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وذلككك طعنككا علككى حك كم محكمككة القضككاء اإلداري – دائككرة منازعككاس االسككتثمار فككً الككدعوٌٌن رقمككً  118و 123لسككنة 2011
والصادر بجلسة 2011/7/4
اإلجــــــراءاس
أنه فً ٌوم السبس الموافق  2011/7/16أودع األستاذ /حنفً احمد حسن المحامى بالنقض واإلدارٌكة العلٌكا بصكفته وككٌبل عكن
الممثل القانونً للبنك األهلً المتحد – مصر ش.م.م قلم كتاب المحكمة اإلدارٌة العلٌا – تقرٌراً بالطعن فً حكم محكمكة القضكاء
اإلداري "دائككرة المنازعككاس االقتصككادٌة واالسككتثمار" فككً الككدعوٌٌن رقمككً  118و  123لسككنة  2011والقاضككً فككً منطوقككة
"حكمس المحكمة بقبول الدعوٌٌن شكبل وبوقؾ تنفٌذ القرار السلبً باالمتناع عكن تنفٌكذ الحككم الصكادر بجلسكة  2011/5/7فكً
رقم  11492لسنة  65ق مع ما ٌترتب علكى ذلكك مكن أثكار اخصكسا االسكتمرار فكى تنفٌكذ الحككم المشكار إلٌكه علكى النحكو المبكٌن
بأسبابه".....
وطلب الطاعن بصفته الحكم بصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ الحكم المطعون فٌه لحٌن الفصل فى هكذا الطعكن وفكى الموضكوع إلؽكاء
الحكم المطعون فٌه فٌما قضى به وعدم االعتداد فٌما قضى به الحكم محكل الطعكن مكن وقكؾ تنفٌكذ القكرار السكلبً باالمتنكاع عكن
تنفٌذ الحكم الصادر بجلسة  2011/5/7مع ما ٌترتب على ذلك من أثار وإلزام الجسة اإلدارٌة المصروفاس.
الوقــــــــائع
تخلص وقائع الطعن بتارٌخ  2011/6/21أقام المدعون الدعوى األولى بصحٌفة أودعس قلم كتاب المحكمة طكالبٌن فكً ختامسكا
الحكم بقبول الدعوى شكبل ،وبصكفة مسكتعجلة بوقكؾ تنفٌكذ القكرار السكلبً باالمتنكاع عكن تنفٌكذ الحككم الصكادر فكً الكدعوى رقكم
 11492لسنة  65القضائٌة وما ٌترتب على ذلك .والحكم بإلزام المدعى علكٌسم بأشخاصكسم نمكن األول إل السكابعا وبالتضكامن
فٌما بٌنسم بأن ٌؤدوا من أموالسم الخاصة التعوٌض المناسب الذي تقدره المحكمكة والكذي ٌككاف مكا فكاس الدولكة مكن كسكب ومكا
ٌعٌد شركة عمر أفندي إلى سابق عقدها  ،على أن ٌؤول التعوٌض إلكى الدولكة فكى حسكاب خكاص بعمكر أفنكدي  ،وككذلك إلكزامسم
بالتضامن فٌما بٌنسم بأن ٌؤدوا إلى المدعٌن من الثانً إلى الخامس ومن أموالسم الخاصكة التعكوٌض الكذي تقكدره المحكمكة عكن
األضرار المادٌة واألدبٌة التً لحقس بسم مع إلزام المدعى علٌسم المصروفاس وأتعاب المحاماة.
وبتارٌخ  2011/7/2أقامس الشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر الدعوى الثانٌة طالبة الحكم:
أوال :بقبول الدعوى شكبل.
ثانٌا :الحكم بصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ القرار السلبً باالمتناع عن تنفٌكذ الحككم الصكادر فكً الكدعوى رقكم  11942لسكنة 65
القضائٌة بجلسة  ، 2011/5/7مع ما ٌترتب على ذلك من أثار اخصسا االستمرار فً تنفٌذ الحكم سالؾ الكذكر وإعمكال مقتضكاه
بتسلٌم الشركة جمٌع مقار شركة عمر أفندي من أصول وفروع ؼٌكر محملكة بكاى حكق مكن الحقكوق قبكل الؽٌكر ومطسكرة مكن ككل
الرهون التً سبق وأن أجراها المشترى لصالح المدعى علكٌسم السكابع والثكامن  ،وبطكبلن عقكد البٌكع الموقكع بكٌن شكركة أنكوال
المتحدة لتجارة ومؤسسة التموٌل الدولٌة والمدعى علٌه السادس وعدم تعرض المدعى علٌسم من السادس إلكى الثكامن للشكركة
المدعٌة فى تنفٌذ الحكم المشار إلٌه  ،وتنفٌذ الحكم بمسودته ودون إعبلن  ،مع إلزام الجسة اإلدارٌة المصروفاس.
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ثالثا :وفى الموضوع بإلؽاء القرار المطعون فٌه مع ما ٌترتب على ذلكك مكن آثكار ،مكع إلكزام المكدعى علٌكه المصكروفاس ومقابكل
أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحا للدعوى األولى أن الشركة القابضة للتجارة سابقا نالشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر حالٌكاا ممثلكة لكوزارة
االستثمار قامس بتارٌخ  2006/11/2ببٌع  %90من أسسم شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة وجمٌل عبد
الككرحمن القنٌككبط مقابككل مبلككػ إجمككالً قككدره  590ملٌككون جنٌككه بالمخالفككة للقككانون مسككدرة للمككال العككام إهككداراً جسككٌما  ،فأقٌمككس
الدعوى رقم  11492لسنة  65القضائٌة طعنا على قرار البٌع فصدر بجلسة  2011/5/7حكم محكمكة القضكاء اإلداري ندائكرة
المنازعاس االقتصادٌة واالستثمار – الدائرة السابعةا.
أوال :بقبول تدخل كل من على أنور عطٌة الصعٌدي  ،محمد احمد لبٌب عبكد الكرحمن  ،علكى البسكٌونى شكبكة خصكوما منضكمٌن
إلى المدعى فً طلباته.
