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 فهرس املبادئ فهرس املوضوعات

بمحكمة النقض برساالة لليلاة ه  اي حةاااة المباادئ القانونياة  القانونيةينهض المكتب الفني للمبادئ 
رر ا المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وةنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاةه التي التي ةق

ثا  قاوانين الطالاة القياائية  12/10/1950خولها له قرار حنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 
قاانون الطالاة القياائية المتعاقبة ، وةتمثل اختصاصات المكتاب الفناي اماا لااص بانا الماادم المامطاة مان 

الحاااالي فاااي اساااتمئ  المباااادئ القانونياااة مااان ياكااااش المحكماااة وةبويبهاااا ونشااار ا ومااان ثااا  حصااا ار م مو اااات 
،  األاكاش والنشرم التشريعية ، باإلضافة لإلشراف  لى ي مال المكتبة ول ول المحكماة ، وع ا اد البحاول الفنياة

 . وسائر ما يالبه رئيس المحكمة
ممارساة اختصاصااةه التاي  ها  بهاا  فيلمحكمة النقض برسالته ويطتمر  الفنيمكتب وعذ ييالع ال

بتااوير اافاة معالى القاضي الجليل / عبد هللا عصر  ئيريم ممة رل الر ق   لتكليفات ونفاذا  القانون حليه ، 
كترونيااا  ، لعحصاا ارات المكتااب الفنااي ، ةصاا ر النشاارم التشااريعية والقانونيااة بشااكل يطااهل معااه ةاا اولها ورقيااا  و 

مطى ةصفحها  بر ممتلف وسائط االطئع  لى المحررات ييطر ، وذلك من خئل االقتصار  لى نشار وي  
لكترونية ةعرض نصو  ح ناوين التشريعات الممتلفة بشكل يكثر ةفصيئ  وعةااة المحتوى من خئل روابط 

يطاهر  الاي  https://www.cc.gov.eg/index.htmlالتشريعات وياكاش ال ستورية  لاى موقاع المحكماة 
 شريعات واألاكاش فللقائمين  ليه ال الشكر والتق ير . ليه مراز معلومات محكمة النقض لتوفير يا ل الت

ئيريم   –ل عالى القاضي / مم رد يم رس درعد الرد س ئ  ايرس ئيريم ممة رل الر ق  والشكر موصول 
 رالع اإلص ار ونقحه ، اما ال ي خر سيادةه له ا  فيما يطن  حليه من  مل .  الي  ال ةتس الف ي ال ساعد ئ

للطااادم قيااام المحكمااة ،  اإللكتروناايف لعاال ي مهااا س ةيطااير االطاائع ونصاابوا حلااى ةحقيااأ  اا م ي اا ا
مان النشاارم  األساسايوةاوفير الوقاو وال ها  والماال ماان خائل ةقلايا  ا د الصافحات دون اإلخاائل بالها ف 

التشاريعية يال و ااو اإلااطااة ال اريااة بااي   التشااريعات الصااادرم خاائل فتاارم النشاارم لتصااب  متااااة حلكترونيااا  يو 
 وفير ا ورقيا  لمن يرغب من الطادم قيام المحكمة بمعرفة ي ياص المكتب الفني اال طلبها . بر ة

كما ةيمنو النشرم المبادئ القانونية الح يثاة الصاادرم  ان ممتلاف الا وائر الم نياة بالمحكماة مبو اة 
 باريقة ةتي  التنقل بين طياةها بطهولة ويطر .

 وهللا من وراص القص  ... ،
 /  القاضي                                                             

 حس ى عبد اللطيف                                                                     
  ايس ئييم ممة ل ال ق                                                                   

 ل ال ق ل مة  الف يئييم ال ةتس 
 

https://www.cc.gov.eg/index.html
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 : القوانني أولا 

  ٢٠٢٠لس ل  ٢٩قا ون ئقم 

بشين ةقرير ا  يدنى للعئوم ال ورية للمماطبين بقاانون الم ماة الم نياة ومان   ائوم 
خاصاااة لغيااار الممااااطبين بقاااانون الم ماااة الم نياااة ويياااادم الحاااافز اإلضاااافي للعااااملين 

 . بال ولة
 

 ( 2٠2٠يونية  17 -)ج(  مكرر 24العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf402952https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 

  ٢٠٢٠لس ل  ٨٣قا ون ئقم 

بفارض رسا  ةنمياة الماوارد  19٨٤لطانة  1٤٧ةع يل بعض ياكاش القانون رقا  بشين 
 . المالية لل ولة

 
 ( 2٠2٠يونية  21 -مكرر  25العدد  –الجريدة الرسمية  )

.pdf402987https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

  

https://www.cc.gov.eg/i/l/402952.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402987.pdf


5 

 

   
 فهرس املبادئ فهرس املوضوعات

 

 قرارات رئيس اجلمهوريةثانياا : 

  ٢٠٢٠لس ل  ٢47ق ائ ئييم الج هوئيل ئقم 

 . بشين بعض التعيينات والتنقئت في الوظائف القيائية
 

 ( 2٠2٠مايو  22 - (و)رر مك 21العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf402897https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

  

https://www.cc.gov.eg/i/l/402897.pdf
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 قرارات جملس الوزراءثالثاا : 

  ٢٠٢٠لس ل  ١١4٣ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

بشاااين ةعااا يل بعاااض ياكااااش الئئحاااة التنفييياااة لقاااانون الافااال الصاااادرم بقااارار رئااايس 
 . 2010لطنة  20٧5م لس الويراص رق  

 ( 2٠2٠يونية  9 -)مكرر(  23العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf402925https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

   ٢٠٢٠لس ل  ١١4٩ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

بشااين نقاال ةبعيااة برنااام  الفياااص المصاار  الملحااأ بالهيتااة القوميااة لئستشااعار ماان 
الواالااة اسااتكمال ةنفيااي   ةتااولىو الفياااص حلااى واالااة الفياااص المصاارية ،  و لااوشلبعاا  ا

 . الفيائية المنبثقة منه والمشرو ات
 ( 2٠2٠يونية  9 –)مكرر(  23العدد  –الجريدة الرسمية  )

.pdf402929https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 ٢٠٢٠لس ل  ١١٩٦ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

بشين اظر انتقال يو ةحرك المواطنين بكافة ينحاص ال مهورية  لى لميع الارق 
الرابعة صبااا  استمرارا  ل هود ال ولة في الطا ة  واتىمن الطا ة الثامنة مطاص  

المحافظة  لى صحة المواطنين ودرص ا ألية ة ا يات محتملة لفيروس اورونا 
المطت   مع الطماح بالحراة اليرورية المرةباة باالاتيالات الاارئة التي يق ر ا 

 . ميمور  اليبط القيائي
 ( 2٠2٠يونية  11 -)تابع(  24العدد  –الجريدة الرسمية  )

.pdf402924https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

https://www.cc.gov.eg/i/l/402925.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402929.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402924.pdf
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 ٢٠٢٠لس ل  ١١٩٩ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

بشين ةع يل الئئحة التنفييية لقانون االستثمار الصادرم بقرار م لس الويراص رق  
 . 201٧لطنة  2٣10

 ( 2٠2٠يونية  15 –مكرر )ب(  24العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf402950https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 ٢٠٢٠لس ل  ١٢4٦ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

لغاااص اظاار االنتقااال وةحاارك المااواطنين بكافااة ينحاااص ال مهوريااة  لااى بشااين ح
لمياااع الاااارق ، ماااع  ااا ش اإلخااائل بياكااااش قااارار رئااايس م لاااس الاااويراص رقااا  

 .   المشار حليه 2020لطنة  9٤0
 ( 2٠2٠يونية  24 –مكرر )ج(  25العدد  –الجريدة الرسمية  )

.pdf403035https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 ٢٠٢٠لس ل  ١٢4٩ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

بشااين حضااافة فقاارم ل ياا م حلااى   ااز المااادم األولااى ماان قاارار م لااس الااويراص 
 .   201٨لطنة  119٣ق  ر 

 ( 2٠2٠يونية  28 –مكرر 26العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf403017/i/l/https://www.cc.gov.eg 

 ٢٠٢٠لس ل  ١٢٩5ق ائ مجلم الوزئاء ئقم 

و اتاااى  2020ماااارس  1٧شاااين حيقااااف الموا يااا  اإللرائياااة فاااي الفتااارم مااان ب
فيمااااا  2020لطاااانة  12٤٦ةاااااريخ سااااريان قاااارار رئاااايس م لااااس الااااويراص رقاااا  

