.د��מ����2'�����وא#"���<�و��א��!מ��ز�מ�
ن�א����ن��� '�����

 !.؟א:�2ن

 ومن خالل ما تقدم مجيعه 

������������"	��O=���4����U4دא�O=�I0ن�א�	0*�'(�@��ن�%�oא�א���H���Fo�%�..����d3I�%א�v3Hو
�K=�2�%�Sv0"�אr=�ن��0 ��	���O=�3IK0و��LR�.3*�30"�������������^����%$ع���wCK0���kن�א80�אن�א�������

��"���..���������%�w0ن�ذ�UK8%��UH$��8ن�I وא�..��������a0�9א	C0א�אvAن���=rم�א�}Rא�$U8'��UAو��
�*���oK0�10�B وא���oE�..�<�=$0א�wK���O=�I0�2אK=ن�=$م�א'(�ل��U�0.�

 



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

 

 

98 

 أضف إيل ذلك 
ـدعوتين رقمــي  ـي شــمال  مــدني ك..... لســنة .....أن اـل  لســنة .....، ) دعــوى حســاب(ـل

المقـامتين مـن ذات المطعـون ضـدهما ضـد الطـاعن وآخـرين ) إثبات حالـة( مستعجل الجيزة .....

واتصـل .. قد تم إعالنهما إليـه  .. ..... شارع ١٢والمعلنتان علي عنوانه الحقيقي والصحيح .. 

) بمحـل إقامـة المطعـون ضـدهما (وهـو مـا يؤكـد يقينـا أنـه لـيس لـه أي إقامـة.. علمه بهما فـورا 

ٕمـمـا يقـطـع بـعـدم انعـقـاد الخصــومة ـفـي اـلـدعوى المبـتـدأه ، واقرارهـمـا ـبـبطالن  .. ..... شــارع ٤١
 .العقد محل التداعي 

  السادسة احلقيقة 
 إذ طويت الحافظة السادسة علي  
ثابت من خاللها بأن  .. ..... ...../ من قيد ميالد الطاعن صورة ضوئية من رسمية  -١

 .عائشة كليم طبوزاده / والدته تدعي 
ومورث ) ...../ المرحوم (قيد ميالد شقيق الطاعن صورة ضوئية من رسمية من  -٢

 .أيضا .. ...../وثابت من خاللها أن والدته تدعي.. المطعون ضدهما

والثابـت مـن  ) .....(مـن قيـد مـيالد أخـت الطـاعن الغيـر شـقيقه صورة ضوئية مـن رسـمية  -٣
  ....../ تها تدعي خاللها أن والد

 أي أنها أخت للطاعن ولكن من أم أخري 

��c��U�ن�.K	���0א$0'"������J�H	vא���אr%8�ز��O=�IK0و��H.3��[$3א��3"����..��	���1���ن�'
��א�$�80א�S@�)0א�93P�93q��0א$3�0א=�Fوא �3@��������������%�¥���−/−/−������M+�3$3.��א�=�"3����R�

����������.�".��وא�0"�;Lو��X�UK80وא�¬%�C א�O.�$%$80א�����������X�3a0R�3ع�و:�3�ع��@אد�א0CK0�"3�+0�©�938و�
vHא�א���R�$L�8�0ن�א �8Iن��$UH�����3��8%א���w0v3،�و�3L�.�א�د=�<�3�o3)��z$3*�و�+3�ذ���������������������

�.א�$�80
 هذا وحيث أوضح الطاعن 

في الئحة االستئناف كافة مظاهر وشواهد صورية هذا التعاقد ، وأقام األدلة علي بطالنـه 

ٕعن في طلب تقض والغاء الحكـم القـائم علـي عقـد مخـالف للشـرع األمر الذي يؤكد أحقية الطا.. 
 والقانون والدستور 
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   السابعة احلقيقة 
المقامة ضـد شـقيق ..  إفالس الجيزة ..... لسنة .....صورة من بعض أوراق الدعوى رقم 

سـه والثابت من خاللها بأنه قد تـم إشـهار إفال.. والد المطعون ضدهما) ...../ المرحوم (الطاعن 

 .لتعدد ديونه وتوقفه عن الدفع فيها 

 وهو األمر الذي أخذ معه الطاعن علي عاتقه 


���3"�א �cv3@��،�و��30"������������FK=ق��+�r3�0������(א�]��UH$3��38ن�I 3�م��,$3אد������)�אL�93و�
�8<�د%�ن�
���"�[�£�%�8د�#��'"�א���R�*�8��I0ن�אKA§���9:G"�و'�!��F0R@�3*�א������

�F0�8'.�

 وهو ما يؤكد 
دم تقاضي الطاعن ألي مبالغ من المطعون ضدهما حسبما ورد بالبند الثالـث مـن العقـد ع

ومـن ثـم بـات واضـحا أنـه غيـر مكتمـل األركـان فضـال ..  محـل التـداعي -/-/-الصوري المؤرخ 

 .عن صوريته 

  الثامنة احلقيقة 
ـاب المرافعــة بينمــا طويــت الحافظــة الثامنــة علــي صــورة مــن    وكيــل المقــدم مــنطـلـب فــتح  ـب

والتـي لـم يعلـن بهـا .. بالـدعوى المبتـدأة بمجـرد علمـه مصـادفه .. الطاعن أمام محكمة أول درجة 

يعلـمـان يقيـنـا بأـنـه إعالـنـه عـلـي عـنـوان وذـلـك بتعـمـد المطـعـون ضــدهما .. إعالـنـا قانونـيـا صــحيحا 

 .ليس له ثمة إقامة فيه 

 وأنه حمل إقامتهما ذاتهما 

��אc�%�Sv0$�زو@�و��A�ن�������.Gא��H3-�!�א$30=�>�א ��3$�������5و}�M30א�(���=rא�*��c
�..��������������������F4�23א���$3א	3$و@�א#E�O3.��3��3c�ن�^3o<����..�و�ن�=�2Kא��9�L��A��O=�I0@�38*��%3�م�

�*��.א0($

 وهو األمر 
إال أن محكمـة أول  .. المرفـق موضـحا مـن خاللـه مـا تقـدمالذي حدا به نحـو تقـديم الطلـب 

 :رت عليه محكمة النقض بأن ما تواتقد التفتت عنه مخالفا بذلك درجة 
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�"�������������������O=�3I03$م�אL�23	oK0���Rذ�c�ن�א�O.�-��V0אGو@אق���"��yل���5s3[�3/�א����3
���������������z@�3IyR380$م��f3U	#�9אU=ن��I��F0R�"��8*�.,�$א���אUK0�<�=$0د�5א�=j����Kq
�����F33UL@�fK�33, ���z@�33Iyد�5'+�33$�=33$م���A33
�n33�33�'UK0��A&.�@%33*�و�@
��.�$33=�^

8�ض��v3א�������������.......�....،��..........�'���*U	6ن�א���R�،�*Kא��و��L��UA$�א@'$א�A�K0*�א0
���������*3U	6ن�א��O3=�³3�%��3ª�F4�2א���$3א	א#�$�%&���-�Lد�5و�AC0ود�0*�א�~KI0א
���������7�33����3+0��3A�K=وض���O33=�-3K°�$3Lوא:�3A��!�א�O33.�n3��o�0:3%$*�א3KI0~�א 338

��*��"�.�O.����.�dد�30"�.����������3��3AVo����a�3%�5��و:3"�א30�����������Sא �א�8*�وא ,�$א)�א ��
���������������O3,;�(��2�A�j��'	�ن��n;�-Ky��$Lא�O=�I0!�א$0��ع�و����O.א0$=�>�و�!
�"����א$80א]�~�8%��ª�*0	AU��א �8Iن���"�^B�0+�"�א�0���ن�وא�0(�@�!�א�0,��~�

وهذا هو الحال في النـزاع الـراهن حيـث أن الطـاعن لـم يعلـن بالـدعوى المبتـدأة ولـم تنعقـد 

خصومة وانه علم بها مصادفه ومع ذلك تلتفت محكمة أول درجة عـن طلـب فـتح بـاب المرافعـة ال

 .مما يعيب حكمها باإلخالل بحق الدفاع ويجدر إلغائه 

  التاسعة احلقيقة 
ـدعوى رقــم مــن رســمية مــن صــورة ضــوئية بينمــا طويــت الحافظــة التاســعة علــي   صــحيفة اـل

بطـلـب .. ضــد المطعــون ضــدهما .. لمقاـمـة ـمـن الـطـاعن ا.. ـمـدني كـلـي الجـيـزة  ..... لـسـنة .....

 .وذلك لصوريته وعدم اكتمال أركانه ) محل النزاع الحالي( -/-/-بطالن عقد البيع المؤرخ 

 وهذه الدعوى الزالت منظورة أمام عدالة حمكمة أول درجة 

 حيث أقيمت من الطاعن مبجرد علمه مصادفة بالدعوى الراهنة 

���133L��%��A�+�o33E�*33א0+(�933!�א033/אع�א330�א��F33K=�OHو[�c�{33��33-�א$330=�>�א �
3��א3c�Sv30�ن�%,��3:~�و�13Lא�f3#��3���K8'�<�=$30א0+(�93!�א$30=�>�����������������������.Gא��A��א�9)+0

�*����.وذA�K8�0�w0��^,&0*��وA�K=�1L��%�*�0��א0+(�9!�א0/אع�א0�א�OH..�א 

  العاشرة احلقيقة 
 فضال عن ذلك فقد طويت الحافظة العاشرة علي  

١− E��2L@�9�, دא@�5א80�.*��$%�0א��/�5'+�$��ن�אrא�O.�5@د�E�5د�A
�9.....�!�
�א$0=�>�א ���5�$(−/−/− *+�oE�9Eن���=jא��ص��� �א��9)K0� �'$א.�$�=��$L
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��Sא��80ز���5�@%¬��P−/−/−�..��5�$�� א$0=�>�א�*+�oEن��=R�2�%���"���S�
�O=�IK0.�

�9
A�دE�5�د@�O.�5אrدא@�5א80�.*� −٢E��2L@�9�, �$%�0א��/�5'+�$��ن�א.....�!
�אr=�ن�!�א$0=�>�א ���5�$(−/−/− �א��ص��j=�د5 �א��9)K0� �'$א.� $�=�� $L

��Sא��80ز���5�@%¬��P−/−/−.� 

٣− �2L@�9�, دא@�5א80�.*��$%�0א��/�5'+�$��ن�אrא�O.�5@د�E�5د�A
�9E�.....�!�
�'$א�)�>�א ��5�$א��ص��j=�ن���&:��9אrدא@�S!�א$0=��(−/−/−.�$�=��$Lو

�א����9�@%¬�K0−/−/−.��

 وتأكد من هذه الشهادات أن اخلصومة األصلية 

 مل تنعقد بني أطرافها 
وهـو مـا يؤكـد .. وأن الحكم االبتدائي قد صدر منعدما لترتبـه علـي إجـراءات معيبـة ومنعدمـة 

 .أحقية الطاعن في طلب نقض الحكم لمخالفته للثابت باألوراق 

  عشر احلادية قيقةاحل 
فضال عن ذلك فقد طويت الحافظة الحاديـة عشـر علـي صـورة ضـوئية مـن رسـمية مـن القيـد  

.. والثابــت مــن خاللــه أنــه أعــزب ولــم يســبق لــه الــزواج  .. ..... ...../العــائلي الخــاص بالطــاعن 
 .....(قة وـمـن ثـم فإـنـه لـيس ـلـه مـن ورـيـث إال أختـه الغـيـر شــقي.. ولـيس ـلـه فـرع وارث ذـكـر أو أنثـي 

 )  المطعون ضدهما-.......... ، .....(ونجلي شقيقه ) زيور

 وحيث أن احلصة حمل العقد الصوري 

 موضوع التداعي مورثة للطاعن 
فما كـان .. فقد أراد حرمان أخته الغير شقيقه من الميراث فيها ) رحمة اهللا عليها(عن والدته 

 .منه إال أن حرر هذا العقد الصوري محل التداعي 

 وحيث علم الطاعن بأن حرمان الوارث 

 هو أمر حمرم شرعا 
رغــم (إال أن المطعــون ضــدهما لــم يحترمــا رغبتــه .. األمــر الــذي قــرر معــه إلغــاء هــذا العقــد 

 .أنهما يعلمان يقينا بصورية العقد وأنهما لم يدفعان من الثمن أي جنيه 
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 ملا كان ذلك 
 ����+�	*�������ذ�Cא��!��دא��א�#و�� ���وא��	ط������و�	ن�א���מ�א�ط� ن�.د���20ن�

�������+
� ���و��	����������א)!��(�	�Qط	�������ذ��������C..�א�د)�������א��دאמ�!�د�א�د�و�Lא����د

����������Lא��د�و�����3
و�<� �دא������ذ��$���<ن�א�ط�	�ن� ���ق������������..�א��!��دא����J �� � �	�و#'�א��

����ون�W����������"��ذ�Cא�,��� ��5,��و�+��و#"������������������א�����ض����ن����ذ�Cא��!����دא����

�.�,��	��	ل�א�5,ل�����ذא�א�ط�ن�

 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 نقضـهبال جدال من الحكم الطعـين 

 .جدية يتحقق معه ركن ال

 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 

 وباجتماع هذين الركنني.. هذا 
 المطالبة علي نحو عاجل بوقف تنفيذ الحكـم المطعـون –كذلك  والحال –فإنه يحق للطاعن  

 .فيه لحين الفصل في موضوعه 

 بناء عليه

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 


	��:�و���O8I0ل�א�����.�
+��v3א#	�23א �38Iن����f3#�"3א0+(�93!�.���3ع�v3Hא����������������������:�������'�13L���*K�8�,.�*+)و��

8I0א�O.�
�
�
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��V0���:���������������������������������������������������������������������������KE�
0���<�א#	�2א �8Iن���"�وאk�X���0$دא������������������KI�)�א �o3E��A��*K%v+*�א����3

�2L@.....�*,0�.....�5�H��0א����.�.&.�@%*�א��/��5–�ق�א���
���q���]وא�

�����<�א#	�2א �8Iن������������5"�وR=�د�5אGو@אق�P�F0R	U*�א���H�3�03%*��–א@�.&.�
�5�%�a.�*��Aو��$%$:�O.�"=���.�!�9)+K0�5/א������.א���

 وكيل الطاعن  
 

 المحامي بالنقض  
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 )مطعون ضدها                        (                                                                      
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 وذلك طعنا علي احلكم 
 لسـنة .....تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة في االستئناف رقم  .....الصادر من الدائرة  

  والقاضي منطوقه -/-/- ق بجلسة .....

 حكمت احملكمة 
وـفــي الموضــوع برفضـــهما وتأييــد الحـكــم المســتأنف وألزـمــت ـكــل .. بقبــول االســـتئنافين شــكال 

 .مستأنف بمصاريف استئنافه 

 هذا وقد كان حكم حمكمة أول درجة 
 .....ـلـدائرة الخامســة مـدني بمحكـمـة جـنـوب الـقـاهرة االبتدائيـة ـفـي اـلـدعوى رـقـم الصـادر ـمـن ا

 : قد قضي في منطوقه -/-/-مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة ..... لسنة 

 حكمت احملكمة 
 .برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات  

 الوقائع 
لطــاعن كــان ـقـد أقامهــا يخـلـص وجـيـز واقعــات اـلـدعوى المبـتـداه محــل الحكــم الطعــين ـفـي أن ا 

متظلمـــين مـــن أوامـــر تقـــدير الرســـوم موضـــوع .. أخـــر بموجـــب صـــحيفة اســـتوفت شـــرائطها القانونيـــة 
 تجــاري كـلـي ..... لســنة ..... الصــادرين ـفـي القضــية رـقـم  ..... / .....  لســنه.....المطالـبـة رـقـم 

جـــة نشـــدا ـفــي خاصـــم فيهـــا المطعـــون ضـــدهم وأودعـــت قـلــم كـتــاب محكمـــة أول در.. جـنــوب الـقــاهرة 
 :ختامها الحكم 

 .بقبول التظلم شكال : أوال 
 .بإلغاء أوامر تقدير الرسوم األربعة موضوع المطالبة المذكورة وفي الموضوع : ثانيا 

 واحتياطيا
 ق باعتبـاره ..... لسـنة .....قف التظلم الماثل تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 

 .مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة ..  مسألة أولية يجب البت فيها أوال

 وذلك علي سند من صحيح من القول 
أن الطــاعن ـفـوجئ بصــدور أربعــة أوامــر تـقـدير رســوم ضــده وآخــرين عــن الحكــم الصــادر ـفـي  

   -/-/- تجاري كلي جنوب القاهرة والصادر بتاريخ ..... لسنة .....الدعوى رقم 
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  -/-/-ي مؤرخني األمرين األويل والثان

 وقدر املبالغ اآلتية 

مليـون وسـتمائة سـتة وخمسـون ألـف وسـبعة وسـتون جنيـه ( جنيـه ١٦٥٦٠٦٧,٣١مبلغ قدره : األول 
 . كرسم نسبي ) ........وواحد وثالثون قرشا

ثمانمائــة ثمانيــة وعشــرون ألــف وثالثــة وثالثــون جنيــه ( جنيــه ٨٢٨٠٣٣,٦٦مبلــغ قــدره : الثــاني 
 .كرسم صندوق خدمات  ) ... وستة وستون قرشا

  -/-/-واألمرين الثالث والرابع فصدرا بتاريخ 

 وقدرا املبالغ اآلتية 

مليــون وخمســة وســتون ألــف ومائــه اثنــين وعشــرون جنيــه ( جنيــه ١٦٥١٢٢,٤٤مبلــغ قــدره : األول 
 ).مرة أخري(  كرسم نسبي ) ........ورابعة وأربعون قرشا

اثنـين وثمـانون ألـف وخمسـمائة وواحـد وسـتون جنيـه واثنـين (ه  جنيـ٨٢٥٦١,٢٢مبلغ قدره : الثاني 
 ) .مرة أخري( كرسم صندوق خدمات ) ... وعشرون قرشا

 وذلك علي الرغم من أن احلكم الصادر بشأنه أوامر التقدير املتظلم منها
ذلـك أن .. كان قد صدر في خصومة تعيبت اجرائتها بـالبطالن لعـدم أنعقـاد الخصـومة فيهـا 

 لسـنة .....مطعون ضده الثالث كان قد أقام دعواه محل الحكم المـذكور والتـي حملـت الـرقم البنك ال
 وذـلـك إـلـي -/-/-وذـلـك بطرـيـق أـمـر األداء اـلـذي قدمــه بطـلـب بـتـاريخ .. تجــاري كـلـي الـقـاهرة ..... 

 :وذلك ضد كال من) الغير مختص مكانيا أو والئيا(رئيس محكمة جنوب القاهرة / السيد المستشار 
وذلك عن نفسها )  قبل تقديم الطلب المذكور-/-/-المتوفية بتاريخ  (...../ سيدة ال -

 )دون ذكر ألسماء أو شخوص هؤالء األوالد(وبصفتها وصية علي أنجالها القصر 
 ....../ السيد  -

 وذلك للمطالبة بقيمة سند إذني 
أربعـة (نيـه  ج٢٤٤٢٤٨٩٠,٥٠علي زعم من استحقاق البنـك بموجـب هـذا اإلذن لمبلـغ قـدره  

 ) وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعون جنيها وخمسون قرشا
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 وحيث رفض الطلب .. هذا 

 وأحيل لنظر موضوعه أمام دائرة مدنية 

 من دوائر حمكمة جنوب القاهرة االبتدائية 

  جتاري كلي ..... لسنة .....بعد أن مت قيده برقم 

 وعلي الرغم 
قـبــل تـقــديم طـلــب أمـــر األداء آـنــف اـلــذكر وقـبــل إقامـــة ..  ...../  ثـبــوت وـفــاة الســـيدة ـمــن 

 .مما يقطع بعدم انعقاد الخصومة  في الدعوى .. الدعوى بشأنه 

 وعلي الرغم 
 علـي أنجالـهـا ســواء ببلـوغ ســن الرشــد كوصــية .. ...../ ـمـن ثـبـوت انتـفـاء صــفة المرحوـمـة  

بمــا يقطــع بانعــدام )  .....بالنســبة ل (-/-/-وفــاة الحاصــلة فــي أو بال) .....بالنســبة ل(.....منــذ 

 .ًالخصومة في حق المذكورين لعدم إعالنهم بصحيفتها أو بأيا من إجراءات الخصومة 

 وعلي الرغم 
اختصـاما قانونيـا وصـحيحا ) المزعـوم اسـتحقاقه(من عدم اختصام الملتزمين بالسـند اإلذنـي  

 .ي حقهم أيضا مما يقطع بانعدام الخصومة ف.. 

 وعلي الرغم 
وكـذا عـدم اختصاصـها بنظـر الـدعوى ، عدم اختصاص محكمـة جنـوب القـاهرة مكانيـا  من

 .مما كان يجب القضاء بذلك .. بنظرها للمحاكم االقتصادية بنظرها وانعقاد االختصاص والئيا 

 وعلي الرغم 
 إعالـنـا قانونـيـا صــحيحا لعــدم إعالـنـه.. ...../ ـمـن عــدم انعـقـاد الخصــومة بالنســبة للســيد  

بمـا يوجـب اعتبارهـا كـأن لـم تكـن ..  من قـانون المرافعـات ٧٠ يوم المقررة بالمادة ٩٠خالل ميعاد 

 .في حقه 

 وعلي الرغم 
ومـن شـأن هـذا النـزاع أن .. فـي الـدعوى رغـم وجـود قصـر من عدم اختصاص نيابة األسرة  

 .يمس بحقوقهم المالية 
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 وعلي الرغم 
حـيــث أـنــه ـفــي حقيـقــة األمـــر المثـبــت .. قاق البـنــك للمـبــالغ المطاـلــب بـهــا ـمــن ـعــدم اســـتح 

 .مما كان يوجب رفض دعواه المذكورة  .. وهو المدين للمتظلمين وليس الدائن.. بالمستندات 

 وعلي الرغم 
) ومنهـا السـند األذنـي محـل تلـك الـدعوى(من ثبوت استحصال البنك علـي السـندات اإلذنيـة  

 .ي سبيل الضمان ال االستحقاق بطريق اإلكراه وعل

 فعلي الرغم من مجاع ما تقدم وغريه 

 فقد أصدرت عدالة حمكمة جنوب القاهرة حكمها 

 -/-/-جتاري كلي جنوب جبلسة .....  لسنة .....يف الدعوى رقم 

 والذي قضي يف منطوقة باآلتي 

 حكمت احملكمة يف مادة جتارية 

 )����2A�K=�F=$ 0/אم�אj�)��� �2אA��3����33��2A&ن��������)�����F0R�5@�*�א����^��U���O.�3��0��
���F=$UK0دوא��%)w�"���٢٤٤٢٤٨٩٠,٥٠.���Kو���z@$L)�א�0:�)������*34�U8�@�3ن�و��K.ون��C=8*�و�@�

3�ش�������L33"�و?,�3ن��3�ون���130وh���34*�و',�83ن�:C=א0+�א�$34א�0�����33*���)��@�38*�و�Xدא��d3.
��dL�9!�������٪���١٤,٧٥אE�#ق�א��oא����¬%@�'�O.��%�£�{3�م�א$3,0אد�^��3�]����������3−/−/−�

���������3K�.��2� (3�@%�1وA�./30و��S�/3c��0�w3א ���OK8 א���3"�.�����93'38��٧٥����7�وز�א8,0:�
�.א6�.��5

 وحيث مل يرتض 
 ق اـلـذي ..... لســنة .....بطريـق االســتئناف رقـم فـقـد طعـنـوا علـيـه المتظلمـين بـهـذا القضـاء 

 .برفضه وتأييد الحكم المستأنف  -/-/-قضي فيه بجلسة 

 وحيث جاء احلكم األخري خمالفا للقانون ومنعدم بانعدام انعقاد اخلصومة 

 يف الدعوى ومعيب بعدم اإلملام بصحيح واقعات النزاع 
المقيـد سـوي الطعـن عليـه بطريـق الـنقض األمر الذي لم يجد معه المتظلمون حاليـا مناصـا  

 .إقامة الدعوى المبتدأة والذي لم يكن قد فصل فيه حتى تاريخ  ق ..... لسنة .....برقم 
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 ملا كان ذلك 

 ���������������������23L@�23	#א�O3=�3م��@��%$3�'��وRذ���:�³אEj��~0�I0$א@��2KLא I�3�0*��@�38*��وא.3
.....���*,0�.....����������cv0�1���5א�H��0�7א�:�FKc�S@�g���..����������~�3��"3UV0�¶�3�%R��3دو��w30وذ

����*8�@Gא����OUא �K8م��ن��9cא0$=�و>�%($..��0�F����L:�د��zvHאGوא.����%$3�'�S�3.�����@
$وق�א�$.�)���������E�2��0��yGوא�¤,���2א0K0��UH$]م����@�..����������.��و�ن�%(3$@��@�38*��وא.3

���2א0,¤�وא��ن�0($وق�א�$.�)�K0ن��$����oE..�א���FK=�24�L�2و���A�.��.���A��
  إيل ذلك أضف

.. فإن كان الحكم الصادر بشـأنه أوامـر الرسـوم أنفـة الـذكر  

 ق ..... لسـنة .....أنه في الطعـن بـالنقض رقـم قد قضي في ش
بإنعــدام الخصــومة محلــه فــي خصــوص ... ًالمقــام طعنــا عليــه 

ــة المرحومـــة ــد تأكـــد ) ... ومـــنهم الطـــاعن (...../ورـث ــه ـق أي أـن
ـدى مــن الطــاعن فــي خصــوص وجــوب إلغــاء  ـدفاع المـب صــحة اـل

أواـمـــر الرـســـوم الـمـــتظلم منـهـــا لصــــيرورة الحـكـــم اـلـــذي صــــدرت 
 .ًه األوامر منعدمابمناسبته هذ

 إال أن الطاعن 
ًمتجــاهال ـمـا إســتجد ـمـن ... ـفـوجئ بصــدور حـكـم محكـمـة أول درجــة ـبـالمنطوق ســالف البـيـان  

وهـو مـا حـدا بالطـاعن إلسـتئناف حكـم محكمـة ... وقائع بصدور حكم محكمة النقض سـالف البيـان 
 صــحيفة ذلــك اإلســـتئناف ونعــى مــن خـــالل ... ق.....  لســنة .....أول درجــة وقيــد إســتئنافه ـبــرقم 

 ... على الحكم اإلبتدائي بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 وحيث تداولت الدعوى 
... أـمـام محكمــة اإلســتئناف وعــاود الطــاعن التأكـيـد عـلـى أنعــدام أوامــر الرســوم المــتظلم منهــا  

إال أن ... ًـتـي صــدرت هــذه األوامــر إســتنادا ـلـه وذـلـك عـقـب القضــاء بإنعــدام الخصــومة ـفـي الحكــم ال
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ودون ... ًالحكم المستأنف صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة معتنقـا ذات أسـباب الحكـم اإلبتـدائي 
وهـو مـا يقطــع بـبطالن الحـكـم ... حتـى أن يـورد األســانيد القانونيـة الـتـي إسـتند إليهـا ـفـي هـذا الصــدد 

ًي تـنـال منـه وتجعـلـه جــديرا باإللـغـاء علـى النحــو اـلـذي نشــرف الطعـين وتعيـبـه بالعدـيـد مـن العـيـوب الـتـ
 :ببيانه في أسباب طعننا التالية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية
فالمســتقر علـيـه وـفـق قضــاء اـلـنقض أن للخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون صــور عــدة تتمـثـل إحــداها 

 إذا مـا طـال وهـو عيـب... في أال يطبـق الحكـم الـنص القـانوني الصـحيح علـى واقعـة ينطبـق عليهـا 
 .الحكم إستوجب إلغاؤه وتصويبه 

 وهذا هو حال احلكم املطعون فيه 
ـدأة هــو ـنـص  ذـلـك ان اـلـنص الـقـانوني اـلـذي ـكـان يـلـزم إنزاـلـه عـلـى واقـعـات اـلـدعوى المبـت

 : من قانون المرافعات والذي جرى بأنه ١٨٤المادة 

ا أن تحكــم مــن يجــب علــي المحكمــة عنــد إصــدار الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصــومة أمامهــ" 
   فيهاالخصم المحكوم عليهويحكم بمصاريف الدعوي علي تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي 

ملطعـون فيـه يف تطبيـق القـانون بقضـائه بصـحة خطأ احلكم ا: الوجه األول 

رغم ثبوت أنه بصـدور حكـم حمكمـة ... أوامر تقدير الرسوم املتظلم منها 

 ق بإلغـاء احلكـم الـذي صـدرت تلـك ..... لسـنة .....النقض يف الطعن رقم 

األوامر إستنادا إليه والقضـاء جمـددا بإنعـدام اخلصـومة يف الـدعوى حمـل 
ً ً

فقد أضحى الطـاعن بصـفته ... ...../ بة لورثة املرحومة احلكم املذكور بالنس

املذكورة من غري خصوم الدعوى األصلية والجيـوز احلكـم عليـه تبعـا لـذلك 
ً

 مبصاريفها 

 

 السبب األول : اخلطأ يف تطبيق القانون
 

 أسباب الطعن
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 ".ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة 

 ومقتضى صريح النص حمل احلديث 
وتجـدر اإلشـارة أوال ... ًأن الحكم بالمصاريف ال يكون إال على من كان خصما في الدعوى 

أيـا كـان محـل النـزاع ..  الخصومة بالدعاوى القضائية هـي النـزاع بـين شخصـين أو أكثـر أنإلي .. 
 ويطلـق عنـدما يعـرض علـي القضـاءوفي االصطالح القانوني تطلق كلمة الخصومة علي النزاع .. 

 بأنهـا الحالـة القانونيـة التـي تنشـأ برفـع الـدعوى إلـي فتعرفاصطالح الخصومة علي النزاع في ذاته 
 . القضاء

  )٤٥٨ قانون المرافعات ص –محمد حامد فهمي / د( 

 وعليه
فالخصــــومة مجموعــــة مــــن األعمــــال اإلجرائيــــة المتتابعــــة التــــي تتخــــذ أمــــام القضــــاء بقصــــد 
الحصــول علــي حكــم تبــدأ بــاإلجراء االفتتــاحي لهــا ثــم تتتــابع إجــراءات الخصــومة الواحــد يلــو األخــر 

 .أو اإلجراء األخير فيها وهو الحكم حتى تصل إلي نهايتها الطبيعية فيصدر العمل 
 ) وما بعدها ٣٤ ص – البطالن –رمضان جمال كامل / المستشار ( 

 أما من إنعدمت اخلصومة يف حقه
ألن الحكــم بالمصــاريف هــو أـثـر تبعــي للحكــم ـفـي اـلـدعوى ... ـفـال يجــوز إلزامــه بالمصــاريف 

لحـكــم وبالتبعـيــة ال يجـــوز وـمــن إنـعــدمت الخصـــومة ـفــي حـقــه ال يـكــون مـــن ضـــمن ـمــن يشـــملهم ا... 
 .إلزامه بمصاريف الدعوى 

 ملا كان ما تقدم 
 كانــت قــد – والتــي صــدر بشــانها أوامــر تقــدير الرســوم –وكــان الثابــت أن الــدعوى األصــلية  

ًأقيمــت إبـتـداءا بطرـيـق أمــر األداء المـقـدم مــن البـنـك المطعــون ضــده الثاـلـث للســيد المستشــار قاضــي 
وقـــد قضـــي بـــرفض ذلـــك الطلـــب وأحيـــل إلـــى ..  القـــاهرة اإلبتدائيـــة األمـــور الوقيتـــة بمحكمـــة جنـــوب

 .المحكمة لنظر موضوعه 

 هذا وحال إعالن صحيفة إفتتاح الدعوى 

 عقب إحالتها إىل احملكمة 
 – رغــم أنهــا كاـنـت فــي ذـلـك الوقــت – مورـثـة الطــاعن – ...../ ـقـام البـنـك بإختصــام الســيدة  

 مما يشي ببطالن كافة إجراءات ... د وافتها المنية  ق–وقبل تقديم طلب أمر األداء المذكور 
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 .التقاضي التي تمت في الدعوى األصلية 

وحيث ان الثابت أيضا
ً

 
 ـقــد حضـــروا باـلــدعوى المـــذكورة وـقــدموا أـمــام محكمتهـــا ـفــي حيـنــه ...../ أن ورـثــة المرحوـمــة  

 –ك المطعـون ضـده الثالـث فقام البنـ... الدليل على وفاتها قبل إتخاذ اإلجراءات القضائية المذكورة 
/  بمـا سـماه تصـحيح شـكل الـدعوى بإدخـال ورثـة المرحومـة –المدعي في الخصومة األصلية وقتئـذ 

وـمـع ذـلـك فـقـد صــدر الحـكـم ـفـي ... وذـلـك دون تحدـيـد شــخوص هــؤالء الورـثـة وال أســمائهم  ... .....
المديونـيـة الـتـي يطاـلـب  ب...../ تـلـك اـلـدعوى ـبـإلزام الطــاعن عــن نفســه وبصــفته ـمـن ورـثـة المرحومــة 

 بها البنك 

وحيث مل يلق هذا القضاء قبوال
ً

 

 لدى الطاعن باقي احملكوم عليهم 

  ق..... لسنة .....فقد طعنوا عليه باإلستئناف رقم 
وحـيــث ـتــداول ذـلــك اإلســـئتناف بالجلســـات إال أن محكمـــة اإلســـتئناف أـيــدت حكـــم اول درجـــة  

  لســنة.....الطعــن عليــه بموجــب الطعــن بــالنقض رقــم ًفلــم يجــد الطــاعن بــدا مــن ... محــل الحــديث 
 . ق .....

  -/-/-هذا وجبلسة 

 قضت حمكمة النقض باحلكم القاضي منطوقه

  حكمت احملكمة
/ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة للطاعنين بصفتهما ورثـة المرحومـة 

وفات ـمـع المقاصــة ـفـي  وألزـمـت البـنـك المطـعـون ضــده األول بالمناســب ـمـن المصــر.....

 ق الـقـاهرة ـفـي ..... لســنة .....أتـعـاب المحاـمـاة ، وحكـمـت ـفـي موضــوع االســتئناف رـقـم 

بإلـغـاء ـبـالحكم المســتأنف لـمـن ذـكـر وبانـعـدام الخصــومة ـفـي اـلـدعوى ـحـدود ـمـا ـتـم نقضــه 

بالنسبة لهما وتأييده فيما عـدا ذلـك بالنسـبة للمحكـوم عليهمـا اآلخـرين الشـركة المطعـون 

  ".............ثانية والطاعن األول بشخصه ضدها ال
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 ومقتضى احلكم األخري 
خــارج خصـومة الـدعوى األصــلية ... وـمـنهم الطـاعن بصـفته  ... ...../ أن ورثـة المرحومـة   

وبالتبعيـة ال يجـوز الحكـم عليـه بصـفته تلـك بأيـة مصـاريف تخـص الـدعوى ... والحكم الصادر فيها 
 .هائي بات أن الخصومة في حقه منعدمة المذكورة طالما ثبت بحكم ن

 وقد قضت حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأنه 
 من قـانون المرافعـات السـابق ٣٥٧على مقتضى المادة  - مصاريف الدعوى ال يحكم بها( 

و إذ كـان الثابـت أن الطـاعن األول أقـام  . إال على الخصـم الـذى ألـزم بـالحق المتنـازع عليـه فيهـا
عــون علــيهم بطلــب تثبيــت ملكيتــه لــألرض المبينــة بصــحيفتها ، و بــبطالن عقــود الــدعوى علــى المط

و شـــطب التســـجيالت و التأشـــيرات المترتـبــة عليهـــا ، و أـنــه . البـيــع الصـــادرة لهـــم عـــن هـــذه األرض 
أدخـــل فيهـــا الطـــاعن الثـــانى بصـــفته الـــرئيس األعلـــى لمصـــلحة الشـــهر العقـــارى ليصـــدر الحكـــم فـــي 

انى لم يدفع الدعوى بشئ ، و لـم يكـن لـه شـأن فـي النـزاع الـذى دار أن الطاعن الثمواجهتـه ، و 

فيها أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامـه 

ًمـــع الطـــاعن األول بالمصـــروفات ، فإنـــه يكـــون مخالفـــا للقـــانون بمـــا يوجـــب نقضـــه فـــي هـــذا 
 )٣٢ ق ١٧٥ ص ١ ع ٢٤ س ٠٨/٠٢/١٩٧٣ة  جلس٣٧ لسنة ٣٨٧الطعن رقم  (.الخصوص 

 األمر الذي كان يقتضي 
بثمة مصاريف في الدعوى األصلية ) بصفته أحد ورثة المرحومة(عدم الحكم على الطاعن    

 .بإعتبار أنه من غير خصومها بعدما قضي بإنعدام الخصومة في حقه بالصفة المذكورة 

 وحيث حاد احلكم الطعني 

 نعن تطبيق صحيح القانو

  من قانون املرافعات ١٤٨وما نصت عليه املادة 
مما يشي بأن الحكم الطعين ... ولم يعمله على واقعات الدعوى رغم وجوب تطبيقه عليها  

 .قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستلزم نقضه واإلعادة 
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  علي أن ١٩٤٤ لسنة ٩٠ من قانون الرسوم رقم ٧٥فقد نصت املادة 
 :جه األتي يكون أساس تقدير الرسوم النسبية علي الو 

 علي المبالغ التي يطلب الحكم بها : أوال 

  : رابعا      :ثالثا      : ثانيا

تحســب الرســوم فيـهـا عـلـي ـفـي دعــاوى الرـيـع واإليجــار والتعــويض الـيـومي وطـلـب الفواـئـد : خامســا 

وبعـد وال تحسـب رسـوم علـي فوائـد كسـور الشـهر المبالغ المطلوبة لغاية وقـت رفـع الـدعوى 

تكملة الرسوم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يـوم صـدور الحكـم الحكم تحصل 

ســـواء أكـــان ـبــالقبول أو اـلــرفض ، وعـنــد طـلــب التنفـيــذ تحصـــل تكمـلــة أخـــري للرســـم عـلــي مـــا 
يطـلـب التنفيــذ بــه عــن المــدة الالحقــة علــي الحكــم لغايــة يــوم طلــب التنفيــذ وذلــك عــالوة علــي 

 ......رسم التنفيذ المستحقة 

 تضح أن املشرع قد حدد قواعد تقدير الرسوم ومن ثم ي

 يف أنها تقدر وفقا ملا تقضي به من حمكمة أول درجة 
 تجـاري ..... لسـنة .....وحيث أصـدرت محكمـة أول درجـة حكمهـا فـي الـدعوى رقـم .. هذا 

مـع التمسـك بـأن هـذا الحكـم قـد قضـي بإنعدامـه (كلي جنوب القاهرة بإلزام الطاعن بأداء مبلـغ معـين 
 فإن حكم محكمة أول درجة يكون هو األساس لحساب ) وجب حكم محكمة النقض سالف البيانبم

خطأ احلكم املطعون فيه يف تطبيق القانون بقضائه بصـحة أوامـر : الوجه الثاني 

على الرغم من صدورهم دون إيضـاح السـبب ... قدير الرسوم املتظلم منها ت

القانوني وراء ذلـك مبـا خيـالف الواقـع والقـانون الـذي يـنص علـي أن تقـدير 

الرسوم يتم بناء علي أساس ما قضي به ، وحيث أن ما قضت بـه حمكمـة أول 

ه أمـري درجة يف الدعوى األصلية تأيد أمام حمكمة االستئناف ممـا يكـون معـ

 . صادرين على غري سند من القانون أو الواقع -/-/-التقدير املؤرخني 
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 .الرسوم المستحقة علي الدعوى

 وإذا صدرت قائمتي الرسوم 

  /-/-املؤرختني 
من إعادة صدور قائمتي رسـوم آخـرتين بتـاريخ فما الداعي إذن .. تأسيسا علي هذا القضاء  

ي تـداول الـدعوى أمـام محكمـة االسـتئناف وصـدور الحكـم فيهـا ذلك تأسيسا علـ فإذا كان -/-/-

  ـفـإن ذـلـك يؤـكـد أن أـمـري تـقـدير الرـسـوم األخـيـرين الـمـؤرخين  .. -/-/-ـبـالرفض والتأيـيـد بجلـسـة 

 :قد خالفا القانون من وجهين  -/-/-

 الوجه األول 

أن حكم حمكمة االسـتئناف مل يقـم بتعـديل احلكـم االبتـدائي السـابق تقـدير 

 ومل يقم بزيادة ما قضي به حىت حيق لقلـم املطالبـة إصـدار -/-/-وم عليه بتاريخ الرس

 .أوامر رسوم جديدة مكملة

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
 بشــــأن الرســــوم ١٩٤٤ لســــنة ٩٠ مــــن الـقـــانون رـقـــم ٢١ ، ٩، ٣ ، ١مـفـــاد نصــــوص المــــواد  

قلم الكتاب بعد الحكم فـي الـدعوى أو االسـتئناف القضائية في المواد المدنية أن الرسم الذي يستحقه 
ـه ـفـي أخــر األمــر  ـي أســاس مــا يحكــم ـب ، لمــا كــان ذـلـك وكــان الثابــت بــاألوراق أن إنمــا يكــون عـل

ٕاـلــدعوى المطاـلــب بتـقــدير الرســـوم عنهـــا وان كاـنــت ـقــد أقيمـــت أمـــام محكمـــة أول درجـــة بطـلــب إـلــزام 
ال أن الحكم قـد اقتصـر علـي إلزامـه بمبلـغ  جنيه للمدعي فيها ، إ٤٧٩٨٥٦الطاعن بأن يؤدي مبلغ 

ــم يتـعــدل هـــذا المبـلــغ المحـكــوم ـبــه عـنــد طـــرح الـنــزاع عـلــي محكـمــة  جنـيــه فـقــط ٣٥٣٩٢,٥٠ وـل

 ومــن ثــم يتعــين أن إذ تصــالح الطرفــان وتنــازل كــل منهمــا عــن االســتئناف المقــام منــهاالســتئناف 

 .تسوي الرسوم علي أساس هذا المبلغ األخير المحكوم به 

 )ق٧٢ لسنة ٥٦٦٤ الطعن رقم ٢٧/٤/٢٠٠٤ة نقض جلس(

 كما قضي بأن 
 أن رســــم الــــدعاوى ١٩٤٤ لســــنة ٩٠ مــــن القــــانون ٧٥ ، ٣ ، ١البــــين مــــن اســــتقراء المــــواد  

معلومــة القيمــة إنمــا يقــدر علــي أســاس الفئــات المبينــة بالمــادة األولــي وفقــا لقيمتهــا عنــد رفعهــا دون 
نخفاض ويتم تسويته علي هذا النحـو عنـد صـدور الحكـم اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو ا

 ولو حصل استئناف له فإذا ما صدر الحكم االستئنافي مؤيدا للحكم االبتدائي استحق ذات الرسم 
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 .النسبي السابق مقدرا علي أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة 
 ) ق٦١ لسنة ٢٠٦٢ الطعن رقم ٢٥/١/٢٠٠٠نقض (

 دم ملا كان ما تق

���%�O33.��33a[	��233ول��٦/١/٢٠١٥و[�33}��ن�א#	�233א����33�!�א0(33�د@���33�@%¬��� 
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 الوجه الثاني

فعلـي الفـرض .. أن أمر تقدير الرسوم يصدر عن احملكمة التي أصـدرت احلكـم 

فإن ..  باستحقاق حمكمة االستئناف لرسوم عن املرحلة االستئنافية – املنكور –اجلديل 

وحيـث أن .. ه احملكمة دون غريها هي املنوطة بتقدير الرسـوم املسـتحقة أمامهـا هذ

أمري تقدير الرسوم الثالث والرابع قد صدرا عن حمكمـة جنـوب القـاهرة االبتدائيـة 

األمـر الـذي جيعلهمـا بـاطلني وخمـالفني لصـحيح .. وليس عـن احملكمـة االسـتئنافية 

 .القانون 

 يه وحيث كان ما تقدم وبالبناء عل

 �������������fy@�3 وא�d3א����א0���م�אV0�0}�وא0%$�'�S��א��ن�E$و@��.H���Fo�%٣١−/−/−
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�UH´�a0R�~:��,%ن��c��^�fKq����UAK8��Sv0א��.Gא.�

 إال أن احلكم الطعني 

 ةقرر بال سند أن األوامر املذكور
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 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه .. بداءة 
يتعين علي محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية علي وقائع التـداعي المطـروح فـي بسـاط  

ن عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروطها علي النـزاع المطـروح وأال تطبـق بحثها ويتعي
قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا أو تطبيقيــه علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج قانونيــة مخالفــة 

 .للنتائج المستهدفة من هذه القاعدة أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها 
يـفـه الـقـانوني للواقعــة لرقاـبـه محكمــة اـلـنقض فيتعــين علـيـه أن يســبب والقاضــي يخضــع ـفـي تكي 

ٕحكمــه التســبيب الكــافي حتــى يتســنى للمحكمــة إعمــال رقابتهــا واال عجــزت عــن ذلــك فأصــبح الحكــم 
 .متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون 

 وقد قضي بأنه 
 الموضـوع السـلطة من المقـرر علـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ولـئن كـان لقاضـي

التامــة فــي تحصــيل فهــم الواقــع فــي الــدعوى مــن األدلــة المقدمــة لــه وفــي وزن تلــك األدلــة وتـقــديرها 
وترجيح بعضها علي البعض األخر أال أنه في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما يـري تطبيقـه مـن أحكـام 

كمـــه التســـبيب الـقــانون فإـنــه يخضـــع ـفــي ذـلــك لرقاـبــة محكمـــة اـلــنقض ممـــا يتحـــتم علـيــه أن يســـبب ح
الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها فإن قصر الحكم في ذلك فإنه يعجز هـذه المحكمـة 

 .عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
 )٥٨-٤٠٣٧-٤ مجموعة الخمسين عام ٢٤/١/١٩٨١نقض مدني (

 )٩٨-٦٠٢-٢-١٦  مجموعة النقض٢٠/٥/١٩٦٥نقض مدني (

 وحيث كان ذلك 
وكـــان الثابـــت أن محكمـــة الحكـــم الطعـــين قـــد أغفلـــت تطبيـــق صـــحيح القـــانون علـــي واقعـــات  

اـلـدعوى حــين أغفـلـت أـنـه يجــوز المنازعــة فــي إســتحقاق الرســوم عـلـى أحــد الخصــوم إذا مــا أثـبـت ان 
 الدولـة جبـرا عـن خصمه تسبب في إنفاق هذه الرسوم بال داعي الرسم بأنه  مبلغ من النقود تحصـله

ـه الســلطة العامــةالشــخص  ـل خــدمات تؤديهــا ـل  وهــي الفصــل فيمــا ينشــأ بيـنـه وبــين الغيــر مــن مقاـب
 .أنزعه أو اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق له 

لعـدم إنـزال احملكمـة الوجه الثالث خطـأ احلكـم الطعـني يف التسـبيب 

مصدرته صحيح القانون علي ما ثبـت لـديها مـن واقعـات وبنـاء علـي 

  طلبات اخلصوم فيها
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  من قانون املرافعات علي أنه ١٨٥املادة فقد نصت 
إذا كــان للمحكـمـة أن تحكــم ـبـإلزام الخصــم اـلـذي كســب اـلـدعوى بالمصــاريف كلهــا أو بعضــها  

الحــق مســلما ـبـه ـمـن المحكــوم علـيـه أو إذا ـكـان المحكــوم ـلـه ـقـد تســبب ـفـي إنـفـاق مصــاريف ال فاـئـدة 
فيهــا أو كــان قــد ـتـرك خصــمه عـلـي جهــل بمــا كــان فــي ـيـده مــن المســتندات القاطعــة فــي اـلـدعوى أو 

 .بمضمون تلك المستندات 

 بأن قضي يف هذا الشأن قد و
ن يحكم بمصاريف الدعوى علـي الخصـم المحكـوم عليـه مفاد نص المادة سالفة الذكر علي أ 

فيهــا أن تكــون المحكمــة قــد فصــلت فــي موضــوع اـلـدعوى ويثـبـت الخصــم اـلـذي أـلـزم ـبـالحق المتنــازع 
 .عليه فيها 

 )٢٤ ص ٨ المكتب الفني سنة ٢٣/٢/١٩٥٧نقض (

 يف هذا الشأن أيضا علي أنه كما قضي 
 علـيــه ـقــد فســـرها دون حاجـــه إلـيــراد أي يكـفــي للحكـــم بمصـــاريف اـلــدعوى أن يكـــون المحكـــوم 

كــــذلك يســــتفاد مــــن القــــانون أن يحمــــل فــــي صــــدر الحكــــم لصــــالحه كــــل .. ســــبب أخــــر فــــي الحكــــم 
المصــاريف أو بعضــها إذا تـبـين مــن ظــروف اـلـدعوى ومالبســاتها ومــا اتخــذه المحكــوم ـلـه مــن طــرق 

تسـبب فيـه الخصــم الـدفاع فيهـا أنـه هـو اـلـذي ينبغـي تحميلـه مصـاريفها كتعـويض عــن الضـرر الـذي 
 .اآلخر 
 )٢١٢ قاعدة ٦٥٦ سنة الجزء األول ص ٢٥ مجموعة النقض في ٢٨/٤/١٩٣٨نقض (

 واستقر الفقه على أنه 
األصــل أن خاســر اـلـدعوى يـلـزم بمصــاريفها وتـلـك هــي القاعــدة العاـمـة المنصــوص عليـهـا ـفـي  
امة الحاالت التي أوردها  من قانون المرافعات غير أن المشرع أنشأ من هذه القاعدة الع١٨٤المادة 

 : وهي ١٨٥في المادة 
إذا كان الحـق مسـلما بـه مـن المحكـوم عليـه ففـي هـذه الحالـة يجـوز للمحكمـة أن تحكـم بـإلزام  . ١

المحكــــوم لــــه بالمصــــاريف كلهــــا أو بعضــــها ألـنــــه لــــم تكــــن ضــــرورة إلقامــــة الــــدعوى ودـفــــع 
 المصاريف 

 .ٕوانما يتعين أن يكون التسليم سابقا علي رفع الدعوى 
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إذا كـــان المحكـــوم ـلــه ـقــد تســـبب ـفــي إنـفــاق مصـــاريف ال فاـئــدة فيهـــا فـفــي هـــذه الحاـلــة يكـــون  . ٢
 .للمحكمة أن تحكم عليه بها 

إذا كان المحكوم له قد ترك خصمه علي جهل بما كان فـي يـده مـن المسـتندات القاطعـة فـي  . ٣
 عليهـا أو الدعوى أو بمضمون تلك المستندات فإذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه لو أطلـع

علم بأمر هذه المستندات لما نازع المدعي في دعواه فإنه يكون لها أن تحكم بـإلزام المحكـوم 
 .له في هذه الحالة بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها 

 )٧١٥مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص (
هناك حاالت ال يتحمل فيها الخاسر المصـاريف التـي قـدمها خصـمه بـل بعضـها فقـط بحيـث 
يبقي علي الطرف األخر تحمل بعض ما أنفقه رغـم كسـب القضـية وتجمـع هـذه الحـاالت ممـا تـنص 

 من إمكان ألزام المحكـوم لـه بـبعض المصـاريف قـد تسـبب فـي إنفـاق مصـاريف ال ١٨٥عليه المادة 
فائدة منها أو قد ترك خصمه علي جهل بما كـان تحـت يـده مـن المسـتندات القاطعـة فـي الـدعوى أو 

 .ك المستندات بمضمون تل
 )٦٦٠فتحي والي المرجع السابق ص / الدكتور (

 وحيث كان ما تقدم 
وكان الثابـت ان البنـك المـدعي فـي الـدعوى محـل أمـر تقـدير الرسـوم كانـت قـد اقامهـا بطلـب  

 .بالزام المدعى عليهم فيها بأداء مبالغ زعم انها نتاج عمليات ائتمانية وقروض 

 ملا كان الثابت و

 ان قد حتصل أن البنك ك

 على عدد من الضمانات 
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 كما كان من ضمن الضمانات أيضا 
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 كما قام البنك

��������������9)o�%ن��cو�"�K=�X��وع�.�@�Jא�O=�I0א���Sv0=�$�א�0�ض��C.�FK=�z$%�d���
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 ليس هذا فحسب
.. بل كان البنك يرسل إلي الورثة العديد من المكاتب االستشارية لتقيـيم ممتلكـاتهم وأصـولهم   

الــذين ( علــي عــاتق الورثــة – التــي ال فائــدة مــن أعمالهــا –ثــم يقــوم باحتســاب أتعــاب هــذه المكاتــب 
 ) .كانوا ال يزالون قصر وتحت وصاية والدتهم

 كما حتصل البنك

K=�������������������������@�3�80�9+3א���O=�3I0א�J@�3.�O3.�"30�¶�3U א���٦٢£�=��O3=�"#�3)0�d3���$א �3
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 ومقتضى ما تقدم 
إذ ـكـان ـفـي إمكاـنـه ... ـلـدعوى محــل أـمـر تقـدير الرســوم أن البنـك ـلـم يـكـن ـفـي حاجـة إلقاـمـة ا

أي أن ... التصرف في الضمانات التـي وضـعت تحـت يـده واسـتيفاء حقوقـه إذا كـان لـه ثمـة حقـوق 
 .البنك قد تسبب في إنفاق مصاريف ال فائدة منها بإقامة الدعوى محل أمر تقدير الرسوم 

 ومجاع ما سبق يؤكد
نــزل صــحيح القــانون علــي الواقعــة محــل التــداعي بمــا يجعــل أن محكمــة الحكــم الطعــين لــم ت 

 .حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب إلغاءه 
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  من قانون املرافعات علي أن ١٧٦فقد نصت املادة 
 .ٕيجب أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها واال كانت باطلة  

  علي أن ٣ ، ١٧٨/٢ملادة كما نصت ا
كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم عـلـي عــرض مجمــل لوـقـائع اـلـدعوى ـثـم طلـبـات الخصــوم ......  

