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( فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعىمدنى )  
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 مدنى ) فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى ( 

 الموضــوع
 صفحة

 الموضــوع الفهرس الموضوعى  
 صفحة 

 الفهرس الموضوعى 

  ) د (   ) أ (

 61 دستىس  9 إثجبد

 67 دػىي  9 اختظبص

 11 استئْبف
  ) ر ( 

 سسىً

 

 61 11 الءياست

   11 أشخبص اػتجبسيخ

  ) ش (  11 إطالح صساػً

 11 إىتَبط إػبدح ّظش
 شفؼخ 

 شهش ػقبسي

61 
61 

    ) ب (

  ) ع (  11 ثطالُ

 61 ػَو 11 ثْىك

  ) م (  12 ثيغ

 61 ٍحبٍبح   ) ت (

 61 ٍحنَخ اىَىضىع  12 تأٍيِ 

 61 ٍينيخ  13 تأٍيْبد اجتَبػيخ 

  ) ن (  13 تجضئخ 

 ّضع اىَينيخ ىيَْفؼخ  14 تحنيٌ 

 اىؼبٍخ 
32 

 14 تسجيو

 32 ّقض  14 تؼىيض 

   15 تقبدً 

  ) و (  15 تْفيز 

 36 وطيخ   ) ح ( 

 33 وقف  16 حنٌ 

 33 ومبىخ  16 حيبصح 
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( فيرس موضوعى لممبادئمدنى )   
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 ( فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 ) أ (
  

   إثبـــات

   مسائل عامة :

 25 1 ..............."............" كيفية إثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية 

   اختصــاص

   اختصاص ولئى :

   " اختصاص المحاكم العادية "

 ...." مناط اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الحيازة الزراعية "  -

بنظر النزاع القائم بين المحامى وموكله حول  " اختصاص المحاكم العادية -
ما تضمنه عقد الوكالة بعد القضاء بعدم دستورية الفقرتين األولى والثانية 

 181بإصدار قانون المحاماة المعدل بق  1843لسنة  11ق  44من م 
 ...............من ذات القانون". 45وبسقوط فقرتها الثالثة وم 2004لسنة 

2 

 

3 

26 

 

21  ،24 

 " اختصاص اللجان القضائية لإلصالح الزراعى "

 33،  32 1 ............................................................ )ر.إصالح زراعى (

   اختصاص نوعى :

اختصاص محكمة االستئناف بنظر الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى " -
 28،  24 5،  4 ....."2001لسنة 16أصلية وفق ق دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة

" اختصاص المحكمة االبتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف األحكام  -
 الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية "

  

 14،  11 56 ....................................................) ر. تنفيذ : دعاوى التنفيذ (

   " المحكمة المختصة بإشكاالت التنفيذ فى األحكام الجنائية " -

 41: 18 58:  51 ...................................................) ر. تنفيذ : إشكاالت التنفيذ (

   " المحكمة المختصة ببطالن حكم التحكيم غير الصادر فى تحكيم تجارى دولى " -

 65 42 ......................................بطالن حكم التحكيم () ر. تحكيم : دعوى 
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

   ـافـــاســتئن

   المحكمة المختصة بنظر الستئناف : 

 " اختصاص المحكمة االبتدائية بهيئة استئنــافية بنظــر استئنـــاف  -   

األحكــام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيــاً كان قيمتها 
 "2001لسنة16بق  مرافعـات المعدلة211وفق م 

  

 14،  11 56 ....................................) ر. تنفيذ : دعاوى التنفيذ ( ................

   الءـــستيا

العقارات المملوكة لألفراد وفقق استيالء وزير التموين على 
 الخاص بشئون التموين : 1845لسنة  85أحكام ق 

  

   " 1845لسنة  85" أثر الحكم بعدم دستورية المادة األولى من المرسوم بق   - 

 45 63 ..................................... ) ر. دستور : أثر الحكم بعدم الدستورية (

   أشخاص اعتبارية

   المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد :

" صحة تمثيل مدير معهد علوم البحار للمعهد رغم تعديل اسم المعهد وفق 
 ................................".... 1846لسنة  436ورية قرار رئيس الجمه

 
6 

 
31  ،32 

   إصالح زراعى

   اختصاص اللجان القضائية لإلصالح الزراعى : 

اعتبار طلب المطعون ضدهم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة  " -   
البحث وعقد البيع المسجل ألطيان التداعى من منازعات التوزيع 

 ......................................" للجان القضائية بالفصل فيهواختصاص ا

1 32  ،33 

   الحد األقصى للملكية الزراعية :

قرار اللجنة العليا لإلصالح الزراعى باالستيالء على األراضى الزائدة  " -
عن الحد المقرر بعد بيان مالكها ما يريد استبقاؤه منها قسمة اتفاقية مصدرها 

 35 : 33 8،  4 .........................................................................القانون " 
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 ( للمبادئ فهرس موضوعىمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 النتفاع بأرض اإلصالح الزراعى : 
  

" حق المنتفع بأرض اإلصالح الزراعى بطريق الملك فى  
 التصرف فيها بعد سداد كامل الثمن "

  

 36 ، 35 11،  10 ....قابل لتملكه بالتقادم "" الشرط المانع من التصرف ال يجعل المال غير  -

تقدير التعويض عن نزع ملكية األراضى الزائدة عن 
 : قوانين اإلصالح الزراعى فقالحد األقصى و

  

 118:  111 88:  81 ....ر. نزع الملكية للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة () 

 التماس إعادة النظر
  

   حالت التماس إعادة النظر :من 

 31 12 ..................................................."......................." الغش 

 ) ب (
  

   النــــبط

   بطالن البيع :

   بطالن بيع المكان ألكثر من مشترى :

"بطالن عقد البيع الالحق على ذات العقار ولو لم يصدر حكم جنائى   -   
 قبل البائع " 

  

 40 ، 38 15،  14 ...........أركانه : المحل : حظر بيع المكان ألكثر من مشترى () ر. بيع : 

   بنـــوك

   بنك ناصر اإلجتماعى :

" تحديد موارد البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات تحسب   -   
 ...........................................قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب "

 

13 

 

34  ،38 
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

   بيـــع

   ه :ــــأركان

   " المحل"

   " حظر بيع المكان ألكثر من مشترى " 

"بطالن عقد البيع الالحق على ذات العقار ولو لم يصدر حكم جنائى  -   

 40 ، 38 15،  14 .............................................................."قبل البائع 

  آثار البيع :
  

   " من حقوق المشترى "

للمشترى فى حالة نقص المبيع عن القدر المبين بالعقد إقامة دعوى  " - 
تعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك ال تخضع للتقادم الحولى المقرر 

  41 16 ...........................................................إنقاص الثمن"لدعوى 

 بيع أمالك الدولة الخاصة :
  

" جواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع   -   
أمالك الدولة الخاصة صريحاً بوضع توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد أو 

 43 : 41 14، 11 .............................ظروف التعاقد ومالبساته "ضمنياً مستفاد من 

 دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : 
  

" حق البائع فى رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لدرء خطر تطبيق   -   
 44 ، 43 20، 18 ......" .......... قانون اإلصالح الزراعى عليه أو مطالبته بسداد الضرائب

   ( ) ت

   ينـــأمـت

   التأمين اإلجبارى من حوادث السيارات :

ر أو ورثته فى ظل القانونين وضرم" نطاق إلتزام المؤمن بتعويض ال - 
 12بشأن التأمين اإلجبارى من حوادث السيارت ، ق  1855لسنة  652
 ............" 2001لسنة 

 

21 

 

44 ، 45 

دعوى مباشرة قبل المؤمن القتضاء " حق المضرور وورثته فى إقامة   -   
 .....................".... 2001لسنة  12حقه فى مبلغ التأمين وفق أحكام ق 

 

22 

 

45 ، 46 

" عدم اشتراط لجوء المضرور أو ورثته لشركة التأمين أوالً للمطالبة   -   
 41 ، 46 24، 23 .................."... 2001لسنة  12لسنة  12بمبلغ التأمين وفق أحكام ق 
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

" حاالت إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور أو ورثته عن حوادث  -
 48 : 41 26، 25 ........وضوابطها ".. 2001 لسنة 12مركبات النقل السريع وفق أحكام ق 

 اإلصابة " " استحقاق مبلغ التأمين فى حالة 
  

" وجوب استظهار محكمة الموضوع مدى اإلصابات الالحقة بالمضرور  -
ومدى تخلف عجز جزئى أو كلى مستديم عنها من عدمه وقضاءها بإلزام 

 ......................".. 2001لسنة  12ق المؤمن بمبلغ التأمين وفق أحكام 

 

21 

 

50 

 .............الطبية المختصة "." وجوب تحديد نسبة العجز بمعرفة الجهة  -
24 50  ،51 

" التعويض عن العجز الكلى والجزئى المستديم والنسب المستحقة من مبلغ  -
 53 : 51 30 ، 28 ................ذية "....والئحته التنفي 2001لسنة  12التأمين وفق أحكام ق 

وفاة قائد السيارة " عدم تغطية التأمين المسئولية الناشئة عن إصابة أو  -
سواء كان تابع لمالك السيارة أو غير تابع له وصرح بقيادتها أو لم يصرح 

بشأن التأمين اإلجبارى من حوادث مركبات  2001لسنة  12فى ظل ق 
 55،  54 31 ............................................................النقل السريع "........

ة ـة المدنيـبين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن المسئولي" جواز الجمع  -
 51:  55 32 ..................................."............2001لسنة  12ام ق ــوفق أحك

ال أثر له على عدم التزام  1855لسنة  652ق  5" الحكم بعدم دستورية م  -
السيارة المؤمن عليها شركة التأمين عن تعويض األضرار الالحقة بمالك 

 58:  51 34،  33 .........." اً أو مرتد اً مباشر اً سواء كان قائدها أو راكباً فيها سواء كان ضرر

    تأمينات اجتماعية

 1815لسنة  18جتماعى رقم " المناط فى تطبيق قانون التأمين اال  -   
 60 ، 58 35 .......................وفى المقصــود بالمخاطبين بأحكامه "..................

" امتياز مستحقــات الهيئة القومية للتــأمين االجتماعى على أموال   -   
 61،  60 36 ..........الضمان "..........مدينها وضمان المنشأة للمستحقات وانتقال ذلك 

للتأمين "من حاالت عدم انتقال ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة القومية   -   
االجتماعى تأجير المنشأة المملوكة لغير مدين الهيئة إلى مستأجر ال صلة له 

 ..............................................................."بمستأجرها السابق

 

31  :38 

 

61 : 63 

    تجزئة

   من أحوال عدم التجزئة :

" مناط إلزام المحكمة الخصوم بإدخال باقى المحكوم عليهم فى   -   
 ..............".............الدعاوى التى يكون موضوعـها غير قابل للتجزئة 

 

40 ، 41 

 

63 ، 64 
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 ( فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

    تحكيم

   دعوى بطالن حكم التحكيم :

المحكمة المختصة ببطالن حكم تحكيم غير الصادر فى تحكيم تجارى "  -
 65 42 ............................................................................دولى ".

   تسجيل

   سجل عينى :

   " نطاق حجية القيد فى السجل العينى " 

وارد ـــد الــة للقيـــاوى الخاضعـــة من الدعــوت الملكيـــوى ثبـــ" دع  -   
 .......................بنظام السجل العينى " 1864لسنة  142ق  32بالمادة 

 

43 

 

66  ،61 

 " قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد بالسجل العينى "  

 ........................................." جوازه أمام محكمة االستئناف "  -   

 

44 

 

61 

عينى عقارى أو بصحة " التزام المحكمة فى الدعاوى المتعلقة بحق   -   
تصـرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق فى األماكن الخاضعة ونفـاذ 

ألحكام قانــون السجل العينى بإعطاء المدعين المهلة القانونية لتعديل طلباتهم 
 68 : 61 46، 45 ...................................علقه بالنظام العام ".أو تقديم شهادة بالتأشير ت

   " تغيير البيانات بالسجل العينى " 

 ..........ية "..................." جوازه بمقتضى حكم من اللجنة القضائ  -   
41 68 ، 10 

لسنة  142من ق  32وارد بالمادة ـالخاضعة للقيد الغير " الدعاوى   -   
 العينى "بنظام السجل  1864

  

 103 ، 102 42 ..............) ر. ملكية : حق الملكية : من القيود الواردة على حق الملكية (

   تعويض

   تعيين عناصر الضرر :

   " التعويض عن تفاقم الضرر " 

" رفض المحكمة طلب اإلحالة للطب الشرعى فى دعوى التعويض عن   -
 فى دعوى الحقة بالتعويض عن العاهةاإلصابة يحول دون مطالبة المضرور 

 11 ، 10 44 .................................................التى ترتبت على تلك اإلصابة "
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 ( فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

   التعويض عن الضرر األدبى : 

لهم المطالـبة بالتعـويض عن " استبعاد قرابة المصـاهرة ممن يجوز   - 
 12 ، 11 50،  48 ...............................مدنى ".......... 222ق م ـــالضـرر األدبـى وف

   التعويض عن الفعل الضار : 

" التعويض عن عدم إبطال رئيس مجلس الشعب عضوية عضو مجلس  -  
 13 51 ........................".......... االشعب رغم انتهاء محكمة النقض لبطالنه

   دعوى التعويض : 

   " تقادمها "    

   " مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التى تتبع الدعوى الجنائية "   -   

) ر . تقادم : التقادم المسقط : خضوع إعالن الدعوى المدنية التابعة لقواعد 
 11:  15 55، 54 ...........................................إعالن األحكام فى قانون المرافعات( 

   ادمـــــتق

   التقادم المسقط :

   " تقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " 

عوى المدنية مضى المدة سبب النقضاء الدعوى الجنائية دون الد " -  
 14 52 ............................................................" المرفوعة بالتبع لها

" سقوط الدعوى الجنائية بسبب خاص بها ال أثر له فى سير الدعوى   -
 ....................................................المدنية المرفوعة معها ".....

 

53 

 

14  ،15 

ة لقواعد إعالن األحكام فى المدنية التابع"خضوع إعالن الدعوى   -   
 11 : 15 55،  54 ................................................................افعات"قانون المر

   ذــــيـتنف

   دعاوى التنفيذ : 

   الحكم فيها :

" اختصاص المحكمة االبتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف األحكام   -
 211 زعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كان قيمتها وفق ماالصادرة فى من

 14،  11 56 ........................................". 2001لسنة  16مرافعات المعدلة بق 

   إشكالت التنفيذ :

 41:  18 58:  51 .........." المحكمة المختصة بإشكاالت التنفيذ فى األحكام الجنائية "......  -
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 ( فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

  ) ح (
  

 مــــحك
  

   حجية الحكم :

ى فى دعوى التعويض عن "رفض المحكمة طلب اإلحالة للطب الشرع- 
ول دون مطالبة المضرور فى دعوى الحقة بالتعويض عن اإلصابة يح

 " اإلصابة تلكى ترتبت على العاهة الت

  

 11،  10 44 ........................................) ر. تعويض : تعيين عناصر الضرر (

    ازةــحي

   الحيازة المكسبة للملكية :

انقضاؤها بزوال السيطرة الفعلية على الحق بتخلى الحائز عنها طواعيًة  "  - 
 43 ، 42 61 ، 60 ............................................أو فقدها جبراً عنــه بفعل الغير "....

   من أنواع الحيازة :

   الحيازة الزراعية :

 44 62 ................................................................" مقصودها ".  - 

   ) د (

    دستور

   أثر الحكم بعدم الدستورية :

لسنة  85الحكم بعدم دستورية المادة األولى من المرسوم بق " أثر   -   
 ..................................الخاص بشئون التموين المعدل" .......1845

 

63 

 

45 

لسنة  85" أثر الحكم بعدم دستورية المادة األولى من المرسوم بق  -   
وعلى قطع التقادم على ما صدر تطبيقاً لها من قرارات وزير التموين 1845

 46 64 ..............................................................المكسب للملكية "...

 11ق  44"أثر الحكم بعدم دستورية الفقرتين األولى والثانية من م  -   
وبسقوط  2004لسنة  181بإصدار قانون المحاماة المعدل بق  1843لسنة 

 من ذات القانون" 45فقرتها الثالثة وم 

  

 24،  21 3 ...........) ر. اختصاص : اختصاص والئى : اختصاص المحاكم العادية (
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 ( فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 دعوى
  

 رفع الدعوى :
  

 44،  41 65 ............................................................" مناطه "........... -

 من شروط قبول الدعوى :
  

 1" االلتزام باللجوء إلى لجان فض المنازعات الذى تطلبه ق 
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى  2000لسنة 

 تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفاً فيها "

  

 81 : 44 61، 66 .......إلى لجان فض المنازعات ".. االلتزام باللجوء" من حاالت عدم   -

 الصفة فى الدعوى :
  

   :الصفة اإلجرائية  

تمثيل مدير معهد علوم البحار للمعهد رغم تعديل اسم المعهد  صحة"   -
 " 1846لسنة  436وفق قرر رئيس الجمهورية 

  

 32،  31 6 .........................................................) ر. أشخاص اعتبارية (

 الطلبات فى الدعوى :
  

" اعتبار الطلبات التى ال يحددها المدعى ابتداًء مع إمكان تحديدها أثناء   - 
 82،  81 68، 64 ............................................سير الخصومة معلومـة القيمة ".....

التزام المحكمة إبقاء الفصل فى الدعوى األصلية لحين  "من حاالت  -   
 84 : 82 11، 10 ...................................................الفصل فى الطلبات العارضة"

 المصروفات فى الدعوى : 
  

" جواز عدم إلزام المدعى بمصروفات الدعوى رغم انتهاء الحكم بغير   -   
 85،  84 13، 12 .......................................................................طلباته "....

 من أنواع الدعاوى : 
  

   " دعوى الرجوع "

 86،  85 14 .....غير المسئول عن وقوع الضرر"" أساس رجوع شركة التأمين على ال -
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 (  س موضوعى للمبادئ     فهرمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 ) ر (
  

   رسوم

   الرسوم القضائية : 

   " الرسوم النسبية " 

 81،  86  15 ......." كيفية تقدير قيمة العقار المبنى المعول عليه فى حساب الرسوم النسبية " -

 ) ش (
  

  شفعة
  

   إجراءات الشفعة : 

   " إيداع الثمن " 

 81 16 ........................الشفيع بالعقد الظاهر "......" مناط جواز تمسك   -

 

  ارىـــر عقــشه
 

  

   إجراءات الشهر : 

" وجوب إنشاء فهرس أبجدى فى كل مكتب شهر عقارى وفرع توثيق  - 
مدون به أسماء األشخاص الخاضعين للحـراسة والرجوع إليه قبل إتمام 

 .......وتعديالته " ..... 1846 لسنة 114إجراءات التوثيق والشهر وفق ق 

 

11  ،14 

 

84  ،88 

 ) ع (
  

  لــــعم
  

   عالقة العمل :

 100 18 ......................ت المسلحة مكلف بخدمة عامة "...." المجند بالقوا  -   
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 ) م (
  

    اةــــمحام

   وكالة المحامى : 

" اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بين المحامى وموكله حول ما  - 
تضمنه عقد الوكالة بعـد القضاء بعدم دستورية الفقرتين األولى والثانية من م 

لسنة  181بإصدار قانــون المحاماة المعدل بق  1843لسنة  11ق  44
 من ذات القانون" 45الثالثة وموبسقوط فقرتها  2004

  

 24،  21 3 ...اص المحاكم العادية (........والئى : اختص) ر. اختصاص : اختصاص 

   محكمة الموضوع

 101 40 ......................" سلطتها فى استخالص قيام ركن القبول فى التعاقد "  -

    ملكية

 102 41 ة عنه :رعحق الملكية والحقوق المتف 

 :من القيود الواردة على حق الملكية  
  

 104 : 102 43 ، 42 .................................الت "...................." دعوى سد المط  - 

   : القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه من  

 101 : 104 46:  44 ....................................." مضار الجار غير المألوفة ".......  - 

   أسباب كسب الملكية :

   "" التقادم المكسب 

التزام المحكمة بتحرى توافر شروط التقادم المكسب وعدم كفاية  " - 
 101 41 ......................................................... االستعانة بأهل الخبرة "
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 ) ن ( 
  

  زع الملكية للمنفعة العامةـن
  

 إجراءات نزع الملكية :
  

" لمالك األرض ولو لم يكن سند ملكيته مسجالً رفع دعوى طرد الغاصب  - 
 .........................................فقد ملكيته " أو المطالبة بالتعويض عن

 

44 

 

104 

   نزع الملكية دون اتباع اإلجراءات القانونية :

 108،  104 48 ...............تاريخ الحكم النهائى "...... " تقدير مقابل عدم االنتفاع حتى - 

   التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة :

 111 : 108 80 ..............." مناط التعويض عن االستيالء على الملكية الخاصة ".....  - 

 جواز اقتضاء مالك األرض بعقد عرفى تعويض عن نزع ملكيته لورود"   - 
 ةبشأن نزع ملكي 1854لسنة 511ام ق اسمه فى الكشوف وفق أحك

 114:  111 82،  81 ........................................................" العامة لعقارات للمنفعةا

األرض بعقد عرفى تعويض عن نزع ملكيته لورود "جواز اقتضاء مالك   - 
بشأن نزع ملكية العقارات  1880لسنة  10اسمه فى الكشــوف وفق أحكام ق

 116:  114 83 ..........للمنفعة العامة "

 111،  116 86:  84 ...ن نزع الملكية للمنفعة العامة "" حق المستأجر فى اقتضاء النعويض ع  -

التعـويض عن نـزع ملكيـة األرض الزائـدة عن الحد األقصى " تقديـر   -   
 118:  111 88: 81 .......................................وفـق قوانيــن اإلصالح الزراعى"........

    ضــنق

 جواز الطعن بالنقض :
  

   "" نصاب الطعن بالنقض  

 121 ، 120 100 .....الدعوى لتحديد نصاب النقض "" التزام محكمة النقض بقواعد تقدير قيمة   - 

تقدير قيمة دعوى الريع عن حصة ميراثية لتحديد نصاب الطعن  " - 
 121 101 .............................................." 2001 لسنة 16 بالنقض وفق ق
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

   إجراءات الطعن بالنقض :

   " ميعاد الطعن بالنقض "

 123 ، 122 102 .................." عدم جواز الطعن الفرعى أمام محكمة النقض "........ -

   " إيداع األوراق والمستندات " 

" التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتسليم الخصوم   - 
والمستندات التى يطلبونها مذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة األحكام 

 .................النقض ".....
103  :105 123 : 125 

" التزام المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض فى حالة تخلف الطاعن عن   -   
 ...................تقديم صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه "....

 

106 

 

125 

   " إيداع الكفالة "  

" عدم اشتراط وجود إيصال سداد الكفالة فى حالة ثبوت إيداع الطاعن   -   
لها قانوناً بأصل الصحيفة ومثبت بها رقم قسيمة اإليداع ومهرها بخاتم 

 ...........................المحكمة "....

  101 125 ، 126 

   الطعن للمرة الثانية : 

حـالة إعـادة الدعـوى للمحكمة التى أصدرت الحكم رغم الطعن "   -   
 16فقرة أخيرة . ق  268للمرة الثانية عمالً بمفهـوم المخالفة لنص المادة 

 ............."............ 2001لسنة 

 

104 

 

126 

   جواز الطعن بالنقض :

 124 ، 121 108 .................." من األحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض ".......  -   

   : بالنقض الحكم فى الطعن

ه عند من حاالت وجوب نقض الحكم دون االكتفاء بتصحيح أسباب "  -   
 " انتهائه إلى نتيجة صحيحة

  

 14،  11 56 ..................فيها (.....................) ر. تنفيذ : دعاوى التنفيذ : الحكم 

 ( و) 

  ةــــوصي

  

    دعوى صحة ونفاذ الوصية : 

 130 ، 128 111،  110 ...........................................الفصل فيها ".................." مناط 
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 (  فهرس موضوعى للمبادئمدنى ) 

 الصفحة المبدأ ــــوعــــــالموض

 فــــوق
  

 131 112 ........"األثر المترتب على تجنيب وفرز حصة الخيرات فى الوقف  "  -

 

  ةـالـــــوك

 

  

   الوكالة التفاقية والقانونية :

" وجوب االعتداد بشخص النـائب فى النظر إلى حسن أو ســوء النية فيما  - 
حسن يتعلق بالظـروف واألحوال التى يرتب فيها القانون آثاراً قانونية على 

 ...........النية وسريانه على النيابــة االتفاقية والقانونية على حد سواء "....

 

113 

 

132  

 التوكيل بالخصومة :
  

 133 ، 132 114 .............................................................." نطاقه ".....  -
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( المبادئ مدنى )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـادئــــاا : المبـــثالث
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 ( إثبـاتمدنى )  

 ) أ (
 اتـإثبـ

 مسائل عامة :
  " كيفية إثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية "

 [1 ] 
أف تكوف  زرادى محسوس يرتب القانوف عميو أثر . جواإالواقعة المادية . أمر وفعؿ  -:الموجز  

ال استحاؿ إثباتيا فى  واقعة طبيعية أو مف عمؿ اإلنساف . عدـ استمزاـ نوع معيف مف األدلة عمييا وا 
المشرع إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات . شرطو . أف تكوف متعمقة بالدعوى  ةجاز إأغمب الحاالت . 

ى إثباتيا بالكتابة . االستثناء ومنتجة فييا وجائزًا قبوليا . التصرفات أو األعماؿ القانونية . األصؿ ف
 . رائف الحد األقصى المحدد قانوناً . التصرفات التى ال تجاوز نصاب إثباتيا بالبينة والق

 ( 4222/ 44/24جمسة  –ق  36لسنة  4362) الطعن رقم 
الواقعة المادية أمر وفعؿ إرادى محسوس يرتب عميو القانوف أثرًا  إف  -:القاعدة 

يعتد بو وىى قد تكوف واقعة طبيعية وقد تكوف مف عمؿ اإلنساف وىى ذات طبيعة 
ال استحاؿ  تقتضييا الضرورات العممية وال يقبؿ استمزاـ نوع معيف مف األدلة عمييا وا 

ف كاف إثباتيا فى أغمب الحاالت ومف ثـ أجاز المشرع إ ثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات وا 
ذلؾ ال يمتنع بطبيعة الحاؿ مف أنو كثيرًا ما يحدث أف يمجأ األفراد فى العمؿ إلى 
تقرير واقعة مادية عف طريؽ الكتابة كتحرير محضر عف طريؽ رجاؿ الشرطة فى 
حالة التمبس بجريمة وليس ىذا فى الواقع إال وسيمة لمتيسير فى اإلثبات وىى فى 

عماؿ القانونية فيى عمى خبلؼ ذلؾ إذ األصؿ ىو كمو بعكس التصرؼ أو األ ذلؾ
إثباتيا بالكتابة ويتعيف بالنسبة ليا تييئة الدليؿ مقدمًا وال يجوز فييا اإلثبات بالبينة 
والقرائف إال استثناًء بالنسبة لمتصرفات التى ال يتجاوز نصاب إثباتيا بالبينة والقرائف 

ذ كاف يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما الحد األقصى الذى حد ده القانوف لذلؾ ، وا 
كانت غير معترؼ بيا وحسبما سمؼ بكافة طرؽ اإلثبات إال أنو يشترط فييا أف 

 قبوليا . تكوف متعمقة بالدعوى ومنتجة فييا وجائزاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (اختصـاصمدنى ) 

 اصـاختص

 : ىاختصاص والئ
 " اختصاص المحاكم العادية "

 اكم العادية بنظر منازعات الحيازة الزراعية "ح" مناط اختصاص الم

 [2 ] 
عدـ تعمؽ منازعة الطاعف بحيازة األرض محػؿ النػزاع واقتصػارىا عمػى طمػب أحقيتػو   -:الموجز 

خدمات زراعى واعتبارىا ارض مبػانى .  2مف سجؿ  فى استصدار قرار مف وزير الزراعة برفعيا
امتنػػاع السػػمطات اإلداريػػة عػػف اتخػػاذ قػػرار وجػػب اتخػػاذه أو  مػػؤداه . اعتبارىػػا منازعػػة بشػػأف رفػػض

وفقًا لمقانوف والموائح . أثػره . انعقػاد االختصػاص بتمػؾ المنازعػة لمحػاكـ مجمػس الدولػة . المػادتيف 
وجػػػوب قضػػػاء محكمػػػة الموضػػػوع بعػػػدـ االختصػػػاص  .. الزمػػػو  1972لسػػػنة  47ؽ  14،  11

حالتيػػػا إلػػػى محػػػاكـ مجمػػػس الدولػػػة مػػػف تمقػػػاء ن سػػػيا . فصػػػؿ الحكػػػـ  المطعػػػوف فيػػػو فػػػى بنظرىػػػا وا 
 موضوع تمؾ المنازعة . مخال ة لقواعد االختصاص الوالئى . 

(26/3/4222جمسة  –ق  31لسنة  2122) الطعن رقم   

طمب استصدار لممف قريب أو بعيد حوؿ إذ كانت المنازعة ال تتصؿ   -:القاعدة 
قرار مف وزير الزراعة برفع األرض محؿ التداعى مف عداد األراضى الزراعية 

ذ كانت محاكـ  2وشطبيا مف سجؿ  خدمات زراعى واعتبارىا أرض مبانى . وا 
مجمس الدولة ىى المختصة دوف غيرىا بسائر المنازعات والقرارات اإلدارية ويعتبر 

ت اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف فى حكـ القرارات اإلدارية رفض السمطا
مف قانوف  11/14مف الواجب عمييا اتخاذه وفقًا لمقوانيف والموائح وفقًا لنص المادة 

االختصاص بنظر ىذه الدعوى ومف ثـ ينعقد  1972لسنة  47مجمس الدولة رقـ 
يا الموضوع أف تقضى مف تمقاء ن س لمجمس الدولة بما كاف يتعيف معو عمى محكمة
حالتيا إلى محاكـ ذ قضى الحكـ  بعدـ اختصاصيا بنظرىا وا  مجمس الدولة ، وا 
 قد خالؼ قواعد االختصاص الوالئى . المطعوف فيو فى موضوع الدعوى فإنػو يكوف
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 (اختصـاصمدنى ) 

حول ما اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع القائم بين المحامى وموكمو " 
 62بعد القضاء بعدم دستورية الفقرتين األولى والثانية من م  ةتضمنو عقد الوكال

 4226لسنة  211 ـالمعدل بق ةباصدار قانون المحاما 2166لسنة  21ق 
 من ذات القانون "  68مة و لثوسقوط فقرتيا الثا

 [3 ] 
ات اؽ طرفى النزاع بعقد عمى قياـ المطعوف ضده بتحصيؿ بعض الديوف المستحقة  -:الموجز 

لمشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة . نشوب نزاع بيف الطرفيف حوؿ ما تضمنو العقد . 
مؤداه . انعقاد االختصاص بنظره لممحاكـ العادية . عمة ذلؾ . لجوء المطعوف ضده إلى لجنة 
أتعاب المحاماة التى ال والية ليا رغـ سبؽ قضاء المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستورية 

بشأف إصدار قانوف المحاماة المعدؿ بؽ  1983لسنة  17ؽ  84 قرتيف األولى والثانية مف ـ ال
مف ذات القانوف . تصدى الحكـ المطعوف فيو  85وسقوط فقرتيا الثالثة و ـ  2118لسنة  197

  لموضوع النزاع بعد فصؿ المجنة المشار إلييا . خطأ .
 (46/8/4222ق ـ جمسة  62لسنة  26222)الطعن رقم 

إذ كاف البيف مما سجمو الحكـ المطعوف فيو أف طرفى النزاع ات قا   -:القاعدة 
عمى أف يقـو المطعوف ضده بتحصيؿ بعض  22/5/2113بموجب العقد المؤرخ 

ذ ثار نزاع  الديوف المستحقة لمشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منيا ، وا 
عقد االختصاص بنظره لممحاكـ العادية بيف الطرفيف حوؿ ما تضمنو ىذا العقد فين

بحسبانيا صاحبة الوالية العامة بال صؿ فى كافة المنازعات أيًا كاف نوعيا وأيًا كاف 
أطرافيا ما لـ تكف إدارية أو ينص القانوف عمى اختصاص غيرىا ، وكاف ال يوجد 
نص فى الدستور أو القانوف يجعؿ االختصاص بال صؿ فى النزاع الراىف لجية 

أصؿ خرى غير المحاكـ ، فإف االختصاص بال صؿ فيو يكوف باقيًا لمحكـ عمى أ
 واليتيا العامة بما يك ؿ تحقيؽ العدالة وحؽ المواطف فى المجوء إلى قاضيو 

ذ تنكب المطعوف ضده ىذا الطريؽ ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب   الطبيعى ، وا 

 5الدستورية العميا فى الدعوى رقـ المحاميف التى ال والية ليا ػ بعد قضاء المحكمة 
 بالعدد األوؿ 8/1/2111ؽ دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  31لسنة 

 



 

- 28 - 
 

 (اختصـاصمدنى ) 

لسنة  17مف القانوف رقـ  84مكرر بعدـ دستورية ال قرتيف األوؿ والثانية مف المادة 
وسقوط  2118لسنة  197بشأف إصدار قانوف المحاماة والمعدلة بالقانوف رقـ  1983

مف ىذا القانوف ػ وكاف الحكـ المطعوف فيو قد تصدى لموضوع  85فقرتيا الثالثة والمادة 
 ف قبؿ المجنة المشار إلييا فإنو يكوف معيبًا . الدعوى بعد أف فصؿ فييا م

 " اختصاص المجان القضائية لالصالح الزراعى "
 ( 33،  32ص  7: المبدأ رقـ ) ر. إصبلح زراعي 

  : نوعياختصاص 
اختصاص محكمة االستئناف بنظر الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى "  

 "  4221لسنة  13دعاوى تسميم العقارات المرفوعة بصفة اصمية وفق ق 
 [4 ] 

األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزئية فى دعاوى تسميـ العقارات المرفوعة بص ة  -:الموجز 
ؽ المرافعات المعدلة بؽ  48،  43أصمية. اختصاص محكمة االستئناؼ بالحكـ فييا . المادتاف 

بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف المرافعات المدنية والتجارية وقانوف اإلثبات فى  2117لسنة  76
 لتجارية . المواد المدنية وا

 ( 46/6/4222جمسة  –ق  62لسنة  6342) الطعن رقم 

لسنة  76مف قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف  48إذ نصت المادة   -:القاعدة 
بشأف تعديؿ بعض أحكاـ قانوف المرافعات والمعموؿ بو اعتبارًا مف  2117

تئناؼ التى االسعمى أف " تختص محكمة االستئناؼ بالحكـ فى قضايا  1/11/2117
 الدعاوىـ الجزئية فى حكاـ الصادرة مف المحاك، وكذلؾ عف األ......  ترفع إلييا

مف ىذا القانوف . " وىى دعاوى  43المنصوص عمييا فى البند السادس مف المادة 
 تسميـ العقارات إذا رفعت بص ة أصمية .
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 ( اختصـاصمدنى ) 

 [5 ] 
صدور الحكـ مف المحكمة الجزئية فػى دعػوى الطػاعف بتسػميمو أرض التػداعى بعػد    -:الموجز 

. مؤداه . اختصاص محاكـ االستئناؼ باستئناؼ ذلػؾ القضػاء  2117لسنة  76سرياف أحكاـ ؽ 
. شػػرطو . رفػػع طمبػػو بالتسػػميـ بصػػ ة أصػػمية . مخال ػػة الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر وقضػػاؤه 

 الحكـ المستأنؼ مف محكمة جزئية . خطأ .  بعدـ جواز االستئناؼ لصدور
 ( 46/6/4222جمسة  –ق  62لسنة  6342) الطعن رقم 

إذ كاف الطاعف قد أقاـ دعواه الماثمة بطمب الحكـ بتسميـ األرض   -:القاعدة 
وبعد  24/2/2118المبينة بالصحي ة وقد صدر الحكـ مف المحكمة الجزئية بتاريخ 

والذى بموجبو أصبح استئناؼ أحكاـ المحاكـ  2117ة لسن 76سرياف أحكاـ القانوف 
ة تعمقة بتسميـ العقارات إذ رفعت بص ة أصميالجزئية فى خصوص المنازعات الم

ينعقد لمحكمة االستئناؼ إال أف الحكـ المطعوف فيو خالؼ ىذا النظر وقضى بعدـ 
بالخطأ فى جواز االستئناؼ لصدور الحكـ المستأنؼ مف محكمة جزئية مما يعيبو 

 تطبيؽ القانوف .

بنظر استئناف األحكام الصادرة  ة" اختصاص المحكمة االبتدائية بييئة استئنافي
 " فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

 ( 78،  77ص  56: المبدأ رقـ   )ر . تن يذ : دعاوى التن يذ

 " المحكمة المختصة باشكاالت التنفيذ فى االحكام الجنائية " 
 (81: 79ص  59:  57المبدأ رقـ  إشكاالت التن يذ تن يذ : ) ر . 

 غير صادر فى تحكيم تجارى دولي " الكمة المختصة ببطالن حكم التحكيم " المح
  ( 65ص  42: المبدأ رقـ  ) ر . تحكيـ : دعوى بطبلف حكـ التحكيـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( استيـالء  -استئنـاف مدنى ) 

 افـنئاست
 المحكمة المختصة بنظر االستئناف : 

بييئة استئنافية بنظر استئناف االحكام " اختصاص المحكمة االبتدائية     
مرافعات  411الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية ايًا كانت قيمتيا وفق م 

 " 4221لسنة  13المعدلة بق 
 (  78،  77ص  56: المبدأ رقـ  ) ر. تن يذ : دعاوى التن يذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـالءاست
 

استيالء وزير التموين عمى العقارات الممموكة لالفراد وفق أحكام 
 الخاص بشئون التموين :  2128لسنة  18ق 

 " 2128لسنة  18" أثر الحكم بعدم دستورية المادة األولى من المرسوم بق 
 ( 85ص  63: المبدأ رقـ  ) ر. دستور : أثر الحكـ بعدـ الدستورية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( أشخاص اعتباريـة مدنى )

 اص اعتباريـة أشخ
 المعيد القومى لعموم البحار والمصايد : 

البحار لممعيد رغم تعديل اسم المعيد وفق قرار " صحة تمثيل مدير معيد عموم   
 " 2163لسنة  263رئيس الجميورية رقم 

 [6 ] 
إقامة مدير معيد عمـو البحار والمصايد بص تو الدعوى ابتداء بإلزاـ المطعوف  -:الموجز 

ضدىـ بالتعويض عف األضرار البلحقة بو الناجمة عف استخداميـ مت جرات لمبحث عف البتروؿ 
معيد القومى لعمـو البحار البالقرب مف موقع المعيد . صدور قرار رئيس الجميورية بتعديؿ اسـ 

. المقصود مف  1986لسنة  436قرار رئيس الجميورية رقـ  9،  1دتاف والمصايد . الما
الخصومة أيا كانت تسميتو الممثؿ القانونى ليذه الشخصية االعتبارية . اعتباره كافيًا لصحتيا 
ولو لـ يتـ تصحيح شكؿ الدعوى باختصاـ رئيس مجمس إدارتو لتمثيمو أماـ القضاء . مخال ة 

ضاؤه بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعيا مف غير ذى ص ة لعدـ تصحيح وقذلؾ الحكـ المطعوف فيو 
 شكؿ الدعوى . مخال ة وخطأ .  