ثانٌا :بقبول الدعوى شكبل ،وفى الموضوع بإلؽاء القرار المطعون فٌه  ،مع ما ٌترتب علكى ذلكك مكن آثكار  ،أخصكسا بطكبلن عقكد
بٌع  %90من أسسم شركة عمر أفندي المبرم بٌن الشركة القابضة للتجارة نالقومٌة للتشٌٌد والتعمٌر – حالٌاا وكل مكن شكركة
أنوال المتحدة للتجارة وجمٌل عبد الرحمن محمد القنبٌط  ،وبطبلن شرطة التحكٌم الوارد بالمادة العشرٌن من العقد المشكار إلٌكه
 ،وإعادة المتعاقدٌن إلى الحالة التً كانكا علٌسكا قبكل التعاقكد  ،واسكترداد الدولكة لجمٌكع أصكول وفكروع الشكركة وكافكة ممتلكاتسكا
المسلمة للمشترى مطسرة من كل الرهون التً سكبق أن أجراهكا المشكترى ،وإعكادة العكاملٌن إلكى سكابق أوضكاعسم السكابقة مكع
منحسم كامل مستحقاتسم وحقوقسم عن الفترة منذ إبرامسم العقد وحتى تكارٌخ تنفٌكذ هكذا الحككم بكامكل أجزائكه ،وتحمكل المشكترى
وحده كامل الدٌون وااللتزاماس التً رتبسا خبلل فترة نفاذ العقد ،وبطبلن بٌكع المسكتثمر لنسكبة  %5مكن رأس مكال الشكركة إلكى
مؤسسة التموٌل وما ٌترتب على ذلك من آثار ،وذلك على النحو المبٌن باألسباب .وألزمس المدعى علٌسم األول والثانً والثالك
والرابع والتاسع المصروفاس .وقد لحق بالمدعٌن العدٌد من األضرار كما أن عملٌة إعادة عمر أفندي إلى ما كان علٌه قبل البٌع
تحتاج إلى نحو  240ملٌون جنٌه على النحو المبٌن بالصحٌفة بما ٌجعل إجمالً التعوٌض الجابر لؤلضرار المادٌة للشركة نحكو
 700ملٌون جنٌه ٌلتزم المدعى علٌسم بصفاتسم السابقة وبأشخاصسم بأدائسا متضامنٌن من أموالسم الخاصة لتكودع فكً حسكاب
خاص بوزارة المالٌة إلعادة تأهٌل وتطوٌر ودعم الشكركة  ،كمكا أنكه منكذ صكدور الحككم بتكارٌخ  2011/5/7وحتكى اآلن لكم تقكم
الشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر بتنفٌذ الحكم ،األمر الذي حدا بالمدعٌن إلى طلب الحكم لسم بالطلباس األنفة الذكر.
وقالس الشركة المدعٌة فى الدعوى الثانٌة شرحا ً للدعوى
أن الشركة القابضة للتجارة نالتشٌٌد والتعمٌر حالٌاا باعس بتارٌخ  2006/11/2شكركة عمكر أفنكدي إلكى شكركة أنكوال المتحكدة
للتجارة المملوكة للسٌد جمٌل عبد الرحمن القنبٌط بمبلكػ وقكدره  590ملٌكون جنٌكه بالمخالفكة للقكانون وبقٌمكة تقدٌرٌكة أقكل مكن
القٌمة التقدٌرٌة الرسمٌة المقدرة بمبلػ ملٌار وثبلثمائة ملٌون جنٌه  ،وأقل من القٌمكة الفعلٌكة للشكركة بمكا ال ٌقكل عكن ملٌكارٌن
وخمسكمائة ملٌككون جنٌككه  ،ممككا حككدا إلككى إقامككة الككدعوى رقككم  11492لسككنة  65القضككائٌة أمككام محكمككة القضككاء اإلداري دائككرة
المنازعاس االقتصادٌة واالسكتثمار – الكدائرة السكابعة  ،التكً قضكس بجلسكة  2011/5/7أوال :بقبكول تكدخل ككل مكن علكى أنكور
عطٌة الصعٌدي  ،محمد احمد لبٌب عبد الرحمن  ،على البسٌونى شبكة خصوما منضمٌن إلى المدعى فً طلباته.
ثانٌا :بقبول الدعوى شكبل ،وفى الموضوع بإلؽاء القرار المطعون فٌه ،مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ،أخصسا بطبلن عقكد بٌكع
 %90من أسسم شركة عمر أفندي المبكرم بكٌن الشكركة القابضكة للتجكارة نالقومٌكة للتشكٌٌد والتعمٌكر – حالٌكاا وككل مكن شكركة
أنوال المتحدة للتجارة وجمٌل عبد الرحمن محمد القنبٌط  ،وبطبلن شرط التحكٌم الوارد بالمادة العشرٌن من العقكد المشكار إلٌكه،
وإعككادة المتعاقككدٌن إلكى الحالككة التككً كانككا علٌككه قبككل التعاقككد  ،واسككترداد الدولككة لجمٌككع أصككول وفكروع الشككركة وكافككة ممتلكاتسككا
المسلمة للمشترى مطسرة من كل الرهون التً سبق أن أجراها المشكترى  ،وإعكادة العكاملٌن إلكى سكابق أوضكاعسم السكابقة مكع
منحسم كامل مستحقاتسم وحقوقسم عن الفترة منذ إبكرام العقكد وحتكى تكارٌخ تنفٌكذ هكذا الحككم بكامكل أجكزءاه  ،وتحمكل المشكترى
وحده كامل الدٌون وااللتزاماس التً رتبسا خبلل فترة نفكاذ العقكد وبطكبلن بٌكع المسكتثمر لنسكبة  %5مكن رأس مكال الشكركة إلكى
مؤسسة التموٌل وما ٌترتب على ذلكك مكن آثكار ،وذلكك علكى النحكو المبكٌن باألسكباب  ،وقكد بكادرس الشكركة المدعٌكة إلكى اسكتبلم
صورة مذٌلة بالصٌؽة التنفٌذٌة باعتبارها صاحبة المصلحة األولى فى تنفٌذ الحكم وأعلنته إلى المكدعى علكٌسم ،كمكا تكم إعبلنسكم
به عن طرٌق هٌئة قضاٌا الدولة للمطالبة بتنفٌذ الحكم وإعمال مقتضاه وفقا لمنطوقة إال أن المكدعى علكٌسم أعلنكوا عكن عكزمسم
عدم تنفٌذ الحكم وهو ما ٌمثل قرارا سلبٌا من المدعى علٌسم باالمتناع عن تنفٌذ الحكم الصادر فً الكدعوى رقكم  11492لسكنة
65ق القضائٌة األمر الذي ٌحق معكه للشكركة المدعٌكة إقامكة هكذه الكدعوى بالطلبكاس األنفكة الكذكر ألسكباب حاصكلسا أوال -أحقٌكة
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الشركة المدعٌة فً طلب االستمرار فى تنفٌذ هذا الحكم فً مواجسة المدعى علٌسم السادس والسكابع والثكامن  ،وثانٌكا -مخالفكة
القرار المطعون فٌه للدستور والقانون  ،فضبل عن توافر ركنً الجدٌة واالستعجال.
