سقم الدسجيل

( 534 PK/Pdt/2018 :املشاحعت)

سقم الدسجيل فى املحكمت إلابخذائيت

54/Pdt.G/2014/PN.Mks :

جصييف القظيت

 :املذهيت العامت

الاطشاف

 :الحاج عبذ الشحيم وٍالهج (املذعي فى املشاحعت)
ششكت حيترا شيليكا مالوا وغيرها (املذعى عليه فى املشاحعت)
 :شلطاوى محذلى (سئيصا)

القظاة

الحاج باهجي وٍذاغذو (عظىا)
شىدسحت دمياطي (عظىا)
كاجب املحكمت

 :إًللى جشي فىجصخى

القاعذة:
ً
شخصيا مً قبل إداسة الششكت والتي ًخم جىفيزها مً قبل الششكت واشخفادث منها حعخبر معترفا بها ومبرسة مً قبل
الاجفاقيت املبرمت
الششكت ،حيث جكىن ملزمت ومصؤولت عً جلك الاجفاقيت.

أ.

ملخص القضية:

الذعىي


املذعي شخص ًخصشف هيابت عً هفصه بصفخه املصخفيذ مً العمل (ألاحش) ً
بىاء على اجفاقيت هخائج العمل بخاسٍخ  1ماسس ،2012
وعىىاهه في شاسع باًم سقم  42مقصش .



املذعى عليه ألاول ششكت حعذًً الىيكل الخام ولذيها جشخيص أعمال حعذًً لعملياث إلاهخاج وٍقع مكخبها الشئيس ي في شاسع
فعاًىمً حاشبير  IIIسقم  9-7بىاكىكاهج ,مقصش  .90222أما املذعى عليه الثاوي هى سئيض إداسة ششكت حيترا شيليكا مالوا والزي
وقع على اجفاقيت هخائج العمل (ألاحش).



كاهذ بين املذعي واملذعى عليهم اجفاقيت حصدىذ إلى اجفاقيت هخائج العمل (ألاحش) بخاسٍخ  1ماسس  ، 2012والتي وافق فيها املذعى عليهم
على جقذًم هخائج العمل (الششىم) بالكامل ً
ً
وهقذا إلى املذعي بقيمت ً 0.75
أمشٍكيا لكل طً متري لكل شحىت و  /أو جصذًش
دوالسا
الىيكل الخام الختى ًخم جىفيزه مً قبل املذعى عليهم.



في البذاًت ,قام املذعى عليهم في الاجفاقيت املزكىسة أعاله بدصذًذ املذفىعاث عً طشٍق الخحىٍل إلى حصاب املذعي مع الخفاصيل
الخاليت:
أ.

بخاسٍخ  2012/2/4اشخلم املذعي إًصاال هقذًا مً املذعى عليهم بمبلغ  15,000.00دوالس أمشٍكي.

ب .بخاسٍخ ً 2012/3/29خم الخحىٍل إلى حصاب سمصيت سحيم بمبلغ  78,000.00دوالس أمشٍكي.
ث .بخاسٍخ ً 26/4/2012خم الخحىٍل إلى حصاب سمصيت سحيم بمبلغ  30,000.00دوالس أمشٍكي.
ر .بخاسٍخ ً 2012/5/8خم الخحىٍل إلى حصاب الحاج عبذ الشحيم وٍالهج بمبلغ  27,541.00دوالس أمشٍكي.
ج .بخاسٍخ ً 2012/6/1خم الخحىٍل إلى حصاب الحاج عبذ الشحيم وٍالهج بمبلغ  50,000.00دوالس أمشٍكي.
بحيث ًكىن إحمالي ما دفعه املذعى عليهم  201,041.00دوالس أمشٍكي.


بعذ قيام املذعى عليهم بصذاد املذفىعاث املزكىسة أعالهً ،طلب املذعي املطالباث املخبقيت غير املصذدة ً
بىاء على إحمالي الصحىاث
أمشٍكيا (مليىن وأسبعمائت وخمصىن ً
ً
ً
ً
ألفا وحصعمائت وخمصت وشخىن
دوالسا
دوالسا
أو مبيعاث خام الىيكل بمبلغ 965.3،450،1
ً
أمشٍكيا وزالر شيخاث) ولكً سفع املذعى عليهم الىفاء بالتزاماتهم.



وبالخالي ً ،
بىاء على أحكام املادة  1320و  1338و  1233مً القاهىن املذوي إلاهذوهيس يٌُ ،عخبر كال الطشفين ملتزمين ببعظهما
البعع في عقذ ُولذ ً
بىاء على اجفاقيتهما ،بحيث جكىن اجفاقيت هديجت العمل (ألاحش) ٌعخبر صحيحا كقاهىن ملزم لكال الطشفين.



