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 مقدمه 

وذـلـك ..  المحـامين وخاصـة الشـباب مـنهم إيمانـا منـي بضـرورة التواصـل المهنـي مـع الـزمالء
ـمــن خـــالل منظومـــة اإلصـــدارات القانونـيــة الـتــي راعـيــت فيـهــا البـعــد العمـلــي اـلــذي يتواـفــق ـمــع رســـالة 
المحاماة من خالل مذكرات وصحف دعاوى وصحف استئناف وأسباب الطعـن بـالنقض فـي المـدني  

 الجاـنــب العمـلــي اـلــذي يتفاعـــل معـــه وـقــد راعـيــت فيهـــا.. والجـنــائي وأســـباب الطعـــن باإلدارـيــة العلـيــا 
الزمـيـل المحــامي الممــارس لمهـنـة المحامــاة واـلـذي ـقـد يجــد ضــالته مــن خــالل الجهــد المتواضــع اـلـذي 

عسـي أن نـكـون ـقـد أدينـا ـمـا حملتـنـا بـه رســالة المحاـمـاة .. نقدمـه ـلـه ـمـن خـالل منظوـمـة اإلصــدارات 
قه فأصـبح كالـدماء التـي تجـري فـي والـذي نعشـ.. من ضرورة التواصل المهني الذي ال ينضـب أبـدا 

داعـين اهللا أن تحـوز .. وهذا التواصل الذي نجده ضرورة مهنية نترجمها بما نقدمه تباعـا .. عروقنا 
 .وتنال استحسانكم .. رضاكم 

 ،واهللا ولي التوفيق 
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 حمكمة استئناف القاهرة 

 مأمورية اجليزة 

   الدائرة       عقود

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

 /  السيد الدكتور -١

 /  السيد األستاذ  -٢

 مستأنفني           

 

 ضــــــد

 

 املمثل القانوني  / السيد 

   مستأنف ضدهم          

 وذلك يف االستئناف رقم          لسنة     قضائية 

 /    /احملدد لنظره جلسة    
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 فـي اـلـدعوى –ي كلـي  الـدائرة   مـدن–اسـتئناف الحكـم الصـادر مـن محكمـة الجـيـزة االبتدائيـة  
 رقم      لسنة     مدني كلي الجيزة بجلسة          والقاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة 
برفض كافة طلبات الخصوم في الدعوى وألزمت كل خصم بمصاريف ما خسره مـن طلبـات 

 .وبخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 الوقائع 
ركة المســتأنف ضـــدها األولــي قــد أقامــت اـلــدعوى تخلــص واقعــات النــزاع الماـثــل فــي أن الشــ 

األصــــلية المبتــــدأة بموجـــــب صــــحيفة أودعــــت قـلــــم كتــــاب محكمــــة أول درجـــــة رغــــم عــــدم اســـــتيفائها 
 :ألوضاعها القانونية ولم تعلن قانونا وطلب في ختامها الحكم 

ة استحالة التسليم لوجود قـو) زاعمة( بمساحة عشرة أفدنه ١٨/١٢/١٩٩٧بفسخ العقد المؤرخ  
 ......قاهرة وسبب أجنبي 

 زعمت من خالل صحيفة دعواها و
علي خالف الحقيقة والمستندات بأن قطعة األرض محـل التـداعي المباعـة منهـا إلـي الشـركة  

أي أنهـا غيـر (المستأنفة قـد ألغـي تخصيصـها نظـرا لوجـود تعـديل فـي مسـاحة بعـض قطـع األراضـي 
 ).موجودة علي الطبيعة

 ويف مقام أخر 
 محــل الـتـداعي ـقـد حــدث خطــأ ـفـي تخصيصــها وأنهــا مخصصــة ٢٦ـبـأن القطعــة رـقـم زعمــت  

أي أنهــا موجــودة ولكنهــا خصصــت للمنفعــة العامــة كمــا (للمنفعــة العامــة ولخدمــة ـبـاقي القطــع حولهــا 
 ).تزعم هذه الشركة 

 وقد اختذت هذه الشركة املستأنف ضدها األويل .. هذا 

 قاهرة من هذه األباطيل سندا للزعم بوجود قوة 

 وسبب أجنبي مما يستحيل معهم التسليم 
 أقامت الدعوى األصلية المبتدأة المعدومة السند والدليل من الواقع أو القانون .. ومن ثم  

 ذلك أن الثابت باملستندات الرمسية 
 أن القطعة محل التداعي قد اتخذت الشركة المستأنف ضدها األولي قرارا فرديا مخالفا  
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د المحــرر لصــالح الشــركة المســتأنفة بإلغــاء تخصــيص هــذه القطعــة للشــركة المســتأنفة للقــانون وللعقــ
 .دون سبب صحيح 

 ليس هذا فحسب 
 /    التي قامت بدورها ببيعها لمن يدعي /     بل قامت بإعادة بيعها لصالح من تدعي  

 .وهو الحائز الحالي للقطعة محل التداعي 

 ات الرمسية وحيث أن هذه احلقائق ثابتة باملستند
ـبــال مـــراء وال جـــدال األمـــر اـلــذي يقطـــع ـبــأن اـلــدعوى األصـــلية المبـتــدأة المقامـــة مـــن الشـــركة  

المســتأنف ضــدها األوـلـي أقيمــت ـبـال ســند وبغـيـة إدخــال الغــش والـتـدليس عـلـي هيـئـة المحكمــة وبغـيـة 
 .اإلضرار العمدي بالشركة المستأنفة والنيل من حقوقها الثابتة علي هذه األرض 

 لذلك 

 فلم يكن من الشركة املستأنفة سوي أن أقامت

 أمام حمكمة أول درجة طلبني عارضني 
بطلب إلزام الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي بـأداء مبلـغ مليـون جنيـه علـي سـبيل التعـويض : األول 

 .عن إساءة استعمالها حق التقاضي وتعمدها اإلضرار بالشركة المستأنفة 
 محـل التـداعي ٢٦لمسـتأنف ضـدها األولـي بتسـليم قطعـة األرض رقـم بطلـب إلـزام الشـركة ا: الثاني 

المبينــــة الحــــدود والمعــــالم بالعقــــد وصــــحيفة الــــدعوى للشــــركة المســــتأنفة نفــــاذا للعقــــد المــــؤرخ 
 . ومنع تعرضها والغير لها في ذلك ١٨/١٢/١٩٩٧

 وأبان تداول هذا النزاع أمام حمكمة أول درجة .. هذا 

 قدمت الشركة املستأنفة 
المقاـمـة ـمـن (اـفـة المســتندات الرســمية والغـيـر رســمية المؤـكـدة عـلـي انهـيـار اـلـدعوى األصــلية ك

وفي المقابل قيام طلبيها العارضـين علـي سـند .. شكال وموضوعا ) الشركة المستأنف ضدها األولي
 .صحيح من الواقع والقانون 

 ورغم ذلك 

 مل تقدم الشركة املستأنف ضدها األويل 
واكتفـت بتقـديم بعـض .. د دعواها أو تمنحها الحـق فـي إقامـة هـذه الـدعوى ثمة مستندات تؤك

 .الصور الضوئية من المستندات والتي تمسكت الشركة المستأنفة من الوهلة األولي 
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 جبحدها وإهدار مثة حجية هلا 
وـلـم تقــدم الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي أصــول تلــك المســتندات بمــا يجعــل دعواهــا حتمــا  

 . شكال أو موضوعا غير مقبولة

 هذا

 وبرغم وضوح ذلك أمام حمكمة أول درجة 

 إال أن الشركة املستأنفة عمدت حنو إيضاحه تفصيال 

 وتأصيال مبذكرات دفاعها التي تضمنت من الدفاع والدفوع 

 ما يقطع ويؤكد كافة احلقائق سالفة الذكر 

 إال أن حمكمة أول درجة 
ف األوراق والمستندات التي لم تطالعها أصـال ولـم طرحت جماع ذلك جانبا وقضت بما يخال 

ـتـورد ـفـي قضــاءها أو ـتـرد عـلـي أـيـا ـمـن اـلـدفوع الشــكلية والموضــوعية الجوهرـيـة المـبـداه أمامـهـا بشــكل 
جــازم وصــريح ولــم تعمــل ســلطاتها فــي فحــص وتمحــيص الــدعوى والســعي الحثيــث نحــو الحــق فيهــا 

 وخالفـــت بـــذلك كلـــه صـــحيح القـــانون وصـــريح وخالفـــت أبســـط قواعـــد التســـبيب واإلســـناد واالســـتدالل
 .مواده

 وأصدرت 
حكمـهـا الطـعـين اـلـذي طوـقـه اـلـبطالن ـمـن كــل صــوب وحــدب إذ زعمــت عـلـي خــالف الحقيـقـة  

 المحـرر فيمـا بـين الشـركة المسـتأنفة والشـركة ١٨/١٢/١٩٩٧والمستندات ببطالن عقد البيع المؤرخ 
صــور شــديد ـفـي فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى المســتأنف ضــدها األوـلـي وهــو أمــر غـيـر صــحيح ـيـنم عــن ق

 .يسلس بالحكم الصادر فيها إلي حد البطالن 

 ذلك أن الثابت من األوراق 
أن هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة وهـــي صـــاحبة الواليـــة علـــي األرض محـــل التـــداعي  

 ـقـــد باعــــت األرض ١٩٩٥ لســــنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩ لســــنة ٥٠٤بموجــــب الـقـــرارين الجمهــــوريين رقمــــي 
 التداعي ضـمن مسـاحة سـبعة أالف فـدان إلـي الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي بموجـب العقـد محل

  .٢٧/١١/١٩٨٨المؤرخ 

 والشركة األخرية بدورها 
 قامت ببيع قطعة األرض محل التداعي للشركة المستأنفة بموجب عقد بيع مؤرخ  
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 .لذكر  وهو األمر الذي يؤكد صحة جميع العقود والتصرفات سالفة ا١٨/١٢/١٩٩٨

 أما وأن خالف احلكم الطعني 
وقضـــي عـلـــي غـيـــر مـــا هــــو ثاـبـــت بالمســـتندات واألوراق وبغـيـــر مرـمـــي الخصـــوم ـمـــن إقاـمـــة  

 .دعواهم وبالمخالفة للقانون 

 وهو األمر الذي مل جتد معه الشركة املستأنفة 
ة مناصــا ســوي الطعــن علـيـه بطرـيـق االســتئناف الماـثـل الـقـائم عـلـي أســباب لهــا وجاهتهــا جــدير 

 :بأن تنال من الحكم الطعين وذلك كله ما نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 لدفاع ا

 متهيد وتقسيم 
 -:سوف ينتظم دفاعنا في النزاع الماثل في محورين  

بيان املطاعن وأوجه البطالن والقصور التي عابت احلكم الطعني وجعلتـه : احملور األول 

 . لصحيح الواقع والقانون جديرا باإللغاء إعماال

بيان أسباب عـدم أحقيـة الشـركة املسـتأنف ضـدها األويل يف طلباتهـا : احملور الثاني 

املبـتـدأة بـصـحيفة اـلـدعوى املبـتـدأة ويف املقاـبـل أحقـيـة الـشـركة املـسـتأنفة يف 

 .طلبيها العارضني السابق إبداؤهما أمام حمكمة أول درجة 

 وذلك علي النحو التايل 

 األول احملور 

 أوجه البطالن والقصور واخلطأ يف تطبيق القانون التي سقط فيها احلكم 

 الطعني مما حيق معه للشركة املستأنفة املطالبة بإلغائه 

 ١٤٣احلكم الطعني خالف صحيح القـانون حينمـا اسـتند يف قضـائه إيل القـانون : ال أو

 ٣٢٥ و ١٩٧٩لسنة  ٥٠٤ وإغفاله متاما القراريني اجلمهوريني رقمي ١٩٨١لسنة 

 اللـذين منحـا الواليـة وحـق التصـرف علـي األرض حمـل التـداعي ١٩٩٥لسنة 

 لصاحل هيئة ا�تمعات العمرانية 

 بادئ ذي بدء 
 تدرج " أن هناك قاعدة تسمي .. ومنها نستقي العلم .. فإنه لمن المعلوم لدي الهيئة الموقرة  
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 وهذه القاعدة ينبثق عنها مبدأ " القوانين 

 ص يقيد العام الخا
ـذلك  ـادة .. ـل ـت اـمل ـإذا كاـن ـانون ٣ـف  بشــأن األرض ١٩٨١ لســنة ١٤٣ مــن الـق

 الصحراوية تنص علي أن 
يكــون استصــالح واســتزراع األراضــي الصــحراوية وكســب ملكيتهــا واالعتــداد والتصــرف فيهــا 

  .والقرارات المنفذة لهٕوادارتها واالنتفاع بها وفقا ألحكام هذا القانون 

............................ ظـــة عـلــي مـــا ـقــد يوجـــد باألراضـــي مـــن مـنــاجم و ويجـــب المحاف
كون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هـي جهـاز الدولـة المسـئول عـن التصـرف وت

ٕواســـتغالل وادارة هــــذه األراضـــي ـفـــي أغــــراض االستصـــالح واالســــتزراع دون غيرهـــا ـمـــن األغــــراض 
 ) .بالهيئة(نون ويعبر عنها في هذا القا

ومـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا يخصـــص لمشـــروعات الدولـــة تخـــتص هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة 
الجديدة دون غيرهـا باالسـتغالل واإلدارة والتصـرف لغيـر أغـراض االستصـالح واالسـتزراع ويـتم ذلـك 

 .لحسابها ويعتبر موردا من مواردها 

 تلك هي 

 املشـار إليـه والتـي منحـت ١٩٨١ة  لسـن١٤٣القاعدة العامة املقـررة بالقـانون  

هيـئـة مـشـروعات التعـمـري الوالـيـة وـحـق التـصـرف عـلـي األراـضـي املـعـدة ألـغـراض 

 االستصالح واالستزراع 

 إال أن هذه القاعدة قيدت 

 ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥بصدور القرار اجلمهوري رقم 
..  الصـلة وعلـي العديـد مـن القـوانين ذات.. ذلك القرار الصادر بعد اإلطالع علي الدسـتور  

 ١٩٨٢ لســــنة ٣والـقـــانون ..  ـفـــي شــــأن األراضــــي الصــــحراوية ١٩٨١ لســــنة ١٤٣وأهمهــــا الـقـــانون 
وعلــي  ..  ـفـي شــأن أمــالك الدوـلـة١٩٩١ لســنة ٧والـقـانون رـقـم .. الخــاص ـبـالتخطيط العمراـنـي 

وعلـــي الموافقـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس الـــوزراء بجلســـته المعقـــودة  .. ١٩٧٩ لســـنة ٥٠٤القـــرار رقـــم 
  .٢١/٦/١٩٩٥ بتاريخ
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 وقد نصت املادة األويل من هذا القرار  علي أن 
 لســـنة ٥٩وفـقــا ألحكـــام الـقــانونين إقاـمــة المجتمـعــات العمرانـيــة الجدـيــدة تعتـبــر مـــن مـنــاطق  
 المشــار إليهمــا األراضــي المملوكــة للدولــة والالزمــة إلنشــاء مدينــة الشــيخ ١٩٩١ لســنة ٧ و ١٩٧٩

 .الخ ................بهذا القرار باإلحداثيات اآلتية زايد الموضحة علي الخريطة المرفقة 

 هذا 

 ومن صريح نص املادة املشار إليها من القرار اجلمهوري 

  يتضح ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥رقم 
 أكتوبر الموضـحة الحـدود واإلحـداثيات بـالقرارين ٦أن كافة أراضي مدينة الشيخ زايد ومدينة 

 إلقامة المجتمعات العمرانية الجديدة "  معدة  هي مناطق١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤

  بشأن أمالك الدولة علي أن ١٩٩١ لسنة ٧وقد نصت املادة الثانية من القانون 
تكـــون إدارة واســـتغالل والتصـــرف فـــي األراضـــي الصـــحراوية الخاضـــعة ألحكـــام القـــانون رقـــم 

 :آلتية  في شأن األراضي الصحراوية وفقا لألوضاع واإلجراءات ا١٩٨١ لسنة ١٤٣
 يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس الـوزراء بنـاء علـي عـرض وزيـر الـدفاع قـرار بتحديـد –أ 

 .المناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية 
يصــدر رئــيس الجمهوريــة بعــد موافقــة ) أ (  وفيمــا عــدا األراضــي المنصــوص عليهــا فــي البنــد –ب 

قرار بتحديـد المنـاطق التـي تشـملها خطـة تص مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المخ

المجتمعات العمرانيـة الجديـدة أو المنـاطق مشروعات استصالح األراضي أو مناطق إقامة 

 السياحية 

 وأردفت املادة صراحة 

وتتولي الهيئة العامـة لمشـروعات التعميـر والتنميـة الزراعيـة 

إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض 

 .الستصالح واالستزراع ا

 دة إدارة ـــــــــــــــــــــــــــــة الجديـات العمرانيـة المجتمعـي هيئـــا تتولــكم
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واســــتغالل والتصــــرف ـفـــي األراضــــي الـتـــي تخصــــص ألغــــراض 

 .إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالـك 

هامهـا في كل ما يتعلق بـاألمالك التـي يعهـد إليهـا بهـا وتباشـر م

ـفـــي شــــأنها بالتنســــيق ـمـــع وزارة اـلـــدفاع وبمراعــــاة ـمـــا تـقـــرره ـمـــن 

 .شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة 
 هذا 

 وحيث كان الثابت وبوضوح تام من خالل القرارين 

  ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤

  أكتوبر والشيخ زايد مخصصة إلقامة ٦أن أراضي مدينتي  

 .ية جديدة هيئة مجتمعات عمران
 وهو األمر الذي يؤكد

أن كافــة أراضــي هــاتين المــدينتين ومنهــا األرض محــل التــداعي تحــت واليــة وتصــرف هيئــة  
 .المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لصحيح القانون وصريح ألفاظ مواده 

 أما وأن احنرفت حمكمة أول درجة بذلك 

 وفسرت القانون علي غري مرماه ومن عندياتها 
مر الذي يؤكد أن الحكـم الطعـين شـابه الخطـأ الجسـيم فـي تطبيـق القـانون وتفسـيره وتأويلـه األ 

بما يستوجب إلغائه فيما تضمنه من بطالن تصرف هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة فـي األرض 
 .محل التداعي 

 فالثابت أنه 
 الكائنة بها (يخ زايد أن أراضي مدينة الش..  المشار إليه ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥طبقا للقرار رقم  



 

١٣ 

 ".مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة " ممن ينطبق عليها وصف ) األرض محل التداعي

 ١٩٩١ لسنة ٧وطبقا لصريح املادة الثانية من القانون 
تتــولي إدارتهــا .. فــإن المنــاطق التــي توصــف بأنهــا منــاطق إقامــة مجتمعــات عمرانيــة جديــدة  

 .ئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيواستغاللها والتصرف فيها 

 ليس هذا فحسب 
بل منح ذات القانون لهذه الهيئة الحق في أن تمارس حق المالك علـي تلـك المنـاطق التابعـة  

 .لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع 

 وهذا عني ما مت خبصوص األرض حمل التداعي 
ــدفـــاألرض محـــل التـــداعي تابعـــة   ــة الشـــيخ زاـي ــاطق إقامـــة وفة بأنهـــا مـــن  والموصـــلمديـن مـن

 .المجتمعات العمرانية الجديدة 

 ومن ثم 
الـتــي مارســت بالفـعــل .. فهــي بــال ـمــراء خاضــعة لوالـيــة هيئــة المجتمعــات العمرانـيــة الجديــدة  

 .عليها سلطات المالك بأن قامت ببيعها للشركة المستأنف ضدها األولي 

 وذلك بعد 

 عمليات القوات املسلحة احلصول علي موافقة وزارة الدفاع وهيئة 

 ٢١/١١/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥ لسنة ١٢٧٣رقم 
وـمــن جمـلــة ـمــا تـقــدم يتضــح أن هيـئــة المجتمـعــات العمرانـيــة تصـــرفت ـبــالبيع ـفــي .. ومــن ـثــم  

 .األرض محل التداعي لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي وفق صحيح القانون 

 وبالتايل 
قطـع األراضـي محـل التـداعي للشـركة المسـتأنفة فقد باعـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي  

إذ أن مســــاحة األرض الـتـــي تمتلكـهـــا الشــــركة المســــتأنف ) المســــاهمين فيـهـــا(وغيرهــــا ـمـــن المشــــترين 
مـنهم (قامـت بتقسـيمها وبيعهـا للعديـد مـن المشـترين .. ضدها األولي بالشـراء هـي سـبعة أالف فـدان 

 .ة لصحيح الواقع والقانون ونافذة بموجب عقود بيع جميعها موافق) الشركة المستأنفة

 وتكون حمكمة أول درجة 
ٕبتجاهلـهــا واغفالهـــا جمـــاع مـــا تـقــدم ـقــد خالـفــت صـــحيح الـقــانون والـقــرارات الجمهورـيــة المنـفــذة  

 .وهو األمر الذي يجعل الحكم الطعين جديرا باإللغاء .. والمكملة له 
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 وليس أدل علي ذلك 

 الطعـني بواليتهـا علـي األرض حمـل من أن هيئة املشروعات التي زعم احلكـم 

التداعي ذاتها قد أقرت يف أكثر من مذكرة قدمت منهـا يف دعـاوى مماثلـة للـدعوى 

الراهنة بانعدام صفتها يف النزاع ودفعت بعدم قبول إدخاهلا فيه وأنهـا ال عالقـة هلـا 

 .بأرض التداعي 

 وهو األمر الذي يؤكد
 صلتها بـاألرض محـل التـداعي وعـدم ملكيتهـا لهـا وهـو إقرار هذه الهيئة إقرارا قضائيا بانعدام 

ما يعد إقرارا منها بملكية هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة لهـا وبأحقيتهـا فـي التصـرف فيهـا كيفمـا 
 وهو ما يؤكد مخالفة الحكم الطعين لصحيح الواقع والقانون .. تشاء 

ـا  ـ: ثانـي ـرار إداري ـصـادر ـع ـديه لـق ـني لتـص ـم الطـع ـالن احلـك ـات بـط ـة ا�تمـع ن هيـئ

ـدة  ـة اجلدـي ـؤرخ (العمرانـي ـد اـمل ـب العـق ـالبيع يف أرض مبوـج ـرف ـب ـو التـص وـه

ورغم خـروج .. والقضاء ببطالنه رغم عدم طرح هذه املسألة عليه ) ٢٧/١١/١٩٩٧

ذلك متاما عن االختصاص الوالئى للمحكمـة مصـدرة هـذا احلكـم السـيما وقـد 

 اخلـاص باألراضـي ١٩٨١ لسنة ١٤٣ من القانون ٢٢قضي بعدم دستورية املادة 

 الصحراوية 

 بادئ ذي بدء 
أن مســألة اتخــاذ هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة قــرارا إداريــا صــحيحا ببيــع قطعــة أرض 

ٕوافـــــراغ هـــــذا القـــــرار فـــــي العقـــــد المـــــؤرخ ) المســـــتأنف ضـــــدها األولـــــي( أكتـــــوبر الزراعيـــــة ٦لشـــــركة 
يح الـقــانون والـقــرارات الجمهورـيــة المشـــار  ومـــدي صـــحة هـــذا الـقــرار ومواكبـتــه لصـــح٢٧/١١/١٩٩٧

إليـهـــا ســــلفا والـتـــي تـمـــنح الوالـيـــة ـبـــال جــــدال لهيـئـــة المجتمـعـــات عـلـــي األرض المباعــــة وأحقيتـهـــا ـفـــي 
 .التصرف فيها والظهور عليها بمظهر المالك 

 مل تكن مطروحة أمام حمكمة أول درجة 
.. رغـم عـدم طرحهـا عليهـا إال أن تلك المحكمة أقحمت نفسها في هذه المسألة وتصدت لهـا  

 .ورغم عدم اختصاصها والئيا في التطرق إليها والفصل فيها 
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 وهو األمر الذي يبطل حكمها لسببني 

إقحــام محكمــة أول درجــة نفســها فــي مســألة لــم تطــرح عليهــا وقيامهــا بــال ســند مــن القــانون : األول 
 .بتعديل سبب الدعوى وهو األمر الممنوع عليها قانونا 

 خـــروج مســـألة تصـــرف هيـئــة المجتمـعــات العمرانـيــة الجدـيــدة ـفــي األرض محـــل الـتــداعي :الـثــاني 
عـن اختصـاص محكمـة أول درجـة .. بموجب قرار إداري مكتمل األركان مفرغ في عقـد بيـع 
 .الوالئى وانعقاد االختصاص لمحكمة القضاء اإلداري 

 وفيما يلي تفصيل وتأصيل 

 م الطعني ووجوب إلغائه ني املؤكدين علي بطالن احلكبهلذين السب

بطالن احلكم الطعني لقيامـه بتعـديل السـبب واملصـدر الـذي تولـدت : السبب األول 

عنه الدعوى املبتدأة وجنوح حمكمة أول درجـة بالتصـدي إيل مسـألة مل تطـرح 

 عليها ومل يطلب إليها الفصل فيها 

 بداية 
 .وا في ذلك إلي عدة تعريفاتفقد اختلف العلماء والفقهاء في تعريف سبب الدعوى فانقسم 

 فذهب البعض لتعريف السبب بأنه
 .المصدر الذي يتولد عنه موضوع الدعوى 

 )١٥٤ ص ١٩٨١توفيق فرح في قواعد اإلثبات طبعة / د(

 وذهب البعض ألنه 
الواقعــة القانونيــة التــي يتولــد عنهــا موضــوع الــدعوى أو المصــدر القــانوني للحــق المــدعي بــه  

حاـمـــد عـكـــاز طبـعـــة نقاـبـــة / عــــز اـلـــدين الدناصــــوري م /  عـلـــي ـقـــانون اإلثـبـــات مموســــوعة التعلـيـــق(
 ).٧١٨ ص ٢المحامين ج 

 وعرفه البعض 
 .بأنه األساس القانوني الذي يبني عليه الحق أو هو ما تولد منه الحق أو نتج عنها الحق  

 )٢٨٠ المجلد الثاني ص – أحمد نشأت –رسالة اإلثبات (

 ض بأنه بينما عرفته حمكمة النق
 وهو ال يتغير .. هو الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعي الحق في موضوع الطلب  



 

١٦ 

 .بتغير األدلة الواقعية والحجج القانونية 
 )٥٢٧ ص ٣٨ س ١/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ١٣٨٢الطعن رقم (

 وعليه 
ق يبغــي فإنــه يمكــن تعريــف ســبب الــدعوى بأنــه مصــدر أو ســند المــدعي فيمــا يدعيــه مــن حــ 

حمايـتــه بطلباتـــه فـــي الـــدعوى وهـــذا المصـــدر يظـــل ثابتـــا ال يتغيـــر حتـــى لـــو تغيـــرت األدلـــة الواقعيـــة 
والحجــج القانونيــة وقــد يكــون هــذا المصــدر أو الســند عقــدا أو إرادة منفــردة أو فعــال غيــر مشــروع أو 

 .إثراء بال سبب أو نصا في القانون 

 وميكن ضرب األمثلة يف هذا الصدد كالتايل 
لسبب في دعوى المطالبة بـدين ناشـئ عـن قـرض هـو عقـد القـرض ، وفـي دعـوى المطالبـة فا

ـبــثمن المبـيــع هـــو البـيــع ، وـفــي دعـــوى النفـقــة القراـبــة ، وـفــي دعـــوى التـعــويض الفـعــل الضـــار ، وـفــي 
دعوى الشفعة الشركة أو الجوار ، وفي دعوى البطالن انعدام الرضا أو الشـكل أو انعـدام المحـل أو 

 . عدم مشروعيته استحالته أو

 وعليه ميكن القول بان 
فسبب دعوى فس�خ عق�د البي�ع يك�ون عق�د .. الدعوى تدور في فلك سببھا  

البيع نفسه وما ح�واه م�ن ش�روط والتزام�ات وم�ا يحكم�ه م�ن قواع�د عام�ة ف�ي 
 .القانون 

 ملا كان ذلك 
لطلبــات وكانــت الطلبــات فــي أي دعــوى نوعــان أولهمــا أصــلية أو  مفتتحــه للخصــومة وهــي ا

الـتــي تنشـــأ عنهـــا قضـــية ـلــم تكـــن موجـــودة مـــن قـبــل إـبــداؤها وهـــي أول مـــا يتخـــذ فـــي الخصـــومة مـــن 
إجراءات واألصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب األصلي مع السماح للمـدعي بفرصـة تصـحيح 

 .طلباته بما يتفق ومستنداته ووسائل إثباته 

 ولكن هذا كله 
 .إطاره ال يغير من سبب الدعوى بل يكون في  

 فقضت حمكمة النقض بأنه 
ٕتغيير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غيـر المـدعي ، وان اتحـدت  

 .في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يجري عليها القبول والتنازل 



 

١٧ 

 ) ق٦٤ لسنة ١١٩٣ طعن رقم ١٢/١/١٩٩٨نقض (

 ووفقا ملا سلف 
ب اـلــدعوى إطالـقــا حـتــى مـــن المـــدعي ذاـتــه ألن تغيـيــر ســـبب ـفــال يمكـــن الســـماح بتغيـيــر ســـب

لهــا إجراءاتهــا ..  بمثاـبـة رفــع دعــوى جدـيـدة – كمــا قاـلـت محكمــة اـلـنقض –اـلـدعوى هــو فــي حقيقـتـه 
 .وشروط قبولها 

ـــدعوى  ـفـــإذا كــــان المــــدعي ممـنـــوع علـيـــه أن يغـيـــر ســــبب اـل

نـــاول تتالمرفوعـــة منـــه فإنـــه يمتنـــع بـــاألحري علـــي المحكمـــة أن 

 .وى بالتغيير سبب الدع
 وذلك هو عني ما استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا 
 .وجوب التزام المحكمة بطلبات الخصوم وسبب الدعوى 

 )ق٤٣ لسنة ٩٢ طعن رقم ١٩/٢/١٩٨٠نقض (

 وكذا 
العبــرة فــي تحديــد الطلـبــات هــي بالطلبــات المطروحــة عـلــي المحكمــة بقصــد الحكــم بـهــا دون  

