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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم
محكمة النقض برساااااااااااااا لة حة ةة ب دي ال اة الم  لت الق     ة التي لينهض المكتب الفني 

تغة ن والمهتم ن ب لق   ن ، ولن ع رس لة المكتب الفني من اختص ص له لقررد  المحكمة لك فة المش
ثم ق ا  ن  12/10/1950التي خ له  له قرار ا شااااااا ده الصاااااااا لر من رد ت محكمة النقض بت ر   

كم  ح ء بنص الم لة الخ مسة  -السةطة القض د ة المتع ق ة ، ولتمثل اختص ص ت المكتب الفني 
اساااااااااااتخال الم  لت الق     ة من ماك   المحكمة  في -الح لي  من ق   ن الساااااااااااةطة القضااااااااااا د ة

ول    ه  و شاارد  ومن ثم اصاامار مام ا ت اماك   والنشاارة التشاار ع ة ، ب شراا فة ل  اارا  اة  
 ، وس در م  يطة ه رد ت المحكمة . مام ل المكت ة وحمول المحكمة ، وإامال ال ح ث الفن ة

لنقض برس لته و ستمر ف  مم رسة اختص ص له التي وإذ يضطةع المكتب الفن  لمحكمة ا
معالى القاضييييييي ال عيد هللا عصد هللا عسيييييير   ي  م  م   لتكة ف ت و ف ذا  اهم به  الق   ن ال ه ، 

المسااتحمث متضاامن   الم  لت الحميثة التي صاامر يبتط  ر ك فة اصاامارات المكتب الفني ، النقض 
 وصاااااااااا رلكترو     ، إبشااااااااااكل يسااااااااااهل معه لماوله ورق    و  قررله  لوادر المام ا ت المم  ة حم عه 

خال لمج ك فة الم  لت لصاافحه ا ر مختةو وساا دط ا عاى اة  المحررات ميساار ، وذل  من 
الصاااا لرة ان مختةو الموادر المم  ة بع  ااه  ف  اصاااامار واام مفهرسااااة بفهرع واام ي ساااار اة  

م  لت ق     ة مع افرال قساااااااااااااام وفهرع الق رت اشلم   بعامث م  مصااااااااااااااامرله محكمة النقض من 
 .مستقة ن لطة  ت رح ل القض ء لم  له  من ع  عة خ صة 

و صااااا  ا ال  لحق   امة مدما  لعل مدمه  ي ل سااااا ر ا عاى اشلكترو   لةسااااا لة قضااااا ة 
، مع سااااااااااراة التماول والنشاااااااااار ب ن القضاااااااااا ة و  ردم من المحكمة ، ول ف ر ال قت والاهم والم ل 

 . حقل الق      المشتغة ن ب ل
م مد أيمن سييييعد الد ن ئ  ا    هللاال عيد لمعالى القاضييييي   ط ب ل  من ملقم  ب لشااااااكرو 

الذى راحع اشصااااامار و قحه ، كم       ي   الم ت  الفني المسيييياعد ئ –  ي  م  م  النقض 
 . سنم ال ه من امل  مخر س  لله حهما  ف م  ي  ي  

 -ممن س دم ا ف  اامال دذا اشصمار ودم يوالشكر م ص ل لك فة ماض ء المكتب الفني 
  راتااااااة اشيا اامات ماا ارد                        القاضي هللا سامح سالم  أحمد عصد الم يد  

 ة ااااا اا لااماة العا اامارد ت الما                                  القاضي  هللا  ا يا سناء المعك الطي 
 ةا امام ااااة الاا ااماات المااا اارد                                 عصد العطيفالقاضي هللا أحمد م مد 

  ر ةاااتاة الاا ااامااامات الا ارد                               القاضي هللا أحمد م مد طاهر الساوى 
 ةا ام لااة العاما اااامات الا ارد                                  القاضي هللا أحمد إسماعيد الشاذلى

 



 المشر  ب لمام اة المم  ة                                     القاضي هللا م مود م مود سامى
  ااضا  الامااما ااة الاتاا ر ة                                   القاضي هللا عدلى إسماعيد د ويش

 ااضا  ماااما اة اشياا رات         القاضي هللا م مد عصد المنعم م مد وجيه                   
 ااضا  الاماااما ااة الاعاما لا ة                                       القاضي هللا وسام أحمد بد ان 

 ااضا  ماااما ااة اشياا رات                              القاضي هللا أحمد بشير أحمد عصد العال
 وهللا من و اء القسد ... ،

 القاضى هللا                                                 
 يفيصد العطيحسنى ع                                                          

 ضي ا     ي  م  م  النق                                                       
   ي  الم ت  الفنى لم  م  النقض                                                   
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 )أ(
 إجازات

 " حق العامع فج اإلجازة السنوية "
  

ة . حل . ط ي وز ل هة ال،ما ح بها حمت يستحقها ح  ال،اما في اإلجازة السنوية -: الموجز
.  ق 37لسنة  17مت المستور يحكم المحكمة المستورية في المحود رقم  23   21. المادتاب  ذل 

. حمياب حلو  حة ال،اما البمنية يالنفسية ط ي وز لل،اما التسامح فيها ينكوا حت  مخالفة ذل 
 . الحميد المستورية لح  ال،ما

 ( 1029د9د12ق " رجال القضاء " ييي جلسة  88لسنة  2001الطعن رقم  )

أب المحكمة المستوريتتتتتتتتتتة ال،ليتتتتتا قم انتهت في أسباب حكمها المقرر إذ  -: القاعدة
 ب المستور قم  فا في المادتيتقيائية إلو أ 37لسنة  17المحود رقم الصادر في 

( من  ح  ال،ما يالحفاظ حلو حقوق ال،ماا يمت ثم فو ي وز للميلة  23   21 )
     يط أب تتخص مت حمايتها لل،اما موالئا إلهمار حقوق يملكها أب ت،اا جوهرها

يينمرج    يحلو اوخص تل  التي تتصا باويضا  التي ينبلي أب يمارس ال،ما فيها
ي وز ل هة ال،ما أب تح بها حت حاما تحتها الح  في اإلجازة السنوية التي ط 

 بأحم   ينخوط     ينط  اب ذل  منها حميانا  حلو  حت  البمنية يالنفسية يستحقها
ت الحميد   ينكوط  ح التزاماتها ال وهرية التي ط ي وز لل،اما بميره أب يتسامح فيها
 . المناقية التي ينبلي يفقا  للمستور أب تكوب إالارا  لح  ال،ما

 
 التعويض عن عدم الحصول على اإلجازة السنوية " "

  

. حمم جواز التراخي في است،مالها يترحيلها يت مي،ها للحصوا  اإلجازة السنوية لل،اما -: الموجز
. ثبون فواتها وسباب اقتيتها ظريت ال،ما ط دخا إلرادة  . اطستصناء حلو ما يقابلها مت أجر
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 . . حمم جواز الحصوا حليها حينا   جهة ال،ما حت ت،ويي  حنهاة ي. مسئول . مؤداه  ال،اما فيها
 . . حلة ذل  . ط ي وز يض  حم أقصو لهصا الت،ويض . يجوب الت،ويض النقمي أثره

 ( 1029د9د12ق " رجال القضاء " ييي جلسة  88لسنة  2001الطعن رقم  )

نوية يحاء  ادخاريا   اب مت  ير ال ائز أب يتخص ال،اما مت اإلجازة الس إذ -: القاعدة
ء   ثم ت مي،ها ليحصا ب،م انتها مت خوا ترحيا ممدها التي تراخو في است،مالها

     إط أب هصا الحكم ط ينبلي أب يسري حلو إالوق  خممت  حلو ما يقابلها مت اوجر
بما مؤداه أن   لما  اب فوان اإلجازة راج،ا  إلو جهة ال،ما أي وسباب اقتيتها ظريت 

   انت جهة ال،ما مسئولة حت ت،ويي   أدائ  ديب أب يكوب إلرادة ال،اما يم فيها
  إذا  اب اقتياء ما  أب يالبها جملة -ي أ ا حام  -حنها  في وز لل،اما حنمئص 

  ينط  اب الت،ويض النقمي  هصا النحو ممكنا  حينا   ت م  مت إجازات  السنوية حلو
  تقميرا  بأب الممة التي يمتم إليها الحرماب مت است،ماا تل  اإلجازة مردها  حنها ياجبا  

  يمت ثم فو ي وز يض  حم  إلو جهة ال،ما فكاب لزاما  أب تتحما يحمها تب،ة ذل 
سنوية التي ي وز لل،اما   أي يض  حم أقصو لىجازان ال أقصو لهصا الت،ويض

 . احتسابها أي احتساب اوجر المقابا لها
 " القانون واجب التطب ق على المقابع النقدي لرص د إجازات القاضج "

  

السلاة القيائية مت النص حلو  رت مقابا ر يم اإلجازان اطحتيادية  خلو ق -: الموجز
نية الخممة المم يجوب الرجو  إلو ق . مؤداه .  ةالصي لم يستنفمه القاضي أي حيو النيابة ال،ام

. حمم ت،ارض  م  التنظيم القانوني للهيئان القيائية يما تتسم ب   .  رال  1121لسنة  82رقم 
. يجوب أب يتقمم الموظف بتالب لتلحصوا حلتو إجازات  يترفي  السلاة  . أثره مت البي،ة خا ة

 يصرت ب،م مرير ثو  سنوان حلو انتهاء ال،امالمختصة ليستح  مقابو  نقميا  حت هصا الر يم 
مت الوئحة التنفيصية لهصا القانوب الصادرة بقرار رئي  م ل   237. م  المستح  حن  اإلجازة

 .  1127لسنة  2121الوزراء رقم 

 ( 1029د9د12ق " رجال القضاء " ييي جلسة  88لسنة  2001الطعن رقم  )
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يائية قم خو مت النص حلو  رت مقابا ر يم إذ  اب قانوب السلاة الق -: القاعدة
اإلجازان اطحتيادية الصي لم يستنفمه القاضي أي حيو النيابة ال،امة فإن  يرج  في 

 1121لسنة  82رقم  بالقانوب  ام قانوب الخممة الممنية الصادرهصا الشأب إلو أحك
ب  يظائفها مت  ميذل  فيما ط يت،ارض م  التنظيم القانوني للهيئان القيائية يما تتس

   مت قانوب الخممة الممنية سالف الص ر 91  يلما  اب مفاد نص المادة  البي،ة خا ة
( مت الوئحة التنفيصية للقانوب المص ور الصادرة بقرار رئي  الوزراء رقم 237يالمادة )
أن  يشترط لصرت المقابا النقمي لر يم اإلجازان اطحتيادية  1127لسنة  2121

ب،م تاري  ال،ما بالقانوب المشار إلي  أب يتقمم الموظف بتالب لتلحصوا  الصد يتكوب 
   حلتو إجازات  يأب تقرر السلاة المختصة رفض الالب وسباب تت،ل  بمصلحة ال،ما

ييستح  الموظف حن  مقابو  نقميا  يصرت ب،م مرير ثو  سنوان حلو انتهاء ال،ام 
 . يفي في هصا ال،امالمستح  حن  اإلجازة حلو أساس أجره الوظ

 
 للمقابع النقدي لرص د إجازاته " " توق ت استحقاق القاضى

  

استحقاق القاضي المقابا النقمي لر يم اإلجازان حنم ست الستيت ثم حنم تقاحمه في  -: الموجز
في هصا  1121لسنة  82. حمم سرياب ما يرد ب  الخممة الممنية رقم  . مؤداه  ست السب،يت حاما  

ت . ط يناا م  رف  ب،م مرير ثو  سنوان حلو انتهاء ال،ام المستح  حن  اإلجازةالشأب مت 
 . التزام الحكم الما،وب في  ذل  . حلة ذل  . ذل   رف  مكافأة حتت حمل  ختوا أ هر الصيف

 .  حيح

 (1029د9د12ق " رجال القضاء " ييي جلسة  88لسنة  2001)الطعن رقم  

ح  القاضي في الحصوا حلو المقابا النقمي   -مما تقمم ط يناا إذ  اب  -: القاعدة
الخممة  1121لسنة  82القوا بأب القانوب رقم  -حت ر يم إجازت  التي لم يستنفمها 

الممنية  قرر  رت المقابا النقمي لر يم اإلجازان ب،م مرير ثو  سنوان حلو 
ي ة حلو أب القاضانتهاء ال،ام المستح  حن  اإلجازة فقم استقر قياء هصه المحكم
  المقابا   ثم يستح يستح  المقابا النقمي لر يم اإلجازان حنم بلو   ست الستيت
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النقمي لما يستح  ل  مت ر يم اإلجازان الصي لم يستنفمه ب،م بلو   ست الستيت يحتو 
بلو   ست التقاحم المقرر للقاضي يهو سب،يت حاما     ما ط يناا مت ذل  حصوا 

افأة حتت حمل  ختوا أ هر الصيف ونها ط توازد مرتب الشهر القاضي حلتو مك
ال،ادي يقوام  اوجر اوساسي يالمتلير بمفردات  يحنا ره يالصي يت،يت استصحاب  

  ينذ التزم الحكم الما،وب في  هصا النظر  مياحفا  حاا حمل  خوا ال،الة الصيفية
ادية ي لر يم إجازاتت  اطحتييخلص إلو أحقية الما،وب ضمه في  رت المقابا النقم

الصي لم يستنفمه بسبب مقتييان ال،ما حنم بلو   ست التقاحم فإن  يكوب قم انتهو 
 . إلو قياء  حيح

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 إجراءات الطلب
 " إجراءات رفع الدعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء "

  

. تمام  باإليما  الرسمي أمام الموظف المختص  رف  المحود أمام دائرة رجاا القياء -: الموجز
ق  84/2. م  بقلم  تاب محكمة استئنات القاهرة بحيور الممحو بشخص  أي مت ينيب  قانونا  

. حمم ان،قاد الخصومة فيها  . مؤداه  . تخلف ذل  1111لسنة  241السلاة القيائية الم،ما ب  
كم . فقم الحكم لمحل  يلصفت   ح . حلة ذل  . يريد القياء فيها حلو  ير محا . طزم  يان،مامها

مح   . حمم استنفاد القاضي لسلات  وب الم،ميم ط يمكت رأب  لت رده مت ر ت أساسي مت أر ان 
 . . جواز رف  دحود أ لية بباون  . أثره يط يرد حلي  تصحيح

 ( 1028د21د11ق " رجال القضاء " ييي جلسة  88لسنة  219الطعن رقم  )

وب ا بالقانمت قانوب السلاة القيائية ب،م ت،ميله 84/2النص في المادة  -: القاعدة
قلم  تاب محكمة ترف  المحود ب،ريية تود   حلو أب   1111لسنة  241رقم 

استئنات القاهرة تتيمت فيو  حت البيانان المت،لقة بأسماء الخصوم ي فاتهم يمحاا 
  مما مفاده أب يتم اإليما  بحيور    موضو  المحود يبيانا   افيا  حنها إقاماتهم

حن  قانونا  لهصا اللرض أمام الموظف المختص بقلم  تاب محكمة  الممحو أي مت ينيب 
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قاهرة يأب يصبت هصا اإليما  حلو يج  رسمي يبهصا يحمه ت،تبر المحود استئنات ال
  فإب لم يتم اإليما  حلو هصا الوج  فو تكوب  مرفوحة أمام دائرة دحايد رجاا القياء

المحود قم رف،ت باويضا  التي رسمها القانوب يط تن،قم فيها الخصومة با تكوب 
ب قياؤه ياردا  حلو  ير محا لما هو م،ميمة فإذا قيو فيها القاضي ر م ذل   ا

مقرر أب حمم ويام الخصومة مت  أن  أب يفقم الحكم محل  يي رده بالتالي مت ر ت 
مت أر ان  اوساسية ط ويام ل  بمين  ييفقمه  فت   حكم ييحوا ديب احتباره موجودا  

لي  ح فو يستنفم القاضي بصل  سلات  يط يرتب الحكم ح ية اومر المقيي يط يرد
 جتتتتتودهي   ييكفو إنكاره يالتمس  ب،مم  التصحيح وب الم،ميم ط يمكت رأب  محتتتتتتتتتتتت 

 .    ما ي وز رف  دحود أ لي  بباون 
 

  

حيور ممصا حت الما،وب ضمهم مت الخام  حتو اوخير أمام دائرة رجاا القياء  -: الموجز
حلو  ا  . حمم احتباره ماريح . مؤداه  فيها ياللب  التمخا فو المحود في  يبة الخصم الحقيقي

 . يجوب التمخا باإلجراءان الم،تادة لرف  المحود  . حلة ذل  المحكمة ييمتن  حليها أب تفصا في 
. يجوب القياء ب،مم قبوا التمخا لرف،  بلير الاري  الصي  . أثره بإيما  الصحيفة قلم الكتاب

 . . خاأ . مخالفة ذل  رسم  القانوب 

 ( 1028د21د11ق " رجال القضاء " ييي جلسة  88لسنة  219الطعن رقم  )

 12/22/1127مصا ب لسة  ... أب المستشارباويراق  اب الصابت إذ  -: القاعدة
أمام دائرة دحايد رجاا القياء بمحكمة استئنات القاهرة ياللب قبوا تمخا الما،وب 

 مت يمصا الهيئة القومية ضمهم مت الخام  حتو اوخير في المحود يذل  في  يبة
ال هة المنوط بها  رت الحقوق التأمينية حاا استحقاقها  –للتأميت اطجتماحي 

ي اب يت،يت أب يتم التمخا باإلجراءان الم،تادة لرف   –يالخصم الحقيقي في المحود 
و ينذ لم يتم التمخا حلو هصا النح  المحود بإيما   حيفة التمخا قلم  تاب المحكمة 

يكوب  ير ماريح حلو المحكمة ييمتن  حليها أب ت،رض ل  يتفصا في  لت،ل  فإن  
ي اب    ذل  بأحم اوس  ال وهرية في نظام التقاضي يهو يجوب توافر مبمأ المواجهة
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يت،يت أب تقيو مت تلقاء نفسها ب،مم قبوا التمخا لرف،  بلير الاري  الصد رسم  
هصا النظر يقيو بقبوا تمخا الما،وب   ينذ خالف الحكم الما،وب في   القانوب 

ضمهم مت الخام  حتو اوخير  كو  يفو موضوح  بأحقيتهم في الالبان موضو  
 . المحود فإن  يكوب قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 أقدمية
 " قواعد مجلس القضاء األعلى لتحديد أقدمية المع ن ن بالنيابة العامة "

  
إ مار م ل  القياء اوحلو م موحة القواحم الوئحية ال،امة المت،لقة برجاا القياء  -: الموجز

  جهة . تحقي . مؤداه  . ماهيتها ال،امةيمنها تحميم أقممية الم،ينيت في يظائف م،ايني النيابة 
هصه  . ثبون انحرافها حت اإلدارة أفيا الوسائا لترتيب أقممية الم،ينيت حلو أساس قاحمة حادلة

لحكم الما،وب . مخالفة ا . ت،ييب القرار ال مهوري بالت،ييت بسوء است،ماا السلاة . أثره اليواب 
 . . خاأ في  ذل 

  ( 1029د1د11ق " رجال القضاء " يييي جلسة  87لسنة  101الطعن رقم  ) 

 اب م ل  القياء اوحلو قم أ مر م موحة مت القواحم الوئحية إذ  -: القاعدة
 ۳۰۰۲مت فبراير سنة  3ال،امة المت،لقة برجاا القياء في جلست  الم،قودة بتاري  

صت حلو تي نمنها قواحم تحميم أقممية الم،ينيت في يظائف م،ايني النيابة ال،امة يال
تقميم  -أب يكوب ترتيب اوقممية في الت،ييت بوظيفة م،ايب نيابة حلو النحو التالي ي

اوقمم في سنة التخرج يدير التخرج م  تقميم الحا ليت حلو م مو  أكبر مت المرجان 
فيما بينهم يحنم التسايي يقمم الحا ا حلو مرتبة الشرت ثم اوكبر سنا  يحنم التسايي 

  يمفاد هصه القواحم أب يتم ترتيب الم،ينيت بالقرار  ا  للحريت اوب ميةفيكوب يفق
ال مهوري الما،وب حلي  حلو أساس النسبة المئوية لتقمير الن اح الحا ا حلي   ا 
مت  مل  ذل  القرار حلو أساس الم مو  التراكمي لكا ياحم منهم ييكوب ترتيب 

ن اح ثم مت يلي  يبصل  تكوب جهة اوسبقية في القرار للحا ا حلو أحلو درجان 
 .لم،ينيت حلو أساس مت قاحمة حادا اإلدارة قم حققت أفيا الوسائا لترتيب أقممية ا
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  ي اب الصابت باويراق أب الااحت تخرج مت  لية الحقوق جام،ة  لما  اب ذل 
بتقمير جيم جما  م  مرتبة الشرت ي اب م مو  درجات   ۳۰۰۲دف،ة المنصورة 

 1121سنة  191يتم ترتيب أقمميت  بالقرار رقم  % 24,۷۰بنسبة  ۰۰۰مت  121
تخرج مت  لية الحقوق جام،ة حيت  م  دف،ة  / ... يأب المقارب ب  اوستاذ ۰۰برقم 

يتم  % 8164بنسبة  ۰۷۰مت  174بتقمير جيم جما  ي اب م مو  درجات   ۳۰۰۲
يصبت أن  تم تخاي الااحت في يبالتالي  21ترتيب أقمميت  بالقرار الما،وب حلي  برقم 

من   بت،يين  في يظيفة م،ايب نيابة إلو آخريت أقاترتيب أقمميت  في القرار الصادر 
 الصي يصبت من  انحرات   اومر في الم مو  ييتسايد م،  في دير يسنة التخرج

جهة اإلدارة حت اليواب  التي يض،تها لتحميم أقممية م،ايني النيابة ال،امة يمت ثم 
لم يلتزم هصا النظر م،يبا  بسوء است،ماا  القرار ال مهوري الما،وب حلي  إذحو يي

 .   ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر فإن  يكوب م،يبا   السلاة
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 )ت(
 تأديب

 : تنبيه
 " أثر ظهور رجال القضاء بوسائع اإلعالم دون تصريح "

  

ح  م ل  القياء اوحلو بمن  القاضي أي حيو النيابة ال،امة مت مبا رة أد حما  -: الموجز
يجوب  . ط يتف  ياستقوا القياء ي رامت  أي يت،ارض م  ياجبان الوظيفة القيائية يحست أدائها

.  مت ق السلاة القيائية 71. م  حلة ذل .  تنظيم مشار ة القياة يحيورهم بوسائا اإلحوم
إ مار م ل  القياء اوحلو قرار ينأد بالقياء يالنيابة ال،امة حت اإلدطء بالتصريحان أي 

ميصا  ح. إقرار الااحت بالتحقيقان أن  أجرد  اوحاديث حبر يسائا اإلحوم يمساءلة مت يخالف ذل 
 . . حلو  ير أساس . اللب إللاء التنبي  الموج  إلي  . مؤداه  بأحم البرامج

 ( 1029د1د11ق " رجال القضاء " ي جلسة  87لسنة  171الطعن رقم  )
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 2571لسنة  41مت قانوب السلاة القيائية رقم  71إب النص في المادة  -: القاعدة
   ما ط ي وز ل  سالف الص ر حلو أن    ط ي وز للقاضي القيام بأي حما ت ارد 

و يي وز لم ل  القياء اوحل  القيام بأي حما ط يتف  ياستقوا القياء ي رامت  
القيام ب  يت،ارض م  ياجبان أب يقرر من  القاضي مت مبا رة أي حما يرد أب 

يحيث إب مشار ة القياة يحيورهم بوسائا اإلحوم يفتح      الوظيفة يحست أدائها
أبوابا  مت اللل  حوا أداء يظيفة القياء التي ي ب أب يوفر لها  ا ضمانان اطستقوا 

   يذل  يؤ م الصقة ييب،ث الامأنينة في نفوس ب،ادها حت أضواء اإلحومنالحقيقي ي 
كا مت يل أ لساحة القياء دف،ا  لظلم أي نيو  لح    يهو ما يبرر  مقا  يحقا  تنظيم 
هصا الظهور اإلحومي للقياء حفاظا  حلو جوا منصبهم ينزاهتهم ياستقولهم  أفراد 
ي نظام   يحيث أن  بالبناء حلو ما تقمم فقم قرر م ل  القياء اوحلو ب لست  

نأد رجاا القياء يالنيابة حت اإلدطء بالتصريحان يجوب  3/1/1113الم،قودة في 
أي اوحاديث حبر يسائا اإلحوم  ونا  لكرامة الوظيفة يترف،ا  مت القياة حت الس،ي 

   ما قرر الم ل   ال،امإلو البري  اإلحومي مت أب يؤثر مت خولهم في الرأي 
  اب ذل  ك. لما  ةاحتبار مت يخالف القرار مستوجبا  للتحقي  يالمساءلة التأديبي

حصر تحقي   1123... لسنة  .. يصابت مت تحقيقان الشكوييت رقمي .ي اب ال
ء ا   حة ما نسب إلو الااحت مت مخالفة قرار م ل  القي القاهرة استئنات قياة  

حوم ياإلدطء بتصريحان يبيانان ل،مد مت الصحف اوحلو بحظر الظهور بوسائا اإل
فقم أقر فو التحقيقان التي أجريت م،  في هصا الشأب أن   ي بكة التوا ا اطجتماحي

أجرد حميصا  لبرنامج ال،ا رة مساء  بمحوة مت مقممة البرنامج قام في  باله وم حلو 
خواب يحر ة قياة مت أجا مصر ردا  حلو ه ومهم حلو القياة يأن  أدلو جماحة اإل

اطجتماحي   بكة التوا اببيانان يتصريحان بصحف المصري يالوفم ياليوم الساب  ي 
تنايا فيها الرد حلو هصه ال ماحة يالحر ة سالفة الص ر بشأب حزا النائب ال،ام 
ياإلحوب المستوري ي اب ذل  ديب إذب مسب  مت م ل  القياء اوحلو يبالمخالفة 

المص ور سلفا  يهو مسل  م،يب ييتنافو م   رامة  1/3/1113لقراره الصادر بتاري  
يائية التي يشللها ييشكا إخوط  بواجبان يظيفت  ييتنافو م  ما ي ب أب الوظيفة الق

يتحلو ب  القاضي مت اطستقامة في تصرفات  يالب،م حت  ا ما يم  أي يخا بالصقة 
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ي اب مت  أب اطحتباران المستممة مت تل  الوقائ  أب تبرر توجي  التنبي  في  
مت ذل  نفو للب،ض مت تل  الوقائ  أب يلير  يديب  –الااحت  –الما،وب في  إلي  

 خر حلو نحو يتوافرق  الب،ض اآلأب يناا مت تح –لو  ح  –إذ لي  مت  أب ذل  
حت    ما ط يلير مت ذل  أييا  ما تصر  ب  الاا ب  اإلخوا بواجبان يظيفت  القيائية

  لتصريحان يالبيانان الصحفية بو فمت أن  أدلو بالحميث للقناة سالفة الص ر يا
متحمثا  إحوميا  بل نة مراج،ة قانوب السلاة القيائية فهصا القوا مرديد حلي  بأب حما 

 قا را  حلو مراج،ة الت،ميون المقترحة حلو –أيا   اب يج  الرأي فيها  –تل  الل نة 
قانوب السلاة القيائية يط  أب لتل  الل نة في المفا  أي اله وم حلو مت يتاايا 

.. . في تحقيقان الشكوييت رقمي ... يالااحت قم سم،ت أقوال     ي اب حلو القياة
قياة تحقي   1123... لسنة ب النائب ال،ام يالمقيميت برقم حرائض مكت 1123لسنة 

محكمة استئنات القاهرة فإب ما ين،اه حلو الحكم الما،وب في  في هصا الشأب يكوب 
،يت ت قم خولت لرئي  المحكمة التابسلاة تنبي  المستشاري حلو  يتتتتتتتتتتر أساس   يأب

لها يحمه يلو  انت حت يقائ  نسبت إليهم أثناء حملهم بالنيابة فإب ما يصيره الااحت 
   ما ط يلير مت ذل  القوا بأب جهة اإلدارة  في هصا الخصون ييحو  ير مقبوا

   يت الارت حت توجي  تنبي  ل،مد مت القياة قاموا بصان اوف،اا التي نسبت إلي
ييج  إلي  تنبي  بسببها يتمس  الااحت بمسايات  بهم ذل  أن  مت المقرر أن  ط مساياة 

  يمت جما  ما تقمم فإب اللب الااحت إللاء التنبي  يكوب  فيما يناهض أحكام القانوب 
  ينذ التزم الحكم الما،وب في  هصا النظر يقيو  حلو  ير أساس مت،ينا  رفي 

 . انتهو إلو قياء  حيح مت،ينا  القياء بتأييمه برفض المحود فإن  يكوب قم
 

 تأم نات اجتماعية
 " إضافة مدة خدمة اعتبارية "

  

إضافة ممة خممة احتبارية ت،ادا رب  ممة الخممة الف،لية ضمت ممة اط تراك في نظام  -: الموجز
ن في محافظا. ال،ما بناء حلو إرادة ال،اما بصفة دائمة يمستقرة  . مناال  التأميت اطجتماحي
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. تش ي  ال،امليت حلو ال،ما  . حلة ذل  2578لسنة  31ق  2 . المص رة اإليياحية ي م نائية
ثبون حما  . ياإلقامة في هصه المناال  النائية بمنحهم ميزة تأمينية حنم حساب م،ا هم أي مكافأتهم

ي تحظر حمل  قيائية التالما،وب ضمه بهصه المناال   اب لفترة موقوتة يفقا  لقواحم قانوب السلاة ال
. اللب  إضافة ممة خممة احتبارية  . مؤداه  في مكاب ياحم الواا ممة خممت  يمنح  مكافأة مقابا ذل 

 .  خاأ . . مخالفة الحكم الما،وب في  لصل  . ط سنم ل  إلو ممة خممت  الف،لية نتي ة ل،مل  هصا

 ( 1029د8د17ق " رجال القضاء " يييي جلسة  88لسنة  111الطعن رقم  )

في  أب إضافة  2578لسنة  31النص فو المادة اويلو مت القانوب رقم  -: القاعدة
ممة خممة احتبارية يما حلو أب مناط إضافة ممة الخممة اطحتبارية هو ال،ما بصفة 
دائمة يمستقرة في هصه المحافظان يبناء حلو إرادة ال،اما ييؤ م ذل  ما يرد بالمص رة 

وب المشار إلي  مت أب الهمت مت إ مار هصا القانوب هو تش ي  اإليياحية للقان
ال،امليت حلو ال،ما ياإلقامة في هصه المناال  النائية بمنحهم ميزة تأمينية حنم حساب 
م،ا هم أي مكافأتهم تتمصا في إضافة ممة خممة احتبارية ت،ادا رب  ممة الخممة الف،لية 

ت ي اب الصابت م  لما  اب ذل   . أتهمفي هصه المناال  لتحسيت م،ا اتهم أي مكاف
اويراق أب الما،وب ضمه لم يكت ي،ما بالمناال  النائية بصفة دائمة يمستقرة يبناء 
حلو إرادت  ي إنما حما في هصه اوماكت لفترة موقوتة يفقا  للقواحم التي حمدها قانوب 

النيابة  ي الصي يحظر حلو القاضي أي حيو ۰۷۰۳لسنة  41السلاة القيائية رقم 
أب ي،ما في مكاب ياحم الواا ممة خممت  يمنح في مقابا ال،ما في هصه اوماكت 
المكافأة التي حمدها القانوب يمت ثم فإب ما يالب  مت إضافة ممة خممة احتبارية إلو 
ممة خممت  الف،لية حت الفترة التي حما فيها بمحكمة استئنات  ماا سيناء يمحكمة 

سنم مت القانوب ييت،يت رفي   ينذ خالف الحكم الما،وب في   استئنات قنا ط يكوب ل 
حتو  19/3/2581هصا النظر يقيي بإحادة تسوية م،ا   باحتساب الممة مت 

ممة حما بالمناال  النائية  31/5/1112حتی  2/21/1111يمت  31/5/2583
ت آثار مينضافة ممة خممة احتبارية إليها قمرها الرب  لممة خممت  يما يترتب حلو ذل  

ي رت الفريق المالية المترتبة حلو إحادة تسوية الم،اش يمكافأة نهاية الخممة 
 . يت،ويض المف،ة الواحمة فإن  يكوب م،يبا  
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 تع  ن
 " سلطة الجمعية العمومية للمحاكم فج قرار إعادة التع  ن فج المحكمة "

  

حتياجان . اط . مناال  ال،مومية . مرده تقرير جم،يتها قرار إحادة الت،ييت في المحكمة -: الموجز
رية في . حكم المحكمة المستو  الف،لية مت الخبران يالكفاءان للقيام بمهامها المستورية يالقانونية

. خلو القرار مت حيب إساءة است،ماا  .  رال    اللبان أحياء  ق  39لسنة  2الا،ت رقم 
 . براءة بواحصها يأهمافها مت أد ما،ت. او ا  مير القراران اإلدارية ماابقة للقانوب ي  السلاة
إللائ   . اللب . أثره . حمم تقميم  . حلة ذل  . يجوب تقميم المليا حلو ت،ييب هصا القرار مؤداه 

. ط ي مي إذ ط مساياة فيما يناهض  . تمس  الااحت بمسايات  بحاطن المصا حلو  ير أساس
  . . خاأ . مخالفة ذل  حكم القانوب 

 ( 1029د9د12ق " رجال القضاء " يييي جلسة  88لسنة  21الطعن رقم  )

قيائية  39لسنة  2إذ قررن المحكمة المستورية ال،ليا في الا،ت رقم  -: القاعدة
 هة ال – اللبان أحياء  أب المرد في إحادة الت،ييت تقمير ال م ية ال،امة للمحكمة 

بمهامها  تي ت،ينها حلو اطالو طحتياجاتها الف،لية مت الخبران يالكفاءان ال –اإلدارية 
  متو خو قرارها في هصا الشأب مت إساءة است،ماا  التي ناط بها المستتتتتتتتور يالقانتتتتتتتوب 

السلاة   يهو حيب قصمي يناا مت اللاية التي توختها جهة اإلدارة في م اا إ مار 
ب   إذ إ ق  مت اويراقمم المليا حلي  يننما يت،يت أب ي قرارها  يمت ثم فهو ط يفترض

او ا في القراران اإلدارية هو  ميرها مستوفي  أيضاحها الشكلية ماابقة في محلها 
ب ضمه   ي اب الما،و  للقانوب   يأنها بريئة في بواحصها يأهمافها مت  ا ما،ت حليها

لم يقمم المليا حلو أب ثمة أ راضا   خصية استهمفها القرار الما،وب في  يلم يم  أن  
قم همت للير المصلحة ال،امة فإب القرار سالف الص ر ي،م  حيحا  مبرءا  مت حيب 
مخالفة القانوب أي إساءة است،ماا السلاة ييكوب اللب إللائ  حلو  ير أساس مت،ينا  

  يط ي مد الما،وب ضمه نف،ا  القوا أب م ل  القياء أحاد ت،ييت حاطن  رفي 
 ر قانونا  أن  ط أساس لالب المساياة فيما يناهضمصا يتمسك  بمسايات  بهم وب المقر 
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ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا  –إب  ح ما ادحاه الما،وب ضمه  –حكم القانوب 
النظر يأحا نفس  محا ال هة اإلدارية في تقمير مبرران إحادة الت،ييت فإن  يكوب قم 

 . أخاأ في تابي  القانوب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 )ق(
 قرار إداري 

 " تسب ب القرارات اإلدارية "
  

.  اه . مؤد . او ا حمم التزامها بتسبيبها إط إذا ألزمها القانوب  قراران جهة اإلدارة -: الموجز
نحرات . ا . حلو مت يمحو خوت ذل  إثبات  . طزم   حة القرار  ير المسبب ويام قرينة حلو

 . تقميم المليا حلو ذل  أي  اب ظاهر القرار  ير المسبب ينبو   القرار يرتب  بسبب  أي اللاية من 
 . . انفتاح السلاة للقياء في تقويم اطحوجاج بت،ميل  أي إللائ  . أثره حت مخالف  للقانوب أي الوئحة

  ( 1029د1د11جلسة  -ل القضاء " ق " رجا 87لسنة  101الطعن رقم  )

او ا أب جهة اإلدارة ط تلتزم بتسبيب قراراتها إط إذا ألزمها القانوب  -: القاعدة
يبأب القرار  ير المسبب يحما في اليات  قرينة  حة سبب  يحلو مت يمحي    بصل 

   إط أن  متو  اب ظاهر القراران حمم مشريعية هصا السبب أب يقيم المليا حلو ادحائ 
    ير المسببة ينبئ حت مخالفتها للقانوب أي الوئحة أي قمم المتظلم منها دليا الت،سف

اء بالسبب يثانيهما باللاية مت هصه القراران انفتحت للقيياطنحرات الصي يرتب  أيلهما 
 . سلات  الكاملة في تقويم احوجاجها بإللائها يما ترتب  مت آثار

 " امتناع الجهات اإلدارية عن تنف ذ حكم نهائج "
  

 . ال هان اإلدارية ما يصمر ضمها مت أحكام حائزة لقوة اومر المقيييجوب تنفيص  -: الموجز
. يجوب  ؤداه . م . احتباره قرار إداري سلبي مخالف للقانوب  أي ت،ممها ت،ايا هصا التنفيصامتناحها 
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إلزام الهيئة الااحنة بتنفيص اوحكام الصادرة لصالح الما،وب ضمه يفقا  لمناوقها يما ارتب  ب  مت 
م الحكم از . الت .  ير جائز . حودتها إلو الم ادلة في أحقيت  بما قيو ل  في هصه اوحكام أسباب

   . .  حيح الما،وب في  ذل 

 ( 1029د8د17جلسة  –ق " رجال القضاء "  88لسنة  910الطعن رقم  )

ي ب حلو ال هان اإلدارية المبادرة إلو تنفيص ما يصمر ضمها مت أحكام  -: القاعدة
  فإب هي امتن،ت ديب ح  حت تنفيصها في يقت مناسب  حائزة لقوة الشيء المقيي ب 

اومر    ت،ايا هصا التنفيص احتبر ذل  بمصابة قرار إداري سلبو مخالف للقانوب  أي ت،ممن
الصد يت،يت م،  القياء بإللائ  يما يترتب حلو ذل  مت آثار ينلزام الهيئة الااحنة بتنفيص 
اوحكام لصالح الما،وب ضمه يفقا  لمناوقها يما ارتب  ب  مت أسباب ينلزام الااحنة 

مت  71لما،وب ضمه حت أجره اوساسي حلو أساس حكم المادة بإحادة تسوية م،اش ا
ديب أحكام قانوب التأميت اطجتماحي ياحتبار  2571لسنة  41قانوب السلاة القيائية رقم 

م،ا   حت هصا اوجر في تاري  بلو   ست اإلحالة إلو التقاحم م،ادط  وجره اوساسي 
  نحادة تمرج م،ا   احتبارا  مت هصا التاري  ي  ميافا  إلي  ال،ويان الخا ة التي لم تيم

يحتو تاري   مير الحكم الما،وب في  في ضوء الزيادان التي تقررن في الم،ا ان 
خوا تل  الفترة ينحادة حساب مكافاة نهاية الخممة حلو هصا اوساس ينحادة حساب 

لسنة  75ي رقم مت قانوب التأميت اطجتماح 11ت،ويض المف،ة الواحمة البقا  لحكم المادة 
  ينذ التزم الحكم الما،وب في  هصا النظر فإن  يكوب قم أ اب  حيح حكم  2579

القانوب ييمتن  حلو الااحنة بصفتها ال،ودة إلو الم ادلة في أحقية الما،وب ضمه في 
 . إحادة تسوية مستحقات  التأمينية سالفة البياب حلو النحو سالف الص ر

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 )م(
 معاش

" تسوية أعضاء السلطة القضائية بنظرائهم نواب رئيس مجلس الدولة بشأن معاش 
 األجر المتغ ر "

  

بتسوية م،اش اوجر المتلير لنواب رئي  م ل  الميلة قياء المحكمة اإلدارية ال،ليا  -: الموجز
الصادر  1128لسنة  243يم،املتهم م،املة الوزير مت حيث المرتب يالم،اش البقا  للقرار رقم 

. يجوب إحماا ذل  حلو مت يشلا الوظائف القيائية  . أثره مت يزيرة التيامت اطجتماحي
ي فو مت لم يبلغ الستيت بالتاري  المحمد بالقرار . سريان  حل المماثلة بقانوب السلاة القيائية

 . . ت،لق  بوقت تنفيصه يلي  بتحميم فئة المخاالبيت ب  . حلة ذل  2/7/1128

 ( 1029د1د11جلسة  -ق " رجال القضاء "  89لسنة  27 الطعن رقم )

لسنة  4747إذ  انت المحكمة اإلدارية ال،ليا قم قيت في الا،وب أرقام  -: القاعدة
ق  13لسنة  217132ق حليا    13931   ق حليا 13لسنة  95331ق حليا    13

حليا بتسوية م،اش اوجر المتلير للمؤمت حليهم الصيت يشللوب درجة نائب رئي  م ل  
 243الميلة يي،املوب م،املة الوزير مت حيث المرتب يالم،اش البقا  وحكام القرار رقم 

بصرت  12/4/1128بتاري   واطجتماحالصادر مت يزيرة التيامت  1128لسنة 
يذل   2/7/1128النظر حت  ونهم قم بللوا ست الستيت قبا التاري  المحمد بالقرار يهو

بحسباب أب هصا التاري  ط يت،ل  إط بالتنفيص ينحماا اوثر الفوري المبا ر للقرار المص ور 
حياء مساياة بيت أ   يمت ثم تقيي ال،مالة يال يلي  بتحميم فئة المخاالبيت بأحكام 

الهيئان القيائية سرياب هصا القرار حلو مت يشلا الوظائف القيائية المماثلة بقانوب 
السلاة القيائية باحتباره او ا او يا الصد يسرد حلو  ا لي الوظائف القيائية 

و   ينذ التزم الحكم الما،وب في  هصا النظر يقي المقابلة لها بالهيئان القيائية اوخرد 
رياب أحكام القرار المار ذ ره حلو الما،وب ضمهما الصاني يالصالث فإن  يكوب قم بس

 . تواحكم القانوب يييحو الن،و حلي  فو هصا الشأب  ير مقب  ادت  حيح
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 إثبات اإلكراه على التعاقد على من يدعيه " عبء "

  

استلوا المائت لوسيلة مشريحة بقصم الحصوا حلو ما ي ايز دين  . ت،سف  ير  -الموجز :
 حلو مت يمعي  . جواز إثبات  بكافة الرق اإلثبان .    حبء إثبان اإلكراه حلو الت،اقممشري  . يقو 

 ( 1029د1د2جلسة  -ق  81لسنة  21978) الطعن رقم 

ب مشريعية الوسيلة ط تنفو يقو  اإلكراه المفسم للرضا بم،ناه القانونو إ -القاعدة :
ا بلرض و حق  ياستيفاء دين    يننما استللهمتو ثبت أب المائت لم يست،ملها للو وا إل

الحصوا مت المميت حلو ما ي ايز ما فو ذمت  مت ديت   فإب است،ماا الوسيلة 
المشريحة حينئص يكوب ت،سفيا   ير مشري    ييق  حبء إثبان اإلكراه حلو مت 

ما بيي وز ل  إثبان أب اإلكراه  اب الماف  إلو الت،اقم بكافة الرق اإلثبان  يمعي   
 فيها البينة يالقرائت .

 
 " طرق اإلثبات " 

 " اليم ن الحاسمة " 
 عقد البيع "  في" احتكام الغ ر لليم ن الحاسمة إلثبات صورية الثمن 

  

 . إثبان اطدحاء بباوب حقم البي  لصورية الصمت . اختوف  باختوت المتمس  ب  -الموجز :
 . ميت الحاسمة. احتكام اللير إلو الي ت  بكافة الرق اإلثبانوالرات ال،قم إثبات  بالكتابة يلللير إثبا

 . توجيهها للمشترد ديب الحاجة لتوجيهها إلو البائ  . أثره . حلة ذل  . طزم 
 ( 1029د1د28جلسة  -ق  72لسنة  2817) الطعن رقم 
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ب إثبان اطدحاء بباوب حقم البي  لصورية الصمت إذا  اب مت البائ    إ -القاعدة :
ت  يكوب ب إثباأما إذا  اب مت  ير أالرات ال،قم   فإ  فإب إثبات  ط يكوب إط بالكتابة 

فإذا ما أحوز هصا اللير المليا حلو ثبون هصا اطدحاء   ياحتكم  بكافة الرق اإلثبان
هها إلو المشتري باحتباره الخصم الصي ل  ح  الماالبة إلو اليميت الحاسمة   فإن  يوج

باإلثبان   ب،م أب ح ز ذل  اللير حت تقميم المليا حلو اطدحاء بصورية الصمت   
فإذا حلف المشترد هصه اليميت   انتفو هصا اطدحاء حت الصمت يأ بح هو الصمت 

ية هصا اإلقرار من  بصور الحقيقي في ال،قم   يأما إذا نكا حت حلفها    اب ذل  بمصابة 
  ييمتن  حلو الخصوم ال ما في حقيقت    يديب  الصمت   يبصل  ينحسم النزا  حول 

حاجة لتوجي  اليميت للبائ    ب،م أب تم توجيهها للمشتري   باحتباره المميت ل  بالصمت 
إن  في حالة حلف المشتري  الوارد في ال،قم   يلت ييار البائ  مت جراء ذل    إذ

يتحق  ر ت المحا في البي  بشقي  المبي  يالصمت   حلو النحو المتف  حلي  في  اليميت
ال،قم   يفي حالة نكوا المشتري حت حلف اليميت  فإب هصا ي،م إقرارا  من  بصورية 

لو إ الصمت   بما يباا البي  لتخلف أحم أر اب ال،قم   يهو ما يترتب حلي  حودة المبي 
 ملكية البائ  .

  

قياء الحكم الما،وب في  بكفاية حلف المشترد اليميت الحاسمة بشأب  ورية حقم  -الموجز :
حلة  . البي  يحمم الحاجة إلو حلف البائ،ة ل  .  حيح . أثره . حمم جواز الا،ت حلي  بالنقض

 ذل  .
 ( 1029د1د28جلسة  -ق  72لسنة  2817) الطعن رقم 

اب الحكم الما،وب في  قيو بتأييم الحكم اطبتمائي   القاضي برفض إذ   -القاعدة :
المحود حلو سنم مت أب الما،وب ضمه الصاني   يهو المشتري في حقم البي  موضو  
اطدحاء بالصورية مت الااحنيت   قم حلف اليميت الحاسمة   حلو النحو المقرر قانونا 

لبائ،ة في ال،قم سالف الص ر   فإن  فو حاجة إلو حلف الما،وب ضمها اويلو يهي ا
يكوب قم انتهو إلو قياء  حيح   يحيث إب الحكم الما،وب في   مر بناء حلو 

لي  للقانوب   فإن  ط ي وز الا،ت ح اليميت الحاسمة  التي تم توجيهها يحلفها البقا  



 21                                                 إثبات 

بأي الري  مت الرق الا،ت في اوحكام   يمنها الا،ت حلي  باري  النقض   يمت 
 ثم يكوب الا،ت الماثا  ير جائز يهو ما تقيو ب  المحكمة . 

 
 " تجزئة اليم ن الحاسمة " 

  

 يتب،  القاضي حااخلو قانوب اإلثبان يال،رت يمبادئ الشري،ة اإلسومية مت حكم  -الموجز :
توجي  اليميت الحاسمة إلو اثنيت أي أكصر حت ياق،ة مشتر ة بينهم في موضو  ط يقبا الت زئة . 

 لنص المادة اويلو ق الممنو . مؤداه . إحماا قواحم ال،مالة يفقا  

 ( 1029د1د28جلسة  –ق  81لسنة  28101) الطعن رقم 

وحكام اإلثبان ي صل  ال،رت يمبادئ إب نصون قانوب اإلثبان المنظمة  -القاعدة :
الشري،ة اإلسومية قم خلت مت حكم يتب،  القاضو فو حالة توجي  اليميت الحاسمة 

فلي  أمام    إلو اثنيت أي أكصر حت ياق،ة مشتر ة بينهم فو موضو  ط يقبا الت زئة 
  قواحم بمت سبيا فو هصه الحالة إط ما يؤدد إلي  النظر ياطجتهاد يفقا  لما تقيو 

 ال،مالة إحماط  لنص المادة اويلو مت التقنيت الممنو . 
  

حمم جواز ت زئة اليميت الحاسمة بتوجيهها لب،ض مت يجهت إليهم ديب الب،ض اآلخر  -الموجز :
أي اطمتنا  حت توجيهها . يجوب توجيهها إلو مت يجهت إليهم . اتحاد موقفهم في الحلف أي 

ما يسفر حن  توجيهها . اختوت موقفهم بيت حلف ينكوا ياستحالة ال م  النكوا . أثره . الفصا في
 بيت الموقفيت . مؤداه . ل وء موج  اليميت إلو الرق اإلثبان اوخرد في إثبان دحواه .

