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ينهض المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض برساالة للللاة ه اي حةاااة المباادئ القانونياة

التي ةقرر ا المحكمة لكافة المشتغللن والمهتملن بالقانون  ،وةنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاةه التي
خولها له قرار حنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ  1950/10/12ثا قاوانلن الطالاة القياائية

المتعاقبة  ،وةتمثل اختصاصات المكتاب الفناي اماا لااص بانا الماادم المامطاة مان قاانون الطالاة القياائية
الحااالي فااي اسااتملم المبااادئ القانونيااة ماان كاكاااب المحكمااة وةوويوهااا ونشاار ا وماان ث ا حص ا ار م مو ااات
األاك اااب والنش ارم التش اريضية  ،بارا ااافة لما اراك ل ااد ك م ااام المكتب ااة ول ا وم المحكم ااة  ،و ا اد البح ااو

الفنية ،وسائر ما يالبه رئيس المحكمة .

و ذ ييالع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويطتمر في ممارساة اختصاصااةه التاي ها بهاا

القانون حليه  ،ونفاذا لتكليفاات معالى القاضي الجليل  /عبد هللا عصر ئير م ممة رل الر ق

بتااوير اافاة

حص ا ارات المكتااب الفنااي  ،ةص ا ر النش ارم التش اريضية والقانونيااة بشااكل يطااهل معااه ة ا اولها ورقيااا والكترونيااا ،
ويمطد ةصفحها ور ممتلف وسائط االطلع لد المحررات كيطر  ،وذلك من خلم االقتصار لد نشار

ناوين التشريعات الممتلفة بشكل ككثر ةفصلل و ةااة المحتوى من خلم روابط الكترونية ةعرض نصوم

التشريعات وكاكاب ال ستورية لاد موقاع المحكماة  https://www.cc.gov.eg/index.htmlالاي يطاهر
ليه مراز معلومات محكمة النقض لتوفلر كا

التشريعات واألاكاب فللقائملن ليه ال الشكر والتق ير .

والشاكر موصااوم لمعااالد القااااي  /محما كيماان سااع الا ين ك نائاب رئاايس محكمااة الاانقض – رئاايس

المكتب الفني المطا

ك الي رالع ارص ار ونقحه  ،اما ال ي خر سيادةه له ا فيما يطن حليه من مل .

ونصااووا حلااد ةحقلااأ ا م ك ا اك لعاال ك مهااا ةيطاالر االطاالع ارلكترونااي للطااادم قيااام المحكمااة ،

وةاوفلر الوقااا وال ها والمااام مان خاالم ةقلاايا ا د الصاافحات دون ارخالم بالها ك األساساي ماان النشارم

التشاريضية كال و او ارااطااة ال ارياة باات

التشاريعات الصااادرم خالم فتارم النشارم لتصاابي متاااة حلكترونيااا كو

ور ةوفلر ا ورقيا لمن يرغب من الطادم قيام المحكمة بمعرفة ك ياص المكتب الفني اام طلوها .

كما ةيمنا النشرم المبادئ القانونية الح يثاة الصاادرم ان ممتلاف الا وائر الم نياة بالمحكماة موو اة

باريقة ةتيي التنقل بلن طياةها بطهولة ويطر .

وهللا من وراص القص ، ...

القاضي /
حس ى عبد اللط ف

نايب ئي م ممة ل ال ق
ئي م ال ةتب الف ي ل مة ل ال ق
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أوال  :القوانني
قانون ئقم  154لس ل 2019
بإص ار قانون المحام العامة .
( الجريدة الرسمية – العدد  39مكرر (ب)  -أول أكتوبر )2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393481.pdf

قانون ئقم  164لس ل 2019
بتع يل بعض كاكاب قانون العقو ات الصادر بالقانون رق  58لطنة  ( 1937ةش ي
قو ات لرائ التع

لد العقارات وسلب ايازةها ) .

( الجريدة الرسمية – العدد ( 50تابع)  12 -ديسمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393989.pdf

قانون ئقم  165لس ل 2019
بشتن استمرار العمل بتاكاب القانون رق  7لطنة  2016بتع يل بعااض كاكاااب قااانون

ا اااالت و حلا اراصات الاع اان كم اااب محكم ااة ال اانقض الص ااادر بالق ااانون رقا ا  57لط اانة

. 1959
( الجريدة الرسمية – العدد ( 50تابع)  12 -ديسمبر )2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393988.pdf

فهرس املوضوعات

فهرس املبادئ

5

ثانيا  :قرارات رئيس اجلمهورية
ق ائ ئي م الج هوئيل ئقم  555لس ل 2019
بإ لن االة الاوارئ في لميع كنحاص الولد لم م ثلثة كاهر .
( الجريدة الرسمية – العدد  43مكرر  26 -أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393660.pdf

ق ائ ئي م الج هوئيل ئقم  553لس ل 2019
بشتن الموافقة لد انيماب لمهوريااة مصاار العر يااة حلااد الوروةواااوم المعا م الةفااا

م اراكا المسسااس لمنامااة الت ااارم العالميااة و اةفااا ةيطاالر الت ااارم فااي حطااار منامااة

الت ارم العالمية .
( الجريدة الرسمية – العدد  31 - 44أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393683.pdf

ق ائ ئي م الج هوئيل ئقم  655لس ل 2019
بتشكلل الوزارم .
( الجريدة الرسمية – العدد ( 51مكرر)  22 -ديسمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394057.pdf
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ً
ثالثا  :قرارات رئيس جملس الوزراء
ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2339لس ل 2019
بشتن ح ادم ةناي صن و ةتملن المتعامللن من المماطر غلر الت ارية اان كنشاااة
الشراات المقل لها كو ار كو كدوات مالية بالوورصات المصرية كو العاملة في م ااام
األو ار المالية واألدوات المالية .
( الجريدة الرسمية – العدد  39مكرر (ج)  -أول أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393512.pdf

ق ائ مجلم الوزئاء ئقم  33لس ل 2019
بشااتن ح ااااص الصاالاية لااوزير الماليااة بإص ا ار ملااة ةيااريااة فيااية ف ااة الممطااون
لنله ااا بمناس اابة االاتف ااام بم اارور خمط االن ام ااا ل ااد حنش اااص القي اااص ال س ااتور ف ااي
لمهورية مصر العر ية .

( الجريدة الرسمية – العدد  41مكرر (ج)  13 -أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393573.pdf

ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2338لس ل 2019
بإا ااافة ةشا اريعات حل ااد التشا اريعات ذات الص االة بط االمة الغ ااياص المنص ااوم لله ااا

بالون (  ) 5من المادم األولد من قانون الهل ة القومية لطلمة الغياص .
( الجريدة الرسمية – العدد  17 - 42أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393598.pdf
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ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2379لس ل 2019
بشتن ة ي ن ب ونا ب بعااض الطااادم المفتشاالن القيااائللن للتفتاايا القيااائي بااو ازرم

الع م المولنة كسماؤ للعمل بمكتب ا ون كمن ال ولة ةنتهد في 2020 / 9 / 30
باراافة للعمل .
( الجريدة الرسمية – العدد  17 - 42أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393601.pdf

ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2582لس ل 2019
بشتن حاالة النيابة العامة بعض ال رائ حلد محاك كماان ال ولااة طاوارئ طبقااا للقااانون
رق  162لطنة . 1958
الجريدة الرسمية – العدد  43مكرر  26 -أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393661.pdf

ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2424لس ل 2019
بشتن ة ي ن ب بعض الطادم رلام القياص للعمل بمكتب ا ون كمن ال ولة .
( الجريدة الرسمية – العدد  24 - 43أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393641.pdf

ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2425لس ل 2019
بش ااتن ة ي ا ن ا ب بع ااض الط ااادم ك ي اااص التفت اايا القي ااائي بالنياب ااة العام ااة للعم اال

بمكتب ا ون كمن ال ولة .

( الجريدة الرسمية – العدد  24 - 43أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393642.pdf
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ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2589لس ل 2019
با تب ااار ي ااوب األاا ا المواف ااأ  10م اان ن ااوفمور  2019حل ااازم رس اامية بمناس اابة المولا ا
النوو الشريف .
( الجريدة الرسمية – العدد  44مكرر  3 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394252.pdf

ق ائ مجلم الوزئاء ئقم  38لس ل 2019
بشتن ةع يل بعض كاكاب اللئحة التنفليية للكتب األوم و الثاني و الرابع من قااانون

اماية اقااو الملكيااة الفكريااة الصااادرم بقارار رئاايس م لااس الااوزراص رقا  1366لطاانة

 ( . 2003ارخا ااار ب اات وسا االلة حلكتروني ااة لها ااا ا ااة ف ااي ارثبا ااات وفق ااا للقا ا انون
المنا للتوقيع ارلكتروني )

( الجريدة الرسمية – العدد  46مكرر (ب)  18 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393783.pdf

ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  2889لس ل 2019
بشتن حنشاص م لس وطنااي للاايااص االصااانا ي يتبااع رئاسااة م لااس الااوزراص و يطاامد
الم لس الوطني لليااص االصانا ي .
( الجريدة الرسمية – العدد  47مكرر  24 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393826.pdf
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ق ائ ئي م مجلم الوزئاء ئقم  3099لس ل 2019
بتناي ااالت مني ال نطية المصرية لأللانب .
( الجريدة الرسمية – العدد  50مكرر (ج)  18 -ديسمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394018.pdf
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ً
رابعا  :القرارات الوزارية
ق ائ وزي العدل ئقم  6775لس ل 2019
بشتن ةتللل ميعاد سريان نااب الطا ل العلنااي لااد األقطاااب المطااااية بمحافاااة قنااا
الص ااادر به ااا قا ارار وزي اار العا ا م رقا ا  1725لط اانة  2006م اان  2019/10/1حل ااد
. 2020/10/1
( الوقائع المصرية – العدد  3 - 221أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393479.pdf

ق ائ وزي العدل ئقم  6776لس ل 2019
بشتن ةتللل ميعاد سريان نااب الط ل العلنااي لااد األقطاااب المطااااية بمحافاااات
سااو ا ، ،كس اوان و دمياااد الصااادر بهااا ق ارار وزياار الع ا م رق ا  1538لطاانة 2003

من  2019/9/30حلد . 2020/9/30

( الوقائع المصرية – العدد  3 - 221أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393480.pdf

ق ائ وزي التجائة والص اعل ئقم  827لس ل 2019
بشااتن ةع ا يل اللئحااة التنفلييااة لقااانون ةناااي ك مااام الواالااة الت اريااة و عااض ك مااام
الوساااطة الت اريااة الصااادرم بقارار وزياار االقتصاااد والت ااارم المارليااة رق ا  342لطاانة

