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اریة   ائــــــــرة الت ا

ة احملمكة :هیئ

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 ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

ٔربعاء يف یوم ریل من العام 27املوافق هـ1437رجب 20ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة157يف الطعـن املق جتارى2015ق 10لس

املوجز :
متیزي  ٔمام حممكة ا اف . دم جواز ا–احلمك الفرعي –جواز الطعن  ٕالست

الوقائـــــع

ي تاله السید القايض املقرر / محمد محوده  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
   . الرشیف واملرافعة وبعد املداو

ه الشلكیة .  ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  وح



ه   ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ث ٕان الوقائع  ٔوراق  -وح ر ا تحصل يف ت - وسا
لزام املدعى  ٕ ا احلمك  ا ً طلب يف خ ة ومعلنة قانو ا مبوجب حصیفة مود ٔقا ٔن املدعي 
لیه  ي ٕاقرتضه من البنك املدعى  شف حساب حول القرض ا لیه بتقدمي 
شئة عن القرض وبیان  لیه من الزتامات  قة املدیونیة وما  ه حق ینًا ف ( الطاعن ) م

ري ما مت سداده من قمي ومن مث ندب خ د كون مؤیدًا مس ٔن  ىل  ة هذا القرض 
لقرض وبیان  دات املتعلقة  ىل املس نتقال ملقر البنك لالطالع  مته  كون  حسايب 
ه وسبة  لمدعي وفوائده وما مت سداده والرصید املتبقي يف ذم قمية القرض املمنوح 

خصم ا ي حلقه يف  ري مستحقة وصوًال لبیان الفائدة وحصهتا والرضر ا ٔقساط 
ته مع ٕالزام املدعى  ة حسا الغ حلساب البنك وتصف مثة م ه مشغو ما ٕاذا اكنت ذم

ٔتعاب .  لیه املصاریف وا
لیه من العام  ى البنك املدعى  ٔنه معیل   ً ح 2008وقال بیا ىل ف وتعاقد مع 

ىل 2115–110-1447916–10–9احلساب رمق (  )  بغرض احلصول 
لمدعي  شف حساب  ٔي  لیه تقدمي  رفض املدعى  قرض خشيص وطوال فرتة التعاقد 
لیه بغیة  لمدعى  ه ٕانذار  دا به ٕاىل توج القرض رمغ املطالبة الودیة مما  عن معام
عوى الراهنة  دا هبا ٕاىل ٕاقامة ا ي  ٔمر ا ابة ا ملدیونیة دون ٕاست ٕاستصدار شهادة 

ر . ٔموریة سالفة ا ذ امل ري لتنف بطلب ندب خ
ة حمكت بتارخي (  ٔول در ) 26/03/2015وحممكة 

 . ً ر ش ول شواهد الزتو ٔوًال : بق
رد بطالن عبارة نیًا : ر  لزتو يت القرض –فرع ديب –ويف موضوع الطعن  بصدر ٕاتفاق

ة ( اري املؤر س 2008/ 14/07الت ة ال تفاق ٕ ة () وكذا  نیة املؤر / 14/07هیالت إالئ
2008 . (

صاصها بنظرها ويف  خ صاص حممكة رٔس اخلمية  والئیًا و فع بعدم اخ رفض ا لثًا : 
ٔتعاب  ٔلزمت املدعي املرصوفات ومائة درمه مقابل  عوى و هتاء ا ٕ عوى  موضوع ا

حماماة. 
اف رمق   الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  ٔنفه املطعون ضده 2015/ 184ٕاست م واست

اف رمق   . 2015/ 192الست



ٔنف 29/06/2015وبتارخي ٔلزمت لك مست افني و قضت احملمكة بعدم جواز إالست
افه. مبصاریف ٕاست

اب بتاریــخ  م الك ٔودعت قل طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق النقض بصحیفة طعن 
ىل هذه احملمك08/2015/ 26( لسة لنظره ) وعرض الطعن  ة بغرفة املشورة حفددت 

م .  ٔصدرت هذا احلك وفهيا 
ٔ يف  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف اصلهام نعي الطاعن  ني  ىل سب ٔقمي الطعن  ث  ح
ٔن  لل قضائـــــه ب ٔسباب ملا  ستدالل والتناقض يف ا تطبیق القانون والفساد يف 

ب املدعــي ( املطعون ضده ابته طل ٔ ري وقد  ٔنفة هو ندب خ عوى املست ) يف ا
ٔول  ٔي طلب موضوعي فٕان حممكة  لیه ب ٔن املدعى مل یتقدم جتاه املدعي  احملمكة لطلبه و

عـوى  هتاء ا ٕ املدیونیة فقضت فقط  زاع موضوعي حول ت ٔي  ة مل تفصل ب –در
عوى ( ٕاث  ة عن موضوع ا ار ٔمور  ة تطرقت  ٔول در ٔن حممكة  )  يف و ا بات 

