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اریة ائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس ةوعضویة السید عق
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب
ام 1ميف یو  ٔكتور 1438حمرم  2016من العام املوافق العارش من شهر 

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة116يف الطعـن املق 2016ق 11لس

ا

املوجز :
فاع فهيا  فاع اجلوهري –دعوى ا دات –ا لواقع يف فهم ا–سلطة احملمكة –مس

هتا  ٔد اطة ب عوى و إال ة . –عقد بیع مؤسسة –ا عیوب خف

ٔوراق وسامع التقر ىل ا طالع  ي تاله السید القايض املقرر/بعد  صالح ر ا
 : ٔبو راحب واملرافعة وبعد املداو عبدالعاطي 

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

عوى رمق  ىل الطاعن ا ٔقام  بتدائیة 2016لسنة  2ٔن املطعون ضده  رٔس اخلمية 
ل التعاقد وٕالزام الطاعن بطلب لیه ق ادة احلال ٕاىل ما اكن  احلمك بفسخ عقد البیع وٕا



لغ   ٔرضار املادیة درمه مثن املبیع والتعویض املناسب واجل120000رد م ر لاكفة ا ا
ام  مترب من  ٔنه يف غضون شهر س  ً ٔدبیة وقال بیا ش2015وا راء املؤسسة ــقام 

اری شاط ..............ة املسامة ( الت ب ٔة مشمو ش ٔن امل لطاعن وتبني  ) واململوكة 
ل  م  ا ٔثناء ق لعامل  ل من واقع رؤیته  ا غسیل وقام الطاعن غسیل السیارات 

ٔنه ميارس  شاط الغسیل بدلیل  اریة مسموح لها ب ٔن الرخصة الت هيام املطعون ضده ب ٕ
ستالم القمية  ٔة بقميهتا املعروضة وقام الطاعن  ش ل رشاء امل یق شاط مما جع هذا ال

لمطعون ضده بتارخي  الن تنازل عن الرخصة  وبعمل ٕا م وقام 2015/ 09/ 27اكم
اري بتارخي بتوثی ل الت لس د ذ ى اكتب العدل وق لیه  ق الترصف والتصدیق 
ٔهنا 10/2015/ 11 اریة تبني  ت الرخصة الت ام املطعون ضده بتعدیل بیا ى ق م و

ل البیع  ٔومهه الطاعن ق ىل عكس ما  شاط غسیل السیارات وذ ب ري مشمو
شاط وطلب  وجود یه موافقةٕال وتقدم بطلب ٕاضافة ال ة تبني  ى مراجعة الب ة و الب

الفة الرشوط وقام املطعون ضده بتغیري عقد  الق  ٕال ٔهنا معلنة  ٔة و ش ىل امل خمالفات 
لغ   سداد م ٔول من إالجيار وحرر ثالث شیاكت 10000إالجيار وقام  درمه قسط 
ٔقساط وبتارخي   ه املطعون ضده ٕانذارًا 2015/ 11/ 24ببايق ا لطاعن م و دلیًا 

ادة احلال ٕاىل ما اكن عوى بطلب فسخ العقد وٕا ٔقام ا ٔنه مل حيرك ساكنًا . فقد  لیه ٕاال 
ل . لیه ق ادة احلال ٕاىل ما اكنت  عوى وٕا حمكت احملمكة بفسخ عقد البیع موضوع ا

لغ   لمطعون ضده م ٔن یؤدي  دا در130000التعاقد وٕالزام الطاعن ب مه ورفضت ما 
من  ٔنف الطاعن هذا اطلبات .ذ اف رمق  است الست ٔمام 2016لسنة 199حلمك 

اف رٔس اخلمية كام  اف رمقستإ حممكة است الست لسنة 201ٔنفه املطعون ضده 
ٔیید .06/2016/ 14ذات احملمكة وبتارخئمام 2016 لت طعن الطاعن يف هذا قضت 

ىل هذ متیزي وٕاذ ُعرض الطعن  ددت - يف غرفة مشورة - حملمكة ه ااحلمك بطریق ا
.احلمك جبلسة الیوم وفهيا قررت ٕاصدار لسة لنظره 

ٔ يف تطبیق القانون والقصور يف  ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ث ٕان مما ینعاه الطاعن  وح
ب والفساد يف االٕ  سب حلمك ال بتدايئ املؤید  ٔن احلمك  یقول  ستدالل ويف بیان ذ

دم  توافر رشوط العیب اخلفي يف املبیع وهو  ه قىض بفسخ عقد البیع مبقو املطعون ف
ة واخلاصة بغسیل السیارات يف ستكامل الطاعن االٕ إ  رة الب شرتاطات اليت تطلبهتا دا