. 1982
( الوقائع المصرية – العدد  13 - 228أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393550.pdf
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ق ائ وزي العدل ئقم  7305لس ل 2019
بشتن حنشاااص محكمااة لزئيااة ةطاامد محكمااة العوااور ال زئيااة ةتبااع محكمااة اااو ار الميمااة
االبت ائية و ةمتا بنار للطات ك لني و ممالفات و م ني لزئي العوور ك .
( الوقائع المصرية – العدد  15 - 230أكتوبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393570.pdf

ق ائ وزي العدل ئقم  8454لس ل 2019
بش ااتن ةتلل اال ميع اااد س اريان نا اااب الطا ل العلن ااي ل ااد القط ا المط ااااي للمنص ااورية
مراز حمبابة بمحافاة ال لزم الصادر بها قرار وزير الع م رقا  1842لطاانة 1993
من  2019/11/1حلد . 2020/11/1
( الوقائع المصرية – العدد  19 - 259نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393771.pdf

ق ائ وزي العدل ئقم  8455لس ل 2019
بشتن ةتللل ميعاد سريان نااب الطا ل العلنااي لااد األقطاااب المطااااية بمحافاااة قنااا
الص ااادر به ااا قا ارار وزي اار العا ا م رقا ا  3071لط اانة  2006م اان  2019/11/1حل ااد

. 2020/11/1

( الوقائع المصرية – العدد  20 - 260نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393779.pdf
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وزائة القوى العاملل
اةفاقية مل لما ي بلن اراة األفأ للستثمار و التنمية الصناعية ( سلراميكا
لرانلتو ) و النقابة العامة للعامللن بصنا ات الوناص و األخشاب و صنع مواد الوناص .
( الوقائع المصرية – العدد  11 - 252نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394153.pdf

وزائة القوى العاملل
اةفاقية

مل لما ي بلن الشراة الشرقية لل خان والنقابة العامة للعامللن

بالصنا ات الغيائية .
( الوقائع المصرية – العدد  27 - 266نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394157.pdf

ق ائ الهيئل العامل لل قابل ال ال ل ئقم  120لس ل 2019
بشتن اليوابط الرقابية فااي م ااام مكافحااة غطاال األماوام و ةمويا ل ارر اااب لل هااات
العاملة في م ام األنشاة المالية غلر المصرفية .
( الوقائع المصرية – العدد  20 - 260نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393781.pdf
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خامسا  :أحكام احملكمة الدستورية العليا

حةم ال مة ل الدستوئيل العل ا ئقم  156لس ل  34ق "دستوئيل"
ب اارفض طل ااب الحكا ا بعا ا ب دس ااتورية ن ااا الم ااادم  68ما ا ن ق ااانون س ااو ركل الم ااام

الصادر بالقانون رق  95لطنة . 1992

( الجريدة الرسمية – العدد ( 44مكرر هـ)  5 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393894.pdf

بشتن

حةم ال مة ل الدستوئيل العل ا ئقم  131لس ل  37ق "دستوئيل"

ب دستورية الفقرم األولد من المادم  135مكرر من قانون المحامام الصااادر

بالق ااانون رق ا  17لط اانة  1983و س ااقود عب ااارم ك بع ا س ااماع كق اوام النياب ااة العام ااة ك

ال اواردم ب ااالفقرم الثاني ااة م اان ااي .المااادم  ( .ا ب دس ااتورية اختص ااام محكم ااة ال اانقض
بنار الاعن لد ق اررات م لس نقابة المحاملن )
( الجريدة الرسمية – العدد ( 49مكرر ط)  11 -ديسمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394016.pdf
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حةم ال مة ل الدستوئيل العل ا ئقم  2لس ل  38ق " م ازعل ت فيذ"
االسااتمرار فااي ةنفلااي اكا المحكما ة ال سااتورية العليا ا الصااادر ب لطااة  2007/11/4فااي

ال وى رق  9لطنة  28قيائية دستورية و ب اال ت اد بحك محكمة ال ااني المطااتتنفة
بشاار ارسااكن رية الصااادر ب لطااة  2015/11/29فااي االسا ت ناك رقا  35940لطاانة

 2015فيما قيد به من ةعويض مثل اليريبة  ( .اريبة المويعات)

( الجريدة الرسمية – العدد ( 44مكرر هـ)  5 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393898.pdf

حةم ال مة ل الدستوئيل العل ا ئقم  25لس ل  38ق "م ازعل ت فيذ"
باالسا ا ااتمرار فا ا ااي ةنفلا ا ااي الحكا ا ا الصا ا ااادر ما ا اان المحكما ا ااة ال سا ا ااتورية العليا ا ااا ب لطا ا ااة

 2011/7/31ف ااي القي ااية رق ا  101لط اانة  32قي ااائية دس ااتورية و ا ب اال ت ا اد
بالحك الصااادر ماان محكمااة طناااا االبت ائيااة ب لطااة  2011/3/26فااي الا وى رقا

 842لطا اانة  2009ما ااام الا ااي طناا ااا و الحك ا ا المسي ا ا لا ااه الصا ااادر ما اان محكما ااة
و القرار

است ناك طناا ب لطة  2012/4/17في االست ناك رق  413لطنة 61

الصااادر ةتيل ا ا لااه ماان محكمااة الاانقض فااي غرفااة مشااورم ب لطااة  2016/3/10فااي
الاعن رق  10044لطنة 82

 ( .مام  -ا م م الم مة العطكرية )

( الجريدة الرسمية – العدد ( 44مكرر هـ)  5 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393029.pdf
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حةم ال مة ل الدستوئيل العل ا ئقم  46لس ل  38ق "م ازعل ت فيذ"
باالسا ا ااتمرار فا ا ااي ةنفلا ا ااي الحكا ا ا الصا ا ااادر ما ا اان المحكما ا ااة ال سا ا ااتورية العليا ا ااا ب لطا ا ااة

 2015/7/25فااي ال ا وى رق ا  70لطاانة 35

دسااتورية و ا ب اال ت ا اد بااالحك

الصادر من محكمة طناا االبت ائيااة ب لطااة  ، 2013/4/29فااي الا وى رقا 545

لط اانة  2009ما ا ني ال ااي اكوم ااة و المسيا ا بحكا ا محكم ااة ال اانقض الص ااادر ب لط ااة

 2016/2/3في الاعن رق  591لطنة  84قيائية  ( .اريبة مويعات )
( الجريدة الرسمية – العدد ( 44مكرر هـ)  5 -نوفمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/393961.pdf

حةم ال مة ل الدستوئيل العل ا ئقم  42لس ل  40ق "م ازعل ت فيذ"
باالسا ا ااتمرار فا ا ااي ةنفلا ا ااي الحكا ا ا الصا ا ااادر ما ا اان المحكما ا ااة ال سا ا ااتورية العليا ا ااا ب لطا ا ااة

 1993/2/6فا ااي ال ا ا وى رق ا ا  130لطا اانة 5

دسا ااتورية و ا ا ب اال ت ا ا اد بحكا ا

محكمااة الاانقض الصااادر ب لطااة  2018/3/17فااي الاعاان رق ا  10951لطاانة 85

قيائية  ( .انفتاح موا ل حقامة د وى االستحقا الناا ة ن الحراسة )

( الجريدة الرسمية – العدد ( 49مكرر ط)  11 -ديسمبر ) 2019
https://www.cc.gov.eg/i/L/394254.pdf
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إثبات
األحوال التي يصح فيها اإلثبات بالبي ل
" ال انع ال ادي من المصول على الكتابل "
ال وجز  -:لواز ارثبات بشهادم الشهود فيما اان ي ب حثباةه ب للل اتابي  .ارطه  .ولود مانع مادى
كو كدبد يحوم دون الحصوم

ليه ب  1/63حثبات  .ما لته  .و المانع اليى ينشت

نه استحالة

الحصوم لد دللل اتابي وقا التعاق استحالة نطوية اراة  .صور . .مادى وكدبد  .من ااالت

المانع الماد

 .الكوار كو الحواد

المفال ة كو الحروب  .سريان يا االستثناص لد لميع االلتزامات

التي يتعلن حثباةها كماب القياص بالكتابة اام ةوافر. .

( الطعن رقم  6830لسنة  62ق  -جلسة ) 2019/11/5

القاعدة  -:مفاد نا المادم  1/63من قانون ارثبات رق  25لطنة  1968كنه ي وز ارثبات
بشهادم الشهود فيما اان ي ب حثباةه ب للل اتابي حذا ول مانع مادى كو كدبد يحوم دون

الحصوم لد دللل اتابي  ،ويقص بالمانع من الحصوم لد الكتابة المانع اليى ينشت نه
استحالة الحصوم لد اتابة وقا التعاق استحالة نطوية اراة والمانع ق يكون مانعا ماديا

وق يكون مانعا كدبيا ويقوب المانع الماد
الكوار كو الحواد

حذا استحام الحصوم

المفال ة كو الحروب ويطرى اك

لد دللل اتابي نتي ة

يا االستثناص لد لميع االلتزامات

التي يتعلن حثباةها كماب القياص بالكتابة حذا اان ق امتنع لد ال ائن كو الم ين اليى يقع ليه
بص ارثبات كن يحصل لد دللل اتابي .
ال وجز  -:ثووت ةمطك الاا ن كماب محكمة االست ناك ب واز ار ثبات بالولنة لقياب مانع مادى  -ارب
الكويا  -مما اام دون اصوله لد دللل الط اد  .دفاع لو ر  .اطراح المحكمة له وقياؤ ا بإلزاب
الاا ن بالمولغ الماالب به ةتسيطا لد زيادم قيمة التصرك لد نصاب ارثبات بغلر الكتابة  .قصور

وخات .

( الطعن رقم  6830لسنة  62ق  -جلسة ) 2019/11/5
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القاعدة  -:حذ اان الثابا باألو ار كن الاا ن ةمطك كماب محكمة االست ناك ب فا ه الوارد
بطوب النعي ( ب واز ارثبات بالولنة لقياب مانع مادى و د ارب الكويا مما اام دون

اصوله لد دللل الط اد ) حال كنها كطراا يا ال فاع ال و ر اليى من اتنه لو صي كن

يتغلر به وله ال كر في ال وى  ،وقع ت ن ح مام سلاتها في ةق ير ظروك وملبطات ما
ةمطك به الاا ن وكقاما قياص ا بإلزامه بالمولغ الماالب به لد قالة حن قيمة التصرك
القانوني ةزي

لد نصاب ارثبات بغلر الكتابة فإنه يكون مشو ا بالقصور في التطولب اليى

لر .حلد المات في ةاولأ القانون .

