
 

 

 
 

 باسم الشعب
 محكمــة النقــض

 واالقتصادية الدائرة التجارية
 ـــ

 نائـب رئيس المحكمة                / عبد المنعــم دسوقـى      برئاسة السيـد القاضـى 
       ـــــــــــــــــدى عدلـــــى    الريـ عبد الرحيــــم الشاهد      ،       وعضوية السـادة القضاة/ 

  اب رئيس المحكمـةو نسويــــــــــدان              طـــــــــــارق                          
 . محمد القاضىو                                              

 
 . .............وبحضور السيد رئيس النيابة / 

 . ..............والسيد أمين السر/ 
 ر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاىرة .فى الجمسة العمنية المنعقدة بمق

 .  م1131سنة  مبرديسمن  31ىـ الموافق 3415سنة  صفرمن  7فى يوم الثوثاء 
 أصدرت الحكم اآلتى :

 قضائية .  77لسنة  574فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 
 مـن : المرفوع
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 الـوقــائـع
شــمال )مأموريــة  القــاىرةبطريـــق النقـــى فـــى حكـــم محكمــة اســتئنا   ُطعــن 1113/.../...بتــاري  
وذلك بصحيفــة ق ،  4لسنة  ........فـى اهستئنـا  رقـم  1113/.../...الصادر بتاري   (القاىرة

وع بنقــــى الحكـــم المطعـــون فيـــو ، ــــــطمــــي فييـــا الطـــابن الحكـــم بقبـــول الطعـــن شـــكو  وفـــى الموض
  . شارحة لمطعنوبذات التاري  أودع مذكرة 

 بصحيفة الطعن . أبمن المطعون ضده 1131/.../...وفى 
بــنقى قبــول الطعــن شــكو  ، وفــى الموضــوع  أودبــت النيابــة العامــة مــذكرة طمبــت فييــاثــم         
 . المطعون فيو الحكم

بـــرى الطعـــن بمـــى المحكمـــة فـــأ  رفـــة مشـــورة فـــرأت أنـــو جـــدير  1131/ .../...وفـــى 
وبيــا ســمعت الــدبو  أمــام ىــذه الــدائرة بمــى مــا ىــو  1131/.../... مســةبــالن ر فحــددت لن ــره ج

، والمحكمـــة  ااء بمذكـرتــــيــــــــــــى مـــا جـــــــــالنيابـــة العامــة بمــ تحيـــث صـــمممبــين بمحضـــر الجمســـة . 
 . جمسةال آخر أرجأت إصدار الحكم إلى

 المحكمـة
محمـــد /  ـررــــــــــــالقاضـــى المق بعـــد االطـــ ع عمـــى ااوراق وســـماع التقريــــر الــــ ى تــــ   السيــــد

 وبعد المداولة .، والمرافعة  القاضى
 حيث إن الطعن استوفى أوضابو الشكمية .

تتحصـل فــى األوراق بمـى مـا يبـين مـن الحكـم المطعــون فيـو وسائــر  -وحيـث إن الوقـائ  
يـة لـنذن لــو اهبتدائ ........البنـك الطـابن تقـدم بطمـي لمسـيد قاضـى األمـور الوقتيـة بمحكمـة  أن

ببيـــ  البضـــائ  المرىونـــة لصـــالحو رىنـــا  حيازيـــا  مـــن الشـــركة المطعـــون ضـــدىا والمبينـــة بالكشـــو  
 43933494.49المرفقة م  تحديد يوم لمبيـ  بمعرفـة خبيـر والتصـريب لمبنـك بخصـم دينـو البـال  

ك من % سنويا  حتى تمام السداد وذل31.5جنيو وما يستجد من فوائد وبموهت ومصاري  بواق  
أصــل وممحقــات مــا ينــتل مــن حصــيمة البيــ  بمــى ســند مــن أنــو بموجــي بقــد تســييوت ائتمانيــة 

بقــد ثــم بموجــي  3997لســنة  ....بحســاي جــار  مــدين بضــمان رىــن حيــاز  ثابــت التــاري  بــرقم 
سـنة  ...... مـن ...مؤرخ  .....زيادة تسييوت ومقومات بضمان رىن حياز  ثابت التاري  برقم 