 ( 1029د1د28جلسة  –ق  81لسنة  28101) الطعن رقم 

ه الصد ي،وز ن  ط ي وز فو هصه الحالة سالفة البياب ) حرماب الخصم إ -القاعدة :
المليا فو اطحتكام إلو ذمة خصم  ( ت زئة اليميت الحاسمة بتوجيهها إلو ب،ض مت 
يجهت إليهم ديب الب،ض اآلخر حلو خوت إرادة  احبها ونها ط تحق  اللرض 
الصد يرمو إلي  مت توجيهها    ما ط يصح اطمتنا  حت توجيهها تحسبا  لما قم يق  
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هة إليهم اليميت الحاسمة فو الحلف أي النكوا   ذل  أب مت اختوت فو مواقف الموج
م  ويام هصا اطحتماا فإن  يحتما أييا  أب يتحم موقف مت يجهت إليهم   يلي  أحم 
اطحتماليت بأيلو مت اآلخر  بما يت،يت م،  توجي  اليميت إليهم   فإب اتحم موقفهم فو 

ها الفصا بحيث يترتب حلو نتي تالحلف أي النكوا يجب اوخص بما يسفر حن  توجيهها 
فو المحود   أما إذا اختلف موقف مت يجهت إليهم اليميت الحاسمة فحلف الب،ض 
ينكا الب،ض اآلخر ي انت يميت  ا منهم يت،مد أثرها إلو اآلخر يط سبيا للتفييا 
بينهم   يبر م أب او ا أن  ط ي وز الرح المليا المستمم مت حلف اليميت الحاسمة 

قيها أي إثبان  صبها   إط أن  فو الحالة سالفة البياب ينزاء تناقض موقف مت يط ن
يجهت إليهم اليميت الحاسمة بيت حلف ينكوا ياستحالة ال م  بيت الموقفيت بما ي ،ا 
المليا المستمم منهما متهاترا  متساقاا  يهمر ب،ي  ب،يا  فو منان فو هصه الحالة 

لو موج  اليميت الحاسمة أب يل ا فو إثبان دحواه مت إهمارهما م،ا  بحيث ييحو ح
 . إلو الرق اإلثبان اوخرد  ير اليميت الحاسمة

 
 نترنت "حجية بيانات شبكة اإل  "

  

جرياب ال،ادة حلو اطحتماد بالبيانان ياورقام المنشورة حلو  بكة اإلنترنت بالمواق   -الموجز :
 مت قبيا ال،لم ال،ام .  رال  .اومم المتحمة .  الارإلوتفاويان الميلية الموق،ة فو الرسمية 

 ( 1029د2د8جلسة  –ق  87لسنة  8108،  8112) الطعنان رقما 

المقرر أن  يلئت  اب ط ي وز للقاضو أب يحكم ب،لم  الخان إط أن   -القاعدة :
 هصا يي،م مت قبيا ال،لم ال،ام الصد ط يحتاج إلو   ،ام ير ممنو  مت الحكم بالِ،لم ال

  جرياب ال،ادة حلو اطحتماد بالبيانان ياورقام المنشورة حلو  بكة  دليا حلو ويام 
   اإلنترنت بالمواق  الرسمية لوتفاويان الميلية الموق،ة فو إالار منظمة اومم المتحمة

 بما فو ذل  المنظمان أي الو اطن المتخصصة المرتباة بمنظومة اومم المتحمة

يت،تمم      باحتبارها مواق  متخصصة فو اطتفاويان الم،نية بها كصنميق النقم الميلو
 .  حلو تمقي  الم،لومان يتحميصها حلو نحو دائم
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دخلت حيز النفاذ بالنسبة ل مهورية مصر  The ICSID Conventionاتفاوية اإلكسيم  -الموجز :
مت خوا الموق  الرسمو اإللكترينو لوتفاوية بالشبكة ال،المية لىنترنت  1/1/2571بية بتاري  ال،ر 

متاح للكافة الحصوا حلو م،لومان تفصيلية حوا القيايا القائمة ي افة أحكام التحكيم الصادرة 
شأب مصاا ي ب  . فو المحايد المرفوحة بيت الميا يرحايا الميا اوخرد المنشورة برضاء أالرافها 

   . نترنتد المحكميت مت ياق  البيانان المنشورة حلو موق  اطتفاوية حلو اإلاستخون حيا
 ( 1029د2د11جلسة  –ق  81لسنة  20201) الطعن رقم 

اوية اتف إذ  انت جمهورية مصر ال،ربية قم يق،ت حلو هصه اطتفاوية ) -القاعدة :
ثم دخلت حيز النفاذ  22/1/2571( بتاري   The ICSID Conventionاإلكسيم 

مت خوا الموق  الرسمو  -ي اب مت المتاح للكافة    1/1/2571بالنسبة لها بتاري  
مان تفصيلية الحصوا حلو م،لو  –اإللكترينو لهصه اطتفاوية بالشبكة ال،المية لىنترنت 

و  حلو  حت اطال  فيو   كافية حوا القيايا القائمة يالتاوران المت،لقة بم رياتها
   كافة أحكام التحكيم الصادرة فو المحايد المرفوحة بيت الميا يرحايا الميا اوخرد 

   سواء  انت مت اويامر اإلجرائية أي اوحكام يالتو يتم نشرها برضاء يموافقة الرفيها
ي اب    ااحنة فو المستنمان المقممة منها  يهو الموق  ذات  الصد استنمن إلي  ال نهائيةال

 ICSID  حلو حكم التحكيم الصادر فو القيية التحكيمية ...  الصابت مت اطالو 

Case No  يالمرفوحة مت  ر ة ... لوستصماران ضم    مت خوا الموق  المشار إلي  
ال مهورية ال زائرية الميمقراالية الش،بية يالصد تم إرسال  لارفو التحكيم بتاري  

ي  / ... بتار  ت الُمَحَكم حت الشر ة المحتكمة البريفيسور  أن  ُموق  م 32/9/1127
...  /   يُموق   صل  مت الُمَحَكَمة حت ال مهورية ال زائرية البريفيسور 23/9/1127

.. بتاري  . /   يُموق  أخير ا مت رئيسة هيئة التحكيم البريفيسور 25/9/1127بتاري  
ة لم تقض لصالح الشر ة المحتكم  يأب هيئة التحكيم بكاما تشكيلها  19/9/1127

  يننما رفيت دحواها يقيت بإلزامها أب ترد للحكومة ال زائرية ما  بأد مت اللباتها
  يمبلغ يقارب الصوثة موييت ديطر أمريكو مساهمة  سمدت  مت نفقان لمر ز التحكيم

 يو    ف   يهو اومر الصد فيما تكبمت  الحكومة مت أت،اب قانونية يمصاريف أخرد 
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حوا حيمة    تنتفو م،  أية  كوك حت انتفاء الصلة بيت الشر تيت يحلو ما سب  بيان 
حلو ما  يبالترتيب   و ما تصيره الااحنة بأسباب الا،تأي استقوا المحكميت حلو نح

  فو يكوب ثمة خاأ مت جانب المحكميت أي  ش أي مساهمة في  مت جانب  تقمم
 الما،وب ضمها الصانية .

 
 لكترونية "المحررات اإل  " حجية

  

البيانان المنشأة أي المنمم ة أي المخزنة أي المرسلة أي المستقبلة بوسيلة إلكترينية أي  -الموجز :
بتنظيم  1114لسنة  29مت ق  29/ ب   م  2ضوئية أي يسيلة أخرد مشابهة . ح يتها . م 

 مان .يننشاء هيئة تنمية  ناحة تكنولوجيا الم،لو  والتووي  اإللكترين

 ( 1028د21د11جلسة  -ق  87لسنة  21221) الطعن رقم 

 1114لسنة  29الفقرة ب مت المادة اويلو مت القانوب رقم و مفاد النص ف -القاعدة :
دة يبإنشاء هيئة تنمية  ناحة تكنولوجيا الم،لومان   يالماو بتنظيم التووي  اإللكترين

تممج أي تخزب أي ترسا أي تستقبا تنشأ أي  ومت ذان القانوب أب البيانان الت 29
بوسيلة إلكترينية أي ضوئية أي بأية يسيلة أخرد مشابهة ُت،م مت قبيا المحرران يلها 

المواد  وأحكام قانوب اإلثبان فو ذان الح ية المقررة للمحرران الرسمية أي ال،رفية ف
 الممنية يالت ارية يفو نااق الم،امون الممنية يالت ارية ياإلدارية . 

  

المحرران اإللكترينية . ح يتها .  رالها . استيفائها للشريط المنصون حليها فو  -الموجز :
طئحة  8  م  1114لسنة  29ق  29/ ب   2قانوب التووي  اإللكترينو يطئحت  التنفيصية . م 

 ؤداه . رسالة البريم اإللكترينو ت،تبر  حيحة حنم استيفائها لتل  الشريط .تنفيصية . م

 ( 1029د1د18جلسة  –ق  87لسنة  27012) الطعن رقم 

بتنظيم التووي  اإللكترينو فو الفقرة  1114لسنة  29إذ  اب القانوب رقم  -القاعدة :
بيانان تتيمت رسالة   ) باء ( مت مادت  اويلو حرت المحرر اإللكترينو بأن  
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م،لومان تنشأ أي تممج أي تخزب أي ترسا أي تستقبا  ليا  أي جزئيا  بوسيلة إلكترينية 
أي ضوئية أي بأية يسيلة أخرد مشابهة     ينظم ح ية تل  الرسائا بنص المادة 

( من  الصد ي رد بأب   للكتابة اإللكترينية يللمحرران اإللكترينية فو نااق 29)
ة يالت ارية ياإلدارية ذان الح ية المقررة للكتابة المحرران الرسمية الم،امون الممني

يال،رفية فو أحكام قانوب اإلثبان فو المواد الممنية يالت ارية   متو استوفت الشريط 
المنصون حليها فو القانوب يفقا  لليواب  الفنية يالتقنية التو تحمدها الوئحة التنفيصية 

  أن  لت ي،تم بالمحرران اإللكترينية إط إذا استوفت الشريط لهصا القانوب     يمؤدد ذل
ة الصادرة بقرار التنفيصيالمنصون حليها فو قانوب تنظيم التووي  اإللكترينو يالوئحة 

يقم نصت المادة الصامنة    1119لسنة  215جيا الم،لومان رقم يزير اطتصاطن يتكنولو 
ريط وي  اإللكترينو حلو   م  حمم اإلخوا بالشمت الوئحة التنفيصية لقانوب تنظيم التو 

لرسمية ح ية اإلثبان المقررة للكتابة اإللكترينية ا لمنصون حليها فو القانوب   تتحق ا
أي ال،رفية لمنشئها إذا توافرن اليواب  الفنية يالتقنية اآلتية ي ) أ ( أب يكوب متاحا  

سمية أي ية أي المحرران اإللكترينية الر فنيا  تحميم يقت يتاري  إنشاء الكتابة اإللكترين
( أب يكوب متاحا  فنيا  تحميم مصمر إنشاء الكتابة اإللكترينية أي  ) ب   ال،رفية ...

  المحرران اإللكترينية الرسمية أي ال،رفية يدرجة سيارة منشئها حلو هصا المصمر  
ا يمت ي  إنشائه.. فإب ح يتها تكوب متحققة متو أمكت التحق  مت يقت يتار . ) ج (

حمم ال،بث بهصه الكتابة أي تل  المحرران     يحلو ذل  فإن  يت،يت اطستهماء بتل  
المواد فو  أب المرسون التو تتم بيت أالرافها حت الري  البريم اإللكترينو   فو 

ح ية إط بمقمار توافر الشريط يكوب لهصه المرسون حنم جحمها أي إنكارها ثمة 
ت توافر فإب لم يتم التحق  م فو قانوب تنظيم التووي  اإللكترينو  المنصون حليها 

تل  الشريط فو ي،تم بها   فالرسالة المرسلة حت الري  البريم اإللكترينو ت،تبر 
 حيحة إذا توافرن فيها الشريط الواردة بقانوب تنظيم التووي  اإللكترينو يطئحت  

 التنفيصية .
  

 قياء الحكم الما،وب في  بإلزام الااحت بصفت  بأداء المبلغ الماالب ب  للما،وب ضمه  -الموجز :
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استنادا  للمليا المستمم مت الصور اليوئية للرسائا اإللكترينية الواردة بالبريم اإللكترينو بصفت  
الم حودة مت الااحت بصفت  حلو يجود حوقة ت ارية بيت الارفيت يمميونية الااحت بصفت  . 

صية يحمم مناقشت  لممد توافر الشريط المنصون حليها فو قانوب التووي  اإللكترينو يطئحت  التنف
 خاأ يمخالفة للقانوب . ي تل  الرسائا . فساد و ف

 ( 1029د1د18جلسة  –ق  87لسنة  27012) الطعن رقم 
إذ  اب الااحت بصفت  قم جحم الصور اليوئية للرسائا اإللكترينية  -القاعدة :

الواردة بالبريم اإللكترينو يالتو تمس  الما،وب ضمه بصفت  بح يتها  مليا حلو 
 ارية بيت الارفيت ي مير أيامر توريم مت الااحت بصفت    ينذ  اب يجود حوقة ت

حلو  –كم ي اب الح  الحكم الما،وب في  قم قيو بإلزام الااحت بصفت  بأداء المبالغ 
قم أقام قياءه بناء حلو المليا المستمم مت الرسائا اإللكترينية  –ما يبيت مت ممينات  

مس  الااحت بصفت  ب حمها ديب أب يتارق إلو الواردة بالبريم اإللكترينو يالصد ت
   التنفيصية  تمناقشة ممد توافر الشريط الفنية يالتقنية فيها البقا  للقانوب المنظم لها يطئح

ياحتبرها أيراق تصلح  مليا حلو يجود حوقة ت ارية بيت الارفيت يمميونية الااحت 
انوب يالخاأ د أدد ب  لمخالفة القبصفت    فإن  يكوب م،يبا  بالفساد فو اطستمطا الص

 فو تابيق  .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 أحوال شخصية
 " التزام الزوج المطلق بتوف ر مسكن لصغاره وحاضنتهم "

  

نفقة الصلار بأنواحها . مت او وا الصابتة  رحا  حلو حات  اوب ديب  يره . حمم  -الموجز :
م،سرا  مادام قادرا  حلو الكسب . امتناح  حت أدائها . مؤداه . حبس  . التزام سقوالها حن  يلو  اب 

تقا يمناسب ريا  ما بيت تهيئة مسكت مسيالزيج المال  بتوفير مسكت لصلاره يحاضنتهم التزاما  تخي
سقاال  للخيار اويا . أثره . استقولها إأي استمرارهم في  لا مسكت الزيجية ممة الحيانة . 

ا بمسكت الزيجية متو اللبت ذل  . ثبون حقها في ذل  مت تاري  الاوق . ت،ل  ذل  ي لاره
بالنظام ال،ام  سائر اوحكام المنظمة لألحواا الشخصية . حمم جواز تحايا الزيج المال  حلو 

ت سقاط ح  الصلار يحاضنتهم في  لا مسكإالقانوب بتصرف  في مسكت الزيجية لللير بهمت 
انة ديب توفير مسكت مستقا يمناسب لهم . مقتياه . حمم سرياب ذل  التصرت الزيجية ممة الحي

متو  اب طحقا  حلو ثبون حقهم في  لا مسكت الزيجية يتوافر حلم المتصرت إلي  بصل  الح  
مكررا  ثالصا   28يقت إبرام التصرت . حلة ذل  . جواز إثبان ذل  التحايا بكافة الرق اإلثبان . م 

 بشأب اوحواا الشخصية . 2589لسنة  211الم،ما ب   2515لسنة  19ق 

 ( 1029د1د 28 جلسة –ق  81لسنة  8211) الطعن رقم 

 2515لسنة  19مكررا  ثالصا  مت القانوب رقم  28ب النص فو المادة إ -القاعدة :
حلو أن    حلو الزيج المال  أب يهيئ لصلاره  2589لسنة  211الم،ما بالقانوب رقم 

لحاضنتهم المسكت المستقا المناسب   فإذا لم يف،ا خوا فترة ال،مة   مت مالقت  ي 
ينذا  اب مسكت الزيجية   استمريا فو  لا مسكت الزيجية ديب المال  ممة الحيانة 

 ير مؤجر    اب مت ح  الزيج المال  أب يستقا ب  إذا هيأ لهم المسكت المستقا 
اضنة بيت اطستقوا بمسكت ييخير القاضو الح  المناسب ب،م انقياء ال،مة 

أن   .   يما حلوجر مسكت مناسب للمحيونيت يلها ..  يبيت أب يقرر لها أ الزيجية
لما  انت نفقة الصلار بأنواحها يبالقمر الوزم منها ليماب  فايتهم حلو ضوء ما يلي  

ادرا  قبأمصالهم مسئولية اوب ط يشار   فيها  يره يط تسق  حن  يلو  اب م،سرا  مادام 
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حلو الكسب ينب امتن  حت أدائها حب  بخوت سائر الميوب   ي اب هصا اطلتزام حلو 
حات  اوب مت او وا الصابتة  رحا  التو ط تحتما ال ماا أي التأييا باحتبار أب فو 
إنفاق  حلو  لاره إحياء  لهم يفو إحيائهم إحياء لنفس  لتحق  ال زئية يال،صبية   

موئم للصلار حقا  لهم حلو أبيهم ون  جزء مت نفقتهم   لصل  ي اب توفير مسكت 
حرن المشر  حلو تأكيم يتنظيم هصا الح  بو ف  مت الحاجان اليريرية التو ط 

مكررا  ثالصا   28 نو حنها الوزمة لصيانة يحفظ الصلار يذل  بالنص فو المادة 
لنص التزاما  ح  فأنشأ بهصا اسالفة البياب حلو اليواب  التو تكفا لهم استيفاء ذل  ال

تخييريا  يج،ا الخيرة للزيج المال  بيت محليت أحمهما أب يهيئ لصلاره مت مالقت  
يجية دين  كت الز يحاضنتهم المسكت المستقا المناسب يالصانو استمرارهم فو  لا مس

ذا أسق  الزيج المال  خياره ب،مم إحماد المسكت المناسب المستقا ممة الحيانة   فإ
لصلاره يحاضنتهم انقلب ذل  اطلتزام التخييرد إلو التزام بسي   ير مو وت ل  محا 
ياحم هو استقوا المالقة الحاضنة م   لارها بمسكت الزيجية ممة الحيانة متو 
اللبت ذل    يط يصبت لهم هصا الح  مت تاري  إسقاط الزيج المال  لخياره با مت 

و هصا اإلسقاط مت قصر محا اطلتزام حلي تاري  الاوق   ذل  أب ما يترتب حل
اطستمرار فو مسكت الزيجية يكوب ل  أثر رج،و بحيث ي،تبر اطلتزام بسياا  منص 

تو بمصابة  رط ياقف م مُّ ،َ نشوئ  ل  محا ياحم هو مسكت الزيجية وب ح  الخيار يُ 
و فتحق  انصرت أثره إلو الماضو   يذل  الح  للصلار يحاضنتهم فو اطستمرار 

مكررا  ثالصا  سالفة  28 لا مسكت الزيجية مصمره المبا ر نص القانوب فو المادة 
البياب يهو مت النصون اآلمرة المت،لقة بالنظام ال،ام باحتبار أب اوحكام التو تنظم 
اوحواا الشخصية فو م موحها تت،ل  بالنظام ال،ام   لما للشخص يوسرت  مت اتصاا 

مت المشر  مت تنظيم أحكامها تحقي  المصلحة ال،امة يمت يثي  بكياب ال ماحة ييه
أخص هصه اوحكام تل  التو تت،ل  بالحقوق يالواجبان التو تنشأ مت اوبوة يمنها 
النفقة بمختلف أنواحها ونها تستنم إلو نصون قاال،ة فو الشري،ة اإلسومية فو 

لتحايا ي وز للزيج المال  اي وز اطتفاق حلو مخالفتها أي التحايا حليها   يمت ثم ط 
سقاط ح  الصلار يحاضنتهم فو  لا مسكت الزيجية إحلو أحكام القانوب بهمت 

ممة الحيانة ب،م ثبوت  لهم حت الري  التصرت بأد  ورة لللير فو هصا المسكت 
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بغية التو ا إلو الردهم من  ديب أب يوفر لهم المسكت المستقا المناسب   فإب هصا 
 ينفص فو ح  الصلار يحاضنتهم متو  اب طحقا  حلو ثبون التصرت ط يسرد يط

حقهم فو  لا مسكت الزيجية   ي اب المتصرت إلي  ي،لم يقت إبرام التصرت بهصا 
بمصابة اتفاق حلو مخالفة أحكام القانوب اآلمرة المت،لقة بالنظام ال،ام    ُيَ،مُّ الح  ون  

 .نة يالقرائت ما فيها البييي وز إثبان ذل  التحايا بكافة الرق اإلثبان ب
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 اختصاص
 االختصاص المتعلق بالوالية :

 " ما يخرج عن والية المحاكم العادية "
  

د . سهم . قرار إدار بة المالية بإللاء حمليان بي  اوقرار رئي  الهيئة ال،امة للرقا -لموجز :ا
مقتياه . امتنا  المحاكم ال،ادية حت الت،رض ل  باإلللاء أي الت،ميا أي التأييا . مؤداه . خريج 

 ل  حت نااق اختصان تل  المحاكم . اللبان الما،وب ضمه اويا يالخصوم المتمخليت انيماميا  
 النظر . مخالفة للقانوب . ا  . مخالفة الحكم الما،وب في  هصحلة ذل

 ( 1029د1د11جلسة  -ق  87لسنة  27119) الطعن رقم 

إذ  اب الصابت مت اويراق  مير قرار رئي  الهيئة ال،امة للرقابة المالية  -القاعدة :
ليان بي  اوسهم أرقام ... يالتو تم تنفيصها بتاري  بإللاء حم 12/1/1121برقم ... فو 

...  حت الري   ر ة -خارج المقصورة  –حلو رأس ماا  ر ة ...  14/21/1111
ياجتم،ت    ي اب هصا القرار ي،م مت قبيا القراران اإلدارية للسمسرة فو اويراق المالية  

   و نحو ما سلف بيان   مقومان القرار اإلدارد حل   بحسب البادد مت اويراق ل 
يجاء  ير مشوب مت حيث الظاهر ب،يب ي رده مت  فت  اإلدارية يينحمر ب  إلو 

ي اب الفصا فو الالب الصالث مت اللبان  ،ا المادد الم،ميم اوثر قانون ا  م رد الف
   الما،وب ضمه اويا ي صا اللبان الخصوم المتمخليت فو المحود انيمامي ا ل 

المساهميت المتخلفيت حت سماد باقو ويمة أسهمهم فو رأس ماا  بالحكم  حة إحصار
الشر ة ينخاارهم بالبي  يالنشر الرسمو ياإلجراءان القانونية ببي  أسهمهم يانتقاا 

،ميا   يقتيو باليريرة الت،رض للقرار المشار إلي  باإلللاء أي الت ملكيتها لمشتريت آخريت
ذ خالف ين   ال،ادية لخريج  حت نااق اختصا هاأي التأييا يهو ما يمتن  حلو المحاكم 

الحكم الما،وب في  هصا النظر يتصمد لموضو  الالب مناوي ا بصل  حلو قياء 
مة   فإن  يكوب قم خالف قاح ضمنو باختصان محاكم القياء ال،ادد يطئي ا بنظره

يوجب ي  مت قواحم اطختصان الوطئو يهو قاحمة آمرة مت،لقة بالنظام ال،ام بما ي،يب 
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ا  –مت قانوب المراف،ان  115/2إحماط  للمادة  -  ييت،يت  نقي  فو هصا الش  أيي 
إللاء الحكم الما،وب في  فو هصا الش  يالحكم ب،مم اختصان القياء ال،ادد 

 . يباختصان م ل  الميلة بهيئة قياء إدارد بنظره
 

 اليميسيتيعيجيلية "" االخيتيصياص الينيوعيى : اخيتيصياص قياضيى األميور 
  

حرض النزا  ابتماء  حلو ل اب التوفي  فو المنازحان المنصون حليها بالمادة اويلو  -الموجز :
 . طزم  . حمم  ون  مت المنازحان المستصناة مت ال،رض حلو تل  الل اب . 1111لسنة  7مت ق 

م حمم خيوحها وحكا المشار إلي  . المسائا التي يختص بها القياء المست، ا . قمت  22م 
. مناال  . يجوب تيميت  تحتيتفتة التتمحتتود  تت  متستتت،ت تا ديب التفتصتا فتيت  . أستتاس  ذل  القانوب 
 المص ور جاء حاما  يلم يخصص . حلة ذل  . قمت  22ذلتت  . م 

 ( 1028د20د10 جلسة -ق  82لسنة  28219) الطعن رقم 

 1111لسنة  7الحادية حشرة مت القانوب رقم  مفاد النص في المادةإب  -ي القاعدة
بإنشاء ل اب التوفي  في ب،ض المنازحان التي تكوب الوزاران ياو خان اطحتبارية 
ال،امة الرفا  فيها أب المشر  استصني مت الخيو  وحكام هصا القانوب حمة مسائا مت 

تيميت يأب الت،تبترة في ذلتتت  هي ب  بينها المسائا التي يختص بها القياء المست، ا 
حادية نص المادة ال أساس ذل  أب   حيفة المحود    مست، ا يلي  بالفصا في  

حشرة المص ورة قم جاء  ريحا  يحاما  في هتتصا التشتأب ييفتقتا  لتلتقتواحتتم او تتولتيتة التي 
 ما لم يرد ماتقيي بأن  ط اجتهاد م   راحة النص يأب ال،ام ي ري حلو حموم  

 .يخصص  
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 إرث
 " شهر حق اإلرث "

  

ديسمبر سنة  32يجوب  هر ح  اإلر  . محل  . الوقائ  الوحقة حلو  -الموجز :
.  هر حقوق اإلر  المترتبة حليها  2547الوفاة السابقة حلو أيا يناير  . 2541

اختياري . مؤداه . يجوب تقميم  شوت التكليف مت بماية يض  يم المور  حلو حقاران التر ة إلو تاري  
 . مم الشهر. ح . حلة ذل  . لي   رالا  طنتقاا الحقوق ال،ينية ال،قارية للورثة الوفاة .  هر ح  اإلر 

 224ق تنظيم الشهر ال،قاري  23   22. م  . امتنا   هر تصرت الوار  ديب التصرت ذات  جزاؤه
 . 2541لسنة 

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  87لسنة  20182 ) الطعن رقم

 224مت القانوب رقم  93المشار إليها يالمادة  23ب مؤدد نص المادة إ -ة :القاعد
ديسمبر سنة  32انت الوقائ  طحقة حلو أن  ي ب  هر ح  اإلر  إذا   2541لسنة 

بتس يا إ هادان الوراثة الشرعية أي اوحكام النهائية أي  يرها مت المستنمان  2541
 م  قوائم جرد التر ة التي ي ب أب تتيمت نصيب  ا يار    أما حقوق اإلر  السابقة

فيكوب  - 2547إذا  انت الوفاة سابقة حلو أيا يناير  -حلو تاري  تابي  هصا القانوب 
 هر ح  اإلر  اختياريا  يي ب حلو الورثة أي ذيي الشأب تقميم  شوت التكليف مت 
بماية يض  يم المور  حلو حقاران التر ة إلو تاري  الوفاة   يذل  حلو خوت ما 

مت أن    ي ب  هر ح   2541لسنة  224مت القانوب رقم  23نصت حلي  المادة 
ة الشرعية أي اوحكام النهائية أي  يرها مت السنمان اإلر  بتس يا إ هادان الوراث

المصبتة لح  اإلر  م  قوائم جرد التر ة إذا ا تملت حلو حقوق حينية حقارية يذل  
بميب رسم   ينلو أب يتم هصا التس يا ط ي وز  هر أي تصرت يصمر مت الوار  

حقاران في ح  مت هصه الحقوق   يي وز أب يقصر  هر ح  اإلر  حلو جزء مت 
التر ة يفي هصه الحالة ي،تبر هصا ال زء يحمة  يبني حلو أساسها تصرفان الورثة   مما 
مؤداه أب المشر  لم ي ،ا  هر ح  اإلر   رالا  طنتقاا الحقوق ال،ينية ال،قارية إلو 
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الورثة   حتو ط تبقو هصه الحقوق بلير مال  لحيت  هر ح  اإلر  يننما تؤيا هصه 
ت يقت يفاة المور  باحتبار أب انتقاا ملكية أعياب التر ة بما فيها الحقوق للورثة م

الحقوق ال،ينية ال،قارية مت المور  إلو الوار  أثٌر يترتب حلو ياق،ة الوفاة   ياكتفو 
المشر  في مقام تحميم ال زاء حلو حمم  هر ح  اإلر  بمن   هر أي تصرت يصمر 

 . يب من  التصرت ذات مت الوار  في أي حقار مت حقاران التر ة د
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 أشخاص اعتبارية
  بروض الفرج "" المركز القومى للع ون 

  

المر ز القومو لل،يوب بريض الفرج . أحم المراكز الابية المتخصصة التاب،ة لوزير  -الموجز :
مؤداه . حمم تمت،  بالشخصية اطحتبارية المستقلة . أثره . يزير الصحة هو  احب الصفة  . الصحة

الف ر م حمم المر ز الس فو تمصيل  في الخصومة . طزم  .  حة اطستئنات المقام من  بصفت  رئي 
مت  1  م  1111لسنة  337مت قرار رئي  ال مهورية رقم  1   2مصول  أمام محكمة أيا درجة . م 

 .  2551لسنة  319قرار رئي  ال مهورية رقم 

 ( 1029د1د28جلسة  -ق  88لسنة  11027) الطعن رقم 

ية قرار رئي  ال مهور إذ  اب مفاد النص في المادتيت اويلو يالصانية مت  -القاعدة :
بإنشاء مراكز البية متخصصة للرحاية الابية يال،وجية    1111لسنة  337رقم 

ياستبماا مسمو يزارة الصحة يالسكاب أينما يردن بمسمو يزارة الصحة بقرار رئي  
يما حلو أب المر ز القومو لل،يوب بريض الفرج هو  1115لسنة  74ال مهورية رقم 

المتخصصة التاب،ة ومانة تل  المراكز بميواب حام يزارة الصحة أحم المراكز الابية 
التاب،ة لوزير الصحة   يأن  ط يتمت  بشخصية احتبارية مستقلة يي،تبر يحمة مت 
يحمان يزارة الصحة التاب،ة لوزير الصحة   ي اب يزير الصحة هو الصد يمصا الوزارة 

فت  رئي  اطستئنات المقام من  بصفي الشئوب المت،لقة بوزارت  مما يستتب  ذل   حة 
بريض الفرج ر م حمم سب  مصول  أمام محكمة أيا  –الرمم  –المر ز القومو لل،يوب 

 درجة باحتباره الم،نو بالخصومة المائرة أمامها . 
  

قياء الحكم الما،وب في  ب،مم جواز اطستئنات المقام مت يزير الصحة بصفت  الرئي   -الموجز :
 القومو للرمم بريض الفرج . خاأ . اوحلو للمر ز

 ( 1029د1د28جلسة  -ق  88لسنة  11027) الطعن رقم  
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إذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر ) المر ز القومو لل،يوب بريض  -القاعدة :
الفرج ط يتمت  بشخصية احتبارية مستقلة يي،تبر يحمة مت يحمان يزارة الصحة التاب،ة 
لوزير الصحة يالصد يمصل  قانونا  ( يقيو ب،مم جواز اطستئنات المقام من  فإن  يكوب 

 قم أخاأ في تابي  القانوب . 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  أعمال تجارية
 :  رهن المحع التجارى 

 " سب ع بيع المحع المرهون "
  

 211/2اومر حلو حريية ببي  الشئ المرهوب  ل  أي ب،ي  فو حالة حمم السماد . م  -الموجز :
 لمرهوب ا وءلتنفيص حلو الشطستيفاء الميت با ممنو . الري  أيسر 2192 للمادةق الت ارة المقابلة 

 . . حلة ذل  . مصاا بالاري  ال،اددالمحود  بين  يبيت إقامة. للمائت المرتهت الخيار  مبا رة

 ( 1029د2د9جلسة  –ق  82لسنة  22272) الطعن رقم 

المقابلة للمادة  –مت قانوب الت ارة  211نص الفقرة اويلو مت المادة  -القاعدة :
إذا لم يمف  المميت الميت الميموب بالرهت فو  حلو أن   –مت القانوب الممنو  2192

مي،اد استحقاق   اب للمائت المرتهت ب،م انقياء خمسة أيام مت تاري  تكليف المميت 
بالوفاء أب يالب ب،ريية تقمم إلو القاضو المختص بالمحكمة التو يق  فو دائرتها 

م بهصا   قم رسحلو أب المشر يما     موالن  اومر ببي  الشئ المرهوب  ل  أي ب،ي 
النص الريق ا للتنفيص حلو الشئ المرهوب بإجراءان قمر أنها أيسر للمائت المرتهت مت 

   ير أن  لم يسلب المائت المرتهت حق  او يا  إجراءان رف  المحود بالاري  ال،ادد
  فلم َيرد فو ذل  النص يط فو سائر مواد قانوب الت ارة  فو سلوك هصا الاري  اوخير

ان ل    فب انوب الممنو أد قيم يحوا ديب ل وء المائت المرتهت إلو هصا الاري أي الق
أي    الخيار بيت الل وء إلو اللب استصمار أمر حلو حريية لبي  الشئ المرهوب 

سلوك الاري  الم،تاد لرف  المحود بموجب  حيفة تود  قلم  تاب المحكمة المختصة 
 – هصه المصابةب -ادة المشار إليها مرهوب يفق ا للم  يمت ثم فإب بي  الشئ ال طستيفاء دين 

ي،تبر رخصة خولها القانوب للمائت المرتهت فو ي وز إجباره حلو استخمامها يسلوك 
 اب   ي  . لما  اب ذل  الريقها ابتماء  ديب  يره مت الارق التو أباحها القانوب ل 

حت لمخولة للبن  الااالح  فو استيفاء الميت مت ويمة الشوء المرهوب مت الرخص ا
كمائت مرتهت فو حلي  إب لم يستكما إجراءان التنفيص حلو الشوء المرهوب ياختار 
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ظر   ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا الن الري  الماالبة القيائية فو استيفاء دين 
ا حلو حمم الل وء إلجراءان التنفيص حلو ال،قار  يقيو ب،مم قبوا اللب  ال،ارض تأسيس 

   فإن  يكوب قم خالف القانوب يأخاأ فو تابيق  . وب ابتماء  المره
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 إفالس 
 : التفليسةإدارة 

 " اختصاصات قاضى التفليسة "
  

قاضو التفليسة . اتسا  سلاات  فو إدارة التفليسة . حمم جواز الا،ت فو قرارات  .  -الموجز :
حمم تحميم . أط ينص القانوب حلو  ير ذل  أي يكوب القرار مما ي ايز اختصا   .  ال منا

  . مصاا . 2555لسنة  27ق  981/2   978/2 م. اختصا ات  حلو سبيا الحصر . حلة ذل  

 ( 1028د22د11جلسة  –ق  80لسنة  1892) الطعن رقم 

مت  978/2دة أب النص فو الما -فو قياء محكمة النقض  -المقرر -القاعدة :
بإ مار قانوب الت ارة حلو أن    يتولو قاضو التفليسة  ۰۷۷۷لسنة  27القانوب رقم 

باإلضافة إلو السلاان المقررة ل  بنصون خا ة مراوبة إدارة التفليسة   يموحظة 
نحو      يحلوالوزمة للمحافظة حلو أموالها  سير إجراءاتها   ياومر باتخاذ التمابير

المص رة اإليياحية للقانوب المص ور  يما حلو أب المشر  حرن  ما أفصحت حن 
حلو توسي  مهام قاضی التفليسة   يسلاات  لسرحة إنهاء إجراءان التفليسة   يذل  
بإضفاء النهائية حلو القراران التو يصمرها قاضو التفليسة  مبمأ حام   يتحصينها 

نوب حلو  ير ذل    أي إذا بالنص حلو حمم جواز الا،ت حليها   ما لم ينص القا
خرج بها القاضو حت حميد اختصا   مت ايزا  إياها يذل  رغبة مت المشر  فو سرحة 
إنهاء إجراءان التفليسة ليماب رد أمواا جماحة المائنيت حلو نحو سري  يتما و م  
البي،ة السوق الت ارية   التو تتميز م،اموتها ب،املو اطئتماب يالسرحة   تحقيقا  

يتو سرحة ديراب رأس الماا   يليماب سومة اطقتصاد الوالنو   يحما  مت خاورة للا
مت  981/2حاطن اإلفوس   يتأثيرها حلو سوق الت ارة   لصا جاء النص فو المادة 

حلو أن    ط ي وز الا،ت فو القراران التو يصمرها  ۰۷۷۷لسنة  ۰۰القانوب رقم 
 اب القرار مما ي ايز   ير ذل  أي قاضو التفليسة ما لم ينص القانوب حلو

ي اب المشر  لم يشأ تحميم اختصا ان قاضو التفليسة   يالحم  ..    اختصا   .
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منها بحصرها حلو سبيا الحصر  أي حتو ذ رها حلو سبيا المصاا   با حاك  ذل  
اطت اه حتو يتس  النص لمقابلة م،ظم الحاطن التو سيسفر حنها ال،ما بالنصون 

 َ،مُّ يُ ة تار ا  للقياء تحميم ما يمخا فو اختصا ان قاضو التفليسة   يما ط المص ور 
  البقا  لكا حالة حلو حمد   يذل  تيسيرا  لمواجهة أد فريض حملية يفرزها  منها

ت . لما  اب ذل    ي اب الصابياق  التقاضو   يمت بينها الحالة الم،ريضة محا النزا  
إخراج مبلغ  18/9/1118قرر ب لسة إجراءان مت اويراق أب قاضو التفليسة 

جني  مصرد مت أمواا التفليسة   يردها إلو يالم المفل    الصد سب  يأب  9116111
أيدحها التفليسة حلو سبيا الفيالة   ي اب التصرت فو أمواا التفليسة بصورتي  

هيمت ماإلضافة يالخصم هو اختصان أ يا من،قم لقاضو التفليسة منفردا  بحسبان  ال
 981/2حليها قانونا    يط م اا للا،ت حلو قرارات  فو هصا الشأب حمو  بنص المادة 

سالفة الص ر   ينذ التزم الحكم الما،وب حلي  المؤيم لحكم محكمة أيا درجة هصا 
النظر  يأيم الحكم ب،مم جواز الا،ت حلو قرار قاضو التفليسة المقرر بإخراج أمواا 

 واا التفليسة   فإن  يكوب قم التزم  حيح القانوب . ير المفل  مت بيت أم
 
 " إجراءات بيع عقار المفلس بالمزايدة  "

  

تمس  الااحنيت بباوب قائمة  ريط البي  لتقمير الصمت اوساسو بالمخالفة للقانوب  -الموجز :
يتقميمهما  شف ا بقيمة اليريبة او لية المربوالة حلو تل  ال،قاران . طزم  . تقمير الصمت اوساسو 
بخمسمائة مصا تل  اليريبة ي وط  لتقمير ثمت ال،قاران محا البي  بخوت المقومان المادية 
ا حلو دفاحهما بقالة إب  يالم،نوية لها . االراح الحكم الما،وب في  دفا  الااحنيت بما ط يصلح رد 

 .فو اطحتراض بقرار نهائو . قصور يخاأ قاضو التفليسة فصا 

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  87لسنة  7711) الطعن رقم 

  ئمة  ريط البيإذ  اب البيت مت اويراق أب الااحنيت تمسكا بباوب قا -القاعدة :
  ي اب الحكم  مت قانوب المراف،ان 411لتقمير الصمت اوساسو بالمخالفة للمادة 

امو  المنقوطن     اطبتمائو المؤيم بالحكم الما،وب في  احتم بالصمت اوساسو لل،قاران
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  ديب أب يبيت القواحم  جني  1244214993بالقائمة بمبلغ  ةياآلطن يالم،مان الوارد
ا يفيم أب ويمة التو  تم حلو أساسها هصا التقمير حلو الر م مت أب الااحنيت قمما  شف 

   جني  سنوي ا 836973611لمربوالة حلو تل  ال،قاران هو مبلغ اليريبة او لية ا
مما  اب طزم  تقمير الصمت اوساسو بخمسمائة مصا تل  اليريبة ي وط  لتقمير ثمت 

    ير أب الحكم الما،وب  المقومان المادية يالم،نوية لهاال،قاران محا البي  بخوت 
في  االرح دفا  الااحنيت فو هصا الشأب بما قال  مت أب قاضو التفليسة فصا فو 

ا حلو دفاحهمانهائي اطحتراض بقرار  الحكم    يانتهو إلو تأييم   يهو ما ط يصلح رد 
لمادة حم المنصون حليها فو ااطبتمائو الصد لم ي،ما ثمت البي  اوساسو يف  القوا 

يلي  بحكم  7/22/1129  يفصا في  بقرار بمحير جلسة  مت قانوب المراف،ان 37
  يميو فو إجراءان البي  حلو  مت ذان القانوب  411حلو نحو ما أيجبت  المادة 

  فإن  يكوب م،يب ا بالقصور فو التسبيب الصد جره إلو الخاأ فو تابي   هصا اوساس
 القانوب .

 
 ما يخرج عن اختصاص محكمة اإلفالس :

  

لشر ة ا إلللاء الترخيص لتخلف استنادا   لهاالااحنة أيلولة أرض النزا  يما حليها اللب  -الموجز :
حت الوفاء بالتزاماتها . مؤداه . حمم  موا اورض  ا اليم يخريجها حت أموك الشر ة . المفلسة 

فوس . مخالفة الحكم الما،وب في  هصا النظر . أثره . انحسار المحود حت اختصان محكمة اإل
 . خاأ

 ( 1028د22د22جلسة  -ق  79لسنة  8719) الطعن رقم 

قامت دحواها بالب أيلولة أإذ  اب الصابت مت اويراق أب الهيئة الااحنة  -القاعدة :
ا إلو إللاء الترخيص  صد ال –أرض النزا  يما حليها مت مباب يمنشآن لها استناد 

لهيئة اب،م تخلفها حت الوفاء بالتزاماتها ت اه  -بموجب  الشر ة أرض النزا   استلمت
المالكة ل،يت النزا    يمت ثم ط يشملها  ا اليم لخريجها حت أموك الشر ة الما،وب 
ضمها اويلو   اومر الصد تكوب م،  دحود الهيئة الااحنة ليست مت اختصان 
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ال،امة طختصان المحاكم إحماط  لمفهوم محكمة اإلفوس   يننما تخي  للقواحم 
مت قانوب  954يالفقرة اويلو مت المادة  951يالفقرة الصانية مت المادة  113المادة 

الت ارة سالف الص ر   ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر فيما ذهب إلي  مت 
يبنو حلو  فوستكييف المحود بأنها نا ئة حت التفليسة يتختص بنظرها محكمة اإل

سباغ إو حكم أيا درجة ب،مم جواز نظرها   فإن  يكوب قم أخاأ فلذل  قياءه المؤيم 
الصحيح حلو المحود مما أسلم  إلو مخالفة قواحم اطختصان و التكييف القانون

 مما ي،يب  . –تابي  القانوب و الخاأ ف –المت،لقة بالنظام ال،ام و النوح
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 التزام
 مصادر االلتزام :

 " ماه تها "
  

يا  انت أمصمر اطلتزام . اوساس القانونو الصد ينشئ اطلتزام يُتبنَو حلي  المحود  -الموجز :
 . ورت  

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  87لسنة  9111،  9119) الطعنان رقما 
ب مصمر اطلتزام هو اوساس يالسبب القانونو الصد ينشئ اطلتزام يُتبنَو إ -القاعدة :
ا أم إرادة منفردة أم حمو   ير مشري  أم إثراء  بو سبب أمحود سواء حلي  ال كاب حقم 

ا فو القانوب .  أم نص 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 أهلية
  " " أهلية التعاقد

  

أهليت  أي يحم منها . حبء او ا في الشخص .  ماا اوهلية ما لم يسلب  القانوب  -الموجز :
 إثبان ذل  حلو مت يمعي  .

 ( 1029د2د18جلسة  –ق  87لسنة  8177 ) الطعن رقم
مت القانوب الممني حلو أن     ا  خٍص أهتٌا  215النص في المادة إب  -القاعدة :

للت،اقم ما لم تسلب أهليت  أي يحم منها بحكم القانوب   يما حلو أب او ا في الشخص 
يكوب  اما اوهليتة ما لم يسلب  القانوب أهليت  أي يحم منها ييق  حبء إثبان ذل  أب 

 حلو مت يمعي  .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 أوراق تجارية  
 من صور األوراق التجارية :

 : ( السند ألمر ذنى )السند اإل
 " مناط إبرائه لذمة الساحب " 

  

 حب . حمم انقياء التزام  إطاء  مبرئا  لصمة الساإ مار السنم اإلذنو . حمم احتباره يف -الموجز :
 المستفيم القيمة ف،و  مت الساحب .بتلقو 

 ( 1029د2د27جلسة  -ق  80لسنة  2920) الطعن رقم 

أن  ينب  اب أداة يفاء إط  –السنم ومر  –ب او ا فو السنم اإلذنو إ -القاعدة :
فيم بقيمت  إذ ط يتم ذل  إط حنم ويام المستأب م رد إ ماره ط ي،تبر يفاء  مت الساحب 

 . بتلقو هصه القيمة ف،و  مت الساحب
 

 " الشيك " 

  

الشي  اطسمو .  ير مُ،م للتمايا بالارق الت ارية . با باري  الحوالة الممنية .  -الموجز :
 است،مال  مقصور حلو تحصيا المستفيم لقيمت  .

 ( 1028د21د28جلسة  –ق  87لسنة  7219) الطعن رقم   

الشي  اطسمو  ير ُم،م للتمايا بالارق الت ارية با باري  الحوالة ب إ -القاعدة :
الممنية ييقتصر است،مال  حلو الحالة التي ي ب فيها تحصيا ويمت  بم،رفة 

  المستفيم .
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 إيجار
  تشريعات إيجار األماكن
 أواًل : نطاق سريانها :

 " نطاق سريانها من ح ث المكان "
  

تواجم  قة النزا  ب،زبة تاب،ة إداريا  لقرية . مؤداه . انحسار قواحم قوانيت إي ار اوماكت  -:الموجز 
اطستصنائية حت حقم إي ارها يلو  انت القرية قم  مر مت يزير اإلسكاب قرار بتابي  أحكام  
 حليها . قياء المحكمة ال زئية ب،مم اختصا ها ويميا  بنظر دحود الااحت باإلخوء ينحالتها
إلو المحكمة اطبتمائية حلو سنم مت خيو  حيت النزا  لقوانيت اإلي ار اطستصنائية . مؤداه . حمم 
اكتساب ذل  الحكم ح ية بشأب سبب المحود . حلة ذل  . اقتصار ح يت  حلو إلزام المحكمة 
الُمحاا إليها بالفصا في موضو  المحود ديب التقريران الخاالئة الزائمة حت سبب حمم 

مراف،ان . قياء الحكم اطبتمائو المؤيم بالحكم الما،وب في  برفض  221م  تصان .اطخ
 المحود حلو ذان أسباب حكم اإلحالة . مخالفة للقانوب يخاأ .

 ( 1028د21د2جلسة  -ق  82لسنة  21111الطعن رقم ) 

يبو منازحة مت الرفي  -إذ  اب البيت مت الواق  الماريح باويراق  -ي القاعدة
محل   قة ب،قار الااحت الكائت  2/21/2584أب حقم اإلي ار المؤرخ  -الخصومة 

ب،زبة بمراب النوايي التاب،ة إداريا  لقرية  فر ح ازي مر ز المحلة الكبرد   يمت ثم فإب 
قواحم القانوب الممني ديب قواحم قانوب إي ار المنازحان النا ئة حت هصا ال،قم تحكمها 

اوماكت اطستصنائية التي ينحسر سريانها حت ال،زب التاب،ة للقرد حتو يلو  انت القرية 
قم  مر مت يزير اإلسكاب قرار بتابي  أحكام قانوب إي ار اوماكت حلو ال،وقان 

يط لوزير اإلسكاب  اإلي ارية المبرمة حت أماكت فيها   يط ي وز للمحافظ المختص
بو فهما ممصليت للسلاة التنفيصية يط للمحاكم باختوت درجاتها أب تمم نااق تابي  
 قانوب إي ار اوماكت حلو ال،زب باحتبار أب ذل   ل  مت اختصان السلاة التشري ية  
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ي اب الحكم اطبتمائي ب،م اإلحالة قم أس  قياءه برفض المحود حلو ما أيرده بأسباب  
   د  از حأب ال،قار الكائنة ب   قة النزا  يق  في حزبة بمارب النوايي التاب،ة لقرية  فر  مت

 52يأب القرية خاض،ة وحكام قانوب إي ار اوماكت بموجب قرار يزير اإلسكاب رقم 
  ديب أب يفات إلو أب ال،زب  4/1/2584المنشور بال ريمة الرسمية في  2583لسنة 

ابي  أحكام قوانيت إي ار اوماكت مالقا  حتو يلو  انت تاب،ة خارج النااق المكانو لت
إداريا  لقرية مت القرد التي خي،ت وحكام قانوب إي ار اوماكت   ي اب الااحت قم 
 أقام المحود ابتماء  أمام المحكمة ال زئية بالب الحكم بالارد مستنما  إلو أب حقم اإلي ار

مني ديب قواحم يأحكام قانوب إي ار اوماكت باحتبار تحكم  القواحم ال،امة في القانوب الم
أب حيت النزا  في حقار  ائت ب،زبة بمارب التاب،ة لقرية  فر ح ازي   ينذ قيت المحكمة 
ال زئية ب،مم اختصا ها ويميا  ينوعيا  بنظر المحود ينحالتها إلو المحكمة اطبتمائية ديب 

زي ا  يردا  م تزئة القوا أب قرية  فر ح اأب تتارق في أسباب حكمها لسبب المحود إيراد
قم خي،ت وحكام قانوب إي ار اوماكت بموجب قرار مت يزير اإلسكاب   يمت ثم فإب 

ب،م  -حكمها ط تكوب ل  ح ية في المسألة القانونية سبب المحود   با تقتصر ح يت  
ود حمو    المححلو إلزام المحكمة الُمحاا إليها بالفصا في موضو  - يريرت  نهائيا  

مت قانوب المراف،ان   يديب أب تتقيم بالتقريران الواردة بأسباب حكم  221بنص المادة 
اإلحالة لوريدها خارج نااق سبب المحود   ينذ قيت المحكمة اطبتمائية برفض المحود 
حلو ذان أسباب حكم اإلحالة بما  اب يوجب حلو محكمة اطستئنات باحتبارها محكمة 

تبس  رقابتها حلو أسباب الحكم اطبتمائي   يأب ُتقيِ م جنوح  ياحوجاج أسباب   ضو  أبمو
بالتصمي لسبب المحود   يالفصا في المسألة القانونية السالف ذ رها   ي وط  إلو ممد 
أحقية الااحت في اللب الارد المؤس  حلو سبب المحود   ينذ قيو الحكم الما،وب 

ما احتقمه مت أب حكم اإلحالة الصادر مت المحكمة ال زئية في  برفض اطستئنات ُمتمثرا  ب
قم حاز ح ية ل،مم الا،ت حلي  باطستئنات حلو الر م مت أب ح يت  قا رة حلو حمم 
اختصا ها بنظر المحود ويميا  سواء  اب حقم اإلي ار قم انتهو بانتهاء ممت  أي  اب ممتما  
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مة حت سبب حمم اطختصان القيمي ط تحوز بقوة القانوب   يأب التقريران الخاالئة الزائ
 ح ية   بما ُي،يب الحكم الما،وب في  ييوجب نقي  .

  

لة بقرار يزير الت،مير يالم تم،ان  -: الموجز الل نة المائمة لألحوزة ال،مرانية للممب يالقرد الُمشك 
ال،مراني للممب . اختصا ها . احتماد الحيز  2553لسنة  31ال ميمة ياإلسكاب يالمراف  رقم 

يالقرد . احتمادها مناقة سكنية بوقوحها داخا الحيز ال،مراني لممينة ما . طزم  .  مير قرار 
.  2577لسنة  45ق  2/2مت م ل  الوزراء بصل  . أثره . خيوحها لقانوب إي ار اوماكت . م 

ر ير قرار مت يزياحتمادها مناقة سكنية بوقوحها داخا الحيز ال،مراني لقرية ما . طزم  .  م
بت،ميا  2583لسنة  221أ   ب ق  – 1/ 291حليها . م  2577لسنة  45اإلسكاب بسرياب ق 

 . 2553لسنة  31ي  2552لسنة  479ب،ض أحكام قانوب الزراحة يالقراريت الوزارييت 
 ( 1029د2د29جلسة  –ق  71لسنة  7811الطعن رقم  )

إذ  اب يزير الت،مير يالم تم،ان ال ميمة ياإلسكاب يالمراف  قم أ مر  -ي القاعدة
بشأب إحماد التخاي  اإلر ادي يالحيز ال،مراني للممينة  2552لسنة  479القرار رقم 

أي القرية يالصد بموجب  ألزم الم ال  المحلية ب،رض الحيز ال،مراني حلو الهيئة ال،امة 
رض  حلو الم ل  الش،بي المحلو   ثم احتماده للتخاي  ال،مراني لمناقشت    ثم ح

 -291/1مت الهيئة ال،امة للتخاي  ال،مراني ب،م ذل    ي اب مفاد النص في المادة 
بت،ميا ب،ض أحكام قانوب الزراحة الصادر  2583لسنة  221أ   ب مت القانوب رقم 

 31لوزاري رقم   يالمادتيت اويلو يالصانية مت القرار ا 2511لسنة  93بالقانوب رقم 
بشأب تشكيا الل نة المائمة لألحوزة ال،مرانية للممب يالقرد بال مهورية  2553لسنة 

أب يزير الت،مير يالم تم،ان ال،مرانية ال ميمة ياإلسكاب يالمراف  قم خصَّ تل  الل نة 
ة قباحتماد الحيز ال،مراني للممينة يالقرية   يأب احتماد هصه الل نة للحيز ال،مراني لمنا

سكنية ييقوحها داخا الحيز ال،مراني لممينة ما إنما يتالب  مير قرار مت م ل  
الوزراء باحتبارها تق  داخا کرديب الممب   يمت ثم تخي  م،  لقانوب إي ار اوماكت 
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  بينما احتماد هصه  ۰۷۰۰لسنة  45البقا  للفقرة اويلو مت المادة اويلو مت القانوب 
لمناقة سكنية ييقوحها داخا الحيز ال،مراني لقرية ما إنما الل نة للحيز ال،مراني 

 ۰۷۰۰لسنة  45يتالب  مير قرار مت يزير اإلسكاب بسرياب أحكام القانوب رقم 
 حليها إحماط  لنص الفقرة الصانية مت المادة اويلو مت القانوب المار ذ ره .