 وخالصه موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه 
 وصـفاتهم والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسـماء الخصـوم 

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

 أبو الوفا/ ويف ذلك قال الدكتور 
كمـا إذا أغفلـت المحكمـة وقـائع .. إن القصور فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة يـؤدي إلـي بطالنـه  

تلـف الخصـوم علـي داللتـه هامة أو مسختها أو أغفلت الرد علـي دفـاع جـوهري أو مسـتند هـام لـم يخ
وحجيتــه أو استخلصــت غيــر مــا تستشــفه األدلــة دون أن تعمــل منطقــا ســليما أو خالفــت الثابــت فــي 

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

 وقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن األوراق وفق صحيح القانون وقواعد التسبيب فإنه يجب أن يكون قائم علي سند صـحيح 

ذلـك أن هـذا التسـبيب ال يصـلح ألن يحمـل عليـه . والحقائق وليس مبنيا علي افتراضات واحتماالت 
زم واليـقـــين وال يصــــح أن تبـنـــي عـلـــي مجــــرد االحتمــــال جــــالحكــــم إذ اإلحكــــام يجــــب أن تبـنـــي عـلـــي ال

 .والتخمين 
 )١٩/٢/١٩٤٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٣الطعن رقم (

القصور يف : السبب الثاني 

املطعون عليـه يف التسـبيب خللـوه مـن األسـانيد التـي قصور احلكم 

إعتكز عليها فيما إنتهى إليه من قضاء مبا يكون معه احلكـم مفتقـدا 
ً

 لبيانته اجلوهرية التي أوجب القانون إيرادها باحلكم  
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 كما قضي بأن 
 يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمــئن المطلــع عليــه إلــي أن المحكمــة محصــت األدلــة الحكــم يجــب أن 

الـتـي ـقـدمت إليهــا وـبـذلت ـفـي ســبيل ذـلـك كــل الوســائل الـتـي مــن شــأنها أن توصــلها إـلـي مــا ـتـري أـنـه 
 .الواقع فيها

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

 وحيث كان ما تقدم
أـنــه تـبــين ـلــه أن أوامـــر الرســـوم المـــتظلم منهـــا قـــد وكـــان الحكـــم الطعـــين قـــد أورد فـــي أســـبابه  

صـــدرت وـفــق صـــحيح الـقــانون األمـــر اـلــذي يكـــون مـعــه إســـتئناف الطـــاعن ـقــد جـــاء عـلــى غـيــر ســـند 
 .صحيح ومن ثم قضى برفضه 

 وحيث أن احلكم الطعني
لــم يــورد فــي أســبابه مــا يفيــد أنــه إطلــع علــى الــدعوى ومــا قــدم أمــام محكمتــه مــن دفــوع وأدلــة  

 عـلـى الــرغم مــن أـنـه أورد فــي صــدره أســانيد الطــاعن وطلباـتـه والمســتندات التــي –يحة وأســانيد صــح
األمــر اـلـذي يؤكــد أن الحكــم الطعــين ـقـد خــال مــن البياـنـات الجوهرـيـة الـتـي أوجــب القــانون ... ـقـدمها 

 .إشتمال الحكم عليها 

 وال أدل على ذلك
م محكمتــه حكــم محكمــة  وعلــى الــرغم مــن تقــديم الطــاعن أمــا–مــن أن الحكــم المطعــون فيــه  

اـلــنقض الصـــادر بإنـعــدام الحـكــم الصـــادر ـفــي الخصـــومة األصـــلية الـتــي صـــدر عـلــى أساســـها أوامـــر 
عـلــى اـلــرغم مـــن أـنــه بإنعـــدام ...  ـلــم ـيــورد ـفــي أســـبابه ثمـــة إشـــارة إـلــى هـــذا الحكـــم –تـقــدير الرســـوم 

 . من الخصومة .....ًالخصومة األصلية وخروج الطاعن بصفته أحد ورثة المرحومة 

  األمر الذي يتأكد به

أن الحكم  أغفل وقائع هامة وأغفل الرد علي دفاع جوهري ومسـتند هـام لـم يختلـف الخصـوم  
علــي داللتــه وحجيتــه أو اســتخلص غيــر مــا تستشــفه األدلــة دون أن يعمــل منطقــا ســليما ممــا يقطــع 

 . بقصور الحكم الطعين في التسبيب 
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  النقض بقوهلا وهو ما استقرت يف صدده حمكمة
 

إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  
قضـــاء هـــذه المحكـمــة إال إذا ـكــان هـــذا اـلــدفاع جوهرـيــا وـمــؤثرا ـفــي النتيجـــة الـتــي انتـهــي إليـهــا الحـكــم 

بحــث مـثـل هــذا بمعـنـي أن المحكمــة ـلـو كاـنـت بحثـتـه لجــاز أن تتغـيـر ـبـه هــذه النتيجــة إذ يعتـبـر عــدم 
الــدفاع قصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 . مرافعات ١٧٨
 )١٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض جلسة (

 كما قضي بأنه 
إغفال المحكمة بحث دفاع المدعي عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا جوهريا مبطال لـه  

 . مرافعات ١٠٣طبقا لنص المادة 
 )١/٦/١٩٣٣ ق جلسة ٣ لسنة ٢٠طعن رقم (

 ملا كان ذلك
كان الثابت من أوراق التـداعي أن الطـاعن تمسـك بالعديـد مـن الـدفوع الجوهريـة أمـام محكمـة 

 : الحكم الطعين من بينها 

− ���������������3.�$��3,%���"3���@�3��=j�3م����%$3��א0�'��א$0�$8�j��dאم�א3�G�س�אG�F����3�0وא.3
%$3��א0���3م�אGو¾������������/−/−��א �@E�@�%�����!�*3y$و@�אGوא.���3�'������=�3E�~3$و@��وא.3

−/−/− 
− �������א$330���d&�33"���%�33$م��G�33و@אق�א33,0$�א�F����33�0א���o33)0א $33Er�@�33א@��وא.33

��AKc��A.�2K�� م�א��� א0

 

 اإلخالل حبق الدفاع : السبب الثالث 

 أو اإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب لعـدم رد احلكـم الطعـني

إيراده للدفوع اجلوهرية املبداة من الطـاعن والتـي يتغـري بهـا حـال 

 حتققها وجه الرأي يف الدعوى
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني

 قضت على الطاعن دون اإلشارة لدفاعه 

 صه حمكمة النقض بقوهلاوهو ما قضت يف خصو
متى كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد قضـى علـى الطاعنـه دون االشـارة الـى دفاعهـا والـرد عليـه 
باســباب ســائغه مــع اـنـه دفــاع جــوهري قــد يتغـيـر ـبـه وجــه اـلـراي فــى اـلـدعوي فــان الحكــم يكــون معيـبـا 

  .ه بالقصور مما يستوجب نقض
  )١٩٥٨ ص ١٩ ، ١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧طعن رقم ( 

 ما مقتضاه
 . بحق الدفاع بما يستجب نقضه واإلعادة مٕعوار الحكم الطعين واخالله الجسي

 هذا 

 وحيث أنه عن الشق املستعجل بإيقاف التنفيذ 
فإنه بمطالعة أسباب هـذا الطعـن يتضـح أنـه قـائم علـي أسـانيد جديـة تنـال وبحـق مـن الحكـم  

 قبول والنقض حال التصدي للموضوع طعون عليها وما سبقه من أحكام وهو ما يجعله جديرا بالالم

 هذا وباإلضافة إيل ذلك 
فإن من شأن تنفيذ وتفعيل هـذا الحكـم الطعـين إلحـاق العديـد مـن األضـرار الجسـيمة الماديـة  

 .واألدبية بالطاعن مما يتعذر تداركها حال التصدي للموضوع 

 وهو األمر 
اـلـذي يجعــل مطـلـب إيقــاف تنفـيـذ هــذا الحكــم بصــفة مســتعجلة قائمــا علــي ركنـيـه وســنده مــن  

 .الواقع والقانون 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 

�.����ل�א�O8I0א ���9
	��:��و��
+��vא#	�2א�f#�f8I0א0+(�9!:�������'����%j��*K:�=�*+)و��OHא��.�.���ع�א�O8I0א0
��33V0���:���و!�א ���33ع��33�<�א#	�233א �338Iن���33"�وR[�330*�אGو@אق�P�F330R	33U*�א���33

�5�%�a.�*��Hم��.��"�.��r�5=�د���5��vHא�א0/אع��H��0وكيل الطاعن��א     

     المحامي بالنقض                                



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

 

 

126 

 محدي خليفة
 א�	
�	�������ض

خليفةشريف محدي   

�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 ........... نقض الحمكمة 

  املدنية والتجارية الدائرة

 
..  أودـعـــت قـلـــم كـتـــاب محكـمـــة اـلـــنقض ٢٠٢١/    /المواـفـــق      إنه في يوم 

 . لسنة      قضائية   وقيدت برقم 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

 مشتملة علي شق عاجل بإيقاف تنفيذ احلكم املطعون فيه
 

  من مقدمة 
..... /السـيدبصفته وكيال عن .. المحامي بالنقض .. حمدي أحمد محمد خليفة / السيد األستاذ 

حـمــدي خليـفــة / ومحـلــه المخـتــار مكـتــب األســـتاذ ...... الـكــائن .....)صـــاحب مـعــرض (

 . الجيزة – العجوزة – المهندسين – شارع سوريا ٥٦المحامي بالنقض الكائن 

 )طاعن(

 ضد
 وهم. ......./ السيدة وزوجته  .. ...../ السادة ورثة : أوال 

 ....../�א0,��5$ −
 ......./�א0,�$� −
 ......./�א0,�$� −

  ..................ويعلنون جميعا 
 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 
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 وهم / .......... السادة ورثة : ثانيا 

 /�..............א0,�$� −

 /�...............א0,�$� −

 /�.............א0,��5$ −

 /�..............א0,��5$ −

 ................. ويعلنون جميعا 

 )مطعون ضدهم     (     ..................وتعلن/ ........... السيدة : ثالثا 

   احلكم الصادروذلك طعنا يف
 ـفــي – إيـجــارات .. اـلــدائرة – مأمورـيــة شـــمال الـقــاهرة –ـعــن محكـمــة اســـتئناف الـقــاهرة  

 والقاضــــي -/-/- الصــــادر بـتـــاريخ – ق .. لســــنة .... ق ، .. لســــنة ....االســــتنافين رقـمـــي 

 منطوقة باآلتي 

 حكمت احملكمة 

3,0*����...!�א�������@����2L:��و�����..������zא ,�3&����1و�0/.3-�..�ق��38$م�:�3אز�
�.א (�@%�1و.�4"�:�"��'8��7א6�.��5

��33�����:�233L@�F��33V0א�������33ل�א����33��� �و���ق�...�33,0*�....!�א����33
��	333
��333"�،�و��&�$333�%א#	�2333א ,333�������1�&�333���و!�א ���333ع��

�.و�0/.-�א ,�&��1א (�@%�1و.�4"�:�"�.�����9'8��7א6�.��5

 وجتدر اإلشارة����

ن�����.��د������ن������א�!���	�Bدون�����������	�)����ذא�א�����מ�א)!��

 −/−/−א���ط��وق�����د ������2מ�א�د�#����א�و�����א�,��	د���#�!������
���������G�Hد�و�ط2ن�א���د�א������و�מ�..����'���−/−/−א�ذ��3	ن�.د�.�

��א��ط��ون��� �'��	� �	��������������	�)�
!��	�Bא����מ�א)!�����د �'���..

���د�و�ط2ن�א���	�+�א��ز�وמ���	��"	���ط����
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  وقد كان احلكم االبتدائي .. هذا
 .... في الدعوى رقـم –إيجارات   )( دائرة –قد صدر عن محكمة شمال القاهرة االبتدائية  

  القاضي في منطوقة باآلتي -/-/-بجلسة ..  إيجارات كلي شمال ....لسنة 

 حكمت احملكمة 

�د�א $=�O3.�"3�K=�FאG@ض�א�X�3�+0א ���o3)��*3+*�א30$=�>�،�و=�������������$3I�
rא �@����א�@��−/−/−��������������AU�K3,'�7$3!�א30$=�>�،�و��و.8�%3*�א����3א 

��������(��3�
B3�ص�وא Gא�O.�*�0�y�f=$UK0�..��������3���2�K3,�0א=��3�@��ن�א�F3K=
�د����I0א�@����O.�..���������5�C=�z@$L�S�8%<�.�د'�f=$UK0�S0/א."��&ن�%�دR�d.

�����7�338'��933���.��33A��33"�،�و�0/.�33"��� (33�@%�1و?,33*�و��8�33ن�::����
 .�.����5א6

  وكانت حمكمة الدرجة األويل قد سبق وأصدرت حكما.. هذا 

  -/-/-وذلك جبلسة .. يف شق االدعاء بالتزوير 

  وكان قد قضي منطوقه

 حكمت احملكمة 

�د�و��Iن�=��$3א3�r�@�א �3@����������:��و����−/−/−����������.���3ع�א3���O38I0��0/و%
�38Iن���3"����و��'vH�9%$8א�א�nC0!������7א#	�2א�����!�א ��������(
�..�������������3����A���3�Rن�א3�80�@�5א /=�3م��Iد�و�@�F0R�..����2	#�3��w30وذ

f8I0א�!� )�.א����

��������:�����*,K��*8��אUK0�<�=$0د�5א�=R−/−/−�����!�F=א$�0א�!�q�9����0�
�..........�.���ع�א0$=�>�،�و���-�א0+(�9!�

 الوقائع

 جتدر اإلشارة بداءة  

 �����LR�v.�2H$��8ن�I ن�א��F0R���������23	#3$و@�אE�¬%@�'�£�]�2א$0=�>�א ��$��5وA�.�
���"����%�$.�א��$�.K	���8K0�2A�@�א0	�4*��"�=�fא$�0א=�2A���{�]�،�F%3$=�ن����..�א �8Iن�
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�"��"H�+
�[�3م������"�UK0�¦�3Kª�"�&��/.....)�������"3|��FL�3�0��3c����2!)��؟دون�ذH$3:�"3و%3$=�ن����..
v33.�*�33,��33�@���33aK0*�א0+P�$33�=�F330R�w330ون�!�ذ$��w33K'�O33.�S��"33��-33�����33..�...�و%,�33

����9ن�vHא�א�$�80..�א /א=�2وא�د=�Xא)�

 مل يتضح أنه خاص بالعقار حمل عني التداعي 

 كما مل يتضح أن جد املطعون ضدهم هو املشرتي 

 يف أكثر من مقام )!حيث أن املرتجم ذاته قرر بعدم وضوح أسم املشرتي؟(

��	(��������'���� ن�א����دא��������و$��*��0ص��و������א����5ض�א�#��د������<ن�א�����	��א�..����ذא��

�
ن�ذ�$�א�*0ص��و�#د�א��ط��ون���د�מ�����������	��و�א�د� ل��..�...../� د���)�!א���د�ون�א���دא/א؟��(���

��������'�מ���2מ�و�א�'�מ��!�!ل�*"	دא��א�و�	+�و����2	��א�و�א�����������..�و
 ن����*"	د+�و�	�..


ن�א���	��א��ذ�و��.د�Yل�����א��ط�ون��د�מ�؟؟؟��������!!.א�

�����������33��@�cv33 33&ن�א�$33�80א ,�9�33א��F0$33ض�א���F33K=�"33����33Ucא33+0
4�133Ky�*33א33�80�@�..�.....א33�80�@�cض�@��F33H�F=א$33�0א�f33=33-��ن���V0ن�אj33�

�و:I��O.��A�ق�ذ�w0א�$�80y�$c�%��ª�@�cv א.�

 وبرغم إيضاح السيد اخلبري بأن املدعون أصليا .. هذا 

 م لعني التداعيمل يقدموا سند ملكيته) املطعون ضدهم حاليا(

وبــرغم تمســك الطــاعن علــي مــدار الجلســات أمــام محكمــة  

بالدفع بعدم قبول الدعوى المبتـدأة لرفعهـا .. الموضوع بدرجتيها 
 إال أن جميع األحكام ) .. أي من غير مالك(من غير ذي صفة 

 .الصادرة في النزاع قد أغفلت هذا الدفع ولم ترد عليه 
  ر بالذكر أيضا بل أن اجلدي.. ليس هذا فحسب 

 ����������Lא�د�و�Cو�אق��ذ
���د+����ود�� #�	�������+����ن���������..�
ن�
ط�א�Qא��دא���.د���د�وא��

���..��ن�ذא��א�� ن���ل�א���دא����)�و*� �'(�,	�>�א�ط	�ن��)��..../و� ���2ن�و��������(.....�/� د�

��	��و� 	�"מ��	�
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���f33���33Uא�O=�33I0وو�933�cא33�R�$33�=−/−/−��33�@�0�@�.�33@���:�أوال �@�33P��*
)�*33�	K 33$=�ن�א%�O%v330א�(���A�]�33,.�X�33���٢م٢٨٠=338IL�O33*��@ض�

��9��Xא B/ن�=�FKא8I�0*�א �1Ky......�)5@�cvא�80�@��L.�(�

ـاني ـد الـث �33�R�$33�=��33A�@�.�33@����:�العـق−/−/−��n��33
�f33���33U���@�33P�
��O=�3I0�93א�0@�3*����..�...../�א�cو�f33*���(و��	K 3$=�ن�א%�O%v30א�(�O33=
�2L@�*�
)١�(/©��A��n����٢م٢٨٠ن�.,�[�"�و.

 ) ١(ملحوظة �����
���������#���	��K��C� زو�����ق��"�	���"��ذא�א���د��מ�א)د�	/��ذ�	��

��'����Nמ�
ن����ذ�Cא�����	�+�������+�و�و.������1"�٢م��0�٢٨٠زن��!��	�

�!.�� "	��ن�و� ل�א�و���א��H#� ن�؟

 ) ٢(ملحوظة 
��������������������ذא�א����د�و�د������*����و��0زن�.�	(� ن�����	���و�� س����

��!�����٤٩א�ط���	ق�.��	�ون�� #��	��א����	�ن�
�ض�����	/�����	� ���Hد�

١٩٧٧���.��� '�و� س�א��	�ون�א��د�

 )٣(ملحوظة 
��������������'���ذא�א���د��מ�א���	زل���'��ن�*� ق�א�ط	�ن������א�ط�	�ن�ذא

����و��و��وא����و�و. �1א��H#� ن��،�

 أما العقد الثالث 

������@�.�@��R�$�=��A�−/−/−������������O=�3I0א�n��3
�f3���3U���@�3P�).....�(��f3و�
�9�cو�"�]�,.�*a0��0ن�א/B א�O=�*�	K ن�א�=$%�O%v0٢م٢٨٠א�0@�*�א.��

 )١(ملحوظة ����
����������Cن���و�ود�	���و��ذא�א����د�
 ��	� �ط��ق��� �'�.�	�ون�� #�	��א


�ض�����	/��������	�و�د�� ��'�(���������0زن�.��	(מ�و�������و��� س�����

�)�.,و� 	
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 )٢(ملحوظة 
�..�و.د�.	מ�*� ق�א�ط	�ن��	���	زل��ن��ذא�א���د��,	�>�א�ط�	�ن����������

������و��و�وא����و��و. �#�1 �1א�و��.�

 ) ٣(ملحوظة 
5����ن��ذא�א���د���	�	�و��מ��������������א��و�وع��د�#� "	�.د�א�

���دو�	��א����	מ����ل���ذא�א�ط��ن�������������' ����*���Nמ���د ��'���..�

�'�
�	�"	��ن�א�ط	�ن�و��!�'��د)�.�

 وبعد هذه املقدمة الالزمة .. هذا 

 ات النزاع تتلخص فيما يلي جتدر اإلشارة إيل أن واقع

3������������(−/−/−�L�م�א �8Iن��$�2Hא$0=�>�א ��3���5�$3�@%¬����������y��O3.�13)38$�=3�م�و��
�د�א�f3=�O3.�O=�I0א$3�0א=v�R�..�(����Fא@��8$م�א0���*�!�א��$%$��0q�~KI�)���13Ky3/ن�B א

�و',AU�K��−/−/−�.���ع�=�$�א�r�@�א �@��٢م٢٨٠א ��م�=��z@$L��I,.�FK)�.....א�80�@��
A�0R��2�..���������������¬%@�3'�O3.���3)��z$3%�d�و�O=�~���[�3£�{3�م�����−/−/−�.0R�d/א."���%�8�0<�א 

�2�K,�0؟...........�א.!�
 وذلك علي سند من القول زعما 


�ض���	/�������������������Cو�ود������3 '�
��	מ�א��	�ون�א��د��!��<ن���د�א: #	��א��ذ�و��

�و����������..��
��د
��ن�
ول��'�������W....و� ���	����د��−/−/−���#���3��0���������Wو
�−/−/−دد����د+�

�������	 ط���ون��..����W�د
�א��ط��ون���د�מ����..�وא!����א��	ل������	��و��� '�������..�מ��#دد����+�

���ون��! �(� 	� ��..�T �	��"د �د�א�ط�	�ن���<�"מ�!� �و�ون���K"�	/�������−/−/−و�����د
وא���

�.وو#"وא��� '���ذא�א����� د�������"ذא�א�*<ن�..�א���د�

  مع سالفي الذكر اجتمع الطاعن.. وهنا 

 وأوضح هلم احلقائق اآلتية 

  احلقيقة األويل    

$��0R"�א�O=�3I0!���������−/−/−�ن�א�$�80א �@������,%�Sv0א��H� �0�
�f338033�@%¬�..�א����33�@�א����UH$33]��O%�33y®�O%$33�=�*33h��933ن������
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−/−/−������@�.��yG����������93−/−/−�،�وא�cو�f3���3U���@�3P��UH�cو�
��2H$33��338ن�I א�0..�א�n��33
�f33و��O=�33I).....�(33�زل�و��א�0

������������2H$3��38ن�I א�X��3H�d3�L�'3*�و��UA��0(�¸�א�O=�I0^�א=
��y���d33%�33���−/−/−وv33Hא���33�����33)��ن�א�$33�80א �33@�����(

�v33=33�م�����.�f3380א�X�33��(�33�V0�Oc�33.G33�@�א�R�f33��....�33�0א����و
�)�.K0	�1Cא0�|�Fא �$م

  احلقيقة الثانية

������X��@א����$8]�$L�O%$�80א�O%vHن���������F=א$3�0א�f3=�FK=ن�/©�
�..��X�33��F33K=33$�و@دא�L��33UA��F0�33�0�و��..�X�33��و��F33K=� �330@ض�

����Oc�3.G3�@�א�Rن����L��UA�K=�n�I%��UA��F0��0�3�ن��..�و��A�و��%
����UA'$.�X�A����)��53�د ����U=א3�0���ن���١٨�O3.�١٣٦��*3,0�١٩٨١�(

�zv3H�$c���Ucא3���#*�א0	�13Cא0�|�F3א0(3�د@�=�O3א3�0�א4~����������������
���������v3א�80�@%*.�*3��.�f80ن�א&��$c� 3�@��������....�א�r�93=��$3א�L�S��
�.אGول��

  احلقيقة الثالثة

�.�Oא �38Iن���−/−/−و���0��FK=�X.��'�$م���)�אv�rא@�א �@���������
����O=�I0א�F0R�2H$��..����F����L�����*hون�$��..��Xא80$م���3א��Hو

�..������������������3I0��3אH�$3�80א�X�3A�R�!�n#0"�א�O.ن���(����d.��U���
�F��33V033�0�(א�]�O=�33I0א�$33�80א �33@����)�א�O33.�{330�V0�$33א�K0��33���������و

�و��H.��%8$م��������dאv�rא@א)�و�0 ��������−/−/−�،�א����$�80−/−/−
�����@�cv א@�אv�rא.�

����د����מ�� "��	מ�א�ط��	�ن����<ن�א��ط���ون����د�מ�.��د������..�و���د 	��"��ذ�Cא�����	(ق���..����ذא��

���Cد�و�� �	ق��"��מ�� �������(� ��ط���ق��� ��'�(����ود�� #��	��و
ن�א�ط��	�ن�� ��د�C..�א!���و��وא����<ن

�"	/��د�"	�)�.وא� ن�� #	��א��	�ن�	���"����)! �	�و
ن�א�ط	�ن��و��ن� ��$���ق�..�و)�
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�.��"	/�א���د�و��	�����د�א�	����ن�א���د�

 إال أن املطعون ضدهم بعد عام كامل من اإلنذار األول 

 قاموا بتوجيه إنذارا ثانيا للطاعن 

�����r�9א�q�א)�./א=�2و��v3�ع����������������U�:3�د�5א�=R��3��O=�3I0�$3א��]��.��Hو�،�n��,0א@�אv
����������A�0R�5@�
rא�n����n4��#ذא)�א�¶�C0�2H$��8ن�I ���..�����2H$��8ن�I ن�א��*���R�d.

3~��3$�.K	�3*�وא���3؟�������������:�^�F=א$�0א�f80��E��f	0�.��������2!��0,�א�A�3��]3$�=3$م��c�%��3ª

	���و�.���=���"��=$%��U��.�

 طعون ضدهم فهم احلقائق املار بيانها وللمرة الثانية أدعي امل

  -/-/-إال أنهم بعد عام ونصف وحتديدا بتاريخ 
�#د د���د�א: #	��א��ذ������������3���"מ���Nن�وאد�وא��دמ���	ط�����	.	�وא���و# '���ذא��

�������"��������ن����	מ�!)�..��!����	�ز����وא�؟�(−/−/−!�� ���و���Nמ�ذ���$���Dل�א�����د��!�����א�

���� 0���	� ���������T..����و�,�Q��د�ذ�$�א:�ذא��א��(���+
� ���מ� �מ�א��ط�ون��د�מ�د��وא�מ�א�����د

−/−/−�����!�����	ذא����מ����מ�א��د�و�����Lذ�ذ��$�א���� ن�؟����!!��؟؟−/−/−�زא��� ن�א��"�	/�א�����د���

)�������و��و�ذא����	� �ط��ق������א:��ذא�������)����ل�ذ�$� �Hد�א���	زل���ن�א:��ذא��و
��+�א���	�و�

�G�Hא��א���1א��−/−/−)���
*"���ن����1א�د�و�L؟א��و#'���ط	�ن�.�ل�!�.(!�

 ومما تقدم يتضح 

إـقـرار المطـعـون ضــدهم صــراحة بـعـدم أحقـيـتهم فيـمـا يدعوـنـه  

وأن الـغـــرض .. وبتنـــازلهم عـــن جملـــة اإلنـــذارات المـــار بيانهـــا 

هـو ابتـزاز ومسـاومة .. الحقيقي من اإلنذارات والدعوى المبتـدأة 
ــالغ .. الطـــاعن  ــدخـــارج نطـــاق الع(فكلمـــا أراد المـــذكورين مـب ) ـق

وهذا أمر واضح ولـم تفطـن إليـه .. وجهوا للطاعن إنذارا لتهديده 
 .محكمة الموضوع 
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  ذلك علي والدليل     

١− �����������3A����U����وא��0�=$�א0/.��cv0א@א)���0+*�אv�r8$د�א'�..
���8.�2�ود������5A
[�}���'A$%$�א�2��O=�I0א,0	���5$80�(

 .'v�j��z$%$Aא@�وH	vא�
�−/−/−�X�Aא�$�80א �3@�������ن�א �8Iن��$�2H%$=�ن�א������ −٢

������������2A�3I8%���$3�80א�O.�{0�V0א�$@��2AUK=�2א������0&ن�א�0
���O%�333y®�O%$333�=א333�80$��و@��2333و:�333د��X�333A�R�!�n333#א

����@�.��UH$]®−/−/−��������@�3.�F��3V03���−/−/−�،�وאUH�cو�
�"�K=�Oc�.Gא�@��R�fא��Lق���I���FA�%��. 

٣− �2H$33��338ن�I 33*�א���X�33��F33K=�9�0$33c33�...�وL��233Aא����
��Kא�=�O333א�zv333H−/−/−��O%$333�80א$3330=�>�����$333�80�333a'و�

��A�ن������X�Aא �5$%���O%vK0א�O%�y[א. 
٤− ������*���3"�[3�ل�{,�w3א��������O=�3I0..�و�X���O=�dq�L�9�0$cא0

��FAو����3�0���ن�3�R�@���������(−/−/−���$�80א �@����%���Sv0א
Oc�.G3*�������)�אK��FK=�2H$��8ن�I א�O8q�"�����3A��n3��و.

 ........".�.٢م٢٨٠©/ن�.,�[�"�

 رغم أنها حمررة وموقعة من وكيلهم ؟؟
و����1ذ���$�א�!��	.����������א��و���وع�و�א/����ذא�א�ط����ن�������

������� �����Q�	0وא���B زو ��א�����	�)���Cوא�ذ�3��5ض�و#ود

�!).�"و���!و��Bو� ل�א��ط�ون��د�מ�؟

��dI�,%�2Kא �38Iن���−/−/−و�C&ن�א�$�80א �@�����..�vHא�� −٥�
��������"�&C��nI"��و�א0.�9�
+"����$�2Hא0�-��..���w30و@��2ذ

�����(�33���!�z���+P�-33K	33U*�א ���33ع�v33Hא�א33�80$�و��33
������938+0���f8K0�O=�I03����������(א�����@�א����F3Aو%���@�3�R�$3�8�
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��Oc�.Gא�@��R�5!�=�$������)��0���ن�@��=���UK�ذא�����م���/و%
���*33U	Pن����R33��'�33$م�.�*�Lو.($33א�*o33E�2��33��؟؟�و�33y�

"�K=د���אد��zو�א0%R�-K+���$Lع���א �.� 

 وإبان تداول الدعوى املبتدأة باجللسات .. هذا 

 تقدم الطاعن بالعديد من املستندات والعقود 

 اجلازمة بعدم أحقية املطعون ضدهم يف إقامة هذه الدعوى 

,���د������������
ول�د�#�����א������� ن�א)�����دא(  ن�א�!���	�ق�� ����אد��..�و����Nמ�ذ����$��

��מ����د ل�
و�"��	�������وא���ذ ن���..���طو."�	���!�"ل��ذ��+�א�ط�ن�א��	ل������)���G�Hא���−/−/−�(

����Q	�)�-/-/-املؤرخ (מ��<  د�	� "�	����)�..�دون����	ل�
	���ذא�א���د ل�����!>�)	���Bמ�א(!

وذ���$����ن�2��0ل�א�����מ�א�ط��� ن�א���ذ�3#��	/�و����ق��0	���5	������	�ون�،�و.	,���א������א�� ��	ن����)�..�

��B �!��Q���20'�א�#!� מ���������2ن��!�	د+�א���ط�ل�����א)!��د)ل�وא)!����	ط�،������������2�0..�وא�

�)� #د���'�א�ط	�ن���	,	�!و�3א�ط�ن��� �'��ط� �ق�א�ط��ن�א��	�ل������..����وق�א�د�	ع� و�و��	

�� �Xא�B	�!���دא����ذ�$�����א!�:�

  أسباب الطعن

 

احلكم املطعون فيه أخطأ يف تطبيق القـانون ، وقصـر قصـورا مؤسـفا يف : السبب األول 

ون ضدهم يف إقامة الدعوى املبتـدأة التسبيب لعدم حبثه مدي صالحية املطع

وعدم حبث مدي ملكيتهم للعقار الكائنة به عني التداعي حـىت تنعقـد هلـم .. 

الصفة يف رفع دعواهم ابتداءا ، رغم متسك الطاعن منذ فجـر التـداعي بالـدفع 

بانعدام صفة املدعني يف النزاع لعدم ثبوت ملكيتهم وبالتـايل تكـون الـدعوى 

 .ل ، ورغم أن مسألة الصفة من النظام العام مدفوعة بعدم القبو

  من قانون املرافعات علي أن ١١٥فقد نصت املادة 

�.א$0�8��d$م���Lل�א0$=�>���ز��R$א´�z!��%*�[�0*�'	�ن�=A�K��א$0=�>��
����������24�L�"�K=�F=$ א�*+E�!�~�80�<�=$0ل�א��L8$م���d�وRذא�@�)�א6	U*��ن�א$0

�=r�<�=$0א�-K:��،س�����FK=�2	#א#�0*�א�zvH�!�*U	oUK0א0(+*�،�و��ز��Sن�ذ�
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�"�:�M4�.وز��gو����A�:�f,?�O=�9�'���*.א�a��F=$ א�FK=.�

 وقد تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن .. هذا 
����������������������,�2 ���ل���ن�ط�� "�	�����Lא�د�و��א���������.�	/�������א���ض�
ن�א�,���5


و������'���Bو# '�א�ط����و#�ود��2.���.	�و� ���� �"�	������������������)�� �"��	�(�� '�،�و�ن��מ��"�


ن�,�	��Bא�,�����5و��������������������	������ق�����ون�א��ق�� "	�،��	��وא�ط��	��א��ط�و������א�د�و�Lو


و�א����د���3 '�'����.�,�'!5	��Bא��ق�
و�א����ز�א��	�و���א��د�
 )١٠/٣/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٩ لسنة ١٧٦٨٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�R���������������������3A���d3L�23א�0אA��93��L�O3.��3H´�+א0(+*�!�א0$=�>��و�א�����ذא�c�ن�א���Bص�'�א
������������������*a4�3��7��3���F3K=�zX�3�L�2�3�%وط��3&ن��3C.�w30ن�ذ���R�،ع���א ��F��L�"��9��,%��ª

�"KU#�F+	'.�
 )٢٠/١٠/٢٠١٩ ق جلسة ٨١ لسنة ١٦٤٤٦الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي حول ملكيـة إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أم 

العــين المــؤجرة بــين المطعــون ضــده وبــين البائعــة لــه وأن األخيــرة لــم تحــل حقهــا فــي اإلجــارة 

للمطـعـون ضــده ، وـكـذا ـنـزاع حــول عـقـد البـيـع ســند ملكـيـة المطـعـون ضــده ، وـنـزاع ـبـين الماـلـك 

 صـورية مطلقـة ٢٦/٤/٢٠١١رخ السابق بين تلك البائعة حول صورية عقد البيـع سـندها والمـؤ

 مــدني شــمال القــاهرة االبتدائيــة ، إال أن ٢٠١٤لســنة ... ، ... أقــيم بصــدده الــدعويين رقمــي 

الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمسـتندات الـواردة بسـبب النعـي 

الحوالـة وأنـه قـد صـدر حكـم وقضي باإلخالء لعدم وفاء الطاعن باألجرة مكتفيا بالقول أنه أعلـن ب

وـهـو ـمـا ال يواـجـه دـفـاع ) ـسـند ملكـيـة المطـعـون ضــده للـعـين الـمـؤجرة(بصــحة ونـفـاذ عـقـدي البـيـع 

الطاعن ، ودون أن يفصل في مدي جدية المنازعة القائمة بين المالك السابق والبائعة للمطعـون 

اصها توصال إلـي مـا ضده وبين األخيرين حول ملكية العين المؤجرة والتي تدخل في نطاق اختص

إذا كان الدفع بحقه في حبس األجرة عن المطعون ضده إلي حين البت في هـذه المنازعـة لـه مـا 

يبرره باعتبارها مسألة أوليه الزمه للحكم في دعـوى اإلخـالء المؤسسـة علـي االمتنـاع عـن سـداد 

 .األجرة ـ فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه 

 )٦/٢/٢٠١٩ ق جلسة ٨٧ لسنة ٨٥٣٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك

و�אق�א����زאع��� ��و��ط� ��ق�#������א����5	� מ�א��	�و� ����وא�����	( ��א����	��ذ�����	�����

����������..�א��	ل����Q�3ط�����ط���א�,��2 ������
ن�א��*�ع�.د�و��1�����!�<���א�,���5א��<�� 

������������Cد���Lא��د�و����	.����0و����..���	ز���א�ط���Qא��
��ل�א�5,�ل�
و���و�و �	��.	����א��و��وع�و.���

�.�ن�א��D	מ�א��	מ�)��B ��2(و����א�,��5..�א��,د����3ق���ل�א��زאع�

 وحيث أقام املطعون ضدهم .. هذا 

���������������F=א$3�0א�f3=�"3��*3�������23A���$3..�د=�א�2Hא ���3.�23A���2=/3��5�$3¦�א3�80�@�א0	�4

�..�%�$.�א�h*�=�$��و�.,�$�%+�$���zvAא K	�*�א /=�.*������������Sv0א��.Gא��H�3¶��و��0"���R�@�

[�q�{3�30~�א 3$=�ن�®�v3א¦��������..�א0,�$�א����א �$��7.�م�P	U*�א$0@:*�אGو��������F0..�'�م��
)����0�]�2H$��8ن�I א�א3�80�@������)�אv3��2A��	K.�$��2%$����..�����w30ذ�O3=�23'��=,�3א�A�����R��..

�w0אد�ذ�%R����"א��$]�Sv0א��.Gא��A�..�"0�U=��*�����O.�F��V0א�$�.!�א�0

 مر الذي يؤكد صحة دفاع الطاعن وهو األ

 ودفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة 

�#��0!	��א���א������(�	�.د�'�א��ط�ون��د�מ�����..�و)� �	ل��ن�ذ�$���������ن���د��!�#ل����)��

��א������Jא���� �����..������و��B	������Jא���5!�� �����������#��وز����وא�������و#��'�..�و�����ق����'�

��D�	א��� ��(א���Q20��('�>����.�!�د���� �"מ�����	��א��	(����'�� ن�א��دא�

  حيث أنه باستقراء هذا العقد يتضح مايلي 

�%~��و���F0R�$�8א��2א �����������SsC:��و���L�O.��C%���"��)w0� א�(����(@�3c�93�
�5@�33�=�*33�s0���33"�א�33*��"�א����33���233وא�	K.�-33�V'�233K��233��O33.و

f=�"��*�.�א$�0א=�Fא �8Iن��$��2Hو���8K0�2��J@�.�S�@�א0	�4
��33�����:��F=$33%�Ss33C א33�80$��33&ن�א�w330ذ�!�d33��.�!�*33�s033�@)�א
�

)�H���
..�وvHא��FK=� �0و:"�א�f��0،�و�+3�ض��o3E"����..�...../����3)�א
333*��333$��و�د��F3330R�9333�0ن�א $333=���hو@אق�G�333��$333:�%��333���/....�

)Ss33C �2)�א /=�33م���33"�אH$33��338ن�I �$33:��33אH�..�33ن�	33$�%��
!�"��C'د��k�X�|Gא�. 
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���V0���:ض����א@�א0+Uא���d.و�..�����F=$3%�Ss3C א�w30�23%����2�3..�..../��3&ن�ذK�
�933
A33�دא)�..�'�33$%�2د�933�0و��'33"��و�R=�33م�و@א�33*�330"�,K,'�233��O33.و

����*�=�C0א�(�.�=r�5وא��و3E�(�3��r���E+*�א �38Iن�����������2H$3..�א�0
 !.و�w0� ���2A�KEא�FKEG؟

�..�.....,�9�3א �cv3@����3אvH���������@�3�80א�3Kc"���3���ن�א�$3�80א ��������:�@א�8���
������������@�cv3 �1א3�80�@�אKy�*4�c�F=�9א$�0אPض�@G�3 ��..���$��ن�אK�

�¦�د�9y$'��A���FK=�9�0�I��OU�ق�ذ�w0א�80$�؟H.!�

  فقد اتضح انعدام أي سند أو دليل.. ومن ثم 

 علي قيام الدعوى ممن ميلك احلق والصفة يف رفعها
�������	� 
��ذ�$���aو)� �د�..����.�'��
��و�����(......../�د�و�د��������ود�א: #�	��
ن�א���H#����و��������������

..��و�� س���ن��5!�'��������"�,5�'�و� ���2ن�א����������$2"�� ��
�'�����א���ود�����)�א��ط�ون��د�מ�
و)��


ن�א������$2מ�א��ط��ون����������������!���	��מ� �מ�� �	��aن���מ���H)/�א���2$�؟�������������و��מ� ��מ�����د� �ل����

�)�..��)�א��د�ون�א��دא/א؟؟(�د�מ��	� 	� � �د���	�و�د�����ود�א: #�	��د�� �2.	ط��	���<ن�������و�ن�מ

�.א��ط�ون��د�מ��מ���$2א���	��
و��מ��ن��"מ�א��ق�وא�,���5���.	���א�د�و�Lא����دא+�

 وهو األمر الذي كان يتعني علي حمكمة املوضوع 

و;}�א0(+*�!�@��dאU�3���<�=$0��و���������$3L..�אK.�*0&,.�{;�F0R�S$)�0	�*�א�80�@��������
�א.�O=�I0א�w,}�*+E�Sذ����O.��A8���.@א���$0�8��d$م���Lل�א0�<�=$0

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
ـنقض –المـقـرر   ـي – ـفـي قضــاء محكمــة اـل ـدعوى هــي حــق االلتجــاء إـل ـه لمــا كاـنـت اـل  أـن

القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به فإنه يلـزم تـوافر الصـفة الموضـوعية لطرفـي 

 الدعوى ممن يدعي اسـتحقاقه لهـذه الحمايـة وضـد مـن يـراد االحتجـاج عليـه هذا الحق بأن ترفع

بها ، ولـذا فـإن الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا مـن غيـر ذي صـفه تأسيسـا علـي عـدم أحقيـة 

المدعي في االحتجاج بطلباته علي مـن وجـه إليـه دعـواه ومطالبتـه بهـا يكـون قضـاء فاصـال فـي 

ي جاز قوة األمـر المقضـي كانـت لـه حجيـة مانعـه للطـرفين نزاع موضوعي حول ذلك الحق ، ومت

 ن إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصم إذ يترتب عليه حسم النزاع علي أصل م
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 .الحق 

 )٥/٥/٢٠١٩ ق جلسة ٨١ لسنة ١٣٦٨٤الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 

 ���������S�Hא���d��א��ن�אP�(�+�0	U*�א ���ع�=vH�Oא�א$0H���£K��%�����zאد�3%Rو=3$م��
$�n��I'�!�&Iy�9V§�zא�0���ن�����������+%��^�"�K=د������=�93I�.�@�)L�O!�א��3,�0~��������..��و�א0

�א���X�a0r..�����א�yrل�א�,��2;��ق�א$0��ع�..�%$:�"���^����98א#	�2א �8Iن�

ما تضمنته أحكام حمكمة املوضوع من قبول للطعـن بـالتزوير علـي : السبب الثاني 

 ثم قضائها برد وبطالن هذا العقـد ميثـل خطـأ يف -/-/-اإلجيار  املؤرخ صلب عقد 

تطبيق القانون وقصور يف فهم الواقع وخمالفة جسيمة للثابت باألوراق ذلـك أن 

اإلضافة املزعومة بالعقد حمررة من املؤجر وموقع عليها منه ، ومـن ثـم فهـي 

 .صحيحة ونافذة وال تزوير فيها 

  النقض أن حيث أن املقرر يف قضاء
א��زو �����א�����א��א���� ���و��J  ��א��� ������א��������,د�א��Jش������������

��� �"�	�א���	�ون��J  ��א���ن�*�<�'�
ن� !�������Bא�،������������������������<�د�3א�ط��ق�א�

�و�	ن�א,ط�	ع�א�����א���و��ن�ط�ق�א��زو ��

 )٢٥/٦/٢٠١٨ ق جلسة ٨١ لسنة ١٥٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مضاءات وأختام مزوره يكون أيضـا بتغييـر الحقيقـة الثابتـة فـي التزوير كما يكون بوضع إ 

 .المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات أو كلمات 

 )٢٦/٢/٢٠١٨ ق جلسة ٧٨ لسنة ٢٩١٤الطعن رقم (

 ولئن كان تقرير مصلحة الطب الشرعي قد انتهي إيل أن .. هذا 

 ����������"�٢م٢٨٠و����ق��"�	���0زن��!�	��'�������"א���	�+�א�وא�د+��	���د�א��ط�ون��� '�و��

��� 	�	��א���د�.	��� ����Qو�D��� 	Jو�����وز���	���Q�D���..د�������
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 إال أن حمكمتي املوضوع قد فاتهما أن تلك العبارة 

 مكتوبة خبط املؤجر

.. وموقع بجوارهـا مـن ذات الشـخص  .. .... ..../ المدعو 
بمـا تأخـذ معـه .. ا مما يؤكد أنه المحرر لهـا والمرتضـي بوجودهـ

حكم اإلقرار الصريح والنافذ في حقه وحـق مـن يمـثلهم مـن بـاقي 

 .مالك العقار 
 وهو األمر الذي يؤكد أن الطعن بالتزوير املبدي من املطعون ضدهم

 ابتداءا مل يكن مقبوال ال شكال وال موضوعا 
� ���ل���و� �Q ���!Q ��ل�א�ط�ن��	��زو ���ن��	��Bא����	��א��ز�وמ��زو ��	�؟��������� 

�.و�ذא� #زמ��<ن�א��������מ��ط	��1א�و�.��א��ز�وמ��زو ��	�!�א:��	����د�א:.�א��؟

 ذلك أن حقيقة األمر 

قـد وافـق ) الطرف المـؤجر فـي العقـد (.... ..../ أن المدعو 
ــالغ مســـاحته  ــي المخـــزن الـب ــد اإليجـــار عـل ــي أن يشـــتمل عـق عـل

را عـن هـذه وتعبي..  الكائن خلف الشقة المؤجرة ابتداءا ٢م٢٨٠
 .ووقع بجوارها ) المزعوم تزويرها(الموافقة فقد أضاف العبارة 

 الطعن بالتزوير ) أو ممن ميثلهم(فكيف يقبل منه 

 والزعم بإضافة هذه العبارة التي أضافها هو بنفسه؟؟

��	�و
ن�0	��5������..�و�و��	��	ن� �� ن���'�א���	/���دמ�.�ول�א�ط�ن�*��2و�و��و�	�������������


��	מ�������א��و�و�	")	J��و�	#د�����" �	ون��� ����������.ع��	���دמ��"

  فحسب هذا ليس 

��������������@�3�r�3ن�=��$3אIد�و��3��-3�L��U�]��U�,:�&Iy�*:@ول�د��*U	P�-�	'@�9א�
��Kc��"���������������3"��"−/−/−א �@�����A���3�j���3U=3&�:,�������2�3..�و�30 �א3�80�@�5א �3�ل�زIyא�v3Hو�..
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�������������23L@�*�3
3�ض�:o3)��F0$3*�א�3�0ل����������١�((ذ��w0ن�א�$�80!�א����9EGא����3�@���F3K8�
�5@�33�=���33A��n33��©33/ن�.,33�[�"�"���/و33%��j33ن�א�0/و33%��א /=�33م�%33�ل�.��zv33H�O33"�٢م٢٨٠و.