 ( 46/4/4222جمسة  –ق  32لسنة  1866) الطعن رقم 
ذ كاف البيف مف األوراؽ أف مدير معيد عمـو البحار والمصايد بص تو إ  -:القاعدة 

لمشخصية االعتبارية ثـ صدر قرار قد أقاـ الدعوى ابتداًء بص تو الممثؿ القانونى 
والتى نصت المادة األولى منو بتعديؿ  1986لسنة  436رئيس الجميورية رقـ  السيد

اسمو إلى المعيد القومى لعمـو البحار والمصايد ، كما نصت المادة السادسة منو 
" كما نصت المادة  .....عمى أف " يشكؿ مجمس إدارتو مف رئيس المعيد رئيسًا 

ة مف ذات القرار سالؼ البياف عمى أف " يتولى رئيس مجمس إدارة المعيد التاسع
" ونشر ىذا القرار بالجريدة  .....وتمثيمو أماـ القضاء  .....إدارتو وتصريؼ شئونو 

وكاف المقصود فى الخصومة أيًا  23/11/1986بتاريخ  43الرسمية بالعدد رقـ 
عتبارية ىو المعيد القومى لعمـو كانت تسمية الممثؿ القانونى ليذه الشخصية اال

ف ذكر ىذه التسمية يكوف كافيًا لصحتيا دوف إالبحار والمصايد بذاتو دوف ممثمو ، ف
 اعتداد بما يكوف قد وقع مف عدـ تصحيح شكؿ الدعوى باختصاـ 
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 ( إصالح زراعـى –أشخاص اعتباريـة مدنى  ) 

ذ خالؼ  الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر رئيس مجمس إدارتو لتمثيمو أماـ القضاء ، وا 
وقضى بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعيا مف غير ذى ص ة لعدـ تصحيح شكؿ الدعوى 

نو يكوف قد خالؼ إبجعؿ المدعى فييا رئيس مجمس إدارة المعيد سالؼ البياف ف
 .  القانوف وأخطأ فى تطبيقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـصالح زراعإ
 صالح الزراعى : اختصاص المجان القضائية لإل

باستمارة البحث  دد" اعتبار طمب المطعون ضدىم باحقيتيم فى نصيبيم المح    
وعقد البيع المسجل الطيان التداعى من منازعات التوزيع واختصاص المجان 

 القضائية بالفصل فيو " 
 [7 ] 

الحكـ بأحقيتيـ فى نصيبيـ المحدد باستمارة بحث وعقد طمب المطعوف ضدىـ   -:الموجز 
لغاء كافة تسجيبلت الييئة العامة لئلصبلح الزراعى عمييا ونقؿ  البيع المسجؿ ألطياف التداعى وا 
ممكيتو ليـ . تعمقو بمنازعتيـ فى صحة قرار الييئة العامة لئلصبلح الزراعى بشأف توزيع تمؾ 

باقى المطعوف ضدىـ عمى  1952لسنة  178كاـ المرسـو بؽحاألطياف المستولى عمييا طبقًا أل
والمتضمف استبعادىـ مف استمارة البحث وبطبلف عقد ممكية تمؾ األطياف تبعًا لذلؾ . مؤداه . 

مكررًا مف القانوف سالؼ البياف  13التوزيع المندرجة فى المادة  اعتبارىا مف منازعات
بال صؿ فييا . قضاء الحكـ المطعوف فيو  المجاف القضائية لئلصبلح الزراعى واختصاص

 بال صؿ فى موضوع النزاع . مخال ة وخطأ.

 ( 4222/ 42/22جمسة  –ق  31لسنة  2262) الطعن رقم 

إذ كانت طمبات المطعوف ضدىـ الثبلثة األوؿ فى الدعوى ) الحكـ   -:القاعدة 
لغاء بأحقيتيـ فى نصيبيـ المحدد باستمارة بحث وعقد البيع المسجؿ  ألطياف التداعى وا 

( تستيدؼ فى  كافة تسجيبلت الييئة العامة لئلصبلح الزراعى عمييا ونقؿ ممكيتو ليـ
حقيقتيا وحسب مرماىا بطبلف قرار الييئة المطعوف ضدىا الرابعة بشأف توزيع أطياف 

 عمى (  1952لسنة  178 النزاع ) المستولى عمييا طبقًا ألحكاـ المرسـو بؽ
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 (  إصـالح زراعـىمدنى  ) 

ضدىـ والمتضمف استبعادىـ مف استمارة البحث المعدة لذلؾ وبالتالى  باقى المطعوف
بطبلف عقد ممكية ىذه األطياف وما ترتب عميو مف إجراءات فإنيا تكوف مف منازعات 

مكررًا مف قانوف اإلصبلح الزراعى سابقة البياف والتى  13التوزيع التى تندرج فى المادة 
ذ فصؿ تختص بال صؿ فييا المجنة القضائية الم شار إلييا دوف جية القضاء العادى. وا 

الحكـ المطعوف فيو فى موضوع الدعوى رغـ ذلؾ بما يتضمف القضاء باختصاص 
  المحكمة والئيًا بنظرىا فإنو يكوف قد خالؼ قواعد االختصاص الوالئى. 

 الحد االقصى لمممكية الزراعية : 
راضى الزائدة عن الحد عمى األ  قرار المجنة العميا لالصالح الزراعى باالستيالء"   

  "المقرر بعد بيان مالكيا ما يريد استبقاؤه منيا قسمة اتفاقية مصدرىا القانون
 [8 ] 

صبلح الزراعى عمى جزء منيا . مالؾ األرض الزراعية التى تقرر استيبلء اإل  -:الموجز 
مبينًا فيو مساحة األرض وما يريد استبقاءه منيا إلصدار المجنة العميا  وجوب تقديمو إقراراً 

رض صبلح الزراعى قرارىا بناء عمى ذلؾ اإلقرار المقدـ مف ذوى الشأف باالستيبلء عمى األلئل
الزائدة  عف الحد المقرر قانونًا . مؤداه . تقاسـ المالؾ واإلصبلح الزراعى واقعيًا األرض قسمة 

لسنة  178مف البلئحة التن يذية لممرسـو بؽ  8،  6،  3، 1ىا القانوف. المواد ات اقية مصدر 
 باإلصبلح الزراعى .   1952

 ( 42/2/4222جمسة  –ق  31لسنة  88) الطعن رقم  
مف البلئحة التن يذية لممرسـو بقانوف  8،  6،  3،  1نصوص المواد   -:القاعدة 

ب عمى مالؾ األرض الزراعية التى باإلصبلح الزراعى توج 1952لسنة  178رقـ 
تقرر االستيبلء عمى جزء منيا أف يقدـ إقرارًا يبيف فيو مساحة األرض وما يريد 

صبلح الزراعى بناء عمى اإلقرار المقدـ مف استبقاءه منيا لتصدر المجنة العميا لئل
 صاحب الشأف قرارًا باالستيبلء عمى األراضى الزائدة عف الحد المقرر فى القانوف
مما مؤداه أنو بيذا التحديد مف المالؾ واختصاص اإلصبلح الزراعى بالقدر الزائد 
عف المقرر قانونًا يكوف الطرفاف قد تقاسما األرض واقعيًا ويقـو ذلؾ مقاـ القسمة 

ف كاف مصدرىا القانوف .  االت اقية وا 
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 (  إصـالح زراعـىمدنى ) 

  [9 ] 
التعاقد المتضمف شراءىما لمساحة مائة فداف شائعة  ثبوت القضاء لمطاعنيف بصحة  -: الموجز

فى مساحة أكبر واستيبلء اإلصبلح الزراعى مف البائعة ليما عمى القدر الزائد عف الحد 
المقػررقانونًا واعتداده بتصرفاتيا المسجمة لمساحات أخرى وباقتساميا وزوجيا لمساحة مائة فداف 

ح الزراعى طرفى القسمة عمى اختصاص كؿ منيما المبيعة لمطاعنيف وسكوت المالكة واإلصبل
ييما وقبوؿ اإلصبلح الزراعى بتمؾ القسمة حاؿ رز مف تمؾ األرض دوف اعتراض مف أبجزء م 

قياـ الطاعنيف بتسجيؿ عقدىما . انتياء الحكـ المطعوف فيو لعدـ االعتداد بذلؾ التسجيؿ 
ة ما زالت شائعة دوف أف ي طف ألثر الصادر لمطاعنيف مف الشير العقارى باعتبار أنو تـ لحص

تطبيؽ قانوف اإلصبلح الزراعى عمى البائعة لمطاعنيف وما يترتب عميو مف قسمة وما إذا كانت 
أرض التداعى تدخؿ ضمف المساحة التى اختصت بيا البائعة بعد القسمة . مخال ة لمثابت 

 باألوراؽ وخطأ وقصور . 

 ( 42/2/4222جمسة  –ق  31لسنة  88) الطعن رقم  

إذ الواقع فى الدعوى وعمى ما سجمو الحكـ المطعوف فيو أنو قد قضى   -:القاعدة  
مدنى قنا االبتدائية بصحة  1961لسنة  345لصالح الطاعنيف فى الدعوى رقـ 

فداف وقد استولى  165التعاقد المتضمف شراءىما لمساحة مائة فداف شائعة فى 
الزائدة عف الحد فدانًا  65اإلصبلح الزراعى مف البائعة  عمى مساحة مقدارىا 

المقرر قانونًا واعتد بتصرفاتيا المسجمة لمساحات أخرى وكذا باقتساميا وزوجيا 
لمساحة مائة ال داف المبيعة لمطاعنيف وقد سكت طرفا القسمة ػ المالكة واإلصبلح 
الزراعى ػ عمى اختصاص كؿ منيما بجزء م رز مف األرض ولـ يعترض أييما بؿ 

فى تسجيؿ عقدىما ارتضيا بأف ينصب التسجيؿ عمى  أف الطاعنيف عند شروعيما
باقى المساحة الخارجة عف يد اإلصبلح الزراعى وقدـ الحاضر عف اإلصبلح 

طمب فييا إخراجو مف  6/11/1993الزراعى لمحكمة االستئناؼ مذكرة بجمسة 
الدعوى ببل مصاريؼ بما يؤكد قبوؿ الطرفيف لمقسمة التى ترتب عمييا انحصار 

 ائعة لمطاعنيف لمساحة مقدارىا مائة فداف م رزة بعد استيبلء ممكية الب
ذ انتيى الحكـ إلى عدـ االعتداد   اإلصبلح الزراعى عمى باقى المساحة وا 
 بالتسجيؿ الذى تـ لصالح الطاعنيف مف الشير العقارى باعتبار أنو تـ لحصة 
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 ( إصـالح زراعـىمدنى ) 

قانوف اإلصبلح الزراعى عمى البائعة  زالت شائعة دوف أف ي طف ألثر تطبيؽما 
لمطاعنيف وما يترتب عميو مف قسمة وما إذا كانت أرض التداعى تدخؿ ضمف 
المساحة التى اختصت بيا البائعة بعد القسمة مف عدمو فخالؼ الثابت فى األوراؽ 

 خطأ فى تطبيؽ القانوف وىو ما جره إلى القصور فى التسبيب . أو 

 الزراعى : صالحرض اإلأاالنتفاع ب 
صالح الزراعى بطريق الممك فى التصرف فييا رض اإلأ" حق المنتفع ب

 بعد سداد كامل الثمن " 
 " الشرط المانع من التصرف اليجعل المال غير قابل لتممكو بالتقادم " 

 [11 ] 
حؽ المنت ع بأرض اإلصبلح الزراعى بطريؽ الممؾ فى التصرؼ فييا . شرطو .  -:الموجز 
. الشرط المانع مف التصرؼ ال يجعؿ  1952لسنة  178المرسـو بؽ  16ـكامؿ الثمف .سداده  

 مدنى. 823الماؿ غير قابؿ لتممكو بالتقادـ. المذكرة اإليضاحية ـ

 ( 4222/ 43/3جمسة  –ق  11لسنة  2181) الطعن رقم 

 1952لسنة  178مف المرسـو بقانوف المشار إليو ) رقـ  16لمادة ا  -:القاعدة 
بشأف اإلصبلح الزراعى ( قد اعتمدت حؽ المنت ع بأرض اإلصبلح الزراعى فى 
ف كاف  التصرؼ فييا وذلؾ باعتباره منت عًا بطريؽ الممؾ ال بطريؽ اإليجار ، وأنو وا 

أف الشرط المانع مف ىذا النص منع التصرؼ فييا قبؿ سداد كامؿ الثمف ، إال 
( مف القانوف 823التصرؼ ػ وعمى ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاحية لممادة )

 المدنى ػ ال يجعؿ الماؿ غير قابؿ لتممكو بالتقادـ . 
 [11 ] 

تسمـ الطاعف أرض النزاع مف اإلصبلح الزراعى كمنت ع بطريؽ الممؾ وحيازتو ليا    -:الموجز  
 وسداده كامؿ ثمنيا . صدور قرار المجنة المختصة باستبعاد تمؾ األراضى مف التوزيع 
 واإلفراج عنيا ونقؿ حيازتيا باسـ الطاعف مف منت ع إلى مستأجر لحساب مالكيا األصمى . 

 أو ضمنًا بتمؾ  فى مواجية الطاعف وعدـ ثبوت إقراره صراحةً  عدـ اتخاذ تمؾ اإلجراءات
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 ( إصـالح زراعـىمدنى ) 

اإلجراءات أو بأحقية المالؾ فى تمؾ األرض أو تنازلو عف مدة حيازتو السابقة أو مطالبة المالؾ 
قضائيًا لو . مؤداه. عدـ اعتبار تمؾ اإلجراءات قاطعة لمدة التقادـ التى بدأت . إقامة المالؾ 

ده دعوى قضائية بإلزامو بتحرير عقد إيجار عف تمؾ األرض وتصرفو فييا بالبيع لممطعوف ض
األوؿ وشير ذلؾ التصرؼ بعد اكتماؿ مدة التقادـ . ال أثر لو . قضاء الحكـ المطعوف فيو 
لزامو  برفض دعوى الطاعف بتثبيت ممكيتو ليا وبطردىا منيا وتسميميا لممطعوف ضده األوؿ وا 

 بالريع عنيا . خطأ .  

 ( 4222/ 43/3جمسة  –ق  11لسنة  2181) الطعن رقم 
البيف مف األوراؽ أف الطاعف ُسممت إليو مساحة األرض محؿ  إذ كاف  -:القاعدة  

كمنت ع بطريؽ الممؾ ووضع  14/7/1963ط( مف اإلصبلح الزراعى بتاريخ  17النزاع )
يده عمييا مف ىذا التاريخ بيذه الص ة ، وقاـ بسداد كامؿ ثمنيا واستمرت حيازتو حتى 

 15/7/1975لى عمييا بتاريخ صدور قرار المجنة المختصة باستبعاد األراضى المستو 
لدخوليا كردوف أراضى البناء ، وما تبعو مف إجراءات اإلفراج عنيا ونقؿ حيازتيا باسـ 

،  12/7/1976الطاعف مف منت ع إلى مستأجر لحساب مالكيا األصمى وذلؾ بتاريخ 
ة وكانت ىذه اإلجراءات فى ذاتيا ال تقطع مدة التقادـ التى بدأت إذ لـ تُتخذ فى مواجي

الطاعف ولـ يثبت أنو أقر صراحًة أو ضمنًا بيذه اإلجراءات أو بأحقية المالؾ فى األرض 
وتنازلو عف مدة حيازتو السابقة ، كما لـ يثبت أف ُوجيت إليو مف المالؾ أو خم و ػ 
المطعوف ضده األوؿ ػ مطالبة قضائية بمعناىا القاطع لمتقادـ ، إال بإقامة األخير عميو 

مدنى جزئى دكرنس بإلزامو بتحرير عقد إيجار عنيا ،  1988سنة  115الدعوى رقـ 
ػ  1963ػ الذى بدأ فى عاـ  والتى ال أثر ليا فى قطع مدة التقادـ لرفعيا بعد اكتمالو

، وكذلؾ البيع  1976وبالتالى فإف قرار اإلفراج عف األرض محؿ النزاع الصادر عاـ 
سنة  2145ف العقد المشير برقـ الصادر مف المالؾ إلى المطعوف ضده األوؿ ضم

شير عقارى المنصورة ال تن ذ فى حؽ الطاعف الذى اكتممت مدة التقادـ بالنسبة  1997
لو، ويكوف الحكـ المطعوف فيو إذ قضى برفض دعواه ال رعية بتثبيت ممكيتو ليذه 

 وتسميميا إلى المطعوف ضده األوؿ وبإلزاموالمساحة وفى الدعوى األصمية بطرده منيا 
 . بالريع عنيا معيباً 
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تقدير التعويض عن نزع ممكية االراضى الزائدة عن الحد االقصى 
 وفق قوانين االصالح الزراعى :

: المبدأ  ) ر. نزع الممكية لممن عة العامة : التعويض عف نزع الممكية لممن عة العامة
 ( 121:  118ص  111:  98رقـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رـالنظ ادةـإعالتماس 
 حاالت التماس اعادة النظر :

 ش " ـ" الغ
 [12 ] 

ميعاد الطعف بالتماس إعادة النظر . أربعوف يومًا . األصؿ . بدء سريانو مف    -:الموجز 
مرافعات . االستثناء . تحقؽ إحدى حاالت االلتماس المنصوص  213تاريخ صدور الحكـ . 

مرافعات . سرياف ميعاد الطعف مف يـو ظيور  241عمييا فى ال قرات األربعة األولى مف المادة 
 242/1زور أو ظيور الورقة المحتجزة . ـ وت التزوير أو الحكـ عمى شاىد الالغش أو ثب
 مرافعات . 

 ( 22/3/4222ق ـ جمسة  16لسنة  26686) الطعن رقم 
إذ كاف ميعاد الطعف بالتماس إعػادة النظر ىو أربعوف يومًا يبدأ طبقًا   -:القاعدة 

مف قانوف المرافعات مف تاريخ صدور  213لمقاعدة العامة المنصوص عمييا فى المادة 
ر الحكـ ، إال أنو واستثناءًا مف ىذا األصؿ العاـ إذا كاف سبب االلتماس الغش أو تزوي

األوراؽ التى بنى عمييا الحكـ أو شيادة الزور ، أو الحصوؿ عمى أوراؽ قاطعة ، وىى 
مف ىػذا القانوف ،  241مف المادة  وؿاألُ  عمييا فى ال قرات األربع الحاالت المنصوص

فإف الميعاد ال يبدأ إال مف اليـو الذى ظير فيو ىذا الغش أو الذى ثبت فيو التزوير ، 
أو الذى حكـ فيو عمى شاىد الزور ، أو الذى ظيرت فيو الورقة المحتجزة وذلؾ إعمااًل 

 مف ذات القانوف . 242لنص ال قرة األولى مف المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ـادة النظـر التماس إع – إصـالح زراعـىمدنى ) 
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 (بنـوك  –بطـالن مدنى ) 

 ) ب (
 بطـالن

 بطالن البيع :
 " بطالن بيع المكان ألكثر من مشترى"  

 " بطالن عقد البيع الالحق عمى ذات العقار ولو لم يصدر حكم جنائي قبل البائع "
 14 المبدأ رقـ : بيع المكاف ألكثر مف مشترىحظر  : المحؿ : أركانو : عيب . ر )
 ( 41 ، 39 ص 15 ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكـبن
  : بنك ناصر االجتماعى

" تحديد موارد بنك ناصر ومنيا نسبة من صافى أرباح الشركات تحسب قبل    
 التوزيع وقبل خصم الضرائب "

 [13 ] 
تحديد موارد بنؾ ناصر االجتماعى ومنيا نسبة مف صافى أرباح الشركات تحسب  -الموجز : 

 66مف القرار بؽ  6/1ـ قبؿ التوزيع وقبؿ خصـ الضرائب النوعية المستحقة . ورودىا بنص 
 1991لسنة 213بإنشاء ىيئة عامة باسـ بنؾ ناصر االجتماعى قبؿ إلغائيا بؽ 1971لسنة 

حدى الشركات المنصوص عمييا بتمؾ المادة إشركات قطاع األعماؿ العاـ . قياـ  باصدار قانوف
بتوزيع أرباحيا أو االحت اظ بيا لسبب مف األسباب . عدـ تأثير ذلؾ فى نسبو البنؾ التى يحصؿ 

 عمييا قبؿ التوزيع. 

 ( 41/24/4222جمسة  –ق  11لسنة  3636,  8231, 8233)الطعون أرقام 

بإنشاء ىيئة  1971لسنة  66مف القرار بقانوف رقـ  6/1نص المادة إف  -القاعدة :
 1991لسنة  213عامة باسـ " بنؾ ناصر اإلجتماعى " ػ قبؿ إلغائيا بالقانوف رقـ 

 ومنيا نسبة ػ ىو الذى حدد موارد ذلؾ البنؾ  بإصدار قانوف قطاع األعماؿ العاـ
 قبؿ التوزيعمف صافى أرباح الشركات الواردة بتمؾ المادة تحسب 
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 (  بيـع –بنـوك مدنى ) 

وقبؿ خصـ الضرائب النوعية المستحقة ومف ثـ فإف قياـ إحدى الشركات بتوزيع 
أرباحيا أو االحت اظ بيا لسبب مف األسباب ال يؤثر فى نسبة البنؾ المطعوف ضده 
األوؿ التى يحصؿ عمييا قبؿ التوزيع ويكوف ما تمسكت بو الشركة الطاعنة أماـ 

مف البلئحة التن يذية  71عمااًل لممادة إنو أبدفاع حاصمو  ) محكمة االستئناؼ
الخاص بييئات القطاع العاـ قررت الجمعية العامة  1983لسنة  97لمقانوف رقـ 

عدـ توزيع أى  31/6/1988لشركة وحساباتيا الختامية فى اعند إقرارىا لميزانية 
بيا البنؾ المطعوف ضده االوؿ تدعيمًا رباح خبلؿ السنوات المالية التى يطالب أ

 . مقبوؿ غير منتج ومف ثـ يكوف النعى غير(  لمركزىا المالى
___________________________________ 

  عـبي
 :و ـأركان

 ل "ـ" المح
 " حظر بيع المكان آلكثر من مشترى "

 البائع لو "" بطالن عقد البيع الالحق عمى ذات العقار ولو لم يصدر حكم جنائى قبل 
 [14 ] 

حظر المشرع عمى مالؾ المكاف بيعو أو جزء منو لمشتر ثاف بعقد الحؽ بعد سبؽ   -الموجز :
بيعو لمشتر آخر . مخال ة ىذا الحظر . أثره . بطبلف التصرؼ بطبلنًا متعمقًا بالنظاـ العاـ . ـ 

فى شأف بعض األحكاـ الخاصة بتأجير وبيع األماكف وتنظيـ العبلقة  1981لسنة  136ؽ  23/1
مؤداه . زواؿ كافة األثار التى رتبيا ذلؾ العقد وعودة األوضاع إلى لمستأجر . بيف المؤجر وا

حاليا قبؿ إبرامو كمما كاف ذلؾ ممكنًا. عدـ اعتبار تدخؿ المحكمة الجنائية الزمًا لتقرير بطبلف 
 شأف الوحدة ذاتيا إعمااًل لمنص سالؼ الذكر . عمة ذلؾ .  عقد البيع البلحؽ فى

 ( 3/24/4222جمسة  –ق  33لسنة  2612) الطعن رقم 

مف  23/1ػ أف المشرع إعمااًل لممادة  المقررػ فى قضاء ىذه المحكمة  -القاعدة :
 فى شأف بعض األحكاـ الخاصة بتأجير وبيع 1981لسنة  136القانوف رقـ 
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 مدنى ) بيـع (

األماكف وتنظيـ العبلقة بيف المؤجر والمستأجر قد حظر عمى مالؾ المكاف بيعو 
لمشتر ثاف بعقد الحؽ بعد سبؽ بيعو لمشتر آخر ، ورتب عمى مخال ة ىذا الحظر 
بطبلف التصرؼ البلحؽ بطبلنًا مطمقًا متعمقًا بالنظاـ العاـ لمخال تو ألمر ناه ، مما 
مؤداه زواؿ كافة اآلثار التى رتبيا ىذا العقد وعودة األوضاع إلى حاليا قبؿ إبرامو 

يسوغ القوؿ بأف تدخؿ المحكمة الجنائية يعتبر الزمًا كمما كاف ذلؾ ممكنا ، وال 
لتقرير بطبلف عقد البيع البلحؽ فى شأف الوحدة ذاتيا إعمااًل لمنص آنؼ البياف ، إذ 
أف البيع البلحؽ أبـر بالمخال ة لقاعدة آمرة تعد بذاتيا مصدرًا مباشرًا لبطبلنو ومجرد 

 يا .إعماليا يعتبر كافيًا إليقاع الجزاء المقترف ب
 [15 ] 

تمسؾ الطاعنة فى دفاعيا ببطبلف التصرؼ البلحؽ عمى بيع المطعوف ضده األوؿ   -الموجز :
 ةليا عيف النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدؽ عميو بالقنصمية المصرية بالرياض قبؿ بيعيا مر 

أخرى ألوالده القصر . دفاع جوىرى . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض الدعوى استنادًا إلى أف 
تقرير ذلؾ البطبلف يخرج عف اختصاص القضاء المدنى وينعقد لممحكمة الجنائية . خطأ فى 

 تطبيؽ القانوف . 

 ( 3/24/4222جمسة  –ق  33لسنة  2612) الطعن رقم 

األوراؽ ومما سجمو الحكـ المطعوف فيو أف الطاعنة قد إذ كاف البيف مف  -القاعدة :
تمسكت فى دفاعيا بأف المطعوف ضده األوؿ قد سبؽ أف باع ليا الحصة والشقة محؿ 
النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدؽ عميو مف القنصمية المصرية بالرياض مف قبؿ 

بطبلف ىذا التصرؼ أف يبيع المذكور ذات العيف محؿ النزاع ألوالده القصر ، وطمبت 
، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ  81لسنة  136مف القانوف  23البلحؽ إعمااًل لممادة 

قضى برفض الدعوى ببطبلف التصرؼ البلحؽ بمقولة إف إعماؿ النص المشار إليو 
يكوف لممحكمة الجنائية المختصة و يخرج عف اختصاص القضاء المدنى ، يكوف قد 

ما حجبو عف بحث وتمحيص دفاع الطاعنة عمى الرغـ مف أخطأ فى تطبيؽ القانوف م
 أنو دفاع جوىرى يتغير بو ػ إف صح ػ وجو الرأى فى الدعوى .
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 (  بيـعمدنى ) 

 ثار البيع :آ
 " من حقوق المشترى "

" لممشترى فى حالة نقص المبيع عن الثمن المبين بالعقد إقامة دعوى تعويض 
 "نقاص الثمن إعما لحقو من جراء ذلك ال تخضع لمتقادم الحولى المقرر لدعوى 

 [16 ] 
حؽ المشترى فى ضماف البائع القدر الذى تعيف لممبيع بالعقد عند وجود عجز فيو   -الموجز :

مدنى . عدـ حيمولتو وحقو فى التعويض عما لحقو مف أضرار  433وطمب إنقاص الثمف . ـ 
مف ذات  434جراء إخبللو بذلؾ االلتزاـ . عدـ سرياف التقادـ الحولى المقرر ألوليما بالمادة 

   الثانى . عمة ذلؾ . تغاير الحقاف .القانوف عمى الحؽ 
 (46/8/4222ق ـ جمسة 11لسنة  4321)الطعن رقم 

ػ فى  مف القانوف المدنى 433ػ المقرر بالمادة  كاف حؽ المشترى إذ  -القاعدة :
ضماف البائع القدر الذى تعيف لممبيع بالعقد إذا وجد عجزًا فيو وطمبو إنقاص الثمف ، 

وحقو فى طمب التعويض عما لحقو مف أضرار بسبب إخبلؿ ال يحوؿ دوف المشترى 
البائع بالتزامو بذلؾ الضماف ، ويغاير كؿ مف ىذيف الحقيف اآلخر ، كما ال يسرى 

مف القانوف سالؼ البياف ػ عمى  434ػ بالمادة  التقادـ الحولى المقرر بالنسبة ألوليما
 الحؽ الثانى . 

 بيع أمالك الدولة الخاصة : 
ز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص عمى بيع أمالك " جوا    

خاتمو عمى العقد أو ضمنيًا  ةالدولة الخاصة صريحًا بوضع توقيعو أو بصم
 "مستفاد من ظروف التعاقد ومالبساتو 

 [17 ] 
التعاقد بشأف بيع األمبلؾ الخاصة بالدولة ال يتـ بيف الحكومة وطالبى الشراء إال  -الموجز :

موافقة التصديؽ عميو ممف يممكو . لممحافظيف كؿ فى دائرة اختصاصو التصديؽ عمى البيع بعد 
 . 1976 لسنة 549المجنة التن يذية لممحافظة . المادة األولى مف قرار رئيس الجميورية رقـ 
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 (  بيـعمدنى  ) 

 عمىتصديؽ المحافظ الصريح عمى البيع . مف حاالتو. وضعو توقيعو أو بصمة خاتمو 

التصديؽ الضمنى است ادتو مف ظروؼ التعاقد ومبلبساتو . استخبلصو مف اتخاذ صاحبو  العقد.
 . مدنى 91 فى داللتو عمى حقيقة المقصود . ـموقؼ ال تدع ظروؼ الحاؿ ومبلبساتو شكًا 

 ( 4222/ 41/6جمسة  –ق  31لسنة  4682) الطعن رقم 

وعمى ما جرى  –إنو ولئف كاف التعاقد بشأف بيع أمبلؾ الدولة الخاصة   -القاعدة :
ال يتـ بيف الحكومة وبيف طالبى الشراء إال بالتصديؽ عميو  –بو قضاء ىذه المحكمة 

لسنة  549ممف يممكو وىو معقود وفقًا لممادة األولى مف قرار رئيس الجميورية رقـ 
يف دوف سواىـ كؿ فى دائرة لممحافظ –الذى يحكـ واقعة النزاع  – 1976

اختصاصو بعد موافقة المجنة التن يذية بالمحافظة إذ أف ىذا التصديؽ ىو القبوؿ 
بالبيع ، إال أف ىذا التصديؽ ، وكما قد يكوف صريحًا يتمثؿ فى وضع المحافظ 
المختص توقيعو أو بصمة خاتمو عمى العقد. يكوف أيضًا بالتعبير عف اإلرادة 

ا يحيط ظروؼ التعػاقد مف مبلبسات ، وحينئذ يكوف استخبلص ضمنيًا يست اد مم
اإلرادة الضمنية مف اتخاذ صاحبيا موقؼ ال تدع ظروؼ الحاؿ ومبلبساتو شكػًا فى 

 مف القانوف المدنى .  91داللتو عمى حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلؾ المادة 
 [18 ] 

صػػدور موافقػػة ضػػمنية مػػف المحػػافظ اسػػتخبلص الحكػػـ المطعػػوف فيػػو بأسػػباب سػػائغة  -المــوجز :
عمػػػى بيػػع األرض محػػؿ النػػزاع لممطعػػوف ضػػدىا وتمػػاـ البيػػع بتبلقػػى تمػػؾ الموافقػػة ) القبػػوؿ( مػػػع 
إيجاب ذلؾ األخير وقضاؤه بإثبات ذلػؾ البيػع وصػحتو ون ػاذه اسػتنادًا لػذلؾ . النعػى عميػو بالخطػأ 

ي يػػػػد الموافقػػػة الصػػػريحة . جػػػػدؿ  فػػػى تطبيػػػؽ القػػػػانوف وال سػػػاد فػػػى االسػػػػتدالؿ لخمػػػو األوراؽ ممػػػا
 موضوعى.

 ( 4222/ 41/6جمسة  –ق  31لسنة  4682) الطعن رقم 
إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى فى أسبابو إلى صدور الموافقة   -القاعدة :

عمى بيع األرض محؿ النزاع  –صاحب الص ة  –الضمنية مف المحافظ المختص 
 تحديده بمعرفة المجنة العميا لتثميف أراضى الدولةلممطعوف ضدىا بالثمف السابؽ 
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 (  بيـعمدنى ) 

وتماـ البيع بتوافر ركنى التراضى فيو،بتبلقى قبوؿ صاحب ،والذى تـ سداده كامبلً 
الص ة باإليجاب السابؽ صدوره مف المطعوف ضدىا ، وذلؾ عمى ما استخمصو مف 

بعدـ اعتراضيا عمى البيع تن يذًا 28/9/1983كتاب محافظة االسكندرية المؤرخ 
 إليو الييئة العامةالمجمس الشعبى المحمى بالمحافظة بالموافقة عمى ما انتيت لقرار 

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ىذا الشأف، وأناط بجياز حماية أمبلؾ 
الدولة اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلتماـ ىذا البيع،ثـ قرار المجنة التن يذية وكذلؾ 

بالموافقة عمى 17/6/1988المجمس التن يذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجمسة 
ع النيائيػة ليذه القطعة مع غيرىا مف قطع األراضى بالثمف السابؽ تحرير عقود البي

تحديده ليا،وما اطمأنت إليو المحكمة مف تقرير الخبير مف أف أرض النزاع تقع 
ضمف المنطقة المخصصة لبيعيا بغرض االستثمار الصناعى وأنو تـ سداد ثمنيا 

لمبيع لـ تتـ،ىذا فضبًل عما كامبًل وأف الطاعف لـ يقدـ ما ي يد وجود اشتراطات أخرى 
تقدـ بو جياز حماية أمبلؾ الدولة لمشير العقارى بطمب تسجيؿ ىذا البيع ألكثر مف 

ورتب الحكـ عمى ذلؾ قضاءه بإثبات 1991، 1988مرة فى ال ترة ما بيف عامى 
ىذا البيع وصحتو ون اذه وكاف ىذا االستخبلص سائغًا يت ؽ وحقيقة الواقع فى النزاع 

فإف النعى عميو بسببى لى أصؿ ثابت فى األوراؽ وكافيًا لحمؿ قضاء الحكـ ويرتد إ
ال يعدو أف يكوف جداًل فيما ف)بالخطأ فى تطبيؽ القانوف وال ساد فى االستدالؿ(الطع

 . تستقؿ محكمة الموضوع بتقديره ومف ثـ غير مقبوؿ
 دعوى صحة ونفاذ عقد البيع :

ذ عقد البيع لدرء خطر تطبيق قانون " حق البائع فى رفع دعوى صحة ونفا    
 االصالح الزراعى عميو أو مطالبتو بسداد الضرائب "

 [19 ] 
لو حؽ طمب الحكـ بصحة ون اذ عقد البيع  بائع األرض الزراعية كالمشترى .  -الموجز : 

لمقياـ بتسجيمو لخروج المبيع عف ممكو . عمة ذلؾ . ليدرء خطر تطبيؽ قانوف اإلصبلح الزراعى 
 عميو أو تعرضو لممطالبة بسداد الضرائب عمى األطياف . 

(26/3/4222جمسة  –ق  31لسنة  2221) الطعن رقم   
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 ( تأمـين – بيـعمدنى ) 

أف يطمب الحكـ بصحة  -وليس المشترى فقط  –لبائع األرض الزراعية   -القاعدة :
ون اذ عقد البيع ليقـو بتسجيمو فيخرج المبيع عف ممكو ليدرأ عف ن سو خطر تطبيؽ 

 قانوف اإلصبلح الزراعى أو تعرضو لممطالبة بسداد الضرائب عمى األطياف . 
 [21 ] 

ا رفػػع دعواىػػا التػػى تريػػد . شػػرطو . وجػػود خطػػر الطاعنػػة المنت عػػة بعػػيف النػػزاع . ليػػ  -المــوجز :
ت وقوعو لت صؿ المحكمػة فػى دعواىػا . مخال ػة اثبا  ييدد الحؽ الذى تدعيو لمبقاء فى تمؾ العيف و 

بقالػػة إنػػو لػػيس لمطاعنػػة سػػوى المنازعػػة فػػى تن يػػذ الحكػػـ بػػالطريؽ الػػذى  ذلػػؾالحكػػـ المطعػػوف فيػػو 
 رسمو القانوف . مخال ة لمقانوف وخطأ . 

(26/3/4222جمسة  –ق  31لسنة  2221الطعن رقم )   

لمطاعنة متى رأت أف ىناؾ خطرًا ييدد الحؽ الذى تدعيو لمبقاء فى عيف   -القاعدة :
النزاع أف ترفع دعواىا التى تريد دفعًا ليذا الخطر المزعـو وتثبت وقوعو لت صؿ 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وذىب إلى أنو ليس  المحكمة فى دعواىا . وا 
لمطاعنة إال أف تنازع فى تن يذ الحكـ بالطريؽ الذى رسمو القانوف ، كأنما القانوف قد 

 فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو .  ، منو ال كاؾ تستطيع ال سبيبل ليا حدد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ت (
 ينـتأم

 التأمين االجبارى من حوادث السيارات : 
" نطاق إلتزام المؤمن بتعويض المضرور أو ورثتو فى ظل القانونين 

 14,  بشأن التأمين االجبارى من حوادث السيارات 2188لسنة  384
 " 4221لسنة 

[21 ] 
قبػؿ المضرور أو ورثتو بقيمة ما  1955لسنة  652التزاـ المؤمف فى ظؿ القانوف   -وجز :مال

  2117لسنة  72يحكـ بػو مف تعويض ميما بمغت قيمتو . التزامو فى ظؿ القانوف الحالى 
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 (  تأمـينمدنى ) 

بمبمغ تأميف محدد وحاالت محددة قانونًا . لممضرور وورثتو اتخاذ اإلجراءات القضائية قبػؿ 
المتسبب عف الحادث والمسئوؿ عف الحقوؽ المدنية لممطالبة بما يجاوز مبمغ التأميف . المادتاف 

 . 2117لسنة  72ؽ  9،  8

 ( 6/8/4222ق ـ جمسة  11لسنة  28282) الطعن رقم 
ػ قبؿ المضرور  1955لسنة  652التزاـ المؤمف فى ظؿ القانوف السابؽ  -القاعدة :

ظؿ القانوف فى ض ميما بمغت قيمتو ، بينما ىو مف تعوي تو بقيمة ما يحكـ بوأو ورث
مبمغ تأميف محدد قانونًا وفى حاالت محددة عمى النحو  2117لسنة  72الحالى 

المبيف بالمادة سال ة البياف ) المادة الثامنة ( ومنحت المادة التاسعة مف ىذا القانوف 
لممضرورأو ورثتو حؽ اتخاذ اإلجراءات القضائية قبؿ المتسبب عف الحادث والمسئوؿ 

 لممطالبة بما يجاوز مبمغ التأميف .  عف الحقوؽ المدنية
" حق المضرور وورثتو فى إقامة دعوى مباشرة قبل المؤمن القتضاء حقو فى 

 " 4221لسنة  14مبمغ التأمين وفق احكام ق 
 [22 ] 

لممضرور أو ورثتو حؽ اإلدعاء المباشر أماـ القضاء قبؿ الشركة المؤمف لدييا  -الموجز :   
بشأف  2117لسنة  72ؽ  8/1ار عف حوادث مركبات النقؿ السريع . ـإللزاميا بتعويض األضر 

التأميف اإلجبارى عف المسئولية المدنية الناشئة عف حوادث مركبات النقؿ السريع . امتناع 
الحاجة الختصاـ المسئوؿ عف الحؽ المدنى أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث أو استصدار 

مبمغ التعويض المستحؽ لو. عمة ذلؾ . سرياف تقادـ الدعاوى  حكـ بثبوت مسئولية أييما وتحديد
 مف القانوف األوؿ.  15مدنى عمييا. ـ  752الناشئة عف عقد التأميف المنصوص عمييا بالمادة 

 ( 4222/ 41/4جمسة  –ق  62لسنة  261) الطعن رقم 

لسنة  72إف النص فى ال قرة األولى مف المادة الثامنة مف القانوف رقـ   -القاعدة :
بشأف التأميف اإلجبارى عف المسئولية المدنية الناشئة عف حوادث مركبات  - 2117

 والمنطبؽ عمى واقعة  - 31/6/2117النقؿ السريع المعموؿ بو اعتبارًا مف 
 المحدد عف الحوادثمبمغ التأميف  عمى أف " تؤدى شركة التأميف-النزاع 
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 (  تأمـينمدنى ) 

( مف ىذا القانوف إلى المستحؽ أو ورثتو وذلؾ دوف الحاجة 1المشار إلييا فى المادة )
إلى المجوء إلى القضاء فى ىذا الخصوص " والنص فى المادة الخامسة عشر منو عمى 
أف " وتخضع دعوى المضرور فى مواجية شركة التأميف لمتقادـ المنصوص عميو فى 

سباغ إؿ عمى أف المشرع رغبة منو فى استمرار مف القانوف المدنى" يد 752المادة 
الحماية التشريعية عمى حؽ المضرور مف حوادث السيارات والتى سبؽ أف ضمنيا 

بإعطائو حؽ إقامة الدعوى  1955لسنة  652المادة الخامسة مف القانوف الممغى رقـ 
ًا فى مباشرة عمى الشركة المؤمف لدييا القتضاء حقو فى التعويض رغـ أنو ليس طرف

عقد التأميف أو مشترطًا لمصمحتو فيو، وذلؾ استثناء مف القاعػدة العامة فى نسبية أثر 
الحؽ أيضًا فى نص ال قرة األولى مف المادة الثامنة مف القانوف و ىذاالعقد ، فقد ك ؿ ل

الجديد ، المشار إليو ، فجعؿ لو أو ورثتو حؽ اإلدعاء المباشر أمػاـ القضاء قبؿ 
مف لدييا إللزاميا بمبمغ التأميف عف حوادث مركبات النقؿ السريع المشار الشركة المؤ 

إلييا فى ىذا القانوف دوف حاجة إلى أف تختصـ فييا المسئوؿ عف الحؽ المدنى أو قائد 
المركبة المتسبب فى الحادث ودوف ضرورة أف يستصدر أواًل حكمًا بثبوت مسئولية أيًا 

حؽ لو إذ أف حقو فى ىذه الدعوى مستمد مباشرة مف التأميف المستمنيما وتحديد مبمغ 
ىذا النص والذى حرص المشرع فى المادة الخامسة عشر مف ىذا القانوف عمى النص 
عمى أف مدة تقادميا ىى مدة تقادـ الدعاوى الناشئة عف عقد التأميف المنصوص عمييا 

 . مف القانوف المدنى 752فى المادة 
واًل لممطالبة بمبمغ التأمين أشتراط لجوء المضرور وورثتو لشركة التأمين ا"عدم 

 " 4221لسنة  14وفق أحكام ق 
 [23 ] 

حؽ المضرور أو ورثتو فى المجوء إلى الشركة المؤمف لدييا بثبوت حقوقو قبميا   -الموجز : 
ة الناشئة عف بشأف التأميف اإلجبارى مف المسئولية المدني 2117لسنة  72ؽ 8/1وديًا . ـ 

حوادث مركبات النقؿ السريع . ال أثر لو فى جواز إقامتو دعواه مباشرة أماـ القضاء لممطالبة بيا 
  . عدـ اعتباره شرطًا لقبوؿ تمؾ الدعوى. 