  

بخيو  ال،وقة اإلي ارية للقانوب الممني يقياء الحكم  –المؤجر  –تمُس  الااحت  -: لموجزا
الما،وب في  برفض المحود بإنهاء ال،قم بمقولة خيوح  لقانوب إي ار اوماكت تأسيسا  حلو ثبون 
احتماد الل نة المائمة لألحوزة ال،مرانية يقو  المناقة الكائنة بها حيت النزا  داخا  رديب الممب 
 .ديب التحُق  مت  مير قرار م ل  الوزراء باحتبارها  صل  يتاري  سريان  . مخالفة للقانوب يخاأ 

 ( 1029د2د29جلسة  –ق  71لسنة  7811الطعن رقم  )

أب الااحت تمس  أمام محكمة الموضو  بخيو  إذ  اب البيت مت اويراق  -ي القاعدة
ال،وقة اإلي ارية بيت الرفي الا،ت وحكام القانوب الممني ل،مم  مير قرار مت يزير 

 ۰۷۰۰لسنة  45اإلسكاب يالت،مير بمم نااق سرياب أحكام الباب اويا مت القانوب رقم 
المحود      ي اب الواق  فيحلو ناحية أيطد ساحا ن م القبلية الكائنة بها ال،يت محا النزا 

أب الما،وب ضمها قم ياجهت دفا  الااحت بكتاب اإلدارة الهنمسية بالوحمة المحلية 
الصابت ب   تاب الهيئة  11/1/1114لمر ز يممينة ن   حمادي المقمم منها ب لسة 

الصد يفيم أب الل نة المائمة  27/7/1111بتاري   2415ال،امة للتخاي  ال،مراني رقم 
لسنة  31تماد اوحوزة ال،مرانية للممب يالقرد بال مهورية يالمشكلة بالقرار الوزاري رقم طح

قم احتممن الحيز ال،مراني لممينة ن   حمادي محافظة قنا ب لستها المن،قمة  2553
 ما هو موضح بالخرياة المرافقة للكتاب   يأب موق  ال،قار محا  8/9/1111بتاري  

ال،مراني لممينة ن   حمادي   يقم أقام الحكم الما،وب في  قياءه النزا  يق  داخا الحيز 
برفض المحود تأسيسا  حلو خيو  حقار النزا  لقانوب إي ار اوماكت ديب أب تتحق  
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المحكمة مت  مير قرار م ل  الوزراء باحتبار تل  المناقة تق  داخا کرديب ممينة 
 ب حلو ذل  تحميم تاري  سرياب قانوب ن   حمادي   يتاري  سرياب هصا القرار   إذ يترت

إي ار اوماكت حلو حقار النزا  لوقوح  داخا الحيز ال،مراني لممينة ن   حمادي   ينذ 
خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر فإن  يكوب قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق    

  مما ُي،يب  ييوجب نقي  .
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ثانيًا : األجرة فج ظع تشريعات إيجار األماكن :
 تحديد األجرة :

 قرارات لجان تحديد األجرة والطعن عل ها 
  

يالتي لم ُتحمدها ل اب  2515لسنة  91أجرة اوماكت الُمرخص بإنشائها في ظا ق  -الموجز :
لة يفقا   لة يفقا  لل  تقمير اوجرة الُمَشكَّ  2577لسنة  45لهصا القانوب . اختصان الل اب الُمَشكَّ

   2515لسنة  91ق  42حلة ذل  . م  لم ُتقمم . ياء ُقممت الالبان لل اب اويلو أبتحميمها سو 
 . 2577لسنة  45ق  21

 ( 1028د22د27جلسة  -ق  72لسنة  289الطعن رقم  )

حلو أب   تتولو  2577لسنة  45مت القانوب رقم  21النص في المادة  -القاعدة :
تحميم أجرة اوماكت الخاض،ة وحكام هصا القانوب يتوزي،ها حلو يحمات  ل اب يصمر 
بتشكيلها قرار مت المحافظ المختص إل  ...     يلم ُتبيت تل  المادة ما إذا  انت هصه 

   خص بإنشائها قبا ال،ما بالقانوب المص ورالل اب تختص بتحميم أجرة اوماكت التي رُ 
لة يفقا  للقانوب رقم   91سواء  انت الالبان الخا ة بها قم حرضت حلو الل اب الُمشك 

من  حلو  42أم لم ت،رض حليها  ما ف،ا القانوب اوخير بنص  في المادة  2515لسنة 
مادة الراب،ة   في الأب   تستمر ل اب تقمير القيمة اإلي ارية بتشكليها المنصون حلي

لسنة  233بتحميم إي ار اوماكت الم،ما بالقانوب رقم  2511لسنة  41مت القانوب رقم 
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في أحمالها لحيت اطنتهاء مت الحاطن الم،ريضة حليها حنم ال،ما بأحكام هصا  2513
القانوب ... إل    إذ أفاد هصا النص بمفهوم المخالفة أب الحاطن التي لم ت،رض حلو 

لة  2515لسنة  91ل اب القميمة حتو بمء ال،ما بالقانوب رقم ال تختص بها الل اب الُمَشكَّ
يف  القانوب اوخير   مما يت،يت م،  الرجو  في هصا الصمد إلو المبادئ ال،امة في سرياب 
قوانيت المراف،ان مت حيث الزماب   يفي هصا تنص المادة اويلو من  حلو أب   تسرد 

ن حلو ما لم يكت ُفِصَا في  مت المحايد أي ما لم يكت تم مت اإلجراءان قوانيت المراف،ا
متو  اب  ( القوانيت الم،ملة لوختصان2قبا تاري  ال،ما بها   ييستصنو مت ذل  ي )

تاري  ال،ما بها ب،م إقفاا باب المراف،ة في المحود إل  ...     يحلو ذل  فإب تحميم 
بتاري   2577لسنة  45ال،ما بالقانوب رقم  أجرة اوماكت المرخص بإقامتها قبا

لة يفقا  لهصا  5/5/2577 لقانوب   ايالتي لم يتم تحميم أجرتها تختص بها الل اب الُمشك 
إنها تقمم ف فإذا لم تكت اللبان تقمير أجرة هصه اوماكت قم ُقممت ب،م إلو الل اب القميمة  

لبان م،ريضة حلو الل اب القميمة مبا رة إلو الل اب ال ميمة   أما إذا  انت هصه الا
فإن  يت،يت إحالتها إلو الل اب ال ميمة ما لم يكت قم ُأقفا فيها باب المراف،ة قبا ذل    
يط يقمح في هصا النظر أب المادة المص ورة قم نصت في فقرتها اويلو حلو أب الل اب التي 

 وب   2577لسنة  45رقم  أُنشئت بمقتياها تتولو تحميم أجرة اوماكت الخاض،ة للقانوب 
 هصا النص لم يرد في  يلة القصر أي الحصر .
  

. يجوب تقمير أجرتها بم،رفة الل اب  2515لسنة  91ثبون خيو  حيت النزا  للقت  -الموجز :
م الااحت ) المستأجر ( بالب إلو تل  الل اب ب،م ال،ما بأحكام  لة يفقا  لصل  القانوب . َتقمُّ الُمَشكَّ

لة بمقتيو القانوب اوخير هي المختصة بنظرها .  2577 لسنة 45ق  .  يريرة الل اب الُمَشكَّ
حلة ذل  . مخالفة الحكم الما،وب في  هصا النظر يقياؤه بتأييم الحكم المستأنف ب،مم جواز ل وء 

لة البقا  للقت   التي يشترط لصحة ان،قادها 2515ة لسن 91الااحت إلو ل اب تحميم اوجرة الُمَشكَّ
 يور أحم حيوي اطتحاد اط تراكي ال،ربي الصد لم َيُ،م  ل  يجود . فساد يخاأ .ح

 ( 1028د22د27جلسة  -ق  72لسنة  289الطعن رقم  )
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 أب تاري  –يبما ط خوت حلي  بيت الخصوم  –إذ  اب البيت مت اويراق  -:القاعدة 
إنشاء ال،يت محا النزا  هو تاري  الت،ميا ال وهري بالمير اورضي الكائنة ب  ال،يت حام 

لسنة  91  مما ُيخي،ها في تحميم أجرتها القانونية وحكام القانوب رقم  2571/2573
ل اب مختصة بصل  ديب سواها   مما ط ي وز م،   بم،رفةالتي أيجبت تقميرها  2515

ود جهة أخرد أي اوفراد مت الموك أي المستأجريت نز  هصا اطختصان الوظيفي 
منها أي اطتفاق حلو مخالفت  باحتبارها قواحم قانونية آمرة مت،لقة بالنظام ال،ام   ي اب 

 –لة اوجرة بمر ز يممينة المنز  الصابت باويراق أب الااحت قم تقمم بالب إلو ل نة تحميم
 32/21/1111دقهلية لتقمير القيمة اإلي ارية لل،يت محا النزا    ي اب ذل  بتاري  

يمت ثم تكوب  – 5/5/2577في  2577لسنة  45ب،م ال،ما بأحكام القانوب رقم  –
لة بمقتيو هصا القانوب اوخير هي المختصة  ر ذل  بنظل اب تحميم اوجرة الُمشك 

التي  2515لسنة  91مت القانوب رقم  42لفة لنص المادة المخاالالب   أخصا  بمفهوم 
أبقت حلو استمرار ل اب تقمير اوجرة بتشكليها المنصون حلي  في المادة الراب،ة مت 

في أحمالها لحيت اطنتهاء مت الحاطن الم،ريضة حليها حنم  2511لسنة  41القانوب رقم 
الصد  2577لسنة  45مت القانوب رقم  21هصا القانوب   ي صا نص المادة  ال،ما بأحكام

أبقو حلو ل اب تحميم اوجرة يلم يرد في  يلة القصر أي الحصر   ينذ خالف الحكم 
الما،وب في  هصا النظر يأيم قياء الحكم المستأنف ب،مم جواز ل وء الااحت إلو ل اب 

قم  2515لسنة  91سيسا  حلو أب   القانوب رقم تحميم اوجرة بشأب ال،يت محا النزا  تأ
ا ترط لصحة ان،قاد تل  الل اب الُمشك لة بموجب  حيور أحم حيوي اطتحاد اط تراكي 
ال،ربي   يهو ما يشير إلو استحالة ان،قاده يأن  لم ي،م لها يجود     فإن  يكوب مشوبا  

ي    انوب   بما يستوجب نقبالفساد في اطستمطا الصد جره إلو الخاأ في تابي  الق
فيم خلت مما ييحيث إب الموضو   الح للفصا في    يِلما تقمم   ي انت اويراق قم 

اإلي اران المختصة بتحميم اوجرة القانونية لل،يت محا  تقمير مير قرار مت ل نة 
  النزا    يمت ثم تيحو المحود قم أويمت حلو  ير سنم  حيح مت القانوب مت،ينا  

 . رفيها
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 ثالثًا : االمتداد القانونج لعقد اإليجار :
 " إثبات درجة القرابة فيمن يمتد إليه عقد اإليجار " 

  

لسنة  45ق  15/2امتماد حقم إي ار المسكت لصالح المستفيميت ممت حمدتهم المادة  -الموجز :
مناال  . ثبون ويام درجة قرابة م،ينة بيت المستأجر او لي يمت يتمس  بإحمالها . حبء  . 2577

 إثباتها . يقوح  حلو حات  اوخير . التزام محكمة الموضو  باستظهارها قبا الحكم باستمرار ال،قم .
 ( 1028د22د7جلسة  -ق  82لسنة  1911الطعن رقم  )

في  أب تأجير  2577لسنة  45مت القانوب  15/2أب مناط تابي  نص المادة  -لقاعدة :ا
يبي  اوماكت يالتي تقيي بامتماد حقم إي ار المسكت ب،م يفاة المستأجر أي تر   ال،يت 
لصالح مت حمدتهم هصه المادة هو ثبون ويام درجة قرابة م،ينة بيت المستأجر يبيت مت 

محكمة رابة   ييت،يت حلو اليتمس  بإحمالها   ييق  حلو اوخير حبء إثبان يجود تل  الق
 أب تستظهرها قبا الحكم باستمرار ال،قم .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 االستثناءات الواردة على أسباب اإلخالء : رابعًا :

 "التأج ر من الباطن  وأالترك  وأللتنازل  طلب إخالئهم :" المهجرون 
  

الصي أدرك المحود أمام  2571لسنة  48قياء المحكمة المستورية ب،مم دستورية ق  -الموجز :
هصه المحكمة . أثره . خيو  التنازا حت ال،يت المؤجرة أي تأجيرها مت الباالت وحم الُمه َّريت مت 

ر  2515لسنة  71محافظان القناة يسيناء لل   الحماية التي أسبلها المشر  حلو . مؤداه . قص 
هؤطء الُمه َّريت باطمتنا  حت إخوئهم لممة سنة مت تاري  ال،ما بالقانوب اوخير أي إزالة آثار 

.  رهب  . أثانتهاء سرياب أحكام هصا القانوب بميي سنة حلو تاري  ال،ما  ال،مياب أيهما أقا .
 اللب اإلخوء .في حودة الح  للمؤجر 

 ( 1029د1د2جلسة  -ق  12لسنة  2291م الطعن رق )
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ق  14لسنة  155مؤدد حكم المحكمة المستورية ال،ليا في القيية رقم  -القاعدة :
ب،مم دستورية القانوب رقم  13/9/1111المنشور بال ريمة الرسمية بتاري   -دستورية 

في  أب إيقات  2515لسنة  71بت،ميا المادة اويلو مت القانوب رقم  2571لسنة  48
إجراءان التنفيص ياإلجراءان المترتبة حلو التنازا حت حقود اإلي ار يالتأجير مت الباالت 

أب الحماية التي أسبلها المشر  حلو المه ريت  -للُمه َّريت مت مناقة القناة يسيناء 
تنازا المستأجر او لي حت اإلي ار تو  اب بسلب ح  المؤجر في اللب اإلخوء م

أي التأجير مت الباالت إلو المه ر يذل  استصناء  مت أحكام قوانيت إي ار اوماكت 
المنظمة لل،وقة بيت المؤجر يالمستأجر   يلم ي ،ا مت هصا التنازا أي التأجير مت 

ناة يسيناء   الباالت سببا  مت أسباب اإلخوء الالما تم وحم المه ريت مت ممب الق
   2يامتنا  الحكم باإلخوء ينلو حيت إزالة آثار ال،مياب   فأ بح خاض،ا  للمادتيت 

يالصد قصرن مادت  اويلو هصه الحماية يذل   2515لسنة  71مت القانوب رقم  1
اطستصناء لممة سنة مت تاري  ال،ما بهصا القانوب أي حتو إزالة آثار ال،مياب أي الممتيت 

 31/1/2571ا جاء ب، ز المادة   يقم انتهو سرياب أحكام هصا القانوب في أقا حسب م
لسنة  48بميي سنة حلو تاري  ال،ما ب    فإن  ب،م القياء ب،مم دستورية القانوب 

أ بح للمؤجر الح  في اطستناد إلو قوانيت إي ار اوماكت  –آنف الص ر  – 2571
 أي التأجير مت الباالت وحم الُمه َّريت   في اللب اإلخوء لتنازا المستأجر حت اإلي ار

فصار سببا  مت أسباب اإلخوء ييمتن  تابي  هصا القانوب المقيي ب،مم دستوريت  مت 
 اليوم التالي لنشره ما دام أدرك المحود أمام هصه المحكمة .
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طح  حلو في تاري   2571لسنة  48قياء المحكمة المستورية ب،مم دستورية القانوب  -الموجز :
 مير الحكم الما،وب في  يندراك قياء المستورية المحود أثناء نظر الا،ت . أثره . ان،مام أثر 
القانوب حلو حقم إي ار التماحي . مخالفة الحكم الما،وب في  هصا النظر يقياؤه برفض اللب 

  اإلخوء . خاأ .
 ( 1029د1د2جلسة  -ق  12لسنة  2291الطعن رقم  )

أب الحكم الما،وب في  قم خالف هصا النظر إذ  اب البيت مت اويراق  -القاعدة :
بت،ميا المادة  2571لسنة  48يقيو برفض دحود الااحنة باإلخوء استنادا  للقانوب 

يباحتبار الما،وب ضمهم الصوثة اويا مت  2515لسنة  71اويلو مت القانوب 
 ب،مم دستوريت  في تاري  طح المه ريت مت ممب القناة أثناء الحرب   يالصد قيو 

حلو  مير الحكم الما،وب في  بحكم المحكمة المستورية السالف بيان    يالصد أدرك 
المحود أثناء نظر الا،ت الراهت   مما طزم  ان،مام أد أثر لهصا القانوب حلو حقم 

مما  ب إي ار حيت النزا    فإب الحكم الما،وب في  يكوب م،يبا  بالخاأ في تابي  القانو 
يوجب نقي  لهصا السبب المت،ل  بالنظام ال،ام ديب حاجة لبحث أسباب الا،ت   يِلما 
تقمم   يحيث إب الموضو   الح للفصا في    ي اب قياء الحكم المستأنف بإخوء 

 حيت النزا  في محل  فإن  يت،يت تأييمه .
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ب ﴿
 بنوك 

 : بعمالئهعالقة البنك 

 " مصادقة العم ع على الحساب "
  

يوح  . إقرار  ير قيائو . خ نومصادقة ال،ميا حلو الحساب البنكو . تكييفها القانو  -الموجز :
  لتقمير قاضو الموضو  .

 ( 1029د1د21جلسة  –ق  87لسنة  8122،  8201) الطعنان رقما 

إقرار ا  مُّ ،َ   تُ  موافقت  حلو مر زه  أد  مصادقة ال،ميا حلو الحساب البنكو -القاعدة :
    ير قيائو يخي  لتقمير القاضو ل  بت زئت  ياوخص بب،ي  ديب الب،ض اآلخر

كما أب ل  م  تقمير الظريت التو  مر فيها أب ي،تبره دليو   امو  أي مبمأ ثبون 
 قي   يناما  شفت أيراق المحود حما بالكتابة أي م رد قرينة أي ط يأخص ب  أ و  إذا 

   ي اب م رد قيم الفوائم يالمصريفان حلو الحساب مت جانب البن  ط ي ،ا من  داف، ا
ا    ما أب استمرار قيم المبالغ النات ة حت تحصيا أيراق  يط ي ،ا مت ال،ميا قابي 

ا  . ت ارية فو ال انب المائت مت الحساب ط ي ،ا مت ال،ميا داف، ا يط مت البن  قابي 
  

 المصرى "  زى المرك " البنك

  

ائبا  يندارة الميت ال،ام ن البن  المر زد المصرد . مساهمت  في تنمية اطقتصاد القومو -الموجز :
زامان أب يترتب حليها تحمل  بأية الت حت الميلة ديب مقابا . إنابت  حنها في ذل  الشأب . حمم جواز

 7/2   1 ي م 1113لسنة  88لائ  ب  قبا إل 2579لسنة  211ق  2أي أيلولة أية حقوق إلي  . م
 بشأب إ مار النظام اوساسو للبن  . 2553لسنة  95مت قرار رئي  ال مهورية 

 ( 1029د1د8جلسة  -ق  12لسنة  1128الطعن رقم  )
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إذ  اب النص في المادة اويلو مت قانوب البن  المر زد المصرد يال هاز  -القاعدة :
مناب  حلو الواق  في المحود قبا إللائ  بالقانوب ال – 2579لسنة  211المصرفي رقم 

البن  المر زد المصرد  خصية احتبارية حامة  حلو أب   – 1113لسنة  88رقم 
مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقمية ياطئتمانية يالمصرفية ياإل رات حلو تنفيصها يفقا  

ار النقتتتم ياستقر  القومتتتتتتتتو يدحم للخاة ال،امة للميلة بما يساحم حلو تنمية اطقتصتتتتتتتاد 
 2553لسنة  95يفو المادة السادسة مت قرار رئي  ال مهورية رقم     ...  المصتتتتتترد 

بشأب إ مار النظام اوساسو للبن  المر زد المصرد حلو أب   يتولو البن  مزايلة 
ديها التي يؤ  ال،مليان المصرفية ال،ائمة للحكومة يط يتقاضو أي أجر حت الخممان

يفو الفقرة اويلو مت المادة الساب،ة من  حلو أب   ينوب البن  حت      .لها ..
الحكومة في إدارة الميت ال،ام ين ماره يالقيام بخممت  ياستهوك    يط يترتب حلو هصه 
اإلنابة أب يتحما البن  بأد التزامان أي تؤيا إلي  أية حقوق   يما حلو أب البن  

لمصرد يساهم في تنمية اطقتصاد القومو حت الري  تنظيم السياسة النقمية المر زد ا
ياطئتمانية يالمصرفية يندارة الميت ال،ام نائبا  حت الميلة   يأن  ط يتقاضو أجرا  مقابا 
مزايلت  ال،مليان المصرفية لحسابها   يأب إنابت  حت الميلة في هصا الشأب ط ي وز 

 التزامان أي أيلولة أية حقوق إلي  .  أب يترتب حليها تحمل  بأد
 

  عمليات البنوك :
 " الحساب العادى "

  

 الحساب ال ارد يالحساب ال،ادد . م يار التفرقة بينهما . قصم الارفيت يهمفهما . -الموجز :

 ( 1029د1د21جلسة  –ق  87لسنة  8122،  8201) الطعنان رقما 

ت ال ارد يالحساب ال،ادد هو قصم الارفيال،برة فو التفرقة بيت الحساب  -القاعدة :
  فإب قصما إلو تسويتها فور ا ياتخاذ  يهمفهما مت قيم حا ا ال،ملية فو الحساب

   الحساب  وسيلة إثبان لهصه التسوية أي لم رد إثبان يقو  ال،ملية فهو حساب حادد
أما إذا قصما إلو تحويا ال،ملية إلو مفرد مت مفردان الحساب ينرجاء تسوية هصا 



 79                                      بنوك            

    بم،نو جرياب القيود في  مت الرفي المفرد إلو حيت قفا الحساب فهو حساب جارٍ 
 حلو ال انبيت .

 
 "قفع البنك الحساب الجارى " أثر 

  

بكافة المميونية المستحقة بموجب إقامة البن  الما،وب ضمه المحود الماريحة ماالب ا  -الموجز :
التسهيون اطئتمانية الصوثة المستحقة . مؤداه . استخمام  الرخصة المخولة إلي  بموجب حقمد 
احتماد الحساب ال اري محا التماحي في قفا الحساب ال اري . أثره .  يريرة الميت المتر م 

. حمم جواز تقاضو فوائم مر بة .  خلو حقمي حنهما دين ا حاديًّا محمد المقمار يحاا اوداء . مؤداه 
احتماد الحساب ال اري مت اتفاق حلو س،ر الفائمة ب،م قفا الحساب . مؤداه . استحقاق فوائم 

سنوي ا مت تاري  قفا الحساب حتو تمام السماد . مخالفة الحكم الما،وب  %9قانونية بسياة قمرها 
 اق . في  هصا النظر . خاأ يمخالفة للصابت باوير 

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  12021ق ،  82لسنة  121) الطعنان رقما 

إذ  اب الصابت مت اويراق أب مميونية الشر ة الااحنة نا ئة حت ثوثة  -القاعدة :
 4911111بقيمة  31/4/1117حقود تسهيون ائتمانية أيلها حقم قرض مؤرخ 

سنويًّا   يثانيها يثالصها حقما احتماد حساب جار مؤرخيت  %5يحائم بسي  قمره  جني   
جني    ي اب البنم الخام   22911111بإجمالي مبلغ  4/1/1115   2/4/1118

باوخيريت ينص حلو أن  يح  للبن  في أي يقت قفا الحساب يتكوب  افة المميونية 
أب البن  الما،وب ضمه أقام المحود  مستحقة اوداء   ينذ  اب الصابت مت اويراق

الماريحة ماالب ا بكافة المميونية المستحقة بموجب التسهيون اطئتمانية الصوثة 
بما مؤداه استخمام  الرخصة المخولة إلي  بموجب  21/8/1122المستحقة احتبار ا مت 

ص نهصيت ال،قميت في قفا الحساب ال اري   يمت ثم يصبح الميت المتر م حنهما م
ذل  التاري  دين ا حاديًّا محمد المقمار يحاا اوداء مما ط ي وز م،  تقاضو فوائم 
مر بة حن    ينذ خو  وهما مت اتفاق حلو س،ر للفائمة يسرد ب،م قفا الحساب 

سنوي ا منص تاري  قفا الحساب يحتو  %9فيستح  حن  الفوائم القانونية البسياة يقمرها 
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الحكم الما،وب في  هصا النظر يساير تقرير الخبير في  تمام السماد   ينذ خالف
حلو ر يم المميونية الناجمة حت  افة ال،قود فيو   %29احتساب فوائم مر بة بواق  

حت ال،موطن ب،م هصا التاري  فإن  يكوب م،يب ا بالخاأ في تابي  القانوب فيو  حت 
 مخالفة الصابت في اويراق .

 

 " الفوائد المهمشة "

  

الفوائم المهمشة . ماهيتها . مرحلة متقممة مت الفوائم الم نبة المترتبة حلو الر يم  -لموجز :ا
المميت الناتج حت تصفية الحساب ال ارد . رف  دحود الماالبة بر يم الحساب ال ارد قبا قفا 

 الحساب ياستخراج الر يم النهائو . يجوب الحكم ب،مم قبولها لرف،ها قبا اوياب .

 ( 1029د1د21جلسة  –ق  87لسنة  8122،  8201الطعنان رقما ) 

الفوائم المهمشة هو المرحلة المتقممة مت الفوائم الم نبة التو قام البن   -القاعدة :
ها مؤقت ا   يبت نيب بحسابها حلو الر يم المميت الناتج حت تصفية الحساب ال ارد 

يت اطتفاق م  حميل  حلو الريقة لحيت اتخاذ اإلجراءان القانونية ضم ال،ميا أي لح
ب    ير أن  ب،م التيقت مت حمم إمكا سماد هصه الفوائم المستحقة حلو الر يم المميت

تحصيا الميت يفوائمه ياتخاذ اإلجراءان القانونية ضم ال،ميا يقوم البن  بإرادت  المنفردة 
ا بتهميش هصه الفوائم اب ال ارد حسحت ال   أد بنقلها إلو حساب فرحو مستقا ب،يم 
رف  دحود الماالبة بر يم  –حقو  أي حمو   –ي اب ط يتصور  الصد سب  قفل   

  إذ ط يمكت رف،ها قبا  الحساب ال ارد م  القوا باستمرار سرياب ذل  الحساب
تصفية  افة حمليان ذل  الحساب ياستخراج الر يم الوحيم الصد يحا محا جمي  

  يمت ثم فإذا رف،ت المحود قبا قفا  اآلخرحقوق  ا مت الارفيت فو مواجهة 
  . الحساب ياستخراج الر يم النهائو يجب الحكم ب،مم قبولها لرف،ها قبا اوياب

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 بيع  
 " دعوى صحة التعاقد : الخصوم ف ها " 

  

داه . للمشترد . مؤ تس يا الحكم الصادر بصحة بي  ال،قار . تيمن  نقا ملكيت   -الموجز :
ت،ارض  م  مصلحة المال  الحقيقو .  رال  . اختصام  ليصمر الحكم فو مواجهت  . لألخير 

   استئنات الحكم حماية لحق  في ملكيت  .

 ( 1029د1د28جلسة  -ق  81لسنة  8108) الطعن رقم 

ب الحكم بصحة بي  حقار يتيمت في ثناياه تمكيت المشترد مت نقا إ -القاعدة :
ملكية ال،قار إذا ما س ا الحكم الصادر ل  بصل  يهو ما يت،ارض حتما  م  مصلحة 
المال  الحقيقو لل،قار متو  اب قم ُاختصم ليصمر الحكم في مواجهت  فو يستقيم أب 

 . قار ُيمن  مت استئنات الحكم حماية لحق  في ملكية ال،
 

 " فسخ عقد بيع أراضى الدولة لمخالفة الغرض المشتراة من أجله " 
  

است،ماا المشتري اورض المباحة ل  في  ير اللرض المخصصة ل  المبيت ب،قم  -الموجز :
 1   2 م . . ت،لق  بالنظام ال،ام . حلة ذل  . ح  البائ  فس  ال،قم ياللب الت،ويض . أثره البي 

   . 2571لسنة  948ال مهورية قرار رئي  
 (  1029د2د18جلسة  –ق  88لسنة  1181،  7080الطعنان رقما  )

لسنة  945لما  اب النص في المادة اويلو مت قرار رئي  ال مهورية رقم  -القاعدة :
بالترخيص للمحافظيت في بي  أموك الميلة الخا ة بالممارسة لب،ض ال هان  2571

حلو أن    يرخص للمحافظيت  ا في دائرة اختصا   في أب يبي،وا بالممارسة ال،قاران 
... يي ب أب يكوب  ا نااق الممب يالقرد المملو ة للحكومة ملكية خا ة الواق،ة داخ

( الالبوا 1)( ...   2لشريط المبينة قريت  ا منهاي )البي  إلو إحمد ال هان اآلتية يبا
يفو المادة الصانية      ( ...4...   )( 3) ت أ حاب المشريحان الصناعية  الشراء م
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ري باستخمام المشتمن  حلو أن    ي ب أب تتيمت حقود البي  النص حلو ضريرة التزام 
اورض المباحة في اللرض المشتراة مت أجل    يأن  في حالة مخالفة هصا الشرط يكوب 
مت ح  ال هة البائ،ة فس  ال،قم م  الت،ويض إب  اب ل  مقتض   يما حلو أب 
المشر  طحتباران تت،ل  بالصالح ال،ام ألزم المشتري است،ماا اورض في اللرض 

،قم البي    فوض  بصل  قيما  حلو ح  المشترد في است،ماا المخصصة ل  يالمبيت ب
هصه اورض ياستلولها ط ي وز ل  مخالفت  طحتباران اقتصادية ياجتماعية حرن 
حلو تحقيقها   يمنح البائ  الح  في فس  ال،قم في حالة مخالفة هصا اللرض يالت،ويض 

ري نظام ال،ام يي ب حلو المشتإب  اب لصل  مقتض   بما مفاده أب هصا اومر يت،ل  بال
اطلتزام ب  يط ي وز اطتفاق حلو مخالفت  حتو يلو  اب  - ال،ام يالخان -يخلف  

 التحلا من  يحق  لهم مصلحة فردية .
  

ة حقم البي  سنم التماحو لمخالف - محافظ  فر الشي  -فس  الااحت اويا بصفت   -الموجز : 
ت ه بإلزام الااحنيؤ كم الما،وب في  هصا النظر يقيالح. مخالفة ا .  حيح المشترد  ريال 

 . وب يخاأن. مخالفة للقا بالت،ويض حت فس  ال،قم

 (  1029د2د18جلسة  –ق  88لسنة  1181،  7080الطعنان رقما  )

إذ  اب الصابت باويراق أب الااحت اويا بصفت    محافظ  فر الشي     -القاعدة :
قام بفس  حقم البي  الصد أبرم  م  ... يأزاا المباني التي ُأويمت حلو اورض  أثر 
مت آثار فس  ال،قم بسبب مخالفة المشتري لشريط حقم البي  باست،مال  اورض فو 

 ما  في ذل  وحكام المادة الصانية مت ير اللرض المخصصة ل  يالمبيت بال،قم مستن
يهو ما أيمه  -حلو نحو ما سلف بيان   - 2571لسنة  945القرار ال مهوري رقم 

ق الناا  32الحكم النهائي بفس  حقم البي  في اطستئنافيت رقمي ...   ... لسنة 
ق  73يالصد  ار باتا  بالقرار الصادر مت محكمة النقض في الا،ت رقم ... لسنة 

كم مشريحيت  الحكم الصادر مت المحكمة اإلدارية ال،ليا في الا،نيت رقمي ...   يأ
ق   بما ينفو حت الااحنيت الخاأ الموجب لمسئوليتهما حت ت،ويض  42... لسنة 
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اليرر النا ئ حت فس  ال،قم ينزالة المبانو   ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا 
 . يكوب قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق  النظر يألزمهما بالت،ويض حت اليرر فإن 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ت ﴿
 تأج ر تمويلى

 األجرة " الوفاء ب" مناط الفسخ لعدم 
  

لمواحيم او بسماد اوجرة المتف  حليها فو حقود التأجير التمويلو إخوا المستأجر ف -الموجز :
 . ي اتخاذ أية إجراءان قيائية أخرد إحصار أالمحمدة يبالشريط المتف  حليها . مؤداه . الفس  ديب 

 . المؤجر لخيار اللب الفس إسقاط  يحمممناال  . تحق  محكمة الموضو  مت توافر  رال  

 ( 1029د2د18جلسة  –ق  88لسنة  21712الطعن رقم  )

 أب و ف 2559لسنة  59مت القانوب رقم  25المادة و مفاد النص ف -القاعدة :
قود التأجير حو يما حلو أب المشر  ف –المناب  حلو ياق،ة النزا   –و التأجير التمويل

المواحيم  وج،ا الفس  جزاء  إلخوا المستأجر بسماد اوجرة المتف  حليها فو التمويل
اتف  حليها الارفاب   ييق  الفس  ديب حاجة إلو إحصار و المحمدة   ييفق ا للشريط الت

ة أب ذل   ل  منوط بمحكم ن قيائية أخرد   إطالمستأجر أي القيام باتخاذ أية إجراءا
  ف،ليها التحق  مت توافر  رط الفس  ينحمال  إب تحققت مت موجبات     الموضو 

فس  لخيار اللب ال –تل  ال،قود و ف -سبيا ذل  استظهار إسقاط المؤجر و يلها ف
  حت اللب  تو تنازل  اليمن استظهار بقبول  الوفاء باوجرة مت حمم    يلها

  

قياء الحكم الما،وب في  بفس  ال،قميت ينلزام الااحنيت بالتسليم ل،مم سمادهم القيمة  -الموجز :
  ة ذل  .اإلي ارية المتف  حليها خوا المواحيم المحمدة .  حيح . حل

 ( 1029د2د18جلسة  –ق  88لسنة  21712الطعن رقم  )

ت ال،قميت ينلزام الااحنيإذ  اب الحكم الما،وب في  قم قيو بفس   -القاعدة :
ا بالتسليم ل،مم سمادهم القيمة اإلي ارية المتف  حليه –المتيامنيت يفق ا لل،قميت  –

المهلة  وخوا المواحيم المحمدة   يتقاحسهم ب،م توجي  اإلنصار إليهم حت سماد اوجرة ف
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يهو ما  بها  المحمدة ب    يمت ثم إخولهم باطلتزام بسماد القيمة اإلي ارية الملزميت 
يوجب الفس  يالتسليم   يط ُي،م قبوا اوجرة ب،م تحق   رط الفس  تنازط  ضمني ا مت 
الشر ة الما،وب ضمها حت إحمال    فإن  يكوب قم التزم  حيح القانوب   يييحو 

 حلو  ير أساس .و الن،
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 تأميم 
 " تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة "

  

 39. م  .  ريال  . اطستصناء . التأميم محظور . حلة ذل  الملكية الخا ة مصونة -الموجز :
 . 2572مت دستور 

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

 2513ب المساتير المصرية المت،اوبة قم حر ت جمي،ها منص دستور سنة إ -القاعدة :
الخا ة يحمم المساس بها إط حلو سبيا اطستصناء حلو النص حلو مبمأ  وب الملكية 
  يذل  باحتبارها في او ا ثمرة النشاط الفردد  يفو الحميد يالقيود التي أيردتها

  فيو  حت أنها مصمر مت مصادر الصرية القومية التي  يحافزة حلو اطناوق يالتقمم
 . القومو ممة اطقتصادي ب تنميتها يالحفاظ حليها لتؤدد يظيفتها اطجتماعية في خ

  

  الميلة القانونية . ماهيتها . -الموجز :

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

إب مت أبرز المبادئ التي قررتها المحكمة المستورية ال،ليا في الفترة  -القاعدة :
انت يظائفها  المنصرمة أب الميلة القانونية هي التي تتقيم في ممارستها لسلااتها  أيا  

أي  اياتها بقواحم قانونية ت،لو حليها   يتردها حلو أحقابها إب هي جايزتها   فو 
يازا  ط ت،تبر امت –يأيا   اب القائموب حليها  –تتحلا منها   ذل  أب سلاتها هصه 

 خصيا  لمت يتولونها   يط هي مت  ن،هم با أسستها إرادة ال ماهير في ت م،اتها 
لوالت   يضباتها بقواحم آمرة ط ي وز النزيا حنها   يمت ثم تكوب هصه حلو امتماد ا

القواحم قيما  حلو  ا أحمالها يتصرفاتها   فو تأتيها إط في الحميد التي رسمها 
المستور  يبما يرحو مصالح م تم،ها   فمفهوم الميلة القانونية في ضوء أحكام 

التي  ا تل  الحقوق يالحريان اوساسيةالمستور هي التي تقرر لمت يقيموب حلو إقليمه
   يتواف  ميمونها م  اليواب  التي التزمتها الميا الميمقراالية باالراد في م تم،اتها
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ياستقر نه ها حلو التقيم بها في مظاهر سلو ها حلو اختوفها   فو تنزا بالحماية 
 . التي توفرها لمت يمارسونها حما يكوب طزما  ليماب ف،اليتها

  

بشأب  2512لسنة  228نص المادة الصالصة مت القرار بقانوب رقم  الحكم ب،مم دستورية -وجز :الم
  . ة ذل لتزام المحاكم بإحمال  . حل. مؤداه . يجوب ا نهائية قراران ل اب التقويم يحمم قابليتها للا،ت

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

ق دستورية  8لسنة  2إذ حكمت المحكمة المستورية ال،ليا في القيية رقم  -القاعدة :
لسنة  228ب،مم دستورية المادة الصالصة مت القرار بقانوب رقم  4/4/2587بتاري  
بتقرير مساهمة الحكومة في ب،ض الشر ان يالمنشآن فيما تيمن  مت النص  2512

ج  ابلة للا،ت فيها بأد يج  مت أي حلو أب تكوب قراران ل اب التقويم نهائية ي ير ق
 . الا،ت

  

. يجوب تحقي  ال،مالة المالقة فو تقمير المقابا لحرماب  مفاده .مقابا ت،ويض حادا  -الموجز :
التو  ضرارالمال  مت ملك  يالتأييم بأب ذل  المقابا مشتمو  حلو ثمت ال،يت المؤممة ي افة او

. يجوب أب يكوب الت،ويض جابرا  لكافة اوضرار  مناال .  تصيب المال  مت جراء حرمان  مت ملك 
 ممنو . 819م  . . حلة ذل  التو تلح  الميرير

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

مت القانوب  819ب عبارة   مقابا ت،ويض حادا   الواردة في نص المادة إ -القاعدة :
لحرن حلو يجوب توخو ال،مالة المالقة الممنو ط تما حلو رغبة المشر  في إظهار ا

في تقمير المقابا لحرماب المال  مت ملك  فحسب با التأكيم حلو أب هصا المقابا ط 
يقتصر حلو ثمت ال،يت المؤممة يننما يشما  افة اوضرار التي تصيب المال  مت 

أب   جراء حرمان  مت ملك  باحتبار أب او ا في الت،ويض أيا   اب مصمر اطلتزام ب
 يكوب جابرا  لكافة اوضرار التي تلح  الميرير .
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 819حمم بياب اوس  ياليواب  لتقمير الت،ويض ال،ادا حت التأميم بمقتيو م  -الموجز :
. تقمير الت،ويض المستح  حما لح   . مناال  . يجوب تابي  أحكام القانوب ال،ام مؤداه  . ممنو

ممنو . تقمير الت،ويض باريقة جزافية  112/2. م  الميرير مت خسارة يما فات  مت  سب
  . خاأ . حلة ذل  . تحكمية

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

مت القانوب الممنو مت بياب أس  يضواب  تقمير  819إذ خو نص المادة  -القاعدة :
ي  يالتي تابالت،ويض ال،ادا حت التأميم فإب أحكام القانوب ال،ام تكوب هي الواجبة ال

مت ذان القانوب بأب تقمير الت،ويض يناط ب،نصريت  112/2تقيو يفقا  لنص المادة 
قوامهما ما لح  الميرير مت خسارة يما فات  مت  سب   يلما  انت ال هة اإلدارية 
قم قامت بتقييم المشري  المؤمم بأن  مميت وب خصوم  تزيم حلو أ ول    فإب تقمير 

ال زافية التحكمية فيو  حت الوفاء المتراخو آلجاا الويلة للقيمة  ويمت  بهصه الاريقة
المقمرة يتنافو م  مفهوم الت،ويض ال،ادا حت المل  المؤمم الصد حناه المشر  يي افو 

 . اوس  التي ينبلي أب يقوم حليها تقمير الت،ويض ال،ادا
  

اري  الحقيقية للمشري  المؤمم فو ت. القيمة  . مناال  تقمير الت،ويض ال،ادا حت التأميم -الموجز :
التأميم يال،نا ر المادية يالواق ية فو تقمير ويمتها يالت،ويض حت  افة اطضرار الوحقة بالمال  

   . حلة ذل  . حت حرمان  مت ملك 

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

  في ري  الصد تم تأميمإن  ي ب تقمير الت،ويض بالقيمة الحقيقة للمش -القاعدة :
تاري  التأميم بمراحاة نو  اورض يما إذا  انت أرضا  زراعية أم أرض مبانو يتقمير 
خصوبتها يالرق الرد يالصرت ينو  اطستلوا يمقمار اإلنتاج يالقرب أي الب،م حت 
اوسواق ال،امة يالممب الهامة ييسائا الموا ون المتوفرة ي يرها مت ال،نا ر الواق ية 
التي تؤثر في تقمير ويمة اورض    ما يشما الت،ويض  افة اوضرار التي حاقت 
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بالمال  حت حرمان  مت ملك  ون  بصل  يتخص الت،ويض ال،ادا  ورت  ال،ادلة ييقوم 
  .  مقام الح  ذات  يي،تبر بميو  حن 

  

تبار التأميم تخلف  . اح . الت،ويض ال،ادا . احتباره  رالا  للتأميم لمت تم تأميم مشريح  -الموجز :
   .وجب الت،ويض مت الحكومة . حلة ذلحميانا  حلو الملكية الخا ة ي صب يست

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

يحلو ما سلف بيان  ب،م قياء المحكمة المستورية  –ب الت،ويض ال،ادا إ -القاعدة :
الما أن  لم ال –ميم جبرا  لمت تم تأميم مشريح  ي،م  رالا  للتأ –ال،ليا مار اإل ارة إلي  

فإب تخلف  ي ،ا التأميم حميانا  حلو  –يحصا حلو الت،ويض ال،ادا يقت تأميم  
الملكية الخا ة يحمو  مت أحماا اللصب يستوجب مسئولية الحكومة حت الت،ويض 

ت اتبا  ح يط ت،ارض بيت هصا النظر يالقوا بمشريعية التأميم وب مشريحيت  ط تلنو
الاري  الصد رسم  القانوب ياستيفاء الشريط التي حمدها للتأميم يمنها الت،ويض ال،ادا 
يالم،ا ر ل  ي اب احتبار ذل   صبا  يستتب  لصاحب المشري  استرداده يالت،ويض 
حت المنف،ة التي فاتت حلي  مت تاري  اللصب حتو الرد فإذا ت،صر الرد أي اختار هو 

يض فإن  حلو الحاليت يكوب  أب المال  في الماالبة بالت،ويض  أب الماالبة بالت،و 
الميرير مت أي حما  ير مشري  ل  أب يالب ت،ويض اليرر سواء في ذل  ما 

 كاب قائما  يقت اللصب أي ما تفاقم مت ضرر ب،م ذل  حتو تاري  الحكم.
  

  التأميم يحتي رفت ب،مم حصولهما حلي ت،ويض حادا يمكافئ يقت يتمس  الااحن -: الموجز
 . . خاأ يقصور . إ فال  . دفا  جوهري  المحوي يبباوب قرار ل نة التقييم

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  88لسنة  8121) الطعن رقم 

إذا  اب الااحناب قم تمسكا ب،مم حصولهما حلو ت،ويض حادا يمكافئ  -القاعدة :
اورض  قامت بتقمير ويمة يقت التأميم يحتو رف  المحود فيو  حت أب ل نة التقييم

سنويا   %4باحتبارها أرضا  زراعية يأضافت حلو ويمتها الواردة بال،قم المس ا نسبة 



 تأميم                                          90

   تزيم حلو أ ول     يهو تقمير بخ  أدد إلو أب أ بح المشري  ممينا  يخصوم
يأدرجت مبالغ تحت بنم ضرائب ياجبة اوداء ديب أب تبيت ويمة الحاا منها لألداء 

اجب أدائ     ما خو تشكيلها مت مهنمس ممنو لمي  الخبرة لتقمير ويمة ياللير ي 
اورض يالمبانو ياوثا  ياآلطن يالبيائ  ياطكتفاء بمحاسبيت بما يباا القرار   يلما 
كاب ذل  القرار  ير قابا للا،ت في  حتو  مير حكم المحكمة المستورية ال،ليا فلم 

حلو ذل  بالمستنمان   إط أب الحكم الما،وب  يكت في مكنتهما الا،ت حلي  يدللوا
د  لتلير ب  يج  الفصا في المحو  –لو  ح  –في  أ فا ذل  المفا  ال وهرد الصد 

يلم يتنايل  ييقسا  حق  في البحث يالتمحيص يقام بتقمير الت،ويض المستح  حت 
ت ح المشري  المؤمم يقت تأميم  ديب أب ي،نو بتمحيص دفا  الااحنيت فإن  فيو  

 خائ  في تابي  القانوب يكوب قم راب حلي  قصور مباا . 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 تأم ن
 ، تك يفه " : نوعاه " التأم ن الجماعج على الحياة

  

اة ال ماحي حلو الحيتأميت حقم التأميت مت المسئولية . ماهيت  . اختوف  حت حقم ال -: الموجز
. مؤداه . اختوت  ريط استحقاق مبلغ التأميت في  ا حالة بحسب ما اتف  حلي  المؤمت  بنوعي 

 يالمؤمت ل  في  ٍا منهما .

 ( 1029د1د22جلسة  –ق  81لسنة  8711 ) الطعن رقم 

إب حقم التأميت الصد يبرم  رب ال،ما لصالح ال،امليت لمي  إما أب يكوب  -القاعدة :
تأمينا  مت المسئولية يلتزم بمقتياه أب ييمت لرب ال،ما يالمؤمت ل  مسئوليت  حما 

  يختلف ذلي  مقابا ما يؤدي  مت أقساط ديرية   يصمر من  مت ضرر لللير يذل 
حلو الحياة الصد يبرم  رب ال،ما لصالح ال،امليت لمي   حت حقم التأميت ال ماحو

لوفاة   ييكوب م،  لورثة المؤمت ل  الح  في مبلغ الصد قم يكوب تأمينا  مؤقتا  لحالة ا
م،يت إذا مان أثناء الممة التو ي،ما فيها حنم رب ال،ما يقبتا أب ي،تزا حمل  أي قم 
يكوب تأمينا  لحالة البقاء حلو قيم الحياة يتحصا بمقتياه حنم احتزاا ال،ما لبلوغ ست 

ة   يهصا ال،قم لي  إط ا تراالا  الم،اش حلو رأس ماا دف،ة ياحمة أي مرتبا  ممد الحيا
لمصلحة اللير يلتزم بمقتياه رب ال،ما بمف  أقساط التأميت إلو  ر ة التأميت ييكوب 
ل،مال  أي يرثتهم ح  مبا ر قبتا الشر ة المؤمنة ديب أب يمخا ال،اما الرفا  في حقم 

ي  لالتأميت   يتختلف  ريط استحقاق مبلغ التأميت في  ا حالة بحسب ما اتف  ح
 المؤمت يالمؤمت ل  في حقم التأميت مت المسئولية أي حقم التأميت ال ماحو .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 اجتماعية تأم نات
 اشتراكات التأم ن

 ما سدده من اشتراكات تأم نية استردادعدم أحقية العامع فج 
  

كان  احب ال،ما يال،اما المؤمت حلي  قاحمة أساسية تحصيا التأميت مت حصيلة ا ترا -الموجز :
في  افة نظم التأميت اطجتماحي . ثبون حمم استقاا  الااحنة وية مبالغ مت راتب الما،وب 
ضمه لحساب تأمينات  اطجتماعية يأب ما سمده بالتواري  الصابتة هو ويمة حصت  في ا تراكات  

قية الما،وب ضمه في استرجا  تل  اط تراكان . قياء التأمينية بو ف  حامو  . أثره . حمم أح
الحكم الما،وب في  بإلزام الااحنة بأداء ذل  المبلغ للما،وب ضمه استنادا  لسمادها حن  ا تراكات  
 التأمينية ل،مة سنوان حلي نحو ي ،ا من  حقا  مكتسبا  ل  يبنما   ير مكتوب ب،قم ال،ما يمكمو  ل  .

 ابت باويراق .مخالفة للقانوب يللص

 ( 1029د1د29جلسة  -ق  87لسنة  882الطعن رقم  )

مت القواحم اوساسية في  افة نظم التأميت اطجتماحي أب تحصيا  إذ  اب -القاعدة :
ايتم مت حصيلة اط تراكان التي  –بصفة حامة  –التأميت  احب مت  ا مت   ُتحصَّ

البيت مت اويراق يمت تقريري    ي اب . لما  اب ذل  ال،ما يال،اما المؤمت حلي 
خبراء المحود أن  لم يصبت استقاا  أي مبالغ مت راتب الما،وب ضمه مت قبا الشر ة 
الااحنة لحساب تأمينات  اطجتماعية يأب ما قام الما،وب ضمه بسماده لهيئة التأميت 

 7214   23817651بمبللي  13/5/1124   5/21/1123اطجتماحي بتاريخي 
حتو  23/5/1111حت ويمة حصت  في ا تراكات  التأمينية حت الممة مت  جنيها   اب

  أما حما  1123بو ف  حامو  يالملزم بسماد تأمينات  حتو نهاية سنة  32/8/1124
فكاب ذل  حت  13/5/1124حتو  2/2/1124سمده مت ا تراكان تالية بمءا  مت 

ت  في تي انتهت بتقميم استقالممة تالية طنتهاء حوقة ال،ما بين  يبيت الااحنة يال
فو تلزم بها الااحنة   ي اب ما انتهو إلي  خبراء المحود في تقريريهما  2/2/1124

؛ يمت ثم فو أحقية للما،وب ضمه فيما ياالب ب  مت  يتف  م  ما هو ثابت باويراق
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الرح الحكم الما،وب في  اينذ    1123/1124ات  التأمينية حت سنتي استرجا  ا تراك
تقريري خبراء المحود يذهب إلو القوا بأب ويام الااحنة بسماد ا تراكان الما،وب 
ضمه التأمينية حلو ممد حمد مت السنوان ي ،ا مت ذل  حقا  مكتسبا  لل،اما يُيَ،مُّ 
بنما   ير مكتوب مكمو  ل،قم ال،ما يرتب حلو ذل  إلزام الااحنة أب تؤدد إلو 

  يخالف ما  ؛ فإن  يكوب قم خالف القانوب  ا  جنيه 11532651الما،وب ضمه مبلغ 
 . هو ثابت باويراق

 
 إصابات العمع
 نفقات العالج

 لجوء المحكمة ألهع الخبرة فج المسائع الفنية البحتةأثر عدم 
  

قياء الحكتتتتتتتتتتتتتم الما،وب في  بإلزام المستشفو الااحنتتتتتتتتتتتتة بما حكم ب  مت نفقان حوج  -: الموجز
ريب مت  ابتتتتتتتتتتتتتت  بميكإها في ئاستنادا  لخا لميهتتتتتتتتتتتا حلو الما،وب ضمها يالخا ة بأحتتم ال،امليت

. حمم است،انة الحكم الما،وب في  بأها الخبرة المختصيتتتتتتتتت في هصا  . مسألة فنية بحتة ال،مليان
يقصور  . خاأ إلتتتتتتتتتتتو تفاقم حالة المصابالم اا لبياب مسئولية الااحتتتنة حت الميكريب الصي أدد 

 . يفساد

 ( 1028د20د12جلسة  –القضائية  87لسنة  7201الطعن رقم  )

إذ  اب البيت مت الحكم الما،وب في  أن  أقام قياءه بإلزام الااحنة بما  -: القاعدة
لابية احكم ب  حلو الما،وب ضمها حلو ما أيرده بأسباب  مت أب الصابت بالتقارير 

بميكريب ي هو يحم   ...   الصادرة مت المستشفو الااحنة إ ابة جرح الممحو  
لم ي  مت ال،مليان ي تم تنظيف ال رح بنسبة محميدة ي م،ريفة البيا بالنسبة لهصا النو 

  ي اب ما أيرده  يحم  است ابة يأب ذل  في حم ذات  ي،م خاأ في جانب الااحنة
ة فنية بحتة يحتاج الكشف حنها إلو م،لومان فنية الحكم يناوي حلو ترجيح لمسأل

خا ة بما  اب يوجب حلو المحكمة اطست،انة بأها الخبرة المختصيت في هصا الم اا 
لبياب ممد مسئولية الااحنة حت الميكريب الصي أدد إلو تفاقم حالة المصاب حلو 



 تأم نات اجتماعية                                    92

،وب بقيائ  المانحو ما يرد بأيراق المحود ياذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر 
حت خائ  في تابي  القانوب قم حاب  القصور في التسبيب  في  فإن  يكوب فيو  
 . يالفساد في اطستمطا

 
 المعاش

 معاش العجز الكلج
  ياً كل اً مرض ضغط الدم عجز  اعتبارشروط 

  

استحقاق المؤمت حلي  المصاب بمرض ضل  المم لم،اش ال، ز الكلي المنهي للخممة  -: الموجز
 2579لسنة  75ق التأميت اطجتماحي الصادر بالقانوب  28/3قبا بلو   ست الستيت .  رال  . م 

. تخلف أي مت الشريط  2581لسنة  111مت قرار يزير التأمينان اطجتماعية رقم  2  م  الم،ما
 م،اش .لالمنصون حليها . أثره . حمم احتباره ح زا   امو  منهيا  للخممة . مؤداه . حمم استحقاق  ل

 يمخالفة للقانوب يخاأ . قصورمخالفة الحكم الما،وب في  ذل  . 

