
 

 

 باسم الشـعب            

 محكمــة النقــض             
 الدائرة المدنيـة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
 ــائب رئـــيـس الــمحكمــةن            ــالل          ـــــيـــى جـــــــــــــــيــحـــ  برئاسة السيد القاضي  /
           ــــــق           ـــــــام توفـــــــيـــــــــعـــصـ          ,           ـالمــدى ســـــش/ أحــمد ر  وعضوية السادة القضـاة

 ــكمة "ـواب رئــــيــــس المـحن"                      ةـــــرفــــــعـــــــت هيبـــــــــــــــ                          
  و أحمـــد فــــــــــــــــــــــــــــــاروق               

                                                                                                                     
 .    ...........وحضور رئيس النيابة السيد / 

 .  ................وأمين السر السيد / 

 فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة .

 . 4173فبراير سنة  71ىـ الموافق  7341سنة رخر اآلمن ربيع  71 ثنينالفى يوم ا
 

 -أصدرت الحكم اآلتـى :
 

 ق . 84لسنة  1481فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 
 

 المـــــرفــــوع مـــــــن
 
 
 
 

 ضــــــــــــــد                                           
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 " الوقائــع "
------- 

 الصـادر بتـاريخالقاىرة ـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف عط 4174/.../...فى يـوم 
وذلك بصحيفة طمب فييا الطاعن ق  71لسنة  .....,  ...... ىرقم يناالستئناففـى  4174/.../...

 .واإلحالة  الحكم بقبول الطعن شكاًل وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيو
 مذكرة شارحة . الطاعن أودع وفى اليوم نفسو

 أعمن المطعون ضده بصحيفة الطعن .  4174/.../...وفى 
نقض الحكم بت فييا : قبول الطعن شكاًل وفى الموضوع بتيا وطمثم أودعت النيابة مذكر 

 . المطعون فيو
فرأت أنو جدير بالنظر ض الطعن عمى المحكمة فى غرفة مشورة عر  4173/.../...وبجمسة 

 ه الدائـرة عمى ما ىو مبين بمحضرسمعت الدعوى أمام ىذوبيا  4173/.../... جمسة لنظرةحددت ف
الحكم  تر صدأوالمحكمة  عمى ما جاء بمذكرتوكل النيابة و  صمم كل من محامى الطاعن وقدالجمسة 
 .لجمسة بذات ا

 
 الـــــمــــحـكمــة                                       
                                       ------   

والمرافعة   ,بعد اإلطالع عمى األوراق , وسماع التقرير الذى تاله السيد القاضى المــــــــــــــــقرر 
 وبعد المداولة : ـــ

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعو الشكمية .
تتحصل فى أن  –عمى ما يبين من الحكم المطعون فيو وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

الجديدة عمى الطاعن بطمب الحكم بإلزامو  ......جزئى  4171لسنة  ....المطعون ضده أقام الدعوى 
 -الطاعن عمى شراء العين المبيعة  إنو تعاقد مع -نة باألوراق وقال بيانًا لمدعوى بتسميم الشقة المبي

والذى التزم فيو الطاعن بتسميم الشقة رخالل أربع وعشرين شيرًا من  4118/.../...قد المؤرخ موجب العب
ذ أرخل بتنفيذ ىذا االلتزامتاريخ العق فقد أقام الدعوى بالطمب سالف البيان , ومحكمة أول درجة حكمت  د وا 

والتى قضت  تئنافية ,رة االبتدائية بييئة اسبالطمب , استأنف الطرفان ىذا الحكم لدى محكمة شمال القاى
حالة االستئنافين إلى محكمة استئناف   ق  71لسنة  .....بجداوليا برقم  اوقيد .......بعدم ارختصاصيا وا 
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قضت المحكمة فى االستئناف األول  4174/ .../...وبتاريخ  - ......مأمورية  - ......استئناف 
االستئناف الثانى بإلغاء الحكم  ىبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بو من تسميم شقة النزاع وف

بأن يؤدى لممطعون ضده مبمغ رخمسة بو من رفض طمب التعويض وبإلزام الطاعن المســــتأنف فيما قضى 
وحتى تمام التسميم , طعن الطاعن فى ىذا الحكم بطريق  4171/.../...اآلف جنيو شيريًا من تاريخ 