يما الاعون والتظلمات وموا ي  سقوط الحأ والموا ي  اإللرائية الماصاة 

https://www.cc.gov.eg/i/l/402950.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/403035.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/403017.pdf
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  ا  لو ياااااااااة وال يطااااااااار  القااااااااارار  لاااااااااى المحبوساااااااااين ااتياطيااااااااابالتظلماااااااااات الو 
   . ياكاشلتنفيي  والمحبوسين
 ( 2٠2٠يونية  29 –مكرر )ب(  26العدد  –الجريدة الرسمية  )

.pdf403037https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cc.gov.eg/i/l/403037.pdf
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 القرارات الوزاريةرابعاا : 

 ٢٠٢٠لس ل  ١١٦ق ائ وزي  الزئاعل وادتصالح األئاضي ئقم 

من  ٦2بشين سريان  يا القرار  لى لميع األراضي ال  ي م اطبما ورد بالمادم رق  
ماااان الئحتااااه التنفيييااااة  ( 1٤س  ٦ )و المااااواد يرقاااااش  19٨٤لطاااانة  12القااااانون رقاااا  

 1995لطاانة  1٤900األشااغال العامااة و المااوارد المائيااة رقاا  بقاارار ويياار  والصااادرم
 . 19٨1لطنة  1٤٣( من القانون رق  1رق  ) والمادم

 
 ( 2٠2٠يونية  2في  - 124العدد  –الوقائع المصرية  )

.pdf402893https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

    ٢٠٢٠لس ل  ٨77ق ائ وزائة الداخليل ئقم 

بشاااين حصااا ار  200٨لطااانة  1٦1٣بشاااين ةعااا يل بعاااض ياكااااش القااارار الاااويار  رقااا  
 . 19٧٣لطنة  ٦٦ن المرور رق  الئئحة التنفييية لقانو 

 
 ( 2٠2٠يونية  3في  - )تابع( 125العدد  –الوقائع المصرية  )

.pdf402896s://www.cc.gov.eg/i/l/http 

   ٢٠٢٠لس ل  ٣١٢٩ق ائ وزائة العدل ئقم 

بناا ر ميااو  -بشااين نقاال مقاار انعقاااد للطااتي األساارم بمحكمتااي ) مراااز ميااو غماار 
 . من مقر ما الحالي ب ال  غمر ( حلى م مع محاك  ميو غمر بال ور األرضي 

 
 ( 2٠2٠يونية  7في  - 128عدد ال –الوقائع المصرية  )

.pdf402911https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

https://www.cc.gov.eg/i/l/402893.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402896.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402911.pdf
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   ٢٠٢٠لس ل  ٣١٣٠العدل ئقم ق ائ وزائة 

بشااين ح ااادم نقاال مقاار انعقاااد لميااع ال لطااات الماصااة بم مااع محاااك  م ينااة نصاار 
ال زئيااة ماان م مااع محاااك  القااا رم ال  ياا م االبت ائيااة بااالت مع المااامس حلااى م مااع 

 . محاك  م ينة نصر
 

 ( 2٠2٠يونية  7في  - 128العدد  –الوقائع المصرية  )
.pdf402912https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

  ٢٠٢٠لس ل  ٢٩٦ق ائ وزائة ال اليل ئقم 

بشااين ةعاا يل بعااض ياكاااش الئئحااة التنفيييااة لقااانون اليااريبة  لااى الاا خل الصااادر 
 . 2005لطنة  991بقرار ويير المالية رق  

 
 ( 2٠2٠يونية  16في  -تابع )أ(  136العدد  –الوقائع المصرية  )

.pdf402979https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

   ٢٠٢٠لس ل  ٩5١ق ائ وزائة الداخليل ئقم 

ل م لس التعاون الملي ي بشين ةحصيل رس  ةيشيرم دخول من مواطني دو 
 -الكويااااو  -اإلمااااارات العر يااااة المتحاااا م  -) المملكااااة العر يااااة الطااااعودية 

 . ألاكاش القانون  طبقا  سلانة  مان (  -البحرين 
 

 ( 2٠2٠يونية  17في  -تابع )أ(  137العدد  –الوقائع المصرية  )
.pdf402956https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 

 

https://www.cc.gov.eg/i/l/402912.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402979.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402956.pdf
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   ٢٠٢٠لس ل  ٩١ق ائ الهيئل العامل لل قابل ال اليل ئقم 

 . ألوراق المالية بالبورصة المصريةبشين قوا   قي  و شاب ا
 

 ( 2٠2٠يونية  18في  - 138العدد  –الوقائع المصرية  )
.pdf402960/www.cc.gov.eg/i/l/https:/ 

  ٢٠٢٠لس ل  ٩٢ق ائ الهيئل العامل لل قابل ال اليل ئقم 

 .بشين قوا   اوامة الشراات العاملة في م ال األوراق المالية  
 

 ( 2٠2٠يونية  18في  - 138العدد  –الوقائع المصرية  )
.pdf402961https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

    ٢٠٢٠لس ل  ٩٣ ق ائ الهيئل العامل لل قابل ال اليل ئقم

بشاااين القوا ااا  التنفييياااة لحواماااة الشاااراات المااارخا لهاااا بمزاولاااة نشااااطي التااايلير 
 .التمويلي و التمصي   

 
 ( 2٠2٠يونية  18في  - 138العدد  –الوقائع المصرية  )

.pdf402962https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 ٢٠٢٠لس ل  ٩4ق ائ الهيئل العامل لل قابل ال اليل ئقم 

 . بشين القوا   التنفييية لحوامة شراات التمويل االستهئكي
 

 ( 2٠2٠يونية  18في  - 138العدد  –الوقائع المصرية  )
.pdf402963https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 

https://www.cc.gov.eg/i/l/402960.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402961.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402962.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/402963.pdf
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 ٢٠٢٠لس ل  ٣475ق ائ وزائة العدل ئقم 

بشااين نقاال مقاار انعقاااد للطااات ) محكمااة المراغااة ال زئيااة و محكمااة المراغااة لشااتون 
 -شاارع ال مهورياة  -لهينة الغر ياة  كائنالاألسرم ( حلى مبنى م مع محاك  لهينة 

 . مقر الحاليمن ال ب ال   -بصفة مؤقتة  -ب وار مراز الشرطة الق ي  
 

 ( 2٠2٠يونية  22في  - 141العدد  –الوقائع المصرية  )
.pdf029864https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cc.gov.eg/i/l/402986.pdf
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 خامساا : أحكام احملكمة الدستورية العليا

 ق ئ ددتوئيل ئ ٣٠لس ل  ٢٣٨حةم ال مة ل الددتوئيل العليا ئقم 

عقو اااات ( مااان قاااانون ال2٧٦بشاااين  ااا ش دساااتورية ماااا ةيااامنه   اااز ناااا الماااادم )
، من قصار الا ليل الاي  ي قبال و يكاون ا اة  19٣٧لطنة  5٨الصادر بالقانون رق  

 . منزل مطل  في لى المته  في لريمة الزنا  لى االة ولود  
 

 ( 2٠2٠يونية  14في  - 24العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf403036https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

    ق ئ ددتوئيل ئ ٣٨لس ل  ١١4حةم ال مة ل الددتوئيل العليا ئقم 

ارم " وعال سقط اقه نهائيا  فاي اطااه  اي  الما م " الاواردم فاي بشين   ش دستورية  ب
الفقرم الثانياة مان الماادم المامطاة مان قارار وييار شاتون م لاس الاويراص ووييار ال ولاة 

بشين قوا   اطاه م د المبرم العملية  نا   19٨٣لطنة  55٤٨للتنمية اإلدارية رق  
باااابعض  19٨5لطاااانة  ٣٣رقاااا   التعيااااين للعاااااملين غياااار المااااؤ لين ، الميااااافة بقاااارار 

 . األاكاش الماصة بحطاه م د المبرم العملية  ن  التعيين للعاملين غير المؤ لين
 

 ( 2٠2٠يونية  14في  - 24العدد  –الجريدة الرسمية  )
.pdf403038https://www.cc.gov.eg/i/l/ 

    ق ئ ددتوئيل ئ 4٠لس ل  7٩حةم ال مة ل الددتوئيل العليا ئقم 

( ماان الئحااة نظاااش العاااملين 59بشااين  اا ش دسااتورية نااا الفقاارم األخياارم ماان المااادم )
لطاانة  1٧٤يتااة العامااة لتنميااة الثااروم الطاامكية الصااادرم بقاارار م لااس حدارةهااا رقاا  باله

https://www.cc.gov.eg/i/l/403036.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/l/403038.pdf
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لاااااايات فيماااااا ةيااااامنه مااااان وضاااااع اااااا  يقصاااااى للمقابااااال النقااااا   لرصاااااي  اإل 19٨٤
 ا العامااال اتاااى انتهااااص خ متاااه ، ال ي ااااوي يلااار ثئثاااة اال تيادياااة التاااي لااا  يطاااتنف 