 .تندات اعتداد بما قدمه الخصوم من مس
 ) ق ٥٣ لسنة ٢٠٩٣ ق طعن ٥٥ سنة ١٥٩٨ طعن ٣/٢/١٩٨٧نقض (
 ) ق٥٤ لسنة ٧٦٥ ق ، طعن ٥٣٧ سنة ٢٠٧٦ طعن ٣/٢/١٩٨٨نقض (

كمــا أن العبــرة أيضــا هــي بالطلبــات الجازمــة والطلبــات الختاميــة فــإذا قضــي الحكــم بمــا كــان  
 .صوم الخصم قد أغفله في مذكرته الختامية كان قضاء بما لم يطلبه الخ

 ) ق٤٨ لسنة ١٢٨ طعن رقم ٢٦/١/١٩٨١نقض (
 ) ق٤٤ لسنة ٥٧٦ طعن رقم ١٧/١/١٩٧٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق المفـاهيم القانونـيـة سـالفة الـذكر عـلـي أوراق التـداعي الماثـل يتضــح أن السـبب اـلـذي  

 تنفيـذ العقـد  باسـتحالة– كذبا –تولدت عنه الدعوى المبتدأة هو زعم الشركة المستأنف ضدها األول 
  .١٨/١٢/١٩٩٧المبرم بينها وبين الشركة المستأنفة والمؤرخ 
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 بناء علي مزاعم مكذوبة 
 .سبق سردها تفصيال وال مجال إلعادة سردها مرة أخري منعا لإلطالة  

 ومن ثم 
طلبــت الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي فــي ختــام دعواهــا المبتــدأة فســخ العقــد المشــار إليــه  

 . الواهية لهذه األسباب

 إال أن حمكمة أول درجة 
ـقــد انحرـفــت ـبــال ســـند ـمــن الـقــانون عـــن ذـلــك الســـبب اـلــذي أقيـمــت ألجـلــه اـلــدعوى وعـــن تـلــك  

 .الطلبات المبتغاة من أقامتها 

 وذهبت إيل ما هو أبعد ما يكون من ذلك 
وتطرقـت إلـي .. وهو بداية اتصال الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي بـاألرض محـل التـداعي  

تصـرف اإلداري الصـادر عـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة فـي األرض لصـالح تلـك الشــركة ال
رغم أن هذا التصرف وذلك العقد لـم يطـرح أمامهـا ولـم  .. ٢٧/١١/١٩٩٧والمفرغ في العقد المؤرخ 

 .يكن سببا ومصدرا لوجود الدعوى أمامها 

 ذلك أن العقد املطروح حبثه أمامها
 المبــرم فيمــا ١٨/١٢/١٩٩٧وحيــدا لوجــود هــذه الــدعوى هــو العقــد المــؤرخ ويعــد ســندا وســببا  

 ) .كمشترية(والشركة المستأنفة ) كبائعة(بين الشركة المستأنف ضدها األولي 

 أما العقد املربم فيما بني هيئة ا�تمعات وبني الشركة املستأنف ضدها األويل

  ٢٧/١١/١٩٩٧املؤرخ 
ولـم يكـن ..  درجـة ولـم يطلـب إليهـا بحثـه وبيـان مـدي صـحته فإنه لم يطرح أمام محكمـة أول 

ـبـل أن طرفيـهـا يتفـقـان عـلـي صــحة هــذا .. ســببا إلقامــة اـلـدعوى المبـتـدأة أو محــال لـنـزاع ـبـين طرفيهــا 
 .العقد ونفاذه 
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 ومن ثم 

 فإن احنراف حمكمة أول درجة عن سبب الدعوى املبتدأة 

  وإيل غري املبتغي فيهاواجنرافها بطلبات اخلصوم فيها إيل غري مرماها

 وتصديها بالفصل يف موضوع عقد مل تقم بشأنه الدعوى واحلكم ببطالنه 

 فإن هذا احلكم فيه خمالفة واضحة للقانون تسلس به إيل حد البطالن 

 وجتعله جديرا باإللغاء 

 وهو ما قضت به حمكمة النقض بقوهلا 
 اعتـبـار – أـثـره –ن هــذا النطــاق  خروجــه عــ–الـتـزام المحكمــة بطلـبـات الخصــوم فــي اـلـدعوى  

 .الحكم وارد علي غير محل وبطالنه بطالنا متعلقا بالنظام العام 
 )ق٦٧ لسن ٣٣٨ طعن رقم ٢٨/٥/١٩٩٨نقض (

تصرف هيئة ا�تمعات العمرانية اجلديدة بالبيع يعد قـرارا إداريـا : السبب الثاني 

 يف مـدي صـحته  والتصدي له والفصـل٢٧/١١/١٩٩٧مفرغ يف عقد البيع املؤرخ 

 خيرج عن االختصاص الوالئي حملكمة أول درجة مبا يبطل حكمها الطعني 

 فإن القرار اإلداري هو .. بداية 
إفصـــاح عـــن إرادة منفـــردة لســـلطة إداريـــة وطنيـــه بوصـــفها ســـلطة عامـــة بقصـــد إحـــداث أثـــر  

 .قانوني معين 
 )٣٢١ ص ٢٠٠٠سمير البهي ط / الدعوى اإلدارية المستشار (

 ا هلذا التعريف وتطبيق
فإن تصرف الجهة اإلدارية ممثلـة فـي هيئـة المجتمعـات العمرانيـة فـي األرض محـل التـداعي  

يعـد قـرارا إداريـا مفرغـا فـي .. بالبيع إلي الشركة المستأنف ضدها األولـي بشـروط خاصـة واسـتثنائية 
وينعـقـد عـقـد إداري يخــرج ـفـي بحـثـه وتمحيصــه والفصــل ـفـي صــحته عــن اختصــاص القضــاء العــادي 

 .االختصاص بنظره للقضاء اإلداري 

 وهو عني ما قضت به حمكمة النقض بقوهلا 
العقود التي تبرمها اإلدارة مع األفراد باعتبارها عقودا إدارية ينعقد االختصاص بنظرها لجهـة 

 .القضاء اإلداري 
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 )١٢/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٥٥ لسنة ٥٩طعن رقم (

  بقوهلا ١٩٧٢ لسنة ٤٧جملس الدولة رقم  من قانون ١٠/١١وذلك وفقا لنص املادة 
 :بالفصل في المسائل اآلتية  دون غيرھامحاكم مجلس الدولة تختص  

 : .............. أوال 
المنازعــات الخاصــة بعـقـود االلـتـزام أو األشــغال العامــة أو التورـيـد أو ـبـأي عـقـد إداري : حــادي عشــر 
 .أخر 

 ومن ثم 
المبـرم فيمـا بـين هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة  ٢٧/١١/١٩٩٧يتضح أن العقد المؤرخ 

وينعـقــــد .. هـــــو عـقــــدا إدارـيــــا بكاـفــــة مقوماـتــــه ورـكــــائزه .. وـبــــين الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها األوـلــــي 
 االختصاص في نظره والفصل في مدي صحته أو المنازعة فيه إلي محاكم مجلس الدولة 

 وال ينال من ذلك 

 بشـأن األراضـي ١٩٨١ لسـنة ١٤٣قـانون  مـن ال٢٢ما كانت تنص عليـه املـادة 

 الصحراوية من أنه 
نختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيـق أحكـام هـذا 

 .القانون وترفع الدعوى إلي المحكمة االبتدائية المختصة 

 حيث أن هذه املادة قد قضي بعدم دستوريتها

  ق دستورية٢٦ لسنة ١٠١ية رقم باحلكم الصادر يف الدعوى الدستور

  والقاضي منطوقه١/٢/٢٠٠٩جبلسة 

 حكمت احملكمة 
 فــي شــأن ١٩٨١ لســنة ١٤٣ مــن القــانون ٢٢بعــدم دســتورية نــص الفقــرة األولــي مــن المــادة  

  .األراضي الصحراوية 

 ومن ثم 
الئـيــة وبإلـغــاء هـــذه الـمــادة ـبــالحكم بـعــدم دســـتوريتها تعـــود قواعـــد االختصـــاص إـلــي القاعـــدة الو 
وهــي أن كافــة المنازعــات التــي تنشــأ عــن العقــود اإلداريــة تخــتص بنظرهــا محــاكم مجلــس .. العامــة 

 .الدولة دون غيرها 
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 وبالبناء علي ما تقدم 
 المبـرم فيمـا بـين هيئـة المجتمعـات ٢٧/١١/١٩٩٧وعلي الرغم من أن العقد اإلداري المـؤرخ  

لــم يطــرح أمــام محكمــة أول درجــة ولــم .. األولــي العمرانيــة الجديــدة وبــين الشــركة المســتأنف ضــدها 
 .يطلب منها فحصه وبيان مدي صحته ونفاذه من عدمه 

 إال أنها أقحمت نفسها فيما مل يطرح أمامها وتصـدت للفصـل يف هـذا العقـد

 وقـصـور واـضـح يف فـهـم الـقـانون وـصـحيح تأويـلـه قـضـت ئوباـسـتدالل ـخـاط

صور يف حمـاكم جملـس ببطالنه مغتصبة بذلك اختصاص والئي ليس هلا وحم

الدولة وهو األمر الذي يبطل احلكم الطعني لعدم اختصاص احملكمة املصـدرة 

 له والئيا بالفصل فيما فصلت به من بطالن عقد إداري خيرج عن اختصاصها 

بطالن احلكم الطعني إذ قضي بطلبات مل يطلبها أي من اخلصوم احلقيقيـني يف : ا لثثا

ملـشـروعات الـتـي أـبـدت اـلـدفع الباـطـل واملـخـالف اـلـدعوى الـسـيما وأن هيـئـة ا

ـد البـيـع اـملـؤرخ  ـانون ـبـبطالن عـق ـا يف ٢٧/١١/١٩٩٧للـق  ليـسـت خـصـما حقيقـي

ـقـرت بانـعـدام ـصـفتها يف العدـيـد ـمـن اـلـدعاوى املماثـلـة أاـلـدعوى وـسـبق وأن 

 الدائرة بني ذات اخلصوم 

 بداية 
اال لصــريح القــرار الجمهــوري تجــدر اإلشــارة إلــي أن هيـئـة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة إعمــ

 . بشأن أمالك الدولة ١٩٩١ لسنة ٧ ونص المادة الثانية من القانون ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥رقم 

 واللذين مينحان الوالية هلا 
قامـت هيئـة المجتمعـات ) الكائنـة بهـا األراضـي محـل التـداعي(علي كافة أراضي الشيخ زايـد  

 احة أكبر قدرها سبعة أالف فدان للشركة العمرانية ببيع األراضي محل التداعي ضمن مس
 .المستأنف ضدها األولي 

 وهذه الشركة األخرية 
قامـــت بتقســـيم هـــذه األراضـــي وبيعهـــا للعدـيــد مـــن المســـاهمين فيهـــا ومـــنهم الشـــركة المســـتأنفة  

 .بموجب عقود بيع صحيحة ونافذة 
 



 

٢٢ 

 وحيث أن قوام الدعوى املبتداة وغريها من الدعاوى املماثلة هلا 
 نزاع نشـأ فيمـا بـين الشـركة المسـتأنفة والشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي المتنـاع األخيـرة هي 

 .عن تسليم األرض المتعاقد عليها للشركة المستأنفة 

 ومن ثم يتضح وجبالء
ذـلــك أن األرض محـــل .. انعـــدام ثمـــة صـــفة لهيـئــة المشـــروعات والتعمـيــر ـفــي الـنــزاع الماـثــل  

 مــن تطبيــق ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥يتهــا وأنهــا مســتثناة بموجــب القــرار التــداعي ال تــدخل تمامــا تحــت وال
  .١٩٨١ لسنة ١٤٣نص المادة العاشرة من القانون 

 وأنها حتت والية وتصرف هيئة ا�تمعات العمرانية اجلديدة 
  ١٩٩١ لسنة ٧ واملادة الثانية من القانون ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥طبقا للقرار اجلمهوري رقم 

 وهــو ..صــفة هيئــة المشــروعات والتعميــر بهــذا النــزاع الماثــل تمامــا وهــو األمــر الــذي يعــدم  

األمر الذي أقـرت بـه صـراحة هـذه الهيئـة ذاتهـا فـي مـذكرات دفاعهـا المقدمـة فـي الـدعاوى أرقـام 

مـع الـدعوى ) خصوما وموضوعا وسـبب (مدني كلي الجيزة وهي دعويين مماثلتين تماما   لسنة 

  .الماثلة

 هذا 

 دم وبرغم ثبوت ما تق
هـــي الجهـــة الوحيـــدة التـــي دفعـــت بـــبطالن ) هيئـــة المشـــروعات والتعميـــر(إال أن هـــذه الهيئـــة  

التعاقــد المبــرم فيمــا بــين هيـئـة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وـبـين الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي 
بواليتهــــا عـلــــي األرض محــــل الـتــــداعي وأن ) بالمخالفــــة للـقــــانون(  زاعـمــــة ٢٧/١١/١٩٩٧والمــــؤرخ 

 .رف هيئة المجتمعات العمرانية فيها بالبيع للشركة المستأنف ضدها األولي باطلتص

 وهو األمر الذي أفضنا وباألسانيد القانونية الصرحية 

 يف إثبات زوره وبهتانه 
فقـــد انســـاقت محكمـــة أول درجـــة وراء هـــذا الـــدفع الظـــاهر الـــبطالن والمخـــالف .. ومـــع ذلـــك  

 .جمهورية المشار إليها للحقيقة والقانون والقرارات ال

 وقضت مبا مل يطلبه أي من اخلصوم احلقيقيني الفعليني يف الدعوى 
وانجرفــت وراء دفــع واهــي مبــدي مــن خصــم غيــر حقيقــي تــم إدخالــه رغــم انعــدام صــفته وهــو  

 األمر الذي يؤكد البطالن الذي شاب الحكم الطعين وقضائه باطال ) هيئة المشروعات والتعمير(



 

٢٣ 

 . ويبتغيه الخصوم بما لم يطلبه

 ملا كان ذلك 

 وكانت أحكام النقض يف هذا الشأن قد تواترت علي أن 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

 ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات سـبب الـدعوىإال أنهـا ال تملـك تغييـر دون تقيد بتكييف الخصـوم لهـا 
 .الخروج عليها الخصوم وعدم 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
 .ئ لتلك الطلبات  المنشوالسبب المباشربطلبات الخصوم في الدعوى مقيدة المحكمة  

 )١١٦٥ ص ١ ج ٣١ لسنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

 وقضي كذلك بأن 
صحيح فـي القـانون ٕتكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف ال

 . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها - شرطه–عليها 
 ) ق٥٣ لسنة ١٤٩٨ ، ١٤٧٤ ، ٦٢٣ الطعون أرقام ٢٥/٣/١٩٨٥(

 وحيث كان ما تقدم 
وـكــان اـلــدفع اـلــذي اعتنقـتــه محكـمــة أول درجـــة وانســـاقت وراـئــه ـلــم يـبــد مـــن أي ـمــن الخصـــوم 

بـل أنـه أـبـدي مـن هيـئـة ال ناقـة لـهـا وال جمـل وال صــفه .. هم الحقيقيـين فـي اـلـدعوى ولـم يتغـيـاه أيـا ـمـن
 .وال مصلحة في هذا النزاع 

 األمر الذي يؤكد
بطــالن الحكــم الطعــين حينمــا قضــي بطلبــات لــم تبــدي مــن الخصــوم الحقيقيــين فــي الــدعوى  

وكـــان يجـــدر بـــه الحكـــم بعـــدم قبـــول .. وطرحـــت مـــن هيئـــة ال صـــفه لهـــا فـــي الـــدعوى فـــي األســـاس 
 .إدخالها

 حينما قصر يف تسبيبه خطأ يف تطبيق القانون احلكم الطعني أ: رابعا 

 بداية 
فـإن المســتقر علـيـه فقـهـا وقضــاء أن للخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون عــدة صــور وحــاالت تفصــيلها 

 :كالتالي 



 

٢٤ 

  :خمالفة القانون 
 .ي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها وه

 :خلطأ يف تطبيق القانون ا
أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي .. وهي تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها 

 .أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .. إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون 

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .ند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي ع 

 بطالن احلكم 
كمــا لــو صــدر عــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  
 .تكوينها 
 أو عـدم بيـان أسـبابهكمـا لـو لـم يوقـع عليـه ممـن أصـدره .. وقد يتعلق بـالحكم كورقـة مكتوبـة  

 .كما لو تضمن الحكم قرارا غير مفهوم أو غير محدد .. ماية وقد يتعلق بالحكم كقرار يمنح الح.. 

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
مثلمــا يتعـلـق بأهليــة الخصــوم أو تمـثـيلهم وقــد .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 .يكون عيبا شكليا 

 ملا كان ذلك 
 ر وتطبيقها علي أسباب ومدونات الحكم ومن خالل األصول والمفاهيم القانونية سالفة الذك 

لقصـوره الشـديد فـي التسـبيب وعـدم الطعين يتضح وبجالء أنه جاء معيبا بالخطأ في تطبيـق القـانون 
 فهم عناصر الواقعة والخطأ في تحصيلها ذلك أن 

  من قانون املرافعات تنص علي أن ١٧٦املادة 
 .ٕها واال كانت باطلة يجب أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت علي 

  من ذات القانون علي أن ٣ و ٢ /١٧٨كما نصت املادة 
كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثـم طلبـات الخصـوم وخالصـه  

 موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه 
 والنقص أو الخطأ الجسيم في أسـماء الخصـوم وصـفاتهم والقصور في أسباب الحكم الواقعية 

 .وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 



 

٢٥ 

 أبو الوفا بأن / ويف ذلك قال الدكتور 
القصور في أسباب الحكـم الواقعيـة فيـؤدي إلـي بطالنـه كمـا إذا أغفلـت المحكمـة وقـائع هامـة  

 الـــرد علـــي دفـــاع جـــوهري أو مســـتند هـــام لـــم يختلـــف الخصـــوم علـــي داللتـــه أو مســـختها أو أغفلـــت
وحجيتــه أو استخلصــت غيــر مــا تستشــفه األدلــة دون أن تعمــل منطقــا ســليما أو خالفــت الثابــت فــي 

 .األوراق 
 )٣٢٢أبو الوفا ص /  الدكتور –نظرية األحكام (

 ملا كان ذلك 
طبيقهـا علـي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح ومن هذه األصول واألحكـام الفقهيـة والقانونيـة وت 

ساقطا فـي هـوة الـبطالن .. مدي ما شابه من قصور شديد في التسبيب مخالفا بذلك صريح القانون 
 :وذلك علي عدة أوجه بيانها كالتالي 

 يفاحلكم الطعني شـابه خطـأ جسـيم يف فهـم الواقـع يف الـدعوى وقصـر : الوجه األول 

له ينحرف بالدعوى وموضوعها إيل غري ما يهدفه أسباب احلكم الواقعية مبا جع

 طريف التداعي 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أنه 
إذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منهـا مـا قـال بـه 

 .فإنه يكون معيبا متعينا نقضه 
 )٢٢/٣/١٩٤٥ ق جلسة ١٤ لسنة ٩٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـنــي القاضـــي حكمـــه عـلــي واقعـــة استخلصـــها مـــن مصـــدر ال وجـــود ـلــه أو موجـــود ـلــه أو إذا ب 

موجود ولكنـه منـاقض لمـا أثبتـه أو غيـر منـاقض ولكـن مـن المسـتحيل عقـال اسـتخالص تلـك الواقعـة 
 .منه كان هذا الحكم متعينا نقضه 

 )١٨/٥/١٩٣٩ ق جلسة ٨ لسنة ٧٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 . إذا كانت أسبابه التي بني عليها مؤديه إليه الحكم ال يستقيم إال 

 )١٩/٢/١٩٤٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٣الطعن رقم (

 



 

٢٦ 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح أن محكمـة أول 

 .درجة قد انحرفت بواقعات التداعي وذهبت بها مذهبا لم يهدفه الخصوم في الدعوى 

 لك أنها ذ
 المحـــرر فيمـــا ـبــين الشـــركة ١٨/١٢/١٩٩٧ـقــررت بالمخالـفــة للحقيـقــة ـبــبطالن العـقــد المـــؤرخ  

وزعمــت بــأن ملكيــة األرض محــل ) كبــائع(والشــركة المســتأنف ضــدها األولــي ) كمشــتري(المســتأنفة 
.. الـتـداعي ـلـم تنتـقـل إـلـي الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي حـتـى يحــق لهــا بيعهــا للشــركة المســتأنفة 

أردفت بأن هذه األرض من أمالك الدولة الخاصة التي ال يجوز التصرف فيها إال عـن طريـق هيئـة 
 .التعمير والتنمية الزراعية 

 وأغفلت متاما 
 المحــــرر فيمــــا بــــين الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األولــــي ٢٧/١١/١٩٩٧ذـلـــك العقــــد المــــؤرخ  

 إعماال لصـحيح قـرار رئـيس الجمهوريـة )كبائعة(وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) كمشترية(
  بشأن أمالك الدولة ١٩٩١ لسنة ٧ والمادة الثانية من القانون ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥رقم 

 والذي تضمن 
سـبعة ( فـدان ٧٠٠٠شراء الشركة المستأنف ضدها األولي من الهيئة المذكورة مساحة قدرها  

 ) .أالف فدان

 شركة املستأنف ضدها األويلاملباعة من الرض ومن ضمن هذه املساحة األ

 إيل الشركة املستأنفة 
 أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي تحصــلت .. فـي بنـد التمهيـد .. والثابـت مـن هـذا العقـد  

علـــي موافقـــة وزارة الـــدفاع علـــي اســـتغالل األراضـــي المخصصـــة لهـــا فـــي أغـــراض الزراعـــة بتـــاريخ 
 لســـنة ١٢٧٣القـــوات المســـلحة ـبــرقم كمـــا تحصـــلت عـلــي موافقـــة هيـئــة عملـيــات  .. ٢٠/١١/١٩٩٥

  .٢١/١١/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥

 ومبوجب هذا العقد أيضا 
ٕمنحـــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي الحـــق ـفــي تخصـــيص أراضـــي للمســـاهمين واتاحـــة  

الفرصة لكل منهم في استغاللها واستصالحها وزراعتها وتمليكها وفقا للشـروط والقواعـد التـي تقررهـا 
 .الهيئة 



 

٢٧ 

 يتضح وجبالء تام ومن ثم 
أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـقـد ابتاعــت األرض محــل الـتـداعي ضــمن مســاحة أكـبـر  

.. ـمـــن هيـئـــة المجتمعــــات العمرانـيـــة ولهــــا الحــــق ـفـــي تقســــيمها وبيعهــــا وفـقـــا لشــــروط وقواعــــد الهيـئـــة 
المسـتأنف  المحرر فيما بين الشركة المستأنفة والشـركة ١٨/١٢/١٩٩٧وبالتبعية يكون العقد المؤرخ 

 .هو عقد صحيح ونافذ ال تشوبه شائبة .. ضدها األولي 

 ملا كان ذلك 
وكانت محكمة الحكم الطعين قـد خالفـت ذلـك كلـه وذهبـت إلـي الـزعم بأنـه لـم يثبـت لـديها أن  

األرض محــل الـتـداعي ـقـد انتقـلـت ـمـن الهيـئـة إـلـي الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي حـتـى يتســنى لهــا 
 .مستأنفة نقلها إلي الشركة ال

 فإنها تكون قد احنرفت بوقائع الدعوى 

 وأوراقها إيل غري مرماها 
 أنــه قــد تضــمن ١٨/١٢/١٩٩٧حـيـث أن الثابــت مــن خــالل العقــد ســند هــذه الــدعوى المــؤرخ  

ضـمن (صراحة بأن الشركة المستأنف ضدها األولي قد ابتاعت المساحة المباعة للشـركة المسـتأنفة 
  .٢٧/١١/١٩٩٧معات العمرانية بموجب العقد المؤرخ من هيئة المجت) مساحة أكبر

 وهو األمر الذي يقطع 
وشــيدت حكمهــا .. بــأن محكمــة أول درجــة انحرفــت بواقعــات التــداعي وخالفــت الحقيقــة فيهــا  

علي واقعة افترضتها من عندياتها لم تثبت باألوراق وهـي أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لـيس 
 .تداعي للشركة المستأنفة لها الحق في بيع أرض ال

 وبرغم أنه حمض افرتاض 
إال أن محكمــة أول درجــة اتخــذت منــه ســندا لقضــائها مخالفــة بــذلك صــحيح القــانون وقواعــد  

التســـبيب اـلـــذي يجـــب أن يـكـــون قـــائم عـلـــي ســـند صــــحيح مـــن األوراق والحـقـــائق ولـــيس مبنـيـــا عـلـــي 
مـــل عليـــه ذـلــك الحكـــم إذ األحكـــام ذـلــك أن هـــذا الســـبب ال يصـــلح ألن يح.. افتراضـــات واحتمـــاالت 

 .يجب أن تبني علي الجزم واليقين وال يصح أن تبني علي مجرد االحتمال والتخمين 
 )١٩/٢/١٩٤٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٣الطعن رقم (

 



 

٢٨ 

احلكم الطعني قد شابه القصور الشـديد ذلـك أن حمكمـة أول درجـة مل : الوجه الثاني 

اذ اإلجراءات والتدابري التي مـن تعمل سلطاتها يف حبث ومتحيص الدعوى واخت

شأنها أن تتوصل حلقيقة الواقع منها ومدي أحقيـة الشـركة املسـتأنف ضـدها 

 األويل يف بيع أرض التداعي للشركة املستأنفة 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلـع عليـه إلـي أن المحكمـة قـد محصـت األدلـة  

ـتـي ـقـدمت إليهــا وـبـذلت ـفـي ســبيل ذـلـك كــل الوســائل الـتـي مــن شــأنها أن توصــلها إـلـي مــا ـتـري أـنـه ال
 .الواقع فيها 

 )١٣/١٢/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
إذا كانت أسـباب الحكـم ال يسـتبين منهـا وجـه الـرأي الـذي أخـذت بـه المحكمـة وجعلتـه أسـاس  

 الحكم وكذلك يعيب الحكم انعدام االرتباط بين أسبابه ومنطوقـه بحيـث ال قضائها فهذا اإلبهام يعيب
 .تؤدي األسباب إلي النتيجة التي انتهي إليها 

 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ٢٦الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
يجب أن يبني الحكم علي ما يدعمه مـن األسـباب فـإذا كانـت األسـباب التـي أقـيم عليهـا فيهـا  
 .طرق منها التخاذل إلي مقومات الحكم فال يتماسك معها قضاءه كان تسبين معيبا ثغره يت

 )٢/١/١٩٤٦ ق جلسة ١٤ لسنة ١٢٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين وأوراق النــزاع الماثــل  

طتها فـــي بحـــث وتمحـــيص أوراق التـــداعي يتضـــح وبجـــالء تـــام أن محكمـــة أول درجـــة لـــم تعمـــل ســـل
 .وصوال لوجه الحق فيها ولم تمارس حقها في اتخاذ الوسائل والتدابير للتوصل لهذا الحق 

 فعلي الفرض اجلديل 
بصــحة ـمـا ورد ـبـالحكم ـمـن الـقـول بأـنـه ـلـم يثـبـت ـلـدي المحكمــة مصــدره الحكــم الطـعـين انتـقـال  

نـيــة إـلــي الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي حـتــى ملكـيــة أرض الـتــداعي مـــن هيـئــة المجتمعـــات العمرا
 .يتسنى لألخيرة نقلها للشركة المستأنفة 



 

٢٩ 

 رغم أن كافة العقود 
 ابتاعـــت الشـــركة ٢٧/١١/١٩٩٧والمســـتندات المقدمـــة ـبــأوراق هـــذا النـــزاع تؤكـــد أنـــه بـتــاريخ  

مــــن هيئــــة المجتمعــــات ) ضــــمن مســــاحة أكبــــر(المســــتأنف ضــــدها األولــــي األرض محــــل التــــداعي 
 .األمر الذي يمنحها الحق في بيعها للشركة المستأنفة .. رانية العم

 إال أنه 
فقـد كـان .. وعلي الفرض الجـدلي بـأن المحكمـة لـم تتبـين مـن األوراق مـا يؤكـد هـذه الحقـائق  

عليهــا بمــا لهــا مــن ســلطات وصــالحيات أن تطلــب مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي مــا يثبــت 
 .إبتداءا حتى يحق لها بيعها للشركة المستأنفة ملكيتها لألرض محل التداعي 

 كما كان للمحكمة 
أن تستجوب طرفي التـداعي أو أحـدهما فيمـا إذا كانـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لهـا  

وأن تسـتجوب الطـرفين عـن سـبب .. الحق في نقل ملكيـة هـذه األرض للشـركة المسـتأنفة مـن عدمـه 
 .حتى يكون حكمها قائما علي سند يبرره وذلك .. تحرير العقد محل التداعي 

 كما كان للمحكمة أيضا 
إذا كانـت أوراق التـداعي غيـر كافيـة أن تحيـل الـدعوى إلـي مكتـب الخبـراء وتخولـه الحـق ـفـي  

لبيـان عمـا إذا كانـت الشـركة المسـتأنف .. االنتقال إلي أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية 
عي مـن عدمـه وبيـان سـبب تحريـر العقـد محـل التـداعي إذا لـم تكـن ضدها تمتلـك األرض محـل التـدا

فلمـــــاذا إذن تحـــــرر العقـــــد محـــــل .. الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها مالكـــــه ـلــــألرض ويحـــــق لهـــــا بيعهـــــا 
 !.التداعي؟

 ويف اإلمجال
فــإن كــان علــي محكمــة أول درجــة أن تتخــذ مــن الوســائل والتــدابير التــي منحهــا لهــا القــانون  

وأال تسلك السبيل القاصر والمخـالف لصـحيح القـانون وتطـيح .. هذا النزاع للتوصل لوجه الحق في 
 وتنتهي إلي نتيجة واهية ليس لها ثمة سند أو دليل من الصحة .. بحقوق أطراف النزاع 

 ملا كان ما تقدم 
فقـــد بـــات واضـــحا وبحـــق مـــدي مـــا شـــاب هـــذا القضـــاء مـــن قصـــور شـــديد ومخالفـــة واضـــحة  

 .تدالل والتسبيب للقانون وأبسط قواعد االس



 