ري  ٔقميت ٕابتداًء من املطعون ضده بطلب ندب خ د  عـــوى ق ه ولنئ اكنت ا ٔن ني  ح
ة تقدم املطعون ضده ( املدعي ) بطلب  ٔول در ٔمام حممكة  ٔثناء تداولها  ٔنه و ٕاال 
ٔول  ٔوراقها فصدر حمك من حممكة  ىل ورقة من  ر  لزتو لطعن  ٔن قام  موضوعي فهيا ب

ة ضد ً ويف موضوع در ر ش ول شواهد الزتو الطاعن يف هذا الشق املوضوعي بق
رد وبطالن عبارة   ر  لزتو اري -فرع ديب  - الطعن  يت القرض الت بصدر اتفاق

ة يف  ة يف نفس 2008/ 07/ 14املؤر نیة املؤر سهیالت إالئ ة ال م  وكذا ٕاتفاق
ة وال ٔول در فذت حممكة  ٔصبح التارخي وقد ٕاس لفصل يف هذا الطلب املوضوعي و هتا 

ً وهو الطعن  قانو م ٕاال حسب الطریق املقرر  لل من هذا احلك ستطیع الت البنك ال 
ىل  ه دفاع  ٔو وته من طلبات و عوى مبا ٕاح ىل هذا احلمك لیعاد طرح ا اف  الست

اف لتفصل يف هذا احلمك املوضوعي مما ٕاضطر الطاعن  ست اف هذا حممكة  ٕاىل ٕاست
ٔ متثل يف ٕالغاء حمك فصل يف مس ه ٕاىل حامیة قضائیة  الشق من هذا القضاء حلاج

لیه يف معىن املادة (ا به لكونهقانونیة فصًال ضار  )  من قانون إالجراءات 150حمكومًا 
ه .    ف ة  ز لوجود مصل ا اف  الست ٔن طعنه  املدنیة مبا مؤداه 

ث ٕان هذا النعي ملادةوح ٔنه من املقرر يف قضاء هذه احملمكة معًال  150سدید . ذ
ٔو ممن  لیه  ٔحاكم ٕاال من احملكــوم  ٔنه ال جيوز الطعن يف ا من قانون إالجراءات املدنیة 
ة املقــررة فـــي  ٔصول دة ا لقاع عـوى ووفقًا  ل خصمه يف ا لك طلباته ق مل یقض 



ادة (( ة )) من ذات2امل ٔنه ال دعوى وال دفع وال طعن ٕاال ٕاذا اكنت لصاح القانون 
ٔن تتوافر  ٔنه جيب  ٔي  ٔ ٕالیه من هذه إالجراءات  جل ة ف ة قانونیة قامئة ومرشو مصل
ٔن  ٔي  يشء خلصمه  لیه  ة يف الطعن ويه ال تتوافر ٕاال ٕاذا اكن حمكومًا  لطاعن مصل

ٔن  ة  اط املصل عوى وم اط ا ة يه م قىض املصل لطاعن ف ٔرض  كون احلمك قد 
به .

اف  الست ه من الطاعن  ٔنف املطعون ف واكن الثابت من احلمك املست ملا اكن ذ
 ً ر ش ول شواهد الزتو ٔنه قد تضمن مبنطوقه القضاء (بق ه  م املطعون ف حلك ى  املنهت

ىت القرض بني الغرض ا كون ورد وبطالن عبارة (فرع ديب) بصدر ٕاتفاق لواردة مبنطوقه ف
ورتني یرض ال  ني املذ لوثیق ر  زو اء  سبه املطعون ضده من اد ة ما  قد قىض بص
ة قامئة يف التظمل من هذا احلمك بطریق  مصل كون  ى  كون ا لطاعن ف حما
ة لغایة از ٔسباب م افه من  ادًا ٕاىل ما تضمنته حصیفة ٕاست اف ٕاس الست ه  الطعن ف

الف احلمك  هيا .وٕاذ  ني املشار ٕا لوثیق الوصول ٕاىل نقضه وٕاثبات حصة التنصیص الوارد 
ر  ٔن حصة ثبوت الزتو رمغ ما قضت به يف ش ٔن احملمكة  ه هذا النظر معتربًا  املطعون ف
كون صورة  ٔن  عوى ال تعدو  ٔن ا ن موضوع الزناع  لعقد اه املطعون ضده  ي ٕاد ا

بعدم جواز من صور دعوى ٕاثبات ىل ذ اليت ال تفصل خصومة وقىض بناًء  احلا
ٔ يف تطبیق القانون مبا یعیبه وستوجب نقضه . ٔخط كون قد  اف الطاعن فٕانه  است

اف  ست عوى ٕاىل حممكة  ا ا ٕ ه و حمكت احملمكة بنقض احلمك املطعون ف
ٔخرى  ٔلزمت املطعون ضده، لنظرها جمددًا هبیئة  الرمس واملرصوفات ورد و

ٔمني  الت


