
 

 

 
 

 باسم الشعب
 محكمــة النقــض

 واالقتصادية الدائرة التجارية
 ـــ

 نائـب رئيس المحكمة                / عبد المنعــم دسوقـى      برئاسة السيـد القاضـى 
       ـــــــــــــــــدى عدلـــــى    الريـ عبد الرحيــــم الشاهد      ،      وعضوية السـادة القضاة/ 

  ةـرئيس المحكم ابو ن              طـــــــــــارق سويــــــــــدان                        
 و محمد القاضى .                                            

 
 . .......وبحضور السيد رئيس النيابة / 

 . ...........والسيد أمين السر/ 
 كمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المح

 .  م1033سنة  أكتوبرمن  8هـ الموافق 3434سنة  الحجة ذىمن  3فى يوم الثالثاء 
 أصدرت الحكم اآلتى :
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 الـوقــائـع
الصــادر بتــاري   .......ُطعــن بطريـــق النقـــح فـــى حكـــم محكمــة اســتئنا   1030/.../...بتــاري  

ق , وذلـــص بصحي ــــة طمــــط في ـــا الطـــا ن  316لســـنة  .....فــــى ائستئنــــا  رقــــم  1030/.../...
وضـــوع بنقــــح الحكـــم المطعـــون فيـــي , وبـــذا  التـــاري  أودع الحكـــم بقبـــول الطعـــن اـــكال  وفـــى الم

 .وحافظة بمستنداتي  مذكرة اارحة لمطعنالطا ن 
 .بصحي ة الطعن  مأ من المطعون ضده 1030/.../...وفى 

ـــة ا ميــرين مــذكرة بــدفا  م طمبــوا  1030/ .../ ...وفــى          أودع المطعــون ضــدهم الثالثــــــــ
 في ا رفح الطعن .

بــنقح نيابــة العامــة مــذكرة طمبــ  في ــا قبــول الطعــن اــكال  وفــى الموضــوع أود ــ  الثــم 
 .  الحكم المطعون فيي نقضا  جزئيا  

 ـــرح الطعـــن  مـــى المحكمـــة فـــأ  رفـــة ماـــورة فـــرأ  أنـــي جـــدير  1033/ .../...وفـــى 
الــد وى أمــام هــذ  الــدائرة  مــى مــا هــو وب ــا ســمع   1033/.../...بــالنظر فحــدد  لنظــر  جمســة 

 والرابــ  والثالــص م الثــانىالمطعــون ضــدهو  الطــا ن حيــص صــمم محــامى . مبــين بمحضــر الجمســة
 . اليوم جمسة اء بمذكـرتـي , والمحكمة أرجأ  إصدار الحكم إلىـــــــــى ما جــــــوالنيابة العامة كل  مــ

 
 المحكمـة

محمد شيرين  / ـررـــــــــبعد االطالع عمى األوراق وسماع التقريـر الـذى تـاله السيـد القاضى المق
 وبعد المداولة .فعة والمرا ، القاضى
          أوضا ي الاكمية . استوفى حيص إن الطعن 
تتحصــل  - وراقا  مــى مــا يبــين مــن الحكــم المطعـــون فيــي وسائـــر  -حيــص إن الوقــائ  و          
  ق أمــام محكمــة اســتئنا316لســنة  ....أقــام الــد وى رقــم  المطعــون ضــد  الثــانى بصــ تي فــى أن

 ...ري  الصــادر بتــا 1005لســنة  .....بــبطالن ماــارطة وحكــم التحكــيم رقــم  بطمــط الحكــم .....
  .......اــطط إيدا ــي بقمــم كتــاط محكمــة الزقــازيق  مأموريــة ومحــو و  1005ســنة  .......مــن 

ومـا تـم قيــد  فـأ سـجال  الاــ ر العقـارى وا تبـار  كــأن لـم يكـن مــ  مـا يترتـط  مــى ذلـص مـن  ثــار 
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تضـمن اــراء الطـا ن حصــة المطعـون ضـد  ا ول فــأ الاـقة الســابق  التحكـيم  مـى سـند أن حكــم
لمقـانون رقـم بالممال ـة  3997سـنة  .......مـن  ...دائى المـؤر  تـاراؤ  ل ا بموجط  قد البي  ائب

ـــانون رقـــم  3946لســـنة  334 ـــر  3996لســـنة  130بتنظـــيم الاـــ ر العقـــارى والق باـــأن تممـــص  ي
,  3994لسـنة  17رقـم  مـن قـانون التحكـيم 53/1ضـاء والمـادة المصريين لمعقارا  وا راضـى ال 

ذ لم يرتح  ......مـن  .... وبتـاري   المطعون ضد  الثانى بص تي هذا الحكم فقـد أقـام الـد وى وا 
الصـادر بتـاري   1005لسـنة  ...قض  المحكمة بانعدام ماارطة وحكم التحكيم رقم  1030سنة 

ائبتدائيــــة  ........تــــاط محكمــــة بقمــــم كو اــــطط إيدا ــــي ومحــــو  1005ســــنة  ........مــــن  ...
  ومــا قــد يكــون قــد تــم قيــد  فــأ مصــمحة الاــ ر العقــارى وا تبــار  كــأن لــم يكــن . ....... مأموريــة 