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

إفالس
إدائة التفل سل :
" الطعن على ق ائات قبول أو ئف

الدين "

ال وجز  -:القرار الصادر من قااد التفليطة بقووم ال ين كو رفيه  .لواز الاعن ليه .

ب لواز

الاعن في كاكاب محكمة ارفلل الصادرم برفض ال ين كو قووله  .لة ذلك  .المواد ، 655 - 650

/656

3،1

 17لطنة . 1999

( الطعن رقم  12900لسنة  80ق – ) 2019/10/27

القاعدة  -:حذ اانا نصوم المواد من  650حلد  655من قانون الت ارم ال ي رق 17

لطنة  1999ق ناما حلراصات ةحقلأ ديون المفلس وصوال حلد واع قااد التفليطة قائمة
نهائية بها  ،ث نصا المادم  3 ، 1/656لد كنه

 -1ي وز الاعن كماب المحكمة في

القرار الصادر من قااد التفليطة بقووم ال ين كو رفيه  -3 ، ...-2 ،وال ي وز الاعن في
اك المحكمة برفض ال ين نهائيا كو بقووله .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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التزام
انقضاء االلتزام دون الوفاء
" التقصي "
ال وجز  -:التقصلر  .وقو ه في لانب ال المتعاق ين  .مسدا . .ال وله الستحقا
المتفأ ليه  .كثر . .ال يتتةد معه خص قيمته من المولغ الباقي من الثمن .

الشرد ال زائي

( الطعن رقم  2153لسنة  82ق – جلسة ) 2019/10/14

القاعدة  -:حذا اان التقصلر واقعا في لانب ال من المتعاق ين  ،فل وله الستحقا الشرد
ال زائي المتفأ ليه مما ال يتتةد معه خص قيمته من المولغ الباقي من الثمن .

ال وجز  -:ثووت رض الماعون ا  .مولغ مالي لد الاا نة بع خص لزص من المولغ المتبقي قيمة

الشرد ال زائي من ةلقاص نفطه ودون ص ور اك قيائي باستحقاقه له الوارد بالعق وكود ه خزينة المحكمة .
مسدا . .حي اع ناقا غلر مورئ لليمة .

ب ولود وله لمص قيمة الشرد ال زائي المتفأ ليه في ق

الويع السيما كن التقصلر واقعا في لانب ال الارفلن  .مناطه  .العرض واري اع ناقصلن  .كثر. .

ا تبار .مورئا ليمة الماعون ا  .من اامل ق المويع  .ممالفة الحك الماعون فيه يا النار  .خات .

ب

( الطعن رقم  2153لسنة  82ق – جلسة ) 2019/10/14

القاعدة  -:حذ اان الواقع الثابا من األو ار كن ثمن العقار المويع من الاا نة للماعون

ا  .بالعق االبت ائي المسرخ  2008/9/16مق ار .سبعمائة كلف لنيه المقووض منه وقا
ةحرير .مولغ كر عمائة كلف لنيه والمتبقي منه مولغ ثلثمائة كلف لنيه يط د لد كقطاد  ،و ذ

كثوا المولر المن وب في ال وى قياب الماعون ا  .بعرض مولغ مائتلن وخمطلن كلف لنيه
لد الاا نة بع خص مولغ ق ر .خمطلن كلف لنيه قيمة الشرد ال زائي الوارد بهيا العق ،

وك قبه بإي ا ه للمولغ المعروض خزينة المحكمة  ،واان في قياب الماعون ا  .باستقااع

قيمة الشرد ال زائي من ةلقاص نفطه ودون ص ور اك قيائي باستحقاقه له ما ي عل ذلك

اري اع ناقصا وغلر مورئ لليمة  ،و ذ اان ال وله لمص قيمة الشرد ال زائي المتفأ ليه
في ق الويع طالما كن التقصلر واقعا في لانب ال من الارفلن مما يكون معه العرض
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واري اع ق لاص ناقصا فل يطوغ ا تبار .برئا ليمة الماعون ا  .من اامل ق المويع  ،و ذ

خالف الحك الماعون فيه يا النار واةمي منه مادا لقيائه برفض طلب الاا نة فطخ
ق الويع سن ال وى الموند لد

بالمات في ةاولأ القانون .

ب وفاص الماعون ا  .بباقي الثمن فإنه يكون معلبا

ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ب وك
ع ل ات الب وك :
" خضوع كفالل ع ل ات الب وك للقواعد العامل "
ال وجز  -:كفالة التطهللت االئتمانية كو كى مل من مليات الونوك  .خيو ها للقوا

الكفالة وكاكاب قانون الت ارم ال ي واأل راك والعادات المصرفية والقوا

الونك المرازى .

العامة في

المنصوم للها في قانون

( الطعنان رقما  3866 ، 3778لسنة  83ق  -جلسة ) 2019/11/26

القاعدة  -:ل ن اان المشرع ق نا كاكاب الكفالة بالمواد  ۷۷۲حلد  ۸۰۱من القانون الم ند،

حال كنه في االة افالة ةطهللت ائتمانية كو كى مل من مليات الونوك فإنها ةطرى للها
القوا

العامة في الكفالة اما ةطرى للها كاكاب قانون الت ارم رق  17لطنة  ۱۹۹۹ح ماال

ار اانوا كو
للمادم  ۳۰۰من يا القانون والتد ةميع لميع معاملت الونوك مع ملئها ،ة ا
غلر ة ار ،وكيا اانا طويعة
المصرفية والقوا

ي .المعاملت للقانون ذاةه ،وايلك األ راك والعادات

المنصوم للها في قانون الونك المرازى رق  88لطنة  ۲۰۰۳المع م

مما ة خلها امن مليات الونوك الواردم بالمادم سالفة اليار.
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سع الص ف
" ال جع في تقدي سع الص ف "
ال وجز  -:ةق ير كسعار صرك العملت األلنوية بالعملة المصرية  .مرلعه األسعار المعلنة بالونك
المراز المصر .

( الطعن رقم  19755لسنة  88ق – جلسة ) 2019/10/28

القاعدة  -:ةق ير سعر صرك العملت األلنوية بالعملة المصرية يرلع فيه حلد األسعار
المعلنة ن طريأ الونك المراز المصر .

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بع
" صمل ونفاذ عقد الب ع وال جوع ف ه وجهان متقابالن لشئ واحد "
ال وجز  -:الحك النهائي بصحة ونفاذ العق يحوز قوم األمر المقيد في اتن صحة يا العق  .مانع

للمصوب كو خلفه من التنازع في ي .المطتلة في د وى كخرى بالب كاقية البائع في الرلوع في الويع .
لة ذلك  .طلب صحة العق وطلب الرلوع فيه ولهان متقابلن لشدص واا .

( الطعنان رقما  4756 ، 4509لسنة  88ق  -جلسة ) 2019/10/15

القاعدة  -:المقرر – في قياص محكمة النقض – كن ه متد قيد بصحة ونفاذ العق وكصبي
يا الحك نهائيا  ،فإنه يحوز ا ية األ مر المقيد في اتن صحة يا العق ويمنع

المصوب كنفطه كو خلفه من التنازع في ي .المطتلة ب وى كخرى بالب كاقية البائع في

الرلوع في الويع دون ا تراض المشترى الموافأ لد ذلك الشرد ( بالعق ) وال يغلر من
ذلك اختلك الالبات في ال ويلن ذلك كن طلب صحة ونفاذ العق والرلوع فيه ولهان
متقابلن لشئ واا .
ال وجز  -:ثووت كن مور الماعون ا

ل يثر ك

مناز ة ةتعلأ بحقه في الرلوع في الويع رغ

كن ذلك اان متااا له واانا ال وى ةتطع لبحثه  .ص ور الحك بصحة العق ونفاذ .وصلرورةه
نهائيا  .كثر . .ايازةه ا ية األمر المقيد في ا تن صحة يا العق ونفاذ .المانعة من التنازع في
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ي .المطتلة بال وى ال ار نة  .ممالفة الحك االبت ائد المسي بالحك الماعون فيه يا النار بقيائه
بفطخ ق الويع  .مناقية للقياص الطابأ .

( الطعنان رقما  4756 ، 4509لسنة  88ق  -جلسة ) 2019/10/15

القاعدة  -:حذ اان الولن من الحك الصادر في ال وى رق  ...لطنة  ...محكمة لنوب
القا رم االبت ائية المقامة بالب الحك بصحة ونفاذ

مور الماعون ا

ق الويع المسرخ  2004/10/10كن

البائع ك الم د ليه فلها ك ل يثر ك مناز ة ةتعلأ بحقه في الرلوع

في الويع رغ كن ذلك اان متااا له واانا ال وى ةتطع لبحثه فإنه حذا اك بصحة العق

ونفاذ .فإن يا الحك وق كصبي نهائيا يحوز ا ية األمر المقيد في اتن صحة يا العق

ونفاذ .ويمنع المصوب كنفطه من التنازع في ي .المطتلة بال وى ال ار نة ولو بتدلة قانونية كو

واقضية ل يطوأ حثارةها في ال وى األولد  ،و ذ خالف الحك االبت ائد المسي بالحك الماعون
فيه يا النار وقيد بفطخ ق الويع فإنه يكون ق ناقض قياص سابقا ااز ا ية األمر

المقيد في مطتلة كساسية ثار اولها النزاع بلن طرفد المصومة كنفطه واستقرت اقيقتها
بلنهما و د صحة ونفاذ العق مما يعلبه .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تأمين
عقد التأمين
" م اط توق ع ال ؤمن له على عقد التأمين "
ال وجز  -:ق التتملن  .مرالتا حبرامه  .طلب المسمن له ث ص ور وثيقة التتملن من المسمن  .خلو
وثيقة التتملن من ةوقيع المسمن له ال كثر له  .ارطه  .لة ذلك .