يوت مطعون ضـدىا التسـييوت اهئتمانيـة المبينـة بطمبيـا ، وقـد أسـفرت تمـك التسـيمنب ال 3997
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تقابسـت بـن سـدادىا ، وقـد قضـى  43933494.49ة بمبم  بن صيرورة المطعون ضدىا مدين
بإشـيار إفوسـيا .  يـةاهبتدائ ..........تجـار   3998لسنة  ....الحكم الصادر فى الدبو  رقم 

ذ رفــى لســنة  .....قاضــى األمــور الوقتيــة إصــدار األمــر ، فــت مم منــو الطــابن بالــدبو  رقــم  وا 
ـــاري   .........تجـــار   1111 حكمـــت بـــرفى  1111ســـنة  ..........مـــن  ...اهبتدائيـــة . وبت

 ق4لسـنة  ......ىـذا الحكـم باهسـتئنا  رقـم  الطـابن البنـك اسـتأن الـت مم وتأييـد أمـر الـرفى . 
الحكـــــم تأييـــــد ب قضــــت 1113ســـــنة  ..........مــــن  ... وبتـــــاري  ......  لــــد  محكمـــــة اســــتئنا

مذكرة أبدت فييـا  العامة وقدمت النيابةفأ ىذا الحكم بطريق النقى .  طعن الطابن . المستأن 
ذ بــرى الطعــن بمــى ىــذه المحكمــة فــأ  رفــة  بــنقى الحكــم المطعــون فيــوالــرأ   ـــمشال، وا  ورة ـــــ

 التزمت النيابة رأييا .ا ددت جمسة لن ره ،  وفييـــح
الخطـــأ فـــى و  ة القـــانونــــــــمخالف مـــا ينعـــاه الطـــابن بمـــى الحكـــم المطعـــون فيـــوم ووحيـــث إنـــ

ذلـــك أنـــو اســـتوفى الشـــروط وامجـــراءات الوزمـــة هستصـــدار أمـــر وقتـــى ببيـــ  البضـــائ   - وتطبيقـــ
المسـتندات  بمقتضـى 3999لسـنة  37مـن قـانون التجـارة رقـم  316المرىونة إبماه  لنص المـادة 

 المقدمة منو إه أن الحكم المطعون فيو لم يرابى تطبيق ىذه الشروط مما يعيبو .
المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أن مفاد نص  أنب، ذلك  فى محمون ىذا النعى وحيث إ  

بأن لمدائن إذا حل ميعاد دف  الدين ولم  - 3999لسنة  37من قانون التجارة رقم  316المادة 
ين أن يطمي امذن ببي  األشياء المرىونة وفق امجراءات التى تن ميا ىذه المادة وتبدأ يوفو المد

أيام من تاري  ىذا التنبيو ولم دين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة ىذه امجراءات بالتنبيو بمى الم
 يقم المدين بالوفاء ، فيكون لمدائن أن يطمي امذن ببي  الشئ المرىون كمو أو بعضو بعريضة

يبم  المدين والكفيل إن وجد بقرار البي  الصادر من القاضى . تقدم إلى القاضى المختص و 
ويجر  البي  بالمزايدة العمنية إه إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخر  كأن يأمر مثو  ببي  الشئ 

ذا كان الشئ المرىون أسيما  أ و سندات المرىون بيعا  وديا  بسعره فى البورصة أو فى السوق . وا 
 الصكوك المتداولة فى سوق األوراق المالية ، فيتم بيعو فى ىذه السوق بمى يدأو  يرىا من 
أولوية فى استيفاء دينو من الثمن الناتل ، وفى جمي  األحوال يكون لمدائن حق  سمسار معتمد

بالحكم من البي  . لما كان ذلك ، وكان البين من األوراق أن المطعون ضدىا قد أشير إفوسيا 
سنة  ......من  ...اهبتدائية بتاري   ......... 3998لسنة  ....الصادر فى الدبو  رقم 
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ذ تقدم البنك بطمي من ذات القان 616ومن ثم فقد حل أجل الدين بمو  بالمادة  3999 ون ، وا 
 أجل الدين وتقابست المطعون ضدىا بن الوفاء بو ، وقدم أصل بقد التسييوت عد حمولالبي  ب

اهئتمانية وبقد الزيادة وبقد الرىن الحياز  ثابت التاري  وأصل التنبيو بالوفاء ثابت فيو مبم  
الدين . ور م اتخاذ البنك الطابن ىذه امجراءات إه أن الحكم المطعون فيو قد خال  ىذا الن ر 

 مما يعيبو ويوجي نقضو .