ى يساااباه اقتياااتها يشاااهر، متاااى ااااان  ااا ش الحصاااول  لاااى  ااايا الرصاااي  رالعاااا  حلااا
 . مصلحة العمل

 
 ( 2٠2٠يونية  14في  - 24العدد  –الجريدة الرسمية  )

.pdf403039.gov.eg/i/l/https://www.cc 
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 إثبات
 لكت و ي :حجيل ال م ئ ال 

 ئ اللكت و يئ م اط حجيل الب يد 

.  . مناطه اإلثبات . مص ر ا ثبوت نطبتها حلى صاابها فيا ية المحررات اإللكترونية  -ال وجز :
إلنشائها من  نشتها  لى الوسائط المطتم مةاليوابط الفنية والتقنية لتح ي  مص ر وةاريخ الكتابة وسيارم م   ةوافر

بشين  200٤ لطنة 15 ق 1٨ ، 15 ، 1 المواد . مطتقل غير خاضع لطيارةه حلكترونيخئل نظاش افظ 
.  من الئحته التنفييية ٨ ش ، المعلومات و إنشاص  يتة ةنمية صنا ة ةكنولوليا اإللكترونيةنظي  التوقيع 

.   ش اقتصار  مؤدا   . المعامئت وما ةرةبه من آثار قانونية يف يالعالم يمواكبة التاور التكنولول .  لة ذلك
  نوع معين من ال  امات فئ ي شترط فيه الكتابة  لى ورق بالمفهوش التقلي   و مكتوه  لىالمحرر  لى ما 

ي . قبول ال ال  امات ورقية اانو يو حلكترونية يو يي ا اانو مادم صنعها ف . يثر  الي  وةيييله بتوقيع بمط
 . يمثلة . اإلثبات

 ( 10/3/2020 جلسة –ق  89 لسنة 17689 ) الطعن رقم

بشين ةنظي   200٤لطنة  15من القانون رق   1٨،  15،  1المواد  فيالمشرع  -: القاعدة
من  ٨، وفى المادم  و إنشاص  يتة ةنمية صنا ة ةكنولوليا المعلومات اإللكترونيالتوقيع 

ا  لى ين الئئحة التنفييية لهيا القانون  ةتحقأ ا ية اإلثبات المقررم للكتابة  ، اان اريص 
، حذا ةوافرت اليوابط الفنية  حررات اإللكترونية الرسمية يو العرفية لمنشتهااإللكترونية والم

ا فني ا ةح ي  وقو وةاريخ حنشاص الكتابة اإللكترونية والتقنية من ايث            ين يكون متاا 
مطتقل وغير  حلكتروني، من خئل نظاش افظ  يو المحررات اإللكترونية الرسمية يو العرفية

وين يكون  ، بها ين  ع  ، يو لطيارم الم   نشئ  ي  الكتابة يو ةلك المحرراتم م  خاضع لطيار 
ا فني ا ةح ي  مص ر حنشاص الكتابة اإللكترونية يو المحررات اإللكترونية الرسمية يو العرفية م   تاا 

و و ما ي ل  ، حنشائها فيودرلة سيارم م نشتها  لى  يا المص ر و لى الوسائط المطتم مة 
المعامئت الم نية والت ارية  في العالمي التكنولوليالمشرع ارةيى مواكبة التاور  لى ين 

ا ، م   واإلدارية  ن طريأ ةنظيمها ووضع ضوابط لها من يلل ةرةيب آثار ا القانونية  را 
األصل ما يقصر معنا   لى ما  و مكتوه  لى  فيللمحرر وينه ال يول   الحقيقيالمفهوش 
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. وينه ولتن اانو الكتابة  سواص اانو ورق ا يش غير ذلك Supportت نوع معين من ال  اما
وقو مقصور ا  لى ما  و  ي  في، حال ين المحرر ل  يكن  األصل الغالب  ي لى الورق 

،  ، وال ما يتالبه المشرع لإلثبات  و ثبوت نطبة المحرر حلى صاابه مكتوه  لى ورق وا  
، وليلك ال ي شترط ين ةكون الكتابة  لى ورق  والورق  ارةباط قانون ا بين فكرم الكتابة فئ

ورقية  –و و ما يولب قبول ال ال  امات األخرى ،  ومييلة بتوقيع بمط الي  التقلي  بالمفهوش 
ومن ذلك ما نصو  ليه المادم  ، اإلثبات في –كانو يو حلكترونية يو يي ا اانو مادم صنعها 

( بصيغتها 19٧٤ - للبيائع )نيويورك ال وليالبيع  يف)ي( من اةفاقية م م التقادش  األولى
ل لئةفاقية )بروةواول  اش المع لة بالبروةواول الم    س  ي  االةفاقية في(  لى ينه " 19٨0ع  

من اةفاقية األم   1٣وما نصو  ليه المادم  ، "... )ي( ةشمل "الكتابة" البرقية والتلكس
يشمل مصال  "  س ينه( من 19٨0 - )فيينا للبيائع ال وليالمتح م بشين  قود البيع 

وما نصو  ليه المادم الرابعة من  ، "اك   ي  االةفاقية، الرسائل البرقية والتلكس في"كتابة"، 
 -ي( من ينه " 2005 - اةفاقية األم  المتح م بشين استم اش الماابات اإللكترونية )نيويورك

 ي ذلك  فييو حشعار يو طلب، بما  بيان يو ح ئن يو مالب ي يقص  بتعبير المااهس 
سياق ةكوين العق  يو  في رض وقبول  رض يتعين  لى األطراف ةوليهه، يو ةمتار ةوليهه 

خااه ةولهه األطراف بواساة رسائل  ي س اإللكترونييقص  بتعبير المااه  -. ه ةنفيي 
ة يو المتلقام يو يقص  بتعبير رسالة البياناتس المعلومات المنشيم يو المرسل –. ج بيانات

 لى سبيل –الممزنة بوسائل حلكترونية يو مغناطيطية يو بصرية يو بوسائل مشابهة ةشمل 
يو البرق يو التلكس يو  اإللكترونيللبيانات يو البري   اإللكترونيالتبادل  –المثال ال الحصر

لى من اةفاقية األم  ( من المادم األو 1٧يوردةه الف قرم )  وينه وفأ التعريف الي ، "البرقيالنطخ 
للبيائع  ن طريأ البحر الي ا يو لزئي ا )نيويورك  ال وليالمتح م المتعلقة بعقود النقل 

 electronic( )"قوا   روةرداش"(، فإن مصال  المااه يو الرسالة اإللكترونية 200٨
communication  "ة يعنى المعلومات المع م يو المرسلة يو المتلقام يو الممزنة بوسيل

 فيرقمية يو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى حلى لعل المعلومات الواردم  يو بصريةحلكترونية يو 
 .   "المااه ميطورم المنال بحيث يمكن الرلوع حليها الاق ا
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. ما يته . وسيلة لتبادل الرسائل  بر األلهزم اإللكترونية  ن طريأ  اإللكترونيالبري   -س ال وجز
وقو معاصر يو بع  بر ة من حرسالها ويمكن له  فيلتصل لمطتقبلها  المعلومات ال ولية شبكة
 اال -من خئلها والقبول  اإلي اه واقعتياستمئ   للقاضي.  مطتمرج منها ييا  اانو مشتمئةها طبا ة
ل ى  . يصول ةلك الرسائل محفوظة .  لة ذلك ورقة موقعة من طرفيها فيدون االة إلفراغها  - التعاق 

خادمات  في داخل شبكة اإلنترنو الرئيطيلكل منه  وايلك بممزنها  اإللكترونياخل ال هاي يطرافها د
ين يق ش يصلها  .  ن  لح  صور ا اليوئية ال يملك مرسلها . مؤدا   الحواسب للشراات مزودم الم مة

ا ورقية خالية من ةوقيع طرفيها ية لتلك المفرغة اإلثبات مطاو  في . اكتطابها ا ية . يثر  فمطتمرلاةها نطم 
والئحته التنفييية  اإللكترونيةنظي  التوقيع  . ةوافر اليوابط المح دم بقانون  . شرطه ورقيا  والمييلة بتوقيع