�.א�80�@�5����دون����FLא�$�80

 وهو األمر الذي تداركته حمكمة االستئناف 

 !يف أسبابها دون املنطوق ؟
�"����'�"�������د�� ����
و�د������د ل�����מ�
ول�د�#����� ���	�.��������'����ن��د�و�ط��2ن���

�"	���ط�دون��	.��א���د��	�K�ل�	+�א����	א������.و�,���א��ول��	��زو ���

 إال أنها مل تعمل أثار هذا التعديل الذي حيمل 

ـفـي طياـتـه قضــاءا بصــحة العـقـد وأـنـه ورد عـلـي مبـنـي ـقـائم  
بما ينطبـق ) كما يزعم المطعون ضدهم(وليس علي أرض فضاء 

بمـا مـؤداه عـدم انتهـاء العقـد مـع . .عليها قـانون إيجـار األمـاكن
 .نهاية المدة الواردة به 

 وبرتتيب أخطأ أحكام املوضوع يف هذا الشأن يتضح

 ����������������5@�3�=�@�3P�3)��ن��V��$�80א�!���3A��n3��©3/ن������"�א�"�!����)�=$م�و:�د�'/و%�.
.o3E�(�3���d3*�א3�80$�و��3H�..������&3Iyא �3:��ذא'3"�،�و��3A�K=�"38�L�'�(�3��������������"�٢م٢٨٠.,�[�"��
�د�zو���I"����א��0���X�..����������������������*�4�3
�*3h�"3�� �30�"33"�و���.���F3K=�~'s%�"�jذo3E�w30*�א��$3�80

�����Xل��دא�U	�3���F=�3C0א�~I0א�F0Rو@אق�Gد�5א�=R�~KI��O=�I0א�w,}�$Lو��U�����'/و%
�d33.��33A%�L�d33�L��033��وאA�K=�338ن�I �7א33�80�@�5א��	�33����S$33�AU�0�2א	33"�א�330א@د33��5�#�UA.

�����5�I, א�80�@א)�א�FL����$�80��..����������������Rن�=$א30*��..�و3c��3.��H�ن�%,��3:~�א��3	���7א �3:
�������~KI א�אvH�*%�H���OI+'���*U	63�0���ن��������..�א�d3��y�@�3�rא=��3�@�=��$3א�!�z�و��3

�Oc�.Gא�@��R�fא��Lم��	]G����A�%*�.$'"�و��FA��.�.��Ocو��%

 فإذا كانت حمكمة احلكم الطعني قد فطنت لذلك كله 
�دو��א���מ�א��ط�ون�� '������ذ�Cא�� 5 ��א��0	������5	�ون�وא��� ���)!��	ل�,�
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�/	J�:ض�وא���	#��'�و��ق�#د �א�� �	و�و���،.�

احلكم خالف قاعدة عدم جواز أن يربح الشخص أو جيني مثار خطئـه ، : السبب الثالث 

يـر كما ال جيوز التمسك بالبطالن إال ملن شرع ملصلحته ، فإذا فرضنا أن هناك تزو

علـي فـرض ( فال جيوز أن يتمسـك بـه فاعلـه واملوقـع عليـه -/-/-يف العقد املؤرخ 

 !).وصف ذلك بالتزوير أصال ؟

  من قانون املرافعات علي أن ٢١فقد نصت املادة 

�"�oK) ن��I�0ع�א�
�O.��Rن��I�0א�w,U�%ز��ن�����.�

�������� ��א��34א��01$�2/�*
�و�8�9ز�א��0����51�6"ن�

c�w0م�א80�م�،�وذ����A��א�I�0ن���0�nK8�%�M0א�א#��)�א$=��U���"K.�

  علي أن ٢٢وأيضا نصت املادة 

��������U33�א[*��و��3E�"�oK3) ع��33
�O3.�"3��3U��=$33א���%3/ول�א�I�30ن�Rذא��33/ل�=�w30وذ�
��A��א�I�0ن���0��م�א80�م��nK8�%�M0א#��)�א.�

  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 
توفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره اإلجـراء إذا كان اإلجراء باطال و 

 .الذي توفرت عناصره 

 .ٕواذا كان اإلجراء باطال في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل  

وال يترتب علي بطالن اإلجـراء بطـالن اإلجـراءات السـابقة عليـه أو اإلجـراءات الالحقـة إذا  

 .لم تكن مبنية عليه 

  من ذات القانون علي أن ١١٤فقد نصت املادة . .وكذلك 

 ������������~3�=�O=�³
���Iن��1oEא0$=�و>�وA��=R��و��Iن��و@אق�א�0	��1�K�#��@�א0
����!�"33�0R�O33K8 33*�،�%33/ول�;��33@�א,K33*��و�!�'33�@%¬�א�U	6�33ن��و�!���33�ن�א=rא�!

�"=��$��5�cv.אع�$%jو����*,Kא�.�

 ام حمكمة النقض املوقرة علي أنويف هذا املقام تواترت أحك.. هذا 
  وعلي ما أفصحت عنه المذكرة – من قانون المرافعات ٢١مفاد الفقرة الثانية من المادة �
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 ، ويسـتوي أن يكـون مـن تسـبب أن البطالن ال يجوز أن يتمسك به من تسبب فيـه –اإليضاحية 

ون قـد صـدر مـن في البطالن هو الخصم نفسه أو شخص أخر باسـمه كمـا أنـه ال يشـترط أن يكـ

الخصم غش أو خطأ ، بل يكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطالن إلي الخصم أو مـن يعمـل 

باســمه ، وكــان البــين مــن األوراق أن المطعــون ضــدهما أوضــحا فــي صــحيفة افتتــاح الــدعوى 

ى االبتدائية المرفوعة  منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعـادة اإلعـالن الخـاص بهـذه الـدعو

ولما وجهت الهيئة إليهما اإلعالن بصحيفة االسـتئناف علـي .......... أنهما يقيمان في الشارع 

هـذا العـنـوان أثـبـت المحضـر المكـلـف بإجراـئـه أنهـمـا غيـر مقيـمـين ـبـه بـل أن مـحـل إقامتهـمـا ـكـائن 

بـت فوجهت إليهما اإلعالن بتلك الصحيفة في هذا العنوان األخير ، لكن المحضـر أث............ 

فيه أنه لم يستدل عليهما وال يوجد لهما أي موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضـابط 

ـات المحضــر  الشــركة المخــتص للتحــري عــن محــل إقامــة المطعــون ضــدهما فأخطرهــا بــذات بياـن

الواردة في اإلعالن المشار إليهما ، مما أدي إلي إعالنها المطعون ضدهما بصـحيفة االسـتئناف 

 فـي مواجهـة النيابـة العامـة يـوم – ١٩٧١ مـن أغسـطس سـنة ٥ودعة قلم الكتـاب بتـاريخ  الم–

 ، ـفـدفع المطـعـون ضــدهما باعتـبـار االســتئناف ـكـأن ـلـم يـكـن لـعـدم ١٩٧١ ـمـن ـسـبتمبر ســنة ٣٠

إعالنهما بصحيفته إعالنا صحيحا خالل ثالثـة اشـهر مـن تـاريخ إيـداعهما قلـم الكتـاب ، بمقولـة 

تين لتصدر األثاث التي تلتزم الهيئة بإعالنهمـا فيـه بتلـك الصـحيفة ، لمـا أن محل إقامتهما البسا

كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول ذلك الدفع واعتبار االسـتئناف كـأن لـم يكـن 

 بغيـر الـرد علـي دفـاع الهيئـة تأسيسا علـي بطـالن إعـالن المطعـون ضـدهما فـي مواجهـة النيابـة

م المحكمة االستئنافية بعدم أحقيتهـا فـي التمسـك بهـذا الـبطالن بـالتطبيق الطاعنة الذي أبدته أما

 مـن قـانون المرافعـات ن حالـة أنـه دفـاع جـوهري قـد يتغيـر بـه وجـه ٢١للفقرة الثانية من المـادة 

  .الرأي في االستئناف فإن الحكم يكزون مشوبا بالقصور في التسبيب

 )٣١/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٥ لسنة ٨٤٢الطعن رقم (

 كذا قضت بأن و
يـكــون اإلـجــراء ـبــاطال إذا ـنــص "  عـلــي أن ٢٠اـلــنص ـفــي ـقــانون المرافـعــات ـفــي الـمــادة  

الـقـانون صــراحة عـلـي بطالـنـه أو إذا ـشـابه عـيـب ـلـم يتحـقـق بـسـببه الغاـيـة ـمـن اإلـجـراء وال يحـكـم 

يحـوز "  علـي أنـه ٢٣وفـي المـادة " بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجـراء 

حيح اإلجـراء الباطـل ولـو بعـد التمسـك بـالبطالن علـي أن يـتم ذلـك فـي الميعـاد المقـرر قانونـا تص
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التخـاذ اإلـجـراء ، ـفـإذا ـلـم يـكـن لإلـجـراء ميـعـاد مقـرر ـفـي الـقـانون ـحـددت المحكـمـة ميـعـادا مناـسـبا 

وـمــا ورد ـفــي ـســائر نصـــوص الـقــانون " لتصـــحيحه وال يعـتــد ـبــاإلجراء إال ـمــن ـتــاريخ تصـــحيحه 

 فـكـل ١١٤ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢١متـسـقا ـمـع ـهـذين النصــين أو تطبيـقـا لـهـا ومنـهـا الـمـواد المرافـعـات 

ذلك يدل علي حرص المشرع علي اإلقالل من دواعي البطالن بتغليـب موجبـات صـحة اإلجـراءات 

واكتمالهـا علـي أسـباب بطـالن اإلجـراءات أو قصـورها متـى تكـون فـي خدمـة الحـق وليسـت سـببا 

ــذلك ســـمح المشـــرع باســـ ــده وـل ــم يشـــترط لفـق ــي عوضـــا عـــن اســـتبداله ، وـل تكمال العمـــل اإلجراـئ

ٕلالستكمال أن يتم بالوسيلة التـي اتخـذ بهـا العمـل المعيـب وانمـا أجـاز أن يـتم بـأي وسـيلة تحقـق 
 كما جري قضاء هذه المحكمة علـي ١١٤الغاية فحضور المعلن إليه يصحح بطالن تكليفه مادة 

ه ابتـداء بمجـرد إعالنـه دون إيـداع الصــحيفة ، أنـه يجـوز إدخـال ذي الصـفة الـذي كـان اختصـام

وأن حضوره يغني عن اختصامه وأن تقـدم محـامي الطـاعن بطلـب إلـي قلـم الكتـاب يتضـمن بيـان 

اســم الشــارع اـلـذي يـقـيم فـيـه المطـعـون ضــده يكمــل اـلـنقص اـلـوارد ـفـي صــحيفة الطـعـن مـتـي ـتـم 

 .اإلعالن علي أساسه 

 )٩/٦/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ١٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و��K��n��I*�א +��2�Hوא�V0א�-�א�0�����*�وא��0��4*�א �@�������FK=��Aو@אق�א03/אع������� 
������f8I0�2א	3*����������(א ���9،�و.$و��)�א#,K��z@3$وE�n��3,0א�F4�2א���$3א	د���−/−/−وא#�3��

א 8$ل���#	�2א�����!��F0Rא#	��2�د�و��Iن�א3�80�@�������5)�−/−/−و��Iن�א�$�80א �@�����
��A��א�M330'��3م�����3�R3��©33/ن�.,3�[�"���"א /=�3م�A��n33������33دون�א33Kc�$3�80"��)�٢م٢٨٠و.�..

���������@�cv3 �2א�9%$38�0א��3��"������%�..���������������d0�3I'�3ع����3*�א �U	P�*303-��ن�=$א�V%�"3����R
�z��.و��¥���")−/−/−א �@��(א�$�80א /=�م�'/و%

 حيث أنها 

وم تزويرهـا أو لو كانت طالعته لتبينت أن كاتب العبارة المزع�

وكيـل المـالك نفسـه ) .... ..../المـدعو(هو المؤجر .. إضافتها 
 .بل أنه قد زيل هذه العبارة بتوقيعه .. 
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����F=�3C0א�~I0א��%��'�z$c��Sv0א��.Gא��H�30 �א3�0������24[�3}�:3/م���..�و�O=�3I03&ن�א�
م��33&ن����(�33�%	P�O33.�133�K	33U*�א ���33ع�(^33c��33�ن���..���"33�K=�f8�33%	����zv33H�"33א33�80�@5

�א��א�80$���0�ن�
��B3א0	��zv3��~3'א3�80�@��������������5q��FL���7��	�����..����������$3L3�ن�c��30�"3���{3�]
�vH�98א��..��Aא@א���LR��A�K=�dL� '~����وא�	0"��ن�א0�f��0�..���)�.........(��Hא �:
�מ�א)��5	ق�� ��	��� ن�א�ط��� ن��� "�	������..�و�و�א����א�ذ�3)� �د��زو �א����+�	�����ل��

	����	�وא�����وא��"��	�و�`��..����#H��0ط� ��د�א������	��"��	���מ�ز �"��	��)�و� ��ل�א����2$�(���د� ل��

�و. �'����..������#>��"	�و
�"�	����������..���و�"	�����+��,	�>�א��!��,���#Hא��א����.K��زמ�	#���
و�ذא�

�زو ������.)� *و�"	�

 !وعلي الفرض اجلديل بأن يف األمر تزويرا ؟.. هذا 

 فإنه ال جيوز التمسك به من فاعله ومرتكبه 

����������33*�א �33:�8^��33H�33%���zv33Hא33�80�@�5א /=�33م�'/و%�¥�(�33���O33.�2��33�)�J@�33.
�jن�.U�,]��..�(�����w3,}�O3��%/=��2–א �¦��(وא�FL���O=�9�c�0א�0@�*�����)�א �8Iن��$��2Hو���

�������	��13%(���3ن�%��w3,Uא3�0�33��24��0/و%������!)�=��O3+,3"�و�(3+�"؟���(��/و%���3H��3Hذ�w30א �3:
)�zض�و:�د��'	~�א�I�0ن�ذא'"���@'	��"���93و��z@�3h��3؟�����9و�1�c%,�+�!��"�؟)��+.�$�!

��*�4�33
�"��33C'و���v33���933و��%��X�33A�����F33A.$'33"�..�[�33}�{33-�א���o33E�$33�8��*33]�qrو��
�"�K=�Oc�.Gא�@��R�fא��Lق���I���..���אvH�Xא�א�د=��Xא /=�م����0/و%:.�

 وهو األمر 

ن�א�����מ�א�ط��� ن���������2ن����دמ�,��� >���'�����<�����وא.���	��و
و�אق�א����زאع�א���ذ�3 

���' ���aא��ط�و�..��������������������	و��و��..�����B� ���'�Kذ�$���0	����5א�,�ول�وא��وא��د�א��	�و� ���א�

�/	J�:ض�وא���	زמ��<�'�#د ���	א�#�����.א

�

�

�

�

�
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أخطأت حمكمة املوضوع بدرجتيها يف القضاء بطـرد الطـاعن مـن عـني : السبب الرابع 

 وتغافلت متاما عن وجـود عقـدين -/-/-خ التداعي علي أساس انتهاء العقد املؤر

 -/-/- ، -/-/-هما العقـدين املـؤرخني ) بعد بنائها(آخرين حمررين عن ذات العني 

املنطبق عليهما قانون إجيار األماكن فال ينتهيان بنهايـة مـدتهما السـيما وأن 

النيـل منـه ) -/-/-(مل ينل منـه مثـة نائـل ، والعقـد الثـاني ) -/-/-(العقد األول

 القول بتزويره جاء باملخالفة للحقيقة علي حنو ما سلف بيانه و

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

א���د�א�(��F0R�2و@אق�و.,�$א)����د�0"�.�83*�!����3)��و��+v3H�F3א�א$30��ع��������������������

&ن�د��R��3A�0��3���و���K3��و3c��R�ن���������������������!��A%�@ض����و'��ل���A�K=�~:�%�S���ن�'8Hא��

U	]א��0�ن���E�L��A.�
 )٥/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٩ لسنة ١٢٦٣٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 أنه متي قدم الخصم إلي محكمة – في قضاء محكمة النقض –المقرر 

الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها 

 .أو بعضها مع ما يكون لها من الداللة فإنه يكون معيبا بالقصور 

 )١٩/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٠ لسنة ٩٧٧٨الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 ��@����R�"33ذא�.33L��33$م�א�(6�233	33U*�א ���33ع�–�!�P�X�33�L	33U*�א330�<�−א �33
AKc��A���و���d3.��A�8.3��%	�3ن��3�����������������=�J$o�0א�O=�2	#�0+-�א����A�0�$��w,}א)�و$�,.

�..�Oא0�$0*�،���j"�%	�ن�.��8�����0(�@�!�א�0,��~�
 )٧/١٢/٢٠١٩ ق جلسة ٨٨ لسنة ١٤٧٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
�"ل����ذ��+�א�ط���ن�א��א������
ن�ط������א�0,��و�����������ذא���� ��!�������	����*
و����	�.��د�

��و���	ن�����ل�����د�..�א����زאع�.��د�����د�	����<������ن�����د�� #��	���*��<ن�א���� ن�����ل�א����دא�

��و�ذ�D�..�Cو�'�و�2�!	�'�و
	��Cא��	�و� ��� �	�� ن�א�ط�� ن��	��א���ود��	�
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���f3���3Uא�O=�3I0وو3�R�$3�=−/−/−�����������93�c�@�.�3@���������:�العقد األول�@�3P�
�.,338IL�O33=��A�]�33*��@ض����X�33)�א�O%v330%33$=�ن�א K	�33*�(�א�0@�33*�
��9333�X�333א 333B/ن�=�F333Kא�1333Ky�........)����*3338I�0א333�80�@��٢م٢٨٠�L

5@�cv א�(�F�$ א�0���ن�א�"�K=�n�I%��.��Hو.�

ـاني ـد الـث 33�@�.�33@����R�$33�=��33A:�العـق�−/−/−��n��33
�f33���33U���@�33P�
��O=�I0�93א�0@�3*�������..�...../�א�cو�f3*�����(و��	K 3$=�ن�א%�O%v30א�(��O3=
�2L@�*�
�A��n��©/ن�.,�[�"�")�١(��"�٢م٢٨٠و.

 ) ١(ملحوظة �����
���������#���	��K��C� زو�����ق��"�	���"��ذא�א���د��מ�א)د�	/��ذ�	��

���'���و." ���1	���Nמ�
ن��ذ�Cא���	�+�����+����"�٢م0�٢٨٠زن��!	�

���	�!��Qא�� 	ن�!��ن�و� ل�א�و���א��H#� ن�؟

 ) ٢(ملحوظة 
��������������������ذא�א����د�و�د������*����و��0زن�.�	(� ن�����	���و�� س����

٤٩
�ض�����	/�����	� ���Hد�א�ط���	ق�.��	�ون�� #��	��א����	�ن������!��

١٩٧٧���.��� '�و� س�א��	�ون�א��د�

 )٣(ملحوظة 
��א�ط�	�ن�ذא��'������ذא�א���د��מ�א���	زل���'��ن�*� ق�א�ط	�ن�������������

����و��و��وא����و�و. �1א��H#� ن��،�

  أما العقد الثالث

������@�.�@��R�$�=��A�−/−/−������������O=�3I0א�n��3
�f3���3U���@�3P�).....�(��f3و�
�O=�*�	K ن�א�=$%�O%v0�9א�0@�*�א�cن�و/B א�"�]�,.�*a0��0٢م٢٨٠א.��

 )١(ملحوظة ����
��������	����ن���و�ود��Cو��ذא�א����د�
 ��	� �ط��ق��� �'�.�	�ون�� #�	��א


�ض�����	/��������	�و�د�� ��'�(���������0زن�.��	(מ�و�������و��� س�����

�)�.,و� 	
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 )٢(ملحوظة 
..�و.د�.	מ�*� ق�א�ط	�ن��	���	زل��ن��ذא�א���د��,	�>�א�ط�	�ن������������

������و��و�وא����و��و. �#�1 �1א�و��.�

 ) ٣(ملحوظة 
5����ن��ذא�א���د���	�	�و��מ��������������א��و�وع��د�#� "	�.د�א�

��"���	 
��*���Nמ��..��	��� '�����دو�	��א���	מ���ل���ذא�א�ط��ن���

�'���د �'�
�	�"	��ن�א�ط	�ن�و��!�'��د)�.�

 ملا كان ذلك

 �F=א$�0א�f8��*�K8� א�@��rאض�א �@�����"���80د�א�وא �$.*�..�و.�y�Oل�א���8
�:'����א#���n4א]'�*�..���A8���.�م�P	U*�א ���ع�

  احلقيقة األويل����
�ط�ون��د�מ�.د����دوא��<! س�د�وא�מ�����א���د�א��ول����������
ن�א��

�G�H���0 ن����"��מ���−/−/−א����Xن�א�����د ن�א����	���	���وא��J	���ل�

�" 	ن���"	 ��א���د+�א��وא�د+��"��	������ �(� 	�"�>��..���	��"�
��� �

��.	(���و� س�
�ض���	/���	��מ�������������	������א��� ���.د�و�دא����

�0	����1−/−/−���د�����	�
�"�מ���J	��وא���ن�
ن�א����������..�א�ز�מ�� "�	���


 ��	����وא� ن�� #�	��א���	�ن�����و�����	/��� ن�א���دא�������ذ��������

�.�و��	���	����	��*�Qא��!���א���دמ��ن�א�ط	�ن�....�	מ�

 فالثابت 

��f!����ن�=3�م��������I0א�f��@�¥�$Lول�G3�ل��....�ن�א�$�80א]�
��������X�3����R�"3���$3ذא���..�א0/=��2&ن�א�f80א ,�&:���O=�5@��=�5@ض�

���*oE������������!�-3���F=א$�0א�f=ن�א$�0@�א������0ن�j��w0ذ
��w0v30"�©3/ن�"��wK'�FK=�2�L��$LאG@ض�.�����������3...���ن�=�م���

����F�@�333���{3330�V0وא�F��333V0א�O%$333�80א��333%�¥��−/−�،�−/−/−�
���Oc�.Gא�@��R�fא��L�~%@�����UA�K=�n�I%�O%vK03���..�وא.��Hو
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������������3)0��3��%��א 3�د��O%$��.�����UAK8����5� �5$א�30א@د�5��3UA��و
���$3U8'�$3א �38Iن���������..�3,0�١٩٨١*�����١٣٦.�Oא3�0���ن�����١٨�w0v30

33���O%v33Hא�O%$33�80وא���33�د����F330R��33א��$33�80.��X�33+yR�2H$33�
و0¿��1333א�,L�333-�و@אP�2333A4	333U*����..�−/−/−אGول�א �333@��

�.א ���ع��� ���oK0�*+0�B*�وא ,�$א)�

 احلقيقة الثانية 
�������	
�	��*<ن�א���د�א�)G�Hא��−/−/−�(��������'���א���Nמ���ن�,������

��Cذ	و�������5�'�و
ن�א���������	�+�א��ز�������وמ���������	��"	���..�و!�������2

.�د�
�� 5����0ط� �د�����)�٢מ���٢٨٠ق��"	��0زن��!	��'��(وא��	(��

�)�����..�א����H#��و�و. ���'��� "��	�� ����	� #��"��	��.���א��,��� >�و�	���ذ

C�	���ل��� .�

 إال أن املطعون ضدهم 

������������3U=وز�F30وG3*�א$0@:3*�אU	P�*30א$=�F3K=�¡3a0א�א�Kyد��$Lא��
���������������3H�c3*�א 3�@�ذKUא��*���j���
��"�'/و%�$L�$�80א�אvHن�&������A�

)���2A333K�cو�O333.�z@�333P��333A���2333�@–�....�....�–�"333.�*3338L�.و��..�(
و0¿��1א�,�P�-L	U*�א ���ع�و@אvH�Xא�א30/=�2وא�$8��3)����������

�.���@�vHא�א���oK0�*+0�B ���$�80*�وא�0���ن�وא ,�$א)�

 احلقيقة الثالثة

�	��0,وص�א���������G�Hא�����	�وא�ذ�����3�� ن�
ط��א�������Q−/−/−د�א�

�'�������(א��زאع��ن�ذא��א�� ن������	�!����J�	�٢מ٢٨٠א���0زن�א��(��B���

��')	��)�����������א��5ض�א�#د����<ن�א���	/��מ�����...����'��
���Nמ���و��

��B.وא� ن�� #	��א��	�ن�وא���ط������ '����2 )�..�....	(מ���ذ�

 فهو عقد صحيح ونافذ بال شك 

  بثمة مطعن ومل يطعن عليه

�F0R��Hد��و=�*�[��ز�5א�f80�O=�I0א$�0א=�Fوא��C.�-�V%و�
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����f��33I0א�n33]�!�v33�א ���o33E�@�33�R�$33�=)��"33�K=�f8L�33و��
2A33,+�&��..�(�w330א���..�و@��233ذv33H�*330�$��O=�33I0א�w33,}�233�@و

3��]�!�"3�0R	3AU������������..�א�80$��.�م�P	U*�א ���3ع������C'����3A����R
�אدא��و�@دא�%R�..A��@$o�.vא�א#	�F0R�2:$�א�I�0ن�^��%

 ومن مجلة هذه احلقائق .. هذا 
يضحي ظاهرا مدي ما شاب هذا القضاء الطعين من خطأ في تطبيق القانون وقصور فـي �

فضال عن فسـاد االسـتدالل يتـرك داللـة مسـتندات غايـة .. ٕالتسبيب واخالل جسيم بحقوق الدفاع 

 .الرأي في الدعوى في األهمية والجوهرية كان من شأنها تغيير وجه 

وحـيـث أن الثابـت أن العـقـدين .. وترتيـبـا علـي الـسـبب السـابق : السـبب اخلـامس 

حمـررين ابتـداءا لصـاحل شـقيق الطـاعن ) -/-/- ، -/-/-املؤرخني (املتغافل عنهما 

اـلـذي تـنـازل عنهـمـا لـصـاحل الـطـاعن مبوافـقـة وإمـضـاء وتوقـيـع املطـعـون ) .....(

ستوجب اختصام املستأجر األصلي ، وحيـث أن فهو األمر الذي كان ي.. ضدهم 

 ذلك مل يتم فإنه يعيب احلكم الطعني مبا يستوجب نقضه 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 

Rذא�c�ن�א�0א�dL!�א0$=�>�و[,�U��א��KB(�"�א6	3U*�א �38Iن�!�[	3AU���ن��������������� 
���������F30R��:�Uc�n��,0א�w0� א�O.�@��,¬�=�$�א�r�@�א6��AKP�.....�/ א���*�K3EG�5א�:&�3,

–������������������w30� א�O3.��%�E�F���cذن�Rאع�دون�/�j3ن��..���0�زل�א�FK=�5�yGא�f=�O=�O=�I0א0
�����������������*�K3EG�5א��د�وא�X�3yrدون�א�y(3�م�א ,�3&:I0�3��F�Lذ�R�"����3�0+*���–א#	�2א �8Iن�

��cv330א�א�33,0~�دون��–אv33��"33����~33:�%א33�0���ن�^33��%33��8"�و�n33��I'�!�&33Iy��$33L�33ن�	%�
���{o�03"�،�و 3��'�3$م�،�����������������������[�:"�א���93)+K0�¸�3E�3ع��3}��ن�א ��]�،�O38I0�3��7א���FL��

�*+E�Sذ����FK=��A8���.�X�a0R�f8�%א#	�2א ,�&��1وא8��X���0$م���Lل�א0�<�=$0
 )١٩/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٨ لسنة ٢٧٥٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وجه النعي والقائم فـي إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد ب 

ٕجوهرة علي عدم جواز إنهاء عقد اإليجار المشار إليه استنادا إلـي االتفـاق سـالف البيـان وانهـاء 
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الحيازة المادية لجميع المالك علي الشيوع إال بمـوافقتهم جميعـا ، كمـا ال يجـوز للمطعـون ضـدها 

 بهـا بمفردهـا ودونهمـا ، لمـا األولي أن تسـتأثر بـالعين المـؤجرة أصـال لصـالحهم جميعـا واالنتفـاع

فــي ذلــك ، مــن إنهــاء لحالــة الشــيوع بغيــر الطريــق الــذي رســمه القــانون ، وكــان إبــداء ورثــة 

المســتأجر رغبــتهم فــي إنهــاء العالقــة اإليجاريــة وتــرك العــين المــؤجرة للمطعــون ضــدها األولــي 

دون انتقالهـا للمطعـون باعتبارها أحد المالك علي الشيوع يترتب عليه انقضاء العالقة اإليجاريـة 

ٕضدها األولي ، واذ قضي الحكـم المطعـون فيـه بتمكـين المطعـون ضـدها األولـي مـن العـين محـل 
النزاع علي سند مـن أعمـال أحكـام إدارة المـال الشـائع واالتفـاق الـذي جـري بـين ورثـة المسـتأجر 

دفــاع والمطعــون ضــدها األولــي دون أن يفطــن إلــي هــذه األمــور وملتفتــا عــن بحــث وتمحــيص 

الطاعنين المشار إليه ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه فضـال عـن قصـوره 

 .في التسبيب 

 )١٢/١١/٢٠١٨ ق جلسة ٧٩ لسنة ١٢١٩٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

������������fy@� א��UA=�f8I0�2א	�9א#��a'�O%vK0א�O%$�80ن�א��-��V0ن�א�cو−/−/−���،�−
3$����������������O3.���o3Eא�0א:~�'+���9�8����−/−/��FK=�5�$�� م�א$0=�>�א��Lم�$=�$c�%��^��UH@


�n��3א����O=�3I0..א�0א��dLو�א�0���ن����f3�2و�H$��8ن�I א�f���U���@%�Oא��$אXא�P�/.....�
�..�2H$��8ن�I א�d�L�'و�*���زل�=UA��0(�¸�א�O=�I0^�א'�Sv0א.�

 وهو األمر الذي كان جيب إلزام املطعون ضدهم 

 أجر األصلي باختصام املست
א�����א��ذ���3..�.�د�0	��5	���ذא�א���������D)�و�ن�.��'���מ�
ول�د�#�����(
�	�و
ن�א���מ�א�ط� ن������

�')	J��د����'���ض�א���מ�א�ط� ن�و# �	���	�"� � .�

�

�

�

�

�
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ـأ يف : الـسـبب الـسـادس  ـد ـشـابه فـسـاد مبـطـل يف االـسـتدالل وخـط احلـكـم الطـعـني ـق

مبـا يـنم عـن تنـازل (ثـر االستنباط وذلك باستناده علي إنـذارات منتهيـة األ

واالعتداد بها يف القول بالتعبري عن اإلرادة بعدم جتديـد ) املطعون ضدهم عنها

ذلك أن أخر إنذار قد مت قبل رفع الدعوى بعدة أشهر مبـا يؤكـد عـدم .. العقد 

جدـيـة املطـعـون ـضـدهم يف ـعـدم التجدـيـد واـسـتالمهم القيـمـة اإلجيارـيـة بـعـد 

وذلك كله بفرض صـحة االعتـداد بالعقـد (قد تلقائيا اإلنذارات مبا يفيد جتدد الع

 ) .-/-/-املؤرخ 

 فإن القاعدة .. بداية 

���7�33�rد�א�33�^�$33�8�ن�=��33د�א�F33H�@�33�r!�א�933EG=��33د�@��4�33*�'
��*333333�ق�א333��r�)�،�و.333A��א��0q�*333��	���333H333�)�و:�د��Rوא�33��0ل�،�و��333ز�

�ع�.�Oذ��w0�3%*�א���3~�א�����83�0C א�$)L�$Lو�،�O4א����3(��1��3"��وא�0Hو
��ق�א��r�)�א ��@L�5������)�א ,�&:q�*��	���A'���R�"0���2ز���O.و�،.�

 )١٨/٣/٢٠١٧ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٤٣٣عن رقم الط(

 كما قضي يف هذا اخلصوص بأن 
 لـسـنة ٥٢ مـن الـقـانون رـقـم ١٦المقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة الـنقض أن مـفـاد ـنـص الـمـادة  

 فـي شـأن تـأجير وبيـع األمـاكن ١٩٧٧ لسنة ٤٩انون رقم  من الق٢٤ المقابلة للمادة – ١٩٦٩

 أن المشرع مع إبقائـه علـي مبـدأ رضـائية عقـد اإليجـار –وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر 

قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر ، فاشترط في إثبات العقـد 

 كانـت العالقـة اإليجاريـة قـد نشـأت قبـل العمـل بأحكـام من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة ، فـإذا

 وقبل سريان ما استحدثه من تعـديل اسـتوجب إلـزام المـؤجر بـإبرام ١٩٦٩ لسنة ٥٢القانون رقم 

عقود اإليجار كتابة ، فإن إثبات العالقة اإليجارية في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة السـارية 

طـرق اإلثبـات المقـررة قانونـا ، وال يلـزم إبـرام عقـود اإليجـار وقتذاك ومن ثم يجـوز إثباتهـا بكافـة 

 و ١٩٦٩ لســنة ٥٢ ـمـن الـقـانون رـقـم ١٦كتاـبـة وال تخضــع ـفـي إثباتـهـا لحـكـم أي ـمـن الـمـادتين 

 . سالفتي الذكر ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٤

 )١٦/٢/٢٠١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ٤٦٠٢الطعن رقم (
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 التي نصت علي أن .. ني املدني  من التقن٥٥٨وهذا كله تطبيقا للمادة 
�א)��5	ع� ��ن �#>��א��! � ��ن 
ن� C	������ �#Hא��� �زמ� � ���د א: #	�

�/��� ن��د+��� �'���	/�
#�����وמ*� 

  علي أن٥٦٣كما نصت املادة 
إذا عـقـد اإليـجـار ـبـدون اتـفـاق عـلـي ـمـدة أو عـقـد لـمـدة غـيـر معيـنـة أو تـعـذر إثـبـات الـمـدة  

منعقـدا للفتـرة المعينـة لـدفع األجـرة ، وينتهـي بانقضـاء هـذه الفتـرة بنـاء المدعاة ، اعتبر اإليجـار 

 علي طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبة علي المتعاقد األخر باإلخالء في المواعيد األتي بيانها 

في األراضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت المدة المعينـة لـدفع األجـرة سـتة أشـهر أو  - أ

قـبـل إنهائـهـا بثالثـة أـشـهر ، ـفـإذا كانـت الـمـدة أـقـل مـن ذـلـك ، وـجـب أكثـر ، يـكـون التنبيـه 

 التنبيه قبل نصفها األخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف 

ـفـي المـنـازل والحوانـيـت والمكاـتـب والمـتـاجر المصــانع والمـخـازن وـمـا إـلـي ذـلـك إذا كاـنـت  -  ب

أكثـر وجـب تنبيـه قبـل انتهائهـا بشـهرين ، فـإذا الفترة المعينة لدفع األجرة أربعة أشـهر أو 

 .كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها األخير 

 في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقـدم إذا الفتـرة المعينـة لـدفع األجـرة -ج

بـل شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجـب التنبيـه ق

 .نصفها األخير

 ملا كان ذلك 
������Lو�אق�א���د�و
��و��ط� ��ق�#����'�א����5	� מ�وא�وא�����א��	�و� ����
�����5א���ذ�������

�و# �'�א:��ذא�א������������������������..��א��א�������
ن�א��ط�ون���د�מ���מ� ��ز��وא�,�� >�א���	�ون����<�� 

���������������������CH	�"��د �د�א����د�و#����"מ�����Nدמ������	ز���ون���ن��20"� ��������ض����(א�ط	�ن�وא����

�"מ����ذ�$���#د ��>���و ������..���	� "د��
���ذ�Cא:�ذא�א��و #��"	���<ن���מ����ن�������������)�..��

���	� #�د����J	(�'������..�א���מ�א�ط� ن�.	(מ�����N ��!�د�و�0	����Qط� ق�א�ذ��3!�'�א��	�ون������������

�..���	�ذ�$�
ن�א�

�L�م�א �8Iن��$v�R�"�:����2Hא@������O=�IK0−/−/−����@%¬���:أوال 
�����233−/−/−�$33�80א �33@����338$م�@���$33%$g�!�2A�33א�

����c�א���c���..���*3U��0א�80$�وא���م�א�v�+�وא�!�'Uوא��
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��*3%@��r�933א.�c؟� 33$�5=3�م���cv330א@�.��33$م�אv3�r�$338א���!
3��v3Hא��������O3=�2ز���א@��8$م�א���X�Aא�80$�و'LR�$8%��.��Hو

�.אv�rא@�א /=�م�

 كما ثبت ثانيا 

�v��F��..��23א)�א L������8�.�א����:�"�v�Rא@�������−/−/−��"����@%¬���
�����c�א���c�������fK.�c�1)�5=�م�و�$ �..����v�+�وא�!�'Uوא��

�������*3%@��r3*�אU��0א�80$�وא���م�א�..����������%�3E�@א�3LR�$38%��3�%א��v3Hو
�8$م�א���X�Aא�80$�و=$م�א0���*�!�A�R�4"�،�و'�زل�.�Oא �8Iن�����������

�!�$���O=�2H�@�אv�rא@�א�F��V0؟

 وأيضا ثبت ثالثا 

33�����233A���{33�]�*33V0���5ن�א �338Iن.�z���33L�2H$33$�=33�ودوא�א0	33
��¬%@���−/−/−����{0�V0�2אH@אv�R�"�:א�����.�L��..���!وא��U�3�23א��

��������3�%��'�93.�cא3�80$� 3$�5=33�م��v33�+3��5و!�':G33��..�א���3م�א^
��ذ�w0אv�rא@���O=�2A�زل�.'�w0؟�/م��&ن�ذ�.!�

��فقد ثبت رابعا.. وهكذا 
�¬%@�33���"33��−/−/−33L�338ن�I א@א�@א�338���م�אv33�R�"33�:����2H$33��

=3$م�א0������������$3�=�$3%$g�!�*3(v3��O=�IK0א)�א ��38א /=�3م��������
@��rא�������������$3�80)�..�א�v3�+'�!��3yGא@�אv3�rא�אvH�$8وא���U�2א���

�*33%@��r33*�אU��033*وא���33م�אK.�c��A33
��*33���h�O33.��33VcG�..���33ª
�$c�%)580�د�c�(�yGא@�אv�rא�אvH�����O=زل��'���8%�w0ن�ذ���

 ورغم ما تقدم 
 -/-/-بـزعم انتهـاء العقـد فـي ..  أقام المطعون ضـدهم الـدعوى الراهنـة -/-/-فبتاريخ  

ـزعم ؟ ـي هــذا اـل ـدليل عـل ـذار تحققــت هــذه النتيجــة المزعومــة ! فمــا هــو الســند واـل وبموجــب أي إـن

هم فـي ولماذا لم تقام الدعوى بمجـرد انتهـاء العقـد حسـبما يـزعم المطعـون ضـد! ؟) انتهاء العقد(
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ولماذا استمروا في استالم القيمة اإليجارية وفي تنفيذ العقد لمدة عـام ونصـف تقريبـا !  ؟-/-/-

فلمـاذا !  كما يـزعم المطعـون ضـدهم ؟؟-/-/-ٕواذا كان العقد انتهي في ! من االنتهاء المزعوم ؟

تالم األجـرة ومع ذلك ظلوا مستمرين فـي تنفيـذ العقـد واسـ!  ؟؟-/-/-تم توجيه اإلنذار الرابع في 

أال يعتبر ذلك تنـازال صـريحا مـن المطعـون ضـدهم عـن أثـار ذلـك تنـازال صـريحا مـن المطعـون .. 

بـدليل اسـتمرارهم بعـدها جميعـا فـي تنفيـذ العقـد .. ضدهم عن أثـار جميـع اإلنـذارات المـار بيانهـا 

 !واستالم األجرة ؟

 وهذا كله يؤكد 
א������	زل���"��	�و���ن�(:���ذא�א���!��	د�א�����מ�א�ط��� ن������א!���د)�'��#� ������1ذ�Cא� 

	��
���א��א��ط��ون����������..��!�د���ز�מ��	��"	/�א���د�����)��!	�����ذ�$���"	���ذא�א���	�ط��א

��5 ذ�א���د����.�د�מ��

  ليس هذا فحسب

���!��33��%����33U�933
33��7א#	�233אL�f338I0(�33@א�.��33+��!�א33��0�ن�وא��33,�0~�[��
�������*8�@Gא@א)�אv�rא�zvH�O.��%��"'�א������������$3�80א..�.$و��X�3Aא���!�z�3���À�3���Sv30)�������3.��3��F3K=

������f8I0�2א	�2و��,�ق�و@א4"�א#H$��8ن�I א�"U=ز�(��������!�F3Aא���$L�$�80ن�א�cذא�j�−/−/−�
��=�O33ذ�w330؟����)�33Uc��و@د��33�#	�2(+33����cv330א@א)��33�0+*�אv33�rא�O33.�S&33��!���U�33و 33�ذא�א�

3��؟؟��������������y��3א]K'�$3א@א)�א�0א[v3�r�2!�'�:�3"�אH$3��8ن�I �38ن������23 3�ذא�����!�אI א��U�3א�
+��vא�80$�وא���م�אU��0*�אg�$�+%��^�*%@��r$%$�א�80$�؟؟'�!�2H$�.�!�

 لعل مدونات احلكم الطعني 
���(H	��!���א�� ��	ن�..�.��د��#��ز�����ن�א:#	��������ن�
����3ن����ذ�Cא�����Cزמ���,��و���# �	����

��א)!�د)ل���Cد	��2ن��!���B �!�����و� #د����'����'�و��J	('�..�وא���.�

 ذا عني ما قررته حمكمة النقض بأن وه

��@���ن����33��7א#	�233'	�33ن�.��33C*���0+,33�د�!��–�!�P�X�33�L	33U*�א330�<�–א �33
������"�K33)]�233A��F33K=�"334�א���33$�ل�Rذא�א��F33K=�(�33I=�33~�§�33�� 33.*�א���33��ط��و����
��������������������!�*3U	6א�($א6	���H�� ��+0�©�*U��3-��3&و@אق�א30$=�>�و%��n3�oذR�w30ذא�א��3

A=��L38*��������������������אL�23א�0אA��ع��3A���و��F30R=3$م��L�0�*�=��� א�*�]�����F0Rد�O.�*#�E����*0א0
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������������>L�3.�"3אA%$0�-����M0���و�א���Bص��zvHא�0א�O.�*8L.($@���و:�د�0"��و�.�:�د�و0	
�"������� .�

 )٣/١١/٢٠١٩ ق جلسة ٨٨ لسنة ١٩٦٦٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن
فساد في االستدالل إذا انطوت علي عيـب يمـس سـالمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بال 

االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أدـلـة غـيـر صــالحة ـمـن الناحـيـة 

الموضوعية لالقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها ، أو وقـوع تنـاقض بـين هـذه 

تيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك العناصر كما في حالة عـدم اللـزوم المنطقـي للن

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٩٨٦الطعن رقم (

قـصـور ـعـاب احلـكـم الطـعـني يف اإلـملـام بعناـصـر اـلـدعوى وأوراقـهـا : الـسـبب الـسـابع 

املطروـحـة عليـهـا ، حـيـث انتـهـي إيل أن الـطـاعن يـضـع ـيـده غـصـبا عـلـي ـعـني 

رغم ثبوت ..  وقدر تعويضا عن ذلك مببلغ عشرة أالف جنيه -/-=/التداعي منذ 

رضاء املطعون ضدهم باستمرار العقـد واقتضـائهم األجـرة بعـد هـذا التـاريخ 

 ومل يـراع القيمـة -/-/- وحـىت رفـع الـدعوى يف -/-/-وحىت توجيه اإلنذار املؤرخ 

ل بوجـوب ومل يقـ) عـام ونصـف تقريبـا(اإلجيارية املدفوعة عـن كـل هـذه املـدة 

 !!خصمها من ذلك التعويض املزعوم ؟؟

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

�*Kq���-��c��Rو��A�K=�-���M0�7א���Gא�FK=م��	]G�9אU�C'ن���~��.�

  -: علي أن ٣ و ١٧٨/٢كما نصت املادة 
ـي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ،  ثــم طلبــات الخصــوم كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم عـل

وخالصـــة ـمــوجزه ـلــدفوعهم ودـفــاعهم الـجــوهري ورأي النياـبــة ـثــم ـتــذكر بـعــد ذـلــك أـســباب الحـكــم 

 . ومنطوقة 

.... والقصور في أسباب الحكم الواقعة والـنقص أو الخطـأ الجسـيم فـي أسـماء الخصـوم و 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 
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 وحيث انه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

ن� ���ون�� ��'��ذא���'����	� ط���(ن���א� �B��# ن�א�����מ�
��.���	/���������א�����ض�����������

��.د����� "	�و�,�����"�	���	���Hد�3�� �'������������
ن�א�������.د���,��א�د���א���א��ط����1 '���

���אض��ذ�Cא�د���وא���� ق��� "	����	� ������Oن������ود�א!���
و�אق�א��د�و�������������������Lوذ�$�!	�

�.�ن��,��و�, �+�

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤لسنة  ٧٤٤١الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 

�~��ن�%	�ن���"��vא'"�.��%�O�UIא ��F0R�"�K=�dKIن�א6	P�*3U(3-���������������א#	���2
���n3�K8�0د0*�وאGא�zvHאض��8�����w0�0"�،�وذR�Sد�%��.��A.�-K8:و��A�0R�-.$L�M0د0*�אGא

���������������rو�(�5�3وא��3)��O3=�<�=$0و@אق�אG�*ود@א��{;�O=�³�%��^��A�K=������@3�د).�O3=�¶�3)
A'$��=��A��و��oאH��و�ن�%	�ن����.&Hvy��א�O3=���o3)0אGو@אق�و�ن�����.�-��c�M0د0*�אGא
���*����8%'3,8+��!�א���3��ج��و�א���3��ط�[��������������£3K0��%و.�د��a4����A.�"�)KBن�.��א���	%

6�£	U*�א0�<��ن�'��FK=��A���L@�9U8$אد�א#	�2,�%.�
 ) ق٦٥ لسنة ٤٥٧٦رقم  الطعن ٢٥/٢/١٩٩٦نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 

و33c�ن�אV0��33-��ن�א �338Iن��33y�$33L�2H$33�0+�א�א�O33.�-33��V0אGو@אق�وא ,�33$א)����� 
����2A,+���2A�−/−/−���3�@%¬��−/−/−[�}�ز=�3Uא������X�3A=��$3א3�r�@�א �3@�������..�א �$.*�.