٣٠ 

شـديد يف عـدم حبثـه وفحصـه وإيـراده ورده قصور احلكم الطعني عابه : الوجه الثالث 

علي الدفوع الشكلية اجلوهرية املبداه مـن الشـركة املسـتأنفة علـي حنـو جـازم 

وصريح والتي كانت توجب علي احملكمة احلكم بعـدم قبـول الـدعوى املبتـدأة 

 شكال 

  النقض أنه حيث أن املستقر عليه قضاء
مـتـي كــان الحكــم المطعــون فـيـه ـلـم يـبـين مــا قدمــه الخصــوم مــن طلـبـات وأوجــه دـفـاع أو دـفـوع  

وخالصــة مــا اســتند إليــه مــن األدلــة الواقعـيـة والحجــج القانونيــة مــع بيــان مــا ســارت فـيـه الــدعوى مــن 
 .مراحل فإن يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب بطالنه 

 )٣/٢/١٩٥٥جلسة  ق ٢٣ لسنة ٤٣٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

 .ومستندات أثره بطالن الحكم 
 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
يبـا قضاء الحكم مـع إغفـال مـا تمسـك بـه المـدعي عليـه الـدفع الـدعوى يجعـل حكمهـا معيبـا ع 

 .جوهريا مبطال 
 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل محاضـــر جلســـات اـلــدعوى المبـتــدأة ومـــذكرات اـلــدفاع المقدمـــة مـــن  

الشــركة المســتأنفة أمــام محكمــة أول درجــة يتضــح أن الــدعوى المبتــدأة جــاءت مدفوعــة بالعديــد مــن 
ٕكـان يجـب علـي المحكمـة الطعـين حكمهـا بحثهـا وايرادهـا فـي مـدونات الدفوع الشكلية الجوهرية التـي 

 .حكمها والرد عليها بأسباب سائغة سواء بالقبول أو بالرفض 
وقضـــت فـــي اـلــدعوى دون أن تكـلــف نفســـها .. وحـيــث أن محكمـــة أول درجـــة ـلــم تفعـــل ذـلــك  

نـع هـذه المحكمـة مـن عناء قراءه األوراق وبحث الدفوع الجوهرية التي تنال مـن شـكل الـدعوى بمـا يم
التطــرق للموضــوع قـبـل الفصــل ـفـي الشــكل األمــر اـلـذي عــاب الحكــم الطعــين بالقصــور ـفـي التســبيب 

 .الذي ينحدر إلي حد البطالن 



 

٣١ 

 ومن هذه الدفوع اجلوهرية 

 التي ال تزال الشركة املستأنفة متمسكة بها أمام عدالة احملكمة االستئنافية

 ما يلي 

املبتدأة كأن مل تكن لعدم إعالن صحيفتها خالل ثالثة أشهر الدفع باعتبار الدعوى  -١

 من إيداعها قلم كتاب حمكمة أول درجة 

  من قانون املرافعات علي أن ٧٠حيث نصت املادة 
يجوز بناء علي طلب المـدعي عليـه اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يـتم تكليـف المـدعي  

 تقـديم الصـحيفة إلـي قلـم الكتـاب وكـان ذلـك راجعـا عليه بالحضور فـي خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ
 .إلي فعل المدعي 

 ومبطالعة هذه املادة 
 يتضح أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن تقضي به المحكمة إذا توافرت الشروط اآلتية  
 .أن يتمسك به المدعي عليه الذي تم إعالنه بعد الميعاد  -١
 .موضوع أال يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في ال -٢

 .أن يكون عدم اإلعالن راجعا لفعل المدعي  -٣

 أن من املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن و
 خضـوعه لسـلطة المحكمـة - مرافعـات ٧٠الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عمـال بالمـادة  

 شـــرطه أن يكـــون عـــدم احـتــرام الميعـــاد راجعـــا لفعـــل المـــدعي وأن يطـلــب المـــدعي عليهـــا -التقديرـيــة 
 .به الحكم 

 ) ق٥٣ لسنة ١٢٤٣ طعن رقم ٢٦/٧/١٩٨٩نقض (
 ) ق٥٧ لسنة ١٠٥٣ طعن رقم ٢١/٦/١٩٨٩نقض (

 ) ق٥٢ لسنة ٩٧٢ طعن رقم ١/١/١٩٨٦نقض (

 كما قضي بأن 
 مرافـعـات مــن جــواز اعتـبـار االســتئناف ـكـأن ـلـم يكــن ٧٠الجــزاء المنصــوص علـيـه ـفـي الـمـادة  

يعاد ثالثة شهور مـن تـاريخ تقـديم الصـحيفة إلـي إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خالل م
ألنــه ..  مرافعــات ٢٠قلــم الكتــاب ال يــزول بمجــرد حضــور المســتأنف عليــه بالجلســة عمــال بالمــادة 

 جزاء نص عليه المشرع لعدم إعالن الصحيفة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب 



 

٣٢ 

 .اء يقطع بعدم تحقق الغاية منه بمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا اإلجر
 ) ق٤٤ لسنة ٧٧٣ طعن رقم ١٣/٤/١٩٨٠نقض (

 ا قضي بأن ذكو
 وجــوب أن تقضــي المحكمــة بجــزاء ٧٠المقــرر فــي قضــاء محكمــة الــنقض فــي شــأن المــادة  

 .اعتبار الدعوى كأن لم تكن متي قام سببه وتمسك به صاحب الشأن فيه 
 )ق٤٤ لسنة ٩٧١ طعن رقم ١١/٢/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق التداعي يتضح وجـوب اعتبـار  

اـلـدعوى المبـتـدأة كــأن ـلـم تكــن لعــدم إعــالن صــحيفتها للشــركة المســتأنفة خــالل الثالـثـة أشــهر المـقـررة 
 . مرافعات ٧٠بالمادة 

 وذلك أن الثابت

 وقــد �٠١١/�/� م كـتـاب محكمــة أول درجــة بـتـاريخأن صــحيفة اـلـدعوى المبـتـدأة أودعــت قلــ - أ

 . كأول جلسة �٠١١/	/�تحدد لنظرها جلسة 

 لــم تمثــل الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي أو مــن ينــوب عنهــا ٧/٤/٢٠١١بهــذه الجلســة  - ب


ط��א�د�و��ومن ثم تقرر .. قانونا أمام المحكمة . 

تجدـيــد هـــذه اـلــدعوى مـــن  قامـــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي ب�٠١١/	/�١ بـتــاريخ -ج 


/�١الشطب وتحدد لنظرها جلسة /�٠١١.  

מ� مثلــت الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي أمــام المحكمــة ١٢/٥/٢٠١١ وبهــذه الجلســة -د و�

 ومن ثم قررت عدالة المحكمة ..  إعالن للشركة المستأنفة بأصل الصحيفة ��دמ

 دعوىصحيفة الستأنف ضدها األويل لعدم إعالن لشركة امللجزاء 

 بوقف الدعوى جزاء ملدة شهر
 قامت الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي بتعجيـل الـدعوى مـن ١٣/٦/٢٠١١وبتاريخ ..  هذا -    هـ

  .١٤/٧/٢٠١١الوقف الجزائي وتحدد لنظرها جلسة 

  قامت الشركة المستأنف ضدها األولي بعمل إعالن بأصل الصحيفة ١٣/٦/٢٠١١وبتاريخ  -  و



 

٣٣ 

 .من خاللها للشركة المستأنفة أوردت 

 باملخالفة للحقيقة واألوراق
 لإلعـــالن بأصـــل ١٤/٧/٢٠١١ إلـــي جلســـة ١٢/٥/٢٠١١بـــأن الـــدعوى مؤجلـــة مـــن جلســـة 

 !!! .الصحيفة 

بصــحيفة بصــحيفة الــدعوى و) إداريــا(ســتأنفة  تــم إعــالن الشــركة الم١٨/٦/٢٠١١  بتــاريخ-ز      
 .الوقف الجزائي تعجيل من ال

 يتضح التفصيل هذا ومن خالل 
 . ٩/٣/٢٠١١أودعت بتاريخ بتدأة أن صحيفة الدعوى الم -
 علي الفرض الجدلي  (١٨/٦/٢٠٠١الدعوى أعلنت للشركة المستأنفة بتاريخ أن صحيفة  -

 ) .بصحة هذا اإلعالن

 أي بعد مائه يوم من إيداع الصحيفة قلم الكتاب 
ســت وبفعلتهــا يتضــح وبجــالء تــام أن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي قــد تقاع... ومــن ثــم  

عـــن إعــــالن صــــحيفة الـــدعوى الماثـلـــة إـلـــي الشـــركة المســــتأنفة خــــالل الثالثـــة أشــــهر التالـيـــة إلـيـــداع 
 مرافعــات ـبـالحكم باعتـبـار اـلـدعوى ٧٠صــحيفتها وهــو مــا يؤكــد وجــوب توقـيـع الجــزاء المقــرر بالمــادة 

 .كأن لم تكن 

 وليس مبانع من ذلك 

 أنقوهلا بب من قانون املرافعات ٢٠ما نصت عليه املادة 
 .ال يحكم بالبطالن إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء  

 وذلك ألن حمكمة النقض قررت 
) إعـــالن الصـــحيفة(دون اتخـــاذ هـــذا اإلجـــراء ) الثالـثــة أشـــهر(ـبــأن مجـــرد ـفــوات هـــذا الميعـــاد  

 .يقطع بعدم تحقق الغاية منه 
 )ق٤٤ لسنة ٧٧٣ طعن رقم ١٣/٤/١٩٨٠نقض (

  باإلضافة هذا 
إذ تـم ..  بعد ثالثـة أشـهر لـم ينـتج أثـره أيضـا ١٨/٦/٢٠١١إلعالن الذي تم بتاريخ إلي أن ا

فـلـم تعـلـم الشــركة المســتأنفة ـبـأمر هــذا اـلـدعوى إال مصــادفة .. إدارـيـا ـبـزعم ـكـاذب ـبـأن الشــركة مغلـقـة 
 . أي بعد هذا اإلعالن بثالثة أشهر أخري ٢٠١١في غضون سبتمبر 



 

٣٤ 

 من ثم و
اـلـة لهيـئـة المــوقرة صــحة اـلـدفع باعتـبـار اـلـدعوى كــأن ـلـم تكــن ومــن جمـلـة مــا تـقـدم يتضــح لعد 

لتحقق شروطه قانونا وإلبدائه من الشركة المستأنفة وتمسـكها بـه قبـل التحـدث فـي الموضـوع ولثبـوت 
وهــو مــا يؤكــد .. أن عــدم اإلعــالن يرجــع إـلـي تـقـاعس واضــح مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي 

 .قبول هذا الدفع 
م تشر محكمة الحكم الطعين في حكمها إلي هذا الدفع ولم تـرد عليـه األمـر وبرغم ذلك كله ل 

 .الذي يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب 

م إشـهار صـحيفتها لكونهـا مـن الـدعاوى الدعوى املبتدأة لعدقبول  الدفع بعدم -٢

 الواجب إشهارها أو التأشري اهلامشي بها قارية العينية الع

  من قانون الشهر العقاري علي أنه ١٥حيث نصت املادة 
الت�ي يجب التأشـير فـي هـامش سـجل المحـررات واجبـة الشـهر بمـا يقـدم ضـدها مـن الـدعاوى  

ك�دعاوى الـذي يتضـمنه المحـرر وجـودا أو صـحة أو نفـاذا يكون الغرض منھا الطعن في التصرف 

 ر تسـجل تلـك الـدعاوىاألصـلي لـم يشـه ف�إذا ك�ان المح�ررأو الرجـوع أو اإللغـاء البط�ن أو الفس�خ 
ويجــب كــذلك تســجيل دعــاوى اســتحقاق أي حــق مــن الحـقـوق العينـيـة العقارـيـة أو التأشــير بهــا حســب 

وتحصــل التأشــيرات .. األحــوال كمــا يجــب تســجيل دعــاوى صــحة التعاـقـد عـلـي حـقـوق عينـيـه عقارـيـة 
 .والتسجيالت المشار إليها بعد إعالن صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة 

 هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن ويف 
لم يحصر قانون الشهر العقـاري المحـررات الخاضـعة للشـهر ولكنـه اسـتن مبـدأ عـام فـي هـذا  

الشأن مقتضاه أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقاريـة أو زوالـه 
م بـــه يجـــب شـــهرها بطريـــق وكـــذلك األحكـــام المثبتـــة لشـــيء مـــن ذلـــك واكتســـب قـــوة الشـــيء المحكـــو

 .التسجيل 
 ) وما بعدها٩٧ ص ١٩٩٩ شرح قانون الشهر العقاري طبعة –محمود عبد الرحمن /د(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علـي واقعـات وأوراق الـدعوى المبتـدأة يتضـح وبجـالء  

 أن طلبات الشركة المستأنف ضدها األولي تهدف إلي 

 



 

٣٥ 

 ١٨/١٢/١٩٩٧ البيع احملرر فيما بينها الطرفني واملؤرخ فسخ عقد
الثابت من خالله شراء الشركة المستأنفة من الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي األرض محـل 

 .التداعي 

 وهو ما يؤكد 

 أن هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية
 مـن ١٥نـص المـادة التي يجب التأشير بها في سجل المحررات واجبـة الشـهر طبقـا لصـريح 

 .قانون الشهر العقاري المشار إليها سلفا
وحيــث أن هــذا العقــد محــل التــداعي لــم يشــهر األمــر الــذي يوجــب تســجيل صــحيفة الــدعوى  

 .المبتدأة إعماال لصريح ذات المادة متقدمة البيان 

 ومن ثم 
أة األمــر وحـيـث أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـلـم تقــم بتســجيل عريضــة دعواهــا المبـتـد 

 . من قانون الشهر العقاري١٥الذي يؤكد أن هذه الدعوى دفوعة بعدم القبول لمخالفة صريح المادة 

 وعلي الرغم من ذلك 
وبرغم إبداء الشركة المستأنفة لهذا الدفع الجوهري بشكل جازم وصريح إال أن محكمة الحكـم  

سـائغة بمـا يفيـد قبولـه أو رفضـه األمـر الطعين لم تعن بإيراده مدونات حكمهـا أو الـرد عليـه بأسـباب 
 .الذي يعيب هذا الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 

ستأنف ضـدها األويل النعدام مصلحة الشركة املبتدأة الدعوى املالدفع بعدم قبول  -٣

وعدم صحة ما تدعيه من وجود قوة قـاهرة أو سـبب أجنبـي يـربران يف رفعها 

 فسخ العقد 

 ثة من قانون املرافعات علي أن  نصت املادة الثالفقد
 أي دعــوى كمــا ال يقـبـل أي طـلـب أو دفــع اســتنادا ألحكــام هــذا القــانون أو أي قــانون ال تقـبـل 

 .أخر ال يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون 
 تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لـدفع ضـرر محـدق ومع ذلك 

 .أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 
 المحكـمـة ـمـن تلـقـاء نفســها ـفـي أي حاـلـة تـكـون عليـهـا اـلـدعوى بـعـدم القـبـول ـفـي حاـلـة وتقضــي 

 .عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 



 

٣٦ 

ــويجـــوز للمحكـمــة  ي  عـنــد الحكـــم بعـــدم قـبــول اـلــدعوى النتـفــاء شـــرط المصـــلحة أن تحكـــم عـل
 المدعي بغرامة إجرائية ال تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه 

 في التقاضي 

  من ذات القانون علي أن ١١٥/١نصت املادة وكذا 
 .الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها  

 واملصلحة هي 
 فهــي – اـلـدعوى ـمـن الحكــم ـلـه بطلباـتـه كلـهـا أو بعضــها الفاـئـدة العملـيـة الـتـي تعــود عـلـي راـفـع 

الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لهـا وهـي كونهـا وسـيلة 
 .فحيث ال يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه . لحماية الحق 

 )١٤ ، الدناصوري وعكاز ص ٣٦لنمر ص  ، أمين ا١٧٥أحمد الصاوي ص /  ، د١١٠رمزي سيف ص (

  ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا اخلصوص بأن 
 .المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة  

 )١٤١٤ ص ١٩ س ٢٧/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

  بأن  يقضكما 
ين أطرافها علـي الحـق موضـوع التـداعي حتـى شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع ب 

تعود علي المدعي منفعة من اختصام المدعي عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثـة مـن 
 .قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون 

 )٢٥/١/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٤٠٧طعن رقم (

 أن وقضي كذلك ب
ال تكـون " الثالثـة مـن قـانون المرافعـات علـي أنـه ال يقبـل أي طلـب أو دفـع النص فـي المـادة  

يدل علي أن المشـرع قـرر قاعـدة أصـولية تقضـي " لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة يقرها القانون 
بأنــه ال دعــوى وال دفــع بغـيــر مصــلحة ومؤداهــا أن الفائــدة العملـيــة هــي شــرط لقبــول اـلــدعوى أو أي 

وذلـك تنزيهـا لسـاحات القضـاء عـن االنشـغال بـدعاوى وطلبـات ال فائـدة عمليـة . .طلب أو دفع فيهـا 
 .منها وما أنشئت المحاكم لمثلها 

 )٥/٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥٢ لسنة ١٤٠٦طعن رقم (

 



 

٣٧ 

 وكذا قضي بأن 
مــن المقــرر قانونــا وعلــي مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة مــن قــانون المرافعــات أنــه يجــب أن  

 .ة تعود عليه من الحكم له بطلبه وأال كانت دعواه غير مقبولة تكون لرافع الدعوى مصلح
 )٢٦/٤/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ٧٨٨طعن رقم (

 وجيب أن تكون املصلحة قائمة 
أن إذ أن الواضــح مــن ـنـص المــادة الثالـثـة المشــار إليهــا أنــه يشــترط لقـبـول أي طـلـب أو دفــع  

عة التي تعود علي المدعي مـن الحكـم فـي ويقصد بذلك أن تكون المنفتكون لصاحبه مصلحة قائمة 
 . أن يحصل عليها في هذا الوقت وليس في تاريخ الحقثابتة وقت رفع الدعوى ولهالدعوى 

 أو مبعني أخر
 أو حصـــلت لـــه منازعـــة فيـــه فيتحقـــق قـــد اعتـــدي عليـــه بالفعـــلأن يكـــون حـــق رافـــع الـــدعوى 

 .الضرر الذي يبرر االلتجاء إلي القضاء 
 )٣٨ و رمضان كامل ص ٤٧٠ وأحمد هندي ص ٧٣ أمينة النمر ص/ د(

 أما إذا مل تكن مصلحة املدعي ثابتة وموجودة فعال 
ـفــال تكـــون المصـــلحة قائمـــة وال يحـــق للـمــدعي أن يحصـــل عـلــي الحماـيــة المطلوـبــة إذ أـنــه ال  

حاجـة لصــاحب الحـق ـفـي أن يلجــأ إلـي القضــاء إذا لـم يـنـازع ـفـي حقـه فضــال عـن أن مهـمـة القضــاء 
المنازعــات وحيــث ال منازعــة حــول الحــق أو المركــز القــانوني فإنــه ال يصــح أن يشــغل الفصــل فــي 

 .القضاء بمنازعات لم تحل بعد وتكون الدعوى غير مقبولة 
 ) وما بعدها١٨٨أحمد الصاوي ص / د(

 أما الدعاوى الكيدية فال يتوافر فيها املصلحة القانونية 
 فإنـنـا نكــون بصــدد إســاءة –بالـمـدعي علـيـه  يقصــد بـهـا اإلضــرار –ـفـإذا رفـعـت دعــاوى كيدـيـة  

تعتـبـر المصــلحة هـنـا غـيـر مشــروعة ويمكــن للمــدعي الســتعمال الحــق أو خطــأ فــي اســتعمال الحــق و
 عــن رفـع تـلـك الـدعوى الكيدـيـة علـيـه فالـدعوى إذا ـلـم يكـن ـمـن ورائـهـا عليـه أن يحصــل علـي تـعـويض

 .دم مشروعية المصلحة جر مغنم بل جلب مغرم للخصم األخر فإنها تكون غير مقبولة لع
 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات طبعة –محمد عزمي البكرى / المستشار (

 ملا كان ذلك 
 يتضح أن هذه .. وبتطبيق جملة األصول واألحكام سالفة البيان علي واقعات التداعي 



 

٣٨ 

 ٕالــــدعوى ال تجــــر مغنمــــا مشــــروعا للشــــركة المســــتأنف ضــــدها األولــــي وانمــــا تحقــــق مغرمــــا للشــــركة
ومــن ثــم تفتقــر ألهــم مقومــات قبــول الــدعوى وهــي المصــلحة المشــروعة لرافــع الــدعوى .. المســتأنفة 

 .فتكون غير مقبولة 

 ذلك أن الثابت 
أن الشركة المستأنفة قد ابتاعت األرض محل التداعي مـن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي  

بــأداء كافــة التزاماتهــا الماليــة  وقامــت الشــركة المســتأنفة ١٨/١٢/١٩٩٧بموجــب عقــد البيــع المــؤرخ 
 .بخصوص هذه األرض من ثمة وخالفه 

 ومن ثم 

 فقد اكتسبت مركزا قانونيا علي هذه األرض ال جيوز املساس به 
بعد خمـس سـنوات مـن هـذا البيـع قـد قـررت بإرادتهـا  ضدها األولي وإال أن الشركة المستأنف 

وهـو أن حـدث خطـأ فـي .. ذا البيع بزعم كاذب ووهـي بإلغاء ه.. المنفردة وبالمخالفة للعقد والقانون 
 .تخصيص هذه القطعة وأنها مخصصة للمنفعة العامة لخدمة األراضي حولها 

 وإحكاما هلذه الكذبة 
وهو األمر الـذي .. عرضت علي الشركة المستأنفة قطعة أرض بديلة للقطعة محل التداعي  

األمــر فعلمــت ـبـأن الشــركة المســتأنف ضــدها ـلـم تقبـلـه الشــركة المســتأنفة وراحــت تتحــري عــن صــحة 
فلـم تجـد .. رغم بيعها بالفعل للشركة المسـتأنفة .. محل التداعي .. صرفت بالبيع في ذات القطعة ت

مــدني جزـئـي أكتــوبر ضــد الشــركة المســتأنف ضــدها   لســنة   مناصــا ســوي أن أقامــت اـلـدعوى رقــم 
 :األولي بغية الحكم 

 .ألولي بتسليم األرض محل التداعي بإلزام الشركة المستأنف ضدها ا -١
بعــدم االعـتـداد بثمــة ـقـرارات وتصــرفات اتخــذت مــن جاـنـب الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي  -٢

 .باإلرادة المنفردة

 وأبان تداول هذه الدعوى باجللسات 
ـقــررت عداـلــة محكمـــة أكـتــوبر الجزئـيــة إجـــراء التحرـيــات حـــول قطعـــة األرض محـــل الـتــداعي 

 .ب الحقوق عليها ومالكها وحائزها وأصحا
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 وبالفعل 

 أسفرت هذه التحريات عن سوء مسلك الشركة املستأنف ضدها األويل

 وزور مزاعمها إذ كشفت هذه التحريات 
 والـبـالغ مســاحتها عشــرة أفدـنـة مســورة ضــمن قطعــة – محــل الـتـداعي – ٢٦ـبـأن القطعــة رقــم 

 / ن طريق التنازل من السيدة وقد آلت إليه ع         /  فدان ومملوكة للسيد ٣٦أكبر مساحتها 

 وقد أقرت الشركة املستأنف ضدها األويل بهذه احلقيقة 
 .بموجب الكتاب الصادر منها وموجه إلي مباحث الشيخ زايد 

 ومن ثم 
فقد تأكد زور وبهتان مزاعم وأباطيل الشركة المستأنف ضدها األولي ومـا تـردده مـن أن هـذه  

 ـبـأن ثـبـت يقيـنـا كــذب هــذا االدعــاء وأن الحقيـقـة تخـلـص ـفـي القطعــة مخصصــة للمنفعــة العامــة وذـلـك
 .أنها أعادت بيعها آلخرون بالمخالفة للقانون والعقد المبرم بين طرفي التداعي 

 هذا 
ٕواذ تأتي الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي وتقـيم دعواهـا المبتـدأة وتطالـب بفسـخ العقـد المبـرم  

لكاذب وتدعي وجود استحالة في تنفيذ العقد لسـبب أجنبـي بينها وبين الشركة المستأنفة بذات الزعم ا
 .وقوة قاهرة 

 فإنها تكون بذلك 
مخالفــة لــألوراق والمســتندات الرســمية والقــانون ومتعمــدة إدخــال الغــش والتــدليس علــي عدالــة  

 .المحكمة واالستحصال علي حكم بغير سند صحيح من الواقع والقانون 

 وإمعانا يف الغش 
 الشـركة نحـو عـدم إعـالن الشـركة المسـتأنفة بالـدعوى المبتـدأة إعالنـا قانونيـا فقـد تعمـدت هـذه 

ٕوانمــا عمــدت .. صــحيحا تتحـقـق الغاـيـة مـنـه وهــو اتصــال عـلـم الشــركة المســتأنفة ـبـأمر هــذه اـلـدعوى 
بالتواطؤ مع قلم المحضرين علي إعالن الشركة المستأنفة فـي مواجهـة النيابـة بـزعم أنهـا مغلقـة رغـم 

وعـدم علـم الشـركة المسـتأنفة بـأمر هـذه ..  تغلق أبوابها أبدا إال فـي العطـالت الرسـمية أن الشركة ال
ٕالدعوى يتضح جليا من تداولها لقرابة العام دونما أن تمثل فيها لعدم إعالنها قانونا وانما علمت بهـا 

 .مصادفة 
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 وذلك كله
الغــش والتــدليس يؤكــد وبحــق ســوء مســلك الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي وتعمــدها إدخــال  

إال أن ســـعيها ـقــد خـــاب بعـلــم .. واالستحصـــال عـلــي حكـــم بهـــذا الغـــش ـفــي غيـبــة الشـــركة المســـتأنفة 
الشــركة المســتأنفة بهــذه الــدعوى ومثولهــا فيهــا وتقــديم المســتندات والحقــائق التــي تثبــت وبحــق انعــدام 

ي مـا أقيمـت إال ثمة مصلحة قانونية مشروعة للشركة المسـتأنف ضـدها األولـي مـن هـذه الـدعوى التـ
 .إللحاق الضرر بالشركة المستأنفة وسلب حقوقها الثابتة علي أرض التداعي 

 وملا كان ذلك 
ٕوعلي الرغم من جوهرية هذا الدفع وابداؤه من الشركة المستأنفة علي نحـو جـازم وصـريح إال 

 الذي يعيـب هـذا أن محكمة أول درجة قد طرحته وغيره من الدفوع الجوهرية دونما إيراد أو رد األمر
 .علي نحو يجعله وبحق خليقا باإللغاء .. القضاء بالقصور المبطل في التسبيب 

 فساد احلكم الطعني يف استدالله وخمالفة الثابت باألوراق : خامسا 

 من املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ة أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالم 

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 
العناصـــر كـمــا ـفــي حاـلــة عـــدم الـلــزوم المنطـقــي للنتيجـــة الـتــي انتـهــت إليـهــا المحكـمــة بـنــاء عـلــي تـلــك 

 .ناصر التي ثبتت لديها الع
 )١١١٤ ص ٢ جزء ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أن هــذا الحكــم  

شــابه فســاد شــديد فــي االســتدالل وذلــك باســتناد هــذه المحكمــة فــي قضــائها علــي أدلــة غيــر صــالحة 
ـبــت ـبــاألوراق بمـــا يعـيــب حكمهـــا وذـلــك ـقــد تحـقــق ـفــي عـــدة أوجـــه بيانهـــا لالقتـنــاع بهـــا ومخالفتهـــا للثا

 :كالتالي 

 

 



 

٤١ 

خمالفة ما انتهت إليه حمكمة أول درجة من قوهلا بعدم ثبـوت انتقـال : الوجه األول 

ملكـيـة أرض الـتـداعي ـمـن اهليـئـة املالـكـة إيل الـشـركة املـسـتأنف ـضـدها األويل 

 .داعي لألوراق واملستندات املقدمة واملرفقة ملف الت

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
مخالفــة الثابــت فــي األوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا  

ببعض المستندات أو أبتناء الحكـم علـي فهـم حصـلته المحكمـة مخالفـا لمـا هـو ثابـت بـأوراق الـدعوى 
 .أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها 

 ) ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧ الطعن رقم(

 كما قضي بأن 
مـــن المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن مخالفـــة الثابـــت بـــاألوراق التـــي تبطـــل الحكـــم هـــي  

تحرـيـــف محكمــــة الموضــــوع للثاـبـــت مادـيـــا ـبـــبعض المســــتندات أو أبتـنـــاء الحكــــم عـلـــي فهــــم حصــــلته 
 .الخصوم المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين 

 )٢١٩ ص ١ ج ٤٦ س ٢٢/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
إذا كـــان الحكـــم قـــد بـنــي عـلــي واقعـــة ال ســـند لهـــا فـــي أوراق اـلــدعوى أو مســـندة إـلــي مصـــدر  

موجود ولكنه مناقض لهـا فإنـه يكـون بـاطال واإلبهـام والغمـوض والـنقض فـي الحكـم يعيبـه ويسـتوجب 
 .نقضه 

 )٢٥/١/١٩٣٤ ق جلسة ٣ لسنة ٣٦ طعن رقم(

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين وما تضمنه من أن محكمـة أول درجـة أوردت  

بأنـه ـلـم يثـبـت ـلـديها انتقـال ملكـيـة األرض محــل الـتـداعي إـلـي الشـركة المســتأنف ضــدها األوـلـي حـتـى 
مـــن ـثــم انتهـــت محكمـــة الحكـــم الطعـــين إـلــي يتســـنى لهـــذه الشـــركة األخـيــرة بيعهـــا للشـــركة المســـتأنفة و

 .بطالن العقد محل التداعي لصدوره من غير مالك 

 وحيث كان ما تقدم قد خالف املستندات اآلتية 

  ٢٧/١١/١٩٩٧العقد املؤرخ : أوال 
 وبين هيئه المجتمعات العمرانية ) مشترية(المحرر فيما بين الشركة المستأنف ضدها األولي 



 

٤٢ 

 بمدينـة –لذي يثبت شراء الشركة المستأنف ضدها لقطعة أرض بالحزام األخضر وا) بائعة(الجديدة 
 ).من ضمنها العشرة أفدنه محل النزاع الماثل(  مساحتها سبعة أالف فدان – أكتوبر ٦

 وهذا العقد 
يثبــت أحقيــة الشـــركة المســتأنف ضـــدها األولــي فــي بـيــع األرض محــل الـتــداعي إلــي الشـــركة  