ولهة استئمها و  ش الت خل والتئ ب بها لإليهاش  ةطته ف التيقن من لهة حنشائها يو حرسالها التي
  .  وير لكونها  صية  لى م رد ال ح بالتز  االد اصبصحتها. اليمه . من ينكر ا  ليه 
 ( 10/3/2020 جلسة –ق  89 لسنة 17689 ) الطعن رقم

 و وسيلة لتبادل الرسائل  electronic mail (e-mail) اإللكترونيالبري   -س القاعدة
اإللكترونية بين األشما  اليين يطتم مون األلهزم اإللكترونية من يلهزم امبيوةر يو  واةف 

وقو معاصر إلرسالها من  في، ةتميز بوصول الرسائل حلى المرسل حليه   ير امحمولة يو غ
لها يو بع  بر ة وليزم ،  ن طريأ شبكة المعلومات ال ولية )اإلنترنو( يي ا اانو وسيلة  م رس 

   ، وسواص اشتملو  ي  الرسائل  لى مطتن ات الرسالة يمكان ةلق فيطبا ة مطتمرج منها 
ولق  يلايت القوانين الوطنية واالةفاقيات ال ولية  ، يش ال attachmentsمرفقة يو ملفات 
من واقع ةلك  -اإللكتروني  االة التعاق  في -اإلي اه والقبول  واقعتياستمئ   للقاضي

، ذلك ين  ورقة موقعة من طرفيها فيالرسائل اإللكترونية دون االة ألن ةكون مفرغة اتابي ا 
، وليلك فإن يصول  ها  ن طريأ شبكة المعلومات ال ولية )اإلنترنو(ت  ةبادلالرسائل ي   ي 

ةظل محفوظة ل ى  -اإللكتروني مفهومة  لى ينها بيانات المطتن  يو المحرر  -ةلك الرسائل 
ل حليه  داخل ال هاي  - مهما ةع دوا -يطرافها  ل والم رس  ، فيئ   لكل منه  اإللكترونيالم رس 

للشراات  Serversخادمات الحواسب  فيداخل شبكة اإلنترنو  يطيالرئ ن ولود ا بممزنها 
االة لح  الصور  في، فإنه  وفى ال األاوال ، لل مهور اإللكترونيمزودم خ مة البري  

ل رسالة البري   اليوئية ين يق ش يصل المطتن  يو المحرر  اإللكتروني، فئ يملك م رس 
ا ورقية ، ذلك ين ال مطتمرلات األلهزم اإللكتروني  اإللكترونية ال ةع و ين ةكون نطم 
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ا منه  لى   ش ح  ار اقوق  مابو ة خالية من ةوقيع طرفيها ، ومن ث  فإن المشرع وارص 
المتعاملين من خئل ةلك الوسائل اإللكترونية الح يثة اال   ش امتئكه  إلثباةات مادية  لى 

 التيوالئحته التنفييية اليوابط  نياإللكترو ةلك المعامئت ق  وضع بقانون ةنظي  التوقيع 
ةطته ف التيقن من لهة حنشاص يو حرسال المطتن ات والمحررات اإللكترونية ولهة يو لهات 

بعض  في، و و ما ق  يطتلزش  والتئ ب بها لإليهاش بصحتها   استئمها و  ش الت خل البشر 
فإذا ما ةوافرت  ي  الشروط ،   يا الم ال فيالحاالت االستعانة بالمبرات الفنية المتمصصة 
اإلثبات ةتطاوى  في، ةكتطب ا ية اإللكتروني واليوابط فإن الرسائل المتبادلة باريأ البري  

، فئ يحول دون قبول الرسالة اإللكترونية ا ليل اتابي مع ةلك المفرغة ورقي ا والمييلة بتوقيع 
ن  صية  لى م رد لح  ، ولهيا فإنها ةكو حلكتروني شكل  فيحثبات م رد ينها لاصت 

ه حذ حن ذلك المطتمرج ما  و حال ةفريغ لما ااتوا   المص  لمطتمرلاةها وةمطكه بتق ي  يصلها
، وال يبقى يماش من ينكر ا من سبيل  ، يو الوسيلة اإللكترونية محل التعاملاإللكتروني البري  

ا حال طريأ واي   و المبادرم حلى االد اص بالتزوير وفأ اإللراصات  المقررم قانون ا ةمهي  
  .  يا المصو  فيلئستعانة بالمبرم الفنية 

الاا نة  المرسل منها للشراة اإللكترونيةمطك الشراة الماعون ض  ا بمطتمرلات من البري   -س ال وجز
بتزوير ا يماش  االد اص .   ش ةق يمها ال ليل  لى سلواها طريأ ضوئية لح ةها بمقولة حنها صور   والتي
المتالبة بالقانون لصحة المحررات  حثبات و  ش ماابقتها للشروط واليوابط ٤9 كمة الموضوع طبقا  شمح

.  ي   .  لة ذلك .  لى غير يساس ال فع  لى الحك  التفاةه  ن  يا النعي.  والبيانات اإللكترونية
مكتوه ومحفوظ ل ى  التقلي   لها يصل ورقى بالمعنى وليس اإللكترونيالمطتمرلات ةفريغ ا لما ااتوا  البري  
 . مرسلها و ى بمنيى  ن م رد ال ح 
 ( 10/3/2020 جلسة –ق  89 لسنة 17689 ) الطعن رقم

حذ اان البين من األوراق ين الشراة الماعون ض  ا ق مو يماش ل نة المبراص  -س القاعدة
، حال ين  الةهاالمرسل منها للشراة الاا نة وةمطكو ب ال اإللكترونيمطتمرلات من البري  

اإلثبات حال بتق ي   فيالشراة الاا نة ق  اكتفو ب ح  ا بمقولة حنها صور ضوئية ال قيمة لها 
اقيقة األمر ليطو حال ةفريغ ا لما ااتوا   في،  لى الرغ  من ين  ي  المطتمرلات  يصلها
مكتوه  قلي  التبالمعنى  ي، وليس لها يصل ورق  لى النحو الطالف بيانه اإللكترونيالبري  

، وال سبيل للنيل من صحتها حال  ، و يلك ةكون بمنيى  ن م رد ال ح  ومحفوظ ل ى مرسلها
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، يو التمطك بحصول العبث  ابت اص  من لهة اإلرسال اإللكترونيبالتمطك بع ش استئش البري  
ها للشروط ، والمبادرم حلى سلوك طريأ االد اص بتزوير ا و ع ش ماابقت بياناةه بع  استئمه في

واليوابط المتالبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات اإللكترونية و و ما خلو منه األوراق 
االد اص به  في، لما  و مقرر من ينه ي ب  لى م  ى التزوير ين يطلك  من لانب الاا نة

ينت  االد اص  اي -من قانون اإلثبات وما بع  ا  ٤9المادم  فياألوضاع المنصو   ليها 
. واان ال يغير من  يا النظر ما ةثير   دون الوقوف  لى حذن من المحكمة بيلك القانونييثر  

 اإللكترونيرسائل  بر البري   ي الشراة الاا نة من ين الماعون ض  ا ل  ةرسل لها 
، اما ل  ةعق   سبأ ةمطكها بهيا ال فاع يماش محكمة الموضوع ع  ، ذلك ينها ل  ة    الما  بها

  الي اإللكترونيالمعتم  و ين  نوان البري   اإللكترونية الئيمة بين  نوان بري  ا المقارن
، ومن ث  فئ يعيب الحك  الماعون  يرسلتها حليها الماعون ض  ا التيو لهو حليه الرسائل 

 .    ليه بما سلف  لى غير يساس النعي، ويكون  فيه التفاةه  ن دفاع ل  يق ش المص  دليله
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 يشخاص اعتبائيل
  وحدات المةم ال ملي :

بل والش اف على ال مال الص اعيل وإصدائ الت اخيص واألمس ئ تبعيل إدائة ال قا
 للوحدات ال مليل ئ الص اعي

الوا ات المحلية . اختصاصها بتابيأ وةنفيي القوانين واللوائ  المتعلقة بتراخيا المحال  -س ال وجز
ق الحك  المحلي ا ئحة التنفييية لمن الئ ٧الصنا ية والت ارية والمقلقة للرااة والميرم بالصحة والمارم . ش 

 . المع لة
 ( 21/1/2020جلسة  –ق  79لسنة  36) الطعن رقم 

 19٧9لطنة  ٧0٧حن مفاد نا المادم الطابعة من قرار رئيس م لس الويراص رق   -القاعدة :
بشين حص ار الئئحة التنفييية لقانون الحك  المحلي ينه  19٨2لطنة  ٣1٤المع ل بالقرار رق  

اشر الوا ات المحلية ال في دائرم اختصاصها األمور اآلةية س ... ةابيأ وةنفيي القوانين ةب
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واللوائ  المتعلقة بتراخيا المحال الصنا ية والت ارية والمقلقة للرااة والميرم بالصحة 
 والمارم .