+��vא�80$�وא���م�אU��0*�א�r�@%*�[�£�'�@%¬�אv3�rא@������������'�!�2H@א�U����2)�א���@���d3א���א0
��.−/−/−�و[�£�@��dא$0=�>�!�−/−/−!�

 هذا وقد استمروا يف غيهم 
���������������������	��,Nن��	و ��"מ���ن�و���1 �د�א�ط������	��(�<ن�ط��وא��ن��دא���������
ول�د�#��

��	מ�א��!� מ�؟-/-/-�ن�)� ز��ون�W����!�	" ��.و.د�א�!	.��و�א("מ�������א��و�وع��د�#

 يه عن اغتصاب العنيبأن قدرت هلم تعويضا قدره عشرة أالف جن

  حىت متام التسليم يف حني أن الثابت -/-/-من 

١− �$��d�א�80$�وو� v�+'� �א@Uא���FK=�2H$��8ن�I א� �א@LRو� *��.�א



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

 

 

158 

��yGא@�אv�rא�¬%@�'�£�]�f80א�FK=�O=�I09(אLGא�FK=�(��@� وא
−/−/−� ..�� !� �א$0=�> d�@� ¬%@�'� �=�م�−/−/−و[�£ 5$ � S��

�و�(�1 ..�K0� �c�ن �jذא�O.� "�� F��%� c�F���.�>%�8�ن��~��ن
 !.وL-�א I��0*�א��0��4*�؟

��א �8Iن��$�2H!�א�X���Lא3U��0*���..�و=�و�FK=�5.��'�$م����� −٢Uא���$��
����F=א$33�0א�f33=�F33K=�*�o�33, 33%"�א@��r�933(אLGא�F33K=�(��d33�@�£33�]

��z!�−/−/−א$330=�>�!��+�O33c@�F33א33�0�@�א�0א:33~�'�33א%��33.��33Hو�
��א%�8�0<���%$�'�..�s+0א�O=���O.�5−/−/−���£�]�−/−/−������@$3o%��3.��Hو�

 .��#	����2א�I�0ن�
٣− ��2H$333��3338ن�I 333*�א���X�333��(�333���..�(אXא�333:rא�O333.�2Hوא°333�ذ

��������������3.�F3K=�"3א�0�����*�و����a�K0�*Kوא�FK=�$%$A�0א�O=�I0وא#(�ل�.
���2��no�,%���..�*�0�.��0��.�FK=אدوא�א#(�ل�@���UK	�y�@ج��3I�ق��(
@�33�r33�.�א����:�33"�)�=��$33אL�@אv33�R�..�$33�80א�v33�+�ون�!�'U�33,%�233��..

����������������f3��*UB3�03*�א�وvHא��.��وא���.�O'38$د�אv3�rא@א)�وא�5�3�+0א0/.
�����yא@�و�v�R�9c�..������������R�*�4�3�L�(אXא�3:R�*3h�O%@�cv3 و=$م�א°�ذ�א

�!−/−/−.��

 ومما تقدم مجيعه 
�<���د� � ���	�
ن������.,��و��#!�� מ�����������	מ�א�����מ�א�ط��� ن����	,����א����زאع�������� 

�.��	� #د����'���ض��ذא�א���	/�و��J	('�..��א.'�و
و

 وذلك عن ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
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 

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

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

الحكم ، واالستيثاق من أن األسباب التي أقام قضـاءه عليهـا جـاءت سـائغة لهـا 
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 .أصل ثابت باألوراق وتتفق مع النتيجة التي أنتهي إليها 

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

 ذا قضي بأن ك
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 بـالعرضوص سواء أكانت موجزه أو مفصـلة الخص

 .فهم الواقع في الدعوى مما له سنده تنم عن عدم تحصيل المحكمة 
 )١٣/٤/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٨٢٤٩الطعن رقم (

لـك احلكم املطعون فيه عابه اإلخالل اجلسيم حبقوق دفاع الطـاعن ، وذ: السبب الثامن 

لعدم إيراده أو رده علي أوجه دفاع الطاعن ، فضال عن أنه أمسك بـال سـند مـن 

الواقع والقانون عن االستجابة إيل العديد من املطالـب اجلوهريـة التـي متسـك 

 .بها الطاعن التي كان من شأن حتقيقها أن يتغري وجه الرأي يف الدعوى 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن
 في عرض  أسبابه الواقعية أن يشتمل الحكم عليمن 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 


�@�F0R�5د��=3"�وא30�د���.�£�c�ن�א#	�2א � rدون�א�O=�I0א�FK=�F�L�$L�"���8Iن�
�3���a�3%�$3L�S"�و:3"�א30���S!�א$30=�>��j3ن�א#	�23%	�3ن�.3��8�������������H�:ع���=���d.�"�K"�د

�"����~:��,%��ª�@�)�0��.�
 )١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
نـه فـي مذكراتـه أمـام محكمـة وحيث أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجـه دفاعـه المقدمـة م 

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

 .تطبيق القانون 

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

 ملا كان ذلك 

��=�F33K.33$و��)� cv330א�33-�א�0�����33*�وא33��0��4*��33�0+*�א�V0�33ل�وאEG33*�אK��n33��Iو��
��������O=�3I03�ع�א��א)�دcv.א)�و$3��א�K,3�)��.3�م�����..�א#	�2א�f8I0و�و@אق�و.,���P�93و�

��F=33*�د@:33�)�א$33�0א��c..����*33U	P�O33=�5@33�م�א0(33�د	]G33��7א
��33.�S$33.�X�33��33و���%�
3��א03/אع������������E�=�23A��!�@�3)L�"3:و��O3.ع����������23..�א �	א�א#v3H�3ل�yR�F30R� K3����3^

�O=�I0ع�א���:وذ�y�O.����%�w0ل�אGو:"�א]'�*�..�א�f8I0;��ق�د

 الوجه األول 
��Nמ�
ن�א�و�אق�وא��!��دא��و��� ��א�! د�א�0� ��.د�
��دوא�����������

	��������)� دع��#	)���*$�
ن�א�� ن���ل�א��زאع���	מ��� "�	����	�

.���ل����د+�
*��"�����ن�
ول�����د����������� ن����)�����	�+����ن����0زن�(

��������ن�א��*�Qא��!���א�,�	د����ن����������(−/−/−א�ط�� ن���� �

�����ذ�����������	��������)	.��א���א(�Bא���	� ��
ن�א�� ن����ل�א���دא�

....�(�������������!��)���	ط�2(א)�
ن�א����מ�א�ط�� ن�.�د�.���������� מ�א���ض����

دو��	�
ن� 5,ل�����!<���א���	���א���	����������������א��ط�ون��د�מ���


و� ������D��5'��� "��	���..�������5א�ط��	�ن��..�����א����5ض�א�#��د������

�!��� מ�א����ض���B��# �'���
����د�..��,�����א����ول��	��"��	/�א�����د�و


ن������������	�" ���	D	5ن�و��	وق�א�ط����	.	���א������������B# ن�	�

 ����������ذ�Cא������	���و�����زמ��"���	������وמ��������א�.���ل�������د ��.


�	�و
�"	��מ����5ل����د���	�Bא����מ�א��,�و��������������..��א��ط�ون��د�מ���

�.وא:20ل��	�د�	ع�

 الوجه الثاني 

�א)�د��=3KI��"3~�:3�زم���������������cv3.�d���!�w,}�$L�O=�I0ن�א�
��S�H�333:و��%�333E333~����..�وI0א�*oK333) و@אق�G333�د�5א=R��333Hو
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���������=r�F=�د�5;}�א3��O8I0��0/و%C0..�א���	�3����w30وذ���FL�3��7��
������z��א��א�$�80א /=�م�'/و3%q�)��@�3 �����3)�−/−/−אyGא�F3K=و

�����A���33�jא33�80�@�5א �33�ل���F33K=�d33L� א���c��33K��33-���..�א �33:
�����"3333�%�H�:3333~�وKI א�אv3333��-3333I�..�P	3333U*�א ���3333ع�

���"�0R�-��א30$=�>��������..�وא����!�S��3��و:3"�א30��%��a�30�..��{3�]
����cv33 و�ن�א33�80�@�5א���@33c��33A��c�5�ن���V�33-�=33$م�و:�33د�'/و33%

��������Hو�+�ذ��A�oE�FK=�dLوو�",+���+�F3א�0/و3%��.������O3..�א �:%��^
��*�]���..�������������F3K=�$3�80�30@ود�א�Oc�3.G3�@�א�Rن����L�n��I'�$c�%و

���X�33����F33A.$'33"���..�©33/ن�و�330 ��@ض�'���F0�33�0�ن�..�و����R
����~33�8%�~33KI0א�אv33��*����33א���O33=�33ع��33*�א �U	P�¦�33,.R

I� ل�א�,��2א�yr����AU	]ع����.�n;�9א$0

 الوجه الثالث 
����f"א����ذא�����..���د�ط��Bא�ط�	�ن���ن��دא����א����������������..�و�����

�0�B��א/�وزא�+�א���دل����������������..���و�#	زמ�و,� >���	د+�א�و�אق���

��� ����א�0� ����א�!��	�ق�����������'�
�"��	����מ��..��������א���א���	�(���

�#��Bذ�$���!�����دو�	�����"�	�و��מ����د��� �'�����������..����Cو�د�و�מ�

�.و�و�א����א�#	زמ��	:20ل��	�د�	ع�..� ����
ط�א�'���	�

�

�

�

�

�

�

�
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احلكم الطعني أخل حبقوق الدفاع حينمـا التفـت عـن داللـة مسـتند : السبب التاسع 

الـذي ) هو املستخرج الرمسي من سـجالت مصـلحة الضـرائب العقاريـة(رمسي 

عي شـقة  ثبت أن عـني التـدا-/-/-أثبت أنه من واقع دفرت اجلرد العام عن جرد 

مما يؤكد انطباق قانون إجيـار األمـاكن علـي العقـد .. وملحق بها خمزن مباني 

فضال عن اإلخالل بالـدفاع بإهـدار ..  املقضي بإنهائه باملخالفة للقانون -/-/-املؤرخ 

الطلب اجلـوهري بإعـادة األوراق للخـرباء إلزالـة التنـاقض فيمـا بـني مـا ثبـت 

اخلبري من قول بأن عني التـداعي مبنيـة يف بالكشف الرمسي املذكور وما أورد 

 ورغم هذا التضارب أمسكت احملكمة عن إجابة الطـاعن ملطلبـه ١٩٨١غضون عام 

 .اجلازم واجلوهري 

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

א���د�א�(��F0R�2و@אق�و.,�$א)����د�0*�.�83*�!����3)��و��+v3H�F3א�א$30��ع������������������� 
���~:�%�S�H3�ن������������������א��c��Rو���K33���و�����R��3A�0ن�د�&
�!��A%�@ض����و'��ل��=A�K���ن�'8
��א��0�نE�L��AU	]�

 )٥/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٩ لسنة ١٢٦٣٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 أنـــه إذا مـــا قـــدم الخصـــم لمحكمـــة – فـــي قضـــاء محكمـــة الـــنقض –المقـــرر 

نهـا كلهـا أو الموضوع مستندات وتمسك بـداللتها فالتفـت الحكـم عـن التحـدث ع

 بعضها مع ما يكون لها من الداللة ، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب 

 )٧/١٢/٢٠١٩ ق جلسة ٨٨ لسنة ١٤٧٩٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
��.��دמ�א�0,��מ���������������א��و���وع���–������.���	/���������א�����ض��–א�������� �����'���
�

�5��א���מ��ن�א���د�����������	��	"�
و����"	����1	� ��ون���������!��دא��و��!$��د)��	"���	"�

�.�"	��ن�א�د)�����K'� �ون��� �	��	��,و��

 )١٩/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٠ لسنة ٩٧٧٨الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

��=��F3Kو@אق�א03/אع�א ���93و.3$و��)���������������� cv30�2א�0�����3*���+3*�א�H�+ א�*K��n��Iو��
����F30وG�1א$0@:3*�אK.א���5א �دع���%�%�����3ن�א3L�O=�3I0$�'�3$م�����.�.א#	�2א�f8I0و'�

��������*�$�@|�F[�4/�#���"�!�.�א:A*�א0	��,^�..������������O3=�@3�دE�F3|@�13Cc�O3=�5@��=��Hو
����-�.oK).�(�����..�FK%��.�"0�y�O*�א�0�א4~�א�80�@%*�

 عـن العقـار -/-/-أنه من واقع دفتر الجرد العام عـن جـرد 

 )١(وجــاء ضــمن مشــتمالت الــدور األرضــي شــقة ............ 

ــافع  ــاني غـــرفتين وصـــالة والمـن مســـاحته ملحـــق بهـــا مخـــزن مـب
 ............ تقريبا ٢م٢٨٠

�����dq�33�0א�F33|�33��א33c�%�Sv330$�و���9�0$330א0.G��33אHو�..���F=�933א$33�0אP�f338033&ن�א�
�������%@�3E3��و@د�Uc�X�3���*�א�O=�I0و�O=�5@��=�FH©/ن�.����Fو�30 ��@ض��8^�5�א ,�&:

�@�cv33 33..�!�א�$33�80א�I%�"33�j��233��O33.33�@��و�R�f�33א�L�$33�80א�w330وذ�f3380א�zv33H�F33K=�n
�Oc�.Gא�..�"'$.�-Aא�$�80[���0�£א���X�A8$م�א����@��'�M0א.�

 ومن ناحية أخري .. هذا 

   أول درجةفقد تناقض تقرير اخلبري املنتدب أمام حمكمة

 مع املستند الرمسي سالف الذكر 
א���.�د���מ���	/��	���������������<ن��� ن�א���د�����)���	/������א!��د)ل��	!�د������(� ��.���א�0� ������

� �د�
ن�א��*��Qא��!����א���	��ذ����C.�د�.ط���������1)�
�3��د��	� ���Tد�א: #�	�����(....�Nون��	מ���

�.��	���א�� ن���� ���	��5ل�....
�'���	ن�#�د��	מ�

 وإزاء هذا التضارب والتناقض 

 واالستدالل املعيب يف تقرير اخلبري 

3��..���$�Kq~�א�O3.�O=�3I0=$אP�*30	3U*�א ���3ع���������Kq����3%�H�:3�د��5..��:�ز.3��و=j�
�������X3~�א��3א�	.�F0R�<�=$0א�..�������������3���O3.�w303��!�ذ �@�cv3 א�>L�3rزא30*�א3��0�@�7وא�0
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&�"�'���aو:3"�א30���S!�א$30=�>�������������O.�S�H�:�..�������f3=3&ن���d3I�0א�F3K=�~'s�3��{3�]
���������@��r�9=�$�א�L�98+0���*U4�Lو�*��.�-��c�F=3"��������..�א$�0א�K=�n3��I�0ن�א3�0���ن�א�0א:3~�א��

�Oc�.Gא�@��Rن����Lن��	%�..�"'$.�X�Aא���d.�$�80א�אv��*%�A�����2��O.و.�

 ورغم جوهرية هذا الطلب وتأثريه اليقيني 

 يف تغيري وجه الرأي يف الدعوى 

و����د����������������������	�"��������Cو�د���#��B"ذא�א�ط��Bو��מ�!�
ن��دא���������א��و�وع��מ��(�

���	� #��زמ����<ن�א�����מ�א�ط��� ن���������2ن�.,��و���Cو���و�..��� ��'�א����د�א�!��	(?�א��������)ط�א���'�

�.א���طل����א��!� ���Bد�*	�'�א:20ل���ق�א�د�	ع�������و� �� ن���'����'

ويف ذات السياق مـع السـبب السـابق ، ومـع ثبـوت أن عقـد اإلجيـار : السبب العاشر 

قـد حتـرر بعـد بنـاء عـني ) وبفرض أنه العقد الساري بـني الطـرفني (-/-/-املؤرخ 

مـع ثبـوت أن حـق إنهـاء واعي ، مما جيعله خاضعا لقوانني إجيار األماكن ، التد

.. دون املـؤجر ) املسـتأجر(حمصور فقط يف الطاعن) وفقا للبند الثالث منه(العقد 

فإن ذلـك جيـزم بانعـدام أثـر أي إنـذارات مت توجيههـا مـن املطعـون ضـدهم 

باط مبا جيعله جـديرا للطاعن وهو ما يؤكد فساد احلكم الطعني وخطأه يف االستن

 .باإللغاء والنقض 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 

المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن يـجـب أن يـكـون اـلـدليل 

المعول عليه مؤديا إلي ما رتبه الحكم عليـه مـن نتـائج فـي غيـر 
تعسف في االستنتاج مع حكم العقل والمنطـق ، لمحكمـة الـنقض 

يوردـهــا الحـكــم إـلــي النتيـجــة الـتــي مراقـبــة تأدـيــة األســـباب الـتــي 
 .خلص إليها 

 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٧٧ لسنة ٤٣٧٧٥الطعن رقم (
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 وكذا قضي بأن 

��@���ن����33��7א#	�233'	�33ن�.��33C*���0+,33�د�!��–�!�P�X�33�L	33U*�א330�<�–א �33
������"�K33)]�233A��F33K=�"334�א���33$�ل�Rذא�א��F33K=�(�33I=�33~�§�33�� 33.*�א���33��ط��و����

��+0�©�*U	63*�!�������������������אU	6א�($� �����H��3-��3&و@אق�א30$=�>�و%��n3�oذR�w30ذא�א��3
��������������������*38L�23א�0אA��ع��3A���و��F30R=3$م��L�0�*�=��� א�*�]��=��F0R��Aد�O.�*#�E����*0א0�Lא
������������>L�3.�"3אA%$0�-����M0���و�א���Bص��zvHא�0א�O.�*8L.($@���و:�د�0"��و�.�:�د�و0	

�"������� .�
 )٣/١١/٢٠١٩ ق جلسة ٨٨نة  لس١٩٦٦٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيـب يمـس سـالمة  

االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أدـلـة غـيـر صــالحة ـمـن الناحـيـة 

 ، أو وقـوع تنـاقض بـين هـذه الموضوعية لالقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها

العناصر كما في حالة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك 

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٩٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��=��F3Kو@אق�א03/אع�א ������������� cv30�2א�0�����*���+*�א�H�+ א�*K��n��I�93%��3����3"������و���
$�@|��dq�L�F&ن�'�@%¬��X�C�Rو���Xא�93P�f380א$3�0א=3c�F�ن�!����3ن����������������,^�-���$L

��א�$�80א �@��������....=�م��%�¥�9�L�S��−/−/−)�������f��3I0א�f3��S@�,0ض���"�א�+��(����$3c�%��3ª
�"'$.�X�A�����FA��.��"��y���0�dא��R�f�@�א�Oc�.Gو��%

 وعالوة علي ذلك 

ن���ق�א:0ط�	����K"�	/�א����د���������..�2ل�א���د�א�	����ن�א���د�א��ذ�و���������Kن�א�	����ن�����0

��#>���(�����و�����aط�����!���	��א��5����ض�
�"��מ�)و��� س��������(��#Hא�ط��	�ن��	� ��	–א�ط����Qא�

�)�.א��ط�ون��د�מ��	� 	
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 وهو ما يرتتب عليه 

بطــالن إثــر اإلنــذارات المتعــددة التــي قــام المطعــون ضــدهم  

ـهـا ال ـتـؤدي إـلـي إنـهـاء العـقـد ـبـأي ـحـال وأن.. بتوجيهـهـا للـطـاعن 
 .من األحوال 

 وحيث تساند احلكم الطعني .. هذا 

 علي تلك اإلنذارات بأنها منهية للعقد ؟؟
����	�..����Kن�ذ���$� ���ل���� ن�א�5!��	د������א)!���د)ل�وא�0ط��<�א�#!�� מ������א)!�����	ط� 

�')	J��و�'����B#و��. ��د���	���מ�א�ط� ن������د�א��ط2ن�א�ذ�3 !

  ذلك كان امل 
.. ومـن خـالل أـسـباب الطعـن الماثـل بـمـا اشـتملت عليـه ـمـن أوجـه وأدلـة وحـقـائق 

يتجـلـى واضــحا أن الحـكـم المطـعـون فـيـه جــاء معيـبـا بالعدـيـد ـمـن العـيـوب والمأخــذ 

الواجــب تصــويبها بنقضــه واإلعــادة إلــي محكمــة االســتئناف إلعــادة الفصــل فــي 

 .موضوع النزاع 

 أما عن الطلب العاجل

 نفيذ احلكم الطعنيبوقف ت

�������F3K��3א��א�0א�O3 �"�j��������������*+�o3)0א�zv3A��5�I3, א�O38I0�3�������7ن����3��7א���F3H
*%$:��������f8I0�2א	א#�O.ل����:$אل���:o�����"����و'.�"K8���ªא�������v3H�3ع���.���[�ل���
�O8I0א�$%*�..�א�Oc@�"8.�n�o�%��.��Hو.�

 هذا
��א�ط�	�ن������و� ��
ن���5 ذ�א����מ�א��ط��ون�� �'������������������
�א���	د ���و���و ������� ���ق�

)!� �	�و
ن�א��� ن����ل�א���دא������������ن�א��!�� ل��دא��"	��	ل�א�5,ل�����א��و��وع�����������#! ��

��א��و#��� :�B	�Qא���5 �ذ�و��و����ن���������..�����,د���زق�א�ط	�ن������	�א����א�ذ�3 ��ق�א���ن�א�

�.א)!��#	ل�א�0ط��و
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 وباجتماع هذين الركنني.. هذا 

�����O=�IK0�n��"�j�–����w0vc���������23–�وא#�ل�	א#�v�+'�1L���9:�=����FK=�*�0�I א�
�.א �8Iن���"�#�fא0+(�9!�.���="�

 بناء عليه

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 


	��:�و���O8I0ل�א�����.�
+��v3א#	�23א �38Iن����f3#�"3א0+(�93!�.���3ع�v3Hא����������������������:�������'�13L���*K�8�,.�*+)و��

�O8I0א.�
����V0�:���KE��

�<�..��X�33a0jא#	�233א ,�33&�33���1�<�א#	�233א �338Iن���33"�وא33k�X�33��0$دא�����و�33
�$�.א$0=�>�א ��$8���5�$אم�אo)0*��و�א0,

���q���]وא�
���"���r�5=3�دj����5=�د�5אGو@אق�P�F0R	U*�א�����������و��..���<�א#	�2א �8Iن�H�3�0א

�������������5�%�3a.�*3��A3$�و�%$:�O3.3/אع�30R�d/אم�א �38Iن���3.����2H$3..�א0+(�9!�.���ع�א0
�و��)�وא0���م�و�'8��7א6�.��5) ��.   

 وكيل الطاعن                                         
 

�المحامي بالنقض  
�
�
�
�
�
�
�
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  وذلك طعنا يف احلكم الصادر
وذلـــك فـــي ) ..  ســـابقا...(عمـــال  ...  الـــدائرة–مـــن عدالـــة محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة  

  والذي قضي في منطوقة-/-/-بجلسة ..  قضائية ...لسنة .... االستئناف رقم 

 حكمت احملكمة 
 .بقبول االستئناف شكال : أوال 

 الحكـم المسـتأنف ، بإلغـاء مـا قضـي بـه مـن بتعـديل.. وفي الموضـوع : ثانيا 

من تاريخ رفـع الـدعوى ، وحتـى تمـام السـداد % ٤فائدة قانونية بواقع 

، وتأيـيـــد الحـكـــم فيـمـــا عــــدا ذـلـــك ، وألزـمـــت المســــتأنف ضــــده األول 

بالمصروفات ، ومبلغ مائه جنيه مقابـل أتعـاب المحامـاة ، وأعفتـه مـن 

 .الرسوم القضائية 

  م االبتدائيوقد كان احلك.. هذا 
 ...في الـدعوى رقـم .. عمال ) -(الدائرة .. قد صدر من محكمة جنوب القاهرة االبتدائية  

  وكان قد قضي في منطوقه باألتي -/-/-بجلسة ..  عمال كلي ...لسنة 

 حكمت احملكمة 


	��....����ل�Rدy�ل�א �9VUא�F�����0:��و���.�
�33&ن�)��338Iن���z$33אGول�[�33�0��א (و�0j33/אم�א 33�K=�F=$33"�אGول��:�����33��

�F=$33UK0�S33�0�(%�33د�]�O=�33I0א�(�z@$33L��33وK�.دو�@�٢,٦١٠,٠٠٠�
��F	%�.�)��������F3	%�3��130��5دو�@��.C=4*�و�Uو���f���K.�(��(��o�3,.

����*33�����L�5$334�����d33٪�A�٤�33%*�א�$.33*�א��33E*��33"�،�و@�¬%@�33'�O33.
�٧٥و[�£�{3�م�א$3,0אد�،�و�0/.�3"��� (3�@%�1و����������)�−/−/−(א$0=�>��
'��"�:�5�.�P�7�8. 

  هذا وجتدر اإلشارة
��א�ط�� ن����������������	�)�����'�א����מ�א)!���.�	������B,� ن��ذא�א�ط�ن�
����ن����د ل���..���

�����و��ذא���	� ����ق����Kزאמ������٪....)�٤و��J	/�*ق�א�5	(د+�א��	�و� ���وא.��������1(���מ�א�د�#��א�و�

��	�Bא���	�	+�؟
�!.א�ط	�ن��	� 	��	��,�و�	��
و�
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  الوقائع

�jن��..��$א%*����O=�I0دא@��������5)�[��0�(אR� 3K�^3�ن�=��3א�c.....ول�����(Gא�z$3��38ن�I א
��0�]�(���7$��%���w..�و=���zא C0�9אVªدא@�����5(....وR� Kk�!....�(������¬%@�3'�£3�]�w30وذ�،
�א@�'����O.�F+,8ذE�S+"��و�א�y(�ص���������−/−/−L�@$E�{�])....�(���O=�3I0���3–���8��3�د�א��

�..�....�א��w0v33����33)....��F:@�33א�y(33�ص���.�a(�א R� 33Kk�O33.�....��@�cv33دא@��5–.�33@�
�)�.א �ط�אKV§�O.�@���y���$�]�0"��و�א���8�د��zو�א���$א0"

  من النظام األساسي ٢٥وذلك إعماال لصريح املادة 

  التي تنص علي أن ....

ويختـار كـل ............  مجلـس إدارة مكـون مـن ....يدير 
ة ، بما يتناسب مـع طرف في هذه االتفاقية ممثليه بمجلس اإلدار

 ............. نصيبه في رأس المال 
 )يف نبذه سريعة(جتدر اإلشارة .. وهنا 

  املذكور ....إيل تاريخ وكيفية إنشاء 
 �������������ط���1א�!��� �	����ن�א����ن�א��	�����'��
א����د��א�5	. ���� ��	��� ن�����..�� ���

2��دول��מ����<!� س��)�'���	ن+�،�و!�ط�....#�"و� ���,��א���� ��،�א�#�	� � ��(����....�،�

�����������)���	د�א.�,�	د���3���Cد���������( �ون���وא� ��5�و��	�
��	מ�
�3دو������� �����B	��ن�א� ��	��

א���ذ�و���....�وذ��$�:�*�	/�����..�و.د��מ��و. �1א�5	. ���!� ����ز�����دول��	� �'����������)�א)���	מ

�T �	��−/−/−.��

 ١٩٤٧ لسنة ....ومبوجب قرار رئيس اجلمهورية رقم .. هذا 

  -/-/-خ املؤر

رئــيس الجمهوريــة موافقتــه علــي االتفاقيــة / أصــدر الســيد  

% ٣٣,٣٣(علـــي أن تكـــون بنســـب شـــراكه قـــدرها .. المـــذكورة 
  ، ومثلها لباقي الدول ....للشريك المصري ، ومثلها للشريك 
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 ) .المؤسسة أو المنضمة فيما بعد
 وكان أهم بنود االتفاقية التي تأخذ حكم القانون امللزم 

33�%R� 33Kk�!�"33�KVª�wدא@����5ن�� -١
�933c�@�33�....)دون��
X�c�C0א�FL���O.�w0�9!�ذy$'�*h.�( 

=3$م��33�%�ن�א�33�0א��fא ���UK0�*33U,33�)�א80�.33*��و�ذא)�� -٢
����*UH�3, א�(�c�C0ع�א80�م��و�א�I�0א�(�c�
א0+�dא80�م�،��و�

)X��=Gא�)�!�א0$ول�אvH�FK=.....� 

�و=33"�و'���c'33"��و�����33....=33$م��33�yع� -٣�'"��و�و��33�4"��و
��*33��L�33�L��4*��و�Rدא@%33*��و�(�33�0א��fو�Lא=�$33א�0+��33¡��و�א0

�����P�(���80א�$K�0א�!. 
٤- ������������@�3:Gو�א��13����0و�א��Sد�=$م���%�ن��Lא��fא�9U80א3+0

�و�א �'�333�)��و�א 	��Á333)��و�א 8�
333C��(�333&ن�@�3334 ��و����
 .�=��Kk�X �אrدא@�5

��+�33"��و���d33�U�%.....�d33@�334 �و�=�R� 33Kk�X�33دא@���5 -٥
33�אXא)�א�0�����33*���33U=G���n33K8�%��33U�ل����:r�$33א�33��"�);

��Aن���.��%�M0א�0�����*�א. 
 وبرغم مجاع ما تقدم.. هذا 

������Bن��	א�ط��O#מ�����������������..�....��د���و�.��Cص��� س���'�،�و ,�د��.��א�	�,��,��Bא0J ..��G�Hא�����������

���2!��د���!�؟)��ولא��ط�ون��د�Cא�����(....�....��	!���	د�א�ط	�ن��ن���و ���#�س��دא�+��������−/−/−


ن��دא�+������..�
و�������*�وع����������א��B �Jول�������....وא���....א!��#	�������א������..��א��ط�ون���د�Cא�


و�����������������(�B�!وא��دאמ�و#ود��،�Cو�دמ��*�و� ��.�א��',	,��Nמ����"	�א� � �����دמ�א0

�!).�'�؟
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 وبغض النظر عن عدم مشروعية هذا القرار 

 نا فال جمال للحديث عنها ها ه

 ) حيث أن هذا األمر ال يزال مطروح أمام القضاء اإلداري(

��$�c�ن���..���8و�FK=�5.��'�$م������......�������O=�I0$�א�م����غ�$�'�$L)�����93�0و�د��$3�����(
3��$3����2L!��.�م�=$א0*�����*�אG.�אل�א80�.*�؟������....��*3,0�...������3�K=�*3.�=�3אل�.���א ��3)]��..��$3

��2L��..���*,0�...��n��¥��)]�)8���������n3K��*30و�P�!�w30وذ�،�O=�3I0א@�א�8��3�د�א�3L�@$3אER�$
��Sو�@�v��@�.�(!������������F30R�93א�א�0�א@�؟���y��5�.�"0�-,�0�*IK��~)�2א���....�����z$3��38ن�I א�

���.,��o�)�א�O=�I0؟������E80$م������cول�G��2!�אK=�2���א3������0&ن�ذ�w30א0	�3�������3��7....و�
�د�א'+��L*�א�0&�� ����������d.و%�8�@ض��XF
3��30�F����3L"�و©�K.�������"3�+0/م�0"�!�������F0��0�و��،�

8�ض�'��....�(����=�*UV0�.�

 ) وتعمدا لإلضرار بالطاعن (....إال أن هذا 

 أنساق وراء ذلك الكتاب املبتور األثر 

 واملنعدم السبب وامتنع عن صرف مستحقات الطاعن 
�����+
��א���5�����1א�وא.�����(و�ذא��	��دא��	�0 ����و��.	���د�وא�Cא�����د��)��1وא���	�ون�א�


��'����..���ذ�$�،�و�.�א��C�.�א�א�.�	( 	�,� �	��<�� ��א�ط�	�ن�����ط��	��'���������������....و�Nמ��.�א�����(��

��א)���	ع��ن�
دא("	����������,
�ذ�ع��و#�ود���2غ��� 	����א���وאل�א��	����א��� �	�،���������������..� �+�	�و

�B	��,מ���� �+�	���א��	��ذ��C؟....و��!.�א��	�ط�א

  عن أداء مستحقات الطاعن ....أن امتناع .. ونكرر 

   اليقيني....كان رغم علم 

بـعـدم صــحة اـلـبالغ المزـعـوم ، وـعـدم مشــروعية كـتـاب وـقـف  

ذلك أنه بمطالعة اتفاقيـة  .. ....صرف المستحقات الصادر عن 
سيتضـح ) بفـرض تطبيقـه( ذاتـه .... ، وكذا قـانون ....تأسيس 

عن خلوهما من ثمة نص أو سـند إليقـاف صـرف مسـتحقات الطـا
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 نـحــو اإلضـــرار ....مـمــا يؤـكــد أن هـنــاك عـمــد ـمــن جاـنــب ! .. ؟

 .بالطاعن
 وقد ثبت ذلك علي وجه اليقني .. هذا 

�,دو��.�א���"	(���ن��دא���� 	���א��وאل�א��	���א��� 	� 5 د�,�א������D�5א���2غ����� 

�T �	������.מ�−/−/−א��ذ�و���دא� 	���Cو. د�..���!��...�D5و���Lو	�*�.�

 األخري مل ينشئ بل هو كاشف فقط عن وضع قانوني وهذا القرار

سابق علي صدوره وهو انعدام سند البالغ وعدم مشروعية كتاب 

 اإلضرار بالطاعن باستناده إيل عدم ....وقف املستحقات ، وتعمد 

 .املشروعية سند حلرمانه من مستحقاته 

�����w0ذ�FK=��,��&'و�..�����AU	]�*�4א���$א�*U	6א0*�א$=�(@$E��$������*3,K���−/−/−
����*L�I�אد�.%R�n��,0ن���..�א���R....)������3�0�]�z$3��8ن�I ��������23)�א	א#�w0v3��>'�و3L�م��..���3%

�������n33%א����33I��"33�K=�O8I0�33�)��933�� א�O338I0�933אP�..�(���"'�33,K:�!$33אول�'�Sv330א�..
*,Kو��−/−/−�f8I0�2א	א#�@$E�)"L�I�אد�.%R�n��,0א.�(�

 ن وحيث خالف هذا احلكم القانو.. هذا 
وأخـطـأ ـفـي تطبيـقـه ، وقصــر قصــورا مؤســفا ـفـي اإللـمـام بعناصــر الـنـزاع وواقعاـتـه ظروـفـه  

وهـذا بخـالف اإلخـالل .. ومستنداته ، بل والقصور المبطل في التسبيب ، والفساد في االسـتدالل 

فال يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن عليه بطريق الـنقض مسـتندا .. الجسيم بحقوق الدفاع 

 -:ي األسباب اآلتية في ذلك إل

 أسباب الطعن 

 جتدر اإلشارة .. بداية 

ن�א����מ�א�ط��� ن�.�د��0	��Q.	���د�	ن�.	�و� ��	ن�#و�� ��	ن�������������..�	����


0ط	/�،�و
و#�'�.,�و��،�و�!�	د�����א)!��د)ل���������������������
!�س��'�����א�!�وط���..

��������������و�20ل�#! מ���ق�א�د�	ع�،�وN ��	���ن�� �و�Bא���د� ل�وא��!�� �Bא�

�−�:و�	� ن�א��	�د� ن���	..���'�و��J	�CH #د����"	��
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  األويل القاعدة 

أن مواد ونصوص وبنود االتفاقيات واملعاهدات الدوليـة تكـون مبثابـة القـانون 

الواجب التطبيق فيما ورد بها حىت لـو تعارضـت مـع أحكـام القـانون والتشـريعات 

 .األخرى 

 ن علي أ.. فلئن نصت املادة العاشرة من التقنني املدني 

�$%$¥�~KI%��.$=�(�L�80�1א��	'�!�d:�א�0���ن�א (���H�Sא 
�א�0���ن� *��8 � ،� fא��0א�� �A��� �زع�'� *��L� !� (�L�80א� zvH� ��ع

��UA���"���I'�~:א�0א.�

 ٢٢حىت ١١أورد ذات القانون يف مواده من .. وعقب ذلك 

  قواعد االختصاص وحتديد القوانني واجبة التطبيق

   حول ذلكلدي تنازع 

  علي أن ٢٣قد نص يف املادة .. إال أن القانون املدني ذاته أيضا 

ال تسري أحكام المواد السابقة ، إال حيث ال يوجد نص علي  
ـك فــي قــانون خــاص أو ـفـي  ـة نافــذة فــي خــالف ذـل معاهــدة دولـي

 .مصر
  من قانون املرافعات علي أن ٣٠١كما نصت املادة 

�)� �0ل��<���	מ�א���	��دא���������א���ل��	��وא��د�א���,�وص��� "�	��� ��א���وאد�א�!�	����،���

���د�� ن�א�#�"و� ��و� ن�N ��	��ن�א�دول�����ذא�א�*<ن�����.א����ود+�،�
و�א�

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة النقض املوقرة علي أن 

�80�d4���K0�S�م��������o�0�9א�K0�5$o� �2א.Gא�*�L�+'������5$3....�אH�8 �93אP�-K]�M0وא
3*��,3$א)�א��������������Oo3C0א0$و�0*�א����K8� 38��$3<�א��0א=�$3א�]����*E�.....�������3A�K=�n3�،�وא�M30و

������2L@�*%@�AUא@�@�4 �א��L�~:�^١٠٤���*�א �C@�!�א���5$3%א0�|�3*���380$د��������0�١٩٧٩,
33��O33.��H:��33~�وزא@�5א��@:�33*�!��............�C��$33�=��M33033�ذ�......�وא+ود33Ky-�[�33/�א0



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

 

 

175 

���!�FK8+03*�א3�0���ن�،����������������'8�................�אK.�8.�*3���3%*�.(3��א80@�A��!�*3�L�+'א��zvH�9.
33��Sوo�0�933א�و33.��33H��%�33د�Sدא�F330R��33U4..........�و']��n33�I	�33A.��و[�F33K=��H$33=��33د�א0

�2L@م�א�0���ن��	٨א���8�د��[�*,0�١٩٩٠�*%�o�0ن�א��0�@�5א&C���...........�
 )٢٣/٢/٢٠٢١ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٤٩٣الطعن رقم (

 قضي بأن .. املقام ويف ذات 
،�و�ذ���0	��Qא�����מ�..........�א����	�ون�א�وא#���Bא��ط� ��ق����و�א���	���د+�א�دو� ����א�0	,������ 

�������B	!������Dد ل����������.......�א��ط�ون�� '��ذא�א�����دون��ط� ق�
���	מ�א���و�و��ول�א��0	ص��

�'����B#و �	ط� �'�������.�ذ�Cא���	�د+،���K'� �ون�.د�0	��Qא��	�ون�و
0ط<��

 )١١/٦/٢٠٢٠ ق جلسة ٦٦ لسنة ٣٥٤قم الطعن ر(

 وقد قضي كذلك بأن 
من قـانون المرافعـات هـو أن يقـدم  ..... ٢٩٧ ، ٢٩٦األصل أن مفاد المواد 

باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إال أن ........ طلب األمر بتنفيذ األحكام و

 مرافعــات فــي حالــة وجــود ٣٠١المشــرع خــرج علــي هــذا األصــل فــي المــادة 

دة ، ومؤدي ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجـب التطبيـق معاه

في هذا الصدد ، ولو تعارضـت مـع أحكـام القـانون المشـار إليـه أو أي قـانون 

 .أخر في مصر 

 )٩/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٩ لسنة ٢٨٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

3��0�ن�=��F3Kو@אق�א03/אع����و��K��n��I*�א +��2�Hא�0�����*�وא0�وא�¬�א��0��4*���+*�א�����
����f338I0�233א	33*��33&ن������..�א ���933،�و.33$و��)�א#q�]rא�O33=�933��a'�$33L�"33����33��%....�....�

C&�א��$אXא�^�:~�א'+��L*�دو����������f��($�=�،�"./K.�"�0)�א �8Iن��$�zאGول��(.)���،�����0�،��).
33�א@�@���334−/−/−و�zv33H�d33�L�'���$33Lא�'+�33U=�*IK33��(��¬%@�33'�!�*33�L�نL33&ن�C��@$33Eو�� 

�2L@�*%@�AUא�...�*,0�...�¬%@����−/−/−���A�K=�*���.�� �א

 وهي حمل النفاذ) -/-/-(فهي منذ التاريخ األخري .. ومن ثم 
 حتى لو .. بما مؤداه وجوب معاملتها معاملة القانون الواجب التطبيق دون سواها  
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 .تعارضت مع أحكام أي قانون في جمهورية مصر العربية 

 ملا كان ذلك 
و�J	��ل��)����'����Nמ���!�$�א�ط�	�ن�����(و�	ن�א���מ�א�ط� ن�.د�
5Nل��	����دמ�#� ��'������������

�������ن�א:ط2ع���!	!���א)�5	. ��وא��D	מ�א��....��Cא��ط�ون��د��..��	��"�
�Q,و��	ط� �"��
و�

��و��0ط�<������������..�و�א�a ط�ق�.وא�د�و.�وא� ن�
��������3��0..�א�وא#� ن�א��ط� ق����'� ���B����و��و���	�

�א���מ��X	��'� ����و

  األول اخلطأ ����

 املطعـون ....خمالفة أحكام وقواعد وبنود اتفاقيـة التأسـيس 

 والتي تضمنت ما يلي .. الواجبة التطبيق .. ضده األول 

 حيث نصت املادة العاشرة من االتفاقية علي أن 
 أو فروعه القوانين المنظمة للمؤسسات العامة أو ذات النفع العام ....ال تسري علي هذا  

 . أو فروعه ....قطاع العام والشركات المساهمة في الدول األعضاء الذي يعمل بها وشركات ال

ـة ، يخضــع  ـاقي مــواد االتفاقـي ـدم ومــع ـب ـة ....بمــا ال يتعــارض مــع مــا تـق ـا .... لرقاـب  وفـق

ي والنقـد الـسـاري فـي دولـة المـقـر ، وتخضـع فروـعـه فـي اـلـدول .... والجـهـاز ....ألحكـام قـانون 

بــة البنــوك المركزيــة وفقــا ألحكــام القــوانين المنظمــة للمصــارف واالئتمــان األعضــاء األخــرى لرقا

 .السارية 

 وجتدر اإلشارة هنا
���.	������,���� ��..��א���وא�د+����	���5+�א�!��	����....
ن��.	����� ���

و��	!� '�وא(��	� ��و� �	� ���ق��	�#"	ز�א���د���3ط�،�دون���������

���ق���#��س������������ � D��
��3!	(ل��دא� ��
و�����دא�+��א��د0ل��


و�א0� ��	��מ�
و�א!�����	د�מ�� ����
ن�ذ���$�!�� �د��....�')	����

و��

��א�����ق������������!	!����وאد�)��'��ن�א)�5	. ��وא��D	מ�א��'� D��

�	��"��..�������)� #��وز�א����د0ل�� ���	�����دמ����)�����ن����'�א�,�������5 	����

���"��	��	���ل�����א��� �� ن�وא)!�����	د�و�����א�دو�����א�*��� ���א�

��  ن�
و�א!���	د�����....ن� ��"	�دون��د0ل��ن�א��� ���

 كما نصت املادة الثانية عشرة من االتفاقية علي أن 
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���'����وא� ن�و.وא���د����....)�� ���1��0	Dو��5و�'��)	�و��و���'�و�و� 2��'�و!��2#�'�وو

��دא0ل���د�א���و����
و�א:دא��3
و�א���	!���5� ش�א���	(��.א��.	���وא�

  علي أن ١٥وأيضا نصت املادة 

����@�FK=�S��و���d3.��+�3"�א�3�0א��fوא3�0�א@א)���������....�4 �و�=��R� Kk�Xدא@�������5',
�@�:Gوא�1����0وא�Sد��..............�א ���C0�*Uن�א�9U80א0+

3�אXא)�����������....و%��d�U@�34 �و�=�R� 3Kk�X�3دא@����������5:r�$3א�3"�;(3��*��+��.�d3و���
|��.................��*�א�0�����*���U=G���nK8�%��U�ل�א�0�����*�א�M0%��.�ن���2A�+)���Aא0

 علي أن ..  من النظام األساسي املرفق باالتفاقية املذكورة ٢٥وقد نصت املادة .. هذا 

 مجلس إدارة مكون من تسعة أعضـاء علـي األقـل ....يدير 
، ويشترط في العضو أال يقل ما يملكه أو يمثله عن مائتي سهم 

اإلدارة بمـا ويختار كل طرف في هذه االتفاقية ممثليـه بمجلـس ، 
 الخ ......  ، يتناسب مع نصيبه في رأس المال

  ذلك كان ملا 

� �33�&'�*33�L�+'א�d0�33q�$33L�f338I0�233א	33�ن�א#cذא�j33���������....�F33K=ول�،�وG33"�א���א �338Iن�
���������]��H�cא �@�ذ��Hد����A.��yG�3¶�=3$م�����������..�א��3ع�و���3*�א �U	6�f�'�$Lن��	0

33�א@�....א�y(33�ص�L�*33h�@$33אEj���5@دאR� 33Kk��33�=33&ن�C�....�....�..��O33.�z8��33�د����X�33א�
� 33K¹א)��w%�33C033�ص�א)�yא�O33.�w330�33ن�ذ	0....zدون���33א��(�SG�"'��o�33,.���33�%jو���
��و��33�K0א��fא (33�%*�....��و�R� 33Kkدא@'33"�0�L��33*�....وذ3380�w330$م��33�yع�..��33c�~�33�ن�

��.�د'"�א....0,*�...�@�2L....و=L��A��@�FK���ن�'�Sv0א��F0وG)�A'ذא�(�F'Gא�FK=�

ـمـع مراعــاة أحـكـام االتفاقـيـات الدولـيـة بإنشــاء بـعـض 

ـة ، يلغــي كــل ـنـص .... ـة مصــر العربـي  ـفـي جمهورـي

 .يتعارض مع أحكام القانون المرفق 
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 مما مؤداه 
�ذא���'�.��د�!���>��2�5	. ��	��א�دو� ����وא���	���دא��
ن����0	���Q,و,��'������....
ن�.��	�ون��

��C�����0..�و��ود
���و�א���אמ��	�و�د��	)�5	. 	��وא���	�دא��و��و�#�	/��������������������Q2�0و..�
و�����

�.�,و,'�

 وهذا كله ما مل يفطن إليه احلكم الطعني 

���f33�م�א�33�0א�	�33ص�و�[)��n33�I%�¶33��،�و@אH�c33*�א 33�@�ذ�L�+'�33د�א�و��+33.�}�933���
*���..�@���2L....و.L��AUH��O���ن����..�א (�%*�=�FKא0/אع����,3����������...�0v3H�&3Iא����و��H.���3/م�%��

�.^���$@�.8"����"�..�א#	�n��I'�!�2א�0���ن�

  الثاني اخلطأ 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القـانون وقصـر يف التسـبيب 

 عـن أداء مسـتحقات الطـاعن ، .... ....حينما أعتـرب امتنـاع 

ناتج عن قوة قاهرة ، وهـي العقوبـات التـي كانـت سـتوقع 

 . لالتفاقية املذكورة   ، رغم خمالفة ذلك.... من ....علي 

 اشرنا سلفا

ن�א)�5	. ����א��H!��س�����	/א��� "��	����#��زמ�..��א��ط���ون����د�Cא���ول�....����

����....����دמ�א�ط���	ق�.��	�ون�������L���0�
و�
 �������ن�א����وא� ن�א��,��� ��א�....�

�'��.و�#�س��دא�

  ....وبالتايل فال إلزام علي 

������(���0(�ص�א�'+��L*�،�و��������R��Rذא�c����..�....�ن�%�K/م����א@א)�و'(�����I'�5@د�E�-�
�(���)'�10�y��.ذא�R�"�K=�dL����(����=�*h�$:�'....� ��&�0א�*�L�+'��������*+0�B א��

  من القانون املدني تنص علي أن ١٦٥فلئن كانت املادة 
��)� �د���'�� �'����	د�����������#
�B�!ن�א�����.د��*<��ن�
�ذא�
���א�*0ص�

����C��	.�+و�.و
�،�O#	5زמ���������������������� Nن�	��،�� Jو�0ط<��ن�א�

و�0ط<��ن�א����و���

��و ض��ذא�א�����،��	��מ� و#د��ص�
و�א�5	ق�����N ��ذ�$��.�

 إال انه يشرتط أن يكون سبب القوة القاهرة استحالة التوقع 
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�واستحالة الدفع ، وهو ما مل يوضحه ويدلل عليه احلكم الطعني 
��2K%�@د�!�.$و��'"�د��94א�0/אم��������....��������(����....�א �8Iن��$�zאGول����א@א)�و'(3

�د�א'+��L*�א�0&�� ����(������
$א�s,.�(����������������~3,'�$3L�M303+0*�א�B 3*�א�H�.��3��%����3Uc....�
������وع��R)�Eذא���'�K/م���(C.����(....3�ن��c�M0א���80*�א�*�H�.ن�����O=��.�}�-	و��،�

��H�C�....+8'�5�H�L�5�L�f8I0�2א	א#��H��=א�8�0%<�؟�وא�O.�"�.!�

 حيث اكتفي احلكم الطعني بعبارات مبهمة 

 وغامضة مؤداها أن 
���	ن�)�����	�
����ق����'�א������(���<0 ��א��ط���ون����د�Cא���ول����ن�
دא/��!�����	��א�ط��	�ن��

����	� �����	�.����<�"	�N ����!��؟�....�<�"	���ز�����)���2!�د�و)�د� ل���(وא,5	�� 	�	����..�....�א#�	��

�	.�	��"��א���ذ�3–����ن�2��0ل��,��وص�א)�5	. ����–دون�� ��	ن�א����ص�א����	�و���(و���	�#��	(زא��0	�5

�������	� ����J	����2ن�
ن���ذ�Cא���� ��	��N ����*��و��������������)� * �������دמ�#وאز��0	����5ذ�Cא��

�2
!	س����ول���دמ�#وאز��0	�5�"	�؟�.!�

 ثم ذهب احلكم الطعني إيل أبعد من ذلك 

لتعليمـــات  لتلـــك ا....بـــأن مخالفـــة .. حينمـــا قـــرر مرســـال  
 ومـا بعـدها ١١٨تعرضه للعقوبات المنصـوص عليهـا فـي المـواد 

 !. ؟....من قانون 
 وذلك دومنا بيان 

 ������B!����.د�����$�א��0	���������������5....��	� ��א��0	���5א���� �*������،�وא��	د+�א��	�و� ��א�

�ط� ��ق��!�א��#"و�����،�وא����	د+�א��������������و�����؟��و���ذא�����B�� ��2 #��زמ��0ط��<�א�����מ����

��א��!��� �Bوא�� ��	ن�،�و
���'��*��و�	����	��Jوض�وא:�"��	מ��א��������Cون�،�و.,��و��	و�..�����������

�. ��د���'������د�א��ط2ن�

 فاملستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصور أو الغموض أو 
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 .اإلبهام في تسبيب الحكم  يعيبه ويستوجب نقضه 
 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
���ن�א�������������.���	/�א�����ض�
ن�א:�"��	מ�وא����Jوض�وא�����ص������א��!��� �Bא�����מ����� 

�'����B#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 (

  الثالث اخلطأ ����

 املطعـون ....فقد ثبت يقينـا علـم .. وتأسيسا علي ما تقدم 

ـضـده األول بأـنـه وفـقـا التفاقـيـة تأسيـسـه ، فـهـو ـغـري مـلـزم 

 املخالفة لبنـود االتفاقيـة ، ومـع ذلـك ....بقرارات وتصرفات 

ـرار  ـدا اإلـض ـرفات متعـم ـرارات والتـص ـك الـق ـاق وراء تـل أنـس

يؤكد علي توافر ركني بالطاعن وحجب حقوقه عنه ، وهو ما 

ـم  ـة احلـك ـويض ، وخمالـف ـئولية والتـع ـب للمـس ـأ املوـج اخلـط

الطعني لذلك ميثل خطأ يف تطبيق القانون وقصور وفساد يف 

 .االستدالل 

 حيث أن الثابت يف قضاء حمكمة النقض املوقرة أن 

33*�−�33�@א U	6א�zv33H�X�33�L�!�−��33*���0+,33�د�C.�33ن�	�233'	ن����33��7א#�� �!
�33��طRذא�א��£33K=�(�33I=�33~�§�33�� 33.*�א����$�ل��33א����"�K33)]�233A��F33K=�"334���و�א��

��������������������!�*3U	6א�($א6	���H�� ��+0�©�*U��3-��3&و@אق�א30$=�>�و%��n3�oذR�w30ذא�א��3
��������������������*38L�23א�0אA��ع��3A���و��F30R=3$م��L�0�*�=��� א�*�]��=��F0R��Aد�O.�*#�E����*0א0�Lא

L�3<������אA%$0�-����M0���و�א���Bص��zvHא�������0.�"3א�O.�*8L.($@���و:�د�0"��و�.�:�د�و0	
�"������� .�

 )٣/١١/٢٠١٩ قضائية بجلسة ٨٨ لسنة ١٩٦٦٥الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيـب يمـس سـالمة 

غـيـر صــالحة ـمـن الناحـيـة  أدـلـة إـلـييتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا االســتنباط و

وـقـوع تنـاقض بـين ـهـذه ثبتـت لـديها أو الواقـعـة التـي  عـدم فهـم إـلـيع بهـا أو لالقتنـاالموضـوعية 

العناصر كما في حالة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا المحكمـة بنـاء علـي تلـك 

 .العناصر التي ثبتت لديها 

 )٢٠/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٩٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �����O33.�*33�+8 �5א�H�33�0א�5�33�0א���و33c�ن�א#	�233א�$33L�f338I0א��33$ل�=�F33Kא�33�0ل����33א
�א@�E�د@�=�������O..�א%�8�0<��L�*hدא@��������5....����0ل��&ن�R� 3Kk�*%�3�=�O3.�O=�3I08��3�د�א����

��!��؟....�E��*.��� }�(�+0�©�"�0R�~,��"�&����Lل�������..�....H3�¦���..�وא0,�אل�H3�ن�cذא�R
�§��.������(�+0�©�O.�O=�IK0�"��,��O	�..ن���	ول�����....0Gא�z$��8ن�I 3�������..��אA��23K8%�O.ول��
�.وc�ن��ول�.��O�د@��KI~�א���8�د�אKk�O.�O=�I0 �אrدא@�5..�

  املطعون ضده األول يعلم يقينا بأنه ال صحة ....أما وأن 

 ملا نسب للطاعن فلم يطلب استبعاده أو يقدم بالغ ضده
�����א��..��.��د�
�����Bא!�����	د�א�ط��	�ن�....����מ�א�ط��� ن�.��	(�2���<ن�و� ����א!���ط�د�א��

���	��'��� ن�א��"�	/�א���5ص�א��ذ�3 #� �'��*�<ن�א��0	��5	��א���!�و�����������!��� 
�Q�,�Q.و�

�.��ط	�ن�

 وهذا قول إفك خيالف احلقيقة 

 )  املطعون ضده األول يعلم ذلك يقينا....و(

 ذلك أن الثابت 

333�א@א)�....��ن����d333.333���و@د�z:أوال L�O333=�5@�333�=א��3330غ��!�
������338U�k�5@دאr33 �אKk�O33=�5@33�دE�*33�=���..�O33.و��

������A��0��333,.�(א@א�333L��333A8333��،�و���K80دא@333%*�אr333*�א�K0א
����)UK0�*.�80�8*�אUא��X��=��d���S$0�*�.��'�
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�O=�IK0�*%د���א@א)�L�-,�0و�F0�0א�F���.א80

,33~��ن�א�0א�d33Lوא33h�$33:�%���"33���*33���#*�©��:�ثانـيـا'�(�33+0
�O=�33IK0،�وc��R��33-�א33C0	�>�وא�0(33���.�O33אGو��F330ن�

�O=�@$)%....�"'ول�ذאGא�z$��8ن�I א�.�

ـا   33*�����33oو�����..�....�ن�:�ثالـثh��33����d33Lא#���33*�وא�0א�!
����O=�I0א�FK=�¡��+'�..����3o+0א�אvH�*�����FH�O%&���Rو
�!!�.�و�ذא¦�א�0+��¡�؟

3�¶��+,3"�و�����������3H:�رابعاI%�3אل���*hن�j��..��������!��3��¦�3H�93H
���.,L....���������(��o�3���ن��E�1L���(א@א�L�@א$ER�"0����%�

�F4�A��2	]ون�و:�د�$��w��S��S$0�1��.�S�.�

�w33א ��S/33cو���133L:�خامـسـا�K0�@�cv33 33���933/�א33�0���ن�אHو
א�0(33���!����S$330�7�33,]�S[�$33א�0�33¦�دون�[	����233

�!.�F4��L؟

$�����23و���9H/�ذא)�א�0���ن�[�~�.,��o�)��������3���3:سادسا 
�����A��*�0�I א�S$0)�������3A+Lو�$3�¥~��)������$8)�א�$8אم��3

���������������O3.��38��*�o�3, א �3���0א�w3K'�F3K=�*3������0א0+�א�$4א
�!.�9�Lאr%����א /=�م�؟

8�0-���:�سابعا ��'���Rول�....وGא�z$��8ن�I ز=��23&�3"���..��א�$��
����������$3�U3�م����L�2��"��,]�!�O=�I0א�(��o�,.אع�$%jم���L

33Lא�v33Hא#,33��7،�و�w33�Rل���..��O=�33I0א��33I����{33�]
3Uc���ن���!���w0vאr%$אع�א /=�3م�و������$3�Uא#,3��7؟���������

�z$�Ug�2�%و���S@���7�,#א.�

�j3ن��..�و'&��,��=K��FK*�.��'�$م���:�وأخريا ....���z$3��38ن�I א�
��%�2333���33/و@�و�33�A�ن�.�O=�33IK0�~33,���33،�و�338$م��K8%ول�Gא
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���(����و=�*�'(C.....�..א�א������v3���3���3����13E�0ز�����و��A��و
��Aא��0/אم���..��Aم��/�K%ذא���R�*+0�©و��.�


ن��..�و��Nמ�#��	ع���	�����دמ������(��....�������	����,��א��ط��ون����د�Cא��ول�.�د�א���0ذ���ن����$�א�

��دא�..�وא���א�א��א��	ط���א���دو���א��*�و� ��!�دא�����	�س��ن�
دא/��!���	��א�ط	�ن�����������

!�<���و� �د+�.�و+�.�	��+��!��� ���א��و.��1
و�������������و��מ����ن�א������..�و���	.	���ز د���ن�א��������'���������

����	ن� ����מ� � ���	��	!�����	ق�א�ط��	�ن��"��ذ�Cא����وאل����Nמ�����....���ل�
ن�..��!���� ���א���د���1

�'�و.�א�א��'�א��	ط���������....אد�	/א���	���,�و���1ذ��$�א�������1ن������..�....وא�J �����ز������..��و��Nמ�

�'���5 ذ�א��زא�	.�

  املطعون ضده األول ....وهو ما يؤكد توافر ركن اخلطأ يف جانب 

وحـيـث أن ذـلـك الخـطـأ اـلـذي يســتوجب المســاءلة والتـعـويض  
ـهــو اـلــذي يمـثــل مســـلكا وانحراـفــا عـــن الســـلوك الـمــألوف أو ـمــا 

 .تفرضه القوانين 
 )١٩/٦/٢٠١٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٤٤٣٤الطعن رقم (

  املطعون ضده األول....فتأكيدا علي عدم حسن النية لدي 

  خري عن أداء مستحقات الطاعنوأنه مل يكن مضطرا للتأ

�א�Xذ.��o�3,.�O3.�"3�)�א�������������O=�3I0....�ن����R����d,%���..������3yGא��I3�א�Sv30א��3.Gא
�'3�ن�������.�"'��o�,.�XدאG�z@אv�R����..3�ن���'�.�..�F30وG�����������2:�אL��...��v3�rא@�א0�|�F3א ��3��$3

�¬%@���−/−/−��*���V0�2:�وאL���.−/−/−����@%¬�....��v�rא@�א0�|�Fא ��$��

 مل يسع حنو إثبات حسن نيته . وحىت رفع الدعوى 

 )التي أقر شفاهه بها(وسداد مستحقات الطاعن 
��T �	����W��������D�و���و�א�,��و�+�..�������W.��دמ�د� ��ل��,��ط�5���1!��'�−/−/−���)�
���'�א�

����B	א��و( ���ن�0ط....)�G�H��� Jن�)�א��	א�ط��	���!��Q�,�Q.ذא�א��د� ل�����..��و�"��f��מ�א��

�.��5!'�א)���	ع��ن�
دא/�א��!���	��א��,ط���1 ����
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 وحيث أن املقرر نقضا يف هذا الشأن 

فــي مجــال اإلثبــات ال يســتطيع الخصــم أن يتخــذ مــن عمــل  

نفسه دليال لنفسه يحتج به علي غيـره بغيـر سـند مـن القـانون ، 
ٕواذا اعتد الحكم في قضائه بهذا الـدليل فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـي 

 .تطبيق القانون 
 )٢٠/١/١٩٨١ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨١٣قم الطعن ر(

 وهذا عني ما ينطبق علي احلكم الطعني 

�א �38Iن���z$3אGول������....�.���O−/−/−ذL�"���w0$�א°�O.�vאL@�0*�א �$.*����@%¬��������� 
�'�ن�و���)�א�I&�وא�3yrل�وא3��0�= �!�[�3"�،�وא 38$���������������5)�.8$و.*�א�0�@%¬�(.�z@אv�R�$8�

�����fو��"����U����q��0א��....�..�����������n3]�!�&3Iم����)�א�$=�FK=���03���������....د�K8��"3'����23�@�،�
�dא���Sv30%�3�د@�����������I3) א�9�0$30א�w30ذ�"�ل�.%���3c��30�ن�[,�O.....)�����O3'�@%¬�אv�rא@�

*��.���z@�A�jو��Iyj�@�א��O=�I0"�)�א0

 وهو األمر الذي يعيب احلكم الطعني 

د���N ��,	�����ن�א��	� ��א��و�و� �������������	ع��"	����	� *� ��������و �Hد�. 	�'���.2��


,�ل��"�	�و.	(���������د� �ل��,�ط����1ن�א�0,�מ�����������(� ���دמ��"מ�א�وא.���وא!�20ص�وא.����

��0
�1��Hوאط��.و�و��	� #د����'���ض�א���מ�א�ط� ن�..���5!'�
و��	�

  الرابع اخلطأ 

احلكم املطعون فيه أخطأ يف تطبيـق القـانون حينمـا تغافـل 

 فهو باطل ، ذلـك أن الثابـت عن قاعدة ما بني علي الباطل

أن القرار املعيب الصادر ممن ال ميلـك الصـفة بوقـف صـرف 

مـسـتحقات الـطـاعن ـقـائم عـلـي أـسـاس اـملـزاعم واالتهاـمـات 

 أمـوال عامـة ، ... لسـنة ....الباطلة املقدم عنها البالغ رقم 

 وحيث تقرر حفظ هذا البالغ فإن ذلك يقطع ببطالن قرار 
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 .ال جيوز ترتيب أي أثر له وقف صرف املستحقات مبا 

 تقرر بأن .. ال ريب يف أن القاعدة األصولية 

 .ما بني علي الباطل فهو باطل  
 )١٣/١٢/٢٠٠٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٤٦٦٦٠الطعن رقم (

 )٩/٤/١٩٧٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٧٤الطعن رقم (

 ومن أحكام النقض كذلك أن 

ن���ون��	���א:#�א/א��א���0ذ+��*�و���و,� �������� �B# ون������	מ�א���	��
��و�����5و

���������������5!����א!���	ل�א�!�ط��وو� د+���ل���Q!��
�	�و
ن��� ن�
�"	��� ���و�*و����	��،

���������������������B�����ط� ��	���	��د+���	� �'� ���������D	��א�א��ط2ن�،���2 ���د���'�و�)��	�د����א��

�.א��	طل��"و��	طل�

 )١٥/٢/٢٠١٧ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٧٠الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 

 العمل اإلجرائي الصادر من جهة ال والية لها عمل منعدم ال  
 .يرتب القانون عليه أثر

 )٢١/١٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣١٣٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��������O.�@א@�א �8~�א0(�د����.,�o�3�)�א����O=�3I0....وc�ن�אV0��-��ن�א�0E�1L����..��
3Uc����א3U=��F3K=)�����2=/30�ل�א%�������O=�3I0	�f#�Oא���X�Aذ�w0א�0�O.�wא��3o+0وא�3�+�0¡�����������

�3c�93�ن�v3Hא�א3�0�א@��������)�..���0	���7א�A¹ل�א�0�@%¬�א �$م��E@'"��.3�م�P	3U*�א ���3ع����������
��2L�33,0*�....�f3#א33�0-�!�א��330غ�א ��33��$33�...��O33.33��א �33$م��K=�*33.�=�33אل�.���3)]�....�

)$�.�$�א�S$H����FK=�(�O=�I0و����
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 كمة املوضوع شهادة رمسية وحيث قدم الطاعن أمام حم.. هذا

  صادرة عن نيابة األموال العامة العليا -/-/-مؤرخة 

 -/-/- حفظ هذا البالغ إداريا بتاريخ تفيد
و��و���	���..���	� #زמ���دמ�,����	�����'���ذא�א���2غ�وא���دאמ�!��د�Cوא��د� ل��� �'�������������������

�و��� ن���	� �ط��ق�������و..� �Hد��<ن�
�3.�א��א!��د�����ذ�$�א��2غ�.د�
,�>��و�وא��دמ�!وא/��������������

���	��א�ط	�ن�!��Q�,�Q.א��و�.����.�

 وبرغم صريورة هذا القرار بال أثر .. هذا 

 إال أن احلكم الطعني قد التفت عن ذلك ورتب له أثر 

3$א��3�K0ل��3&ن�א.�3�ع��������������".�v°وא....�����������(��o�3,.�Xدא��O3=ول�Gא�z$3��38ن�I א�
�وع�����C.�~�,ن���c�O=�I0א#�..�א���y�FK=�"Kc�w0א)����وذ$و���3H..����3*�وא�0א�d3Lوא ,�3

�F30R�"��@$o[�$3א�I�30ن�������������������%����FK=�"0�$א���!�zد�,�..�.��%�Iy�$c&�א#	�2א�f8I0و
"4�a0R8"����"�و.�@$���^�

������ن�א����د��א�������א����������א�
	מ�א�ط��ن

�

فهي أن القرارات الصادرة باغتصاب السلطة ومن غـري خمـتص بإصـدارها هـي  

ت منعدمة ال يرتتب عليها مثة أثار ، كما أن القرارات املفتقرة إيل السبب واملربر قرارا

، تكون غـري مشـروعة ومـن ثـم فهـي حابطـة األثـر وال يرتتـب عليهـا مثـة حقـوق أو 

 التزامات  

 أن .. ذلك أن املقرر قضاءا يف تواتر 

األصـــل أن الـقــرار اإلداري يـكــون مـعــدوما ـفــي حاـلــة غصـــب  

 .حالة انعدام إرادة مصدر القرار السلطة أو في 
 )٢٨/٣/١٩٩٥ ق جلسة ٣٩ لسنة ٣٩٢٩الطعن رقم (
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 ن بانأ هذا الشكما قال الدكتور مصطفى كامل يف

���3
�3�و=�"�������ول�.�O3=�G����O3=3$م�א��y(3�ص��$38%א�3,0~�א�����������³א�80~�א0C.�3��7=3$م��
������d33א�n33#!*�و0�F33I8%��33H(33�[~�א (SoK33دא@rא33�0�א@�א@�n33%�q�O33=�"33���O338I%ن�
��A��>د=��~KI%�Rص��)�yא@�א �8~��,�~�=$م�א���.vH�X�a0א�א�0

ن أسلطه عامه بسبب عمـال أ يلحق عمال من ي هو العيب الذوالمقصود بعدم االختصاص 

 ولقـد .. تملكـه مـن مكنـات قـررت لهـا قانونـا  نطـاق مـاييـدخل فـ  تصـرفت تصـرف الةهذه السلط
 . فرنسا ي وجودا فداريةإلرات الغاء القراإسباب أول أكان عيب عدم االختصاص 

0�,���دא��B���!��3,��دو�����Cن�#"���:ن����دמ��*���و� '�א�����א��א���
��وא�20,�������� N���

����א!�ق���� 
��B	�!�א����א���א�א�/	J�: و�ن�א����������٠٠و#ودא����دא��
��������ن�.وא��د�א)0�,�	ص���

��W���Bא���	���Cذ�$���
�ن�א��D	מ�א��	מ�و ����f)	���'���:�

�א@�%($@�.�Oאj���IK,0 �8~��,�~�=$م�א��y(�ص������%(��oא�0�א@�א������−�L*�)�B �����3*�אE
��j�z@א$E.�
�.'8$ل��Lא=$�א��y(�ص����'+�ق����−7
�.%(��o=�~�=$م�א��y(�ص���א�[���ج�������8�ل��−ج
�.ن�'vH��Vא�א�80~�و'��£���:�دoUK0�*����A,+��X��K'�O.�z	U−د

 ) وما بعدها ٢٥٨اإلداري ص  العامة للقضاء ئ المباد-مصطفى كامل / د( 

  هذا الشأنيف حكام حمكمتنا العلياأ همأومن .. هذا 
�
�)��� �ون����د�	���)�:دא�3ن�א���א��א�B,N�'�	��!طא����
�אد�C�و��ن��	��'�א���دאמ���

دא� �������Wא0�,�	ص���#�وز��������	��'�א���دא/�!��ط'������ �ون�����طא�!��و�٠٠���B,N,د��א���א����

�0
�!�ط'��L.�

 ) قضائية عليا ٤٥ لسنه ٦٢٩٢ الطعن رقم ١٩/١/٢٠٠٢ ةجلس( 

  ذات الصددأيضا يفحكامها أومن 
ذا ـكــان مشـــوبا بمخالـفــه إال إـكــون مـعــدوما  يالإلدارـيــة و يفـقــد صـــفته اإلدارين العـمــل اأ 

 :جسيمه ومن صورها 

١−���Sد�=�د���O.�@א��.ن�%($@�א�0
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٢−���"IKص���)�yא�O.ن��	و%�"IK��O.�@$)%ن��S�y�.�
ــــــة  ةمـــــــالمحك(  ــــــدعويين رقمـــــــي ٢٥/٣/١٩٦٠العلـيــــــا اإلدارـي  ق ١١لســـــــنه  ٨٠٥ ، ٧٤٤ اـل
  . )٨٠٠ ص ١٢ ةالعليا السنإلدارية  اة المحكمئباد ممجموعه

 كما قضى بان 

يعيبـه إصداره  غير منوط بها جهةمن اإلداري صدور القرار  

 . حد العدم إليبعيب ينحدر به 
  )٣٨ ص ١٥ مجموعه س ٢٦/١١/١٩٦٦ ةالعليا جلسإلدارية  اةحكم المحكم( 

  يف حق الطاعن ....وهذا عني ما حتقق بشأن قرارات 

 �����������������n3��I�0د30*�א3��0��4*��ن�א3�0���ن�א�0א:3~�אGوא�F����3�0א�$,0����o�و�و�n���$��
�O=�33I0א�F33K=)�5@دאR� 33Kk��33�8c....ولGא�z$33��338ن�I א�−�w%�33C0�933אVª33"....�و����(

�������3�&'�*�L�+'م�א�	د�و�(�ص�و�[���FHא����v3H� ....�����������23L@�*3%@�AUא@�@�34 �א��3���$3U�8 א�
....���*vHא�و^�א:8*��(�ص�و�[	�م�و��د��zv3Hא�'+�3�L*����������..�−/−/−�א0(�د@����@%¬����....�0,
�א �338Iن���z$33אGول�و��R� 33Kkدא@'33"�و��[�33c&�%....������"33�+��.�£33$�=33$م��33�yع���..�

�"���*csC א��0د�א�f��0א�)����א80).�*%@�A��2A��@�FK=و*��(�*�L�+'�0�8���9ن��.�

  من النظام األساسي ٢٥ومن أهم بنود تلك االتفاقية ما تضمنته املادة 

و��.,��	/�
و�א!�����	د�
و����	�� �
ن�!���ط��א0�����	מ������aص�و�و���و���������א�

���������������������ل�*�� $���ن�א��دول�א�*���	/��������#��س��دא�+������..�....��د ل�����

�.�א�����0,و�+���ط�����ل�*� $�دون��د0ل��ن�א�*� $

 مبعني أن كل شريك 

هــو فـقـط المخــتص دون ســواه باختـيـار ممثلـيـه ـفـي مجـلـس  

 . المطعون ضده األول ....إدارة 
 فإذا قام أي شريك مبخالفة ذلك ، وتدخل بقرار منه .. وبالتايل 

���0���#�س��دא�+�('���א!���	د�
و��.,	
� �ون�.د��..�....�
و���د ل���ل�*� $�
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����,�B!�ط��وא0Nא������������	ذא�����د����Cص�� س��'�،�و �ون�.��א�	ن���מ� ��ن�������..�,>���..����B��و�)� �

��	
���.�

 ذلك  أن املقرر يف قضاء النقض أن 

 العمل اإلجرائي الصادر من جهة ال والية لها ، عمل منعدم  

 .ال يرتب القانون عليه أثر 
 ) ٢١/١٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٣١٣٨الطعن رقم (

 بت يقينا مبا يث.. وهو ما قد كان 

33�א@��L33�@%¬�....�33&ن����−/−/−�O=�33I0دא@�5(����8��33�د�אR� 33Kk��33�=....�–�933Vªو�
�w%�C0دא@�5)�....אrא� Kk�O.�..�(�.ق�و��א�0/א��]�*h�~'��א@�.8$م���%L��A�.�

  ....وهكذا احلال بشأن قرار ذات 

 بوقف صرف مستحقات الطاعن 
��א����א��א�����د����������B������'�
�� ط	��'�א���ط2ن����..�מ�א��ول�����2�5ن��	���"�و��..�و�	�

�,�	�Bא�!��ط���������N	�ص�و	�,��א)0�,�	ص��....� ���)� ���$����..�
 �	�,	د����ن�N ���ذ5�,�3'�و�)�א0

5� ش�����א�ط	�ن��
و��..��	��5ص�وא���	������ ����>�א�ط	�ن��!���)� ��$�א�!�ط��� 	��

�	"����'���.�

 ملطعون ضده األول  ا....فهو بال ريب شأن داخلي مقرر يف الئحة 

  أي سلطة بشأنه ....الداخلية وال ميلك 

3�א@א)�����������������..�....و.3c&�%�2��O$��ن�������L�@$3אEj3�ص��)�yوא�*IK3��7�3)א���F3K=��3E��$3L
���������� ��&'�*�L�+'د�א����%�)0����א ���d3�U�K0�*./K..�....�0,-�0"�،�و����ز�0"�א��S$)�0��،�و

�א@א'"�א0��O3=�*gא��(3��������7..�Lن��	'�F0��0�و���*IK3,0$8.3*���..��א3�א@א)�.L)3��وא380$م���A���S�
Xق������)���א�qrא�FK=����������FA��F0��0��3ق��..�و��]�S��� �$,c��Aو����ز�א�=�$אد��

�.�و�'�'�~���Sא�0/א.�)�
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  أخري ناحية ومن .. هذا 
��–�و���������	����و��!�������� ��'�–���Kن�,�����א�����א���������دد��	�!���	�Bא���

��א��وא� ن�وא��وא(>�،��Kذא�,د��.�א��������� �وמ��� "	�،�و�د�3!����2������	"��


!�	�K��،��� �!�� N�B'� �ون�.��א��������������
و����C�����B	�!
��)� �وמ���

�' ����	
�3
�B ����.N ���*��وع� #��Bدמ�

 بأن .. وهو األمر املقرر قضاءا

الـقـرار اإلداري مثـلـه مـثـل أي تصــرف ـقـانوني يـجـب أن يـقـوم 

صـداره حقـا وحكمـا ، أمـا إذا صـدر علي أسـباب مشـروعه تبـرر إ
 بال مبرر أو سبب إلصداره ، فإنه يكون فاقدا للمشروعية متعينا 

 .إلغاؤه 
 )١٨/٦/١٩٥٨ع جلسة . ق٤ لسنة ٦٨الطعن رقم (

 ويف ذات املعني 
 )٨/١٢/٢٠٠١ع جلسة . ق ٤٥ لسنة ٦٣٠٦الطعن رقم (

 )٢٦/٥/١٩٦٦ع جلسة . ق ٧ لسنة ٤٤٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�������������������O3.�(א@א�3L�S��@$3אER�!�n3#3�ص�وא)�y3�8�د�א�����F0$3ض�א���....و=�FKא3+0
�وR� Kk���8c–��9Vªدא@����5([��ل�א���O=�I0..��א �8Iن��$�zאGول��و�¥$%$א�������....[��ل��
��w%�CK0....�..�(؟���������z@�%�~���FK=ن�%��م���~��z@א�Lن�j��ذא'"��3&ن���....vHא�و[�}�ز=����2!�

����k�O.�O=�I08�د�א������z@א�L�����������������3AK �אrدא@�F3K=�24�3L�5א30/=��2�@'	��3"�©�0+3�)�.�3$م�=
����23L@א��0غ�....���*وא�v3°א�0�zv3H�O3.�w3א 3/א=3��2$א�و���3���������!���.�3אل�=�.3�K=�*3��؟���...�3,0
�z@א��.و.�@א��0

 بيد أنه قد ثبت بدليل قاطع ودامغ ومبستند رمسي 

 وهو الشهادة الصادرة عن نيابة األموال العامة العليا التي 
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-/-/-يد قطعيا بأن البالغ سالف الذكر قد تـم حفظـه بتـاريخ تف

 شــــكاوى .... لســــنة ..النـعـــدام الصــــحة والســــند ، وقـيـــد ـبـــرقم 

 .محفوظة 
 وهو ما يؤكد أن هذه الشهادة مل تكن منشئة بل هي فقط كاشفة 

 ملبدأ أن اإلنسان بر ئ حىت تثبت إدانته 

  وحيث مل تثبت فيظل بريئا ويتم حفظ البالغ حياله

 النعدام سببه أو سنده أو مربره 

ن�
�3.�א�א��,	د�+��ن����������<�� ���	�
و�����)���5ض�א0�,	,'��"	���(....و�	��B��!�2���و�د

����دو���א�*�� ������..������א��دא/א���"����	�� �������������B..�و�	�����	� #�د����دמ�א)���دאد��"�	�
و�

�	"���	�3
.�

 وهو األمر الذي مل يفطن إليه احلكم الطعني 

 الفة جسيمة وخالفه خم

33+"�33�0�א@א)��E���w330دא@�5....وذR� 33Kk�O33.�O=�33I033*����8��33�د�א�K8� א�X�33א��....�
���"'��o�,.���E�1L���*E�א��wK'ول�،��و�Gא�z$��8ن�I و=*�؟�..�א�3C.��A�&��!���O3%��O3U�

�و=�*��zvHא�0�א@א)�؟C^�2	#א�אvH�F'�.!�

  ليس هذا فحسب
 �Bא��0	�����Qوא�د�א��	�و� ��،��ل�
ن�א���מ�.د�א�0ذ��ن��ذא�א��ول�א���

�و�אق�	����� �و�	 ��	طل�.. � ���� �و� #	د ،� �א�ط	�ن ���وق ��	�:� !�دא

�B د��ن��دמ�....و������<�C� 0و��	�!'�א�����א��ط�ون��د�Cא�ول��

� �.�א�א� ��*�و� � ���دמ '���� ��Nמ �א�ط	�ن �	���!�� Q�,....و�دמ��

�	" ����	
�3
�B ���.�

 خالفة احلكم الطعني للقانون وقواعد أحكامه وهو األمر اجلازم مب

 فضال عن كونه معيب بالعيوب اآلتية 

�
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  األول العيب ����

احلكم الطعني قد عابه الفساد السـلبي يف االسـتدالل حيـث 

ـدم وـجـود ـسـبب أو ـمـربر  ـي ـع ـدال عـل جتاـهـل املـسـتند اـل

 مبا يؤكد عدم مشروعية هـذه القـرارات ، ومـع ....لقرارات 

مما يؤكد فساده املبطـل يف .. قررا مبشروعيتها ذلك يأتي م

 االستدالل

 فقد استقرت أحكام حمكمة النقض املوقرة 

عـلـي أن مخالـفـة الثاـبـت ـفـي األوراق الـتـي تبـطـل الحـكـم ـهـي  

كمـــا تكـــون بتحريـــف محكمـــة الموضـــوع للثابـــت ماديـــا بـــبعض 
المستندات واألوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجـابي منهـا تقضـي 

الف هـذه البيانـات ، فـإن مخالفـة الثابـت فـي األوراق فيه علي خ
قــد تــأتي كــذلك مــن موقــف ســلبي مــن المحكمــة بتجاهلهــا هــذه 

 .المستندات واألوراق وما هو ثابت فيها 
 )٩/٦/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٨ لسنة ٦٩٠٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

$�.�$م�.�Oא��O=�I0.�م�P	U*�א ���ع�3c�ن�30"�������,.�¦�Hن���-��V0ن�א�c���3وK��
��!�א0	�O=�1Cא�$8אم���~��و�.�@���Gא....�O=�I0ن�א&C��(א@א�L�S��z@א$ER�!�(��X�3א�

����������"'��o�3,.���3E���3�%Rدא@��5و�r3 �אKk�O.و=�*�����)�������8�د��3C 38$م�א���AU3E�%��3ª�..
���$א ��@�5[+¢�א��30غ��..���HאAC0�د�5א0(�د@���O=�5��*�אG.�אل�א80�.*�א�K80���..�وvHא�א ,�

�����2Lא ���O=�I0م�[��ل�א$....�*,0��...���K=�*.�=אل��.�����$38אم�אo3)0*��و�א3,0$��و����([(
�)�.א9�0$0
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  وحفظ هذا البالغ قد كشف وأكد علي انعدام سنده

  والقرارات املرتتبة عليه من البداية ومل ينشئ ذلك

 حيث أن املقرر نقضا أن 
� ،� ��دوאن ��ل ��ن �א�*0, � �א��� � �و,ون �א���"מ ���5"�	���א/+ 
,2ن

�?����و �א��	�� �א�� 	�� 	"� ��� ���א� �א�د�� �د��"מ �!� ل ،� א�د!�و�

�'��"	�א�#� �������ل���ن��.و�"	�א).�	� �����?�א�#زמ�وא� � ن��

��Hد�3 ،� ��5"وמ�א���	����א���,�5 
,ل�א���א/+��ن���	(ز� ،� 	"�	��
�ن�

����دא��'�)�א���د
�א�د!�و�3(ذ�$���W���i��מ�"��.א��

 )٨/١١/٢٠١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٣٠٥٣طعن رقم ال(

 ملا كان ذلك 

 وكان قضاء احملكمة الدستورية العليا قد جري أيضا علي أن 
افـتـراض ـبـراءة الـمـتهم وصــون الحرـيـة الشخصــية ـمـن ـكـل عــدوان عليـهـا أصــالن كفلهمــا  

مها النيابـة  منه فال سبيل لدحض أصل البراءة بغير األدلة التي تقي٦٧ ، ٤١الدستور بالمادتين 

العامة وتبلغ قوتها اإلقناعية مبلغ الجزم والقين مثبته بها الجريمة التـي نسـبتها إلـي المـتهم فـي 

كل ركن من أركانهـا وبالنسـبة لكـل واقعـة ضـرورية لقيامهـا وبغيـر ذلـك ال يتهـدم أصـل البـراءة إذ 

 تمشـيا مـع مـا نصـت هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهـذا القضـاء

 من الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمـة قانونيـة تكفـل لـه ٦٧عليه المادة 

فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ومفاد هذا الـنص الدسـتوري أن األصـل فـي المـتهم البـراءة وأن 

ـلـدليل ، وال يـلـزم إثـبـات التهـمـه قبـلـه يـقـع عـلـي ـعـاتق النياـبـة العاـمـة فعليـهـا وـحـدها ـعـبء تـقـديم ا

المــتهم بتقــديم أي دليــل علــي براءتــه ، كمــا ال يملــك المشــرع أن يفــرض قــرائن قانونيــة إلثبــات 

التهمة أو لنقل عبء اإلثبات علي عاتق المتهم ، ولقد تواترت أحكام المحكمـة الدسـتورية العليـا 

 .علي القضاء بعدم دستورية القوانين التي تخالف هذا المبدأ 
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 جلملة ما تقدم تطبيقا 

 فإن حفظ النيابة العامة للبالغ معدوم الصحة 

 املقدم ضد الطاعن مل ينشئ أصل الرباءة 

 بل كشف عنه وأكده وقرره فهو أصل ثابت والنيل منه عارض 

�·�3�0R�~,���ª"�������..�و���F0��0%�����ن�א�O.�O=�I0א$�0א%*������� ���Hא��30غ����(و�w30ذ�!�(
�������O3=�@3�دE�@א�3L�S��938���ª....א��30غ��������w30ذ�F3K=�X�3)����*3���oK0�*3+0�B 38�)�אLو�א�0א�

$��و���3~��و�.�3@�����������)�א�0א@د��5"������FK=�24�L�..�����������{3�]א�،�وXو=�*�א��$3א�3C 3"�א.����3ª
�����H�cد�5א �@�ذ�ACK0�1
��א0	��Gא�אvH�O=�f8I0�2א	א�3�زم��&�3"����..�א�0+-�א#��3.Gא��A�

�����������"3KH�gא���3$�ل�و�!�¤K3,0א)���.�8~���0+,3�د�א$�3,UK0�..��������3و%,3�8%��3^�..��~:��3"�%��
�"4�a0Rو�"���.�

  الثاني العيب ����

احلكم الطعني قد شابه القصور والفساد يف االستدالل ، فلـئن 

كان السبب األجنبي أو القوة القاهرة يعفيان من املسئولية 

والتعويض ، إال أن ذلك مشروط بأن الواقعـة املتخـذة سـندا 

فـال جيـوز اختـاذ .. تكـون مشـروعة .. ة للقول بـالقوة القـاهر

واقعة غري مشـروعة ابتـداءا علـي أسـاس أنهـا قـوة قـاهرة 

 ! .معفية من التعويض ؟

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
 من التقنين المدني يصف القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنهمـا ١٦٥إذ كان نص المادة  

ج إلي تجديد ، فيشترط العتبـار الحـادث قـوة قـاهرة سبب أجنبي ال يد للشخص فيه ، إال أنه يحتا

 عـدم إمكـان توقعـه واسـتحالة دفعـه – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض –أو حادثا فجائيا 

، فيـجـب أن يـكـون الـحـادث غـيـر مســتطاع التوـقـع ال ـمـن جاـنـب الـمـدعي علـيـه فحســب ، ـبـل ـمـن 

وعي ذاتـي ، ويعنـي شـرط اسـتحالة جانب أشد الناس يقظة وبصـرا بـاألمور ، والمعيـار هنـا موضـ

دـفـع الـحـادث أـنـه إذا أمـكـن دفـعـه حـتـى ـلـو اســتحال توقـعـه ـلـم يـكـن ـقـوة ـقـاهرة أو حادـثـا فجائـيـا ، 

 ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة مطلقة ، فال تكون 
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 . يكون في موقف المديناستحالة بالنسبة إلي المدين وحده بل استحالة بالنسبة ألي شخص

 )١٠/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٦٩ لسنة ٦٧٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
�ط��(ن���������������–����.�	/��������א����ض��������–א������� �B	��!
�����������
ن��B�# מ�	����
ن�א�

��ط������ '���	�د. �	�و�,ل���"	���	���Hد���������3�
ن�א��	�������א�د���א���א��ط����1 "	���

�3
�'�א�وא.�1و�)���	ن��������������� '�و�ذل����ذ�$��ل�א�و!	(ل�����
��	������ن�*<�"	�
ن��و,�"	�����א�

�.���'��*و�	��	��,و��

 )١٤/٢/٢٠١٨ ق جلسة ٨٦ لسنة ١٥١١٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

وc�ن�א�y�O.�-��V0ل�.$و��)�א#	�2א�n��I'�$8��f8I0א +��2�Hא�0�����3*�א 3�@������������� 
����"3�K=��A�����..������������3,+0�93وאI� 3��"�א�0(�3@�א
�$3L�"3د�!�א���3$�ل������..������وذ30����w30"����3א

�5�H�33�033��..�א�5�33�0אH��33�אAI4��..�دون���33�ن�د��9334'�א
33�א���4ن�..�وא�33�8�د�C0א�zv33H�233Hو�
33�و=*�!���C.�*338Lوא�F33H�5�H�33�0�33ل���:�33د�א�5�33�0א�K0א�$33���Hv33°א�M330338*�אL�33ن�א�0א	'

�.א�G�س�
 حيث ثبت مبا ال يدع جماال للشك 

 وبة للطاعن عدم صحة املخالفات املنس
����	�����!��Q���,�Q��.و���دמ��*���وع��و�B�� ذ�.���א����	��0���א����	����!�����	������وא�

��2 #�وز�א)!���	د��� "�	�����א���ول��و#�ود�������..�و�زא/��دמ��*�و� ����$�א�وא.����..�א�ط	�ن��

�..و+�.	��+�

 السيما وقد اشرنا سلفا 

����������~3��:�!�n3�¥�$3L�>%�38�K0�*�:� �0*�א��,UK0ن��	א �&I�38ن��....�ن�א�I א�
�....C��9�L&�5א�0�א@�א�9q��0א0(�د@�.������O3)�����O=� =���0دא�o�,.�X�)�א)����O=�I0��z$אGول���

�����(��o�, א�zvH���E����%j��..�������¬%@�3���"3���{3�]−/−/−���،���−/−/−���������v3�R�23א@�א (3
���(��o�, א���)��..����w0ذ�O=�d3�א@������..�وא.�L�@3$وE�9�L....)�3ل����������K0��q�3א��$3��v3B� א

��33:��5د�א��33�0H�33�033�@%¬���)��5א����R�@�33K0��33A�%���Sv33033}���33"���33.��33@����(−/−/−א�]�(
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�jن�א$�0@�א �����Oن�vHא�א�0�א@�E�$L$@�!����ن��3yR�(�3���$38��S�����0�%ل�������F0��0�و�
....��A
��*,?��o��>%�8�K0�~:� א�"�Iyو�.�

 وحيث خالف احلكم الطعني مجلة ما تقدم .. هذا 

 رة استنادا وقرر بوجود القوة القاه
�����������������������وא.���N ���*�و������א�!	س�،�و�מ���ن�.	(���و.��א!����	ق�א����	�?�א���

�"و��..�.... ط	��B�"	�א�ط	�ن�،�و�מ� �ن���	$��	��	��ن�
دא("	���ط	�ن�!و�3��	�س�و�20ل���������������

�'����B#و���א)!�د)ل���	� !��Cد	زמ���,و��א���מ�و�!	א�#�����.א

  الثالث العيب ����

 الطعني قد أخل حبقـوق دفـاع الطـاعن حيـث مل يـورد احلكم

مدوناـتـه ـمـا متـسـك ـبـه الـطـاعن ـمـن أوـجـه دـفـاع ودـفـوع ، 

وذـلـك عـلـي النـحـو اـلـذي .. ومـسـتندات متـسـك ـبـداللتها 

ينحدر باحلكم إيل حد البطالن والقصور يف األسباب الواقعيـة 

 .وإغفال الدفاع علي حنو جيدر معه نقضه 

 ه يف قضاء النقض أن حيث أنه ملن املتواتر علي

א���د�א�(��F0R�2و@אق�و.,�$א)����د�0*�.�83*�!����3)��و��+v3H�F3א�א$30��ع��������������������

&ن�د��R��3A�0��3���و���K3��و3c��R�ن���������������������!��A%�@ض����و'��ل���A�K=�~:�%�S���ن�'8Hא��

��א��0�ن�E�L��AU	].�
 )٥/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٩ لسنة ١٢٦٣٢الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 
 أنه إذا ما قدم الخصم لمحكمة – في قضاء محكمة النقض –مقرر ال

الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو 

 بعضها مع ما يكون لها من الداللة ، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب 

 )٧/١/٢٠١٩ ق بجلسة ٨٨ لسنة ١٤٧٩٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
��.دמ�א�0,מ�����������א��و�وع�–����.�	/�������א���ض�–���א��� ���'�
��
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�5��א���מ��ن�א���د����"	���"	�
و����"	����1	� ��ون����������������	��	"���دא��و��!$��د)�!�

�.�"	��ن�א�د)�����K'� �ون��� �	��	��,و��

 )١٩/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٠ لسنة ٩٧٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

�א�qrع�=�FKא ,�$א)�א �$.*��vAא�א�O8I0وא �$م�.A����������وc�ن�א�y�O.�-��V0ل��� 
�א)�א �$.3*������������������cv3 א)�وא$6�*A:�.�*�|@�5@�E	3U*�א30�<�،�و�3AUH��[�3א�¢�א ,�3

��O=�I0א�O.�..�3ع�����و.,�3$א)��3��د�30*���%+A���..�����w3��א[��)�=�FK=$��5و:3"�د�3�ع�ود
��A��w,U�0א�O=�O=�I0א�..�FK%��.��A�و.

�� ط	��B�"	�א�ط�	�ن��������ود�و���و����א����دא��و.�������������
ن�א���	�?�א�� −١��

��ق���'���و ض��������! �	��������وא.�1)�����*�ل��وא(د��(א�ط��B،�و�!

��	מ�א�!دאد�٪�٤�W� .!�و 	��

����ق������������ −٢�������א��ط��ون���د�Cא��ول�������....�ن�א:20ل�وא���	�س�وא�0ط<�.د�

�������������0 �	����	ن�����Cذא����מ�Nن���	א�ط��	���-/- ، -/-/-��دמ�
دא/��!

/- . 

����ن�
دא/�א��!�����	��א����ذ�و�+����Nמ�����ذא�����Cמ� ���ن�....
ن�א�����	ع� −٣


ن��ذא�א����א����מ���)�..�....��	�ز�מ���(��و.�Qא�,�����Q.....	(מ�����.�א������� �


�3���د���)�−/−/−� ��
�'���מ� D"�������و����)�����������������( �ن�.د�,د����د�����

���ق�א:20ل�. 

