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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی
اریة  ائــــــــرة الت ا

هیئة احملمكة :

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 احملمكـــ ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب ــة ب

ٔ يف یوم ٔول 15ربعاء ا ر من العام 24املوافق هـ1437جامدى ا 2016من فربا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة129يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
ٕاثبات الرضر –ٔراكن املسئولیة التقصريیة 

ي تاله السید القايض املقرر/ صالح بعد إالطال ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا ع 
:اعبدالع ٔبوراحب واملرافعة وبعد املداو طى 



ه الشلكیة ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح
ث ٕان الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ه وسا تتحصل يف –ىل ما یبني من احلمك املطعون ف

ىل املطعون ضدهام ٔقام  عوى رمق ٔن البنك الطاعن  رٔس اخلمية 2014لسنة 58ا
لغ  م ٔن یؤد لتاكفل والتضامن ب لزام املطعون ضدهام  ٕ بتدائیة بطلب احلمك 

حلمك وحىت السداد 12درمه والفائدة التعویضیة 1,717,218,81 رخي النطق  % من 
ت احلجز التحفظي املوقع بتارخي  ىل عریضة 18/2/2014- 11وتث 186رمق ٔمر 

لبنك 2014لسنة  ٔول یعمل بوظیفة رصاف  ٔن املطعون ضده ا  ً ، وقال بیا
ه يف حساب املطعون ضده الثاين مع  یدا ٕ ور وذ الس املبلغ املذ خ الطاعن وقام 

رمق  دت  شكوى ق لیه وحترر عن ذ واملوافقة  جزاء 2014لسنة 372لمه بذ
عو  ٔقام ا ٔن یؤدي رٔس اخلمية فقد  ٔول ب لزام املطعون ضده ا ٕ ى حمكت احملمكة 

ري  ٔ رخي 9ه بواقع یلطاعن املبلغ املطالب به وفائدة ت ً من  14/4/2014% سنو
ت احلجز التحفظي ورف لمطعون ضده ضوحىت متام السداد وتث سبة  ل عوى  ا

اف الست ٔنف البنك هذا احلمك  لسنة 452رمق الثاين وٕالغاء احلجز التحفظي، است
.30/4/2015بتارخي و رٔس اخلمية 2014

ٔنف  ٔیید احلمك املست متزي وٕاذ البنك يف هذا احلمك بطریقطعن–قضت احملمكة بت ا
ىل هذه احملمكة  لسة لنظره و فهيا –يف غرفة مشورة –ُعرض الطعن  حفددت 
ٔت ٕاصدار احلمك جبلسة الیوم. ٔر

ني ینع ىل سب ٔقمي  ث ٕان الطعن  ه ح ىل احلمك املطعون ف ى هبام املرصف (الطاعن) 
ٔوراق  ب وخمالفة الثابت  سب ستدالل والقصور يف ال الفة القانون والفساد يف  مب

رفض  ٔنه قىض  ٔراكن اذ دم توافر  ىل سند من  عوى عن املطعون ضده الثاين 
ٔو  التعدي  ري لعدم قصده بفع ٔ مة املسئولیة التقصريیة حبق ا سهیل  التعمد ب

ٔراكن  لرمغ من توافر  ٔموال البنك الطاعن  الس من  الخ ٔول  املطعون ضده ا
ه  رات دفا قات ومذ لتحق ٔ املطعون ضده الثاين الثابت من ٕاقراره  املسئولیة من خط
الغ مالیة  یداع م ٕ لمه  ه و ٔول وموافق لمطعون ضده ا عطائه رمق احلساب اخلاص به  ٕ

الس يف حساب خ لمرصف الطاعن  الرضر  ىل ذ رتب  ت و ىل احلو عه  ه وتوق
ٔ والرضر مما یعیبه وستوجب نقضه. ة بني اخلط القة السب وتوافر  ٔموا



الص وقوع الفعل املكون  ٔن است ٔن من املقرر  ث ٕان هذا النعي مردود، ذ وح
ة بني ا القة السب الص  لمسئولیة واست ٔ املوجب  ل لخط ٔ والرضر هو مما ید خلط

الص سائغًا ومسمتدًا من  ست ریة حملمكة املوضوع ما دام هذا  يف السلطة التقد
حلمك  بتدايئ املؤید  ، واكن احلمك  عوى، ملا اكن ذ عنارص تؤدي ٕالیه من وقائع ا

عوى ومن احلمك اجلزايئ البات الصادر املطعون دات ا لص من مس ه قد است ف
لمسئولیة اكن من  ٔ املوجب  لخط ٔن وقوع الفعل املكون  ٔول  دانة املطعون ضده ا ٕ