 المحــــرر ـبـــين الشــــركة ١٨/١٢/١٩٩٧ قـيـــام العقــــد محــــل الـتـــداعي المــــؤرخ بمــــا يؤكــــد.. المســــتأنفة 
 عـلـي ســند صـحيح ـمـن الواـقـع والقـانون وهــو ـمـا يؤـكـد –المسـتأنفة والشــركة المســتأنف ضـدها األوـلـي 

 وعدم صحة ما ذهبت إليه محكمة أول درجه في هذا الشـأن السـيما وأن هـذا العقـد –صحته ونفاذه 
  .٢٧/١٢/١٩٩٧مؤرخ مشار من خالله إلي العقد ال

  ١٨/١٢/١٩٩٧العقد حمل التداعي املؤرخ : ثانيا 
ذلك أن الثابت من هذا العقد أنه قد تضمن في تمهيده سردا مفصال عن كيفيـه انتقـال ملكيـة  

ـمـن هيـئـة المجتمـعـات العمرانـيـة إـلـي ) ســبعة أالف ـفـدان(األرض محـل الـتـداعي ضــمن مســاحة أكـبـر 
  .الشركة المستأنف ضدها األولي

 وثبوت صحة كافة هذه التفاصيل
بما يؤدي إلي ملكية الشركة المستأنف ضدها األولـي لـألرض محـل التـداعي وثبـوت أحقيتهـا  

 .في بيعها للشركة المستأنفة 

 إال ما كانت الشركة املستأنفة قد أبرمت هذا العقد و

 وسددت كافة التزاماتها املالية 

 مدني كلي اجليزة       لسنة      أوراق  الدعوى رقم : ثالثا 
 هـي واحــدة مـن أربعـة دعــاوى مقامـة مـن الشــركة المسـتأنف ضـدها األوـلـي –الـدعوى الماثلـة  

مـــدني كلـــي الجيـــزة     لســـنة     ومـــن هـــذه الـــدعاوى تلـــك الرقيمـــة بـــرقم –ضـــد الشـــركة المســـتأنفة 
 .المنظورة أمام ذات الدائرة مصدرة الحكم الطعين 

 ويف تلك الدعوى 
شـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها صـــــدوره مـــــن عقـــــد شـــــرائها ألرض التـــــداعي مـــــن هيئـــــة قـــــدمت ال 

إال أن هـذه الصـورة ) سـبعة أالف فـدان( ضمن المسـاحة األكبـر ٢٧/١١/١٩٩٧المجتمعات المؤرخ 
 .لم تكن بالوضوح الكافي 

 



 

٤٣ 

 لذلك 
 حكمـــا باســـتجواب هيـئــة ٣٠/٥/٢٠١٢أصـــدرت ذات اـلــدائرة مصـــدرة الحكـــم الطعـــين بجلســـة  

ٕلعمرانية والزامها بتقديم صورة واضـحة مـن عقـد بيعهـا للشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي المجتمعات ا
 .ألرض التداعي 

 وهو األمر الذي يؤكد 
ثـبـوت العـلـم اليقيـنـي ـلـدي اـلـدائرة مصــدرة الحـكـم الطعــين أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي  

 . ٢٧/١١/١٩٩٧هي مالكة لألرض بموجب عقد البيع المؤرخ 

 ورغم ذلك 
خالـفـت محكمــة أول درجــة جمــاع المســتندات المشــار إليهــا ســلفا وقضــت عـلـي افـتـراض عــدم  

وجود هذا العقد وبـافتراض عـدم تملـك الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لـألرض محـل التـداعي وهـو 
األمــر الــذي يعــد انحرافــا واضــحا عــن مــؤدي المســتندات المقدمــة لــدي محكمــة أول درجــة وتنــاقض 

    وتلــك الــدعوى رقــم ) الطعــين حكمهــا باالســتئناف الماثــل(بــين الــدعوى الحاليــة واضــحا فــي عقيــدتها 
 .مدني الجيزة السابق صدور حكم استجواب فيها     لسنة 

فساد احلكم الطعني يف استدالله يف قضائه بقبول الدعوى شـكال بصـور : الوجه الثاني 

 ضوئية من مستندات سبق جحدها وإهدار حجيتها يف اإلثبات 

  من قانون املرافعات علي أن ٦٥د نصت املادة فق
 :يقيد قلم كتابة المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي  
 .ما يدل علي سداد الرسوم  -١
 .صور من الصحيفة  -٢

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي ومـا يـركن إليـه مـن  -٣
 .أدلة إلثبات دعواه 

 ............ارحة  مذكرة ش-٦

 ومن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه .. هذا 
صــور األوراق العرفيــة ليســت لهــا حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال بمقــدار مــا تهــدي إلــي  

األصــل إذا كــان موجــودا فيرجــع إليــه مــا إذا كــان غيــر موجــود فــال ســبيل لالحتجــاج بهــا إذ هــي ال 
 .تحمل توقيعا لمن صدرت عنه 



 

٤٤ 

 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣قض ن(

 كما قضي بأن 
من المقرر وعلي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة فـي  

اإلثبات إال بمقدار ما تهدي إلي األصل إذا كان موجود فيرجـع إليـه كـدليل فـي اإلثبـات أمـا إذا كـان 
 .ورة إذا أنكرها الخصم األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالص

 ) ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/١٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن أوراق الــدعوى المبتــدأة أن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي لــم تقــدم ثمــة  

مســـتندات مؤيـــدة لـــدعواها بخـــالف بعـــض الصـــور الضـــوئية التـــي أصـــرت الشـــركة المســـتأنفة علـــي 
 .اإلثبات ٕجحدها واهدار حجيتها في 

 وحيث مل تقدم الشركة املستأنف ضدها األويل 
أصول ألي من المستندات المقدمة منها ولم تقدم عقد شرائها للعـين محـل التـداعي مـن هيئـة  

 .المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تثبت أحقيتها في إقامة دعواها ابتداءا 

 األمر الذي كان يوجب علي حمكمة أول درجة 
دم قـبـول اـلـدعوى لرفعهــا مــن غـيـر ذي صــفة الســيما وأنهــا قطعــت أـنـه ـلـم يثـبـت أن تقضــي بعــ 

ممـا تكـون معـه الـدعوى برمتهـا قـد .. لديها ملكيـة الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي ألرض التـداعي 
أقيمت من غير ذي صفة السيما وأن الشركة المستأنف ضدها األولـي قـد تقاعسـت عـن تقـديم دليـل 

 .ضوع النزاع وسند ملكيتها للعين مو

 علي الرغم من ذلك 
وبـــرغم وجـــود هـــذا العيـــب الشـــكلي الجســـيم قضـــت محكمـــة أول درجـــة بالمخالفـــة للمســـتندات  

 .واألوراق والقانون بقبول الدعوى شكال وهو ما يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل 

 اإلخالل حبقوق الدفاع  : سادسا

 أن فالثابت تواتر أحكام حمكمة النقض علي 
اســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائن القانونيــة وبــإطراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن  

تكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها فــإذا بــأن مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك 
 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله 



 

٤٥ 

 )٩/٣/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  

.. قضــاء هــذه المحكـمـة إال إذا ـكـان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا وـمـؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتـهـي إليـهـا الحـكـم 
 إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة

الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
 . مرافعات ١٧٨

 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

 .ن الحكم ومستندات أثره بطال
 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٥ طعن رقم ٢١/١/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 
قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسـك بـه المـدعي عليـه لـدفع الـدعوى يجعـل  

 .حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطال 
 )١/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٠طعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 علي الطاعن دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليه مـع متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي 

أـنـه دفــاع جــوهري قــد يتغـيـر بــه وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى فــإن الحكــم يكــون معيـبـا بالقصــور يســتوجب 
 .نقضه 

 )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة ٥٧طعن رقم (

ي إخالل احلكم الطعني حبق الدفاع حينما مل يستجيب أو يورد أو يرد عل: الوجه األول 

 طلب الشركة املستأنفة بإحالة األوراق إيل مكتب اخلرباء 
مــن خــالل مــدونات الحـكــم الطعــين يتضــح أن هـــذا القضــاء قــد أخـــل بحقــوق دفــاع الشـــركة و 

 .المستأنفة إخالال جسيما 

 



 

٤٦ 

 فالثابت 
أن هــذه الشــركة طلبــت صــراحة إلــي المحكمــة إحالــة األوراق إلــي مكتــب خبــراء وزارة العــدل  

دعوى المبتــدأة برمتهــا وعلــي األخــص مالــك العــين محــل التــداعي وســنده وحائزهــا لبحــث عناصــر الــ
 ............وسنده و

 وبرغم جوهرية هذا املطلب 
الــذي مــن شــأن تحقيقــه أن محكمــة أول درجــة كانــت ســتقف علــي مــا إذا كانــت ملكيــة العــين  

ضـدها األولـي مـن عدمـه محل التداعي قد انتقلت من هيئة المجتمعـات العمرانيـة للشـركة المسـتأنف 
 .وكان من شأن ذلك أن تغيير وجه الرأي في الدعوى الماثلة برمتها 

 وحيث أن حمكمة أول درجة مل جتب الشركة املستأنفة ملطلبها 
دون إيراد في مدونات حكمها أو إيضاح لثمة سبب إلطراح هذا الطلـب ورفضـه األمـر الـذي  

 .دفاع يعيب هذا الحكم باإلخالل الجسيم بحقوق ال

إـخـالل ـحبـق اـلـدفاع ـعـاب احلـكـم الطـعـني حينـمـا مل ـيـورد أو ـيـرد أو : الوـجـه الـثـاني 

ب ملطلـب الشـركة املسـتأنفة اجلـوهري بإيقـاف الـدعوى تعليقيـا حلـني ييستج

 .مدني جزئي أكتوبر      لسنة    الفصل يف الدعوى رقم 

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 به لدي محكمة الموضوع وطلب إليها بطريـق الجـزم أن تفصـل كل طلب أو وجه دفاع يدلي

فيه ويكون الفصل فيه مما يجـوز أن يترتـب عليـه تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى يجـب علـي محكمـة 
الموضــوع أن تجـيـب علـيـه ـفـي أســباب الحـكـم الســيما اـلـدفاع الجــوهري اـلـذي يترـتـب علـيـه تغيـيـر وجــه 

 مطعون فيه وأغفل الرد فإنه يكون عابه القصور في التسبيب الرأي في الدعوى ولم يتناوله الحكم ال
 )١٩٥٧ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٥/١١/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
 مرافعـات جـوازي للمحكمـة شـرطه وجـود ارتبـاط بـين المسـألة ١٢٩وقف الـدعوى طبقـا للمـادة  

لـي المحكمـة تصـفية كـل األولية والدعوى التي تنظرها وتقدير ذلك خضوعه لرقابة محكمة الـنقض ع
 .نزاع يدخل في اختصاصها يتوقف الحكم في الدعوى علي الفصل فيه 

 )ق٤٩ لسنة ٢٨٣ طعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٢نقض (

 



 

٤٧ 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علـي أوراق النـزاع الماثـل يتضـح أن الـدعوى المبتـداه  

 ١٨/١٢/١٩٩٧بطلـــب الحكـــم بفســـخ العقـــد المـــؤرخ أقيمـــت مـــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي 
 . بزعم وجود استحالة في تنفيذه وقوة قاهرة تحول دون التسليم ٢٦المحرر عن القطعة 

 هذا 
وحـيـث أن الشــركة المســتأنفة تضــحد وتنـكـر جمــاع الـمـزاعم واألباطـيـل المرتـلـة بمعرـفـة الشــركة  

 عرفتها رقم   لسنة  مدني المستأنف ضدها األولي من خالل الدعوى السابق رفعها بم
 :زئي أكتوبر والتي طالبت من خاللها ج

بعـــدم االعتـــداد بكافـــة التصـــرفات التـــي بـــدرت مـــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي علـــي  -١
 .األرض محل التداعي باإلدارة المنفردة وبالمخالفة للقانون 

 .لتعويض بإلزامها بتسليم الشركة المستأنفة األرض محل التداعي مع إلزامها با -٢

 ومن ثم يتضح
أن مســـألة التســـليم هـــي مســـألة أولـيــة وجوهرـيــة يجـــب الفصـــل فيهـــا قـبــل الفصـــل ـفــي اـلــدعوى  
حيــث أنــه إذا قضــي بــإلزام الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي بتســليم قطعــة األرض محــل .. الماثلــة 

نف ضـدها التداعي للشـركة المسـتأنفة فـإن ذلـك سـيقطع بعـدم صـحة جمـاع مـا تدعيـه الشـركة المسـتأ
 .األولي في دعواها هذه وبعدم سندها 

 ومن ثم 
طلبت الشركة المستأنفة من عدالة محكمة أول درجة وقف الدعوى تعليقيا لحـين الفصـل فـي  

ورغـم جوهريـة هـذا الطلـب إال أن محكمـة أول درجـة التفتـت عنـه ولـم تـورده .. الدعوى المشار إليهـا 
الشــركة المســتأنفة إليــه األمــر الــذي يعيــب هــذا الحكــم فــي مــدونات حكمهــا ولــم تــرد عليــه أو تجيــب 

 .باإلخالل بحقوق الدفاع 

 مجاع ما تقدم 
كانـــت أوجـــه الطعـــن والقصـــور والعـــوار التـــي شـــابت الحكـــم الطعـــين وانحـــدرت بـــه إلـــي حـــد  

 .البطالن الموجب لإللغاء إحقاقا للحق وانتصارا للقانون 
ٕ وايضاح انعدام سـندها فـي الواقـع والقـانون فهـو أما أوجه الدفاع في الدعوى األصلية المبتدأة

 .في المحور الثاني من الدفاع 



 

٤٨ 

 محور الثاني ال
 أسباب عدم أحقية الشركة المستأنف ضدھا ا�ولي في طلباتھا 

 في الدعوى ا�صلية المبتدأة وانھيار سندھا 
 وفي المقابل 

 أحقية الشركة المستأنفة في طلبيھا العارضين المبيدين منھا
 مام محكمة أول درجه أ

عدم قيام مثة سبب أجنبي أو قوة قاهرة متنع من تنفيذ العقد املربم : السبب األول 

بل أن كافة التصرفات التي متت كانت بفعل ويد .. بني طريف التداعي وفسخه 

الشركة املستأنف ضدها األويل وتعمدها اإلضـرار بالشـركة املسـتأنفة باملخالفـة 

 ة العقد املربم بني الطرفني للقانون وشرعي

  من القانون املدني قد نصت علي أن ١٥٩فإذا كانت املادة 
د الملزمـــة للجـــانبين إذا انقضـــي الـتــزام بســـبب اســـتحالة تنفـيــذه انقضـــت االلتزامـــات عـقــوالـفــي  

 .المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 

 فاإلنفساخ حبكم القانون له شرائط 

  مدني بإيضاحها ٢١٥ ، ٣٧٣تكفلت املادتني 

 ي أن عل ٣٧٣ت املادة صحيث ن
ينقضـي االلـتـزام إذا أثـبـت الـمـدين أن الوـفـاء ـبـه أصـبح مســتحيال علـيـه لســبب أجنـبـي ال ـيـد ـلـه  

 .فيه 

 أن ب ٢١٥املادة كما قالت 
إذا استحال علـي المـدين أن ينفـذ االلتـزام عينـا حكـم عليـه بـالتعويض لعـدم الوفـاء بالتزامـه مـا  

 .بت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه لم يث

 ثم ومن 
يتضــــح ـمـــن هــــذه الـمـــواد أن انقضــــاء االلـتـــزام ال يـكـــون إال ـفـــي حــــال إثـبـــات الـمـــدين أن ثـمـــة  

 .استحالة في تنفيذه 

 ليس هذا فحسب
 بت أما إذا لم يث.. بل يجب إثبات أن هذه االستحالة ترجع إلي سبب أجنبي ال يد له فيه  



 

٤٩ 

 .المدين وجود االستحالة وذلك السبب األجنبي لها فإنه يبقي ملزما بالعقد وحكم عليه بالتعويض 

 ويقصد باالستحالة .. هذا 
التي ينقضي بهـا االلتـزام هـو االسـتحالة المطلقـة بطـروء حالـة قـاهرة أو حـادث جبـري ال قبـل  

 .للملتزم بدفعه أو التحرز منه 
 )٧٨٩ ص ٧ ق س ٢٢لسنة  ٤٤٦ الطعن ٢٨/٦/١٩٥٦جلسة (
 )٦٨٩ ص ٩ ق س ٢٤ لسنة ٢٣٠ الطعن ١٣/١١/١٩٥٨جلسة (

 ومن ثم  
 فال ينفسخ العقد بقوة القانون إال إذا توافرت شروط ثالثة هي  
 .أن توجد استحالة مطلقة في تنفيذه  -
 . أن تكون هذه االستحالة ناتجة عن سبب أجنبي -

 . أن يكون هذا السبب ال يد للمدين فيه -

 وختلف شرط من هذه الشروط 
ٕيقطع بعدم توافر المبـرر النقضـاء االلتـزام وانفسـاخ العقـد بقـوة القـانون بـل يبقـي قائمـا وملزمـا  

 .للمدين ويحكم عليه بالتعويض لعدم االلتزام 

 وهذا

 دعوانا املاثلة يف ال احلهو 
ي وجـــود فقـــد عجـــزت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي عـــن تقـــديم ثمـــة ســـندا أو دليـــل علـــ 

استحالة في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين الشركة المسـتأنفة والتزاماتهـا الـواردة فيـه أو تقـديم ثمـة سـند 
فقــد .. ومــن ثــم .. لوجــود قــوة قــاهرة أو ســبب أجنبــي يـبـرر هــذا االمتـنـاع عــن إتمــام العقــد والتزاماتــه 

ض األقاويـل المرسـلة التـي خلت الدعوى األصلية من ثمة سند قـانوني أو مسـتندي لهـا سـوي مـن بعـ
 .قصد منها إدخال الغش علي عدالة المحكمة 

 ويف املقابل 
فـقــد تعـــددت اـلــدالئل والمســـتندات والحـقــائق المؤكـــدة ـلــزور وبهـتــان مـــزاعم الشـــركة المســـتأنف  

 .ضدها األولي المرتلة بصحيفة دعواها األصلية ومن ثم عدم أحقيتها فيما تربوا إليه 

 

 



 

٥٠ 

 ق كالتايل وهذه األدلة واحلقائ

  من واقع املستندات -١
 المبــرم فيمــا بــين طرفــي التــداعي عــن القطعــة ١٨/١٢/١٩٩٧ فالثابــت مــن خــالل العقــد المــؤرخ -أ

 : محل التداعي أنه أوضح علي سبيل التحديد والجزم حدود القطعة كالتالي ٢٦
  متر ١٢٥حرم طريق مصر إسكندرية بطول :  الحد البحري  
  متر ١٢٥ حوض الصحراوي بطول ٢٥طعة رقم الق:  الحد القبلي  
  متر ٣٢١ حوض الصحراوي بطول ٢٦القطعة رقم :  الحد الغربي 
 . متر ٣٢١ حوض الصحراوي بطول ٢٤القطعة رقم :  الحد الشرقي 

 ومن هذا التحديد
المــانع ألي ـلــبس أو جهاـلــة يتأكــد وجـــود األرض عـلــي الطبيـعــة وعــدم صـــحة ـمــزاعم الشـــركة  

 األولي من أن ثمة نقص في المساحات بما لم يتبقى معه مـن هـذه القطعـة المستأنف ضدها
فدان ومن ثم زعمت أن هذه القطعة مخصصة للمنفعة العامة وخدمـة األراضـي . ر٣٥سوي 
 .وهو أدعاء مكذوب يخالف الثابت علي الطبيعة والوارد بالعقد .. حولها 

مباحــــث الشـــيخ زاـيـــد الـمـــودع الثابـــت أيضــــا مـــن خــــالل محضـــر التحرـيـــات المجــــراه بمعرفـــة  - أ
..  محــل الـتـداعي ٢٦أن القطعــة .. مـلـف اـلـدعوى رقــم     لســنة     مــدني جزـئـي أكـتـوبر  

 ـفـــدان مملوكــــه لمــــن ٣٦وجــــودة عـلـــي الطبيعــــة وأيضــــا مســــورة ضــــمن مســــاحة أكـبـــر ـقـــدرها 
وهو ما يؤكد زور وبهتان مزاعم الشركة المستأنف ضدها األولي وأن هـذه األرض /.. يدعي

  بيعها بالفعل للشركة المستأنفة  رغموإنما قامت بفعلھا المؤثم بإعادة بيعھا �خرين موجودة

إذ .. اعترفــت الشــركة المدعيــة بهــذه الحقيقــة فــي خطابهــا الموجــه إلــي مباحــث الشــيخ زايــد  - ب
ٕوانمــا ادعــت /   .. بطرـيـق التـنـازل مــن المــدعوة/      قاـلـت ـبـأن هــذه القطعــة مـلـك المــدعو 

في حين أن الثابت علي الطبيعة أنـه ال توجـد قطعـه تسـمي )  أ٢٦(قطعة كذبا بأن مسمي ال
محــل التــداعي ولكــن تحــاول الشــركة المســتأنف ضــدها ) ٢٦(بــل أنهــا هــي القطعــة )  أ٢٦(

األولــي إدخـــال الـغــش عـلــي الشــركة المســـتأنفة وعـلــي كاـفــة الجهــات ومنـهــا المحكـمــة الـمــوقرة 
وهـو األمـر .. ذات القطعـة محـل التـداعي مرتـان لتواري سوءه فعلها ومخالفتهـا للقـانون ببيـع 

فـلــم يعـتــد بمـــزاعم الشـــركة المســـتأنف .. اـلــذي تجـلــي ظـــاهرا لمجـــري التحرـيــات ســـالفة اـلــذكر 
 .ضدها األولي وأكد بوجود القطعة محل التداعي 



 

٥١ 

 كافة هذه املستندات تؤكد وحبق 
جنبـي ينقضـي بـه زور وبهتان ما تدعيه الشركة المستأنف ضـدها األولـي مـن وجـود سـبب أ 

االلتزام وينفسخ به العقد وهي مزاعم ال دليل وال سند لها بل قامت األدلـة علـي عكسـها مـن 
 .خالل المستندات وغيرها مما سيلي إيضاحه 

بشأن هذه القطعة حمـل ستأنف ضدها األويل  من خالل تناقض وتصرفات الشركة امل-٢

 التداعي 
 المستأنف ضدها األولي قطعة األرض محل التداعي قد باعت الشركة ..  ففي بادئ األمر –أ 

 وقـد قامـت الشـركة األخيـرة بالوفـاء ١٨/١٢/١٩٩٧للشركة المستأنفة بموجب العقـد المـؤرخ  
 .بكافة التزاماتها العقدية 

 أرســلت الشــركة المســتأنف )أي بع  د خم  س س  نوات كامل  ة م  ن البي  ع( ٥/٢/٢٠٠٢ بـتـاريخ –ب 
  المستأنفة زعمت من خالله ضدها األولي خطابا إلي الشركة

 حـوض الصـحراوي حيـث ٢٦بوقوع خطأ مادي في تحديـد موقـع القطعـة رقـم 
 .أنها مخصصة للمنفعة العامة لخدمة األراضي حولها 

 ومن ثم 
 .وبإرادة منفردة قامت بإلغاء البيع المبرم مع الشركة المستأنفة  

ـيــة العمومـيــة للشـــركة المســـتأنف  ومـــن خـــالل محضـــر اجتمـــاع الجمع٢٧/٣/٢٠٠٢ بـتــاريخ -    ج
 :ضدها األولي قررت بأن 

 محـــل الـتـــداعي للشـــركة المســــتأنفة ٢٦إلغـــاء تخصـــيص القطـعـــة رقـــم 
 .بسبب وجود منازعات وخالفات بين الشركتين 

 ومـــن خـــالل محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة للشـــركة المســــتأنف ٣/٣/٢٠٠٤ وبتـــاريخ -    د
 يرجع لكونھا غاء التخصيص للقطعة محل التداعي زعمت أن إل.. ضدها األولي أيضا 

 .مخصصة للمنفعة العامة ولخدمة باقي ا,راضي حولھا  
فقـــد تأكـــد مـــن خـــالل تحرـيــات المباحـــث المجـــراة بـتــاريخ .. وعـلــي خـــالف مـــا تقـــدم جميعـــه _     هــــ

أن إـقـدام الشــركة األخـيـرة عـلـي ..  وـبـإقرار الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ٥/١٢/٢٠١٠
اء بيــع القطعــة محــل التــداعي للشــركة المســتأنفة يرجــع لكــون الشــركة المســتأنف ضــدها إلغــ

 األولي قد قامت بإعادة بيعها آلخرين وبالمخالفة للقانون وللعقد المبرم بين طرفي التداعي 



 

٥٢ 

زعمــت الشــركة المســتأنف .. وكســبب جديــد لــم يطــرح مــن قبــل ..  وعلــي نقــيض ذلــك كلــه -     و
 ١٩/١/٢٠١٢مــذكرة دفاعهــا المقدمــة منهــا باـلـدعوى الماثـلـة بجلســة ضــدها األوـلـي بصــلب 

 : زعمت بأن ١٢بالصفحة رقم 

 محـــل الـتـــداعي للشـــركة المســـتأنفة ـكـــان ٢٦إلغـــاء تخصـــيص القطـعـــة رقـــم 
لوجود نقص في المساحات بحوض الصحراوي فأصبح المتبقي من القطعـة 

 أرض فدان والنقص في المسـاحة كـان بسـبب قطعـة. ر٣٥ هو مساحة ٢٦
 حـــوض ٢٦تخـــص القـــوات المســـلحة وعليـــه تـــم إلغـــاء التخصـــيص للقطعـــة 

 .الصحراوي محل التداعي 

 ملا كان ذلك 
من كافة أوجه التضارب والتناقض سالفة الذكر يتضح سوء مسلك الشركة المستأنف ضـدها   

رض مباعــة ٕاألولــي وســوء نيتهــا وأنهــا تحــاول بشــتى الســبل إخفــاء مخالفتهــا للقــانون واعــادة بيعهــا أل
زاعمـــة بوجـــود ســـبب أجنبـــي وقـــوة قـــاهرة علـــي خـــالف ..  للشـــركة المســـتأنفة ١٩٩٧فعـــال منـــذ عـــام 

فــي حــين ثبــت أن كافــة التصــرفات المخالفــة للقــانون قــد تمــت بيــدها وفعلتهــا وعــن قصــد .. الحقيقــة 
 يقطـع وهو ما.. منها لإلضرار بالشركة المستأنفة وسلب حقوقها الثابتة علي األرض محل التداعي 

وبحـــق بانعـــدام ســـند الـــدعوى األصـــلية المبتـــدأة مـــن خـــالل المســـتندات وأوجـــه التنـــاقض والتضـــارب 
 :الموضحة سلفا ومن خالل القانون أيضا وهو ما نوضحه في البند التالي 

بنـصـوص الـقـانون الواـجـب ـصـلية املبـتـدأة  ثـبـوت ـعـدم وـجـود ـسـند لـلـدعوى األ-٣

 التطبيق 

  علي أن ملدني ون اقان من ال١٤٧املادة نصت فقد 
العقـود شــريعة المتعاقـدين ـفـال يجـوز نقضــه وال تعديلـه إال باتـفـاق الطـرفين أو لألســباب الـتـي  

 .يقررها القانون 

 أن من ذات القانون علي  ١٤٨املادة فقد نصت 
 .يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  -١

إلـزام المتعاقـد بمـا ورد فـيـه ولكـن يتنـاول أيضـا مـا هـو مـن مســتلزماته وال يقتصـر العقـد علـي  -٢
 .وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام 

 



 

٥٣ 

 أما وأن ينقض العقد
بإرادة أحد الطرفين منفردا دونما ثمة سبب يقره القانون فهو أمـر يخـالف القـانون ويتنـافى مـع  

 العقـد ويوقـع فاعلـه تحـت طائلـة الحسـاب والعقـاب القـانوني حسن النية الواجب أن يتـوافر حـال تنفيـذ
 .والعقدي إذ أنه أتي أمر محظور عليه قانونا وكان يجب عليه الكف عنه 

 علي أن تنص  من القانون املدني ٤٢٨املادة وذلك أن 
عــن أي وأن يكــف يلتــزم البــائع أن يقــوم بمــا هــو ضــروري لنقــل الحــق المبيــع إلــي المشــتري  

 .ه أن يجعل نقل الحق مستحيال أو عسيرا عمل من شأن

 صراحة هذا النص علي الرغم من و
إال أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـلـم تـعـن ـبـه وـلـم تـقـم بتنفـيـذه وخالفـتـه مخالـفـة صــارخة  

فتارة تزعم أن قطعـة األرض محـل .. بل تحاول خلق حالة استحالة مزعومة ومفتعله وبفعل يدها .. 
 .فعة العامة ولخدمة األراضي حولها التداعي مخصصة للمن

وتـارة أخـري تـزعم بـأن نقصــا فـي المسـاحة بحـوض الصـحراوي ـكـان مـن شـأنه إهـدار مســاحة  
 .هذه القطعة 

وـفـي مقــام أخــر ـتـدعي ـبـأن إلغــاء تخصــيص هــذه القطعــة للشــركة المســتأنفة يرجــع للخالفــات  
 . والمشاكل بين الطرفين 

 وراق واملستندات احلقيقة ويف الوقت الذي كشفت فيه األ.. هذا 
وهــي أن الشــركة المســتأنف ضــدها ـقـد قامــت ببـيـع األرض محــل الـتـداعي ألشــخاص آخــرون  

يتضــح أنــه ال توجــد ثمــة حــال اســتحالة أو عــذر قهــري .. ومــن ثــم .. رغــم بيعهــا للشــركة المســتأنفة 
 فإـنـه – إن وجــد –يمنـع ـمـن تنفـيـذ الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي اللتزاماتـهـا وأن الـعـائق ـمـن ذـلـك 

وهــو األـمــر اـلــذي يتجلــى مـعــه ظـــاهرا قيــام اـلــدعوى األصـــلية .. يكــون بفعـلــة هــذه الشـــركة وبإرادتـهــا 
المبـتـدأة عـلـي غـيـر ســند صــحيح مــن الواقــع أو المســتندات أو القــانون وهــو مــا يجعلهــا جــديرة وبحــق 

