
 

 

 باسم الشعب           
 محكمـة النقـض          

 الدائرة المدنية والتجارية         
 ـــــ         

 "" نائب رئيــــس المحكمـــــة   د         ــــــصــــالح ســـعــــــــداوى سـعــ   برئاسة السيد القـاضى /
           شــــــريف حشمت جــــــــــادووعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطــاوى      ،     

           " نواب رئيس المحكمـة " و            هقبعــ مــحمــد عبـد العظيـم    
 وحسام عبد العاطى سرحان                   

 
 .                                ............بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / 

 .  ....................وأمين السر السيـد / 
 فى الجمسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاىرة . 

 م . 3143سنة نوفمبر من  6ىـ الموافق  4131محرم  سنة المن  3فى يوم األربعاء 
 أصدرت الحكم اآلتى :

 ق . 24لسنة  3132فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 
 المرفوع مـن :

 
 
 
 ضــــد

 
 

 الوقائع                                                 
ية ور مأم ......ستئناف اطعن بطريق النقض فى حكم محكمة  3144/.../...فى يوم 

ق ـ وذلك بصحيفة  436لسنة  ......فى االستئناف رقم  3141/.../...شمال الصادر بتاريخ 
 بنقض الحكم المطعون فيو. الموضوع الطعن شكاًل وفى طمب فييا الطاعن الحكم بقبول

يا طمبت فييا رفض الطعن . مذكرة شارحة وحافظة بمستندات وفى اليوم نفسو أودعت الطاعنة
ثم أودعت النيابـة مذكرتيا أعمن المطعون ضده بصحيفو الطعن .  3144/.../...وفى يوم 

 عرض 3143/.../...وبجمسة  وفى الموضوع برفضو . وطمبت فييا الحكم بقبول الطعن شكاًل ،
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عمى المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنو جدير بالنظر وحددت لنظره جمسة الطعن 

 تسمعت الدعوى أمام ىذه الدائرة عمى ما ىو مبين بمحضر الجمسة حيث صمم 3143/.../...
 اليوم .  ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجمسة االنيابة عمى ما جاء بمذكرتي

 المحكمــــة
 حسام / ر الذى تاله السيد القاضى المقرربعد االطالع عمى األوراق ، وسماع التقري

 ب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة ." نائ عبد العاطى سرحان
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعو الشكمية . 

تتحصل فى  -عمى ما يبين من الحكم المطعون فيو وسائر األوراق  -وحيث إن الوقائع         
 ظ مرسى مطروح بصفتو " الدعوى رقمخر ىو " محافآو  ةالمطعون ضده أقام عمى الطاعنأن 

 3116/.../...بطمب الحكم بإبطال العقد المؤرخ  االبتدائية .........مدنى  3112لسنو ..... 
لزام الطاعنة بأن ترد إلي  ولزاميا بتعويض مقداره مميون جنيا  دوالر و  301111مبمغ مقداره  ووا 

 .....% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الرد ، وفسخ العقد المشير برقم 0والفوائد القانونية بواقع 
تحاد مالك ا، وقال بيانًا لدعواه إن الطاعنة بصفتيا مأمور  ......شير عقارى  4996سنو ل

فدانًا وقد قبل ىذا العرض وتم إبرام العقد  339قرية النخيل السياحية عرضت عميو لمبيع مساحة 
 4996لسنو  ....إال أنو تبين لو من مطالعة سند ممكية الطاعنة رقم  3116/.../...المؤرخ 

ستخداميا فى إقامة اقيود عمى ممكيتيا لألرض تمثمت فى أن يتم  وجود .....رى شير عقا
 ........... ةوحدات سكنية ألعضاء االتحاد وال يجوز تعديل أعضاء االتحاد إال بموافقة محافظ

 ةفأنذر الطاعن 3/44/4996البائعة لألرض وأن تتم المنشآت فى غضون عامين من يوم 
فوع منو وقد وقع ظة عمى البيع فرفضت واستولت عمى المبمغ المدلمحصول عمى موافقة المحاف

 إبرامو مما يبطمو ويجعمو منعدمًا  عميو عند ةالعقد باطاًل بسبب تدليس الطاعن
 ام الدعوى لمقضاء لو بما سمف من طمبات ، أبدت الطاعنة طمبًا عارضًا بفسخ العقد قفأ

 مميون م المطعون ضده بأن يؤدى إلييا مبمغبتحقق الشرط الصريح الفاسخ مع إلزاالنتياء مدتو 
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حكمت المحكمة بعدم اختصاصيا نوعيًا  3119/.../...، وبتاريخ  عمى سبيل التعويض وجني
، استأنفت الطاعنة  االبتدائيةاالقتصادية الدائرة  .....وبإحالتيا إلى محكمة  ىووالئيًا بنظر الدعو 

" ،  ............" مأمورية  .......ق استئناف  436لسنو  .........ىذا الحكم باالستئناف رقم 
ضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى ىذا الحكم ق 3141/.../...وبتاريخ 

ذ عرض عمى ىذه  بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأى برفض الطعن ، وا 
 المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

بأوليا عمى الحكم المطعون فيو وحيث إن الطعن أقيم عمى ثالثة أسباب تنعى الطاعنة  
الخطأ فى تطبيق القانون من أربعة أوجو وبالثانى القصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل 