 ( 4222/ 41/4جمسة  –ق  62لسنة  261) الطعن رقم 
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ف أجاز المشرع فى النص المذكور ) ال قرة األولى مف المادة الثامنة  -القاعدة :  إنو وا 
بشأف التأميف اإلجبارى عف المسئولية المدنية الناشئة  2117لسنة  72مف القانوف رقـ 

عف حوادث مركبات النقؿ السريع ( لممضرور أو ورثتو المجوء إلى الشركة المؤمف لدييا 
أف ذلؾ ال يمغى حقو فى إقامة دعواه مباشرة أماـ القضاء  لتسوية حقوقو قبميا وديًا إال

 لممطالبة بيا ، كما ال يعد شرطًا مسبقًا لقبوؿ ىذه الدعوى .  
 [24 ] 

انتياء الحكـ المطعوف فيو فى أسبابو إلى أحقية المطعوف ضدىـ المضروريف فػى  -الموجز :
عف األضرار البلحقة جراء إصابتيـ الطاعنة لمتعويض  –شركة التأميف  –اإلدعاء المباشر قبؿ 

فى حادث سيارة مؤمف عمييا إجباريًا لدييا دوف شرط المجوء إلى الشركة أواًل لتسوية حقوقيـ 
 قبميا وديًا وقضاؤه برفض دفعيا بعدـ قبوؿ الدعوى استنادًا إلى ذلؾ. صحيح.  

 ( 4222/ 41/4جمسة  –ق  62لسنة  261) الطعن رقم 

الثابت أف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى فى أسبابو إلى أحقية المطعوف إذ كاف  -القاعدة :
ضدىـ )المضروريف( فى اإلدعاء المباشر قبؿ )شركة التأميف( الطاعنة )لمتعويض عف 
األضرار البلحقة بيـ جراء إصابتيـ فى حادث سيارة مؤمف عمييا إجباريًا لدييا( دوف حاجة 

التأميف( أواًل لتسوية حقوقيـ قبميا ، وقضى برفض  منيـ إلى المجوء إلى الطاعنة )شركة
 الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ، فإنو يكوف قد التـز صحيح القانوف .

" حاالت إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور أو ورثتو عن حوادث مركبات النقل 
 وضوابطيا "  4221لسنة  14السريع وفق أحكام ق 

 [25 ] 
الػتأميف بتعويض المضرور أو ورثتو مف حوادث النقؿ السريع . تزاـ شركات لا  -الموجز : 

حاالتو. الوفاة والعجز الكمى والجزئى المستديـ واألضرار التى تمحؽ بممتمكات الغير . تحديد 
قيمة التعويض فى حالة الوفاة والعجز الكمى المستديـ بما ال يجاوز مبمغ أربعيف ألؼ جنيو عف 

دوؿ المرفؽ  عجز الجزئى المستديـ  الواردة حصرًا وفؽ الجالشخص الواحد وفى حاالت ال
 .  2117 لسنة  217الصادر بقرار وزير االستثمار  2117لسنة  72بالبلئحة التن يذية لؽ 

 مف القانوف المذكور. عمة ذلؾ . حاالت العجز الجزئى غير الواردة فى 8/2ـ 
 

 ( تأمـينمدنى ) 
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 بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارىا مف القومسيوف الطبى.الجدوؿ سالؼ الذكر. تحديد نسبتيا 

( 4222/ 41/4جمسة  –ق  62لسنة  261) الطعن رقم    

لسنة  72إف النص فى ال قرة الثانية مف المادة الثامنة مف القانوف رقـ   -القاعدة :
عمى أف " ويكوف مبمغ التأميف الذى تؤديو شركة التأميف قدره أربعوف ألؼ  2117

و فى حاالت الوفاة أو العجز الكمى المستديـ ، ويحدد مقدار التأميف فى حالة جني
العجز الجزئى المستديـ بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبمغ التأميف عف األضرار 
التى تمحؽ بممتمكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آالؼ جنيو " والنص فى المادة 

 217انوف الصادرة بقرار وزير االستثمار رقـ الثانية مف البلئحة التن يذية ليذا الق
عمى أف " يكوف إثبات العجز الناشئ عف حوادث مركبات النقؿ  2117لسنة 

السريع بمعرفة الجية الطبية المختصة ، ويصرؼ مبمغ التأميف وفقًا لمنسب المبينة 
جز بالجدوؿ المرفؽ بيذه البلئحة " وقد ورد بيذا الجدوؿ فى بنده األوؿ حاالت الع

الكمى المستديـ ثـ اورد فى بنده الثانى ب قراتو األربع حاالت العجز الجزئى 
المستديـ ونسبتو ومبمغ التأميف المستحؽ فى كؿ حالة ، وأردؼ قريف ال قرة الرابعة 
منو النص عمى أنو "بالنسبة لحاالت العجز المستديـ غير الواردة فى ىذا البند 

لج وبشرط أف يقرىا القومسيوف الطبى " م اد ذلؾ فتحدد نسبتو بمعرفة الطبيب المعا
أف المشرع وضع بيذه النصوص حكمًا جديدًا،عمى خبلؼ ما كانت تقضى بو 

، حصر بمقتضاىا  1955لسنة  652المادة الخامسة مف القانوف الممغى رقـ 
الحاالت التى تمـز فييا شركات التأميف بتعويض المضرور أو ورثتو مف حوادث 

ؿ السريع وىى حاالت الوفاة والعجز الكمى المستديـ ، والعجز الجزئى مركبات النق
المستديـ ، فضبًل عف األضرار التى تمحؽ بممتمكات الغير ووضع حدًا أقصى 
لمبمغ التأميف المستحؽ فػى كؿ حالة وذلؾ مراعاة لمحالة االقتصادية لشركات 

جاوز مبمغ التأميف أربعيف التأميف ، ف ى حالة الوفاة والعجز الكمى المستديـ ال يت
ألؼ جنيو عف الشخص الواحد وفى حاالت العجز الجزئى المستديـ التى وردت 

اتو األربع مف بنده حصرًا فى الجدوؿ المرفؽ بالبلئحة التن يذية لمقانػوف فى فقر 
 ،  مبمغ التأميف بمقدار نسبة العجز عف كؿ مضرور فى كؿ حالة الثانى ُيحدد

 

 (ينـتأممدنى ) 
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وناط بالجية الطبية المختصة إثبات ىذا العجز وتحديد نسبتو أما حاالت العجز 
الجزئى التى لـ ترد فى ىذا الجدوؿ فتحدد نسبتيا بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أف 

 يقرىا القومسيوف الطبى . 
  [26 ] 

قضاء الحكـ المطعػوف فيػو بػإلزاـ شػركة التػأميف الطاعنػة بػالتعويض المػادى واألدبػى   -الموجز :
المستحؽ لممصاب وباقى المطعوف ضدىـ بمبمغ معيف دوف بياف مدى تمثيؿ تمؾ اإلصػابة لعجػز 

الصػادر بقػرار  2117لسػنة  72مستديـ ووسيمة ثبوتو وفؽ الجػدوؿ المرفػؽ بالبلئحػة التن يذيػة بػؽ 
 . خطأ وقصور. 2117لسنة  217ر وزير االستثما

( 4222/ 41/4جمسة  –ق  62لسنة  261) الطعن رقم   

إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أورد فى أسبابو وص ًا إلصابة المطعوف  -القاعدة :
ضده األوؿ المطموب التعويض عنيا بأنيا " كسر مضاعؼ فى الكاحؿ األيمف 

صابات متعددة فى الجسـ وعمؿ رقعة جمدية  جراحيًا " وقدر مبمغ التأميف المستحؽ وا 
عف الضرر المادى واألدبى الناجـ عنيا لممصاب ولباقى المطعوف ضدىـ بمبمغ 
أربعة وعشريف ألؼ جنيو ، دوف أف يبيف مف الحكـ ما إذا كانت ىذه اإلصابات 
تمثؿ عجزًا مستديمًا ونسبة ىذا العجز إف وجد ، سواء طبقًا لمنسب الواردة بالجدوؿ ، 

لمشار إليو ، والتى تثبت بمعرفة الجية الطبية المختصة ، أو تمؾ التى تثبت ا
بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة مف القومسيوف الطبى فإنو يكوف فضبًل عف خطئو 

 فى تطبيؽ القانوف معيبًا بالقصور فى التسبيب.
 صابة "" استحقاق مبمغ التأمين فى حالة اإل

صابات الالحقة بالمضرور ومدى الموضوع مدى اإل" وجوب استظيار محكمة 
لزام المؤمن إتخمف عجز جزئى أو كمى مستديم عنيا من عدمة قبل قضاءىا ب

  " 4221لسنة  14بمبمغ التأمين وفق أحكام ق 
 
 

 (أمـينتمدنى ) 
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 ( أمـينتمدنى ) 

  [27 ] 
 قضاء الحكـ اإلبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو بتعويض المطعوف ضده عف  -الموجز :

إصابتو مف جراء حادث سيارة مؤمف مف مخاطرىا لدى الشركة الطاعنة وحدوث تمؾ الواقعة 
لسنة  72كتمؿ بيا المركز القانونى لو بعد ن اذ ؽ ا المنشئة لمضرر المطموب التعويض عنو التى

ستظيار مدى اإلصابات البلحقة بو ودرجتيا وعما إذا كاف قد تخمؼ عنيا عجز ادوف  2117
انوف المشار إليو . ستحقاقو مبمغ التأميف وفقًا لبلئحة التن يذية لمقجزئى مستديـ وصواًل الكمى أو 

 فساد وخطأ .

( 4222/  6/  24ق ـ جمسة  62لسنة  8648) الطعن رقم   

إذ كاف الثابت مف األوراؽ أف السيارة أداة الحادث كاف مؤمنًا مف  -القاعدة :
ف  11/8/2118إلى  11/7/2117ة مف مخاطرىا لدى الشركة الطاعنة عف المد وا 

إصابة المطعوف ضده األوؿ ػ وىى الواقعة المنشئة لمضرر المطموب التعويض عنو 
التى اكتمؿ بيا  (فى الدعوى المقامة مف المطعوف ضده قبؿ الشركة الطاعنة  )

بعد ن اذ أحكاـ القانوف رقـ  17/7/2117المركز القانونى لممضرور ػ حدثت بتاريخ 
فإف الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو إذ قضى لممذكور  2117لسنة  72

اإلصابات بو ودرجتيا وما  بتعويض قدره عشرة آالؼ جنيو دوف أف يستظير مدى
نيا عجز كمى أو جزئى مستديـ وصوال إلى ما إذا كاف إذا كاف قد تخمؼ لديو ع

يستحؽ عنيا مبمغ التأميف وفقًا لما ورد بالبلئحة التن يذية لمقانوف سالؼ البياف فإنو 
  يكوف فضبًل عف فساده فى االستدالؿ قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .

 المختصة "  الطبية ة" وجوب تحديد نسبة العجز بمعرفة الجي
 [28 ] 

قضاء الحكـ المطعوف فيو بتعويض المطعوف ضده عف الضرر الذى أصاب   -وجز :الم
نجمو مف جراء السيارة أداة الحادث المؤمف مف مخاطرىا لدى الشركة الطاعنة وىى الواقعة 

 72المنشئة لمضرر المطموب التعويض عنو والتى اكتمؿ بيا المركز القانونى لو بعد ن اذ ؽ 
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 ( تأمـينمدنى ) 

دوف تحديد نسبة ما أصاب المجنى عميو مف عجز ناشئ عف الحادث بمعرفة  2117 لسنة
الجية الطبية المختصة لتقدير التعويض عمبًل بالمادة الثامنة مف القانوف سالؼ الذكر والمادة 

 لثة مف الئحتو التن يذية . خطأ .الثا

 ( 3/6/4222جمسة  –ق  62لسنة  2662) الطعن رقم 

كاف الثابت مما حصمو الحكـ المطعوف فيو أف السيارة أداة الحادث إذ   -القاعدة :
كاف مؤمنًا مف مخاطرىا لدى الشركة الطاعنة وقت وقع الحادث وأف إصابة نجؿ 
المطعوف ضده وىى الواقعة المنشئة لمضرر المطموب التعويض عنو التى اكتمؿ بيا 

اذ أحكاـ القانوف رقـ بعد ن  24/9/2117المركز القانونى لممضرور حدثت بتاريخ 
وعمى الرغـ مف ذلؾ قضى لو الحكـ بالتعويض دوف تحديد نسبة ما  2117سنة  72

أصاب نجؿ المطعوف ضده مف عجز ناشئ عف الحادث بمعرفة الجية الطبية 
المختصة لتقدير التعويض وفقًا لمنسب المبينة بالجدوؿ المرفؽ بالبلئحة التن يذية 

بالمادة الثامنة منو والثالثة مف البلئحة ، ومف ثـ فإف لمقانوف سالؼ الذكر عمبًل 
 الحكـ المطعوف فيو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .

المستديم والنسب المستحقة من مبمغ الكمى والجزئى " التعويض عن العجز 
 والئحتو التنفيذية " 4221لسنة  14التأمين وفق أحكام ق 

  [29 ] 
شركات التأميف المؤمف مف مخاطر المركبات السريعة لدييا . تحديد الحد االقصى  - الموجز :

لمبمغ التأميف الذى تمتـز بأدائو فى حاالت الوفاة أو العجز الكمى المستديـ والعجز الجزئى 
المستديـ واألضرار التى تمحؽ بممتمكات الغير وتقدير التعويض لم قد الكامؿ لكؿ مف حركة 

مف كامؿ مبمغ التأميف واعتبار عجز الطرؼ أو :  31الركبة الواحدة بنسبة وحركة الحرق ة 
حكـ الطرؼ أو العضو الم قود .  العضو كمو أو بعضو عجزًا مطمقًا عف أداء وظي تو فى

بإصدار قانوف التأميف االجبارى عف المسئولية المدنية الناشئة  2117لسنة  72ؽ  8المادتيف 
بإصدار البلئحة  2117لسنة  217مف القرار رقـ  3السريع ، عف حوادث مركبات النقؿ 
     التن يذية لو والجدوؿ المرفؽ .

( 3/2/4222ق . جمسة 62لسنة  6618) الطعن رقم   
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 (  تأمـينمدنى ) 

 2117لسنة  72النص فى المادة الثامنة مف القانوف رقـ المقرر أف   -القاعدة :
بإصدار قانوف التأميف اإلجبارى عف المسئولية المدنية الناشئة عف حوادث مركبات 

ػ  31/6/2117النقؿ السريع داخؿ جميورية مصر العربية ػ والمعموؿ بو اعتبارًا مف 
ادث المشار إلييا فى عمى أف " تؤدى شركة التأميف مبمغ التأميف المحدد عف الحو 

" مف ىذا القانوف إلى المستحؽ أو ورثتو وذلؾ دوف الحاجة إلى المجوء  1المادة " 
لمقضاء فى ىذا الخصوص ويكوف مبمغ التأميف الذى تؤديو شركة التأميف مقداره 
أربعوف ألؼ جنيو فى حاالت الوفاة أو العجز الكمى المستديـ ويحدد مقدار مبمغ 

العجز الجزئى المستديـ بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبمغ  التأميف فى حاالت
التأميف عف األضرار التى تمحؽ بممتمكات الغير بحد أقصى ، مقداره عشرة آالؼ 

بإصدار  2117لسنة  217جنيو .. " وأف النص فى المادة الثالثة مف القرار رقـ 
عمى أف "  26/8/2117ف البلئحة التن يذية ليذا القانوف ػ والمعموؿ بو اعتبارًا م

لجية الطبية يكوف إثبات العجز الناشئ عف حوادث مركبات النقؿ السريع بمعرفة ا
غ التأميف وفقًا لمنسب المبينة بالجدوؿ المرفؽ بيذه البلئحة " المختصة ، ويصرؼ مبم

وأف النص فى الجدوؿ عمى أف " .. ال قد الكامؿ لحركة الحرق ة ، وال قد الكامؿ 
مف كامؿ مبمغ التأميف : 31كبة الواحدة يقدر لكؿ منيا تعويض بنسبة لحركة الر 

ومقدراه أربعوف ألؼ جنيو .... وأنو يعتبر عجز الطرؼ أو العضو كمو أو بعضو 
عجزًا مطمقًا نيائيًا عف أداء وظي تو فى حكـ الطرؼ أو العضو الم قود " يدؿ عمى 

ميف الذى تمتـز بأدائو شركات أف المشرع وضع بيذه النصوص حدًا أقصى لمبمغ التأ
التأميف المؤمف مف مخاطر المركبات السريعة لدييا فى حاالت الوفاة أو العجز 
الكمى المستديـ ، وكذا النسب المستحقة مف مبمغ التأميف عف اإلصابات التى يتخمؼ 
عنيا عجز جزئى مستديـ واألضرار التى تمحؽ بممتمكات الغير ، وقدر تعويضًا 

مف كامؿ مبمغ : 31مؿ لكؿ مف حركة الحرق ة وحركة الركبة الواحدة بنسبة لم قد الكا
التأميف ومقداره أربعوف ألؼ جنيو واعتبر أف عجز الطرؼ أو العضو كمو أو بعضو 

 عجزًا مطمقًا نيائيًا عف أداء وظي تو فى حكـ الطرؼ أو العضو الم قود .



 

- 53 - 
 

  )أمـينت  (مدنى  

  [31 ] 
  والناجـ عنو إصابة المطعوف ضده السيارة المؤمف عمييا لدى الطاعفوقوع حادث   -الموجز :

وثبوت والئحتو التن يذية  2117لسنة  72باألضرار المطموب التعويض عنيا بعد ن اذ أحكاـ ؽ 
عاقة فػى نياية ا  إصابتو بكسر بال خذ األيمف وكسر بالساعد األيسر وكسر أعمى الركبة اليسرى و 

ق ى األيمف وحركػة ثنػى الركبتيف وفػؽ تقريػر الطب الشرعى . قضاء مػدى حركات الم صؿ الحر 
الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الشركة الطاعنة بأداء مبمغ ثبلثيف ألؼ جنيو رغػـ وجوب استحقاؽ 

مف كامؿ مبمغ التأميف . خطأ . إقامة الطعف مف الطاعنة فقط . : 91المطعوف ضده بنسبة 
 ذلؾ . أثره . وجوب رفض الطعف . عمة 

 ( 3/2/4222ق . جمسة 62لسنة  6618) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت بمدونات الحكـ االبتدائى أف السيارة أداة الحادث كاف   -القاعدة : 
ف  5/9/2118حتى  3/9/2117مؤمنًا مف مخاطرىا لدى الطاعنة عف المدة مف  وا 

إصابة المطعوف ضده ػ وىى الواقعة المنشئة لمضرر المطموب التعويض عنو التى 
بعد ن اذ أحكاـ  21/11/2117اكتمؿ بيا المركز القانونى لممضرور ػ حدثت بتاريخ 

والئحتو التن يذية وثبت مف تقرير الطب الشرعى أف إصابتو  2117لسنة  72القانوف 
نتيجة الحادث ىى كسر بال خذ األيمف وكسر بالساعد األيسر وكسر أعمى الركبة 
اليسرى مما أدى إلى وجود إعاقة فى نياية مدى حركات الم صؿ الحرق ى األيمف 

ستحقاؽ المطعوف ضده لنسبة ادى حركة ثنى الركبتيف بما م اده وكذا إعاقة فى م
ذ قضى الحكـ  :91 مػف كامؿ مبمغ التأميف ومقداره ستػة وثبلثوف ألؼ جنيو ، وا 

المطعوف فيو بإلزاـ الشركة الطاعنة بأف تؤدى إلى المطعوف ضده ثبلثيف ألؼ جنيو 
ىى التى ان ردت الطاعنة فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف إال أنو لما كانت 

ى الحكـ المطعوف فيو وكانت القاعدة أال ُيضار الطاعف بطعنو بالطعف بالنقض عم
 فبل تممؾ المحكمة إال رفض الطعف . 
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 ( أمـينتمدنى ) 

صابة ووفاة قائد السيارة سواء كان إ" عدم تغطية التأمين المسئولية الناشئة عن 
 14لو صرح لو بقيادتيا أو لم يصرح فى ظل ق أو غير تابع تابع لمالك السيارة 

جبارى عمى المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث بشأن التأمين اإل 4221لسنة 
 مركبات النقل السريع "

 [31 ] 
التأميف اإلجبارى الذى يعقده مالؾ السيارة . ماىيتو . تأميف ضد المسئولية المدنية  -لموجز :ا

عف حوادثيا لصالح الغير . المقصود بو . حمايػة المضرور وضماف حصولو عمى حقو فى 
التعويض . عدـ تغطيػتو المسئولية الناشئة عف الوفاة أو أيػة إصابة بدنية لقائد السيارة دوف 

خطأ فى جانبو وسواء كاف تابعًا لمالكيا المؤمف لو أو غير تابػع لو صرح لػو النظر لوقػوع 
بشأف التأميف اإلجبارى عمى المسئولية  2117لسنة  72بقيادتيا أو لـ يصرح . ـ ا مف ؽ 

المدنية الناشئة عف حوادث مركبات النقؿ السريع والشرط الرابػع مف وثيقة التأميف المطابقة 
 .  2117لسنة  344ار الييئة المصرية لمرقابة عمى التأميف رقـ لمنموذج الممحؽ بقر 

( 2/6/4222ق ـ جمسة  11لسنة  6636) الطعن رقم   

 2117لسنة  72إف مف المقرر أف النص فى المادة األولى مف القانوف   -القاعدة :
بشأف التأميف اإلجبارى عمى المسئولية المدنية الناشئة عف حوادث مركبات النقؿ 

الذى وقع  29/6/2117السريع داخؿ جميورية مصر العربية والمعموؿ بو اعتبارًا مف 
جب التأميف عف المسئولية المدنية ي " فأالحادث المؤمف مف مخاطره بعد سريانو عمى 

 ، عف حوادث مركبات النقؿ السريع المرخص فى تسييرىا طبقًا ألحكاـ قانوف المرور
ويشمؿ التأميف حاالت الوفاة واإلصابة البدنية وكذا األضرار المادية التى تمحؽ 

تن يذًا  بممتمكات الغير عدا تم يات المركبات وذلؾ وفقًا ألحكاـ وثيقة التأميف الصادرة
والنص فى الشرط الرابع مف وثيقػة التأميف المطابقة لمنموذج الممحؽ  " ليذا القانوف

الصادر تن يذًا لممادة  2117لسنة  344بقرار الييئة المصرية لمرقابة عمى التأميف رقـ 
الخامسة مف قانوف التأميف اإلجبارى سالؼ البياف الوارد تحت بند االستثناءات عمى 

 ػ قائد السيارة المتسببة 1 -طى ىذا التأميف بأى حاؿ مف األحواؿ :ف " ال يغأ
 " يدؿ عمى أف التأميف اإلجبارى الذى يعقده مالؾ  ......فى الحادث 
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 ( تأمـينمدنى ) 

بإصدار قانوف المرور ىو  1973لسنة  66مف القانوف  11السيارة إعمااًل لحكـ المادة 
تأميف ضد مسئوليتو المدنية عف حوادثيا لصالح الغير استيدؼ بو المشرع حماية 

لمضرر الذى نزؿ بو بالشروط حصولو عمى حقو فى التعويض الجابر المضرور وضماف 
وأنو ال يغطى المسئولية المدنية الناجمة عف والحدود المنصوص عمييا فى القانوف ، 

وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح االستثناء المشار إليو بنموذج وثيقة التأميف دوف 
النظر إلى عدـ وقوع خطأ فى جانبو ، سواء كاف تابعًا لمالكيا المؤمف لو أو غير تابع 

   لو ، صرح لو بقيادتيا أو لـ يصرح .
ـــة  ـــأمين والتعـــويض الناشـــة عـــن المســـئوليو المدني ـــغ الت ـــين مبم " جـــواز الجمـــع ب

 "  4221لسنة  14وفق أحكام ق 
  [32 ] 

. مقتضاه . تحقيؽ التوازف بيف توسيع نطاؽ الحماية  2117لسنة  72أحكاـ القانوف  -الموجز :
التأمينية لممضروريف ورعاية الجانب االقتصادى لشركات التأميف وت ادى ما تتحممو األخيرة مف 
خسائر لعدـ التناسب بيف قيمة التعويضات عف حوادث السيارات وثبات أقساط التأميف االجبارى 

داءه أ. انعداـ الص ة التعويضية لمبمغ التأميف المحدد سم ًا الذى تمتـز شركة التأميف ب. سبيمو 
إلى المضرور وورثتو دوف غيرىـ عف حاالت الوفاة أو العجز الكمى أو الجزئى المستديـ المحدد 
بنسبة ذلؾ العجز دوف النظر لتوافر ركف الخطأ فى جانب مرتكب الحادث اكت اًء بتحقؽ الضرر 

ى يمحؽ بالمست يديف مف التأميف وعدـ لزـو المجوء لمقضاء إلثباتو . جواز الجمع بيف مبمغ الذ
التأميف وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع عمى المتسبب فى الحادث بما يجاوزه أو أية 

مف ىذا القانوف .  16،  9،  8،  1مبالغ أخرى تستحػؽ بموجب وثائؽ تأميف اختيارية . المواد 
 ة ذلؾ . عم

 ( 43/8/4222ق ـ جمسة  62لسنة  2613) الطعن رقم 

( منو عمى 1قد نص فى المادة ) 2117لسنة  72إذ كاف القانوف رقـ   -القاعدة :
" .... يشمؿ التأميف حاالت الوفاة واإلصابة البدنية وكذا األضرار المادية التى  أف

تمحؽ بممتمكات الغير عدا تم يات المركبات ، وذلؾ وفقًا ألحكاـ الوثيقة الصادرة تن يذًا 
 التأميف( منو عمى أف " تؤدى شركة التأميف مبمغ 8ليذا القانوف " وفى المادة )
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 ( تأمـينمدنى ) 

( ... إلى المستحؽ أو ورثتو وذلؾ 1المحدد عف الحوادث المشار إلييا فى المادة )
حاجة إلى المجوء لمقضاء فى ىذا الخصوص ويكوف مبمغ التأميف ... أربعوف دوف 

ألؼ جنيو فى حاالت الوفاة أو العجز الكمى المستديـ ويحدد مقدار مبمغ التأميف فى 
وعف األضرار التى تمحؽ  ...حاالت العجز الجزئى المستديـ بمقدار نسبة العجز .

عمى أف يصرؼ مبمغ  ...جنيو . بممتمكات الغير بحد أقصى قػدره عشرة آالؼ
التأميف فى مدة ال تجاوز شيرًا مف تاريخ إببلغ شركة التأميف بوقوع الحادث " وفى 

( عمى أف " لممضرور أو ورثتو اتخاذ اإلجراءات القضائية قبؿ المتسبب 9المادة )
عف الحادث والمسئوؿ عف الحقوؽ المدنية لممطالبة بما يجاوز مبمغ التأميف " وفى 

( عمى أف " يجوز لممضرور أو ورثتو الجمع بيف مبمغ التاميف ..... 16مادة )ال
وأية مبالغ أخرى تستحؽ بمقتضى وثائؽ تأميف اختيارية تكوف قد أبرمت لتغطية 
اإلصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عف حوادث المركبات " وكاف يبيف مف استقراء 

قد استحدث أحكامًا ال  2117ة لسن 72تمؾ النصوص أف القانوف الجديد رقـ 
ػ الذى كاف يضمف لممضرور  1955لسنة  652نظير ليا فى القانوف السابؽ رقـ 

أو ورثتو استيداء التعويض الذى يحكـ بو مف شركة التأميف مقابؿ قسط محدود 
يسدده مالؾ السيارة ويدفع بو عف كاىمو المسئولية المدنية ػ مقتضاىا تحقيؽ نوع 

إسباغ الحماية التأمينية لممضروريف وتوسيع نطاقيا ، ورعاية  مف التوازف بيف
الجانب االقتصادى لشركات التأميف لت ادى ما تتحممو مف خسائر بسبب عدـ 
التناسب بيف قيمة التعويضات عف حوادث السيارات التى تزايدت بصورة جسيمة 

يضية لمبمغ وثبات أقساط التأميف اإلجبارى ، والتأكيد عمى انعداـ الص ة التعو 
التأميف ػ المحدد سم ًا ػ الذى تمتـز شركة التأميف بأدائو إلى المضرور أو ورثتو ػ 
دوف غيرىـ ػ عف حاالت الوفاة أو العجز الكمى المستديـ أو العجز الجزئى 
المستديـ التى أفرد ليا حكمًا خاصًا يحدد بمقتضاه مبمغ التأميف بنسبة العجز ، 

 المرفؽ بالبلئحة التن يذية ليذا القانوف الصادر بيا عمى نحو ما ورد بالجدوؿ 
 ، وبغض  13/8/2117بتاريخ  2117لسنة  217قرار وزير االستثمار رقـ 

 النظر عف توافر ركف الخطأ فى جانب مرتكب الحادث اكت اًء بتحقؽ 
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 ( تأمـينمدنى ) 

والمتمثؿ فى   " non fault Insurance system "الخطر المؤمف منو .
الضرر الذى يمحؽ المست يديف مف ىذا التأميف ، دوف الحاجة إلى المجوء لمقضاء 
ضمانًا ألف تبسط التغطية التأمينية مظمتيا تخ ي ًا لمعبء عف كاىؿ المضروريف مف 
طوؿ إجراءات التقاضى إلثبات الخطأ فى جانب المسئوؿ مع إجازة الجمع بيف مبمغ 

ند الرجوع عمى المتسبب فى الحادث لممطالبة التأميف وتعويض المسئولية المدنية ع
بما يجاوز مبمغ التأميف الذى يتـ استيداؤه مف الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى 

 تستحؽ بموجب وثائؽ اختيارية تكريسًا لمبدأ " أف حياة اإلنساف ال يعادليا ثمف " .
عدم التزام ال اثر لو عمى  2188لسنة  384من ق  8م " الحكم بعدم دستورية 

شركة التأمين عن تعويض االضرار الالحقة بمالك السيارة المؤمن عمييا سواء كان 
 "  اً أم مرتد اً مباشر  اً قائدىا أو راكبًا فييا وسواء كان ضرر 
   [33 ] 

التأميف اإلجبارى الذى يعقده مالؾ السيارة . ماىيتو . تأميف ضد  -الموجز : 
مسئوليتو المدنية الناشئة عف حوادثيا لصالح الغير . المقصود بو . حماية المضرور 

المدنية الناشئة وضماف حصولو عمى حقو فى التعويض . عدـ تغطيتو المسئولية 
المؤمف عمييا بسبب الحادث الواقع عف الوفاة أو أية إصابة بدنية تمحؽ بمالؾ السيارة 

منيا سواء كاف قائدىا أـ راكبًا وسواء أكاف الضرر قد وقع عميو مباشرة أـ وقع عمى 
 1973لسنة  66ؽ  11،  1955لسنة  652ؽ  5،  2غيرة وارتد إليو . المواد 

لسنة  152والشرط األوؿ مف النموذج الممحؽ بقرار وزير المالية واالقتصاد رقـ 
عمة ذلؾ . األصؿ . مالؾ السيارة ىو المديف بتعويض الضرر الذى يصيب  . 1955

غيره وعدـ قياـ التزاـ شركة التأميف بو إال نيابة عنو . مؤداه . امتناع التزاميا باداء 
 مدنى .   37تعويض إليو مستحقًا عمى شخصو . ـ . 

( 48/22/4222جمسة  –ق  11لسنة  616) الطعن رقم   

بشأف التأميف  1955لسنة  652م اد المادة الخامسة مف القانوف   -القاعدة :
   اإلجبارى مف المسئولية المدنية الناشئة مف حوادث السيارات والشرط األوؿ مف
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 (  تأمـينمدنى ) 

لسنة  152وثيقة التأميف المطابقة لمنموذج الممحؽ بقرار وزير المالية واالقتصاد رقـ 
الثانية مف قانوف التأميف اإلجبارى سالؼ الذكر أف  الصادر تن يذًا لممادة 1955

 66مف القانوف  11التأميف اإلجبارى الذى يعقده مالؾ السيارة إعمااًل لحكـ المادة 
لسنة  449بإصدار قانوف المرورػ المقابمة لممادة السادسة مف القانوف  1973لسنة 
غير استيدؼ المشرع ػ ىو تأميف ضد مسئوليتو المدنية عف حوادثيا لصالح ال1955

بو حماية المضرور وضماف حصولو عمى حقو فى التعويض الجابر لمضرر الذى 
وقع عميو وبالتالى فإف ىذا التأميف ال يغطى األضرار الناشئة عف الوفاة أو أية 
إصابة بدنية تمحؽ بمالؾ السيارة المؤمف عمييا بسبب الحادث الواقػع منيا سواء كاف 

فييا وسواء كاف الضرر قد وقع عميو مباشرة أـ وقع عمى غيره  ىو قائدىا أو راكباً 
وارتد إليو ألنو ال يستقيـ أف يجتمع فى شخص ص ة الدائف والمديف واألصؿ أف 

غيره وأف شركة التأميف ال  مالؾ السيارة ىو المديف بتعويض الضرر الذى يصيب
و تعويضًا مستحقًا عمى تمتـز إال نيابة عنو فبل يستقيـ أف تمتـز بأف تؤدى إليو ن س

مف القانوف المدنى عمى أنو " إذا اجتمع فى  371شخصو ومف ىنا نصت المادة 
شخص واحد ص تا الدائف والمديف بالنسبة لديف واحد انقضى ىذا الديف بالقدر الذى 

 اتحدت فيو الذمة .... " .
   [34 ] 

تمسؾ شركة التأميف الطاعنة أماـ محكمة االستئناؼ بعدـ اسػتحقاؽ المطعػوف ضػده   -الموجز :
األوؿ مالػػؾ السػػيارة المػػؤمف عمييػػا إجباريػػًا لػػدييا تعويضػػًا عػػف وفػػاة ابنػػو فػػى حػػادث تمػػؾ السػػيارة 
تأسيسػػًا عمػػى أف التػػأميف اإلجبػػػارى الػػذى يجريػػو مالػػػؾ السػػيارة ىػػو تػػػأميف ضػػد مسػػئوليتو المدنيػػػة 

وال يغطػػى الضػػرر الشخصػػى الػػذى يصػػيبو . قضػػاء الحكػػـ المطعػػوف فيػػو لممطعػػوف  لصػػالح الغيػػر
ضده األوؿ بالتعويض مخال ًا مػا تمسػكت بػو الشػركة الطاعنػة اسػتنادًا لقضػاء المحكمػة الدسػتورية 

بشػأف التأميػػف اإلجبػػارى فيمػا تضػمنتو مػف قصػر  1955لسػنة  652ؽ  5العميا بعػدـ دسػتورية ـ 
 ى الغير دوف الركاب . خطأ . آثار عقد التأميف عم

( 48/22/4222جمسة  –ق  11لسنة  616) الطعن رقم   

طرح دفاع الشركة أإذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد خالؼ ىذا النظر و   -القاعدة :
 الطاعنة ) شركة التأميف ( آنؼ البياف ) تمسكت أماـ محكمة االستئناؼ بعدـ 
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استحقاؽ المطعوف ضده األوؿ مالؾ السيارة المستأمنة تعويضًا عف وفاة ابنو فى 
حادث السيارة المؤمف عمييا لدييا وألف التأميف اإلجبارى الذى يجريو مالؾ السيارة 
ىو تأميف ضد مسئوليتو المدنية لصالح الغير وال يغطى الضرر الشخصى الذى 

يض استنادًا إلى أنو قضى بعدـ يصيبو ( وقضى لممطعوف ضده األوؿ بالتعو 
بشأف التأميف اإلجبارى  1955لسنة  652دستورية المادة الخامسة مف القانوف رقـ 

 فيما تضمنو مف قصر آثار عقد التأميف عمى الغير دوف الركاب فإنو يكوف معيبًا 
 ) بالخطأ فى تطبيؽ القانوف ( .