 
مثلها الاا ن الثاني ثبوت ا ول الواقعة محل الماالبة بالتعويض ب ائرم الوا م المحلية التي ي  -ال وجز :

با تبار ين حدارم الرقابة واإلشراف بصفته رئيطها . مؤدا  . ةمثيله لها يماش القياص وفي موالهة الغير 
يثر  . انتفاص صفة الاا ن   لى المحال الصنا ية وعص ار التراخيا واألمن الصنا ي ةابعة له .

فع بع ش قبول ال  وى لرفعها  لى غير ذ  األول بصفته امحافظ . قياص الحك  الماعون فيه برفض ال 
 صفة بالنطبة للاا ن األول بصفته . ممالفة للقانون وخاي .

 ( 21/1/2020جلسة  –ق  79لسنة  36) الطعن رقم 

 ) انف ار ينبوه غاي ( حذ اان الثابو باألوراق ين الحادل محل الماالبة بالتعويض  -القاعدة :
دون  -راز وم ينة رشي  فإن رئيطها  و وا   صااب الصفة ق  وقع ب ائرم الوا م المحلية لم

في ةمثيل وا ةه المحلية في  يا النزاع يماش القياص وفي موالهة الغير با تبار ين حدارم  -غير  
، ولما  الرقابة واإلشراف  لى المحال الصنا ية وعص ار التراخيا واألمن الصنا ي ةابعون له

ا يماش محكمة الموضوع بع ش قبول ال  وى لرفعها  لى غير كان الاا نان بصفتيهما ق  ةمطك
ذ  صفة بالنطبة للاا ن األول بصفته ) محافظ البحيرم ( ، حال ين الحك  الماعون فيه رفض 
 يا ال فع ويلزمهما بالتعويض  لى قالة حن قط  التراخيا واألمن الصنا ي ةابعان للاا ني ن 

 القانون والماي في ةابيقه . ، فإنه يكون معيبا  بممالفة بصفتيهما
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 الت اس إعادة ال ظ 
  ماهيته وم احل  ظ ه و طاقه

  ئ القضاء ب ا لم مطلبه الخصوم ئ

مرافعات . ب ص ميعاد  2٤1يسباه التماس ح ادم النظر . ورود ا  لى سبيل الحصر . ش  -ال وجز :
. الاعن بااللتماس بص ور الحك  الملتمس فيه . االستثناص . الحاالت األر عة األولى من المادم سالفة اليار 

الحك  بما ل  يالبه المصوش . خروله  ن ةلك الحاالت . الاعن  ليه . سبيله . الاعن بالنقض يو التماس 
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قياص الحك  الماعون فيه بقبول  ح ادم النظر . مناطه .  ص ور   ن  م  يش سهو من المحكمة مص رةه .
ات ير عين يوما  من ةاريخ االلتماس شكئ  وفصله في موضو ه رغ  حقامة الماعون ض   التماسه بع  فو 
ل  يبين بيسبابه سن   في   ص ور الحك  الملتمس فيه بتطلي  يرض الت ا ي بالحالة التي ةكون  ليها والي

 ذلك التطلي  . ممالفة للقانون وخاي .
( 7/6/2020جلسة  –ق  85لسنة  7451الطعن رقم  )  

ت يسباه التماس ح ادم النظر مرافعا 2٤1حذ اان المشرع ق  يورد بنا المادم  -القاعدة :
وا د ا  لى سبيل الحصر ويخيع ب ص ميعاد الاعن باريأ التماس ح ادم النظر بص ور 

من ذلك حال بالنطبة للحاالت األر عة األولى الواردم بنا المادم  الحك  الملتمس فيه ول  يطتثن  
 ،محل الاعن الماثل  والتي ليس من بينها االة الحك  بما ل  يالبه المصوش و ى الحالة 2٤1

ق  يصل  سببا  ألا    ولما اانو ياكاش محكمة النقض ق  استقرت  لى ين الطبب األوا  الي
الاريقين " الاعن بالنقض يو التماس ح ادم النظر "  و قياص المحكمة بما ل  يالبه المصوش 

و من حال ينه لعل مناط التفرقة في ذلك  و اون ة اوي ا ود الالبات  ن  م  يش سه
المحكمة مص رم الحك  وا تبر األول سببا  للاعن بالنقض والثاني سببا  اللتماس ح ادم النظر . 

 10/2/200٧لما اان ذلك ، واان الحك  الملتمس فيه الصادر من محكمة القي  العليا ب لطة 
ق  ص ر في موالهة الماعون ض   بصفته بتطلي  األرض محل الت ا ي بالحالة التي ةكون 

ها وقو التطلي  دون ين يبين بيسبابه سن  ذلك القياص واان الماعون ض   ق  يقاش التماس  لي
 2٤2ي  بع  فوات ميعاد األر عين يوما  المقررم بنا المادم  1/٦/201٣ح ادم النظر بتاريخ 

من قانون المرافعات ... ول  ةتوافر في اقه حا ى الحاالت األر عة األولى المنصو   ليها 
من ذات القانون ، فإن اقه في الاعن بالتماس ح ادم النظر يكون ق  سقط لرفعه  2٤1 بالمادم

بع  الميعاد ، وعذ خالف الحك  الماعون فيه  يا النظر بقبوله االلتماس شكئ  وفصله في 
 موضو ه ، فإنه يكون معيبا  بممالفة القانون والماي في ةابيقه . 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 بيع
  خضوع عقد البيع للقا ون الذي يب م في ظله

التط يل ال يمنع برش في ظله . ةراخي  ق  البيع .  ق  فور  . مؤدا  . خيو ه للقانون الي  ي   -ال وجز :
ةرةيب آثار  بم رد انعقاد  . التزاش البائع بمولبه بتطلي  المبيع و نقل الملكية . التزاش المشتر  ب فع الثمن 

 وغير ا من االلتزامات التي ةترةب بين الارفين  لى التقابل بم رد انعقاد البيع . 
 ( 2/3/2020جلسة  -ق  84لسنة  16781) الطعن رقم 

حنَّ  ق   البيع وما يرةبه من آثاٍر ي ع  ُّ من العقود الفورية ، التي ةنشي وةكتمل بم رد  -القاعدة :
ةوافر يراان انعقاد ا وشروط صحتها ، ومن ث  فإنَّه يميع للقانون الي  ي برش في ظله ، ولتن 

ا نقل الملكية في البيوع العقارية حلى التط يل ، حالَّ ينَّ البائع  يظل  م   ىةراخ ، بمولب العق  لزم 
بتطلي  المبيع و نقل الملكية ، اما يلتزش المشتر  بيداص الثمن ، حلى غير ذلك من االلتزامات 

 التي ةترةب بين الارفين  لى التقابل بم رد انعقاد البيع .
 

لطنة  95المع ل بأ  2012لطنة  1٤حبراش  ق  البيع محل الت ا ي قبل نفاذ المرسوش بأ  -ال وجز :
ؤدا  .   ش خيو ه ألاكامه . يثر  .   ش اشتراط سبأ  رضه  لى م لس حدارم ال هاي . م 2015

الوطني لتنمية شبه لزيرم سيناص والحصول  لى موافقته قبل حقامة د وى بصحته ونفاذ  .  لة ذلك . ممالفة 
يمة لصحته  ب ا  ن بحث ةوافر الشروط الئتالنظر وقياؤ  بع ش قبول ال  وى مح  ياالحك  الماعون فيه 

 ونفاذ  . قصور وممالفة للقانون . 
 ( 2/3/2020جلسة  -ق  84لسنة  16781) الطعن رقم 

بين الاا ن  11/2/200٤ال  وى ق  ي برش بتاريخ حذ اان  ق   البيع سن    -القاعدة :
عاااااا ل الم   2012لطنة  1٤والماعون ض   األول فئ يميع  ألاكااااااش المرساااااااوش بقاناااااون رق  

، وال يطتلزش رفع ال  وى بصحته ونفاذ  سبأ  رضه  لى م لس  2015لطنة  95بالقانون 
حدارم ال هاي الوطني لتنمية شبه لزيرم سيناص والحصول  لى موافقته ، ألنَّ المراكز  القانونية  