طعن الطا ن فأ هذا الحكم بطريق النقح , وقدم  النيابة مذكرة أبد  في ا الرأى بنقح الحكـم 
ذ  ــرح الطعــن  مــى هــذ  ال حــدد   -محكمــة فــأ  رفــة ماــورة المطعــون فيــي نقضــا  جزئيــا  , وا 

 التزم  النيابة رأي ا .في ا و  جمسة لنظر  , 
مـــن  بـــالوج ين ا ول والثـــانى وحيـــص إن الطعـــن أقـــيم  مـــى ثالثـــة أســـباط ينعـــى الطـــا ن

ي , وفـى بيـان ذلـص المطـأ فـأ تطبيقـو  ممال ـة القـانون  مى الحكم المطعون فيي من ا السبط ا ول
حكيم ترف  مالل التسعين يوما  التالية لتاري  إ الن حكـم التحكـيم أن د وى بطالن حكم الت يقول 

إئ أن المطعـون  3994لسـنة  17من قانون التحكيم رقم  54/3لممحكوم  ميي طبقا  لنص المادة 
ضد  الثانى أقام د وا  استنادا  إلى قوا د قانون المرافعا  الممغاة بعد الميعاد القانونى فإنـي يكـون 

 وجط نقضي .بما يست يبا  مع
ذلـص بـأن المقـرر فـأ قضـاء هـذ  المحكمـة  فـأ  يـر محمـي , بوج يـي وحيص إن هذا النعى

التحكـــيم لـــيس مـــن قبيـــل الـــد اوى التـــى هـــى ســـمطة ممولـــة لصـــاحط الحـــق فـــأ ائلتجـــاء إلـــى  أن
ـــى تقر القضـــاء  ـــل لمحصـــول  م ـــي أو لحمايتـــي كمـــا أن ماـــارطة التحكـــيم ئ تعـــد مـــن قبي يـــر حـــق ل

نمـا هـى اقبيـل صـح  الـد  أو الكاا ة لحق  ينى  قـارى أصـمى أو مـن التصرفا  المنائة وى وا 
معـــين  مـــى محكمـــين والنـــزول  مـــى حكم ـــم وئ يتضـــمن مطالبـــة مجــرد ات ـــاق  مـــى  ـــرح نـــزاع 

ـــا  لممصـــوم بالحضـــو  ـــالحق أو تكمي  ـــا   حكـــام المـــادتين ب ـــة التحكـــيم وفق مـــن  37,  35ر أمـــام هيئ
ـبتنظـيم الاـ ر العقـارى فـإذا مـا سـجم  أو أُ  3946لسنة  334القانون رقم   يترتـطب ـا فإنـي ئ  ر  ا 
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أن يكـون حجـة  مـى مـن ترتـط ر بـي اكم وتأاـ مى ذلص أن الحق المد ى بي إذا تقـرر بحكـم المحـ
الـد اوى فقـط . جيل ماارطة التحكيم  ن هـذا ا ثـر يتعمـق بمن تاري  تس ل م حقوق  ينية ابتداء  

وكانـــ  العبــرة فــأ صــحة حكــم التحكـــيم هــى بصــدور  وفــق إجــراءا  القـــانون  لمــا كــان مــا تقــدم ,
فبطالن التحكيم الذى يرج  إلى  دم مارو ية سببي , حين يكـون القصـد منـي الت ـرط مـن أحكـام 

ئتبـاع إلثبـا  ممكيـة العقـارا  أو التصـر  في ـا , يترتـط القانون اآلمرة باأن اإلجراءا  الواجبـة ا
 ميــي انعــدام حكــم التحكــيم المســتند إلــى مثــل هــذا ائت ــاق , وبالتــالى  ــدم تقيــد الــد وى ببطالنــي 

ذ التـزم الحكـم المطعـون فيـي هـذا  بالميعاد المقرر فأ القانون لرف  د وى بطالن أحكام التحكيم ــ وا 
 سم  يكون  مى  ير أساس .ما النظر فإن النعى  ميي ب

 مـى الحكـم  مـن أسـباط الطعـن وحيص إن الطا ن ينعـى بالوجـي الثالـص مـن السـبط ا ول
أن المحكمـــة الممتصـــة بنظـــر د ـــوى  ة القـــانون , وفـــى بيـــان ذلـــص يقـــول ,المطعـــون فيـــي بممال ـــ

حكــم   ولــيس المحكمــة التــى أصــدر  ال........ مأموريــة  ........الـبطالن هــى محكمــة اســتئنا  
 ويستوجط نقضي .مما يعيط الحكم المطعون فيي 

وحيص إن هذا النعى فأ  ير محمي , ذلص بأني لما كـان الـدف  بعـدم ائمتصـاص المحمـى 
مرافعـا  مـن الـدفوع الاـكمية  يـر المتعمقـة بالنظـام العـام ويتعـين  مـى المتمسـص  308وفقا  لممادة 