 .بالرفض 

ي منهـا وإلـزام أحقية الشـركة املسـتأنفة يف طلبهـا العـارض املبـد:  السبب الثاني 

 الشركة املستأنف ضدها األويل بتسليم قطعة األرض حمل التداعي 

  من القانون املدني علي أن ١٥٧ملادة افقد نصت 
 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد ألخر بعد  



 

٥٤ 

 يض في الحالتين أن كان له مقتضي إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعو

 ويف هذا الطلب العارض 

 تنفيذ العقد املربم بني الطرفني ستأنفة بتتمسك الشركة امل

 وفق شروطه وبنوده ووفق صحيح القانون 

 علي أن تنص  من القانون املدني ٤١٨املادة حيث أن 
لـيـا آخــر ـفـي مقاـبـل ثمــن البـيـع عـقـد يلـتـزم ـبـه الـبـائع أن ينـقـل للمشــتري ملكـيـة شــيء أو حـقـا ما 
 نقدي 

 علي أن ذاته  من القانون ٤٢٨نصت املادة كما 
يلتــزم البــائع أن يقــوم بمــا هــو ضــروري لنقــل الحــق المبيــع إلــي المشــتري وأن يكــف عــن أي  

 .عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيال أو عسيرا 

  من ذات القانون علي أن ٤٣١كما نصت املادة 
 .ليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع يلتزم البائع بتس 

  علي أن ٤٣٢نصت املادة كذا و
يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل مـا أعـد بصـفة دائمـة السـتعمال هـذا الشـيء وذلـك  

 .طبقا لما تقضي به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين 

 ن علي أيف هذا الشأن وقد استقر الفقه 
التزام البائع بتسليم المبيع إلي المشتري من مقتضيات عقد البيـع بـل هـو أهـم التزامـات البـائع  

التـــي تترتـــب بمجـــرد انعقـــاد العقـــد ويترتـــب علـــي الوفـــاء بهـــذا االلتـــزام أن يصـــبح المبيـــع فـــي حيـــازة 
 .المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه االنتفاع 

 )٢٠٤ ص ١٩٩١ طبعة السيد خلف/  المستشار –عقد البيع (

 أن النقض يف هذا اخلصوص حمكمة ومن أحكام 
التزام البائع بتسـليم المبيـع مـن مقتضـيات عقـد البيـع بـل هـو أهـم التزامـات البـائع التـي تترتـب 

 .بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه 
 ) ق٧ لسنة ٧٣ طعن ٣/٢/١٩٣٨جلسة (

 كما قضي بأن 
 مر الذي يتحقق به التسليم بحيث يتمكن وضع المبيع تحت تصرف المشتري هو األ



 

٥٥ 

 .المشتري من حيازة المبيع واالنتفاع به 
 )٤٩٥ ص ١٠ س ٢٥/٦/١٩٥٩ ق جلسة ٢٥ لسنة ٤٠طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكنا قد انتهينا من إيضاح انعدام سند الشركة المستأنف ضدها األولي في طلـب فسـخ العقـد  

ومـن ثـم عـدم وجـود .. لشركة بشأن القطعـة محـل التـداعي كما أوضحنا زور وبهتان مزاعم هذه ا.. 
ثمــة مــانع مــن تنفـيـذ العـقـد المـبـرم ـبـيم طرـفـي الـتـداعي وـفـق شــروطه وبـنـوده وبطريـقـه تتـفـق مــع حســن 

وهو ما يوجب علي الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي أن تزيـل العوائـق التـي وضـعتها بيـدها .. النية 
 .لعقد وبفعلتها والتي تحول دون تنفيذ هذا ا

 هذا 
 قــد أوفــت بكافــة التزاماتهــا العقديــة – مقدمــة الطـلـب العــارض –وحـيـث أن الشــركة المســتأنفة  

األمــر الــذي يحــق معــه .. وعلــي األخــص وفائهــا بــالثمن لصــالح الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي 
كة للشــركة المســتأنفة اســتالم األرض محــل الـتـداعي بغــض النظــر عــن ثمــة قــرارات قــد اتخــذتها الشــر

ذلـك أن العقـد وفقـا للقـانون ال يجـوز .. المستأنف ضدها األولي بشأن هذه القطعـة بإرادتهـا المنفـردة 
ألحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله األمر الذي يؤكد أحقية الشركة المسـتأنفة فـي االلتفـات عـن 

 .ادتها المنفردة أية تعديالت أجرتها الشركة المستأنف ضدها األولي علي العقد والتزاماته بإر

 هذا 
وحيــث أن أهــم مقتضــيات عقــد البيــع هــو التســليم األمــر الــذي يحــق معــه للشــركة المســتأنفة  

 .المطالبة باستالم األرض محل التداعي 

أحقية الشركة املسـتأنفة يف طلبهـا العـارض بـالتعويض عـن إسـاءة  : السبب الثالث 

  الشركة املستأنف ضدها األويل استعمال حق التقاضي

 مـن اإلعـالن الدسـتوري ٢١املقابلـة للمـادة  مـن الدسـتور ٦٨املادة فإذا كانت 

 أن نصت علي 
التقاضي حق مصون ومكفـول للنـاس كافـة ولكـل مـواطن حـق االلتجـاء إلـي قاضـية الطبيعـي  

 .وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا 

 

 



 

٥٦ 

 ولكن ذلك مشروط 

 تعمال احلق استعماال مشروعا بأن يكون اس

 ن املدني علي أن وناحيث نصت املادة الرابعة من الق
 .من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  

 علي حنو غري مشروع التقاضي أما من استعمل احلق 

 فيكون بال جدال مسئوال عن هذا االستعمال غري املشروع 

 أن علي ملادة اخلامسة من القانون املدني  اإذا نصت
 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  

 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ

إذا كانــت المصــالح التــي يرمــي إلــي تحقيقهــا قليلــة األهميــة بحيــث ال تتناســب البتــة مــع مــا  - ب
 .يصيب الغير من ضرر بسببها 

 .تي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة  إذا كانت المصالح ال-ج

 ومن ثم 

 إن من املستقر عليه فقها أنه ف
إذا رفعــــت دعــــاوى كيديــــة يقصــــد بهــــا اإلضــــرار بالمــــدعي عليــــه فإننــــا نكــــون بصــــدد أســــاءه  

الســتعمال الحــق أو خطــأ فــي اســتعمال الحــق وتعتـبـر المصــلحة هـنـا غـيـر مشــروعة ويمكــن للمــدعي 
فالـدعوى إذا لـم يكـن مـن ورائهـا .. تلك الـدعوى الكيديـة عليـه عليه أن يخل علي التعويض عن رفع 

 جر مغنم بل جلب مغرم للخصم األخر فإنها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة 
 )٩٧٧ دفوع المرافعات ص –محمد عزمي البكري / المستشار (

 ملا كان ذلك 
لمســتأنف ضــدها األوـلــي وكنــا قــد أوضــحنا ســـلفا أن الــدعوى األصــلية المقامــة ـمــن الشــركة ا 

.. معيبة ومدفوعة بعدم القبول النعـدام وجـود ثمـة مصـلحة مباشـرة وقائمـة يقرهـا القـانون مـن إقامتهـا 
ذلــك أن الثابــت مــن خــالل أوراق ومســتندات التــداعي زور كافــة مــا ادعتــه كــذب الشــركة المســتأنف 

 .رة تمنع تنفيذ العقد ضدها األولي وأنه ال وجود علي اإلطالق لثمة سبب أجنبي أو قوة قاه

 وقد جتلي ذلك واضحا 
  محل التداعي موجودة في ٢٦في تحريات المباحث التي أجريت وقطعت بأن القطعة رقم  



 

٥٧ 

    وذـلـــــك  /  فدان وأيضا مملوكة للمدعو ٣٦الطبيعة ومسورة بسور ضمن مساحة أكبر قدرها 
  .  / بطريق التنازل له من السيدة 

 ذا ه

 ي حنو يقيني وبرغم ثبوت ذلك عل
خـــالل ـتــداول اـلــدعوى رـقــم     لســـنة   ـمــدني جزـئــي أكـتــوبر ـفــي مواجـهــة الشـــركة المســـتأنف  

إال أنها عادت وأقامت الدعوى المبتدأة محاولة إدخال الغـش علـي عدالـة المحكمـة .. ضدها األولي 
 وعلي الشركة المستأنفة بقول مكذوب يخالف المستندات وتحريات المباحث سالفة الذكر 

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـلـم ترـمـي إـلـي ثـمـة مصــلحة مشــروعة ـمـن إقاـمـة دعواهــا  
ٕوانما أقامتهـا بغيـة اإلضـرار بالشـركة المسـتأنفة ومحاولـة الحصـول علـي حكـم فـي غيبتهـا .. المبتدأة 

  .وبتعمد عدم إعالنها إعالنا قانونيا صحيحا لعدم اتصال علمها بهذه الدعوى

 وإزاء مجاع ما تقدم 
وحـيـث ثـبـت يقيـنـا لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة ســوء نـيـة الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـفـي إقامــة  

الدعوى المبتدأة األمر الذي يوجب إلزامها بتعويض الشركة المستأنفة عن األضـرار التـي لحقـت بهـا 
 :من جراء الدعوى األصلية والتي تمثلت في اآلتي 

 حتــى الوقــت ١٩٩٧مســتأنفة مــن االنتفــاع بــالعين محــل التــداعي منــذ عــام حرمــان الشــركة ال -
 .الراهن 

 .االمتناع عن تسليم األرض محل التداعي للشركة المستأنفة  -

مـا تكبدـتـه الشــركة المســتأنفة وال زاـلـت ـمـن مصــروفات ومـبـالغ ألجــل المطالـبـة بتســليم األرض  -
متخـــذة بمعرفـــة الشـــركة المســـتأنف ضـــدها ٕإليهـــا والغـــاء القـــرارات الفرديـــة المخالفـــة للقـــانون ال

 األولي وتلك المصروفات تتمثل في أتعاب السادة المحامين ومصروفات التقاضي 

 .فضال عما فات الشركة المستأنفة من كسب من جراء عدم االنتفاع بالعين محل التداعي -

 .التأثير السلبي للدعوى األصلية علي سمعة الشركة المستأنفة  -

 ملا كان ذلك 
ن جملـــة مـــا تقـــدم يتضـــح أحقيـــة الشـــركة المســـتأنفة فـــي طلبهـــا العـــارض بـــالتعويض عمـــا ومـــ

 .أصابها من أضرار جراء إقامة الشركة المستأنفة لدعواها المبتدأة 
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 وبالبناء علي ما سبق 

 يتجلى طاهرا أن االستئناف الراهن واكب صحيح الواقع وصريح القانون 

  الشركة املستأنفة بتقدميها علي حنو مؤيد باملستندات التي تشرفت

 أمام اهليئة املوقرة والتي جاءت جنبا إيل جنب لتؤكد

 أحقية الشركة املستأنفة يف طلباتها 

 وهذه املستندات كالتايل 

 :املستند األول 
 بتخصيص أراضـي ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤ صورة ضوئية من رسمية من قرار رئيس الجمهورية رقم -١

 والية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  أكتوبر تحت ٦إلنشاء مدينة 
 بإنشـــاء مديـنــة ١٩٩٥ لســـنة ٣٢٥ صـــورة ضـــوئية مـــن رســـمية مـــن قـــرار رـئــيس الجمهورـيــة رقـــم -٢

وـقــد نصـــت الـمــادة األوـلــي ـمــن هـــذا الـقــرار ) الكائـنــة بـهــا األرض محـــل الـتــداعي(الشـــيخ زاـيــد 
 وفـقـا ألحكــام الـقـانونين تعتـبـر مـنـاطق إقامــة المجتمعــات العمرانـيـة الجدـيـدة" صــراحة عـلـي أن 

األراضــــي المملوكــــة للدولــــة ..  المشــــار إليهمــــا ١٩٩١ لســــنة ٧ ، ١٩٧٩ لســــنة ٥٩رقمــــي 
 .....الالزمة إلنشاء مدينة الشيخ زايد الموضحة بالخريطة المرفقة وباإلحداثيات اآلتية 

 هذا 
 عـلـــي أن األراضـــي المخصصــــة ١٩٩١ لســـنة ٧وحيـــث نصـــت الـمـــادة الثانيـــة ـمـــن القـــانون 

قامـــة مجتمعـــات عمرانـيــة جدـيــدة تكـــون تحـــت والـيــة وتصـــرف هيـئــة المجتمعـــات العمرانـيــة الجدـيــدة إل
 والمناطق المخصصة لالستصالح واالستزراع تكون تحت والية وتصرف هيئة مشروعات التعمير 

 ملا كان ذلك 
الكائنـة بهـا ( المشار إليـه يتضـح أن مدينـة الشـيخ زايـد ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ومن صريح القرار 

 .هي من المناطق المعدة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة ) رض التداعيأ

 من ثم و
وهـو األمـر الـذي ..  فهي بال مراء تابعة لوالية وتصرف هيئة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة 

 ٢٧/١١/١٩٩٧يؤكـــد أحقيتهـــا فـــي البيـــع للشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي بموجـــب العقـــد المـــؤرخ 
 .ا ونافذا منزها عن البطالن ويكون هذا العقد صحيح
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 وحيث خالف احلكم الطعني ما تقدم 
 .األمر الذي يعيبه بمخالفة القانون وتأويله علي غير مرماه بما يجعله خليقا باإللغاء 

 املستند الثاني 
صورة ضوئية من عقد البيع الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة لصـالح الشـركة 

ســبعة أالف ( فــدان ٧٠٠٠عــن قطعــة أرض مســاحتها )  أكتــوبر٦شــركة (لــي المســتأنف ضــدها األو
 .منها األرض المباعة للشركة المستأنفة ) فدان

 وثابت من هذا العقد 
 لســـنة ٥٠٤ أكـتــوبر والشـــيخ زاـيــد ومـــن ـثــم ينطـبــق عليهـــا الـقــرارين ٦أن األرض تابعـــة لمديـنــة : أوال 

 بمـــا يؤكـــد واليتهـــا ١٩٩١ لســـنة ٧ون  والمـــادة الثانـيــة مـــن الـقــان١٩٩٥ لســـنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩
 .وحق التصرف فيها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

أن الهيئة المـذكورة منحـت الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي الحـق فـي بيـع األراضـي المباعـة : ثانيا 
 .لتملكها واستصالحها وزراعتها ) ومنهم الشركة المستأنفة(لها للمساهمين فيها 

 الذي يتأكد معه وهو األمر 
 .صحة العقد طي هذه الحافظة وصدوره وفقا لصحيح القانون 

 وكذلك 
صــحة ونفــاذ العقــود المحــررة فيمــا بــين الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي والشــركة المســتأنفة 

  ١٨/١٢/١٩٩٧المؤرخة 

 ويكون احلكم الطعني 
 مخالف للقانون واألوراق والمستندات جديرا باإللغاء 

 :ثالث املستند ال
الخصـم ( صورة من مذكرة بالدفاع مقدمه من الهيئة العامة لمشروعات التعميـر والتنميـة الزراعيـة -أ

وتـلـك الهيئــة الـتـي ـيـزعم الحكــم الطعــين بأنهــا المنوطــه دون .. ـفـي اـلـدعوى المبـتـدأه ) المــدخل
 .غيرها ببيع األراضي محل التداعي والتصرف فيها 

ذكر أن هيئــة المشــروعات التــي زعمــت محكمــة أول درجــة والثابــت مــن هــذه المــذكرة أنفــة الــ
أن الهيـئــة الـمــذكورة ـقــد دفـعــت اـلــدعوى بعـــدم قـبــول إدخالـهــا النعـــدام .. بأحقيتـهــا ـفــي الملكـيــة 

الصــفة بالنســبة لهــا وهــو مــا يعـنـي أنهــا غـيـر مالكــة ألرض الـتـداعي أو للمســاحة الكلـيـة الـتـي 
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ول درجـة وأصـدرت حكمـه الطعـين منها أرض التداعي علي خـالف مـا تمسـكت بـه محكمـة أ
والجــدير بالــذكر أن هــذه المــذكرة مقدمــه فــي الــدعوى رقــم        لســنة      وهــي ضــمن .. 

الدعاوى المتداولة مـن ذات الموضـوع والسـبب والخصـوم بمـا يؤكـد أن الحكـم قـد جـاء مخالفـا 
 .لصحيح الواقع والقانون 

 وهو ما يؤكد 
لمجتمعــات ـفـي التصــرف ـفـي األراضــي محــل الـتـداعي إـقـرار هيـئـة المشــروعات بأحقـيـة هيـئـة ا

  .١٩٩١ لسنة ٧ والقانون ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥إعماال للقرار الجمهوري رقم 

 وحىت علي الفرض اجلديل بصحة ما زعمه احلكم الطعني 
من أن هيئة المشروعات دون غيرها هي المالكة لـألرض محـل التـداعي وصـاحبة الحـق فـي 

أمـــا وأن ..  هـــذه األرض ال يبطـــل إال بطلـــب منهـــا أو دفـــع فـــإن أي بيـــع يـــتم علـــي.. بيعهـــا
 فإنه يعد إقرار ضمنيا بصحتهسكتت هيئة المشرعات عن الدفع ببطالن هذا العقد 

 السيما 
 اـلـذي قــرر صــراحة ـبـأن أراضــي الشــيخ زايــد ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥مــع وجــود القــرار الجمهــوري 

 .مناطق معدة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة

 املادة الثانية وبصريح نص 
 فــإن المنــاطق المعــدة إلقامــة مجتمعــات عمرانيــة جديــدة تخضــع ١٩٩١ لســنة ٧مــن القــانون 

 .لوالية وتصرف هيئة المجتمعات العمرانية وليس هيئة المشروعات 

 وهو األمر
لــم تبــد ثمــة دفــع بــبطالن عقــد البيــع المــؤرخ .. لــذلك .. الــذي فطنــت إليــه هيئــة المشــروعات 

ولــم تفطــن إليــه محكمــة أول درجــة بمــا يعيــب حكمهــا بــالبطالن ومخالفــة  .. ٢٧/١١/١٩٩٧
 .القانون 

اإلدارة ..  صــورة مــن اإلـفـادة الصــادرة عــن الهيـئـة العاـمـة لمشــروعات التعمـيـر والتنمـيـة الزراعـيـة -ب
 .المركزية للملكية والتصرف 

 بشأن األرض حمل التداعي
اعي ومـن ثـم فهـي ليسـت لهـا صـفة فـي هـذا وأفادت بأن الهيئة لم تقم ببيع األرض محـل التـد

 .النزاع 
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وأـقــرت مـــن   لســـنة    صـــورة مـــن مـــذكرة باـلــدفاع ـلــذات الهيـئــة فـــي دعـــوى مماثـلــة أخـــري ـبــرقم -ج 
 .خاللها بذات ما قررته بالمذكرة السابقة

  صورة من مذكرة أخري تضمنت ذات اإلقرار -د

 ومن مجلة ما تقدم 
روعات ودفاعهــا فــي اـلـدعاوى الماثـلـة وبمــا يؤكــد يتضــح مــدي التضــارب فــي نهــج هيـئـة المشــ

 .انعدام صفتها في هذه النزاعات جميعها

 :املستند الرابع 
والشــــركة ) مشــــتري(صــــورة مــــن عـقـــد البـيـــع االبـتـــدائي المحــــرر فيمــــا ـبـــين الشــــركة المســــتأنفة 

  والـبـالغ– الحـزام األخضـر – بحـوض الصـحراوي ٢٦القطعـة رقـم ) بائعـة(المسـتأنف ضـدها األولـي 
 .مساحتها عشرة أفدنه 

 والثابت من خالل هذا العقد  
ــــي  ــــة للمســـــاهمين فيهـــــا ومـــــنهم الشـــــركة (أن الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها األوـل بوصـــــفها ممثـل

صــاحبة الوالـيـة وحــق (ابتاعــت مســاحة ســبعة أالف ـفـدان مــن هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة ) المســتأنفة
 والمــادة الثانـيـة مــن ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥ التصــرف عـلـي هــذه األرضــي بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم

وفقــــا ( ثــــم تحصــــلت ٢٧/١١/١٩٩٧وذلــــك بموجــــب العقــــد المــــؤرخ ) ١٩٩١ لســــنة ٧القــــانون رقــــم 
علي موافقة وزارة الدفاع وهيئـة القـوات المسـلحة ثـم قامـت بتقسـيم هـذه األرض إلـي ) لصحيح القانون

 .لمستأنفة قطع وقامت ببيع هذه القطع إلي المساهمين فيها ومنهم الشركة ا

 ذلك العقد و
مــــن ضــــمن العقــــود التــــي ابتاعــــت بموجبهــــا الشــــركة المســــتأنفة بعــــض القطــــع مــــن الشــــركة 

المســتأنف ضــدها (وعلــي الــرغم مــن أن أهــم التزامــات الشــركة البائعــة .. المســتأنف ضــدها األولــي 
وهــو ..  ـبـذلك إال أنـهـا ـلـم تـقـم) المســتأنفة(هــو تســليم األرض محــل التعاـقـد للشــركة المشــترية ) األوـلـي

مـــدني جزئـــي أكتـــوبر   لســـنة   األمـــر الـــذي حـــدا بالشـــركة المســـتأنفة نحـــو إقامـــة الـــدعويين رقمـــي 
 .الستالم األراضي المباعة لها 

 وهو األمر 
 .الذي يؤكد عدم أحقية الشركة المستأنف ضدها األولي في إقامة الدعوى المبتدأة 
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 ستند اخلامس ملا
ن الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي تشـهد مـن خاللهـا بـأن صورة ضوئية من إفادة صادرة ع -١

ومنهـــا القطعـتــين محـــل (الشـــركة المســـتأنفة قامـــت بســـداد كامـــل ثمـــن األراضـــي المباعـــة لهـــا 
المـيـــاه ، الكهربــــاء ، (وكــــذا قامــــت بســــداد مـبـــالغ تحــــت حســــاب البنـيـــة األساســــية ) الـتـــداعي

 ) .الصرف ، الري 

 وهو األمر الذي يؤكد 
لمســــتأنفة بـــأداء كاـفـــة التزاماتـهـــا دون ثمـــة إخــــالل وـمـــع ذلـــك أخـلـــت الشــــركة التـــزام الشــــركة ا

 المستأنف ضدها األولي والتزاماتها المتمثلة في تسليم األرض للشركة المستأنفة
صــورة مــن الكـتـاب المرســل مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي إـلـي الشــركة المســتأنفة واـلـذي  -٢

 األمــر ١١/٨/٢٠٠٩محــل التــداعي تمــت بتــاريخ أقــرت مــن خاللــه أن أول معاينــة لــألرض 
اـلـــذي يقطــــع بعــــدم اســــتالم الشــــركة المســــتأنفة ـلـــألرض حتــــى اآلن وـلـــم تمــــر مهـلـــة الســــماح 

 .الممنوحة قانونا لالستصالح واالستزراع 

 ويف ذات هذا اخلطاب
 وذلـك ٢٦أقرت الشركة المستأنف ضدها األولي أنها قررت إلغاء البيع الذي تم للقطعـة رقـم 

 ارتها المنفردة مخالفة بذلك العقود المبرمة مع الشركة المستأنفة ومخالفة أيضا للقانون بإد

 وذلك كله يؤكد 
ســوء مســلك الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي مــع الشــركة المســتأنفة ومخالفتهــا للقــانون بمــا 

 يقطع بعدم أحقيتها في إقامة الدعوى المبتدأة 

 املستند السادس 
مــدني جزـئـي أكـتـوبر المقامــة    لســنة   ة مــن صــحيفة اـلـدعوى رـقـم صــورة ضــوئية مــن رســمي - أ

من الشركة المستأنفة ضد الشركة المستأنف ضدها األولـي وذلـك بغيـة لحكـم بإلزامهـا بتسـليم 
 . المباعة للشركة المستأنف ضدها األولي ٢٦قطعة األرض رقم 

لمشــار إليهــا صــورة ضــوئية مــن صــورة رســمية مــن الحكــم التمهـيـدي الصــادر ـفـي اـلـدعوى ا - ب
 .بعاليه والقاضي بإحالتها إلي مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية الواردة به 

 صورة من شهادة صادرة عن جدول المدني الجزئي بأكتوبر تفيـد بـأن الـدعوى المشـار إليهـا -ج    
 . لورود التقرير ٣٠/١٠/٢٠١١بعالية مؤجلة 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
عـــة للشـــركة المســـتأنفة مطـــروح فعـــال أمـــام القضـــاء بالـــدعوى  المبا٢٦أن أمـــر القطعـــة رقـــم 

 .المشار إليها طي هذه الحافظة 

 :املستند السابع 
دة المباحــث بقســم شــرطة الشــيخ زاـيـد يفـيـد أـنـه قــد حــصــورة ضــوئية مــن خطــاب صــادر مــن و
  محــل اـلـدعوى الماثـلـة أن هــذه القطعــة المــذكورة٢٦تـبـين مــن إجــراء التحرـيـات الســرية حــول القطعــة 

 فـي حيـازة ٢٦ حتـى ٢٠ قطـع أخـري تبـدأ مـن رقـم ٧ فدان ضمن ٣٦مسورة بسور خارجي بمساحة 
وأنــــه بمخاطبــــة الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األولــــي أفــــادت بــــأن تلــــك القطعــــة       / مالكهــــا الســــيد
 .  / وقد ألت إليه بموجب التنازل من السيدة       مخصصة ل

 وهو ما يؤكد
أنفة في طلباتهـا وأن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي خالفـت أحقية ومصداقية الشركة المست

شــروط وبنــود التعاقــد المبــرم فيمــا بينهــا وبــين الشــركة المســتأنفة وأن مــا زعمتــه زورا مــن أن القطعــة 
 .محل التداعي مخصصة للمنفعة العامة لباقي القطع ما هو إال ادعاءات باطلة 

 املستند الثامن 
رـئـيس /جــه مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي إـلـي الســيدصــورة ضــوئية مــن الخطــاب المو

مباحث قسم شرطة الشيخ زايد والذي أفادت وأقرت من خالله الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي بـأن 
    / وقد آلت إليه بموجب التنازل من السيدة     / لسيدلالقطعة محل التداعي مخصصة 

 وهو ما يؤكد
 في طلباتهـا وأن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي خالفـت أحقية ومصداقية الشركة المستأنفة

شــروط وبنــود التعاقــد المبــرم فيمــا بينهــا وبــين الشــركة المســتأنفة وأن مــا زعمتــه زورا مــن أن القطعــة 
 .محل التداعي مخصصة للمنفعة العامة لباقي القطع ما هو إال ادعاءات باطلة 

 فيما ال تملـك ببيعهـا القطعـة محـل فضال عن ثبوت تصرف الشركة المستأنف ضدها األولي
الـتـداعي ألكـثـر مــن شــخص فــي وـقـت واحــد وهــو األمــر اـلـذي تحــتفظ معــه الشــركة المســتأنفة بكامــل 

 .حقوقها عن هذه الواقعة 

 املستند التاسع 
 صورة ضوئية من الكتاب الموجه من الشركة المستأنف ضدها األولي إلي الشركة 
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ه قد وقع خطـأ مـادي فـي تخصـيص القطعـة محـل التـداعي رقـم المستأنفة والذي زعمت من خالله أن
 حـــوض الصـــحراوي وعلـــي خـــالف الحقيقـــة زعمـــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي أن هــــذه ٢٦

األرض مخصصة للمنفعة العامة لخدمـة األراضـي حولهـا رغـم عـدم صـحة ذلـك علـي الواقـع السـيما 
عـد أكثـر مـن خـمـس سـنوات مـن عـقـد وأن هـذا الكتـاب صـدر عــن الشـركة المسـتأنف ضـدها األوـلـي ب

 البيع المحرر لصالح الشركة المستأنفة 

 املستند العاشر 
 صورة ضوئية من إنذار عرض أودعت من خالله الشركة المستأنفة لحسـاب الشـركة المسـتأنف -١

ضــدها األولــي بــاقي المبــالغ المســتحقة عليـهــا مــن ثمــن األرض محــل التــداعي وذلــك بـعــدما 
أن تأنف ضــدها األولـي عــن اســتالم هــذه المبـالغ بشــكل ودي مـمـا يؤـكـد امتنعـت الشــركة المســ

 د والقانون مع الشركة المستأنفة  الشركة المستأنف ضدها األولي مبيته نحو مخالفة العقنية
 صورة ضوئية من إنذار عرض أودعت من خالله الشركة المستأنفة لحسـاب الشـركة المسـتأنف -٢

 حوض الصـحراوي فـي مصـاريف ٢٦حل التداعي رقم ضدها األولي كامل نصيب القطعة م
تركيب شبكة المياه وقيمة مصاريف تركيب شبكة الكهرباء بإجمالي مبلغ واحد وثالثـون ألـف 

 .جنيه مما يؤكد براءة ذمة الشركة المستأنفة من ثمة مبالغ تخص القطعة محل التداعي 

 املستند احلادي عشر 
 ١٥١ـمـة لبريـد شــرق القـاهرة تفيـد ـبـأن المسـجل رـقـم صـورة مـن شــهادة صـادرة مـن اإلدارة العا

 وأعـيــد مرـتــدا ٢١/٦/٢٠١١الخـــاص ـبــإعالن أصـــل صـــحيفة اـلــدعوى الماثـلــة ـقــد ورد للبرـيــد بـتــاريخ 
  .٢٨/٦/٢٠١١بتاريخ ) محضري مدينة نصر(للجهة الراسله 

 ومن هذا املستند يتأكد األتي 
 إال أنـــه وحتـــى تـــاريخ ٩/٤/٢٠١١أنـــه بـــرغم إيـــداع صـــحيفة هـــذه الـــدعوى قلـــم الكتـــاب فـــي  -١

 ـلــم تكـــن صـــحيفتها ـقــد أعلـنــت إعالـنــا قانونـيــا صـــحيحا وهـــو مـــا يؤكـــد صـــحة ٢١/٦/٢٠١١
 . مرافعات ٧٠الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعماال للمادة 

أن الخصـــومة فـــي اـلــدعوى األصـــلية ـلــم تنعقـــد حـتــى اآلن ذـلــك أن حـتــى اإلعـــالن اـلــذي ـتــم  -٢
ا إذ أن المســجل أرتــد إلــي محضــري مدينــة نصــر ولــم  لــم يــتم صــحيح٢١/٦/٢٠١١بتــاريخ 

 يصل للشركة المستأنفة 
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 ملا كان ذلك 
يتضـح قيـام االسـتئناف الماثـل علـي سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون .. ومن جمـاع مـا تقـدم  

