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 محكمـــــة النقـــــض
 الدائرة المدنية 

 دائرة الخميس )أ( المدنية
 ـــــــــــــــ

 برئاسة السيد القاضـــــى /   محمود سعيد محمود                 نائب رئيس المحكمة
 محمود عمرو جمال عبد اهلل صر أبو الوفـــــا         , وعضوية السادة القضاة / عبد النا

       رئيس المحكمة ابو ن                ــــــلــــد عمـــى خميـــــأحم                           
        .  وأيمــــــــــــن صابـــــــــــــــر                                               

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

 . ....................وأمين السر السيد / 
 فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة .

 م . 0253سنة  فبرايرمن  02ىـــــ الموافق  5341سنة  اآلخرربيع  من 02فى يوم الخميس 
 أصدرت الحكم اآلتى :

 ق . 34لسنة  1435فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 
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 الوقائــــــــــع

الصادر بتاريخ  .......ُطعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف  0224/.../... فى يوم
الحكم  نةفييا الطاع تق وذلك بصحيفة طمب 33لسنة  .....،  ..... ىرقم ينفى االستئناف 0224/.../...

 بقبول الطعن شكاًل وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيو. 
 مذكرة شارحة . ةالطاعن توفى نفس اليوم أودع

 بصحيفة الطعن . بصفتييما  امالمطعون ضدى أعمن 0224/.../...وفى 
 .  فييا رفض الطعن مذكرة بدفاعيما طمبابصفتييما ما المطعون ضدى أودع 0224/.../...وفى 

 .الحكم المطعون فيو ثم أودعت النيابة مذكرتيا وطمبت فييا قبول الطعن شكاًل وفى الموضوع بنقض
النظر ُعرض الطعن عمى المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنو جدير ب 0254/.../...وبجمسة  

مى ما ىو مبين ُسمعت الدعوى أمام ىذه الدائرة ع وفييا لممرافعة 0254/.../...فحددت لنظره جمسة 
عمى ما جاء بمذكرتو والمحكمة كل النيابة و  بصفتييما المطعون ضدىما محامى بمحضر الجمسة حيث صمم

 .  اليوم الحكم لجمسة ارصدرجأت إأ
 المحكمــــــــــة

والمرافعة ،  ،المقــــــــــــــــرربعد االطالع عمى األوراق ، وسماع التقرير الذى تاله السيـــــــــد القاضـــــــــى 
 وبعد المداولة .

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعو الشكمية .
 الطاعنةــــــ تتحصل فى أن  وحيث إن الوقائع ــــــ وعمى ما يبين من الحكم المطعون فيو وسائر األوراق 
إلزاميمــا بمحكــم ًا لطمبــ االبتدائيــة عمــى المطعــون ضــدىما ....... مــدنى 0220ســنة  .....رقــم الــدعوى  تأقامــ

ن ألف جنييًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا عـن وفـاة زوجيـا الـذى بأن يدفعا إلييا مبمغ مائة وخمسي متضامنين
والـــذى  ...............................................................................كـــان يشـــفل وظيفـــة 

 حـــــــــدى حجـــــــــرات المدرســـــــــة فأقامـــــــــت الـــــــــدعوى ضـــــــــد إلقـــــــــى مصـــــــــرعو نتيجـــــــــة حريـــــــــق شـــــــــ  مـــــــــن موقـــــــــد ب
 



 

 

 
 ق73لسنة  5445تابع الطعن رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(3) 
 

مــن القــانون  534المطعــون ضــدىما بصــفتيما المســئولين عــن الحــادث مســئولية مفترضــة عمــاًل بــن  المــادة 
وذلك إلى جان  خطئيما بترك الموقد داخل تمك الحجرة رغم استخداميا كمخزن ، حكمت محكمة أول المدنى 

ســنة  ......الســتئناف درجــة بــإلزام المطعــون ضــدىما بمــا قدرتــو مــن تعــويض فاســتأنفت الطاعنــة ىــذا الحكــم با
ا قضــــت مــــوفيي  .......ق  33ســــنة  ....كمــــا اســــتأنفو المطعــــون ضــــدىما باالســــتئناف  .......... ،ق  33

فــى ىــذا الحكــم بطريــق الــنقض ، وقــدمت  ت الطاعنــةطعنــبإلفــاء الحكــم المســتأنف وبــرفض دعــوى الطاعنــة ، 
فى غرفـة مشـورة ه المحكمة عرض الطعن عمى ىذبنقض الحكم المطعون فيو ، النيابة مذكرة أبدت فييا الرأى 

 حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا . ف
الطعـــن أقـــيم عمـــى ســـب  واحـــد تنعـــى بـــو الطاعنـــة عمـــى الحكـــم المطعـــون فيـــو الفســـاد فـــى وحيـــث إن  

بحيــاة مورثيــا ناشــئًا عــن خطــأ الفيــر اســتنادًا منــو ألوراق المحضــر االســتدالل حــين اعتبــر الحريــق الــذى أودى 
المحرر عن الحادث ورت  عمى ذلك رفض دعواىا بالتعويض مـع أن أوراق المحضـر المشـار إليـو ال  اإلدارى

تفيد أن شخصًا من غيـر مـن يسـأل المطعـون ضـدىما عـن عممـو غيـر المشـروع قـد تسـب  فـى نشـو  الحريـق 
 األمر الذى يعي  الحكم ويستوج  نقضو .

 أن –ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  وعمى –المقرر أن بذلك فى محمو وحيث إن ىذا النعى  
بالفساد فى االستدالل إذا انطوت عمى عي  يمس سالمة االستنباط ويتحقق ذلك  ةأسبا  الحكم تعتبر مشوب

عدم فيم  إلىإذا استندت المحكمة فى اقتناعيا إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالقتناع بيا أو 
يا أو وقوع تناقض بين ىذه العناصر كما فى حالة عدم المزوم المنطقى العناصر الواقعية التى ثبتت لدي

 . وكان من المقرر أيضًا أن لمنتيجة التى انتيت إلييا المحكمة بناء عمى تمك العناصر التى ثبتت لدييا 
من القانون المدنى تقوم عمى أساس خطأ مفترض وقوعو من حارس الشئ  534المادة المسئولية المقررة فى 

أن وقوع الضرر كان بسب  الحارس إذا أثبت إال المسئولية  ىذه ترتفعال ـتراضًا ال يقبل إثبات العكس و اف
 ويشترط فى الفير أجنبى ال يد لو فيو وىذا السب  ال يكون إال قوة قاىرة أو خطأ المضرور أو خطـأ الفير 
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يم غير ممالذى ترتفع بخطئو مسئولية الحارس أال يكون ممن يسأل الحارس قانونًا عما يحدثونو من ضرر بع
وى الطاعنة بالتعويض عن قتل المشروع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيو قد أقام قضاءه برفض دع

لسنة  ........مورثيا عمى ما أورده بأسبابو من أن " ..... الثابت لممحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم 
وما ورد بتقرير فح  األدلة الجنائية أن الحادث وقع بسب  أجنبى خارج عن ............. إدارى  0222

ر المشار إليو أنيا لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح مسئولية المستأنفين " وكان البين من أوراق المحض
موقد الفاز مفتوحًا وال يستفاد منو أن ذلك الشخ  من غير من يسأل المطعون ضدىم عما يحدثونو من 
ضرر فإن الحكم المطعون فيو إذ ذى  مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسب  أجنبى ورت  عمى ذلك قضاءه 

 الستدالل بما يعيبو ويوج  نقضو .يكون قد صدر مشوبًا بالفساد فى ا برفض دعوى الطاعنة بالتعويض


