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ٔبوراحب   شارن/ د راشد احلاى و صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

دار  ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام القضـــــاء ب
د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ املوافق 1437شوال 25يف یوم ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة36يف الطعـن املق 2016ق 11لس
املوجز :

لنقض -1 دمه –الطعن  لنظام العام –جوازه من  یتعلق 
ــايض التنف -2 ــرارات ق ــه احلرصــ –ــذ ق ــىل و ــاالت حمــددة  افها يف  ت –ٕاســ

ز .  ا ري  لنقض  ز و الطعن  ا ري  ري هذه احلاالت  اف يف  إالست

حملمكـــــــــــــــةا
ٔوراقبعد االٕ  ىل ا ـه طالع  ید القـايض املقـرر / محمـد عق ي تاله السـ وسامع التقرر ا

: واملرافعة وبعد املداو
ث ٕان الوقائع  ٔوراق ح ر ا ـه وسـا ٔن –يل ما یبني من احلمك املطعـون ف تتحصـل يف 

عوى رمق  مدين رٔس اخلمية إالبتدائیـة بطلـب 2011لسنة 311الرشكة الطاعنة ٕاقامة ا
ـن الطاعنـة  فاء  ملـزاد العلـين ٕاسـ ـع العقـار  ٔذن ب ة ونفـاذ عقـد الـرهن وا احلمك بص



ن رشكة  ..... ٔهنا تدا ـري ممثـل  –. والرسوم وقالت  درمه 20,806,000یبلـغ -خصـم 
ـن وحتـرر عهنـا عقـد  عوى رهنـًا لهـذا ا تاح ا ة بصحیفة ٕاف ٔرض املب وقدمت قطعة ا

ــؤرخ  ــرهن امل ــارخي 5/6/2008ال بت ســجی ــداد 11/7/2010مت  ــن س ــت ع وٕاذ ختلف
عوى ، بتارخي املدیونیة فاكنت  ـول دعـوى 3/4/2011ا حصـة حمكت احملمكة بعـدم ق

هتا ٕاىل قـايض  ا ملزاد العلين وٕا صاصها نوعیًا لنظر بیع العقار  ونفاذ عقد الرهن وبعدم اخ
ـرمق  ـدت  وق ـا ذ لنظرهـا    وقـد متـت إال نة 125التنف ـذ2012لسـ رٔس اخلميـة تنف

ٔمام  عوى  ذ وبتارخي وتداولت ا ـذ قـراره 11/10/2015قايض التنف ٔصدر قايض التنف
ٔنف بتوزیـع حصــی ت ذیة.....ٕاســ ائنــني يف امللفــات التنف لیــه بـني ا بیــع العقـار احملجــوز 

ٔرقام  افات  ٕالست نة 464، 455، 445، 443املطعون ضدمه هذا احلمك  2015، لسـ
افات لالرتبـاط لیصـدر فـهيم  ٔن مضت احملمكة هذه إالست افات وبعد  ٔمام حممكة إالست

ــارخي  ــد قضــت بت ــدم18/1/2016حــمك وا ــت  بع ــة طعن ٔربع افات ا ت ــ س ــواز  ج
ىل هذه احملمكة يف غرفـة مشـورة  متیزي وٕاذ ُعرض الطعن  الطاعنة يف هذا احلمك بطریق ا

لنظر.   ر  د ٔنه  رٔت 
ٔن  ـىل احملمكـة  لنظـام العـام ویتعـني  دمه یتعلق  ث ٕان جواز الطعن يف احلمك من  وح

ٔمـر مـن تلقـاء نفسـها لتقـو  لبحـث لهـذا ا ـل التطـرق ٕاىل نظـر تعرض   ـه ق ل لكمهتـا ف
ٔن النص يف املادة  نة 13موضوع الطعن ، و 2006من قانون حممكة متیزي رٔس اخلمية لسـ

ٔحـاكم – متیـزي يف ا ٔمـام حممكـة ا لـنقض  ٔن یطعنوا  لخصوم  القانون الواجب التطبیق 
اف ٕاذ اكنت  ست ٔو اكنـت الصادرة من حممكة  ٔكـرث  ٔو  ٔلـف درمه  ـة  عـوى م قميـة ا