، وفى بيان ذلك ، تقول إن الحكم المطعون فيو أيد الحكم وبالثالث اإلخالل بحق الدفاع 
 لممحكمة االقتصادية ئيًا ونوعياً انعقاد االختصاص بنظر الدعوى والالمستأنف فى قضائو ب

تأسيسًا عمى تكييف خاطئ لمعقد موضوع التداعى بأنو عقد وكالة تجارية فى حين أنو طبقًا 
لصريح عباراتو عقد مدنى مختمط بين االستغالل واالستعمال واالنتفاع وال يتضمن ثمة وكالة 

باألوراق ما يفيد  تجارية أو تحديد ألجر الوكيل ولم يزعم المطعون ضده ىذه الوكالة وال يوجد
ومن ثم فيو بمثابة  بيعمعمى حق التصرف فى ال ةالوارد قياميا ويدور النزاع الراىن حول القيود

ذ لم يبين المن القانون المدنى  413بيع بالعربون طبقًا لنص المادة الم حكم المطعون فيو مؤيدًا وا 
 فإنو يكون معيبًا بما يستوجببتدائى سنده فيما ذىب إليو من تكييف خاطئ لمعقد لمحكم اال

 نقضو . 

من المقرر ــــــ فى قضاء ىذه المحكمة ــــــ  ذا النعى فى أساسو سديد ذلك بأنووحيث إن ى
القانونى السميم بغية  التكييف ياصفيا الحق وتكييفأن محكمة الموضوع ممزمة بإعطاء الدعوى و 

لخصوم ليا . وأنو ولئن كان لمحكمة إنزال حكم القانون عمييا غير مقيدة فى ذلك بتكييف ا
يدة فى ذلك بمقصود عاقدييا الموضوع السمطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات إال أنيا مق

وااللتزام بعبارات العقد الواضحة . وأن القاضى يتعين عميو وىو يعالج تفسير المحررات  منيا ،
رات بل يجب عميو أن يأخذ بما تفيده عبارات ة دون غيرىا من العبانأال يعتد بما تفيده عبارة معي

ال عد  أو المحرر بأكمميا وفى مجموعيا  أن يتقيد بعنوان المحرر منفصاًل عن باقى عباراتو وا 
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خالفة منو لقواعد التفسير ، وأنو يشترط النعقاد الوعد بالتعاقد مذلك مسخًا لنصوص المحرر و 
من القانون المدنى أن يتفق الطرفان عمى جميع المسائل الجوىرية لمعقد المراد  414طبقًا لممادة 

إبرامو فضاًل عن المدة التى يجب إبرامو فييا وذلك حتى يكون السبيل مييئًا إلبرام العقد النيائى 
بمجرد ظيور رغبة الموعود لو دون حاجة إلى اتفاق عمى شئ آخر ، كما أنو من المقرر أن 

لمسائل الجوىرية فى البيع أركانو وشروطو األساسية التى يرى المتعاقدان اإلتفاق المقصود با
عمييا والتى ما كان يتم البيع بدونيا ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيو المؤيد لمحكم 
اإلبتدائى قد وقف فى تفسيره لمعقد موضوع النزاع ــــــ المبرم بين الطاعنة بصفتيا مأمور اتحاد 

الك قرية النخيل السياحية وبين المطعون ضده فى شخص وكيمو المدعو " رامز لبيب يوسف " م
والمقدمة صورتو باألوراق ــــــ عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد 

اراتو قد وقام بتكييف العقد بأنو وكالة تجارية دون أن يكون فى عبمشتر لقطعة األرض محل التعا
من الداللة عمى تحقق معنى الوكالة التجارية كما ىى معرفة فى الفقرة األولى من المادة األولى 

متيان المطعون ضده ليا إذ ابتنظيم أعمال الوكالة التجارية و  4923لسنو  431من القانون رقم 
انون ، كل تنص تمك المادة عمى أنو " يقصد بالوكيل التجارى ، فى مجال تطبيق أحكام ىذا الق

دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير  شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة ـــــــ
خدمات ـــــــ بتقديم العطاءات أو بإبرام عمميات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب 

المعنى الوارد بنص  المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمو ولحساب أحد ىؤالء " وىو ذات
ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامو  4999لسنو  42ارة رقم من قانون لتج 412المادة 

نقضائيا اد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بليا وأنو تحد بشراء األرض أو إيجاد مشتر
طاعنة بصفتيا مبمغ مفسوخًا من تمقاء ذاتو وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده لم

دوالر مقابل احتجازه األرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع  301111
وتضمن الشرط الصريح الفاسخ فى حالة عدم التزام الطرف الثانى  ةيتعين أن يتم صفقة واحد

عنة وليس وكالة بالعقد فإن التكييف الصحيح لمعقد ىو أنو وعد بالشراء من المطعون ضده لمطا
تجارية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيو إذ اعتبر ىذا االتفاق وكالة تجارية وأيد الحكم المستأنف 
قد فى انعقاد االختصاص بالدعوى األصمية والطمب العارض لممحكمة االقتصادية فإنو يكون 

 قضو .خطأ فى القانون وخرج بقضائو عما اتفق عميو المتعاقدان بما يعيبو ويوجب نأ
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المستأنف وحيث إن الموضوع صالح لمفصل فيو ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم  
عادة القضية لم  .حكمة أول درجة لمفصل فى موضوعيا وا 