 :والمستندات وهو األمر الذي يحق للشركة المستأنفة التمسك بالطلبات اآلتية 

 بناء عليه 

 املستأنفة من عدالة اهليئة املوقرة احلكم تلتمس الشركة 

 : أصليا 
 .بقبول االستئناف الماثل شكال  -١

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى لـبطالن العقـد وفيمـا  -٢
 .قضي به من رفض الطلبين العارضين 

 القضاء جمددا

 .قع أو القانون  برفض الدعوى األصلية النعدام سندها الصحيح في الوا-أ
 إلزام الشركة المستأنف ضدها األولي بتسليم الشركة المستأنفة األرض محـل التـداعي ومنـع -ب

 .تعرضها والغير لها في ذلك 
 إـلـزام الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي أن تــؤدي للشــركة المســتأنفة مبـلـغ ملـيـون جنـيـه علــي -ج

 .سبيل التعويض 

 -:واحتياطيا 
ٕف واعــادة الــدعوى إـلـي محكمــة أول درجــة للفصــل فــي موضــوعها لعــدم إلغــاء الحكــم المســتأن -١

 .استنفاذ المحكمة واليتها وذلك بهيئة مغايرة للهيئة مصدرة الحكم الطعين 

 وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم    لسنة    مدني جزئي أكتوبر والمقامـة  -٢
ليم األرض محــــل الـتـــداعي وعــــدم مـــن الشــــركة المســــتأنفة بطـلـــب إـلـــزام المســــتأنف ضــــده بتســــ

 .االعتداد بقرارتها الفردية التي اتخذتها بشأن هذه القطعة 
بغــد اإلطــالع خبيــرا تكــون مهمتــه بــدوره الــة األوراق إلــي مكتــب خبــراء وزارة العــدل لينــدب إح -٣

وذلـــك .. علـــي أوراق التـــداعي والمســـتندات المقدمـــة فيـــه ومـــا عســـي أن يقدمـــه لـــه الخصـــوم 
المحــددة بالحــدود الــواردة بــاألوراق لبيــان عمــا إذا ) ٢٦القطعــة رقــم (التــداعي النتقــال لعــين ل

كانـت هـذه القطـعـة موجـودة عـلـي الطبيعـة ـمـن عدمـه وفـي الحاـلـة األولـي بـيـان حائزهـا وســنده 
ومالكهـــا وســـنده وعمـــا إذا كاـنــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها ـقــد قامـــت ببـيــع األرض موضـــوع 
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يـان عمـا إذا كـان لهـا الحـق فـي ذلـك مـن عدمـه وتـاريخ التداعي من عدمه وفي هذه الحالـة ب
هــذا البـيـع أن كــان وعمــا إذا كاـنـت هـنـاك ـقـوة قهرـيـة أو ظــروف طارـئـه تمـنـع تســليمها للشــركة 
المستأنفة من عدمه وعما إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تملـك واليـة علـي هـذه 

 االنتقــال إلــي أي جهــة حكوميــة أو األرض تخــول لهــا ببيعهــا مــن عدمــه ولــه فــي ســبيل ذلــك
غيـر حكومـيـة واإلطـالع عـلـي ـمـا لـديها ـمـن مسـتندات وبالجمـلـة بحــث كافـة عناصــر الـتـداعي 

 .وصوال لوجه الحق فيه 

 : وعلي سبيل االحتياط الكلي 
إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والقضـــاء مجـــددا بعـــدم اختصـــاص محكمـــة أول درجـــة والئيـــا بنظـــر 

 . القضاء اإلداري لنظرها والفصل فيها ٕالدعوى واحالتها إلي محكمة
                                                                        وكيل الشركة المستأنفة 

 
                                                                             المحامي 
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 املوضوع 
 دعوى طرد للغصب  

 الوقائع 
دعي أقامهــا بــداءه بموجــب صــحيفة أودعــت قلــم مــتخلــص واقعــات الــدعوى الماثلــة فــي أن ال 

 :كتاب هذه المحكمة نشد في ختامها الحكم 
يمين مدخل العقار مع تسليمها للمدعي بمـا يشـملها مـن  بطرد المدعى عليه األول من العين 

ـعــين محـــل الـنــزاع وحيازتـهــا ـلــه منـقــوالت وـكــذا إـلــزام الـمــدعى عليـهــا الثانـيــة ـبــاإلقرار بتســـليم ال
مـع إلزامهمـا بالمصـروفات .. حيازة هادئة حتى قيام المدعي عليـه األول باغتصـاب حيازتهـا 

 .ومقابل أتعاب المحاماة 

 وذلك علي سند الزعم من أنه 
 المحـرر فيمـا بـين المـدعي والمـدعي عليهـا الثانيـة ١٥/١٠/٢٠١١بموجب عقد البيع المؤرخ 

خمسـمائة ( جنيـه ٥٠٠٠٠٠ من الثانية الفيال المشار إليها سـلفا مقابـل مبلـغ قـدره فقد ابتاع األول.. 
 ) .ألف جنيه

 وزعم املدعي بهتانا 
أن هـــذا اـلـــثمن المشــــار إلـيـــه ـقـــد ـتـــم ســــداده للـمـــدعي عليـهـــا الثانـيـــة بمجـلـــس العـقـــد ـمـــن ـمـــال  
 !!.المدعي

 باملخالفة للحقيقة واسرتسل 
 ١٥/١٠/٢٠١١اعي اسـتالما فعليـا منـذ تـاريخ العقـد فـي بأن قال بأنه اسـتلم الفـيال محـل التـد 

خارج فقد فوجئ لدي عودته بقيام المدعي عليه األول باغتصاب حيـازة الإال أنه ولظروف عمله في 
 ).أغفل ذكر رقمه(عن هذه الواقعة محضرا تحرر الفيال وزعم بأنه قد 

خطــط المــدبر أن يــتم إغفــال ذكــر رقــم المحضــر وتــرك مكانــه فارغــا يؤكــد أن الم: ملحوظــة 
  .كتابة الدعوى بهذه الوقائع المخالفة للحقيقة ولدي تحرير المحضر يتم إيراد رقمه

 هذا 

 وبناء علي هذه املزاعم واألباطيل
أقــام المــدعي دعــواه الماثلــة بالطلبــات المشــار إليهــا ســلفا التــي جــاءت فــي مجملهــا معدومــة 

 .السند الصحيح من الواقع والقانون 



 

٦٩ 

 ذلك أن 

 قيقة الواقعة ختلص يف اآلتي ح
) مسـتعيرا اسـم زوجتـه المـدعي عليهـا الثانيـة( ابتاع المدعي عليـه األول ١/٧/٢٠٠٩بتاريخ  -١

وقد تم تدوين اسـم المـدعي عليهـا )     / بوكالة (        / الفيال محل التداعي من السيدة 
 .صوريا في خانة المشتري ) زوجة المدعي عليه األول(الثانية 

ثالثمائـــة ألـــف ( جنيـــه ٣٠٠٠٠٠المـــدعي عليـــه األول بســـداد ثمـــن الفـــيال البـــالغ قـــدره وقـــام  -٢
 :للبائع له علي النحو التالي ) جنيه
ثمــن الشــقة الـتـي قــام ) ماـئـه وخمســة وثالـثـون أـلـف جنـيـه( جنـيـه ١٣٥٠٠٠مبـلـغ قــدره  - أ

ن والتي اعتبر ثمنهـا جـزء مـ) زوجة البائع(      / المدعي عليه األول ببيعها للسيدة 
 .ثمن الفيال محل التداعي 

ـقـدا نقـام الـمـدعي عليـه األول بســداده ) أربـعـين ألـف جنـيـه( جنيـه ٤٠٠٠٠مبلـغ ـقـدره  - ب
 .من ماله إلي البائع 

تـم االتفـاق فـي البنـد ) مائـه وخمسـة وعشـرون ألـف جنيـه( جنيه ١٢٥٠٠٠ مبلغ قدره  - ج
 .الثالث من العقد علي سداده علي أقساط ثالثة 

 . بمبلغ خمسين ألف جنيه ١٥/٩/٢٠٠٩يستحق في : األول 
 . بمبلغ خمسين ألف جنيه ١٥/١/٢٠١٠يستحق في : الثاني 
 . بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه ١٥/٥/٢٠١٠يستحق في : الثالث 

       ومــن هــذا المبـلـغ ســدد المــدعي عليهــا األول مبـلـغ خمســة وعشــرون أـلـف جنـيـه وال ـيـزال مــدينا 
 .من الفيال للبائع بمبلغ مائه ألف جنيه من ث

أن المالـك الحقيقـي والفعلـي للفـيال محـل التـداعي هـو المـدعي علـيـه األول ..  وممـا تقـدم يتضـح -٣
ثــر أن آإال أنــه لظــروف خاصــة بــه .. وهــو القــائم بــأداء الــثمن للبــائع وال يــزال مــدينا بجــزء منــه 

 فقــط وبشــكل فــي عقــد شــرائه للفــيال مســتعيرا اســمها) المــدعي عليهــا الثانيــة(يــدون اســم زوجتــه 
 .صوري كمشتريه 

 وقد تعددت الدالئل علي ذلك 

ـدليل األول       أن المــدعي عليــه األول هــو القــائم بســداد ثمــن الفــيال للبــائع علــي التفصــيل : اـل
 .الوارد سلفا 



 

٧٠ 

أن هذا البائع وزوجته يشهدان ويؤكدان علي أن القائم بسداد ثمن الفيال هـو  :      الدليل الثاني
 . األول المدعي عليه

أن ثمـة مـانع أدبـي منـع المـدعي عليـه األول مـن الحصـول علـي ورقـة ضـد :      الدليل الثالث 
 من زوجته المدعي عليها الثانية تثبت صورية وضع اسمها في عقد شرائه للفيال 

ال تملـك مـال تسـتطيع ) زوجـة المـدعي عليـه األول(أن المدعي عليها الثانية :      الدليل الرابع 
 .الله شراء الفيال محل التداعي من خ

.. وحيـث أن المـدعي عليهـا الثانيـة تعلـم يقينـا بالحقـائق المشـار إليهـا سـلفا ..  لما كـان ذلـك  -٤
 ) .المدعي عليه األول(إال أنها ومع نشوب خالف بينها وبين زوجها 

 تعمدت وبسوء نية 
 عم زورا وبهتانـاليـز) المـدعي( لصـالح شـقيقها ١٥/١٠/٢٠١١تحرير عقد بيـع صـوري مـؤرخ 

 .شرائه الفيال محل التداعي 

 هذا 
ـبـالهجوم عـلـي الفــيال ) المــدعي عليهــا الثانـيـة( قــام المــدعي وشــقيقته ١٩/١١/٢٠١٢وبـتـاريخ 

ٕملــك المــدعي عليــه األول وحيازتهــا واغــالق أبوابهــا والتعــدي علــي األخيــر واالســتيالء علــي 
 .أمواله محاولين اغتصاب حيازته للعين محل التداعي 

 ثم الزعم بهتانا 

 بأنه هو الذي اغتصب الفيال 
بهــدف الوصــول ) شــقيقته(ذـلـك هــو المخطــط المــدبر بمعرـفـة المــدعي والمــدعي عليهــا الثانـيـة 

 .إلي االستيالء علي الفيال محل التداعي دون وجه حق 
ٕوازاء نكران الجميل والجحـود مـن جانـب المـدعي عليهـا الثانيـة وتصـرفها المشـين هـذا .. هذا  -٥

مـدني    لسـنة  فقـد أقـام الـدعوى رقـم .. وحفاظا علي حقوقه علي الفـيال ملكـه .. ع زوجها م
 .كلي الجيزة 

 ومن ثم 

 ومن مجلة ما تقدم مجيعه 
يتجلــى ظــاهرا مــدي تهــاتر الــدعوى الماثلــة وانعــدام ســندها الصــحيح مــن الواقــع والقــانون بمــا  

 وذلك كله علي النحو .. عية التي تنال منها  بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوةيجعلها مدفوع



 

٧١ 

 :الذي نشرف ببيانه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة لثبوت ملكية املـدعي عليـه : أوال 

 – بفـرض صـحة ذلـك –األول للعني حمل التداعي مبا يؤكد أن املدعي ابتاعهـا 

 .من ثم ليس له احلق يف رفع هذه الدعوى من غري مالك و

  من قانون املرافعات علي أن ٣حيث نصت املادة 
ال تقـبـل أي دعــوى كمــا ال يقبــل أي طـلـب أو دفــع اســتنادا ألحكــام هــذا القــانون أو أي قــانون  

 .أخر ال يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمه يقرها القانون 
حتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لـدفع ضـرر محـدق ومع ذلك تكفي المصلحة الم 

 .أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 
وتقضــي المحكمــة مــن تلـقـاء نفســها ـفـي أي حاـلـة تكــون عليهــا اـلـدعوى بعــدم القـبـول ـفـي حاـلـة  

 .عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 
الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى النتفـــاء شـــرط المصـــلحة أن تحكـــم علـــي ويجـــوز للمحكمـــة عنـــد  

المدعي بغرامة إجرائية ال تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقـه فـي 
 .التقاضي 

 ومن املستقر عليه فقها أن 

 املصلحة هي 
ـهــا أو بعضــها فـهــي ائــدة العمليــة الـتــي تعــود علــي راـفــع الــدعوى مــن الحـكــم لــه بطلباتــه كلفال

الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لهـا وهـي كونهـا وسـيلة 
 .لحماية الحق فحيث ال يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه 

 )١١٠رمزي سيف ص / د( 
 )١٧٥أحمد الصاوي ص / د (

 )٣٦أمين النمر ص ( 
 )١٤ ص الدناصوري وعكاز( 

 

 



 

٧٢ 

 هذا 

 والدعاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصلحة 
فـــإذا رفعـــت دعـــاوى كيديـــة يقصــــد بهـــا اإلضـــرار بالمـــدعي علـيـــه فإننـــا نكـــون بصـــدد إســــاءة  

الستعمال الحـق أو الخطـأ فـي اسـتعمال الحـق وتعتبـر المصـلحة هنـا غيـر مشـروعة ويمكـن للمـدعي 
ـيـة علـيـه فالـدعوى إذا ـلـم يكـن ـمـن ورائـهـا عليـه أن يحصــل علـي تـعـويض عــن رفـع تـلـك الـدعوى الكيد

 .جر مغنم بل جلب مغرم للخصم األخر فإنها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة 
 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات طبعة –محمد عزمي البكري / المستشار(

 وقضت حمكمة النقض بأن 
 .لدعوى غير مقبولة المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت ا 

 )١٤١٤ ص ١٩ س ٢٥/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها علي الحق موضوع التقاضي حتـى  

تعود علي المدعي منفعـة مـن اختصـام المـدعي عليهـا للحكـم عليـه بطلبـه ممـا وصـفته المـادة الثالثـة 
 .نون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون من قا

 )ق٥١ لسنة ١٣٥٣ طعن رقم ١٢/٢/١٩٨٤نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق المفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي واقعـات الـدعوى الماثلـة يتضـح أن المـدعي ـلـم  

مـن غيـر )  صـحة ذلـكوبفـرض(ٕيتلق ملكية العـين محـل التـداعي بطريـق قـانوني صـحيح وانمـا تلقـاه 
 .مالك لهذه العين 

 فالثابت 
حينمـا .. ولكـن .. أن المالك الحقيقي والفعلـي للعـين محـل التـداعي هـو المـدعي عليـه األول  

 .بشكل صوري ) المدعي عليها الثانية(حرر عقد شرائه لها فقد استعار اسم زوجته 

 قيقة ة واحلفعليمن الناحية الأما 
وهــي .. وـقـد تـعـددت اـلـدالئل الـتـي ال تقـبـل ـمـراء وال تأوـيـل عـلـي ذـلـك فـهـو الماـلـك لـهـذه الـعـين 

 :كالتالي 

  أن المدعي عليه األول هو الذي قام بسداد ثمن الفيال محل التداعي لمالكها :الدليل األول 



 

٧٣ 

 :األصلي وكان السداد علي النحو التالي 
للمــدعي عليــه  شــقة كانــت مملوكــة مقابــلمبلــغ قــدره مائــه وخمســة وثالثــون ألــف جنيــه   -١

 األول وباعها لزوجه مالك الفيال وكان ثمن الشقة جزء من ثمن الفيال 

مبلغ أربعون ألف جنيه قام المدعي عليه األول بسدادها نقدا ليـد المالـك السـابق للفـيال   -٢
 .ويشهد المالك األصلي علي ذلك .. بمجلس العقد 

 :ه كالتالي  مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تم االتفاق علي سداد -٣
  .١٥/٩/٢٠٠٩خمسون ألف جنيه بتاريخ  -
  .١٥/١/٢٠١٠خمسون ألف جنيه بتاريخ  -
  .١٥/٥/٢٠١٠خمسة وعشرون ألف جنيه بتاريخ  -

 وبالفعل 
قام المدعي عليه بسداد مبلغ خمسة وعشـرون ألـف جنيـه مـن بـاقي ثمـن الفـيال والزالـت ذمتـه  

 .مشغولة بمبلغ مائه ألف جنيه 

 ومما تقدم مجيعه 
 .يتأكد أن المدعي عليه األول هو المالك للفيال والقائم بسداد ثمنها 

أن كـال مـن المالـك السـابق للـفـيال وزوجتـه يشـهدان أمـام اهللا أوال ثـم أمـام عداـلـة : الـدليل الـثـاني 
المحكمـة ـبـأن المـدعي علـيـه األول هـو الـقـائم بســداد ثمـن الـفـيال عينـا ونـقـدا مـن ماـلـه الخــاص 

 .وجته كمشترية في العقد ما كان إال صوريا فقط وأن تدوين أسم ز.. 

ـث  ـدليل الثاـل المالــك الفعلــي (أن المــدعي عليهــا الثانيــة لكونهــا زوجــة للمــدعي عليــه األول : اـل
فقد تـوافر لـدي األخيـر المـانع األدبـي مـن الحصـول مـن األولـي علـي ورقـة ضـد تؤكـد ) للفيال

 .تؤكد بما ال يدع محاال للشك الصوريةولكن كافة الشواهد المشار إليها .. صورية العقد 

ال تملـك ثمـة أمـوال تمكنهـا ) زوجة المدعي عليـه األول(أن المدعي عليها الثانية : الدليل الرابع 
وهــو األمــر اـلـذي يســتحيل معــه تصــور أنهــا .. مــن شــراء الفــيال محــل الـتـداعي وســداد ثمنهــا 

 .هي المشترية للفيال 

 ملا كان ذلك
 يتضــح وبجــالء ـتـام أن الماـلـك الفعـلـي والحقيـقـي للـفـيال محــل الـتـداعي ..ومــن جمـلـه مــا تـقـدم 

 صوريا في خانه ) المدعي عليها الثانية(وأنه استعار أسم زوجته .. هو المدعي عليه األول 



 

٧٤ 

 .المشتري في ذلك العقد 

  نوهو أ
 التي مازالت طي التداول حتى تاريخه .. مدني كلي الجيزة   لسنة    محل الدعوى رقم 

 أما وأن قامت 
المدعي عليهـا الثانيـة وبسـوء نيـة باسـتخدام العقـد المحـرر صـوريا باسـمها وكتابـة عقـد مبتـور 

 ) .شقيقها( لصالح المدعي ١٥/١٠/٢٠١١السند ومعدوم الصحة ونسبت له تاريخ 

 بغرض االستيالء علي الفيال ملك املدعي عليه األول

 بغري وجه حق 
) بفـرض صـحة ذلـك(عي لثمة حق علي العـين محـل التـداعي األمر الذي يؤكد أن تلقي المد 

وال ينفــذ بــأي حــال مــن األحــوال فــي حــق .. ـتـم بالمخالفــة للحقيقــة ولصــحيح الواقــع ومــن غـيـر ماـلـك 
 .المالك الحقيقي والفعلي لعين التداعي وهو المدعي عليه األول 

 ملا كان ذلك 
ا للعـين محـل التـداعي حتـى يحـق وبالبناء علـي جمـاع مـا تقـدم يتضـح أن المـدعي لـيس مالكـ 

 .له إقامة مثل هذه الدعوى 
�و�ن��א����������ذא�א���و�

�ن�א��دא�����������א�������و����א�

��!� �و��د������א����ون�


�و�"�����#�"��$���د'�&���א��$ول������

 ومن ثم 
ها القـانون تكون الدعوى الماثلة قد افتقرت ألهم عناصرها وهي المصلحة المشروعة التي يقر

الـمــدعي عليهـــا (وـمــن ـثــم فإنـهــا تـكــون غـيــر مقبوـلــة لثـبــوت زور وبهـتــان مـــزاعم الـمــدعي وشـــقيقته .. 
الـلـذين كوـنـا فيمــا بينهمــا فريقــا هدفــه اإلضــرار بالمــدعي عليــه األول واالســتيالء عـلـي أموالــه ) الثانـيـة

 .وأمالكه ال لذنب جناه سوي أنه قبل أن تكون المدعي عليها الثانية زوجته 
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ذلـك أن الثابـت أن .. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعهـا علـي غـري ذي صـفة : ثانيا 

املدعي عليها الثانية غري مالكة لعني التداعي وأن العقد احملرر بامسها هو عقد 

صوري وأن حقيقة الواقع تؤكد بعدم حصول املدعي عليه األول علي ورقة الضد 

 يام رابطة الزوجية لتوافر املانع األدبي فيما بينهما لق

  من قانون املرافعات علي أن ١١٥فقد نصت املادة 
ٕواذا رأت المحكمــة أن .. الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى يجــوز إبــداؤه فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا  

الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة المدعي عليه قائما علي أساس ، أجلـت الـدعوى إلعـالن ذي 
الحالة الحكـم علـي المـدعي بغرامـة ال تقـل عـن خمسـين جنيهـا وال يجـاوز الصفة ويجوز لها في هذه 

 .مائتي جنيه 

 يف هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن 
فهـو يوجـه إلـي الوسـيلة .. الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يرمي إلي إنكـار وجـود الـدعوى 
أن شـرط االسـتعمال غيـر التي يحمي بها صاحب الحـق حقـه ومـا إذا كـان مـن الجـائز اسـتعمالها أم 

جـــائز لعـــدم ـتــوافر شـــرط مـــن الشـــروط وعـلــي ذـلــك ـفــإن هـــذا اـلــدفع يتعـلــق بالشـــروط الالزمـــة لســـماع 
الدعوى ، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقال عـن ذات الحـق الـذي 

هــا أو النقضــاء ترفــع الــدعوى بطلــب تقريــره كانعــدام الحــق فــي الــدعوى أو ســقوطه لســبق الصــلح في
المدة المحـددة فـي القـانون لرفعهـا أو نحـو ذلـك ممـا ال يخـتلط بشـكل اإلجـراءات مـن جهـة وال بالـدفع 

 .بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخري فالمقصود إذن عدم القبول الموضوعي 
 )٣٦٠أبو الوفا الطبعة الثالثة بند /  د –نظرية الدفوع (

 ) وما بعدها ٤٨٧ المرافعات ص الدناصوري وعكاز التعليق علي(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
الـدفع بـعـدم قـبـول اـلـدعوى ومنـهـا اـلـدفع بـعـدم قبولهـا لرفعـهـا عـلـي غـيـر ذي صــفة يجــوز إـبـداؤه  

 .في أية حالة كانت عليها الدعوى 
 )١٣٩٨ ص ٢٣ سنة ١٦/١٢/١٩٧٢نقض (

 ملا كان ذلك 
أن .. لمســـتندات المقدمـــة مـــن المـــدعي عليـــه األول وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل واقـــع الحـــال وا 

 .المدعي عليها الثانية ليست مالكة لعين التداعي حتى يحق لها بيعها للمدعي 
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 فالثابت 
أن المـــــدعي عليهـــــا الثانـيــــة قـــــد اســـــتعير اســـــمها فقـــــط وســـــخر إلخفـــــاء اســـــم المـــــدعي عليـــــه  

  .١/٧/٢٠٠٩ في العقد المؤرخ) المشتري المالك الفعلي لعين التداعي(األول

 وإعماال لذلك 
وال يجـوز .. فإن المدعي عليها الثانية غير مالكة لعين التداعي وال يحـق لهـا بيعهـا للمـدعي  

ذلك أن ذكر أسمها فـي عقـد شـراء عـين التـداعي كـان علـي سـبيل .. اختصامها في الدعوى الراهنة 
 .فهي ال تملك ثمة حقوق علي عين التداعي .. االستعارة فقط 

 ومن ناحية أخري .. من ناحية .. هذا 
اـلـذي يحــق ـلـه .. وحـيـث أن الماـلـك الفعـلـي والحقيـقـي لـعـين الـتـداعي هــو الـمـدعي علـيـه األول  

 .اإلقامة بها واالنتفاع بها بشيء هو االنتفاع 

 األمر الذي جيعل دعوى الطرد للغصب 
يهـا حـق مكفـول لـه ٕفالمدعي هو المالك لعين التداعي واقامته ف.. قائمة علي غير ذي صفه  

 .وال يجوز للمدعي بال سند صحيح المطالبة بطرده منها 

 وحيث أوضحنا سلفا 
ذلـك أن المـدعي .. بأن المدعي ال يملك سند صحيح وفقا للقانون يخوله إقامة هـذه الـدعوى  

األمــر الــذي يبطــل تصــرفها هــذا وال يمكــن .. عليهــا الثانيــة البائعــة لــه ليســت مالكــه لعــين التــداعي 
 .العتداء به في مواجهة المالك الفعلي لعين التداعي ا

 ومن ثم 
تكون الدعوى الراهنة بطلـب طـرد المـدعي عليـه األول مـن العـين محـل التـداعي وهـو المالـك  

ممــا يتعــين الحكــم بعــدم .. قائمــة عـلـي غـيـر ذي صــفة .. والحــائز لهــا وفـقـا لصــحيح الواـقـع والـقـانون 
 .قبولها 

ل املؤكـدة علـي صـورية وبطـالن العقـد سـند الـدعوى الراهنـة تعددت الـدالئ: ثالثا 

واملنسـوب ) كبائعـة(واملدعي عليها الثانية ) كمشرتي(واحملرر فيما بني املدعي 

  مما ال يعطي احلق للمدعي يف إقامة دعواه املاثلة ١٥/١٠/٢٠١١له تاريخ 

 حيث استقرت حمكمة النقض علي أن 
  تفسير وتقرير ما تري أنه كان مقصود العاقدين لمحكمة الموضوع السلطة التامة في 
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 .مستعينة بظروف الدعوى ومالبساتها 
 )ق٥٩ لسنة ١٠٣٨ الطعن رقم ١٩/١/١٩٩٤جلسة (
 )ق٦٥ لسنة ١٠٢٦١ الطعن رقم ٢٣/١٠/١٩٩٧جلسة (

 كما قضي بأن 
لمحكمـــة الموضـــوع الســـلطة فـــي تعـــرف حقيقـــة العقـــد المتنـــازع عليـــه واســـتظهار مدلولـــه ممـــا  
ته عباراـتــه عـلــي ضـــوء الظـــروف الـتــي أحاطـــت بتحرـيــره ومـــا يكـــون ـقــد ســـبقه أو عاصـــره مـــن تضـــمن

 .اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته 
 )ق٤٥ لسنة ١٢٥١ الطعن رقم ٩/٤/١٩٩٤جلسة (

 وقضي كذلك بأن 
للقاضـي الســلطة ـفـي تفســير العـقـود والمحــررات وـفـق نـيـة المتعاـقـدين أو نـيـة الملـتـزم منـهـا وـلـو  

 .خالفته للمعني اللغوي لأللفاظ التي صيغت بها أقتضي ذلك م
 )ق٦١ لسنة ٥٥٢٧ الطعن رقم ٨/١/١٩٩٨جلسة (
 ) ق٥٦ لسنة ٢٥٣ الطعن رقم ٢١/١٢/١٩٩٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق المفـــاهيم والثوابـــت القانونيـــة أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات وأوراق النـــزاع الماثـــل يتأكـــد  

 خاللــه ملكيــة المــدعي للعــين محــل التــداعي والمحــرر فيمــا بينــه وبجــالء تــام أن العقــد المزعــوم مــن
هـو عقـد صـوري وباطـل ممـا يترتـب عليـه بالضـرورة ) كبائعة(وبين المدعي عليها الثانية ) كمشتري(

ٕوـلـم يــأت ذلــك مجــرد حــديث مرســل وانمــا أكدتــه .. عــدم أحقيــة المــدعي فــي إقامــة دعــواه الراهنــة .. 
 :الحقائق اآلتية 

 : ويل احلقيقة األ
ٕأن المدعي هو شقيق للمدعي عليها الثانية التي ال تملك العين محل التداعي وانما تم كتابـة  

 .أسمها في عقد شرائها علي سبيل االستعارة والتسخير إلخفاء شخص واسم المدعي عليه األول 

 :احلقيقة الثانية 
فقـد اسـتأمنها وتوسـم .. ومـن ثـم .. أن المدعي عليها الثانية هـي زوجـة للمـدعي عليـه األول  

فيهــا خـيـرا وأـثـر اســتعارة اســمها لـيـدون ـفـي عقــد شــرائه لعــين الـتـداعي وتســخير هــذا االســم ـفـي إخفــاء 
 .لظروف مالية كان يمر بها آنذاك ) كمشتري(اسمه 
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 :احلقيقة الثالثة 
فقــد حــررت .. أنــه بمجــرد نشــوب خالفــات زوجيــة فيمــا بــين المــدعي عليهمــا األول والثانيــة  

إضـــرار ونكايـــة ـفـــي ) المـــدعي( لصـــالح شـــقيقها ١٥/١٠/٢٠١١يـــرة العقـــد الممنـــوح لـــه بتـــاريخ األخ
 .ومحاولة منها لالستيالء علي أمالكه ) المدعي عليه األول(زوجها 

 :احلقيقة الرابعة 
أن الماـلـــك األصــــلي للـفـــيال وزوجـتـــه حاـلـــة مثولهمــــا أمــــام القضــــاء ال يمكنهمــــا إال أن يشــــهدا  

وبمـا ..  رسمته أوراق الدعوى بما يؤكـد صـورية العقـد سـند المـدعي عليهـا الثانيـة بحقيقة الواقع الذي
يكشــف أن العقــد ســند الــدعوى هــو أيضــا عقــد صــوري اســتغلته المــدعي عليهــا الثانيــة امتــداد للعقــد 