 : ( 2111/ 4/ 19جمسة  –ؽ  78لسنة  11331الطعف رقـ )    قارن 
 (  2117/  4/ 5جمسة  –ؽ  75لسنة  7432الطعف رقـ ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأمينات اجتماعية
وفى المقصود  2118لسنة  11" المناط فى تطبيق قانون التأمين االجتماعى رقم 

 بين باحكامو "بالمخاط
   [53 ] 

لسنة  79مف قانوف التأميف االجتماعى الصادر بالقانوف رقـ  146النص فى المادة  -الموجز :
. تطبيقو وتحديد المخاطبيف بأحكامو . وجوب الرجوع إلى نصوص القانوف المذكور .  1975

واحد يكمؿ بعضيا بعضًا . أثره . وجوب ت سير عبارات القانوف بما يمنع أى  اعتبارىا كبل
 ؾ .تعارض بينيا . عمة ذل

 ( 24/6/4222جمسة  –ق  31لسنة  2682) الطعن رقم 
مف قانوف التأميف االجتماعى الصادر بالقانوف  146النص فى المادة   -القاعدة :

عمى أف " تضمف المنشأة فى أى يد كانت كافة مستحقات  1975لسنة  79رقـ 
السابقيف الييئة المختصة . ويكوف الخمؼ مسئواًل بالتضامف مع أصحاب األعماؿ 

عف الوفاء بجميع االلتزامات المستحقة عمييـ لمييئة المختصة . عمى أنو فى حالة 
انتقاؿ أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو اإلدماج أو الوصية أو اإلرث أو 

 دود ما آؿ إليو " ػالنزوؿ أو غير ذلؾ مف تصرفات فتكوف مسئولية الخمؼ فى ح

 

 (  أمينات اجتماعيةت –تأميـن مدنى ) 
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 (  ينات اجتماعيةأمتمدنى ) 

مناطو فى شأف تطبيقو والمقصود بالمخاطبيف بأحكاـ ىذا النص يتعيف الرجوع إلى 
نصوص قانوف التأميف االجتماعى التى تعتبر كبًل واحدًا ، يكمؿ بعضيا بعضًا وأف 
ت سير عباراتو بما يمنع أى تعارض بينيا إذ أف األصؿ فى النصوص القانونية التى 

تناع فصميا عف بعضيا ، باعتبار أنيا تكوف فيما تنتظميا وحدة الموضوع ، ىو ام
بينيا وحدة عضوية تتكامؿ أجزاؤىا ، وتتضافر معانييا ، وتتحج توجياتيا ليكوف 

 نسيجًا متآل ًا .
 

" امتياز مستحقات الييئة القومية لمتأمين االجتماعى عمى اموال مدينيا وضمان 
 المنشأة لممستحقات وانتقال ذلك الضمان "

   [63 ] 
مستحقات الييئة القومية لمتأميف االجتماعى ليا امتياز عمى جميع أمواؿ المػديف مػف   -الموجز :

 79ـ ؽ  143منقػػوؿ أو عقػػػار . مػػؤداه . لمييئػػػة حػػؽ تتبػػػع أمػػواؿ مػػػدينيا فػػى أى يػػػد كانػػػت . ـ 
. سػػرياف ضػػماف المنشػػأة فػػى أى يػػد كانػػت لتمػػؾ المسػػتحقات عمػػى مػػا يكػػوف ممموكػػًا  1975لسػػنة 
العناصػػػر الماديػػػة والمعنويػػػة لممنشػػػأة محػػػؿ نشػػػاطو بواسػػػطة عمػػػاؿ اسػػػتخدميـ والتػػػـز  ا مػػػفلمػػػديني

بالتأميف عمييـ لدييا . انتقاؿ المنشأة بعناصرىا إلى خمؼ خاص أو عاـ . أثره . مسئولية الخمػؼ  
بالتضػػػامف مػػػع صػػػاحب العمػػػؿ السػػػابؽ عػػػف الوفػػػاء بجميػػػع االلتزامػػػات المسػػػتحقة لمييئػػػة . انتقػػػاؿ 

 79ؽ  146إلػػى آخػػر خاليػػة مػػف تمػػؾ العناصػػر . أثػػره . عػػدـ سػػرياف ذلػػؾ الضػػماف . ـ  المنشػػأة
 . 1975لسنة 

( 24/6/4222جمسة  –ق  31لسنة  2682) الطعن رقم    

لسنة  79رقـ  يف االجتماعى )( مف قانوف التأم143إذ كانت المادة )   -القاعدة :
( تقرر امتيازًا لمستحقات الييئة القومية لمتأميف االجتماعى عمى جميع أمواؿ 1975

( سال ة الذكر بأف تضمف 146مدينيا فى أى يد كانت ، ولذلؾ قضت المادة )
المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الييئة القومية لمتأميف االجتماعى ، عمى أف 

ف أف يسرى إال عمى ما يكوف ضماف المنشأة لمستحقات الييئة المذكورة ال يمك
ممموكًا لمدينيا مف العناصر المادية والمعنوية لممنشأة التى كاف يزاوؿ بيا نشاطو 
بواسطة عماؿ استخدميـ ليذا الغرض وأصبح ممتزمًا بالتأميف عمييـ لدييا . فإذا 

 انتقمت المنشأة بعناصرىا المادية والمعنوية إلػى خمؼ خاص أو عاـ ، فإنيا تنتقؿ 
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 (  تأمينات اجتماعيةدنى ) م

محممة بيذا الضماف ، إضافة إلى مسئولية الخمؼ بالتضامف مع صاحب العمؿ 
السابؽ عف الوفاء بجميع االلتزامات المستحقة عميو لمييئة . أما إذا انتقمت المنشأة 

 إلى آخر خالية مف عناصرىا المادية والمعنوية زاؿ ىذا الضماف . 
  : ضمان المنشأة لمستحقات الييئة القومية لمتأمين االجتماعىمن حاالت عدم انتقال 

تأجير المنشأة الممموكة لغير مدين الييئة الى مستأجر ال صمة لو بمستأجرىا  "
  " السابق

 [73 ] 
خر وقيامو عدـ ممكية المنشأة لمديف الييئة القومية لمتأميف االجتماعى وممكيتيا آل  -الموجز :

جديد لمكاف المنشأة إلى مستأجر جديد ال صمة لو بمستأجرىا األصمى وعدـ بتحرير عقد إيجار 
تنازؿ األخير لو عنيا . أثره . انتقاؿ المنشأة غير محممة بضماف مستحقات الييئة . استي اء 
من عة العيف المؤجرة مف حقوؽ المستأجر المتولده عف عقد اإليجار . مؤداه . عدـ اعتبار 

جر . تنازؿ المستأجر عف اإلجارة . أثره . انتقاؿ الحقوؽ وااللتزامات المستأجر خمؼ خاص لممؤ 
التى استقرت فى ذمتو إلى المتنازؿ إليو . مؤداه . اعتبار المتنازؿ إليو خم ًا خاصًا لو . أيمولة 
العيف المستأجرة لممستأجر الجديد مف غير المستأجر األصمى . مؤداه . انتقاليا غير محممة 

 بذلؾ الضماف .
( 24/6/4222جمسة  –ق  31لسنة  2682) الطعن رقم   

لييئة القومية لمتأميف إذ كانت المنشأة مستأجرة وليست ممموكة لمديف ا -القاعدة :
نما تعود ممكيتيا آلخر قاـ بتحرير عقد إيجار جديد لمكاف المنشأة االجتماعى ،وا 

ألنو لـ يتمؽ منو السابقة إلى مستأجر آخر ليست لو مف صمة بمستأجرىا السابؽ 
حقًا إذ لـ يتنازؿ لو عنيا حتى يمكف أف تنتقؿ إليو المنشأة محممة بيذا  

فالمؤجر  ، الضماف.يؤيد ذلؾ أف المستأجر ال يعتبر خم ًا خاصًا لممؤجر بؿ دائنًا لو
ال ينقؿ إلى المستأجر حقًا مف الحقوؽ القائمة فى ذمتو بؿ ىو ينشئ لو الحقوؽ 

يجار وأىميا الحؽ فى تمكينو مف استي اء من عة العيف المتولدة عف عقد اإل
المؤجرة،فإف تنازؿ المستأجر عف اإلجارة ف ى ىذه الحالة ينقؿ إلى المتنازؿ إليػو 

 لو ًا خاصاً ػازؿ لو خم ػعتبر المتنوي،الحقوؽ وااللتزامات التى استقرت فى ذمتو
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 ( تأمينات اجتماعيةمدنى ) 

،واألمر غير ذلؾ إذا كاف المستأجر الجديد لمعيف ذاتيا قد استأجرىا مف مالكيا أو 
 مؤجرىا ولـ تؤوؿ إليو مف مستأجرىا السابؽ . 

  [38 ] 
واجية ورثة ضماف المنشأة لمستحقات الييئة القومية لمتأميف االجتماعى ن اذه فى م  -الموجز :

ا إذا ػالمنشأة والمالؾ الجديد ليا والمستأجر الجديد ليلذيف انتقمت إلييـ صاحب النشاط األصمى ا
ى مستأجر جديد خالية مف مالكيا . أثره . إلازؿ لو المستأجر السابؽ عنيا . أيمولة المنشأة ػتن
 .1975لسنة  79مف قانوف التأميف االجتماعى 146ـ  دـ ن اذ ذلؾ الضماف فى مواجيتو .ع

 عمة ذلؾ . 
 ( 24/6/4222جمسة  –ق  31لسنة  2682) الطعن رقم  

 ( مف أف " اعىػف االجتمػ( مف قانوف التأمي146ادة )ػالنص فى الم ) -القاعدة :
تضمف المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الييئة القومية لمتأميف االجتماعى " ال 
ين ذ إال فى مواجية ورثة صاحب النشاط األصمى الذيف انتقمت إلييـ المنشأة التى 
كاف يباشر فييا مورثيـ نشاطو ، والمالؾ الجديد لممنشأة إذا كانت ممموكة لممالؾ 

ا تنازؿ لو المستأجر السابؽ عنيا ، أما مف السابؽ ، والمستأجر الجديد ليا إذ
استأجر العيف خالية مف مالكيا بعد أف أعادىا مستأجرىا السابؽ إليو ، فبل يعد 

لتأميف االجتماعى المشار مف قانوف ا (146) بالحكـ الوارد بصدر المادةمخاطبًا 
لقانوف رقـ اف فى اعندما نظـ أحكاـ الضم ويؤكد ما تقدـ أف المشرع التأمينى إليو ،
ومف فى حكميـ بشأف التأميف االجتماعى عمى أصحاب األعماؿ  1976لسنة  118

منو عمى أف يكوف الخمؼ مسئواًل بالتضامف مع  (43) نص صراحة فى المادة
المالكيف أو المستأجريف السابقيف عمى الوفاء بجميع االلتزامات المستحقة عمييـ ولو 

 ص عمى ذلؾ صراحة فى المادةالقانونيف لنأراد المشرع التسوية فى الحكـ فى 
 مف قانوف التأميف االجتماعى كما نص  فى القانوف األوؿ .  (146)

   [39 ] 
ثبوت استئجار المطعوف ضده لممنشأة خالية مف مالكيا األصمى بعد أف أعادىا لو   -الموجز :

 مة ػالعيف إليو غير محماؿ ػػمستأجرىا السابؽ المديف األصمى لمييئة الطاعنة . مؤداه . انتق
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 (  تجزئـة –تأمينات اجتماعية مدنى ) 

( مف قانوف التأميف االجتماعى لكوف  146بضماف مستحقات الييئة المنصوص عميو فى المادة )
 المطعوف ضده غير مخاطب بحكميا . قضاء الحكـ المطعوف فيو بتأييد الحكـ االبتدائى 

 ببراءة  ذمة المطعوف ضده مف الديف المطالب بو كمستحقات لمييئة تأسيسًا عمى ذلؾ . صحيح . 
 ( 24/6/4222جمسة  –ق  31لسنة  2682) الطعن رقم 

إذ كاف الواقع المطروح باألوراؽ أف المطعوف ضده استأجر المنشأة   -القاعدة :
/ /   وثابت التاريخ فى / /    بعد أف أعادىا   خالية مف مالكيا بعقد إيجار مؤرخ

 –المديف األصمى لمييئة الطاعنة وىو ما لـ تنازع فيو الطاعنة  –مستأجرىا السابؽ 
مف  146وبالتالى فإف العيف تنتقؿ إليو غير محممة بالضماف المنصوص عميو بالمادة 

ذ انتيى الحكـ ا البتدائى المؤيد بالحكـ القانوف المذكور وال يعد مخاطبًا بحكميا . وا 
 .  المطعوف فيو إلى ىذا النظر فإنو يكوف قد طبؽ القانوف تطبيقًا صحيحاً 

___________________________________ 
 ةـتجزئ

 حوال عدم التجزئة :أمن 
دخال باقى المحكوم عمييم فى الدعاوى إلزام المحكمة الخصوم بإ" مناط 

 لمتجزئة "التى يكون موضوعيا غير قابل 
   [41 ] 

مرافعات أف تأمر مف تمقاء ن سيا  218المشرع . إلزامو محكمة الطعف وفؽ ـ  -الموجز :
بإدخاؿ باقى المحكـو عمييـ فى الدعاوى التى يكوف موضوعيا غير قابؿ لمتجزئة أو التزاـ 
بالتضامف أو يوجب اختصاـ أشخاص معينيف . الغرض منو . منع التعارض فى ىذه األحكاـ 

ل صؿ فييا إال حبًل واحدًا . عمة ذلؾ . منع تعارض األحكاـ فى فى الحاالت التى ال يحتمؿ ا
الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تن يذىا أو استحالتو فى بعض األحياف . انت اء تمؾ 
العمة . حاالتو . أف ترى محكمة الطعف رفضو أو عدـ قبولو أو عدـ جوازه وكؿ ما مف شأنو أف 

ؤدى ذلؾ .جواز عدـ تكمي يا الطاعف باختصاـ آخريف. عمة ال يغير الحكـ المطعوف فيو . م
 انت اء العمة مف اإلجراء. . أثره ذلؾ.الغاية مف اإلجراءات وضعيا فى خدمة الحؽ.انت اء ذلؾ.

 ( 26/3/4222جمسة  –ق  16لسنة  2261) الطعن رقم 
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 (  تجزئـةمدنى ) 

مف قانوف المرافعات عمى محكمة  218المشرع لـ يوجب فى المادة   -القاعدة :
الطعف أف تامر مف تمقاء ن سيا بإدخاؿ باقى المحكـو عمييـ فى الدعاوى التى يكوف 
موضوعيا غير قابؿ لمتجزئة أو التزاـ بالتضامف أو يوجب اختصاـ أشخاص معينيف 

إال فييا ى ال يحتمؿ ال صؿ إال بقصد منع التعارض فى ىذه األحكاـ فى الحاالت الت
لغاية واحدة ىى منع تعارض األحكاـ فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى  حبًل واحداً 

صعوبة تن يذىا أو استحالتو فى بعض األحياف ، وىو ما ينت ى عمى سبيؿ القطع 
أو عدـ جوازه وكؿ ما  الطعف قد رأت رفضو أو عدـ قبولو واليقيف إذا كانت محكمة

أف ال يغير الحكـ المطعوف فيو ، فبل عمييا إف أمسكت عف تكميؼ مف شأنو 
الطاعف باختصاـ آخريف ذلؾ أف الغاية مف اإلجراءات ىى وضعيا فى خدمة الحؽ 

  فمو انت ت انت ت العمة مف اإلجراء .
   [41 ] 

باختصاـ انتياء محكمة االستئناؼ لتأييد الحكـ المستأنؼ . أثره . عدـ جواز إلزاميا   -الموجز :
أحد المحكـو عمييـ . قضاء محكمة النقض برفض الطعف . مؤداه . النعى الوارد مف النيابة 
عمى الحكـ المطعوف فيو بالبطبلف لعدـ اختصاـ مطعونًا عميو بالحكـ المستأنؼ حالة أنو صدر 
 فى موضوع غير قابؿ لمتجزئة . غير صحيح . مؤداه . عدـ قبولو . عمة ذلؾ . عدـ تحقؽ ذلؾ

 سوى مصمحة نظرية.

 ( 26/3/4222جمسة  –ق  16لسنة  2261) الطعن رقم 

كانت محكمة االستئناؼ قد انتيت إلى أف الحكـ المستأنؼ جدير  إذ -القاعدة :
، وكانت ىذ سكت عف اختصاـ أحد المحكـو عمييـبالتأييد فبل عمييا إف ىى أم

مف أف  ) أثارتو النيابةيف ومف ثـ فإف ما قد انتيت إلى رفض طعف الطاعنالمحكمة 
حالة أنو أنؼ ـ اختصاـ المحكـو عمييـ بالحكـ المستدالحكـ قد شابو البطبلف لع

ال يحقؽ سوى مصمحة نظرية صرؼ ومف  ( صدر فى موضوع غير قابؿ لمتجزئة
 ثـ يكوف النعى غير مقبوؿ . 

 
___________________________________ 
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 (  تحكيـممدنى ) 

 مـتحكي

 بطالن حكم التحكيم :دعوى 
 صادر فى تحكيم تجارى دولى "غير ال" المحكمة المختصة ببطالن حكم تحكيم 

   [24 ] 
إقامػة الشػركة الطاعنػة دعػوييف بػبطبلف حكـػ تحكػيـ وقػرار تصػحيحو . عػدـ صػدوره فػى  -الموجز :

تحكػػيـ تجػػارى دولػػى . مػػؤداه . اختصػػاص محكمػػة جنػػوب القػػاىرة االبتدائيػػة المختصػػة أصػػبًل بنظػػر 
،  52النزاع الواقع فػى دائرتيػا الشػركة المػدعى عمييػا بحكـػ التحكػيـ المطعػوف ببطبلنػو وفقػًا لممػادتيف 

فعػػات . أثػػره . اختصػػاص محكمػػة اسػػتئناؼ القػػاىرة بنظػػر الػػدعوييف العتبارىػػا محكمػػة الدرجػػة مرا 62
. قضاء الحكـ المطعوف فيو باختصاص محكمة  1994لسنة  27ؽ  54/2الثانية لتمؾ المحكمة . ـ

 االسكندرية االبتدائية بنظرىما . خمطو بيف قواعد االختصاص المتعمقة بمسائؿ التحكيـ وتمؾ المتعمقة
 بدعوى بطبلف أحكامو . مخال ة وخطأ فى تطبيؽ القانوف . 

 (6/2/4222ق ـ جمسة  33لسنة  8142)الطعن رقم 

لسنة  16إذ كاف الثابت باألوراؽ أف الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقـ  -: القاعدة
، كما أقامت   2/5/1995ؽ بطمب الحكـ ببطبلف حكـ التحكيـ الصادر بتاريخ 95

ؽ بطمب الحكـ ببطبلف قرار التصحيح الصادر مف ىيئة  95لسنة  27الدعوى رقـ 
التحكيـ ، وكاف ىذا الحكـ ليس صادرًا فى تحكيـ تجارى دولى فإف المحكمة المختصة 
أصبًل بنظر النزاع ىى محكمة جنوب القاىرة االبتدائية باعتبارىا المحكمة التى يقع فى 

مف قانوف المرافعات  62،  52المادتيف دائرتيا مركز إدارة الشركة الطاعنة وفؽ نص 
لكونيا الشركة المدعى عمييا بحكـ التحكيـ المطعوف ببطبلنو ومف ثـ وعمبًل بنص 

ينعقد االختصاص بنظر الدعوييف  1994لسنة  27مف القانوف رقـ  54/2المادة 
ذ خالؼ  لمحكمة استئناؼ القاىرة باعتبارىا محكمة الدرجة الثانية لتمؾ المحكمة ، وا 
الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وخمط بيف قواعد االختصاص المتعمقة بمسائؿ التحكيـ 
وتمؾ المتعمقة بدعوى بطبلف حكـ التحكيـ وقضى باختصاص محكمة اسكندرية 

 االبتدائية بنظر الدعوييف فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيقو .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (  تسجيـلمدنى ) 

 لـتسجي

 سجل عينى : 
 " نطاق حجية القيد فى السجل العينى "

 224ق  64" دعــوى ثبــوت الممكيــة مــن الــدعاوى الخاضــعة لمقيــد الــوارد بالمــادة 
 بنظام السجل العينى " 2132لسنة 

    [43 ] 
إقامة المطعوف ضده األوؿ دعوى بتثبيت ممكيتو ألرض التداعى وبطبلف التصرؼ  -الموجز :

جراء التغيير فى صحؼ السجؿ العينى . تعمقيا بحؽ  لغاء كافة تسجيبلتيا وا  المشير عنيا وا 
بنظاـ السجؿ العينى .  1964لسنة  142ؽ  32عينى عقارى . خضوعيا لمقيد الوارد بالمادة 

مو األوراؽ مما ي يد الػتأشير فى السجؿ بمضموف الطمبات وعدـ تقديمو تعمقو بالنظاـ العاـ . خ
شيادة بذلؾ وفقًا لممادة المشار إلييا . أثره . عدـ قبوؿ الدعوى . قضاء الحكـ المطعوف فيو 

 بتأييد الحكـ المستأنؼ الذى تصدى لمموضوع وفصؿ فيو . خطأ وقصور. 

 (6/2/4222ق ـ جمسة 31لسنة  881)الطعن رقم 

دعوى المطعوف ضده  إذ كاف البيف مف األوراؽ أف الدعوى الراىنة )  -القاعدة :
ألرض التداعى وبطبلف التصرؼ المشير الصادر عنيا األوؿ بتثبيت ممكيتو 

لغاء كاف جراء التغيير فى صحؼ السجؿ العينىوا   ة التسجيبلت المتوقعة لصالحيا وا 
مف  32( مف الدعاوى المتعمقة بحؽ عينى عقارى وتخضع لمقيد الوارد بالمادة 

ف أضاؼ  قانوف السجؿ العينى آن ة البياف ، وأف رافعيا ػ المطعوف ضده األوؿ ػ ، وا 
إلى الطمبات فييا أماـ محكمة أوؿ درجة طمبًا جديدًا ىو طمب إجراء التغيير فى 

ؽ خمت مما ي يد التأشير فى السجؿ بمضموف بيانات السجؿ العينى ، إال أف األورا
تمؾ الطمبات ولـ يقدـ المذكور الشيادة الدالة عمى حصوؿ ذلؾ التأشير وفؽ ما 

الدعوى تكوف استمزمتو المادة المشار إلييا وىو إجراء متعمؽ بالنظاـ العاـ ، فإف 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بتأييد الحكـ  غير مقبولة ، وا 

 ، الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصؿ فيو رغـ ما سمؼ بيانوالمستأنؼ 
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 (  سجيـلمدنى ) ت

  فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف ، وعاره القصور فى التسبيب .
 :قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد بالسجل العينى 

 " جوازه أمام محكمة االستئناف "
  [ 44 ] 

بعدـ قبوؿ دعوى المطعوف ضده األوؿ بصحة ون اذ عقد حكـ محكمة أوؿ درجة  -الموجز :
 1964لسنة  142ؽ رقـ  32البيع سند الدعوى لعدـ قيد صحي تيا بالسجؿ العينى وفقًا . ـ 

بإلغاء الحكـ المستأنؼ تقديـ المستأنؼ الشيادة الدالة عمى حصوؿ القيد وقضاء المحكمة و 
 خطأ . وتقدميا لنظر الموضوع بإجابة المستأنؼ لطمبو . 

 ( 23/6/4222ق . جمسة  36لسنة   6281) الطعن رقم 

إذ كاف البيف فى األوراؽ أف محكمة أوؿ درجة حكمت بعدـ قبوؿ دعوى  -القاعدة :
ا بالسجؿ العينى وفقًا المطعوف ضده األوؿ بصحة ون اذ عقده لعدـ قيد صحي تي

ن سيا بذلؾ عف وحجبت  1964 لسنة 142مف قانوف السجؿ العينى رقـ  32 لممادة
نظر موضوع الدعوى ػ وأف محكمة االستئناؼ بعد أف قدـ ليا المستأنؼ الشيادة 

 مستأنؼ ومضت فى نظر موضوع الدعوىالدالة عمى حصوؿ القيد ألغت الحكـ ال
ف فيو يكوف فإف حكميا المطعو المستأنؼ لطمبو بصحة ون اذ عقده، وقضت بإجابة

 .معيبًا 
وى المتعمقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف " التزام المحكمة فى الدعا

من التصرفات الواردة عمى ذلك الحق فى االماكن الخاضعة الحكام قانون السجل 
المدعين الميمة القانونية لتعديل طمباتيم وتقديم شيادة بالتأشير العينى بإعطاء 

 " وتعمقو بالنظام العام
   [54 ] 

الدعاوى المتعمقة بحؽ عينى عقارى أو بصحة ون اذ تصرؼ مف التصرفات الػواردة  -الموجز :
.  1964لسنة  142عمى ذلؾ الحؽ فى األماكف التى تخضع ألحكاـ قانوف السجؿ العينى 

فيو وجوب تضمف الطمبات فييا طمب إجراء التغيير فى بيانات السجؿ العينى والتأشير 
 بحصوؿ ذلؾ التأشير . الدعاوى المذكورة المنظورة بمضموف تمؾ الطمبات وتقديـ شيادة
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 (  تسجيـلمدنى ) 

أماـ المحاكـ وقت سرياف ذلؾ القانوف . التزاـ القاضى بإعطاء المدعيف فييا ميمة شيريف لتعديؿ 
طمباتيـ بما يتضمف إجراء ذلؾ التغيير وتقديـ تمؾ الشيادة . عدـ تضميف الطمبات إجراء التغيير 

قؼ الدعوى فى السجؿ العينى أو تقديـ الشيادة الدالة عميو فى الميعاد .أثره . وجوب القضاء بو 
مف القانوف  33،  32. عدـ جواز معاودة السير فييا إال بعد تماـ تمؾ اإلجراءات . المػادتاف 

المذكور. تعمؽ أحكاـ ىذيف النصيف بالنظاـ العاـ . مقصوده . حماية الممكية العقارية وتنظيـ 
حكمة الموضوع . تمقييا وانتقاليا . جواز التمسؾ بيما فى أية حالة تكوف عمييا الدعوى أماـ م

جواز إثارتيا ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض . قضػاء تمؾ األخيرة بو مف تمقاء ن سيا . شرطو . 
اتصاليا بواقع كاف مطروحًا عمى محكمة الموضوع يمكف الوقوؼ عميو أماميا ووروده عمى 

 الجزء المطعوف فيو مف الحكـ . 

 ( 4222/ 24/3جمسة  –ق  62لسنة  2123) الطعن رقم 

 142مف قانوف السجؿ العينى رقـ  33،  32إف م اد نص المادتيف   -القاعدة :
أف الدعاوى المتعمقة بحؽ عينى عقارى أو بصحة أو ن اذ تصرؼ مف  1964لسنة 

، كف التى تخضع ألحكاـ ىذا القانوفالتصرفات الواردة عمى ىذا الحؽ فى األما
التغيير فى بيانات السجؿ العينى يجب لقبوليا تضميف الطمبات فييا طمب إجراء 

والتأشير بمضمونيا فى السجؿ وتقديـ شيادة تدؿ عمى حصوؿ ىذا التأشير . أما 
الدعاوى التى تكوف منظورة أماـ المحاكـ وقت سرياف ىذا القانوف ، فأوجب المشرع 
عمى القاضى أف يعطى المدعيف فييا ميمة شيريف لتعديؿ طمباتيـ بما يتضمف إجراء 

ير فى بيانات السجؿ العينى وتقديـ شيادة ت يد التأشير بمضموف ىذه الطمبات التغي
ال قضى بوقؼ الدعوى ، وال يجوز معاودة السير فييا إال بعد إتماـ  فى السجؿ ، وا 
ىذه اإلجراءات ، وكانت األحكاـ الواردة بيذيف النصيف أحكامًا آمرة تتعمؽ بالنظاـ 

عقارية وتنظيـ تمقييا وانتقاليا ، فيجوز التمسؾ بيا ة الػػالعاـ قصد بيا حماية الممكي
فى أى حالة تكوف عمييا الدعوى أماـ محكمة الموضوع ، وكذلؾ إثارتيا ألوؿ مرة 
أماـ محكمة النقض وتقضى بو ىذه المحكمة مف تمقاء ن سيا متى اتصمت بواقع 

مى الجزء كاف مطروحًا عمى محكمة الموضوع ويمكف الوقوؼ عميو أماميا وواردًا ع
 المطعػوف فيو مف الحكـ . 
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 (  تسجيـلمدنى ) 

  [64 ] 
إقامة المطعوف ضده دعواه ال رعية بطمب تثبيت ممكيتو لمساحة قيراط بما عميو مف  -:الموجز

مبانى مف أرض النزاع . خضوع تمؾ األرض ألحكاـ قانوف السجؿ العينى وبدء سريػانو إباف 
. عدـ تضميف المطعوف ضده طمباتو طمب إجراء التغيير  نظر الدعوى أماـ محكمة أوؿ درجة

فى بيانات السجؿ العينى وخمو األوراؽ مما ي يد تقديـ تمؾ الشيادة الدالة عميو . عدـ تكميؼ 
مف قانوف  33المحكمة المطعوف ضده بإتماـ تمؾ اإلجراءات خبلؿ الميمة المحددة بالمادة 

وقضاؤىا لممطعوف ضده بالطمبات وقضاء الحكـ  السجؿ العينى . استمرارىا فى نظر الدعوى
 المطعوف فيو بتأييده مغ بًل أحكاـ ذلؾ النص . مخال ة.

 ( 4222/ 24/3جمسة  –ق  62لسنة  2123) الطعن رقم 

إذ كانت طمبات المطعوف ضده فى دعواه ال رعية ىى تثبيت ممكيتو   -القاعدة :
لمساحة قيراط واحد مف أرض النزاع بما عميو مف مبانى وكانت القرية الكائف بيا ىذه 

 31/7/2112األرض قد خضعت ألحكاـ قانوف السجؿ العينى وبدأ سريانو عمييا بتاريخ 
أف كانت الدعوى منظورة أماـ  وقت 2111لسنة  3567بموجب قرار وزير العدؿ رقـ 

محكمة أوؿ درجة ، ولـ يقـ المطعوف ضده بتعديؿ طمباتو بإضافة طمب إجراء التغيير فى 
بيانات السجؿ العينى ، وخمت األوراؽ مما ي يد تقديمو شيادة مف السجؿ بمضموف ذلؾ ، 

مف  33لمادة كما أف المحكمة لـ تكم و بإتماـ ىذه اإلجراءات خبلؿ الميمة المحددة بنص ا
قانوف السجؿ العينى سال ة البياف واستمرت فى نظر الدعوى ال رعية عمى حاليا وقضت 
بطمبات المطعوف ضده فييا وسايرتيا فى ذلؾ محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءىا مغ مًة 

 أحكاـ ذلؾ النص ، مما يعيب حكميا بمخال ة القانوف .
 :تغيير بيانات السجل العينى  

 بمقتضى حكم من المجنة القضائية " " جوازه
 [74 ] 

تغيير البيانات بالسجؿ العينى . جوازه بمقتضى حكـ صادر مف المجنػة القضػائية . ـ  -الموجز :
 فى شأف نظاـ السجؿ العينى .     1964لسنة  142ؽ  39/1،  21

( 4222/  8/  22ق ـ جمسة  31لسنة  6362) الطعن رقم   



 

- 71 - 
 

 (ض ـتعوي – تسجيـلمدنى ) 

مف القرار بالقانوف رقـ  39/1إف المست اد مما نص عميو فى المادة  -القاعدة :
بنظاـ السجؿ العينى أف تغيير البيانات بالسجؿ العينى يكوف  1964لسنة  142

مف  21.... أو بمقتضى حكـ صادر مف المجنة القضائية المشار إلييا فى المادة 
 . ذات القانوف بتقديـ طمب إلييا بذلؾ 

بنظام  2132لسنة  224من ق  64الخاضعة لمقيد الوارد بالمادة غير الدعاوى " 
 السجل العينى "

،  83: المبدأ رقـ  ) ر. ممكية : حؽ الممكية : مف القيود الواردة عمى حؽ الممكية
 ( 115:  113ص  84

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضـتعوي
 تعيين عناصر الضرر : 

 " التعويض عن تفاقم الضرر "
" رفض المحكمة طمب االحالة لمطب الشرعى فى دعوى التعويض عن االصابة 
يحول دون مطالبة المضرور فى دعوى الحقة بالتعويض عن التفاقم الذى ترتب 

 عمى تمك االصابة " 
 [84 ] 

الطػػاعنيف لمتعػػويض عػػف إصػػابتيما فػػى القضػػاء نيائيػػًا فػػى دعػػوى سػػابقة باسػػتحقاؽ   -المــوجز :
حادث سيارة مؤمف عمييا إجباريًا لدى الشركة المطعوف ضدىا ػ بعػد رفضػو طمػب الطػاعنيف نػدب 
الطػػػب الشػػػرعى إلثبػػػات إصػػػابتيما بعاىػػػة مسػػػتديمة مكت يػػػًا بمػػػا ورد بالتقػػػارير الطبيػػػة المقدمػػػة فػػػى 

مػؾ المسػألة . قضػاء الحكػـ المطعػوف األوراؽ . أثره . حيازة ذلؾ القضاء قوة األمر المقضػى فػى ت
فيو بعدـ جواز نظر دعوى الطاعنيف الحالية بإلزاـ المطعوف ضدىا بتعويض تكميمػى نتيجػة ت ػاقـ 
الضػػػرر إلػػػى عاىػػػة مسػػػتديمة لسػػػابقة ال صػػػؿ فييػػػا . صػػػحيح . النعػػػى عميػػػو بالخطػػػأ فػػػى تطبيػػػؽ 

 غير أساس. القانوف والقصور فى التسبيب لتغير محؿ التعويض فى الدعوييف. عمى

 ( 4222/ 22/22جمسة  –ق  31لسنة  2232) الطعن رقم 
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 (  تعويـضمدنى ) 

 1992لسنة  1942إذ كاف البيف مف الحكـ الصادر فى الدعوييف رقمى   -القاعدة :
ؽ 31لسنة  981مدنى محكمة ال يـو االبتدائية ، واستئنافيما رقـ  1993لسنة  499، 

الطاعنيف لمتعويض عف إصابة كؿ منيما بص ة بنى سويؼ أنو حسـ مسألة استحقاؽ 
نيائية بما آلت إليو بعد أف رفض طمبيما ندب الطب الشرعى إلثبات إصابتيما بعاىة 
مستديمة مكت يًا فى ذلؾ بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى األوراؽ . ومف ثـ فقد حاز 

 يجوز معو إعادة النظر ىذا الحكـ قوة األمر المقضى فى ىذه المسألة األساسية بما ال
فييا ) فى الدعوى الحالية المقامة مف الطاعنيف بطمب تعويض تكميمى عف األضرار 

( ويتعيف إعماؿ حجيتو فى شأنيا طالما أنو  التى ت اقمت بعد اإلصابة فى ذات الحادث
ذ التـز الحكـ المطعوف فيو ىذا  صدر بيف الخصـو أن سيـ وحاز قوة األمر المقضى، وا 

فى ) الخطأ فى تطبيؽ القانوف والقصور ر فإف النعى عميو بما جاء بسببى الطعف النظ
التسبيب لقضائو بعدـ جواز نظر الدعوى لسابقة ال صؿ فييا لوحدة المحؿ فى الطمبات 

يكوف  ا التعويض عف العاىة المستديمة الناتجة عف ت اقـ الضرر (مرغـ أف كؿ طمبي
 موضوعًا .عمى غير أساس مما يتعيف رفضو 

 دبى :التعويض عن الضرر األ
عن الضرر  " استبعاد قرابة المصاىرة ممن يجوز ليم المطالبة بالتعويض

 " مدنى 444دبى وفق م األ
 [94 ] 

مة المدنيػة . األصػؿ فييػا . وجػوب تعػويض كػؿ مػف لحقػو ضػرر . يسػتوى فػى ئالمسػا -الموجز :
ذلؾ الضرر المادى والضػرر األدبػى . االسػتثناء . الضػرر األدبػى الناشػئ عػف مػوت المصػاب . 

مػدنى .  222لػـ حقيقػى مػف أزواجػو وأقاربػػو نسػبًا إلػى الدرجػة الثانيػة . ـ أقصره عمى مف أصػابو 
يػرىـ بتعػويض عػف الضػرر األدبػى ميمػا كػاف إدعػاؤىـ فيمػا أصػابيـ مؤداه . عدـ جػواز الحكػـ لغ

لـ بموت المصاب . أثره . استبعاد األصيار ومف تجػاوزت قرابتػو الدرجػة الثانيػة ممػف يجػوز أمف 
 ليـ المطالبة بو . أساس ذلؾ . 

 ( 24/8/4222ق ـ جمسة  11لسنة  4344) الطعن رقم  
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 (  تعويـضمدنى ) 

 ىذه إف كاف األصؿ فى المساءلة المدنية ػ وعمى ما جرى بو قضاء -القاعدة :
ػ وجوب تعويض كؿ مف أصيب بضرر يستوى فى ذلؾ الضرر المادى والضرر المحكمة 

إذ نص فى المادة دبى دبى ، إال أف المشرع خرج عف ىذا األصؿ بالنسبة لمتعويض األاأل
أيضًا .... ومع ذلؾ ال دبى األمف القانوف المدنى عمى أف " يشمؿ التعويض الضرر  222

لـ مف جراء موت المصاب " أيجوز الحكـ بتعويض إال لؤلزواج واألقارب عما يصيبيـ مف 
فقد دؿ عمى أنو إذا كاف الضرر أدبيًا وناشئًا عف موت المصاب فإف أقرباءه ال يعوضوف 

نما يقتصر الحؽ فى ذلؾ عمى األزواج جمي عًا عف الضرر الذى يصيبيـ شخصيًا وا 
لـ حقيقى ، أما عدا ىؤالء مف أواألقارب " نسبًا " إلى الدرجة الثانية ولمف أصابو منيـ 

ميما كاف أدعاؤىـ فيما أصابيـ دبى األاألقارب فبل يجوز الحكـ ليـ بتعويض عف الضرر 
ا جمتو األعماؿ التحضيرية لمشروع القانوف المدنى التى مف الـ بموت المصاب ، وىو م

استبعدت " األصيار " ومف تتجاوز قرابتو الدرجة الثانية مف نطاؽ األقارب الذيف يجوز ليـ 
فى لجنة مجمس الشيوخ تقييد األقارب الذيف يحكـ ليـ  ؤىرُ حيف دبى األالمطالبة بالتعويض 

زواج واألقارب إلى الدرجة الثانية بعد أف وقصره عمى األدبى األبالتعويض عف الضرر 
كاف النص فى المشروع النيائى المقدـ مف الحكومة تتسع فيو حمقو األقارب واألصيار 

 دوف تحديد عمى نحو ال تحمد عقباه .
 [51 ] 

بنة مورث باقى اقضاء الحكـ المطعوف فيو بأحقية المطعوف ضده السابع زوج   -الموجز :
لـ لوفاة األخير رغـ عدـ تعويضو عف ذلؾ أالمطعوف ضدىـ فى تعويض أدبى عما أصابو مف 

 خطأ .  مخال ة و الضرر لكوف قرابتو بالمضرور قرابة مصاىرة . 

