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القاضي بشار أمحد اجلبوري

هنائب رئيس حمكمة استئناف    
االحتاديةهنينوى

:واحلكم الصادر يف الدعوىملخص وقائع الدعوى وإجراءات احملكمة
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املبدأ الذي تضمنه القراران التمييزيان:

 
           

          




م ٢٥/٨/٢٠١٥في ٢٠١٥المدهنیة/ / الهیئة ٣٧٥٢قرار محكمة التمییز االتحادیة المرقم )١(
(غیر مهنشور). 

في ٢٠١٤/ الهیئة الموسعة المدهنیة/ ٢٦٢) قرار محكمة التمییز االتحادیة المرقم ٢(
م (غیر مهنشور). ٢٦/٨/٢٠١٤
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النص القاهنوهني الواجب التطبيق:






مشكلة املوضوع وتساؤالته:










  


 

             


            


التعليق
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) حذف الشطر األخیر الواردة في آخر الفقرة أعاله والمتضمن عبارة (ویبلغ الممیز علیه ١(
خالل ثماهنیة أیام من تاریخ تبلیغه بها). بموجب الفقرة بصورة من العریضة لیجیب علیها 

. ١٩٧٩) لسهنة ٧٠٩) من البهند أوًال من قرار مجلس قیادة الثورة المهنحل المرقم (٣٤(
) من قاهنون المرافعات المدهنیة والتجاریة المصري الصادر بالقاهنون رقم ٢٠) تهنص المادة (٢(

ًال إذا هنص القاهنون صراحة على على أهنه: ((یكون اإلجراء باط١٩٦٨) لسهنة ١٣(
بطالهنه أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من اإلجراء. وال یحكم بالبطالن رغم 

قضت محكمة الهنقض الهنص علیه إذا ثبت تحقق الغایة من اإلجراء)). وتطبیقًا لذلك
یكون اإلجراء–من قاهنون المرافعات على أهنه ٢٠المصریة بأن: ((الهنص في المادة 

=باطًال إذا هنص القاهنون صراحًة على بطالهنه أو إذا شابه عیب لم یتحقق بسببه الغایة
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وال یحكم بالبطالن رغم الهنص علیه إذا ثبت تحقق الغایة من اإلجراء ... - اإلجراءمن=
ومؤدى ذلك أن ربط شكل االجراء بالغایة مهنه اهنما یستهدف جعل الشكل أداة هنافعة في 

قالب كالشكلیات التي كاهنت تعرفها بعض القواهنین القدیمة، هذا الخصومة، ولیس مجرد 
إلى أن الشكل لیس هو اإلجراء ذلك أن اإلجراء أو العمل اإلجرائي هو عمل قاهنوهني 
یجب أن تتوافر فیه شروط معیهنة من بیهنها الشكل الذي یحدده القاهنون، وترتیبًا على ما 

لبیان في اإلجراء فإن مهناط الحكم بالبطالن تقدم فإهنه إذا أوجب القاهنون توافر الشكل أو ا
هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البیاهنات وما یستهدفه من تحقیق غایة معیهنة)). 

) مهنشور على موقع ١٣٢٥ص١٩٨٠/٥/١٠ق جلسة ٤٩لسهنة ١٠٦٥الطعن رقم 
قاعدة التشریعات واالجتهادات المصریة.
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