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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة ائــــــــرة ا الت

حملمكة :هیئة ا
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
د ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام ار القضـــــاء ب

ٔربعاء  ریل من العام 27املوافق هـ1437رجب 20يف یوم ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة1يف الطعـن املق 2016ق 11لس

یف الوقائع  ك ىل الواقعة .–دور القايض –املوجز :   زیل احلمك القانوين الصحیح 

الوقائـــــع
ة بعد ي تاله السید القايض املقرر / محمد عق ٔوراق ، وسامع التقرر ا ىل ا إالطالع 

: ، واملرافعة ،  وبعد املداو
ه الشلكیة.  ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ر  ـه وسـا ىل ما یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  ٔن وح ٔوراق تتحصـل يف  ا
عـوى رمق   ىل املطعون ضـدها ا ٔقام  نة  120الطاعن  مـدين رٔس اخلميـة 2015لسـ

ٔمــوال املطعــون ضدهــ ــىل  ــة بتدائیــة بطلــب احلــمك ٕاتبــاع احلجــز التحفظــي  ا املادی
لهيــا وعشــةواملعنویــ ــارس قضــايئ  ــد املــوظفني  ٔ رة مالیــني درمه و القضــاء ـوتعــني 

الء امل ـالء، ٕ رخي إال ـا بـدفع إالجيـار حـىت  ل وٕالزا الیـًا مـن الشـوا ٔجور وسلميه 



ٔنـه مت  ً ئولیة اوقـال بیـا كـون رشكـة ذات مســ ـىل  ٕالتفـاق مـع املطعــون ضـدها 
ر وقـد حمدودة لغرض االٕ  ر إ متس ٔهنـا مل یلـزتم بـدفع بـدل ٕالسـ تخراج الـرخص ٕاال  سـ

،ً نو عـوى وبتـارخي وهو ثالثـة مالیـني درمه سـ حمكـت احملمكـة 17/5/2015فاكنت ا
لغ   م ٔن تؤدي  لزام املطعون ضدها ب ت احلجز التحفظـي يف 1,250,000ٕ درمه وتث

ٔنف الطـاعن هـذا احلـمك غدود املبل ت مـن طلبـات، ٕاسـ ـدا ذ احملكوم به ورفض مـا 
اف رمق   نة  269الست اف رٔس اخل 2015لسـ ت ة والـيت بتـارخي ميـٔمـام حممكـة اسـ

ٔییــد 24/11/2015 ٔنف.قضــت بت ت طعــن الطــاعن يف هــذا احلــمك بطریــق احلــمك املســ
متیزي، وٕاذ ُعرض الطعن يف غرفة م  لنظر.شا ر  د ٔنه  ورة رٔت 

ٔ يف تطبیـق  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ث ٕان الطاعن ینعى حباصل  وح
فـاع ـالل حبـق ا ٔمـام حممكـة املوضـوع بیانـهىف، والقـانون وإال ٔنـه متسـك  یقـول  ذ

ي مت  جيـار ا ٔن املطعون ضدها مل تـدفع  ادًا ٕاىل  بفسخ عقد إالجيار حمل التداعي اس
هتاء الرخصة اليت تؤهل الش ذ العقد وٕا سمترار يف تنف دم  لیه و ركة املطعون ـاالتفاق 

ٔجور وهــو دفــاع جــوهري  تقالل املــ ــرٔ لتغ -لــو حص –ضــدها يف اســ ــه ال يف ىیــري و
لیه مبا یعیبه وستوجب نقضه. ة مبا ال یصلح ردًا  ه وا ٔن احلمك املطعون ف عوى ٕاال  ا

ٔمـر  فهـا الصـحیح  ك یـف الواقعـة  ك ٔن  ٔن املقـرر  بـ ذ ث ٕان هذا النعي يف حم وح
لیـه بتعني و ٔن یقوم به من تلقاء نفسه ولو مل یطلب ٕالیه مـن اخلصـوم ذ ىل القايض 

عـن الواقعـة ـٔن ینقض ٔن یزن عوى و ىل العالقة بني طريف ا ي احلمك القانوين املنطبق 
ٔن املطعون ضدها مل تدفع إالجيـار  ٔوراق  واكن البني من ا لیه.   ملا اكن ذ ة  املطرو

مترار املشــ هتــاء الرخصــة الــيت تؤهــل اســ لیــه وا ي مث االتفــاق  ويف اســعروـا
قـة طلبـات الطـاعن يه فسـخ عقـد إالجيـار سمترار العقإ يف  د واالتفاق ومـن مث فـٕان حق

ـه  ٔن احلمك املطعن ف عوى ٕاال  تاح ا ه من حصیفة اف ر كام ب ٓ من  ىل ذ وما یرتتب 
ســــویة املــــؤرخ  ــــدر مــــن عقــــد ال ٔن العالقــــة تن ٓخــــر حنــــو  حــــىن  ذهــــب ٕايل م

ٔص11/2013/ 11 ٔغفل  القـريف ـــة بني طل العالقوقد  جياریـة ة إ التـداعي ويه 
ف القـانوين الصـحیح ومـا یرتتـب  لتك لتايل مل یعرض  هتت بفعل املطعون ضدها و قد ا
ٔ يف تطبیقـه مبـا یوجـب  ٔخطـ ـالف القـانون  و كـون قـد  ر قانونیة فٕانه  ٓ من  ىل ذ

نقضه وملا تقدم.



ٔلزمت املطعون ضدها الر  ه  سوم واملصاریف نقضت احملمكة احلمك املطعون ف
لفصـل  اف رٔس اخلمية  الت القضیة ٕايل حممكة است ٔ ٔمني و مع مصادرة الت

ٔخرى .فهيا جمددًا من هیئة 