ده  ٔول و ي نتج عنه –املطعون ضده ا ٔ ا ٔن هذا اخلط دون املطعون ضده الثاين، و
ٔور ىل ما  ٔصاب املرصف الطاعن  ي  لمدعى الرضر ا سبة  ل ٔما  ) بابه بقو ٔس ده ب

تلس –املطعون ضده الثاين –لیه الثاين  ملال ا ه  الق ت  ة تث ٔي ب فٕاننا ال جند 
ٔول  لیه ا ٔول –فاملدعى  لیه الثاين –املطعون ضده ا ٔنه اتفق مع املدعى  ت  مل یث

مل بذ ٔي  یه  كن  ٔموال من املدعي ومل  ٔیة  الس  ومل یصدر من املدعى ىل اخ
ٔ من  ٔي خط ٔراكن الرضر حبقه فمل جند  ٔي فعل ضار ميس املدعي ومل تتوافر  لیه 
لمدعى  ٔن السامح  ٔراكن املسئولیة التقصريیة و لتايل فمل تقم حبقه  لیه الثاين و املدعى 
الغ مالیة فهيا وحسهبا حلساب رشاكت العمالت  یداع م ٕ دام حسابه  ست ٔول  لیه ا

ه وا ٔصدقائه ولثق و ٔه ٔن املبالغ تعود  ٔول من  لیه ا املدعى  ره  ىل ما ذ هب بناء 
انبه  ٔ من  شلك خط ٔمر ال  ام مبثل هذا ا ٔن الق ي یتعامل معه و مبوظف البنك ا

 ٔ انب يف یقوم مقام اخلط ٔ اكن من  ٔن اخلط املسئولیة التقصريیة وهو حسن النیة و
ي–الطاعن –املدعي  ة ا ن ٔموا الس  خ ام  لق ٔول  لیه ا لمدعى  مسح 

ت العائدة  ت معالئه والبیا ته وحسا ة حسا ه ومراق ىل موظف یه  ضعف الرقابة 
ق املالمئ  ٔصول والتدق حسب ا یه هذه الرقابة وقام بعم لبنك والعمیل ولو اكن 

ق الیويم للك م ٔول من ملعامالته املالیة واملراجعة والتدق لیه ا ملا مكن املدعى  عام
ٔموال  ا الس ت ى ٕاىل رفضاخ هت قطعة وا لمطعون ىل فرتات م سبة  ل عوى  ا

ٔنه ( ه  ٔضاف احلمك املطعون ف ٔنف ضده الثاين ضده الثاين و ملست یتعلق  ٔما ف –و
ت اشرتا–املطعون ضده الثاين  عوى ما یث ت ا رد يف بیا ٔنه مل  ث  كه يف الفعل وح

مة  سهیل  ب ٔو التعمد وذ التعدي  ٔنه مل یقصد بفع املبارش املؤدي ٕاىل الرضر كام 
ٔول  ٔنف ضده ا ٔول –املست ٔنف –املطعون ضده ا ٔموال البنك املست الس من  الخ

ري–الطاعن – كون  ٔراكن املسئولیة التقصريیة  رها فٕان  وافرة لصورة السالف ذ م



ٔورد یتعني معه رفضحبقه مما  ٔن سبق و ة املطعون ضده الثاين، بعد  عوى مبوا ا
رد  كون ملزمًا  ري املرشوع  لفعل  ه املبارش  ٔول بصف ٔن املطعون ضده ا ته (من  مبدو
ٔمانة حبمك  انة ا ن جبرم خ ٔد ٔنه قد  و ه حق ال س لهيا بدون و املبالغ اليت استوىل 

د ٕالیه ت ) ده ونفي واكن ما اس ٔول و ٔ املطعون ضده ا احلمك يف استظهار خط
انب املطعون ضده الث ٔ يف  عوى واكن اتوافر رن اخلط ٔوراق ا ين مسمتدًا من 

ى ٕالیه احلمك ٕاىل رفض مسئولیة  هت ًا محلل قضائه، واكن ما ا الصه سائغًا واكف است
ملرصف الطاعن ورتب  ي حلق  قضاءه املطعون ضده الثاين عن الرضر ا ىل ذ

ٔن  ٔهنا  ٔسباب من ش ىل  ٔقام قضاءه  كون قد الزتم حصیح القانون و عوى فٕانه  رفض ا
يب  س ، فٕان ما یثريه املرصف الطاعن  كفي محل هيا و ى ٕا هت ة اليت ا تؤدي ٕاىل الن

ٔساس ومن مث یتعني رفضه. ري  ىل  كون  الطعن 

ٔلزمت املرصف الطاعن الرمس واملرصـوفات مـع حملمكةحمكت ا رفض الطعن و  :
ٔمني. مصادرة الت

ك  لـــــــــــــــــــــــــذل