وتم نظر الشق العاجل من كل مكن الكدعوٌٌن بجلسكة  2011/7/4حٌك كانكس الشكركة المدعٌكة قكد قكدمس رفكق صكحٌفة دعواهكا
صورة من الحكم المطلوب االستمرار فً تنفٌذه ،وطلب الحاضر عن المدعٌن فً الكدعوى رقكم  118لسكنة  2011اختصكام ككل
من رئٌس مجلس الوزراء ووزٌر االستثمار ووزٌر الدولة لآلثار فً مواجسة الحاضر عن الدولة ووافق على ذلكك الحاضكر عكن
الدولة ،وقدم الحاضر عن بنك عودة حافظة مستنداس طوٌس على أربعة مستنداس تضمنس صور من عقود تسسٌل ائتمانً وعقكد
قرض وعقد الرهن الرسمً العقاري وصورة من السجل التجاري لشركة عمر أفندي  ،وفٌسا قررس المحكمكة ضكم الكدعوى رقكم
 123لسنة  2011إلى الدعوى رقم  118لسنة  2011لبلرتباط  ،وحجز الدعوٌٌن للحككم آخكر الجلسكة مكع التصكرٌح للخصكوم
باإلطبلع وتقدٌم مذكراس خبلل ساعة  ،قدم خبللسا بنك عودة مذكرة دفاع طلب فً ختامسا الحكم:
أوال :بعدم قبول اإلشكال بالنسبة للبنك المستشكل ضده الثامن .وإخراج البنك من اإلشكال مع عدم إلزامه بأٌة مصروفاس.
ثانٌكا :واحتٌاطٌكا بككرفض اإلشككال فٌمككا ٌتعلكق بالطلبككاس الموجسكة إلكى البنككك المستشككل ضككده الثكامن ،وإلككزام الجسكة المستشكككلة
المصروفاس.
وقد شٌدس المحكمة حكمسا استنادا الى:
وحٌ أنه عن طلب وقؾ القرار المطعون فٌه فإن الفقرة األولى من المادة  49من قكانون مجلكس الدولكة الصكادر بالقكانون رقكم
 47لسنة  1972تنص على أنه نال ٌترتكب علكى رفكع الطلكب إلكى المحكمكة وقكؾ تنفٌكذ القكرار المطلكوب إلؽكاؤه علكى أنكه ٌجكوز
للمحكمة أن تأمر بوقؾ تنفٌذه إذا طلب ذلك فى صحٌفة الدعوى ورأس المحكمة أن نتائج التنفٌذ قد ٌتعذر تداركساا.
وحٌ أن سلطة وقؾ تنفٌذ القراراس اإلدارٌة عمبل بحكم المادة  49مكن قكانون مجلكس الدولكة مشكتقة مكن سكلطة اإللؽكاء وفكرع
منسا وذلك ببسط الرقابة القانونٌة على القرار اإلداري على أساس وزنه بمٌزان القانون وزنا مناطه المشروعٌة ،باإلضكافة إلكى
توافر ركن االستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفٌذ القكرار فكً حٌنكه ٌتعكذر علكى الطكاعن تكداركسا فٌمكا لكو بقكى القكرار نافكذا
لحٌن الفصل فى طلب اإللؽاء
نالمحكمة اإلدارٌة العلٌا – الطعن رقم  2409لسنة 40ق – جلسة 1995/1/22ا.
وحٌ أنه عن ركن الجدٌة فإن المادة  64من الدستور الساقط تنص على أن "سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة".
وتنص المادة  24من اإلعبلن الدستوري الصادر فكً  2011/3/30المقابلكة للمكادة  72مكن الدسكتور السكاقط علكى أن "تصكدر
األحكام وتنفذ بأمر الشعب  ،وٌكون االمتناع عن تنفٌكذها أو تعطٌكل تنفٌكذها مكن جانكب المكوظفٌن العمكومٌٌن المختصكٌن جرٌمكة
ٌعاقب علٌسا القانون ،وللمحكوم له فً هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائٌة مباشرة إلى المحكمة المختصة".
وتنص المادة  48م اإلعبلن الدسكتوري المشكار إلٌكه المقابلكة للمكادة  172مكن الدسكتور السكاقط علكى أن "مجلكس الدولكة هٌئكة
قضائٌة مستقلة وٌختص بالفصل فً المنازعاس اإلدارٌة وفى الدعاوى التأدٌبٌة وٌحدد القانون اختصاصاته األخرى".
وحٌ أن المادة  50من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة  1972تنص على أن "ال ٌترتب على الطعكن أمكام
المحكمة اإلدارٌة العلٌا وقؾ تنفٌذ الحكم المطعون فٌه إال إذا أمرس دائرة فحص الطعون بؽٌر ذلك"....
وتنص المادة  54من ذاس القانون على أن "األحكام الصادرة باإللؽكاء تككون صكورتسا التنفٌذٌكة مشكمولة بالصكٌؽة اآلتٌكة :علكى
الوزراء ورؤساء المصالح المختصٌن تنفٌذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ،أما األحكام األخكرى فتككون صكورتسا التنفٌذٌكة مشكمولة
بالصٌؽة اآلتٌة :على الجسة التً ٌناط بسا التنفٌذ أن تبادر إلٌه متى طلب منسكا وعلكى السكلطاس المختصكة أن تعكٌن علكى إجرائكه
ولو باستعمال القوة متى طلب منسا ذلك".
وحٌ أن المستقر علٌه فً قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا أن األصل أنه ال ٌجوز للقرار اإلداري أن ٌعطل تنفٌذ حكم قضكائً وإال
كان مخالفا للقانون لما ٌتضمنه من عدوان من السلطة التنفٌذٌة على السلطة القضائٌة ،وإخبلل بمبدأ المشروعٌة.
نالمحكمة اإلدارٌة العلٌا – الطعون أرقام  2002/1863لسنة 32ق و 288لسنة 33ق – جلسة 1998/1/18ا
وأنه ٌجب على الجساس اإلدارٌة وؼٌرها المبادرة إلى تنفٌذ ما ٌصدر ضدها من أحككام حكائزة لقكوة الشك المقضكً بكه ،فكإن هكً
امتنعككس دون حككق عككن تنفٌككذها فككى وقككس مناسككب أو تعمككدس تعطٌككل هككذا التنفٌككذ ،اعتبككر ذلككك بمثابككة قككرار إداري سككلبً مخككالؾ
للقانون.
نالمحكمة اإلدارٌة العلٌا – الطعن رقم  1474لسنة 12ق – جلسة 1968/5/25ا.