 ( 24/8/4222ق ـ جمسة  11لسنة  4344) الطعن رقم 

إذ كاف الثابت باألوراؽ أف قرابة المطعوف ضده السابع بالمرحـو / ....   -القاعدة :
بنتو ( ومف ثـ فبل تجيز لو ػ امورث باقى المطعوف ضدىـ ىى قرابة مصاىرة ) زوج 

لـ بسبب وفاة أدبى عما أصابو شخصيًا مف فى كؿ األحواؿ ػ طمب التعويض األ
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر  وقضى بأحقيتو عف ن سو فى ىذا األخير ، وا 

 التعويض فإنو يكوف قد خالؼ القانوف واخطأ فى تطبيقو .  
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 (  تعويـضمدنى ) 

 التعويض عن الفعل الضار :
 " انخؼىيض ػٍ ػدو إبطبل زئيس يجهس انشؼب ػضىيت ػضى يجهس

 انشؼب زغى اَخهبء يحكًت انُمض نبطالَهب "

 [15 ] 
التعويض لعدـ المطعوف ضده الثانى رئيس مجمس الشعب بطمب الطاعف إلزاـ   -الموجز :

ف ينسب لو أرغـ انتياء محكمة النقػض إلى بطبلف العممية االنتخابية ودوف  وإبطالو عضوية منافس
ماـ المجمس . أثره . حيازة أ مخال ة الدستور بخصوص المواعيد واإلجراءات المتعمقػة بنظر الطعف

لتو ءمر المقضى وانت اء خطأ المطعوف ضده الثانى الموجب لمساقرار المجمس فى شأنيا حجية األ
عف التعويض . انتياء الحكـ المطعوف فيو إلى ىذه النتيجة . صحيح . ال يبطمو قصوره فى 

 ف تنقضو . أف تستكمؿ الحكـ فى بيانو دوف أأسبابو القانونية . لمحكمة النقض 

 ( 6/8/4222ق ـ جمسة  31لسنة  626) الطعن رقم 

إذ كاف الطاعف قد طمب إلزـا المطعوف ضده الثانى بالتعويض لعدـ إبطالو   -القاعدة : 
عضوية منافسة رغـ انتياء محكمة النقض إلى بطبلف العممية االنتخابية ودوف أف ينسب لو 
مخال ة الدستور بخصوص المواعيد واإلجراءات المتعمقة بنظر الطعف أمـا المجمس لم صؿ فيو 

قد خص مجمس الشعب بسمطة ال صؿ فى صحة عضوية أعضائو ومف ـث  وكاف الدستور
يكوف لقرار المجمس فى شأنيا حجية األمر المقضى بو طالما ـت العمؿ البرلمانى عمى الوجو 

لتو عف التعويض ءالمبيف بالدستور ومف ـث ينت ى خطأ المطعوف ضده الثانى الموجب لمسا
ذ جاء الحكـ المطعوف فيو  الذى أيد الحكـ االبتدائى مت قًا مع ىذا النظر القانونى المطالب بو وا 

الصحيح فيما قضى بو مف رفض الدعوى بالنسبة لممطعوف ضده الثانى فبل يبطمو قصوره فى 
  أسبابو القانونية إذ لمحكمة النقض أف تستكمؿ الحكـ فى بيانو دوف أف تنقضو .

 دػىي انخؼىيض :
 " حمبديهب " 

 " يدة حمبدو دػىي انخؼىيض انًدَيت انخً حخبغ اندػىي انجُبئيت " 

) ر . تقادـ : التقادـ المسقط : خضوع إعبلف الدعوى المدنية التابعة لقواعد إعبلف 
 (  77 : 75ص  55،  54: المبدأ رقـ  األحكاـ فى قانوف المرافعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (  تقـادممدنى ) 

 ادمـتق

 التقادم المسقط :
 " حمبدو اندػىي انُبشئت ػٍ انؼًم غيس انًشسوع "

اندػىي انًدَيت انًسفىػت  " يضً انًدة سبب الَمضبء اندػىي انجُبئيت دوٌ

 نهب "ببنخبغ 

 [25 ] 
مضى المدة سبب لبلنقضاء تختص بو الدعوى الجنائية دوف الدعوى المدنية المرفوعة   -الموجز :

نظرىا إلى  المحكمة الجنائية لتستمر فىبالتبع ليا . استمرار الدعوى األخيرة فى كؿ مراحميا قائمة أماـ 
 .  إجراءات جنائية 259/2، 15/1النياية . شرطو . عدـ صدور حكـ بات فييا . المادتيف 

        ( 8/2/4222ق . جمسة 36لسنة  4263لطعن رقم ) ا

مف قانوف اإلجراءات الجنائية عمػى أف " تنقضى  15/1النص فى المادة  -القاعدة :
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنيف مف يـو وقوع الجريمة ، وفى 
مواد الجنح بمضى ثبلث سنيف ، وفى مواد المخال ات بمضى سنة ما لـ ينص 

إذا انقضت الدعوى  منو عمى أف " 259/2القانوف عمى خبلؼ ذلؾ " وفى المادة 
الجنائية بعد رفعيا لسبب مف األسباب الخاصة بيا فبل تأثير لذلؾ فى سير الدعوى 

نقضاء تختص بو ا " يدؿ عمى أف مضى المدة سبب لبلالمدنية المرفوعة معي
الدعوى الجنائية دوف الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع ليا ؛ إذ تظؿ ىذه الدعوى ػ فى 

ميا ػ قائمة أماـ المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرىا إلى النياية أية مرحمة مف مراح
 ماداـ لـ يصدر فييا حكـ بات  .

" سمىط اندػىي انجُبئيت بسبب خبص بهب ال أثس نه فً سيس اندػىي انًدَيت 

 انًسفىػت يؼهب "

 [53 ] 
المدنية قوط الدعوى الجنائية بسبب خاص بيا . ال أثر لو فى سير الدعوى س  -الموجز :

ج . استمرار القاضى الجنائى فى نظرىا إلى أف ي صؿ فييا  . أ 2/ 259المرفوعة معيا . ـ 
 بحكـ مستقؿ .

 ( 4222/  3/  24جمسة  –ق  31لسنة  6123) الطعن رقم 
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 (  تقـــادممدنى ) 

عمى مقتضى نص المادة  – فى قضاء النقض الجنائى –رمف المقر  -القاعدة : 
بعد رفعيا مف قانوف اإلجراءات الجنائية ، أف سقوط الدعوى الجنائية  2/  259

بسبب مف األسباب الخاصة بيا كوفاة المتيـ أو الع و عف العقوبة أو التقادـ ال تأثير 
لو فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معيا بؿ يستمر القاضى الجنائى فى نظرىا إلى 

 1/ 319ؿ فييا بحكـ مستقؿ ، و ذلؾ استثناء مف األصؿ المقرر فى المادة أف ي ص
مف ذات القانوف التى توجب ال صؿ فييا و فى موضوع الدعوى الجنائية بحكـ واحد 

. 
الدعوى المدنية التابعة لقواعد إعالن األحكام فى قانون فى الحكم " خضوع إعالن 

 "وأثره فى مدة تقادميا المرافعات 
 [45 ] 

الدعوياف الجنائية و المدنية المرفوعة معيا . عدـ التبلـز بينيما بالنسبة إلجراءات  ـ الموجز :
. ميعاد معارضة المتيـ  1983لسنة  15أ.ج معدلة بؽ  398إعبلف الحكـ الغيابى فييما . ـ 

فى الحكـ الغيابى بالعقوبة فى الجنحة . سريانو مف تاريخ إعبلنو لشخصو أو عممو بحصوؿ 
ف الحكـ فى الدعوى المدنية لممتيـ و لممسئوؿ عف الحقوؽ المدنية . خضوعو اإلعبلف . إعبل

إلجراءات اإلعبلف فى قانوف المرافعات . الزمو . صيرورة الحكـ الغيابى فى الدعوى المدنية 
فى حالة إعبلنو و انقضاء مواعيد الطعف المقررة دوف إجرائو . أثره . عدـ سقوط الدعوى نيائيًا 

سنة . عدـ إعبلف الحكـ الغيابى فى الدعوى  عشر ةمؾ الحالة إال بمضى خمسالمدنية فى ت
المدنية أو عدـ الطعف فيو . مؤداه . عدـ صيرورتو نيائيًا . أثره . سقوط الدعوى المدنية بالتقادـ 

 مدنى . 752،  172الثبلثى طبقًا لممادتيف 

 ( 4222/  3/  24جمسة  –ق  31لسنة  6123) الطعن رقم 
مف  398أف م اد نص المادة  –فى قضاء ىذه المحكمة  –مف المقرر   -دة :القاع

أنو ال تبلـز بيف  1983لسنة  15قانوف اإلجراءات الجنائية المعدلة بالقانوف 
الدعوييف المدنية و الجنائية بالنسبة إلجراءات إعبلف الحكـ الغيابى ، ف ى الوقت 

 كـ الغيابى فى الجنح فيما يختصسرياف ميعاد معارضة المتيـ فى الح الذى جعؿ
 بالعقوبة يبدأ مف تاريخ إعبلنو لشخصو ، أو عممو بحصوؿ اإلعبلف إذا لـ يعمف
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 (  تقـــادممدنى ) 

لو و لممسئوؿ عف الحقوؽ المدنية خاضعة لشخصو ، أبقى إعبلف الدعوى المدنية 
إلجراءات اإلعبلف فى قانوف المرافعات ، و ىو ما الزمو أف يصير الحكـ نيائيًا فى 
الدعوى المدنية إذا أعمف وانقضت مواعيد الطعف المقررة دوف إجرائو بغير نظر لما 

ال تسقط يبلمس الحكـ الصادر فى الدعوى الجنائية عمى النحو السالؼ البياف ، و 
الدعوى المدنية فى ىذه الحالة إال بمضى خمسة عشر سنة طبقًا لؤلصؿ العاـ فى 
مدة التقادـ ، أما إذا لـ يعمف ، و لـ يطعف فيو ، و بالتالى لـ يصبح نيائيًا فإف 

مف القانوف المدنى  172الدعوى تسقط بالتقادـ الثبلثى المنصوص عميو فى المادة 
مف ىذا  752غير المشروع بوجو عاـ ، و طبقًا لممادة إذا كانت ناشئة عف العمؿ 

 القانوف إذا كانت ناشئة عف عقد التأميف . 
 [55 ] 

القضاء غيابيًا بإدانة قائد السيارة أداة الحادث و بالتعويض المؤقت . عدـ إعبلف  -الموجز :
الحكـ الجنائى لو و عدـ اتخاذ إجراء تاؿ قاطع لمتقادـ . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى 
ثبلث سنوات مف تاريخ ذلؾ الحكـ . عدـ إعبلف الحكـ فى الدعوى المدنية أو الطعف فيو . أثره 

نيائيًا . سقوط الدعوى المدنية بمضى ثبلث سنوات مف تاريخ انقضاء الدعوى ـ صيرورتو . عد
الجنائية . إقامة المطعوف ضده األوؿ دعواه المدنية بعد مضى ثبلث سنوات مف تاريخ انقضاء 
الدعوى الجنائية . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض الدفع بسقوطيا بالتقادـ بقالة بدء سريانو مف 

ـ الذى يحدد فيو الضرر و ىو تاريخ توقيع الكشؼ الطبى الشرعى عمى المطعوف ضده . اليو 
 خطأ .

 ( 4222/  3/  24جمسة  –ق  31لسنة  6123) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة   -القاعدة :
الحادث فى قضية الجنحة رقـ .. سنة .. جنح مركز ال يـو أنو تسبب بخطئو فى 

 21/11/1991بتاريخ  إصابة نجؿ المطعوف ضده األوؿ و قضى فييا غيابياً 
 مف إليو و لـ يتخذ مف بعدبإدانتو و بالتعويض المؤقت ، إال أف ىذا الحكـ لـ يع

..، 21/11/1993 بتاريخ الجنائية الدعوى انقضت حتى لمتقادـ قاطع إجراء ثمة صدوره
 ررةػػػػػػػػػػػػولـ يثبت مف األوراؽ أنو تـ إعبلف الحكـ فى الدعوى المدنية فى الجنحة المح



 

- 77 - 
 

 (  تنفيـذ  – تقـادممدنى ) 

 نيائيًا و تسقط الدعوى المدنية محؿعف الحادث أو الطعف فيو ، و مف ثـ لـ يصبح 

، و إذ 21/11/1993 فى الجنائية الدعوى انقضاء يختار  مف سنوات ثبلث بمضى الطعف
بعد  29/11/1997ى المدنية محؿ الطعف ( بتاريخ أقيمت ىذه الدعوى ) الدعو 

سقوط الحؽ فى رفعيا ، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ قضى برفض الدفع بالتقادـ 
عمى إنو يبدأ مف اليـو الذى تحدد فيو الضرر و ىو تاريخ توقيع الكشؼ تأسيسًا 

 الطبى الشرعى عمى المطعوف ضده ، يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذـتنفي
 دػبوي انخُفير : 

 "انحكى فيهب " 
حكبو انصبدزة فً االبخدائيت بهيئت اسخئُبفيت بُظس اسخئُبف األ" اخخصبص انًحكًت 

يسافؼبث  277يبً كبَج ليًخهب وفك و أ يُبشػبث انخُفير انىلخيت وانًىضىػيت

 " 2117نسُت  76انًؼدنت بك 

 [65 ] 
انتياء الحكميف الصادريف مف محكمة أوؿ درجة فى الدعوييف صحيحًا بتكيي و   -الموجز :

لممنازعة فييما بأنيا منازعة تن يذ موضوعية مرتبًا عمى ذلؾ قضاءه بعدـ االعتداد بمحضرى 
التسميـ المبينيف باألوراؽ تن يذًا لمحكـ الصادر لمطاعنة . مؤداه . اختصاص محكمة االستئناؼ 

عشر ألؼ جنيو وفؽ تبارىما صادريف فى منازعة تن يذ موضوعية قيمتيا خمسة باستئنافيما باع
المبيع ى بعقد البيع محؿ الحكـ المن ذ بو وخمو األوراؽ مف الضريبة المستحقة عمى الثمف المسم

. مخال ة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وتكيي و لممنازعة بأنيا منازعة تن يذ وقتية وقضاؤه بعدـ 
حالتيا لمحكمة ابتدائية لنظرىا بييئة اختصاص مح كمة االستئناؼ بنظر االستئناؼ عنيا وا 

استئنافية . مخال ة لمقانوف .  اختصاص المحكمة االبتدائية بييئة استئنافية بنظر استئناؼ أحكاـ 
مرافعات  277 قاضى التن يذ فى منازعات التن يذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتيا . ـ

المحكمة التزامًا بذلؾ  . مؤداه . وجوب إحالة النزاع الراىف لتمؾ 2117لسنة  76بؽ المعدلة 
النص المعدؿ . امتناع التحدى بوجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكـ دوف نقضو  

 انتيى لنتيجة صحيحة . عمة ذلؾ . باعتباره قد

(26/3/4222جمسة  –ق  32لسنة  6611) الطعن رقم   
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 ( تنفيـذمدنى ) 

إذ كاف البيف مف الحكميف الصادريف مف محكمة أوؿ درجة فى   -القاعدة :
مدنى بنيا الجزئية بتاريخ  1991، ... لسنة  1986الدعوييف رقمى ... لسنة 

أنيما انتييا صحيحًا إلى تكييؼ المنازعة فى  13/1/1992،  26/11/1987
قضاءىما بعدـ االعتداد الدعوييف بأنيا منازعة تن يذ موضوعية ، ورتبا عمى ذلؾ 

تن يذًا لمحكـ الصادر  25/2/1991،  7/11/1986بمحضرى التسميـ المؤرخيف 
مدنى كمى بنيا ، فإف استئناؼ ىذيف  1975لصالح الطاعنة فى الدعوى ... لسنة 

الحكميف يكوف إلى محكمة االستئناؼ باعتبار أنيما صادراف فى منازعة تن يذ 
ؼ جنيو وفقًا لمثمف المسمى بعقد البيع محؿ الحكـ موضوعية قيمتيا خمسة عشر أل

ذ خالؼ الحكـ  المن ذ بو وخمو األوراؽ مف الضريبة المستحقة عمى المبيع ، وا 
المطعوف فيو ىذا النظر وكيؼ المنازعة عمى أنيا منازعة تن يذ وقتية وقضى بعدـ 

لنظرىا بييئة حالتيا إلى محكمة بنيا االبتدائية ا  اختصاصيا بنظر االستئناؼ عنيا و 
استئنافية فإنو يكوف معيبًا بمخال ة القانوف بما يوجب نقضو . وحيث إف المشرع قد 
عقد االختصاص بنظر استئناؼ أحكاـ قاضى التن يذ فى منازعات التن يذ الوقتية 
والموضوعية أيًا كانت قيمتيا إلى المحكمة االبتدائية بييئة استئنافية وفقًا ألحكاـ 

والمعموؿ بو  2117لسنة  76قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف رقـ مف  277المادة 
، ومف ثـ يتعيف اإلحالة إلى المحكمة االبتدائية بييئة  1/11/2117اعتبارًا مف 

استئنافية التزامًا بالنص الجديد وال يقاؿ إنو كاف عمى محكمة النقض أف تصحح 
نتيجة صحيحة .. فذلؾ ال يجوز أسباب الحكـ دوف أف تنقضو باعتباره قد انتيى إلى 

إال فى حالة أف تكوف النتيجة التى انتيى إلييا الحكـ صحيحة وفقًا لمقانوف السارى 
وقت صدوره ، فيكوف النعى عميو وقت رفع الطعف غير مقبوؿ ويؤدى إلى عدـ قبوؿ 
الطعف ، وىو ما ال يتوافر فى شأف الطعف الماثؿ ذلؾ أف النتيجة التى انتيى إلييا 

 لحكـ خاطئة فبل سبيؿ لتصحيحيا بغير نقضو .ا
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 ( تنفيـذمدنى ) 

 شكاالت التنفيذ :إ
 حكام الجنائية "شكاالت التنفيذ فى األإ" المحكمة المختصة ب

 [75 ] 
أ. ج . المقصػػود بيػػا . األحكػػاـ  / 527األحكػػاـ الماليػػة المنصػػوص عمييػػا بالمػػادة   -المــوجز :

الصػػادرة بالغرامػػة أو بمػػا يجػػب رده أو التعويضػػات والمصػػاريؼ ممػػا يػػراد تحصػػيمو بالتن يػػذ عمػػى 
أمواؿ المحكـو عميو بالطرؽ المدنية . مؤداه . قياـ نزاع مف غيػر المػتيـ بشػأف األمػواؿ المطمػوب 

لجنائيػة الصػادرة بػالغمؽ أو اإلزالػة الحجز عمييػا . اختصػاص المحكمػة الجزئيػة بنظػره . األحكػاـ ا
أو اليػػدـ أو المصػػادرة أو إعػػادة الشػػئ ألصػػمو أو نشػػر الحكػػـ أو سػػحب التػػرخيص . خروجيػػا مػػف 
عػػداد األحكػػاـ الماليػػة . انعقػػاد االختصػػاص بنظػػر األشػػكاؿ فػػى تن يػػذىا لممحكمػػة الجنائيػػة . عمػػة 

 ذلؾ .    

( 42/2/4222ق . جمسة 11لسنة  214) الطعن رقم   

المقرر ػ فى قضاء ىذه المحكمة ػ أف األحكاـ التى قصدىا المشرع مف   -لقاعدة :ا
مف قانوف اإلجراءات الجنائية األحكاـ الصادرة بالغرامة أو بما يجب  527نص المادة 

رده أو التعويضات والمصاريؼ مما يراد تحصيمو عف طريؽ التن يذ عمى أمواؿ 
قاـ نزاع مف  ( فإذا1ألحكاـ قانوف المرافعات )المحكـو عميو بالطرؽ المدنية طبقًا 

غير المتيـ بشأف األمواؿ المطموب الحجز عمييا فإف األمر يرفع إلى المحكمة المدنية 
طبقًا لما ىو مقرر فى قانوف المرافعات ، أما األحكاـ الجنائية الصادرة بالغمؽ أو 

نشر الحكـ أو سحب اإلزالة أو اليدـ أو المصادرة أو إعادة الشئ إلى أصمو أو 
مف قانوف  527 الترخيص فبل تندرج فى عداد األحكاـ المالية فى م يـو المادة

اإلجراءات الجنائية فيى ال تنطؽ بجزاء نقدى بؿ ىى أحكاـ بعقوبات جنائية مقصود 
بيا محو المظير الذى أحدثتو الجريمة وتن يذ الحكـ الصادر بيا ، وينعقد 

أصدرت  تن يذ تمؾ األحكاـ لممحكمة الجنائية التىاالختصاص بنظر اإلشكاؿ فى 
الحكـ باعتبار أف اإلشكاؿ يتعمؽ بالحكـ ن سو مف حيث مضمونو أو مف حيث 

 قابميتو لمتن يذ .
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 (  تنفيذمدنى ) 

  [85 ] 
طمب المطعوف ضده األوؿ تسميمو السيارة المضبوطة مع المطعوف ضده الثانى المتيـ   -الموجز :

مخدرات لكوف األوؿ مالؾ ليا وعدـ شموؿ الحكـ الجنائى بمصادرة المضبوطات  فى جناية ترويج
تن يذ أحكاـ مالية . أثره . عدـ اختصاص ب ولمسيارة أو الحكـ عميو فى تمؾ الجريمة . عدـ تعمق

الحكـ الجنائى . قضاء الحكـ المطعوف فيو فى  ةبنظره واختصاص المحكمة مصدر  المدنيةالمحكمة 
 ناؼ رغـ عدـ اختصاص المحكمة االبتدائية نوعيًا بنظر الدعوى . خطأ .موضوع االستئ

 ( 4222/  2/  42جمسة  –ق  11لسنة  214) الطعن رقم 

كاف طمب المطعوف ضده األوؿ فى الدعوى المطروحة ىو تسميمو إذ  -القاعدة :
وتجارة المواد المخدرة  السيارة التى ضبطت مع المطعوف ضده الثانى المتيـ بترويج

 2116سنة  521شرؽ القنطرة المقيدة برقـ  2116سنة  2259ية رقـ فى الجنا
كمى اإلسماعيمية عمى سند مف أنو المالؾ ليا وأف الحكـ الجنائى بمصادرة 
المضبوطات لـ يشمميا وأنو غير محكـو عميو وكاف ىذا النزاع ال يتعمؽ بتن يذ أحكاـ 

البياف . إنما يتعمؽ بذات الحكـ الجنائى مف حيث مضمونو  مالية عمى النحو سالؼ
وأساس قضائو فى شأف ما قضى بو مف عقوبة المصادرة فػإف المحكمة المدنية ال 
نما ينعقد االختصاص بذلؾ لممحكمة الجنائية التى أصدرت الحكـ  تختص بنظره وا 

ذ قضى الحكـ المطعوف فيو فى موضوع استئناؼ الحكـ ا لصادر مف الجنائى ، وا 
محكمة اإلسماعيمية االبتدائية المدنية غير المختصة نوعيًا بنظر النزاع فإنو يكوف قد 

 . قضى ضمنًا باختصاصو بما يعيبو بالخطأ فى تطبيؽ القانوف

 [59 ] 
الحكـ عمى المطعوف ضدىا بمبمغ مالى مف محكمة الجنح المستأن ة . عقوبة   -الموجز :

جنائية تكميمية . طمبيا براءة ذمتيا منو . إشكاؿ فى تن يذ ذلؾ الحكـ الجنائى . مؤداه . 
اختصاص محكمة الجنح المستأن ة التى أصدرت الحكـ بنظره . مقتضاه . امتناع القاضى 

 إجراءات جنائية . تصدى الحكـ المطعوف فيو 524ى وجو . ـ المدنى التعرض لذلؾ الحكـ بأ
 لنظر الموضوع وقعودىا عف إحالتو لممحكمة الجنائية المختصة . خطأ ومخال ة .

( 4222/  8/  23ق ـ جمسة  12لسنة  4422) الطعن رقم   
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 (  تنفيـذمدنى ) 

لسنة  151ئية رقـ مف قانوف اإلجراءات الجنا 524النص فى المادة  -: القاعدة
ف " كؿ إشكاؿ مف المحكـو عميو فى التن يذ يرفع إلى محكمة أى عم 1951

لى محكمة الجنح المستأن ة فيما عدا ذلؾ ،  الجنايات إذا كاف الحكـ صػادرًا منيا ، وا 
وينعقد االختصاص فى الحاليف لممحكمة التى تختص محميًا بنظر الدعوى 

ف أ؛ لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت باألوراؽ المستشكؿ فى تن يذ الحكـ الصادر منيا " 
موضوع الدعوى الماثمة ىو براءة ذمة المطعوف ضدىا ، مف المبمغ المحكـو بو فى 

مستأنؼ الزقازيؽ ) غرامة مبانى ( ، وىو بذلؾ ،  1996لسنة  4241الجنحة رقـ 
فى حقيقتو عقوبة جنائيػة تكميمية ، قضى بيا عمى المطعوف ضدىا مف محكمة 

ح المستأن ة ، ومف ثـ فإف ىذا النزاع المطروح يعد إشكااًل فى تن يػذ ذلؾ الحكـ الجن
الجنائى ، ينعقػد االختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأن ة التى أصدرتو ، ومف ثـ 
ذ لـ يمتـز  يمتنع عمى القاضى المدنى التعرض لذلؾ الحكـ الجنائى بأى وجو ، وا 

  إنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو . ، فالحكـ المطعوف فيو ىذا النظر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( حيـازة –حكـم مدنى ) 

 ) ح (
 مـحك

 حجية الحكم : 
حالة لمطب الشرعى فى دعوى التعويض عن رفض المحكمة طمب اإل "

صابة يحول دون مطالبة المضرور فى دعوى الحقة بالتعويض عن اإل
 العاىة التى ترتبت عن تمك االصابة " 

 ( 71،  71 ص 48: المبدأ رقـ  ) ر . تعويض : تعييف عناصر الضرر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ازةـحي
 الحيازة المكسبة لمممكية :

ىا بزوال السيطرة الفعمية عمى الحق بتخمى الحائز عنيا طواعية أو فقدىا ؤ انقضا" 
 جبرًا عنو بفعل الغير " 

 [61 ] 
الحيازة المكسبة لمممكية . انقضاؤىا بزواؿ السيطرة ال عمية عمى الحؽ بتخمى الحػائز   -الموجز :

عف الحيازة طواعية أو فقدىا جبرًا عنو ب عؿ الغير. أثره . انقطاع الحيازة. بدء تقادـ جديد  
أو  باسترداد الحائز لمحيازة . االستثناء . فقد الحيازة بسبب مانع وقتى زوالو مترقب كمانع طبيعى

 مدنى.  975، 957،  956قوة قاىرة ال ينقطع بو التقادـ . المواد 

( 4222/ 43/3جمسة  –ق  62لسنة  333) الطعن رقم   

مػف القػانوف المػدنى أف األصػؿ فػى  975،  957،  956إف م اد نصوص المواد   -القاعدة :
 ى الحػائز عنيػا طواعيػةً الحيازة أنيا تنقضى بزواؿ السيطرة ال عميػة عمػى الحػؽ سػواء كػاف ذلػؾ بتخمػ

أو ب قػػدىا جبػػرًا عنػػو ب عػػؿ الغيػػر أو بػػأى طريػػؽ آخػػر. ويترتػػب عمػػى ذلػػؾ انقطػػاع الحيػػازة وال يبػػدأ 
سريانيا إال إذا استردىا الحائز ويبدأ بذلؾ سػرياف تقػادـ جديػد ، وذلػؾ مػا لـػ يكػف فقػد الحيػازة بسػبب 

 نقطع بو التقادـ .مانع وقتى زوالو مترقب ، كمانع طبيعى أو قوة قاىرة فبل ي
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 ( ازةحيـمدنى ) 

 [16 ] 
قضاء الحكـ المطعوف فيو بتثبيت ممكية المطعوف ضدىـ عدا السادس ألطياف النزاع  -الموجز :

استنادًا لتوافر حيازتيـ المستوفاة لشرائطيا دوف انقطاع رغـ ثبوت تخمى المطعوف ضدىـ عف 
الراكدة فييا ونمو الحشائش بيا وانقطاع حيازتيـ الحيازة بسبب مانع غير مؤقت ىو تجمع المياه 

تجبًا عف بحث دفاع حليا وبدء سرياف تقادـ بعد استردادىـ ليا دوف اكتماؿ مدتو القانونية م
الطاعف والم اضمة بيف عقود البيع العرفية التى يتمسؾ بيا الخصـو ومصدر ممكية كؿ منيـ . 

 خطأ وقصور.

 ( 4222/ 43/3سة جم –ق  62لسنة  333) الطعن رقم 

إذ كاف الحكـ المطعوف فيو أسس قضاءه بتثبيت ممكية المطعوف ضدىـ  -القاعدة :
فيما عدا السادس ألطياف النزاع عمى توافر حيازتيـ المستوفاة لشرائطيا دوف انقطاع 

تمسؾ بأف وضع يدىـ عمييا مدة تزيد عف خمس عشرة سنة فى حيف أف الطاعف 
حيث تركوىا وتخموا طواعية عنيا بسبب  1988حتى سنة  1982فى سنة  أإنما بد

مانع غير مؤقت وىو تجمع المياه الراكدة فييا ونمو الحشائش بيا ومف ثـ فقدوا 
ذ أعاد المطعوف ضدىـ المذكوروف  السيطرة المادية عمييا وانقطعت حيازتيـ ليا ، وا 

ع سنوات عمى األكثر سابقة وضع يدىـ عمى أرض النزاع وحيازتيا منذ حوالى أرب
عمى قياـ النزاع الحالى ، فيبدأ بذلؾ سرياف تقادـ جديد ومف ثـ فبل يتأتى ليـ اكتماؿ 
ذ لـ ي طف الحكـ المطعوف فيو إلى حقيقة  المدة البلزمة لمتممؾ بالتقادـ الطويؿ ، وا 

وقضى ىذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خبلؿ المدة التى تركوا فييا أرض النزاع 
بتثبيت ممكيتيـ ليا ورفض دعوى الطاعف األمر الذى حجبو عف بحث ىذا الدفاع 
كذلؾ الم اضمة بيف عقود البيع العرفية التى يتمسؾ بيا الخصـو ، ومصدر ممكية 

، فإنو يكوف فضبًل عف خطئو فى تطبيؽ القانوف معيبًا بالقصور فى  كؿ منيـ
 التسبيب .
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 ( حيـازة مدنى ) 

 نواع الحيازة : أمن 
 الحيازة الزراعية : 

 " مقصودىا " 
 [26 ] 

الزراعػة  انوفتعبير الحيازة فى شأف تغييػر البيانػات لػدى الجمعيػة الزراعيػة الػواردة بقػ  -الموجز :
التى تختص المحاكـ بمنازعاتيا . مقصوده . سيطرة الحػائز سػيطرة ماديػة عمػى  1966لسنة  53

 انوفقػػػالاألرض التػػػى يحوزىػػػا باسػػػمو ولحسػػػابو وفػػػؽ م يػػػـو الحيػػػازة بمعنػػػاه العػػػاـ المعرفػػػة بػػػو فػػػى 
 المدنى . 

(26/3/4222جمسة  –ق  31لسنة  2122) الطعن رقم   

الحيازة فى شأف تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية  المقصود بتعبير -القاعدة :
ىو  –والتى تختص المحاكـ بمنازعاتيا  – 1966لسنة  53الواردة بقانوف الزراعة 

م يـو الحيازة بمعناه العاـ المعرفة بو فى القانوف المدنى ، أى سيطرة الحائز سيطرة 
 مادية عمى األرض التى يحوزىا باسمو ولحسابو .
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 (  دستـورمدنى ) 

 ) د (
 ورـدست

 أثر الحكم بعدم الدستورية : 
لسنة  18" اثر الحكم بعدم دستورية المادة االولى من المرسوم بق 

 الخاص بشئون التموين المعدل " 2128
[ 36 ] 

( مف المادة ىقضاء المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستورية ما نصت عميو ال قرة ) -الموجز :
الخاص بشئوف التمويف مف جواز استيبلء وزير المعدؿ  1945لسنة  95بؽ األولى مف المرسـو 

التمويف عمى أى عقار . أثره . عدـ جواز تطبيقو مف اليـو التالى لنشر الحكـ بالجريدة الرسمية 
بإصدار قانوف المحكمة الدستورية العميا . مؤداه . زواؿ الرخصة  1979لسنة  48ؽ  49. ـ 

 لممموكة لؤلفراد . القانونية لموزير فى االستيبلء عمى العقارات ا

 (43/4/4222ق ـ جمسة  36لسنة  2612)الطعن رقم 

فى  1/9/1997 ة العميا قد قضت بتاريخإذ كانت المحكمة الدستوري -القاعدة :
 ية فى العدددستورية عميا " والمنشور بالجريدة الرسم " ؽ 18 لسنة 118القضية رقـ 

مف المادة األولى  (ى) ال قرةدستورية ما نصت عميو بعدـ  11/9/1997 بتاريخ 37
المعدؿ بقرار  الخاص بشئوف التمويف 1945 لسنة 95 مف المرسـو بقانوف رقـ

ػ ومف ثـ فقد أصبح ىذا النص 1956 لسنة 381الجميورية بالقانوف رقـ رئيس 
القانونى فى تمؾ الخصوصية والمحكـو بعدـ دستوريتو ال يجوز تطبيقو اعتبارًا مف 

المادة  ) سال ة الذكر 49انطباقًا لممادة  الحكـ بالجريدة الرسمية اليـو التالى لنشر
مما  ( قانوف المحكمة الدستورية العميابإصدار  1979 لسنة 48مف القانوف رقـ  49

التمويف بموجب أحكاـ ىذا القانوف فى االستيبلء ر القانونية لوزيمؤداه زواؿ الرخصة 
 عمى العقارات الممموكة لؤلفراد .
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 (  ستـوردمدنى ) 

نسُت  95انًبدة األونً يٍ انًسسىو بك " أثس انحكى بؼدو دسخىزيت 

 فً لطغ انخمبدو انًكسب نهًهكيت " 1945

[ 46 ] 
صدور قرارى وزير التمويف باالستيبلء عمى عقار النزاع الممموؾ لمطاعنيف استنادًا  -الموجز :

الخاص بشئوف التمويف  1945لسنة  95( مف المادة األولى مف المرسـو رقـ ىإلى نص ال قرة )
المعدؿ المقضى بعدـ دستوريتو . أثره . انعداـ القراريف وزواؿ أثرىما القانونى فى قطع التقادـ 
المكسب لمممكية . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض دعوى الطاعنيف بتثبيت ممكيتيـ لمعقار 

مممكية عمى سند مف انقطاع التقادـ خبلؿ فترة استيبلء وزير التمويف عميو بوضع اليد المكسب ل
بالقراريف المشار إلييما رغـ انعداميما وتحجبو عف بحث شروط كسب الممكية بوضع اليد المدة 

 الطويمة . خطأ وقصور مبطؿ . 
 (43/4/4222ق ـ جمسة  36لسنة  2612)الطعن رقم 

 7591ىسْخ7513791ىسْخ 333سقًَإر مبُ قشاسي وصيشاىتَىيِ  -:انمبػدة

استْبداً إىً اىْض اىَقضً  اثبالستيالء ػيً ػقبس اىْضاع اىََيىك ىيطبػْيِ قذ طذس

(ٍِ اىَبدح األوىً ٍِ ه)ػذً دستىسيخ اىفقشحثؼذً دستىسيته ػيً ّحى سيف ثيبّه)

ػيً أي ػقبس(فإُ ء اىخبص ثشئىُ اىتَىيِ ٍِ جىاص االستيال7599ىسْخ59اىَشسىً

اىقشاسيِ ينىّب ٍْؼذٍيِ ىضواه األسبط اىقبّىًّ اىزي قبٍب ػييه وهى ٍب يتشتت ػييه 

اّؼذاً أي أثش قبّىًّ ىهَب وٍْهب قطغ ٍذح اىتقبدً اىطىيو اىَنست ىيَينيخ7وإر خبىف 

اىحنٌ اىَطؼىُ فيه هزا اىْظش وسفض تَييل اىطبػْيِ ىؼقبس اىتذاػً ثىضغ اىيذ اىَذح 

اىطىييخ ػيً سْذ ٍِ اّقطبع اىتقبدً خاله فتشح استيالء وصاسح اىتَىيِ ػييه ثَىجت 

اىقشاسيِ سبىفً اىجيبُ سغٌ اّؼذاٍهَب وصواه أي أثش قبّىًّ ىهَب فإّه ينىُ قذ أخطأ فً 

تطجيق اىقبّىُ وقذ حججه هزا اىخطأ ػِ ثحث ٍذي تىافش ششوط امتسبة اىَينيخ ثىضغ 

 . يؼيجه ثبىقظىس اىَجطو اىيذ اىَذح اىطىييخ ٍَب

  ( . 21/3/2113جمسة  -ؽ "إيجارات"66لسنة  815) قرب : الطعف رقـ 
 17ق  84" أثس انحكى بؼدو دسخىزيت انفمسحيٍ االونً وانثبَيت يٍ و 

وبسمىط فمسحهب انثبنثت و و  2118نسُت  197انًؼدل بك  1983نسُت 

 يٍ ذاث انمبَىٌ " 85

ـ العادية : اختصاص : اختصاص والئى . ر ) ـ اختصاص المحاك  ( 28،  27ص  3: المبدأ رق
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 (  دعـوىمدنى ) 

  وىـدع

 فع الدعوى :ر 
 و "ـ" مناط

[ 56 ] 
الدعوى . جواز رفعيا مف أى فرد . مناطو . وجود حاجة إلى الحماية القضائية لحؽ  -الموجز :

مف الحقوؽ القانونية بسبب اعتداء وقع عمى ىذا الحؽ بال عؿ أو كاف ىناؾ مجرد تيديد جدى 
 باالعتداء عمى حقو . 

 (26/3/4222جمسة  –ق  31لسنة  2221) الطعن رقم 

التقاضى حؽ مصوف ومك وؿ لمناس كافة مف المبادئ الدستورية أف " -القاعدة :
ولكؿ مواطف حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعى" ولـ يحدد القانوف الدعاوى التى 
نما أطمؽ لو الحؽ فى أف يختار الطريؽ الذى يراه مبلئمًا فى إطار  يجوز رفعيا وا 
ما نصت عميو المادة الثالثة مف قانوف المرافعات عمى أنو " ال يقبؿ أى طمب أو 

فع ال يكوف لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا القانوف ، ومع ذلؾ تك ى المصمحة د
المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ 
لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو " فى ضوء ما ورد بالمذكرة اإليضاحية 

وقد " ؿ عنو النص مف أنو الذى نق1949لسنة  77لقانوف المرافعات السابؽ رقـ 
نصت المادة الرابعة عمى أنو ال يقبؿ أى طمب أو دفع ال يكوف لصاحبو فيو 
مصمحة عاجمة قائمة يقرىا القانوف ، وىو أصؿ عاـ مسمـ بو ، ثـ استدركت 
فنصت عمى أف المصمحة المحتممة تك ى حيث يراد بالطمب االحتياط لدفع ضرر 

 ياط لح ظو خشية ضياعو عند المطالبة بأصؿمحدؽ أو استعجاؿ الدليؿ واالحت
 قبوليا مع الحؽ، وىذا الحكـ الجديد يتيح مف الدعاوى ما اختمؼ الرأى فى شأف

 توافر المصمحة فييا ، والمشروع فى ىذا يأخذ بما اتجو إليو ال قو والقضاء مف
إجازة ىذه األنواع مف الدعاوى ، وعمى أساس ىذه اإلجازة ، قد أجاز المشروع 

 نص صريح دعوى التزوير األصمية ، التى يطمب فييا رد ورقة لـ يحصؿ بعدب
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 (  وىدعـمدنى ) 

التمسؾ بيا فى نزاع عمى حؽ ، كما أجاز لمف يريد وقؼ مسمؾ تيديدى أو 
الى تحضيضى مؤذييف أف يكمؼ خصمو الذى يحاوؿ بمزاعمو اإلضرار بمركزه الم

زعمو فإف عجز حكـ ب ساد ما يدعيو الحضور إلقامة الدليؿ عمى صحة أو بسمعتو،
وحـر مف ريع الدعوى فيما بعد ، عمى أنو يجب أال تكوف ىذه المزاعـ مجرد 

ال كانت الدعوى غير مقبولة تخرصات فارغة ليس ليا أثر ضار يعتد  وىو  "بو وا 
ما يدؿ عمى أنو ألى فرد أف يرفع الدعوى التى يريد كمما كانت حاجتو إلى الحماية 

 لحؽ مف الحقوؽ القانونية إما بسبب اعتداء وقع عمى ىذه الحؽ بال عؿ القضائية 
 أو كاف ىناؾ مجرد تيديد جدى باالعتداء عمى حقو .