( الطعن رقم  5188لسنة  88ق – ) 2019/10/27

القاعدة  -:حن ق التتملن – اقا م امة – يمر حبرامه بمرالتلن كساسلتلن ال غند نهما ،
األولد

ةق ب المسمن له بتق ي طلب التتملن موقعا منه يتيمن الويانات اللزمة اافة التي

يورب لد كساسها العق ومنها المار المسمن منه وقيمة القطط لد نموذ ،ماووع مع سلفا
بمعرفة المسمن  ،ث يولهه حلد األخلر  ،ويع
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حي اب غلر ملزب له ماداب ل يص ر قووال من المسمن  ،والثانية

حذا القد طلب التتملن قووال

من لانب ا لمسمن فإنه يص ر وثيقة التتملن وةوقع منه  ،و د ق التتملن ذاةه اليى يكتمل
بتوقيع المسمن دون االة حلد ةوق يع المسمن له طالما بقد لد حي ابه المتمثل في طلب
التتملن  ،ومن ث ق ةملو وثيقة التتملن من ةوقيع المسمن له حال حذا اةفأ الارفان لد ولوب
ةوقيعه .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تأمي ات اجت اع ل
تأمين ال ض:
" ش وط استمقاق مصائيف االنتقال العاديل والخاصل "
ال وجز

-:

ال هة الملزمة بمصاريف االنتقام  .ما لتها  .التزاب ال هة الممتصة بتعويض األلر بتحمل

مصاريف االنتقام العادية  .ارطه  .وقوع مكان ةلقي المريض لعلله خار ،الم ينة محل حقامته  .ةقرير
الاولب المعالج بع ب سماح االته الصحية باستعمام وسائل نقل
بوسائل خاصة  .ب 80

ادية  .كثر . .كاقلته في االنتقام

 79لطنة  . 1975ثووت ةلقي الماعون ا  .لعلله داخل مطتشفيات

ومراز غطلل اائنلن ب ائرم مراز افر الزيات التي يقي بإا ى ق ار ا  .كثر. .

ب استحقاقه لمصاريف

انتقام  .ممالفة الحك الماعون فيه يا النار  .خات .
( الطعن ئقم  12758لس ل  81ق – جلسل ) 2019/10/1

القاعدة  -حذ اان مفاد نا المادم  80من قانون التتملن االلتما ي الصادر بالقانون رق
 79لطنة  1975كن المشرع كلزب ال هة الممتصة بصرك ةعويض األلر بتحمل مصاريف
انتقام المريض بوسائل االنتقام العادية من محل حقامته حلد مكان ةلقد العل ،حذا اان يقع
خار ،الم ينة التي يقي بها  ،و وسائل االنتقام الماصة متد قرر الاولب المعالج كن االة
المريض ال ةطمي باستعماله وسائل االنتقام العادية  ،و و ما الزمه كنه حذا اان مكان العل،
يقع داخل الم ينة فل يطتحأ المريض مصاريف انتقام  ،واان المقصود بال هة التي ةلزب
بمصاريف االنتقام ي ال ولة والهل ات العامة واراات القااع العاب وقااع األ مام العاب
فهرس املوضوعات
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وكصحاب العمل (القااع المام) و ل ة التاملن االلتما ي بالنطبة لباقي الحاالت .لما اان
ذلك  ،واان الثابا باألو ار

كن الماعون ا  .ق ةلقد بالفعل لله من مرض الفشل

الكلو وة زرع الد له و لراص الغطلل الاوي اللزب له بمطتشفيات التتملن الصحي ومطتشفد
كفر الزيات العاب ومراز رميان للغطلل الكلو بكفر الزيات  ،واان الثابا كييا كن محل
حقامة الماعون ا  .يقع ب ائرم مراز افر الزيات – محافاة الغر ية – ك

كنه ةلقد لله

داخل م ينة افر الزيات التي يقي بإا ى ق ار ا ول ي ع كن الاا نة كو ل ة التتملن الصحي
ق ك مل كو قص ار كو قت ار في لله ومن ث فل يطتحأ مصاريف انتقام ،و ذ خالف الحك

الماعون فيه يا النار وقيد بإلزاب الاا نة بتداص مصاريف االنتقام لعل ،الماعون ا .

فإنه يكون ق كخات في ةاولأ القانون.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تمة م

م كز التمة م :
" ماه ل م ظ ل أو م كز التمة م الدايم "
ال وجز  -:المنامة كو مراز التحكي ال ائ  .ما لته  .و المنشت بمولب اةفاقية دولية كو حقليمية كو

قانون كو بناص لد قانون ويول مقر ا داخل مصر  .األ مام التحيلرية و ب /3ثانيا من

 27لطنة

 1994بشتن التحكي في المواد الم نية و الت ارية  .ولود مقر المنامة كو المراز خار ،مصر  .العورم
بشهرةه الميا كو حقليميا وايازةه لثقة المتعامللن في م ام األ مام والت ارم ال ولية واالستثمار وةوافر
لها لوائي ونا داخلية وكلهزم حدارية مطتقرم له ذات خورم في حدارم القيايا التحكيمية  .لة ذلك  .ةوفلر
األمان القانوند وارلرائد .

ب ةوافر ي .المعايلر .كثر . .ا تبار التحكي وطند غلر مسسطد .

( الطعن رقم  14126لسنة  88ق – جلسة ) 2019/10/22

القاعدة  -:المطتفاد من األ مام التحيلرية للقانون رق  27لطنة  1994في اتن التحكي

في المواد الم نية والت ارية والمصادر ال ولية له ،وفقه وقياص التحكي ال ولد ،كن منامة
التحكي ال ائمة كو مراز التحكي  ،المعتور في نار يا القانون ،د ةلك المنامة كو ذلك
المراز اليى كنشئ ويول مقر .داخل مصر بمولب اةفاقية دولية كو حقليمية كو قانون كو بناص
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لد قانون ،بغرض حدارم قيايا التحكي الت ارى ال ولد ،وايلك ال منامات التحكي ال ائمة
كو مراكز التحكي المولود مقر ال منها خار ،مصر ،والمشهورم الميا كو حقليميا واازت ثقة
المتعامللن – ور الطنلن  -في م ام األ مام والت ارم ال ولية واالستثمار ،لما ةوافر لها من
لوائي ونا داخلية ،وكلهزم حدارية مطتقرم صقلتها المورم العملية والتواةر لد حدارم القيايا
التحكيمية ،بما يوفر – في نهاية األمر -األمان القانوند وارلرائد ألطراك التحكي  ،ويسي

ذلك النار رد من وب الحكومة  -كثناص مناقشات مشروع القانون بم لس الشعب  -لد

استفطار رئيس الم لس ن المقصود بمنامة التحكي  ،بقوله كن ةكون كمثل محكمة التحكي

التابعة لغرفة الت ارم ال ولية ( )ICCفي باريسك  ،ومن ث فإن الكيان اليى ال يطتوفد المضيار
سالف الويان ال يع منامة ةحكي دائمة وال مراز ةحكي في مفهوب المادم (3ثانيا) من قانون

التحكي المصرى وينوند لد ذلك كن التحكي الت ارى اليى يت في ظله ةنتفد نه صفة
المسسطية ومن ث الصفة ال ولية ،ما ل يتوافر كا المعايلر األخرى المنصوم للها بالمادم

 3المشار حللها الكتطاب الصفة ال ولية ،ولن يع و كن يكون ةحكيما وطنيا غلر مسسطد.
ال وجز  -:اةفا

األطراك و قرار

بمحير للطة التحكي

لد كنه ةحكي ار وغلر مسسطد و ب

استيفاص مراز التحكي لمضيار منامة التحكي ال ائمة و ب ةوافر سوب آخر الكتطاب صفة التحكي

الت ارى ال ولد  .ب 3

 27لطنة  . 1994مسدا . .التحكي وطند رغ ص ور اك التحكي ماوو ا

لد كو ار ةحمل اس كمراز التحكي ال ولدك وممتومة بمتمه  .د وى بالن اك التحكي الصادر من

مراز الت حكي  .اختصام محكمة است ناك القا رم بنار ا با تبار ا محكمة ال رلة الثانية  .لة ذلك .
ب 2/54

 27لطنة  . 1994ممالفة الحك الماعون فيه يا النار  .خات وممالفة للقانون .

( الطعن رقم 14126لسنة  88ق – جلسة ) 2019/10/22

القاعدة  -:حذ اان الثابا باألو ار كن الشراة الماعون ا ا – المحتكمة  -كقاما ال وى
التحكيمية ا الشراة الاا نة – المحتك ا ا – والكائن مقر ا الرئيطد في  ...بمحافاة
القا رم ،بالب حلزامها كن ةسدى لها قيمة الفواةلر المطتحقة والتعويض ن فطخ ق ةشلل
مصنع زلا ،بالعلن الطمنة ب مهورية مصر العر ية ،وةعويض بمولغ  900‚000لنيه ن
س اد مبالغ لتتملنات الطويس ،ومولغ مللوند لنيه ةعوييا ن األارار المادية واألدبية ،
و ع كن ص ر اك التحكي بتاريخ  ،2017/8/26كقاما الشراة الاا نة د وا ا بالب
فهرس املوضوعات
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الحك ببالن اك التحكي كماب محكمة است ناك القا رم  ،ولما اان التحكي الماثل غلر
مسسطي باةفا كطرافه و قرار في محير للطة التحكي المعقودم بتاريخ  2016/7/19بتنه
ةحكي ار ،وال يتوافر في اقه كى سوب آخر الكتطاب صفة التحكي الت ارى ال ولد  ،وال

ينام مما ةق ب ص ور اك التحكي ماوو ا لد كو ار

ةحمل اس كمراز التحكي ال ولدك

وممتومة بمتمه ،ذلك كن األور ق خلا مما يفل كن المراز المياور ق استوفد مضيار
منامة التحكي دائمة كو مراز التحكي في مفهوب المادم (3ثانيا) من قانون التحكي المصرى،

فيل

ن حقرار الارفلن بتن التحكي ار

لد ما سلف بيانه  ،و يلك ةكون المحكمة

الممتصة كصل بنار النزاع د محكمة لنوب القا رم االبت ائية ،بما مسدا .كن االختصام
بنار د وى بالن اك التحكي الماثل ينعق لمحكمة است ناك القا رم با تبار ا محكمة

ال رلة الثانية لتلك المحكمة مل بالمادم  )2(54من القانون المشار حليه .لما اان ذلك،

واان الحك الماعون فيه ول ن ق ب لقيائه ،صائبا ،بانتفاص كى مضيار من المعايلر
المنصوم للها في المادم الثالثة من قانون التحكي المصرى ال تبار اك التحكي ة اريا

دوليا و يلك فإنه يع ةحكيما وطنيا صرفا ،حال كنه قيد بع ب اختصام محكمة است ناك

القا رم والئيا بنار ال وى النعقاد االختصام لمحكمة ال رلة الثانية التد ةتبعها المحكمة
الممتصة كصل بنار النزاع ،وكنه يتعلن رفع د وى موت كم كماب المحكمة الممتصة قانونا ،دون

كن يفان حلد كن محكمة است ناك القا رم د ذاةها محكمة ال رلة الثانية التد ةتبعها المحكمة

الممتصة كصل بنار النزاع ،فإنه يكون ق خالف القانون وكخات في ةاويقه.