 .الصوري األول المحرر باسمها وذلك بالمخالفة للقانون والواقع 

 :احلقيقة اخلامسة 
م المــدعي عليهــا الثانيــة يقينــا بأنهــا ليســت مالكــة لعــين التــداعي وأن أنــه علــي الــرغم مــن علــ 

 مــع شــقيقتها ١٥/١٠/٢٠١١إال أنهــا قامــت بتحريــر العقــد المزعــوم تاريخــه فــي .. ملكيتهــا صــورية 
 .ومحاولة االستيالء علي أمواله ) زوجها(كيدا للمدعي عليه األول 

 ومما تقدم مجيعه 
مـا .. ي بيد المدعي ويزعم من خالله ملكيته لعين التـداعي يتجلى ظاهرا وبحق أن العقد الذ 

هــو إال عقــد صــوري حــرر بينــه وبــين شــقيقته كيــدا لزوجهــا المــدعي عليــه األول وبغــرض االســتيالء 
 .األمر الذي يؤكد بعدم أحقية المدعي في إقامة دعواه الماثلة .. علي أمواله ظلما وعدوانا 

 الذي يثبت ملكية املدعي عليها الثانيـة ١/٧/٢٠٠٩ثبوت صورية العقد املؤرخ : رابعا 

لعني التداعي وانعقاد امللكية احلقيقيـة للمـدعي عليهـا األول وتـوافر ) صوريا(

قيام الزوجية بينه (املانع األدبي الذي حال بني األخري واحلصول علي ورقة ضد 

 ) وبني املدعي عليها الثانية

 بداية 
 شخصــية أحــد المتعاقــدين ، ويقصــد بهــا إخفاؤهــا تحــت نتنــاول الصــورية بطريــق التســخير ، 

فهـي تكـون باتفـاق العاقـدين إلخفـاء .. اسم شخص أخر فـي العقـد ويكـون ذلـك بعلـم المتعاقـد األخـر 
 .شخصية أحدهما عن الغير لسبب ما 
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 ويف ذلك قال العميد السنهوري بأن 
ي تسـخيره لمصـلحة في الصورية بطريق التسخير يتعاقد الشخص مع مسخر يتواطـأ معـه علـ

شــخص ثاـلـث يكــون هــو أيضــا عالمــا بهــذا التســخير ، والمســخر هـنـا يـبـرم تصــرفات ثالـثـة كــل منهــا 
عقد وكالة يكون المسخر فيه وكيال عن آخر في تصرف يعينانه فـي عقـد : فاألول . تصرف جدي 

موـكـل ولـكـن يعـقـده المسـخر ـمـع الغـيـر يبـرم فـيـه هـذا التصــرف المـعـين لحسـاب ال: والـثـاني الوكالـة ، 
يعقده مع الموكـل مـرة أخـري ينقـل لـه فيـه أثـر هـذا : والثالث . باسمه هو فينصرف له أثر التصرف 

 .التصرف الذي سبق أن عقده لحسابه مع الغير 
 )١٣٩٥ هامش ص ١٩٨٢ طبعة -السهنوري .  د-الوسيط (

 ومن ثم 
ل أوكل زوجتـه تسـخيرا وبتطبيق ذلك علي واقعات النزاع الماثل يتضح أن المدعي عليه األو 

 .في إبرام عقد مع المالك األول للفيال محل التداعي 

 ومن هنا
.. كمشـتري ) المـدعي عليهـا الثانيـة( المبرم مع المسخرة لذلك ١/٧/٢٠٠٩نشأ العقد المؤرخ  

 .وبين المالك األصلي للفيال كبائع 

 ومجيع أطراف هذا العقد 
انيـة قـد دون بـذلك العقـد تسـخيرا واسـتعارة فقـط وذلـك يعلمون يقينا بأن اسـم المـدعي عليهـا الث 

 .إلخفاء الحقيقة وهي أن المشتري الفعلي لعين التداعي هو المدعي عليه األول 

 فالبائع 
 وأن اســم المــدعي عليهــا – حقيقــة وفعــال –يعلــم يقينــا بأنــه يبيــع الفــيال للمــدعي عليــه األول  

 .س أكثر الثانية كان علي سبيل االستعارة والتسخير لي

 واملدعي عليها الثانية أيضا 
المقصـود ) زوجهـا(تعلم يقينا بأنها تبرم التصـرف باسـمها ولكـن لحسـاب المـدعي عليـه األول  

 .إخفاء اسمه عن العقد لسبب ما 

 وهنا يأتي دور التصرف الثالث
وـبــين المـــدعي عليهـــا ) المشـــتري الفعـلــي(اـلــذي كـــان يجـــب إبرامـــه ـبــين المـــدعي علـيــه األول 

 لتعيد المدعي عليها الثانية الحق لصاحبه " بورقة الضد " وهو ما يسمي ) المشتري صوريا(ثانية ال
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 .المدعي عليه األول 

 إال أنه قد وجد وحبق مانع أدبي 

 حال بني إبرام هذا التصرف 

 ورقة الضد 
أدبيـا ف.. وهذا المانع األدبـي يتمثـل فـي أن المـدعي عليهـا الثانيـة زوجـة للمـدعي عليـه األول  

 .ال يستطيع األخير أن يطلب من األولي تحرير ورقة الضد 

 السيما وأن املدعي عليها الثانية
.. فإنهـا تقـدم خدمـة للمـدعي عليـه األول .. بقبولها تسخير اسمها في العقد كمشترية صوريا  

 .؟؟؟!!!فهل يستطيع األخير حينئذ أن يطلب منها تحرير ورقة ضد 

 ملا كان ذلك 

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ٦٣ادة وكانت امل
 .يجوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي  

 .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي  - أ
 .إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي ال يدله فيه  - ب

 واملانع األدبي 
ي اعتبـارات أدبيـة ترجـع إلـي الظـروف التـي انعقـد فيهـا التصـرف يقوم علـي ظـروف نفسـية أ 

أو العالقـــة التـــي تـــربط الطـــرفين وقـــت انعقـــاد التصـــرف ، إذا كـــان مـــن شـــأن هـــذه العالقـــة أو تلـــك 
الظروف أن تمنع الشخص أدبيا من الحصول علي دليل كتابي وأكثـر مـا ترجـع الموانـع األدبيـة إلـي 

 .أمور ثالثة 
 .الزوجية والقرابة  -١
 .عالقة الخدمة  -٢
 .العرف المتبع في بعض المهن  -٣

 ) وما بعدها ٢٧٩ ص ١٩٨٣الدناصوري ، وعكاز الطبعة الثالثة /  المستشار –التعليق علي قانون اإلثبات (

 ويف ذات اخلصوص استقرت أحكام النقض علي أن 
ة تـقـــدير المــــانع األدـبـــي مــــن الحصــــول عـلـــي الكتاـبـــة مــــن المســــائل الـتـــي تســــتقل بهــــا محكمــــ 

 .الموضوع بغير معقب متي كان ذلك مبنيا علي أسباب سائغة 
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 )٣٥ ص ٢١ مجموعة المكتب الفني سنة ٨/١/١٩٧١نقض (
 )٤٥٥ ص ١٣ سنة ١٢/٤/١٩٦٢نقض (

 كما قضي بأن 
 من قانون اإلثبات تبـيح إثبـات عقـد الوكالـة بالبينـة فـي حالـة وجـود ٦٣من المقرر أن المادة  

 الحصــول علــي ســند كتــابي ممــن تعاقــد معــه ، وأن المــانع كمــا مــانع أدبــي لــدي صــاحب الحــق فــي
يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا ، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده فـي جميـع األحـوال يـدخل فـي 
سلطة قاضي الموضـوع بـال رقابـة عليـه ، فمتـي رأي القاضـي مـن ظـروف الـدعوى أن لعالقـة األبـوة 

يـة قيـام هـذا المـانع وقبـل إثبـات الوكالـة بالبينـة فـال معقـب علـي بين الطاعن والمـدعي بـالحقوق المدن
رأـيـه ـفـي ذـلـك ، وذـلـك أن تـقـدير الـمـانع ـمـن الحصــول عـلـي الكتاـبـة ـمـن أـمـور الموضــوع الـتـي تفصــل 
فيهــا المحكمــة وجــودا أو عــدما تبعــا لوقــائع كــل دعــوى ومالبســاتها ومتــي قامــت المحكمــة بقيــام هــذا 

 .حكمها من أسباب فال تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض المانع بناء علي ما تذكره في 
 )١٢٧٠ ص ٤٦ س ١١/١٢/١٩٩٥ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٦٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكــــان الثاـبـــت مــــن خــــالل أوراق الـتـــداعي ومســــتنداته أن المــــدعي عليهــــا الثانـيـــة هــــي زوجــــة  

اعي بضــائقة مالـيـة وكــان مــدينا بالعدـيـد للمــدعي علـيـه األول اـلـذي كــان أـبـان شــرائه للـفـيال محــل الـتـد
 .من الديون بمناسبة عمله 

 ولدي شراء الفيال حمل التداعي
عـلـي أن ـيـتم تســخير اســم ) المــدعي عليهمــا األول والثانـيـة(صــار اتفاـقـا فيمــا ـبـين الشخصــين  

عي المدعي عليها الثانية في عقد شراء الفيال واستعارة أسمها صوريا فقط إلخفاء شخص وأسـم المـد
 .عليه األول 

 وقد كان
أما عـن ) .. المالك األصلي للفيال(فقد تم االتفاق علي ذلك فيما بينهما وبعلم وموافقة البائع  

 حصول المدعي عليه األول علي ورقة ضد من المدعي عليها الثانية 
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 فإن وجود رابطة الزوجية املقدمة فيما بينهما

 دمة للمدعي عليه األول وشعور املدعي عليها الثانية بأنها تسدي خ

 مبوافقتها علي إعارته امسها 
قــد حـــال ـبــين الـمــدعي عليــه األول وـبــين حصـــوله عـلــي ورقــة ضـــد للـتــك االعتـبــارات األدبـيــة 

 مـن الحصـول علـي – أدبيـا –والظروف النفسـية التـي تمنـع أي شـخص بمكـان المـدعي عليـه األول 
 .ورقة الضد 

  األمر الذي حيق معه للمدعي عليه األول
 وأن اســم المــدعي عليهــا الثانـيـة ـقـد اثـبـت فـيـه عـلـي ١/٧/٢٠٠٩إثـبـات صــورية العـقـد المــؤرخ  

 .سبيل االستعارة والتسخير فقط وأن المالك الحقيقي والفعلي لعين التداعي هو المدعي عليه األول

 ولعل أهم شاهد علي هذه الواقعة 

 هو البائع لعني التداعي وزوجته 
 / السيد  -
 / السيدة  -

 التي تواترت علي أن ا الحق مستقي من القانون وواقع الحال وأحكام محكمة النقض وهذ
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 )١٢٩ول ص  الجزء األ٣٦ السنة ١٦/١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٤ لسنة ٧٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ومما تقدم جميعه يتضح وبجالء أحقية المدعي عليـه األول فـي إثبـات الصـورية بكافـة طـرق  

اإلثبات ومنها البينة وشهادة الشهود وذلك لتوافر المانع األدبي فيما بينه وبين المدعي عليهـا الثانيـة 
 .ر أسمها حال دون حصوله علي دليل كتابي علي صورية العقد وأنه استعا

 وذلك كله
 بالنســبة ١/٧/٢٠٠٩إثبـات لـعـدم قـيـام الـدعوى الراهـنـة عـلـي سـند صــحيح وأـنـه بـبطالن العـقـد  

 .للمدعي عليها الثانية لصوريته 
وذلـك ألنـه سـيكون ) بفـرض صـحته(يتجلى ظاهرا بطـالن العقـد المحـرر بينهـا وبـين المـدعي  

 .قد اشتري ما ال يملكه بائعه 

 ومن ثم 
ه إقامة دعـواه الماثلـة التـي سـتكون قائمـة فـي جميعهـا علـي سـند غيـر صـحيح فـي فال يحق ل 

 .الواقع أو القانون 
 
 
 
 
 



 

٨٤ 

بناء علي ثبوت وجود مانع أدبي فيما بني املدعي عليه األول واملدعي عليها : خامسا 

فإن الدعوى الراهنة .. الثانية حال بني حصول األول علي ورقة ضد من الثانية 

 العقـد احملـرر فيمـا بـني املـدعي واملـدعي عليهـا الثانيـة بذاتها تؤكد صـورية

وبطالنه وهذه الصورية واضحة املعامل بالدعوى املاثلة ميتد أثرها الكاشف للعقد 

الصوري الذي مت حتريره باسم املدعي عليها الثانية وكـان املـدعي عليـه األول 

 شاهدا علي هذا العقد 

 لو كانت 
 هـو عقـد ١/٧/٢٠٠٩قينا بأن العقد المستعار فيه اسـمها المـؤرخ المدعي عليها الثانية تعلم ي 

 .صحيح ونافذ وليس صوري 

 ما كانت 
 . فيما بينها وبين المدعي١٥/١٠/٢٠١١في حاجة إلي تحرير العقد المزعوم تاريخه في  

 إال أنه 
 هــو عـقـد صــوري وأن ١/٧/٢٠٠٩لكونهــا تعـلـم يقيـنـا ـبـأن العـقـد المســتعار فـيـه اســمها المــؤرخ  

اسمها فيها سـخر إلخفـاء اسـم وشـخص المـدعي عليـه األول حيـث انـه هـو المشـتري والمالـك الفعلـي 
 .لذلك .. لعين التداعي 

 فقد أثرت 
 لصــــالح شــــقيقها ليـقـــوم ـبـــدوره بإقامــــة دعــــواه ١٥/١٠/٢٠١١تحرـيـــر العـقـــد المزعــــوم تاريخــــه  

 .الراهنة ضد المدعي عليه األول 

 عوى حيث أنها لو أقامت هي مثل هذه الد
ٕلكــان مــن الســهل واليســير إثبــات كيــديتها واعــدام صــحة ســندها لكونهــا زوجــة للمــدعي عليــه 

ولكون عقد ملكيتها المزعـوم مـا هـو إال عقـد صـوري ) المطلوب طرده ظلما وعدوانا من ملكه(األول 
 .استعير فيه اسمها وسخر إلخفاء المالك الحقيقي وهو المدعي عليه األول نفسه 

 وقد اعتقدت 
الــذي يتــولى رفــع الــدعوى الماثلــة ســوف ) المــدعي(نهــا ببيــع عــين التــداعي صــوريا لشــقيقها أ 

 .تصعب من مهمة المدعي عليه األول في إثبات صورية العقد 
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 إال أن 
فطنة عدالة الهيئة الموقرة لم تقف عند حدود تفكير وتدبير كـال مـن المـدعي والمـدعي عليهـا  

 باســم ١/٧/٢٠٠٩ي يؤكــد وبحــق أن كــال العقــدين ســواء المــؤرخ الثانـيـة وســتقرأ مــا بــين الســطور اـلـذ
 ١٥/١٠/٢٠١١والعـقـــد اـلـــراهن المــــؤرخ ) عـلـــي ســــبيل االســــتعارة والتســــخير(المــــدعي عليهــــا الثانـيـــة 

كالهمــا صــوري وال يصــلح ســند للمــدعي فــي إقامــة .. المحــرر ـبـين المــدعي والمــدعي عليهــا الثانـيـة 
الذي تنطق األوراق وحقائق األمور بأنه المالـك والمشـتري . .دعواه الماثلة ضد المدعي عليه األول 

 .ال ينال من هذه الحقيقة .. الفعلي لعين التداعي وأن ما هو مسطر باألوراق صوريا 

 وهو األمر 
 .الذي يؤكد أن الدعوى الراهنة قائمة علي غير سند جديرة بعدم القبول شكال وموضوعا

     ة تعليقيا حلني الفصل يف الدعوى رقم أساس طلب وقف الدعوى املاثل: سادسا 

مدني كلي اجليزة املقامة من املدعي عليـه األول ضـد املـدعي عليهـا    لسنة  

 ١/٧/٢٠٠٩الثانية لصورية ذكر أمسها بعقد ملكية الفيال حمل التداعي املؤرخ 

  من قانون املرافعات على أنه١٢٩/١فقد نصت املادة 
ًانون عـلـي وـقـف اـلـدعوى وجوـبـا أو جــوازا يكــون للمحكمــة أن ـفـي األحــوال الـتـي ـنـص فيهــا الـقـ ً

تــأمر بوقفهــا كلمــا رأت تعليــق حكمهــا فــي موضــوعها علــي الفصــل فــي مســألة أخــري يتوقــف عليهــا 
 .الحكم 

 أنه علي النقض استقرت أحكام وقد 
 ً إستند إليها الطاعن ، األمر فى الوقـف جوازيـاي من قانون المرافعات الت١٢٩جعلت المادة  

ًللمحكمــة ومتروكــا لمطلــق تقــديرها حســبما تســتبينه مــن جديــة المنازعــة فــى المســألة األوليــة أو عــدم 
 . جديتها 

 )٥/١/١٩٧٧ بتاريخ١٦٦ صفحة رقم ٢٨ مكتب فنى ٤٢ لسنة ١٥الطعن رقم (

  بأن ت قضكما 
 مـــن قـــانون المرافعـــات هـــو أمـــر جـــوازى للمحكمـــة حســـبما ١٢٩ًوقـــف الـــدعوى طبقـــا للمـــادة  

 . بينه من جدية المنازعة فى المسألة األولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها تست
 )٥/٤/١٩٧٧ بتاريخ ٨٨٥ صفحة رقم ٢٨ مكتب فنى ٤٢لسنة ١٥١الطعن رقم(

 



 

٨٦ 

 ملا كان ذلك
 مـدني كلـي الجيـزة   لسـنة     أقـام الـدعوى رقـم كان قد سـبق و.. وكان المدعى عليه األول  

 ) .اول حتى تاريخهالتي الزالت طي التد(

 ضد املدعي عليها الثانية وآخرينوذلك 
الــذي بيــد المــدعي عليهــا  (١/٧/٢٠٠٩بصــورية عقــد البيــع االبتــدائي المــؤرخ الحكــم طلــب ب

 ٣الفـيال رقـم ) بصفته(      / فيما تضمنه صوريا من شراء المدعى عليها الثانية من السيد) الثانية
 تقســيم الجمعـيـة التعاونـيـة لبـنـاء المســاكن وتعمـيـر –ألهــرام  أ هضــبة ا١١٠يمــين مــدخل العقــار رقــم 

ٕصورية نسبية فيما يخص الطـرف المشـتري فـي ذلـك العقـد واثبـات أن المشـتري الفعلـي .. الصحراء 
لثبوت قيامه باستعارة اسـم زوجتـه حـال تحريـر هـذا .. والحقيقي والمالك لها هو المدعي عليه األول 

 . من كتابة هذه الفيال باسمه التعاقد فقط لظروف كانت تمنعه

 هذا 

  ١/٧/٢٠٠٩حيث أن العقد االبتدائي املؤرخ 

 مطعون عليه 
الـتــي ـتــزعم بملكيتـهــا (وحيــث أن اـلــدعوى الماثـلــة قائـمــة عـلــي ســـند أن الـمــدعي عليـهــا الثانـيــة  

وأن المــدعي عليهــا الثانـيـة قامــت ببـيـع العــين محــل الـتـداعي إـلـي ) لعــين الـتـداعي بموجــب ذـلـك العـقـد
 .لمدعي ا

 األمر الذي جيدر معه ابتداءا 

 التأكد يقينا حبكم قضائي نهائي بات فاصل 

 يف مسألة صورية عقد البائعة للمدعي من عدمه 
مــدني كلــي الجيــزة المقامــة مــن المــدعي عليــه األول    لســنة     وهــو موضــوع الــدعوى رقــم  

 .ه ضد المدعي عليها الثانية والتي الزالت طي التداول حتى تاريخ

 ومن ثم 
يكون الطلب المبدي من المدعي عليه األول بوقف الدعوى الراهنة لحين الفصل بحكـم بـات  

فـي اـلـدعوى المشـار إليـهـا قـائم عـلـي سـند صــحيح مـن الواـقـع والقـانون جــديرا بـالقبول وذـلـك لألســباب 
 :اآلتية 

 



 

٨٧ 

 السبب األول 
ى المشــار إليهــا ســلفا هــو  المطعــون علـيـه بالصــورية ـفـي اـلـدعو١/٧/٢٠٠٩أن العـقـد المــؤرخ 

فـإن القضـاء بصـورية هـذا .. ومن ثـم .. سند المدعي عليها الثانية في بيعها عين التداعي للمدعي 
 المـبــرم صـــوريا ـبــين ١٥/١٠/٢٠١٠العـقــد وعـــدم صـــحته يؤكـــد عـــدم صـــحة العـقــد المزعـــوم تاريخـــه 

 .المدعي والمدعي عليها الثانية 

 السبب الثاني 
 تنتفـي ثمـة صـفه للمـدعي عليهـا الثانيـة ١/٧/٢٠٠٩العقـد المـؤرخ أنه بصدور حكم بصورية  

 . صادر من غير مالك ١٥/١٠/٢٠١٠علي عين التداعي ويكون عقدها المؤرخ 

 السبب الثالث 
.. أن دعوى الطرد الراهنة تعتبر من دعاوى حفظ المال التي ال يجوز رفعهـا إال مـن المالـك  

ي وملكيتــه لهــا يتوقــف علــي الفصــل فــي مــدي صــورية أمــا وأن صــحة اتصــال المــدعي بعــين التــداع
هــي مســألة أوليــة .. األمــر الــذي يجعــل الفصــل فــي دعــوى الصــورية .. عقــد البائعــة لــه مــن عدمــه 

 .يتوقف عليها الفصل في النزاع الراهن 

 السبب الرابع
أـنـه ال يجــوز ـبـأي حــال ـمـن األحــوال الفصــل ـفـي اـلـدعوى الراهـنـة قـبـل التأـكـد يقيـنـا ـمـن صــحة  

 ١/٧/٢٠٠٩لعـقـد المـبـرم ـبـالتواطؤ ـبـين المــدعي والمــدعي عليهــا الثانـيـة والمبـنـي عـلـي العـقـد المــؤرخ ا
.. بطل العقـد األول ال محالـة .. فإذا كان العقد األخير باطل وصوري .. المطعون عليه بالصورية 

 .ويكون التداعي الماثل قائم من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة 
 .ة المدعي عليه األول في طلب الوقف التعليقي المشار إليه يتأكد أحقي.. ومن ثم  

عدم أحقية املدعي فيما يربوا إليه من طلبـات لثبـوت ملكيـة املـدعي عليـه  : سابعا

 .للعني حمل التداعي ) املطلوب طرده(األول 

 بداية

 فإن املستقر عليه نقضا أنه 
ه مــع الغيــر ال يغيــر مــن عالقتــه مــن يعيــر أســمه لــيس إال وكــيال عمــن أعــاره االســم وتعاملــ 

فكــأن الشــأن شــأنه ـفـي بالموكــل شــيئا فهــو كســائر اـلـوكالء ال يفـتـرق عــنهم إال ـفـي أن وكالـتـه مســتترة 
  وينبني علي ذلك أن الوكيل المستتر في الشراء ال .مع أنه في الواقع شأن الموكل . الظاهر 



 

٨٨ 

 .ل تنصرف هذه الحقوق إلي األصيليكتسب شيئا من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده ب
 )ق٤٩ لسنة ٦٤٥٨ الطعن رقم ٢٤/٤/١٩٨٠نقض (

 )١٠٧٣ ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٦/١١/١٩٦٤نقض (

 كما قضي بأن 
لمـــا كاـنـــت الوكالـــة بالتســــخير تقتضـــي أن يعـمـــل الوكيـــل باســــمه الشخصـــي وأن ـكـــان يعـمـــل 

تطبيقـا لقواعـد الصـورية التـي تسـتلزم إعمـال لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا ويترتـب عليهـا 
 أنهـــا تـنــتج قـبــل الموكـــل جمـيــع اآلـثــار –العـقــد الحقيقـــي ـفــي العالقـــة ـبــين الموكـــل والوكـيــل المســـخر 

فينصرف أثر العقد الذي يبرمـه الوكيـل المسـخر إلـي كـل مـن . القانونية التي ترتبها الوكالة الساخرة 
 ذلــك وكــان البــين مــن الحكــم المطعــون فيــه أن مــورث الموكــل ومــن تعاقــد مــع هــذا الوكيــل لمــا كــان

المطعون ضدهم األربعة األول وأن كان قد اشتري الفيال محـل النـزاع باسـمه الشخصـي إال أنـه كـان 
وكيـــل مســـخر عـــن مـــورث الطاعنـــة فـــي شـــرائها مـــن مالـــه ولحســـاب هـــذا األخيـــر ممـــا مقتضـــاه أن 

 . األصيل ينصرف أثر هذا العقد الذي أبرمه الوكيل المسخر إلي

 )٥٠٩ ص ٤٠ س ١٣/٥/١٩٨٩ ق جلسة ٥٤ لسنة ١١٥٥النقض في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وأنــه اســتعار .. أن المــدعي عليــه األول هــو الــذي ابتــاع الفــيال محــل التــداعي وكــان الثابــت  

 .ليدون في خانة المشتري ) المدعي عليها الثانية(اسم زوجته ) فقط(

  املذكورة األمر الذي يقطع بعدم ملكية
ومــن ـثـم عــدم أحقيتـهـا ـفـي بيعـهـا والتصــرف فيـهـا ـبـأي ـنـوع مــن أـنـواع .. للـعـين محــل الـتـداعي  

وأن ـتــم ذـلــك يكـــون تصـــرفا ـبــاطال بطالـنــا مطلـقــا وغـيــر ناـفــذ ـفــي حـــق المـــدعي علـيــه .. التصـــرفات 
 .األول

 الذي هو املالك احلقيقي الفعلي 

 وق لعني التداعي والوحيد الذي ميلك عليه كافة احلق

 سواء حقوق التصرف أو حقوق االنتفاع 

  من القانون املدني علي أن٧٦٨حيث نصت املادة 
 .لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغالله والتصرف فيه  

 



 

٨٩ 

  من القانون ذاته علي أن ٧٧١كما نصت املادة 
ون وبالطريقـة التـي يرسـمها ال يجوز أن يحرم أحد مـن ملكـه إال فـي األحـوال التـي يقرهـا القـان 

 .ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل 

 ملا كان ذلك 
وحيث أن من شأن الدعوى الماثلة حرمان المدعي عليه األول مـن ملكـه دونمـا سـند صـحيح  

مــن الواـقــع والـقــانون األمــر اـلــذي يجـعــل هـــذه الــدعوى جـــديرة ـبــالرفض النعــدام ســـندها الصـــحيح ـفــي 
 .الواقع والقانون 

 إن ثبوت حيازة املدعي عليه األول لعني التداعي هلو خري دليل علـي ملكيتـه :ثامنا 

للعني حمل التداعي وأن العقـدين اللـذين حـررا بشـأنها سـواء يف ذلـك العقـد 

والذي علي أثره قامـت بتحريـر عقـد أخـر .. احملرر باسم املدعي عليها الثانية 

وأن حـيـازة .. دين ـفـإن أوراق اـلـدعوى تنـطـق بـصـورية ـهـذين العـقـ.. للـمـدعي 

املدعي عليه األول لعني التداعي اهلادئة واملستقرة هـي ترمجـة حقيقيـة تعـرب 

 عن مصداقية دفاعه 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
لقاضـــــي الموضـــــوع الســـــلطة التاـمــــة ـفــــي تحصـــــيل فـهــــم الواـقــــع ـفــــي اـلــــدعوى وبحـــــث األدـلــــة  

ر وترجيح ما تطمـئن نفسـه إلـي ترجيحـه وهـو والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض األخ
ملزم بالرد علي كل ما يقدمه الخصوم من مستندات حسبه أن يبين الحقيقة التـي اقتنـع بهـا وأن يقـيم 

ها الثاـبـت فـي األوراق وتكفـي لحملـه وال عليـه أن يتبـع الخصــوم قضـاؤه علـي أسـباب سـائغة لهـا أصـل
في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقالال علي كل قول أو حجة أو دليل أو طلـب أثـاروه 

لــــي تـلـــك األقــــوال والحجــــج مــــادام فــــي قـيـــام الحقيقــــة التــــي اقتـنـــع بهــــا وأورد دليلهــــا اـلـــرد الضــــمني ع
 . والطلبات

 )٢٨/٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢لسنة  ٢٢٧٥الطعن رقم (
 )١/٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من حقيقة الواقع في النزاع الماثـل ومـن المسـتندات أن الحـائز الفعلـي والحقيقـي  

 .ٕواال ما كان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة ضده .. لعين التداعي هو المدعي عليه األول 



 

٩٠ 

 املدعي عليه األول هذه وحيازة 
ــــي لهـــــا وأن عقـــــد شـــــرائه لهـــــا المـــــؤرخ   ــــك الحقيقـــــي والفعـل ــــي أـنــــه الماـل ــــيال قاطعـــــا عـل تعـــــد دـل

 قــد ســتر فـيـه اســمه باســم المــدعي عليهــا الثانـيـة الـتـي ســخر اســمها لســتر اســم المــدعي ١/٧/٢٠٠٩
و محـل الطعـن فـي وهـ.. فإن إيراد اسم المدعي عليها الثانية جاء صوريا .. ومن ثم .. عليه األول 
 .مدني كلي الجيزة    لسنة     الدعوى رقم 

 وبصورية هذا العقد فيما خيص اسم املدعي عليها الثانية 
يتجلــــى ظــــاهرا بطــــالن العقــــد الثــــاني المحــــرر منهــــا لصــــالح المــــدعي والمنســــوب لــــه تــــاريخ  

 . لصدوره من غير مالك العين ١٥/١٠/٢٠١١

 وببطالن هذا العقد األخري 
دعوى الراهنة قائمة علي غيـر سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون متعينـا رفضـها إذ أن تكون ال 

 .دعوى الطرد ال تقام سوي من المالك ضد الغاصب 

 أما وان تقام من الغاصب ضد املالك
قائمـه بـال سـند .. والحـال كـذلك .. فهو أمر ينكره الواقـع والقـانون بمـا يجعـل الـدعوى الراهنـة 

 .جديرة بالرفض 

ثبوت عدم أحقية املدعي فيما يربوا إليه من طلبات ويف املقابل جاءت طلبـات : تاسعا 

وذلـك كلـه .. املدعي عليه  األول قائمه علي سند صحيح مـن الواقـع والقـانون 

 من خالل املستندات اآلتية 

 املستند األول 
ود مـانع أدبـي فيمـا والتـي تؤكـد وجـ.. وثيقة زواج المدعي عليه األول بالمدعي عليهـا الثانيـة  