ئ سـقط الحـق فيـي , لمـا كـان مـا تقـدم , وكـان الثابـ   بي إبدائي قبل الـتكمم فـأ موضـوع الـد وى وا 
وع الــــد وى أمــــام محكمــــة هـــذا الــــدف  قبــــل التحــــدص فـــأ موضـــــــــــــ فـــى ا وراق أن الطــــا ن لــــم يبــــد

 فإن النعى  ميي يكون  مى  ير أساس . ائستئنا  ,
بالمطـأ فـأ  الحكـم المطعـون فيـي أسـباط الطعـن  مـى مـن الثـانى بالسـبطوحيص إن الطا ن ينعى 

إذ قضـى بـبطالن حكـم التحكـيم بطالنـا  كميـا  فـأ حـين أنـي  , طبيق القـانون وال سـاد فـأ ائسـتدئلت
كان يتعين إبطال الجزء الماص بصحة ون اذ  قد بي  الاقة بطالن جزئيا  ــ فـالبطالن الـذى اـابي 

 ينصط  مى هذا الجزء فقط بما يعيبي ويستوجط نقضي .
( من 3) 53ذلص بأني لما كان النص فأ المادة  وحيص إن هذا النعى فأ أساسي سديد ,

وى بطالن حكم التحكيم إئ فأ باأن التحكيم  مى أني  ئ تقبل د  3994لسنة  17القانون رقم 
ل اآلتية : )أ( ...... )ط( ..... )ج( ..... )د( ...... )هـ( ..... )و( ..... إذا فصل او ا ح
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 ت اق وم  ذلص إذا أمكنحكيم أو جاوز حدود هذا ائحكم التحكيم فأ مسائل ئ يامم ا ات اق الت
فصل أجزاء الحكم الماصة بالمسائل الماضعة لمتحكيم  ن أجزائي الماصة بالمسائل  ير 

( وتقضى المحكمة التى تنظر 1ا ميرة وحدها ) ا جزاءالماضعة لي فال يق  البطالن إئ  مى 
إذا تضمن ما يمال  النظام العام فأ  د وى البطالن من تمقاء ذات ا ببطالن حكم التحكيم

جم ورية مصر العربية . م اد  أني إذا فصل حكم هيئة التحكيم فأ مسائل ماضعة لمتحكيم 
وأمرى  ير ماضعة لي أو إذا تضمن ما يمال  النظام العام فأ بعح أجزائي أو فأ اق مني 

اء الحكم المتعمقة فإن البطالن ئ يق  إئ  مى أجز  وأمكن فصل بعض ا  ن البعح اآلمر
بالمسائل الغير ماضعة ئت اق التحكيم وتمص التى مال   النظام العام وحدها دون باقى أجزاء 
الحكم . لما كان ذلص , وكان الحكم المطعون فيي قد انت ى إلى بطالن حكم التحكيم برمتي 

كيم ومد البطالن لممال تي النظام العام فأ مصر حين حسم النزاع حول الاقة السكنية محل التح
إلى باقى أجزاء حكم هيئة التحكيم ا مرى المتعمقة ببراءة ذمة الطا ن وتمارج المطعون ضد  
ا ول من الاركة ر م إمكان فصم ا  ن الجزء المقال ببطالني وهو ما أدى بي إلى المطأ فأ 

 قضا  جزئيا  فأ هذا المصوص .ق القانون بما يعيبي ويوجط نقضي نتطبي
ن فيــي  مــى الحكــم المطعــو  مــن أســباط الطعــن الطــا ن ينعــى بالســبط الثالــصوحيــص إن 

وفـى بيـان ذلـص يقـول ـــ أن العيـوط اإلجرائيـة هـى وحـدها التـى تـؤدى  بالمطأ فأ تطبيـق القـانون ,
 وهو ما يعيط الحكم ويستوجط نقضي . المطأ فأ التقدير فال يؤدى لمبطالن , البطالن الحكم أم

قـــانون المرافعـــا  إذ أوجبـــ  أن مـــن  153أن المـــادة بـــذلـــص  مقبـــول , وحيـــص إن هـــذا النعـــى  يـــر
ئ كـان بـاطال  إنمـا  تاتمل صـحي ة الطعـن بـالنقح  مـى بيـان ا سـباط التـى بنـى  مي ـا الطعـن وا 

كااـ ا   ـن المقصـود منـي كاـ ا   قصد  ب ذا البيان أن تحدد أسباط الطعـن وتعرفـي تعري ـا  واضـحا  
ـــا   نـــي الغمـــوح و  ـــا  نافي ـــوافي ـــة بحيـــص يب ـــى ا اين من ـــالج ال ـــذى يعـــزو  الطـــا ن إل  لحكـــمالعيـــط ال

ئ كـان النعـى  يـر مقبـول . لمـا كـان ذلـص , وكـان  وموضعي مني وأثر  فأ قضـائي المطعون فيي وا 
الطــا ن لــم يبــين مــواطن القصــور الــذى ينســبي إلــى الحكــم المطعــون فيــي وموضــعي منــي وأثــر  فــأ 

 ومن ثم  ير مقبول .  ,, ومن ثم فإن النعى يكون مج ال  قضائي 