" توق ع ال مة ين على حةم التمة م ش ط لصمته "
ال وجز  -:صحة التحكي  .ارطه  .ة وقيع كغلوية المحكملن في االة ةشكلل ل تها من ككثر من واا .
مسدا . .خلو الحك من ةوقيع لميع المحكملن كو األغلوية  .كثر . .بالنه  .مناطه  .ةعلقها بالنااب

العاب  .ةوقيع المحتكملن لد نهايته بما يفل قووله ذلك  .ال كثر له  .ب . 1994 27 1/43

( الطعن رقم  8002لسنة  83ق – جلسة ) 2019/10/14

القاعدة  -:النا في المادم  1/43من قانون التحكي رق  ۲۷لطنة  1994ي م لد كنه
يشترد لصحة اك التحكي في االة ةشكلل ل ة التحكي من ككثر من محك واا كن يوقع
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ليه كغلوية المحكملن  ،بما مسدا .كن خلو الحك من ةوقيع لميع المحكملن كو األغلوية منه
يترةب ليه اتما بالنه لممالفته قا م كصولية ةتعلأ بإص ار األاكاب والتوقيع للها و ي
من المطائل المتعلقة بالنااب العاب  ،وال يغني ن ذلك ةوقيع المحكملن لد نهايته بما يفل
قووله له  ،حذ حن خلو .من ةوقيع المحكملن يرةب بالن ي .الموافقة وانع اب ال كثر لها .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تزوي
" المةم في االدعاء بالتزوي "
ال وجز -:

ب لواز الحك بصحة الورقة كو بتزوير ا وفد المواوع معا  .ولوب كن يكون القياص

في االد اص بالتزوير سابقا لد الحك في مواوع ال وى  .لة ذلك  .لد المحكمة نار المواوع
دون االة لالب من المص صااب المصلحة  .ب  44حثبات  .قياص الحك الماعون فيه في االد اص
بالتزوير وفد المواوع معا  .ممالفة للقانون .

( الطعن رقم  11704لسنة  82ق – جلسة ) 2019/10/17

القاعدة  -:المقرر  -في قياص محكمة النقض  -كن مفاد نا المادم  44من قانون ارثبات

كنه ال ي وز الحك بصحة الورقة كو ةزوير ا وفد المواوع معا  ،بل ي ب كن يكون القياص

بصحة الورقة سابقا لد الحك في مواوع ال وى اتد ال يحرب المص اليى كخفأ في

حثبات ةزوير الورقة من كن يق ب ما طد كن يكون ل يه من ماا ن لد التصرك المثوا
فلها  ،حذ ليس في القانون ما يحوم دون التمطك بالب بالن التصرك كو صوريته بع

ارخفا في االد اص بتزوير الورقة المثوتة لهيا التصرك الختلك ناا ومرمد ال من الاعنلن
ن اآلخر  ،حذ يقتصر األمر في االد اص بالتزوير لد حنكار ص ور الورقة من المتصرك

دون التعرض للتصرك ذاةه من الث صحته و النه  ،فإذا ما ثوا للمحكمة فطاد االد اص
بالتزوير وصحة حسناد التصرك حلد المتصرك  ،فإن ذلك ال يقتيد باريأ اللزوب كن يكون

التصرك صحيحا ول يا  ،والمقصود بضبارم ك كخيت في نار مواوع ال وى في الحام كو
ا دت لنار .كقرب للطة ك الواردم بالمادم سالفة الويان كن ةنتقل المحكمة لنار المواوع دون
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االة حلد طلب م ن المص صااب المصلحة  ،وال يتنافد مع ذلك ولوب ص ور اك

مطتقل في د وى التزوير الفرعية قول الفصل في مواوع ال وى األصلية  ،و ذ اان الحك

الماعون فيه ق قيد في االد اص بالتزوير وفد المواوع معا  ،فإنه يكون ق خالف القانون .
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ج ائك
اختصاص مجلم الدولل ب ازعات ال سوم الج ك ل
ال وجز  -:المناز ة المتعلقة بفرض الرسوب ال مراية ورسوب الم مات  .انعقاد االختصام بنار ا

للقياص اردارى  .لة ذلك  .ا ت اد المحكمة ال ستورية العليا في قيائها الصادر في القيايا كرقاب 10
لطنة 33

ك ةنازع ك ةنفلي  24 ،لطنة 39

ك ةنازع ك  3 ،لطنة 38

ك ةنازع ك باألاكاب الصادرم

من محكمة القياص اردارى دون األاكاب الصادرم من القياص العادى بشتن ةح ي ال هة صاابة
االختصام بنار ةلك الم ناز ة  .التزاب الكافة وسلاات ال ولة بتاكاب المحكمة ال ستورية العليا وا لتها

المالقة له  .لة ذلك  .ب  195 ، 192من ال ستور  .ممالفة الحك الماعون فيه يا النار

والفصل في ال وى رغ اونها مناز ة حدارية باويعتها لتعلقها بتق ير اليريبة ال مراية المطتحقة

ورسوب الم مات ار اافية و الممالفة لقوا

االختصام الوالئد المتعلقة بالنااب العاب  .خات .

( الطعن رقم  445لسنة  89ق  -جلسة ) 2019/11/20

القاعدة  -:كك ت المحكمة ال ستورية العليا يا االختصام في اكمها الصادر في القيية

رق  10لطنة 33

ك ةنازع ك  -ةنفلي  -ب لطة  12يناير سنة  2014باال ت اد بالحك

الصادر من محكمة القياص اردارى في ال وى رق  ...لطنة  59قيائية حدارى ارسكن رية،

دون الحك الصادر من محكمة ارسكن رية االبت ائية  -المسي است نافيا  -في ال وى رق ...

لطنة  ۱۹۹۹ة اری کلی متبعة في كسبابها النهج ذاةه من كن المناز ة المتعلقة بفرض الرسوب
ال مراية التد فصل فلها يان الحكمان محل التناقض ذات طويعة حدارية ينطحب للها نا

الون (سادسا) من المادم العاارم من قانون م لس ال ولة وةن ر ،امن االختصام المح د
للقياص اردارى  ،اما كك ةه كييا في الحكملن الصادرين في ال ويلن رقمد  ...لطنة 39

قيائية ةنازع ... ،لطنة  38قيائية ةنازع ب لطتد  2019/7/6 ،2019/3/2باختصام
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م لس ال ولة بتح ي مق ار الرسوب ال مراية ورسوب الم مات التد ةفراها مصلحة ال مارك
وكنه بحك ال ستور القائ واليى كناد بالمحكمة ال ستورية العليا االختصام في ةنازع األاكاب
النهائية المتناز ة المتناقية ولعل كاكامها ملزمه للكافة وسلاات ال ولة ولها ا ية مالقة
بالنطبة له ح ماال للمادةلن  195 ،192منه  .لما اان ذلك  ،واانا المناز ة التد فصل
فلها الحك الماعون فيه ةتعلأ بتق ير اليريبة ال مراية المطتحقة ورسوب الم مات اراافية
ومن ث ةع مناز ة حدارية باويعتها ةن ر ،امن االختصام المح د لمحاك م لس ال ولة،

و ذ خالف الحك الماعون فيه يا النار ،وفصل في ال وى المارواة بالممالفة لقوا

االختصام الوالئد المتعلقة بالنااب العاب فإنه يكون ق كخات في ةاولأ القانون بما يولب نقيه.
لما ةق ب ،يتعلن القياص بإلغاص الحك المطتتنف و ع ب اختصام القياص العادى والئيا بنار

ال وى و إاالتها حلد محاك م لس ال ولة منعق م بهل ة قياص حدارى الممتصة بنار ا طبقا لقياص
الهل ة العامة للمواد الم نية والت ارية وغلر ا بمحكمة النقض الصادر بتاريخ  24من يونيه سنة
 2014في الاعن رق  ...لطنة 74

ك ل ة ا ااامة ك.

" إعفاء ال طقل الم ة ل دي ل بوئسعيد "
ال وجز  -:ةحصلل الاا نة رسوب لمراية حاافية لد البيائع التي استورد ا الماعون ا  .رغ
ح فائها  .خات  .المادةان 13 ، 12

 12لطنة  1977نااب المناقة الحرم لم ينة بورسعل  .مسدا. .

سقود الحأ في الماالبة باسترداد ا بميي ثل

سنوات من ةاريخ ةحصللها  .حقامة الماعون ا .

د وا .بع ميي ككثر من سا سنوات  .كثر . .دفع الاا نة بالتقادب الثلثي  .صحيي  .قياص الحك

االبت ائي المسي بالحك الماعون فيه بإلزاب الاا نة برد ما ق ة س اد .ب ون وله اأ والرسوب
اراافية دون التعرض ليلك ال فاع  .قصور وممالفة للقانون .

( الطعن رقم  13024لسنة  79ق – جلسة ( 2019/10/24

القاعدة  -:حذ اان الثابا باألو ار و ع ز المادم  13من القانون رق  12لطنة  1977بنااب
المناقة الحرم لم ينة بورسعل والمادم الطابقة لد كنها ك فا البيائع المطتوردم من ك رسوب

لم راية حاافية  ،ومن ث فإن ةحصلال الرسوب اراافية بواقاع  %5,7بنااب المناقة الحرم
لم ينة بورسعل ة دون وله اأ  ،ومن ث يطقط الحأ في الماالبة باسترداد ا بميي ثل

سنوات من ةاريخ ةحصللها  ،واان الولن من األو ار كن آخر رسالة ة استلراد ا اانا في
فهرس املوضوعات
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غيون اب  2001وكن ال وى كقيما في  2007/10/17ك

بع ميد ككثر من سا

سنوات ويكون ال فع بالتقادب الثلثي ق صادك صحيي القانون  ،ولما اان الحك الماعون
فيه بقيائاه بتتيل الحك االبت ائي اليى كلزب المصلحة الاا نة برد ما ق ة س اد .ب ون وله

اأ والرسوب اراافية محل الت ا ي دونما حياراد ورد لهيا ال فاع فإنه يكون ق اابه القصور

في التطولب اليى لر .لممالفة القانون .

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

حةم
" عدم اختصاص مةتب الشه العقائى بت فيذ الغ امات الج اي ل "
ال وجز  -:النيابة العامة  .اختصاصها األصلل بتنفلي األاكاب ال نائية دون غلر ا  .مسدا. .

ب لواز

ةمللها ن ذلك االختصام كو كن ةناز ها فيه لهة كخرى  .ةعلقه بقا م قانونية آمرم  .ممالفة ذلك .
كثر . .بالن التصرك و ب اال ت اد به  .لة ذلك  .المادةان 524 ، 461

المع م .

