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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة ائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة
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

ٔربعاء يف یوم  2016من العام من مایو25هـ املوافق 1437شعبان 18ا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة5يف الطعـن املق 2016ق 11لس

إ - رشوطهام -املاقصة  القضائیة –اجلربیة القانونیة - املقاصة  املوجز: بداهئام . وسی
الوقائـــــع

ي تاله السید القايض املقرر / صالح عبـد ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا بعد إالطالع 
: ٔبو راحب واملرافعة وبعد املداو العاطي 

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

عـوى رمق   ـري ممثـل ىف الطعـن ا ٓخـر  ىل الطاعنة و ٔقامت  ٔن الرشكة املطعون ضدها 
نة 368 ــغ  2014لســ ل ــا م له ٔن یــؤد ــ ام ب ــزا ل ٕ رٔس اخلميــة إالبتدائیــة بطلــب احلــمك 

رصد لها يف ذمة الطاعنة مبوجب إالتفاق املـؤرخ 275001 30/1/2010درمه قمية ما 
شاء وص  ٔقامـت املتعلقة بعملیة ٕا د  ــرة عـن سـداده . فقـ ٔخ نعت ا ة ام لطاع ال  یانة ف



صاصـها  ٔودع تقرـره، حمكـت احملمكـة بعـدم اخ ٔن  ريًا وبعد  ة خ عـــوى، ندبت احملمك ا
ــرمق   ــدت  هتــا ٕاىل احملمكــة اجلزئیــة وق ا ٕ نة  408و جــزيئ رٔس اخلميــة 2015لســ

ــؤدى ٕاىل  ٔن ت ــة  ــزام الطاعن ل ٕ ــة  ــغ  وحمكــت احملمك ل ــدها م ــون ض درمه 50041املطع
اف رمق   ت ٕالسـ ٔنفت املطعون ضدها هذا احلـمك  نة  444است رٔس اخلميـة 2015لسـ

ٔن تــؤدى 2015/ 12/ 17وبتــارخي  لــزام الطاعنــة  ٕ ٔنف  ــ م املس قضــت بتعــدیل احلكــ
لغ  ا م م.127500لمطعون ضده دره

متیـزي وٕاذ ـىل هـذه احملمكـة  طعنت الطاعنة يف هذا احلمك بطریـق ا يف -ُعـرض الطعـن 
لسة لنظره وفهيا قررت ٕاصدار احلمك جبلسة الیوم.–غرفة مشورة  ددت 

ىل احلـمك املطعـون  ب الثاين مهنا  لس ني تنعى الطاعنة  ىل سب ٔقمي  ث ٕان الطعن  وح
سـاب ى ٕاىل ختطئـه احلـمك إالبتـدايئ ٕال هتـ ٔ يف تطبیـق القـانون والتنـاقض ٕاذ ا ه اخلطـ ه ف

ٔو  تق الل دعـوى مسـ فاع من  ٔنه اكن جيب ٕابداء هذا ا لطاعنة مبقو ري  ٔ غرامة ت
ٔنه دفاع بطلب ٕاجـراء  ني  ىل ٕاجراء مقاصة قضائیة يف  عتباره ینطوي  ٕ ارض  بطلب 
ة  لكیـف اخلبـري بتصـف جراهئا بعـد  ٕ مقاصة قانونیة توافرت رشوطها وقام احلمك إالبتدايئ 

مما یعیبه وستوجب نقضه.احلساب بني الطرفني
ث ٕان هذا النعي يف حم ٔن املقاصة اجلربیة –وح القانونیة وٕان اكنت تتفق مـن –ذ

ر  ث إال ٔن لك مهنام –ح تـؤدى ٕاىل –عنـد تـوفر رشوطهـا –مع املقاصة القضائیة يف 
ٔهنام یفرتقان  ٔقل مهنام، ٕاال  ینني بقدر ا ث الشـ–ٕانقضاء ا شـرتط يف من ح ـ روط ب

لیه املـادة  –املقاصة اجلربیة  ىل ما تنص  ٔن –مـن قـانون املعـامالت املدنیـة 370و
تحقاقًا وقـوة  سًا ووصفًا واسـ ینني  ثل ا ٔن ی ٓخر و الطرفني دائنًا ومدنیًا ل كون 