 ( 1029د1د21جلسة  -ق  70لسنة  210الطعن رقم  )

مت قانوب التأميت اطجتماحي  28النص في الفقرة الصالصة مت المادة مؤدد  -القاعدة :
لسنة  217   2581لسنة  53الم،ما بالقانونيت  2579لسنة  75الصادر بالقانوب 

لسنة  111  يالنص في المادة اويلو مت قرار يزير التأمينان اطجتماعية رقم  2587
نفاذا  للبنم )ج( مت المادة الخامسة مت قانوب  21/21/2581الصادر بتاري   2581

يشترط طحتبار مرض ضل  المم ح زا   ليا  موجبا    التأميت اطجتماحي حلو إن  
الصة قبا بلو   ست الستيت ياستحقاق  للم،اش يفقا  للفقرة الصطنتهاء خممة المؤمت حلي  

المشار إليها أب يكوب هصا المرض مزمنا  يبنسبة وياس تزيم حت  28مت المادة 
يمصحوبا  بتيخم ينجهاد ب،يلة القلب ط يست يب لل،وج خوا سنتيت  131/211

  ضل  ر مرض ارتفامت تاري  المرض ب    فإذا تخلف أيا  مت هصه الشريط فو ي،تب
المم ح زا   امو  يبرر إنهاء الخممة ياستحقاق الم،اش يفقا  لحكم الفقرة الصالصة مت 

  يقيو للما،وب ضمه    ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر   28المادة 



 91                                           تأم نات اجتماعية

سالفة البياب لم رد أن  قمم  هادة  28اويا بالم،اش يفقا  لحكم الفقرة الصالصة مت المادة 
بمرض  ن  مريضأية مت الل نة الابية بالهيئة الما،وب ضمها الصانية ثابت بها الب

يأب هصا المرض حلو هصا  111/231ارتفا  ضل  المم الصد تصا نسبة وياس  إلو 
النحو ي،تبر ح ز مرضي  اما   يأب الما،وب ضمها الصالصة أنهت خممت  حلو هصا 

فة حت النسبة المنصون حليها اوساس ر م اختوت نسبة وياس ضل  المم السال
  ير م خلو اويراق مما ُيصبت أب الما،وب ضمه  بقرار يزير التأمينان سالف البياب

اويا ي،اني مت تيخم ينجهاد ب،يلة القلب مصاحبا  لمرض ارتفا  ضل  المم لم 
يست ب لل،وج لممة سنتيت مت تاري  إ ابت  بهصا المرض فإن  يكوب فيو  حما  اب  

 . ور في التسبيب قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق مت قص
 

 نطاق تطب ق القانون 

 سريان قوان ن التأم نات االجتماعية
 تحديد الحقوق التأم نية علی أساس سبب االستحقاق

  

حلو حاطن انتقاا المؤمت حلي  مت  2581لسنة  11سرياب قرار رئي  ال مهورية رقم  -الموجز :
التأميت اطجتماحو آلخر . حمم اكتساب المؤمت حلي  حقا  في الم،اش م اا تابي  أحم قوانيت 

يقت انتقال  لم اا تابي  آخر قانوب م،اما ب  . أثره .  تحميم حقوق  التأمينية حلی أساس سبب 
. إ فاا الحكم الما،وب في  دفا  الااحنة بأب الما،وب ضمه مؤمت  اطستحقاق في هصا القانوب 
 . . قصور ري  حمي  ا ابت  يلي   ،اما يحمم تحقيق حلي   صاحب حما في تا

 ( 1029د1د21جلسة  -ق  88لسنة  22112الطعن رقم  )

 2581لسنة  11إذ  اب نص المادة اويلو مت قرار رئي  ال مهورية رقم  -القاعدة :
في  اب القواحم التي تتب  في حاطن اطنتقاا بيت أنظمة التأميت اطجتماحي حلو أب 

حكام هصا القرار حلو حاطن انتقاا المؤمت حلي  مت م اا تابي  أحم قوانيت   تسري أ
      ... ابي  قانوب آخر مت هصه القوانيتالتأميت اطجتماحي المشار إليها إلو م اا ت

كما تنص المادة الصانية من  حلو أن    إذا لم يكت المؤمت حلي  قم اكتسب حقا  في 
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الم،اش يقت انتقال  لم اا تابي  آخر قانوب م،اما ب  فتحمد حقوق  التأمينية حلی 
ي انت الااحنة قم   لما  اب ذل  . أساس سبب اطستحقاق في هصا القانوب ...   

الما،وب ضمه مؤمت حلي   صاحب حما في تمسكت أمام محكمة الموضو  بأب 
تاري  حمي  إ ابت  يأنها ط تحاج بالحكم الصادر بصبون حوقة ال،ما بين  يبيت 
 احب ال،ما في هصا الحكم ل،مم اختصامها في  فإب الحكم اطبتمائي المؤيم بالحكم 

ت لتأميلقانوب ا الما،وب في  إذ قيو بالمستحقان التأمينية للما،وب ضمه البقا  
 ...حلو سنم مت ح ية الحكم الصادر في المحود  2579السنة  ۰۷اطجتماحي رقم 

سالف البياب ديب أب يرد حلو دفا  الااحنة ييستظهر ا تراك  لميها  ۳۰۰۰لسنة 
باحتباره  احب حما في تاري  حمي  إ ابت  بحسباب أب ذل  التاري  هو تاري  

ب اوخرد ر م لزيم ذل  لم،رفة آخر قانو استحقاق الم،اش يسائر المستحقان التأمينية 
 . تأمينی م،اما ب  لتسوية حقوق  التأمينية يفقا ل  فإن  يكوب م،يبا  بالقصور

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت



 97                                       حكيم         ت

 تحكيم
 المحكم :

 المحكم "وحياد " استقالل 
  

المقصود ب  . يجوب أب يسود اطحتقاد لمد الرفو التحكيم استقوا الُمَحَكم يحيمت  .  -الموجز :
 أب الحكم الصد سيصمر سوت يتسم بال،ما .

 ( 1029د2د11جلسة  –ق  81لسنة  20201) الطعن رقم 

ة   هو حمم ارتباط الُمَحَكم بأية رابا المقصود باستقوا الُمَحَكم يحيمت  -القاعدة :
ا خار ا   بما يشك النزا  تتنافو م  استقول تب ية أي مادية أي ذهنية م  أحم أالرات 
  أي يصير  ”the real danger of bias“حقيقي ا يتمصا فو الميا ت اه أحم الارفيت 

ا مبررة    يط يكفو فو الُمَحَكم أب يكوب  فو هصا الشأب ”justifiable doubts“ كو  
ا يننما يت،يت أب يسود اطحتقاد لمد الرفو الت صد حكيم أب الحكم المستقو  يمحايم 

 .  سيصمره سوت يتسم بال،ما
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 تسج ع 
 " تسج ع عقد البيع فج فترة ما قبع القسمة " 
  

  ثبون ح  المشترد في تس يا حقمه مت البائ  ل  في فترة ما قبا القسمة . حلة ذل  . -الموجز :

 (  1029د1د7جلسة  –ق  82لسنة  1801) الطعن رقم 

فترة  يفيح  للمشترد تس يا حقمه حتو يستاي  أب يحاج ب  البائ  ل   -القاعدة :
 هصا القمر لللير .   فيما قبا القسمة يحتو يمتن  حلي  التصرت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 تعويض 
 " التعويض عن تنف ذ حكم جنائى من محكمة غ ر مختصة " 

  

قياء الحكم الما،وب في  برفض دحود الااحت بالت،ويض المادي ياودبي حت تنفيصه  -الموجز :
للحكم ال،سكري الصادر بحبس  مت المحكمة ال،سكرية  ير المختصة لكون  حمثا  يقت ارتكاب  
الواق،ة طتهام  بالت مهر يمقايمة السلاان تأسيسا  حلو حمم توافر الخاأ في ح  تاب،ي الما،وب 

حما  ضمه النيابة ال،سكرية إلدراك محكمة التماس إحادة النظر ست الااحت ياإلحالة الو نيابة او
لمحاكمة ار م توافر الخاأ في حقهم ب،مم التحق  مت ست الااحت حاا التحقي  م،  يتقميم  إلو 

ال،سكرية ي مير الحكم بحبس  يتنفيصه للحكم ر م حماثة سن  مما أ اب  بأضرار مادية جراء تنفيصه 
حكم محكمة  ير مختصة يأضرار أدبية فيما أ اب  مت حزب يأسو مت تقيم حريت  حتو  مير 

  . . خاأ حكم محكمة اوحما  بانقياء المحود بميي الممة

 ( 1029د8د2جلسة  -ق  11لسنة  1282) الطعن رقم 

يممَّا أقر ب  الما،وب ضمه بصفت  يلم ُيمار  –الصابت مت اويراق  إذ  اب -القاعدة :
أبَّ الااحت أقام حلي  المحود الُمبتمأة بالب إلزام  بالت،ويض حت اوضرار  –في  

ة . لسن.م تاب ي  بحبس  في ال ناية رقم .المادية ياودبية التي أ ابت  مت جرَّاء ويا
جنايان حسكرية اإلسماحيلية يالتي  انت النيابة ال،سكرية قم اتهمت  فيها بقيام   2574

م  آخريت بالت مهر يُمقايمة الُسلاان ياست،ماا ال،نف م  رجاا الشرالة لتمكيت 
ُمتهميت مت الهرب   يالتي ُقيي فيها غيابيا  بحبس  أرب  سنوان يتم التصمي  حلو 

تخفيف ُحقوبت  لصو  سنوان قام بتنفيص ُجلها في أحم م   29/21/2577الُحكم في 
م إلو أب  ُأفرج حن  لُحست  25/2/2582م حتو 18/9/2575الس وب في الفترة مت 

السير يالُسلوك   ر م أنَّ   اب يقت ارتكاب الواق،ة حمثا    يلصا فقم ُقيي في 
م ال،نا  حلو 23/1/2575م في التماس إحادة النظر المرفو  من  بتاري  27/1/2582

القياء بحبس  بقبوا اطلتماس ينحالة اويراق إلو النيابة ال،سكرية إلحالتها إلو نيابة 
اوحما  لوختصان يُقيي فيها بانقياء المحود ال نائية بُميي الُممة مت جانب 

 ( 1028د 20د10جلسة   - ق 82لسنة  28219) الطعن رقم 
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محكمة اوحما    ي اب الُحكم الما،وب في  قم أقام قياءه بإللاء الُحكم الُمستأنف 
ود تأسيسا  حلو انتفاء الخاأ المهني ال سيم في ح  تاب،ي الما،وب ضمه يرفض المح

بصفت    ياستنم في ذل  إلو ُ مير الُحكم سالف البياب مت القياء ال،سكري غيابيا  
ضم الااحت يالقياء في التماس إحادة النظر المرفو  من  باإلحالة إلو نيابة اوحما  

  يق  مت تاب،ي الما،وب ضمه بصفت  ب،مم التحقالُمختصة   ُملتفتا  حت الخاأ الصي 
مت ِست الااحت في تاري  ارتكاب الواق،ة حلو الر م مت مصول  للتحقي  بم،رفة النيابة 
ال،سكرية التي أحالت اويراق للمحكمة ال،سكرية ممَّا ترتب حلي  ُ مير ُحكم ضمه 

 2574لسنة  32ب رقم مت محكمة  ير ُمختصة بُمحاكمت  حاا  ون  حمثا  يفقا  للقانو 
تختص بُمحاكمت  محكمة اوحما   –الُمناب  يقت ارتكاب الواق،ة  –بشأب اوحما  

يتتأثر ُحقوبة ال ريمة الُمسنمة إلي  يجوبا  بسن    ممَّا ترتبت حلي  أضراٌر مادية تمصلت 
ة البياب ففي أبَّ الااحت ظا ُمقيم الُحرية اِليلة فترة تنفيص الُ،قوبة السالبة للُحرية سال

المحكوم بها حلي    يأضرار أدبية تمصلت فيما أ اب  مت أسو يُحزب مت جرَّاء تقييم 
ُحريت  مت محكمة  ير ُمختصة بُمحاكمت  ياستاالة إجراءان ُمحاكمت  أمام القياء 

م بانقياء المحود ال نائية 14/2/2553ال،سكري إلو أب  قيت محكمة اوحما  في 
مَّ فإبَّ الُحكم الما،وب في  إذ ا ترط لقيام مسؤيلية الما،وب بُميي الُممة   يمت ثَ 

ضمه بصفت  أب  يرقو الخاأ الصي يق  مت تاب ي  إلو مرتبة الخاأ ال،ممي أي ال سيم 
 فإنَّ  يكوب قم  اب  فساد في اطستمطا ساق  إلو الخاأ في تابي  القانوب .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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  تقادم
 :  تقادم الديون التجارية

  

 27لت ارة ا قثبون نشأة الميت محا النزا  ممني ا ي يريرت  حق ا مكتسب ا قبا  مير  -الموجز :
. مؤداه . حمم سرياب أحكام القانوب اوخير حلي  يمنها المت،لقة بتليير البي،ت  أي  2555لسنة 

 قياءنة . خم  حشرة سو الماالبة ب  بميو بتقادم الحقوق النا ئة حن  . أثره . انقياء الح  ف
مخالفة . خاأ ي  باحتبار الميت ت ارد يسقوط المميونية بميو سب  سنوانالحكم الما،وب في  
 للقانوب . حلة ذل  .

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  79لسنة  21111) الطعن رقم 

ا حلو نحو م –إذ  اب الصابت مت اويراق أب الميت محا النزا  نشأ ممني ا  -القاعدة :
  يمت ثم  2555لسنة  27يأ بح حق ا مكتسب ا قبا  مير قانوب الت ارة رقم  –تقمم 

 وقانوب اوخير حلي  يمنها المت،لقة بتليير البي،ت  مت ديت ممنط تسرد أحكام هصا ال
و لح  فاو أي المت،لقة بتقادم الحقوق النا ئة حن    يمت ثم ينقيد إلو ديت ت ار 

خم  حشرة سنة   ينذ  اب الصابت بأيراق المحود أب مي،اد و الماالبة ب  بمي
أويمت ابتماء  بتاري   يأب المحود  13/2/1111استحقاق القس  اويا مت الميت هو 

  يمت ثم ط تكوب ممة التقادم قم اكتملت   ينذ خالف الحكم الما،وب  27/9/1118
مت قانوب الت ارة رقم  48في  هصا النظر يقيو بسقوط المميونية إحماط  لنص المادة 

 وباحتبار الميت ت ارد   يرتب حلو ذل  قياءه بانقيائ  بمي 2555لسنة  27
 تابيق  .و ن  يكوب قم خالف القانوب يأخاأ فسب  سنوان   فإ

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 تنف ذ
 الحجز اإلدارى : 

  : بطالنه

 " عدم دستورية توقيع الحجز اإلدارى فوراً  "
  

بشأب عبارة  2599لسنة  318مت ق  4الحكم ب،مم دستورية ح ز الفقرة اويلو مت م  -الموجز :
 يشر  فورا  في تووي  الح ز يندراك  للمحود قبا  مير حكم بان فيها أي انقيائها بالتقادم . أثره .ي 

 صاهباوب الح ز اإلداري موضو  المحود لزياا أساس  القانوني . مخالفة الحكم الما،وب في  
  ه باطستمرار في إجراءان البي  . خاأ . حلة ذل  .ؤ النظر يقيا

 ( 1029د9د29ق يييي جلسة  11لسنة  1190الطعن رقم  ) 

م في 4/9/1125إذ  انت المحكمة المستورية ال،ليا قم قيت بتاري   -القاعدة :
يالمنشور في ال ريمة الرسمية بال،مد  –ق   دستورية    31لسنة  289القيية رقم 

ب،مم دستورية ِعبارة   يُيشر  فورا  في تووي   –م 21/9/1125( ُمكرر بتاري  25)
 318( مت القانوب رقم 4ز   المنصون حليها في ح ز الفقرة اُويلو مت المادة )الح 
...   ممَّا ُمؤداه زياا اوساس القانوني الصي  في  أب الح ز اإلداري  2599لسنة 

يق  الح ز اإلداري موضو  المحود استنادا  ل  يبالتالي ييحو هصا الح ز باالو  
الُحكم الما،وب في  هصا النظر يقيو باطستمرار  لزياا أساس  القانوني   ينذ خالتتف

في إجراءان البي   ي اب الصابت باويراق أبَّ ح ز الفقرة سالفة البياب  اب ُهو السنم 
الصي أقام حلي  الُحكم الما،وب في  قياءه الُمشار إلي    ي اب الُحكم ب،مم المستورية 

إبَّ ُحكٌم بان أي تنقيي بالتقادم فالُمشار إلي  قم أدرك المحود قبا أب  يصمر فيها 
 الُحكم الما،وب في  يكوب قم خالف القانوب . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ح ﴿
 حكم

 حكام الجائز الطعن ف ها "" األ
  

 . المحود للمحكمة المختصةن ينحالة اوحكام الصادرة ب،مم اطختصا وجواز الا،ت ف -الموجز :
ها . سريان  .  رال  . الرح  يجوب إيقات المحكمة المحالة إليها المحود إلجراءان الخصومة أمام

 .  حليها

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  81لسنة  2291ق ،  82لسنة  21291) الطعنان رقما 

بالقانوب ب،م ت،ميلها  –مت قانوب المراف،ان  121المادة و مفاد النص ف -القاعدة :
اوحكام الصادرة ب،مم و يما حلو أب المشر  أجاز الا،ت ف – 2551لسنة  13رقم 

اطختصان ينحالة المحود إلو المحكمة المختصة يألزم المحكمة المحالة إليها المحود 
الا،ت الصادر ب،مم و أب توقف إجراءان الخصومة أمامها حتو يصمر حكم ف

الصد تلتزم ب  المحكمة ط ي وز  ولوقف الوجوباطختصان ياإلحالة   إط أب هصا ا
ا حليها .   لها أب تقيو ب  إط إذا  اب ماريح 
  

حمم  الا،ت بالنقض حلو حكمو حمم الرح حنا ر يقف المحود ت،ليقي ا لحيت الفصا ف -الموجز :
 . أثره . حمم يجوب .  اطختصان ياإلحالة

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  81لسنة  2291ق ،  82لسنة  21291) الطعنان رقما 

الا،ت  وإذ  اب الصابت أب حنا ر يقف المحود ت،ليقي ا لحيت الفصا ف -القاعدة :
ا حلو  باري  النقض حلو الحكم الصادر ب،مم اطختصان ياإلحالة لم يكت ماريح 

 هصا الشأب  ير مقبوا .و فو محكمة الموضو    يمت ثم ييحو الن،
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 حوالة
 انعقادها "" حوالة الدين : 

  

حلي   . تحما المحاا . طزم  حوالة الميت . تحققها باتفاق المميت يالمحاا حلي  مبا رة -الموجز :
. نفاذها بإقرار المائت لهصا اطتفاق أي إحون  بها . سكون المائت  الميت لمد المائت ب مي  أي اف 

 . ا الممة الم،ينة في اإلحوبحت اإلقرار الموج  إلي  مت المحاا إلي  أي المميت او لو خو
 ممنو . 321   329م  . حلة ذل  . . لمحكمة الموضو  سلاة تقميره احتباره رفيا  للحوالة

 ( 1028د  21د  1جلسة   -ق  88لسنة  2112) الطعن رقم 

  حلو أب   تتم حوالة  مت القانوب الممني 329ب النص في المادة إ -القاعدة :
من  حلو  321يالمادة      المميت ي خص آخر يتحما حن  الميتالميت باتفاق بيت 

( ينذا قام المحاا 1. )   إط إذا أقرها تكوب الحوالة نافصة فو ح  المائت ( ط2أب   )
  يحيت ل  أجو  م،قوط  ليقر  حلي  أي المميت او لي بإحوب الحوالة إلو المائت

   احتبر سكون المائت رفيا  للحوالة   رار  ثم انقيو اوجا ديب أب يصمر اإلق الحوالة
تحما   حلو أب ي أب حوالة الميت تتم باتفاق مبا ر بيت المميت يالمحاا حلي  دهمفا

   ب مي  أي اف  يخصائص  يضمانات  حن  هصا اوخير الميت الصي في ذمت  للمائت
،م مبا رة   أي بيدفوح    يط تنفص هصه الحوالة فو ح  المائت إط إذا أقرها  راحة 

  يلكت إذا قام أيهما بإحوب الحوالة  إحون  بها أي مت المحاا حلي  أي المميت او لي
   يانقيو هصا اوجا ديب أب إلو المائت   يحيت ل  في  أجو  م،قوط    ليقر الحوالة

يقرها   احتبر سكوت  رفيا  لها يتقمير تحق  هصا اإلقرار مت حمم  متريك لسلاة 
  ييظا حقم الحوالة قائما  فو ال،وقة ما بيت المميت او لي يالمحاا  ة الموضو محكم

حلي    منت ا  طلتزامان  خصية فيما بينهما   ديب أب ينتقا الميت إلو ذمة المحاا 
 .   فو ال،وقة ما بين  يبيت المائت حلي 
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 صر للتأميت بتحويا محفظةقرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة حلو اللب  ر ة م -الموجز :
. أثره . ج،ا الشر ة الااحنة في مر ز  2/7/1121الشر ة الااحنة احتبارا  مت إلو  التأمينان

المحيا إلي  بالميت . حمم تقميم الشر ة الااحنة ما يفيم إقرار الما،وب ضمه بالحوالة . أثره . حمم 
 نفاذها في مواجهت  يلو نشر القرار بالوقائ  المصرية .

 ( 1028د2د1جلسة  -ق  88لسنة  2112الطعن رقم ) 

لسنة  31إذ  انت الهيئة ال،امة للرقابة المالية قم أ مرن قرارها رقم  -اعدة :الق
بتحويا محفظة تأمينان او خان   بما لها مت حقوق  22/9/1122بتاري   1122

حياة ال يما حليها مت التزامان   مت  ر ة مصر للتأميت إلي  ر ة مصر لتأمينان
يذل  نفاذا  ل،مة قوانيت منها قانوب اإل رات يالرقابة حلو التأميت في    -الااحنة  –

لسنة  228  الم،ما بالقانوب رقم  2582لسنة  21مصر  الصادر بالقانوب رقم 
  المتيمت  1111لسنة  141يطئحت  التنفيصية   يقرار رئي  ال مهورية رقم  1118

ب   يتحويا  ر ان التأميت إلو  ر ة تاب،ة لها   ي ا أميتتأسي  الشر ة القابية للت
     بالموافقة حلو الالب المقمم مت  ر ة مصر للتأميت قرار الهيئة المشار إلي 

  بما لها مت حقوق يما حليها مت التزامان إلي الشر ة  بتحويا تأمينان او خان
ااحنة فو مر ز المحاا   ي ،ا الشر ة ال 2/7/1121الااحنة   احتبارا  مت تاري  

ا ما   يمنه   يهو  ر ة مصر للتأميت   المحاا ب  مت المميت او لي إلي  بالميت
هو مستح  للمائت يهو الما،وب ضمه   النا ئ حت حقم التأميت ال ماحي   احتبارا  
مت هصا التاري  اوخير   يلما  اب القرار سالف الص ر  ينب  اب قم ُنشر بالوقائ  

أن  ط ي،م نافصا  فو مواجهة الما،وب ضمه      إط 18/9/1122بتاري  المصرية 
مادام لم تقمم الشر ة الااحنة ما يفيم إقراره بهصه الحوالة   بحسباب أب مصمر اطلتزام 

 بالميت محلها هو حقم التأميت  .
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إقامة الما،وب ضمه دحواه قبا  ر ة مصر للتأميت  احبة الصفة يقت رف  المحود  -يالموجز 
قراره إيندخال  الشر ة الااحنة  احبة الصفة بموجب قرار الهيئة ال،امة للرقابة المالية . مفاده . 

 النظر . صاهأثره . حمم سقوط المحود بالتقادم الصوثو . التزام الحكم الما،وب في   ضمنا  بالحوالة .
 حلة ذل  .  حيح .

 ( 1028د  21د  1جلسة   -ق  88لسنة  2112) الطعن رقم 

إذ  اب الصابت أب خممة الما،وب ضمه قم انتهت بتاري   -:القاعدة 
يأقام دحواه الراهنة قبا  ر ة مصر للتأميت   باحتبارها  احبة    21/7/1115

احنة ينية   ثم أدخا الشر ة الاالصفة   يقت رف  المحود للماالبة بمستحقات  التأم
خصما  في المحود أمام محكمة أيا درجة   بموجب  حيفة م،لنة في 

ب،م أب أ بحت هي  احبة الصفة البقا  لقرار الهيئة ال،امة للرقابة    24/3/1121
المالية سالف اإل ارة إلي    يهو ما يفيم إقراره ضمنا  بهصه الحوالة   احتبارا  مت هصا 

يمت ثم فإب دحواه ط تكوب قم سقات بالتقادم الصوثي المنصون حلي  بالمادة التاري   
مت القانوب الممني   ينذ انتهو الحكم اطبتمائي المؤيم بالحكم الما،وب في  إلو  791

 هصه النتي ة فإن  يكوب قم أ اب  حيح الواق  يالقانوب .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ د ﴿
  دعوى 

  :شروط قبول الدعوى 

 : الصفة فج الدعوى 
الممثع القانونج لصندوق الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية لالتحاد العام " 

 " لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال
  

أميت حام  نميق الخممان الصحية ياطجتماعية يالصقافية هو الصد يمصل  أمام القياء  -: الموجز
حقة . ت،ل  النزا  بمبالغ مست  افة النواحو المالية ياإلدارية الخا ة بهصا الصنميق ييشرت حلو 

. قياء الحكم الما،وب في  ببراءة ذمة  . اختصام أميت حام الصنميق ابتماء   . طزم  للصنميق 
الما،وب ضمه مت المبالغ الماالب بها لصالح الصنميق قبا الااحنيت يناود حلو قياء ضمنو 

 . . خاأ حود بالنسبة لهما حلو الر م مت انتفاء  فتهمابقبوا الم

 ( 1029د1د22جلسة  -ق  82لسنة  210الطعن رقم  )

 124مفاد النص في المادة الصانية مت قرار يزير القود ال،املة ياله رة رقم  -ي القاعدة
الصادر بشأب تشكيا ياختصا ان م ل  إدارة  نميق الخممان  1113لسنة 

اطجتماعية يالصحية يالصقافية يالمادة الخامسة مت قرار يزير القود ال،املة ياله رة 
  أب  11/1/1121بتاري   33ال،مد  المنشور بال ريمة الرسمية 1121لسنة  21رقم 

أميت حام  نميق الخممان الصحية ياطجتماعية يالصقافية هو الصد يمصل  أمام القياء 
زا    ينذ  اب الن ييشرت حلو  افة النواحو المالية ياإلدارية الخا ة بهصا الصنميق 

صفت  ب يبما ط يمارد في  الخصوم يمير حوا المبالغ الماالب بها مت الما،وب ضمه
  يمت ثم فإب اوميت ال،ام لصل   حت ال،امليت لمي  لصالح الصنميق سالف البياب

الصنميق يكوب هو  احب الصفة الحقيقو فو المحود بما طزم  أن   اب يت،يت حلو 
الما،وب ضمه بصفت  اختصام  ابتماء  باحتبار أن  هو الصد يمصا الصنميق أمام 

الحكم اطبتمائو يالمؤيم بالحكم الما،وب في  قم قيو   ي اب  . لما  اب ذل  القياء
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ببراءة ذمة الما،وب ضمه مت المبالغ الماالب بها لصالح الصنميق قبا الااحنيت 
يهو ما يناود حلو قياء ضمنو بقبوا المحود بالنسبة لهما حلو الر م مت انتفاء 

 .  فتهما فإن  يكوب م،يبا  بما يوجب نقي 
  

 "ع صندوق التصنيع واإلنتاج للسجون ث " صاحب الصفة فج تم
  

 . أحم اإلداران التاب،ة لوزارة الماخلية . . ماهيت   نميق التصني  ياإلنتاج للس وب  -الموجز :
ة في . يزير الماخلية يحمه  احب الصف . أثره . حمم تمت،  بالشخصية اطحتبارية المستقلة مؤداه 
 . 2578لسنة  411هورية مت قرار رئي  ال م  9   1   2. م   تمصيل 

 ( 1029د2د22جلسة  –ق  88لسنة  20272الطعن رقم  )

لسنة  411ب النص فو المادة اويلو مت قرار رئي  ال مهورية رقم إ -القاعدة :
بشأب إنشاء  نميق للتصني  ياإلنتاج للس وب حلو أب   ينشأ بوزارة الماخلية  2578

 ونيت لو تمريب المسيهمت إ -للس وب التصني  ياإلنتاج  نميق  - نميق يسمو 
لو أب يفو المادة الصانية من  ح  مهنيا  يتأهليهم لونخراط الكريم فو ممارج الم تم    

يفو المادة الخامسة مت   ...    -3...  -1...  -2  تتكوب موارد الصنميق مت 
اء اوحيذان القرار حلو أن    يتولو إدارة الصنميق م ل  إدارة يشكا مت حمد مت 

ط يقا حت ثوثة يصمر باختيارهم قرار مت يزير الماخلية ...   يما حلو أب الصنميق 
المنشأ بالقرار ال مهورد سالف الص ر هو أحم اإلداران التاب،ة لوزارة الماخلية يلي  ل  
 خصية احتبارية مستقلة حنها تخوا رئي  م ل  إدارت  النيابة حن  فيما يرف  من  أي 

حايد أي ال،وب إذ لم يكسب  قرار إنشائ  الخصائص الصاتية للشخص حلي  مت د
مت القانوب الممنو   يمت ثم فإب يزير  93الم،نود التو يرد النص حليها فو المادة 

 . الماخلية يكوب يحمه هو  احب الصفة فو تمصيل  أمام القياء يفو  وت  باللير
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 س فج مصر " " صاحب الصفة فج تمث ع طوائف األقباط األرثوذك
  

 . الوائف اورثوذ   أرب،ة لكا منها بارير ا  م،يت يقوم حلو  ئونها -لموجز :ا

 ( 1029د2د21جلسة  –ق  81لسنة  8997) الطعن رقم 

ب ياق  الاوائف يالهيئان المينية الم،ترت بها قم قصر الوائف اورثوذ   إ -القاعدة :
ورمت ا –الريم اورثوذ    –اورثوذ   السرياب  –حلو أرب،ة ) اووباط اورثوذ   

 ( لكا الائفة منها بارير ا  يقوم حلو  ئونها حيت بأداة  قانونية سليمة .  اورثوذ  
 
 " ترك الخصومة" 

  

. حمم قبوا خصم  للترك يحمم   رال    جواز حميا التارك حت اللب  ترك الخصومة . -الموجز :
تحفظ أي  ريط  تهمت إلو تمس  د لوه مت أ. ترك الخصومة . يجوب خفصا المحكمة في  

  التارك بصحة الخصومة أي بآثارها .

 ( 1029د2د18جلسة  –ق  88لسنة  21712الطعن رقم  )

ي وز للتارك أب ي،ما حما سب  أب اللب  مت ترك الخصومة   إذا  اب  -القاعدة :
فو  – المقرركما أب  خصم  لم يقبا الترك   يما دامت المحكمة لم تفصا في  ب،م  

أب  تحفظ   با ي بد ط ي وز أب يكوب الترك مقرين ا بأأن   –قياء محكمة النقض 
ر مت أثد يكوب خالي ا مت أية  ريط تهمت إلو تمس  التارك بصحة الخصومة أي بأ

 اآلثار المترتبة حلو ويامها . 
  

ط أثر ل  حلو ثبون حميا الشر ة الما،وب ضمها حت تر ها للخصومة . مؤداه .  -الموجز :
  هصا الشأب . أثره . حلو  ير أساس .و سير الخصومة . حلة ذل  . الن،و حلو الحكم ف

 ( 1029د2د18جلسة  –ق  88لسنة  21712الطعن رقم  )
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إذ  اب الصابت أن  يلئت  انت الشر ة الما،وب ضمها قررن بتنازلها حت  -القاعدة :
إقامة  وأب تنازلها  اب مشريال ا بحقها ف بصفت    إطو الخصومة بالنسبة للااحت الصان

دحود أخرد   يحملت حت هصا الترك قبا أب تفصا المحكمة في    يمت ثم ط يكوب 
ير هصا الشأب حلو  و حلو الحكم فو ل  ثمة أثر حلو سير الخصومة   يييحو الن،

 أساس . 
 

 " سقوط الخصومة " 

  

الا،ت باطستئنات . مان  قانوني يحوا ديب مواطة الااحنيت السير في دحواهم أمام  -الموجز :
محكمة أيا درجة . مؤداه . سقوط الخصومة مت اليوم التالي لصمير حكم اطستئنات . مخالفة 

 النظر . مخالفة للقانوب يخاأ . حلة ذل  . هصاالحكم الما،وب في  
 ( 1029د7د2جلسة  –ق  12لسنة  1100) الطعن رقم 

إذ  اب الحكم الما،وب في  قم قيو بسقوط الخصومة قبا الشر ة  -القاعدة :
الما،وب ضمها استنادا  إلو حمم ويام الااحناب بت، يا السير في المحود يفقا  للمي،اد 

مت قانوب المراف،ان يالصي احتسب بمء سرياب ممت   234المنصون حلي  بالمادة 
ديب أب يراحي أب هصا  15/4/2585يا درجة في مت تاري   مير حكم محكمة أ

يحوا  يهو مان  قانوني -.. ق القاهرة قم ال،ت حلي  باطستئنات رقم ... لسنة . الحكم
يأن   اب يت،يت حلو الحكم الما،وب في   –ديب مواطة الااحنيت السير في المحود 

اري   مير التالي لت أب يحتسب بماية الممة القانونية المقررة لسقوط الخصومة مت اليوم
إجراء باحتباره آخر  11/2/2552الحكم في اطستئنات سالف البياب الصادر ب لسة 

 حيح تم في المحود يزياا المان  القانوني   ينذ حايد الااحناب السير في المحود 
مام أ –قبا انقياء ممة سقوط الخصومة  –بصحيفة أحلنت للشر ة الما،وب ضمها 

يخالف الحكم الما،وب في  هصا الواق  يالنظر يقيو بسقوط محكمة أيا درجة   
 . في تابي  القانوب  الما،وب ضمها   فإن  يكوب قم أخاأالخصومة قبا الشر ة 
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 دفوع
 الدفوع الشكلية : 

 قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى ال يستنفد واليتها لنظر الموضيوع " " 
  

 91المف  ب،مم قبوا اللب ت،ميا ثمت المتر الصد تم الت،اقم حلي  لرف،  ب،م المي،اد . م  -الموجز :
. دف   كلو مت،ل  ب،ما إجرائو . مؤداه . حمم احتباره دف،ا  ب،مم القبوا يف   2581لسنة  3ق 
 مراف،ان .  229م 

 ( 1029د2د21جلسة  -ق  12لسنة  2111) الطعن رقم 

المف  ب،مم قبوا المحود بالب ت،ميا ثمت المتر التي تم الت،اقم حليها ب إ -القاعدة :
مت مبلغ مائة جني  إلو ألف جني  لرف،ها أمام المحكمة اطبتمائية ب،م المي،اد 

بشأب إ مار قانوب  2581لسنة  3مت القانوب رقم  91المنصون حلي  فو المادة 
 و حمم قبوا المحود   زاء حلوالتخاي  ال،مرانو دف  مت،ل  ب،ما إجرائو يرمو إل

انقياء المي،اد الصد يت،يت القيام ب  خول  يهو بهصه المصابة مت المفو  الشكلية يلي  
 مت قانوب المراف،ان . 229دف،ا  ب،مم القبوا مما نصت حلي  المادة 

  

 .قياء محكمة أيا درجة فو المف  الشكلو ب،مم قبوا المحود لرف،ها ب،م المي،اد  -الموجز :
. حمم استنفاد يطيتها بقبول  للفصا في موضوحها . أثره . حلو المحكمة اطستئنافية إحادة مؤداه 

المحود إليها حنم القياء بإللاء حكمها ديب التصمي للفصا في موضوحها . حلة ذل  . مخالفة 
مم حالنظر بقيائ  فو موضو  المحود ر م اقتصار حكم أيا درجة حلو  هصاالحكم الما،وب في  

  . خاأ .2581لسنة  3ق  91رف،ها ب،م المي،اد يف  م قبولها ل

 ( 1029د2د21جلسة  -ق  12لسنة  2111) الطعن رقم 

حمم قبوا اللب ت،ميا ثمت المتر الصد تم الت،اقم  المف  الماريح ) إذ  اب -القاعدة :
( ط ي،مي أب  2581لسنة  3مت القانوب رقم  91حلي  لرف،  ب،م المي،اد يف  المادة 
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لشكلو ي اب المقرر أب الحكم بقبوا المف  ا  كليا  يلي  دف،ا  ب،مم القبوا   يكوب دف،ا  
ط ُي،م فصو  في موضو  المحود يبالتالي فإب محكمة أيا درجة إذا قيت ب،مم قبوا 

مت قانوب المراف،ان ( ط  229المحود لرف،ها ب،مم المي،اد يفقا  للمادة سالفة الص ر ) 
كوب قم استنفمن يطيتها بالفصا في موضوحها يلو تارقت للتحق  مت البي،ة المحود ت

المرفوحة يممد خيو  المحود لشريط الممة الواردة في هصه المادة ي وط  منها للفصا 
في المف  الماريح حليها   مما يت،يت م،  حلو المحكمة اطستئنافية إذا ما أللت هصا 

محكمة المرجة اويلو للفصا في موضوحها ونها لم تقا الحكم أب ت،يم المحود إلو 
كلمتها في  ب،م   يط تمل  المحكمة اطستئنافية التصمي للموضو  لما يترتب حلو ذل  
مت تفويت إحمد درجان التقاضو حلو الخصوم أما يقم تصمد لنظر الموضو  فإنها 

 ق  . اأن في تابيتكوب قم أهمرن إحمد درجان التقاضو يخالفت بصل  القانوب يأخ
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ش ﴿
 شركات 

 التضامن :ة شرك 
  " مناط انسحاب تصرفات الشريك على الشركة والشركاء "

  

ويام الشري  الممير فو الشر ة بتصرت مت  أن  إلحاق اليرر بالشر ة أي مخالفا   -الموجز :
يبيح  رط خان فو ال،قمرضاء باقو الشر اء أي يجود  لللرض الصد أنشئت لتحقيق  .  رال  . 

ممنو  ق 921/2م مخالفة ذل  . أثره . حمم التزام الشر ة يباقو الشر اء بالتصرت .  . ذل  التصرت
بشأب اوحماا التو تحتاج إلو موافقة مسبقة مت الشر اء أي ي مصاا  ) . ياوحماا التحييرية للقانوب 

 .  (أي ضمنيا  ب،م إجرائها أي يجود نص خان فو ال،قم يبيح إجرائها قبولهم لها قبوط   ريحا  

 ( 1029د2د27جلسة  -ق  80لسنة  1202) الطعن رقم  

 للشري  مت القانوب الممنو حلو أب   921 النص فو الفقرة اويلو مت المادة -القاعدة :
المنتمب لىدارة بنص خان فو حقم الشر ة أب يقوم بالر م مت م،ارضت  سائر 
الشر اء بأحماا اإلدارة يبالتصرفان التو تمخا فو  رض الشر ة متو  انت أحمال  
خالية مت اللش   يما حلو أب الشري  الممير ط يستاي  بميب رضاء الشر اء يحمم 

لحاق اليرر بالشر ة أي يكوب إ أن   فو ال،قم أب يأتو حمو  متيجود  رط خان 
   صرفانفو تلتزم الشر ة بتل  الت مخالفا  لللرض الصد أنشئت الشر ة لتحقيق  ينط

ام ط إن   مبمأ ح قانوب الممنو بشأب هصا النص  يقم تيمنت اوحماا التحييرية لل
 يستاي  الممير بلير رضاء الشر اء أي حمم يجود  رط خان فو ال،قم أب ي،قم

ت أي ميرهت للشر ة أي يبرئ ممينا  مت ال لحا  أي تحكيما  أي يتنازا حت ضماب أي 
يقبا برف  الرهت قبا الوفاء بالميت الميموب أي يقترض باسم الشر ة أي يرهت حقاراتها 

لقوا مما مؤداه أن  يت،يت ل   اي يبي  فيما حما حاطن البي  الماخلة فو  رض الشر ة
أد مت هصه اوحماا السابقة إما أب يحصا مسبقا  حلو بصح  تصرت الممير فو 

موافقة الشر اء أي أب يقبا هؤطء التصرت قبوط   ريحا  أي ضمنيا  ب،م إجرائ  أي يجود 
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نص خان فو ال،قم يبيح ل  أد مت هصه التصرفان فإذا ما ت ايز الممير فو  ر ة 
لو نما ينسحب أثره حالتو ية حميد السلاة الممنوحة ل  فإب التصرت ط يباا ين

 الشري  الممير الصد أبرم  فو تلتزم ب  الشر ة يباقو الشر اء  ير الممير. 
  

خلو حقم تأسي  الشر ة الما،وب ضمها اويلو يت،ميوت  مت نص يبيح للشري   -الموجز :
اطقتراض مت البنوك باسم الشر ة أي الحصوا حلو  -الما،وب ضمه اويا  -المتيامت الممير 

هيون ائتمانية لصالحها يحمم  مير تصريح أي إجازة لها مت باقو الشر اء أي دخول  ضمت تس
ر اء صيا  ديب باقو الشأ راض الشر ة . أثره . سرياب تل  القريض فو ح  الشري  الممير  خ

لتزام  بسمادها للما،وب ضمه الصالث بصفت  . إتمام تل  القريض باسم الشر ة يحلو ايالشر ة ي 
 ا . ط أثر ل  . مخالفة الحكم الما،وب في  ذل  . خاأ .حنوانه

 ( 1029د2د27جلسة  -ق  80لسنة  1202) الطعن رقم  

إذ  اب الصابت مت حقم تأسي   ر ة )...( الما،وب ضمها اويلو المؤرخ  -القاعدة :
يت،ميوت  أن  قم خو مت نص يبيح للشري  المتيامت الممير  11/21/2559

الما،وب ضمه اويا )...( اطقتراض مت البنوك باسم الشر ة أي الحصوا حلو 
ض أي با اطقتراتسهيون ائتمانية يلم يحصا حلو موافقة باقو الشر اء حلي  ق

الحصوا حلو موافقتهم  راحة أي ضمنا  ب،م الحصوا حلو القريض ي اب هصا 
لحاق ضرر بها يمت ثم فو إالتصرت ط يمخا ضمت أ راض الشر ة ييؤدد إلو 

تلتزم ب  الشر ة يباقو الشر اء  ير الشري  الممير الصد أبرم حقود اطقتراض المؤرخة 
يالموث   31/3/2558بنوك يبتاري   2551لسنة  ...يالموثقة برقم  25/5/2551فو 

 2555لسنة  ...يالموث  برقم  29/5/2555بنوك يبتاري   2558لسنة  ...برقم 
ة  بنوك ي انت هصه القريض قم أبرمت بم،رفة الشري  الممير المتيامت فو الشر 

الشر ة  قمديب موافقة باقو الشر اء يخو ح ةة المنفرددار الما،وب ضمه اويا )...( باإل
مت نص يبيح ل  ذل  مقابا رهت ممتلكان الشر ة يمت ثم يسرد أثر تل  القريض 
فو ح  الما،وب ضمه اويا  خصيا  ديب باقو الشر اء يالشر ة ييلتزم بسمادها 
للما،وب ضمه الصالث بصفت  )...( يط يناا مت ذل  أب القريض تمت باسم الشر ة 
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إجازة لها مت باقو الشر اء اومر الصد يترتب يحلو حنوانها ل،مم  مير تصريح أي 
حلي  حمم نفاذ حقود القريض سالفة الص ر يالتسهيون اطئتمانية بيماب رهت رسمو 

ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا   ت ارد فو مواجهة الشر ة يالشر اء الااحنيت 
لقانوب االنظر يقيو بإللاء الحكم المستأنف يبرفض المحود فإن  يكوب قم خالف 

 . يأخاأ فو تابيق 
 
 شركات المساهمة :  

 الجمعية العامة ، مجلس اإلدارة :

 وتوزيع عمع أعضائه " هرئيسلمجلس اإلدارة " تع  ن 
  

م ل  إدارة الشر ة المساهمة . اختصا   بت،ييت رئي  ينائب رئي  يتنحية أد  -الموجز :
 التنفيصية .مت طئحت   141ي م  2582لسنة  295ق  89/2منهما . م 

 ( 1029د2د22جلسة  –ق  88لسنة  1279) الطعن رقم 

بإ مار قانوب  2582لسنة  295مت القانوب رقم  89/2النص فو المادة  -القاعدة :
 ر ان المساهمة ي ر ان التو ية باوسهم يالشر ان ذان المسئولية المحميدة حلو 

رئي   وز ل  أب ي،يت نائبا  للأب   ي،يت م ل  اإلدارة مت بيت أحيائ  رئيسا     ما ي
مت الوئحة التنفيصية  141    يالنص فو المادة  محا الرئي  فو حالة غياب  ... يحا

لهصا القانوب حلو أن    ي،يت م ل  اإلدارة مت بيت أحيائ  رئيسا     ما ي وز ل  أب 
  يي،يت نائبا  للرئي  يحا محا الرئي  حاا غياب    ييكوب الت،ييت فو منصب رئ

يم الت،ييت ز ت مالم ل  أي نائب الرئي  لممة ط تت ايز ممة حيويت  بالم ل    يي و 
 ما ي وز للم ل  أب ينحو أيهما حت منصب  فو أد يقت     فو تل  المنا ب 

يما حلو أب لم ل  إدارة الشر ان المساهمة أب ي،يت رئيسا  ل     ما ي وز ل  أب 
و   فو حالة غيابة لممة ط تت ايز ممة حيويت  في،يت نائبا  للرئي  يحا محا الرئي

 الم ل     ما ي وز ل  أب ينحو أيهما حت منصب  فو أد يقت .
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قرار م ل  إدارة  ر ة التماحو بتنحية الما،وب ضمه اويا مت رئاسة م ل  اإلدارة  -الموجز :
  . مؤداه . اللب باون  حلو  ير أساس .  حيحيت،ييت الااحنة اويلو بمط  من  . 

 ( 1029د2د22جلسة  –ق  88لسنة  1279) الطعن رقم 

محا  –.. للبرم يان مت اويراق أب م ل  إدارة  ر ة .إذ  اب الصابت  -القاعدة :
يقرر بإجما  جمي  الحاضريت يالممصليت فو  31/22/1121اجتم  فو  –النزا  

 الااحنة –اإلدارة حلو النحو التالو ي ت،ييت المهنمسة / ... اطجتما  بتحميم  فان م ل  
،وب الما –رئيسا  لم ل  إدارة الشر ة يال،يو المنتمب   يالمهنمس / ...  –اويلو 

حيو م ل  إدارة   ثم ان،قمن ال م ية ال،امة ال،ادية للشر ة سالفة  –ضمه اويا 
ا آنف الص ر مت حيوية يقررن حزا الما،وب ضمه اوي  31/21/1127الص ر فو 

م ل  إدارة الشر ة طرتكاب  ال،ميم مت المخالفان أهمها اطستيوء حلو أمواا 
يمستنمان الشر ة   يمت ثم فإب تنحية الما،وب ضمه اويا مت رئاسة م ل  إدارة 

تم يفقا  للقانوب حلو  31/22/1121الشر ة فو اجتما  م ل  اإلدارة المن،قم فو 
ه يحلي  فإب اللب  باوب هصا اطجتما  ي ا ما ترتب حلي  مت آثار النحو السالف ذ ر 

 يكوب حلو  ير أساس مت الواق  يالقانوب .
  