ذ عالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبد رض الطعن عمى ىذه المحكمة فى ت فييا الرأى بنقض الحكم , وا 
 وفييا التزمت النيابة رأييا . غرفة مشورة رأت أنو جديرًا بالنظر فحددت جمسة لنظره 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن عمى الحكم المطعون فيو القصور فى التسبيب والرخطأ فى تطبيق   
القانون ذلك أنو قضى لممطعون ضده بالتعويض االتفاقى استنادًا إلى ترخمف الطاعن عن تنفيذ التزامو 

ن أنو تمسك فى دفاعو بأن التزامو بالتسميم يقابمو  بتسميم العين المبيعة فى الميعاد المتفق عميو , فى حي
التسميم حتى بيقف تنفيذ التزامو  كات بباقى أقساط الثمن ومن حقو أنالتزام المطعون ضده بتسميم شي

من القانون  717 المادةيوفى المطعون ضده التزامو إعمااًل لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى و 
 الدفاع إيرادًا وردًا مما يعيبو ويستوجب نقضو .  ىذا المدنى فأغفل الحكم

 لقانون المدنى عمى أنو من ا 717وحيث إن ىذا النعى فى محمو , ذلك بأن النص فى المادة   
أن الممزمة لمجانبين إذا كانت االلتزامات المتقابمة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين  فى العقود" 

زم بو " يدل عمى أن األصل فى العقود المتعاقد اآلرخر بتنفيذ ما التذا لم يقم يمتنع عن تنفيذ التزامو إ
ئة عمى وجو التبادل أو القصاص , الممزمة لمجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ االلتزامات المتقابمة الناش

يمتنع عن عاقدين أن زام األرخر , مما يجيز لكل من الأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا اللت اعتبارب
وىو امتناع مشروع عن الوفاء ييدف إلى  األرخر بتنفيذ االلتزام المقابل , تنفيذ ما التزم بو حتى يقوم العاقد

مع مراعاة حسن النية فال يجوز , كفالة استمرار التعاصر الزمنى فى تنفيذ االلتزامات الحالة المتقابمة 
تتفق مع ما يوجبو حسن النية باترخاذه وسيمة لالمتناع  لمعاقد إساءة استعمال ىذا الحق أو الدفع بطريقة ال

اترخاذ ىذا الموقف  بررتىمية لدرجة ال نفذ من االلتزام المقابل قميل األعن تنفيذ التزامو إذا كان ما لم ي
من القانون  444لتناقضو مع ما يجب توافره من حسن النية فى تنفيذ العقد . وكان مؤدى نص المادة 

ق إذا كان ء المشروط عمى ترخمف المدين عن تنفيذ التزامو أو التأرخر فى تنفيذه ال يستحاالمدنى أن الجز 
يقف تنفيذ التزامو حتى يقوم المتعاقد اآلرخر بتنفيذ االلتزام المقابل ففى ىذه  أنمن حق المدين قانونًا 

ا كان ذلك وكان لم حد شرائط إعمالو وىو رخطأ المدين .ء المشروط لترخمف أاالحالة ال يجوز تطبيق الجز 
 طعون مالطاعن قد تمسك فى دفاعو أمام محكمة الموضوع بأن التزامو بتسميم العين المبيعة يقابمو التزام ال
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و بالتسميم حتى يوفى المطعون ضده كات بباقى أقساط الثمن , وبحقو فى أن يقف التزامبتسميمو شي ضده
من القانون المدنى . فأغفل الحكم  717التزامو إعمااًل لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 

ممطعون ضده بالتعويض االتفاقى استنادًا إلى ترخمف الطاعن عن ضى لىذا الدفاع إيرادًا وردًا وق المطعون فيو
تنفيذ التزامو بتسميم العين المبيعة فى الميعاد المتفق عميو دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم 

انتفاء ركن الرخطأ التنفيذ الذى تمسك بو الطاعن برغم أنو دفاع جوىرى يتوقف الفصل فيو عمى ثبوت أو 
ما لتسبيب والرخطأ فى تطبيق القانون بالستحقاق التعويض االتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور فى االالزم توافره 
 دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .يوجب نقضو 


