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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی
اریة   ائــــــــرة الت ا

ة احملمكة :هیئ

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 ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

2016من العام من شهر مایو 30املوافق هـ1437شعبان 23يف یوم إالثنني 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة138يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
ٔمام حممكة ا–سلطة حممكة املوضوع  رهتا  ٔسباب اليت ال جيوز ٕا متیزي  ا

ة احملمك
ـه،  ي تاله السید القايض املقرر / محمـد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 

. واملرافعة، وبعد املداو
ٔن  ٔوراق تتحصل يف  ر ا ه وسا ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ٔن الوقائع  ث  وح

عوى رمق  ٔقامت ا ىل املطعون مدين رٔس اخلمي2014لسنة 178الطاعنة  بتدائیة  ة 
لغ  م ٔن یؤد لتضامن والتضامم ب ام  لزا ٕ درمه 186.000ضدهام بطلب احلمك 



ٔنه بتارخي  ىل سنٍد  ملنطقة احلرة 4/7/2012والفوائد  جلزرة امحلراء  رة رٔس اخلمية  بدا
ل اریة  مس الرخصة الت ل  ات الكحولیة واملس دى املستود ٕ مطعون شب حریق 

لهیئة املنطقة احلرة  ٔوىل ونتج عن هذا رضر  املالكة. واكنت الهیئة سبق لها –ضدها ا
ٔمني وقدره  لغ الت ى الطاعنة، فقامت الطاعنة برصف قمية م ٔمني  درمه 1860000الت

حق وملا اكنت املطعون ضدها ىل خمالصه وحوا ب يف وحتصلت  س وىل يه امل
ل املطعون ضدها شوب احلریق واملطعون ة من ق ضدهام الثانیة يه الرشكة املؤم

لهیئة املالكة ،  لهيام مبا قد سددته  لرشكة الطاعنة الرجوع  ٔوىل مما حيق  ومن مث اكنت ا
عوى بتارخي  ٔنفت الرشكة الطاعنة 26/2/2015ا عوى .است رفض ا حمكت احملمكة 

اف رمق  الست اف رٔس اخلمية، 2015لسنة 155هذا احلمك  ٔمام حممكة است مدين 
ٔنف. طعنت الرشكة الطاعنة يف 14/6/2015واليت قضت بتارخي  ٔیید احلمك املست بت

متیزي ٔنه هذا احلمك بطریق ا ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة رٔت  ، وٕاذ عرض الطعن 
لنظر. ر  د

ٔ يف تطبیق القانون  باب الطعن اخلط ٔس ه ب ىل احلمك املطعون ف ٔن الطاعنة تنعى  ث  وح
ٔن احلریـق والضــرر  تقـول  ب، ويف بیانـه ذ سب فاع والقصور يف ال الل حبق ا وإال

ات التابعة  بعًا من املستود ٔوىل ويه اليت تبـارش العمـل اكن  لرشكة املطعون ضدها ا
ٔن احلــمك  ٔدوات الســالمة والصــیانة ٕاال  ــت يف  ٔمهل ــيت  ــا حــق إالرشاف ويه ال ــا وله هب
انـب الرشـكة  ٔ يف  ادًا لعـدم وجـود خطـ عـوى اسـ ـرفض ا ٔقـام قضـاءه  ه  املطعون ف

ٔوىل مبا یعیبه وستوجب نقضه. املطعون ضدها ا
ٔن هذا النعي ث  ٔن لقايض املوضـوع سـلطة حتصـیل فهـم وح ٔنه من املقرر  مردود ذ

ٔن یبـني  ٔوراق وحبسبه  ىل الثابت يف ا ه  سند وال خروج ف عوى طاملا  الواقع يف ا
، واكن البـني مـن  ٔسباب سـائغة. ملـا اكن ذ ىل  ٔن یقمي قضاءه  نع هبا و قة اليت اق احلق

يئ  هر ب احلریق هو ماس  ٔن س ٔوراق  ٔن ا ـت  ـزن ومل یث سطح ا یف  زة التك ٔ ب
ـد السـالمة  ـل بقوا ٔ ٔنـه  ٔو  ـزة  ٔ ٔول يه اليت قامت برتیب هذه ا املطعون ضدها ا
ـه هـذا  ئولیة وٕاذ ٕالـزتم احلـمك املطعـون ف لمسـ ٔ املوجـب  ٔنتفـى اخلطـ املهنیة ومن مث فقـد 

كـون  ٔن  ـه  ق باب الطعن ال یعدو يف حق ٔس لیه ب ـدًال موضـوعیًا يف النظر فٕان النعي 
متیـزي ومـن مث  ٔمـام حممكـة ا رتـه  عوى مما ال جيـوز ٕا سلطة حممكة املوضوع يف فهم واقع ا

ٔساس ویتعني رفض الطعن . وملا تقدم. ري  ىل  كون 



ٔلزمت الرشكة الطاعنة الرسوم واملرصوفات مـع مصـادرة  رفض الطعن و حمكت احملمكة 
ٔمني. لغ الت م