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ومن حٌ أنه ومن مفاد ما تقدم فإن تنفٌذ األحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون وأن الجسة المنوط بسا التنفٌذ ٌجكب
أن تلتزم انصٌاعا لسذا األمر بتنفٌذ الحكم القضائً المطلوب منسا القٌام بتنفٌذه ولسا فكً ذلكك أن تسكتعمل القكوة متكى طلكب إلٌسكا
ذلك ،فإن هً نكلس عن هذا الواجب وأعرضس عن ذلك األمر شككل مسكلكسا هكذا – فضكبل عمكا ٌنطكوي علٌكه مكن جكرم جنكائً –
قكرارا سكلبٌا ؼٌككر مشكروع ومخالفكة قانونٌككة لمبكدأ أساسكً وأصككل مكن األصكول القانونٌككة ٌكمكن فكً الطمأنٌنككة العامكة وضككرورة
استقرار األوضاع والحقوق استقرارا ثابتا ،األمر الذي ٌجعل هذا القرار محبل لئللؽاء أو التعوٌض بحسب األحوال.
هذا من ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى فإنه من المظاهر األساسٌة للمدنٌاس الحدٌثة خضوع الدولة فى تصرفاتسا لحكم القكانون ،حتكى
أن الدول لتتباهى فٌما بٌنسا بمدى تعلقسا بأهداب القانون ورضوخسا لمبادئه وأحكامكه ،ولكذلك فكإن التكزام اإلدارة بالتنفٌكذ الكامكل
ؼٌر المنقوص لؤلحكام القضائٌة ٌعتبر عنوانا ً للدولة المتمدٌنة وللدولة القانونٌة ،وٌعد امتناع اإلدارة عكن تنفٌكذ الحككم القضكائً
الواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس الدولة أو تنفٌذه تنفٌذا مبتسراً مخالفة قانونٌة صارخة ،إذ ال ٌلٌق بحكومة فى بلد متحضكر أن
تمتنع عن تنفٌذ األحكام القضائٌة أو أن تنحرؾ عن التنفٌذ الصحٌح لموجباتسا بؽٌر وجكه حكق قكانونً لمكا ٌرتبكه هكذا االنحكراؾ
من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فً سٌادة القانون ،إذ ال قٌام للدولة القانونٌكة إال بكإعبلء مبكدأ خضكوع الدولكة للقكانون وإعكبلء
مبدأ المشروعٌة ،وال قٌمة لسذا المبكدأ األخٌكر مكا لكم ٌقتكرن بمبكدأ تقكدٌس واحتكرام أحككام القضكاء ووجكوب تنفٌكذها ،فكبل حماٌكة
قضائٌة إال بتمام تنفٌذ األحكام الصادرة من السلطة القضائٌة ،وال قٌمة للقانون بؽٌر تطبٌق وتنفٌذ وإعمال مقتضكاه علكى الوجكه
الصحٌح.
وحٌ إن مقتضى تنفٌذ الحكم القضائً الصادر فً الدعوى رقم  11492لسنة  65القضائٌة وفقا لما سطرته أسبابه أن ٌترتكب
على انعدام القرار المطعكون فٌكه ببٌكع شكركة عمكر أفنكدي إلكى المسكتثمر السكعودي بطكبلن العقكد الكذي تمخكض عكن هكذا القكرار،
وٌنسحب هذا البطبلن بحكم اللزوم على كامل االلتزاماس التً ترتبس على العقد ،وذلك وفقا لحكم الفقرة األولكى مكن المكادة 142
من القانون المدنً التً تنص على أنه "فً حالتً إبطال العقد وبطبلنه ٌعاد المتعاقدان إلى الحالكة التكً كانكا علٌسكا قبكل التعاقكد.
فإذا كان هذا مستحٌبل جاز الحكم بتعوٌض معادل" ،فبطبلن إجراءاس البٌع على النحو السالؾ بٌانه تجعل جمٌكع مكا ٌترتكب علكى
هذه اإلجراءاس والعدم سواء فٌضحى العقد المبرم بكٌن الشكركة القابضكة للتجكارة بصكفتسا مفوضكة عكن وزٌكر االسكتثمار الممثكل
للدولة مالكة الموال محل البٌع وبٌن السٌد جمٌل القنٌبط بشخصه وبصفته الممثل القانونً لشركة أنوال هو اآلخر والعدم سواء
وال ٌنتج ثمة أثر قانونً ،بما ٌستوجب إعادة المتعاقدٌن إلى الحالكة التكً كانكا علٌسكا قبكل التعاقكد  ،فتسكترد الدولكة جمٌكع أصكول
وف كروع الشككركة وكافككة ممتلكاتسككا المسككلمة للمشككترى نمطسككرة مككن كككل الرهككونا التككً سككبق أن أجراهككا المشككترى ،وللككراهنٌن
الرجوع على المدٌن له دون اى حق فً الرجوع بالرهن أو خبلفه علكى أصكول وفكروع الشكركة مكن أمكوال عامكة صكار بموجكب
الحكم  ،وإعادة العاملٌن إلى أوضاعسم السابقة مع منحسم كامل مستحقاتسم وحقكوقسم عكن الفتكرة منكذ إبكرام العقكد وحتكى تكارٌخ
تنفٌذ هذا الحكم بكامل أجزائه ،وٌتحمل المشترى وحده كامل الدٌون وااللتزاماس التً رتبسكا خكبلل فتكرة نفكاذ العقكد ،وككذا جمٌكع
الخسائر الناجمة عكن سكوء إدارتكه وسكداد جمٌكع المسكتحقاس الضكرٌبٌة شكاملة الضكرائب الناشكئة خكبلل فتكرة نفكاذ العقكد وسكداد
جمٌع القروض التً حصل علٌسا من البنوك بضمان العقد وبطبلن بٌع المنتشر لنسبة  %5من رأس مال الشركة إلكى مؤسسكة
التموٌل وما ٌترتب على ذلك من آثار ،وبطبلن جمٌع ما عسى أن ٌكون قد أبرمه المستثمر مع الؽٌر من عقود أو اتفاقكاس بشكأن
أي من الحقوق أو االلتزاماس الناشئة عن العقد خبلل فترة نفاذ شاملة أٌة اتفاقاس تتعلق ببٌع أو بالوعد ببٌع شركة عمر أفنكدي
أو جزء منسا للؽٌر فً الحال أو المستقبل ،وتحمل المستثمر لجمٌع أعباء وتكالٌؾ فتكرة نفكاذ العقكد وسكداد قٌمكة حقكوق اإلٌجكار
أو االنتفككاع بالعقككاراس واألصككول والفككروع والمعككداس واآلالس وؼٌرهككا التككً سككلمس لككه دون وجككه حككق والتككً لككم تككرد بكراسككة
الشروط ،وفى المقابل إجراء المقاصة بٌن ما أداه المستثمر للدولة من مقابل للصفقة وبٌن ما حصل علٌه وما استحق علٌه مكن
أموال أو دٌون  ،وحصول كل من طرفً التعاقد على حقوقه الناتجة عن المقاصة.
