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 جـمهورية مـصـر العربية
 
 

 الرسـوم التكميلية الناشئة عن شهر المحـرر

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 
بشااا ن  1621لسااانة  07مااان    62/1نااال المااااد   لماااا كاااان  -

رسوم التوثي  والشاهر داد جااص نصاا عامااه ينناف ينصار   لا  

كاااأل ااحاااواأل الااافي تساااتح  ييهاااا رساااوم تكميلياااة ساااواص يااا  

 .ااحواأل المنصول عليها أو ي  غيرها 
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 محكمة النقض

 الدائر  المدنية 

   26لسنة  2706الطعن ردم 

 10/0/6772جلسة 

 ـــــ

 
إن  –شهر عقاري  –رسوم تكميلية 

 من ىالمشرع قد رسم طريقا لتحصيل ما يؤد
رسوم ناشئة عن شهر المحرر ، وإذ جاء النص 
عاما فإنه ينصرف إلى كل األحوال التي تستحق 
فيها رسوم تكميلية سواء في األحوال المنصوص 
عليها أو في غيرها ومنها حالة خطأ الموظف 
المختص في تقدير قيمة العقار أو في تكييف 

أو في تعيين فئة الرسم أو حساب  التصرف
ر أمر التقدير على الرسوم الرسم قصر إصدا

 .أساس ذلك  -خطأ في تطبيق القانون –التكميلية 

 
 :المحكمة 
 
الطعن أقيم على سبب واحد  حيث إنو

ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ 
إلى أن أمر تقدير في تطبيق القانون حيث ذهب 

رسوم الشهر العقاري والتوثيق طريق استثنائي 
ها فال يجوز لرئيس المكتب اللجوء في المطالبة ب

إليه إال للمطالبة بالرسوم التكميلية دون غيرها 
ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء التقدير المتظلم 
منه لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون 
من أن المشرع رسم هذا الطريق لكل حالة 
يستحق فيها رسوماً بعد شهر المحرر أيا كان 

يعيب الحكم ويستوجب  سبب االستحقاق مما
 .نقضه 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص 
 1621لسنة  07من القانون  62/1في المادة 

بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن في األحوال 
التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين 
المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن 

موصي عليه هذا األمر إلى ذوي الشأن بكتاب 
مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري 

يدل على أن المشرع قد رسم ... " المحكمة 
من رسوم ناشئة عن  ىطريقا لتحصيل ما يؤد

شهر المحرر وإذ جاء النص عاماً فإنه ينصرف 
إلى كل األحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية 
سواء في األحوال المنصوص عليها أو في 
غيرها ومنها حالة خطأ الموظف المختص في 
تقدير قيمة العقار أو في تكييف التصرف أو في 

ه أو تعيين فئة الرسم أو في حساب الرسم ذات
بسبب إغفال نوع من أنواع الرسوم أو ألي سبب 

لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن . آخر
الرسوم موضوع المطالبة تتعلق بالمحرر رقم 

الذي تم شهره في  1691لسنة  611
ف بين طرفي والذي يدور الخال 0/2/1691

النزاع حول إعفائه من الرسوم فإن طريق 
أمر بتقديرها من أمين  المطالبة بها يكون إصدار

مكتب الشهر العقاري المختص ال فرق في ذلك 
بين ما كان يجب أداؤه منها عند إجراء الشهر 

وإذ  -بعد إجرائه –وما يستحق طبقا للقانون 
فيه هذا النظر وذهب إلى  خالف الحكم المطعون

عدم جواز تحصيل الرسم بهذا الطريق إال 
على ذلك  بالنسبة للرسوم التكميلية فقط رتب

قضاءه بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون 
هذا لقد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه 

 .السبب 
  

 