من  التي نشيت  ن ذلك العق  ق  اكتملو قبل العمل بيلك المرسوش فئ ةطر   ليه ياكام ه
ايث آثار  وانقيائه ، ألنَّ العبرم بوقو اصول الواقعة المنشتة التي اكتملو بها المراكز 
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القانونية وليس بوقو الماالبة بها ، وعذ خالف الحك   الماعون  فيه  يا النظر  وقيى بع ش 
قبول ال  وى لع ش اصوله  لى موافقة م لس اإلدارم المياور فإنَّه يكون  ق  لعل لهيا 

رسوش بقانوٍن يثر ا رلعيًّا بالممالفة لصري  نصوصه ، ممَّا يعيبه بممالفة القانون ، وا به الم
ذلك  ن بحث ةوافر الشروط الئيمة لصحة ونفاذ  ق  البيع موضوع ال  وى ، فإنَّه يكون  

ا  –معيب ا   بالقصااااور في التطبيب .  –ييي 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 تأمي ات اجت اعيل
  عياالجت امس ق التأميس  األع الش ط ادتث اء ع ليات ش كات قطاع 

ةقوش بتنفيي ا وا ات القااع العاش وقااع األ مال العاش بياةها . مطتثنام من    التيالعمليات  -ال وجز :
 االلتما يبشين القوا   المنفيم لقانون التيمين  200٧لطنة  55٤المالية رق   يرةابيأ ياكاش قرار وي 
اا نة بيلك وةق يمها المطتن ات من ذات القرار . ةمطك ال 21٣. ش 19٧5لطنة  ٧9الصادر بالقانون رق  

 . خئل وقصورحال الة  ليه . التفات الحك  الماعون فيه  ن الرد  لى دفا ها . 
 ( 5/2/2020جلسة  - ق 89لسنة  12632) الطعن رقم 

 200٧لطنة  – 55٤رق   –ر المالية يمن قرار وي  21٣المادم  فيحذ اان النا  -القاعدة :
 19٧5لطنة  ٧9الصادر بالقانون رق   االلتما يلمنفيم لقانون التيمين بشين القوا   ا

 ةاريخبه من  عملي   – 5/9/200٧ بتاريخ –ةابع  20٤الوقائع المصرية الع د  فيالمنشور 
ياكاش  يا    ال ةطر  ( 211،  209 )المادةين ب لى ينه مع   ش اإلخئل  1/10/200٧

ةقوش بتنفيي ا وا ات القااع العاش وقااع  التيلعمليات ا -1س  شين العمليات اآلةية فيالقرار 
، واانو الاا نة ةمطكو يماش محكمة الموضوع بينها  . لما اان ذلك األ مال العاش بياةها
العاش وينها من نفيت ي مال المقاوالت محل الماالبة وين ي مالها  األ مالمن شراات قااع 

ةؤي  دفا ها حال ين  التيوق مو المطتن ات  -يار سالف ال -مطتثنام من ةابيأ ياكاش القرار 
الحك  الماعون فيه حذ ي رض  ن بحثه وةمحيصه والرد  ليه ويي  قياص اك  محكمة يول 

 التطبيب بما يعيبه . فيبحأ ال فاع والقصور  اإلخئلدرله برفض ال  وى فإنه يكون شابه 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ئدوم
 المةم الصادئ في م ازعل تقد   ال دوم وفًقا لط يق التظلمميعاد ادتئ اف 

بشين الرسوش القيائية . مؤدا  .  19٤٤لطنة  90ق  من 1٨،  1٧النا في المادةين  -ال وجز :
للمتقاضي الميرم بين سلوك سبيل المعارضة يو الاريأ المعتاد لرفع ال  وى للتظل  من يمر ةق ير الرسوش 

سلوك المتقاضي طريأ القيائية يي ا اان يساس ونوع مناي ته سواص  في مق ار الرس  يو يساس االلتاااااازاش باااه . 
من القانون سالف اليار . ا تبار ميعاد استتناف الحك  الصادر فيها  1٨ضة . يثر  . خيو ه للمادم المعار 

خمطة  شر يوم ا من ةاريخ ص ور  . رفعه ال  وى باإللراصات المعتادم . يثر  . خيوع د وا  للقوا   العامة 
 .ل ير عين يوم ا من ةاريخ ص ور  الواردم بقانون المرافعات . ياقيته في استتناف الحك  الصادر فيها خئ

 ( 2/3/2020جلسة  -ق  84لسنة  4000) الطعن رقم 

من  1٨،  1٧ ةينينَّ النا في الماد -في قياص محكمة النقض  –المقرر  -القاعدة :
ي ل   لى ينَّ المشرع  ق  رس  بالنا األول طريق ا  19٤٤لطنة  90قانون الرسوش القيائية رق  

ر  ينها ييطر  للمتقاضي من حلراصات رفع للتظل  من يمر ةق  ير الرسوش القيائية بإلراصاٍت ق َّ
يطر ا ال  اااااااوى الاااااااواردم بقاناااااون المرافعاااااات ، واان النا  المشار حليه ، ولتن قرر سبيئ  م  
لعاد  للتظل  من يمر التق ير حالَّ ينَّه ل  يطلب المتقاضي اقه األصيل في سلوك الاريأ ا

ي   قيٍ   19٤٤لطنة  90لرفع ال  وى ، فل  ي ر د  في ذلك النا وال في سائر مواد القانون رق  
يحول دون ل وص المتقاضي حلى  يا الطبيل  ن  المناي ة في يمر التق ير يو يحرمه من  يا 

ساس  الرسوش " ل  ةح د  نوع  ويالحأ ، واانو  بارم  " ي وي ليى الشين ين يعارض في مق ار 
المناي ة  في المق ار ، سواص  اان مبنا ا  المعارضة في مق ار الرسوش ، ومن ث  ةتطع  لتشمل  

و و ما يتفأ  مع الغاية التي  المناي ة في قيمة الرسوش المطتحقة يو في يساس االلتزاش بها ،
ق ير الرسوش ا ا المشرع  من النا المياور ، و و ةيطير  وةبطيط  حلراصات التظل  من يمر ةةغيَّ 

القيائية ، بحيث ياكاون  الاماتاقااضي بالمايار بيان رفع التظل  بإب ائه يماش الم حير  ن  ح ئنه 
المنصو   ليه بيمر التق ير يو بتقرير في قل  الكتاه و ين سلوك الاريأ المعتاد لرفع ال  وى 

اوش يش ةناااااولااااو يساااااس  االلتاااازاش في قانون المرافعات ، سواص  انصبو  مناي ت ه  لى مقاا ار الرساااا
فإذا ما سلك المتقاضي طريأ  المعارضة بإب ائها يماش الم حير يو بتقريٍر في قل  بهاااااا ، 
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من القانون سالف اليار ، فيتعين  ين يكون  استتناف ه للحك   1٨الكتاه خيع لنا المادم 
م ا من يوش ص ور  ، يمَّا حذا رفع ال  وى الصادر في ةلك المعارضة  خئل خمطة   شر  يو 

باإللراصات المعتادم ، فتكون د وا  خاضعة  للقوا   العامة الواردم بقانون المرافعات ، فيحأ  له 
  استتناف  الحك   الصادر في ال  وى خئل ير عين  يوم ا من ةاريخ ص ور  .

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ع ل
   لقطاع القا و ي بش كات ال ساه لمدى د يان الاليمل على العامليس با

بشين  19٧٣لطنة  ٤٧سريان الئحة الشراة الاا نة  لى ي ياص القااع القانوني بها دون ق  -ال وجز :
مة خاصة يطر   ليها ق شراة مطا  ا تبار ااإلدارات القانونية بالمؤسطات والهيتات العامة .  لة ذلك . 