وحٌ أن الثابس من األوراق أن الجسة اإلدارٌة ممثلة فً رئٌس مجلس الوزراء ووزٌر االستثمار وكذا الشركة القومٌة للتشٌٌد
والتعمٌكر قككد بادرتككا – فكى حمككاس ٌحسككب لكئلدارة الرشككٌدة التككً تتحلككى بكروو ثككورة الخككامس والعشكرٌن مككن ٌنككاٌر  2011إلككى
الحصول بنفسٌسما وقبل إعبلنسما بالحكم على صورة من الحكم مزٌلة بالصكٌؽة التنفٌذٌكة لتنفٌكذ موجكب الحككم واسكترداد الدولكة
لجمٌككع أصككول وفككروع الشككركة وكافككة ممتلكاتسككا المسككلمة للمشككترى مطسككرة مككن كككل الرهككون التككى سككبق أن أجراهككا المشككترى،
وإعادة العاملٌن إلى سابق أوضاعسم السابقة مكع مكنحسم كامكل مسكتحقاتسم وحقكوقسم عكن الفتكرة منكذ إبكرام العقكد وحتكى تكارٌخ
تنفٌذ هذا الحكم بكامل أجزائه ،وتحمل المشترى وحده كامل الدٌون وااللتزاماس التى رتبسا خبلل فترة نفاذ العقد ،وبطبلن وعدم
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االعتداد ببٌع المستثمر لنسبة  %5من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التموٌل ،إال أنسا صادفس عكدداً مكن العقبكاس بكٌن مسكتثمر
الذ باالحتماء بالفرار خارج الببلد خشٌة مبلحقة الدائنٌن بعد أن دمر البنٌة األساسٌة لصكرو عمكر أفنكدي  ،وبكٌن دائنكٌن لكه أبكو
أن ٌنصاعوا لحكم القضاء واجب التنفٌذ وصرفوا النظر عن مبلحقة المستثمر المدٌن األصلً استسكساال القتضكاء مكا ٌرونكه حقكا
لسم من أصل حقوق الدولة من األموال العامة  ،التكً لكم ٌكفسكا عنكاء مكن خكرب االقتصكاد المصكري بأفعالكه للترككة ٌواجكه عنكاء
امتناعسم عن التنفٌذ والمساهمة الفعالة فٌه تارة بالتمسك بالدفوع القانونٌة المتعلقة بحسن النٌة وهى أمور تظل محكل نظكر فكً
ضكوء الككدور المشككبوه فككً نسككب االقتصكاد المصككري الككذي لككم ٌكككن خافٌكا علككى أحككد فصككار الفسككاد فكً تلككك الصككفقة ٌشكمه الككدانً
والقاضككً ،ولك م تتخككذ حكومككة الثككورة القائمككة علككى تنفٌككذ موجبككاس الحكككم الجسككد المناسككب للتعجٌككل بتنفٌككذ الحكككم رؼككم المسككاعً
الحمٌدة الثابتة لكل من هٌئة قضاٌا الدولة والشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر فً السعً لتنفٌكذ الحككم ،إذ ال ٌجكدى سكبٌبل لتنفٌكذ
األحكام القضائٌة استعمال األٌدي الحرٌرٌة مع مؽتصب أموال الشعب بؽٌر سند من القانون ،ذلك أن المستثمر لو أراد بإشكاالته
تعوٌق تنفٌذ الحكم لمدد زمنٌة فما كان له أن ٌدرك أو ٌتمنى أكثر مكن هكذا االمتنكاع عكن التنفٌكذ ؼٌكر المبكرر القكائم إلكى االدعكاء
بتعدد العقباس.
وحٌ إن أٌكة عقبكاس قكد ٌكدعٌسا أي مكن مؤسسكة التموٌكل الدولٌكة أو البنكك األهلكً المتحكد أو بنكك عكودة أو ؼٌكرهم مكن دائنكً
المستثمر السعودي ال ٌجوز أن تحول دون التنفٌذ الفوري للحكم دون إبطاء  ،فالجسة اإلدارٌكة هكً الجسكة المنكوط بسكا ممارسكة
أسالٌب السلطة العامة التً تمٌزها وتجعلسا فً مركز أسمى من مركز األفراد الذٌن تتعامل معسم بل وتسدم قاعدة المساواة التكً
تقوم علٌسا عبلقاس األفراد فٌما بٌنسم ،فاألمر ٌتعلق بتنفٌذ حكم قضائً ال مجال فٌكه السكتئذان مكن ٌتعكارض الحككم مكع مصكالحة
الذاتٌة ،فمعٌار السلطة العامة التً تتمتع بسا لجسة اإلدارٌة فً مجال تنفٌذ األحكام ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بمسمة اإلدارة األساسكٌة
فى تنفٌذ القوانٌن ،إذ من الواجب أن تتضمن مسمة الؽدارة فى تنفٌذ القوانٌن استخدام أسالٌب السلطة العامة فاإلدارة حٌن تقكوم
بتنفٌذ حكم قضائً باسترداد أصول الدولة المنسوبة من أموال الشعب بأثمان بخسة ال تقوم بذلك إال لكونسا مكلفة بالعمل لصكالح
الجماعكة وتحقٌكق النفكع العككام ومكن ثكم لككزم علٌسكا أن تسكعى لتحقٌككق هكذا السكدؾ بكككل الوسكائل المتاحكة لسككا مكن أسكلوب التنفٌككذ
المباشر وسلطة التنفٌذ الجبري  ،فاألمر ٌتعلق باختصاص لئلدارة فً تنفٌذ األحكام القضائٌة ،واالختصاص ٌعنى اإللزام  ،فرجكل
اإلدارة لٌس حكراً فكً ممارسكة اختصاصكه بتنفٌكذ الحككم أو عكد ممارسكته  ،وهنكا فكإن السكلطة العامكة لكئلدارة لٌسكس تعبٌكراً عكن
محض إرادة الحكام العلٌا ،وإنما هى تعبٌكر عكن إرادة الشكعب مصكدر السكلطاس الكذي تصكدر األحككام باسكمه ولصكالحه ،ومكن ثكم
ٌتعٌن على الجسة اإلدارٌة استعمال كامل سلطتسا المقررة قانونا ً لتنفٌذ الحكم فً مواجسة كل ذي شأن  ،وأن تمنكع بوسكائلسا أي
تعككرض لسككذا التنفٌككذ وفقككا لقككوانٌن العقوبككاس واإلجككراءاس الجنائٌككة  ،وال ٌكككون ألي مككن دائنككً أو مقرضككً المسككتثمر أو ؼٌككرهم
المقضً ببطبلن قرار بٌعه شركة عمر أفتدى وبطبلن كل عقد أو اتفاق ابرم بٌن الشركة والؽٌر ٌمس المال العام محل العقكد أٌكة
حقككوق فككً العبلقككة بٌككنسم وبككٌن المسككتثمر ،األمككر الككذي ال ٌجككوز معككه أن تمتنككع الجسككة اإلدارٌككة عككن تنفٌككذ هككذا الحكككم القضككائً
باستعمال جمٌع وسائلسا المشرعة لسذا الؽرض لما ٌرتبه الترخى فً التنفٌذ الجاد من إشكاعة للفوضكى وفقكدان للثقكة فكى سكٌادة
القانون  ،إذ ال قٌام للدولة القانونٌة كما سلؾ البٌان إال إعبلء مبدأ خضكوع الدولكة للقكانون وإعكبلء مبكدأ المشكروعٌة  ،وال قٌمكة
لسذا المبدأ األخٌر – خاصة بعد أن كان انتساكه سببا من أسباب ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر  – 2011ما لم ٌقتكرن بمبكدأ
تقدٌس واحترام أحكام القضاء وو جوب تنفٌذها ،فبل حماٌة قضائٌة إال بتمكام تنفٌكذ األحككام الصكادرة مكن السكلطة القضكائٌة  ،وال
قٌمة للقانون بؽٌر تطبٌق وتنفٌذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحٌح.