كــون طرفاهــا دائنــًا ومــ–وضــعفًا  ٔن  شــرتط يف املقاصــة القضــائیة ســوى  دنیًا فٕانــه ال 
ٔداء،  كونه مستحقه ا ري معني املقدار اكتفاء  ٔو  زاع  ینني حمل  د ا ٔ ٓخر ولو اكن  ل

ٕابـداهئا –القانونیة –كام ختتلف املقاصة اجلربیة  ی عن املقاصة القضائیة يف طریقـة ووسـ
ٔمـام حممكـة املوضـوع بغـري – ـه  ٔو مضنـًا يف دفا ة  متسك هبا رصا ن ا كفى املد ٕاذ ب
ن ٕالجـراء املقاصـة القضـائیة طلهبـا ٕامـا بـدعوى –جراءات معینة إ  ـىل املـد فٕانـه جيـب 

ٔن الطاعنة متسـكت  ٔوراق  ،  واكن یبني من ا ارض، وملا اكن ذ ٔو بطلب  مستق
بة  (  سـ ري ب ٔ لمطعون ضدها بغرامـة التـ ٔهنا دائنة  ة بدفاع مؤداه  ٔول در % 10ٔمام 

ين بري املنتدب) من قمية التعاقد،  واكن اخل  ٔول و نعت به حممكيت  ي اق عوى وا يف ا



املبلغ من مستحقات املطعون ضدها  ىل مطالبة الطاعنة وقام خبصم ذ ٔكد  ة قد  در
ن من واقـع  ا ٔمورتیه واكن قد توفر اثبات ذ ٔداء م ب ة  ٔول در لكیف حممكة  بعد 

عــوى،  ممــا مفــاده ٔ  ٓخــر تقرــر اخلــربة املعمتــد يف ا ن ل ــن ومــد ً مــن الطــرفني دا ن 
بة (  سـ ري ب ٔ لـغ  ( 10فالطاعنة دائنـة بغرامـة التـ جـاميل م ٕ % ) مـن ٕاجـاميل التعاقـد 

نه صــیانة ویقــدر بــــــ ( 85000 لمطعــون ضــدها مببلــغ ســ % ) مــن 5) درمه ومدنیــة 
ٔعـامل مببلـغ (  لمطعـون ضـدها طـرف الطا42,500ٕاجاميل ا بقـي  لـغ م عنـة ) درمه وم

ملبالغ سالفة البیان.92,514وقدره (  ) درمه واملطعون ضدها دائنة ومدینه 
ینان   تحقاقًا وقـوة فـٕان رشوط -وٕاذ اكن هذان ا سـًا وٕاسـ ثلـني  ىل هذا النحـو م

ه الطاعنة -القانونیة  -املقاصة اجلربیة   ،  واكن ما ساق وفرة ملا اكن ذ كون م هنام  ب
ـىل جـراء املقاصـة القانونیـة بـني من دفاع  ٕ ـه طلـب  ق ً هـو يف حق حنـو مـا سـلف بیـا

ه وصـوًال ٕاىل  فاع والفصل ف ىل حممكة املوضوع التصدي ٕاىل هذا ا ینني ومن مث اكن  ا
ه   ٔمر ف لصـت -ایة ا جراء مقاصة قضـائیة و ٕ ىل طلب  ٔنه ینطوي  ىل  ه  یف وٕاذ 

ة ورفض الطلب ٔول در ارض ٕاىل ٕالغاء حمك  ٔو بطلب  –لعدم رفعه بدعوى مستق
ه  ق ري حق ىل  كون قد مسخته بفهمه  ٔ يف تطبیق القانون –فٕاهنا  ٔدى هبا ٕاىل اخلط مما 

ب الثـاين مـن  ـة  البحـث السـ ا ـه بغـري  ي یوجب نقـض حمكهـا املطعـون ف ٔمر ا ا
الطعن.

ه ، وملا تقـدم یتعـني القضـاء يف لفصل ف ث ٕان املوضوع صاحل  اف وح ت موضـوع إالسـ
ٔنف. ٔیید احلمك املست بت

ذـــــــل
ٔلزمـت املطعـون ضـدها املصـنق ه، و ٔمني ـضت احملمكة احلمك املطعون ف روفات وـرد التـ

اف رمق   ت نة  444وحمكت يف موضـوع إالسـ ٔییـد احلكـ2015لسـ م رٔس اخلميـة بت
ٔنفة املرصوفات. ٔلزمت املست ٔنف و املست