رة قد قامت بتغرمي الطاعن ا ٔة وٕان ا ش الق امل ٕ ٕانذار  ت  ب وو عن هذا الس



ة  دم صالح الل شهرن وهو عیب یؤدي ٕاىل  ٔة  ش د امل ٔ ي  لغرض ا املبیع 
ل ًا  شلك عیبًا خف ٔة مما  ش ن ــن متسك الطاعــم مرغـى الـاملشرتي ودفعه لرشاء امل

ٔوراق من دل دم قبع ه ا لت م ي  لفسخ يف الوقت ا ًا  ىل ام موج ه  ٔو ب یل 
ه معاینة  ٔعق ٔن البیع مت حصیح و لفسخ ٕاذ  ًا  الل عقدي من الطاعن موج وجود مثة ٕا
ٔة  ش مل ىل الرخصة املتعلقة  طالع  ً اكمًال وفعلیًا و سل لمبیع  وسلمي  لجها ة  ف
ٔو من  ٔثناء غسیل السیارات  ینات واملعدات والعامل  ىل املا ووقوف املطعون ضده 
ٔقام  اري وٕاذ  ل الت تصة ومهنا الس ٔمام اجلهات ا الل إالجراءات الرمسیة اليت متت 

ٔدت ٕاىل ما  ٔسباب اليت  ٔن یبني ا ه دفاع الطاعن إ احلمك قضاءه دون  ى ٕالیه ومل یوا هت
ستوجب نقضه . لقصور املبطل مبا  لرد السائغ مما یعیب احلمك 

ث ٕان هذا النعي يف مجلته سدید ، ٔن تتضمن وح ٔحاكم جيب  ٔن ا ٔن املقرر  ذ
اطت  ٔ عوى عن برص وبصرية و ٔن احملمكة فهمت واقع ا لیه  بذاهتا ما یطمنئ املطلع 
ٔبداه اخلصوم من دفوع وساقوه من دفاع  ٔهنا تناولت ما  زهتا مزنهتا احلقة و هتا وا ٔد ب

ٔسباب ال ت ا لرد السائغ الاكيف وبی هتا  ٔهنا وا يت تربر ما اجتهت ٕالیه من جوهري و
فذت لك الوسائل اليت يف  كون قد اس ٔن  ه قضاءها و رٔي واملصدر اليت استقت م
امضة  ري  ٔسباب واحضة  كون ا ٔن  عوى و قة الواقع يف ا لتوصل ٕاىل حق سلطهتا 

ري مق ة محلل قضاهئا  ىل حصة تطبیق ضبة ، اكف هتا  سط رقا نًا حملمكة النقض من  متك
لقصور املبالق واكن احلمك االٕ ملا اكن طل ، انون وٕاال اكن حمكها معیبًا  بتدايئ املؤید ذ

ه ٔقحلمك املطعون ف ضاءه بفسخ عقد البیع لثبوت وجود عیب خفي يف البیع قامقد 
رة  شرتاطات اليت تتطلهبا دا ه لعدم استكامل الطاعن  موضوع العقد املطالب بفس

ة والتمنیة و  رية بتغرمي الطاعن الب ٔ رة ا ا ام ا ٔة وق ش اخلاصة بغسیل السیارات يف امل
لفسخ  ًا  ام موج سمك بعدم ق الل شهرن ، واكن الطاعن قد  ٔة  ش الق امل ٕ وانذاره 

انب الطاعن  الل من  دات املقدمه ىف لعدم وجود مثة ٕا من املس بت ذ و
عوى ،  ه مل یبا ٔن احلمك املطعون ف ٔمر ٕاال  ٔمهها  عوى و دات املقدمة  ني ماهیة املس

ي تضمن 02/11/2015دفع الرسوم بتارخي  دم ا ة ب املالحظات طلب موافقة الب
اصة واملطعون ضده  يف مدى توافر رشوط العیب اخلفي يف البیع حمل الزناع  ر ذ ٔ و

ٔة من ٕادارة  ش لق امل ذ قرار  ٔن تنف تاح دعواه ب ة اكن بتارخي یقر بصحیفة اف الب
ه 25/11/2015 ٔة املشرتاه م ش سویة وضع امل ل ة  یة اكف ىل توافر مدة زم م مما یدل 



ة لتفادي الغلق وٕاذ مل یعرض احلمك املطعون  همع ٕادارة الب لعنارص دفاع الطاعن ف
ع ه الفصل يف ا ىل و ٔثري  كون لها من ت رمغ ما قد  ورة  كوى فٕانـــاملذ ن وــــه 

ٔسباب الطعن . يق  ة لبحث  ا ب دون  معیبًا مبا یوجب نقضه لهذا الس

اف  ت سـ عـوى حملمكـة  الـت ا ٔ ه و حمكت احملمكة : بنقض احلمك املطعون ف
ٔلزمت املطعون ضده الرمس واملرصوفات ورد  رة و دید هبیئة مغا لتقيض هبا من 

ٔمني .   الت