 من شروط قبول الدعوى : 
لسنة  1ق  مبوتط ذى" االلتزام بالمجوء إلى لجان فض المنازعات ال

بشأن انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون  4222
 الوزارات واالشخاص االعتبارية العامة طرفًا فييا "

 زام بالمجوء الى لجان فض المنازعات "ت" من حاالت عدم االل 
[66 ] 

بإنشاء لجاف  2111لسنة  7اإللتزاـ بالمجوء إلى لجاف التوفيؽ الذى تطمبو القانوف   -الموجز:
التوفيؽ فى بعض المنازعات التى تكوف الوزارة واألشخاص االعتبارية العامة طرفًا فييا . عدـ 

 68مف القانوف المشار إليو ،  11،  2،  1مساسو بحؽ التقاضى الذى ك مو الدستور . المواد 
التوفيؽ ور . مؤداه . رفع الدعوى أماـ القضاء بطمبات سبؽ المجوء بشأنيا إلى لجنة مف الدست

المختصة وانتياء الخصومة فييا بحكـ لـ ي صؿ فى موضوع النزاع أو الحؽ الموضوعى 
المدعى بو فييا . أثره . عدـ جدوى المجوء مرة أخرى لتمؾ المجنة عند معاودة ذوى الشأف رفعيا 

 فى القانوف . عمة ذلؾ .بإجراءات جديدة 

( 46/2/4222ق ـ جمسة  11لسنة  22428) الطعن رقم   

بإنشاء لجاف  2111لسنة  7النص فى المادة األولى مف القانوف رقـ   -القاعدة :
 التوفيؽ فى بعض المنازعات التى تكوف الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة
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 (  دعـوىمدنى ) 

ينشأ فى كؿ وزارة أو محافظة أو ىيئة عامة وغيرىا مف طرفًا فييا عمى أف " 
االعتبارية العامة لجنة أو أكثر لمتوفيؽ فى المنازعات المدنية والتجارية  األشخاص

تنشأ بيف ىذه الجيات وبيف العامميف بيا أو بينيا وبيف األفراد  واإلدارية التى
أنو " تشكؿ المجنة بقرار واألشخاص االعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية عمى 

مف وزير العدؿ برئاسػة أحد رجاؿ القضاء أو أعضاء الييئات القضائية السابقيف 
ي ة أو يمارسوف مينة ، ومف مف درجة مستشار عمى األقؿ ، ممف ال يشغموف وظ

لجية اإلدارة بدرجة مدير عاـ عمى األقؿ أو ما يعادليا تختاره السمطة ممثؿ 
عضوية المجنة الطرؼ اآلخر فى النزاع أو مف ينوب عنو  المختصة ، وينضـ إلى

فإذ تعدد أشخاص ىذا الطرؼ وجب عمييـ اختيار نائب واحد عنيـ فإذا تعارضت 
مصالحيـ كاف لكؿ منيـ ممثؿ فى المجنة ، ويجوز عند الضرورة أف تكوف رئاسة 

مستشار  المجنة ألحد رجاؿ القضاء أو أعضاء الييئات القضائية الحالييف مف درجة
عمى األقؿ " ، وفى المادة الحادية عشرة منو عمى أنو " ال تقبؿ الدعوى التى ترفع 
ابتداًء إلى المحاكـ بشأف المنازعات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف إال بعد تقديـ 
طمب التوفيؽ إلى المجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر إلصدار التوصية أو 

قبوؿ ... " يدؿ عمى أنو ولئف كاف المجوء إلى التوفيؽ  الميعاد المقرر لعرضيا دوف
الذى تطمبو ىذا القانوف فى بعض المنازعات ليس طقسًا فى حد ذاتو ، ولـ ي رضو 
نما أوجبو ػ وعمى ما جاء بالمذكرة اإليضاحية ليذا القانوف . لرغبة  المشرع عبثًا ، وا 

تصؿ بيا الحقوؽ إلى قصدىا وغاية أرادىا ، تتمثؿ فى تحقيؽ عدالة ناجزة ، 
وال تموذ بو أصحابيا ، مف خبلؿ أداة سيمة ، وبإجراءات مبسطة ال تح ؿ بالشكؿ 

إال صونًا لضمانات الدفاع ومبادئو األساسية توفيرًا لموقت والجيد عمى أطراؼ 
المنازعات التى تخضع ألحكامو تخ يضًا لمعبء عمى القضاء ، إال أف اإللزاـ 

اـ ىذه المجاف ال يمس بحؽ التقاضى الذى يك مو الدستور بولوج طريؽ التوفيؽ أم
منو وال يناؿ منو ، ذلؾ أف اشتراط تقديـ طمب التوفيؽ إلى ىذه  68فى المادة 

دوف  المجاف وفوات الميعاد المقرر إلصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضيا
 ية مستقمة قبوؿ قبؿ اإللتجاء إلى القضاء فى ىذه المنازعات يمثؿ مرحمة أول
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 ( دعـوىمدنى ) 

 عف درجات التقاضى باستن ادىا ين تح الطريؽ أماـ ذوى الشأف لعرض النزاع

عمى القضاء لمحصوؿ عمى الحماية القانونية لمحؽ المدعى بو ، وبالتالى فمتى 
بطمبات سبؽ لذوى الشأف المجوء بشأنيا  كانت الدعوى قد رفعت أماـ القضاء ابتداءً 

إلى لجنة التوفيؽ المختصة وانتيت إجراءات الخصومة فييػا بحكـ لـ ي صؿ فى 
موضوع النزاع أو فى الحؽ الموضوعى المدعى بو فييا ػ وىػو قضاء ال يحوز قوة 
األمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى ػ ، فبل يكوف ثمة جدوى مف المجوء مرة 

لى تمؾ المجنة عند معاودة ذوى الشأف رفع الدعوى أماـ القضاء مجددًا أخرى إ
 بإجراءات جديدة فى القانوف . 

[ 76 ] 
إقامة المطعوف ضدىـ دعوى ضد الطاعف بص تو وآخر بطمب الحكـ بانتياء عقد  -الموجز:

لزاميما بتسميـ العيف المؤجرة تأسيسًا عمى شغميما ليا بدوف  اإليجار سند الدعوى إلنقضاء مدتو وا 
سند مف القانوف بعد لجوئيـ إلى لجنة التوفيؽ المختصة . قضاء المحكمة برفضيا لعدـ التنبيو 

خبلء فى الميعاد . ال وجو لمتحدى بعدـ قبوؿ دعواىـ الحالية المقامة عمى الطاعف عمييما باإل
بص تو وآخريف بذات الطمبات لعدـ المجوء إلى لجنة التوفيؽ مرة أخرى قبؿ رفعيا . عمػة ذلؾ . 

 التزاـ الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . صحيح . 

 ( 46/2/4222ق ـ جمسة  11لسنة  22428) الطعن رقم 

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف المطعوف ضدىـ سبؽ أف تقدموا إلى   -القاعدة : 
لجنة التوفيؽ المختصة بالطمب رقـ ... لسنة ... قبؿ إقامتيـ لمدعوى ... لسنة ... 

والتعميـ  التربية وزارة ووكيؿ ػ بص تو الطاعف عمى المرفوعة قويسنا جزئى مدنى
بص تو ػ بطمب الحكـ بانتياء عقد اإليجار المؤرخ ../../.... النقضاء بالمنوفية 

مدتو وبإلزاميما بتسميـ العيف المؤجرة ػ المدرسة الثانوية بنيف بمدينة قويسنا ، 
تأسيسًا عمى أنيما يشغبلنيا بدوف سند مف القانوف ، إالَّ أف المحكمة انتيت إلى 

مييما باإلخبلء فى الميعاد ، فعاد المطعوف القضاء برفضيا لعدـ استباقيا بالتنبيو ع
 ضدىـ وأقاموا دعواىـ الحالية عمى الطاعف بص تو وعمى كؿ مف وكيؿ وزارة
 التربية والتعميـ بالمنوفية بص تو ومدير إدارة قويسنا التعميمية بص تو ػ التابعيف لو 
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 ( دعـوىمدنى ) 

 دؼ القضاء بانتياءػ وىى بحسب مرماىا وطمبات المطعوف ضدىـ  فييا تستي

ذات عقد اإليجار لذات السبب ، وتسميـ ذات العيف المؤجرة لشغميا دوف سند . 
وبالتالى فإنيا ال تعدو أف تكوف امتدادًا لخصومة الدعوى السابقة التى تردد فييا 
النزاع بيف الخصـو أن سيـ وتعمؽ بذات المحؿ والسبب بإجراءات جديدة فى القانوف 

لعدـ المجوء إلى لجنة التوفيؽ ػ قبؿ رفعيا ػ مرة  ومف ثـ فبل وجو لمتحدى بعدـ قبوليا
ذ التـز الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فى نتيجتو  أخرى وا 

 فإنو ال يكوف قد خالؼ القانػوف . 

 الصفة فى الدعوى : 
 :الصفة االجرائية 

ــــــوم البحــــــار لممعيــــــد رغــــــم تعــــــديل اســــــمو  " صــــــحة تمثيــــــل مــــــدير معيــــــد عم
 " 2136لسنة  263رار رئيس الجميورية رقم وفق ق

 ( 31،  31ص  6أ رقـ د: المب) ر . أشخاص أعتبارية 

 الطمبات فى الدعوى :
ثناء أمكان تحديدىا إيحددىا المدعى إبتداًء مع  ال " اعتبار الطمبات التى

 سير الخصومة معمومة القيمة "
[86 ] 

األصؿ فى الدعاوى أنيا معمومة القيمة . االستثناء . الدعاوى المرفوعة بطمب غير   -الموجز :
الدعاوى قابؿ لمتقدير . الدعاوى المتضمنة طمبات تتنافى بطبيعتيا مع إمكاف تقديرىا . مف تمؾ 

األخيرة . اعتبارىا مجيولة القيمة . عدـ اعتبار الطمبات التى ال يحددىا المدعى ابتداًء مع 
 تحديدىا أثناء سير الخصومة مف بيف تمؾ الدعاوى .      إمكاف

 ( 48/22/4222جمسة  –ق  36لسنة  2162) الطعن رقم 
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 (  دعـوىمدنى ) 

مف  41أف مؤدى نص المادة  –فى قضاء ىذه المحكمة  –المقرر   -القاعدة :
قانوف المرافعات أف األصؿ فى الدعاوى أنيا معمومة القيمة وال تخرج عف ىذا 
األصؿ إال الدعاوى التى ترفع بطمب غير قابؿ لمتقدير كتمؾ التى تتضمف طمبات 

يعد منيا الطمبات التى تتنافى بطبيعتيا مع إمكاف تقديرىا فتعتبر مجيولة القيمة وال 
 ال يحددىا المدعى إبتداًء مع إمكاف تحديدىا أثناء سير الخصومة . 

 [ 96 ] 
إقامػػػة المطعػػػوف ضػػػدىا دعواىػػػا قبػػػؿ بنػػػؾ التنميػػػة واالئتمػػػاف الزراعػػػى بطمػػػب إلزامػػػو   -المـــوجز :

بتقػػػديـ المسػػػتندات الدالػػػة عمػػػى مػػػديونيتيا لديػػػو ونػػػدب خبيػػػر لتحديػػػد مقػػػدارىا والقضػػػاء فييػػػا نيائيػػػًا 
بإثبػػات مػػديونيتيا بمبمػػغ معػػيف . مػػؤدى ذلػػؾ . اعتبارىػػا دعػػوى قابمػػة لمتقػػدير بطبيعتيػػا أثنػػاء سػػير 

مة واستحقاؽ رسـ نسبى عمييا . مخال ة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر معتبرًا أنيا دعػوى الخصو 
 غير مقدرة القيمة . مخال ة لمقانوف وخطأ فى تطبيقو . 

 ( 48/22/4222جمسة  –ق  36لسنة  2162) الطعن رقم  

 إذ كاف الواقع فى الدعوى أف المطعوف ضدىا أقامت الدعوى .... لسنة  -القاعدة :
مدنى بنيا االبتدائية عمى بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى بطمب إلزامو بتقديـ  1993

المستندات الدالة عمى مديونيتيا لديو وندب خبير لتحديد مقدارىا وىو ما تـ فعبًل 
جنيو ومف ثـ فيى  28111ر  911وقضى فييا نيائيًا بإثبات مديونيتيا بمبمغ 

ذ دعوى قابمة لمتقدير بطبيعتيا أث ناء سير الخصومة ويستحؽ عنيا رسـ نسبى وا 
خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ) معتبرًا الدعوى غير مقدرة القيمة ( فإنو يكوف 

 معيبًا ) بمخال ة القانوف والخطأ فى تطبيقو ( . 
" من حاالت التزام المحكمة ابقاء الفصل فى الدعوى االصمية لحين الفصل فى 

 الطمبات العارضة "
[71 ] 

األصؿ . التزاـ المحكمة بال صؿ فى موضوع الطمب العارض مع الحكـ فى   -الموجز :
الدعوى األصمية إذا كاف صالحًا لم صؿ فيو . االستثناء . إضرار ال صؿ فى الدعوييف األصمية 
  وال رعية بحسف سير العدالة . صدور أحكاـ متعارضة فييا رغـ ارتباط موضوعيا
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 (  دعـوىمدنى ) 

ارتباطًا ال يقيؿ التجزئة أو أف يكوف موضوع الطمب العارض دفاعًا موضوعيًا فى الدعوى 
مرافعات . التزاـ المحكمة فى تمؾ الحالة استبقاء ال صؿ فى  127،  125األصمية . المادتاف 

 الدعوى األصمية لحيف ال صؿ فى الطمب العارض .

 ( 4222/ 43/24جمسة  –ق  38لسنة  1411) الطعن رقم 

مف قانوف المرافعات أف األصؿ أف ت صؿ  127إف مؤدى نص المادة   -القاعدة :
المحكمة فى موضوع الطمب العارض مع الحكـ فى الدعوى األصمية إذا كاف صالحًا 
ال استبقت الحكـ فيو لحيف تماـ تحقيقو وذلؾ ما لـ يكف مف شأف  لم صؿ فيو وا 

لعدالة وصدور أحكاـ ال صؿ بيف الدعوييف األصمية وال رعية اإلضرار بحسف سير ا
متعارضة فييما رغـ ارتباط موضوعيما ارتباطًا ال يقبؿ التجزئة ، وكذلؾ الحاؿ إذا 
كاف موضوع الطمب العارض يمثؿ دفاعًا موضوعيًا فى الدعوى األصمية يرمى إلى 
ت ادى الحكـ بالطمبات فييا كميا أو بعضػيا وذلؾ وفقًا لنص ال قرتيف الثانية والثالثة 

ستبقاء ال صؿ فى الدعوى امف ذات القانوف فيتعيف عمى المحكمة  125دة مف الما
 األصمية لحيف ال صؿ فى الطمبات العارضة .  

[ 17 ] 
محؿ  –تمسؾ الطاعنيف بطمب عارض بإنقاص األجرة االت اقية لمعيف المؤجرة  -الموجز :

بالتسميـ الكامؿ لمعيف ووجود استنادًا إلى إخبلؿ المؤجر –دعوى األصمية بطمب اإللزاـ بياال
 –وسوء األحواؿ الجوية  ةتمثمت فى سقوط األشجار وىبلؾ بعضيا بسبب آف –ظروؼ استثنائية 

أصبح معيا االلتزاـ باألجرة كاممة مرىقًا وطمبيما ندب خبير لتحقيؽ ذلؾ أو وقؼ ال صؿ فى 
نيما لذلؾ . قضاء الحكـ الطمبيف األصمى والعارض لحيف انتياء دعوى إثبات الحالة المقامة م

المطعوف فيو فى الدعوى األصمية بإلزاميما باألجرة االت اقية كاممة ووقؼ ال صؿ فى الطمب 
العارض لحيف ال صؿ فى دعوى إثبات الحالة رغـ أف ال صؿ بينيما يضر بحسف سير العدالة 

أف  عف ومف شأنو صدور أحكاـ متعارضة فى الدعوييف لما بينيما مف ارتباط وثيؽ فضبلً 
الطمب العارض يمثؿ دفاعًا موضوعيًا فى الدعوى األصمية يترتب عميو إف صح عدـ الحكـ 

 لممطعوف ضده ببعض الطمبات فييا . خطأ .

 ( 4222/ 43/24جمسة  –ق  38لسنة  1411) الطعن رقم 
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 ( وىدعـمدنى ) 

إذ كاف الثابت أف الطاعنيف تقدما بطمب عارض تمسكا فيو بإنقاص   -القاعدة :
ت اقية لمحديقة المؤجرة محؿ الدعوى األصمية استنادًا إلى وجود نقص فى األجرة اال

مساحتيا بمقدار ثبلثة أفدنة وعشريف قيراطًا وسيميف ، وأف المبانى والمنشآت 
ضة لخطر السقوط وكذلؾ الممحقة بيا سممت بحالة غير صالحة لبلستعماؿ ومعر 

األشجار القائمة فييا ىمؾ بعضيا بسبب آفات أصابتيا ولسوء األحواؿ الجوية بما 
ىما باألجرة كاممة ءيمثؿ قوة قاىرة ترتب عمييا نقص كبير فى المحصوؿ وأصبح وفا

أمرًا مرىقًا ليما وييددىما بخسارة فادحة وطمبا ندب خبير لتحقيؽ ذلؾ كمو أو وقؼ 
 531لطمبيف األصمى والعارض لحيف انتياء دعوى إثبات الحالة رقـ ال صؿ فى ا

مستعجؿ عابديف والمقامة منيما ليذا الغرض . إال أف الحكـ المطعوف  1992لسنة 
فيو ساير قضاء محكمة أوؿ درجة فى ال صؿ بيف الحكـ فى الدعوى األصمية 

كامػمة وأوقؼ ال صػؿ ت اقية والطمب العارض وقضى فى األولى بإلزاميما باألجرة اال
فى الطمب العارض لحيف ال صؿ فى دعوى إثبات الحالة المشار إلييا رغـ أف 
ال صؿ بينيما يضر بحسف سير العدالة ومف شأنو صدور أحكاـ متعارضة فى 
الدعوييف لما بينيما مف ارتباط وثيؽ فضبًل عف أف الطمب العارض يمثؿ دفعًا 

عدـ الحكـ لممطعوف ضده  –إف صح  –عميو  موضوعيًا فى الدعوى األصمية يترتب
 ببعض الطمبات فييا وىو ما يعيب الحكـ.      

 المصروفات فى الدعوى : 
 " لزام المدعى بمصروفات الدعوى رغم انتياء الحكم بغير طمباتوإ" جواز عدم 

[ 27 ] 
األصؿ . إلزاـ خاسر الدعوى بمصاري يا . االستثناء . توافر إحدى الحاالت الواردة  -الموجز :
بطريؽ المزـو مرافعات . انتياء الدعوى بحكـ بغير طمبات رافعيا . عدـ اعتباره  185بالمادة 

والحتـ أف الدعوى أقيمت بغير سند بما يمقى عمى رافعيا مبلمة التسبب فى إن اؽ مصاريؼ ببل 
   وجوب تحرى المحكمة موقؼ طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى .    طائؿ . 

 ( 41/24/4222جمسة  –ق  36لسنة  4484) الطعن رقم 
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 ( دعـوىمدنى ) 

مف قانوف المرافعات يدؿ عمى أف األصؿ  185إف النص فى المادة   -القاعدة :
الحكـ بمصاريؼ الدعوى عمى خاسرىا إال إذا توافرت إحدى الحاالت الواردة بنص 
تمؾ المادة وأف مجرد انتياء الدعوى بحكـ بغير طمبات رافعيا ال يعنى بطريؽ المزـو 

رافعيا مبلمة التسبب فى إن اؽ  والحتـ أف الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يمقى عمى
مصاريؼ ببل طائؿ بؿ يجب عمى المحكمة أف تتحرى موقؼ طرفى التداعى وقت 

 إقامة الدعوى .
[37 ] 

قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الطاعف بمصاريؼ الدعوى معتبرًا أف مجرد تنازلو عف   -الموجز :
الحكـ المستأنؼ يعد دليبًل عمى تسببو فى إن اؽ مصاريؼ ال طائؿ منيا بإقامتو لدعواه بغير سند 
دوف أف يعنى ببحث أسباب ذلؾ التنازؿ وما إذا كاف سداد المطعوف ضده لباقى الثمف سابقًا عمى 

 قصور . امة الدعوى أـ ال حقًا إلقامتيا أو تاليًا لصدور حكـ أوؿ درجة فييا . إق

 ( 41/24/4222جمسة  –ق  36لسنة  4484) الطعن رقم 

كاف الحكـ المطعوف فيو قد قضى عمى الطاعف بمصاريؼ الدعوى  إذ  -القاعدة :
معتبرًا أف مجرد تنازؿ الطاعف عف الحكـ المستأنؼ يعد دليبًل عمى تسببو فى إن اؽ 
مصاريؼ ال طائؿ منيا بإقامتو لدعواه بغير سند دوف أف يعنى ببحث أسباب ىذا 

قًا عمى إقامة الدعوى أـ التنازؿ وما إذا كاف سداد المطعوف ضده لباقى الثمف ساب
الحقًا إلقامتيا أو تاليًا لصدور حكـ أوؿ درجة فييا بما يعيبو بالقصور فى التسبيب 

 يعجز محكمة النقض عف مراقبة مدى صحة تطبيؽ القانوف .
 يٍ اَىاع اندػبوي : 

 "  " دػىي انسجىع
 ًسئىل ػٍ ولىع انضسز " ان " أسبس زجىع شسكت انخأييٍ ػهً انغيس

[74 ] 
دعوى شركة التأميف بالرجوع عمى عمى الغير المسئوؿ عف وقوع الضرر بما دفعتو   -الموجز:

مف تعويض . أساسيا . المسئولية العقدية فى حالة وجود عبلقة عقدية بيف المؤمف لو والمسئوؿ 
 عف الضرر أو المسئولية عف ال عؿ الضار فى حالة عدـ وجود تمؾ العبلقة .

 ( 19/12/2111جمسة  –ؽ  68نة لس 2239عف رقـ ط) ال
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 (  رسـوم –دعـوى مدنى ) 

مى الغير المسئوؿ عف عة التأميف محؿ المؤمف لو فى الرجوع ركحموؿ ش -القاعدة:
وقوع الضرر بما دفعتو مف تعويض عف ىذا الضرر إلى المؤمف لو ، إنما تستعمؿ 

بالتأميف ، والدعوى حؽ المؤمف لو فى الرجوع عمى المسئوؿ عف الضرر المشموؿ 
ىى ذات دعوى المؤمف لو قبؿ الغير  –التى تقيميا شركة التأميف فى ىذه الحالة 

المسئوؿ عف الضرر ، وىى إما أف يكوف أساسيا المسئولية العقدية إذا كانت ىناؾ 
عبلقة عقدية بيف المؤمف لو والمسئوؿ عف الضرر ، أو أساسيا المسئولية عف ال عؿ 

 ف بينيما عبلقة عقدية .الضار إذا لـ تك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ر ( 
  ومـرس

 الرسوم القضائية :
 " الرسوم النسبية "

 " كيفية تقدير قيمة العقار المبنى المعول عميو فى حساب الرسوم النسبية "

 [75 ] 
دعواىا بطمب الحكـ بحقوؽ لـ تحدد  –ف يخريأو إقامة المطعوف ضدىا األولى  -الموجز :

 75قيمتيا. خضوع تقدير الرسـو القضائية النسبية بشأف الحكـ الصادر فييا لنص المادة 
. استناد الحكـ المطعوف فيو إلى تقرير خبير الدعوى الذى اعتمد  1944لسنة  91/ثانيًا)ب( ؽ 

ربط الضريبة مضروبة فى خمسة عشر. صحيح فى تقديرىا إلى القيمة اإليجارية المتخذة أساسًا ل
. 

 ( 4222/ 46/2جمسة  –ق  36لسنة  2224) الطعن رقم 
إذ كاف الثابت أف الدعوى التى أقامتيا المطعوف ضدىا األولى   -القاعدة : 

وأخرييف لـ تحدد فييا قيمة الحقوؽ المطموب الحكـ فييا . فإف تقدير الرسـو بشأف 
 1944لسنة  91/ثانيًا )ب( مف القانوف 75نص المادة الحكـ الصادر فييا يحكمو 

 فإذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد استند فى تقدير الرسـو محؿ  -المشار إلييا  -
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 ( شفعـة – رسـوممدنى ) 
 النزاع لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى أعمؿ نص المادة سال ة الذكر

اإليجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة بحساب الرسـو المستحقة طبقًا لمقيمة 
 مضروبة فى خمسة عشر فإنو يكوف قد التـز صحيح القانوف .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ش (
 ةـشفع

 جراءات الشفعة : إ
 يداع الثمن " إ" 

 " " مناط جواز تمسك الشفيع بالعقد الظاىر
 [76 ] 

الشػػ يع . اعتبػػاره مػػف الغيػػر بالنسػػبة لطرفػػى عقػػد البيػػع . مػػؤداه . لػػو التمسػػؾ بالعقػػد   -المــوجز :
الظاىر . عدـ االحتجاج عميػو بالعقػد المسػتتر. شػرطو. اف يكػوف حسػف النيػة غيػر عػالـ بصػورية 

 الثمف أو أنو روعى فى تحديده اعتبارات شخصية بيف البائع والمشترى.

 ( 4222/ 26/6جمسة  –ق  36لسنة  122) الطعن رقم 

أف الش يع بحكـ كونو  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –مف المقرر -القاعدة :
صاحب حؽ فى أخذ العقار بالش عة يعتبر مف الغير ، بالنسبة لطرفى عقد البيع 
وبالتالى يحؽ لو التمسؾ بالعقد الظاىر فبل يحتج عميو بالعقد المستتر إال أف شرط ذلؾ 

أو أنو  الثمف المحدد لمعقار المش وع فيويكوف حسف النية أى ال يكوف عالمًا بصورية أف 
روعى فى تحديده اعتبارات شخصية بيف البائع والمشترى بحيث ال تتناسب البتو مع 

 الثمف الحقيقى  وذلؾ وقت إظيار رغبتو فى األخذ بالش عة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( شير عقـارى مدنى )     

 شير عقارى
 جراءات الشير :إ

بجدى فى كل مكتب شير عقارى وفرع توثيق أنشاء فيرس إ" وجوب 
تمام إليو قبل إسماء االشخاص الخاضعين لمحراسة والرجوع أمدون بو 

 "وتعديالتو  2123لسنة  222التوثيق والشير وفق احكام ق جراءات إ
 [77 ] 

األشخاص الخاضعيف ألحكاـ الحراسة . وجوب تدويف أسمائيـ ب يرس الجدوؿ فى   -الموجز :
كؿ مكتب ومأمورية شير وتوثيؽ لمرجوع إليو قبؿ السير فى إجراءات طمبات الشير فى مرحمة 

قبؿ إتماـ إجراءات الشير والتوثيؽ بكافة نوعياتو و القبوؿ لمشير وفى مرحمة الصبلحية لمشير 
المختص وقبؿ تحصيؿ الرسـ والتأشير كتابة عمى المحرر بما ي يد  بمكتب الشير العقارى

الرجوع لذلؾ ال يرس والتحقؽ مف عدـ خضوع أطراؼ المحرر لما ىو وارد بال يرس والتزاـ 
مف التعميمات الصادرة مف مصمحة الشير  411الموظؼ المختص بالتوقيع عمى ذلؾ . ـ 

 . 1946لسنة  114العقارى لتن يذ ؽ 

 ( 4222/ 43/24جمسة  –ق  31لسنة  4228رقم ) الطعن 

مف التعميمات الصادرة مف مصمحة الشير العقارى  411إذ كانت المادة  -القاعدة :
 68بتنظيـ الشير العقارى وقانوف التوثيؽ رقـ  1946لسنة  114لتن يذ القانوف رقـ 

ة شير وتعديبلتيما قد تطمبت إعداد فيرس أبجدى فى كؿ مكتب ومأموري 1956لسنة 
 وفى كؿ مكتب وفرع توثيؽ تدوف فيو أسماء األشخاص الخاضعيف ألحكاـ الحراسة
ويرجع إلى ىذا ال يرس قبؿ السير فى إجراءات طمبات الشير فى مرحمة القبوؿ 
لمشير وفى مرحمة الصبلحية لمشير وقبؿ إتماـ إجراءات شيرىا بمكتب الشير 

ؿ إتماـ إجراءات التوثيؽ بكافة العقارى المختص  كما يرجع إلى ىذا ال يرس قب
نوعياتو وقبؿ تحصيؿ الرسـ والتأشير كتابة عمى المحرر بما ي يد الرجوع إلى ىذا 
ال يرس والتحقؽ مف عدـ خضوع أطراؼ المحرر لما ىو وارد بيذا ال يرس ويتعيف 

 التوقيع عمى ذلؾ مف الموظؼ المختص  .
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 ( شير عقـارى)  مدنى   

 [78 ] 
قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلزاـ الطاعف األوؿ وزير العدؿ بص تو و المطعوف   -الموجز :

ضده األخير المتنازؿ عف العيف محؿ التداعى بالتعويض عف األضرار البلحقة بالمطعوف ضده 
األوؿ المتنازؿ إليو نتيجة وضع أمواؿ المتنازؿ لمحراسة فى تاريخ سابؽ عمى التنازؿ لثبوت توافر 

الخاضعيف لمحراسة طاعف األوؿ بعدـ رجوعو لم يرس الخاص بأسماء األشخاص خطأ تابع  ال
قبؿ توثيؽ التنازؿ عمى شقة النزاع ومساىمة ذلؾ مع خطأ المطعوف ضده األخير فى إحداث 

نعى الطاعف بأف خطأ المطعوف ضده األخير بتنازلو عف . صحيح . الضرر بأسباب سائغة 
تحت الحراسة ىو الخطأ المباشر لمضرر وعمى وجوب  العيف فى وقت الحؽ عمى وضع أموالو

 –عدـ التزاـ تابعو بالتحقؽ مف دفاتر الممنوعيف مف التصرؼ عند شيره بشير ذلؾ التصرؼ 
 جدؿ موضوعى . 

 ( 4222/ 43/24جمسة  –ق  31لسنة  4228) الطعن رقم 

إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سمطتيا التقديرية وما  -: القاعدة
ت إليو مف أوراؽ الدعوى ومستنداتيا خمصت إلى توافر خطأ تابع الطاعف اطمأن

األوؿ بص تو متمثبًل فى عدـ رجوعو إلى ال يرس الخاص بأسماء األشخاص 
الخاضعيف ألحكاـ الحراسة قبؿ توثيؽ التنازؿ وأف ىذا الخطأ قد ساىـ مع خطأ 

األوؿ ورتبت  المطعوف ضده األخير فى إحداث الضرر الذى لحؽ بالمطعوف ضده
عمى ذلؾ قضاءىا بإلزاـ الطاعف األوؿ بص تو و المطعوف ضده األخير بالتعويض 
الذى  قدرتو وكاف ىذا القضاء يقـو عمى أسباب سائغة تك ى لحممو وتؤدى إلى 
النتيجة التى انتيى إلييا فإف ما ينعى بو الطاعنوف فى ىذا الخصوص ) مف أف 

عف العيف فى وقت الحؽ عمى وضع أموالو خطأ المطعوف ضده األخير بتنازلو 
تحت الحراسة ىو الخطأ المباشر لمضرر وعمى وجوب شير ذلؾ التصرؼ بعدـ 
التزاـ تابعو بالتحقؽ مف دفاتر الممنوعيف مف التصرؼ عند شيره ( ال يعدو فى 
حقيقتو أف يكوف جداًل فيما تستقؿ محكمة الموضوع بتقديره بما تنحسر عنو رقابة 

 قض ويضحى النعى عمى غير أساس .  محكمة الن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (  عمـلمدنى ) 

 ) ع (
 لـعم

 :عالقة عمل 
 " المجند بالقوات المسمحة مكمف بخدمة عامة " 

  [79 ] 
قانونية تخضع لمقوانيف والموائح . عبلقة الدولة بالعامميف بيا . طبيعتيا . رابطة   -الموجز :

الموظؼ أو المستخدـ العاـ . مف يعمؿ عمى وجو الدواـ فى مرفؽ عاـ تديره الدولة أو أحد 
أشخاص القانوف العاـ شاغبًل منصبًا فى تنظيمو اإلدارى . اعتبار شخص فى حكـ الموظؼ 

 7،  1وظؼ عامًا . ـ العاـ . شرطو . المجند بالقوات المسمحة . مكمؼ بخدمة عامة وليس م
 بشأف الخدمة بالقوات المسمحة . 1981لسنة  123ؽ 

 ( 42/3/4222ـ جمسة  ق 12لسنة  2212) الطعن رقم 

المقػرر ػ فػى قضػاء ىػذه المحكمػة ػ أف عبلقػة الدولػة بالعامميػػف فييػا ،   -القاعـدة :
، وأف ىػػػػى رابطػػػػة قانونيػػػػة تحكميػػػػا القػػػػوانيف والمػػػػوائح المعمػػػػوؿ بيػػػػا فػػػػى ىػػػػذا الشػػػػأف 

الموظػػؼ أو المسػػتخدـ العػػاـ ىػػو الػػذى يعيػػد إليػػو بعمػػؿ دائػػـ فػػى خدمػػة مرفػػؽ عػػاـ ، 
تػػػديره الدولػػػة أو أحػػػد أشػػػخاص القػػػانوف العػػػاـ ، عػػػف طريػػػؽ شػػػغمو منصػػػبًا يػػػدخؿ فػػػى 
التنظػػػيـ اإلدارى لػػػذلؾ المرفػػػؽ ، وأف المشػػػرع كممػػػا رأى اعتبػػػار أشػػػخاص معنػػػيف فػػػى 

رد بو نصًا ، وكاف النص فى المادة األولى حكـ الموظ يف العاميف فى موطف ما ، أو 
بشػأف الخدمػة بػالقوات المسػمحة عمػى أنػو : تسػرى  1981لسنة  123مف القانوف رقـ 

أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف عمػػى أفػػراد القػػوات المسػػمحة اآلتػػى بيػػانيـ : )أ(.....، )ب(.....، 
المػػادة ( ....ضػػباط الصػػؼ والجنػػود المكم ػػوف ، والػػنص فػػى ى(.....، )د(.....، )ج)

السابعة منو عمى أف : " المجندوف ىـ مػف يػؤدوف الخدمػة إلزامػًا طبقػًا لقػانوف الخدمػة 
العسػكرية والوطنيػػة " بمػا م ػػاده أف المجنػديف بػػالقوات المسػمحة ، يعػػدوف مػف المكم ػػيف 

 بخدمة عامة ال مف الموظ يف العاميف . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (  محكمة الموضـوع – محامـاةمدنى ) 

 ) م (
 اةـمحام

 :وكالة المحامى 
"اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع القائم بين المحامى وموكمو حول 
ما تضمنو عقد الوكالة بعد القضاء بعدم دستورية الفقرتين االولى 

المعدل  ةالمحاماباصدار قانون  2166لسنة  21ق  62والثانية من م 
 " من ذات القانون 68ا الثالثة و م وسقوط فقرتي 4226لسنة  211بق 

 3 المبدأ رقـ : : اختصاص المحاكـ العادية اختصاص : االختصاص الوالئى ر . )
 ( 28،  27 ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محكمة الموضوع
 فى استخالص قيام ركن القبول فى التعاقدات "" سمطتيا 

 [81 ] 
محكمة الموضوع . سمطتيا فػى فيػـ الواقػع فػى الػدعوى وفػى اسػتخبلص مػا إذا كػاف   -الموجز :

ركف القبوؿ فى التعاقدات باتًا أو ن ػى ذلػؾ عنيػا . شػرطو . أف يكػوف استخبلصػًا سػائغًا ومسػتمدًا 
   مف عناصر تؤدى إليو مف وقائع الدعوى.

 ( 4222/ 41/6جمسة  –ق  31لسنة  4682) الطعن رقم 

المقرر أف لمحكمة الموضوع سمطة فيـ الواقع فى الدعوى  ،  -القاعدة :
واستخبلص ما إذا كاف ركف القبوؿ فى التعاقدات باتًا أو ن ى ذلؾ عنيا ماداـ ىذا 

 االستخبلص سائغًا ومستمدًا مف عناصر تؤدى إليو مف وقائع الدعوى .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (  ممكيـةمدنى ) 

  يةـممك
 حق الممكية والحقوق المتفرعة عنو :

 [81 ] 
حؽ الممكية . مف الحقوؽ العينية العقارية . شرطو . وقوعو عمى عقار بطبيعتو أو  -الموجز : 

 مدنى .  83/1بالتخصيص . الحقوؽ العينية األصمية والتبعية . ماىيتيما . ـ

 (44/2/4222ق ـ جمسة 38لسنة  2261)الطعن رقم 

عمى أنو " مف القانوف المدنى  83أف النص فى ال قرة األولى مف المادة  -القاعدة :
( يعتبر مااًل عقاريًا كؿ حؽ عينى يقع عمى عقار بما فى ذلؾ حؽ الممكية ، 1)

( .... " م اده أف حؽ الممكية 2وكذلؾ كؿ دعوى تتعمؽ بحؽ عينى عمى عقار . )
ُيعد مف الحقوؽ العينية العقارية إذا وقع عمى عقار بطبيعتو أو بالتخصيص ، وكذلؾ 

المت رعة مف حؽ الممكية تكوف عقارية إذا وقعت عمى  فإف الحقوؽ العينية األصمية
عقار مثؿ حؽ االرت اؽ والسكنى والحكر ، وىناؾ أيضًا الحقوؽ العينية التبعية وىى 

 حؽ االختصاص والرىف الحيازى وحؽ االمتياز إذا كاف محؿ كؿ منيا عقارًا .
 عمى حق الممكية : ةمن القيود الوارد

 " دعوى سد المطالت " 
 [82 ] 

دعوى سد المطبلت مف القيود الواردة عمى حؽ الممكية . عدـ اعتبارىا مف الدعاوى  -الموجز :
 1964لسنة  142ؽ  32المتعمقة بحؽ عينى عقارى . مؤداه . ال محؿ إلعماؿ إجراءات المادة 

المشار  بنظاـ السجؿ العينى . عمة ذلؾ . نعى النيابة بعدـ قبوليا لعدـ إتباع القيد الوارد بالمادة
 إلييا . عمى غير أساس . 

 (44/2/4222ق ـ جمسة 38لسنة  2261)الطعن رقم 

 إف دعوى سد المطبلت ػ باعتبارىا أحد القيود التى ترد عمػى حػؽ الممكيػة -القاعدة :
 ػػػػػػػػ ال ُتعػػػػػػػد مػػػػػػػف الػػػػػػػدعاوى المتعمقػػػػػػػة بحػػػػػػػؽ عينػػػػػػػى عقػػػػػػػارى ، وبالتػػػػػػػالى فػػػػػػػبل يكػػػػػػػوف 
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مف  32المادة  اإلجراءات التى أوجبتيا المادة سال ة البياف )ىناؾ محؿ إلعماؿ 
( ألنو نص استثنائى ُيحد مف  بنظاـ السجؿ العينى 1964لسنة  142القانوف رقـ 

حؽ المجوء إلى القضاء الذى ك مو الدستور لمناس كافة فبل يجوز القياس عميو أو 
نعى النيابة  ذا الخصوص )التوسع فى ت سيره ، ومف ثـ فإف ما أثارتو النيابة فى ى

عدـ قبوؿ الدعوى لعدـ إتباع القيد الوارد بالمادة المشار إلييا لتعمقيا بحؽ عينى ب
 عقارى( يكوف عمى غير أساس . 

 [83 ] 
تمسؾ الطاعف أماـ محكمة االستئناؼ بأيمولة عقار التداعى بما فيو مف مطبلت   -الموجز:
حؽ ارت اؽ بالمطؿ بالتقادـ وتدليمو بعقد الشراء ليو مف المطعوف ضده الذى كسب إبالشراء 

وطمب إحالة الدعوى لمخبير . دفاع جوىرى . الت ات الحكـ المطعوف فيو عف الدفاع ووقوفو عند 
حد عدـ تركو مسافة بينو وبيف المطعوف ضده وشموؿ كؿ المساحة عند إعادة بناء العقار رغـ 

يعود لمعقار الجديد المعاد بناءه لو كاف البناء تـ أف كسب حؽ االرت اؽ بالمطؿ لمعقار الميدـو 
 عمى كامؿ المساحة . قصور مبطؿ .