�ن�������ص� # �ز��������מ� ���)���5ض�א�ط�	.'�����א��زאع����(....
ن�.	�ون��� −٤


�����$�����3	� ���Hد����دמ���������������Q��D��3و
��	�����!��Q	��� ��$������

 .�*�و� ��.�א��א: �	�Qא��ز�وמ�


ن�.	�ون� −٥....���������3��!��א��ط��ون��....�و��C� Nن�א��وא� ن�א��,� ��)�

�������'����0	ذ�
���....����3	� ��Hد���دמ�א0�,�	ص���������..��د�Cو
��	/��#��س��دא�	��

��'�	���
������دא���0ل�������D'��ذ..�.���א���*���<ن�א�ط���	�ن�
و��!����'����
�$���

 �.....א�5	. ��א��<! س�وא�2(���א�دא�0 ��

..�����	�.��دמ�א�ط��	�ن�א��!����دא��א�دא�����������#������د�	���'�א����ذ�و����� −٦
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�����������....و
��"	�א�2(���א�دא�0 ������!	!��،�وא�5	. ��א��<!� س�،�وא���D	מ�א

�..�Cط� ق�دون�!وא�����א��	�ون�א�وא#�Bא������ .وא�

٧− ����D�	ن���	.دמ�א�ط�	وאل�������������دא����طو���3��*"	د+�� 	���א!��

..�.��!������٤٤و. �د�C���.מ���...��!���....א��	���א��� 	����D5א��2غ��.מ���
Lو	�*����Dدמ��*��و� ��.��א������������..����5و����	�������	"�و��!$��د)�

�،�و�ن��מ���دמ��*��و� ����	�א��0ذ�Cא����מ�א�ط�� ن�!��دא�����ول���������������������....

 .�و#ود�.و+�.	��+�

�....��	�����א���د)(ل�وא�����א� ن�������!��و/�� �����������	���!��$�א�ط��	�ن�� −٨

�و�����1....و����'�א���	מ����دמ��*��و� ��.��א�א������������..�א��ط�ون��د�Cא�ول����

����������������'����'�	����!��B�#ن�و��	ط��	א:���א�����و�����W(ذ�$�א��,מ��"	���

���	ن�א�����1.	�و��	����.....�ل�,دو��.�א��� �	�Q�,�Qא��!���	���	ن������

�)�.�ن�
دא("	

 ملا كان ذلك

���K��2��@م����و$�'��.�*�..����������O=�I0ع�א��$0��cذ�*h�O.���0�y�f8I0�2א	א#�F'&%)�"�&cو
��*�و��333h�$333�%*�د�333�ع؟��333Uc��א�+�9333א ,�333$א)�!)�..���§333.��9333V�م�א6	333U*�א����333

����������������S��
&�"�'���aو:3"�א30�O.ن��c�S�H�:ع����א)�א �$.*�."�@��2א[��א�FK=��A4دcv وא
o$@��3�#	������2..�!�א$0=�>���%�"Kcא�vH�3��������������7و�Gن�وא�0(�3@�!�א�I�30�$3א]�F30R�f38I0א

"����"8.�@$�����FK=ع����.א�0א�8L*�وא�yrل���$0

  أما عن الشق العاجل

 بوقف تنفيذ الشق املطعون عليه من احلكم حمل هذا الطعن 

 التي تنص علي أن..  من قانون املرافعات ٢٥١فإنه وفقا للمادة 
 تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز ال يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف

لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة 

 ..........الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 
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 وحيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أن 
����������٢٥١�ذ��	ن����ن���	�א*���ط�'�א���	د+����������� �Q�.و���	ون�א���א����	5 �ذ�א����מ�������ن�.��

��������������B	��!
א��ط�ون�� '�*�ط	�
!	! 	��و��#�	ن���ض�א���מ�א��ط�ون�� '�وذ�$��<ن���ون�

���*�����Q"��	�א���������ذ���$�،�و���ذא�א�*���ط�و
ن����מ� ���ص��� ��'�,���א������!�א�ط���ن�#د ����

������ن�ط��Bو.�Qא���5 ذ�ط��Bو.� 0,وص�א�ط�ن��	���ض��)�
�'�*�ط���� '�א��وא�د�א��	��

���#�	ن�א���ق������� !�"د�Qא���	 ��א�و�������	"�
�� �� ��وא��	�د+�א��	������א���	 ��א�و..

���/	�J�K��(�)� �ون��	و��� '�و�و����	����'��و���	/�א��	ل��� 	���Bא�ط��Qد"�وא��ق�א�ذ�3 !

�/	J�:5 ذ���מ���#>�א�����.א���מ�א��ط�ون�� '��ذ��ن�א�����א)!���א���

 )٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٨٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �������������������������>3����:�3'�*3%$:�7��3���F3K=�24�3L�"3���93�� א�O38I0�3ل�אy�O3.�-3��V0ن�א�cو
���������������������3Uc�،�"3�%���~:��3,%��3^�O=�I0א�~��:�!�n#ن�א�o:@��A�&
�O.و�،�f8I0�2א	א#

��������������������"3c@א$'�@v38�%��3ª�23	#א�v3�+'�d3.�"3=�Lو�£C��2�,:�@���و�Iy���3..�%����و:�د�Hو
q�
�����אc�%�Sv0$�'�א.Gא�"��X���08"�א.�@$���^�v�+�.�Fא�nC0אKI��9:�80~�و�1Lא�0

  بناء عليه

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 

�.����ل�א��
	�����:��و��

����א�و���������������:�����������"!� ���א�
#�	$�%���&'��(�)�*
و�5-34$�%
0��12"��/�#.-�,�א+���א��

�(:�א��<�=�٪�����������٤א':�و0��8�9א�-�7��6א��	$.�

��א+������..�و�Cא���A�Bع�:����?�������"D3دא�����F�8���&��ن�(���%�وא���
�Bא�H��I�א�C�����+א�J�.���

�%#�(3I$��)�����7א��.א��3

  واحتياطيا

������������������6KL�������/�.M3�Nא����(�O����0אق��
�ن�(�%�،�و�Q<�د�6א�و�Bא�HI�א�C���+א�J�.�

A�$�C�!5-1��6K"�9$��M�S���"���	$�%>�.�

 .مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي  
                           وكيل الطاعن                                             

  المحامي                                                                                     
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  وذلك طعنا يف احلكم الصادر
ـدائرة االســتئنافية –عــن محكمــة القــاهرة االقتصــادية   ـدعوى رقــم – اـل ..  لســنة ... فــي اـل

أمام الدائرة الحادية عشر االستئنافية والقاضي  -/-/-قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 

 منطوقة باآلتي 

 حكمت احملكمة 

��������933���.�"3�:�"334�.��3K�.3+�"��� (33�@%�1و)��O=�33I0�3ل�א330$=�>�و�0/.3-�א�L38$م��
�.�'8��7א6�.��5

  الوقائع
 كـان مـورث .... حتـى أخـر عـام ...ن الفتـرة مـن عـام إبـا.. بداية تجدر اإلشـارة إلـي أنـه  

موضـوع النـزاع ) م.م.ش (....هـو الـذي يتـولى إدارة الشـركة ) ..../ المرحوم (المطعون ضدهم  

وقد كانت إدارته مطلقة وبإرادته المنفـردة وكانـت لـه كافـة الصـالحيات دونمـا ثمـة قيـود .. الماثل 

 ). ق اقتصادية القاهرة ... لسنة ...الدعوى رقم وهو ما أكده تقرير الخبرة المودع ملف (

 وحيث كان .. هذا 

33�a33E�X�c�@�אv33�®�O33,0א¦���C0א�O33.�233H�33�4"�و��
و�J@�33.�9338:��33.��33H..�א�O=�33I0و�
���������������������3.�*3��	��"3,+0��3�+�P�5@�cv3 א�*c�3C0دא@�5אR�!�",+א �8Iن��$�nKI%��2Hא80�ن�0

3%�אدא)����������R3�¶�و�@��O3.�F=�9א$�0אP�*c�C0א�zvH�z@$'����������F����3L3*�.�3@��و�.,�3غ�hدون���..
3��5�א)�����������3C=�@$3א.�F3K=�5$3]3*�وא�.�U=�*3�8��$�=0"��ن��n�,%���{�])��"3'@دאR�5s3��(

33�c*�.���33ع�א033/אع����C0א�!�fUH�33, وא�X�c�33C0א�F33K=�¶�33�@��*33h�d33%�33��0م����ز�w330وذ
�.א ���9

 وهو األمر الذي ترصد معه يف ذمة مورث املطعون ضدهم  

  الطائلة حمل الدعوى املبتدأة املبالغ املالية

��������������23L@�<�=$30�1אK.�z�%��*�א0,�$�א����א �$�7وא �دع�'��8^������P�5@�وא �
...���*,0�...�����Sد�)�Lא���3��93P�*cא$3�0א=�������������O3.�F..��ق�א���CK0�"3'@دאR�5s3�وذ�3y�w30ل�

3�c*����وذ�FK=�w0א0��oאV0��-��%����� �/א��3�)�وא�3�0א�24א������....�[�£�=�م����....=�م����CK0�*3�0� 
��cv0���2��10אH$��8ن�I א�J@�.�*��8^��Hאد$=R���M0א�F=�9א$�0אP.�
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 وكان الثابت يقينا .. هذا 

����������93P�*c�3C0א�!�fUH�3, وא�X�c�C0א�O.��%���§����2H$��8ن�I א�J@�.ن��
������������*3h�$�8%و����cv0���5+*�אs+0ل�א�y�"K4�I0א�¶��@Gא�zvH�O.�~�)��*h�F=3�8*��א$�0א

3��U=�..���������������*c.�*���0ز%�dא3�K0��3��q�¶��@G���ن��������C0א�!�X�c�3C0א�FL�3$3א���]�Sv30א��3.G��3אHو
�3���U=3�م��������������A3
�c*�!����ن�C0دא@�5אR� Kk�O.�"0/=�F0R�5@�cv 3���7....אBو��א���

O=�I04��*�א��.R� Kkدא@�5:$%$��
 ومع بداية إدارة الطاعن للشركة .. هذا 

�fو.333�אL¤�א#,333���)�^�א:3338*�و�'����(���333,]��333o	�1333�Kא333,0�د�5א6����333
�F=�933א$33�0אP�*c�33C0��933..�و.�/א��33�)�א�L�O33.�5$33 �33$��ول�אE@�F33K=�¢+o�33033}���א�]

��=$م�و:�د�א ���3Kא 3Es$�!�ذ.�J@�3.�*3א �38Iن����������%�f�'و�*c�C0א�(���,]�¤Lא�.
����2H$�)3�م������������=�O3.�5s+0ل�א�y�*c�C0א��A���]�M0א�¶��@Gא�*U�L....����£3�]3�م����=....�(��X�3א�

��'��33�c*��و�;,A'���33��א�0	�33*��و�!�א$330C0��)؟�fUH�33,UK0�(�338%و�'�ز��(��33�و)Uc�(!�F33+�
"�א �/א���)�وא��0א�24א �3�0*�و:�3د��@�3c�*3K4�q��0�3�^�¶�3�ن��3~��������������������=��+,'�Sv0א�-L�0א

�����������"��3)��~3,;�93c�X�c�C0وא�fUH�, א�FK=��A8%ز�'�..��������O3.��0�3�.�*3h3����23$وא�A����R
33��933P�*cא$33�0א=33�R�F�ن�Rدא@�J@�33.�5א �338Iن���C033��אA���]�M330א�*���zv33HאG@�33�¶�א33)0�

�و^33���33/م�%��33��א�a33C�ل�ذ.����J@�33.�*33....�[�33£�=33�م�...�33���2H$33��!�א�O33.�5s33+0=33�م���
3�c*�.���3ع����������CK0��3H3��و@دA��"3.وא�0/א��Aא �8Iن��$�zvA���2Hא ����0אK4�I0*�و.,����0"�=

�.א0/אع�א ��9

 ا مت إثباته باجلمعية العامة العادية للشركة م.. وهو 
����T �	�����د���	��� "��	�א�ط��	�ن��,��5�'�� ����א�����د������������מ��"��	�−/−/−وא�����وא�

��מ�א��0	ذ�א����א�א������������������������� � �	��و���א��ط�ون��د�מ��و���C� Nن�א�*���	/�وא��!�	�� ن�وא�

�� �	��:א�

 الشـركة إثبات التحفظ علي رصيد أول مدة منذ تولي الطـاعن بصـفته إدارة -١

 محل التداعي 

إبـان ) ..../ المرحـوم (إرجاء البت في إبراء ذمة مورث المطعون ضـدهم   -٢
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  .... حتى ...إدارته للشركة خالل الفترة من عام 

االســتعانة بمكاـتـب استشــارية محاســبية لمراجـعـة أعمــال مــورث المطعــون  -٣

 ضــدهم  وحـسـابات الـشـركة لبـيـان المـبـالغ المـسـتحقة علـيـه والمـشـغولة بـهـا

 .ذمته 

 وبالرغم من ذلك 

�R�5sدא@�5א��O=�I0(+�"�وא��M0$�)�=�م�����X��3c�ن�.�J@�3א �38Iن��������2H$3....و��
�c*�¥-�[,���7(��3"�!�אr@�3�¶�؟���C0א�O.�*K4�q)����o,.��0و��.�FK=�9(o�%�..!א��v3H

�����%�w0����2)�ذ���א:3U=��*38�ل����..�و�.�O3.�*%@�3C'~�א����	א �X�Aم�א��$=�O.�2���و��0
.�@�Jא �8Iن��$��0��2H�ن�.��H*�א ����0א ��0*�א 3Es$�5!�ذ.�3�R�"3�ن��R�5s3دא@'3"��������������

�F=�9א$�0אP�*c�CK0.�
  إال أنه قد أقام 

����2L@�<�=$0א�...��*,0...���������������!�"��3)��*3�0�I א�X�3=��5�د�H�3�03�د%*�א)�Lא����ق�א���3
��9P�*cא$�0א=�O=�Fא�O.�5s+0=�م������C03$���..��؟؟�...�[�£�...�@��¶�א�K�و��0�ن�[���*�א03/אع�

�����33��P��33א�y�5!�א$330=�>��33�0+*�א33��0�ن��H�33�0���*%33�د)�L33*�א�U	6א���$33-�=$א330*�א
33��א�33,0$�−/−/−'	�33ن�.33�UA"�و��33��X�33:��33 ��33�#	�2א�S$33�AU�0א0(33�د@���33�@%¬��
���$33Lو��/

���������������3K=�3ع�qº0�*3Lد�a0���F3,�4�3�c*�א0C0א��3�.�F0Rوא�����ل��"�UA.�7$����א����א '���Fא$30
�F=�9א$�0אP�*c�C0א�(���,;�nK8�%��.�9cوא �/א���)�وא0,��)�و.�

  وعقب ما تقدم مجيعه فقد أنتهي السيد اخلبري إيل نتيجة مؤداها


��	/��دא�+���و�����...�������Wو�������	מ����....� ��
�'�20ل�א�5��+���ن���	מ��������


���	����a.�د�..���*������ل�א��دא������)�..../�א����وמ��(א��ط�ون��د�מ�������������

�Cوز ���1������?�.��د��وא���د�و!���ون�(�#� ��'�٦١,٧٥٧,٦٥٨,��	� ��.	��������

�	� ���و�0!�ون�#� �'������������)	��)��� ون�و!���	(��!����و�0!ون�
��Qو!�

��و���א��ط��ون����(و�ذ�Cא���	�?���زמ��<دא("	��( س��#�س�א�:دא�+�א�!�	�ق�����������

و����מ� ����מ��وز �"���	�و����מ� ,���د��.����א������ن�א�#�� �����א���و� �����)�����د�מ�

ز �"	�����א�*���	/�وא��!�	�� ن�و���	����	�ون�א�*���	��א��!�	����������������و
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��.��١٩٨١!����١٥٩.מ�
 األمر الذي يؤكد يقينا 

����������������������*c�3C03��אA���]�M30א�*��א�aC�ل�ذ.�J@�3.�*3א �38Iن��3U�����2H$3*�אG@�3�¶�א3)0�
3*�%������O3.��3...�[�3£�=3�م���....�9Pא$�0א=3���F�ن�Rدא@'�3y��3��"3ل�א�O3.�5s3+0=3�م������������V0وא�

�������������������¶�3�@Gא�zv3H�d3%3$م�'�ز=�f��30א���-����/م�وאvcא0,�$�א�������1א��0�ن�و��%��yل�'�
33�c*��و�[,�F33K=�..���A'���33א ,�2A��33)���~33,;�fUH�33!�@�س�א 33�ل��C0���z3380$م�و:�33د

����������"3L�+�R�$3�+%��3.��3H�'��3��א�Sv30[$3א���3,0�د3.�5�אL¤�א#,3���)�������������3..����0�¦�ود.G��3אA�
E@�FK=�¢+o�0א�(���R�5$ ول�א��$�)دא@5rא� Kk�O=�I0א�F0�'�*%א$�.�(�

 وحيث أن الطاعن بصفته .. هذا 
أصبح هو المسئول قانونا عن إدارة الشركة محل التداعي وتوزيع أرباحها بموجب جمعية  

عمومية عادية طبقا للقـانون علـي السـادة الشـركاء والمسـاهمين وهـو األمـر الـذي حـدا بالطـاعن 

 لدعوى الراهنة بطلب بصفته إلي إقامة ا

������������2A�@�3.�*.ذ��A��*0�aC א ����0א�X���2&دאH$��8ن�I 0/אم�אR)�3م��]�א 
�/....�(������������A���3E�d%ن�'�ز&C��*������0א)�אXא�:r�9א°�ذ�א:��O.�"Kc�w0وذ

��������2L@�(�c�C0ن�א���Lم��	]G�����ود=�0�١٩٨١�5,*�١٥٩=�FKא ,��fUHو
��9P�*cא�����CK0�*%א80�د�*�.�U80�8*�אUא���������w3K'�d3%א@����ز�3Lذ��°��F=$�0א

��2H$��8ن�I א�O.��AK�)¥�$8��¶��@Gא.�

 وهو األمر الذي كان يتعني علي حمكمة املوضوع 
)! �	�و.�د���!�$���..�א��,د�3���������و�وع�א�د�و�Lא����د
+���ل�א���מ�א�ط� ن������

�)����5	$���'��د�و�'�ود�	�'�א�#و���3*5و 	�و���و�	�� 	�!������2����ذא����د..�א�ط	�ن��

�����������������+
��ط��	�'�א�وא�د+���� ����א��د�و�Lא�����د��'� ��
����دא��.	ط���א�د)�����!��	��..

����دמ���	���������#�Q�	��0ن�א�����מ�א�ط��� ن�.��د�
و.��������طو.��'�א�!��	�ق�א:*��	�+��� ��'��..����)�

�"ل��ذ�Cא�,� ��5!��.�
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 ومما تقدم مجيعه 

�א��ن�אP�(�+�0	U*�א ���ع�=�O;}�א���������0H���£K��%����zאد�%Rع�و=$م�����ع�وא$0$
����"�K=د���3$א)�א �$.�O3.�*3א3,}�d3.�O=�3I0	A�0�$3��"��!������������������..��و�א0,UK0��A]�q�O=����

����������A3�8و�����A3Kc��3A=�J$3o�0א�O=�2	#אع�وא�0+�)�א/وذ�3y�O3.�w30ل�א#	�����23..�[,�2א0
�,3�د�zא ������������������O3=��3���א�!�א��0�ن�وא�0,��~�E�Lن�و����K0��+0�©�n;و�Sv0א�f8I0��93אI

����"338.�$33�����33.��33Hع�و��!�א���33$�ل�وא���33��ط���33��330�yR"�א�,�2�33;��33ق�א$330
������7��3�Gא�F30R�w30א�!�ذ$�%�nא�O8I0א ���3,.�9I��"�K=�O8I0א�S���$و���E�.�O=�I0א

�:א]'�*�

  أسباب الطعن

 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وقصر قصورا مؤسفا خللـوه مـن : السبب األول 

اد نـص مـواد وأحكـام القـانون التـي تسـاند عليهـا يف القـول بعـدم قبـول إير

وكذا القول بأن اختصـام املطعـون .. الدعوى األصلية لرفعها علي غري ذي صفه 

ضدهم بوصفهم ورثة املدين ال ينعقد صحيحا ، وهو األمر الـذي جـاء بـال سـند 

 .مما يستوجب نقض احلكم الطعني 

 ن املرافعات علي أن  من قانو١٧٨فقد نصت املادة 
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صـادرا  

ـفـي ـمـادة تجارـيـة أو مـسـألة مـسـتعجلة ، وأـسـماء القضــاة اـلـذين ـسـمعوا المرافـعـة ـ واـشـتركوا ـفـي 

 الخصــوم الحـكـم حضــروا تالوـتـه وعضــو النياـبـة اـلـذي أـبـدي رأـيـه ـفـي القضــية أن ـكـان ، وأســماء

 .وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم 

كـمـا يـجـب أن يشــتمل الحـكـم عـلـي ـعـرض مجـمـل لوـقـائع اـلـدعوى ، ـثـم طلـبـات الخصــوم ،  

ـدفوعهم ودفــاعهم الجــوهري ، ورأي النيابــة ثــم تــذكر بعــد ذلــك أســباب الحكــم  وخالصــة مــوجزة ـل

 .ومنطوقه 

ـنقص أو الخطــأ الجســيم ـفـي أســماء الخصــوم والقصــور ـفـي أســباب الحـكـم الواقعـيـة ، و  اـل

 .وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدورا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 
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 وقد استقرت أحكام النقض املوقرة علي أن

إذ كان الحكم لم يبين سنده القانوني لمـا قضـي بـه أو يـورد 

 يـنـاقش النصــوص القانونـيـة الـتـي طبقـهـا عـلـي واقـعـة اـلـدعوى أو
األساس الذي بني عليه الحكم االبتدائي الذي قضي بإلغائـه فـإن 

هذا يكون مـن شـأنه أن يجهـل باألسـاس الـذي أقـام عليـه الحكـم 

المطعــون فيــه قضــاءه ممــا يعجــز محكمــة الــنقض عــن مراقبــة 

 صحة تطبيقه ألحكام القانون فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل
 )١٠/٤/٢٠١٨ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٧٤٩الطعن رقم (

 كما قضت بأن 

و� �و�د�א��,�وص�א��	�و� ���������������������� �'������.�	������ذ��	ن�א���מ��מ� � ن�!�د�Cא��	�و�


و� �	.ش�א�!	س�א�ذ�3������ �'�א����מ�א)���دא(��א��ذ���������������3�Lوא.���א�د�و����ط��"	����א�

���J�K	K��')ن��ذא� �ون��ن�*	�'�
ن� #"ل��	�!	س�א�ذ�3
.	מ��� �'�א����מ�א��ط��ون��������������.

�.�	/���C	� �#ز�������א���ض��ن���א.���,����ط� �'����	מ�א��	�ون���K'� ��ون���������������� '

�.�� �	��	��,و��א���طل�

 )١٩/٤/٢٠١٦ ق جلسة ٧٧ لسنة ٥٨٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

و��33K��n33��I*�א +�2�H�33وא�V0א�33-�א�0�����33*���+33*�א33��0�ن�=�F33K.33$و��)�א#	�������233 
�����������3.�}��3y�$3L�"3������%�"��3%�אد�א30��א�F����3�0א�F3K=�"3��q�Sv30وא38L*����������������א �8Iن�R�O3.�

���������"�K=�-���Sv0س�א��Gא�¡L�
�93�Ag�"�&3א3,0$���������..�א0$=�>�،�و��%�O3.�Sv0א��.Gא��Hو
����������5�L� א���U	P�/�8%��^�2	#א�w0ذ�"�K=م��L�Sv0א)��>��אP�(������*o3E�*3�L	U*�א30.�O3=

��O=�³©�0+�"�و=�~�א#	G�"���I'��..2[	�م�א�0���ن���%��^��93I� ن��..�����0(�@�א��w30ذ
�FK%��.�f8I0�2א	א�א#vH�(�و�$.�O.�-��V0א:�
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��5�����و�������"�����وN	������و�#�������Hدא���	�
���'�:�أوال �
���'�א�

�!��	�د������.���	('�א��	ط��ل�����ل����ذא�א�ط���ن�������.��	�ون�

�� ��د�
���'����מ� ��و�د���������١٩٨١!�����١٥٩א�*����	���.��מ�

����ص�وא�د��ن��,وص�و
���	מ���ذא�א�������'���	�ون�،���دو�	


�.��	מ�א����وאد�وא��,��وص�א��ز���وמ���������������W���و���מ� *�����

و�و�א����א�#	زמ��<ن��ذא�א����מ��� ����������B..�א)!��	د��� "	���

�')	J��و�'����B#و��.�	��,و��א���طل���	� !

  كما ثبت ثانيا

�������O%$33 33�م�و@�33*�א)�yא�O33.�F����33L�d��33.�¦�33H33&ن���@�33L�"33��
)��333�0�]�2H$333��3338ن�I 333�ن�@333,�4��)�אc�"333���@�333��=��� 333K¹�

���F0Rذ�w0א ���dא�F�����0א $=��F"������!�אrدא@5؟C%و��%�@د��و�
و[�33}��ن�א ,��33��..��Ua0�33��z´�33�L�~33�8%��33ªض�وא33A�r�م���..�

�"�&�������"�K=�

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصور أو الغمـوض أو 

 .اإلبهام في تسبيب الحكم  يعيبه ويستوجب نقضه 
 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
���ن�א�������������.���	/�א�����ض�
ن�א:�"��	מ�وא����Jوض�وא�����ص������א��!��� �Bא�����מ�����

�'����B#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 (

  د ثبت ثالثاوأيضا ق
������'�
ن�א���وאل����ل�א��ط	�����������..��ن�20ل�
و�אق�א��دא���و�!��دא

د�0������ذ�����و���א��ط��ون���د�מ�א�*0,� ��،�و#� ��1
�وא��'��������
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���'�א�*����  ن�����و����������
)�و���מ�א��ط���ون����د�מ�(א�*0,�� ��

������)����د�!�دאد�א��د ون������(�'�>������..�وא��	�د+�א�*�� ��

�"�و�א�������..ل��	� 	�ط��Qא��ط�ون���د�מ��و�و��	� #�ل��ذ�Cא��وא���

א�,�������5���ط��	���"מ��"��ذ���C)�دون�!��وא�מ(א���ذ�3 #���ل��"��מ���

�ن��#�د�!��د�����..�و�	���������,وص�א��وא� ن�وא��وא(>������..�א��وאل��

.	�و���وא�د� * ������و#�ود���	����1ن�א0�,�	מ�!�	�5��א��ذ������������������

و��و���	���..�و�ط	���"מ����	�א�*��J����'�ذ������و�"מ�א�*0,� ����������

�.��,و��א���מ��د�#���,ل�����א��ط2ن #زמ�

 اوكذا ثبت رابع

������oE�F����L�$��FK=�".��Lض��+��f8I0�2א	3���..��ن�א#U��
��������O%$ و@�*�א�FK=ع��:��@�O.�z=$م�:�אز�א0L)3�ن��c�"���@���=��

3"�؟؟��K¹��,�4@�(��������O3.�F0j3 �אrدא@��5.�2A�30Rل�®��U���..��F3K=و
33���-33+0�933����وv33Hא��2�33%�O33.�..���O33.� �330א0�:�33ع�Rذن�؟؟�����L

��2A=�33�א33�K'���Sv330/م��P�"33	33U*��..�א��33)م��F330R.����33��(د
��9��L�O.�"���9',��~�א#	�2وLR�.*�א���������F3K=�9�0$0..�א ���ع��
�"�o33E�..�33ع�����:��j33ذא�33c�ن�و@�33*�א ���O%$33%,33&�0ن�و���2�33%א0
2A�K=)�����2A�@�3.3�ل�.�O.�2A�0R���2)�!�[$ود�.���ل�A�@�3.3$%�ن��
�..:��!.�ع�؟��O.�F0jو=�2�%�O.�FKא0

  فالقاعدة الشرعية تؤكد بأنه ال تركه إال بعد سداد الديون

وهـذا أـمـر ـجـازم أـنـه يـجـب الرـجـوع عـلـي ورـثـة الـمـدين اـلـذين  

 .تحت يدهم  تركته ليسددوا منها ديون مورثهم 
 فإذا أراد احلكم الطعني خمالف هذه القاعدة 

��������w0v0�$��*hن�%�@د���"�K=ن��	��..�������v30א��B3C0א�F30R��C%�3ع�����و�ن�:�3��S~�א0
��j"�..�و[�}�:��Xא#	�2א�Ky�f8I0א�.�Oذ�0R�!�w0"�و.I���0"��$%�ن�א $%�Oא ���£�؟�
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�X�a0rوא�>�0�����.%	�ن�.�8~����0(�@�א ��9Iو:$%

 ملا كان ذلك 
���#��د���د ����!�ل�)����������و��	���دמ�#� �'� ����D	��א�
ن�א���מ�א�ط� ن�.د���

���3,�وص�.	�و� ��� �!�	�د�����������..�!�د��'����א�وא.�1
و�א���	�ون�� ��	��	���ن�����ذ�����و�0	�

�	" ���..�C/	J��و�'����B#و��.��	� #��'�و��ق��� �	��	��,و��א���طل�������و� !

احلكم الطعني بالنتيجة املعيبة واملعدومة السند التي انتهي إليهـا : السبب الثاني 

من قبل حتقيقه ، قد حجب نفسه عن حبث موضوع النزاع ، وصادر علي املطلوب 

وأهدر حجية تقرير خـربه حماسـبي قـاطع الداللـة علـي انشـغال ذمـة مـورث 

املطعون ضدهم شخصيا باملبالغ حمل هذه املطالبة ، وأن هـذه املبـالغ قـد ألـت 

إيل املطعون ضدهم ، مبا يستوجب إلزامهم بردها وأدائهـا للشـركة الطاعنـة ، 

شـابه قصـور مبطـل وفسـاد يف وحيث خالف احلكـم الطعـني هـذا النظـر ، فقـد 

مبـا جيـدر نقضـه .. االستدالل وخطأ يف االسـتنباط ، فضـال عـن اإلخـالل بالـدفاع 

 .وإلغائه 

 وحيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
 ����������و� ����.��	מ�א�����מ�א��ط���ون�� ��'��������#���د�د)(��ل��D ����و.���א(ن�.���	( ��

���������"���א���ط� �ق���������א���	)�و)��Hد�3����א��� #��א����� "	�א����מ����K'� ��ون�.�د�
0ط�<���

א��	�ون�،�و�ذ��#���������א)!�(�	5��Q!"	��"ذא�א�0ط�<���ن�א�5,�ل������و��وع�א���زאع������������

�B �!��ط� ق�א��	�ون�وא��,و�����א����.�Kن����"	� �ون��� �	��	�0ط<��

 )١١/٣/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ٨٨١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ����y�O.�-��V0ن�א�c�����2وH$3��38ن�I א�J@�.א'"��ن�$ل��و@אق�א0/אع�א ���9و.,�
��������v.�*=�I0א�*c�C0دא@�5אR� K¹��,�4@ن��cم��=�....�M]....��(א�3��5�C=ل��yو!�(�و

�sא)�א0,��[*�@وא:�������Vc��9��(و��������������X�c�3C0א�O.��%����c*�و��§C0א�¶��@��*��	���c�ن�%,�&�
��33A.�~�33)��S��fUH�33, א�..��33.G��33אHو�O33.�5@دאr33/ع�א��X�c�33C0א�FL�33��"338.�@�33L�Sv330א

�@�א0,�$�.�אL~�א#,���)�¥+���=�3E@�F3K$����������..�وc�$L��.��H�ن�����..�א �cv@�و=/0"���L�v4$و=
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�������F0�#دא@�5אrא� Kk�F0�'�5$.ول���..���*K4�q�*�0�.��0��.��A�%�"�&��..��!�$3:�'����A����R
3�c*��و�����������C0א�"�א/y�!و���¦���S$0�*cא�0C0�3אل����������[,���)�א.G�¢3א+]�Oc�3.��O3.�S��..���3ª

�2H$��8ن�I א�J@� �*�)BC0א ��0*�א�*.v0א�!�-Kyא ����0د�zvHن���$c�%.�

 وحىت يواري سوءة أفعاله وخيفي أنه مدين للشركة بعشرات املاليني 
�ق�א.�,�	د ��א���	��+��ط	���	���,� �'���ن�
���	��������������a...��!�������...��د�
.	מ�א�د�و��L.�מ�������


وא(�ل����א�*�����ن�و.��
ن�������	�"����...����L�1א��د�و����W�����..�����Lא��د�و�C*��+���ذ	ن���	��
و

����*���'�
.	���א�*����ط��	��	��	����	!��'��ن����+��دא���	!�#�	�.�

 وبالفعل أحيلت األوراق إيل حد السادة اخلرباء املختصني 

 الذي انتهي إيل نتيجة جازمة بأن 

المطعـون  مليون جنيه في ذمة مـورث ٦١ثمة مبالغ تفوق  
ويجـــب مســـاءلته ) إـبــان فـتــرة إدارـتــه للشـــركة(ضـــدهم شخصـــيا 

 .عنها
 إال أن القدر مل ميهله حىت يتم حماسبته عما استويل عليه من مال الشركة 

*�א��F3K=�*U4��0د30*�و��3���$����������������Hא��LR�S����E�.*�د=�א�zא0.�"�+)��O=�I0�$��2אK�
������z38*��&[���3"�!�د=�3אq�L�*%$���Rن�א#	�23א�w3K���f38I0אL�..������"30��0�����*�ووא3�8L*�و.,�3

�������2H$��8ن�I م�א�)�yن�א&��$o�o3E�$3�8�����)�و@�3*�א ���O%$3(א ���@�5א0,%���..����O3.3�ن�c
���������������"3L3/אع�و�و@א
&�"��ن�[�~�P	U*�א ���ع�=�Oא�X���0א���o)0وא�S$)�0 ���ع�א0

�������"'��Kq�!�O=�I08*��&[��*�אq��0א'"�א$��א3�8%�Sv30~�א#	�������23..�و.,�.Gא��H3&�!����وI����
�^��%,��:~����"�و�n��I'�..�"4�a0Rא�0���ن�و�w0vcא�0(�@�!�א�0,��~�

�
�
�
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احلكم الطعني خالف القانون وأخطـأ يف تطبيقـه بقولـه بعـدم وجـود : السبب الثالث 

ارتباط بني الطلب العارض املبـدي مـن الطـاعن وبـني طلباتـه األصـلية ، رغـم 

لطلـب األصـلي ومتصـال بـه اتصـاال ال ثبوت أن هذا الطلب العارض جاء مكمال ل

وهـو مـا .. يقبل التجزأة ، فضال عن جوهريته وتيسريه القضاء بالطلب األصلي 

 .جيعل هذا احلكم جديرا بالنقض واإللغاء 

  من قانون املرافعات علي أنه ١٢٤بداية تنص املادة 
 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة  

 تعــديل موضــوعه لمواجهــة ظــروف مــا يتضــمن تصــحيح الطلــب األصــلي أو -١
 .طرأت عليه أو بنيت بعد رفع الدعوى 

ـمــا يكـــون مكمـــال للطـلــب األصـــلي أو مترتـبــا علـيــه أو متصـــال ـبــه اتصـــاال ال  -٢
 .يقبل التجزئة 

٣- ....................... 

٤- ....................... 

٥- .................... 

 اته علي أن  الفقرة األويل من القانون ذ١٢٧كما نصت املادة 
�������������B�������מ�א�����������ل��زאع� ���ق����ول�א�ط��	��א��	����
و�א��د0ل�و)� 

���W	���,	��������מ���� �,���א�ط��	��א��	����
و�א��د0ل���#	/�א���מ����א�د�و�Lא���

 وقد استقرت حمكمة النقض يف العديد من أحكامها علي أن 

��33a��F=$33 א�O33.�933��%�Sv33033~�א3380�@ض�אKI033*�אU	6ذن�אR�–�"33��H�.�–�~33KI0א�
�*�ذא)�א0/אع�.�.�*A:�O���X����d.�*�=א�3,0~������������������r�و���0/%�د��5و������a�0�ول����%�Sv0א

א��33y��א�O33=�~33KI0א33KI0~�א�FK33EG!�.���33=*�..��و�'���33aא�X�33���d33.�~�33,0א ���33ع�
�.�=$م���Lل��R$א�O.�"4א $=Kq�5@�E�!�F~�=�@ض�–�����z–و���"�.8��

 )٢٤/١٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٦٥٧٠طعن رقم ال(
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  وقضت أيضا 
��*��<ن�����د �����وא���א)�����	ط���� ن�א�ط����Bא����	�ض���������	"���������א��و���وع�!���ط

��������,�
ن����ون���	��0,����� �'�����0,�وص�א����د �����������������–�*�ط'���–א���دמ����א�د�و�Lوא�ط��Bא�

�	J)	!.�

 )١٨/٥/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٩٩٦٦الطعن رقم (

  ذلك ملا كان

���F3K=��Hو@אق�א03/אع�א �����������������93c�2א�0�����*�وא��0��4*�א �@�ذ�H�+ א�*K��n��Iو��
�..�!�FK33EG33~�אKI0�33~�א3380�@ض��KI033}�.,33&0"�א@'�33�ط�א;�d33�33$�وLع��33C ���33ن�א��%

!��و�L�(�3%�0��F3א ���3ع��93�Lא0+(��93و�א������������������93P�n3oK0�S$3)�0،�..א$0=�>�א �����5�$
�80�@ض�א���!�.�:��)�0��L"�و.A��א@'��q"���$0=�>�אq�*�KEG� ���ن�אKI0~�א..�א0/אع�

 هذا وحيث أقام الطاعن 
دعـواه المبتـدأة بـإلزام المطعـون ضـدهم بـأن يـؤدوا للطـاعن بصـفته مبلـغ وقـدره 

 جنيـــه قيمـــة األربـــاح التـــي حققتهـــا الشـــركة محـــل التـــداعي ٦١,٧٥٧,٦٥٨

 فتــرة إدارة مــورث .... حتــى عــام ....خــالل الفتــرة مــن عــام ) م.م. ش......(

المطـعـون ضــدهم لـهـا وانشــغال ذمـتـه بـهـذه المـبـالغ ـمـع إـلـزام المطـعـون ضــدهم 

علــي هــذا المبلــغ محــل التــداعي مــن تــاريخ % ٥بــأداء قائــدة قانونيــة بواقــع 

 .االستحقاق حتى تمام السداد 

 وهو األمر الذي يتجلى ظاهرا 

����@��O33=33~�א���8�33م�KI��w33,U�0���"�+33)��O=�33I0�338ن���&[��33*�אI א�J@�33.�5$33E
�وذ3��0�w30�ن�وR%�3�¶�.3��®ل�����....�و[�£�=�م�....��S$0א�0�¦�.�O=�م����..../��$�2Hא �[�م�

����f�=�C0א�0@�*�א�F0R)���2H$3��38ن�I 3-����9�0$30א$30א.��������������)�א���M30�2وאA�@�3.�3אل�.��O3.
�F=�9א$�0אP�*c�CK0��A��"�.ل�ذ�aC���.�

 لنقض وكان من املقرر يف قضاء حمكمة ا.. ملا كان ذلك 
�����B �'��ط�2ن����������������������
ن��5N	ل�א���מ�����د�	ع�
�دא�Cא�0,מ����,و�+�ط�����B	�ض� 

��# ��א����א��Hو��	#و�� �	�	ن�د�	ذא���א���מ�.�
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 وأن هذا الطلب اجلوهري سوف يغري وجه الرأي يف الدعوى املاثلة 

��Sא0(3�%��א�3�زم������������������H�3ع�א����P�FK=�f8�%�"�j	U*�א ���ع��ن�'3�د�=�F3Kא$30

&�"��ن�%��aو:"�א0���S!�א0$=�>����وא0�O.�Sv�..��O3=��AU	]�!�J$o�0א�-K+����.ذא�j�

vHא�א$0��ع�و��{��o.��و@د���"�،�^��%+�$���3q�]��$L��A-�;���3*�א�0א�d3L!�א$30=�>������
���O3.��A.�.��S$����Uد�3�ع��������������������H����*A:و�O=�*U	6�1אC	'و�(��5،�ودون��ن���)��O=

���=��A4���0�~��,'�(�3ع������،�و�و@د��@א)�.����*�'���*KUk	P��3A���O3=�1C(3-�د�3�ع�ود
�و[*�=A�K��و��3CL-�א ,�3$א)�א �v3��5$3%א�א$30��ع���������������I א�*%�Hא�(�2א���..���Ã3a'و��

�]�2A	AU��و'P�/�8	U*�א30�<�=v3H�!��3A���L@�O3א�א�(�3ص��j3ن�[	3AU��%	�3ن����������������������!
�'~���Iن�א#	�K0�"�+0�B �2���ن%�@�)�0������C..�

  ما وقعت فيه احملكمة مصدرة احلكم الطعني وهو عني
 الفقـرة األخيـرة بتلـك الصـفحة ٢حيث أشار الحكم المطعون فيه حسبما ورد بحيثياتـه ص  

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الحاضر عن الطاعن بصفته أبدي طلبه العـارض شـفويا . 

أثبتـه فـي محضـرها ، ومـن ثـم بجلسة ختام المرافعة في مواجهة الحاضر عـن المطعـون ضـدهم و

 .يضحي هذا الطلب مقبوال شكال 

إال أنه وبحسب أن الطلب موضوعة قد انحرف عن الحاالت الواردة حصرا المقـررة لصـالح 

 مرافعات والمعتبرة من النظام العام لعدم تماثلها مع أي مـن الحـاالت ١٢٤الطاعن بمؤدي المادة 

 .ضاء موضوعا برفضها الواردة في فقراتها بما يكون موجبا الق

 وهنا يتضح جليا

ـمـــدي ـمـــا شــــاب الحـكـــم الطـعـــين ـمـــن قصــــور ـفـــي البـيـــان  

والتسبيب حيـث لـم تـورد فـي بيـان واضـح ماهيـة االنحـراف الـذي 
.. نعته علي الطلب العارض وبات مختلفا عن الطلبـات األصـلية 

ال يصــلح ســندا .. ـبـل جــاء قولهــا هــذا مبهـمـا وغامضــا ومجـمـال 
 .رض لطرح الطلب العا
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 وهو ما يؤكد علي أن 
������א��و�وع��,د�+�א���מ�א�ط� ن��מ���,ل��"מ�א�وא.���1��א��د�و�Lو��מ����ط������������������

��א���د�و�L�� ���� ���ون�������������	�3
���'�א�وא.���1א������	������<د��"��	�و���מ����,��"	�و,��و)�����

�C/	�.�	" ����������.א!�د)ل�א���מ��Hد 	�����א��� #��א�

 وملا كان ذلك 

ض�.3�'���א@'��3q��و���3��^���3ع�א$30=�>�א�O3.�*�K3EGא�a3C�ل����������وc�ن�אKI0~�א380�@����
�������������F=�93א$3�0אP�*c�3C0א��A���]�M0א�¶��@Gא�*U�L�*�0�.��0��^�2H$��8ن�I א�J@�.�*.ذ
��������������-3���M303"�وא'���yل��R�5sدא@'"����و.��®ل��38IUK0ن����O3.�2H$3.�3אل�.38��2A�@�3$�و

��א���5א �دع���$0=�>������%�����5..�3,0*��...@��23Lא�aC�ل�ذ.�"�^�:~�'��H�3�03�د%*�א)�Lق�א�
�.وא ����ذ�FK=�w0א�0+(�8��9��0"�

 وهو ما يؤكد 
 مـن المـادة علـي الطلـب ٢ وبخاصـة الفقـرة ٢، ١ مرافعات فقـرة ١٢٤انطباق نص المادة  

الـعـارض المـبـدي ـمـن الـطـاعن بصــفته وـهـو ـمـا يؤـكـد عـلـي ـعـدم اإللـمـام الصــحيح بواقـعـات الـنـزاع 

راق وعــدم ـقـدرتها عـلـي اســتخالص صــورتها الصــحيحة ـمـن ســائر األوراق حســبما يثـبـت ـفـي األو

 .والمحررات والمستندات المطروحة أمامها 

 وهو ما يؤكد 

�����-33��V033��10אyو�F=338�)�א$33�0אL33��.��33+����א]�:��33:�"33���ن�א#	�233א �338Iن�
v3A��@$3oא�א#	�F30R�23[�$3א�I�30ن� 3�K0�"3�+0�B���ن����������������������%��3.��3Hو@אق�وG���..���Sv30א��3.Gא�

�.%,��:~����"�وא�X���0!�.���ع�א#	U�,:�2��א�����!��X��Lא0�<�و���א�0���ن�
�
�
�
�
�
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احلكم املطعون فيه وحيثياته مثلت املعني احلقيقـي لعيـب القصـور : السبب الرابع 

يف التسبيب الذي برز واضحا مبا يؤكد إهدار هذا القضاء لكافة الضمانات التـي 

ألحكـام تسـبيبا واضـحا وشـامال يـنم عـن فرضها القانون من وجوب تسـبيب ا

أما وأن ذلك مل يتوافر يف احلكم الطعـني فهـو األمـر .. إحاطة بكل أوراق النزاع 

 .الذي يسلس حنو بطالنه املستوجب نقضه وإلغاءه 

  من قانون املرافعات علي أنه ١٧٦بداية نصت املادة 

��Rو��A�K=�-���M0�7א���Gא�FK=م��	]G�9אU�C'ن���~��*Kq���-��c.�

  من ذات القانون علي أنه ٣، ٢ الفقرة ١٧٨كما نصت املادة 
 كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ، ثــم طلبــات الخصــوم ، -٢

وخالصة موجزه لدفاعهم ودفـاعهم الجـوهري ، ورأي النيابـة ثـم تـذكر بعـد ذلـك أسـباب الحكـم 

 ومنطوقه

لواقعيــة والــنقص أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم أو  والقصــور فــي أســباب الحكــم ا-٣

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

 وقد استقرت حمكمة النقض يف العديد من أحكامها علي أن 
���������������������	�" �����"���א����א�����א��� #���א�Hع�#�و��0���3,�وמ�و��	ل�א����מ������د��	5N�


!�	�'�א�وא.� ��
��C�ط�2'�.,و�����.�

 )١٦/١١/٢٠٢٠ ق جلسة٨٤ لسنة ١٥٧٤٠الطعن رقم (

 وقضي أيضا 
إلغفـــال الحكـــم بحـــث دفـــاع جـــوهري أبـــداه الخصـــم قصـــور فـــي أســـبابه الواقعيـــة 
مقتضـاه بطالـنـه ـمـؤداه الـتـزام المحكـمـة بنظــر أـثـر اـلـدفاع المطــروح عليـهـا وتـقـدير 

 .ءها قعودها عن ذلك قصور مدي جديته للوقوف علي أثره في قضا

 )١٣/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٩ لسنة ٥١٦٢الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 

��=�F33K.33$و��)��cv330א�33-�א�0�����33*�وא33��0��4*��33�0+*�א�V0�33ل�وאEG33*�אK��n33��Iو��
��O=�33I033�ع�א��א)�دcv33.א)�و$33��א�K,33�)�..�א#	�233א�f338I0و�و@אق�و.,�33��P�933و��..
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��7א#	�����2��.�S$.�X�3@����������%����و��)L�"3:و��O3.ع���א ��*U	P�O=�@א0(�د�f8I0א�
��א0/אع�E�=�2A��!�..�*�8L�7א�0א���Gא�!�z@�)L�F0R� K����^�..�2	#ن�א�I��5���.�

 إذ أنه من املقرر قضاءا
�����B �'��ط�2ن��������..�
ن��5N	ل�א�������������د��	ع�#�و���3
��دא�Cא�0,�وמ������������������.,�و�� 


ن� ���ن�א���מ��	� ط�(ن�א��ط����1 �'�
ن�א������������	�
�'��ن�א������
�'� #�����..�א���מ���B

�,����"�מ�א�وא.����1��א��د�و�L،�و
�	ط����<د��"�	�و��,���د��	ع�א�0,�وמ�ووא#"��'���	��د�������������������

����������������������������Lא��د�و�����3
א��	���א�!	(?�،��5N	ل�א����מ�د�	��	���ن�*�<�'���و�,�>���J �����'�و#�'�א���

�B �!��. د��'��*	(���א��,و�����א�

 وهو األمر 
ن الحكم الطعين قد عابـه القصـور فـي التسـبيب حينمـا طـرح الـدفاع الجـوهري الذي يؤكد أ

المبدي من الطاعن وهـو انشـغال ذمـة مـورث المطعـون ضـدهم بمبـالغ طائلـة قيمـة األربـاح التـي 

 .حققتها الشركة إبان فترة إدارته لها 

 إذ ثبت يقينا 

����������5$3�83��93P�*cא$3�0א=�Fא CK0�*%א80�د�*�.�U80�8*�אU3�@%¬��^�:~�א����−/−/−
������������2H$��8ن�I א�J@�.�*.ل�ذ�aC�5א��وא �O.�5$U�8א���*�אUV���0�*.�80�@�وא ��nqא#

�*c�C0א��A���]�M0א�*���.^��U�L�*K4�q��0*�אG@��¶�א0(�

 أبان فرتة 
5�'������...�و����W	מ�...�دא��'���*����20ل�א�5��+��ن��	מ������ �,��'���و��ذא���دמ�����א/�ذ�

