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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

ائــــــــرة  اریة  ا الت

:ئة احملمكةهی 

رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ة ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي عق شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب ب

ر من العام 27املوافق هـ1437ربیع الثاين 17يف یوم إالربعاء  2016من ینا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة121يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
الفائدة –قرض –عقد 

عــــــــــــالوقائ
ث ٕان الوقائع  ٔوراق ی ىل ما –ح ر ا ـه وسـا –بني من احلمك املطعون ف

ــوى رمق ( ع ــون ضــده ا ــة املطع ــام مبوا ٔق ٔن الطــاعن اكن  ) 391/2014تتحصــل يف 
ٔقساط بتقسیطبطلب ٕالزامه  ىل  لغ قرض وفوائد  يق مـدة القـرض شهریةيق م عـن 

ربة  وفق تقرر  دوذ كـون القسـطٕاس ) درمه بـدًال 4825الشـهري (ٕالیه حبیـث 
القضـیة 6800عن ( ـا یاطیًا ٕا هتاء مدة القرض واح حىت السداد التام وا ) درمه وذ

عـوى عـن  ىل ضوء تقرر اخلربة سند ا ٔقساط  ساب ا ري حسايب مرصيف ال ٕاىل خ
ند مـن منيق املدة املرتصدة  ـىل سـ لیـه الرسـوم وذ مدة القرض وتضمني املـدعى 



ٔن املادة (ال ث  ل وح ن مبرا ٔصل ا ٔن الفائدة املطالب هبا فاقت وجتاوزت  ) 62قول ب
ـــانون رمق ( نة 3مـــن الق .1970) لســـ ـــة حتظـــر ذ ٔن ٕاجـــرءات احملـــامك املدنی يف شـــ

ة حمكت بتارخي  ٔول در عوى  .12/2/2015وحممكة  رفض ا
اف رمق ( الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  26/4/2015خي ) وبتار127/2015است

اً  اف موضو ست رفض  .حمكت احملمكة 
ـاب بتـارخي  ٔودعـت قـمل الك لطعـن املاثـل مبوجـب حصیفـة  طعن الطاعن يف هذا احلمك 

لمطعـــون ضـــده بتـــارخي 23/6/2015 الهنـــا  فقـــدم بتـــارخي 23/6/2015جـــرى ٕا
عادها لتقد12/7/2015 رة جوابیـة طلـب فهيـا رفـمي مت اس ض الطعـنها بعد املیعـاد مـذ

ــىل احملمكــة يف غرفــة مشــورة  رٔهيــا طلبــت فهيــا وٕاذ عــرض الطعــن  رة  اثباتــه مــذ ٔد و
حملرضـ وجحـزت الطعـن  ـىل النحـو املبـني  لسة لنظـره مت تـداول الطعـن فهيـا  ددت 

لحمك جبلسة الیوم .
املـحمكــــــة

ي تاله السی ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  د القـايض املقـرر / بعد 
ف .یمحمد محودة الرش 

ه الشلكیة ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  .ح
ث اصل ح ٔ يف تطبیق القانون ٕان  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ما ینعى به الطاعن 

ده  ل وون الزتامه بعقدي القرض عقد قرضالع ن مبرا ٔصل ا ه الفائدة  تعدت ف
 ً عوى اكن مشو سًا .بعیوب الرضا اكمسند ا لطًا و غشًا و تدل

ه لرفض دعوى  د احلمك املطعون ف ع ه املتعلق  ري سدید يف و ث ٕان هذا النعي  ح
ٔنه ملا اكن النص  ل ذ ن مبرا ٔصل ا لغ فائدة تعدت  الطاعن عقد قرض تضمن م

ٔن : 409ملادة  ((  اریة  )) من قانون املعامالت الت
ىل ال- 1"  لغًا من النقود  سلمي املقرتض م ضاه یقوم املرصف ب قرض املرصيف عقد مبق

ال   ٓ ن حلسابه يف املرصف وفق الرشوط و ا ا ده يف اجلانب ا ٔو بق ل القرض  س
لهيا .  املتفق 

ملواد (  ٔن القروض اليت متنحها البنوك 410/ 409/ 77/ 76و ) من ذات القانون 
ٔو الغرض من القرض لعمالهئا تعترب  قروضًا جتاریة برصف النظر عن خشص املقرتض 



لیه يف عقد القرض ورشوطه وذ لسعر املتفق  ىل القرض  ٔن الفائدة حتسب  و
الل مدة القرض وحىت متام السداد . 

لغ  لثاين بوضع م ٔول  ٔن القرض املرصيف عقد طرفاه مرصف ومعیل یلزتم به ا مبا مؤداه 
ىل ري من النقود  ة  متثل يف فوائد ٕاما اتفاق ه مقابل مثن  سقف يفذم قانون حمددة 

ساهبا وفق سعر الفائدة  مت ا لعقد ف لهيا  دم االتفاق  ٔو يف صورة  اریة  املعامالت الت
اوز  ٔقىص ال یت % حىت متام السداد واكن احلمك 12يف السوق وقت التعامل حبد 

د يف قضائه بت ه قد اس عوى املطعون ف ن سند ا ٔنف ٕاىل لزوم العقد ٔیید احلمك املست
ٔورده  ىل ما  سدادها وذ ٔو اجلدول الزمين املتعلق  ٔقساط  لغ ا لطاعن سواء يف م

ٔنه  ته ب لیه"مبدو ( الطاعن ) نقض ما مت االتفاق  س يف قانون " ال جيوز  . و اكن ل
القة الطرفني دو  ي حيمك  اریة ا هيا املعامالت الت د ٕا ريه من القوانني اليت اس ن 

ٔحاكمه بنص املادة ىل ٕالغاالطاعن املنصوص  من قانون ٕاصداره 2ء ما تعارض مهنا و 
ٔوراق وال  ٔسباب سائغة لها معیهنا من ا ن فهذه  ٔصل ا اوز الفوائد  ٔن تت ما مينع من 

ب ال ی ه من الس لقانون ومن مث فٕان النعي هبذا الو دلخمالفة فهيا  ونه جمرد  عدو 
كون  داهتا ومن مث  عوى ومس ا ٔد من  ره وحتصی ستقل حممكة املوضوع بتقد ف

ٔساس . ري  ىل  النعي 
ب املتعلق بعیوب الرضا اليت یدعهيا  ه الثاين من الس ث ٕان النعي يف و رامه وح عند ٕا

ٔن ٔن من املقرر  ول ذ ري مق عوى فٕانه  ب اجلدید لعقدي القرض سند ا الس
رته  ه ٕا ل م ٔمام حممكة املوضوع ال یق ٔن متسك به اخلصم  سبق  د ٕاىل واقع مل  املس

متیزي .  ٔمام حممكة ا ٔول مرة 
ه النعي  ٔمام حممكة املوضوع مبا تضمنه و د متسك الطاعن  ٔوراق مبا یف لت ا وٕاذ 

اء بطالن عقدي القرض سندي  سبة الد عوى لتوافر عیوبل فٕان هذا إالرادةا
ٔول مرة  رته  ٕا لقانون ال جيوز  ه الواقع  دیدًا خيتلط ف ب  كون س ه من النعي  الو

ول .  ري مق ٔمام هذه احملمكة ومن مث فٕان النعي 

حمكت احملمكة : 
ٔمني  ٔلزمت الطاعن الرمس واملرصوفات ومبصادرة الت .رفض الطعن و

ٔسباب  فلهذه ا