منح المشر  م ل  إدارة  ر ان المساهمة ح  ت،ييت رئي  الم ل  مت بيت أحيائ   -الموجز :
م  . ط ت،ارض  2582لسنة  295ق  89   75ما بيت أحيائ  . المادتاب يح  توزي  ال،

. حلة ذل  . قياء الحكم الما،وب  71 إلو 95اختصا ان ال م ية ال،امة للشر ة . المواد مت 
  اإلدارة  لنائب ا لرئي  مبالااحت في  بصحة قراران م ل  اإلدارة باستبماا الما،وب ضمه الصالث 

 .  حيح . يحيو ا منتمب ا للشر ة

 ( 1029د2د11جلسة  –ق  82لسنة  20711) الطعن رقم 

أب المشر  منح  2582لسنة  295مت القانوب  89   75ُمفاد المادتيت  -القاعدة :
از ل  يأج   م ل  إدارة  ر ان المساهمة ح  ت،ييت رئي  الم ل  مت بيت أحيائ 
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ل،يو   يأب ي،هم للرئي  بأحماا ا ت،ييت نائب ا للرئي  يحا محا الرئي  حاا غياب 
أحيائ  يينمب حيو ا أي أكصر وحماا اإلدارة     ما يوز  الم ل  ال،ما بيت المنتمب
  يهصا  ل  ط يت،ارض م  ما قرره القانوب ذات  لل م ية ال،امة مت اختصا ان  الف،لية

ب ويام الم ل  بممارسة اختصا   الصد خول  إمن  إذ  71إلو  95فو المواد مت 
حزط  لمت تم  مُّ ،َ المشر  إياه بت،ييت رئيس  أي ال،يو المنتمب مت بيت أحيائ  ط يُ 

ا أي  استبمال  الالما ظا محتفظ ا ب،يوية الم ل  حتو ينب  اب قم سب  تسميت  رئيس 
  ذل  وب اختصان ال م ية ال،امة المقررة  حيو ا منتمب ا مت قبا ال م ية ال،امة

)أ( مت قانوب الشر ان بانتخاب أحياء م ل  اإلدارة يحزلهم ط يترتب 13بالمادة 
ا   يط ي حلي   وز أب يترتب حلي  إللاء النصون التشري ية التو تقرر اختصا  

لم ل  اإلدارة فو سبيا القيام بمهمت  بتسيير أحماا الشر ة يفق ا لما يراه محقق ا لهمفها 
يهو ما    الالما أن  فو النهاية يظا مسئوط  أمام جمي  المساهميت فو جم،يتهم ال،امة

ا الواردة بالقانوب المشار إلي  بشأب اختصان  يتف  م  التفسير الصحيح لألحكام 
مت ال م ية ال،امة يم ل  اإلدارة يالتو ي ب أب تؤخص فو م موحها للو وا إلو 
قصم الشار  منها ديب أب يؤدد إحماا حكم منها إلو إللاء اوحكام اوخرد أي ت،ايا 

اة  احب السل أب م ل  إدارة الشر ة المساهمة هو –يلقم بينت هصا النظر  ها  آثار 
الوئحة  –ا حت منصب  مفو ت،ييت رئيس  ينائب  مت بيت أحيائ  يتنحية أد منه

الصادرة بقرار يزير اطستصمار يالت،ايب الميلو  2582لسنة  295التنفيصية للقانوب رقم 
ي،يت م ل  اإلدارة مت  مت أن    141فيما تيمن  نص المادة  2581لسنة  51رقم 

ا     ما ي وز ل  أب ي،يت نائب ا للرئي  يحا محا الرئي  حاا غياب    بيت أحيائ  رئيس 
ييكوب الت،ييت فو منصب رئي  الم ل  أي نائب الرئي  لممة ط ت ايز ممة حيويت  
بالم ل  يي وز ت ميم الت،ييت فو تل  المنا ب  ما ي وز للم ل  أب ينحو أيهما 

الما،وب في  قم التزم هصا    ي اب الحكم لما  اب ذل  .   حت منصب  فو أد يقت
الصد استبما  3/9/1122النظر يقيو بصحة قراران م ل  اإلدارة المن،قم بتاري  

بالااحت الما،وب ضمه الصالث نائب ا لرئي  م ل  اإلدارة يحيو ا منتمب ا للشر ة م  
و دحامتيت ه هصا حل ة ... حيو ا بالم ل  باني ا قياءبقاء الااحت بصفت  ممصو  لشر 

ماهما هو التزام  بالنظر المتقمم يهو  افية يحمها لحما قيائ  فإن  يكوب قم إح
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أ اب  حيح القانوب يط يناا مت ذل  الن،و حلو ما أيرده مت دحامة أخرد باحتماده 
لتقرير الخبير ر م خوض  فو مسألة قانونية تخرج حت حميد اختصا   المقصور 

يكوب  –يج  الرأد في  يأي ا ما  اب  - إن حلو المسائا الفنية البحتة ديب  يرها إذ 
 . يييحو الا،ت بما يرد بهصه اويج  حلو  ير أساس ير منتج 

  

إدارة  يمصلها  ،يو م ل و ويام الااحت بتأسي   ر ة بصان  رض ينشاط الشر ة الت -الموجز :
  لزامبإديب ترخيص مت ال م ية ال،امة . منافسة  ير مشريحة . قياء الحكم الما،وب في  

. ط  االئةختقريران قانونية بالت،ويض حت اوضرار المادية ياودبية .  حيح . ا تمال  حلو 
  حلة ذل  . . ي،يب 

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  22119) الطعن رقم 

ر أب انتهو إليها الخبيو إذ  اب الحكم الما،وب في  قم أخص بالنتي ة الت -القاعدة :
الااحت بصفت  لم يحصا حلو موافقة ال م ية ال،مومية للشر ة الما،وب ضمها 

لت ارة ي يانة السياران يأب نشاط الشر تيت ياحم  مما  ...اويلو حنم تأسيس  لشر ة 
مام حمد ال،موء بالسلب ياستخو التأثير فو حرض الشر ة اويلو وضرار تمصلت ف

 إحونان الشر ة الصانية يأب الااحتو   الخا ة بالشر ة اويلو ف ...ن   مار ة السيارا
بصفت  هو ذات  باحتباره مؤس  الشر تيت قم اكتسب  فة المؤثر فني ا بالنسبة ل،موء 
ذل  النشاط الواحم بهما   ينذ استخلص الحكم الما،وب في  مت ذل  بأسباب سائلة 

ا المنافسة  ير المشريحة   يانتهو إلو إلزام أب ما أثاره الااحت ي،م مت قبيا أحما
اقت بالشر ة حو بها ت،وييا  حت اوضرار المادية التو الااحت بصفت  بالمبالغ المقي

ا م،ها ل،قمه ...الما،وب ضمها ي صا ت،وييها حت اوضرار اودبية جراء فس   ر ة 
وضوعي ا جمط  محقيقت  ط ي،مي أب يكوب و فو جراء ف،ا الااحت بصفت  . فإب الن،

سلاة محكمة الموضو  ط ت وز إثارت  أمام هصه المحكمة  يط ي،يب الحكم تقريرات  و ف
 القانونية الخاالئة الالما انتهو لنتي ة تتف  ي حيح القانوب .
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تكويت م ل  إدارة  ر ان المساهمة يالمحوة لحيور جلسات  ي حة ان،قادها . نظم   -الموجز :
 وان،قاد م ل  اإلدارة .  يفيت  . المحوة مت رئيس  أي أ لبية أحيائ  ف المشر  بنصون آمرة .

حمد  حيور نصف اء ب،م تقميم اللب  تابو .  رال  .خلو منصب الرئي  أي ثلث اوحي ةحال
  مت الوئحة التنفيصية للقانوب . 149م  ي 2582لسنة  295ق   82   81   77أحيائ  . المواد 

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  21288) الطعن رقم 

 2582لسنة  295مت القانوب رقم   82   81   77مفاد نصون المواد  -القاعدة :
شأب ب ةمت الوئحة التنفيصية للقانوب أب المشر  قم فرض نصون آمر  149يالمادة 
دها الحيور جلسان م لسها ي حة ان،ق ة ل  إدارة  ر ان المساهمة يالمحو تكويت م

طن،قاده مت رئيس  أي مت أ لبية أحيائ  يفو الحالة  ةتتم المحو  إذ ا ترط لصل  أب
اوخيرة ا ترط خلو منصب الرئي   ما ي وز لصلث أحياء الم ل  أب يتقمموا بالب 

لرئي  الم ل  ل،قم اجتما  ل  فإذا تخلف رئي  الم ل  حت دحوت  خوا و كتاب
ئة لو اجتما  تخار ب  الهيحشرة أيام مت تاري  تقميم الالب  اب لهم دحوة الم ل  إ

 تحمدها الوئحة التنفيصية يفو جمي  اوحواا طو ال،امة لوستصمار يفق ا لليواب  الت
ا إط إذا حيره نصف حمد أحيائ  حلو اوقا  يكوب اجتما  م ل  اإلدارة  حيح 

 فيما بينهم الرئي  .
  

ة يخلو اويراق مما يفيم حمم تووي  الااحت حلو محير اجتما  م ل  إدارة الشر  -الموجز :
. باوب  مؤداه  دحوت  وحياء م ل  اإلدارة لوجتما  أي تقميم ثلث اوحياء اللب ا بصل  .

أ مرها . حلة ذل  . مخالفة الحكم الما،وب في  هصا  و. باوب القراران الت أثره.  اطجتما 
   خاأ يفساد يقصور يمخالفة للقانوب . النظر .

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  21288) الطعن رقم 

إذ  اب البيت مت اويراق يمت تقرير أبحا  التزييف يالتزيير أب الااحت  -القاعدة :
ي صا مت  3/9/1124لم يحرر أي يوق  حلو محير م ل  إدارة الشر ة المؤرخ 
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فيهما  ة يال نسية يالصابتالشهادتيت الصادرتيت مت مصلحة ال وازان ياله ر  و ورت
  ..  اب  ا منهما خارج البود يلم يحيرا اجتما  م ل  اإلدارة المص ور. ..  أب .

كما خلت اويراق مما يفيم دحوة الااحت أحياء م ل  إدارة الشر ة الااحنة لوجتما  
أي يقمم ثلث أحياء الم ل  اللب ا بصل    يمت ثم فإب اجتما  م ل  إدارة الشر ة 

مرها أ و ييترتب حلي  باوب القراران الت يكوب باالو   3/9/1124الااحنة بتاري  
لصبون أنها  مرن بناء حلو اجتما   ير  حيح قام حلو اللش   ينذ خالف الحكم 
ا إلو أب تزيير تووي،   الما،وب في  هصا النظر يانتهو إلو رفض دحود الااحت استناد 

  حة اطجتما  المشار إلي و أثر فد حلو محير اجتما  م ل  اإلدارة  ير ذ
ثنيت مت أفادن بسفر او يالتفت حت الشهادتيت الصادرتيت مت المصلحة المص ورة يالت

تاري  ان،قاد م ل  إدارة الشر ة ر م ما لهما مت دطلة تؤ م و اوحياء إلو الخارج ف
حمم حيورهما اطجتما  المص ور يتووي،هما حلو محيره مما يبيت م،  أن  لم 

التسبيب  واطستمطا يالقصور فو ب،وار الفساد ف يفحصهما أي يال  حليهما مما يصم 
 . تابيق و مخالفة القانوب يالخاأ فالصد جره إلو 

  

 .  ر ة أخرد .  رال و نو أي إدارد فويام حيو م ل  إدارة  ر ة المساهمة ب،ما ف -الموجز :
 . 2582لسنة  295ق  59م  موافقة ال م ية ال،مومية .

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  81لسنة  27021) الطعن رقم 

بإ مار قانوب  2582لسنة  295مت القانوب رقم  59مؤدد نص المادة  -القاعدة :
 ر ان المساهمة يالشر ان ذان المسئولية المحميدة أن  ط ي وز ل،يو م ل  إدارة 

 وبأية  ورة  انت فد حما فنو أي إدار د الشر ة المساهمة أب يقوم بصفة دائمة بأ
ة يتولو حيويو إط بترخيص مت ال م ية ال،امة للشر ة الت ر ة مساهمة أخرد 

 م ل  إدارتها .
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 " دعوى بطالن انعقاد الجمعية العامة العاديةميعاد " 
  

قامة دحود باوب ان،قاد ال م ية ال،امة ال،ادية للشر ة ب،م ميو أكصر مت سنة حلو إ -الموجز :
. مخالفة  2582لسنة  295ق  71ود الباوب . م تتتمحتب  تستتمت  فو التحتوط التقتره . ستان،قاده . أث

 مخالفة للقانوب .ي خاأ الحكم الما،وب في  هصا النظر . 

 ( 1029د1د11جلسة  -ق  87لسنة  27119) الطعن رقم 

إذ  اب الصابت أب الما،وب ضمه اويا أقام المحود بالب الحكم بباوب  -القاعدة :
يالقراران  13/7/1119لشر ة ... الم،قودة بتاري  ان،قاد ال م ية ال،امة ال،ادية 

فإب دحود    الصادرة حنها يمحو التأ يران المترتبة حليها بالس ا الت ارد للشر ة
  ينذ  11/7/1111باوب القراران الصادرة حت تل  ال م ية تسق  بميو سنة فو 

نقياء هصا ة ب،م اأيدحت  حيفة المحود قلم  تاب محكمة القاهرة اطقتصادية اطستئنافي
  يمت ثم يكوب حق  فو التمس  بمحود الباوب قم سق   8/1/1122المي،اد بتاري  

بشأب  2582لسنة  295رقم  مت قانوب الشر ان ) 71حمو  بالِفقرة اوخيرة مت المادة 
ينذ    ( الشر ان ذان المسئولية المحميدة ر ان المساهمة ي ر ان التو ية باوسهم ي 

لحكم الما،وب في  هصا النظر يتصمد لموضو  هصا الالب فإن  يكوب قم لم يلتزم ا
 . خالف القانوب يأخاأ فو تابيق  بما ي،يب 

 
 " الحصة المجنبة لشراء سندات حكومية "

  

تحوا الشر ة مت  ر ة قاا  حام إلو  ر ة مساهمة . أثره . حمم التزامها بت نيب  -الموجز :
نظيم . حمم تد حساب خان بالبن  المر ز و يماحها فأرباحها لشراء سنمان حكومية أي إ حصة مت

الحصة الساب  ت نيبها مت الشر ة الما،وب ضمها حاا  ونها  ر ة قاا  و القانوب للتصرت ف
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استرداد تل  الحصة . التزام الحكم الما،وب و . مؤداه . حمم احتبار ذل  حظر ا حلو حقها ف حام
 (2)النظر .  حيح . في  هصا 

 ( 1028د21د9جلسة  -ق  79لسنة  1901) الطعن رقم 

الما،وب ضمها حاا  ونها  ر ة قاا  حام  انت مقيمة  إذ  انت الشر ة -القاعدة :
سنمان حكومية أي لىيما  بحساب خان بالبن   بت نيب حصة مت أرباحها لشراء

قم تحللت مت ذل  القيم ييكوب قم مساهمة تكوب  إط أنها يبتحولها إلو  ر ةد المر ز 
ينذ خو   المبالغ الساب  سمادها لصل  اللرض  ذمة الااحت بصفت و تر م لها ف

 تل  اومواا فإب ذل  ط ُي،م حظر ا حلو ردهاو القانوب مت تنظيم لكيفية التصرت ف
اللب و الما،وب ضمها  أ ٍا حام يأحقيتها ف فيت،يت بقاؤها حلو ملكية الشر ة

إلو أدائها للمبلغ محا الماالبة يأب الااحت  دها   سيما يأب الخبير قم انتهواستردا
ملكيتها ابتماء  لها و مقمارها أي فو المبالغ أي ف سب  سمادها لتل و بصفت  لم يناز  ف

ينذ   ب   استرداد المبلغ الماالبو الماالبة يأحقيتها فو يهو ما تتوافر م،   فتها ف
هصا النظر يقيو بإلزام الااحت بصفت  برد المبالغ المودحة  ي التزم الحكم الما،وب ف
خلفت فيها  ر ة القاا  ال،ام المالكة او لية لها و ضمها يالت لمي  للشر ة الما،وب 

استمرار احت از الااحت بصفت  لتل  المبالغ ط يقوم حلو سنم مت  حلو سنم مت أب
 .  قم التزم  حيح القانوب  القانوب فإن  يكوب 

 
 زيادة رأس مال الشركة المساهمة " "

  

مت الوئحة التنفيصية  33زيادة إ مار أسهم رأس ماا الشر ة المساهمة .  يفيت  . م  -الموجز :
 239يقرار يزير اطقتصاد يالت ارة الخارجية رقم  2551لسنة  59لقانوب سوق رأس الماا رقم 

 . مصاا .  2553لسنة 

 ( 1028د21د11جلسة  -ق  81لسنة  8020) الطعن رقم  

                                                           
 . 5/8/7118جلسة  –ق  27لسنة  6835قارن الطعن رقم  (1)
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( مت 33المادة )و أب النص ف –قياء محكمة النقض و ف -المقرر  -القاعدة :
يالصادر ب  قرار يزير  2551لسنة  59الوئحة التنفيصية لقانوب سوق رأس الماا رقم 

ساهميت القمامو أب   يتم إخاار الم 2553لسنة  239اطقتصاد يالت ارة الخارجية رقم 
 حيفتيت يوميتيت إحماهما حلو و بإ مار أسهم زيادة رأس الماا بإحوب ينشر ف

اوقا بالللة ال،ربية قبا الموحم المقرر لبمء اطكتتاب بسب،ة أيام حلو اوقا   يي ب 
 ويمر زها الرئيسو لقانوناسم الشر ة ي كلها ا -2ي و أب يتيمت اإلحوب ما يأت

 حقوق  -4تاري  بمء يانتهاء اطكتتاب .  -3رأس الماا . و ار الزيادة فمقم -1.  يحنوان 
ة هصه أسهم الزيادة ي يفية ممارسو اطكتتاب فو اويلوية المقررة للمساهميت القمامو ف

تود  فيها مبالغ اطكتتاب و اسم ال هة الت -1ويمة اوسهم ال ميمة .  -9الحقوق . 
ا حالة يجودها يويمتهو أي حصص التو ية ف بياب الحصص ال،ينية -7يحنوانها . 

ا لها لوكتتاب ال،ام أي لم ياوسهم المخصصة لها    ينذ  انت الشر ة لم تارح أسهم 
ا لحاملها ي وز أب يكوب اإلخاار بكتاب مو و حلي  قبا فتح باب  تصمر أسهم 

 ب حلو مفاده أن  ي تيمن ا البيانان المشار إليها  اطكتتاب بأسبوحيت حلو اوقا م
تريم إ مار أسهم زيادة رأس الماا أب تقوم بإخاار المساهميت القمامو و الشر ة الت

 حيفتيت يوميتيت إحماهما حلو اوقا بالللة ال،ربية قبا الموحم و بإحوب ينشر ف
المقرر لبمء اطكتتاب بسب،ة أيام حلو اوقا   يي ب أب يتيمت اإلحوب البيانان 

ا لوكتتاب ال،ام أي لم تصمر أسهم ا  باسالفة البي   أما إذا  انت الشر ة لم تارح أسهم 
لحاملها جاز لها أب يكوب اإلخاار بكتاب مو و حلي  قبا فتح باب اطكتتاب 
بأسبوحيت حلو اوقا متيمن ا ذان البيانان . لما  اب ذل    ي اب البيت مت ممينان 

 وير الخبير أب الشر ة الما،وب ضمها هالحكم الما،وب في  يحلو ما حصل  مت تقر 
برأس ماا  2574لسنة  43 ر ة مساهمة مصرية تأسست البق ا لقانوب اطستصمار رقم 

مليوب جني  تم تقسيم  حلو المساهميت الوارديت بالتقرير    11مصمر يممفو  مقماره 
ا لحا ا لوكتتاب ال،ام أي أسهم  ها   مليخلت اويراق مت أب تل  الشر ة الرحت أسهم 

حالة ر بتها بإ مار أسهم زيادة رأس الماا أب تخار المساهميت و فإن  ي وز لها ف
و ما  حيفتيت يوميتيت يهو القمامو بموجب  تاب مو و حلي  ديب إحوب ينشر ف

،يب    فإن  يكوب قم الب   حيح القانوب يط ي قامت ب  يخلص إلي  الحكم يانتهو إلي 
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قانونية خاالئة   إذ لهصه المحكمة أب تصححها بلير أب ما يرد بأسباب  مت تقريران 
 .تنقي  

  

رفض و مصاا لتسبيب سائغ فزيادة رأس الماا المرخص ب  للشر ة المساهمة .  يفيت  .  -الموجز :
  الالب بباوب قرار ال م ية ال،مومية لشر ة مساهمة بزيادة رأسمالها .

 ( 1028د21د11جلسة  -ق  81لسنة  8020) الطعن رقم 

مت القانوب  33المادة و أب النص ف –قياء محكمة النقض و ف –المقرر  -القاعدة :
بشأب  ر ان المساهمة ي ر ان التو ية باوسهم يالشر ان  2582لسنة  295رقم 

ادة قبا ت،ميلها بالم -المحود و المنابقة حلو الواق  ف -ذان المسئولية المحميدة 
( مكرر )ط 1ل ريمة الرسمية ال،مد المنشور با 1128لسنة  4مت القانوب رقم  33/2
يالم،موا ب  احتبار ا مت ذل  التاري  حلو أب   ي وز بقرار مت  21/2/1128و ف

ال م ية ال،امة  ير ال،ادية زيادة رأس الماا المرخص ب     ما ي وز بقرار مت م ل  
تمام سماد  حميد رأس الماا المرخص ب  بشرطو اإلدارة زيادة رأس الماا المصمر ف

بالكاما يي ب أب تتم زيادة رأس الماا المصمر  –قبا الزيادة  –رأس الماا المصمر 
ف،و  خوا الصو  سنوان التالية لصمير القرار المرخص بالزيادة ينط  انت بااللة ... 

تحمدها الوئحة التنفيصية الترخيص لب،ض الشر ان و الحاطن التو يم  ذل  ي وز ف
جميمة قبا تمام سماد ويمة أسهم اإل مار السابقة ب،م موافقة الهيئة  إ مار أسهمو ف

 2581لسنة  51مت القرار رقم  88ال،امة لسوق الماا ييؤيمه ما نصت حلي  المادة 
بإ مار الوئحة التنفيصية لقانوب  ر ان المساهمة سالف الص ر حلو أن  ي وز بقرار 

بحسب  -منوط بهم اإلدارة شر اء المت م ل  اإلدارة أي بقرار مت الشري  أي ال
حميد رأس الماا المرخص ب    يما نصت و زيادة رأس الماا المصمر ف -اوحواا

مت هصه الوئحة مت تقرير ب،ض اطمتيازان لألسهم القائمة قبا زيادة  59حلي  المادة 
التصويت أي اورباح أي ناتج التصفية   يما نصت حلي  المادة و رأس الماا سواء ف

 واطكتتاب فو مت ذان الوئحة مت إحااء ح  اويلوية للمساهميت القمامو ف 51
أسهم الزيادة   إذ أيجبت أب يتيمت نظام الشر ة النص حلو هصا الح  يحمم جواز 
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النص حلو اقتصاره حلو ب،ض المساهميت ديب الب،ض اآلخر   يما نصت حلي  
يادة لوكتتاب ال،ام ديب إحماا مت تل  الوئحة مت جواز الرح أسهم الز  58المادة 

مت هصه  51حقوق اويلوية للمساهميت القمامو حلو أن  استصناء  مت أحكام المادة 
الوئحة ي وز بقرار مت ال م ية ال،امة  ير ال،ادية بناء  حلو اللب م ل  اإلدارة أي 

ها مراقب يقر يبميها ي و الشري  أي الشر اء المميريت بحسب اوحواا يلألسباب ال مية الت
الحسابان بتقرير من  أب تارح أسهم الزيادة  لها أي ب،يها لوكتتاب ال،ام مبا رة 
ديب إحماا حقوق اويلوية المقررة لقمامو المساهميت بالمادة المشار إليها   يالنص 

الصادر بتأسيسها قرار يزير  ...للشر ة و   مت النظام اوساس 25المادة   و ف
و ف 234المنشور بالوقائ  المصرية بال،مد رقم  2589ة لسن 111اطقتصاد رقم 

حالة زيادة رأس الماا بأسهم نقمية يكوب للمساهميت القمامو و حلو أن    ف 5/1/2589
     ها ...يمتلكو ب حمد اوسهم التأسهم الزيادة  ا بحسو اطكتتاب فو ح  اويلوية ف
س الماا   ي وز لل م ية ال،امة حالة زيادة رأو   من  حلو أن    ف 11يفو المادة   

مامو أسهم الزيادة للمساهميت القو اطكتتاب فو  ير ال،ادية تقرير حقوق اويلوية ف
ذان  ويحملها بشرط أب يتسايد جمي  المساهميت فو كا بحسب ويمة اوسهم الت

التمت  بهصه الحقوق     يمفاد ما تقمم أب زيادة رأس الماا المرخص ب  و المرتبة ف
لشر ان المساهمة ط يكوب إط بناء  حلو قرار مت ال م ية ال،امة  ير ال،ادية للشر ة 

  يمت ذل  التاري  لل م ية ال،امة ال،ادية بأ لبية اوسهم الممصلة  21/2/1128قبا 
  ييكوب لم ل  إدارتها هصا و نظامها اوساسو اطجتما  يفق ا للبنود الواردة فو ف

أس الماا المصمر متو  ح ان،قاده حنم إ ماره ل  ييكوب الح  الح  بالنسبة لزيادة ر 
أسهم زيادة رأس الماا قا ر ا حلو المساهميت القمامو   يط ي وز أب و اطكتتاب فو ف

يقتصر حلو ب،يهم   يذل   ل  ما لم تقرر ال م ية ال،امة  ير ال،ادية للشر ة 
اب البيت ي ادة . لما  اب ذل    أسهم الزيو السماح لليرهم مت المساهميت باطكتتاب ف

مت الحكم الما،وب في  يحلو ما حصل  مت اويراق أب قرار زيادة رأس الماا المصمر 
ممت يملك  يهو  14/2/1118للشر ة الما،وب ضمها بأسهم نقمية  مر بتاري  

م ل  إدارتها يلم يا،ت حلو  حة ان،قاده بصمة ما،ت   يأب الشر ة الااحنة قامت 
   23 وأحم المؤسسيت بتاريخ –   ...الشر ة الما،وب ضمها مت   و هم فبشراء أس
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لم تكت مت المساهميت القمامو حنم  مير هصا القرار   يمت و   يبالتال 31/4/1118
ة تل  الزيادة ط سيما يأب قرار م ل  إدارة الشر و اطكتتاب فو ثم ط يكوب لها الح  ف

 والسماح للير المساهميت القمامو باطكتتاب فالما،وب ضمها بزيادة رأس الماا ديب 
تها ب لس –محا اللب الباوب  –أسهم الزيادة احتممت  ال م ية ال،امة  ير ال،ادية 

  ينذ انتهو الحكم الما،وب في  إلو رفض اللب  25/21/1118المن،قمة بتاري  
 باوب ال م ية سالفة الص ر فإن  يكوب قم الب   حيح القانوب .

 
 على تقرير لجنة اله ئة العامة لالستثمار "" الطعن 

  

 ورفض الحكم الما،وب في  دحود الااحت بالب نمب خبير لفحص أحماا الشر ة الت -الموجز :
صة تتتختة المتيهة اإلدار تا ال تهتونتمار ي تصتتتامة لوستة ال،تئتيتهتة التنت تر لتتتريتتقتإلو ت ادا  تنتتتاس اتهتيتيساهم ف

 298. حلة ذل  . التنظيم التشري،و إلجراءان التفتيش م  المخالفان الممحاة . فساد نفوان أي تبتبإث
ا أي  رال ا حلو الرفو التفتيش للا،ت حلو  2582لسنة  295ق الشر ان  211إلو  لم يي  قيم 

 إجراءات  أي نتي ت  أمام قاضيهم الابي،و .

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  81لسنة  2901) الطعن رقم 

إذ  اب البيت مت الحكم الما،وب في  أن  أقام قياءه برفض دحود الااحت  -: القاعدة
حلو سنم مت أب الل نة المشكلة بالهيئة ال،امة لوستصمار البق ا وحكام القانوب رقم 

يالمنوط بها بحث المخالفان التو أثارها الااحت بصحيفة دحواه  2582لسنة  295
إلو  –ية المختصة بإثبان أي نفو ذل  قانون ا يهو ال هة اإلدار  –انتهت فو تقريرها 

صا   ي اب ه حمم ثبون المخالفان المنسوبة إلو م ل  إدارة الما،وب ضمها الصانية
الصد استنم إلي  الحكم الما،وب في   ير مستمم مت حنا ر تؤدد إلي  مت يقائ  

؛ إذ إب  يهاإل المحود   ما أن  ط يؤدد باري  اللزيم ال،قلو إلو النتي ة التو انتهو
م رد انتهاء ل نة إدارية تتولو القيام بأحماا التفتيش حلو الشر ان إلو حمم ثبون 
المخالفان المنسوبة للشر ة الما،وب ضمها ط يؤدد حتم ا يباري  اللزيم إلو نفو 
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ا حلو دحود الااحت ياللبات  فيها بنمب خبير لفحص  تل  المخالفان   يط يصلح رد 
يساهم فيها   ما أن  يتيمت تحصين ا ل،ما هصه الل نة مت رقابة و تأحماا الشر ة ال

القياء بفحص أحمالها يالفصا فيها ر م أنها ط ت،مي أب تكوب حمو  إداري ا يخي  
طسيما يأب    لوطية يرقابة القياء ييح  والراف  الل وء إلي  لارح ما يرين  بشأنها

ت فو المواد م -يم  إلجراءان التفتيش فو تنظ 2582لسنة  295قانوب الشر ان رقم 
ا أي  رال ا حلو الرفو التفتيش ) -من   211إلو  298 فتيش الالب الت لم يي  قيم 

( للا،ت حلو إجراءات  أي نتي ت  أمام قاضيهم الابي،و باحتباره  احب  يالشر ة
  ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر  الوطية ال،امة فيما ينشأ مت منازحان

ا إلو ما انتهو إلي  تقرير ل نة التفتيش مت حمم ثبون  يقيو برفض المحود استناد 
مخالفان مصادر ا ح  الااحت فو الل وء إلو القياء للا،ت حلي   فإن  يكوب م،يب ا 

 . ( بالفساد فو اطستمطا )
 

 " اتحاد العامل ن المساهم ن "
  

. مؤداه . اكتساب   ال،امليت المساهميتتأسي  اتحاد لل،امليت بشر ان المساهمة  -الموجز :
تمل  ب،ض أسهم الشر ة . طزم  . موافقة جماحة المؤسسيت  وحيائ الشخصية الم،نوية . أثره . 

قانوب سوق  2551لسنة  59ق  74للشر ة أي ال م يان ال،امة  ير ال،ادية لها .  رال  . م 
الحصوا حلو أرباح اوسهم . زياا و رأس الماا . لل،امليت المساهميت أحياء اطتحاد . الح  ف

حاد .  يفية اطتو استرداد ويمة مساهمت  فو أي يرثت  فال،يوية . أثره . ح  مت زالت حيويت  
 مت الوئحة التنفيصية للقانوب المص ور . 254حسابها . يفق ا آلخر ميزانية م،تممة ل  . م 

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  81لسنة  2291ق ،  82لسنة  21291) الطعنان رقما 

الصادر بالقانوب رقم مت قانوب سوق رأس الماا  74مؤدد نص المادة  -القاعدة :
 ر ة مت  ر ان المساهمة أي  ر ان د أو أن    ي وز لل،امليت ف 2551لسنة  59

التو ية باوسهم تأسي  اتحاد يسمو   اتحاد ال،امليت المساهميت   يكوب ل  الشخصية 
الم،نوية ييتمل  لصالحهم ب،ض أسهم الشر ة بموافقة جماحة المؤسسيت للشر ة أي 
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هم  راء اوسو ة  ير ال،ادية حسب اوحواا ديب إخوا بح  اطتحاد فجم ياتها ال،ام
مت  254المادة و يأب النص ف ..    بور ة اويراق المالية .و المقيمة أي المتمايلة ف

الوئحة التنفيصية للقانوب حلو أن    يقتصر ح  ال،امليت أحياء اطتحاد حلو اورباح 
ل،اما باطتحاد باطنسحاب من  أي بانتهاء خممت  تمرها اوسهم   يتزيا حيوية او الت

و مت  فاسترداد ويمة مساهو بالشر ة   يلل،يو الصد زالت حيويت  أي يرثت  الح  ف
اطتحاد محسوبة يفق ا آلخر ميزانية م،تممة لوتحاد   يط ي وز لوتحاد أب يتأخر حت 

لو زياا ال،يوية   يما حرد ويمة هصه المساهمة ممة تزيم حلو ثوثة أ هر مت انتهاء 
الحصوا حلو أرباح اوسهم   يفو حالة و ح  ال،امليت المساهميت أحياء اطتحاد ف

د ويمة استرداو زياا ال،يوية يكوب لمت زالت حيويت  أي يرثت  مت ب،مه الح  ف
  . اطتحاد حلو أب ي رد حسابها يفق ا آلخر ميزانية م،تممة لوتحادو مساهمت  ف

  

انتهاء الحكم الما،وب في  بأحقية الما،وب ضمهم يبإلزام الااحت بصفت  بأداء المقابا  -الموجز :
ا لتقرير الخبيرو لهم فد النقم   ة ذل  ..  حيح . حل رأس ماا اتحاد ال،امليت المساهميت استناد 

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  81لسنة  2291ق ،  82لسنة  21291) الطعنان رقما 

قيائ  حلو تقرير الخبير الصد و لحكم الما،وب في  قم حوا فإذ  اب ا -القاعدة :
خلص إلو أب الما،وب ضمهم  انوا حماط  بالشر ة يانتهت خممتهم قبا 

ا  ...تاري  بي  الشر ة إلو  ر ة  12/21/1111  رأس مااو ف -يأب لهم حصص 
م اأرباح الشر ة حت الفترة مت حو ت،ادا نصيبهم ف -اتحاد ال،امليت المساهميت 

فيما زاد  -الصد  اب ي رد ت نيب  د فائض التوزي  النقمو ف 1119حتو حام  2551
مت قانوب قاا  اوحماا ال،ام  33مت أرباح ال،امليت حمو  بنص المادة  %21حلو 

  ينذ انتهو الحكم الما،وب في  إلو أحقية  2552لسنة  113الصادر بالقانوب رقم 
ة  ا لحصد فت  بأب يؤدد لهم المقابا النقمالما،وب ضمهم   يبإلزام الااحت بص

رأس ماا اتحاد ال،امليت المساهميت فإن  يكوب قم التزم  حيح القانوب و منهم ف
 حلو  ير أساس .و يييحو الن،

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ص ﴿
 صورية

 " شروط قبول دعوى الصورية "
  

دحود الصورية أي المف  بها . قبولها . حمم ا تراط أب يكوب حقم الااحت سابقا  حلو  -الموجز :
ابقا  كاب تصرت الااحت سأال،قم الما،وب بصوريت  . مؤداه . جواز الا،ت في  بالصورية سواء 

 حلو التصرت أم تاليتا  ل  .

 ( 1029د2د22جلسة  –ق  81لسنة  2121 ) الطعن رقم 

شترط لقبوا دحود الصورية أي المف  بها أب يكوب حقم الااحت إن  ط ي -القاعدة :
سابقا  حلو ال،قم الما،وب بصوريت  يننما يكوب ل  الح  في الا،ت في  بالصورية سواء 

 كاب تصرت الااحت سابقا  حلو التصرت أم تاليتا  ل  .أ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ض ﴿
 ضرائب

 " الضرائب المتفرعة عن منازعات منازعاتالختصاص مجلس الدولة ب" ا
  

اختصان م ل  الميلة بنظر المحايد اليريبية . مؤداه . اختصا   بكاف  المحايد  -الموجز :
المرتباة بها يالمتفرحة حنها . أثره . اختصا   بنظر منازحان التنفيص يالتظلم مت أيامر تقمير 

  الرسوم ياإللزام بمصاريف تل  المحايد . حلة ذل  .

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  71لسنة  21211لطعن رقم ) ا

اختصان   م ل  الميلة   ديب سواه بنظر المحايد اليريبية يستتب   -القاعدة :
اختصا   بكافة المحايد المرتباة بها يالمتفرحة حنها و حتم ا يباري  اللزيم المناق

مير يالتظلم مت أيامر تقيمنها منازحان التنفيص الصادرة بشأب اوحكام الصادرة بشأنها 
 – اأيي   –بقاحمة أب قاضو او ا هو حمو   وم ياإللزام بمصاريف تل  المحايد الرس

 قاضو الفر  .
 
 " رد الضريبة بالعملة األجنبية" 

  

سماد الشر ة الما،وب ضمها اليريبة المستحقة حلو نشاالها المرخص لها ب  فو  -الموجز :
و .  مير حكم قيائو ب،مم خيوحها لتل  اليريبة . أثره . إلزام المناال  الحرة بالميطر اومريك

 ية .  حيح .بالمصلحة الااحنة بردها لها بتل  ال،ملة اوجن

 ( 1029د1د18جلسة  –ق  78لسنة  2177) الطعن رقم 

إذ  انت الشر ة الما،وب ضمها قم سمدن اليريبة المستحقة حلو نشاالها  -القاعدة :
حتو  2583فو السنوان مت  -المرخص لها ب  فو المناال  الحرة بالميطر اومريكو 

  فإب إلزام المصلحة الااحنة بردها لها بتل  ال،ملة اوجنبية   -محا النزا   2587
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اردا  أمرا  ي  –يوحها لتل  اليريبة ب،مما  مر لصالحها حكما  قيائيا  ب،مم خ -
يمقبوط  متو اللبت الشر ة الما،وب ضمها ذل    ي اب الحكم الما،وب في  قم التزم 

 هصا النظر فإب الن،و حلي  بهصا الوج  بمخالفة القانوب يكوب فو  ير محل  .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ ع ﴿
 عقد

 للمتعاقد المكره " " الخطر المهدد 

  

وحم  جها  مو   ون  جواز. الخار المهمد للمت،اقم المكره يالصد يتحق  ب  إفساد رضائ   -الموجز :
ت  خص  ير مأقارب  أي ممت ينزلهم منزلة نفس  . يقو  اإلكراه المباا لل،قم مت نف  المت،اقم أي 

 ممنو . 218ت افتراض حلم  حتما  ب  . م ب،لم المت،اقم اآلخر بهصا اإلكراه أي م. تحقق   المت،اقميت

 ( 1029د1د27جلسة  –ق  81لسنة  2811) الطعن رقم 

يستود أب يكوب الخار بتهميم المت،اقم المكره نفس  أي أحم أقارب  أي  -القاعدة :
 يرهم ممت ينزلهم المت،اقم منزلة نفس  إذا ثبت أب الخار الصد همد هصا اللير  اب 

المت،اقم إلو حم إفساد رضائ     ما أن  يستود يقو  اإلكراه مت  أن  أب يؤثر فو 
المباا مت نف  المت،اقم أي مت  خص  ير المت،اقميت متو تحق  حلم المت،اقم 

مت  218اآلخر أي مت المفريض حتما  حلم  بهصا اإلكراه يفقا  لما تقيو ب  المادة 
 التقنيت الممنو .

 
 " عقد الصلح" 

  

. انحسام النزا  ب  بيت الارفيت في أمر م،يت يبشريط م،ينة . تمس  حقم الصلح  -الموجز :
الخصم أمام محكمة الموضو  بانحسام النزا  بالصلح يانقياء المحود . طزم  . ت،رضها ل،قم 
الصلح يما إذا  اب يحما في اليات  التنازا حت الخصومة الممحاة يأب عبارات  دالة حلو اتفاق 

 . إلو النتائج المبتلاة مت الصلح .  رال  . اطستخون السائغالارفيت يانصرات نيتهما 

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  81لسنة  8219 ) الطعن رقم 
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ب حقم الصلح ينحسم ب  النزا  بيت الارفيت في أمر م،يت يبشريط م،ينة إ -القاعدة :
نقياء يايأب حلو محكمة الموضو  إذا ما تمس  أمامها الخصم بانحسام النزا  بالصلح 

المحود أب ت،رض ل،قم الصلح لتستخلص ما إذا  اب يحما في اليات  التنازا حت 
الخصومة الممحاة يأب عبارات  دالة حلو اتفاق الارفيت يانصرات النية إلو ذل  يالنتائج 
المبتلاة مت الصلح   يأب ذل   رال  أب يكوب اطستخون سائلا  يط تخرج حت 

 يأب تقيم قياءها حلو احتباران سائلة .الم،نو المقصود مت عبارات  
 
 المسئولية العقدية " "

  

  الخاأ ال سيم . ماهيت  . -الموجز :

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  87لسنة  9111،  9119) الطعنان رقما 

الخاأ ال سيم هو خاأ  ير حممد يط يخرج حت اإلهماا يحمم اطحتياط  -القاعدة :
باطلتزامان ياستهتار  بير بالحقوق ديب النظر إلو ييقوم حلو حمم اطكترا  البالغ 

اليرر محتما الوقو  بحيث يكوب المميت قم ياج  احتماا يقو  اليرر  نتي ة محتملة 
 لف،ل  ديب أب يكتر  بصل  . 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 عمع
 أجر

 كيفية احتساب األجر
 شرط خضوع عمال المنشأة المندمجة لنظام المنشأة الدامجة 

  

انتقاا الما،وب ضمهم لل،ما بالبن  الااحت لممج بن  اطحتماد يالت ارة ب  . أثره .  -الموجز :
خيوحهم لنظام ال،ما ياوجور المناب  حلو ال،ماا او لييت ب  .  رال  . حمم اطنتقان مت 
أجورهم التي  انوا يتقاضونها مت المنشأة المنمم ة . حلة ذل  . ثبون تقاضي الااحنيت لمستحقاتهم 

 االب بها بال ني  المصري ديب نقصاب . مؤداه . رفض دحواهم .الم

 ( 1029د1د1جلسة  -ق  88لسنة  22821الطعن رقم  )

ب  انوا ي،ملو  –حما اوخير  -إذ  اب الصابت باويراق أب الما،وب ضمهم  -القاعدة :
ييصرفوب مستحقاتهم المالية بال ني  المصرد  -مصر –في بن  اطحتماد يالت ارة 

ِمَج   ينذ دُ  ب،م م،ادلت  بس،ر  رت الميطر اومريكي في حين  21/22/2581منص 
يذل  نتي ة تصفية ينفوس  14/2/2553هصا البن  في بن  مصر الااحت بمءا  مت 

   ر ة بو ف -الااحت  -؛ فقم ياف  بن  مصر  بن  اطحتماد يالت ارة بممينة لنمب
ختص م ل  إدارتها بتصريف أمورها مساهمة مصرية ت،ما بلوائحها الخا ة يي
 لل،ما لمي  مراحاة من  -حما اوخير  -المالية ياإلدارية حلو انتقاا الما،وب ضمهم 

  يأخي،هم مصلهم مصا ال،ماا او لييت لنظام موحم  لل انب اطجتماحي ياإلنساني
وحمة م لل،ما ياوجور يالب  حليهم جمي،ا  ) ال،ماا او لييت يالوافميت ( قاحمة حامة

تقيي بصرت مستحقاتهم المالية بال ني  المصرد ديب تمييز بينهم إحماط  لأل ا 
المقرر مت أن  يترتب حلو إدماج المنشأة في أخرد خيو  ال،ماا لنظام المنشأة 
المام ة ب،م اطنمماج سواء  بالنسبة لنظام ال،ما أي نظام اوجر الالما أب ذل  ط يؤدد 

ي اب    . متو  اب ذل  نوا يتقاضونها مت المنشأة المنمم ةإلو نقص أجورهم التي  ا
وا قم تقاض -حما اوخير  -الصابت مت اويراق يتقارير الخبراء أب الما،وب ضمهم 
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كافة مستحقاتهم المالية الماالب بها البقا  لما  انوا يتقاضون  مت بن  اطحتماد يالت ارة 
رباح يالحوافز يال،ويان يالبمطن   ميافا  إلو ذل   افة او قبا الممج -مصر –

أجورهم    يلم يصبت أب البن  قم انتقص مت المقررة لل،امليت او لييت بال ني  المصري 
حما  - يئا  أي أن  أخاأ في احتسابها يمت ثم فو م اا لما يصيره الما،وب ضمهم 

مم ح مت جمٍا  ير م ٍم في ح  البن  الااحت في تنظيم ال،ما لمي  أي -اوخير 
احتماده بأي قراران  ير مخاالب بها أي حتو م رد مظنة التمييز بيت ال،امليت لمي  

 . يتيحي دحواهم يالحاا  صل  بو دليا يسانمها ييكوب رفيها هو حتما  مقييا  
 

 استحقاق األجر فج حالة القوة القاهرة
 استحقاق العامع لنصف أجره مع بقاء عقد العمع

  

 . قهرية خارجة حت إرادة  احب ال،ما حالت بيت ال،اما يمبا رت  ل،مل يقو  أسباب  -: الموجز
 . حلة ذل  . 1113لسنة  21ق ال،ما  42/1 . م م  بقاء حقم ال،ما قائما   هاستحقاق  نصف أجر 

إ ابة النشاط السياحي بالكساد نتي ة للظريت اطستصنائية التي مرن بها البود بسبب ثورة يناير 
مام محكمة الموضو  يويامها بصرت أ. تمس  الااحنة بصل   القوة القاهرة. مت حاطن  1122

حمم  . . دفا  جوهري  نصف أجر الما،وب ضمه يمنح  إجازة ل،مم الحاجة إلي  خوا هصه الفترة
مت  9مواجهة الحكم الما،وب في  ل  م،تبرا  ويام  بصل  انتقا ا  مت حقوق ال،اما يمخالفا  لنص م 

 . . قصور ق ال،ما

 ( 1029د1د27 جلسة –ق  87لسنة  2112،  2108الطعنان رقما  )

حلو  ۳۰۰۲لسنة  ۰۳مت قانوب ال،ما رقم  42إذ  اب النص في المادة  -القاعدة :
رة   ي اب مست،ما  لمبا  إذا حير ال،اما إلو مقر حمل  في الوقت المحمد لل،ما أن   

احتبر  أن  أدد حمل  ف،و     حمل  يحالت ديب ذل  أسباب ترج  إلو  احب ال،ما
أما إذا حير يحالت بين  يبيت مبا رة حمل  أسباب قهرية  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   ياستح  أجره  

ي اب مفاد فقرت  الصانية أب     استح  نصف أجره  خارجة حت إرادة  احب ال،ما
أداء ألزم رب ال،ما بالمشر  حماية من  لل،اما يضمانا  لم،ا   أبقو حلو حقم ال،ما ي 
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دة قهرية خارجة حت إرانصف اوجر لل،اما إذا حاا بين  يبيت مبا رة حمل  أسبابا  
ي انت الظريت اطستصنائية التي مرن بها البود بسبب ثورة يناير   احب ال،ما  

يما طبسها مت مخاالر لم تكت متوق،ة الحمي  مت  أنها أب ت،م مت حاطن  ۳۰۰۰
ي اب الصابت في اويراق أب الااحنة تمسكت أمام محكمة الموضو  بأن   القوة القاهرة  

 ۳۰۰۰قم أ ابها ما أ اب النشاط السياحي في البود مت کساد بسبب ثورة يناير 
موضو   29/7/۳۰۰۳إلو  2/2/۳۰۰۳يما توها مت أحما  امتمن إلو الفترة مت 

الي حاطن القوة القاهرة يبالتالنزا  يهي خارجة حت إرادتها يمستحيلة المف  يت،م مت 
مت قانوب ال،ما  42فإنها  رفت للما،وب ضمه نصف أجره حمو  بنص المادة 

  لم   إط أب الحكم الما،وب في يمنحت  إجازة أييا  ل،مم الحاجة إلي  خوا تل  الفترة
الصي قم يتلير بتحقيق  يج  الرأي في المحود م  ويام  –يحق  هصا المفا  ال وهري 

وب اكتفاء  من  بما خلص إلي  مت أب الما، -ظريت ياطحتباران التي ساقتها الااحنة ال
  يأب ال،اما يلتزم باإلجازة في الممة التي يحمدها رب ال،ما  ضمه لم ير ب في إجازة

  يأب الااحنة لم تقمم ما يما حلو  يالصي يلتزم بصرت أجر ال،اما کامو  خولها
يبشأب إقرار الما،وب ضمه بصرت نصف أجره  لها  البي،ة الظريت التي ت،رضت 

ط مت حقوق  يهو ما ا  فإن  مخالف لنص المادة الخامسة مت قانوب ال،ما يي،م انتقا 
 .    فإب الحكم يكوب م،يبا  بالقصور في التسبيب يواج  دفا  الااحنة

 
 إنهاء الخدمة

 أسباب إنهاء الخدمة
 واألمانة العامع فج الجرائم المخلة بالشرفدانة إ

  

سلاة رب ال،ما في إنهاء خممة ال،اما إذا ُحكم حلي  ب،قوبة جناية أي ب،قوبة مقيمة  -الموجز :
للحرية في جريمة مخلة بالشرت .  رالها .  مير قرار مسبب مت ل نة  ئوب ال،امليت بت،ارض 

 نة .الااحالشر ة مت طئحة  211  221بقائ  في الخممة م  مقتييان يظيفت  . المادتيت 

 ( 1029د2د21جلسة  - ق 88لسنة  1171الطعن رقم  )
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إذ  انت الشر ة الااحنة هي إحمد  ر ان القاا  ال،ام للبتريا التاب،ة  -:القاعدة 
إل رات الهيئة المصرية ال،امة للبتريا ييختص م ل  إدارتها بوض  اللوائح المت،لقة 
بنظم ال،امليت بها ين مار القراران الوزمة لحست تسيير أحمالها يتحقي  أهمافها 

نية مستر ما  في ذل  بوئحة الهيئة المصرية يتصريف أمورها المالية ياإلدارية يالف
في  أب الهيئة  2571لسنة  ۳۰ال،امة للبتريا الصادرة نفاذا  وحكام القانوب رقم 

المصرية ال،امة للبتريا يالتي تاب  حلو جمي  ال،امليت في قاا  البتريا يقم نظمت 
باب ت ال،ما يأسمنها مسئولية ال،اما التأديبية ي يفية يقف  ح ۰۳۳  ۰۰۰المادتاب 

كا حاما يحب  احتيااليا  أي تنفيصا   حلو أب  ( ۰۰۰إنهاء خممت   فنصت المادة )
لحكم جنائي نهائي يوقف حت حمل  ممة حبس  ييوقف  رت نصف أجره في حالة 
حبس  احتيااليا  أي تنفيصا  لحكم جنائي نهائي  ييحرم مت کا أجره في حالة حبس  تنفيصا  

يي،رض اومر حنم حودة ال،اما إلو حمل  حلو السيم رئي     لحكم جنائي نهائی
ت المادة ينص .    م ل  اإلدارة ليقرر ما يتب  في  أب مسئولية ال،اما التأديبية ..