. مؤدا  . ةح ي  األق مية في الوظيفة بتاريخ التعيين . االستثناص . 19٨1لطنة  159الشراات المطا مة 
طلب لهة العمل م م خبرم سابقة . اطابها في األق مية . شرطه .   ش ييادةها  ن الم م المالو ة ويال 

 ٣٣من الئئحة رق   15،  12،  11 مية واأللر . ش يطبأ يميله المعين قبله في وظيفة مماثلة في األق
 . 200٣لطنة 

 ( 22/1/2020جلسة  -ق  88لسنة  20460) الطعن رقم 

لطنة  ٣٣من الئحة نظاش العاملين رق   15،  12،  11 وادحذ اان النا في الم -القاعدة :
لع ش سريان  -المنابقة  لى واقعة النزاع  - 29/1/200٣المعمول بها ا تبارا  من  200٣

بشين اإلدارات القانونية بالمؤسطات العامة والهيتات العامة  19٧٣لطنة  ٤٧القانون رق  
والوا ات التابعة لها  لى ي ياص القااع القانوني ل ى الشراة الماعون ض  ا با تبار ا من 

 19٨1لطنة  159شراات المطا مة الماصة التي يطر   ليها قانون شراات المطا مة رق  
ي ل  لى ين األق مية في الوظيفة ةتح د بتاريخ التعيين فيها ما  -قا  لنظامها األساسي وف

دامو لهة العمل ل  ةالب لشغل الوظيفة ةوافر م م خبرم سابقة ، وعذا اشترطو ذلك ااتطبو 
للعامل م م المبرم في يق مية الوظيفة التي   ين فيها شرياة يال ةزي   ي  الم م  ن م م المبرم 

مالو ة لشغل الوظيفة ، ويال يطبأ يميله المعين في ذات ال هة في وظيفة مماثلة في ال
 التاريخ الفرضي لب اية المبرم المحطو ة سواص من ايث األق مية يو األلر .
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بال رلة الثالثة بم مو ة الوظائف القانونية  لى  ةعيين الماعون ض   األول في وظيفة محاشٍ  -ال وجز :
لزمئئه شاغلي ةلك الوظيفة بالقااع القانوني دون ين ةشترط الماعون ض  ا الثانية م م خبرم  ين يكون ةاليا  

قانونية سابقة للتعيين في ةلك الوظيفة . يثر  . ةتح د يق ميته في  ي  الوظيفة بتاريخ ةعيينه فيها . ممالفة 
 . وخاي للقانون و الحك  الماعون فيه  يا النظر . ممالفة للثابو باألوراق 

 ( 22/1/2020جلسة  -ق  88لسنة  20460) الطعن رقم 

الصادر  ن الماعون ض  ا  201٣لطنة  900حذ اان الثابو من القرار رق   -القاعدة :
ينه يتيمن النا  لى ةعيين الماعون ض   األول  -المرفأ صورةه بملف الاعن  -الثانية 

بال رلة الثالثة بم مو ة  ظيفة محاشٍ في و  12/٧/201٣ا تبارا  من ةاريخ ص ور  يا القرار في 
الوظائف القانونية  لى ين يكون ةاليا  لزمئئه شاغلي ةلك الوظيفة بالقااع القانوني ، وعذ خلو 
األوراق والقرار سالف اليار مما يثبو ين الماعون ض  ا الثانية ق  اشترطو ةوافر م م خبرم 

ن  ليها الماعون ض   األول فإن يق ميته   ي    ثالث التي قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محاشٍ 
في  ي  الوظيفة ةتح د بتاريخ ةعيينه فيها ، وعذ خالف الحك  الماعون فيه  يا النظر وقيى 
للماعون ض   األول بي  م م خبرةه الطابقة وعرلاع يق ميته في الوظيفة التي   ين فيها حلى 

له  مالية بمقولة حن الاا ن ال يعتبر يميئ  مع ما يترةب  لى ذلك من آثار وفروق  2/200٧/٧
في التاريخ الفرضي لب اية المبرم المحطو ة رغ    ش اشتراط الماعون ض  ا الثانية ةوافر م م 
خبرم سابقة لتعيينه في  ي  الوظيفة ، فإنه يكون فيئ   ن ممالفته الثابو باألوراق ق  خالف 

 ن االة لبحث باقي يوله الاعن .القانون ويخاي في ةابيقه بما يولب نقيه دو 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 قا ون 
  مانمس حيث الز  ٢٠١٢لس ل  ١4ال  دوم بقا ون ئقم د يان 

ا  19/1/2012. قوا    آمرم متعلقة بالنظاش العاش . ةح ي   2012لطنة  1٤المرسوش بأ  -ال وجز : ميعاد 
لنفاذ  . مؤدا  . سريانه بيثر مباشر .   ش سريانه بيثر رلعي . اليمه .   ش انطحاه ياكامه  لى الروابط 

محكومة بالقانون الي  ةكونو في ظله اتى انقياص ايانها  والعئقات القانونية الطابقة  لى نفاذ  . بقاؤ ا
القانوني .  لة ذلك .   ش ةوقف اال ت اد بها  لى موافقة م لس حدارم ال هاي الوطني لتنمية شبه لزيرم 
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سيناص . مغايرم ذلك . يثر  . ااتواص النا  لى ياكاش متيار ة . ولوه ةفطير  باراةه بمرا ام التناسأ فيما 
خلو ذلك القانون وةع يله والئحته التنفييية وةع يئةها من المقصود بالعرض  لى  يا الم لس  بينها .

من حص ار المرسوش  2وموا ي   ولزاص ةملفه .   ش لواي افتراض اكٍ  يو لزاٍص ألمٍر سكو  نه النا . ش 
 .     2015نة لط 95بشين التنمية المتكاملة في شبه لزيرم سيناص الم ع ل بأ  2012لطنة  1٤بأ 

 ( 2/3/2020جلسة  -ق  84لسنة  16781) الطعن رقم 

 2012لطنة  1٤حنَّ النا  في المادم الثانية من مواد حص ار المرسوش بقانون رق   -القاعدة :
لطنة  95بشين التنمية المتكاملة في شبه لزيرم سيناص الم ع ل بقرار رئيس ال مهورية رق  

لطنة  1٤بهيا النا رس    ا ود سريان المرسوش بقانون رق  ي ل  ينَّ المشرع  قص   2015
ا لنفاذ ياكامه ، نا  لى ينَّ  19/1/2012من ايث الزمان ، فبع  ين ا د  2012 ميعاد 

ارةباطاٍت قانونيٍة يخرى  ةالتعاق ات  يو قرارات  التمصيا يو حلراصات  التعاق  التمهي ية يو ييَّ 
ه ، مما مفاد  ينَّه  لى الرغ  من ينَّ نصو   ذلك المرسوش ةميع  للقانون الي  ي نشتو في ظل

ر  ا ين   بقانوٍن ةتيمن قوا    آمرم  متعلقة  بالنظاش العاش ، حالَّ ينَّ المشرع  ارةيى ال تباراٍت ق َّ
ي ب ق ي  الروابط  والعئقات  القانونية  سالفة  البيان محكومة  بالقانون الي  ةكونو في ظله ، دون 

يع لألثر المباشر لهيا المرسوش ، فئ ةطر  ياكام ه حالَّ  لى المراكز القانونية التي ين ةم
ةتكون بع  نفاذ  ، سواص  في نشيةها يو اآلثار الناة ة  نها يو انقيائها ، ومن ث  ال يكون  
ها ليلك المرسوش بقانون يثر  رلعي  ، وال ةمس ياكام ه المراكز  القانونية  التي استقرت ألصحاب

قبل العمل به ، با تبار ينَّ انطحاه  ياكامه  لى الماضي حخئل  باستقرار المعامئت وع  ار  
لثقة الوالبة في القانون ، وال يغير من ذلك  بارم  " اتى انقياص ايانها القانوني وذلك بع  ل

ال ةعني ينَّ  العرض  لى م لس اإلدارم " الواردم  في نا المادم الثانية سالفة البيان ، ألنَّها
،  2012لطنة  1٤اال ت اد  بالروابط والعئقات القانونية الطابقة  لى نفاذ المرسوش بقانون 

يتوقف   لى موافقة ال هاي الوطني لتنمية شبه لزيرم سيناص ، والقول بغير ذلك ، ي عل  النا  
ةحتمل  التيويل   ن  يحتو   لى ياكاٍش متيار ٍة ، فبع  ين  يفص   المشرع  بعباراٍت صريحٍة ال

خيوع ةلك الروابط القانونية للقانون الي  ةكونو في ظله ، يعود  في ذات الفقرم من النا ، 
ويميعها ألاكاش ذلك المرسوش بقانوٍن ، بما يتعين  معه ةفطير  بارات النا المياور بمرا ام 

قرم من نا المادم الثانية التناسأ فيما بينها ، ذلك ينَّ العبارم سالفة اليار لاصت في ذات الف
معاوفة   لى العبارات الطابقة  ليها ، مؤا م  لها في الحك  ، مرةباة  بها في المعنى ، فهي 
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ةؤا   ينَّ التعاق ات  الطابقة   لى نفاذ المرسوش ةظل  محكومة  بالقانون الي  ةكونو في ظله حلى 
إلدارم المياور ، فق  خلو نصو   ين ينقيي  ايان ها القانوني ، يمَّا العرض   لى م لس ا