ارلراصات ال نائية

( الطعن رقم  4067لسنة  88ق ـــ جلسة ) 2019/11/21

القاعدة  -:حن النا في المادم  461من قانون ارلراصات ال نائية رق  150لطنة 1950

المع م لد كن ك يكون ةنفلي األاكاب الصادرم في ال وى ال نائية بناص لد طلب النيابة

العامة وفقا لما و مقرر في القانون  ،واألاكاب الصادرم في ال وى الم نية يكون ةنفلي ا بناص
لي طلب الم ي بالحقو الم نية  ،وفقا لما و مقرر بقانون المرافعات في المواد الم نية

والت ارية ك  ،والنا في المادم  524من ذات القانون لد كن ك ال حاكام من المحكوب ليه
في التنفلي يرفع حلد محكمة ال نايات حذا اان الحك صاد ار منها  ،و لد محكمة ال ني
المطتتنفة فيما

ا ذلك  ،وينعق االختصام في الحاللن للمحكمة التي ةمتا محليا بنار

ال وى المطتشكل في ةنفلي الحك الصادر منها ك بما مسدا .كن ةنفلي األاكاب ال نائية منود
بالنيابة العامة وا ا دون غلر ا  ،و و اختصام كصلل لها ال ي وز لها التملي نه لغلر ا ،
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كو كن ةنازع لهة كخرى فيه لتعلقه بقا م قانونية آمرم  ،يطتتبع المرو ،ليه بالن التصرك
و ب اال ت اد به .
ال وجز  -قياص الحك الماعون فيه بع ب قووم ةال الاا ن من كمر ةق ير الرسوب الصادر من
مكتب ةوثلأ ماروح والمام بالغرامة المقيي بها في ال وى ال نائية رغ ثووت االختصام األصلل
للنيابة العامة في ةنفلي األاكاب ال نائية الصادرم من المحاك ال نائية و ب اختصام مكتب الشهر
العقار  .خات .

( الطعن رقم  4067لسنة  88ق ـــ جلسة ) 2019/11/21

القاعدة  -:حذ اان الثابا باألو ار كن كمر التق ير المتال منه ق ص ر من ةابعي الماعون

ا  ( .وزير الع م ) بصفته لد سن من ص ور اك من محكمة لني  ...بتغري الاا ن

مولغ الغرامة المقيي به  ،وق ةتي

يا الحك من محكمة لني مطتتنف  ، ...فبادر ةابعي

الماعون ا  .بصفته حلد حص ار كمر التق ير محل التال الحالي بناص لد ذلك الحك

ال نائي و لن الاا ن به  ،و و ما ال ي وز لل هة مص رم كمر التق ير حةيانه وسلواه ،
لع ب اختصاصها بتنفلي الغرامة المقيي بها لد الاا ن من محكمة لني ماروح  ،حذ األمر

مرد .للنيابة العامة ةتمي ا ونها في ةنفلي ةلك الغرامة  ،مما يكون معه ذلك األمر المتال منه

ق ص ر بغلر سن من القانون  ،ومن ث يعتور اابط األثر باطل لص ور .من غلر ذ صفة ،

و ذ خالف الحك الماعون فيه يا النار وكي الحك االبت ائي في قيائه بع ب قووم التال
لرفعه بع الميعاد  ،فإنه يكون ق كخات في ةاولأ القانون .

ااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دستوئ
" عدم اعتبائ توق ع الجزاءات التأديب ل على أعضاء مجلم الشعب ع اال ب ل انًّ ا "
ال وجز  -:ةوقيع م لس الشعب ال زاصات التتديوية لد ك يائه .
 86دستور .

ب ا تبار .مل برلمانيًّا وفأ ب

ب ةمتعه بالحصانة ال ستورية لأل مام الورلمانية  .خيو ه لرقابة القياص العاد

اردار  .اختصام األخلر  .قصر .لد ما ا د .له القانون .

دون

( الطعن رقم  12876لسنة  82ق  -جلسة ) 2019/10/21

القاعدة  -:حذ اان القانون ق خوم الم لس (الشعب) ةوقيع ال زاصات لد ك يائه احال ا
حن

يا العمل ال يرقد لمرةبة العمل الورلماني بمعنا .المولن بالمادم  86من ال ستور فل يتمتع

بالحصانة ال ستورية لأل مام الورلمانية و نما و لزاص ةتديوي صادر من الورلمان يحكمه

القانون واللوائي فيميع بالتالي لرقابة القياص العاد
اختصام للقياص اردار احال فيما ا د .له القانون من اختصاصات .

بحطبانه صااب الوالية العامة حذ ال

" أث المةم بعدم دستوئيل نص ال ادتين  21و  24من قانون السجل العي ي

وسقوط نص ال ادة  23م ه "

ال وجز  -:قياص المحكمة ال ستورية العليا بع ب دستورية نا المادةلن  21و  24من قانون الط ل

العلني الصادر بقرار رئيس ال مهورية بالقانون  142لطنة  1964وسقود نا ب  23منه  .كثر . .زوام

األس ال القانوني للحك الموني لي ةلك النصوم  .قياص الحك الماعون فيه برفض د وى الاا ن
بصفته استنادا لحك ب 21

 142لطنة  1964المقيي بع ب دستوريتها  .خات .

( الطعن رقم  6509لسنة  85ق – جلسة ) 2019/12/16

القاعدة  -:حذ اانا المحكمة ال ستورية العليا ق قيا بتاريخ  2018/6/2في القيية رق

 10لطنة  37دستورية  ،والمنشور في ال ري م الرسمية بالع د  22مكرر [ د ] بتاريخ

 2018/6/6بع ب دستورية نا المادةلن  24 ، 21من قانون الط ل العلني الصادر بقرار
رئيس ال مهورية بالقانون  142لطنة  1964وسقود نا المادم  23من يا القانون  ،واان

الحك الماعون فيه ق قيد برفض د وى الاا ن بصفته ح ماال لحك المادم  21من
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القانون سالف اليار المقيي بع ب دستوريتها ومن ث فق زام األسال القانوني اليى كقي

الحك مما يعلبه بالمات في ةاولأ القانون .

ليه

اااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااا

دعوى

ش وط قبول الدعوي :
" طلب العامل إلغاء ق ائ تخط ه في الت ق ل تتواف ف ه الصفل وال صلمل "
ال وجز  -:طلب الاا نلن حلغاص قرار الشراة بشتن ةماي األوم في الترقية لل رلة األولد وةماي

الباقلن في ال ترقية لل رلة الثانية وكاقلته في الترقية  .مسدا . .ةوافر المصلحة والصفة في طلباةه .

ممالفة الحك الماعون فيه ذلك بقالة حن الق اررين محل ارلغاص ل يتيمنا كسمائه  .خات .
( الطعن  16446لس ل  81ق -جلسل ) 2019/10/20

القاعدة  -:حذ اانا طلبات الاا نلن كماب محكمة المواوع حلغاص قرار الشراة الماعون

ا ا األولد رقمي  3094 ، ۳۰۹۳لطنة  ۲۰۰۸فيما ةيمنا .من ةماد الاا ن األوم في
الترقية لل رلة األولد وةماي باقي الاا نلن في الترقية لل رلة الثانية وكاقلته في ي.

الترقية ومن ث ةتوافر له المصلحة والصفة فيما ياالوون به ،و ذ خالف الحك االبت ائي
المسي بالحك الماعون فيه يا النار وقيد بع ب قووم ال وى لرفعها من غلر ذ

صفة

بمقولة كنه ياالوون بإلغاص ق اررين صادرين من الماعون ا ا األولد رغ كنهما ل يتيمنا
كسمائه فإنه يكون معلبا بالمات في ةاولأ القانون .

ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
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الدفاع في الدعوى :
" أث دفع ئب الع ل بوجود خصومل قضاي ل بي ه وبين شهود العامل "
ال وجز  -:ةمطك الاا ن بولود خصومة قيائية بلنه و لن اا

الماعون ا  .و ب لمه بالشهادم

الممتومة بتختاب الشراة المنطوب ص ور ا اليه بمصوم م م العمل وااللر .دفاع لو ر  .التفات

الحك الماعون فيه نه  .قصور .

( الطعن ئقم  4000لس ل  88ق  -جلسل ) 2019/10/20

القاعدة  -ح ذ اان الولن من األو ار ومن ميارم دفاع الاا ن المق مة كماب محكمة االست ناك
المق ب صورم رسمية منها رفقة صحيفة الاعن بالنقض والصور الرسمية لمحاار للطات
محكمة االست ناك كن الاا ن ةمطك بولود خصومة قيائية بلنه و لن اا

ا  .وذار كرقاب ال اوى المرفو ة منهما
الشراة ال يعل

الماعون

ليه اما ةمطك بتن الشهادم الممتومة بتختاب

نها ال ا ومحررم بمعرفة كا العمام اليين ةراوا العمل وكنه ارر محي ار

بفق كختاب الشراة حال كن الحك الماعون فيه ا ت رغ ذلك بتقوام اا

الماعون ا .

و الشهادم المنطوب ص ور ا حليه في خصوم م م العمل واأللر وما ةرةب لد ذلك من

ةق ير مولغ التعويض دون كن يعرض لهيا ال فاع حيرادا وردا رغ لو ريته وما ق يترةب لد
ثووت صحته من ةغللر وله ال كر في ال وى فإنه يكون معلبا بالقصور.
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ئسوم

ئسوم التوثيق والشه
"م اط إعفاء عقود هيئل ال جت عات الع ان ل م ها "
ال وجز  -:العقود التي ةورمها ل ة الم تمعات العمرانية ال ي م بالتصرك في األرااي ال اخلة في
نااقها  .معفام من رسوب الشهر والتوثلأ وال مغة  .لة ذلك  .ب 26
الم تمعات العمرانية ال ي م .

 59لطنة  1979بشتن حنشاص

( الطعن رقم  8615لسنة  88ق  -جلسة ) 2019/4/22
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القاعدة  -:مفاد نا المادم  26من القانون رق  59لطنة  1979في اتن حنشاص الم تمعات
العمرانية ا ل ي م كن المشرع ك فد العقود التي ةورمها ل ة الم تمعات العمرانية ال ي م والتي
ةتصرك بمقتيا ا في األرااد ال اخلة في نااقها من رسوب الشهر والتوثلأ وال مغة .
ال وجز  -:التصرفات العرفية الطابقة لي المحرر الم ارد اهر التصرك األخلر

ليه  .معفام من

الرسوب النطوية المنصوم للها في قانون رسوب التوثلأ والشهر  .لة ذلك  .ب  34مكرر

 70لطنة

 1964بشتن رسوب التوثلأ والشهر .