الحكم حلي   -8... ي تنتهي خممة ال،اما وحم اوسباب اآلتية   حلو أب ( ۰۳۳)
لها مت ال،قوبان أي ما يماثب،قوبة جناية في إحمد ال رائم المنصون حليها في قانوب 

جرائم منصون حليها في القوانيت الخا ة أي ب،قوبة مقيمة للحرية في جريمة مخلة 
بالشرت أي اومانة ما لم يكت الحكم م  يقف التنفيص ...   بما مفاده أب لصاحب ال،ما 

بة و    ما أب ل  إنهاء خممت  إذا حكم حلي  ب،ق أب يوقف ال،اما الصي ُيحب  احتيااليا  
إذا    أي   لما لها مت خاورة حلو أمت الم تم  ال ناية أيا   انت البي،ة هصه ال ناية

وئحة يناالت ال يمة مخلة بالشرت أي اومانة  حكم حلي  ب،قوبة مقيمة للحرية في جر 
ت ممصا   فيو  ح يالتي تتكوب مت  بار ال،امليت بالشر ة -بل نة  ئوب ال،امليت 

بقاء  أب -تقرر بقرار مسبب منها يمت ياق  أسباب الحكم ال نائي أب  -حت ال،متتتتتاا 
 . ال،اما في الخممة يت،ارض م  مقتييان الوظيفة أي البي،ة ال،ما
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 ماهية الجريمة المخلة بالشرف
  

ال ريمة المخلة بالشرت . هي التي ترج  إلو ض،ف في الخل  يانحرات في الاب  .  -: الموجز
 قا  الاري  ينالوق النار . حلة ذل  .ي  است،راض القوةي  جرائم الت مهراق ذل  الو ف حلو اناب

 ( 1029د2د21جلسة  -ق  88لسنة  1171الطعن رقم  )

المشر  لم يي  ت،ريفا  محمدا  جام،ا  مان،ا  لمفهوم ال ريمة المخلة إذ  اب  -:القاعدة 
،ٍف في رج  إلو ضبالشرت ياومانة إط أن  يمكت ت،ريفها بأنها تل  ال رائم التي ت

   وة  است،راض الق الت مهر الخل  يانحرات في الاب  يهو ما ينابتتتتتتتت  حلتتتتتتتتتتتتو جرائم )
( يالتي ُتمصا ت،ايو  وحكام المستور  الوق النار يسف  المماءإ   قا  الاري 

و ياحتماء  حليالقوانيت يمن،ا  لمؤسسان الميلة يالسلاان ال،امة حت ممارسة أحمالها 
الحرية الشخصية للمواالنيت ي  يرها مت الحقوق يالحريان ال،امة التي  فلها المستور 

 . يالقانوب فيو  حت اإلضرار بالسوم اطجتماحي
 

 دور لجنة شئون العامل ن فج إقرار مسئولية العامع التأديبية
  

اوف،اا  لما،وب ضمه التأديبية حتتقرير ل نة  ئوب ال،امليت بالشر ة الااحنة مسئولية ا -: الموجز
ه في حمل  يت،ارض م  مقتييان يظيفت  يالصالح ال،ام .  مير قرار ءبقا بأالمنسوبة إلي  ي 

رئي  م ل  إدارة الااحنة بإنهاء خممة الما،وب ضمه بناء  حلو ذل  التقرير ياستنادا  للحكم 
 انوب .تفاق قرار إنهاء خممت  ي حيح القال نائي النهائي بإدانت  في جرائم مخلة بالشرت . أثره . ا

 ( 1029د2د21جلسة  -ق  88لسنة  1171الطعن رقم  )

إذ  اب الصابت باويراق أب ل نة  ئوب ال،امليت بالشر ة الااحنة قم قررن  -القاعدة :
فی  أب مسئولية الما،وب ضمه التأديبية ياإلدارية حت اوف،اا  19/1/1124بتاري  

 [ ء  إالوق النار يسف  المما   است،راض القوة   قا  الاري  الت مهر المنسوبة إلي  ]
أب بقاء الما،وب ضمه في حمل  يت،ارض م   يبحصر اللفظ   –يبإجما  اآلراء 
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   مقتييان يظيفت  ياحتباران الصالح ال،ام يذل  في ضوء الظريت التي تمر بها البود
 اجب توافرهما في مصا البي،ة اوحماا بشر انيأب المص ور لم ي،م أهو  للصقة ياومانة الو 

تهت يان     البتريا لما لها مت أثر حلو اومت القومي يالخممان اوساسية للمواالنيت
إلو حرض اومر حلي رئي  م ل  اإلدارة  يبناء   -ل نة  ئوب ال،امليت  -الل نة 

لسنة  ...قم القرار ر  21/7/1124حلو ذل  أ مر رئي  م ل  إدارة الااحنة بتاري  
تنفيصا  للحكم ال نائي  14/3/1124بإنهاء خممة الما،وب ضمه بمءا  مت  ۳۰۰4

ياستئنافها   جنح باب  رقي  1124لسنة  ...النهائي الصادر بإدانت  في القيية رقم 
  مما مؤداه أب الااحنة بكافة إداراتها  مستأنف  رق اإلسكنمرية ۳۰۰4لسنة  ...رقم 

يهو مت  بار ال،امليت بالشر ة ممير إدارة بإدارة فصا  -ضمه  قم ارتأن أب الما،وب 
ممة خبرة  يل  -الزيت بالمستود اويا بقاا  المياه يالم،ال ة باإلدارة ال،امة للمراف  

مر  الحا  للبقاء في حمل  بالشر ة بحسباب أن  قم   م  ،ُ قاربت حلو الصوثيت حاما  لم يَ 
ت فيو  حت فقمان   رط حس  بحق  حكم ب،قوبة في جريمة مخلة بالشرت ياومانة 

ه   يمت ثم فإب استمرار الما،وب ضم السم،ة الوزم للت،ييت ياطستمرار في الوظيفة
م  البي،ة  رت يت،ارضب،مل  ب،مما ألحقت ب  تل  التهم المسيئة للسم،ة يالماسة بالش

  ون  اقترت مت ال رائم ما يسيء إلي  ينلو ال هة التي ي،ما  حمل  بالشر ة الااحنة
  منحرفا  بسلو   حت الخل  القويم الواجب التحلي ب  يهو ما يفقمه الصقة ياطحتبار  بها

   يمت ثمَّ  اب حتما  مقييا  حلو جهة حمل  المفترضيت في أداء الواجب المنوط ب 
ييان   يتتنافو يمقت إنهاء خممت  ب،م ما نسب إلي  مت جرائم تح  مت قمر مرتكبها

ط يناا ي  ال،ما متفقا  ي حيح حكم القانوب     يمت ثمَّ ييحو قرار فصل  مت يظيفت 
فيما ب،م إذ ط يؤثر ذل  حلو  حة يسومة  –مت ذل  أن  قم حصا حلو البراءة 
هو مقرر مت أب ال،برة في سومة قرار إنهاء الخممة قرار إنهاء خممت  يقت  ميره لما 

يما إذا  اب  احب ال،ما قم ت،سف في ذل  مت حمم  هی بالظريت يالموبسان 
  يمتو  اب ما تقمم  ي اب ما نسب إلو  التي  انت محياة ب  يقت  ميره ط ب،مه

   است،راض القوة   قا  الت مهر الما،وب ضمه مت أف،اا حلو نحو ما سلف )
مت ال رائم المخلة بالشرت لما لها مت  مُّ ( ُي،َ    إالوق النار يسف  المماء الاري 

؛ فإب قرار الااحنة بإنهاء خممة  خاورة حلو أمت البود يال باد ياطقتصاد القومي
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الما،وب ضمه لهصا السبب ط يكوب مخالفا  للقانوب يط يستوجب الت،ويض الصي قيو 
 . ب  الحكم الما،وب في 

 
 وقوع عبء إثبات عدم صحة سبب إنهاء الخدمة على عاتق العامع

  

تمس  الااحنة بصحيفة استئنافها بإنهاء حقم حما الما،وب ضمه لكونها منيت بخسائر  -: الموجز
م . يقو  حبء إثبان حم . أثره . إفصاحها حت سبب إنهاء حقم حمل  . مؤداه  فادحة أثناء إدارت 

الما،وب في  ل  بالت،ويض بقالة إب حبء إثبان توافر مبرر الفصا . قياء الحكم   حت  حلي 
 . . خاأ يق  حلو الااحنة

 ( 1029د1د1جلسة  –ق  82لسنة  1121الطعن رقم  )

إذ  انت الااحنة قم تمسكت بصحيفة استئنافها أنها أنهت حقم حما  -: القاعدة
صحت صل  تكوب قم أفالما،وب ضمه ونها منيت بخسائر فادحة أثناء فترة إدارت  يب

حت سبب إنهاء حقم حمل  ييكوب حلو الما،وب ضمه حبء إثبان حمم  حة هصا 
السبب  فإب الحكم الما،وب إذ قيو للما،وب ضمه بمبلغ الت،ويض بمقولة إب حبء 
إثبان توافر المبرر للفصا يق  حلو حات  الااحنة يهي لم تقم المليا حلو ذل  

  . هصا الشأب فإن  يكوب قم أخاأ في تابي  القانوب بالمخالفة لقواحم اإلثبان في 

 الترقية
 تاريخ االعتداد بالترقية

 تاريخ نفاذ الترقية واالعتداد بها بشركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء
  

مت  32. م  مت تاري   مير قرار رئي  م ل  اإلدارة. بها نفاذ التروية ياطحتماد  -: الموجز
صا النظر ه. مخالفة الحكم الما،وب في   اءبشر ة  رب الملتا إلنتاج الكهربطئحة نظام ال،امليت 

 . ة للقانوب يخاأ. مخالف برفض تروية الااحت للمرجة اويلو ل،مم استيفائ  لشرط الممة البينيةؤه قياي 
 ( 1029د2د22 جلسة - ق 80لسنة  21818الطعن رقم  )
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نظام ال،امليت بشر ة  رب الملتا مت طئحة  32النص فو المادة مفاد  -ي القاعدة
أب التروية تكوب نافصة مت تاري   مير قرار  –الواجبة التابي   –إلنتاج الكهرباء 

يراق ي اب البيت مت او ،تم بها احتبارا  مت هصا التاري   رئي  م ل  اإلدارة بها يي
بها  ريبما ط خوت حلي  بيت الرفو الخصومة أب تروية الااحت للمرجة الصانية  م

بما تكوب  31/1/1114الصادر بتاري   1114لسنة  ...قرار رئي  م ل  اإلدارة رقم 
م،  ترقيت  لتل  المرجة نافصة احتبارا  مت هصا التاري  يهو ما ط يلير من  قرارها الوح  

لمخالفت  نص  3/7/1114بت،ميا تاري  نفاذها إلو  15/7/1114فو  ...الرويم 
  ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر يرتب حلو ذل   بسالفة البيا 32المادة 

قياءه برفض تروية الااحت للمرجة اويلو ل،مم استيفائ  لشرط الممة البينية ير م 
لقانوب   فإن  يكوب قم خالف ا احتمادا  من  بصل  الت،ميا –استيفائ  لباقو  رائاها 

 . يأخاأ فو تابيق 
 

 الترقية للوظائف العليا

 شغلهاشروط 
  

 . تقمم الااحت لشلا يظيفة مت الوظائف القيادية يالتي تتالب لشللها إجراء اختبار -: الموجز
 . توافر  ريط التروية ب  يحمم يجود . مؤداه  اجتياز الااحت لوختبار يتر يح م ل  اإلدارة ل 

يقياؤه برفض المحود استنادا  إلو أب قرار  هصا النظر. مخالفة الحكم الما،وب في   فيل مت ي
رئي  م ل  اإلدارة ب،مم الت،ييت في يظائف اإلدارة ال،ليا إط ب،م موافقة هيئة الرقابة اإلدارية هو 

 . خاأ . فقما  لشرط مت  ريط  لا الوظيفة مُّ ،َ قاحمة حامة يأب حمم موافقتها حلو ت،ييت الااحت يُ 
 . حلة ذل 

 ( 1029د1د27جلسة  - ق 82لسنة  2171الطعن رقم  )

حسبما حصل  الحكم اطبتمائي يبما ط خوت  -إذ  اب البيت مت اويراق  -: القاعدة
أب رئي  م ل  إدارة الشر ة القابية لكهرباء مصر باحتباره  -حلي  بيت الخصوم 

 31القرار رقم  15/2/1113رئي  ال م ية ال،امة للشر ة الااحنة قم أ مر بتاري  
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بالموافقة حلو إ مار طئحة نظام ال،امليت بها حلو أب ي،ما بها احتبارا   1113ة لسن
   تاري  احتمادها مت م ل  إدارة الشر ة القابية لكهرباء مصر 15/2/1113مت 

النص    ي اب فإن  يالحاا  صل  تكوب هصه الوئحة هي الواجبة التابي  حلو النزا 
مت  ۳۳مت هصه الوئحة قم جرد حلو أن  م  مراحاة نص المادة  21/2في المادة 

هصه الوئحة يكوب الت،ييت في الوظائف القيادية يالنظيرة يالوظائف اإل رافية مت المرجة 
 2۰/۰يتنص المادة  اإلدارة ب،م موافقة م ل  اإلدارة  اويلو بقرار مت رئي  م ل  

ة حلو أب يصمر م ل  اإلدارة القواحم الخا ة باإلحوب حت الوظائف مت ذان الوئح
   ما يحمد الوظائف التي تشلا باختبار يتل  التي  الخالية ينجراءان الت،ييت فيها

تشلا بميب اختبار  ييكوب الت،ييت في الوظائف التي تشلا باختبار بحسب اوسبقية 
اوحلو  يحنم التسايي في الترتيب ي،يت الواردة في الترتيب النهائي لنتائج اطختبار

ما مفاده أب ب   مؤهو  فاوحلو تقميرا  فاوقمم تخرجا  يحنم التسايي يقمم اوكبر سنا  
طئحة نظام ال،امليت بالشر ة يض،ت نظاما  إلجراءان يقواحم  لا الوظائف التي 

. لما  همنتشلا باختبار  ما يض،ت الرق المفاضلة بيت المتقمميت حنم التسايي بي
  ي اب البيت مت اويراق يتقرير الخبير حسبما حصل  الحكم اطبتمائي أب  كاب ذل 

الوظيفة التي تقمم الااحت لشللها  انت مت الوظائف التي يتالب لشللها إجراء اختبار 
يقم اجتازه مما دحا م ل  اإلدارة لتر يح  لشللها يهو ما يما حلو توافر  ريط  لا 

يحمم يجود مت يفيل  يهو ما يؤ مه ما تمسكت ب  الااحنة مت أب  هصه الوظيفة ب 
حمم  لل  لهصه الوظيفة  اب بسبب حمم موافقة هيئة الرقابة اإلدارية حلو  لل  لهصه 
الوظيفة فإب الحكم اطبتمائي المؤيم بالحكم الما،وب في  إذا قيو برفض المحود حلو 

م الت،ييت في يظائف اإلدارة ال،ليا إط ما أيرده مت أب قرار رئي  م ل  اإلدارة ب،م
ب،م موافقة هيئة الرقابة اإلدارية هو قاحمة حامة يأب حمم موافقة هيئة الرقابة اإلدارية 

قم أيرد    فإن  يكوب بصل  حلو ت،ييت الااحت ي،م فقما  لشرط مت  ريط  لا الوظيفة
 .   القانوب  خاأ في تابي  رالا  لم تأتي ب  طئحة نظام ال،امليت فإن  يكوب م،يبا  بال
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 شروط الترقية
 استبعاد مدة اإلجازة الخاصة من المدد الب نية الالزمة للترقية

  

التروية للمرجة اوحلو بشر ة الملتا إلنتاج الكهرباء .  رال  . يجوب استيفاء الممد  -: الموجز
مت  31مت حسابها . م البينية الوزمة . خريج ممة اإلجازة الخا ة التي يحصا حليها ال،اما 

. حصوا  الما،وب ضمهم حلو إجازة خا ة . أثره . استب،اد ممتها مت الممد  الوئحة ب،م ت،ميلها
البينية الوزمة للتروية . مخالفة الحكم الما،وب في  ذل  يقياؤه بأحقيتهم في التروية استنادا  إلو 

ن يالااقة ينحمال  الوئحة الخا ة بشر اأب الوئحة الواجبة التابي  لم ت،تمم مت يزير الكهرباء 
 . مخالفة للقانوب يخاأ .  توزي  الكهرباء ر م حمم سريانها حلو ال،امليت بالشر ة الااحنة

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  87لسنة  27877الطعن رقم  )

مت طئحة نظام ال،امليت بشر ة يس  الملتا إلنتاج  31إذ  انت المادة  -ي القاعدة
 2/3/1121الصادر بتاري   134يب،م ت،ميلها بموجب قرار الااحنة رقم الكهرباء 

تنص  18/2/1121ب،م موافقة م ل  إدارة الشر ة القابية لكهرباء مصر بتاري  
)أ( ال،ائم مت اإلجازة الخا ة ي ط ي وز تروية ال،اما في الحاطن اآلتية  حلو أن   

ب،م استكماا الممة البينية الوزمة  بميب مرتب أي اإلحارة خارج قاا  الكهرباء إط
للترقي يمرير ستة أ هر مت تاري  حودت  ياستوم ال،ما يط تمخا ممة اإلجازة الخا ة 

     بميب مرتب أي اإلحارة خارج قاا  الكهرباء ضمت الممد البينية الوزمة للترقي
لو ح ي اب الصابت مت المستنمان المرفقة بملف الا،ت أب الما،وب ضمهم حصلوا

   15/22/1129حتو  2/21/2555  اويا الممة مت  إجازان خا ة بميب مرتب
  يالصالث الممة مت  23/21/1129حتو  5/21/1117يالصاني الممة مت 

يأب الممة البينية الوزمة للترقي مت المرجة الصالصة  28/21/1129حتو  22/5/2551
ماني ام ال،امليت المشار إليها آنفا  ثإلو المرجة الصانية يفقا  لل ميا المرف  بوئحة نظ

  يالممة البينية الوزمة للتروية مت المرجة الصانية إلو المرجة اويلو خم   سنوان
   اويا إلو المرجة الصانية   ي اب الصابت أب الما،وب ضمهم تمت ترقيتهم سنوان
الث للمرجة   يالص 11/7/1119  يالصاني للمرجة الصالصة بتاري   29/1/2555بتاري  
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  يمت ثم فإن  يباستب،اد ممة اإلجازان الخا ة السالفة 32/21/2585الصالصة بتاري  
السالفة  31إحماط  للمادة  -مت الممد البينية الوزمة للتروية للوظيفية اوحلو لكا منهم 

ييحو الما،وب ضمهم يقت إجراء حر ة  -الواجبة التابي  حلو ياق،ة النزا  
 ير مستوفيت للممد البينية الوزمة للترقي  2/7/1121تمت بتاري  الترويان التي 

ينذ خالف    يتكوب دحواهم بالب التروية إلو الوظائف اوحلو فاقمة لسنمها القانوني
في  هصا النظر يأالرح هصه الوئحة استنادا  إلو حمم احتمادها مت يزير الحكم الما،وب 
 2555لسنة  151يالب  حلو ياق،ة النزا  أحكام الوئحة رقم    الكهرباء يالااقة

  يرتب حلو ذل  قيائ  بأحقية الما،وب ضمهم  الخا ة بشر ان توزي  الكهرباء
ر م حمم سرياب هصه  2/7/1121في التروية إلو الوظيفة اوحلو بحر ة ترويان 

 تابيق  نوب يأخاأ في  فإن  يكوب قم خالف القا الوئحة حلو ال،امليت بالشر ة الااحنة
. 
 

 تع  ن
 التع  ن فج الوظائف غ ر الدائمة

 تع  ن العامع بعقود تدريب محددة المدة على غ ر الوظائف الدائمة
  

ت،ييت الما،وب ضمه بموجب حقود تمريب متوحقة محمدة الممة ب،اميت لكا فترة حلو  -: الموجز
 . يها. حمم جواز فرض ت،يين  حل . مؤداه  احنة ير الوظائف المائمة الموجودة بالهيكا التنظيمي للا

 . خاأ يفساد . . مخالفة الحكم الما،وب في  ذل  خوا بسلاة تنظيم منشأت . اإل حلة ذل 

 ( 1029د1د27جلسة  –ق  81لسنة  22102الطعن رقم  )

إذ  اب الصابت باويراق يممينان الحكم اطبتمائي أب الااحنة حررن  -: القاعدة
   2/21/2555   2/21/2557ضمه حقود تمريب متوحقة مؤرخة للما،وب 

ممة  ا حقم حاميت  2/21/1115   2/21/1119   2/21/1113   2/21/1112
يهو ما ط يماري في  الما،وب ضمه يأن  يخي  في حمل  بموجب هصه ال،قود لسلاة 

كمة ح هود الارفيت أمام م احب ال،ما ين راف  حسبما يرد ببنودها يما  هم ب  
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إط أب ت،يين  بموجب هصه ال،قود المؤقتة يالمحمدة الممة ي،تبر ت،يينا  حلو  الموضو   
 ير الوظائتف المائمة الموجودة بالهيكا التنظيمي للااحنة التي ي ب أب يخي  
الت،ييت فيها إلو القواحم ياليواب  المحمدة بالنظام اوساسي لها يطئحة  ئوب ال،امليت 

رض حلو الااحنة ت،ييت الما،وب ضمه وب ذل  مت  أن  أب يخا يط ي وز أب يف
ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر يأجاب  اة في تنظيم منشأتها  بما لها مت سل

الما،وب ضمه لالب  بمقولة االمئنان  وقواا الشهود ر م أب ميموب  هادتهم انصبت 
د المشار إليها لسلاة حلو خيو  الما،وب ضمه بموجب ال،قو  -يحسبما سلف  –

  .   فإن  يكوب م،يبا  بالخاأ في تابي  القانوب يالفساد في اطستمطا الااحنة فق 
 

 تقدير الكفاية
 تقدير كفاية العامع المعتقع

 عتقع فيها تصحاب تقرير كفايته عن العام الذىاعتقال العامع قوة قاهرة تج ز له اس
  

ب تقرير . ل  استصحا أثره.  ت ،ا تنفيص اطلتزام مستحيو  . قوة قاهرة  احتقاا ال،اما -: الموجز
مخالفة الحكم الما،وب في  ذل  بقالة إب اطحتقاا السياسي  . كفايت  حلو ال،ام الصي احتقا في 

  . يقصور . فساد راج  لل،اما

 (  1029د1د1جلسة  –ق  82لسنة  22291الطعن رقم  )

أب احتقاا ال،اما بأمر مت الحاكتتتتتتتتتتتتتم  –النقض في قياء محكمة  -المقرر -: القاعدة
ال،سكتتتتتتري أي سلاان الاوارئ  ير ممكت التوق  يمستحيا المف  في،م قوة قاهرة ت ،ا 

يحلو  -  ي انت الما،وب ضمها  . لما  اب ذل  تنفيص اطلتزام مستحيو  حلو ال،اما
لمرجة حت استيفاءه  ريط التروية لط تنكر حلو الاا -ما يبيت مت أسباب استئنافها 

 إط فيما يخص افتقاده إلحمد تقريري  - أسوة بالمستر م بهما - ۳۰۰۰الصالصة في حام 
  ينذ  انت الما،وب ضمها لم تم  حظر طئحتها تقمير  فاية  الكفاية الوزميت للتروية

 يم ل  حت إرادت  طحكميا  ي اب احتقاا الااحت ي،م أمرا  خارجا   ال،امليت لميها تقميرا  
فإن  يح  ل  استصحاب تقرير  فايت  الصي أحمت  الما،وب ضمها حلو ال،ام    في 
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   ينذ قياء محكمة أيا درجة - حيحا   -الصي احتقا في    يهو ما انتهو إلي  
 ب اطحتقااإخالف الحكم الما،وب في  هصا النظر يقيو بإللاء هصا الحكم بقالة 

إرادة الااحت فإن  يكوب قم حاب  الفساد في اطستمطا يالقصور في السياسي راج  الو 
 . التسبيب

 
 الدعوى العمالية

 التعارض ب ن األحكام ذات الحجية
  

تمس  الااحت بح ية اوحكام النهائية التي قا،ت بأحقية الما،وب ضمهم في  رت  -:الموجز 
ي ض الصي انتهي إلو أحقيتهم فمستحقاتهم بال ني  المصري يتمسكهم بح ية حكم محكمة النق

يجود تناقض بيت اوحكام المحتج بها حلو نحو يستحيا م،  . الصرت بالميطر اومريكي . مؤداه 
 . مخالفة الحكم في  هصا النظر . حيب . اوخص بح ية أحمهما . أثره . ط ح ية لها جمي،ا  

 ( 1029د1د1جلسة  -ق  88لسنة  22821الطعن رقم  )

إذ  اب البن  الااحت قم تمس  في دفاح  أمام محكمة الموضو  بح ية  -: القاعدة
اوحكام ال،ميمة الصادرة لصالح البن  الااحت يمنها اوحكام الصادرة في المحايد 

حماا  لي جنوب  1114لسنة  ...   حماا  لی جنوب القاهرة ۳۰۰۲لسنة  ...أرقام 
حماا  لی جنوب  ۳۰۰۰لسنة  ...   ق القاهرة ۰۳۳لسنة  ...القاهرة ياستئناف  رقم 

حماا  ۳۰۰۷لسنة  ...   ق القاهرة  ۰۲۰لسنة  ...  ... القاهرة ياستئنافي  رقمی 
ق القاهرة يالتي قيت جمي،ها في  ۰۲۲لسنة  ...كلي جنوب القاهرة ياستئناف  رقم 

يقا،ت ب،مم أحقية الما،وب ضمهم  2581مقا  النزا  المحتمم بيت الارفيت منص حام 
نٍم   حلو س في الماالبة بأي فريق مالية ب،ملة الميطر اومريكي -حما اوخيتتتتتتر  -

 –ص ديب نق -قم  رفوا رياتبهم ي افة مستحقاتهم المالية  -يآخريتتتتتتتت  –مت أنهم 
مصلهم في ذل  مصا زموئهم مت ال،امليت او لييت بالبن    بينما تمس  ال،ماا 

في الا،نيت  1/9/1121در مت محكمة النقض ب لسة الما،وب ضمهم بالحكم الصا
 ...ق الصي قيو بنقض الحكم الصادر في اطستئنات رقم  11لسنة  ...  ... رقمی 
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 ۰۷۷۰لسنة  م المستأنف الصادر في المحود رقم ...ق القاهرة يتأييم الحك ۰۰۳لسنة 
رت بص -حما اوخير  –حماا  لی جنوب ال يزة الصي قيو بأحقية الما،وب ضمهم 

؛ بما مؤداه  يما يست م بالميطر اومريكي 21/22/2581مستحقاتهم المالية بمءا  مت 
ما ح –أب اوحكام التي تمس  الااحت بح يتها قم قا،ت بأحقية الما،وب ضمهم 

في  رت مستحقاتهم المالية مت البن  بال ني  المصري   بينما انتهو الحكم  -اوخير
بح يت  إلو أحقيتهم في الصرت  -حما اوخير  -الصي تمس  الما،وب ضمهم 

بالميطر اومريكي يهو ما أيجم تناقيا  بيت اوحكام المحتج بها مت  ا مت الارفيت 
 ينذ خالف نها  يمت ثم فو ح ية لها جمي،ا   بما يستحيا م،  اوخص بح ية أي م

ة ب لسالحكم الما،وب في  هصا النظر ياحتم في قيائ  بح ية الحكم الصادر 
ق يأالرح  11لسنة  ...  ... مت محكمة النقض في الا،نيت رقمی  1/9/1121

ح ية اوحكام النهائية أييا  الصادرة في ذان المسألة المختلف حليها يالتي دار رحاها 
. بيت الارفيت فإن  يكوب م،يبا  ً 

 
 دعوى المطالبة بنسبة من األرباح

  

مت اورباح بواق  اثني حشر  هرا  البقا   %21نسبة دحود الما،وب ضمه بأحقيت  في  -: الموجز
. التزام  . مؤداه  1113لسنة  21. منازحة حما فردية خاض،ة وحكام ق  . ماهيتها لألجر الشاما

 . . القياء ب،مم اختصا ها نوعيا  ينحالتها للمحكمة اطقتصادية المحكمة ال،مالية بنظر موضوحها
 (1). خاأ

 (  1029د1د1جلسة  -ق  81لسنة  21282) الطعن رقم 

إذ  اب البيت مت اويراق أب دحود الما،وب ضمه حلو الشر ة الااحنة  -: القاعدة
بواق  اثني  ۳۰۰۷مت اورباح حت حام  % ۰۰بالب الحكم بأحقيت  في نسبة التتتتت 

حشر  هرا  البقا  لألجر الشاما هي في حقيقتها منازحة حما فردية تخي  وحكام 
يالصي  - ۳۰۰۷لسنة  ۰۷۰الم،ما بالقانوب رقم  ۳۰۰۲لسنة  ۰۳قانوب ال،ما رقم 

                                                           
 . 91/9/9109جلسة  –ق  98لسنة  91491قارن الطعن رقم ( 7)
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بما  اب يت،يت حلو المحكمة ال،مالية التي رف،ت  –نشأ النزا  في ظا ال،ما بأحكام  
نظر موضوحها إط أنها قيت ب،مم اختصا ها نوعيا  إليها المحود أب تتصمد ل

يباختصان المحكمة اطقتصادية بنظرها يأيمها الحكم الما،وب في  في هصا 
  . الخصون فإن  يكوب قم أخاأ في تابي  القانوب 

 
 عقد العمع

 إنهاء عقد العمع بعد انقضاء مدة االختبار وقبع انتهاء مدتهجواز 
  

ا  احب ال،ما ب،م انقياء ممة بَ نهاؤه مت قِ إحقم ال،ما محمد الممة . حمم جواز  -:الموجز 
ق  214   15   33. اطستصناء . ارتكاب ال،اما خاأ  جسيما  . المواد  اطختبار قبا انتهتتتاء متتمت 

. قياء الحكم الما،وب في  برفض اللب الااحت بالت،ويض حت فصل   1113لسنة  21ال،ما 
 ل،ما استنادا  إلو أب ال،قم انتهت ممت  . مخالفة للصابت باويراق يللقانوب يخاأ .حسفا  مت ا

 ( 1028د22د22جلسة  -ق  82لسنة  1201الطعن رقم  )

مت قانوب ال،ما الصادر بالقانوب  214   15   33مفاد النص في المواد  -ي القاعدة
ما محمد الممة ب،م أن  ط ي وز لصاحب ال،ما إنهاء حقم ال، 1113لسنة  21رقم 

انقياء ممة اطختبار قبا انتهاء ممت  إط إذا ارتكب ال،اما خاأ  جسيما  مت اوخااء 
آنفة البياب . لما  اب ذل    ي اب الصابت مما س ل  الحكم  15المشار إليها بالمادة 

الما،وب في  بممينات  أب الااحت التح  بال،ما لمد البن  الما،وب ضمه اويا 
فإب إنهاء  13/1/1118يحتو  14/1/1117قم حما محمد الممة الفترة مت بموجب ح

ب،م ميو فتره اطختبار يقبا انقياء ممة ال،قم  32/21/1117البن  لهصا لل،قم في 
يبميب أب يبمد سببا  لصل  يكوب فصو  ت،سفيا    ينذ خالف الحكم  13/1/1118في 

ا  مت الت،ويض حت فصل  حسفالما،وب في  هصا النظر يقيو برفض اللب الااحت ب
ال،ما بمقولة إب ال،قم انتهو بانتهاء ممت  يحصوا الااحت حلو مستحقات    فإن  

 يكوب فيو  حت مخالفت  الصابت باويراق قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق  .
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 تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمع
  تجديد عقد العمع بعد اإلحالة للمعاش

  

استمرار الااحت بال،ما لمد الما،وب ضمها ب،م احالت  للم،اش بت ميم حقم حمل  لفتران  -: الموجز
خيو   ا  . أثره . .  ا ت ميم في حقيقت  حقم حما مؤقت ينتهي بانتهاء ممت  . مؤداه  متتالية يمتتاب،ة

إجازات   م. إقامة الااحت لمحواه بماالبت  بالمقابا النقمي حت ر ي خرمنها لتقادم مستقا حت اآل
ا بالتقادم . سقواله . طزم  ب،م مرير أكصر مت حام حلو تاري  انتهاء حقم حمل  قبا الت ميم اوخير

 . . حلة ذل  .  حيح . التزام الحكم الما،وب في  هصا النظر الحولي

 ( 1028د22د2جلسة  – ق 81لسنة  2829 الطعن رقم) 

الحكم الما،وب في  أب الااحت أحير إذ  اب البيت مت اويراق يممينان  -: القاعدة
حتو بلو   ست الم،اش في  2/21/2555لل،ما لمد الما،وب ضمها احتبارا مت 

قامت الما،وب ضمها  4/1/1111مت  ثم استمر بال،ما لميها يبمءا   4/9/1111
بت ميم حقم حما الااحت لفتران متتالية يمتتاب،ة حتو الت ميم اوخير في 

 ا ت ميم ل،قم حما للااحت هو في حقيقت  حقم حما  يمت ثم فإب 2/22/1122
اب الااحت ينذ    خر منها لتقادم مستقا حت اآل مؤقت ينتهي بانتهاء ممت  ييخي   ا

أي ب،م مرير أكصر مت حام حلو تاري  انتهاء حقم  24/3/۳۰۰۲قم أقام دحواه بتاري  
يم إجازات  النقمي حت ر  حمل  قبا الت ميم اوخير سالف البياب فإب ماالبت  بالمقابا

ينذ التزم   تكوب قم سقات بالتقادم الحولي  31/21/1122حتو  2/21/2555مت 
الحكم الما،وب في  هصا النظر فإن  يكوب قم الب   حيح القانوب يييحو الن،ي حلي  

  يط يناا مت ذل  ما قرره الااحت مت  مير حکم  حت تل  الفترة حلو  ير أساس
المقيي في  باحتبار أب ممة حمل  لمد الما،وب ضمها ممة حما  حائز لح ية اومر

متصلة إذ لم يقمم رفقة  حيفة الا،ت بالنقض المليا حلو ذل   ما أب الصورة 
ق القاهرة خلت مما يشير إلو  ۰۲۰لسنة  ...اليوئية للحكم الصادر في اطستئنات 

  أن  ت،رض لهصه المسألة .
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 التزامات العامع وحقوقه

 عًا جوهرياً دفا د  ع  االستناد لتقرير الجودة للتدل ع على المخالفات المنسوبة للعامع ي  
  

تمس  الااحنة بصحيفة استئنافها بتسبب الما،وب ضمه في هبوط مستود أداء المااحم  -الموجز :
دفا   . التي  اب يميرها يتمني مستود الخممة مستنمة لتقرير ال ودة بالمخالفان المنسوبة للشر ة

. التفان الحكم الما،وب في  حن  يابتناء قيائ  حلو م رد أب يظيفة الما،وب ضمه  جوهري 
الاهي ر م  ون  ممير حام للما،م ديب أب يصبت االوح  حلو حقم ال،ما يبااقة الو ف الوظيفي 

 .  . حلة ذل  لصابت باويراقل. خاأ يقصور ينخوا يمخالفة  ل 

 ( 1029د1د27جلسة  -ق  82لسنة  1219،  1811الطعنان رقما  )

إذ  اب الصابت باويراق أب الااحنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب  -: القاعدة
الما،وب ضمه في هبوط مستود أداء المااحم التي  اب يميرها ي تمني مستود 

 -يحلو نحو ما يبيت مت أسباب الحكم الما،وب  -يقممت تمليو  لمفاحها    الخممة
محيص   إط أب الحكم الما،وب في  لم ي،ت بت تقرير ال ودة بالمخالفان المنسوبة للشر ة

هصا المفا  يدطلة المستنمان م  أن  دفا  جوهري مت  أن  لو  ح أب يتلير ب  يج  
 لزمة بإثبان ذل  با يكفيها أنها ساقت المبرر يحلوالرأي في المحود سيما يأنها  ير م

الما،وب ضمه إثبان ال،ك  يهو ما لم يقمم ثمة دليا يمحض هصا المبرر  ينذ ذهب 
يأن   ير مسئوا  (Chef)  الحكم الما،وب في  إلو أب يظيفة الما،وب ضمه الاهي

   ال،ماحما نسب للما،م الصي ي،ما ممير حام ل  ديب أب يصبت االوح  حلو حقم 
يبااقة الو ف الوظيفي ل  يرتب حلو ذل  ت،سف الااحنة في إنهاء خممت  يرفض 
دحواها الفرعية ديب أب يبيت مصمر ما استنم إلي  في ذل  فإن  يكوب فيو  حت خائ  
في تابي  القانوب قم  اب  القصور في التسبيب ياإلخوا بح  المفا  يمخالفة الصابت 

 . باويراق
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 فج االطالع على الئحة الشركة التج يعمع بها حق العامع
  

 . الما،وب ضمها أي نمب خبيرالشر ة اللبان الااحت سواء باطالو  حلو طئحة  -: الموجز 
 . ر. قصو  . إحراض الحكم الما،وب في  حت بحث ممد أحقية الااحت في اللبات  دفا  جوهري 

 ( 1029د1د27جلسة  -ق  82لسنة  1219،  1811الطعنان رقما  )

إذ  اب الحكم الما،وب في  قم أحرض حت بحث ممد أحقية الااحت في  -: القاعدة
اللبات  المبينة بوج  الن،ي سواء باطالو  حلو طئحة الما،وب ضمها أي نمب خبير  
م  أن  دفا  جوهري مت  أن  لو ثبت أب يتلير ب  يج  الرأي في المحود فإن  يكوب 

 . ي التسبيبم،يبا  بالقصور ف
  

 العمع لحساب عدد من أصحاب األعمال  شرط
  

ط يشترط لصحة حقم ال،ما ارتباط ال،اما بصاحب حما ياحم يستأثر بكا نشاال   -: الموجز 
يي،تمم احتمادا   ليا  في م يشت  حلو ما يقبي  مت أجر من  . جواز ال،ما لحساب حمد مت 

خوا بحست أدائ  ل،مل  يأب يتف   رال  . حمم اإل ت  ا منهم أجرا  .أ حاب اوحماا يتقاضي  م
م   رامة ال،ما يط يمكت اللير أي يساحمه في الت،رت حلو أسرار المنشأة أي منافسة  احب 

 . 1113لسنة  21ق ال،ما  97ممني    171ال،ما . المادتيت 

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  88لسنة  22171الطعن رقم  )

مت قانوب ال،ما  97  يالمادة  مت القانوب الممني 171مفاد المادة  -ي القاعدة
أن  ط يشترط لصحة حقم ال،ما أب يرتب   1113لسنة  21الصادر بالقانوب رقم 

ال،اما بصاحب حما ياحم يستأثر بكا نشاال  يأب ي،تمم احتمادا   ليا  في م يشت  
 اب  با ي وز لل،اما أب ي،ما لحساب حمد مت أ ح حلو ما يقبي  مت أجر من 

اوحماا ييتقاضو مت  ا منهم أجرا   رياة أط يكوب في ويام  بهصا ال،ما ما يخا 
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بحست أدائ  ل،مل  أي ط يتف  م   رامة ال،ما أي يمكت اللير أي يساحمه في الت،رت 
 . حلو أسرار المنشأة أي منافسة  احب ال،ما

 
 أثر علم الشركة بعمع العامع لدى منشأة أخرى 

  

ويام الااحنة بفصا الما،وب ضمه يالسماح ل  باطستمرار في ال،ما لميها حقب حمم  -: الموجز
حلمها ب،مل  لمد  ر ة نسيج أخرد . مؤداه . التحاق  بال،ما اآلخر لم يخا بحست أدائ  ل،مل  

  رط حمم جواز التحاق الما،وب ضمه ب،ما حتمنها  . احتباره تنازط   لميها يلم يلح  بها اليرر
  ا بالماالبة بفصل  لهصا السبب . فاقمة لسنمها القانوني . حلة ذل  .آخر . دحواه

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  88لسنة  22171الطعن رقم  )

إذ  اب الصابت مت المستنمان المقممة مت الااحنة برفقة هصا الا،ت يمنها  -ي القاعدة
ما   ورة يج  حافظة مستنمان مقممة مت الااحنة أمام محكمة الموضو  تيمنت

للهيئة القومية للتأميت اطجتماحي بالب  1/9/1121يفيم أب الااحنة تقممت بتاري  
إط إنها لم تتمكت مت ذل  بسبب التأميت     التأميت حلو الما،وب ضمه  ،اما لميها

   ير م تحق  ال،لم للااحنة بهصه...  حلي   ،اما لمد  ر ة نسيج أخرد هي  ر ة  
ت،اقمها م  الما،وب ضمه لل،ما لميها بموجب حقم ال،ما ب،م  1/9/1121الواق،ة في 

يننما    إط إنها لم تتخص ضمه إجراءان الفصا بسبب هصه الواق،ة 2/4/1121المؤرخ 
  بما ينبئ بأب الااحنة لم ترد في التحاق  سمحت ل  باطستمرار في ال،ما لميها

 أب ذل  مما يلح  بهاالما،وب ضمه ب،ما آخر ما يخا بحست أدائ  ل،مل  لميها أي 
  يهو ما ي،تبر تنازا منها حلو  رط حمم جواز التحاق الما،وب ضمه ب،ما  اليرر

  يمت ثم فو يح  لها أب ت،ود يتاالب بفصل  لهصا السبب طنتفاء مبرران  آخر
  يتيحو دحواها الفرعية بالب فصل  استنادا  إلو هصا السبب  الفصا لهصا السبب
 . ونيفاقمة لسنمها القان

 
 



 211                                         عمع        

 عالقة عمع
 العاملون فج بنك التنمية واالئتمان الزراعج

 أثر صدور الئحة جديدة لنظام العامل ن بالبنك 
  

 مير طئحة جميمة لنظام ال،امليت بالبن  الرئيسي للتنمية ياطئتماب الزراحي يالبنوك التاب،ة  -الموجز : 
ياوجور . أثره . نقا ال،امليت إلو الوظائف . مؤداه . استحما  هيكا جميم للوظائف  2/4/1111ل  في 

يالرياب  المالية ال ميمة احتبارا  مت تاري   ميرها ب،م إحادة تقييم يت،ادا يظائفهم يأجورهم .  رال  . أط 
يسب  اوحم  اوقمم منهم يأط ينتقص مت أجورهم يبمطتهم يالمزايا التي  انت مقررة لهم قبا ال،ما 

مت الوئحة . قياء الحكم الما،وب في  للما،وب ضمه بما  232   215   218بأحكامها . المواد 
 ي ايز اوجر المستح  ل  يفقا  لوئحة نظام ال،امليت المنابقة . مخالفة للصابت باويراق يللقانوب يخاأ .

 ( 1028د20د20جلسة  -ق  87لسنة  798الطعن رقم  )

 مرن طئحة نظام ال،امليت  2571لسنة  227نفاذا  لتفويض القانوب رقم  -ي القاعدة
  ي اب النص  2/4/1111بالبن  الرئيسي يالبنوك التاب،ة ل  لل،ما بها احتبارا  مت 

 32/3/1111الموجوديب بالخممة في  ( منها حلو أب   ينقا ال،املوب  218في المادة ) 
ائف يالم موحان الوظيفية يالرياب  المالية ال ميمة يفقا  لقواحم النقا يالت،ادا إلو الوظ

ييكوب ترتيب اوقممية بيت المنقوليت بمراحاة أقممياتهم في  2/4/1111احتبارا  مت 
( حلو أب يحتفظ ال،املوب 215الوظائف السابقة يقواحم النقا     يالنص في مادتها )
ب م قبا احتماد هصه الوئحة دي باوجور يالرياتب يالبمطن يالمزايا التي  انت مقررة له

    يالنص في  1111نقصاب   ييسرد ما است م بهصه الوئحة احتبارا  مت أيا أبريا 
( مت هصه الوئحة حلو أب   ي،ما ب مايا الوظائف ياوجور يال،ويان 232المادة )

التتتتتزراحي  تي للتنميتتتتة ياطئتمتتتتتابيالتتتبمطن المتتتترافقة لوئحتتتة نظتتتام ال،تتتامليت بالبنتتت  التتترئيستت
    يالنص في جميا الوظائف ياوجور المرف   2/4/1111يالبنوك التاب،ة ل  احتبارا  مت 

جنيها   11بالوئحة حلو تحميم بماية الرب  المالي للمرجة المالية ودنو الوظائف بمبلتتتتتتتتغ 
 هريا    يتقسيم يظائف البن  إلو ثو   جنيها   121 هريا  يلوظيفة ممير إدارة بمبلغ 

ة   يما حلو أب البن  الرئيسي للتنمي م موحان نوعية رئيسية منها الم موحة القانونية
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استحم     ياطئتماب الزراحي يفي إالار إحادة تنظيم ال،ما يتحقيقا  للمساياة بيت ال،امليت
ن ائف يترتيبها في م موحاهيكو  جميما  للوظائف ياوجور تتيمت إحادة هيكلة الوظ

نوعية جميمة ينحادة هيكلة اوجور بزيادة بماية مربوط الرب  المالي للمرجان المالية المقررة 
لهصه الوظائف حلو أب ينقا ال،امليت إلو الوظائف يالرياب  المالية ال ميمة احتبارا  مت 

رياة هصه الوئحة  ب،م إحادة تقييم يت،ادا يظائفهم يأجورهم البقا  وحكام  2/4/1111
أط يسب  اوحم  اوقمم منهم يأط يترتب حلو هصا النقا اطنتقان مت أجورهم يبمطتهم 
يالمزايا التي  انت مقررة لهم قبا ال،ما بأحكتتتتام هتتتصه الوئحتتة . لما  اب ذل    ي اب 

ئحة السالف الوالصابت مت التسوية التي أجراها البن  الااحت للما،وب ضمه نفاذا  وحكام 
بيانها يالمشار إليها بتقرير الخبير المقمم في المحود يالمرف  بملف الا،ت   أب اوجر 

 امو  جنيها   172627إجراء هصه التسوية  اب مقماره ضمه اويا قبا  اوساسي للما،وب 
  تسويتجنيها    يأب هصا اوجر أ بح ب،م إحادة  38694ال،وية اطستصنائية البالغ مقمارها 

 جنيها    73641جنيها  بزيادة قمرها  344617يفقا  لهيكا اوجور ال ميم مبلغ مقماره 
يمفاد ذل  أب إحادة تسوية اوجر البقا  ل ميا اوجور يال،ويان يالبمطن المرف  بالوئحة 

حة   كاب يتقاضاه قبا ال،ما بهصه الوئال ميمة لم يترتب حليها اطنتقان مت اوجر الصد 
مت ثم فإب دحواه بالماالبة بال،وية مصار النزا  يبما يخالف اوجر المحمد لوظيفت  ي 

اقمة تكوب ف -الواجبة التابي  حلو ياق،ة النزا   -ب ميا اوجور المرف  بالوئحة 
ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر يقيو للما،وب ضمه بال،وية  لسنمها القانوني  

نزا  يبما ي ايز اوجر المستح  ل  يفقا  لوئحة نظام ال،امليت بمقولة ئية مصار الاطستصنا
إنها تم استب،ادها مت اوجر ب،م إحادة تسويت  فإن  يكوب فيو  حت مخالفت  الصابت 

 . باويراق قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق 
 

 شركات الكهرباء
 وجوب اعتماد لوائح شركات توزيع الكهرباء 

  

  ام الخا ة بشر ان توزي  الكهرباءبب،ض اوحك - 2558لسنة  28ق  4م النص في  -: الموجز 
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الااقة ينط هرباء ي حلو يجوب احتماد لوائح تل  الشر ان مت يزير الك -يمحاان التوليم ي بكان النقا 
ن الشر ااء . حلة ذل  . إنش حلو  ر ان التوزي  فق  ديب  ر ان اإلنتاج يالنقاه كانت بااللة . اقتصار 

بتحويا هيئة  هرباء مصر إلو  1111لسنة  214 قيب،م  مير  قاوخيرة ب،م ال،ما بأحكام هصا 
 ر ة مساهمة مصرية تسمو الشر ة القابية لكهرباء مصر يب،م إحادة هيكلة تل  الشر ان . مؤداه . 

ن المساهمة  ر افصا نشاط اإلنتاج يالنقا حت نشاط التوزي  . خيو   ر ان اإلنتاج يالنقا لقانوب 
ق  4م . حمم سرياب نص  . طزم  2582لسنة  295ب  يالشر ان ذان المسئولية المحميدة الصادر 

مت يجوب احتماد لوائحها مت يزير الكهرباء يالااقة . أثره . اطحتماد بلوائح نظم  2558لسنة  28
 ا اوساسية .ال،امليت بها متو  مرن يفقا  لليواب  يالقواحم المنصون حليها بأنظمته

 ( 1029د2د11جلسة  -ق  87لسنة  27877الطعن رقم  )

بب،ض اوحكام  2558لسنة  28النص في المادة اويلو مت القانوب رقم  -ي القاعدة
الخا ة بشر ان توزي  الكهرباء يمحاان التوليم ي بكان النقا يبت،ميا ب،ض أحكام 

يالم،موا ب  احتبارا  مت  - بإنشاء هيئة  هرباء مصر 2571لسنة  21القانوب رقم 
احتبارا  مت تاري  ال،ما بهصا القانوب تنقا تب ية  ر ان  حلو أن    - 17/3/2558

توزي  الكهرباء في القاهرة ياإلسكنمرية يالقناة ي ماا الملتا يجنوب الملتا يالبحيرة ي ماا 
رباء  هالص،يم يجنوب الص،يم بمالها مت حقوق يما حليها مت التزامان إلو هيئة 

   تيم محاان توليم الكهرباء ي بكان   يالنص في المادة الصانية من  حلو أب   مصر
نقا ال هم ال،الي يالمتوس  يالمنخفض يملحقاتها بما يخصها مت حقوق يالتزامان إلو 

أب    يالنص في مادت  الصالصة حلو  ون حليها في المادة السابقة ... الشر ان المنص
 ر ة مت الشر ان المنصون حليها في المادة اويلو بمقمار يزاد رأسماا  ا   

يسرد ي  يملحقاتها التي ضمت إليها ...   افي ويمة محاان التوليم ي بكان النقا 
  فيما لم يرد بشأن  نص خان في هصا القانوب أحكام  ا مت  حلو هصه الشر ان

ان التو ية بإ مار قانوب  ر ان المساهمة ي ر  2582لسنة  295القانوب رقم 
بإ مار  2551لسنة  59باوسهم يالشر ان ذان المسئولية المحميدة يالقانوب رقم 

وب يك     يالنص في المادة الراب،ة مت ذان القانوب حلو أب   قانوب سوق رأس الماا
لم ل  إدارة هيئة  هرباء مصر اختصا ان ال م ية ال،امة لكا  ر ة مت الشر ان 



 عمع                                        211

ييستمر ال،ما بوئحة نظام ال،امليت بكا    ... قانوب المنصون حليها في هصا ال
 ر ة لحيت إ مار طئحة جميمة لها  تتيمت حلو اوخص نظام اوجور يال،ويان 

بة   يما حلو أب الشر ان المخاال يالبمطن ياإلجازان يت،تمم مت يزير الكهرباء يالااقة
رباء يالااقة يت بها مت يزير الكهبهصا القانوب يالتي يت،يت حليها احتماد لوائح نظم ال،امل

ينط  انت بااللة هي  ر ان توزي  الكهرباء المنصون حليها بالمادة اويلو سالفة 
البياب ديب الشر ان الخا ة بإنتاج ينقا الكهرباء التي أنشئت ب،م ال،ما بهصا القانوب 

بتحويا هيئة  هرباء مصر إلو  ر ة  1111لسنة  214يب،م  مير القانوب رقم 
ان   يب،م إحادة هيكلة الشر  مساهمة مصرية تسمو الشر ة القابية للكهرباء مصر

يقم خي،ت      يذل  بفصا نشاط اإلنتاج يالنقا حت نشاط التوزي  المشار إليها آنفا  
هصه الشر ان لقانوب  ر ان المساهمة يالشر ان ذان المسئولية المحميدة الصادر 

م فو يسرد حليها ما يرد بالمادة الراب،ة مت يمت ث 2582لسنة  295بالقانوب رقم 
المشار إلي  مت يجوب احتماد لوائح نظم ال،امليت بها  2558لسنة  28القانوب رقم 

  يي،تم بلوائح نظم ال،امليت بها متو  مرن يفقا  لليواب   مت يزير الكهرباء يالااقة
 . يالقواحم المنصون حليها بأنظمتها اوساسية

 
 عالوات
 ت االجتماعيةالعالوا

 استحقاق العامع للحقوق المالية مسألة قانونية أولية
  

مها حس مسائا . استحقاق الما،وب ضمه لألرباح يال،ويان اطجتماعية يمنحة حيم ال،ماا -: الموجز
 .  قصور . الفصا في المحود . تخلي الحكم الما،وب في  حت بحصها مكتفيا  باالمئنان  لتقرير الخبير

 ( 1029د1د27جلسة  –ق  87لسنة  2212رقم الطعن  )

ممد  يمير حوا -يفقا  لنااق الا،ت بالنقض  -إذ  اب النزا  في المحود  -: القاعدة
استحقاق الما،وب ضمه لألرباح منص حمل  لمد الااحنة يممد استحقاق  لل،ويان 

فصا لاطجتماعية يمنحة حيم ال،ماا يهي مسائا قانونية أيلية يتوقف حلو حسمها ا
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في موضو  المحود  فإب الحكم الما،وب في  إذ تخلو حت بحصها ُمكتفيا  بما أيرده في 
... المحكمة تنتهي إلو االمئنانها لتقرير ت  في عبارة م هلة م،ماه مت أب   ممينا

الخبير يلسومة اوس  التي بني حليها يالنتائج التي تو لت اليها يمت ثم تقيي 
يديب أب يستظهر     ... 51791الخبير مت مستحقان بمبلغ  للمستأنف بما انتهو إلي 

الابي،ة القانونية للااحنة يال،امليت لميها يممد استحقاق الما،وب ضمه لهصه 
اطستحقاقان ي يفية حسابها فإن  يكوب قا ر البياب بما ي، ز محكمة النقض حت 

 . مراقبتة  حة تابيق  وحكام القانوب 
  

 العالوات الدورية
تكرار العالوة الدورية للعامل ن عن ذات السنة بشركة مياه الشرب والصرف حظر 

 الصحج
  

طئحة نظام ال،امليت  42. م  حظر اقتياء ال،وية الميرية أكصر مت مرة حت ذان السنة -: الموجز
. انتقاا الما،وب ضمه لل،ما بالشر ة الااحنة مت  بشر ة مياه الشرب يالصرت الصحي بممياط

إحمد الوحمان المحلية يمنح  حوية ديرية مت جهة حمل  السابقة . أثره . امتناح  حت الماالبة 
أب تاري  منح ببصان ال،وية حت ذان السنة مت جهة حمل  الحالية . ط يلير مت ذل  القوا 

جاء طحقا  حلو تاري  نقل  إلو الشر ة الااحنة .  الما،وب ضمه ال،وية مت جهة حمل  السابقة
 . مخالفة للقانوب يخاأ يفساد. مخالفة الحكم الما،وب في  هصا النظر 

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  87لسنة  20811الطعن رقم  )

مت طئحة نظام ال،امليت بشر ة مياه الشرب  42مفاد النص في المادة  -ي القاعدة
،تممة بقرار يزير اإلسكاب يالمراف  يالم تم،ان ال،مرانية يالصرت الصحي بممياط الم

لميرية أكصر أن  قم حظر اقتياء ال،وية ا 31/1/1119بتاري   1119لسنة  113رقم 
يلما  اب البيت مت اويراق يالمستنمان المقممة فو المحود  مت مرة حت ذان السنة  

نة مت   لل،ما بالشر ة الااحيتقرير الخبير المود  فيها أب الما،وب ضمه قم تم نقل
مكرر يذل   ...إحمد الوحمان المحلية التاب،ة لمحافظة دمياط بموجب القرار رقم 
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ادر الص ...  ي اب الصابت مت مستخرج قرار ال،وية الميرية رقم 2/7/1115احتبارا  مت 
مت جهة ال،ما السابقة للما،وب ضمه المرف  بحافظة مستنمان الشر ة الااحنة ي صا 

ن  قم تم أ –يبما ط يمارد فيها الما،وب ضمه  –تقرير الخبير المنتمب فو المحود 
 محا – 1115منح  حوية ديرية مت جهة حمل  السابقة بمبلغ خمسة جنيهان حت حام 

يمت ثم فو يح  ل  الماالبة بصان ال،وية يحت ذان السنة مت الشر ة  –الماالبة 
مت طئحة نظام ال،امليت سالفة الص ر  42نص المادة الااحنة ب،م نقل  إليها إحماط  ل

مت جهة حمل   1115يط يلير مت ذل  القوا أب تاري  منح الما،وب ضمه حوية 
السابقة جاء طحقا  حلو تاري  نقل  إلو الشر ة الااحنة  إذ أب الصابت مت مستخرج 

 31/7/1115بتاري   قرار منح ال،وية الميرية المشار إلي  سلفا  أن  ينب  اب  ادرا  
إط أب ديباجت  تيمنت أن  بشأب منح ال،امليت بالوحمة المحلية لمر ز يممينة دمياط 

  ينذ خالف  2/7/1115ال،وية الميرية المستحقة فو  –يمنهم الما،وب ضمه  –
الحكم الما،وب في  هصا النظر يقيو بإلزام الشر ة الااحنة بأب تؤدد للما،وب ضمه 

تأسيسا  حلو مرير حام حلو  %7بنسبة  2/7/1115ة المستحقة ل  فو ال،وية الميري
استحقاق الما،وب ضمه آلخر حوية ديرية يبالتالي يستح  الحصوا حلو ال،وية الماالب 

 .   فإن  يكوب قم خالف القانوب يأخاأ فو تابيق  ي اب  فساد فو اطستمطا بها
 

 فصع العامع
 العمالية طلب صاحب العمع فصع العامع اآلثار المترتبة على رفض المحكمة

  

 مير حكم المحكمة ال،مالية برفض اللب  احب ال،ما فصا ال،اما يتأييمه  -: الموجز 
ق  72استئنافيا  . مؤداه . استمراره في حمل  ينلزام اويا بأداء ما لم يصرت ل  مت مستحقان . م 

أثره . حيازت  ح ية اومر المقيي . حمم ال،ت الااحنة حلي  بالنقض .  1113لسنة  21ال،ما 
 في خصون أحقيت  في الحصوا حلو أجره الفترة السابقة حلو إبماء ر بتها في تنفيص الحكم .