 (44/2/4222ق ـ جمسة 38لسنة  2261)الطعن رقم 

ذ كاف الثابت مف األوراؽ أف الطاعف األوؿ ػ وباعتباره مالكًا عمى إ  -القاعدة :
محؿ النزاع ػ قد  الشيوع مع المطعوف ضدىا الثانية العقار الم توح بو المطميف

ة االستئناؼ بدفاع حاصمو أنو اشترى العقار بما فيو مف مطبلت تمسؾ أماـ محكم
ذ يجيز القانوف لصاحب المطؿ أف  مف الخمؼ الخاص لممطعوف ضده األوؿ وا 
يكتسب حؽ ارت اؽ بالمطؿ بالتقادـ ، وكاف الطاعناف قد استدال عمى صحة ىذا 

ذ كاف مف  االدعاء بعقد شرائيما وطمبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيؽ دفاعيما ، وا 
شأف ىذا الدفاع ػ لو فطنت إليو المحكمة ػ تغيير وجو الرأى فى الدعوى ، وكاف 
الحكـ المطعػوف فيو قد الت ت عف تناولو بما يقتضيو مف البحث ووقؼ منو عند حد 

المكاف القوؿ بأف العقار لـ ُيعد بناؤه عمى ذات الممكية السابؽ عميو فشمؿ كؿ 
المشترى ولـ يترؾ بينو وبيف ممؾ المطعوف ضده األوؿ ما يسمح ب تح مطبلت ، 

 ار أف اكتساب حؽوىو ما ال يواجو دفاعيما الجوىرى المشار إليو باعتب

 



 

- 114 - 
 

 (  ممكيـةمدنى ) 

ارت اؽ المطؿ العقار الميدـو يعود إلى العقار الجديد الذى أعيد بناؤه حتى ولو كاف 
ذ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر  ةكامؿ المساحة المشترا البناء قد تـ عمى ، وا 

 فإنو يكوف معيبًا بالقصور المبطؿ .
 :من القيود الواردة عمى حق الممكية بعد قيامو  
 الجوار غير المألوفة " مضار" 

 [84 ] 
حؽ الممكية . تقيده بعدـ مغاالة المالؾ فى استعمالو استعمااًل يضر بجاره ضررًا   -الموجز :

مدنى . خروج الجار عف الحد  817يجاوز الحد المألوؼ . لمجار طمب إزالة ذلؾ الضرر . ـ
لمعتاد فى اعتباره انحرافًا عف السموؾ المألوؼ لمشخص ا . الذى رسمو القانوف لحؽ الممكية

بالتزامو القانونى بعدـ إصابة الجار بضرر غير مألوؼ . قياـ مسئوليتو  إخبلؿ استعمالو حقو أو
فى تمؾ الحالة عمى أساس الخطأ الشخصى ال عمى أساس المسئولية عف التعسؼ فى استعماؿ 
الحؽ. عدـ تحقؽ المسئولية األخيرة إال فى إحدى صورىا المنصوص عمييا بالمادة الخامسة مف 

 القانوف المدنى.   

( 4222/ 44/8جمسة  –ق  12لسنة  4223الطعن رقم  )  

( عمى 1مف القانوف المدنى عمى أف " ) 817إف النص فى المادة   -القاعدة :
( وليس لمجار أف 2المالؾ أال يغمو فى استعماؿ حقو إلى حد يضر بممؾ الجار )

نما لو أف يطمب  يرجع عمى جاره فى مضار الجوار المألوفة التى ال يمكف تجنبيا وا 
فى ذلؾ العرؼ  إزالة ىذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوؼ عمى أف يراعى

وطبيعة العقارات وموقع كؿ منيا بالنسبة لآلخر والغرض الذى خصصت لو وال 
يحوؿ الترخيص الصادر مف الجيات المختصة دوف استعماؿ ىذا الحؽ" يدؿ عمى 
أف المشرع ػ بيذا النص ػ رسـ حدًا لحؽ الممكية ، ووضع قيدًا عميو وىو أال يغمو 

 ضر بجاره ضررًا يجاوز الحد المألوؼ ، المالؾ فى استعماؿ حقو إلى حد ي
ال جاز لجاره أف يطمب إزالة ىذا الضرر ، عمى اعتبار أف خروج الجار عف   وا 
 الحد الذى رسمو القانوف لحؽ الممكيةػ يعد خطأ منو بانحرافػو عف السموؾ 
 المألوؼ لمشخص المعتاد فى استعمالو حقو أو إخبللو بالتزامو القانونى 
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الوارد بيذا النص ، بأال يصيب الجار بضرر غير مألوؼ ػ فتقـو المسئولية ىنا عمى 
أساس الخطأ الشخصى بمعناه المعروؼ ، ال عمى أساس التعسؼ فى استعماؿ 
الحؽ الذى ال يتحقؽ إال فى إحدى صور ثبلث وفؽ نص المادة الخامسة مف 

رار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى القانوف المدنى ، إذا لـ يقصد بو سوى اإلض
إلى تحقيقيا قميمة األىمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير مف ضرر 

 بسببيا ، أو كانت ىذه المصالح غير مشروعة .
 [85 ] 

الضرر غيػر المػألوؼ الناشػئ عػف مغػاالة المالػؾ فػى اسػتعمالو حقػو اسػتعمااًل يضػر   -الموجز :
موضػػوعيًا . تحققػػو . بكػػوف الضػػرر فاحشػػًا متجػػاوزًا الحػػد المعيػػود . وجػػوب مراعػػاة بجػػاره. معيػػاره 

العػػرؼ أو طبيعػػة العقػػارات وموقػػع كػػؿ منيمػػا بالنسػػبة لآلخػػر والغػػرض الػػذى خصصػػت لػػو. كػػوف 
النشاط الناتج عنو الضرر مرخص بو مف الجية اإلدارية ال أثر لو فى قياـ مسػئولية المالػؾ عمػى 

ال عدـ مشروعية االستعماؿ. لمجار طمب إزالة الضرر أو التعويض عنػو أساس الخطأ الشخصى 
   إذا استحاؿ التن يذ .

 ( 4222/ 44/8جمسة  –ق  12لسنة  4223) الطعن رقم 

معيار الضرر غير المألوؼ )الناشئ عف غمو المالؾ فى استعماؿ حقو   -القاعدة :
إلى حد يضر بجاره ضررًا يجاوز الحد المألوؼ( موضوعى ، بأف يكوف الضرر 
فاحشًا متجاوزًا الحد المعيود فيما يتحممو الجيراف عادة بعضيـ مف بعض بحكـ الجوار 

عة العقارات ، وموقع كؿ منيا ، عمى أف يراعى فيو ػ كما أورد النص ػ العرؼ أو طبي
بالنسبة لآلخر ، والغرض الذى خصصت لو. وال يمنع مف أف يكوف الضرر غير 
المألوؼ ػ بيذا الم يـو ػ أف يكوف النشاط الذى نتج عنو الضرر مرخصًا بو مف الجية 
اإلدارية ألف أساس المسئولية ىنا الخطأ الشخصى ال عدـ مشروعية االستعماؿ فإذا 

الضرر بيذا المعنى كاف لمجار أف يطمب إزالتو أو التعويض عنو إذا ما تحقؽ 
استحاؿ التن يذ ، ولمقاضى إذا كانت اإلزالة ممكنة أف يمجأ إلى الغرامة التيديدية عمبًل 

 مف القانوف المدنى .  213بنص المادة 
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[ 86 ] 
قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض طمب الطاعف إزالة أجيزة التكييؼ الخاصة   -الموجز :

بالمطعوف ضدىـ والمثبتة فى حائط مسكنو استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء مف أف ىذه األجيزة 
ف كانت تسبب ضررًا لمطاعف إال أف وجودىا ضرورى بالنسبة لممطعوف ضدىـ مع انت اء  وا 

تباره استعمااًل غير مشروع طبقًا لممادة الخامسة مف القانوف المدنى قصدىـ فى اإلضرار وعدـ اع
. الت ات الحكـ المطعوف فيو عف حقيقة السبب القانونى الذى تقـو عميو الدعوى وىو االستعماؿ 
غير المألوؼ مف المطعوف ضدىـ لتمؾ األجيزة وتسببيا فى ضرر فاحش لمطاعف يجيز لو 

أورده تقرير المجنة مف كوف تمؾ األجيزة تسبب ضررًا كبيرًا لمطاعف طمب إزالتيا مغ بًل داللة ما 
بما يحوؿ بينو وأسرتو واالستعماؿ الطبيعى لمسكنو مع إمكاف نقميا إلى مكاف آخر . مخال ة 

 وقصور.

 ( 4222/ 44/8جمسة  –ق  12لسنة  4223) الطعن رقم 

الطاعف إزالة أجيزة  إذ كاف الحكـ المطعوف فيو أقاـ قضاءه برفض طمب -القاعدة :
التكييؼ الخاصة بالمطعوف ضدىـ والمثبتة فى حائط مسكنو أس ؿ مطبلتيا عمى ما 
ف كانت ىذه األجيػزة تسبب ضررًا لمطاعف  اجتزأه مف تقرير لجنة الخبراء ، مف أنو وا 
إال أف وجودىا ضرورى بالنسبة لممطعوف ضدىـ مع انت ػاء قصدىـ فى اإلضرار فبل 

غير مشروع طبقًا لممادة الخامسة مف القانوف المدنى ، دوف أف ي طف  يعد استعماالً 
إلػى حقيقة السبب القانونى الذى تقـو عميو الدعوى وىو االستعماؿ غير المألوؼ مف 
المطعوف ضدىـ فى تشغيؿ ىذه األجيزة بما يترتب عميو ضرر فاحش لمطاعف يجيز 

وف السابؽ بيانيا ، وبالتالى لـ مف ىذا القان 817لو طمب إزالتيا عمبًل بالمادة 
يعرض الحكـ لداللة ما أورده تقرير تمؾ المجنة فى ضػوء ذلؾ مف أف ىذه األجيزة 
بحسب مكانيا وطريقة تشغيميا تسبب ضررًا كبيرًا لمطاعف بما ينبعث منيا مف حرارة 
محسوسة وما تحدثو مف ضوضاء واىتزازات بشكؿ يؤثر عمى القائميف بالمسكف 

مف استعماؿ مطبلتو أعمى ىذه األجيزة وىى الجية الوحيدة التى أعدت ويمنعيـ 
لذلؾ، وأف فى ذلؾ ما يحوؿ بيف الطاعف وأفراد أسرتو دوف االستعماؿ الطبيعى 

 لممسكف ، مع إمكاف نقميا إلى مكاف 
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آخر، واكت ى الحكـ بما اجتزأه مف التقرير عمى نحو ما سبؽ بما ال يصمح ردًا عمى 
                                                                                                              الدعوى وىو ما يعيبو بمخال ة القانوف والقصور فى التسبيب.                                                                      

 أسباب كسب الممكية :
 " التقادم المكسب " 

ــــــة  ــــــادم المكســــــب وعــــــدم كفاي ــــــوافر شــــــروط التق ــــــزام المحكمــــــة بتحــــــرى ت " الت
 االستعانة بأىل الخبرة " 

 [87 ] 
وضع اليد المدة الطويمة . ك ايتو بذاتو سببًا مستقبًل لكسب الممكية متى توافرت   -الموجز :

شروطو القانونية . التزاـ المحكمة عند التمسؾ بتمؾ المسألة القانونية بص ة صريحة  تحقيقيا 
 لموقوؼ عمى مدى توافرىا . ال يغنى عنو االستعانة بأىؿ الخبرة . عمة ذلؾ . 

 ( 26/2/4222جمسة  –ق  31 لسنة 2422) الطعن رقم 

إف كسب ممكية عقار بالتقادـ بوضع اليد عميو المدة القانونية إذا ما  -القاعدة :
توافرت لو شروطو ومقوماتو القانونية يعد بذاتو سببًا مستقبًل ليا  وىذه وتمؾ مسألة 
قانونية يتعيف عمى المحكمة إذا ما تـ التمسؾ بو بصيغو صريحة وجازمة أف تتحراىا 

رىا وىو ما ال يغنى عنو االستعانة بشأنيا وتحققيا بن سيا لموقوؼ عمى مدى تواف
بأىؿ الخبرة بحسباف أف األخيريف يقؼ دورىـ عند حد بحث الواقع المادى والذى ىو 
بمثابة مسألة فنية تعجز المحكمة عف بحث كنييا مف الناحية المادية وما يقتضيو 
جراء المقاسات وتحديد المواقع مف الناحي ة ذلؾ مف معاينات عمى الطبيعة وا 

 ال وتوغرافية باالستعانة بالخرائط المساحية البلزمة لذلؾ . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ن (

 نزع الممكية لممنفعة العامة
 جراءات نزع الممكية :إ

رفع دعوى طرد الغاصب  مسجالً  وممكيتمالك االرض ولو لم يكن سند " ل
 "  توأو المطالبة بالتعويض عن فقد ممكي
 [88 ] 

استيبلء المطعوف ضده بص تو عمى أرض النزاع بطريؽ الغصب دوف اتباع  -الموجز :
إجراءات نزع الممكية . لمطاعف ولو لـ يكف سند ممكيتو مسجبًل دفع ذلؾ االعتداء بدعوى الطرد 
أو المطالبة بالتعويض عف فقد الممكية عند استحالة التن يذ العينى . قضاء الحكـ المطعوف فيو 

تعديؿ التعويض ومقابؿ عدـ اإلنت اع مف تاريخ االستيبلء عمى تمؾ برفض دعوى الطاعف ب
 األرض عمى سند مف انت اء ص تو فى الدعوى لعدـ تسجيؿ عقد شرائو . خطأ وقصور مبطؿ . 

 (46/2/4222ق ـ جمسة 31لسنة  6244)الطعن رقم 

 إذ كاف قياـ المطعوف ضده األوؿ بص تو باالستيبلء عمى أرض النزاع -القاعدة :
بطريؽ الغصب لعدـ إتباع إجراءات نزع الممكية طبقًا لمقانوف ، يمنح الطاعف ػ ولو 
لـ يكف سند ممكيتو مسجبًل ػ الحؽ فى رد ىذا االعتداء بإقامة دعوى بطرده منيا 
لمغصب وذلؾ ما لـ يصبح ردىا إليو مستحيبًل فعندئذ يكوف مف حقو المطالبة 

ذ لـ ي  طف الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف بالتعويض النقدى عف فقدىا . وا 
فيو إلى ذلؾ وانتيى بقضائو إلى انت اء ص ة الطاعف فى الدعوى لعدـ انتقاؿ ممكية 
أرض النزاع إليو بتسجيؿ عقد شرائيا ، فإنو يكوف فضبًل عف خطئو فى تطبيؽ 

 القانوف قد عابو القصور المبطؿ .
 انونية "" نزع الممكية دون اتباع اإلجراءات الق

 " تقدير مقابل عدم االنتفاع حتى تاريخ الحكم النيائى "
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 [89 ] 
استيبلء الحكومة عمى أرض النزاع دوف إتباع إجراءات نزع الممكية : غصب .   -الموجز :

مقتضاه . إلزاـ الغاصب بمقابؿ عدـ االنت اع باألرض مف تاريخ الغصب حتى تقدير كامؿ 
قيمتيا بحكـ نيائى . شرطو . استحالة ردىا عينًا . قضاء الحكـ المطعوف فيو بمقابؿ عدـ 

 عويض المقرر ليـ مف الجية نازعة الممكية . خطأ . االنت اع حتى تاريخ صرؼ الت

 (24/4/4222ق ـ جمسة 36لسنة  211,  221)الطعنان رقما 

إذ كاف البيف مف األوراؽ ػ وعمى ما سمؼ بيانو فى الرد عمى السبب   -القاعدة :
األوؿ لمطعف ػ أف االستيبلء عمى أراضى النزاع ىو بمثابة الغصب لعدـ إتباع تمؾ 
اإلجراءات ، فإنو يكوف محكومًا بالقواعد العامة لمغصب ، ومف مقتضاىا أف 
الغاصب يمـز بمقابؿ ِحرماف المالؾ مف االنت اع بالعيف المغصوبة منو مف تاريخ 
غصبيا حتى تقدير كامؿ قيمتيا المستحقة بالحكـ النيائى ماداـ أنو قد استحاؿ ردىا 

ػ  دير مقابؿ عدـ انت اع الطاعنيف بتمؾ األراضىعينًا لمالكيا ، ومف ثـ فإنو يتعيف تق
ذ خالؼ الحكـ  فى حالة الدعوى الراىنة ػ بقيمتو حتى تاريخ الحكـ النيائى ، وا 

تاريخ صرفيـ  1993المطعوف فيو ىذا النظر وقضى ليـ بيذا المقابؿ حتى عاـ 
يؽ التعويض الذى قدرتو ليـ الجية نازعة الممكية ، فإنو يكوف قد أخطأ فى تطب

 القانوف .

 التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة : 
 " مناط التعويض عن االستيالء عمى الممكية الخاصة " 

 [91 ] 
مف  36المصادرة . ماىيتيا . عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكـ جنائى . ـ   -الموجز :

الدستور . جواز االنتقاص مف ممكية أحد األفراد أو حقوقو . شرطو . أف يعاصر ذلؾ تعويض 
مكافئ لما لحقو مف خسارة وما فاتو مف كسب . المعاصرة جزء مف العدؿ . عمة ذلؾ . المادتاف 

 مدنى ومذكرتو اإليضاحية .  815مف الدستور ، ـ  37،  34

( 1/8/4222جمسة  –ق  16لسنة  26228) الطعن رقم   
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عمى أف " الممكية الخاصة مصونة ،  34النص فى الدستور فى المادة  -القاعدة :
وال يجوز فرض الحراسة عمييا إال فى األحواؿ المبينة فى القانوف وبحكـ قضائى ، 
وال تنزع الممكية إال لممن عة العامة ومقابؿ تعويض وفقًا لمقانوف .... " وفى المادة " 

ؿ محظورة وال تجوز المصادرة الخاصة إال " عمى أف " المصادرة العامة لؤلموا 36
" يعيف القانوف الحد األقصى لمممكية الزراعية بما   37بحكـ قضائى " وفى المادة 

مف  815يضمف حماية ال بلح والعامؿ الزراعى مف االستغبلؿ ..... " وفى المادة 
التى القانوف المدنى عمى أنو  " ال يجوز أف يحـر أحد مف ممكو إال فى األحواؿ 

يقررىا القانوف وبالطريقة التى يرسميا ويكوف ذلؾ مقابؿ تعويض عادؿ فى ضوء 
 114ما جاء بأسباب حكـ المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستورية القرار بقانوف 

المشار إليو مصدر ىذه األسباب مف أف ) استيبلء الدولة عمى ممكية  1964لسنة 
ألقصى الذى يقرره القانوف لمممكية الزراعية األراضى الزراعية الزائدة عف الحد ا

يتضمف نزعا ليذه الممكية الخاصة بالنسبة لمقدر الزائد جبرًا عف صاحبيا ومف ثـ 
ال كاف استيبلء الدولة عمى  وجب أف يكوف حرمانو مف ممكو مقابؿ تعويض وا 

 36أرضو بغير مقابؿ مصادرة خاصة ليا ال تجوز إال بحكـ قضائى وفقًا لممادة 
ف الدستور ( وما جاء بأسباب حكـ المحكمة الدستورية بعدـ دستورية المادة م

لسنة  127والرابعة مف القانوف  1952لسنة  178الخامسة مف المرسـو بقانوف 
مف أف كؿ تغيير يتصؿ بالممكية الخاصة بما ي قدىا محتواىا ينبغى أف  1961

يا قسرًا بغير تعويض يقابؿ بتعويض عادؿ عنيا ذلؾ أف الممكية ال يجوز نزع
..... والتعويض عف األراضى الزراعية الزائدة عف الحد األقصى ال يتحدد عمى 
ضوء ال ائدة التى تكوف الجية اإلدارية قد جنتيا مف وراء نزع ممكيتيا مف أصحابيا 
إنما الشأف فى ىذا التعويض إلى ما فاتيـ مف مغانـ وما لحقيـ مف خسراف مف 

ديرًا بأف ىذه وتمؾ ، تمثؿ مضار دائمة ال موقوتة ثابتة ال جراء أخذىا عنوة تق
عرضية ناجمة جميعيا عف تجريد ممكيتيـ مف مقوماتيا ويندرج تحتيا مف ثمارىا 
وممحقاتيا ومنتجاتيا ( وفى ضوء  ما جاء بالمذكرة اإليضاحية لمقانوف المدنى 

 المالؾ ىو :) أوؿ وسيمة لحماية  سال ة الذكر 815تعميقًا عمى نص المادة 
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أال تنزع منو ممكيتو بغير رضاه إال فى األحواؿ التى قررىا القانوف وبالطريقة التى 
 رسميا وفى مقابؿ تعويض عادؿ يدفع مقدمًا فيناؾ إذف قيود ثبلثة األوؿ : أف تكوف

الشرط الثانى : ىو اتباع اإلجراءات التى رسميا  الحالة قد نص عمييا القانوف ..
القانوف .. الشرط الثالث : فيو دفع تعويض عادؿ لممالؾ يستولى عميو مقدمًا قبؿ أف 
يتخمى عف ممكو ورسـ القانوف إجراءات تك ؿ لممالؾ تقدير ىذا التعويض فيما إذا 

يشترط دفع اختمؼ تقديره مع نازع الممكية ( مع مبلحظة أف النص أصمو كاف 
التعويض مقدمًا ثـ حذفت العبارة عند المراجعة وأيضًا مع مبلحظة أف قانونى نزع 

أف تودع الجية طالبة نزع  اقد اشترط 1991لسنة  11،  1954لسنة  577الممكية 
الممكية مبمغ التعويض المقدر قبؿ إخطار أصحابو بإخبلء األماكف المقرر نزع ممكيتيا 

ر قيمة المبمغ المقدر صرفو وقد ضمنت نصوص القانونيف عمى أف يوضح فى اإلخطا
سبؿ منازعتيـ فى ىذا التقدير وحقيـ فى صرفو رغـ المنازعة وم اد ىذه النصوص 

ى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكـ ىالتى  -لة المصادرة مجتمعة أنو باستثناء حا
ا عاصر ذلؾ ال يجوز أف ينتقص مف ممكية أحد األفراد أو حقوقو إال إذ –جنائى 

لعدؿ ألف تعويض مكافئ لما لحقو مف خسارة وما فاتو مف كسب فالمعاصرة جزء مف ا
ى أال يحـر الشخص فى الوقت ذاتو مف البدليف : مالو الذى انتزع أو العدؿ يقتض

 التعويض المستحؽ عنو .

" جواز إقتضاء مالك االرض بعقد عرفى تعويض عن نزع ممكيتو لورود 
بشأن نزع  2182لسنة  811وفق احكام القانون اسمو فى  الكشوف 

 العقارات لممنفعة العامة "   ةممكي
 [91 ] 

بشأف نزع  1954لسنة  577ؽ  7انتياء مدة عرض الكشوؼ المبينة بالمادة    -الموجز :
ممكية العقارات لممن عة العامة دوف اعتراض عمييا . أثره . استقرار بياناتيا بيف الجية طالبة 
نزع الممكية ومبلؾ األرض أو ذوى الشأف الواردة أسماؤىـ بتمؾ الكشوؼ وأحقية مف ورد اسمو 

اءة ذمة الجية طالبة نزع الممكية قبؿ مف يظير مف أصحاب الحقوؽ بيا فى التعويض وبر 
 وليس ليؤالء إال الرجوع عمى مف اقتضى التعويض . مؤدى ذلؾ . إنحسار الخصومة 
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فى حاؿ اعتراض أحد اطرافو سواء المبلؾ أو ذوى الشأف أو الجية طالبة نزع الممكية فى مقدار 
التعويض دوف غيره مف المسائؿ األولية . عدـ قبوؿ نزاع مف أى مف طرفى الخصومة أو  
تعرض المحكمة مف تمقاء ن سيا لمسألة تخرج عف واليتيا المقصورة تحديدًا عمى النظر فى مدى 

التعويض . مخال ة ذلؾ . اعتباره خروجًا عمى نطاؽ الدعوى يترتب عميو البطبلف . مبلءمة 
 .   1954لسنة  577ؽ  15،  8،  7، 6المواد 

 ( 44/22/4222جمسة  –ق  33لسنة  22261) الطعن رقم 

مف قانوف نزع ممكية العقارات لممن عة العامة  6إف النص فى المادة  -القاعدة :
ػ المنطبؽ عمى واقعة النزاع ػ عمى أف " تعد  1954لسنة  577الصادر بالقانوف رقـ 

المصمحة القائمة بإجراءات نزع الممكية كشوفًا مف واقع عممية الحصر سال ة الذكر 
ومساحتيا ومواقعيا وأسماء مبلكيا  فييا العقارات والمنشآت التى تـ حصرىاتبيف 

الحقوؽ فييا ومحاؿ إقامتيـ والتعويضات التى تقدرىا ليـ ، وتعرض ىذه  وأصحاب
لمدة شير ويخطر المبلؾ وأصحاب الشأف بيذا الغرض بخطاب موصى  ...الكشوؼ 

مف ذات القانوف عمى أف " لذوى الشأف  7عميو بعمـ الوصوؿ ... " والنص فى المادة 
مف المبلؾ وأصحاب الحقوؽ خبلؿ ثبلثيف يومًا مف تاريخ انتياء مدة عرض الكشوؼ 

انات الواردة بيا ... " والنص المنصوص عمييا فى المادة السابقة االعتراض عمى البي
عمى أف " تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوؽ المدرجة فى  8فى المادة 

الكشوؼ نيائية إذا لـ تقدـ عنيا معارضات خبلؿ المدة المنصوص عمييا فى المادة 
ية السابقة وال تجوز المنازعػة فييا أو االدعاء فى شأنيػا بأى حؽ قبؿ الجية نازعة الممك

، ويكوف أداء المبالغ المدرجة فى الكشوؼ إلى األشخاص المقيدة أسماؤىـ فييا مبرئًا 
منو عمى أف "  15لذمة الجية نازعة الممكية فى مواجية الكافة " والنص فى المادة 

المعارضات فى التعويض ال تحوؿ دوف حصوؿ ذوى الشأف عمى المبالغ المقدرة 
أنو إذا انتيت مدة عرض الكشوؼ المبينة بالمادة بمعرفة المصمحة .... " يدؿ عمى 

السابعة مف القانوف المشار إليو دوف اعتراض عمييا فقد استقرت بذلؾ بياناتيا بيف 
 الجية طالبة نزع الممكية ومبلؾ األرض أو ذوى الشأف الواردة أسماؤىـ بيذه 
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طراؼ مبدأ أحقية مف ورد اسمو بيا فى التعويض وبرئت الكشوؼ واستقر بيف األ
ذمة الجية طالبة نزع الممكية قبؿ مف قػد يظير مف أصحاب الحقوؽ فيما بعد فبل 
يكوف ليـ إال الرجوع عمى مف اقتضى التعويض ، وبذلؾ ال يتبقى بيف األطراؼ إال 

بلؾ أو ذوى المجادلة فى مدى مبلءمة التعويض فقط إف إعترض أحد أطرافو ػ الم
الشأف أو الجية طالبة نزع الممكيةػ عمى مقداره ، ومف ثـ فإف نطاؽ الخصومة 
المطروحة عمى القضاء فى ىذا الشأف يتحدد بالمنازعة فى مقدار التعويض فقط دوف 
غيره مف المسائؿ األولية فبل يقبؿ نزاع مف أى مف طرفى الخصومة أو أف تعرض 

تخرج عف واليتيا المقصورة تحديدًا عمى النظر فى  المحكمة مف تمقاء ن سيا لمسألة
ال كاف خروجًا عف نطاؽ الدعوى يترتب عميو البطبلف .  مػدى مبلءمة التعويض وا 

   : 2111/  1/  4جمسة  –ؽ  67لسنة  2314الطعف رقـ    قرب  
  2115/ 2/ 22جمسة  –ؽ  73لسنة  4862الطعف رقـ 

 : 4/3/2111جمسة  – ؽ 67لسنة  5123طعف رقـ ال      قارف 
 1/7/2111جمسة  –ؽ  79لسنة  6411طعف رقـ ال

  14/2/2119جمسة  –ؽ  64لسنة  5949ف رقـ  الطع
   2118/ 12/4سة جم –ؽ  66لسنة  451الطعف رقـ 

 [92 ] 
قضاء الحكـ المطعوف فيو بعدـ قبوؿ دعوى الطاعف بطمب التعويض عف نزع ممكية   -الموجز :

العامة لرفعيا مف غير ذى ص ة تأسيسًا عمى أف عقد شرائو لؤلرض غير أرض النزاع لممن عة 
مسجؿ رغـ ورود اسمو بكشوؼ العرض وتوقيعو عمى نماذج نقؿ الممكية بالشير العقارى وقبضو 

 خطأ فى تطبيقو . ألمتعويض السابؽ تقديره مف المجنة . مخال ة لمقانوف و 

 ( 44/22/4222جمسة  –ق  33لسنة  22261) الطعن رقم 

قضاء الحكـ المطعوف فيو بعدـ قبوؿ دعوى الطاعف بشأف تعديؿ   -القاعدة :
 ة األرض والبناء ػة المقدر لقطعػد القانونيػؿ عدـ االنت اع وال وائػالتقدير ومقاب

 
 
 



 

- 114 - 
 

 (  نزع الممكية لممنفعة العامـةمدنى ) 

ص ة لممطالبة  الممموكيف لو والمنزوع ممكيتيما لممن عة العامة إذ اعتبره غير ذى
بزيادة التعويض عف األرض المنزوع ممكيتيا بحسباف عقد شرائو ليا غير مسجؿ 
رغـ ورود اسمو بكشوؼ العرض وتوقيعو عمى نماذج نقؿ الممكية بالشير العقارى 

خطأ فى أوقبضو لمتعويض السابؽ تقديره مف المجنة فإنو يكوف قد خالؼ القانوف و 
 تطبيقو .

األرض بعقد عرفى التعويض عن نزع الممكية لورود " جواز اقتضاء مالك 
بشأن نزع ممكية  2112لسنة  22اسمو فى الكشوف وفق أحكام ق 

 " العقارات لممنفعة العامة
 [93 ] 

بشػأف نػزع ممكيػة  1991لسػنة  11ؽ  8انتياء مػدة عػرض الكشػوؼ المبينػة بالمػادة   -الموجز :
أثػػػره . اسػػػتقرار بياناتيػػػا بػػػيف الجيػػػة طالبػػػة نػػػزع  العقػػػارات لممن عػػػة العامػػػة دوف اعتػػػراض عمييػػػا .

الممكيػػة ومػػبلؾ األرض أو ذوى الشػػأف الػػواردة أسػػماؤىـ بتمػػؾ الكشػػوؼ وأحقيػػة مػػف ورد اسػػمو بيػػا 
فػػى التعػػويض وبػػراءة ذمػػة الجيػػة طالبػػة نػػزع الممكيػػة قبػػؿ مػػف يظيػػر مػػف أصػػحاب الحقػػوؽ ولػػيس 

ؾ . انحسػػػػار الخصػػػػومة فػػػػى حػػػػاؿ ليػػػػؤالء إال الرجػػػػوع عمػػػػى مػػػػف اقتضػػػػى التعػػػػويض . مػػػػؤدى ذلػػػػ
اعتػػػػراض أحػػػػد أطرافػػػػو سػػػػواء المػػػػبلؾ أو ذوى الشػػػػأف أو الجيػػػػة طالبػػػػة نػػػػزع الممكيػػػػة فػػػػى مقػػػػدار 
التعػػػويض دوف غيػػػره مػػػف المسػػػائؿ األوليػػػة . عػػػدـ قبػػػوؿ نػػػزاع مػػػف أى مػػػف طرفػػػى الخصػػػومة أو 

نظػر فػى مػدى تعرض المحكمة مف تمقاء ن سيا لمسألة تخرج عف واليتيا المقصورة تحديدًا عمػى ال
مبلءمػػػة التعػػػويض . مخال ػػػة ذلػػػؾ . اعتبػػػاره خروجػػػًا عػػػف نطػػػاؽ الػػػدعوى يترتػػػب عميػػػو الػػػبطبلف . 

. مخال ة الحكػـ المطعػوف فيػو ىػػذا  1991لسنة  11ؽ  13،  11 ، 9 ، 8،  7 ، 6،  5 المواد
 خطأ فى تطبيقو .    أالنظر . مخال ة لمقانوف و 

( 22/2/4222ق ـ جمسة  32لسنة  2123) الطعن رقم   

( مف قانوف نزع ممكية العقارات لممن عة العامة 7النص فى المادة )   -القاعدة :
ػ المنطبؽ عمى واقعة النزاع ػ عمى أف " ُتعد 1991لسنة 11الصادر بالقانوف رقـ 

الجية القائمة بإجراءات نزع الممكية كشوفًا مف واقع عممية الحصر المنصوص عمييا 
 رات والمنشآت التى ( مف ىذا القانوف تبيف فييا العقا5فى المادة )
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تـ حصرىا ومساحتيا وموقعيا وأسماء مبلكيا وأصحاب الحقوؽ فييا ومحاؿ 
إقامتيـ والتعويضات التى قدرتيا المجنة المنصوص عمييا فى المادة السابقة ، 
وتعرض ىذه الكشوؼ ... لمدة شير،  ويخطر المبلؾ وذوو الشأف والجية طالبة 

الوصوؿ ... " نزع الممكية بيذا العرض بخطاب موصى عميو مصحوب بعمـ 
( مف ذات القانوف عمى أف " لذوى الشأف مف المبلؾ 8والنص فى المادة )

وأصحاب الحقوؽ خبلؿ ثبلثيف يومًا مف تاريخ انتياء مدة عرض الكشوؼ 
المنصوص عمييا فى المادة السابقة حؽ االعتراض عمى البيانات الواردة بيذه 

عد البيانات الخاصة بالعقارات ( عمى أف " تُ 11الكشوؼ ... " والنص فى المادة )
والحقوؽ المدرجة فى الكشوؼ نيائية إذ لـ تقدـ عنيا معارضات أو طعوف خبلؿ 

( مف ىذا القانوف وال يجوز بعد ذلؾ 9( ، )8المدد المنصوص عمييا فى المادتيف )
المنازعة فييا أو االدعاء فى شأنيا بأى حؽ مف الحقوؽ قبؿ الجية طالبة نزع 

كوف قياـ الجية طالبة نزع الممكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوؼ الممكية ، وي
إلى األشخاص المقيدة أسماؤىـ مبرئًا لذمتيا فى مواجية الكافة " والنص فى المادة 

( منو عمى أف " ال يحوؿ الطعف فى تقدير التعويض ... دوف حصوؿ ذوى 13)
قدرة بمعرفة المجنة المنصوص الشأف مف الجية طالبة نزع الممكية عمى المبالغ الم

( مف ىذا القانوف .... " يدؿ عمى أنو إذا انتيت مػدة عػرض 6عمييا فى المادة )
الكشوؼ المبينة بالمادة الثامنة مف القانوف المشار إليو دوف اعتراض عمييا فقد 
استقرت بذلؾ بياناتيا بيف الجية طالبة نزع الممكية ومبلؾ العقارات والمنشآت أو 

الشأف الواردة أسماؤىـ بيذه الكشوؼ واستقر بيف األطراؼ مبػدأ أحقية مف ورد ذوى 
اسمو بيا فى التعويض وبرئت ذمة الجية طالبة نزع الممكية قبؿ مف قد يظير مف 
أصحاب الحقوؽ فيما بعد ، فبل يكوف ليـ إال الرجوع عمى مف اقتضى التعويض ، 

مدى مبلءمة التعويض فقط إف  وبذلؾ ال تبقى بيف األطراؼ إال المجادلة فى
اعترض أحد أطرافو ػ المبلؾ أو ذوى الشأف أو الجية طالبة نزع الممكية ػ عمى 
مقداره ، ومف ثـ فإف نطاؽ الخصومة المطروحة عمى القضاء فى ىذا الشأف يتحدد 
 بالمنازعة فى مقدار التعويض فقط دوف غيره مف المسائؿ األولية ، 
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فبل يقبؿ نزاع مف أى طرؼ مف طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة مف تمقاء 
ن سيا لمسألة تخرج عف واليتيا المقصورة تحديدًا عمى النظر فى مدى مبلءمة 

ال كاف خروجًا عف نطاؽ الدعوى يترتب عميو البطبلف ، وكاف الحكـ  التعويض وا 
 المطعوف فيو قد خالؼ ىذا النظر فإنو يكوف قد خالؼ القانوف وأخطأ فى تطبيقو . 

 " حق المستأجر فى اقتضاء التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة "
  [94 ] 

أحقية نزع الممكية لممن عة العامة .بب التعويض المستحؽ عف األضرار الناجمة بس  -الموجز :
المالؾ فى اقتضاءه عف فقد ممكيتو والمستأجريف باعتبارىـ أصحاب حقوؽ شخصية فى االنت اع 

بشأف نزع ممكية العقارات  1991 لسنة 11ؽ 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 بالعقار المنزوع ممكيتو.المواد
 عمة ذلؾ . لممن عة العامة . 

 (1/22/4222ـ جمسة ق 36لسنة  2114)الطعن رقم 
 6،  5م اد عبارة " المبلؾ وأصحاب الحقوؽ " التى ترددت فى المواد   -القاعدة :

بشأف نزع ممكية العقارات لممن عة  1991لسنة  11مف القانوف رقـ  9،  8،  7، 
العامة أف نزع الممكيػػة يرتب تعويضًا لممالؾ عف فقد ممكيتو كما يرتب لغيره مف ذوى 

ومنيـ المستأجروف باعتبارىـ أصحاب حقوؽ شخصية فى االنت اع بالعقار الحقوؽ ػ 
ػ تعويضًا عما يمحؽ بحقوقيـ عمى العقار مف أضرار بسبب نزع  المنزوع ممكيتو

 الممكية . 
 [95 ] 

إقامة المطعوف ضده مستأجر العقار المنزوع ممكيتو لممن عة العامة دعوى عمى   -الموجز :
ى تقدير التعويض المقرر لو عف نزع الممكية والقضاء بالطمبات . الطاعف بص تو طعنًا عم
بالخطأ فى تطبيؽ القانوف النعداـ ص ة األوؿ فى الدعوى  عمى الحكـصحيح . نعى األخير 

 بقالة أنو ليس مف المبلؾ أو أصحاب الحقوؽ . عمى غير أساس . 

 (1/22/4222ق ـ جمسة 36لسنة  2114)الطعن رقم 
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إذ كاف المطعوف ضده قد أقاـ دعواه طعنًا عمى تقدير التعويض المقرر   -القاعدة :
لو عف نزع ممكية العقار الذى يشغمو كمستأجر لو حـر مف االنت اع بو فإف دعواه 
ذ التـز الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف قد طبؽ صحيح  تكوف مقبولة وا 

المطعوف ضده فى طمب التعويض النعى بانعداـ ص ة  القانوف ويكوف النعى عميو )
 ( عمى غير أساس .  بقالة أنو ليس مف المبلؾ أو أصحاب الحقوؽ

  [96 ] 
إقامة المطعوف ضده مستأجر العقار المنزوع ممكيتو دعوى بإلزاـ الطاعف بص تو   -الموجز :

تنادًا لؽ بالمبمغ محؿ المطالبة تعويضًا عف نزع الممكية . قضاء الحكـ المطعوف فيو بالطمبات اس
باعتباره صاحب حؽ فى العقار المنزوع ممكيتو ولو الحؽ فى الطعف عمى  1991لسنة  11

التعويض المقرر لو . نعى الطاعف عميو بالقصور وال ساد فى االستدالؿ بقالة أنو استعمؿ حقو 
 المشروع فى نزع الممكية إلنشاء شبكة المترو . عدـ مصادفتو محبًل مف قضاء الحكـ المطعوف

 فيو . غير مقبوؿ . 