المرسوش بقانون وةع يله وايلك الئحته التنفييية له وةع يئةها من المقصود بالعرض  لى  يا 
الم لس وموا ي   وال زاص  لى التملف  ن العرض ، فئ ي وي افتراض  اكٍ  يو لزاٍص ألمٍر 

 . سكو  نه النا
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 مسئرروليررررررل
مسئوليل ئييم الوحدة ال مليل عس إه ال تابعيه موظفي إدائة ال قابل والش اف 

  الص اعي اخيص واألمس على ال مال الص اعيل وإصدائ الت

قياص الحك  الماعون فيه بمطتولية الاا ن الثاني بصفته رئيس الوا م المحلية  ن ح مال  -ال وجز :
ةابعيه موظفي قط  التراخيا واألمن الصنا ي في الرقابة واإلشراف  لى المحل الصنا ي مما نت   نه 

  الماعون ض  ا ولتوافر راباة الطببية بين الماي واليرر . انف ار ينبوه الغاي المتطبب في وفام مورل 
 ليه  و الطبب المنت  الفعال في حا ال اليرر .  لى  يم نى . صحي  . النعي بين خاي الم ن 1٧٤ش 

 غير يساس .  لة ذلك .              
 ( 21/1/2020جلسة  –ق  79لسنة  36) الطعن رقم 

ع في ا ود سلاتها التق يرية خلصو حلى مفاد المادةين حذ اانو محكمة الموضو  -القاعدة :
المع ل بشين المحال الصنا ية والت ارية ينه يناط  199٤لطنة  ٤5٣من القانون رق   12،  2

ب هة اإلدارم التي يمثلها الاا ن الثاني مطتولية الرقابة واإلشراف  لى المحال الصنا ية  ن 
 ي وضبط الممالف منها وغلقه يو وقفه حداريا  طريأ موظفي قط  التراخيا واألمن الصنا

بمولب قرار والب النفاذ ، وين امتناع من له  اأ اليباية القيائية من موظفي التراخيا 
واألمن الصنا ي التابعين للاا ن الثاني بصفته يعتبر خاي يترةب  ليه المطتولية ومن ث  فإن 

، واان  يا  من القانون الم ني 1٧٤ادم الاا ن الثاني مطتول  ن ي مال ةابعيه  مئ  بالم
الماي المتمثل في اإل مال في الرقابة واإلشراف نت   نه االنف ار الي  ةطبب في وفا  مورل 
الماعون ض  ا  ن نفطها  و صفتها ، وةوافرت راباة الطببية بين الماي واليرر ، ولوال خاي 
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ةه  ما اان اليرر الي  يصاه مورل قط  التراخيا واألمن الصنا ي وع ماله  في يداص والبا
، ورةبو  لى ذلك قياص ا بإلزاش الاا ن الثاني بصفته بالتعويض الي   الماعون ض  ا

واان  يا االستمئ  سائغا  وله يصله الثابو في األوراق وال ممالفة فيه للقانون بع  ق رةه ، 
رم وراباة الطببية بين  يا ين بين الحك  الماعون فيه الماي ال طي  الي  وقع من لهة اإلدا

الماي التقصير  الي  وقع من ةابعي الاا ن الثاني بصفته وما يصاه مورل الماعون ض  ا 
، واان  يا الماي منت  لليرر واليش في حا اثه ول  يكن م رد نتي ة   ن نفطها و صفتها

 ليها لميعا  ، وال  لماي مطتيلر المحل ، وعنما ةعتبر يسبابا  مطتقلة متطان م ةتويع المطتولية
، ألنه ال يطتغرق خاي ةابعي  ينفرد بتحملها خاي مطتيلر المحل وا   مهما اانو لطامته

الاا ن الثاني حذ حن ةلك األخااص سا مو م تمعة في حا ال النتي ة في الصورم التي ةمو 
ه  و  لي يبها ، ومن ث  فإن النعي  لى الحك  الماعون فيه بهيا الوله ) ين خاي الم ن

 الطبب المنت  الفعال في حا ال اليرر (  يكون  لى غير يساس . 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  طاق مسئوليل ال تبوع عس يع ال تابعه

  اقااااااه في الرلوع  لى التابع مح ل اليرر بما يوفااااا  من ةعااويض للميااااارور . تباااااااوع . الم -ال وجز :
     م ني . شرطااااه . اون خاي التابع لطيم ا يو م فو  ا فيه بعوامل شمصية قص  بها م رد النكاية  1٧5ش 

تفاع المتبوع من نشاط ةابعه . ولوه ةحمل يو اإليياص يو ةحقيأ منفعة ذاةية له يو لغير  .  لة ذلك . ان
األول المطتولية  ن خاي األخير . شرطه . اون الماي من األخااص اليطيرم الشائعة المئيمة للنشاط والتي 

   لى حلحاٍف في ؤ ةعتبر من مماطر  . ةحمل التابع وا   المطتولية  نها من ذمته المالية الماصة . اناوا
لطنة  ٤٦من ق العاملين بال ولة  5٨لع الة وقا  م الغن  بالغرش .  لة ذلك . المواد اقه وم افاةه للمناأ وا

 ٦1من ق  5٧،  201٦لطنة  ٨1من ق  5٨/٣و  19٧٨لطنة  ٤٧من ق  ٧٨/٣المقابلة للمادةين  19٦٤
 .  19٧1لطنة  109من ق  ٤٧/٣في شين  يتة الشرطة المقابلااااة للماااااادم  19٦٤لطنة 

 ( 1/6/2020جلسة  -ق  84لسنة  2597) الطعن رقم 
من التقنين  1٧5في المادم النا  ينَّ  -في قياص محكمة النقض  –المقرر  -القاعدة :
ولتن اان يمول  المتبوع  حذا رلع  ليه الميرور  واستوفى منه التعويض   ن اليرر الم ني 

حالَّ ينَّه لمَّا اان لتابع ، الي  يا ثه ةابع ه بعمله غير المشروع اأ  الرلوع  بما دفعه  لى ا
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المتبوع  الي  يطتم ش ةابعين  له في القياش بي ماله ور اية مصالحه ينتفع  من نشاطه  ، فإنَّه 
في المقابل ي ب  ين يتحمل  ما يترةب  لى  يا النشاط من التزامات يو مطتوليات نالمة  ن 

ائعة التي ةعتبر من مماطر نشااااااط خاي ةابعه ، متى اان  يا الماي  من األخااص اليطيرم الش
التاااااابع ، فق  خلصو مغانم ه للمتبوع فمن الع ل ين يتحمل  مغارم ه ، ذلك ينَّه ليس من 

ين  يتحمل التابع  وا   مطتولية  ي  خاي يقع  –في  ئقة المتبوع بالتابع  –المناأ يو الع الة 
يمة للنشاط وةع ُّ من مماطر  ، ألنَّ ةحميل منه ، ولو اان من األخااص اليطيرم الشائعة المئ

، حذ ي عل غ ن    يناو   لى حلحاٍف في اقه التابع بالتعويض من ذمته المالية الماصة 
م ه  لى التابع واااااااا   ، برغ  ينَّ األول  و األقاااااا ر   لى امل  بص  النشاط  للمتبوع وغ ر 

، فإنَّه يشترط لرلوع المتبوع  لى ااااااة  ااااايا المااااااااااي ، ولهي  اال تبارات سالفة البيان مطتاااااااوليا
ا يو  التابع بما دفعه من ةعويض  ن اليرر الي  يا ثه ةابع ه بماته ين  يكون  الماي  لطيم 

ا فيه بعوامل شمصية ق   عة ذاةية ص  بها م رد النكاية يو اإليياص يو ةحقيأ منفكان م فو  
ا لنه  المشرع في اصر اأ المتبوع في الرلوع  لى ةابعه بما  سواص  له يو لغير  ، وذلك اةبا  

من قانون العاملين بال ولة رق   5٨اك  به  ليه من ةعويض في الحاالت الطابقة بنا المادم 
نون من القا 5٨/٣و  19٧٨لطنة  ٤٧من القانون رق   ٧٨/٣المقابلة للمادم  19٦٤لطنة  ٤٦
في شين  يتاااة  19٦٤لطناااااة  ٦1من القاااااااناااااااون رق   5٧، وفي المادم  201٦لطنة  ٨1

 . 19٧1لطنة  109الئاأ رق  من القانون  ٤٧/٣الشاااارطااة المقاااابلااااة للماااااادم 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 
 

 