 ( 1028د22د22جلسة  -ق  87لسنة  111الطعن رقم  )

 أن  إذا  1113لسنة  21ال،ما رقم  مت قانوب  72إذ  اب مفاد المادة  -ي القاعدة
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رفيت المحكمة ال،مالية اللب  احب ال،ما فصا ال،اما   قيت باستمراره في 
 حمل  ينلزام  احب ال،ما بأب يؤدي إلي  ما لم يصرت مت مستحقان . لما  اب ذل   

حماا جنوب القاهرة  1124 ي اب الصابت مت الحكم الصادر في المحود ... لسنة
ية قيت برفض اللب الااحنة بفصا أب المحكمة ال،مال 3/7/1124اطبتمائية بتاري  

الما،وب ضمه مت ال،ما ياستمراره في ال،ما ينلزام الااحنة بصرت ما لم يصرت 
في اطستئنات  8/2/1129مت مستحقات  يتأيم هصا القياء بالحكم الصادر بتاري  

ق   يخلت اويراق مما يما حلو أب الااحنة قم ال،نت حلو هصا  232رقم ... لسنة 
النقض   فإب ذل  الحكم يكوب قم حاز ح ية اومر المقيي في مسألة  الحكم باري 

حتو  2/21/1123أحقية الما،وب ضمه في الحصوا حلو أجره حت الفترة مت 
الفترة السابقة حلو إبماء ر بتها في تنفيص هصا الحكم بموجب اإلنصار  31/4/1129

  احتبارا  مت بال،ودة ياستوم حمل 17/4/1129الم،لت للما،وب ضمه بتاري  
يمت ثم ط ي وز للااحنة إثارة النزا  في هصه المسألة يييحو الن،ي في  1/9/1129

 خصون ما قيو ب  الحكم مت أجر حت الفترة سالفة البياب حلو  ير أساس .
 

 سريان القوان ن والقرارات الوزارية
 أحوال تطب ق قانون العمع على العامل ن بالجمعيات التعاونية اإلنتاجية

  

بشأب الت،ايب  2579لسنة  221ال،املوب بال م يان الت،اينية اإلنتاجية . خيوحهم لل   -الموجز : 
 2579لسنة  221اإلنتاجي يطئحة ال،امليت بال م ية . خيوحهم لقانوب ال،ما .  رال  . خلو ق 

ما يرد يطئحة ال م ية مت نص ينظم الح  أي أب تكوب أحكام قانوب ال،ما أكصر سخاء  لل،اما م
بالوئحة . مخالفة الحكم الما،وب في  ذل  يقياؤه برفض دحود الااحت بالمقابا النقمي حت ر يم 
إجازات  فيما جايز الممة التي  رفت  ل  الما،وب ضمها ديب أب يورد في أسباب  ما إذا  انت طئحة 

 ستظهر ما إذا  انتنظام ال،امليت قم نظمت هصا الح  أم أنها خلت مت النص حلو تنظيمها أي أب ي
 أحكام قانوب ال،ما أي الوئحة أيهما أكصر سخاء  لل،اما ر م لزيم  للفصا في المحود . قصور .

 ( 1028د20د11ق يييي جلسة  80لسنة  21911) الطعن رقم 
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بشأب  2579لسنة  221مت القانوب رقم  38إذ  اب النص فو المادة  -القاعدة :
الت،ايب اإلنتاجي حلو أب   تسرد أحكام قانوب ال،ما  لما  انت أكصر سخاء حلو 
ال،امليت فو ال م يان الت،اينية اإلنتاجية اوساسية   يتسرد أحكام القانوب المص ور 

  مفاده  ران أي اللوائح الصادرة تنفيصا  ل فيما لم يرد بشأن  نص فو هصا القانوب أي القرا
أب أحكام قانوب ال،ما هي الواجبة التابي  حلو ال،امليت بال م يان الت،اينية اإلنتاجية 
فو  أب الماالبة بالمقابا النقمد حت ر يم اإلجازان اطحتيادية التو لم يحصا حليها 

ئحت  التنفيصية ي صل  يط 2579لسنة  221أثناء خممت  فو حالة خلو القانوب رقم 
أحكام طئحة نظام ال،امليت بال م ية الما،وب ضمها مت النص حلو تنظيم هصا الح  
 أي متو  انت أحكام قانوب ال،ما أكصر سخاء لل،اما حما يرد بالوئحة . لما  اب ذل   
ي اب الحكم الما،وب في  قم خالف هصا النظر يقيو برفض دحود الااحت بالمقابا 

حت ر يم إجازات  اطحتيادية التو لم يحصا حليها أثناء خممت  فيما جايز النقمد 
الممة التو قامت الما،وب ضمها بصرفها ل  أخصا  بتقرير الخبير المنتمب فو المحود 
يديب أب يورد فو أسباب  ما إذا  انت طئحة نظام ال،امليت قم نظمت هصا الح  أم 

لة أي أب يستظهر ما إذا  انت أحكام قانوب أنها خلت مت النص حلو تنظيم هصه المسأ
ال،ما أي الوئحة أيهما أكصر سخاء لل،اما ر م لزيم ذل  للفصا فو المحود يحتو 
ينزا حلو الواق،ة الماريحة الحكم القانونو الصحيح المناب  حليها   فإن  يكوب 

 قا ر البياب بما ي، ز محكمة النقض حت مراوبة تابي  القانوب .
 

 نقابات
 لمنظمات النقابيةا

اختصاص المحكمة العمالية بالفصع فج المنازعات الناشئة عن تطب ق أحكام قانون 
 المنظمات النقابية 

  

المحكمة ال،مالية . اختصا ها بالفصا في المنازحان النا ئة حت تابي  أحكام قانوب  -: الموجز 
بصان الشأب .  1127لسنة  123ق  4 المنظمان النقابية ال،مالية يحماية ح  التنظيم النقابي . م



 212                                         عمع        

. التزام المحاكم اوخرد بإحالة المحايد المت،لقة بصان الشأب مت تلقاء نفسها إلي المحكمة  أثره
ال،مالية منص تاري  ال،ما بهصا القانوب . تصمي الحكم الما،وب في  للفصا في المحود المقامة 

 ب،م ال،ما بهصا القانوب ..  حيح  بفصا الما،وب ضمه م   ون  حيو ل نة نقابية

 ( 1029د1د21جلسة  -ق  88لسنة  2121الطعن رقم  ) 

بإ مار قانوب  1127لسنة  123إذ  انت المادة اويلو مت القانوب  -ي القاعدة
المنظمان النقابية ال،مالية يحماية ح  التنظيم النقابي الم،موا ب  احتبارا  مت 

  2571لسنة  239ابان ال،مالية رقم قم نصت حلو إللاء قانوب النق 28/21/1127
ازحان النا ئة حت تابي  أحكام كما أسنمن المادة الراب،ة من  يطية الفصا في المن

  يأيجبت حلو المحاكم اوخرد أب تحيا مت تلقاء  هصا القانوب إلو المحكمة ال،مالية
نفسها ما يوجم لميها مت دحايد إلو المحكمة ال،مالية احتبارا  مت تاري  ال،ما بهصا 

إب ف  ينذ أدرك هصا القانوب هصه المحود قبا  مير الحكم الما،وب في    القانوب 
تصمد المحكمة الما،وب فو حكمها للفصا فو المحود ط يكوب مخالفا لقواحم 

 . اطختصان الوطئو
 

 نقابة الصيادلة
 اختصاصات لجنة ق د الصيادلة

  

ل نة قيم الصيادلة في جميا النقابة . اختصا ها بالبت في الالبان التي تقمم لم ل   -: الموجز
النقابة للقيم ب مايلها . م ل  النقابة . هو ال هة المنوط بها النظر في التظلمان التي تقمم إلي  

ن  مفي القراران الصادرة حت هصه الل نة . مي،اد الا،ت أمام محكمة النقض في القراران الصادرة 
بإنشاء نقابة  2515لسنة  47ق  1   9   4 مط يفتح إط بإخاار الالب القيم برفض تظلم  . 

 الصيادلة .

  ( 1029د7د20جلسة  - ق 81لسنة  1112رقم  الطعن )

  2515لسنة  47مت القانوب رقم  1   9   4مؤدد النص في المواد  -: القاعدة
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 المنصون حليها في المادة الخامسة المشار إليهابإنشاء نقابة الصيادلة أب ل نة القيم 
   آنفا  هي المختصة أ و  بالبت في الالبان التي تقمم لم ل  النقابة للقيم ب مايلها

يأب م ل  النقابة هي ال هة المنوط بها النظر في التظلمان التي تقمم إلي  في القراران 
مة النقض في القراران الصادرة   يأب مي،اد الا،ت أمام محك الصادرة حت هصه الل نة

  مت م ل  النقابة بخصون التظلمان المقممة إلي  في قراران ل نة القيم ط يفتح إط
 . بإخاار الالب القيم برفض تظلم 

 
 طلبات الق د

 أثر تصدي مجلس نقابة الصيادلة لطلبات الق د بالنقابة 
  

 ة مبا رة إلو م لسها يحمم حرض  حلوتقميم الااحت اللب لقيمه ب ميا نقابة الصيادل -: الموجز
ل نة القيم . تصمي الم ل  للبت في  ابتماء  ي مير قراره برفض قيم الااحت ب ميلها . أثره . 
نظر م ل  النقابة لصل  الالب باحتباره ل نة قيم يلي  جهة تظلم . حلة ذل  . إخاار النقابة 

لسنة  99ت ل نة القيم . قرار م ل  النقابة رقم الما،وب ضمها للااحت بهصا القرار باحتباره قرارا  م
1124 .  

  ( 1029د7د20جلسة  - ق 81لسنة  1112الطعن رقم  )

الصادر بتاري   1124لسنة  ...إذ  اب البيت مت قرار م ل  النقابة رقم  -: القاعدة
أب الالب المقمم مت الااحت لقيمه ب ميا النقابة أن  لم ُي،رض حلو  17/21/1124

   يأب الم ل  تصمد للبت في  ل نة القيم يننما ُحرض مبا رة حلو م ل  النقابة
برفض قيم الااحت ب ميا  17/21/1124ابتماء  يأ مر قراره في هصا الالب بتاري  

في الصانوية ال،امة بما ينبئ بأب  %94با  هصا القرار بحصوا الااحت حلو النقابة مسب
م ل  النقابة الما،وب ضمها نظر اللب القيم المقمم مت الااحت باحتباره ل نة قيم 

  يؤ م ذل  أب النقابة الما،وب ضمها أخارن الااحت بهصا القرار  يلي  جهة تظلم
 . باحتباره قرارا  مت ل نة القيم

 



 211                                         عمع        

 ات مجلس النقابةاختصاص
 اختصاصات مجلس نقابة الصيادلة ودور انعقاده

  

م ل  نقابة الصيادلة . ان،قاده مرة حلو اوقا  ا  هر لمبا رة اختصا ات  يالبت  -: الموجز
بإنشاء نقابة الصيادلة .  2515لسنة  47ق  32في التظلمان المقممة في قراران ل نة القيم . م 

لنقابة مت قرار ل نة القيم يحمم  مير قرار من  في هصا التظلم في تقمم الااحت بتظلم لم ل  ا
ديرة ان،قاده التالية لتاري  تقميم  . القراران السلبية الصادرة مت جهة اإلدارة . حمم خيوحها لمواحيم 
ينجراءان دحود اإلللاء . تكييف اللبان الااحت بإللاء قرار النقابة الما،وب ضمها السلبي 

 . طزم  . قبوا الا،ت  كو  . قيمه بال ميا ال،ام بهاباطمتنا  حت 

  ( 1029د7د20جلسة  - ق 81لسنة  1112الطعن رقم  ) 

بإنشاء نقابة الصيادلة  2515لسنة  47( مت القانوب رقم 32مؤدد المادة ) -: القاعدة
أب م ل  النقابة ين،قم مرة حلو اوقا  ا  هر لمبا رة اختصا ات  المنصون 

( مت هصا القانوب يالبت في التظلمان المقممة في قراران ل نة القيم  15بالمادة )حليها 
 17/2/1129ي اب الصابت مت المستنمان المقممة في الا،ت أب الااحت تقمم بتاري  

ت   ينذ خلت اويراق مما ُيصب بتظلم لم ل  النقابة مت قرار ل نة القيم سالف الص ر
  ا  في هصا التظلم في ديرة ان،قاده التالية لتاري  تقميم أب م ل  النقابة قم أ مر قرار 

يهو ما ي،تبر قرارا  سلبيا  بامتنا  النقابة الما،وب ضمها حت قيم الااحت بال ميا 
  يلما  انت القراران السلبية الصادرة مت جهة اإلدارة ط تخي  لمواحيم  ال،ام بها

و في هصا الا،ت ه لالبان الااحتينجراءان دحود اإلللاء   ي اب التكييف الصحيح 
القياء بإللاء قرار النقابة الما،وب ضمها السلبي باطمتنا  حت قيمه بال ميا ال،ام 

 .   يلما تقمم فإب الا،ت يكوب مقبوا  كو   بها
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 شروط الق د فج الجدول العام لنقابة الصيادلة
  

بإنشاء  2515لسنة  47الباب الصاني ق  3 ريط القيم في ال ميا ال،ام للنقابة . م  -: الموجز
 . نقابة الصيادلة

  ( 1029د7د20جلسة  - ق 81لسنة  1112الطعن رقم  ) 

 2515لسنة  47( مت الباب الصاني مت القانوب رقم 3مؤدد المادة ) -: القاعدة
بإنشاء نقابة الصيادلة أن  يشترط للقيم في ال ميا ال،ام للنقابة أب يكوب الالب القيم 

 حلو بكالوريوس في الصيملة يالكيمياء الصيملية أي ما ي،ادلها مت إحمد حا و  
ال ام،ان الم،ترت بها يمتمت،ا  بال نسية المصرية أي إحمد الميا ال،ربية بشرط 

     يأب يكوب محمود السيرة حست السم،ة الم،املة بالمصا يموافقة ال هان المختصة
   يأب يكوب مقيما  بس ون يزارة الشرت يأط يكوب قم  مر ضمه أحكام جنائية تم 

 . الصحة
 

 اختصاص المجلس األعلى للجامعات بتشك ع لجنة معادلة الدرجات العلمية
  

الم ل  اوحلو لل ام،ان . اختصا   بتشكيا ل نة م،ادلة المرجان ال،لمية اوجنبية  -: الموجز
 2571لسنة  45الوئحة التنفيصية ق  1بالمرجان ال،لمية التي تمنحها ال ام،ان المصرية . م 

الم،ملة . استيفاء الااحت  2579لسنة  815بشأب تنظيم ال ام،ان الصادرة بالقرار ال مهوري رقم 
 رط المؤها ال،لمي المالوب للقيم بال ميا ال،ام يباقي الشريط المالوبة للقيم . مؤداه . القرار 

بالنقابة م  ما يترتب حلو ذل  مت آثار . أثره .  السلبي باطمتنا  حت قيم الااحت بال ميا ال،ام
 القياء بإللائ  .

  ( 1029د7د20جلسة  - ق 81لسنة  1112الطعن رقم  )

بشأب  2571لسنة  45( مت الوئحة التنفيصية للقانوب رقم 1مفاد المادة ) -: القاعدة
القرار الم،ملة ب 2579لسنة  815تنظيم ال ام،ان الصادرة بالقرار ال مهوري رقم 
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أب الم ل  اوحلو  -المنابقة حلو ياق،ة النزا   - 2555سنة  471ال مهوري رقم 
لل ام،ان هو المختص بتشكيا ل نة م،ادلة المرجان ال،لمية اوجنبية بالمرجان 

  ي اب الصابت مت  هادة  . لما  اب ذل  ال،لمية التي تمنحها ال ام،ان المصرية
إدارة  ) 25/2/1129ل  اوحلو لل ام،ان بتاري  الم،ادلة الصادرة حت أمانة الم 

بتاري   ...( أب رئي  الم ل  اوحلو لل ام،ان أ مر القرار رقم  الم،ادطن
ا ( الحا  ماجيستير في الصيملة بم،ادلة المرجة ال ام ية اويلو ) 11/7/1124

تيازه بن اح اجحليها الااحت مت جام،ة ترنوبا الابية الحكومية بأي رانيا باإلضافة إلو 
ج  –ية جام،ة اإلسكنمر  )ة الصيملة ( بكلي التشري،ان الصيملية اطمتحاب في مقرر )

بمرجة البكالوريوس في الصيملة التي تمنحها ال ام،ان المصرية الخاض،ة  ( . م .  
  يمفاد ذل  أب الااحت  يطئحت  التنفيصية 2571لسنة  45لقانوب تنظيم ال ام،ان رقم 

 رط المؤها ال،لمي المالوب للقيم بال ميا ال،ام   يلما  انت النقابة قم استوفو 
الما،وب ضمها ط تماري في استيفاء الااحت لباقي الشريط المالوبة للقيم بال ميا 

( مت قانوب إنشاء نقابة الصيادلة يالمشار إليها 3ال،ام المنصون حليها في المادة )
 حت قيم الااحت بال ميا ال،ام بها ر م استيفائ   فإب قرارها السلبي باطمتنا   آنفا  

لكافة الشريط المنصون حليها في القانوب للقيم بهصا ال ميا يكوب مخالفا  للقانوب 
 . مت،ينا  القياء بإللائ  م  ما يترتب حلو ذل  مت آثار

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت



 قانون                                         211

 ﴾ ق ﴿
 قانون 

 من ح ث الزمان " " سريان القانون 
  

تقمير س،ر اورض المملو ة للميلة يالتي تبا  لواض  اليم حليها يكوب يفقا  لما تصمره  -الموجز :
 . 1111لسنة  1142مت قرار رئي  م ل  الوزراء  23   7 الل نة الفنية المنصون حليها المادتيت

المنصون حليها بقرار رئي  للاء التقمير يقت يض  اليم حليها إ.  1111لسنة  248ق  2 م
 . 2559لسنة  2217الوزراء 

 ( 1029د2د11جلسة  –ق  81لسنة  2102الطعن رقم  )

يالمادة  1111لسنة  248مفاد نصون المواد اويلو مكرر مت القانوب  -القاعدة :
أب أب تقمير  1111لسنة  1142الساب،ة يالصالصة حشر مت قرار رئي  م ل  الوزراء 

ملو ة للميلة ملكية خا ة يالتي يتم بي،ها لواض،ي اليم حليها يكوب س،ر اورض الم
يفقا  لما تصمره الل نة الفنية المنصون حليها في المادة الساب،ة مت قرار رئي  م ل  

يالصد اللو بموجب  –يالمناب  حلو ياق  النزا   – 1111لسنة  1142الوزراء رقم 
لتيمن  ما  2559لسنة  2217وزراء رقم المادة الصالصة حشر من  قرار رئي  م ل  ال

يخالف أحكام  بتقمير ثمت اورض بقيمتها يقت يض  اليم حليها يلي  يفقا  لقيمتها 
 . المقمرة بم،رفة الل نة المختصة 

  

قياء الحكم الما،وب في  بتحميم س،ر أرض التماحي يويمتها يقت يض  يم الما،وب  -الموجز :
ه بقرار رئي  م ل  ؤ للاإ.  2559لسنة  2217 ل  الوزراء رقم ضمه حليها يفقا  لقرار رئي  م

. خلو اويراق مما يفيم تقمم الما،وب ضمه بالب لشرائها يقبوا  1111لسنة  1142الوزراء 
  الااحت اويا للس،ر . مخالفة يخاأ .

 ( 1029د2د11جلسة  –ق  81لسنة  2102الطعن رقم  )
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التشري  ال ميم قم أدرك ياق،ة تمل  الما،وب ضمه لألرض محا إذ  اب  -القاعدة :
التماحي قبا أب يستقر المر ز القانوني ب  بالفصا نهائيا  في مقمار هصا الس،ر   ينذ 
خلت اويراق مما يفيم قبوا الااحت اويا بصفت  بس،ر محمد ينتمام إجراءان  راء 

ضمه قم  مر لصالح  حقم  اورض حلو أساس     ما خلت مما يفيم أب الما،وب 
بي  حت اورض محا المنازحة أي تقمم بالب لشرائها خوا ممة الستة أ هر التي 

لسنة  1142يأحكام القرار رقم  2584لسنة  32حمدتها المادة اويلو مت القانوب رقم 
  ي اب الحكم اطبتمائي المؤيم بالحكم الما،وب في  خالف هصا النظر يأحما  1111

يرتب حلو ذل  تقمير س،ر المتر في هصه  2559لسنة  2217رار رقم أحكام الق
 –ر م إللاء حكم  في هصا الخصون  –اورض بقيمتها في تاري  يض  اليم حليها 

يقم ح ب  ذل  حت بحث  ريط التمل  في مصا تل  الحالة ) مخالفة للقانوب يخاأ 
 .في تابيق  ( 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 قسمة
 " ماه تها  :" دعوى القسمة 

  

دحود القسمة . همفها . إقتسام الماا الشائ  يت،ييت جزءا  مفرزا  لكا  ري  يوازد حصت   -الموجز :
 . ة للقسمة. إجراء المحكمة ال زئي ينثبان ملكيت  في  . اتساحها للفصا في النزا  حوا هصه الملكية

 رال  . الفصا نهائيا  في أي نزا  حوا هصه الملكية سواء فصلت في  أي أحالت  إلو المحكمة 
اطبتمائية المختصة لم ايزت  ويمة نصاب القاضي ال زئو .  ونها دحود موضوعية يترتب حلو 

 838   831 مي  بموجب القسمة . الحكم فيها تقرير ملكية  ا  ري  للنصيب المفرز الصد آا إل
و . تأكيم يجود الح  ياست،ماا ما يتولم حن  . مت أسباب انقاا  التقادم . مؤداه . انقاا  ممن

التقادم المكسب ضم ياض  اليم حلو حصة راف  دحود القسمة مت الشر اء المختصميت فيها إحماط  
 ممنو . 383للمادة 

 ( 1029د1د28جلسة  -ق  88لسنة  1020) الطعن رقم 

إذا اختلف  -2مت التقنيت الممنو حلو أن     831و المادة إب النص ف -:القاعدة 
الشر اء فو اقتسام الماا الشائ    ف،لو مت يريم الخريج مت الشيو  أب يكلف باقو 

يتنمب المحكمة إب رأن يجها  لصل     -1الشر اء الحيور أمام المحكمة ال زئية . 
حينا    اب الماا يقبا القسمةخبيرا  أي أكصر لتقويم الماا الشائ  يقسمت  حصصا  إب 

تفصا  -2من  حلو أب    838يفو المادة   ديب أب يلحق  نقص  بير فو ويمت    
المحكمة ال زئية فو المنازحان التو تت،ل  بتكويت الحصص يفو  ا المنازحان 

فإذا قامت منازحان ط تمخا فو اختصان  -1اوخرد التو تمخا فو اختصا ها . 
ليها أب تحيا الخصوم إلو المحكمة اطبتمائية   يأب ت،يت لهم تل  المحكمة  اب ح

ال لسة التو يحيريب فيها   يتقف دحود القسمة إلو أب يفصا نهائيا  فو تل  
المنازحان   يما حلو أب الشري  الصد يرف  دحود القسمة حلو سائر الشر اء يهمت 

 ري   ت جزءا  مفرزا  لكاإلو التخلص مت الشيو    يذل  باقتسام الماا الشائ  يت،يي
يوازد حصت  بحيث يستأثر يحمه بكا سلاان الملكية الخا ة حلو هصا ال زء   يبما 
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يستتب  أب ُيصبت  ا  ري  أ ا ملكيت  فو الماا الشائ    يتتس  دحود القسمة للفصا 
فيما يصور مت نزا  حوا هصه الملكية يط ت رد المحكمة ال زئية القسمة إط ب،م أب 

ا نهائيا  فو هصا النزا  سواء تولت هو الفصا في  أي أحالت الخصوم حلو ُيفص
المحكمة اطبتمائية المختصة حنم م ايزة ويمة النزا  نصاب القاضو ال زئو   مما 
مؤداه أب الحكم فو دحود القسمة يقوم حلو ثبون ملكية الشر اء لما يالبوب قسمت  

د فو الملكية   فليست دحود القسمة دحو  مت ماا  ائ    فهو حكم يرتب حقوقا  ييؤثر
إجراءان با هو دحود موضوعية يترتب حلو الحكم فيها تقرير ملكية  ا  ري  
للنصيب المفرز الصد آا إلي  بموجب القسمة   فهو مت المحايد القيائية التو تصبت 
 اأ و  للمال   أثر مت آثار است،مال  لملك  يتفصح ب وء حت نية محققة لمد راف،ه

فو التمس  بحق  فو ملكية حصت  فو الماا الشائ    ي اب مرد أسباب انقاا  التقادم 
جمي،ها هو تأكيم يجود الح  ياست،ماا ما يتولم حن    يمت ثم فإب دحود القسمة 
ينقا  بها التقادم المكسب ضم مت يي  اليم حلو حصة راف،ها مت الشر اء 

مت التقنيت الممنو الصد يقيو بأب  383 المختصميت فيها يذل  إحماط  لنص المادة
الماالبة القيائية تقا  التقادم مادامت هصه الماالبة يظهر منها قصم  احب الح  

 فو التمس  بحق  .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 قضاء مستعجع
 " اختصاص القضاء المستعجع فى مسائع اإليجار "
  

 مسألة مست، لة بابي،تها . مؤداه . الحكم .ينتف  بها  حرماب المستأجر مت ح  أي ميزة  اب -الموجز :
باإلذب للمستأجر بإحادتها ط يم  أ ا الح  .  رال  . ثبون سب  انتفا  المستأجر بالح  أي الميزة 

 . 2577لسنة  45 ق 18 ف،ليا  يأب من،  مت التمت  بممارسة الح  أي الميزة  اب الارئا   . م

 ( 1029د9د12جلسة  –ق  11لسنة  1119الطعن رقيم  )

أب المشر  قمر بقوة  2577لسنة  45مت القانوب  18مفاد نص المادة  -القاعدة :
القانوب أب حرماب المستأجر مت ح  أي ميزة  اب ينتف  ب  يشكا مسألة مست، لة 
بابي،تها  يأب الحكم باإلذب للمستأجر بإحادتها ط يناود حلو مساس بأ ا الح  

و ثبون سب  انتفا  المستأجر بالح  أي الميزة يأب من،  مت ي ا ما ا ترال  النص ه
 التمت  بممارسة الح  أي الميزة  اب الارئا  حلو ممارسة ف،لية سابقة .

  

  فو . مؤداه . أحقيت  ت،القبا بمص،م ال،قار  -المستأجر  –انتفا  الااحت ثبون  -الموجز :
  لالل وء إلو قاضو اومور المست، لة أي بالب مست، ا تاب  لمحود موضوعية لىذب 

لو اإلذب ل  بإ وح المص،م حبمخالفة الحكم الما،وب في  هصا النظر يرفض اللب   بإ وح  .
 . أ ا الح  ل،مم يضوح ما إذا  انت تكلفة اإل وح تمصا إرهاقا  للموكب اس مسبقالة نفقت  

دفا  الااحت بإ وح  المص،م حلو نفقت  لحيت الفصا فو  حلة ذل  . االراحخاأ يفساد . 
 .مباا . قصور  بصفة نهائية ر م جوهريت ينب تحملها الموضو  

 ( 1029د9د12جلسة  –ق  11لسنة  1119الطعن رقيم  )

ار قإذ  اب ما أيرده الحكم الما،وب في  أب انتفا  الااحت بمص،م ال، -يالقاعدة 
الصد ب  ال،يت المؤجرة يسب  انتفاح  ب  لم يكت محا منازحة بيت الخصوم يأب ت،اا 
المص،م لم يكت إط حارضا  من،  مت اطنتفا  ب  بما يح  ل  الل وء إلو قاضو اومور 
المست، لة أي بالب مست، ا تاب،ا  لمحود موضوعية لىذب ل  بإ وح  ينحادة 
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ي اب الحكم الما،وب في  قم خالف هصا النظر يقيو  اطنتفا  ب  فإذا ما  اب ذل 
برفض اللب  حلو ما ذهب إلي  مت أب اإلذب ل  بإ وح المص،م حلو نفقت  يم  
أ ا الح  ل،مم يضوح ما إذا  انت تكلفة اإل وح تمصا إرهاقا  للموك ر م أب اللب 

تارق  ب الااحت المست، ا قم اقتصر حلو اإلذب ل  بإ وح المص،م حلو نفقت  دي 
لتوزي  أعباء نفقان اإل وح مما ي،يب  بالخاأ فو تابي  القانوب يالفساد فو 

فيو  حت ذل  فإب إالراح دفا  الااحت بأن  سي رد إ وح المص،م  اطستمطا  
حلو نفقت  لحيت الفصا فو الموضو  حتو ينب اسفر حت تحمل  أعباء الصيانة بصفة 

ج   م أن  دفاحا  جوهريا  مت  أن  أب يتلير ب  ي نهائية يلم ي ب حلي  بأسباب خا ة ر 
  الرأد فو المحود فراب حلي  القصور المباا .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 قضاة
 " ندب القضاة " 

  

 اقراران نمب القياة يمستشارد م ل  الميلة للير حملهم أي باإلضافة إلي  . ان،قاده -الموجز :
 . لوزير ال،ما . احتبارها قراران إدارية . مؤداه . الا،ت حليها للير القياة يكوب أمام م ل  الميلة

 ( 1029د1د1جلسة  -ق  81لسنة  1211الطعن رقم  )

المشر  ج،ا سلاة إ مار قراران بنمب القياة يمستشارد م ل  الميلة  -القاعدة :
للير حملهم أي باإلضافة إلي  لوزير ال،ما يهو ينب  انت قراران إدارية إط أب الا،ت 

 حليها للير القياة يكوب أمام م ل  الميلة . 
  

. حقيقت  . إللاء نمب جمي  القياة يمستشارد م ل  الميلة اللب الما،وب ضمه  -الموجز :
مت  88/2الم،ما ي  2571لسنة  41 مت قانوب السلاة القيائية رقم 11إللاء نص المادتيت 

ينص حلو  بشأب م ل  الميلة . حمم جواز ذل  إط بتشري  طح  2571لسنة  47القانوب رقم 
. ثبون خلو اويراق مت اللب الما،وب ضمه إللاء قرار إدارد نهائي  اإلللاء  راحة أي ضمنا  

 مر مت يزير ال،ما بنمب أحم القياة أي أحم مستشارد م ل  الميلة . مؤداه . اختصان 
القياء ال،ادد بنظر المحود . مخالفة قياء أيا درجة المؤيم بالحكم الما،وب في  هصا النظر 

للقانوب  . مخالفة بقيائ  ب،مم اختصان المحكمة يطئيا  بنظر المحود يان،قاده للقياء اإلدارد 
 يخاأ . 

 ( 1029د1د1جلسة  -ق  81لسنة  1211الطعن رقم  )

إذ  انت حقيقة اللبان الما،وب ضمه تمير حوا إللاء ما يرد بنص  -القاعدة :
مت  88/2الم،ما ي  2571لسنة  41مت قانوب السلاة القيائية رقم   11المادتيت 

ائمة   يهو نصون ما زالت ق بشأب م ل  الميلة 2571لسنة  47القانوب رقم 
يسارية حلو جمي  المسائا التي تتنايلها في لفظها يفحواها   يأب التشري  في هصه 

ينذ   الصورة ط ي وز إللاؤه إط بتشري  طح  ينص حلو اإلللاء  راحة أي ضمنا  
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خلت اويراق مت اللب الما،وب ضمه إللاء قرار إدارد نهائي  مر مت يزير ال،ما 
رد م ل  الميلة   فإب القياء ال،ادد يكوب هو بنمب أحم القياة أي أحم مستشا

ينذ خالف الحكم  -أيا  اب يج  الرأي في موضوحها  –المختص بنظر المحود 
اطبتمائي المؤيم بالحكم الما،وب في  هصا النظر يقيو ب،مم اختصان المحكمة 

حت  يقم ح ب  هصا الخاأ –يطئيا  بنظر المحود يباختصان القياء اإلدارد بنظرها 
 فإن  يكوب قم خالف القانوب يأخاأ في تابيق  .  –بحث موضو  المحود 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ م ﴿
 محاكم اقتصادية 

 اختصاص المحكمة االقتصادية : 
 : االختصاص النوعى

  

إقامة الشر ة الااحنة دحواها بالب الحكم بإحمام البياحة المصمرة إليها مت الشر ة  -الموجز :
ريني ا بينهما الموق  إلكتد ينلزامها برد ويمة ثمنها يالت،ويض إلخولها بالتزامها ال،قمالما،وب ضمها 

كام قانوب . مقتياه . تابي  أحو يننكار الشر ة اوخيرة لتل  ال،وقة ب حمها لصل  المحرر اإللكترين
اطستئنافية ئرة احلو تل  المنازحة . مؤداه . ان،قاد اطختصان بنظرها للمو تنظيم التووي  اإللكترين
ا  لألحكام بإخيا  النز و . الن، كم الما،وب في  هصا النظر .  حيح. التزام الح بالمحكمة اطقتصادية

 . . حلو  ير أساس . حلة ذل  للبيائ و الواردة باتفاوية اومم المتحمة بشأب حقود البي  الميل

 ( 1028د21د11جلسة  -ق  87لسنة  21221) الطعن رقم 

إذ  اب البيت مت اويراق أب الشر ة الااحنة أقامت المحود ضم الشر ة  -:القاعدة 
الما،وب ضمها بالب الحكم بإحمام البياحة المصمرة إليها مت الشر ة الما،وب 
ا إلخوا الشر ة الما،وب  ضمها ينلزامها برد ويمة ثمت البياحة يالت،ويض استناد 

 د يق  بينهما إلكتريني ا   ي اب الصابتضمها بالتزامها الصد تم بناء  حلو ال،قم الص
باويراق أب الشر ة الما،وب ضمها أنكرن حوقتها الت،اقمية بالشر ة الااحنة ب حمها 

لو بما مقتياه أب المنازحة حو المتيمت حقم التوريم محا التماحو للمحرر اإللكترين
نظم أحكام صد يال وهصا النحو تستمحو تابي  أحكام قانوب تنظيم التووي  اإللكترين

  تنمرج هصه المحود تحت ما نص حليو المحرران اإللكترينية  مليا إثبان   يبالتال
بما ين،قم اطختصان  1118لسنة  211مت المادة السادسة مت القانوب رقم  21البنم 

بنظرها للمائرة اطستئنافية بالمحكمة اطقتصادية   ينذ قيو الحكم الما،وب في  حلو 
ب،مم اختصان محكمة أيا درجة نوعي ا بنظر المحود ينحالتها لمحكمة همد ما تقمم 

م  حيح   فإن  يكوب قم التز  القاهرة اطقتصادية لنظرها أمام إحمد ديائرها اطستئنافية
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القانوب يط يناا مت ذل  ما تصيره الشر ة الااحنة مت خيو  النزا  لألحكام الواردة 
يينا   إذ إب هصه فو للبيائ  يالموق،ة فو البي  الميلباتفاوية اومم المتحمة بشأب حقود 

ليها هصه تسرد حو اطتفاوية ط تتنايا تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازحان الت
 الا،ت حلو  ير أساس .و بسببو اطتفاوية يييحو الن،

  

نقمية فائض الحصة الو دحود الما،وب ضمهم بإلزام الااحت بصفت  بأداء نصيبهم ف -الموجز :
حويل  طتحاد ال،امليت تم تد يالص 2552لسنة  113ظا ال،ما ب  و شر ة المت م  فالمت أرباح 
سوق رأس الماا . أثره . ان،قاد  قبإ مار  2551لسنة  59 ق. مؤداه . تابي  أحكام  المساهميت

ب التزام الحكم الما،و  اطختصان بنظرها للمحاكم اطقتصادية ديب المحاكم ال،ادية . حلة ذل  .
  في  ذل  النظر .  حيح .

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  81لسنة  2291ق ،  82لسنة  21291) الطعنان رقما 

إلزام الااحت بصفت  و المحود هو إذ  انت اللبان الما،وب ضمهم ف -القاعدة :
 يالنسيج لللزائض الحصة النقمية مت أرباح  ر ة ... فاو بأب يؤدد لهم نصيبهم ف

يالصد تم تحويل  طتحاد  2552لسنة  113ظا ال،ما بالقانوب رقم و يالمت م  ف
يالمؤس  بقرار الهيئة ال،امة لسوق رأس الماا  2/21/1119و ال،امليت المساهميت ف

بإ مار قانوب  2551لسنة  59يالصد يحكم قواحم القانوب رقم  2554لسنة  111رقم 
محا المحود نا ئة حت تابي  قانوب سوق سوق رأس الماا   يمت ثم فإب المنازحة 

  اطقتصادية ديب المحاكم ال،ادية رأس الماا يهو ما ين،قم اطختصان بنظرها للمحاكم
ينذ التزم الحكم الما،وب في  هصا النظر فإن  يكوب قم التزم  حيح القانوب يييحو 

 حلو  ير أساس .و الن،
  

ا يتوزي  أحماا تابيقان ي يانتها . اتفاق حلو نق اطتفاق حلو توريم أجهزة ينظم تحكم -الموجز :
 نااق نقا التكنولوجيا . أثره . ان،قادو الم،رفة يالمساحمان الفنية الوزمة لها . مؤداه . دخول  ف

  . هصا النظر . خاأ يمخالفة للقانوب اطختصان للمحاكم اطقتصادية . مخالفة الحكم الما،وب في  
 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  22119) الطعن رقم 
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إذ  اب البيت للمحكمة مت ماال،ة أيراق المحود يمستنماتها أب أمر الشراء  -القاعدة :
المحرر مت الما،وب ضمها اويلو إلو الااحنة نفاذ ا ل،قم  11/1/1121المؤرخ 

قم تيمت توريم أجهزة ينظم تحكم يتوزي  أحماا تابيقان  5/9/1121التوريم المؤرخ 
باإلضافة إلو خممان مهنية يتمريبية لتف،يا يتشليا تل  التابيقان يهو ي يانتها 

اومر الصد ييحو م،  ذل  اطتفاق اتفاق ا حلو نقا الم،رفة يالمساحمان الفنية الوزمة 
محا لل،قم ا ترط المشر  توافرها  و نااق نقا التكنولوجيا التو لها ييمخا بالتب ية ف

 ينذ خالف الحكم الما،وب في  للمحاكم اطقتصادية  اد اطختصان أي اطتفاق طن،ق
هصا النظر يقيو ب،مم اختصا   نوعي ا بنظر المحود فإن  يكوب قم خالف القانوب 

 تابيق  . و يأخاأ ف
 
 "  الوكالة الخاضعة لتنظيم قانونى مستقعمنازعات انحساره عن  "

  

حرية يموحية . خريج المنازحة حت اللب الت،ويض حت اإلخوا ب،قم الو الة وحماا ب -الموجز :
قائمة القوانيت التو تختص بها المحاكم اطقتصادية حلو سبيا الحصر . مقتياه . انحسار 

. احتبار الحكم الما،وب في  المنازحة بشأب ي الة  اطختصان بنظره حت المحكمة اطقتصادية
اأ يمخالفة خحاكم اطقتصادية . ت ارية تخي  وحكام قانوب الت ارة يتختص بالفصا فو أنزحت  الم

 .(3)للقانوب . حلة ذل  

 ( 1029د2د11جلسة  –ق  88لسنة  1819) الطعن رقم 

إذ  اب الصابت باويراق أب الااحنة يالما،وب ضمها قم أقامت  ا منهما  -القاعدة :
حلو اوخرد دحواها الالبة ت،وييها حت اوضرار التو لحقت بها جراء اإلخوا ب،قم 

  يبهصه المصابة فهو منازحة إنما تخرج حت قائمة  الو الة وحماا بحرية يموحية
للقواحم    يتخي  القوانيت التو تختص بها المحاكم اطقتصادية حلو سبيا الحصر

ينذ خالف الحكم الما،وب في  هصا النظر يذهب إلو أب    ال،امة طختصان المحاكم
                                                           

لسنة  145( أصبحت المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة البحرية من اختصاص المحاكم االقتصادية بموجب القانون رقم 8)
والنافذ  2/3/7112و مكرر بتاريخ  81المحاكم االقتصادية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء  7112

 . 7112اعتبارا من ألول من أكتوبر 
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الة الموحية يي الة الشحت نظير حمولة ي،م ي الة الت،اقم بيت الارفيت حلو أحماا الو 
   ت ارية تخي  وحكام قانوب الت ارة يتختص بالفصا فو أنزحت  المحاكم اطقتصادية

و الحاا    ما ه ديب أب يفات إلو أب أية ي الة اختصها القانوب بتنظيم قانونو مستقا
    اريةوحكام ال،امة للو الة الت  ُتستب،م مت نااق ا بالنسبة إلو قانوب الت ارة البحرية

  يكوب فإن   يلم يقض حلو همد ما تقمم ب،مم اختصان المحكمة اطقتصادية بنظرها
 . قم خالف القانوب يأخاأ فو تابيق 

  

ي يا السفينة يي يا الشحنة . ي التهما ي الة حادية مأجورة . مناط تابي  اوحكام  -الموجز :
الواردة بقانوب الت ارة هو أب يبا ر الو يا ال،مليان الت ارية لحساب اللير ال،امة للو الة الت ارية 

حلو سبيا اطحترات . أثره . احتبارهما ي الة ت ارية . استب،ادهما مت نااق أحكام الو الة الت ارية 
. المواد  2555لسنة  27المنصون حليها بالفصا الخام  مت الباب الصانو مت قانوب الت ارة 

حلة ذل  . يريد تنظيم قانونو خان مستقا بهما فو قانوب الت ارة  من  . 219إلو  248مت 
. مؤداه . حمم اختصان المحاكم اطقتصادية  1121لسنة  811البحرية يقرار يزير النقا رقم 

بنظر المحايد النا ئة حت ال،قود المت،لقة بالو وء البحرييت يالمنصون حليها فو قانوب الت ارة 
 .(4)اوحماا التحييرية يمناقشان م ل  الش،ب بشأب قانوب إنشاء المحاكم اطقتصادية  البحرية .