( الطعن رقم  8615لسنة  88ق  -جلسة ) 2019/4/22

القاعدة  -:مسدى نا المادم  34مكرر من القانون  70لطنة  1964بشتن رسوب التوثلأ والشهر
والمطتو لة بالقانون  224لطنة  1996كن التصرفات الطابقة العرفية لد المحرر المراد اهر

التصرك األخلر ليه ةعفد من الرسوب النطوية المنصوم للها في قانون رسوب التوثلأ والشهر.

ال وجز  -:ص ور العق محل الرسوب المتال منها من ل ة الم تمعات العمرانية ال ي م للاا ن

مباارم وسوأ ةمصيا األرض محله لشراة غلر ممتصمة في الاعن بمولب ق بيع رفي ةنازلا
نها للاا ن والي

قاب بط اد اامل الثمن  .مسدا . .ح فاؤ .من الرس النطوي المقرر  .ص ور كمر

التق ير المتال منه بع حةماب الشهر دون كن ةتوافر االتي المات الماد

ودون ةاولأ ار فاص الوارد في قانون الم تمعات العمرانية ال ي م  .خات .

كو الغا في اهر المحرر

( الطعن رقم  8615لسنة  88ق  -جلسة ) 2019/4/22

القاعدة  -:حذا اان الولن من األو ار كن العق محل الرسوب المتال منها صادر من ل ة
الم تمعات العمرانية ال ي م للاا ن مباارم وكن األرض محله سوأ ةمصيصها لشراة ...
– غلر ال ممتصمة في الاعن – بمولب ق الويع العرفد ال مسرخ  1994 / .../ ...ول
يط د اامل ثمنه  ،والتي ةنازلا نها للاا ن واليى س د اامل الثمن ومن ث يعفد من الرس

النطود المقرر  ،و ذ كص ر مكتب الشهر العقارى  ...كمر التق ير المتال منه بع حةماب

الشهر دون كن ةتوافر االتد المات المادى كو الغا في اهر المحرر ودون كن ياوأ ار فاص

الوارد في قانون الم تمعات العمرانية ال ي م فإنه يكون ق كخات في ةاولأ القانون .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ش كات
ش كات األشخاص :
" م اط اتماد ذمل الداين والش كل ال دي ل "
ال وجز  -:ةنفلي ال ائن لد كموام الشراة الم ينة القتياص دينه  .مسدا. .

ب اةحاد اليمة بلن ال ائن

والم ين ولو استغر التنفلي لميع كموالها وآلا مل كلتها حليه  .كثر . .لواز رلوع ال ائن لد الشريك
المتيامن الستيفاص المتبقد من ال ين  .التزاب الحك الماعون فيه يا النار  .صحيي .

( الطعنان رقما  7220 ، 7210لسنة  86ق – جلسة ) 2019/10/13

القاعدة  -:حن ةنفلي ال ائن لد كموام الشراة الم ينة القتياص دينه ال يسدى الةحاد اليمة

بلن ال ائن والم ين ولو استغر التنفلي لميع كموالها وآلا ملكلتها حليه  ،و التالي ي وز لل ائن

الرلوع لد الشريك المتيامن الستيفاص المتبقي من ذلك ال ين ،و ذ التزب الحك الماعون فيه
يا النار بتن كلزب الاا نلن بباقي الم يونية المطتحقة حلد الونك الماعون ا  .األوم لد

الشراة الم ينة  - ...اراة ةوصية بطياة  -النالمة ن ق

التطهلل االئتماني محل

الت ا ي بق ر ما آم حلله من ةراة مورثه بحطبان كن األخلر اريك متيامن في ي .الشراة

بع كن قاب الونك بالتنفلي لد كموالها التي ل ةف بكامل الم يونية فإنه يكون ق كصاب

صحيي القانون .

ش كات األموال
" م اط نفاذ تص فات مدي الش كل ذات ال سئول ل ال مدودة في حق الغي "
ال وجز  -:ةح ي ال مشرع الممثل القانوناد للشراات كماب القياص بم يريها  .ارطه .

ب ةح ي

ق

ةتسيطها غلر ذلك ونفاذ ةصرفاةه في اأ الشراة ة ا .الغ لر  .االة التغللر  .ولوب قل  .في الط ل

الت ارى للشراة  .مناطه .

ب اال ت اد بنفاذ ةصرفاةه في اأ الشراة ة ا .الغلر قول اةماذ يا

ارلراص وانقياص خمطة كياب من ةاريمه  .ب 121

 159لطنة . 1981

( الطعن رقم  16500لسنة  79ق – جلسة ) 2019 / 11 / 25
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القاعدة  -:حن اان النا في المادم رق  121من القانون رق  159لطنة  1981بإص ار
قانون اراات المطا مة واراات التوصية باألسه والشراات ذات المط ولية المح ودم مفاد.
كن المشرع ق ا د الممثل القانوني للشراات كماب القياص بم يريها ما ل يح د ق ةتسيطها
غلر ذلك ونفاذ ةصرفاةه في اأ الشراة ة ا .الغلر  ،وفد االة ةغللر كولب المشرع
قل

يا التغللر في الط ل الت ارى للشراة وال يع ةصرفه نافي في اأ الشراة ة ا .الغلر

قول اةماذ يا ارلراص وانقياص خمطة كياب من ةاريمه .
اااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عررقررررد
" ق ي ل مش وع ل سبب العقد من الق اين القانون ل غي القاطعل "
ال وجز  -:الطوب  .ران من كراان االلتزاب  .ارطه  .كن يكون مولودا ومشرو ا  .بص حثبات ذلك .

وقو ه لد ال ائن اونه المكلف بإثبات ال ين  .افتراض قياب العق

لد سوب مشا ا ا ااروع اام

ب ذاا ا اار

سوو ا ااه  .ب  1/137م ني  .قرينة قانونية غلر قاطعة  .للم ين حثبات كطها وانع اب سوب االلتزاب بار

ارثبات اافة دون التقل بشرد الكتابة ولو لا وزت قيمته نصاب الشهادم  .وقوع ارثبات في ي .الحالة
لد داض ةلك القرينة ال لد حثبات كس الثابا بالكتااابة  .مغ ااا ي ا ارم ذلك  .كثر . .التط ا ا ااوية في

ارثبات بلن ذار الطوب و ب ذار .والملط بلن اك الفقرم األولد والث ااانلا ا ااة من الما ا ااادم الميا اورم  .المادةان
 137 ، 136م ني .

( الطعن رقم  6461لسنة  83ق – جلسة ) 2019/12/16

سوب ،
القاعدة  -:حن النا في المادم  136من التقنلن الم ني لي كنه ك حذا ل يكن لللتزاب ٌ
كو اان سوبه ممالفا للنااب العاب واآلداب  ،اان العق باطل ك  ،وفي المادم  137منه لي
سوب في العق يفترض كن له سوبا مشرو ا ما ل يق ال للل
كن ك  -1ال التزاب ل ييار له ٌ
لد غلر ذلك  -2 .ويعتور الطوب المياور في العق و الطوب الحقيقي اتي يقوب ال للل
آخر
لي ما يمالف ذلك  ،فإذا قاب دللل لي صورية الطوب فعلي من ي ي كن لللتزاب سوبا َ
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مشرو ا كن يثوا ما ي عيه ك ي م لد كن الطوب ال ي َع ُّ رانا من كراان االلتزاب احال حذا اان
مولودا ومشرو ا  ،واان األصل وفقا للمو ااادئ الع ا ااامة في ارثو ا ا ا ااات كن بص حثبات سوب
االلتزاب في ولود .ومشرو لته يقع لي اةأ ال ائن ألنه المكلف بإثبات ال ين  ،احال ا
كن
المشرع خر ،لي يا األصل وك في ال ائن من يا العبص وواع بنا الفقرم األولي من
المادم  137سالفة الويان قرينة قانونية افترض بمولوها ن

ب ذار سوب االلتزاب كن له سوبا

مشرو ا  ،ول اما اانا ي .القرينة من القرائن القانونية غلر القاطعة  ،فإنه ي وز للم ين حقامة

ال للل لي ما يمالفها وكن االلتزاب مع وب الطوب  ،دون التقل بشرد الكتابة في ارثبات  ،ولو

كانا قيم ة االلت ازاب ة ا اااوز نص ا اااب الشها ا ااادم  ،ذلك كن ارثبات في ي .الحالة ال ينصرك
المحرر
حلي حثبات ما يتعارض مع ما و ثابا كو وارد في دللل اتابي – ألن الفرض كن
َ
المثو َا لللتزاب خل من ذار سوبه – ،و نما ينصب ارثبات لي داض القرينة القانونية غلر
القاطعة التي كقامها المشرع ،في وز حثبات ما يمالفها بار ارثبات اافة بما فلها الولنة

والق ارئاان – و و ما كك ةه األ مام التحيلرية للتقنلن الم ني ومناقشات ك ياص ل نة المرالعة
النهائية لنا المادم  137منه وكلمع ليه الفقه –  ،فيل ن كن القوم بغلر ذلك يط ا ا ااو
في ارثبات بلن ذار سوب االلتزاب في المحرر المثوا له و ب ذار ، .ويملط بلن اك
الفقا ا ا ا ارم األولي والثانية من الما ااادم المياورم .
ال وجز  -:طلب الاا ن حاالة ال وى للتحقلأ رثبات انع اب سوب التزامه بقيمة الشيك محل الت ا ي .
مقصود . .حثبات ما يمالف القرينة القانونية التي كقامها المشرع وال ائز نقيها بار ارثوااات اافااة .
رفض الحك الماعون فيه حلابته بقالة ب لواز حثبات ما يمالف الثابا بالكتابة ا
حال بالكتابة رغ خلو
الشيك سن الم يونية من ذار سوب االلتزاب  .ممالفة للقانون .

( الطعن رقم  6461لسنة  83ق – جلسة ) 2019/12/16

القاعدة  -:حذ خالف الحك الماعون فيه يا النار ( لواز حثبات كس قرينة ولود ساوب
االلتزاب ومشرو لته اام

ب ذار الطوب )  ،ورفض طلب الاا ن حاالة ال و للتحقلأ

رثبات انع اب سوب التزامه بقيمة الشيك مواوع ال و  ،قوال منه بع ب لواز حثبات ما
يمالف ما و ثابا بالكتابة احال بالكتابة برغ خلو الشيك سن الم يونية من ذار سوب االلتزاب ،
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وكن المقصود و حثبات ما يمالف القرينة القانونية التي كقامها المشرع والتي ي وز نقيها

بار ارثبات اافة  ،فإنه يكون معلبا بممالفة القانون .

ااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ع ل
الدعوي الع ال ل :
" تائيخ ال زاع مبدأُ ُه وقت امت اع ال دين عن أداء حق الداين ع د طلبه "
ال وجز  -:ةاريخ ب اية النزاع  .ةح ي  . .امتناع الم ين ن الوفاص ب الحأ لل ائن ن ماالوته به .
ممالفة الحك الماعون فيه يا ا لنار بمقولة حن م م الطقود ةو ك من ةاريخ منع الاا ن من ال خوم

حلد مقر مله و ب استاهار .ما حذا اانا كو ار ال وى ةيمنا دللل لد قياب النزاع اوم طلباةه .

قصور.
( الطعن ئقم  3420لس ل  82ق  -جلسل ) 2019/11/17

القاعدة  -:حذ اان النا في المادم  70من قانون العمل رق  ۱۲لطنة  ۲۰۰۳المع م
بالقانون رق  ۱۸۰لطنة  ۲۰۰۸لد كنه ك حذا نشت نزاع فرد بلن صااب العمل والعامل في
اتن ةاولأ كاكاب يا القانون كو ك
فأل

من القوانلن كو اللوائي المنامة العلقات العمل الفردية

منهما كن يالب من ل نة ةشكل من  ... ، ... ، ...خلم شرم كياب من ةاريخ النزاع

ةطويته وديا فإذا ل ةت التطوية خلم واا و شرين يوما  -من ةاريخ ةق ي الالب  -لاز
أل

منهما كن يالب من ال هة اردارية الممتصة حاالة النزاع حلد المحكمة العمالية

المنصوم للها في المادم ( )۷۱من يا القانون كو كن يل ت حللها في مو

كقصا .خمطة

وكر عون يوما من ةاريخ انتهاص الم م المح دم للتطوية سواص اان ق ةق ب بالب لل نة التطوية
كو ل يتق ب به و ال سقط اقه في رض األمر لد المحكمة ك ي م – و لد ما لرى به
قياص ي .المحكمة  -لد كن التاريخ الي

يو ك منه النزاع يتح د بتاريخ امتناع الم ين ن

الوفاص بالحأ الل ائن ن ماالوته به  ،و ذ خالف الحك الماعون فيه يا النار بمقولة حن
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م م الطقود ةو ك من ةاريخ منع الاا ن من ال خوم حلد مقر مله في  ،2010/5/3ول

يطتاهر الحك ما حذا اانا كو ار ال وى ةيمنا دللل لد قياب النزاع اوم طلبات الاا ن
بتاقلته في راةبه

ن اهر مايو ،و مولته

ارخاار ،والمقابل النق

ن اهر كبريل ومايو ،2010ومقابل مهلة

الرصل حلازاةه ،والتعويض في ةاريخ سابأ لد رفع ال وى من

مه ،فإنه يكون ق اابه قصور يع ز محكمة النقض ن مراقبه صحة ةاويقه ألاكاب

القانون.

إنهاء الخدمل :
" أث تغيب العامل ئغم إنذائه باستالم ع له نفاذا للمةم ال هايي الصادئ بإلغاء وقفه "
ال وجز  -:انقااع الماعون ا  .ن العمل ككثر من شرم كياب متصلة دون كسباب موررم و نيار.
كتابيا من الاا نة  .مسدا . .طلب فصله استنادا لنا ب  4/69من

العمل  .طلب سائغ  .قياص

الحك الماعون فيه برفض طلب الاا نة فصل العامل النقاا ه ن العمل بقالة حنه ل يثوا امتثالها
للحك البات الصادر لصالحه وةمكلنه من العودم للعمل  .خات .

( الطعن ئقم  19665لس ل  88ق  -جلسل ) 2019/11/3

القاعدة  -حذ اان الثابا كن الماعون ا  .ص ر لصالحه اكما في االست ناك رق ...
لطنة ۱۳۰

القا رم بإلغاص قرار وقفه ن العمل الصادر بتاريخ  ۲۰۱۲/11/1و ودةه للعمل

مع صرك مطتحقاةه من ةاريخ الوقف فقاما الاا نة بإرسام حنيارين مسرخلن ، 2017/7/22

 2017/7/26للماعون ا  .بالتنويه

ليه بالعودم للعمل ا تبا ار من  ۲۰۱۷/7/30نفاذا

للحك االست نافي سالف الويان ولع ب ودةه الستلب مله وةغلبه دون مورر مشروع كنيرةه

بمولب حنيارين مسرخلن  2017/8/16 ، ۲۰۱۷/8/6بيرورم العودم للعمل

لد

نوانه

المثوا بملف خ مته حال كنه استمر منقاعا ن العمل ول يق ب األسباب الموررم النقاا ه ،
و و ما يطوغ معه للاا نة طلب فصله من العمل باالستناد لنا المادم  4/69من قانون

العمل سالف الويان با تبار كنه ةغلب ن العمل ككثر من شرم كيااب متتالية ب ون مورر

مشروع  ،و ذ خالف الحك الماعون فيه يا النار وقيد برفض طلوها بفصل الماعون
ا  .من العمل لد ما كورد .من كنه ل يثوا من األو ار كنها امتثلا للحك البات الي
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ص ر لصالي الماعون ا  .ومكنته من العودم للعمل فإنه يكون فيل ن خات .في ةاولأ

القانون خالف الثابا باألور بما يولب

نقيه.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

مماكم اقتصاديل
االختصاص الق ى :
" العب ة بالطلبات الختام ل مقدئة بالج ل ال ص ى "
ال وجز  -:طلبات الماعون ا  .األوم المتامية كماب ال ائرم ا الست نافية بالمحكمة االقتصادية بإلزاب

الا ا ن بمولغ بال والر األمريكي وفوائ  . .سعر صرفه بالعملة المصرية المعلن بالونك المراز كقل من

خمطة مليلن لنيه  .مسدا . .اال ت اد بالالب المتامد في ةق ير قيمة ال وى واختصام المحكمة

االبت ائية االقتصادية بنار ا  .ممالفة الحك الماعون فيه يا النار  .خات وممالفة للقانون .

( الطعن رقم  19755لسنة  88ق – جلسة ) 2019/10/28

القاعدة  -:حذ اان الثابا بم ونات الحك الماعون فيه كن طلبات الماعون ا  .األوم

المتامية د حلزاب الاا ن بمولغ  158989,دوالر كمريكی وما يترةب للها من فوائ  ،واان
سعر صرك ال والر المعلن من الونك المرازى المصرى في ةاريخ حب اص الالبات مولغ 17.66

لنيه فإن طلبات الماعون ا  .ةق ر بمولغ  158989دوالر ×  17.66لنيه بما يطاوی

مولغ  2807745.74لنيه بما مسدا .كن قيمة ال وى ال ة اوز الممطة مليلن لنيه ومن ث

ينعق االختصام بنار ا لل ائرم االبت ائية بالمحكمة االقتصادية و ذ خالف الحك الماعون

فيه يا النار وفصل في مواوع ال وى بما يناوى قياؤ .امنيا لد اختصام ال ائرم
االست نافية بالمحكمة بنار ا فإنه يكون ق خالف القانون وكخات في ةاويقه .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مماماة
" م ازولل ال مامى ع له أث اء إيقافه مؤقت ا عن الع ل مخالفل مه ل "
ال وجز  -:مزاولة المحامد مله كثناص فترم حيقافه مسقتا نه  .ال بالن فيه  .طويعته  .ممالفة مهنية ال
ةطتتبع ة ري العمل اليى قاب به من آثار .القانونية وال ةنام من صحته  .ب 100

 17لطنة . 1983

( الطعن رقم  4349لسنة  62ق  -جلسة ) 2019/11/5

القاعدة  -:النا في المادم  100من ذات القانون (

 17لطنة  ) 1983ي م لد كن

المشرع ل يرةب البالن لد العمل اليى يباار .المحامد خلم فترم حيقافه مسقتا ن مزاولة

ك مام مهنته  ،وكن ممالفة يا الحار ال ةع و كن ةكون مهنية ةعرض المحامد للمطاصلة

التتديوية لتوقيع ال زاص اليى فراه القانون المشار حليه لهي .الممالفة  ،وال يطتتبع ذلك

ة ري العمل اليى قاب به من آثار .القانونية  ،وال ةنام من صحته متد ة وفقا لألوااع التي

ةالوها القانون .

ال وجز  -:ثووت كن المحامد الموّق َع لد صحيفة االست ناك من المقل ين كماب ةلك المحكمة وقا
حي ا ها .كثر . .ا تبار ا وق َعا صحي حة  .ةوقيعه للها خلم فترم حيقافه ن مزاولة ك مام مهنته ال
يرةب بالنها  .ممالفة الحك الماعون فيه يا النار  .خات .

( الطعن رقم  4349لسنة  62ق  -جلسة ) 2019/11/5

القاعدة  -:حذ اان الولن من األو ار كن األستاذ  ... /ك المحامد ك اليى وّق َع لد الصحيفة
وقا حي ا ها قل اتاب محكمة االست ناك من المحاملن المقل ين كماب ةلك المحكمة  ،فإنها

ةكون ق وق َعا صحيحة ،وال ينام من ذلك كن ةوقيعه للها اان خلم الفترم التي ص ر فلها
قرار من م لس النقابة بوقفه ن مزاولة ك مام مهنته راالته حلد م لس التتديب حذ ال يترةب
لد ذلك بالنها  ،و ذ خالف الحك الماعون فيه يا النار وقيد ببالنها لد سن من

كن ةوقيع المحامد المياور للها اان خلم فترم وقفه ن مزاولة ك مام مهنته فإنه يكون ق

كخات في ةاولأ القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نق
" أث نق

المةم "

ال وجز  -:نقض الحك  .كثر . .حلغاص اافة األاكاب واأل مام اللاقة ليه والتي اانا كساسا لها .

ا تبار ا من القوا

القانونية اآلمرم المتعلقة بالنااب العاب  .مسدا. .

ب لواز ممالفتها كو ح ار اكمها .

لة ذلك  .ب  271مرافعات .

( الطعن رقم  15535لسنة  80ق  -جلسة ) 2019/10/27

القاعدة  -:مسدى المادم  271من قانون المرافعات كنه يترةب لد نقض الحك حلغاص اافة
األاكاب واأل مام اللاقة للحك المنقوض والتي اانا كساسا لها  ،ويت
القانون وةلك القا م من القوا

يا ارلغاص بقوم

القانونية اآلمرم المتعلقة بالنااب العاب التي ال ي وز ممالفتها

كو ح ار اكمها .
اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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