وحٌ أنه وترتٌبا على ما تقدم ،ولما كانس أوراق الدعوى قد خلس من إجراء جدي ملموس سعس الجسة اإلدارٌة التخكاذه لتنفٌكذ
موجباس الحكم ولم تعط تفسٌرا قانونٌا سائؽا ومقبوال ٌبرر قعودها وامتناعسا عن تنفٌذ هذا الحكم وإعمكال مقتضكاه فكً مواجسكة
الكافة ،كما وأنه لم ٌصدر حكم من دائرة فحص الطعون المختصة قانونا بوقؾ تنفٌكذ ذلكك الحككم ،وعلٌكه ٌضكحى القكرار السكلبً
بامتناع جسة اإلدارة عن تنفٌذ الحكم المشار إلٌه قد جاء دن مسوغ قانونً متسما بعدم المشروعٌة  ،خلٌقا باإللؽاء ،األمر الكذي
ٌتعٌن معه القضاء بوقؾ تنفٌذ القرار المطعكون فٌكه ومكا ٌترتكب علٌكه مكن آثكار أخصكسا االسكتمرار فكً تنفٌكذ الحككم الصكادر فكً
الدعوى رقم  11942لسنة  65القضائٌة بجلسة  ،2011/5/7مكع مكا ٌترتكب علكى ذلكك مكن آثكار أخصكسا االسكتمرار فكً تنفٌكذ
الحكم سالؾ الذكر وإعمال مقتضاه بتسلٌم الجسة اإلدارٌة والشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر جمٌع مقار شركة عمكر أفتكدى مكن
أصول وفروع ؼٌر محملة باى حق مكن الحقكوق قبكل الؽٌكر ومطسكرة مكن ككل الرهكون التكى سكبق وان أجراهكا المشكترى لصكالح
المدعى علٌسم السابع والثامن ،وبطبلن عقد البٌع الموقع بٌن شركة أنوال المتحدة للتجارة ومؤسسة التموٌكل الدولٌكة والمكدعى
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علٌه السادس وعدم تعرض المدعى علٌسم من السكادس إلكى الثكامن للجسكة اإلدارٌكة والشكركة المدعٌكة فكى تنفٌكذ الحككم المشكار
إلٌه ،وتنفٌذ الحكم بمسودته ودون إعبلن  ،مع إلزام الجسة اإلدارٌة المصروفاس.
وإذ لم ٌلق الحكم قبوال لدى الطاعن فقد طعن علٌه لؤلسباب اآلتٌة:
أوال :فٌما ٌتعلق بإعبلن البنك الطالب بصحٌفة الطعن رقم  123لسنة  2011الذي أقٌم ٌوم  2011/7/2وأرسل للبنكك لئلعكبلن
فً  2011/7/3قبل الجلسة المحددة لنظره ٌوم  2011/7/4بعدة ساعاس:
الثابس من أوراق الدعوى أن البنك لم ٌعلن بصحٌفة الطعن قبل الجلسة بوقس كاؾ حتى ٌتمكن من إعداد دفاعه فً شأن حقوقكه
الثابتة فً الرهون الرسمٌة التً عقدس لصالحه من شركة عمر أفندي.
فمن مطالعة أوراق تسلٌم وتسلم اإلعبلنكاس نجكد أن البنكك أعلكن بصكحٌفة الطعكن حكوالً السكاعة الواحكدة ظسكرا تقرٌبكا فكً ٌكوم
 2011/7/3الٌوم السابق على تارٌخ الجلسة المحددة لنظر الطعن  ،وهو ما ترتكب علٌكه – وككان مكن نتٌجتكه أن – حكرم البنكك
من المثكول فكً الكدعوى وإبكداء الكدفاع الكبلزم فٌسكا ،وهكذا مكا عكرض وٌعكرض حقكوق البنكك للخطكر ،فعكدم إتاحكة الفكرص للبنكك
نالدائن المرتسن لبعض فروع محبلس عمر أفتدىا فً إبداء دفاعه الكذي ككان سكٌتأثر بكه وجكه الكراى فكً الكدعوى ٌنطكوي علكى
إهدار صارخ لحق الدفاع الذي كفله القانون لكل أطراؾ الخصومة  ،وأن حرمان الخصم من إبداء الدفاع البلزم عن حقوقكه أمكر
تأباه العدالة وكل القوانٌن وٌجافى العدالة وهو ما خكالؾ القكانون حٌك نصكس المكادة  66مكن قكانون المرافعكاس علكى أن "مٌعكاد
الحضور خمسة عشر ٌوما أمام المحكمة االبتدائٌكة ومحكمكة االسكتئناؾ وثمانٌكة أٌكام أمكام محكاكم المكواد الجزئٌكة  ،وٌجكوز فكً
حالة الضرورة نقص هذٌن المٌعادٌن إلى ثبلثة أٌام وإلى أربع وعشرٌن ساعة على التوالً..