 ( 1029د2د11جلسة  –ق  88لسنة  1819) الطعن رقم 

ي ي يا أ ( يي يا الشحنة ) أي الو يا الموحو أي أميت السفينة ي يا السفينة ) -القاعدة :
  ياللصيت أيرد المشر  اوحكام المنظمة لنشاط  ا منهما  ( الحمولة أي أميت الحمولة

  بالفصا الراب  مت التوالي حلو  247إلو  249  يمت  244إلو  241فو المواد مت 
     الو وء البحريوب يالمقايلوب البحريوب    2551لسنة  8قانوب الت ارة البحرية رقم 

ا ي الة ت ارية  يهو  ي الة  ا منهما ي الة حادية مأجورة مُّ ،َ تُ  ب مت   باحتبار أ أيي 
يبا رها ي يٌا محترٌت يمارس نشاال ا مت،لق ا بالموحة البحرية ييلتزم أب يبصا فو أداء 

ظر رت الن  يبص ال،ما المكلف ب  ال،ناية المنتظرة مت تاجر حريص فو نف  ظريف 

                                                           
( أصبحت المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارية البحرية من اختصاص المحاكم القتصادية اعتبارا من األول من أكتوبر 4)

هامش ال – 7112  سابق .أنظر ال
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 ت،م مت الشحنة ط ير أب ي الة السفينة أي ي الة    حت مبلغ حنايت  بشئون  الخا ة
قبيا الو الة الت ارية التو حالج المشر  اوحكام ال،امة المت،لقة بها ويا مرة بالفصا 

 248فو المواد مت  2555لسنة  27الخام  مت الباب الصانو مت قانوب الت ارة رقم 
  م،تبر ا أب هصه اوحكام ال،امة تمصا الشري،ة ال،امة للو اطن الت ارية  من  219إلو 

يالتو لم يورد المشر  منها سود  -فيما لم يرد ب  نص خان  -فو  افة  ورها 
الة ب،ض أنوا  الو   ورتيت فق  هما الو الة بال،مولة يي الة ال،قود تحت مسمو  

كام ؛ ذل  بأن  يلئت  اب مناط تابي  اوح   بالفر  الصانو مت الفصا الخام  الت ارية
بقانوب الت ارة هو أب يبا ر الو يا ال،مليان الت ارية  ال،امة للو الة الت ارية الواردة

  إط أن  ُتستب،م مت نااق هصه اوحكام ال،امة أية  لحساب اللير حلو سبيا اطحترات
لحاا    ما هو ا ي الة أخرد يكوب القانوب قم اختصها بتنظيم قانونو خان مستقا

هما فو قانوب ظيم ال،قود المت،لقة ببالنسبة لو الة السفينة أي ي الة الشحنة اللتيت تم تن
     يطئحة تنظيم مزايلة اونشاة ياوحماا المرتباة بالنقا البحرد  الت ارة البحرية

 ال،مد –المنشور بالوقائ  المصرية  1121لسنة  811الصادرة بقرار يزير النقا رقم 
باة يؤ م هصا النظر أن  بالرجو  إلو مي   29/21/1121تاب  )ب( بتاري   181

بريا أمت  11ال لسة السادسة يالسب،يت بم ل  الش،ب فو جلست  الم،قودة بتاري  
بتاري   71(( رقم  قسم م ل  الش،ب المنشورة بال ريمة الرسمية )) - 1118

 211يحنم مناقشة المادة السادسة مت القانوب رقم  - ( السنة الصالصة ) 11/9/1118
(  38اقترح أحم السادة أحياء الم ل  )ن  بإنشاء المحاكم اطقتصادية 1118لسنة 

  إضافة قانوب الت ارة البحرية إلو  يتب،  فو ذل  حمُد مت السادة أحياء الم ل 
   قائمة القوانيت المنصون حليها حلو سبيا الحصر فو المادة السادسة مت القانوب 

ر ا ل،ام ححلو أساس مت انيمام مصر مؤخر ا طتفاوية اومم المتحمة لنقا البيائ  ب
  يالتو تحتاج إلو تابيقان قيائية تأتو  قواحم هامبورج الم،ريفة باسم   2578

 2514بمبادئ جميمة حت السواب  القيائية القائمة يالمستنمة إلو م،اهمة بري سا ل،ام 
و يقم ردن يزارة ال،ما حل   ض القواحم المت،لقة بسنمان الشحتالخا ة بتوحيم ب،

شر  يلئت يض  قائمة قوانيت تختص بها المحاكم اطقتصادية هصا اطقتراح بأب الم
هصه    يننما جاءن   إط أن  لم يهمت إلو تيمينها  افة القوانيت اطقتصادية حصر ا
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القائمة حلو أساس مت الحصر اطنتقائو لب،ض القوانيت التو تصير مشكون حقيقية 
نظر م مستقر يهناك أرب  ديائر ل  أما قانوب الت ارة البحرية فهو قانوب قمي فو ال،ما
قة يانتهت المناقشان الماولة إلو حمم مواف   ن المت،لقة ب  بممينة اإلسكنمريةالمنازحا

  يهو ما يقا  فو جوء ب،مم اختصان المحاكم  الم ل  حلو هصا اطقتراح
اطقتصادية بنظر المحايد النا ئة حت ال،قود المت،لقة بالو وء البحرييت يالمنصون 

  . حليها فو قانوب الت ارة البحرية
 

  : الطعن بالنقض على أحكام المحاكم االقتصادية
 " لموضوع الدعوى االقتصادية نطاق تصدى محكمة النقض" 

  

م  . جوب التصمد للموضو القياء بنقض الحكم فو الا،وب اطقتصادية . مؤداه . ي  -الموجز :
قض مقيم . نااق تصمد محكمة الن إنشاء المحاكم اطقتصاديةق  فقرة أخيرة 21
  . يأط يمتم لما لم يكت محو  للا،ت بالنقض أي لم ُينقض . مصاا با،ن  الااحت ُييار بأط

 ( 1029د1د11جلسة  –ق  81لسنة  9921) الطعن رقم 

مت قانوب إنشاء المحاكم اطقتصادية  21لئت  انت الفقرة اوخيرة مت  -القاعدة :
مت قانوب  115  استصناء  مت حكم الِفقرة الصانية مت المادة  ضتوجب حلو محكمة النق

  أب تحكم فو موضو  المحود إذا قيت بنقض الحكم  المراف،ان الممنية يالت ارية
  فتقوم هصه المحكمة حنمئص بالتصمد لموضو   الما،وب في  يلو  اب الا،ت ويا مرة

هصا التصمد لي  الليق ا مت    إط أب    أنها فو ذل   أب محكمة الموضو  المحود 
  بأب تقيو حلي  بأكصر مما َقيو  الااحت   فو ي وز لها أب تسوئ مر ز كا قيم

ليها    ما يمتن  ح با،ن  الااحت ُييار   إذ ط يسوغ أب ب  حلي  الحكم المنقوض
  أي ما لم ُينقض مت الحكم الما،وب في   الفصا فيما لم يكت محو  للا،ت بالنقض

بن    ي اب الصابت مت اويراق أب ال . لما  اب ذل  الناقض أي  أثر ل  بالتب يةبالحكم 
سنوي ا حلو  %24‚9الما،وب ضمه الصانو يلئت  اب يستح  الحكم ل  بفائمة بواق  

فو البنم    المبلغ المحكوم ب  يحتو تمام السماد إحماط  لوتفاق الصريح بيت الارفيت
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  حلو استمرار حساب حائم مميت  حساب جاٍر مميتالخام  مت حقود فتح احتماد ب
( مت تاري  اطستحقاق أي قفا الحساب يحتو %2+  %23‚9) %24‚9مر ب بواق  
لم  1/4/1123  إط أن  لما  اب الحكم الما،وب في  الصادر ب لسة  تمام السماد

 31/5/1122سنوي ا حلو المبلغ المحكوم ب  إط حتو تاري   %24‚9يقض بفائمة بواق  
   سنوي ا يحتو تمام السماد %9  ثم قيو ب،م هصا التاري  بفائمة قانونية بواق   فق 

ي اب البن  الما،وب ضمه الصانو قم َقِبَا هصا الحكم ب مي  أجزائ  يلم يا،ت في  
كمة ط   فإب هصه المح باري  النقض فو الش  المت،ل  بنسبة الفائمة المحكوم بها

  يذل  حتو ط ييار الااحناب  و اللب  فو هصا الخصونتمل  أب ت يب البن  إل
يلما  اب الر يم المميت    ط يمكت أب َيفيم من  إط راف،    إذ إب الا،ت با،نهما
  ي اب 28/22/2555جني  حتو تاري  قفا الحساب فو  5‚941‚21/281بمبلغ 

 31/5/1122حتو  %24‚9الحكم اطبتمائو الما،وب في  قم احتسب الفائمة بواق  
ائمة   فإب هصه المحكمة تلتزم بنسبة الف أخص ا بتقرير الخبير أمام المحكمة اطقتصادية

ابها حلو   فيتم حس المص ورة حتو هصا التاري  اوخير  يحتو ط ُييار الااحت با،ن 
=  28/22/1121حام ا حتو  x 9‚24% x 22جني   5‚941‚21/281النحو التالو 

يوم ا  321  ثم ييات إلي  فائمة بصان النسبة حت   جني 29‚121‚87/951مبلغ 
 x 9‚24% x 321جني   5‚941‚21/281ُتحسب  التالو  31/5/1122حتو يوم 

 21‚431‚91/891=  29‚121‚87/951+  2‚124‚15/193يوم ا =  311يوم ا/
 %9بواق   31/5/1128يبحساب الفائمة المستحقة حت الر يم اوخير حتو    جني 

أحوام =  x 9% x 7جني   5‚941‚21/281ب المبلغ المستح  سنوي ا يكو 
 31/5/1128  يبحساب الفائمة المستحقة حت باقو الممة مت  جني  3‚335‚24/119

ا يكوب المبلغ  277حتو تاري  إ مار هصا الحكم بواق   جني   5‚941‚21/281يوم 
x 9% x 277/311  =98/915‚134  +  جني  =  3‚335‚24/119جني

جني   11‚114‚18/449جني  = مبلغ  21‚431‚91/891جني  +  3‚973‚71/954
ستح    فيكوب هو المبلغ الم يهو الم مو  الكلو للفوائم حتو تاري  إ مار هصا الحكم

جني   5‚941‚21/281حتو تاري  إ مار هصا الحكم  فإذا ما أضيف إلي  مبلغ الميت 
هو مبلغ الميت  امو    ي  جني  15‚944‚41/132جني  =  11‚114‚18/449+ 
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يؤديه    أب   يسائر المحكوم حليهم   يهو ما تقيو المحكمة بإلزام الااحنيت الفوائم
يالفائمة حلو هصا  -يفو حميد ما آا إلو الورثة مت تر ة  –للبن  الما،وب ضمه 

 1سماد ال سنوي ا يحتو تمام %9اق  المبلغ اوخير مت تاري   مير الحكم بو 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 محاماة 
 " الطعن فج قرارات لجنة ق د المحام ن "

  

( يالفقرة 33) م( يالفقرة اوخيرة مت 25) محمم دستورية نصون الفقرة الصانية مت  -الموجز :
. حمم ان،قاد اطختصان بنظر الا،وب  . مؤداه 2583لسنة  27( ق المحاماة 31) ماوخيرة مت 
رفض اللبان القيم في ال ميا ال،ام يجميلي المحاميت أمام المحاكم اطبتمائية يمحاكم  في قراران

قراران  مُّ ،َ . القراران الصادرة مت النقابة أي ل نة القيم تُ  . مناال  اطستئنات لمحكمة استئنات القاهرة
 . . ان،قاد اطختصان بنظر منازحتها لم ل  الميلة . أثره إدارية

 ( 1029د8د27جلسة  – 88لسنة  1817الطعن رقم  ) 

 3/22/1128الصابت أب المحكمة المستورية ال،ليا قم أ مرن بتاري   -القاعدة :
)مكرر( مت  49المنشور في ال،مد رقم  –ق  39لسنة  291حكمها في القيية رقم 

ب،مم دستورية نصون  ا مت الفقرة الصانية مت  23/22/1128ال ريمة الرسمية في 
( مت 31  يالفقرة اوخيرة مت المادة ) (33  يالفقرة اوخيرة مت المادة )( 25المادة )

  فيما نصت حلي  مت إسناد  2583لسنة  27قانوب المحاماة الصادر بالقانوب رقم 
الفصا في الا،ت حلو قراران ل نة القيم برفض اللب قيم المحاميت   إلو محكمة 

ة قياءها المتقمم حلو أب نقابة يقم أسست المحكمة المستوري  استئنات القاهرة 
المحاميت ت،م مت أ خان القانوب ال،ام   يهي مرف  حام مهني   يقم منحها قانوب 
المحاماة المشار إلي  يهيئاتها يمنها ل نة القيم   قمرا مت السلاة ال،امة   فإب القراران 

يالمنازحة  رية  التي تصمرها النقابة أي ل نة القيم بها   بهصا الو ف   هي قراران إدا
ة   يمت ثم ين،قم اطختصان بنظرها لم ل  الميلة   بهيئ فيها تكوب إدارية بابي،تها

( مت المستور  يالمادة ال،ا رة مت قانوب م ل  251قياء إداري   البقا لنص المادة )
يحيث إب    2571لسنة  47الميلة الصادر بقرار رئي  ال مهورية بالقانوب رقم 

  ينذ أسنمن الا،ت في قراران  ( الما،وب حليها 31   33   25 نصون المواد )
(   يالالب 25ل نة قيم المحاميت   بالنسبة للمحامي   الالب القيم بال ميا ال،ام )مادة 
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  يالالب القيم أمام محاكم ( 33 القيم في جميا المحاميت أمام المحاكم اطبتمائية )مادة
  لمحكمة استئنات القاهرة  حلو الر م  (   برفض اللب قيمهم31اطستئنات )مادة 

مت أب المنازحة في قراران هصه الل نة منازحة إدارية بابي،تها  لت،لقها بقراران إدارية 
 ادرة حت مرف  حام مهني   يتمت  بقمر مت السلاة ال،امة   فإب مسل  المشر    

م ل     حلو هصا النحو  يكوب مصادما  وحكام المستور  الصي أضحو بمقتياه
الميلة   ديب  يره   هو  احب الوطية ال،امة في المنازحان اإلدارية   يقاضيها 
الابي،ي   يأب النصون الا،ينة إذ أسنمن اطختصان بالا،ت في القراران 
الصتتتتتتتتادرة حت هصه المنازحان أمام محكمة اطستئنات التاب،ة ل هة القياء ال،ادي   

يكوب مصادما  وحكام المستور باحتبار أب م ل  الميلة فإب مسلكها حلو هصا المنحو 
 . ديب  يره هو  احب الح  او يا في اطختصان بنظر هصه المنازحان

  

باختصان محكمة اطستئنات بنظر قرار رفض القيم  قياء الحكم الما،وب في  ضمنيا   -الموجز :
المحكمة  ض قيم الااحت ر م  مير حكمبنقابة المحاميت يتأييم قرار ل نة القيم بنقابة المحاميت برف

سناد اطختصان لمحكمة استئنات القاهرة يان،قاده لم ل  إالمستورية ب،مم دستورية نصون 
 . مخالفة للمستور يخاأ . الميلة

 ( 1029د8د27جلسة  – 88لسنة  1817الطعن رقم  )  

لنظر سالف إذ  اب البيت مت اويراق أب الحكم اطستئنافي قم خالف ا -القاعدة :
( يالفقرة اوخيرة مت المادة 25حمم دستورية نصون الفقرة الصانية مت المادة ) الص ر )

 27( مت قانوب المحاماة الصادر بالقانوب رقم 31( يالفقرة اوخيرة مت المادة )33)
بشأب الا،ت حلو قراران ل نة القيم بنقابة المحاميت ( فيما قيو ب  في  2583لسنة 

حة الماريحة ) بقبوا الا،ت حلو قرار ل نة القيم بنقابة المحاميت  كو  موضو  المناز 
( بما يناوي حلو قياء ضمني باختصان محكمة  يبتأييم القرار برفض اللب القيم

اطستئنات بنظرها ر م مخالفت  للمستور حلو النحو سالف البياب فإن  يكوب قم  اب  
 . حيب الخاأ في تابي  القانوب 
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 محكمة الموضوع
 سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى "" 

  

محكمة الموضو  . يظيفتها في دحود اللب إزالة المباني المقامة مت اللير حلو أرض  -الموجز :
بانو زالة ديب ت،ويض الانحصارها في بحث سبب المحود . مؤداه . لها رفض اإل .  ير مملو ة ل 

 . أثره . حكمها برفض هصا السبب . ط يمن  الخصوم مت اللب تسليم المباني . أي قبول 

 ( 1028د22د21جلسة  –ق  79لسنة  27077 ) الطعن رقم 

حلو  التي يقيمها الليرإب يظيفة المحكمة في المحود بالب إزالة المباني  -القاعدة :
أرض  ير مملو ة ل  تنحصر في بحث السبب الصد أويمت حلي  المحود يلها أب 
ترفض اإلزالة بميب ت،ويض البانو أي تقبل  يحكمها برفض هصا السبب ط يمن  الخصوم 

 . مت اللب تسليم المبانو  ما هو الحاا في المحود الماريحة
 

 وم القضائية "" سلطتها بالنسبة للمعارضة فج الرس

  

لم ن  مأب المبلغ المقيو ببراءة الصمة حلو تأسي  الم،ارضة في الرسوم القيائية  -لموجز :ا
يكت ثابتا  يمحمدا  يمقاوحا  ب  في دحود براءة الصمة المرفوحة بهمت تأكيم يجود أي نفو الح  أي 

وم نفو ياق،ة قانونية بيت المتخا ميت فيها يأب تقمير الرس يأالمر ز القانوني الممحو ب  أي إثبان 
محكمة الموضو  حقيقتة هصا المبلغ الممحو ب  في بحث القيائية ملالو في  . مؤداه . يجوب 

 . حلة ذل  .يما إذا  اب محمدا  أي مقاوحا  ب  بشأنها أمر التقمير المتظلم من  المحود الصادر 

 ( 1029د2د22جلسة  –ق   71لسنة  1298 ، 1297،  1291الطعون أرقام  )

متو تأسست الم،ارضة في الرسوم القيائية حلو أب المبلغ الصد جرد  -القاعدة :
ب  القياء ببراءة الصمة لم يكت ثابتا  يمحمدا  يمقاوحا  ب  في دحود براءة الصمة التي 

بان أي إث ترف  بهمت تأكيم يجود أي حمم يجود الح  أي المر ز القانوني الممحو ب 
ينفو ياق،ة قانونية بيت المتخا ميت فيها يأب تقمير الرسوم القيائية ملالو في    فإب 
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ذل  يوجب حلو محكمة الموضو  بحث حقيقتة هصا المبلغ الممحو ب  في المحود 
الصادر بشأنها أمر التقمير المتظلم من    يما إذا  اب محمدا  أي مقاوحا  ب    يبحسباب 

ر المنازحة الماريحة   ييتحمد بصات  الرسوم القيائية يمقمارها في أب ذل  هو مما
 ضوء اوس  الواردة في القانوب .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 مسئولية
 "  " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غ ر المشروعة
  

 .  فاية ثبون خاأ التاب  يلو ت،صر مشريحةال   ير مسؤيلية المتبو  حت أحماا تاب، -الموجز :
 . . المتبو  ي أن  فو ت،ييت التاب  يالرجو  حلي  . حلة ذل  ين  مت بيت تاب ي يت،

 ( 1029د8د2ق يييي جلسة  11لسنة  1282) الطعن رقم         

محا  –إن  ط يمف  مسؤيلية المتبو  حت ال،ما  ير المشري   -القاعدة :
الالما أبَّ اليرر    الصي قارف  تاب،  ت،ُصر ت،ييت هصا التاب  مت بيت تاب ي  –الُمساءلة 

تاب  ي أن  في ت،ييت هصا ال يالصد   ر مصمره أحم تاب،ي المتبو الصي حاق بالميري 
اه للميرير مت   ت،ويض .يالرجو  حلي  بما أدَّ

 
 " المشترى عن المبيع شرطها التسليم" مسئولية 

  

م البي  يلو  اب حقالمال  ب،قم بي  . احتباره حارسا  . مناال  . تسليم المبي  إلي  .  -:ز الموج 
  باالو  أي قابو  لىبااا أي موقوفا  في  نقا الملكية . حلة ذل  .

 ( 1028د21د1جلسة  -ق  80لسنة  1201الطعن رقم  )

 التسليم هو الحارس  إذا  اب المال  قم مل  ب،قم بي    فالبائ  قبا  -:القاعدة 
ييصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إلي    يلو  اب حقم البي  باالو  أي قابو  
لىبااا أي  اب موقوفا  في  نقا الملكية   إذ بتسليم المشتري الشيء فإن  يصبح حارس  

 . يلو لم تنتقا إلي  الملكية   وب ال،برة ليست بنقا الملكية با بالسيارة الف،لية
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 " مسئولية رجال الشرطة عن خطئهم أثناء ضبط الخارج ن عن القانون " 
  

لمحكمة الموضو  سلاة استخون الخاأ الموجب لمسئولية رجاا الشرالة ياومت حنم  -الموجز :
القيام بمهام يظائفهم يالمحافظة حلو اومت أي حمم ويامها . مؤداه . خيوحها لرقابة محكمة 

 حلة ذل  . النقض .
 ( 1029د1د28 جلسة -ق  87لسنة  22121) الطعن رقم 

ن  يلئت  اب لرجاا الشرالة حنم القيام بمهام يظائفهم يالمحافظة حلو إ -القاعدة :
  يالقبض حلو الفاريت مت ال،مالة   أب يتخصيا مت الوسائا ما يكفو  اومت ال،ام

بأمت يسكينة يأرياح اوفراد   لتحقي  هصه او راض   إط أب ذل  حمه حمم المساس 
با يي ب حليهم التمرج فو است،ماا القوة ضم الخارجيت حلو القانوب   يأب يكوب 
استخمامها بالقمر الوزم لمن،هم مت الهرب   حتو ط يصاب اوبرياء   فو حيت ط 
تقوم فو ح  رجاا اومت أية مسئولية فو ذل  الالما لم يقم المليا المقن  ياإلثبان 

أب تراقب    يلمحكمة النقض كافو حلو تقصيرهم أي ت ايزهم فو تنفيص هصه الواجبانال
محكمة الموضو  فو تكييفها لألف،اا الصادرة منهم   ياستخون الخاأ الموجب 

  . لمسئوليتهم أي حمم ويام 
  

ر  و قياء الحكم الما،وب في  بإلزام يزير الماخلية بالت،ويض حت خاأ تاب ي  بقتا م -الموجز :
الما،وب ضمها استنادا  إلو ويامهم بمااردة متهم  ميم الخاورة يتبادا إالوق النار في إحمد 
المناال  المزدحمة بالمارة ديب اوخص في اطحتبار مت احتمالية حمل  السوح . سائغ ي ات . الن،و 

 . حلي  .  ير مقبوا
 ( 1029د1د28 جلسة -ق  87لسنة  22121) الطعن رقم 

يزير  –إذ  اب الحكم الما،وب في  قم أقام قياءه بإلزام الااحت بصفت   -القاعدة :
بالت،ويض المقيو ب    حلو ما استخلص  مت اويراق يأقواا  اهمد  –الماخلية 

الما،وب ضمها أن  مسئوا حت الخاأ الصد أحمث  تاب،وه   يتسبب فو يفاة مور  
لي  مت أقواا الشهود فو الما،وب ضمها حت نفسها يبصفتها   يذل  مما خلص إ
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ال ناية موضو  الت،ويض   مت أب رجاا الشرالة قاموا بمااردة المتهم المالوب 
ضبا  حاا استقول  سيارة فو إحمد المناال  اآلهلة بالسكاب يالمزدحمة بالمارة   
ديب اوخص فو اطحتبار مت أن  قم يكوب مسلحا    خا ة يأن  مت ذيد السواب  

م الخاورة يمحكوم حلي  باإلحمام فتبادط إالوق النيراب   فأ ابت اإلجرامية   ي مي
  مما أدد إلو مقتل    يأب  إحماها أحم المارة اوبرياء   مور  الما،وب ضمهم  

المحكمة ال نائية قيت ببراءة المتهم الصد  اب مرافقا  للمتهم المالوب ضبا  مت 
ب   تاب،و الااحت بصفت    يرتتهمة قتا مورثها   يانتهو إلو ثبون الخاأ فو ح

حلو ذل  مسئوليت  حت الت،ويض المقيو ب    يهصه أسباب سائلة تكفو لحما قياء 
 . الحكم   يمت ثم فإب ما أثاره الااحت اويا بصفت  فو هصا الشأب يكوب  ير مقبوا
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 معاهدات
 " ( بريتون وودز )المؤتمر النقدى والمالى لألمم المتحدة " اتفاق 

  

بالموافقة  2549لسنة  211جمهورية مصر ال،ربية حيو بصنميق النقم الميلو . ق  -الموجز :
حلو اتفاوية بريتوب ييدز . متاح للكافة اطالو  حلو الموق  الرسمو اإللكترينو لصنميق النقم 

ية مونتتتريتاا الرت فو اتفاوالميلو بالشبكة ال،المية لىنترنت لم،رفة ويمة ال،ملة الوالنية ود ديلة 
لتو ايحيو فو  نميق النقم الميلو مقومة بوحمان حقوق السحب الخا ة يفق ا لاريقة التقويم 

 . يابقها  نميق النقم الميلو

 ( 1029د2د8جلسة  –ق  87لسنة  8108،  8112) الطعنان رقما 

 الميلو بموجبإذ  انت جمهورية مصر ال،ربية حيو ا بصنميق النقم  -القاعدة :
يوليو  11بشأب الموافقة حلو اطتفاق الموق  حلي  فو  2549لسنة  211القانوب رقم 

وب بريت لمتحمة المن،قم فو  يالخان بالمؤتمر النقمد يالمالو لألمم ا 2544سنة 
مت خوا الموق  الرسمو اإللكترينو لصنميق النقم  -ي اب مت المتاح للكافة    ييدز 

اطالو  حلو ويمة ال،ملة الوالنية ود ديلة الرت  -ال،المية لىنترنت الميلو بالشبكة 
ب مقومة بوحمان حقوق السح فو اتفاوية مونتتتريتاا يحيو فو  نميق النقم الميلو

  يفق ا لاريقة التقويم التو يابقها  نميق النقم  Rights (SDR) Special Drawing الخا ة
  . خان يف  سلة مت خم  حمون رئيسية  حيث تتحمد ويمة  ا ح  سحب  الميلو
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 ملكية 
 عبء إثبات الق د على الملكية " "

  

الملكية . او ا فيها اإلباحة يالتحريم استصناء . مت يمحو يجود قيم حليها . حلي   -الموجز :
 ممنو . 819/2حبء إثبان ذل  القيم ياستمراريت  . م 

 ( 1028د21د9جلسة  -ق  79لسنة  1901) الطعن رقم 

أب او ا و ( مت القانوب الممن819مؤدد نص الفقرة اويلو مت المادة ) -القاعدة :
ط ُيَكل ف اطستصناء مت نص   ي و الملكية اإلباحة   يالتحريم هو اطستصناء   يطبم فو ف

حالمال  إط بإثبان ملك  البق ا للارق المقررة  ا تو قانون ا يمت يم  قرر حلو أب هناك قيم 
 . الملكية لمصلحت  ف،لي  إثبان يجود ذل  القيم ياستمراريت 

 
 الملكية الشائعة 

 " قسمة المال الشائع "
  

الشري  حلو الشيو  . إفراز حصت  بإرادت  المنفردة أي اللب استومها . مؤداه . إفراز  -الموجز :
لاري  الصد رسم  القانوب .  يو  الحصة ط يحوا ديب إجابة اللب ل زء مت الماا الشائ  بلير ا

كين  مت حيازتها تم. مقصوده . يض،ها تحت تصرف  ي  التسليم .  رال  . التسليم الشائ  أي الحكمو
 حتباره قسمة للماا الشائ  .ا . أثره . حمم  ياطنتفا  بها

 ( 1029د1د12جلسة  -ق  88لسنة  1200) الطعن رقم 

إذ  اب الشري  حلو الشيو  ط يح  ل  إفراز حصت  بإرادت  المنفردة    -:القاعدة 
يمت ثم لي  ل  أب يالب استومها وب القياء ل  بالتسليم فو هصه الحالة يترتب حلي  
إفراز ل زء مت الماا الشائ  بلير الاري  الصد رسم  القانوب  إط أب  يو  الحصة ط 

يا  تسليم  إياها حلو أب يكوب التسليم  ائ،ا  أد حكم يحوا ديب إجابة الشري  إلو اللب 
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يذل  بوض،ها تحت تصرف  بحيث يتمكت مت حيازتها ياطنتفا  بها يهو ما ط ي،تبر 
 . قسمة للماا الشائ 
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 ﴾ ن ﴿
 نزع ملكية

 " إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة "
  

الشأب حلو  يملكية ال،قاران المنزيحة ملكيتها للمنف،ة ال،امة . إجراءات  . تووي  ذي نقا  -الموجز :
القراران ي نماذج نقا الملكية أي  مير قرار نز  الملكية مت رئي  ال مهورية .  رال  . إيما  النماذج 
مخالفة  .مكتب الشهر ال،قارد خوا سنتيت مت تاري  نشر قرار المنف،ة ال،امة فو ال ريمة الرسمية 

 . جواز الل وء إلو القياء مبا رة ديب التقيم . احتبار قرار المنف،ة ال،امة  أب لم يكت ذل  . أثره
  . حلة ذل  . 2551لسنة  21 قمت  21   22   5م . بالمي،اد المقرر قانونا  

 ( 1029د2د27جلسة  -ق  87لسنة  7101) الطعن رقم 

بشأب نز  ملكية ال،قاران للمنف،ة  2551لسنة  21إذ  اب القانوب رقم  -القاعدة :
ال،امة يستلزم أب يكوب تقرير المنف،ة ال،امة بقرار مت رئي  ال مهورية ينشر فو 
ال ريمة الرسمية تتولو ب،مه ال هة القائمة بإجراءان نز  الملكية القيام بال،مليان الفنية 

نف،ة التو تقرر لزيمها للميالمساحية يالحصوا حلو البيانان الوزمة بشأب ال،قاران 
ال،امة ينحماد  شوت بحصرها يتحميمها يتقمير الت،ويض المستح  لصيد الشأب فإذا 

ا حارضوا   أما إذ يافقوا حلي  يق،وا حلو النماذج الخا ة بنقا ملكيتها للمنف،ة ال،امة
 أي ت،صر الحصوا حلو تووي،اتهم فيصمر قرار بنز  ملكيتها مت الوزير المختص يتود 
النماذج أي القرار الوزارد فو مكتب الشهر ال،قارد المختص   ي اب النص فو المادة 

إذا لم تود  النماذج أي القرار الوزارد البقا  لىجراءان  مت القانوب حلو أن    21
المنصون حليها فو المادة السابقة خوا سنتيت مت تاري  نشر قرار المنف،ة ال،امة 

القرار  أب لم يكت بالنسبة لل،قاران التو لم تود  النماذج  مَّ فو ال ريمة الرسمية   حُ 
أب حمم مراحاة المي،اد المنصون حلي  فو هصه  مما مؤداه    أي القرار الخان بها

المادة إليما  النماذج يالقرار الوزارد مكتب الشهر ال،قارد المختص يترتب حلي  زياا 
البة ب  يالا،ت فو ويمت  يمي،اد الماالقيود التو يض،ها المشر  حلو تقمير الت،ويض 
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في وز لصيد الشأب الل وء إلو القياء مبا رة ديب التقيم بالمي،اد الصد حمدت  المادة 
 . التاس،ة مت القانوب 
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 نقض
 " وظيفة محكمة النقض "

  

الموضو  يتقويم  يتوحيم فهم النصون . مراوبة قياء  . يظيفتها محكمة النقض -الموجز :
 . القانونية

 ( 1029د2د8جلسة  -ق  12لسنة  1171) الطعن رقم 

يظيفة محكمة النقض هو مراوبة قياء الموضو  استيصاقا  مت  حة  -القاعدة :
تابيق  للقانوب حلو الوقائ  يتقويما  لما يكوب قم أحوج أي  صَّ مت أحكام  يتوحيما  لفهم 

 . نونية فهما ماابقا  لما أراده المشر  منهاالنصون القا
 

 " ميعاد الطعن بالنقض على حكم التفس ر أو التصحيح "

  

حكم متمم للصد يصحح  أي يفسره . مؤداه . . الحكم الصادر بالتصحيح أي التفسير  -الموجز :
 . كم التصحيح لرف،  ب،م المي،اد  بشأب رفض دف  النيابة ب،مم قبوا الا،ت حلو حي    مصاا

 ( 1028د21د12جلسة  –ق  78لسنة  21211) الطعن رقم  

مت المقرر أب الحكم الصادر بالتفسير أي التصحيح ي،تبر مت  ا الوجوه  -القاعدة :
ما ل رد حلي  ما يسرد حلو الحكم اويا .متمما  للحكم الصد يفسره أي يصحح  فيس

حيح قم  مر فو  يبة الااحنة لصميره فو  رفة مشورة كاب ذل    ي اب قرار التص
مت قانوب المراف،ان يأقرن الااحنة بصحيفة  252يبلير مراف،ة إحماط  لنص المادة 

  ينذ خلت اويراق مت دليا حلو خوت ذل   21/1/1118ال،نها أنها أحلنت بتاري  
ب   ي اب اليوم   يهو اليوم الحادد يالستو  21/8/1118يأقامت الااحنة ال،نها فو 

يهو حالة رسمية    29/8/1118اوخير مت مي،اد الا،ت هو يوم ال م،ة المواف  
  يمت ثم فإب الا،ت يكوب قم  21/8/1118يمت ثم يمتم المي،اد إلو اليوم التالو 

 رف  فو المي،اد . 



 291                                      نقض          

 دخال فى الطعن بالنقض "" اإل
  

ت بالنقض اختصم فيها يلمي  المحكوم إقامة الااحت ال،ت انيمامو بموجب  حيفة ال، -الموجز :
 مراف،ان . 128دخاا لهما . حلة ذل  . م إحليهما ب،م بلو هما ست الر م . تكييفها الصحيح .  حيفة 

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  12021ق ،  82لسنة  121) الطعنان رقما 

تصما ق لم يخ 84لسنة لااحناب فو الا،ت اويا رقم ... إذ  اب ا -القاعدة :
نذ أقام ي المحكوم حلي  ... بصفت  يليًّا البي يًّا حلو يلمي  القا ريت ) ...   ... (   

بصحيفة حنوانها  –ق  88سالف الص ر بصفت  الشخصية الا،ت الصانو رقم ... لسنة 
ق  84لسنة  ...ال،ت بالنقض انيمامو لالبان الااحت فو الا،ت رقم   حيفة  

 – سالفو الص ر -مت قانوب المراف،ان     ياختصم فيها يلمي   128يفق ا لنص المادة 
ب،م بلو هما ست الر م   يأيدحها قلم  تاب محكمة النقض   ياللب فو ختامها 
اطنيمام للالبان فو الا،ت اويا ب،م ضم الا،نيت   فإب التكييف الصحيح لهصه 

ل  الالبان أنها  حيفة إدخاا المحكوم حليهما تبحسب مبنو يمرمو الصحيفة 
سالفة البياب    128لنص المادة  إحماط   –ب،م بلو هما ست الر م  –سالفو الص ر 

مت قانوب المراف،ان ديب  193ط تسرد حليها المواحيم المقررة بموجب نص المادة 
ستقا   رقم مأب يناا مت ذل  قيمها فو قلم  تاب محكمة النقض باحتبارها ال،ن ا ل  
يج   أي ا  اب –أي إدراج الااحت فيها أسباب ا جميمة للا،ت حلو الحكم الما،وب في  

م قبوا الا،ت ب،م ذل  أب ال،برة بحقيقة الواق    يمت ثم فإب دف  النيابة ) –الرأد فيها 
 ( يكوب قم يرد حلو  ير محا   يبالتالو  ير مقبوا . الصانو لرف،  ب،م المي،اد

 طلبات الطاعن أمام محكمة النقض "" إغفال 
  

الا،ت بالنقض الالب في  . نقض الحكم . أسباب  . ماهيتها . يسيلة مقصودها ت،ييب الحكم  -الموجز :
 الما،وب في  . فصا محكمة النقض في الا،ت . أثره . حمم جواز الرجو  لتل  اوسباب . حلة ذل  . 

 (1029د1د17جلسة  –ق  70لسنة  1192) الطعن رقم 
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   ب الالب اوساسي في الا،ت بالنقض هو نقض الحكم الما،وب في إ -القاعدة :
اوسباب فهي يسائا دفا  قصم بها بياب حيوب الحكم   يمت ثم ط يقبا الرجو  أما 

مت قانوب المراف،ان ما دامت المحكمة  253إليها فيما أ لفت الفصا في  البقا  للمادة 
 .قم حرضت وسباب الا،ت يرفيتها  راحة أي ضمنا  

 
 " مناط نقض الحكم "

  

حلة  . يماابقة للقانوب يط ي وز إللاؤها أي ت،ميلها .  ا فة للح  او ا في اوحكام -الموجز :
. ثبون أن   اب  أحم ال،يوب الواردة حصرا  في المادتيت  .  رال  . نقض الحكم الما،وب في  ذل 

 . مراف،ان 145   148

 ( 1029د2د8جلسة  -ق  12لسنة  1171) الطعن رقم 

 حيحة يماابقة  او ا فو اوحكام أنها  ا فة حت الح  ي مرن -القاعدة :
للقانوب يط ي وز إللاؤها أي ت،ميلها ومور ظنية أي افتراضية ط دليا حليها لمخالفة 
ذل  لقاحمة أ ولية مقتياها   بقاء ما  اب حلو ما  اب   بما يستوجب بقاء ذل  
الحاا ما لم يقم دليا حلو خوف    يتو يما  لقاحمة أخرد مفادها أب   اليقيت ط يزيا 

  فيو  حت مناهيت  لما استقر حلي  القياء مت أب أحكام  ي ب أب تبنو بالش  
حلو ال زم ياليقيت يط يصح أب تبنو حلو م رد اطحتماا يالتخميت   يبالتالي فإب 
نقض الحكم الما،وب في  مرهوب بما يصبت  مق  يتأكمن  حت  مت أن   اب  أحم 

مت قانوب المراف،ان  145   148ال،يوب الواردة حلو سبيا الحصر فو المادتيت 
 . سالفتو البياب   يط يكفو فو هصا الخصون القوا باحتماا يقوحها

 التزام الطاعن بإيداع المستندات المؤيدة لطعنه " "
  

  تزام. ط يمن  ال التزام قلم  تاب محكمة النقض بيم ملف القيية ب مي  مفرداتها -الموجز :
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لسنة  125 ،ملة ب مراف،ان الم 199/2. م  يالمستنمان التي تؤيم ال،ن بإيما  اويراق  الااحت
 . حلة ذل  . 2581

 ( 1029د2د8جلسة  -ق  12لسنة  1171) الطعن رقم 

 128مت قانوب المراف،ان الم،ما بالقانوب رقم  199مفاد النص فو المادة  -القاعدة :
صا النص ينب أناط يما حلو أب ه -المناب  حلو الا،ت الماريح  - 2581لسنة 

فو فقرت  اوخيرة بقلم  تاب محكمة النقض ضم ملف القيية ب مي  مفرداتها إطَّ أن  
حمد فو فقرت  اويلو ما ي ب أب يلتزم الااحت بإيماح  مت أيراق يقت التقرير بالا،ت 
بالنقض يالمتيمنة المستنمان التو تؤيم الا،ت ما لم تكت مودحة ملف القيية 

الحكم الما،وب في    فإب  انت مقممة فو ال،ت آخر فيكفو أب يقمم الصادر منها 
الااحت ما يما حلو ذل  يللمحكمة أب تتخص ما تراه فو سبيا اطالو  حلو هصه 
المستنمان   فإذا ما ت،صر ضم القيية نهائيا  ود سبب مت اوسباب   فإب التزام 

ويم   حت ذل  القوا بأب الا،ت أالااحت الصد أيجب  حلي  القانوب يظا باويا  يط يلني
ص حلو خوت الن -فو ظا قانوب ألزم قلم  تاب محكمة النقض بيم ملف القيية 

وب ذل  ط ي،في  مت يجوب  - 1117لسنة  71سالف البياب ب،م ت،ميل  بالقانوب رقم 
متاب،ت  إلجراءان الخصومة الماريحة من  حلو محكمة النقض يتقميم المستنمان 

المؤيمة لما يمعي  طسيما يأن  لم يم  أنها مقممة فو ال،ت آخر أي قمم ما يما ياودلة 
حلو ذل     ما أب ما أيرده بأسباب ال،ن  يما حلو أنها  انت تحت يمه يقت تقميم 
 حيفة الا،ت بالنقض ييستاي  تقميمها بما فيها  ورة مت الحكم اطبتمائو يالحكم 

 . المت،لقة بأسباب الا،تالما،وب في  أي  يرها مت المستنمان 
  

ثبون د ت الحكم اطبتمائو المؤيم بالحكم الما،وب في  وسباب  يحمم تقميم الااحنة  -الموجز :
 . . حمم قبوا الا،ت . أثره المستنمان ياويراق المؤيمة وسباب ال،نها

 ( 1029د2د8جلسة  -ق  12لسنة  1171) الطعن رقم 

ق أب الملف اطبتمائو ب مي  مفردات  يمنها الحكم إذ  اب الصابت باويرا -القاعدة :
اطبتمائو المؤيم بالحكم الما،وب في  وسباب  قم د ت يف  إفادة محكمة جنوب القاهرة 
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اطبتمائية   يلم تقمم الااحنة المستنمان ياويراق المؤيمة لما يرد بأسباب الا،ت 
ق القاهرة ب،م أب  217سنة بالنقض يط يلنيها حت ذل  ضم ملف اطستئنات رقم ... ل

قيو الحكم الما،وب في  بتأييم الحكم اطبتمائو يأحاا إلي  فو أسباب    ي اب نقض 
مرهوب بأن   اب  أحم ال،يوب الواردة حلو سبيا الحصر  -حلو نحو ما سلف  -الحكم 

مت قانوب المراف،ان   يهو ما خلت من  اويراق  يمت ثم  145   148فو المادتيت 
 . ا تن،اه الااحنة بأسباب الا،ت يكوب حاريا  حت المليا يبالتالو  ير مقبوافإب م

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 نقع 
 نقع جوى 

 " مسئولية الناقع الجوى عن تلف األمتعة "
  

مسئولية الناقا ال ود فو حالة تلف اومت،ة أي ضياحها أي ت،يبها أي تأخيرها محميدة  -الموجز :
يحمة حقوق سحب خا ة حت  ا راكب . حساب يحمان حقوق السحب الخا ة  2111بمبلغ 

لميلة حيو فو  نميق النقم الميلو يتم يفق ا لت،ريف  نميق النقم الميلو لتل  الوحمان يتحويلها 
   11/1النية يفق ا لاريقة التقويم التو ُيابقها الصنميق يوم  مير الحكم . المادتاب إلو ال،مون الو 

لما،وب   . مقتياه . قابلية اللب ا مونتتتريتاا اتفاوية توحيم ب،ض قواحم النقا ال ود الميلو   13/2
 . مراف،ان 37   31ر يفق ا للمادتيت ضمه الت،ويض حت فقم حقيبت  أثناء رحلة نقا جود ديلو للتقمي

 ( 1029د2د8جلسة  –ق  87لسنة  8108،  8112) الطعنان رقما 

مت اتفاوية توحيم ب،ض قواحم النقا ال ود  11نص الِفقرة الصانية مت المادة  -القاعدة :
يالصادر بشأنها قرار رئي  ال مهورية  18/9/2555الميلو الموق،ة فو مونتتتريتاا فو 

حنم  حلو أن    13/4/1119 ريمة الرسمية بتاري  المنشور فو ال 1114لسنة  171رقم 
     تكوب مسئولية الناقا فو حالة تلفها أي ضياحها أي ت،يبها أي تأخيرها نقا اومت،ة

     ما لم يقم الراكب يحمة حقوق سحب خا ة حت  ا راكب 2111محميدة بمبلغ 
لحت  فو ي  مص  بتقميم بياب خان يوضح ف حنم تسليم اومت،ة المس لة إلو الناقا

هصه    يفو تسليمها حنم نقاة المقصم  ييمف  مبلغ إضافو إذا اقتيو اومر ذل 
ب هصا   إط إذا أثبت أ يكوب الناقا ملزم ا بمف  مبلغ ط يت ايز المبلغ الم،لت   الحالة

  ينصت    المبلغ يفوق مصلحة الراكب الف،لية فو استوم اومت،ة حنم نقاة المقصم
حلو    فو ِفقرتها اويلو تحويا الوحمان النقمية مت ذان اطتفاوية الم،نونة   13المادة 

إب المبالغ المبينة فو  كا يحمان حقوق السحب الخا ة فو هصه اطتفاوية تشير إلو   
 ييتم تحويا هصه    ة حسب ت،ريف  نميق النقم الميلويحمة حقوق السحب الخا

   يفق ا لقيمة تل  ال،مون مقومة بوحمان لتقاضو  حنم ا المبالغ الو ال،مون الوالنية
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يُتحسب ويمة ال،ملة الوالنية لميلة الرت    قوق السحب الخا ة يوم  مير الحكمح
يقة   يفق ا لار  فو  نميق النقم الميلو مقومة بوحمان حقوق السحب الخا ةحيو 

لسارية يوم  مير ا ،اموت التقويم التو ُيابقها  نميق النقم الميلو بالنسبة ل،مليات  يم
يُتحسب ويمة ال،ملة الوالنية بوحمان حقوق السحب الخا ة لميلة الرت ليست    الحكم

يما حلو أب        يفق ا للاريقة التو تحمدها هصه الميلة حيو ا فو  نميق النقم الميلو
المحود التو يرف،ها الراكب حلو الناقا حت مسئولية اوخير حت أمت،ت  فو حالة تلفها 

ضياحها أي ت،يبها أي تأخيرها هو دحود ت،ويض قابلة للتقمير يف  اوس  ياليواب   أي
التو يض،تها اطتفاوية المشار إليها يبما ط ي ايز الحم اوقصو المنصون حلي  

 37ي 31يبصل  تكوب ويمة الالب الممحَو ب  مت الممكت تقميرها يفق ا للمادتيت    بها
 .  مت قانوب المراف،ان

  

فصاح الراكب الما،وب ضمه حت حاجة أمت،ت  إلو حناية خا ة للمحافظة إحمم  -جز :المو 
يحمة حقوق  2111أثره . تقمير ويمة المحود يوم رف،ها البق ا طتفاوية مونتريتاا بمبلغ  . حليها

سحب خا ة . ويمة اولف يحمة حقوق سحب خا ة ط ت ايز مائة ألف جني  مصرد البق ا لما 
ق  الرسمو اإللكترينو لصنميق النقم الميلو . حلة ذل  . مقتياه . حمم جواز هو منشور بالمو 

 مراف،ان . 148الحكم باري  النقض . م و الا،ت ف

 ( 1029د2د8جلسة  –ق  87لسنة  8108،  8112) الطعنان رقما 

ذ  اب الما،وب ضمه أقام المحود بالب الت،ويض الصد تقمره المحكمة إ -القاعدة :
يخلت اويراق مت دليا حلو أب    حقائب  أثناء رحلة نقا جود ديلو حت فقم إحمد

الراكب الما،وب ضمه قم أفصح حاا تسليم  حقيبت  للشر ة الناقلة حت احتوائها حلو 
جهاز المسرح المنزلو يحاجت  إلو حناية خا ة للمحافظة حلي  يسماده أد مبلغ تأميت 

إب ويمة المحود يوم رف،ها فو   ف إضافو  اب سيالب من  مقابا هصه ال،ناية
يحمة  2111البق ا لوتفاوية المشار إليها تقمر فو حمها اوقصو بمبلغ  19/8/1123

  ي انت ويمة الوحمة    ط ي وز للمحكمة أي الخصوم ت ايزها حقوق سحب خا ة
يوري البق ا لما هو منشور  2‚23الواحمة مت حقوق السحب الخا ة فو ذل  اليوم 
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حب   فإب ويمة اولف يحمة حقوق س مو اإللكترينو لصنميق النقم الميلوبالموق  الرس
لما   ي مصري يوري يهو مبلغ يقا  صير ا حت مائة ألف جني   2241خا ة ط ت ايز 

مت قانوب المراف،ان قم حظرن الا،ت بالنقض فو اوحكام إذا  148كانت المتتادة 
إب الحكم الما،وب في  يكوب  ير   ف كانتتت ويمة المحود ط ت ايز مائة ألف جني 

 . جائز الا،ت في  باري  النقض
 

 نقع بحرى 
 " الحجز على سفن شركة الجسر العربى "

  

يالتصمي   2589انيمام جمهورية مصر ال،ربية إلو اتفاوية الت،ايب الموحو حام  -الموجز :
   ر ة ال سر ال،ربو بموجبها . تيمت اتفاق التأسي  أب الح ز حلو يحليها ينشرها . تأس

تها بموجب حلو سفينسفنها بموجب حكم قيائو . قياء الحكم الما،وب في  بصحة الح ز الموق  
 . خاأ .  أمر حلو حريية

 ( 1029د1د18جلسة  –ق  88لسنة  7021) الطعن رقم 

مت إلو اتفاوية الت،ايب الموحو ذ  انت جمهورية مصر ال،ربية انيإ -القاعدة :
يالمبرمة بينها يبيت المملكة اوردنية الها مية  2589نوفمبر  11الموق،ة فو القاهرة 

يال مهورية ال،راوية   يتأس  بموجبها  ر ة ال سر ال،ربو للموحة   يقم  مر قرار 
 يياف  حليها م ل  2581مايو  3بتاري   2581لسنة  277رئي  ال مهورية رقم 

   2587أبريا  1ينشرن بال ريمة الرسمية بتاري   2581يونية  21النواب بتاري  
فأ بحت مت قوانيت الميلة   يقم تيمت اتفاق تأسي   ر ة ال سر ال،ربو للموحة 
فو بنمه التاس  نصا  حلو حمم جواز الح ز حلو السفت المملو ة لشر ة مت قبا الميا 

ما مفاده أب أد اللب بالح ز حلو السفت اوالرات إط بمقتيو حكم قيائو   م
المملو ة لتل  الشر ة طستيفاء ديت يكوب بموجب دحود مبتمأة يحكم قيائو يلي  
أمر قيائو بموجب حريية مقممة مت المائت  ما هو مقرر يفقا  طتفاوية بري سا 

 لما  اب ذل    ي اب .بإ مار قانوب الت ارة البحرية  2551لسنة   8يالقانوب رقم 
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الحكم الما،وب في  قم قيو بصحة الح ز الواق  حلو السفينة المملو ة للشر ة 
الااحنة يهو خاض،ة وحكام اتفاوية الت،ايب الموحو يالصادر بموجب أمر حلو 
حريية يلي  بناء حلو حكم قيائو يف  نصون اطتفاوية   فإن  يكوب قم خالف 

 يجهة النظر المتقمم يأخاأ فو تابي  القانوب .
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 101                                        نقع التكنولوجيا 

 نقع التكولوجيا
 " ماهية عقد نقع التكنولوجيا "

  

حقم نقا التكنولوجيا . نااق  .  ا حقم أي اتفاق لنقا التكنولوجيا أي الم،رفة الفنية  -الموجز :
.  رال  .  2555لسنة  27ق  73   71يالخممان يالمساحمان الفنية الوزمة لها . المادتاب  

 27ق  74تنتقا إلو مستورد التكنولوجيا . م و ل  حلو حنا ر الم،رفة يتواب،ها التكتابت  ي مو 
  . 2555لسنة 

 ( 1029د1د9جلسة  -ق  88لسنة  22119) الطعن رقم 

لسنة  27مت قانوب الت ارة رقم  74   73   71المواد و مؤدد النص ف -القاعدة :
بي  أحكام الفصا الخان ( من  نااق تا71المادة )و أب المشر  قم حمد ف 2555

بنقا التكنولوجيا حلو أب تسرد حلو  ا اتفاق أي حقم لنقا التكنولوجيا سواء  اب ديلي ا 
أي داخلي ا   أبرم ب،قم مستقا أي ضمت حقم آخر   يأب محا ذل  ال،قم أي اطتفاق يفق ا 

 امت ذان القانوب قم يقتصر حلو نقا الم،رفة الفنية ديب المراح 73لنص المادة 
تستخمم فيها   يقم يتيمت ال،قم إلو جانب نقا الم،رفة الفنية نقا الخممان و التالية الت

( مت ذان القانوب 74المادة )و يالمساحمان الفنية الوزمة لها    ما أيجب المشر  ف
أب يكوب ال،قم أي اطتفاق حلو نقا التكنولوجيا مكتوب ا يأب يشتما حلو حنا ر الم،رفة 

 تنتقا إلو مستورد التكنولوجيا . و يتواب،ها الت
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ﴾ و ﴿
 وصية 

 " الرجوع عن الوصية " 
  

يها أي فالقسمة التي ي ريها المور  قبا يفات  . احتبارها ي ية . مؤداه . جواز رجوح   -الموجز :
 515   518 مفاذها في ح  الورثة . ها حتو يفاة المو و . أثره . نت،ميلها في أي يقت . بقاؤ 

   ممنو .

 (1028د20د12جلسة  –ق  81لسنة  21210 ) الطعن رقم

مت القانوب الممنو  حلو أن    تصح الو ية  518ب النص في المادة إ -القاعدة :
ة قمر ر  أي لب،ض الورثبقسمة أعياب التر ة حلو يرثة المو و بحيث ُي،يت لكا يا

لقانوب حلو أب   القسمة الميافة مت ذان ا 515    يالنص في المادة  نصيب  ...
ا حلو   يم إلو ما ب،م المون ي وز الرجو  فيها دائما  يتصبح طزمة بوفاة المو و

رجو  فيها يمت ثم ي وز ل  ال   أب القسمة التو ي ريها المور  قبا يفات  ُت،تبر ي ية
 الورثة .دائما  أي ت،ميلها في أي يقت   أما إب ظلت حتو الوفاة ُنفصن في ح  

  

قياء الحكم الما،وب في  برفض دحود الااحنة بإبااا حقم البي  محا التماحو استنادا   -الموجز :
ممنو ر م ت،ل  تل  المحود بح  الااحنة في الرجو  في القسمة التي  527 مل،مم اناباق  ريط 

  ة ذل  .. حل ممنو . خاأ يفساد 515أجرتها بيت الورثة في  ورة حقم بي  يفقا  للمادة 

 ( 1028د20د12جلسة  –ق  81لسنة  21210 ) الطعن رقم

كانت الااحنة قم أقامت دحواها بالب إبااا حقم البي  المؤرخ إذ  -القاعدة :
حلو سنم مت أب حقيقت  قسمة ميافة إلو ما ب،م المون في  ورة  11/11/1111

لمادة يط ا ر  حقم بي    ي اب الحكم الما،وب في  رفيها حلو سنم مت حمم اناباق
ب المتصرت إليهم ليسوا يرثة   إذ إب  فة الوار  ط إبقالة  مت القانوب الممنو 527
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غ حليها المحود يلم ُيصب تصبت إط بوفاة المور  فإن  يكوب أخاأ في فهم الواق  في
ِ الحكم القانوني المناب  حلو هصا التكييف ذل   التكييف القانوني الصحيح يلم يتقص 

يكوب حيت يا،ت الوار  حلو ال،قم بأن   ممنو 527م اا إحماا نص المادة  أب
يخفو ي ية احتياط  حلو أحكام اإلر  أما المحود الماريحة فإنها تت،ل  بح  الااحنة 
في الرجو  في القسمة التو أجرتها بيت الورثة في  ورة حقم بي  إحماط  وحكام المادة 

إب خاأ الحكم في تكييف المحود حلو يجهها مت ذان القانوب   يمت ثم ف 515
لخاأ ا الصحيح قم أدد ب  إلو حمم تابي  القانوب حليها تابيقا   حيحا  بما ي،يب  )

 ( . فهم الواق  يالفساد في اطستمطا  في
  

ثبون تيمت حقم البي  محا التماحو في بنوده حلو حمم نفاذه إط ب،م يفاة الااحنة  -الموجز :
مة ميافة إلو حقم قسوب ضمهما الصالث يالراب  يرثتها بانتفاء دف  الصمت . حقيقت  . ينقرار الما،
  ممنو . 515. أثره . جواز الااحنة الرجو  في  . م  ما ب،م المون

 ( 1028د20د12جلسة  –ق  81لسنة  21210 ) الطعن رقم

ضو  ل،قم مو إذ  اب الصابت مت ممينان الحكم اطبتمائو ياطستئنافو أب ا -القاعدة :
التماحو قم ُنص في بنمه التاس  حلو اتفاق أالراف  حلو حمم نفاذه إط ب،م يفاة الااحنة 
يأب الما،وب ضمهما الصالث يالراب  قم أقرا أمام محكمة أيا درجة أب حقيقت  ي ية 
يلم يمف  في  ثمت يهو ما تستظهر من  هصه المحكمة أب ال،قم محا الا،ت ينب ي ف  

حقم بي     ير أن  يفقا  لحقيقة الواق  يالنية المشتر ة التو ات هت إليها حاقماه بأن  
إرادة أالراف  يما تيمن  في بنمه التاس  يما أقر ب  الما،وب ضمهما الصالث يالراب  ط 
يخرج حت  ون  حقم قسمة ميافة إلو ما ب،م المون ي وز للااحنة الرجو  فيها حمو  

و يهو ما أفصحت حن  الااحنة بإقامتها المحود مت القانوب الممن 515بالمادة 
 .الماريحة 
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 وكالة
  " نطاق الوكالة المتضمنة بيع مال الموكع " 

  

ا تماا الو الة حلو بي  ماا المو ا يالتصرت في  ب مي  أنوا  التصرت . اقتصارها  -الموجز :
 يياحية .ممنو يمص رت  اإل 711/3 يره . م  حلو البي  ديب 

 ( 1029د1د27جلسة  -ق  82لسنة  28011) الطعن رقم 

إذا خولت الو الة للو يا بي  ماا المو ا يالتصرت في  ب مي  أنوا   -القاعدة :
ممنو يمص رت   711/3م   ه التصرت ط تتنايا فو هصه الحالة إط البي  ديب  ير 

 يياحية .اإل
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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