فيما ًخعلق بالتزاماث املذعى عليهم ،لقذ بزل املذعي حميع الجهىد املىاشبت ً
وفقا للقاهىن ،منها بئهزاس املذعى عليهم بالىفاء
بالتزاماتهم مً خالل خطاب الخحزًش ألاول في ً 17ىاًش  ،2014زم ًدبعه خطاب الخحزًش الثاوي في  1فبراًش  ، 2014ولكً لم ًكً
لذي املذعى عليهم حصً الىيت بالىفاء بالتزاماتهم .فلزلك حعخبر جصشفاث املذعى عليهم جقصيرا أو هكىال كما هى مىصىص عليه في
املادة  1238مً القاهىن املذوي إلاهذوهيس ي ،وهي طاسة للمذعي.



إن عذم قيام املذعى عليهم بذفع دًىنهم جؤدي صعىباث للمذعي وجكبذ الخصائش .وكزا وقف املذفىعاث مً قبل املذعى عليهم
حصبب أطش ًاسا حصيمت للمذعي لعذم معشفخه متى شيخم دفع فاجىسة املذعي املخبقيت حتى جىاحه حالت املذعي ً
أًظا صعىباث
وبالطبع ًجعل هزا الىطع مصالحه القاهىهيت غير محميت.



ً
مطلقا ،وهزا ًذل على أن املذعى عليهم كاهىا
وحتى ًخم سفع هزه الذعىي القظائيت  ،لم ًذفع املذعى عليهم مطالباث املذعي
مخلفين فى الىعذ  /مقصشًٍ في القيام بالتزاماتهم ججاه املذعي.



ً
وفقا للقاهىن ،فئن حاالث الخخلف أو الخقصير عً الصذاد الصادسة مً املذعى عليهم كما ركش أعاله قذ أعطذ الحق للمذعى في
املطالبت بجميع الخعىٍظاث والفىائذ والخكاليف الىاججت عً الخقصير (اهظش :املادجان  1243و  1267مً القاهىن املذوي).



ً
إن حاالث الخقصير التي اسجكبها املذعى عليهم حصبب خصائش حقيقيت للمذعي ،وجحذًذا في شكل أصل املبلغ املصخحق هديجت العمل
(الاحش) بمبلغ  965.3،450،1دوالس أمشٍكي (مليىن وأسبعمائت وخمصىن ً
ً
ً
ألفا وحصعمائت وخمصت وشخىن
أمشٍكيا وزالزت
دوالسا
شيخاث) ً ،
وبىاء على رلكً ،لزم وقاهىهيا على املذعى عليهم بذفع هزا الذًً للمذعي.

الذعىي املظادة


حيث أهه مىز  11أغصطض  ، 2011لم ًقم إداسة ششكت حيترا شيليكا مالوا بأي إحشاء قاهىوي مع املذعى عليه فى الذعىي املظادة
فيما ًخعلق باجفاقيت هخائج العمل (الاحش) بخاسٍخ  1ماسس  ، 2012لزا فئن حميع ألامىال التي جم أخزها مً قبل املذعى عليه فى

ً
الذعىي املظادة التى بلغاث ً 041،201
أمشٍكيا هي قشوض خالصت مً الششكت .PT .صىسة الصيليكا الشئيصيت (مذعي فى
دوالسا
الذعىي املظادة).


أن املذعى عليه فى الذعىي املظادة بصفخه الطشف املذًً للمذعي فى الذعىي املظادة ًلزم عليه قاهىهيا بئعادة أمىال القشض ً
فىسا
و ً
هقذا إلى املذعي فى الذعىي املظادة  ،بعذ أن ًحصل هزا الحكم القظائي قىة قاهىهيت زابخت.



أمشٍكيا ً
ً
ً
وحيث أهه ً
هقذا ،فمً
دوالسا
هظشا الشخالم املذعى عليه فى الذعىي املظادة القشض املصخحق الذفع بمبلغ 201,041
ً
قاهىهيا أن ًحكم على املذعى عليه فى الذعىي املظادة بذفع فائذة قشض بيصبت  ٪6فى كل شهش ً ،
بذءا مً  4فبراًش 2012
املىاشب
حتى ًؤدي املذعى عليه فى الذعىي املظادة حميع ألامىال كاملت وفي وقذ واحذ.



لزلكً ،
هظشا ألن املذعى عليه فى الذعىي املظادة قذ اقترض املال على شكل أمىال هقذًت ،فمً املىاشب قاهىهيا أن ًحكم على
املذعى عليه فى الذعىي املظادة بذفع قيمت  10.000.00سوبيت لكل ًىم واحذ مقابل الخأخير في شذاد القشض للمذعي فى الذعىي
املظادة.



لظمان أن مطالبت املذعي فى الذعىي املظادة ال ًقع فى عبث ،فمً املىاشب قاهىهيا مصادسة أسض البىاء الخابعت للمذعى عليه فى
الذعىي املظادة التى جقع في شاسع باًم سقم  42مقصش كظمان (مصادسة الظماهت).