ومٌعاد الحضور فً الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة  ،وٌجوز فً حالة الضرورة نقص هذا المٌعاد وجعله ساعة أبكى
ساعة بشرط أن ٌحصل اإلعبلن للخصم نفسه إال إذا كانس من الدعاوى البحرٌة.
وٌكون نقص المواعٌد فً األحوال المتقدمة بأذن من قاضى األمور الوقتٌة وتعلن صورته للخصم مع صحٌفة الدعوى.
من سٌاق تلك المادة ٌتضح أن معنى مٌعاد الحضور أو مٌعاد التكلٌؾ بالحضور هو النساٌة الصؽرى للمسلة التً ٌجكب إعطاؤهكا
للمدعى علٌه بٌن تارٌخ إعبلنه بالدعوى وبٌن تارٌخ الجلسة المحددة لنظرها أو هو كما قٌل النساٌة الصؽرى للمدة التً تمضكى
بٌن تارٌخٌن ن أ ا تارٌخ إعبلن المدعى علٌه بصحٌفة الدعوى نبا وتارٌخ الجلسة فسو مٌعاد كامل ٌجب أن ٌنقضكً قبكل الٌكوم
المحدد لنظر الدعوى وٌعطى للمدعى علٌه لتمكٌنه من الحضور وإعداد دفاعه فى الكدعوى أي ٌجكوز أن ٌزٌكد عكن ذلكك ولككن ال
ٌجوز نقصه.
ناألستاذ /محمد عبد الرحٌم عنبر فً قانون المرافعاس طبعة  1987ص197ا
ومٌعاد الحضور ٌختلؾ باختبلؾ المحكمة المرفوعة إلٌسا الدعوى على نحو ما أوردته المادة  66من قانون المرافعاس.
ومن مطالعة إعبلن الدعوى ٌتضح أن البنك الطالب لم ٌعلن وفق صحٌح القانون ،وكان ٌتعٌن على المحكمة أن تراعى ذلك عنكد
نظر الدعوى محل هذا الطعن إال أنسا لم تفعل بما ٌعد ذلك إخبلل بحق البنكك الطالكب فكى التأجٌكل السكتكمال المٌعكاد وحرمانكه مكن
مسلة إلعداد دفاعه فى الدعوى بما ٌصم الحكم الطعٌن بعٌب اإلخبلل بحق الدفاع ٌجعله جدٌراً باإللؽاء.
وقد استقر القضاء والفقه على أن "االلتزام بمٌعاد الحضور ٌكون عنكد إعكبلن صكحٌفة الكدعوى أو الطعكن ألول مكرة التكً تنعقكد
فٌسا الخصومة  ،أما بعد ذلك فبل ٌحق التمسك بمٌعاد الحضور – فبل ٌحتسب مٌعاد حضور عند إعادة اإلعبلن أو عنكد تعجٌكل أو
تجدٌد الدعوى من االنقطاع أو الشطب ،أما إذا ابدي المدعى طلبا عارضا فكى ؼٌبكة المكدعى علٌكه تعٌكٌن علكى المحكمكة التأجٌكل
لٌعلن المدعى علٌه بسذا الطلب مراعٌا فً اإلعبلن مٌعاد الحضور"
نالمستشار أنور طلبه فً موسوعة المرافعاس المدنٌة والتجارٌة الجزء األول طبعة  1993ص776ا
األمر الذي ننتسى معه أن حقنا فً إقامة هذا الطعن قائم وصحٌح وله ما ٌسانده قانونا البتنائه على أساس قانونٌة صحٌحة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه لم ٌصكدر مكن المحكمكة قكرار بكنقص مواعٌكد الحضكور فٌسكا حتكى ٌككون هنكاك مبكرر للعجلكة فكً اإلعكبلن
بالصورة – ؼٌر الصحٌحة – التً تم بسا  ،ومن ثم ال تثرٌب علكى البنكك الطكاعن فكى التمسكك بحقكه المشكروع فكى إبكداء الكدفاع
البلزم بشأن حقوقه التً ٌحاول الحكم الطعٌن النٌل منسا دون سند قانونً.
الــــــــــراى القانونى
ومن حيث أن ما ييدف إليو الطاعن بصفتو ىو الحكم بقبول الطعنن كنكو و نل المو نول بءلاناك الحكنم المطعنون ينو والق ناك

مجددا بر ض الدعويين والزام المطعون

دىم المصرو ات.
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ومن حيث انو عن ككل الطعن:
ومن حيث إن الحكم المطعون يو صدر بجمسن  2011/7/4و أن تقرينر الطعنن تنم إيداعنو بتناري  2011/7/16األمنر الن ي
ي حل معو الطعن مقام ي المواعيد القانوني عمو بحكم المادة  44من قانون مجمس الدول ومن حيث إن الطعن قند اسنتو ل

سائر أو اعو الككمي ءنيما ي حي مقبوال ككو.
ومن حٌ انه عند الدفع بمخالفة الحكم لئلجراءاس الخاصة باإلعبلن
ومن حٌ إن المادة ن 10ا من قانون المرافعاس على أن ن تسكلم األوراق المطلكوب إعبلنسكا إلكى الشكخص نفسكه أو فكً موطنكه
وٌجوز تسلٌمسا فً الموطن المختار فً األحوال التً بٌنسا القانون ا .
وحٌ إن المادة ن25ا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقكم  47لسكنة  1972تكنص علكى أن "  ----وتعلكن العرٌضكة
ومرفقاتسا إلى الجسة اإلدارٌة المختصة والى ذوى الِشأن فً مٌعاد ال ٌجاوز سبعة أٌام من تارٌخ تقدٌمسا وٌكتم اإلعكبلن بطرٌكق
البرٌد بخطاب موصى علٌه مصحوب بعلم الوصول. " ----------
ومن حٌ إن المستقر علٌه قضا ًء انه " ٌتعٌن النعقاد الخصكومة قانونكا أن ٌكتم إعكبلن صكحٌفتسا بحٌك تصكل إلكى علكم المعلكن
إلٌه علما ٌقٌنٌا وذلك بتسلٌم الصورة لشخص المعلن إلٌه حتى ٌتسنى له مباشكرة حكق الكدفاع الكذي كفلكه لكه الدسكتور والقكانون
وإال اعتور اإلعبلن البطبلن الذي ال تقوم معه الخصومة القضائٌة وذلك لوقوع عٌب شكلً فً إجراءاس الدعوى ٌؤثر فً الحكم
وٌؤدى تخلفه إلى بطبلنه".
طعن رقم  892لسنة  35ق جلسة  1990/7/21الموسوعة اإلدارٌة الحدٌثة ج  33ص 109
ومن حٌ أن تحقٌق واقعة حصول إعبلن بعض الخصكوم فكً الكدعوى و التثبكس مكن صكحة تمثكٌلسم فٌسكا إنمكا هكو مكن المسكائل
الموضوعٌة التً ال تخضع لرقابة محكمة النقض مادام أن لسذا التحقٌق سندا من أوراق الدعوى.
