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  "العلیا العدل ومحكمة النقض محكمة" 

  االختصاص قواعد مخالفة بسبب الناقض الحكم مسالك

 ومسائل والتجاریة المدنیة األحكام في بالنقض الطعن لنظام وتطبیق صیلتأ المدني النقض( 

 الدائرة ورئیس النقض محكمة رئیس نائب الجارجي ولید محمد المستشار – الشخصیة االحوال

  )1198 ،1197 ،1196 ص بها المدنیة

 ان االختصاص قواعد لمخالفة فیه لمطعونا الحكم نقضت اذا ،النقض محكمة على اوجب المشرع

 التي المحكمة الى ال باإلحالة النقض تتبع ان دون االختصاص مسالة في الفصل على تقتصر

 النزاع بنظر مختصة انها الناقض الحكم رأى التي المحكمة الى وال فیه المطعون الحكم اصدرت

   .الحكم فیه صدر الذي

 قضى فاذا الدعوى، نظر من المنع الى یهدف االختصاص بعدم الدفع ان ذلك في المشرع ورأى

 بنظر االختصاص ان الى انتهى أي قبوله، الناقض الحكم وراي برفضه، فیه المطعون المحكم

 في فصل قد یكون فانه اصدرته، التي للمحكمة مقصورا لیس الحكم ذلك فیها صدر التي الدعوى

 غیر او مختصة موضوعال محكمة تكان اذا ما هيو  علیه، طرحت التي الوحیدة القانونیة المسالة

 للحكم تتصدى او تحیله ان النقض لمحكمة یمكن شيء بعده یبقى ال حاسما فصال بنظره، مختصة

 بعدم الدفع ورفض القانون في اخطأ ان بعد  ،المنقوض الحكم فیها یكون التي الحاالت في حتى فیه

 المادة علیه نصت ما وعلى الحكم نقض نال وذلك النزاع، موضوع في فصل قد االختصاص

 التي الجهة كانت أیا االحكام جمیع الغاء علیه یترتب المصري المرافعات قانون من 271/1

  .لها  اساسا الحكم ذلك كان متى اصدرتها

  .االختصاص صاحبة المحكمة امام جدید من دعواه یرفع ان اال المدعي امام یكون ال ثم ومن

 انها حین في المحكمة عن االختصاص نفى للقانون بالمخالفة ،انه الحكم نقض سبب كان اذا اما

 الوحیدة القانونیة المسالة فصل قد ایضا یكون فانه الحكم، هذا فیه صدر الذي النزاع بنظر مختصة

 لمن یجوز الناقض مكالح مقتضى وعلى االختصاص، مسالة وهي النقض محكمة على طرحت التي

 في فصلت تكن لم اذا الدعوى هاالی رفعت التي ةالمحكم امام دعواه عجیلت الخصوم من االمر یهمه

 اصدرت التي االستئناف محكمة امام او الدعوى، الیها رفعت تيال المحكمة امام او ، الموضوع
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 دون الموضوع، في بالفصل والیتها استنفذت قد درجة اول محكمة كانت اذا فیه المطعون الحكم

  .جدیدة بإجراءات التداعي ىال حاجة

   المختصة المحكمة تعیین

 تعیین االقتضاء عند لها ان من النقض لمحكمة المرافعات قانون من 169/1 المادة اجازته ما

 االختصاص قواعد مخالفة ان مفاده ،جدیدة تءاجرابإ الیها التداعي جبی التي المختصة المحكمة

 الیها، مقصورا لیس اختصاص نفسها على الموضوع مةمحك فیها تضفي التي الحالة في وقعت اذا

 نقض فان. الدعوى لدیها رفعت التي المحكمة طبقة من اخرى لمحكمة او اخرى قضائیة لجهة وانما

 الزمة السیادة كأعمال الدعوى، موضوع نظر عن جمیعا القضاء جهات والیة انحسار بسبب الحكم

  .للتعیین محل هناك یكون ال ان

 القضاء لجة وانعقاده النزاع بنظر والئیا العادي القضاء  لجهة االختصاص لعدم حكمال نقض واذا

 الجهة لهذه الناقض الحكم تحدید في الفصل والیة القانون منحها اخرى قضائیة لجهة او االداري

  .أمامها حجیة له لیست

 الى االشارة فتكفي الدعوى بنظر محلیا او قیمیا او نوعیا المحكمة اختصاص لعدم الحكم نقض واذا

 التي المحكمة امام القضیة قیام الحكم نقض على یترتب ألنه محل، له یكون ال المختصة المحكمة

  .للتعیین حاجة بغیر الدعوى لدیها رفعت

   :االحالة مع الحكم نقض

 الخصومة وتعود یكن لم كأن ویعتبر الحكم هذا یزول أن علیه یترتب فیه المطعون الحكم نقض

 بین الدائر النزاع یحسم جدید حكم الى الحاجة عنوت صدوره قبل علیه وكانوا كانت ما الى الخصومو 

  .الخصوم هؤالء

 لتفصل الحكم اصدرت التي حكمةالم الى القضیة احالة یقتضي الصدد هذا في العام االصل واعمال

 الطعن أن من دسن وعلى فیه، والفصل القضیة تلك بنظر المختصة المحكمة باعتبارها جدید من افیه

 للتقاضي ثالثة درجة وجعلها النقض محكمة على الموضوع هذا طرح اعادة الى یهدف ال بالنقض

نما  احكام من تأویله أسيء او تطبیقه شذ او خولف ما تقویم الى تهدف خاصة خصومة هو وإ

  .القانون
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 محكمة یعزل ولم العام االصل عن خرج وقدرها راها العتبارات المصري المشرع أن نرى ونحن

 المنصوص الحالتین في ذلك علیها اوجب وانما األحوال جمیع في الموضوع في الحكم عن النقض

  .الذكر سالفة المصري المرافعات قانون من 269 المادة في علیهما

  

  اعداد

   الطویل طلعت المستشار

  العلیا المحكمة قاضي
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