ٔن 1/ 173ري مقدرة القمية والنص يف املادة   لخصـوم  جـراءات املدنیـة  مـن قـانون 
ٔحـاكم الـيت ال  دا ا ف اف ....... وذ ست ٔحاكم الصادرة من حمامك  یطعنون يف ا

اء ل الست ىل س ىل ذ–الطعن فهيا -حيزي القانون  بـه هـذه املـادة يف ما تقضـى و
هتايئ   ٔى حمك ٕا ٔمام حممكة النقض يف  ٔن یطعنوا  لخصوم  ٔنه ( ً -الفقرة الثانیة مهنا من  ٔ

ٔصـدرته  ٔصـدر  بـني –اكنت احملمكـة الـيت  بق  ٓخـر سـ الفـًا حلـمك  ـزاع  ٕاذا فصـل يف 
ما تقيض به املادة يف ال ٔمر املقيض به وكذ از قوة ا ٔنفسهم و فقرة الثالثة مهنـا اخلصوم 

ـري قـاب ـذ  اف يف ٕاجـراءات التنف ت ٔحاكم الصادرة عن حمـامك إالسـ كون ا ٔنه ( و من 
اف بـنص  ت ل الطعن يف إالسـ ٕاذ اكن  احلمك إالبتدايئ ال تق لنقض، ومفاد ذ لطعن 

ــاالت الطعــن 222القــانون كــام يف املــادة  مــن قــانون إالجــراءات املدنیــة ٕاذ حضـــرت 



ه احلرض فٕان القـرار الصـادر الست  ىل و ٔحوال   ذ يف  ٔن قرارات قايض التنف ش اف 
لنقض  لیه  ل الطعن  لتايل ال یق ذ هو مبثابة حمك هنايئ و من قايض التنف يف هذه احلا

ة يف املادة  لشـروط املب ب 3/ 173ٕاال وفقًا  ٔن یغلـق  ٔنه ال یصح  من ذات القانون 
اف ت ٕالسـ ـل الطعـن الطعن  لـنقض ومـن مث فٕانـه لك حـمك ال یق ب الطعـن  ح  ویفـ

ـة سـلفًا.    لرشـوط املب عتباره حـمك هنـايئ ٕاال وفقـًا  لنقض  ل الطعن  اف ال یق ٕالست
ٔي  ٔربعـة ال تنـدرج حتـت  افات ا ت ٔن مجیع إالسـ لص  ه است وملا اكن احلمك املطعون ف

ٔو تعـدیل قامئـة البیـع سالفة البیا232من الفقرات يف املادة  ٔن مجیـع طلبـاهتم ٕالغـاء  ن ٕاذ 
ذ املـؤرخ   س مـن 2015/ 10/ 11موضوع قرار قايض التنف مضـن احلـاالت وهـو لـ

عاد هیئـة ........  ٔن طلـب ٕاسـ شـ اء  ما  اف وال یقدح يف ذ اليت جيوز فهيا إالست
ري حمل من هذا القرار وٕاذ  ىل  ٔنه وورد  الص من مضن احلاجزن ٕاذ  ت اكن هـذا إالسـ

لتايل ال جيـوز  افه و كون یصدد حمك هنايئ ال جيوز ٕاست ٔوراق فٕانه  معینة  سائغًا و
ــامدة  ل ــًا  طبق ــت رشوط ذ ــنقض ٕاال ٕاذا حتقق ل ــه  لی ــن  ــانون 173/3الطع ــن ق م

كـون  ي  ٔمـر ا باب طعهنـا ا ٔسـ متسـك بـه الطاعنـة يف  جراءات املدنیة وهو ما ال 
ز.معه الط ا ري  عن 

لـــــــــذ
:ةحمكت احملمك

ٔمني. لغ ال ٔلزمت الطاعنة الرسوم واملصاریف مع مصادرة م بعدم جواز الطعن و

ملحوظة :
شـار / محمـد محـوده  ید املس رئاسـة السـ لحمك وتداولت ووقعت مسودته ىه  الهیئة الىت جحزت الطعن 

شارن /  هد/ راشد احلالرشیف وعضویة املس ى اى ومحمد عبدالعظمي عق حلمك فه ٔما الهیئة الىت نطقت 
ه بصدر احلمك . الهیئة املب