حكم محكمة النقض فً الطعن رقم  220سنة  22جلسة 1955/11/24
ومن حٌ إن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعاس توجكب فٌمكا ٌتعلكق بالشكركاس التجارٌكة تسكلٌم صكورة
اإلعبلن فً مركز الشركة ألحد الشركاء المتضامنٌن أو لرئٌس مجلس اإلدارة أو للمدٌر  ،فان لم ٌكن للشركة مركز تسلم لواحد
من هؤالء لشخصه أو فً موطنه  ،وكان المطعون علٌه األول ن البنك التجاري ا باعتباره شخصا معنوٌا ال ٌوجكه إلٌكه اإلعكبلن
إال فً شخص أحد ممثلٌه ممن نصس علٌه المادة المشار إلٌسا
حكم محكمة النقض فً الطعن رقم  337سنة  21جلسة 1953/3/12
من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن صحٌفة افتتاو الدعوى هً األساس الذي تقوم علٌه ككل إجراءاتسكا  ،و ٌترتكب علكى عكدم
إعبلنسا عدم انعقاد الخصومة  ،و من ثم ال تترتب علٌسا إجراء أو حكم صحٌح  ،إذ ٌعتبر الحكم الصادر فٌسا منعكدما ً  ،و مكن ثكم
ال تكون له قوة األمر المقضً  ،و ال ٌلزم الطعن فٌه أو رفع دعوى بطبلن أصلٌه  ،بل ٌكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده .
حكم محكمة النقض فً الطعن رقم  772سنة  45جلسة 1981/4/21
ومن حٌ إن البٌن مما تقكدم وباسكتقراء نصكوص قكانون المرافعكاس سكالفة الكذكر أن المشكرع عنكى بشككل واضكح تنظكٌم عملٌكة
اإلعبلن وما ٌرتب علٌكه مكن صكحة انعقكاد الخصكومة القضكائٌة بكٌن الخصكوم بعضكسم الكبعض مكن ناحٌكة وبٌنسمكا وبكٌن محكمكة
الموضوع من ناحٌة أخرى وهو ما أكدته وتواترس علٌه األحكام القضائٌة جمٌعسا فقضس المحكمة اإلدارٌة العلٌا بان " اإلعكبلن
بتارٌخ الجلسة لذوى الشأن إجراء جكوهري فكى الكدعوى تكمكن أهمٌتكه فكً تمككن ذوى الشكأن مكن المثكول أمكام المحكمكة إلبكداء
دفاعسم وٌت رتب على هذا اإلؼفال وقوع عٌب شكلً فً اإلجراءاس التى تؤثر على سبلمة الحكم وانه إذا حضر المدعى علٌه فً
اى جلسة اعتبرس الخصومة حضوري فً حقه ولو تخلؾ بعد ذلكك الن النظكام القضكائً بمجلكس الدولكة ٌقكوم علكى أسكاس مبكدأ
المرافعاس التحرٌرٌة فً مواعٌد محددة طعن رقم  8422لسنة  47ق.ع جلسة 2001/12/26
بٌد انه ولئن كلن المشرع قد استرسل فً تنظٌم عملٌة اإلعبلن ووضع قواعده التنظٌمٌة وحدده على نحكو مفصكل مبٌنكا مواعٌكد
وإجراءاس وكٌفٌة القٌام به إال انكه وفكى المقابكل وفٌمكا ٌخكص مواعٌكد إعكبلن األوراق القضكائٌة فكان تلكك المواعٌكد ال تؽكدو أن
تك ون مواعٌد تنظٌمٌة أراد المشرع بسا التأكٌد على صحة انعقكاد الخصكومة القضكائٌة ومكن ثكم لكم ٌرتكب المشكرع الكبطبلن علكى
عكدم مراعكاة تلكك المواعٌكد مكادام أن إعكبلن الخصكومة قكد تكم علكى الوجكه الصكحٌح واتصكل بكه علكم الخصكم األخكر فكى الككدعوى
والدلٌل على ذلك أن اإلعبلن قد ٌتم فى مواجسة الخصم األخر وإثناء انعقاد الخصومة وذلكك بحضكور الخصكم الجلسكة بكل انكه قكد
ٌتم النزول بمواعٌد اإلعبلن إلى ما ٌقارب األربع والعشرون ساعة فً بعض الحاالس األخرى .
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ومن حٌ انه وفقا لما استقر علٌه قضاء هذه المحكمكة مكن أن " الخصكومة اإلدارٌكة تنعقكد بمجكرد إٌكداع صكحٌفتسا قلكم الكتكاب
وٌقع عبء إعبلن الصحٌفة على قلم الكتاب ومن ثم فان عدم إعبلن الصحٌفة خبلل المٌعاد المحكدد المنصكوص علٌكه فكً المكادة
"  "68ال ٌرتب ثمة بطبلن ألنه إجراء تال النعقاد الخصومة.
طعن رقم  8880لسنة  47ق.ع جلسة 2007/3/3
ومن ثم فان اإلعبلن ٌعتبر منتجا ألثاره القانونٌة من وقس تسلٌم الصورة إلى من سلمس إلٌه قانونكا إال لكو ككان المشكرع أراد أن
ٌرتب البطبلن على عدم مراعاة المواعٌد القانونٌة لكان قد نص صراحة على ذلك البطبلن وإنما نجكد أن ؼاٌتكه قكد انصكبس علكى
ضرورة اتصال علم الطرؾ األخر بمضمون وفحوى الخصومة القضائٌة
ومن حٌ انه ولما كان ذلك وحٌ إن الطاعن بصفه قد تم إعبلنه على نحو صحٌح بصحٌفة افتتاو الدعوى و تسلمسا الموظكؾ
المختص باستبلم األوراق القضكائٌة بسكا وحضكر وكٌلسكا القكانونً الجلسكة وقكدم مذكراتكه وأوجكه دفاعكه طٌلكة جلسكاس المرافعكة
وعقب على ما قدمه الخصوم من مستنداس وبذلك ٌكون اإلعبلن قد أنكتج أثكاره القانونٌكة فكى حقكه وبالتكالً ال ٌجكوز لكه التمسكك
ببطبلن اإلعبلن
ومن حيث إن من يخسر الطعن يمزم مصرو اتو عموً بحكم المادة  184م ار عات
لي ه األسباب

نرى الحكم :بقبول الطعن ككو ور و مو وعا والزام الطاعن بصفتو المصرو ات.
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