א�����و�א������د���B*������!��	��	�و.��دמ�א�ط��	�ن��<  ��دא��د�	���'�����(�� س��#���س�א��:دא�+�و�

�א�#و���3א�د�����"	�

  الدليل األول

�������5$33�833��933P�*cא$33�0א=�Fא CK0�*33%33*�א80�د�.�U8033�8*�אUא�
��¬%@���−/−/−������nq�3�وא �O.�5$U�8א���*�אUV�3��0�*.�80�@�وא 

�����������������2H$3��38ن�I א�J@�3.�*3.ل�ذ�a3C3��א���%��3A��-3��V0�5وא�א#
�^�!�*c�C0א��A���]�M0א�*����U�L�*�0�.��0*�אG@��¶�א0(�
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�R�5sدא@'"����...�و[�£�=�م�...א�O.�5s+0=�م��.�

  الدليل الثاني

��� �334@�"�+33)��2H$33��338ن�I א�J@�33.�*33.ذ�Xא�33�R�33)�=33$م���
3�c*��3�����^�:3~�א3�0�א@��������������CK0�7$3�Kk �אrدא@�5وא��3�80א 

3�c*������!�א�0$�א�F��V0א0(3�د@�=�O3א�3�8U*�א���������0CK0�*3%3*�א80�د�.�U8
�¬%@����5$�8��.−/−/−�9Pא$�0א=�Fא 

  الدليل الثالث

������233L@�<�=$330�7$33!�א�33%��א�$�33,0א����33א ��'..�*�ق�..�33,0
�������������$3��2H$3��38ن�I א�J@�3.�O3=�*3.�� وא�S3�د)�Lא���א���

��O=�I03$�7^3����%3$ع�����������������..�א���%�$33��א�$�3,0א����3א c��{3�]
������3�@Gن�א��FK=�wCK0���k����������J@�3.�5@دאR�S$30�-3��¥�M30א�¶
�...�[�£�=�م�...�!�א�O.�5s+0..../�א �8Iن��$�2Hא �[�م�

 يلزم بها

ـمـورث المطـعـون ضــدهم حـيـث ـلـم يـقـم بتوزيعـهـا فضــال عــن  

ذلك لم يصدر قـرار مـن الجمعيـة العموميـة العاديـة للشـركة محـل 
التــداعي وفقــا للقــانون توزيــع ثمــة أربــاح علــي المســاهمين أو 

 .اء الشرك
 إال أن حمكمة احلكم الطعني 

5����دون�� ��אد�
و��د���ن�د��	ع�������א�و������.د�
0ط<��������ذא�א����	מ����� ن�������������� ���	�א�

��� ����א�0����+�و���מ�����ول��� ��'����Nמ�وא�	� ����א�ط��	�ن�א�#��و���3،��'�� ������"��
ط���������	�

������������	�������0ج��ن�א0�,	,'�א���	�و����>!���������3
�'�א�#و�� ��،�و�Nמ��و�'�� ��
��	ن��

�و#���B "	�א�0ذ��'! .�
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 ومع بداية إدارة الطاعن للشركة .. هذا 

����(���333,]��333o���'	�1333�Kא333,0�د�5א�f�333��6و.333�אL¤�א#,333���)�^�א:3338*�و
�F=�933א$33�0אP�*c�33C0��933..�و.�/א��33�)�א�L�O33.�5$33 �33$��ول�אE@�F33K=�¢+o�33033}���א�]

���s ��3אK� م�و:�د�א$=����%�f�'و�*c�C0א�(���,]�¤Lא�3E$�!�ذ.�J@�3.�*3א �38Iن�����.
2H$�)3�م������������������=�O3.�5s3+0�3ل�אy�*c�3C03��אA���]�M303�¶�א�@Gא�*U�L...3£�=3�م�������]�...�(��X�3א�

��'��33�c*��و�;,A'���33��א�0	�33*��و�!�א$330C0��)؟�fUH�33,UK0�(�338%و�'�ز��(��33�و)Uc�(!�F33+�
�����������������3c�*3K4�q��0�3�^�¶�3�@א �/א���)�وא��0א�24א �3�0*�و:�3د���"=��+,'�Sv0א�-L�0ن��3~���א�

�����������"��3)��~3,;�93c�X�c�C0وא�fUH�, א�FK=��A8%ز�'�..��������O3.��0�3�.�*3h3����23$وא�A����R
33��933P�*cא$33�0א=33�R�F�ن�Rدא@�J@�33.�5א �338Iن���C033��אA���]�M330א�*���zv33HאG@�33�¶�א33)0�

�و^���/م�%����א�aC�ل�ذ.*�.�@�Jא �8Iن��������...�[�£�=�م����....�$��2H��!�א�O.�5s+0=�م�������
33�c*�.���3ع�א033/אع��������zv33A��2H$3א �CK0��3H33��و@دA��"3.33��وא�0/אA�3���0א33K4�I0*�و.,��0��3"�=

�.א ��9
 ما مت إثباته باجلمعية العامة العادية للشركة .. وهو 

����T �	�����د���	��� "��	�א�ط��	�ن��,��5�'�� ����א�����د������������מ��"��	�−/−/−وא�����وא�

��מ��������������������א��0	ذ�א����א�א������ � �	��و���א��ط�ون��د�מ�و���C�� Nن�א�*���	/�وא��!�	�� ن�وא�

�� �	��:א�

ــذ ـتــولي الطـــاعن بصـــفته إدارة  -١ ــي رصـــيد أول مـــدة مـن ــتحفظ عـل  إثـبــات اـل

 الشركة محل التداعي 

إبـان ) ..../ المرحـوم ( إرجاء البـت فـي إبـراء ذمـة مـورث المطعـون ضـدهم-٢

  .....حتي .... عام إدارته للشركة خالل الفترة من 

 لمراجعــة أعمــال مــورث المطعــون  االســتعانة بمكاـتـب استشــارية محاســبية-٣

ضدهم وحسابات الشركة لبيان المبـالغ المسـتحقة عليـه والمشـغولة بهـا 

 .ذمته 
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 وبالرغم من ذلك 

�R�5sدא@�5א��O=�I0(+�"�وא��M0$�)�=�م�����X��3c�ن�.�J@�3א �38Iن�������2H$3....و��
���¶�3�@r��7(��3"�!�א�,]�-¥�*c�C0א�O.�*K4�q�(���o,.��0و��.�FK=�9)o�%א��!..��؟v3H

�����%�w0����2)�ذ���א:3U=��*38�ل�����..�و�.�O3.�*%@�3C'~�א����	א �X�Aم�א��$=�O.�2��و��0
.�@�Jא �8Iن��$��0�2H�ن�.��H*�א ����0א �3�0*�א 3Es$�5!�ذ.�3�R�"3�ن��R�5s3دא@'3"�������������������

�F=�9א$�0אP�*c�CK0.�
  إال أنه قد أقام 

�����23L@�<�=$0א..����*3�0*��(��3"�!�����ق�א���3���א�L(3�د%*�א3,0�...����3�0�I א�X�3=��5�د�H�
��9P�*cא$�0א=�O=�Fא�O.�5s+0=�م������C03$���..��؟؟�...�[�£�...�@��¶�א�K�و��0�ن�[���*�א03/אع�

�����33��P��33א�y�5!�א$330=�>��33�0+*�א33��0�ن��H�33�0���*%33�د)�L33*�א�U	6א���$33-�=$א330*�א
33��א�33,0$��و33L−/−/−'	�33ن�.33�UA"�و��33��X�33:��33 ��33�#	�2א�S$33�AU�0א0(33�د@���33�@%¬��
���$�/

������������������'���د�3qº0�*3Lع�=�F3Kא$30a0���F3,�4�3�c*�א0C0א��3�.�F0Rوא�����ل��"�UA.�7$�א����א 
�F=�9א$�0אP�*c�C0א�(���,;�nK8�%��.�9cوא �/א���)�وא0,��)�و.�

  وعقب ما تقدم مجيعه فقد أنتهي السيد اخلبري إيل نتيجة مؤداها

��'�2�0ل�א�5���+���ن���	מ���������� �...��W��
��	/��دא�+���و�����...��و�������	מ������


���	������a..���*�������ل�א���دא��������)�..../�א����وמ��(א��ط�ون��د�מ��������.�د�

�Cوز ���1������?�.��د��وא���د�و!���ون�(�#� ��'�٦١,٧٥٧,٦٥٨,��	� ��.	��������

�	� ���و�0!�ون�#� �'������������)	��)��� ون�و!���	(��!����و�0!ون�
��Qو!�

��و���א�ط�	�ن���(א�+�א�!�	�ق��و�ذ�Cא���	�?����زמ��<دא("�	��(� س��#��س�א�:د�������

و���מ� ���מ��وز �"��	�و���מ� ,��د��.���א�����ن�א�#�� ����א���و� ������������)����� "מ

�وز �"	�����א�*���	/�وא��!�	�� ن�و���	����	�ون�א�*���	��א��!�	���������������

��.��١٩٨١!����١٥٩.מ�
 األمر الذي يؤكد يقينا 

�*c�33C033��אA���]�M330א�*���א�a33C�ل�ذ.�J@�33.�*33א �338Iن��33U����2H$33*�אG@�33�¶�א33)0�
3*�%������O3.��3...�[�3£�=3�م���....�9Pא$�0א=3���F�ن�Rدא@'�3y��3��"3ل�א�O3.�5s3+0=3�م������������V0وא�
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�������������������¶�3�@Gא�zv3H�d3%3$م�'�ز=�f��30א���-����/م�وאvcא0,�$�א�������1א��0�ن�و��%��yل�'�
33�c*��و�[,�F33K=�..���A'���33א ,�2A��33)���~33,;�fUH�33!�@�س�א 33�ل��C0���z3380$م�و:�33د

����3.��3H�'��3"���������0�¦�ودL�+�R�$3�+%���..�����������3��(���3,#א�¤Lא�3��א�Sv30[$3א���3,0�د3.�5.G��3אA�
�)�.�$א%*�'��F0אKk�O=�I0 �אrدא@5(��R�)�א�E@�FK=�¢+o�0$��ول�א �5$

 وحيث أن الطاعن بصفته .. هذا 
أصبح هو المسئول قانونا عن إدارة الشركة محل التداعي وتوزيع أرباحها بموجب جمعية  

 للقـانون علـي السـادة الشـركاء والمسـاهمين وهـو األمـر الـذي حـدا بالطـاعن عمومية عادية طبقا

بصفته إلي إقامة الدعوى الراهنة بطلب إلزام المطعـون ضـدهم بـأداء المبـالغ المشـغولة بهـا ذمـة 

وذـلـك كـلـه ـمـن أـجـل اتـخـاذ اإلـجـراءات القانونـيـة بشــأن توزـيـع صــافيها ) ..../ المرـحـوم (ـمـورثهم 

 ودعـوة الجمعيـة العموميـة ١٩٨١ لسـنة ١٥٩حكام قانون الشركات رقم علي المساهمين وفقا أل

العاديــة للشــركة محــل التــداعي التخــاذ قــرار بتوزيــع تلــك األربــاح بعــد تحصــيلها مــن المطعــون 

 .ضدهم

 وهو األمر 

א��FK=�$c�%�Sv0ن�א#	�2אL�f8I0$�=��"�א�0(�@�!�א�0,��~�وא�3yrل�א�,����������������2�3
���A����M0א�(���U�0א�*��	0����������������23%��.�3
��o3�3�م�',���3��وא	]Gو:��7',��3~�א�O.א�0���ن���

��Sא ��O3.�S$3א�q�]��O=�..����O=�3I0"��	��9و@אق�א0/אع��Hع�א�����¶�vHא�א$0q��U�]
�..�zX�a0Rو�"����X���0א�~:��,%��^.�

احلكم املطعون فيـه اخطـأ يف تطبيـق القـانون وخالفـه حيـث أنـه ال : السبب اخلامس 

 ما مينع مـن اختصـام املطعـون ١٩٨١ لسنة ١٥٩لشركات رقم يوجد يف قانون ا

ضدهم بوصفهم ورثة املدين الـذي دخلـت يف ذمتـه الشخصـية أمـوال عائـدة 

 مبا يستوجب إلزامهم بأدائها .. للشركة الطاعنة ، وآلت إليهم كورثة 

  من القانون املدني علي أنه ٥٢٢/١تنص املادة 

�����.�O.��aK�.�/��]و�א��w%�C0א�vyذא��R�3م�����%�O3	.��3K� א�אv3H�$4א���"�./0�*c�C0ل�א�
���$33L��33^�33ل�yRدون��w330א@�وذv33=R33��4*��و��L�*33�0�I.�F330R�*33:�]��33a��zو�א[��33�ز��zv33y�

�X���Lא��$=�FK�U	'�>%�8'�O.�*c�CK0�no�,%.�
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  من ذات القانون علي أنه ٨٩٩كما نصت املادة 

ي وبـعـد تنفـيـذ التزاـمـات الترـكـة ـيـؤول ـمـا بـقـي ـمـن أموالـهـا إـلـ 

 .الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي 
  علي أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ٤٠كما نصت املادة 

�"	�א�*����وذ�$���د���������������*	����א���	�aא�,	� �����א���	�aא��	�#���ن�א���� 	��א�

�����������	��B��� �#�0,���מ�#� ����1א������	� �Qא�2ز���������� ���ق�����ذ�Cא������	�aو�����د��!���	�Bو

��א�,�ول�א���	!�� ����!�	�"	�و�#� �"�	�.��ل��#��א/�������א)!�"�2	��وא��0,,�������	��א�

�3�وز �1�<�3,و�+��ن�א�,و��
.�

  من الالئحة التنفيذية من ذات القانون علي أن ١٢٨كما نصت املادة 

��n3%א3c�،�J@r�ن�=�F3Kא�0@�3*��ن�%���3א�������������I��$3]وא��B
�O.��Vc��2A,0א�wK}ذא�R
��5א#��ق�א �

B(��وא[$א�%��¾�.���*c�C0א�*A:�2!�.�אA,0א�אvA��*K).�

 واملستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض أن 
الشــــريك اـلـــذي ـيـــدير الشــــركة شــــأنه شــــأن الوكـيـــل ، علـيـــه أن يـقـــدم حســــابا مؤـيـــدا 
بالمســتندات عمــا تناولتــه الوكالــة وقيــام كــل شــريك بــإدارة بعــض شــئون الشــركة ال 

 .اب عما إدارة يحول دون حق كل منهما في مطالبة األخر بتقديم حس

 )٦٩١ ص ٢٢ عاما بند ٢٥ مج ١٩٥١ق جلسة ١٩ لسنة ٦٩الطعن رقم  (

 كما قضت أيضا 

���8���A"��Aq�C��و.��[���"�.=��+����^��H�*c�C0א�¶��@����.א�5�80!�'�$%
 )٣٠/٧/١٩٩٠ ق جلسة ٥٣ لسنه ١٠٤٧الطعن رقم (

عمومية لقسمي الفتـوى ومن املستقر عليه يف املبادئ التي قررتها اجلمعية ال

 والتشريع مبجلس الدولة أن 
ـب النســب المقــررة لتكــوين  ـاح والخســائر بعــد تجنـي ـربح المحقــق فــي حســاب األرـب ـاقي اـل ـب

 ـجـواز ترحيـلـه إـلـي جاـنـب الخصــوم لزـيـادة راس –االحتـيـاطي ال يتـعـين بالضــرورة وـجـوب توزيـعـه 

ور قـرار مـن الجمعيـة العموميـة  الفصل بين واقعة تحقق الربح وواقعة صد– أساس ذلك –المال 

 ال مساس في ذلك بحق المساهم الذي ال يتعلق حقه بالربح إال بصدور قرار الجمعية .. بتوزيعه 
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 واقعة التوزيع .. العمومية بإقرار الحسابات الختامية والميزانية وتوزيع األرباح علي المساهمين 

 .ذمة المساهم هي وحدها المجرية النتقال الربح من ذمة الشركة إلي 

 )٤/٣/١٩٦٣ جلسة ٧٠٨نقض رقم (

 وتطبيقا ملا تقدم 

3A��©�3+0*�������������..��$א%*���.�3@�5E�O3.��3Vc��FK=�F'&%א�0���ن��n��I'�!�&Iن�=�~�א�j�
����������������*�����L�5$=�Lو:�د��FK=�$�c&�0د��5و�א�:�.�*�����L�5$=�Lو:�د��@�	�jن���	א�0���ن�و'

و'	�3ن���������F3K=�*3�����L�5$3=�L�n3��I..��א3�0���ن��و.3A���3�%��א������n3��I'�!�&3I..�و:�د��3�����
��*8Lא�0א�FK=�*�����L�5$=�L�n��I'�>�A�K=�n�I���و�@'���*8L3&�����..�وאI�3@�5א�E��3Aوv3cא�.

�������L��)��z�,+'�$=�&Iy�!�F���0א�d�%ن��&ن��	و'�"K%و&'�!.�

 ملا كان ذلك 
 	ن�������دو�	��א����מ������و��ط� ق�א��5	� מ�א��	�و� ��وא�,ول�وא�وא���
���5א���������

�ط� ق�א��	�ون�و�<و �'�.د���وא���������..�א��ط�ون�� '������>�و�2#/��	מ�
ن�� �Bא�0ط<�� 

��..�א���מ�א��ط�ون�� '��	����ن�و#'�� 	�"מ��	��
����:�

حينمـا رفـض .. احلكم املطعـون فيـه أخطـأ يف تطبيـق القـانون وتأويلـه : الوجه األول 

وهي ال تركه إال بعد سداد ..  تنطبق علي الواقعة تطبيق قاعدة قانونية شرعية

 الديون 

 وهو عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

���@�
B(�*�وא�0א@�zvH�X��L�!�–����������O3=�*K��3,.�Jא6	�O.–������*Uא ��-��c�� �"�&��
������������J@�3 ن�د%�3ن�אj3��*E�ص�א�0@�*�و�.�א��2א��B
��O=�*K)+.�*cs0وא�J@� א�*�)B


�cs��nK8�'������������������J@ذ.3*�א�30א�F30R�J@� �9א�0/א.�)�א��'����2��O.ذ."�و@��"�و��A��9aC'و���"�
����������������������"3c�'���"3����=�3
�@�¹�د���c"�وא@�����R!�[$ود�.���ل���O.�"�0R.�אل�אcs0*�و.�Oא �3

�$��$8���Rאد�א0$%�ن
 )٣٠/٣/١٩٩٨ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٥٤الطعن رقم (
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 وإذا كان ما تقدم 
ـــاأل  ـــت ـب ـــغ وقــــدره وكــــان الثاـب وراق يقينــــا انشــــغال ذمــــة مــــورث المطعــــون ضــــدهم بمبـل

 جنيه قيمة األرباح التي حققتها الشركة محـل التـداعي خـالل الفتـرة التـي أدارهـا ٦١,٧٥٧,٦٥٨

 .مورثهم للشركة 

 وقد 
�����T �	�������	�������و������و���א��ط���ون����د�מ��������������א����'�−/−/−������و����$�و�


و��!��ق��و, ��*��  ن�و�מ�א��ط�ون��د�מ�دون�*� $�.�

 ومن ثم 

�����33A�K=��33.�2^33���33��وA�@�33.�*33c�'�2A�330R�-330®�$33L�..��*33���%$ 338"����933א.�d���33,%��33^
�2A�.ذ�F0R�2A�@�.�*.ذ��A��*0�aC א�..�*cs0אل�א�.��O.�2A�0Rل�®��U��.�

 وهو ما مل تفطن إليه حمكمة املوضوع 
�ط� ق�א��	�ون�و�<و �'���������������2ن��0	����5א�	�������..�و�و��	� � ����B"	��	�0ط<��

�و�אق�	��..�')	J�K��/	وא����'����B#و�! �	��.�

احلكم املطعون فيه خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه معتكـزا يف قضـاءه : الوجه الثاني 

خمالفـا .. بعدم قبول الدعوى إيل عدم أهمية االعتبار الشخصي لشركة األمـوال

 .بذلك ما نص عليه القانون 

  من القانون املدني علي أنه ٥٢٢/١د نصت املادة فق.. بداية 

0/.�3"���אv3H�$34א�א ��O3.��3K%�3م������������������*c�3C0ل�א�.�O.��aK�.�/��]و�א��w%�C0א�vyذא��R
���$33L��33^�33ل�yRدون��w330א@�وذv33=R33��4*��و��L�*33�0�I.�F330R�"33:�]��33a��zو�א[��33�ز��zv33y�

�X���Lא��$=�FK�U	'�>%�8'�O.�*c�CK0�no�,%.�
 بشـأن ١٩٨١ لسـنة ١٥٩ مـن الالئحـة التنفيذيـة للقـانون ٢٨١وقد نصت املادة 

 الشركات علي أن 

��n3%א3c�،�J@r�ن�=�F3Kא�0@�3*��ن�%���3א�������������I��$3]وא��B
�O.��Vc��2A,0א�wK}ذא�R
�*c�C0א�*A:�2!�.�אA,0א�אvA��*K)� �5א#��ق�א�

B(��وא[$א�%��¾�.��.�
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 وقد قضت حمكمة النقض أن 
 .ال تركه إال بعد سداد الديون .. ه تعلق ديون المورث بتركت 

 )٢٥/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٦ لسنة ٣٥١الطعن رقم (

 وقضت أيضا 
 .التركة هل الملزمة بالدين أيا كان ممثلها  

 )١٩/١٢/٢٠١١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٦٦٤الطعن رقم (

 وجتدر اإلشارة إيل 

������������������*3cs0א��3E�=�OU3��9y$3'�£�و.��O3..��ن�א�2A�Gאc�M0�ن�§K	A��א ,��2Hא ��3
���zv33��33ع��C0א�F33K=�f	0�33.�233%�33�8ون���O33.א�0@�33*�و�F330R�*33cs0א��33E�=�OU33��933��'�233�

0��א �د�����5����qאل��.G١٢٨�����������23אL@3���ن��K0�*3%v�+��3C&ن���3,0�١٩٨١*�����١٥٩.�Oא3o4�0*�א�0
�(�c�C0א.�

 وملا كان ذلك
���������  ���	��و��ط� ق�#����א�وא���وא��5	� מ�وא��وא�د�א��	�و� ��א���	��ذ����	����

א���מ�א��ط�ون�� '� ��>�و�2#/��	מ�
ن���	$�� �B#! מ���د�3א����מ�א��ط��ون�� �'�.�د����������

�Lدמ�.�ول�א�د�و�����<و �'�� ��	�.����ط� ق�א��	�ون�و����.�!'��	�0ط<��

 إذ املستقر عليه لدي حمكمة النقض أن 

���������AKVªن��c��%0,$אد�����*./K א�FH�*cs0ن��$אد�א30$%�ن�.�$.3"���..�א���Uو�����F3K=
�����������=�
�@��$��$8���R�"cאد�א0$%�ن�������..�'�ز%���d(�*�א�0@�*�!�א���U=�*cs0� �$��א �'���"��

����������"3��w3,}��3.���o3E�F30R�f38I0�23א	א#�z@$3).ع���א ��*U	P�OI+'���w0و@��2ذ
�.א�o)��(��Kq�O.�"�+)��O=�I0+*�د=�א�zא ��$א�5

 األمر الذي جيزم
�)� دع��#	)���*$�
ن���ذא�א��� 	����������'���ط� �ق�א���	�ون�و�0	�5������מ��� ��B�	�0ط�<���

�/	J�:ض�وא���	د��3'��,�#��5! ������د���'������د�א��ط2ن���	� و#�Bא��	0�.�

�
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احلكم املطعون فيه أخطأ يف تطبيـق القـانون وأفسـد يف اسـتدالله ن : السبب السادس 

هـم و(حينما مل يفطن إيل عجز املطعون ضدهم عن إثبات براءة ذمـة مـورثهم 

وهـو مـا .. من الدين الذي أثبتته الشركة الطاعنة يقينـا يف حقهـم ) من بعده

 .جيعل هذا احلكم معيبا جديرا باإللغاء 

 وحيث أن قضاء النقض استقر علي أن .. هذا 

��������������O3.�"L$3E�$3c&'و�"�o3E�-3�V%��3.�@$3).3�ن����F3K=����U�
�����7א#	�2و:��7א
�(�[�O=�X����AאGد0*�������Rא0$=�>�و�d4�Lو������������S��F3+�3)��و���Vא�3�0ل���!��A�K=�$U�=א�M0א

�������*338Lوא�F33K=�233	#א�X�33�����33Aد330*�وو:33"�א���33$�ل��Gא�S�33o��O33=و�d4�33L�0א�zv33H�O33.
�.א���O.��A)KB.($@���و:�د�0"��,�د�!�א���$�ل�

 )١٥/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ٤٩٨٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا 
واقعة ظنية دون أن يكون في أوراق الدعوى ما قضاء الحكم المطعون فيه ألسبابه بافتراض  

 .يؤدي لقيامها أو توافر دليل ثبوتها فساد وخطأ 
 )٢٨/٤/٢٠١٩ ق جلسة ٨٧ لسنة ٨٧٨٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

ـة  ـم .. بداـي ـات رـق ـانون اإلثـب ـن ـق ـادة األويل ـم ـت اـمل ـد نـص ـنة ٢٥فـق  ١٩٦٨ لـس

 :وتعديالته علي أن 

�����א����������������������א
���א����������א�
	���אم�و����"�

��������	
�".א
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

�����@���ن�א30��!�א 3�د�5אGو3L�O3.�F30���ن�������������−��!��zv3H�X�3�Lא6	�O.−����������*3Uא �3
3"���������������"�א�FK=�(���rא�"����.��KB�303�)�א��R�O%$3 א�F3K=3�)�א�3�0/אم�و��R�O4א$0א�FK=�"3$ل��%

3�0/אم����w0v3��-3�Vא�a3C�ل�ذ.3*�א 3��O%$3"�و%	�3ن���������=%�"���FK	�F+א$0א3C��(���R�O4&�5א�����
�"�א�5Xذ.�"�.��(���R�w08$�ذ��"�K=.�
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 )٢٨/٤/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٥٠الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأنه 
عـلـي اـلـدائن إثـبـات ديـنـه "  عـلـي أـنـه – ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض الـمـوقرة –ـمـن المـقـرر  

 اثبـت أولهمـا دينـه وجـب علـي األخـر أن يثبـت بـراءة فـإذا" وعلي المدين إثبات براءته من الـدين 

ذمته منه ألن األصل خلوص الذمة وانشغالها عـارض ومـن ثـم كـان اإلثبـات علـي مـن يـدعي مـا 

يخالف الثابـت أصـال أو عرضـا مـدعيا كـان أو مـدعي عليـه فـإذا رفـع الموكـل دعـواه بنـدب خبيـر 

فـهـذه اـلـدعوى ال تـعـدو أن تـكـون دـعـوى لتحقـيـق الحســابات الـتـي قـيـدها وكيـلـه ـفـي دـفـاتر اـلـدائرة 

تحقيـق حـسـاب بـين موـكـل ووكيلـه غايتـهـا تعيـين المـبـالغ التـي قبضــها الوكيـل ـمـن أمـوال الموـكـل 

فانشغلت بها ذمته والمبالغ التي صرفها في شئونه فبرئـت منهـا ذمـة الوكيـل فهـي تخضـع وال بـد 

الوكيـل للمـال الـذي يـدعون أنـه لقاعدة اإلثبات العامة فيتعين علـي الموكـل وورثتـه إثبـات قـبض 

قبضــه ـفـإن فعـلـوا تـعـين عـلـي الوكـيـل وورثـتـه أن يثبـتـوا صــرف ـهـذا الـمـال ـفـي شــئون الموـكـل أو 

معيده إليه فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه اعتمد في يحصر المبـالغ التـي وصـلت إلـي الوكيـل 

ورـثـة الوكـيـل وـقـد أـقـام عـلـي اـلـدفاتر الـتـي ـكـان ـهـو يرصــد فيـهـا حســاب وكالـتـه فإـنـه يـكـون عـلـي 

الموـكـل بـمـا قـيـده الوكـيـل باـلـدفاتر اـلـدليل عـلـي انـشـغال ذـمـة ـمـورثهم بـمـا ورد فيـهـا ـمـن مـبـالغ أن 

يقيموا هم بـدورهم الـدليل علـي خلـوص ذمتـه منهـا كلهـا أو بعضـها فـإذا اعتمـدت المحكمـة علـي 

 وصـولها إلـي يـده تقرير الخبير الذي أخذ مورثهم يعجزهم عن إثبات بـراءة ذمتـه مـن مبـالغ ثبـت

 .من الدفاتر التي قيدها بها فإنها ال تكون قد خالف القانون 

�)٦/٣/١٩٤٧ ق جلسة ١٥ لسنة ١٤٣الطعن رقم (
 ملا كان ذلك 

و��ط� ق�#����א�وא���وא��5	� מ�وא��وא�د�א��	�و� ��
���5א�� �	ن������وא.��	����������������

�)� �دع��#�	)���*�$��	�������� �*�J	ل�ذ������و���א��ط��ون�����א��زאع�א��א�ن� ���>�و�2�#/���	מ�و���	

�"	�א�*������ل�א��دא������	ن��دא���'��"�	�2�0ل�א�5���+���ن���	מ�������������������������د�מ��	���	�aא�

�و�מ� �מ���وز �"	������א��!�	�� ن�وא�*���	/��	�*�����א���ذ�و�+�����������٢٠١١���W	מ����٢٠٠٢

	��2���aن��دמ�. 	������د����#�� ����و� ���	د ����وز �1��$�א���������������..�ط��	����	�ون���

����������������	
,�ل��	�"�����ط��	����	�ون�وذ�$���'��ن�20ل���ض�א�د)(ل�وא����	(ق�א��	�و� ���وא�

���	��*��Q�� 	�"	�و� �	�"	�����א���و�א������و�אق�وא�	��
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  احلقيقة األويل

33�c*�א �33@�����C033~�=��$33א:�^−/−/−����*c�33C0�$33'&�,33-�א��
������F�����0א��A���cאع�א ���9و/3�����"�.���ع�א0).�*UH�3,.�*c�
�*%

33��33,0�١٩٩٧*�33�K0��33��q٨���ن�"�A|وא��"......��J@�33.�f33���33U���
�����������S@�3��0�9�3,0א����H$3�Lو���"�+)��O=�I0�2وאH$��8ن�I א

���2L@�-¥...�����@�UVא����S@�g�9���–��O.ض��a0�5و�ن�א�H��0א�
����<��33,^�*�]��33��*3%�L�5@دאR�9و�a33C'33*�و.�LR��3H�*c�33C0א�X�3C�R

$ق��������*c�C0א�wK�}م�و��*���....�����*c�3
�*��وא�Sv0%$א@�^8
......����*=�Uk�(�c�
�<$]R.....������fUH�3, א� +30�*c�KU א�

�*c�C0א�*UH�,.�!�2A�)]� +�....)�F=�9א$�0אP.�(�

  احلقيقة الثانية

����������2H$3��38ن�I א�J@�.و@אق��ن�G���-��V0ن�א�c�3م���(و]�/�א 
333��س�R� 333Kkدא@�5)�....'......�v333�.���333ع�א0333/אع�א ���9333.

�A4�33C�R�!�...�£33�]و�−��U33,%33+�"��....�د)��O=�33I0א�F0�33'�233��
33�c*�א �933P�5@�cv33א$33�0א=�Fא=��33�@א�C0دא@�5אR� 33Kk�*33��4@

3��O....��������������*c=�م���CK0�"3'@دאR3�ن��R�2H$3��38ن�I א�J@�3.ن��cو�
�د�ودون�=��U=�(��8��$.�*�=�د%3*��و����+.�9	C���H��	�ن�%$%

�����������!��3A�K=�3ص�)3�אXא)�א :r3�ع�א�'R3���ن������=�د%*�و=$م�L�
�*UH�, א�(�c�C0א.�

  احلقيقة الثالثة

��9P�*cא$�0א=L�F$�'&�,-�=3�م�����������C0ن�א��-��V0ن�א�cو���....و�
و0	�Oא0,�אل��..�....�[�£���...R=$אد��Lא�O=����*�0�.�24א0,�א)�������

33�¶��+,33"�؟�I%�Sv33033�ن���!�א�R�2H$33��338ن�I א�J@�33.33�م�L�933H
��9P�*cא$�0א=�y�Fل�א�O.�5s+0=�م���������CK0�"'@دאR...م����=�£�]
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...�����������O3.�*c�3CK0�F���Gم�א��0���X�:��.�0���ن�و���X�:��.�v�+���
[�}�R=$אد�א��0א�24א �38UK0��3��q�*�0�%��א6����3*�א �3U8ل������������

3-�.,�3$א)������..��A��وא �@�38��3c��3 ��3A�K=�ن�.3��'�3$م��������������Ky�$3Lو
�����������2H$3��38ن�I א�J@�3.م���L�$�+%��.�*h�O.�5@�cv א�*c�C0א

33�c*�.���33ع����ز�F33K=�¶�33�@��d33%א C0א�!�X�c�33C0وא�fUH�33,
33��*�33�0���ن�����E�*33+0�©�"33���Sv330א��33.G��33אHو�OHא�א033/אع�א330

�*c�CK0�F���Gم�א���c�)�وא0C0א.�

  احلقيقة الرابعة

��א0,�$�א����א ��7$א �دع�!�א$30=�>�������%�����-��V0ن�א�cو
��233L@..��*33,0...�����*333Hא��ق�א���33���א�L(33�د%*��33$�א$330=�>�א0

�FAא���Sv03*��������������وא�א:38*�و���3oو.8�%.3����$38H3*�.�دא�����F0R�
��¤Lא�33.��33��933P�*cא$33�0א=�33L�O33.�Fא�24.�33�0*�و'�33�@%C0א��'�33�د
�����fUH�33,UK0�¶�33�@��no�33,%�"33���F330R�F33Aא#,33���)�[�33}�א��

��9P�*cא$�0א=�O=�Fא�O.�5s+0=�م��������C0��...م��=�F0R�...و%,&ل��
�4��333*�א �[�333م����n��333,0دא@�5אr333 �אKk��333A=/....)�J@�333.�

�2H$��8ن�I 3�8*�א80�.3*�������)�אUא��O3.�@א�3L�@3$وE�2�3%א���vcو
�¶��@��d%ز����*c�CK0�*%�2א80�دL@ن�����K0����q١٥٩�*,0�١٩٨١��

الخبيـر ـبـأن الـشـركة موضـوع الـنـزاع الماـثـل إبـان إدارتـهـا بمعرـفـة ـمـورث / كمـا ـقـرر الـسـيد 

 توزيعـهــا عـلــي  حقـقــت أرـبــاح طائـلــة وـلــم ـيــتم.... حـتــى ـعــام ....المطـعــون ضـــدهم ـمــن ـعــام 

المساهمين أو الشركاء في الشركة محل التداعي وهو األمر الذي يؤكد يقينا بانشغال ذمة مورث 

المطـعـون ضــدهم بـهـذه المـبـالغ الطائـلـة وبـمـا يـحـق للـطـاعن بصــفته بالمطالـبـة بتـلـك المـبـالغ مـلـك 

علي سـند صـحيح الشركة موضوع النزاع الماثل األمر الذي يؤكد يقينا أن الدعوى المبتداة قائمة 

 .من الواقع والقانون والمستندات 
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 من مجاع ما تقدم وهديا به 
����>�و�2��#/����	מ��� �..����	��"���������א�*��J	ل�ذ��������و���א��ط���ون����د�מ��	�����	�aא�

����מ� ��מ�����...�و������W	מ����...א�*������ل�א��دא�����	ن��دא��'��"	�20ل�א�5��+��ن��	מ�����������وא�

	/�� �ذא$�����2ن��دמ�א��د�و+�)����	د�#�� ����	����������������وز �"	�����א��!	�� ن�وא�*�����

��א��!	�� ن��	�*�����و�وع�א��زאع�א��א�ن�ط��	�����	�ون�و��و��������������a	����	د ����وز �1א

��א���د�و��L.��מ�����������Bد������ ����א�!�� د�א�0� ����א����	��� � �Cد���
�ق�..��!�����..א������א���ذ�3

�!#2��و�����D�5א.���B!�	�	��������א!�(�	�Qא.�,	د ��!	���5א�ذ����	:�	�������א�د�	���وא�������

��������������������������
����د������	��−/−/−�א�*����!�	���5א��ذ���������,� د�
ول�א���د+���Uدא�+�א��	� ���א�

�. �Hد��دמ�א!�2מ��ذ�Cא:دא�+��'�

 ومن ثم 

��������F=�9א$�0אP�*c�C0دא@�5אR� Kk� �4@ن�j�)��2H$��8ن�I א�J@�.�(3/م��K א��H
�fUH�33, א�F33K=�"338%��33[�33}���%�����233زK� א�אv33A��(�33�8��S��$33�=�"330�n�33,%����33Uc�

3��9a3C"�ذ.�J@�3.�*3א �38Iن���������������������'�F0�3�0�و��fUH�3, א�F3K=�¶�3�@Gא�d%د%*���0ز�=�*�.�U=
������������������O3.א �3���0و�zv3A��*3�0�I ���"�+3)��O=�I0א��[��*�א�H���Fo�%�Sv0א��.Gא��H�2وH$�

$��O.���oEא�0א�dLوא�0���ن���������������FK=�*U4�Lن��	ن�א$0=�>�א ��$א�5'j��}�=�/���و[..���2
������������������������2A3.�F4�3�L�@א�3LR�$38%��3ª�،��3H�cذ�n��3,0א�n4�3�#3 �א	3�)�=��R�O=�2H$��8ن�I א

������33A��~330�I ��2� �33���0אA�@�33.�*33.�2وذA�33.ل�ذ�a33Cא��*o33)��..��233	#א�O33I+%���{33�]و
�w0ذ�F0R�f8I0�9!�א���$�ل�..אI� 0+*�א�0���ن�وא0+,�د�א�B^�"��8%�Sv0א��.Gא.�

�
�
�
�
�
�



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

 

 

230 

احلكـم املطعـون فيـه قصـر يف تسـبيبه ويف بيـان األدلـة الواقعيـة أو : السبب السابع 

القانونية التي أعتكز عليها يف القول بأن اختصـام املطعـون ضـدهم مل ينعقـد 

.. رغم مثوهلم أمام عدالة احملكمة ومل يـدعوا بـذلك ومل يـدفعوا بـه .. صحيحا 

قـا بالنظـام وعدم بيان أسباب هذا القول يسـلس إيل جتهيـل مـا إذا كـان متعل

وتكون احملكمة قضت مبا مل .. العام فيحق للمحكمة التصدي له أم أنه غري ذلك 

 !.يطلب منها ؟َ

 بشـأن ١٩٨١ لسـنة ١٥٩ من الالئحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ١٢٨تنص املادة 

 الشركات علي أن 

��n3%א3c�،�J@r�ن�=�F3Kא�0@�3*��ن�%���3א�������������I��$3]وא��B
�O.��Vc��2A,0א�wK}ذא�R
)B
�*c�C0א�*A:�2!�.�אA,0א�אvA��*K)� �5א#��ق�א�
�.��وא[$א�%��¾�.��
  من القانون املدني علي أن٨٩٩نصت املادة .. بداية 
���B��!��ل��������و ���د��� ��د�א��زא���	��א�������� ��Hول����	����������ن�
�وא�"��	�������א�و�

���.�, �'�א�*��

 وقد استقرت حمكمة النقض علي أن
 بأنــه لمــا كانــت شخصــية الــوارث –حكمــة  فــي قضــاء هــذه الم–مــن المقــرر 

مستقلة عن شخصـية المـورث والتركـة منفصـلة عـن أشـخاص الورثـة وأمـوالهم 

الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته وال تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم فـال 

تنقل التزامـات المـورث إلـي ذمـة الـوارث لمجـرد كونـه وارثـا إال فـي حـدود مـا أل 

 .ركة ومن المقرر شرعا أنه ال تركه إال بعد سداد الديونإليه من أموال الت

 )٣٠/٣/١٩٩٨ ق جلسة٦٧ لسنة ١٥٤الطعن رقم  (

 وملا كان الثابت 

و��..���3���/���5−/−/−�א ��3�£��F30R@�3*�א��'3���F0�38�@%¬������..../�و���5א �[�3م����
�2H$��8ن�I א�S���f�=�
�.%s¦�و@�*�
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 وانعقدت بذلك
� ����Y����� "מ���������و�"מ����	��"�	���ن����وق�و��	�����������������..�ون��د�מ���א�,���5��א��ط����


ل��� '��ن�
�وאل�������و�"מ��	��B!��2ود ون����	زא���.�� "	��ن�א�

 وهو عني ما استقرت عليه حمكمة النقض يف أن
التركـة أيلولتهـا إلـي الورثـة بعـد أداء مصـاريف مـن تلزمـه نفقتـه وديـون العـبـاد 

إال بعد سداد الديون مؤداه انشـغال التركـة بمجـرد الوفـاة وتنفيذ وصيته ال تركه 

 .بحق عيني تيعي لدائني المتوفى أثره حقهم في تتبعها الستيفاء ديونهم منها 

 )١٥/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٧٩ لسنة ٣٨٢٩الطعن رقم  (

 وقضت أيضا 
 إقامة المطعون ضدهم عدا األخير الدعوى الراهنة علي مورث الطاعنين والمطعـون ضـده 

األخـيـر بصــفته يطـلـب تعويضــهم ـعـنهم عــن األضــرار المادـيـة واألدبـيـة والموروـثـة الـتـي أصــابتهم 

جراء وفـاة مورثيهمـا اختصـامهم للطـاعنين باعتبـارهم ورثـة قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بـإلزامهم 

 شخصيا بمبلغ التعويض دون تحميل تركة المورث بهذا االلتزام خطأ عله ذلك 

 )١٥/٥/٢٠١٧ ق جلسة ٧٩  لسنة٣٨٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
و��ط� ق�#����א�وא���وא��وא�د�א��	�و� ��
���5א�� 	ن�و����وא.�	��א��زאع�و�	������������

�و�אق�א���د�����"�	������!��د�,�� >���ن�א�وא.������������������������1	�����	א�طو���� '��ن�ط��	���"	�
,ل�

� ��..�وא��	�ون�X(ق�א	و � ن��2#/�א���:�

��٦١,٧٥٧,٦٥٨^���3Kو������z@$3L....�/�א�aC�ل�ذ.3*��:� احلقيقة األويل
��93P�*cא$3�0א=�3y�Fل�����������C0א��A���]�M0א�¶��@Gא�"�:

33�c*�....�و[�33£�=33�م�...א�O33.�5s33+0=33�م�CK0�"33'@دאR33�ن��R�
3%��א �3دع��G�3و@אق�א0(3�د@������������������-�ذ�3y�O3.�w30ل�א��0

�2L@�<�=$0א�!..�*,0�..�5�H��0د%*�א�)�Lق�א�.�

�3���z��3.�*�@�F0R�@%¬�������....�/و���5א �[�م���: احلقيقة الثانية 
−/−/−�2H$��8ن�I �2אHن�و��=�
�.�و'�¦�و@�"�



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

 

 

232 

�.�J@�3א �38Iن�����..../��30-�'�3c*�א �[�3م������� : احلقيقة الثالثـة
��0�2H$333@��333"�و�2333Hא �3338Iن���2H$333دون�وא@��Jو���
�������������3��q�F=�3C0�3م�א=r3~�א:�^�*�E�0�no�,.و���w%�


�١٥٩@�O.���2Lאo4�0*�א�0+��K0�*%v���ن������0١٢٨��א �د���5
�*,0١٩٨١�(�c�C0ن�א&C��.�

/�א����ل�א�0/א.�)�ود%�3ن�א �J@�3א �[�3م���������: احلقيقة الرابعة 
....���2H$33��338ن�I �233אHو@��33"�و�F330R�)�338ن��I ذ.33*�א

2H$33��(�33אل������.��O33.�2A�330R�-330®��33.33$ود�]�!�w330وذ
)*%$���2Aא)�،�وא�@��=�،�¦��)�.�.�אل����0

ـة اخلامـسـة ��33c��33%��O%$330�ن���ن�א�F33H�*33cs0א K/.33*�� : احلقيـق
��A333KVª�..���@�333��=و�א���F333)BC0333���0=��333�@�אHق��333�و��

���������33��q�*33csK0�*33./K.�J@�33.33���(33$د�د%�33ن��G�F0�33 א
�>��.�K0���ن�و.��א�����=�X��L�"�Kא0

 ملا كان ذلك 
���� �'�א����מ����������..�و���	)��#����א���	(ق�وא��وא�د�وא�,�ول�
����5א��ذ���������������"���Kن���	�א�

��زא����ذ�$�������دמ�
�� ���א)����	��א�*0,�������א�ط� ن��ن�א���	/��������Lدמ�.�ول�א�د�و�

��א���ز��������������������..��*����א��وאل�����������
ن��� ���א��زאع����د ون���و���א���دون�
ن� 5طن���

�����	�"����	�)� �دع��#�	)���*�$���<ن�א��ط��ون���د�מ�����ز� ن��!�دאد�����������..��	��د ن�
 �	���	ن���

��.����א�د ن�����دود��	�
ل��� "מ��ن�
�وאل�א�

 وقضت وحمكمة النقض أن 
تمسك الطاعنين أمام محكمتي الموضوع بـدفاعهم بصـفتهم فـي الـدعوى تأسيسـا علـي أن  

ـي  ـنهم عـل ـت مملوكــة بـي ـه ومازاـل ـين ورثـت ـداعي مملوكــة لجــد الطــرفين وعــدم قســمتها ـب ـان الـت أعـي

د الحـكـم الـشـيوع وـتـدليلهم عـلـي ذـلـك بالمـسـتندات دـفـاع ـجـوهري قضــاء الحـكـم المطـعـون فـيـه بتأيـيـ

االبتــدائي بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صــفة اســتنادا لقســمة التركــة علــي الورثــة 
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.. بموجــب عـقـد قســمة دون التثـبـت ـمـن دخــول أطـيـان الـتـداعي ضــمن الترـكـة الـتـي ـتـم قســمتها 

 .قصور 

 )١٦/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٧٧ لسنة ١١٩٢٣الطعن رقم (

 إذ صدر احلكم الطعني علي خالف ذلك

�33h�f�33%���*.�33�� 33§�~33�=�"��33
�,33�د�!�א���33$�ل�33��n33#�#	�2אR�f338I0ذ��*
�z´�a0Rو�"����X���0א�~:��,%�Ä�"K%و&'�!�&Iط�وא�0(�@�و©�0+*�א�0���ن�وא����.א���

احلكم الطعني قد شابه فساد مبطل يف االستدالل وخطأ يف االستنباط : السبب الثامن 

دعوى علي القول معدوم السند بعـدم وذلك باستناده يف احلكم بعدم قبول ال

أهمية االعتبار الشخصي يف شركة األموال ومن ثم انعدام صفتهم يف الـدعوى 

 املبتداة بالنسبة للمطعون ضدهم 

 وتعديالتـه بشـأن ١٩٤٣ لسـنة ٧٧ مـن القـانون رقـم ٤/٢نصـت املـادة .. بداية 

 املواريث علي أن 
 يؤدي من التركة بحسب الترتيب اآلتي 

�.�.��%	+�A��0�F/�א �-�و.�O.�"��+��"./K'�Oא �)��F0Rא$0��O:�و��
�.د%�ن�א �-�:�������
��V0���:�*�@�0א�FK=�w08$�ذ��F��'��.و%�زع��*�E�0א�"���v+'�Sv0א#$�א�!�"��FE�%��..�

 وقد استقرت حمكمة النقض يف العديد من أحكامها علي أن 
�0	,��*0, ��א��وא���א!����2"	���ن�����א�5,	ل�א�������ن�
*0	ص�א�و���و
�وא�"מ�א�������

��	���ون�د ��و�"מ���"��	�.���ل���–����Hدא�C–*0,�� ��א����و��� ��������دא(� ن��� "��	����ق�� ���

�������������ذ��'�א��وא����������	"�	��������دמ�א���	"����
 �و���*�/���"	���و���د ون�א��و���

��������دود��	�
ل��� '��ن�
�وאل�א��.�

 )٢/١/٢٠١١ ق جلسة ٦٥ لسنة ٨٨٠٧الطعن رقم (

 كما قضت أيضا 

��������������������J@�3 د%�3ن�א�n3K8'�z3*�.�3دאE�ص�א�0@�3*�و�.�3א��2א��B3
��O=����)+א��*cs0א
�K0��A�0�K%��9�L��A@�*�א�0/אم�.�2A��%د�F���'�n]�f���5�K0�5$א4���د�א�0�^�"�cs��
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�*cs0א�O.�2A�0R�2!�[$ود�.���ل�A�@�.ن��%$��O%�y[א.�
 )١٢/٢/٢٠١١  ق جلسة٨٠ لسنة ٦١٥الطعن رقم (

 كما قضت 
�*��ط'�� �	ن�א��� �������–א!�20ص�א�,�����5��א��د�و�Lא!���2ل�.	����א��و��وع���'�����������������

��������5����J)	!�B	�!
�����C/	�.���	.�و�	�1�"����א.��.א�

 )٣٢٢ ص ٣٧٢ قاعدة ٤٠ مكتب فني سنة ١٣/١٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٥ لسنة ٩٠٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���2�H�+ א�*K��n��Iو����������F3K=��3H�c�3ل�وא��0א=�$3א�0�����3*�א 3�@�ذEGא�3-�وא�V0وא�
��������������*�4�C��w0وذ�"��وא8L�)�א0/אع�א ���f�%�9و����Xن��I��*hن��E��7א#	�2א �8Iن�
����������������*�3,א0+,�د�!�א���$�ل�وא�I&�!�א�����ط�وذ�w0!�א��0ل��8$م��3�Lل�א0���<�=$30

�c*�אG.�אل�و.�2��Oא�$38אم���8IUK0ن��$�2Hא���دא��F0R=$م���UH*�א�=���@��C0�F)BC0א�
�2A�+E!�א$0=�>�^��%�F30R�"3��@$o[�$3א�I�30ن�©���K0�w0v3���3+0א=3$�وא�V0א�3-�!����������������������

�FHو�(�c�C0ن�א���Lو�F�$ א�0���ن�א�


���	ل��دא�+�א�*��������������: القاعدة األويل ����א��د ��
ن� �ذل����

	� �����د���و��ذ�$����������٥٢١	 ��א��#ل�א����	د�מ������+����

�.� !<ل��ن�
0ط	('�و�و��	��� ! ���C"و

��א��د ����د מ��!	H��B د��	��!���دא�������: القاعدة الثانية ��

����������������������ن��دא���'���Kذא�א�0��س���	)���ن�
��وאل�א�*����� �

��א)0�2س�و�ذא�����������B.و�و���	�����	��#� ���0 	���א��

א��#ز��	)��ن�
�وאل�א�*�����ز��'�����1وא(�د�Cدون��	#����������������

ذא��و�����د�א).����	/� ���د��1��و ����	���������ط	�������
و�������

�	 � ���.�

����1����د ��א�*�����א:� �	ن���<������3: القاعدة الثالثة ��� �	��

������	ق�������	�*�����
و� ��ون���	��5	����������������B�!���ل� 

�'�#
�.���Jض�א�ذ�3
�*<���ن�
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ـة  ـدة الرابـع א��������
ن���د ��د�,����5א�ط��	�ن��� ��'��������: القاـع

��������/	�#�	��������'��	 ����,�� �(�Lو/�����א�د�و������ددא��"�	���

�����	������א�,��� ��5و�����	�
 ���	�����	�#��	/��"��ذ�Cא�,��� ���5

����������������5����و�وع�א��زאع�وط���	��א�ط�	�ن�� "�	���	�دא����

�.��د)������ط� ����ذ�Cא�,�5

 ومما تقدم مجيعه يتضح

�ن�P	U*�א#	�2א�wK'�O.�n�o�0���2�'���f8I0א��0א=$�و;AV��و{A)�o����0�ن���������������
��א�338IUK0�*+33)0ن���33A���933��"33.$=�O33.�2H$33����'�33@د��و�'33�د���S&33@د���K33���و��.�S$33'�33א

وA����0��[��-�و;�wK'�FK=�����R�..�����-3VאGد0*�وא�G���$�وא#���n4אV0���*��&و@אق�א0/אع����������
�����������������������3A�^��'��aو:"�א0���S!�א�O.�<�=$0[�}����3)�אA.$3=�O3.�*+3)0��و0	K��-)Pو

!�$%$C0�0(�@�א���f8I0א��AU	]�7�E���ª�n�¥א���$�ل��!�&Iط�وא����.�א���

 حيث أن الثابت 
أن اســتخالص ـتــوافر الصــفة ـفــي الــدعوى مـمــا يســـتقل بــه قاضـــي الموضــوع حســـبه أن يـبــين  

 .الحقيقة التي اقتنع بها وأن يعين قضاءه علي أسباب سائغة وله أصل باألوراق 

 فإن خالف ذلك 
هــا فــي قضــاءه ومخالفـتـه الســتنباط فــي اســتخالص ـتـوافر الصــفة لتـلـك الشــروط الواجــب توافر

القرائن القضـائية المتـوفرة بـأوراق النـزاع كانـت غيـر صـالحة عقـال إلـي النتيجـة التـي أنتهـي إليهـا فـي 
 .قضاءه 

 وملا كان ذلك 
وكـــان الحكـــم الطعـــين قـــد خـــالف كافـــة األدلـــة واألســـانيد والقـــرائن والحقـــائق التـــي لهـــا أصـــل  

ب وأسانيد غير متوافرة في أوراق النزاع معتكـزا فـي قضـاءه بعـدم وأقام قضاءه علي أسبا.. باألوراق 
 .القبول علي أسانيد ومفاهيم من عندياته دون ان يكون لها أصل سائغ في األوراق 

 األمر الذي يستوجب 
ٕالقضاء بنقض الحكم والغاءه لثبـوت إصـابته بشـائبة عيـب القصـور فـي التسـبيب والفسـاد فـي  

 .نقض ذلك الحكم المطعون فيهاالستدالل بما يجدر معه 
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احلكم الطعني أخل حبقوق الدفاع حينما التفت عن داللة املسـتندات : السبب التاسع 

بـرغم متسـك الطـاعن بـداللتها ومل يعـن بـالرد .. املقدمة من الطـاعن بصـفته 

 ق اقتصـادية .. لسـنة ..عليها ثم طرح تقرير اخلبري املنتـدب يف الـدعوى رقـم 

 واملرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى املبتداة املرفق باألوراق 

  املستقر عليه يف قضاء النقض أن

�������������������!�*3{,�wא�($��2��ع�و'�K=�"K�0$"��&و@אق��و�.,�$א)��و�و3��d4�3L��د��8.�*30
�@�)L�"�0�0"�ود�R�$
&ن����'"��و��+�"�=$م�'8�ض�א6	U*� ��א��.�

 )٢٧/١٢/٢٠١٨ ق جلسة ٧٩ لسنة ١٠٤٣٢الطعن رقم (

 وقضت أيضا 
��د מ�א�0,מ��!��دא������������א��و�وع����1א���!�$���د)��"	�א���5	��א����מ��������


و����"	����1	�.د� �ون��"	��ن�د)�'�.,و���	"���	"�.�ن���

 )٧/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٢٤١٩الطعن رقم (

  علي األويل احلافظة طويت فقد
) م.م . ش- ......( محــل الـتـداعيصـورة ضــوئية ـمـن صــحيفة االســتثمار الخاصــة بالشــركة 

الحقـائق  وهو مـا يؤكـد.. ماهية السادة الشركاء المؤسسون فضال عن المكتتبون  والثابت من خاللها
 :اآلتية 

 احلقيقة األويل 

�c*�@�|���و�������E..../��ن�.�@�Jא �8Iن��$�2Hא �[�م����� C0א�zvH�O.�wK§
�..�z@$L����)���R٣٥٪.��

 ةاحلقيقة الثاني

§K	�33ن�[(33*�.,33�و%*�)�אBC��O=�33I0(33"�و.33�2A(....../��ن�א33,0�د�5و@�33*�א �[�33م� 
�@�cv ٣٥(#(*�א(٪.�

 احلقيقة الثالثة�

H@$L�*�,��2A��..�......�؛�....�؛�..../��ن��O.�9cא0,�د�5.��c�wK§)١٠(٪�
�
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 ..../ وحيث أدار املرحوم ..هذا 

 )ورث املطعون ضدهمم(
عـلـي أي مــن الشــركاء طــوال  ـلـم يقــم بتوزـيـع ثمــة أرـبـاح...  حـتـى ...الشــركة عــن الفـتـرة مــن 

واحــد وســتون مليــون ( جنيــه ٦١,٧٥٧,٦٥٨صــافية قــدرها  هــذه الفتــرة رغــم أن الشــركة حققــت أربــاح
 بصـفته إقاـمـة طـاعنلل يـمـا يحـق) .. سـبعة وخمسـون ألـف وســتمائة ثمانيـة وخمسـون جنيـه وسـبعمائة

 .دعواه الراهنة 

  يلي ما علي الثانية طويت كما
 - ....الشـركة (التداعي  ية من رسمية من السجل التجاري الخاص بالشركة محلئصورة ضو

 :هذا السجل ما يلي  والثابت من) م.م.ش

3�c*�و.�J@�.�(���������~3)א �8Iن��$���2H(..../�ن�א �[�م���:��و���C0دא@�5אR� 3Kkس���'�$L
�c*�!����ن�=�م���������א��80C0א�X�C�R�v.�7$��(�1=�م�.��[�£�...א ...)��w0و@��2ذ

3���S��X�c(�3~�!�א�V%��������������¶�3�@G-��ن�L�م�א �[�م����C0א�FL����^�..����$3�8%����3Uc�
3�ض����a0א�אv��z$]وא�*�.�U=�*�8��..���!�"38.�$3E�'��3.�H�3*�(ذ.�3"���و)BC0���3)�אK� א

�*�0�I �9אP.�
��O33.��33Eא°33�ذ��..�وv33%Rא�X.33��'�33$م��:���33����.�X�c�33C0א�FL�33��$33��233K�338/ل�.�J@�33א33�0�א@���

F0R�5@دאrد�א��R�2؛�وH$��8ن�I �0���א�]�O=�I04��*�א���$%$:� Kk.�
����33V0��:א�v333H�..א:3338*�א333,0�د33305و�333�c*�و^CK0�O=�333I0א���333م�א�S$��¤Lא�א�f�333��6و.333

����'�����3א����..�وא#,���)���א#,���)�0¿و@אق�وא �/א���)�وא$0'�*3K4�q��0��.و:�د��f�'
�FK=ن٦٤��K.��s+ א�O.�"�:�J$����w0ن�ذ���R��Hض�و:�د�..w0v0� 

 فقد مت

 التحفظ علي رصيد أول المدة
�?�	����	��)���و���א��ط��ون���د�מ�����(....�/���B	�J*	ل�ذ���א����وמ����� و�و��	� �Hد��������2

��Lא�د�و�Cل��ذ�����+
���� '�א�! د�א�0� �����א��د�و��L.�מ����������	�و�و..��א����د"��ق����..�!�����..�א�

���.	���د�وא�Cא���	�..��+��א��	�א.�,	د ���'��د
+� �Hد�
�� ��א�ط	�ن��,5�� 
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  علي الثالثة احلافظة اشتملت وأيضا
 ) .مورث المطعون ضدهم (..../ صورة ضوئية من رسمية من شهادة وفاة المرحوم  −١
مــن خاللــه انحصــار  ثابــت.. ة ضــوئية مــن رســمية مــن إعــالم الوراثــة الخــاص بالمــذكور  صــور-٢

 .في المطعون ضدهم حاليا ورثته الشرعيين لتركته 

 ومما تقدم يتضح 

���������������"3c�3�@��&��J@R���"3و��'�'�M303*�א��®�3�=�*�وא�0C0�5$3א=��K0�����I'�"$3��$38אد����������R
��א��زم��&[��*�א��O=�I0(+�"�!..�א0$%�ن�.Gא��A����zد=�א�*.�LR.             �

  علي الرابعة احلافظة طويت وكذلك
التـي ( اسـتئناف - ق اقتصـادية القـاهرة  ... لسـنة .. وى رقـم صورة ضـوئية مـن صـحيفة الـدع

تجـــاري الجـيــزة وقضـــي بعـــدم االختصـــاص واإلحاـلــة إـلــي المحكمـــة  ....لســـنة .. كاـنــت مقـيــدة ـبــرقم 
 ) االقتصادية

 وهذه الدعوى

3�ون��)��BC(3"�(א�����O=�3I0��O3.�*3.��.�-��c�/....��$3א �[�3م��������y®3"�30"����..�و�&��X�3=د��
��¶��@��!�~�)����*c�C0א���������!��A'@دא��"�+)��O=�I0א�F0�'�v.�F=�9א$�0אP..���¬%@�'�£�]�
��dא$0=�>�@.�

 قد كان ذلك

50	/�א��� ���وط�!"	������� J��..א��د ن���*���������و�'�
������ن�وא��د�و!��ون����������>��

��� ��א�0��+�א��ودع���������א���و�א�	����(�� ون�#� '�������Qذ$�א������و�و��	��ط�������'��)�..�

 .�دמ�.�ول�א�د�و��Lدא���א�������و.����

  علي اخلامسة احلافظة طويت فقد
فـي الـدعوى .. صورة ضوئية من رسمية من صـحيفة التـدخل الهجـومي مـن الطـاعن بصـفته 

 . استئناف - ق اقتصادية القاهرة  ... لسنة ...السابقة رقم 
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 حيث كانت عدالة احملكمة قد انتدبت خبريا

 لبحث مناصر النزاع بني طريف التداعي

��9P�*cא$�0א=���������FوC0א0,�$�א�����&ن�א�FAא���$L�..�-��]�$L�����(3�وزg��3]��@��٦١��
�������������3��2H$3��8ن�I א�J@�.�5@دאR�5s�3��0+,3"�؛�و���������..�.��Kن�:�"��yل�A���3����R"�א��3&�

�d%����2ز�%�����F3K=�¶�3�@��S��������������������~�3,0א�אv3��*3�.�U=�*3�8��S��$3�8%؛�و���X�c�3C0א�FL�3�)و��
�!)��z؟

 بسحفليس هذا 
א���	� ون��������.��ون�١	�א�!�	د+�א���	!��ون�وא���������ل�
ن��ذ�Cא���	�?�א�ط	(����מ� #�د����������

��������0

����3	ن������	ن�א!��2מ�א�ط�	�ن��,�5�'�:دא�+��������)!	�	��א�*������د�3א����و$�و����(

�א�k�"מ���ودو�و��	��)�..�א�*���

 التحفظ علي رصيد أول المدة
و� ����،�"	�ذ����و���א��ط�ون���د�מ�����و�و�א����א�ذ�H �3د�
ن��ذ�Cא���	�?��*Jو������������


.	���������������"�و�א�������..�����د�!�دאد�א��د ون���������))������و)�و��������'�א��ذ�3���ق����'���ط�	�ن��,�5

�د
+�א�د�و�Lא����.�

  يلي ما علي السادسة طويت كما
لـدي عدالـة المحكمـة االقتصـادية بالقـاهرة .. صورة ضوئية من تقرير السيد الخبير الحسـابي 

ي تـال..  اسـتئناف - ق اقتصادية القاهرة  ... لسنة ... وذلك في الدعوى رقم .. ......./  األستاذ -
بنـاء علـي أباطيـل ومـزاعم أكـد عـدم ) مورث المطعون ضدهم (........./ كانت مقامة من المرحوم 

 .ر المرفق يصحتها التقر

  -/-/-جبلسة أول درجة وحيث كانت عدالة حمكمة .. هذا 

 يدياقد أصدرت حكما مته

�د�א�!	د+�א�0��א/�א��0�, ن����������א��<�و� ���א��وא�د+�����وذ�$����5 �ذ��..�:�	���א�و�אق���

� #����..�א�0� �����"����'�� د!��و�	����5ل��	*����א�..����ذ�$�א�����מ�א���" ��د�3��������	�� "���

�5���:	د�	��	� �



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

 

 

240 

أل عنـهـا مجـلـس  ويـسـ... حـتـى ـعـام  ....يـسـتحق للمـسـاهمين أرـبـاح ـعـن الفـتـرة ـمـن ـعـام

ولـم يـتم صـدور قـرار جمعيـة ) مورث المطعون ضدهم حاليا (..../السابق برئاسة المرحومة راإلدا

وذلك بإجمـالي مبلـغ  ١٩٨١ لسنة  ١٥٩عمومية عادية للشركة بتوزيع هذه األرباح وفقا للقانون 

 . جنيه  ٦١,٧٥٧,٦٥٨

���'����מ���..�و20,����א����ول�����������"��מ�א�و ��
ن�א�!�� د�א�0� ����א����/	�	������a�"��ذ�Cא

�#�س��دא�+�א�*������ل�א���دא�����ن�����!	�� ن���	ن��دא�+��و���א��ط�ون��د�מ��(	!�����

��W...א�!�وא���ن���....���

 وهذا يستنهض دليل فني وحماسبي قاطع

 بأحقية الطاعن بصفته 

�LR�5�$���%�.*�א$0=�>�א !�Eو�dLא�0א���oE�n��.א�0���ن��אX�:�M0)�و

  علي السابعة احلافظة اشتملت وأيضا
 - ق  اقتصـــادية القـــاهرة ..   لســـنة..صـــورة رســـمية مـــن الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى رقـــم  -١

  بما يلي-/-/-والمقضي فيها بجلسة ) المار ذكرها بالحوافظ السابقة(استئناف 

 حكمت احملكمة
 : ....................أوال

بالمصــاريف ومبلــغ بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا علــي غيــر ذي صــفة وألزمــت الطــاعنن فيهــا : ثانيــا 
 .مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

  علي الثامنة احلافظة طويت وكذلك
صـــورة ضـــوئية مـــن رســـمية مـــن محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة للشـــركة محـــل   
 ) .بصفته رئيس مجلس اإلدارة(المنفذ يوم الخميس بناء علي دعوة الطاعن ) التداعي(

    الوارد بهاشة جدول األعمالقوذلك ملنا

 هت إيل ما يليتوان

��9P�*cא$�0א=��R�I0=OF�)�א�E@�£K=�¢+o�0$��ول�.�F0�'�5$א .١C0دא@�5אR� K¹�.�
٢. ���������2H$��8ن�I א�J@�.�*.ذ�Xא��R�!�-�0א�X�:@R)م�]�3�c*������)�....�/א CK0�"3'@دאR3�ن��R

5s+0ل�א�y��O...�£�]�....��
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�א:8*��=�� .٣ �*����P�*%@�Cא���*���I^�*��8ل�.�@א����UJ ��$3א��8ن�I��(���3,]�2وH
"�K=�*�o�, ��0�ن�א ����0א�*c�C0ذ.�"��א��A��*0�aC وא.�

 وهو األمر اجلازم
�,��	د ��א����	���ق�א..��!�����..�,�������� ����א�0����+�א����ودع��	���د�و��L.��מ������.��+�−�

	�)����� '��ن�و#ود��د و� ����*�Jو���������Qא!"�..��"�	�ذ������و���א��ط��ون���د�מ������� �	�א�

�د
+��א�Cد�وא���,5�'��.	��ط	�ن��'����ق��	�����.�

 ملا كان ذلك 

و��K��n��I*�א�G���$�وא +��2�Hوא�EGل�وא��0א=$�א�FK=�*������0وא38L�)�א03/אع�������������
�و¶�%��fو���X�3ن�א#	�23א�93y��f38I0;��3ق�א$30��ع�[�3U��א�O3=�-3+�0د�30*�����������������������I א

������A�0�$33��"	33,}�233��"�+33)��O=�33I0א�O33.�*33.$� א)�א$33�0�د�=33A�K��^33����א ,�33��O338%و���
�X�a0rوא�"�����X���0א�~:��,%.�

احلكم الطعني شابه الفساد يف االسـتدالل حيـث انطـوى علـي عيـب : السبب العاشر 

مبـا .. سالمة االستنباط واستند يف قضـائه إيل أدلـة غـري صـاحلة لالقتنـاع بهـا 

بت باألوراق يؤدي إيل عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ومن ثم خالفت الثا

معتكزا يف ذلك القضاء إيل أدلة غري صاحلة وليس هلا أصل باألوراق الذي يسلس 

 حنو بطالنه املستوجب نقضه وإلغاءه

 واملستقر عليه يف قضاء النقض 

�=��F330R��33Aد330*���������33�L33*�!�אU	6د�א��,33�د�א#	�233!�א���33$�ل�.�33��H"�א��33
Aع����L�0�*�=��� א�*�]��-��O.�*#�E��A%$0א0��M08*�אL�2א�0אA��.���و��F0R=$م�

 )٢٢/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٨ لسنة ٦٨٣٠الطعن رقم (

 وقضت أيضا 
�!��	د�א�����מ������א)!���د)ل��	� ���'�א�طوא(��'�������� ���B ���س�!�����2א)!�����	ط�����

���	ع��"�	�
و���دמ��"�מ�א�وא.����
و�و.�وع����	.ض����������������������.2�����	�,�� Nد������	د�!(	��'����

��א��"������ "��	�א������������ن����ذ�C��� ن����ذ�Cא���	,������ #����א�����������دמ�א����زوמ�א���ط���

�.א��	)��
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 )٢٠/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٩٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��F3K=��3Hوא38L�)�א03/אع�����������������f�3%و���c�2وא�����$�א�0�����*�א �@�ذ�H�+ א�*K��n��I
33��L(�33@א�.��33+��!�א�����)L�$33L�f338I0�233א	33�م��ن�א#'�X�330+�33"��و��B �w330�33$�ل�وذ�

�وذ�O.�w0=$��5و:"�=�FKא0��oא�UK0�..�F0��0�د·�وא�V0א�-�א ���5$%� ,�$א)�

ال ترـكـه إال بـعـد ـسـداد " تطبيـقـا للقاـعـدة الـشـرعية الـتـي تقـضـي بأـنـه : الوـجـه األول 

ومن ثم فال تنتقل الرتكة من املورث إيل ذمة الورثة إال بعد تسوية كـل " الديون

من أموال الرتكة مما يضحي متسك الطاعن بصفته باالستعالم عن ديون املورث 

لدي البنوك قـائم علـي سـند صـحيح مـن ) ....(أرصدة مورث املطعون ضدهم

 الواقع والقانون 

وتعديالته بشـأن ١٩٤٣ لسنة ٧٧من القانون رقم ) ٤/٢(فقد نصت املادة .. بداية 

 املواريث علي أن 

 Gא�~�'s0א�~,;�*cs0א�O.�Sد�%�F':�
�..��%	+�A��0�F/�א �-�و.�O.�"��+��"./K'�Oא �)��F0Rא$0��O:��و��
�.د%�ن�א �-�:�������
��V0���:�*�@�0א�FK=�w08$�ذ��F����.و%�زع��*�E�0א�"���v+'�Sv0א#$�א�!�"��FE�%��..�

 من القانون املدني علي أن ) ٨٩٩(كما نصت املادة 

�����O.�F.�א��F30R��3א�93c�*3�@�0;,3~��(��3"��������و��$8'+��vא�0/א.�)�אcs0*�%�ول�.�������
�F=�C0א�

 من قانون اإلثبات علي ان ) ١(فقد نصت املادة .. وكذا 

��".��KB�0א�(���R�O%$ א�FK=א��0/אم�و�(���R�O4א$0א�FK=.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأنه 

����@�3-�
�zvH�X��L�!�−������*�3)Bא6	�O.–����*Uא ���c�� �"�&���������O3=�*K��3,.�J@א�30א�
������������J@�3 ن�د%�3ن�אj3��*E�ص�א�0@�*�و�.�א��2א��B
��O=�*K)+.�*cs0وא�J@� א�"�)B
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�������������������J@ذ.3*�א�30א�F30R�J@� �9א�0/א.�)�א�'����2��O.ذ."�و@��"�و��A��9aC'��cs��nK8"�و��'
�����"����=�
�@�3"��"�¹�د���c"�وא@�����R!�[$ود�.��®ل���O.�"�0R.�אل�אcs0*�و.�Oא �c�'��

�".$��$8���Rאد�א0$%�ن�
 )٣٠/٣/١٩٩٨ ق جلسة ٦٧ لسنه ١٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

������������*3Hא�و��K��n��I*�א�V0א�-�وא��0א=$�א�0�����*���+*�א��0�ن�=�FKوא8L�)�א$0=�>�א0
��������������������d3Lא�0א�O3.���o3E�$3��F3K=�*3U4��0و@אق�אG���-����9E�����(��Kq�O.�"�K=�(�Iو.��א�

���y�3א�������������وא�0���ن�و.��ز��%��3U���"�+3)��O=�3I03*�א��]��F3K=�*30�$08*�אq�L�(א$�,.�O.�"��(
����������������J@�3.�*3c�3��א��O=�3IK0�"38.�n3��Sv30(3+�"�א��F3K=�$3�c&�0ن�'.G��3אH3�)�و�Kq�O3.�"�0R

�2H$��8ن�I م��(א�]�3���������������93P�*c)�..../�א C0���*3%$���2A33*�و=�3�@א)�وא�K4�qאل��.��O.
������=�C0و@��"�א�F0R�*cs0א�zvH�-0®�$L�F=א$�0א�f�)��3�0�]�2H$��8ن�I ����93)�א��'�23��O3.و

�F30R�*3ذ.3*�א�0@�3*��������������Hא�!�[3$ود�.3��®30-����)�א �38Iن�(א�0/א.�)�א �@�93P�Jא3�KI0�)�א0
�)�.�.�אل����0�¦�،�=��@א)�،�و����O.�2A�0R)*%$���2A.�אل�

 وهو األمر الذي يتجلى ظاهرا 

������J@�33.�5$33E@��O33=33~�א���8�33م�KI��w33,U�0���"�+33)��O=�33I0�338ن��&[��33*�אI א
2H$�)م�]��وذ3��0�w30�ن�وR%�3�¶�.3��®ل����������...�[�3£�=3�م������...�S$0א�0�¦�.�O=3�م������)�..../�א 

����f�=�3C0א�0@�*�א�F0R)��2H$3��38ن�I א�(��������f��303-��3��/م�وא���M30�2وאA�@�3.�3אل�.��O3.
�F=�9א$�0אP�*c�CK0��A��"�.ل�ذ�aC���.�

 نة وأن هذا الطلب اجلوهري سوف يغري وجه الرأي يف الدعوى الراه

��A��وX��Lא��ن�Kq�9c~��و�و:"�د��ع�3��F0$%"�א�(�������������������23�"�K=��[�}���"�.�Oא ,��
�%�nא�/م�و3���a�3%�$3L"�و:3"�א30���S!�א$30=�>��������������������I���A�0R�~KI%ع�و��א ��*U	P�S$0

��q����AU	]ن��c��R�2و	�7א#�����!�"�K=�~�gع��ن���א ��*U	P�FK=�~�.�
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 وكان الثابت باألوراق املاثلة 

��������2L@�<�=$0�א���5א �دع����%�*���..�ن�'�,0�..��������F3Aא���Sv30�5وא�H��0د%*�א�)�Lق�א�
���������2H$��8ن�I א�J@�.�*.ذ��A��*0�aC.�*���%$.و:�د���H�4"�.�دא�A��*�����F0R)م�]�/�א 

....�(���z@$Lو��K�^٦١,٧٥٧,٦٥٨���"�وא[$�و���ن�.��Kن�و��U8�4*���8*�و?,�3ن�����������130(�:
�A��و��h�*4�U���*�و?,�ن��:��(���������������F=�93א$3�0אP�*c�3C03��אA���]�M303�¶�א�@G3*�אU�L)......�

وא�aC�ل������ن�Rدא@�J@�.�5א �8Iن��$���2H...�[�£�=�م����...�yل�א�O.�5s+0=�م�����)�م.م.ش
�.ذ.�"���zvAא ����0

 فضال عن ذلك 

���������2H$3��38ن�I א�J@�.و@אق��ن�G���-��V0ن�א�c�3م�(و]�א ������F30R�!�3)�....../�א 
���z��.�*�@���¬%@����!�'�$L−/−/−�������5�3��$3א�0=��3U80א�O3.��3K�%�Sv30٦٦(�����/�5وא�"3��(

�2Hو�f�=�
�¦�و@�*�'�Sv0�2)�زو:"�(.....(�وאHو�X��)�....�،�.....�،�....�،�.....�،�.....(و��
 وهو األمر الذي يؤكد باجلزم واليقني 

����������������3Hא����3א�3�Kq�O3.�"3�0R�)�!�א$30=�>�א0%��3U���"�+3)��O=�3I0"����[��*�א	3,}�d3.�*
���������2H$3��38ن�I א�J@�3.�5$E@��O=א����8م��~KI�)�3م���]��S$30א�0������O3.�¦�3)�....../�א 

�=��f....�[�£�=�م����....=�م��C0و@��"�א�F0R�-0®�M0�2[��0�(�وאH$��8ن�I א�(��d���3,%��^و
����������*3cs0�3אل��א.��O3.�2A�30R3��®ل�U���2A�3.ذ�F0R�2A�@�.�*.ذ��A��*0�aC 8"����9א $%���*�א.

��O.3"�و:3"������������و���a�3%�$3L�Sv303"�وא=�w3+�2�jن�אv3A��w3,U�%�"�+3)��O=�I0א�א3KI0~�و��%�
�*Hא��.א0���S!�א$0=�>�א0

�
�
�
�
�
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أحقية الطاعن بصـفته رئـيس جملـس اإلدارة والعضـو املنتـدب حاليـا :  الوجه الثاني 

للشركة حمل التداعي فيما يربوا من طلبات ألنه هو الذي ميثلها أمام القضـاء 

به اختاذ إجراءات توزيع األرباح علي املساهمني بعـد الرجـوع للجمعيـة واملنوط 

العمومية العادية وحيث ثبت بـاجلزم واليقـني ترصـد وانشـغال ذمـة مـورث 

مببالغ طائلة لصاحل الشـركة ومسـاهميها ومـن ثـم فإنـه حيـق  املطعون ضدهم

 .للطالب بصفته املطالبة بهذه املبالغ 

 بشأن الشـركات ١٩٨١ لسنة ١٥٩من القانون رقم ) ٨٥(فقد نصت املادة .. بداية 

 املساهمة علي أن 
يعــين مجلــس اإلدارة مــن بــين أعضــائه رئيســا كمــا يجــوز لــه أن يعــين نائـبــا 

 .للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه 

 .ويجوز للمجلس أن يعهد إلي الرئيس بأعمال العضو المنتدب

نظــام الشــركة ولوائحهــا ويمثــل رئــيس المجلــس الشــركة أمــام القضــاء ويحــدد 

 .الداخلية واالختصاصات األخرى المقررة لرئيس المجلس واألعضاء والموظفين

 عني ما قررته حمكمة النقض املوقرة بأن .. وهذا 
��.���	/����ذ�Cא����������–���ن�א�������������–��	��"�	Dو�����	א��!����	و ن�א�*��������
ن��

��Q.و��:�אد+�א�*��	��و���	�  ���و�دא��"	��מ� �د����و�	���ل�ذ�$�������אد+�א��*�ع�א�

�C��
�. ��5"	���,وص�

 )٨/٥/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٤٠٣٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك وكان الثابت يقينا 

�����������������23L@�<�=$30�13אK.א��5�3א �3دع���%��...�OאGو@אق�وא ,�$א)�وא �/א���)�و'�
��*��5א�a3C�ل�ذ.�J@�3.�*3א �38Iن��0...��������������$3,H�3�0د%*�א�)�Lא���3K4�q��0�3�^�2H*����ق�א���

������33A���]�M33033�¶�א�@G33*�אU�L�933V}�M330وא�F=�933א$33�0אP�*c�33C0א�!�fUH�33, 0(33�¸�א
�c*����ن��R�5sدא@'"�����yل�א�O.�5s+0=�م�C0م�...א�=�£�]�.....�
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 فإنه  .. ومن ثم 

��K��n��I*�א�V0א�-�وא +��2�Hوא��0א=$�א�0�����*���+*�א��0�ن�=�FKوא38L�)�א03/אع��������������
�א�OH%����33و��X�33'33�م�و^33����%33$ع���w33CK0���33k[��33*�א��O=�33I0(33+�"�!�א I�33�0*�א330

���������5@�cv3 א�*c�3CK0�"'@دאR�5s��E$)�!�ذ.*�.�@�Jא �8Iن��$�R�2H�ن�'�M0��0א�� ��
������������������£3K��%�23��O3.و�X���0م�א�.��*c�C0�9אV§�Sv0א��H�"�+)��O=�I00+*�א��0�ن�و[�}��ن�א��

�*Hא��א��ن�א$0=�>�א0H�وא�0���ن���dLא�0א�O.���oE�$��FK=�*U4�L.�
ثبت يقينا مبوجب اجلمعية العمومية العادية للشركة حمل التداعي : الوجه الثالث 

 واملعتمدة من اهليئة العامة لالسـتثمار واملنـاطق احلـرة -/-/-املنعقدة بتاريخ 

 انشغال ذمة مورث املطعون ضدهم مببالغ طائلة قيمة األربـاح الصـافية التـي

 وكذا ... وحىت عام ....حققتها الشركة إبان فرتة إدارته هلا خالل الفرتة من عام 

عدم إبراء ذمته بصفته رئيس جملـس اإلدارة والعضـو املنتـدب للشـركة سـابقا 

وهو األمر الذي يؤكد أن الدعوى الراهنة قائمة علي سـند صـحيح مـن الواقـع 

 .والقانون واملستندات 

  بداية وإيضاح ال بد منه

�'���د��زل��و���א��ط�ون��د���ن��دא�+�א�*�������ل�����������..��#د��א:*	�+��دא/+���������

א����دא���وא����0	��B#���س��دא�+�#د ��د���(	!����א�ط��	�ن��,��5�'�و����د���� ��5'���!��	د+������

������������א��!�*	� ن�א��	�و� ن�وא��	�  ن���Kدאد���� ����ص�*	�ل��ن�א�و��1א��	�و���وא��	�

����*�����.وא���	!�

 هي إيل نتيجة مؤداها  والذي انت

��$�'��fو:�د�©�0+�)�.��0*�وL�����*�وP����*�%,3&ل�=3Kk� �34@��3A �אrدא@������������5
��n��,0��2(אH$��8ن�I א�J@�.�(��3א30$=�3�8���5�د������"�+)��O=�I0���$]�Sv0א��.Gא��Hو

�CL*�:$ول�אU=G�ل�א�F0��0−/−/−��8*�=�.*�=�د%*����@%¬� �w0وذ:��
− Kk��%��'�*CL���O=��*cאG=�אم�.�O=�م�.C0ل�א�U=��O=�5@دאrم�.. �א�=�£�]�...�
3�א�Xذ.3Kk�X�3�=��*3 �אrدא@�O3=�5אG=�3אم�.�O3=3�م��������������� −�Rو���3q�X�yR�!����...א0

�£�].....� 
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��O=�*cאG=�אم�.�O=�م������������ −C0ل�א�U=��O=�(���,#א�~Lא�.��%��'�*CL��[�3£�=3�م�����....
.... 
− �O=�*�0� د�א��0א�24א�U�=א�!��� .....�[�£�=�م�.....אG=�אم�.�Oא0
�אL~�א#,���)��و�א���$א0"�و¥$%$��'�O3=�"��8א3,0*�א �3�0*�������������� −.�f�8'�$%$g�*CL�.

�!�FA����M0א−/−/−�.............��Æא. 

 ملا كان ما تقدم 
�������������������	و� ��א���د��א�#�� ��א��	���א��	د ��و��	��,� >�א��	�ون��	��,���א�

��	� ��א�!	د+�א��!�*�	� ن������	����א��#�	)�����������و��د�א�..�����	����א��	�و� ���،��(:ط2ع���

� �)�وא��	� ��وא���	!� �Xא��ذ�א���א�א	0�����د��מ�א

 القرار  يف البند األول 

��F33K=33�ع��r���*33��33%��33Kk �אrدא@33U=��O33=�5�ل���X�33:@Rאn%$33)�0א �א��'�F33K=�
�@�34 ��..../�و3IyR�@�א�3,0$��)�380�م�א��F0�3#و[�£��A�%*�א���(....�[�£�=�م����....א0,�א)�.�O=�م����

����n��,0دא@�5אrא� Kk)��2H$��8ن�I א�J@�.�(���������"3�0R�*��3,�و@�5'$3א@¦�א B�3+0�)�א ��
�E$)�!�ذ.�"�'�M0א ����0א ��0*�א�dو@د����..F=�9א$�0אP�*c�CK0.��

 القرار يف البند الثاني 
و����"מ����و���א�ط��	�ن��(	�ق��#��	/��2��0/�ط����Qو�����א/�ذ�����
����	/��#���س�א��:دא�+�א�!����

����� ن�א)��"��	/����ن���א#�����و���د. ق�...���������W	מ�...���ن�א����وאמ�א��	� �������ن����	מ�)����� "מ

�.א��!	�	��

 القرار يف البند الثالث 

�����FK=ع���r���*���א3L~�א#,3���)��������א �א.��3%��'�FK=�n%$)�0א�X�:@R�3אم�����=Gא�O3=�
��f#��*cא����O.�X�A....�[�£�...א ��O.�*�0=�م�C0א�(���,]�n�L$'א:8"�و�.�

 القرار يف البند الرابع 
����وذ���$����ن���#��	/�א��,��د ق�������א����وא(מ�א��	� ������*������א��وא�������	:#���	ع�����

��א����وאמ����ن����	מ�����	��"�	��
���� ن�א)��"��	/����ن���א#�����و���د. ق��!��	�	��...����������W	מ�..

�.א�*����
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 القرار يف البند اخلامس 

�:=�FK%��.�FKא �א��*����r�ع��
١− �������*c�3CK0�5@دאr3 �אKk�@א�3L�F3K=�n%$)�0א�����O3.�*3.$� �3ل�א����3�0*�א����/....�

�א33L~�א#,33���)�و'�f�338א�33�G�ذ�.�/....�F0�33 א3380�م�א�O33=�(���33,oK0��33�Lא�.�...�
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�א�Xذ.*�א0,�$��� −٢�R����3.�..../�=$م�,.�X�3yRو���n��3,0א#,���)�א�~Lא�.��$38���R�"��0�
�������������F3K=�5$%$دא@�5א�rא�"���1�'����FK=�*c�CK0�*�0� א��0א�24א�n�L$'א:8*�و�.
�א3L~�א#,3���)��j3ن����������������.�n3]�!�(�+0�©ذא���-�و:�د�j��F0� א��H/c�.�*���]
�א3L~�א#,3���)�������������.�F3K=�*0��3, د=�3>�א�d3�Kk �אrدא@�5%+�3ض�@3,�4"�!�@

*�8Uא��*���c*�و����G[	�م�א�0���ن���$8.�אCK0�*.�80א�. 

 األمر الذي يؤكد يقينا 
 وقراراتهــا المتقدمــة البيــان -/-/-ومــن خــالل هــذه الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتــاريخ  

يتضــح وبجــالء ـتـام أن كاـفـة تـقـارير الســادة المستشــارين الـقـانونين والـمـاليين والمحاســبين الـتـي 

لية وقانونية ومحاسبية يسأل عنهـا عرضت علي الجمعية العامة قد انتهت إلي وجود مخالفات ما

فقـد وعليه وبناء علي هذه التقـارير ) مورث الطاعن عليهم(رئيس مجلس إدارة الشركة السابق 
ٕتم إرجاء التصديق علـي أعمالـه وارجـاء إبـراء ذمتـه وكـذا إرجـاء 
إبراء ذمة مراقب الحسابات الـذي عمـل معـه إبـان إدارتـه للشـركة 

 .محل التداعي 
 ن خالل اجلمعية العامة للشركة وكان الثابت م

حيث تحفظ السيد مراقب الحسـابات علـي أرصـدة أول المـدة  

 ولـم تظهـر فـي ...حيث تبين أن هناك أربـاح مجمعـه حتـى عـام 
حسابات الشركة لدي البنوك وهو األمر الذي يؤكـد يقينـا انشـغال 
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ـة ومــن ثــم تــم منحــه  ذمــة مــورث المطعــون ضــدهم بمبــالغ طائـل

رك هــذه المخالفــات ورد المبــالغ للشــركة محــل الفرصــة نحــو تــدا

.. وـهـو ـمـا ـلـم يـقـم ـبـه دون مـبـرر أو مســوغ ـقـانوني .. الـتـداعي 

 .وهو األمر الذي يحق للطالب بصفته إقامة الدعوى الراهنة 
  وكان الثابت بتقرير السيد اخلبري املنتدب

   ق استئناف اقتصادي... لسنة ...يف الدعوى رقم 

��د� � ��	�א�!� د�א�0� ������������..���ط��ون���د�מ���د�א�ط�	�ن���������وא���	�����ن���و���א��������� �

���������د�3�دא�+���و���א��ط��ون��������������
ن�א����	�aא����)� دع��#	)���*�$���� א����د�Bو��	

� �زמ��"	��و���א��ط�ون���د�מ�� �����������...�����W	מ����...���א�5��+��ن��	מ�����)�..../�א����وמ��(�د�מ

���ن�א�#�� ��א���و� ��א��	د ����*������ل��������מ� �מ���وز �"	�����2ن�ذ�$��מ� ,د��.�א��������

��א��!	�� ن�
و�א�*��	/����a	��
����.א��دא���و��	���	�ون��وز �1

 ليس هذا فحسب 
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د اخلبـري املنتـدب يف مـا أورده السـي.. أنه ال ينال ممـا تقـدم مجيعـه : الوجه الرابع 

الدعوى سالفة الذكر بعد قيامه جبمـع صـايف األربـاح احملققـة خـالل فـرتة إدارة 

مـع صـايف األربـاح احملققـة خـالل فـرتة ) ... حـىت ...من (مورث املطعون ضدهم

ثـم خصـم املسـحوبات منهـا ثـم االنتهـاء إيل ) ... حـىت ...مـن (اإلدارة احلالية 

حيث أن ذلك هو اإلخفاق الوحيد بتقرير اخلربة .. مبالغ مستحقة لكل مساهم 

، ذلك أن األرباح احملققـة يف فـرتة إدارة مـورث املطعـون ضـدهم مشـغولة بهـا 

ذمته ومل يثبت أي مسحوبات من أي من املساهمني منهـا ، وأمـا املسـحوبات 

التي ثبتت أمام السيد اخلبري فجميعها متت من األرباح التي حققهـا جملـس 

وهم من (وبالتايل فإنه خبصم مسحوبات مورث املطعون ضدهم.. يل اإلدارة احلا

حيـث أن ! يتضح عدم استحقاقهم ألي أرباح أخري بـل أنهـم مـدينني ؟) بعده

 مسحوباتهم أكثر من مستحقاتهم 

 وإيضاح ما تقدم كالتايل 
���<ن�א�*��������	ن��دא��"�	�����������و���������������–����	�
*���	�!��5	��������–��.���א�!� د�א�0� ����������−١

����W....�ون��د�מ��ن����א��ط��....�������Cد��.�?������� �	�,�a	��
������٦١,٧٥٧,٦٥٨��'� �#�

�	� ���و�0!�ون�����������(��)	��وא�د�و!��ون��� �ون�و!����	(��!�����و�0!�ون�
��5	�و!�

' �#�(����و�*<ن��ذא�א����?�
و�>��	� �

− ���������$�E@�FK=�(���,#א�~Lא�.�O.�¢+¥�"�&Cو@د���"��
�!�(�$33��M330دא@�5א#�33�0*�אº330�5$33 ول�א��−/−/−�

����������9aC'�F0��0�دא@0�5"�و�rא�zvHم�א���م�$=�$c�%��^
2H$��8ن�I א�J@�.�*.ذ�"�.�

− ��*c�33C0دא@�5אR� 33Kk� �334@��33K� א�אv33A33/م��K ن�א�
��n��,0���2(אA�3K=�O=�I0א�J@�.�(�������"38%3}���%�����23ز�]

�������������(�3�8��S��$3�=�"30�n�,%����Uc�،�fUH�, א�FK=
�fUH�, א�FK=�¶��@Gא�d%��0ز�*�.�U=. 
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�jن�Kk �אrدא@�5א#����F0%,&ل�=��������O3..�وª��'�$م��� −
��¶�33�@Gא�zv33H�..����� �334@�*33�@و�O33.��A.��33�$338א����R
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����	�a,��	� ��������?�.��د�)�....���������Cون�(�#� ��'��٢٥/٤,١٣٩,٢٥٢�� ���������


��א� ن�و�0!ون�#� '�و�0!��و�*�ون�.�*	�2ون�
�5	�و�	(�)�.و�	('��!���و

���o33,.�*33�)�������..�و�33��33.�2��'�33$م�����cن����33cذ�O33=�933��a'�$33L���33ن�א�$�33,0א����R
��fUH�, ������2(אAK�L�O.�2A�@�.�2وH$��8ن�I �2אA��@�FK=3 �������)�وKk�$3A=�!�-3}�$3L
^��%,��:~�y(�2א ,��o�)�.�Oא ,�o�3�)�א �3�K8*��&@�3�¶�א��F0��..�������������5s3+0אrدא@�5א#�

O....��£�]�....��

  السيما وأنه هو ذاته قرر يف تقريره

ـبـأن مــورث المطـعـون ضــدهم ـلـم يســبق أن ـقـام بتوزـيـع أي  

وهـذا .. كما لم يكن ألي من المساهمين أي مسحوبات .. أرباح 
ــت بالك ــي تحقـق ــاح الـت ــد أن األرـب امـــل يســـأل عنهـــا المـــذكور يؤـك

  .وتنشغل بها ذمته 
 وحيث .. هذا 

���������������O3I+'3/אع�و���و[*�=�K"�وאV0���*��3&و@אق�א0I د0*�אGא�wK'�f8I0�2א	�10א#�y
و]�~33�8%��33.��33H	33AU����0+,33�د�!����..�P�"33�0R	33U*�א ���33ع�'�@33c*�و@א�w33K'��33A4אGد330*�����

>��א���0%$:�"K8���^ط����.�وא�X�a0rא���$�ل�وא�I&�!�א���

  وحيث كان ما تقدم

  وكانت أحكام حمكمة النقض املوقرة قد تواترت علي أن
قم ة رياالقتصاد من قانون المحاكم ١٢ المادة رة منيقرة األخفالنص في ال

من قانون  ٣٩استثناء من أحكام المادة "  علي أن ٢٠٠٨ لسنه ١٢٠
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 محكمة النقض وأحكام امم أيهالقتصاداالمحكمة  أمام ٕحاالت واجراءات الطعن

 قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا من ٢٦٩دة الثانية من الماالفقرة 

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى 

لقانون أن اإليضاحية لهذا اذكرة موجاء بال" الطعن ألول مرة ولو كان 

 َعاتنازاضي بالنسبة للمالمشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التق

ًالخاصة بالمجال االقتصادي وذلك تسجيعا لإلستثمار العربي واألجنبي بمصر  َ
ماري واستعان في ثتقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل االست السًووصوال

لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن األصل العام الوارد  هذا بآليات متعددة

ات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة افعالمر  من قانون٢٦٩بالمادة 

أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه بأن  اع المطروحزالنقض لموضوع الن

اع ولو كان الطعن ألول مرة  لموضوع النزأوجب على محكمة النقض التصدي

يكون إال إذا تصدت  إال أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك ال

لموضوع النزاع  تنافية بالمحكمة االقتصادية المصدرة لهذا الحكمالدائرة االست

الدعوى أو   أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع،

التصدي   يكون النقض في هذه الحالةالدفع شكلي فحسب دون الموضوع ف

 للموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهى

ع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم احكمة النقض لموضوع النزتصدى م

 العدالة والتي ال يتعين إهدارها في ئيه وهو أمر يتعارض مع مباد فالمطعون

في األنزعة االقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة  سبيل سرعة الفصل

  . الموضوعبالمحكمة االقتصادية للفصل في إحالة الدعوى للدائرة االستتنافية

 )٢٣/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤١٩٩الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠٢٠ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٢٢٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

ن�א���מ�א�ط� ن���מ� 5,�ل�����א��د�و�Lא��א������و��و�	����������������������	��ل��#�����B..�و�	ن�א�

��N ��ذ��������5,�3���	"�����Lول���دמ�.�ول�א�د�و��	א�ذ�3 ..��5!'��ن�ذ�$��������Hد�
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�א���	/����ض�א���מ� !�و#�B��	د+�א�و�אق�����א�������א).�,	د ��א)!�(�	� ����5,ل�
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��א��و�وع��.�

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن بصفته من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
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 وعلي سبيل االحتياط
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 وكيل الطاعن بصفته 

 
 المحامي

 
                    