 (1/22/4222ق ـ جمسة 36لسنة  2114)الطعن رقم 
إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أسس قضاءه بإلزاـ الييئة الطاعنة  -القاعدة :

بشأف نزع ممكية العقارات لممن عة 1991لسنة11ألحكاـ القانوف رقـبالتعويض استنادًا 
حؽ فى العقار المنزوع ممكيتو العامة التى تجيز لممطعوف ضده باعتباره صاحب 

النعى  ) در لو فإف النعى عميو بيذا السببالطعف عمى التعويض المق
ى نزع الممكية بإنشاء المشروع ف ووال ساد فى االستدالؿ بقالة أنو استعمؿ حقبالقصور 

 ال يصادؼ محبًل مف قضاء الحكـ المطعوف فيو. ( شبكة مترو
االراضى الزائدة عن الحد االقصى وفق " تقدير التعويض عن نزع ممكية 

 قوانين االصالح الزراعى "
 [97 ] 

حد مشروعية المصمحة فى مجاؿ نزع الممكية لممن عة العامة . احتماؿ الضرر   -الموجز :
األقؿ دفعًا لضرر أكبر وتحديد الحد األقصى لمممكية الزراعية . مؤداه . تجريد األراضى 
 المستولى عمييا فيما يجاوز ذلؾ الحد مف ممكية أصحابيا . وجوب تعويضيـ عنيا بما يتكافأ 
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وقيمتيا السوقية فى تاريخ االستيبلء عمييا . إغ اؿ ذلؾ . أثره . فقد الممكية الخاصة مقوماتيا بغير 
تعويض عادؿ يقابميا . التعويض عف األراضى الزراعية الزائدة عف الحد األقصى . تحديده بما فات 

 اء أخذىا عنوه عنيـ . عمو ذلؾ . أصحابيا مف مغانـ وما لحقيـ مف خسراف مف جر 

 ( 41/22/4222جمسة  –ق  13لسنة  22361) الطعن رقم  

مشروعية المصمحة فى مجاؿ نزع الممكية حدىا احتماؿ الضرر  إف -القاعدة :
ال تكوف موطنًا أاألقؿ دفعًا لضرر أكبر وكاف صوف الدستور لمممكية الزراعية مقيػدًا ب

بيا بما ييدد مف يعمموف فييا مف العماؿ وال بلحيف وكاف إلقطاع يمتد عمييا ويحيط 
ف كاف شرطًا مبدئيًا  –ضماف مصمحتيـ ىذه التى ترتكف لنصوص الدستور ذاتيا  وا 

لمباشرة المشرع لسمطتو فى مجاؿ تحديد الممكية الزراعية إال أف تحديد أقصى ما 
يجاوز ىذا الحد مف  فيما –يجوز تممكو منيا مؤداه تجريد األراضى المستولى عمييا 

ممكية أصحابيا مستوجبًا تعويضيـ عنيا بما يتكافأ وقيمتيا السوقية فى تاريخ 
االستيبلء عمييا ودوف ذلؾ ت قد الممكية الخاصة مقوماتيما بغير تعويض عادؿ 
يقابميا وأف التعويض عف األراضى الزراعية الزائدة عف الحد األقصى ال يتحدد عمى 

كوف الجية اإلدارية قد جنتيا مف وراء نزع ممكيتيا مف أصحابيا ضوء ال ائدة التى ت
نما الشأف فى ىذا التعويض إلى ما فاتيـ مف مغانـ وما لحقيـ مف خسراف مف  وا 
جراء أخذىا عنوه منيـ تقديرًا بأف ىذه وتمؾ تمثؿ مضارًا دائمة ال مؤقتة ثابتة ال 

محقاتيا ومنتجاتيا فبل يجبيا عرضية ناجمة جميعًا عف تجريد ممكيتيـ مف ثمارىا وم
 إال تعويض يكوف جابرًا ليا وال ينحؿ بالتالى ت ريطًا أو تغييرًا .

 [98 ] 
الحؽ فى التعويض . نشؤه منذ لحظة حدوث الضرر . مصدره . ال عؿ الضار.   -الموجز :

التزاـ قاضى الموضوع عند تقدير الضرر أخذه فى االعتبار ما آؿ إليو عند تاريخ صدور الحكـ 
 بالتعويض . عمو ذلؾ .   

 ( 41/22/4222جمسة  –ق  13لسنة  22361) الطعن رقم 
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إف الحؽ فى طمب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر عمى   -القاعدة :
أساس أف مصدره ال عؿ الضار ، ولكف يجب عمى قاضى الموضوع أخذه فى 
االعتبار عند تقدير الضرر ما آؿ إليو الضرر عند تاريخ صدور الحكـ بالتعويض 
فيناؾ اختبلؼ بيف تاريخ نشوء الحؽ فى التعويض والوقت الذى يجب عمى قاضى 

 لموضوع أخذه فى االعتبار عند تقدير قيمػة الضرر . ا
 [99 ] 

مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر . وجوب األخذ فى االعتبار عند تقدير التعويض   -الموجز :
ت اقـ الضرر بعد وقوعو والتغيير الذى يطرأ عمى القوة الشرائية لمنقود منذ لحظة حدوث الضرر 

اـ قاضى الموضوع األخذ فى االعتبار التغيير الذى يطرأ عمى حتى تاريخ الحكـ بالتعويض . التز 
 سعر النقود وأسعار السوؽ منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار الحكـ بالتعويض .   

 ( 41/22/4222جمسة  –ق  13لسنة  22361) الطعن رقم  

إف مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عميو المشرع يقتضى   -القاعدة :
ت اقـ الضرر بعد وقوعو  –عند تقدير التعويض  –وجوب األخذ فى االعتبار 

والتغيير الذى يطرأ عمى القوة الشرائية لمنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ 
ار التغير الذى يطرأ الحكـ بالتعويض فيتعيف عمى قاضى الموضوع األخذ فى االعتب

عمى سعر النقد أو أسعار السوؽ منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكـ 
 التعويض . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (نقـض مدنى ) 

 ضـنق
 جواز الطعن بالنقض :
 " نصاب الطعن بالنقض "

 بقواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب النقض "" التزام محكمة النقض 
 [111 ] 

 37/7،  36دعوى فسخ العقد . تقدر قيمتيا بقيمة المتعاقد عميو . المادتاف   -الموجز :
مرافعات . خمو األوراؽ مف تقديػر قيمة الدعوى أماـ محكمة الموضوع . عدـ جواز اعتماد 
المحكمة فى تقديػرىا لتحديد نصاب محكمة النقض عمى القيمة التى حددىا الطاعف وسكت عنيا 

 41ػ  36جوع المحكمة فى ذلؾ إلى قواعد قانوف المرافعات المواد المطعوف ضده . وجوب ر 
 مرافعات . عمػة ذلؾ .                       

 ( 42/24/4222ق ـ جمسة  16لسنة  26221) الطعن رقم  

مف قانوف المرافعات ػ بعد تعديميا بالقانوف  248ف النص فى المادة إ  -القاعدة :
ػ والمنطبؽ عمى  1/11/2117والمعموؿ بو اعتبارًا مف  2117لسنة  76رقـ 

الواقعة باعتبار أف الحكـ يخضع مف حيث جواز الطعف فيو إلى القانوف السارى 
" لمخصـو أف يطعنوا وقت صدوره إعمااًل لحكـ المادة األولى مف قانوف المرافعات 

أماـ محكمة النقض فى األحكاـ الصادرة مف محاكـ االستئناؼ إذا كانت قيمة 
ذ كانت  111الدعوى تجاوز مائة ألؼ جنيو أو كانت غير مقدرة القيمة  " وا 

مف ذات القانوف بقيمة  37/7،  36الدعوى بطمب فسخ عقد تقدر وفقًا لممادتيف 
درت قيمتو بخمسمائة مثؿ الضريبة األصمية المتعاقد عميو فإف كاف عقارًا ق

الم روضة عميو إف كاف مبنيًا ، فإف كاف مف األراضى يكوف باعتبار أربعمائة مثؿ 
فإف خمت األوراؽ مف تقديػر قيمة الدعوى أماـ محكمة الموضوع فإنو ال يجوز 
االعتماد فى تقديرىا لتحديد نصاب النقض عمى القيمػة التى حددىا الطاعف 

عنيا المطعوف ضده بؿ يجب عمى المحكمة ػ محكمة النقض ػ أف تعتمد  وسكت
 منو  41إلى  36فى ذلؾ عمى القواعد التى نص عمييا فى المواد مف 
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المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عف ىذه القواعد لنػص عمى 
   . 2117ػة لسن 76بالقانوف رقـ فعات الصادر ذلؾ فى تعديمو لقانوف المرا

لسنة  13لتحديد نصاب الطعن بالنقض ق  تقدير قيمة دعوى الريع"     
4221  " 

   [111 ]  
طمب الريع عف الحصة الميراثية الممموكة لممطعوف ضدىـ منذ تاريخ وفاة مورثيـ   -الموجز :

وحتى إيداع الخبير تقريره  وما يستحقونو مف مقدـ اإليجار الذى تقاضتو الطاعنة مف مستأجرى 
أعياف التركة. طمباف قاببلف لمتقدير . اعتبار الدعوى بيما معمومة القيمة . تقدير الخبير الريع 

 76بعد سرياف ؽ  موضوع الطعف اإليجار بما ال يجاوز مائة ألؼ جنيو وصدور الحكـ ومقدـ 
. مؤداه . اعتبار قيمتيا أقؿ مف النصاب المقرر لمطعف بالنقض . أثره. عدـ جواز  2117لسنة 

 مرافعات. 248الطعف .ـ 

( 4222/ 46/2جمسة  –ق  11لسنة  1122) الطعن رقم   

المطعوف ضدىـ أواًل فى الدعوى قد تحددت أواًل : إذ كانت طمبات   -لقاعدة :ا
بالريع الذى يستحقونو مف الحصة الميراثية الممموكة ليـ منذ تاريخ وفاة مورثيـ 

وحتى إيداع الخبير تقريره فى الدعوى بتاريخ  1/1/1978واعتبارًا مف 
ثانيًا : ما يستحقو المطعوف ضدىـ المذكوريف مف مقدـ اإليجار   31/3/2116
ذى تقاضتو الطاعنة مف مستأجرى الشقة و الحجرة المبينة باألوراؽ وىما طمباف ال

جنييًا ، باإلضافة إلى خمسة  644.14قاببلف لمتقدير إذ قدر الخبير الريع بمبمغ 
عشر ألؼ جنيو مقدـ اإليجار ، ومف ثـ فيى دعوى معمومة القيمة وفى مجمميا ال 

ذ كاف ال حكـ المطعوف فيو صادرًا بتاريخ تجاوز مبمغ مائة ألؼ جنيو . وا 
، فتكوف قيمتيا أقؿ مف النصاب المقرر لمطعف بالنقض عمبًل بالمادة  14/4/2119

مف قانوف المرافعات بعد تعديميا ، ويضحى الطعف بالنقض فى الحكـ  248
 المطعوف فيو غير جائز .

 
 



 

- 122 - 
 

 (نقـض مدنى ) 

 اجراءات الطعن بالنقض : 
 " ميعاد الطعن بالنقض " 

  " عدم جواز الطعن الفرعى أمام محكمة النقض "
 [211 ] 

الطعف بالنقض بعد فوات الميعاد المحدد قانونًا . وجوب قضاء المحكمة بعدـ قبولو   -الموجز :
مرافعات . خروج المشرع عف األصؿ الذى قاـ عميو النص فى شأف  215مف تمقاء ن سيا . ـ 

ميعاد االستئناؼ ال رعى . استثناء بنص صريح ال يجوز القياس عميو فى حالة الطعف ال رعى 
. تقديـ المطعوف ضده  1931لسنة  68. المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ  أماـ محكمة النقض

الثانى مذكرة متضمنة طعنًا عمى الحكـ المطعوف فيو بعد فوات ميعاد الطعف بالنقض . أثره . 
 عدـ قبوؿ طعنو شكبًل .

( 21/2/4222ـ جمسة  ق 62لسنة  462) الطعن رقم    

فى قضاء ىذه المحكمةػ أف الميعاد الذى حدده القانوف  -المقرر  -القاعدة :
لمطعف بطريؽ النقض ىو ميعاد واجب المراعاة فى جميع األحواؿ ، ويترتب عمى 
ت ويتو سقوط الحؽ فيو حتمًا ، وعمى المحكمة أف تقضى بذلؾ مف تمقاء ن سيا 

ذا كاف المشرع قد خالؼ األ 215عمبًل بالمادة  صؿ الذى مف قانوف المرافعات ، وا 
يقـو عميو ىذا النص فى خصوص االستئناؼ ال رعى ، إذ أجاز لممستأنؼ عميو 
أف يرفػع استئنافًا فرعيًا بعد مضى ميعاد االستئناؼ ، فإف ذلؾ إنما جاء عمى سبيؿ 
االستثناء وبنص صريح فى القانوف ، مما ال يجوز معو القياس فى حالة الطعف 

رع قصد عدـ إجازة الطعف ال رعى أماـ محكمة بطريؽ النقض ، ومما يؤكد أف المش
لسنة  68النقض ، ما أورده فى المذكرة اإليضاحية لمشروع المرسـو بقانوف رقـ 

بإنشاء محكمة النقض إذ جاء فييا " ولـ ينص فى المشرع عمى النقض  1931
لزومًا فى  ب فيو أف يسيؿ لمخصـ الذى لـ يرىال رعى إذ رؤى أنو ليس مف المرغو 

ف فى الحكـ مف تمقاء ن سو طريقة الطعف فيو بص ة فرعية بمناسبة طعف رفعو الطع
ذ كاف الحكـ  غيره " ولـ يرد فى قانوف المرافعات الجديد ما يغاير ىذا النظر ، وا 

 ، ومذكرة المطعوف ضده 18/11/1998المطعوف فيو صادرًا بتاريخ 
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 (ض نقـمدنى ) 

يكوف الطعف المبدى منو غير مقبوؿ  ، ومف ثـ 14/2/1999الثانى قدمت بتاريخ 
 شكبًل ل وات ميعاده .

 " ايداع االوراق والمستندات " 
طعون فيو بتسميم الخصوم االحكام م" التزام قمم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ال

 صورة لتقديميا لمحكمة النقض " "يمة بعبارة ذوالمستندات التى يطمبونيا م
 [311 ] 

وجػػوب إيػػداع الطػػاعف قمػػـ كتػػاب المحكمػػة وقػػت تقػػديـ صػػحي ة الطعػػف المسػػتندات  -المــوجز : 
واألوراؽ المؤيػػػػدة لطعنػػػػو . التػػػػزاـ قمػػػػـ كتػػػػاب المحكمػػػػة مصػػػػدره الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو أو الحكػػػػـ 

 وتزييميػػااالبتػػدائى بتسػػميـ مػػف يشػػاء مػػف الخصػػـو مػػا يطمبػػو مػػف األحكػػاـ والمسػػتندات أو األوراؽ 
 .   2117لسنة  76مرافعات بعد تعديميا ؽ  255لمحكمة النقض  . ـ بعبارة صوره لتقديميا 

 ( 4222/ 43/2جمسة  –ق  11لسنة  28121) الطعن رقم 

 76مرافعات المعدلة بالقانوف  255عمبًل بالمادة  –لما كاف يستوجب   -القاعدة :
عمى الطاعف أف يودع قمـ كتاب المحكمة وقت تقديـ صحي ة الطعف  2117لسنة 

المستندات واألوراؽ التى تؤيد طعنو ، وعمى قمـ كتاب المحكمة التى أصدرت الحكـ 
مـ لمف يشاء مف الخصـو ما المطعوف فيو أو الحكـ االبتدائى بحسب األحواؿ أف يس

يطمبو مف األحكاـ أو المستندات أو األوراؽ مذيمة بعبارة " صورة لتقديميا إلى 
 محكمة النقض " . 

 [411 ] 
عدـ إيداع شركة التأميف الطاعنة رفؽ طعنيا صورة مف مذكرة دفاعيػا التػى دفعػت   -الموجز :

شػيادة البيانػات مػف مػدة التػأميف محػؿ فييا بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعيا عمى غير ذى صػ و لخمػو 
وثيقة التأميف عمى السيارة أداة الحادث المطالػب بػالتعويض منػو وخمػو الحكػـ المطعػوف فيػو ممػا 
ي يػػػد تمسػػػكيا بػػػذلؾ الػػػدفع وخمػػػو تمػػػؾ الشػػػيادة المقدمػػػة رفػػػؽ الطعػػػف بػػػالنقض مػػػف صػػػدورىا مػػػف 

عػػدـ صػػبلحيتيا أثػػػره . ض " . محكمػػة االسػػتئناؼ وتػػذيميا بعبػػارة " صػػورة لتقػػديميا لمحكمػػة الػػنق
دليؿ عمػى صػحة نعػى الطاعنػة عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو بالخطػأ فػى تطبيػؽ القػانوف واإلخػبلؿ 

   واعتبػػاره سػػببًا جديػػدًا ال يجػػوز إثارتػػو ألوؿ . مػػؤداه . الػػدفاع لعػػدـ رده عمػػى الػػدفع المػػذكوربحػؽ 
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 (نقـض مدنى ) 

 محكمة النقض وعاريًا عف الدليؿ . أثره . عدـ قبولو .  مرة أماـ

 ( 4222/ 43/2جمسة  –ق  11لسنة  28121) الطعن رقم 

وكانت الطاعنة لـ تودع وفؽ طعنيا صورة مف مذكرة دفاعيا المشار   -القاعدة :
دفعا  21/5/2118إلييا بسبب النعى ) أنيا أبدت بمذكرة دفاعيا المقدمة بجمسة 

دعوى لرفعيا عمى غير ذى ص ة لخمو شيادة البيانات مف المدة بعدـ قبوؿ ال
ـز جالتأمينية محؿ وثيقة التأميف عمى السيارة أداة الحادث والتى بدونيا ال يمكف ال

مسئوليتيا عف بعض اإلقرار الناجمة عنو ( كما خبل الحكـ المطعوف فيو مما ي يد ب
انات التى قدمتيا رفؽ طعنيا قد تمسكيا بالدفع مثار النعى ىذا إلى أف شيادة البي

خمت مما يدؿ عمى صدورىا عف قمـ كتاب محكمة االستئناؼ وتذيميػا بعبػارة " صورة 
لتقديميا إلى محكمة النقض " فبل تصمح دليبًل عمى صحة النعى ، ويضحى مما 
تنعاه الطاعنة سببًا جديدًا ال تجوز إثارتو ألوؿ مرة أماـ ىذه المحكمة ، فضبًل عف 

 و عاريا عف الدليؿ ، ومف ثـ غير مقبوؿ . كون
 [511 ] 

خمو الحكميف االبتدائى واالستئنافى مف أف المطعوف ضده األوؿ ىو مالؾ السيارة   -الموجز :
وأف نجمو القاصر ىو قائدىا وقت الحادث وأف مورثتيما كانت ضمف ركابيا . نعى الطاعنة عمى 
الحكـ المطعوف فيو بالخطأ فى تطبيؽ القانوف واإلخبلؿ بحؽ الدفاع والقصور لكوف المجنى 

تسبب مقائدىا ال ةث المطالب بالتعويض عنو زوجة المؤمف لو مالؾ السيارة ووالدعمييا فى الحاد
المقدمة تدليبًل عمى صحة األوراؽ  عدـ استي اءمف التأميف االجبارى .  ابالحادث ليا وعدـ أفادتي

.  أثػره.  2117لسنة  72مرافعات المعدلة بؽ  255النعى الشروط المنصوص عمييا بالمادة 
  عمة ذلؾ .  عدـ قبولو .

 ( 4222/ 43/2جمسة  –ق  11لسنة  28121) الطعن رقم 

إذ كاف الحكماف االبتدائى واالستئنافى قد خميا مما يشير إلى أف   -القاعدة :
المطعوف ضده األوؿ ىو مالؾ السيارة وأف ولده القاصر " ىانى " ىو قائدىا وقت 
الحادث وأف مورثتيما كانت ضمف ركابيا ، كما أف األوراؽ المقدمة تدليبًل عمى 

  ائيا الشروط المنصوص عمييا صحة النعى ال تصمح دليبًل فى ىذا المقاـ لعدـ استي
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 (نقـض مدنى ) 

عمى ما  – 2117لسنة  76مف قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف  255فى المادة 
دة السبب ولكونو عاريًا عف وبالتالى يضحى النعى غير مقبوؿ لج –سمؼ بيانو 

 .دليمو
ـــف الطـــاعن عـــن  ـــة تخم ـــن بـــالنقض فـــى حال ـــول الطع ـــدم قب ـــة بع ـــزام المحكم " الت

 تقديم صورة رسمية أو معمنة من الحكم المطعون فيو "
 [611 ] 

وجوب إيداع الطاعف بالنقض وقت تقديمو صحي ة الطعف صورة رسمية أو معمنة  -الموجز :
مف الحكـ المطعوف فيو . مخال ة ذلؾ . أثره . عدـ قبولو . لممحكمة القضاء بو مف تمقاء ن سيا 

. عمة ذلؾ  2117لسنة  76مرافعات المعدلة بؽ  255ولكؿ ذى مصمحة المطالبة بتوقيعو . ـ 
 النظاـ العاـ . . إجراءات الطعف مف 

 ( 22/2/4222جمسة  –ق  62لسنة  116) الطعن رقم 

مف قانوف المرافعات  255إف المشرع أفصح فى البند أواًل مف المادة   -القاعدة :
الحكـ بعدـ القبوؿ إذا لـ يودع عف وجوب  2117لسنة  76المعدلة بالقانوف 
( وقت تقديـ صحي ة الطعف بالنقض صورة رسمية أو معمنة مف )الطاعف بالنقض

الحكـ المطعوف فيو فيكوف لكؿ ذى مصمحة أف يطمب توقيعو ولممحكمة أف تقضى 
  بو مف تمقاء ن سيا باعتبار أف إجراءات الطعف مف النظاـ العاـ . 

 يداع الكفالة " إ" 
اع الطاعن ليا قانونًا دايجود ايصال سداد الكفالة فى حالة ثبوت و " عدم اشتراط 

 باصل الصحيفة ومثبت بيا رقم قسيمة االيداع وميرىا بخاتم المحكمة " 
 [711 ] 

ثبوت إيداع الطاعف مبمغ الك الة المحددة قانونًا بأصؿ صحي ة الطعف ومثبت بيا   -الموجز :
المحكمة . م اده . تحقؽ ذلؾ اإليداع . دفع النيابة العامة  ـرقـ قسيمة اإليداع وميرىا بخات

لخمو األوراؽ مف اإليصاؿ الداؿ عمى سداد الك الة فى تاريخ إيداع صحي ة ببطبلف الطعف 
 الطعف . عمى غير سند مف القانوف .

 ( 1/22/4222جمسة  –ق  38لسنة  246) الطعن رقم 
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 (نقـض مدنى ) 

بأصؿ صحي ة الطعف إيداع الطاعف مبمغ الك الة المحددة إذ كاف الثابت  -القاعدة :
قانونًا ورقـ قسيمة اإليداع ومميورة بخاتـ المحكمة بما ي يد ذلؾ اإليداع ومف ثـ 
يكوف الدفع المبدى مف النيابة ) ببطبلف الطعف لخمو األوراؽ مف اإليصاؿ الداؿ 

فى تاريخ إيداع صحي ة الطعف قمـ كتاب محكمة استئناؼ ...  الك الةعمى سداد 
 مصدرة الحكـ المطعوف فيو ( عمى غير سند مف القانوف .

 الطعن بالنقض لممرة الثانية : 
" حالة إعادة الدعوى لممحكمة التى اصدرت الحكم رغم الطعن لممرة 

لسنة  13فقرة اخيرة ق  431الثانية عماًل بمفيوم المخالفة لنص المادة 
4221 " 

[ 811 ] 
إقامة الطاعنيف الطعف بالنقض عمى الحكـ المطعوف فيو لممرة الثانية . تعذر الحكـ   -الموجز :

فى موضوع الدعوى دوف تحقيؽ دفاعيـ الثابت بمحاضر أعماؿ الخبير . أثػره . وجوب نقض 
فقػرة أخيرة مرافعات  269الحكـ واإلحالػة لممحكمة التى أصدرتو . عمبًل بم يـو المخال ة لنص ـ 

 . 2117لسنة  76ؽ المعدلة ب

( 6/6/4222جمسة  –ق  36لسنة  4366) الطعن رقم   

إذ يتعذر الحكـ ) الحكـ مف محكمة النقض فى الطعف لثانى مرة ( فى  -القاعدة :
موضوع الدعوى دوف تحقيؽ دفاع الطاعنيف الثابت بمحاضر أعماؿ الخبيػر بشأف 

ض اإلحالػة إلى المحكمة التى ، فإنو يتعيف أف يكوف مع النق .....عقد البيع المؤرخ 
رة مف المادة قرة األخيأصدرت الحكـ المطعوف فيو عمبًل بم يـو المخال ة لنص ال 

 . 2117لسنة  76مف قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف  269
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 127 - 
 

 (نقـض مدنى ) 

 جواز الطعن بالنقض :
 " " من االحكام غير الجائز الطعن فييا بالنقض

 [ 119 ] 
إقامة المطعوف ضده دعواه عمى الطاعنيف بطمب أداء مبمغ أربعوف ألؼ جنييًا عف   -الموجز :

عدـ االنت اع بعيف النزاع وقضاء حكـ أوؿ درجة برفض الدعوى وتأييده الحكـ المطعوف فيو . 
دفاع وفؽ  فصؿ فى الطمبات القضائية التى قصد بيا المدعى الحكـ فييا . إبداء الطاعنيف أوجو

إدعاء المطعوف ضده برفض االستئناؼ وتأييد الحكـ المستأنؼ أصميًا واحتياطيًا وقؼ الدعوى 
تعميقيًا ومف باب االحتياط الكمى إحالة االستئناؼ إلى التحقيؽ وخمو األوراؽ مف طمبات قضائية 

األصمى بص ة أصمية أو عارضة . مؤداه . اتصاؿ ال صؿ فى تمؾ األوجو بالقضاء فى الطمب 
دعوى الزاميـ يد الحكـ االبتدائى القاضى برفض فى الدعوى . قضاء الحكـ المطعوف فيو بتأي

 بالتعويض دوف القضاء عمييـ بشئ . أثره . عدـ جواز الطعف منيـ بطريؽ النقض .

  ( 42/6/4222ـ جمسة  ق 31لسنة  2884) الطعن رقم 

الطاعنيف بطمب مبمغ أربعيف  إذ كاف المطعوف ضده أقاـ دعواه قبؿ   -القاعدة :
ألؼ جنيو تعويضًا عف عدـ االنت اع بعيف النزاع ، وقضى الحكـ االبتدائى برفض 
الدعوى ، وأيده الحكـ المطعوف فيو ، وىذا قضاء يتعمؽ بالطمبات القضائية ، التى 
قصد بيا المطعوف ضده الحكـ فييا ، حماية لحقو فى االنت اع بعيف النزاع ، 

راؽ قد خمت مف إبداء الطاعنيف ثمة طمبات قضائية فى الدعوى الماثمة وكانت األو 
سواء بص ة أصمية أو عارضة ، طواؿ مراحؿ نظرىا ، وأف كؿ ما أبدوه فييا ال 
يعدو أف يكوف أوجو دفاع وفقًا إلدعاء المطعوف ضده ، عمى نحػو ما ورد فى 

مف طمب  25/6/1997مذكرتيـ الختامية المقدمة أماـ محكمة االستئناؼ بتاريخ 
رفض االستئناؼ وتأييد الحكـ المستأنؼ ، بص ة أصمية ، واحتياطيًا : وقؼ 

ؽ . اإلسكندرية ،  52لسنة  567الدعوى تعميقًا لحيف ال صؿ فى االستئناؼ رقـ 
ومف باب االحتياط الكمى : إحالة االستئناؼ إلى التحقيؽ ، ومؤدى ذلؾ أف ال صؿ 

 ،ومترتبًا عمى القضاء فى الطمب األصمى فى الدعوى فى ىذه األوجو يكوف متصبلً 
 وىو التعويض ، وليس فصبًل فى طمب مستقؿ عنو ، حتى يجوز الطعف 
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 ( نقـضمدنى ) 

ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أيد الحكـ االبتدائى القاضى  عميػو بطريػؽ النقض ، وا 
، دوف أف  برفض دعوى المطعوف ضده قبؿ الطاعنيف بطمب إلزاميـ بالتعويض

 .  ـ فيو بطريؽ النقض يكوف غير جائزيقضى عمييـ بشئ ، فإف الطعف مني
 النقض :الطعن بالحكم فى   

" من حاالت وجوب نقض الحكم دون االكتفاء بتصحيح اسبابو عند 
 االنتياء الى نتيجة صحيحة " 

 ( 78،  77ص  56: المبدأ رقـ  دعاوى التن يذ : الحكـ فييا :) ر . تن يذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( وصيـة مدنى ) 

 ) و(
 ةـوصي

 وصية :الاذ فدعوى صحة ون
 " مناط الفصل فييا "

[ 111 ] 
صدور  . الزمو . ثبوت ال صؿ فيو . الحكـ فى دعوى صحة ون اذ الوصيةطمب   -الموجز :

الوصية مف الموصى وتوافر أركاف انعقادىا وشروط صحتيا ون اذىا فى حؽ الورثة طبقًا لمقانوف 
إليو إرادة الموصى وفقًا لمتحديد  . مؤداه . تعييف محؿ الوصية فيما انصرفت 1946لسنة  71

 الذى تضمنو المحرر المثبت ليا .

 (43/4/4222 ق ـ جمسة 36لسنة  2136,  2121,  2123)الطعون أرقام 

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطمب الحكـ بصحة ون اذ الوصية الصادرة  -القاعدة :
لممطعوف ضدىا األولى ، وكاف ال صؿ فييا يتناوؿ فضبًل عف ثبوت صحة صدور 
الوصية مف الموصى .... مدى توافر أركاف انعقادىا وشروط صحتيا ون اذىا فى حؽ 

 71قانوف الوصية الصادر بو القانوف رقـ  فىة طبقًا لؤلحكاـ المنصوص عمييا الورث
، ومؤدى ذلؾ أف العبرة فى تعييف محؿ الوصية ىو بما انصرفت إليو  1946لسنة 

 إرادة الموصى وفقًا لمتحديد الذى تضمنو المحرر المثبت ليا . 
[ 111 ] 

نصرفت إليو إرادة الموصى بشأف نشوب نزاع بيف طرفى الخصومة حوؿ ما ا   -الموجز :
بأف محؿ تحديد الموصى بو دوف ما تـ شطبو مف عبارات فى الوصية . تمسؾ الطاعنوف 

الوصية ثمث األراضى الزراعية والعقارات وانت اءه بعد الشطب ودلموا بتقديرات الضرائب . دفاع 
ممتمكاتو . مؤداه .  جوىرى . مواجية الموصى ليا بعدوؿ الموصى عف إرادتو بجعميا ثمث جميع

منازعة فيما انصرفت إليو إرادة الموصى . أثره . التزاـ الحكـ المطعوف فيو عند ال صؿ فى 
صحة الوصية مراعاة ما انصرفت إليو إرادة الموصى . مواجيتو لمدفاع بقالة عدـ تأثر صحتيا 

 بالشطب . خطأ وقصور . عمة ذلؾ .

 (43/4/4222ق جمسة 36 لسنة 2136,  2121,  2123)الطعون أرقام 
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 (وصيـة مدنى ) 

إذ كاف البيف مف األوراؽ أف النزاع بيف طرفى الخصومة لـ ينصرؼ   -القاعدة :
نما دار الخمؼ بينيما حوؿ ما  إلى ما تـ شطبو مف عبارات فى الوصية ، وا 
انصرفت إليو إرادة الموصى بشأف تحديد الموصى بو ، إذ تمسؾ الطاعنوف فى 

لموصى بو ىو ثمث األراضى الزراعية والعقارات ػ والذى أضحى بعد دفاعيـ بأف ا
الشطب غير ذات موضوع النت اء المحؿ ػ واستدلوا عمى ذلؾ مف النص عمى 

، إال أف الموصى ليا المطعوف ضدىا األولى قد  1984تقديرات الضرائب فى عاـ 
الوصية ثمث واجيت ىذا الدفاع بادعاء أف الموصى قد عدؿ عف إرادتو بجعؿ محؿ 

جميع ممتمكاتو ، مما كاف ينبغى معو عمى الحكـ المطعوف فيو وىو ي صؿ فى 
صحة الوصية مراعاة ما إذا كانت قد انصرفت إلى األراضى الزراعية والعقارات فقط 
أـ إلى جميع م ردات التركة ، غير أف الحكـ أعرض عف ال صؿ فى ىذا النزاع 

وواجو دفاع الطاعنيف المشار إليو بقالة أف القائـ بيف الطرفيف فى ىذا الخصوص 
الشطب ال يؤثر فى صحة الوصية متى كاف مظيرىا الخارجى ال ينبئ عف بطبلف 
جوىرىا أو تعييبو بعيب ي قده صبلحيتو إلحداث األثر القانونى ، وىو ما ال يصمح 

در ردًا عمى ىذا الدفاع وال يبيف منو فيمو لحقيقة الدفاع المطروح عميو أو المص
الذى استقى منو ىذا االستخبلص رغـ كونو جوىريًا ومف شأنو ػ لو ثبت أف يتغير بو 
وجو الرأى فى الدعوى ػ وىو ما يعيبو بالخطأ فى تطبيؽ القانوف وقد حجب ن سو 
بيذا الخطأ عف بحث إرادة الموصى فى تعييف الموصى بو ، ومف ثـ فإنو يكوف 

 يب . فضبًل عف ذلؾ قد شابو القصور فى التسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( فـوقمدنى ) 

 فـوق
 " االثر المترتب عمى تجنيب وفرز حصة الخيرات فى الوقف " 

[ 112 ] 
. اختصاصػيا . قسػمة األعيػاف  1961لسػنة  55لجاف القسمة المشكمة وفقًا لمقانوف   -الموجز :

التى انتيى فييا الوقؼ . مؤداه . عدـ قبوؿ الدعوى التى يرفعيػا المسػتحقوف فػى الوقػؼ أو الغيػر 
بتثبيت ممكيتيـ قبؿ انتياء المجنة مف عمميا . تجنيػب حصػة الخيػرات فػى الوقػؼ . أثػره . اعتبػار 

 مكًا يجوز كسبيا بالتقادـ متى توافرت شروطو . أعيانو م

( 1/2/4222جمسة  –ق  31لسنة  2166) الطعن رقم   

لسنة  55إف مقتضى اختصاص لجاف القسمة المشكمة وفقًا لمقانوف   -القاعدة :
بقسمة األعياف التى انتيى فييا الوقؼ أنو ال يقبؿ مف المستحقيف فى الوقؼ  1961

الدعوى بطمب تثبيت ممكيتيـ إال بعد أف تنتيى المجنة مف عمميا أو الغير أف يرفعوا 
. فإذا ما تـ تجنيب حصة الخيرات جاز لمغير كما يجوز ألى مف الشركاء عمى 
الشيوع أف يكسب ممكية حصة أحد شركائو بالتقادـ إذا استطاع أف يحوزىا حيازة 

الغموض والخ اء أو تقـو عمى معارضة حؽ المالؾ عمى نحػو ال يترؾ مجااًل لشبية 
 عشر سنة . ةمظنة التسامح واستمرت ىذه الحيازة دوف انقطاع خمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( وكالـةمدنى ) 

 ةـوكال
 كالة االتفاقية والقانونية :و ال

سوء النية فيما  وأ" وجوب االعتداد بشخص النائب فى النظر الى حسن 
قانونية عمى حسن  اً يتعمق بالظروف واالحوال التى يرتب فييا القانون أثار 

 "عمى حد سواء  ةالنية وسريانو عمى النيابة االتفاقية والقانوني
[ 113 ] 

حسف النية . العبرة فييا بشخص النائب ال بشخص األصيؿ فيما يتعمؽ بالظروؼ   -الموجز:
مدنى . مؤداه . سوء نية النائب ترتيبيا ذلؾ ولو  114/1آثارًا قانونية . ـ واألحػواؿ التى ترتب 

 كاف األصيؿ حسف النية . سريانو عمى النيابة االت اقية والنيابة القانونية عمى حد سواء.
( 4222/ 26/6جمسة  –ق  36لسنة  122) الطعن رقم   

ى فقرتيا األولى أف مف القانػوف المدنى ف 114مف مقتضى نص المادة   -القاعدة :
العبرة بشخص النائب فى النظر إلى حسف النية أو سوء النية ، وذلؾ فيما يتعمؽ 
بالظروؼ واألحواؿ التى يرتب فييا القانوف أثارًا قانونية عمى حسف النية ، وبالتالى 
يكوف مرجع الحكـ عمييا شخص النائب ال شخص األصيؿ بحيث لو كاف النائب 

األثر عمى ذلؾ ولو كاف األصيؿ حسف النية ، ويسرى ذلؾ عمى النية ترتب  سيئ
 النيابة االت اقية والنيابة القانونية عمى حد سواء .

 :التوكيل بالخصومة 
 "2136 لسنة26من قانون المرافعات الجديد رقم  18"نطاقو فى ظل العمل بالمادة 

[ 114 ] 
القيػػاـ بجميػػع األعمػػاؿ واإلجػػراءات المنصػػوص التوكيػػؿ بالخصػػومة يخػػوؿ لموكيػػؿ سػػمطة   -المــوجز :

مرافعػػات . ال يجػػوز لمموكػؿ التنصػػؿ ممػػا يقػػـو بػػو الوكيػؿ منيػػا ولػػو كػػاف قػػد نػػص  75عمييػا فػػى المػػادة 
عمػػػػى منعػػػػو مػػػػف مباشػػػػرتيا فػػػػى سػػػػند التوكيػػػػؿ . االسػػػػتثناء . األعمػػػػاؿ الواجػػػػب فييػػػػا ت ػػػػويض خػػػػاص 

 يوجب القانوف فيو ت ويضًا خاصًا . مرافعات أو أف تصرؼ آخر 76المنصوص عمييا بالمادة 

( 4222/ 43/24جمسة  –ق  32لسنة  3132) الطعن رقم   
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 ( وكالـةمدنى ) 

المنظمة ألحكاـ التوكيؿ  -مف قانوف المرافعات  75مؤدى نص المادة   -القاعدة :
أف التوكيؿ بالخصومة يخوؿ لموكيؿ باإلضافة إلى سمطة القياـ  -بالخصومة 

باألعماؿ واإلجراءات البلزمة لرفع الدعوى والحضور أماـ المحكمة ومتابعة الدعوى 
درجة التقاضى الحكـ فى  والدفاع فييا واتخاذ اإلجراءات التح ظية إلى أف يصدر

عبلف الحكـ وقبض الرسـو والمصاريؼ وغير ذلؾ مما يمـز لتحقيؽ  التى وكؿ فييا وا 
اليدؼ مف الوكالة طبقًا لطمبات موكمة وال يممؾ الموكؿ التنصؿ مف عمؿ الوكيؿ وكؿ 
ما ورد بيذا النص و لو نص عمى منعو مف مباشرتيا فى سند التوكيؿ مما ال يحتج 

خصـ اآلخػر فى الدعػوى وال يستثنى مف ذلؾ إال األعماؿ التى أوجب بو عمى ال
مف ذات القانوف أو أى تصرؼ آخر  76القانوف فييا ت ويضًا خاصًا عمبًل بالمادة 
 يوجب فيو القانوف ىذا الت ويض الخاص .

 
 : ( 43ص  1ع 15مجموعة المكتب ال نى  السنة  – 1964/ 3/ 26نقض جمسة  ) قرب 
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