ب .الحكم القضائي



جحكم محكمت ماكاشاس إلابخذائيت في حكمها سقم  54/Pdt.G/PN.Mksبخاسٍخ ً 3ىليى  2014كما ًلي:
فى الذعىي ألاصليت:
فى إلاشخثىاء على الذعىي:
 عذم قبىل اشخثىاء املذعى عليهم (املذعى عليه ألاول والثاوى).فى ماهيت الذعىي:
 عذم قبىل الذعىي حميعها.فى الذعىي املظادة:
 عذم قبىل الذعىي املظادة حميعها.فى الذعىي ألاصليت واملظادة:
 -إلزام املذعى فى الذعىي املظادة بذفع سشىم الخقاض ي بمبلغ  461,000.00فقط ال غير.



وبىاء على دعىي املشاحعت مً الحاج عبذ الكشٍم وٍالهج ,جحكم املحكمت العليا فى املشاحعت بقبىل دعىي املشاععت بئبطال حكم
محكمت مقصش إلابخذائيت سقم  54/Pdt.G/PN.Mksبخاسٍخ ً 3ىليى 2014



و جحكم املحكمت العليا فى املشاحعت حسجيل سقم  534 PK/Pdt/2018بخاسٍخ  10أغصطض  2018ببىىدها كما ًلى:

ًحكم فى املشاحعت:
فى الذعىي ألاصليت:
فى إلاشخثىاء على الذعىي:
 عذم قبىل اشخثىاء املذعى عليهم (املذعى عليه ألاول والثاوى).فى ماهيت الذعىي:
 .1قبىل بعع دعىي املذعى.
 .2الخصشٍح بصحت إجفاقيت هخائج العمل (ألاحش) بخاسٍخ  1ماسس  2012قاهىهيا.
 .3الخصشٍح بىكىل او جقصير املذعى عليهم بالتزاماتهم ججاه املذعى.
 .4الخصشٍح بأن املذعى عليهم مذًىىن للمذعي بمبلغ  965.3،450،1دوالس أمشٍكي (مليىن وأسبعمائت وخمصىن ً
ألفا وحصعمائت
ً
وخمصت وشخىن ً
أمشٍكيا وزالر شيخاث).
دوالسا
 .5أمش املذعى عليهم بالذفع ً
هقذا وفي هفض الىقذ الذًً ألاشاس ي املصخحق كما هى مزكىس في اجفاقيت هخائج العمل (ألاحش) بمبلغ
أمشٍكيا (مليىن وأسبعمائت وخمصىن ً
ً
ً
ألفا وحصعمائت وخمصت وشخىن ً
ً 965.3،450،1
أمشٍكيا وزالر شيخاث) ,مع
دوالسا
دوالسا
أمش للمذعى عليهم بالخحىٍل إلى عملت الشوبيت ً
وفقا لصعش البىك املزكزي إلاهذوهيس ي املخىشط في وقذ الصذاد.
 .6عذم قبىل بقيت الذعىي غير املزكىسة.
فى الذعىي املظادة:
-

عذم قبىل دعىي املظادة حميعها.

فى الذعىي ألاصليت واملظادة:
 -إلزام املذعى عليهم فى املشاحعت بذفع سشىم الخقاض ي فى حميع طبقاث املحاكم بمبلغ  2,500,000.00فقط ال غير.

ت .إلاعتبار القانوني:



أن البيىاث الجذًذة التي قذمها مذعى املشاحعت إلى املحكمت العليا معخبرة وحاشمت ,ألهه على الشغم مً أن جصشف الصيذ الحاج
طىفان أهصاس هىس كان شخصيا عىذما ًىقيع على الاجفاقيت مً قبل الطشفين في  1ماسس  ،2012ولكىه جم جىفيز الاجفاقيت مً
قبل طشف العمال وهي ششكت حيترا شيليكا مالوا عً طشٍق حعذًً الىيكل الخام ,وقذ دفعذ الششكت الششىم املخفقت عليها في
ألاصل مً قبل الصيذ الحاج طىفان أهصاس هىس مع املذعي ،وإن كان رلك ً
حزئيا فقط.



وحيث أهه جم جىفيز الاجفاقيت عً طشٍق حعذًً الىيكل الخام بىاشطت ششكت حيترا شيليكا مالوا ودفعذ الششكت ً
حزءا مً الششىم
املخفق عليها ،فمً العذل أن ًكىن املذعى عليه – ٌعنى ششكت حيترا شيليكا مالوا – أن ٌصخمش في دفع حميع الششىم املخفق عليها
والتي كاهذ مً حق املذعي  ،ألهه حعخبر أن الششكت قذ صذقذ ووافقذ على حميع بىىد إلاجفاقيت.

