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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة   ائــــــــرة الت ا
هیئة احملمكة :

رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ة ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي عق شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة  ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب ب

ٔثننييف یوم ٔول 20ا ر من العام 29املوافق هـ1437جامدى ا 2016من فربا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة128يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز : 
ري  لنقض –رد خ دم جواز الطعن 

الوقائع
ث ٕان الو  ٔوراق –قائع ح ر ا ـه وسـا تتحصـل يف –ىل ما یبني من احلـمك املطعـون ف

عـویني رمقـي ( ٔصدرت يف ا رٔس اخلمية  بتدائیة  ) بـني 267/2014, 110ٔن احملمكة 
الــرتاكت والعملیــات  خصــص يف قضــا ــري م ً بنــدب خ ــد ٓخــرن حكــام متهی الطاعنــة و

حلمك مت ـاملص ة  ٔداء املهمة املب ة  لغـرض رف ه ٕانتـداب املطعـون ضـده  وبتـارخي –مبوج
عــوى رمق 15/1/2015 ــري املطعــون ضــده مضــن ا ــرد اخلب ــب ل ــة بطل تقــدمت الطاعن
رفض الطلب وتغرمي املدعیة .26/2/2015وبتارخي 23/2015 حمكت احملمكة 



اف رمق  الست ٔنفت الطاعنة هذا احلمك  حمكت 15/6/2015وبتارخي 128/2015ٕاست
لیه الطاعنة احملمكة ملرصوفات فطعنت  ٔنفة  ٔلزمت املست اف و بعدم جواز إالست

بطریق النقض املاثل .
احملمكة

ي تاله القايض  ٔوراق وتالوة تقرر التلخیص ا ىل ا طالع  بعد 
: السید/ محمد محودة الرشیف وبعد املرافعة واملداو

ني  ىل سب ٔقمي الطعن  ث  ٔ يف ح ىل احلمك املطعون به اخلط ٔوهلام  تنعى الطاعنة ب
رفض دعواها رد  م إالبتدايئ القايض  لحك ٔنف الطاعنة  تطبیق القانون ملا اعترب است

لطعن معًال بنص املادة ( ري قابل  ) من قانون إالثبات دون 80اخلبري املطعون ضده 
ٔنه جيوز الطعن يف دعوى رد اخلبري ا فاعها ب دة يف التصدي  ملقرر املسددة الرمس واملق

سبة لطلب رد اخلبري  ل ىل عكس ما هو احلال  رفع دعوى ابتدائیة  جسل القضا
رة ملا تقدم.  ي یقدم بصورة مغا ا

ول ٕاذ تنص املادة ( ري مق ث ٕان هذا النعي  ) مـن قـانون إالثبـات يف املعـامالت 80وح
ٔن " تفصل احملمكة ىل  اریة  ة يف طلب الـرد وكـون احلـمك املدنیة والت ه السـر ىل و

ٔنه ال جيوز الطعـن  ه ..." ومؤدى هذا النص ب ٔي و لطعن ب ري قابل  الصادر يف الطلب 
ٔن طلب رد اخلبـري  ي یقـدم –يف حمك حممكة املوضوع الصادر يف ش ٔي اكن الشـلك ا

ه لمحمكـةف ـادى  طعـن يف ٔو يف ٕاطـار دعـوى فـال جيـوز الٔاكن مضن هذا الطلب 
ى احلـمك  هتـ ٔي طریق مـن طـرق الطعـن . وٕاذ ٕا حمكها الصادر ىف شان هذا الطلب ب
لیـه  كـون قـد صـادف حصـیح القـانون والطعـن  ـة فٕانـه  ه ٕاىل هذه الن املطعون ف
لطعـن  ـري قابـل  ٔنف  ت ٔصـال احلـمك املسـ ٔیضًا ما دام  ز  ا ري  كون بذ لنقض 

اف . ومن مث یتعني احلمك بع دم جواز الطعن .الست
لطعن . ب الثاىن  ة اىل حبث الس ا وملا تقدم دون 

ٔلزمت الطاعنة الرمس واملرصوفات ومبصادرة  حمكت احملمكة بعدم جواز الطعن و
ٔمني  .الت