بينهما حال بين المدعي عليه األول وبين الحصول من الثانية علي دليـل كتـابي علـي صـورية العقـد 
 . وأن اسمها فيه مستعار مسخر إلخفاء شخص واسم المدعي عليه األول١/٧/٢٠٠٩

 املستند الثاني 
ابت مـن خاللـه والث.. فيما يخص أسم المشتري ) الصوري (١/٧/٢٠٠٩صورة العقد المؤرخ  

 :أن مقدم الثمن وقدره مائتي ألف جنيه تم سداده كالتالي 
 ألف جنيه عبارة عن شقة بيعت من المـدعي عليـه األول لزوجـة البـائع لعـين التـداعي ١٣٥ -١

 ) .       / السيدة (



 

٩١ 

 . ألف جنيه سددها المدعي عليه األول نقدا بمجلس العقد ٦٥ -٢

 أما باقي الثمن 
 أـلـف ٢٥وســدد المــدعي علـيـه األول منهــا .. ه ـقـد تأجــل ســدادها آـنـذاك وـقـدره ماـئـه أـلـف جنـيـ 

 .جنيه للبائع 
وهـو مـا يؤكـد بـأن الـمـدعي عليـه األول هـو المشـتري الفعـلـي والحقيقـي لعـين التـداعي وليســت  

 .المدعي عليها الثانية المستعار أسمها في العقد فقط 

 :املستند الثالث 
) مشـــتري(    / وـبــين الســـيدة ) كـبــائع(عي علـيــه األول صـــورة العـقــد المحـــرر فيمـــا ـبــين المـــد 

 .للشقة التي اعتبر ثمنها جزءا من ثمن الفيال محل التداعي 

 وثابت من خالل هذا العقد 
  .١/٧/٢٠٠٩أنه مؤرخ بذات تاريخ عقد شراء العين محل التداعي  - أ

ة أنفـــة الشـــق(أن المـــدعي عليـــه األول هـــو المســـدد لـــثمن العـــين محـــل التـــداعي ســـواء عينـــا  - ب
 .أو نقدا ) الذكر

 وهو ما يتجلى معه صورية اسم المدعي عليها الثانية في عقد شراء العين محل التداعي  

 :املستند الرابع 
مــدني كـلـي الجـيـزة المقامــة مــن المــدعي   لســنة    صــورة رســمية مــن عريضــة اـلـدعوى رقــم  

ية عقـــد شـــراء الفـــيال محـــل بغيـــة إثبـــات صـــور.. عليـــه األول ضـــد المـــدعي عليهـــا الثانيـــة وآخـــرون 
 فيمـــا يخـــص اســـم الـمــدعي عليهـــا الثانـيــة المســـتعار والمســـخر إلخـفــاء ١/٧/٢٠٠٩الـتــداعي المـــؤرخ 

 .المشتري الحقيقي وهو المدعي عليه األول 

 :املستند اخلامس 
أصل شهادة صادرة عن جدول مدني محكمـة الجيـزة االبتدائيـة تؤكـد أن الـدعوى أنفـة الـذكر  

 .داول حتى تاريخه ال زالت طي الت

 وهو ما حيق معه للمدعي عليه األول 
 .طلب وقف الدعوى الراهنة تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المشار إليها سلفا  

 :املستند السادس 
 الذي تضمن التمثيلية الهزلية .. إداري الهرم   لسنة     صورة رسمية من المحضر رقم  



 

٩٢ 

ووقــف علــي بابهــا وقــام بــإبالغ .. لــي العــين محــل التــداعي إذ توجــه إ.. التــي كــان بطلهــا المــدعي 
شرطة النجدة زاعما بالمخالفة للحقيقة بأنـه فـوجئ بالمـدعي عليـه األول يقـتحم الفـيال خاصـته وسـرقة 

 .مشغوالت ذهبية منها
تبين وبحق أن المقيم بالفيال هو المدعي عليه األول وأن المدعي هـو .. وبحضور الشرطة  

امها وحطم الباب الخارجي لهـا وعنـد فشـله لوجـود المـدعي عليـه األول ودفاعـه عـن الذي حاول اقتح
 .استدعي المدعي الشرطة وزعم ما زعمه سلفا .. ملكه 

 وهو علي خالف احلقيقة متاما 
 .بما يؤكد انعدام صحتها من البداية .. السيما وأنه سرعان ما تنازل عن كافة مزاعمه  

  والثابت أيضا من هذا احملضر
أن المدعي عليـه األول قـد استشـهد بالعديـد مـن الجيـران لتأكيـد إقامتـه وحيازتـه للفـيال محلـى  

 .التداعي مع أسرته 

 ويف املقابل 
 .لم يأت المدعي بثمة شاهد يزعم بأنه حاز هذه الفيال ليوم واحد  

 ملا كان ذلك 
مـت بـال سـند صـحيح ومن جملة هذه المستندات يتجلى ظـاهرا وبحـق أن الـدعوى الراهنـة أقي 

 .من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعلها وبحق جديرة بالرفض 

 بناء عليه 

 يلتمس املدعى عليه األول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 :أصليا
 . بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة -١
 . بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة -٢
 .ٕعوى بحالتها والزام رافعها المصروفات  برفض الد-٣

 -:احتياطيا 
مــدني كلــي الجـيـزة للــدعوى الماثـلـة لالرتـبـاط وليصــدر فيمهــا حكمــا   لســنة     ضــم اـلـدعوى رقــم -١

 .احدا و



 

٩٣ 

مـدني كلـي الجيـزة والمقامـة مـن   لسـنة    وقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل الدعوى رقم -٢
دعي عليهــا الثانيــة بصــورية عقــد البيــع المحــرر باســم المــدعي المــدعي عليــه األول ضــد المــ

عليهــا الثانيــة والــذي بمقتضــاه قامــت المــدعي عليهــا الثانيــة بــالبيع صــوريا للمــدعي فــي هــذه 
 .الدعوى مما يؤكد وجود ارتباط بين الدعويين 

 -:وعلي سبيل االحتياط الكلي 
 طرق اإلثبات بما فيها البينة إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه األول بكافة -١

وشهادة الشهود ومن أن العقد سند الدعوى هو عقد صوري محرر بين الطرفين إضرارا به 
وأن العقد الذي حرر باسم المدعي عليها الثانية من المالك األصلي للفيال هو عقد .. 

 الحقيقي لها وأنه المالك.. صوري أيضا قام المدعي عليه األول بسداد الثمن مقابل الفيال 
وأن هناك مانع أدبي حال بينه وبين .. وأن العقد قد حرر باسمها دون أن تكون مالكة 

 .وللمدعي نفي ذلك بذات الطرق .. الحصول علي ورقة ضد 
إحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره خبيرا تكون مأموريته بعد  -٢

 مستندات وما عسي أن يقدمه الخصوم من مستندات اإلطالع علي األوراق وما بها من
أخري وذلك لبيان الشخص الحائز الفعلي للفيال موضوع النزاع وسنده في ذلك وعما إذا 

وعما إذا كان العقد الذي انتقلت به .. كان العقد سند الدعوى هو عقد صوري من عدمه 
من الفيال الحقيقي الملكية للمدعي عليها الثانية هو عقد صوري من عدمه وبيان ث

وبيان عما إذا كان العقد سند الدعوى قد تم .. والشخص القائم بالسداد وسنده في ذلك 
وللخبير في سبيل أداء مأموريته .. سداد أي مبالغ فيه من عدمه والشخص القائم بالسداد 

في االنتقال إلي أي جهة إدارية أو غير إدارية وكذا سؤال الشهود وبصفة خاصة البائعين 
.. العقد األصلي للمدعي عليه األول والذي طلب تحرير العقد باسم المدعي عليها الثانية 

وعما إذا كان العقد قد حرر باسم .. وسؤالهم عما إذا كان هو الذي قام بالسداد من عدمه 
وعما إذا كان هذا العقد هو عقد .. المدعي عليها الثانية العتبارات أدبية من عدمه 

ه وذلك دون حلف يمين وبصفة عامة بحث كافة أوجه عناصر الدعوى صوري من عدم
     .توصال لوجه الحق فيها 

 عى عليه األول                                                                  وكيل المد
 المحامي       



 

٩٤ 
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٩٥ 

 املوضوع 
 !!!دعوى بطلب بطالن تصرفات  

 ئع الوقا
عـقـد ـلـواء الخصــومة فـيـه بموجــب ـفـي أن الـمـدعي ـقـد .. الماـثـل ـنـزاع تخـلـص وجـيـز واقـعـات ال 

 :صحيفة أودعها قلم كتاب هذه الحكمة نشد في ختامها الحكم 
ـبــبطالن التصـــرفات ـبــالبيع الـتــي قامـــت بهـــا المـــدعي عليهـــا األوـلــي لصـــالح نفســـها ولصـــالح  -١

 ) ١٥/١٢/٢٠٠٦ ، ١/١٢/٢٠٠٦لمؤرخـة عقـود البيـع ا(المدعي عليـه الثـاني علـي العقـار 
 .مع ما يترتب علي ذلك من أثار .. والموضحة بالصحيفة 

دعي عليهــــا األولــــي مــــ الصــــادر مــــن ال١٥/١/٢٠٠٦بطــــالن العقــــد الصــــوري المــــؤرخ فــــي  -٢
مـــع مـــا بصـــفتها وكيـلــة عـــن مورـثــة المـــدعي لصـــالح نفســـها والمتضـــمن بيعهـــا لنفســـها الـفــيال 

 .يترتب علي ذلك من أثار 

مكـتـب توثـيـق ـنـادي الصــيد للســيارة المالكــي  لســنة   ن عـقـد البـيـع الموـثـق والمقـيـد ـبـرقم بطــال -٣
ٕواـلـزام المــدعي عليهمــا الراـبـع والخــامس بوـقـف ....... مالكــي الجـيـزة ماركــة ســكودا     رـقـم 

التعامل علي السيارة والتأشير في دفاتر الشهر العقاري بإلغاء هذا العقد مع مـا يترتـب علـي 
 . ذلك من أثار

 المنســـوب صـــدوره مـــن مورثـــة المـــدعي لصـــالح ١٧/٦/٢٠٠٨بطـــالن التنـــازل المـــؤرخ فـــي  -٤
 المدعي عليها األولي عن الفيال  

 طلبات إيل مزاعم مؤداهاهذه الاملدعي يف استند و
 وشــــقيقة لمـــدعي عليـهـــا األوـلـــية انجـلـــ(المرحوـمـــة ـكـــان متزوجـــا ب ١٩/٦/٢٠٠٣أنـــه بـتـــاريخ  

  ./      زق منها علي فراش الزوجية بالصغيرقد رأنه و) المدعي عليه الثاني
وأنهـــا كاـنــت تمتـلــك ) وصـــفه زورا بأـنــه مـــرض مـــوت(رض يبت بمـــصـــاـبــأن زوجـتــه ـقــد وزعـــم  

 .العقارات والمنقوالت المطلوب إبطال عقودها 

 وإفكا قرر بأن 
ومـن ثـم فقـد .. عقود التصرفات سـالفة الـذكر قـد أصـابتها الصـورية بمـا يسـلس إلـي بطالنهـا 

 دعواه الماثلة التي ال سند لها في الواقع أو القانون أو المستندات بـل أيضـا جـاءت مسـتنده إلـي أقام
 الحصول ٕمحض أقاويل مرسلة ال تثبت صورية وال بطالن وانما تؤكد أن الغرض من هذه الدعوى 



 

٩٦ 

 .اإلساءة للمدعي عليها األولي صاحبة الفضل عليه فضال عن علي ما ليس بحق له 

 بت أن كافة التصرفات املطعون فيها بالدعوى املاثلة ذلك أن الثا

 هي تصرفات صحيحة ونفاذا متت بعلم وإرادة وموافقة ورغبة 

  ............../ املرحومة 

 ولعل خري دليل علي ذلك 
حينمــــا أبـتـــاع أرض ) واـلـــد المرحومــــة زوج المــــدعي عليهــــا األوـلـــي(          / أن المرحــــوم  

فـقـام بشــراء ..    /  كــان ـلـم ـيـزرق إال بنجلـتـه – مديـنـة نصــر –س العـقـاد  شــارع عـبـا٣٩العـقـار رـقـم 
الـتـي كاـنـت (    /هــذه األرض مناصــفة فيمــا بيـنـه وبشخصــه وبيـنـه وبصــفته وـلـي طبيعــي عـلـي نجلـتـه

 ) .تبلغ من العمر آنذاك عام واحد

 ومن ثم 
ـلــي هـــذه ـثــم قـــام بإنشـــاء العقـــار ع.. باـتــت هـــذه األرض مملوكـــه بحـــق النصـــف ـلــه ولنجلتـــه  

 .      األرض والمسمي ببرج 

  ١٩٨٥إال أنه يف غضون عام 
وعقــب ذلــك بعــده ســـنوات تــوفي إلــي رحـمــة اهللا )  المــدعي عليــه الـثــاني–      (رزق بنجلــه  

 .تعالي فلم يمهله القدر إلعادة توزيع ملكية العقار المذكور وفق صحيح الشريعة اإلسالمية 

 /  فما كان من املرحومة 

  ٢٠٠٣وغها سن الرشد يف غضون عام مبجرد بل

  ٢٤/٦/٢٠٠٣إال أن حررت عقد القسمة املؤرخ 
ليصــــبح .. اـلـــذي قامــــت بموجـبـــه بإعــــادة تقســــيم ملكـيـــة هــــذا العـقـــار وـفـــق صــــحيح شــــرع اهللا  

 :المالكون له كالتالي 
 اـلــثمن فرضـــا بوصـــفها زوجـــة ٨/١بحـــق ) المـــدعي عليهـــا األوـلــي(         / واـلــدتها الســـيدة - أ

 .ألصلي للعقار المالك ا
 ) .     و     (       / وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين لنجلي المرحوم  - ب

 

 



 

٩٧ 

 وبرغم صحة هذا التصرف ومواكبته لصحيح القانون 

  للمرحومة  ولرغبة أطرافه وعلي األخص

 إال أن زوجها املدعي احلايل 
 وأـقــام ـفــي هـــذا الصـــدد ـقــام بعـــد وفاتهـــا ـبــالطعن عـلــي هـــذا التصـــرف ـبــزعم كـــاذب أـنــه باطـــل 

 .مدني كلي شمال الجيزة    لسنة    الدعوى رقم 

 ومن خالل تلك الدعوى
رتل المدعي ذات المزاعم واألكاذيب التي رتلها في الدعوى الماثلة من أن هـذا العقـد مشـوب  

)  عـلــي خـــالف الحقيـقــة(ـبــالبطالن فضـــال عـــن إقحاـمــه مـــرض المرحوـمــة ووصـــفه بأـنــه مـــرض ـمــوت 
 التصــرف جملــة وتفصــيال متخــذا فــي الــدعوى المــذكورة ذات الــدفاع الــذي ســاقه فــي وطعــن فــي هــذا

الـــدعوى الماثلـــة والـــذي التفتـــت عنـــه محكمـــة أول درجـــة ورفضـــت دعـــواه وأيـــدتها فـــي ذلـــك محكمـــة 
 االستئناف حيث أنه  

 وبتداول الدعوى املذكورة جبلساتها 

  ٢٢/٥/٢٠١٠وجبلسة 

 ائية باآلتي قضت عدالة حمكمة مشال اجليزة االبتد

 حكمت احملكمة 
برفض الدعوى وألزمت المدعي عن نفسه وبصـفته بالمصـاريف وخمسـة وسـبعة جنيـه أتعـاب  
 .محاماة 

 ومع ذلك 
ق الــــذي تــــداول ـبــــدوره   لســــنة    فقــــد طعــــن المــــدعي عـلــــي هــــذا الحكــــم باالســــتئناف رـقــــم  

 :تي  قضت عدالة المحكمة االستئنافية باآل١١/٥/٢٠١١وبجلسة .. بالجلسات 

 حكمت احملكمة 
بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وبتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت المســتأنف  

 .عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

 ومن ثم 
ذـلـك .. يتضـح وبجـالء تـام زور وبهتـان جمـاع مـا يدعيـه ويزعمـه المـدعي فـي دعـواه الماثلـة  

 لماثلة علي ذات المزاعم المرتلة في الدعوى المشار إليها سلفا والمقضي فيها انه أسس دعواه ا



 

٩٨ 

وهو ما يجعل هـذا الحكـم حـائزا لحجيتـه فـي هـذا .. بحكم نهائي بات بزور هذه االدعاءات والمزاعم 
 الخصوص وهو 

 إثبات زور وبهتان ادعاءات ومزاعم املدعي التي رتلها يف الدعوى املاثلة 

 فيها واملوضحة سلفا والدعوى املقضي 

 مبا جيعل الدعوى املاثلة قائمة كسابقتها علي غري سند جديرة بالرفض 
وكان قد ثبت لعدالة الهيئة الموقرة وبموجب حكم حائز لحجيته زور وبهتـان .. لما كان ذلك  

 ما يدعيه المدعي فضال عن انعدام السند الواقعي أو المستندى أو القانوني لطلبات 
مــر اـلـذي يجعلهــا جــديرة ـبـالرفض وذـلـك وـفـق مــا نشــرف بإيضــاحه تفصــيال وتأصــيال فــي المــدعي األ

 :دفاعنا التالي 

 الدفاع 

مـدني    لسـنة    ثبوت حجية وقوة األمر املقضي للحكم الصادر يف الدعوى رقم : أوال 

مشال اجليزة علي واقعات وعناصر الـدعوى املاثلـة ممـا يؤكـد انعـدام سـندها 

 ر وبهتان مزاعم املدعي وسابقة احلكم بزو

 وذلك يف وجهني 

مدني كلـي مشـال اجليـزة حـائز   لسنة   احلكم الصادر يف الدعوى رقم : الوجه األول 

حجيته فيما فصل فيه وأكده من فساد األدلة التي ركن إليها املدعي يف دعـواه 

املذكورة وقضي برفض دعواه بأسباب سـائغة تناوهلـا قضـاء حمكمـة أول درجـة 

 إليها قضاء حمكمة ثاني درجة فأصبح هذا احلكم عنوانا للحقيقة وركن 

 حيث استقر الفقه والقضاء علي  

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١فقد نصت املادة 
األحكام التي حـازت قـوة األمـر المقضـي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق وال يجـوز  

 .قبول دليل ينقض هذه الحجية 

 لشأن من أحكام حمكمة النقض أنه واملستقر يف هذا ا
القضــاء الســابق ـفـي مســألة أساســية اكتســابه ـقـوة األمــر المقضــي مــانع للخصــومة مــن العــودة 
للتـنــازع فيـهــا ـفــي أـيــة دعـــوى تالـيــة ال يمـنــع ـمــن حـيــازة الحـكــم الســـابق ـقــوة األـمــر المقضـــي أن يكـــون 



 

٩٩ 

وقـه ارتباطـا وثيقـا اعتبارهمـا وحـدة الفصل في المسألة األساسية واردا في أسبابه وارتباط الحكـم بمنط
 .ال تتجزأ يرد عليها ما يرد علي المنطوق من قوة األمر المقضي 

 )٥١٩ ص ٢١ سنة ٢٦/٣/١٩٧٠نقض (

 كما قضي بأن 
المســألة الواحــدة بعينهــا إذا كانــت كليــة شــاملة وكــان ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا هــو الــذي ترتــب  

 ـفـي اـلـدعوى أو انتفاـئـه ـفـإن هــذا القضــاء يحــوز حجـيـة علـيـه القضــاء بثـبـوت الحــق الجزـئـي المطـلـوب
األمـــر المقضـــي ـفــي تـلــك المســـألة الكلـيــة الشـــاملة ـبــين الخصـــوم أنفســـهم ويمـنــع مـــن التـنــازع بطرـيــق 

 .الدعوى أو الدفع فيما فصل فيه 
 )١٠٦٢ ص ٢٦ سنة ٢١/٥/١٩٧٥نقض (

 ملا كان ذلك 
مـدني كلـي  نة سـل   وأوراق الدعوى رقم وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعات 

 يتضح أنه فيما بين هاتين الدعويين .. شمال الجيزة وواقعات وأوراق الدعوى الماثلة 

 قاسم مشرتك هو 
أن المــدعي أقــام هــاتين الــدعويين علــي ســـند التشــكيك فــي التصــرفات والعقــود التــي أبرمتـهــا  

ومورـثــة الـمــدعي عليـهــا (صـــدرت عـــن مورثتــه وزعـــم بصـــوريتها وانـعــدام صــحتها وأنـهــا .. المرحومــة 
وهـي مسـألة أوليـة شـاملة ينهـار بانهيارهـا سـند هـاتين .. حـال كونهـا فـي فتـرة مـرض المـوت ) األولي

 .الدعوى 

 هذا وحيث أنه قد ثبت يقينا 

 ومبوجب حكم قضائي نهائي بات 

 حائز حلجية وقوة األمر املقضي 
مـدني كلـي شـمال   لسنة   ادر في الدعوى رقم زور وبهتان هذه المزاعم بموجب الحكم الص 

إذ قطـــع هـــذا الحكـــم بصـــحة التصـــرف .. ق  لســـنة     الجيـــزة والحكـــم الصـــادر فـــي اســـتئنافها رقـــم 
 ) .٢٤/٦/٢٠٠٣عقد القسمة المؤرخ (المطعون عليه في تلك الدعوى 

 وأن ما يرتله املدعي يف هاتني الدعويني 
 ك لصدور التصرف من مورثته مالكه الحق القانوني في ال سند له في الواقع أو القانون وذل 

 يدعيه المدعي من صوريته وبطالنه وأنه ال صحة لما التصرف وأن ذلك العقد انعقد صحيحا 



 

١٠٠ 

 .وصدوره عن مورثته في فترة مرض الموت 

 لسنة   وهذا عني ما أشار إليه املدعي يف دعواه الرقيمة برقم 
 ـبـأن المرحومــة كاـنـت تصــارع مــرض المــوت حـيـث ـقـدر اهللا إذ أـنـه ـقـد اســتهل دعــواه المــذكورة 

لها أن تصاب بمرض السرطان الذي داهمها في ربعان الشباب وبدأت تتـردد علـي المستشـفي وتقـيم 
 .فيها 

 وهو 
 . ذات ما أشار إليه وأكده في دعواه الماثلة  

 وملا كانت  
الـتـي قضــي بعــدم صــحتها ـفـي اـلـدعوى الماثـلـة قائمــة عـلـي ســند ذات هــذه المــزاعم واألباطـيـل  

 مــدني كـلـي   لســنة   األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن الحكــم الصــادر فــي اـلـدعوى رـقـم .. اـلـدعوى المــذكورة 
قـد حـاز حجيتـه فـي تلـك المسـألة األوليـة ومـا قضـي بـه بشـأنها مـن عـدم صـالحيتها .. شمال الجيزة 

 .في إثبات صورية وبطالن وعدم صحة التصرفات الصادرة عن المرحومة 

 هو األمر الذي يستتبع بالضرورة و
القطــع بانعــدام الســند الــواقعي والقــانوني للــدعوى الماثلــة وذلــك النهيــار األباطيــل التــي رتلهــا  

المــدعي فيهــا بمــا يجعلهــا عــاجزة عــن إثبــات مــا يبتغــي المــدعي الوصــول إليــه علــي خــالف الحقيقــة 
 .والمستندات 

لرفض كســابقتها الـتـي فصــلت ـفـي ـلـب الـنـزاع تكــون هــذه اـلـدعوى ـبـدورها جــديرة ـبـا.. وـمـن ـثـم  
 .وفي المسألة األولية القائمة عليها كال الدعويين 

مـدني كلـي مشـال اجليـزة   لسـنة    احلكم الصـادر يف الـدعوى رقـم : الوجه الثاني 

صادر فيما بني ذات خصوم النزاع املاثل ويف أهم العناصر املتنـازع عليهـا وهـو 

 مدينة نصر مبا جيعله حائزا حلجيته علي النـزاع –د  شارع عباس العقا٣٩العقار 

 املاثل وال حمالة

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
 ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن ....  

 .تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا 
 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  



 

١٠١ 

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 ال يحــوز الحـكــم ـقــوة الشـــيء المقضـــي ـبــه إال بالنســبة إـلــي الخصـــوم الحقيقـيــين ـفــي اـلــدعوى  

 .الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم 
 )٢٩٣ قاعدة ٦٣ مجموعة المكتب الفني س ٢٢/٣/١٩٤٥نقض (

 كما قضي بأن 
حجيــة الحكــم فــي نــزاع شــرطه اتحــاد الخصــوم فــي الــدعويين ال يغيــر مــن ذلــك تعلــق الحكــم  

 .السابق بمسألة كلية شاملة 
 )ق٤٧ لسنة ١٢٤٧ طعن رقم ٢٢/٢/١٩٨١نقض (

 وكذا قضي بأنه 
هم مـن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قـوة الشـيء المحكـوم فيـه يمنـع الخصـوم أنفسـ 

التنــازع فيهــا فــي أيــة دعــوى تاليــة تكــون فيهــا تلــك المســألة هــي بــذاتها األســاس فيمــا يدعيــه أي مــن 
 .الطرفين قبل األخر من حقوق مترتبة عليها 

 )٤٥٩ ص ٢٥ سنة ٢/٣/١٩٧٤نقض (

 ويف حكم أخر قالت حمكمة النقض 
أن يكـون الطرفـان قـد يشترط للقول بوحدة المسـألة فـي الـدعويين أن تكـون أساسـية ال تتغيـر و 

 .تناقشا فيها في الدعوى األولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم األول استقرار مانعا 
 )١٤٧٧ ص ٢٥ سنة ١٩/١٢/١٩٧٤نقض (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت بما ال يدع مجاال للشك أن الخصـوم فـي الـدعوى الماثلـة هـم ذات الخصـوم فـي  

 وبذات صفاتهم .. مدني كلي شمال الجيزة   سنة ل  الدعوى السابق الفصل فيها رقم 

 :فاملدعي يف الدعويني هو 
       . /عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي نجله القاصر       / السيد -

 واملدعي عليهما األويل والثاني هما 
 /  السيدة  -
 /  السيد  -

 



 

١٠٢ 

 وهو ما يقطع بأن اخلصوم احلقيقيني 

 يف كال الدعويني متحدين 
مــدني شــمال   لســنة    فالثابــت أن الــدعوى رقــم .. بخصــوص موضــوع الــدعويين و.. هــذا  
مورـثـة المــدعي (أقيمــت نزاعــا فــي عقــد القســمة المحــرر فيمــا بــين .. الســابق الفصــل فيهــا .. الجـيـزة 

بخصـــوص ) والمـــدعي عليهـــا األولـــي ، وبـــين المـــدعي عليهـــا األولـــي ، وبـــين المـــدعي عليـــه الثـــاني
 .العقار 

  املاثلةأما يف الدعوى
 فمن أهم عناصرها الطعن علي العقود المبرمة بخصوص العقار ذاته   

 هذا 
الموجهــــة مــــن المــــدعي لعقــــد القســــمة المــــؤرخ ) المزعومــــة(وحيــــث أن الثابــــت أن المطــــاعن  

 .والخاص بالعقار المذكور) مدني شمال الجيزة  لسنة     موضوع الدعوى  (٢٤/٦/٢٠٠٣

 هي ذاتها املطاعن املزعومة 
مــن المــدعي للتصــرفات والعقــود المبرمــة بخصــوص ذات العقــار فــي الــدعوى الماثلــة والتــي  

 .سبق وجزم الحكم المشار إليه سلفا بعدم صحتها وزوها وبهتانها 

 وحيث أن تلك املطاعن واملزاعم 
ٕفإذا صحت قضي للمدعي بطلباته واذا تبين زورهـا وافكهـا .. هي لب النزاع الماثل   والحـال (ٕ
ان مصــير الــدعوى الماثلــة كمصــير الــدعوى الســابقة الــرفض النعــدام الســند والــدليل علــي كــ) كــذلك

 .أقوال المدعي المرسلة 

 ومرة أخري نكرر 
..  أن مــربط الـنـزاع الماـثـل هــو التشــكيك ـفـي صــحة كاـفـة التصــرفات الصــادرة عــن المرحومــة 

 بموجــب حكــم ٢٤/٦/٢٠٠٣ٕواذ ثبــت صــحة أهــم تلــك التصــرفات وأجلهــا وهــو عقــد القســمة المــؤرخ 
فـــإن ذلـــك يعـــد دلـــيال قاطعـــا علـــي صـــحة بـــاقي .. نهـــائي بـــات حـــائز لحجيـــة وقـــوة األمـــر المقضـــي 

 .التصرفات التي يحاول المدعي عبثا النيل منها بادعائه الماثل 

 ومن ثم 
مــدني كـلـي   لســنة   ومــن جمـلـة مــا تقــدم يتجـلـى ظــاهرا أن للحكــم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رقــم  

ق صــدي واســعا ودالـلـة قاطعــة عـلـي عناصــر اـلـدعوى الماثـلـة   لســنة   تئنافه رـقـم شــمال الجـيـزة واســ



 

١٠٣ 

فيمــا فصــل فـيـه مــن واقعــات أهمهــا زور وبهـتـان مــزاعم المــدعي المرتـلـة ـفـي كــل مــن اـلـدعوتين عـلـي 
 .حدا السواء 

انتفاء وصف مرض املوت علي مـا حـاق باملرحومـة مـن مـرض وقيـام الـدالئل : ثانيا 

  هذا الوصف املتعددة علي انتفاء

 فإن مرض املوت قد عرفة الفقهاء بأنه.. بداية 
 .المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  

 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (

 وقيل أيضا بأن 
من به مرض يشتكي منه وفي كثير من األوقات يخـرج إلـي السـوق ويقضـي مصـالحه فـال  

 .يكون مريضا مرض الموت 
 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 ومما تقدم 

 يؤخذ أن مثة شروط ثالثة ليكون املرض مرض موت 

 وهي 
 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١
 وأن يغلب فيه الموت  -٢

 وأن ينتهي بالموت فعال  -٣

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

يـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف المطعـــون ف
المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب 
سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 

ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون قاصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه 
 .مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 

 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (

 



 

١٠٤ 

 ملا كان ذلك 
مورثة المدعي والمـدعي عليهـا (وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي حاله المرحومة  
بجــالء ـتـام أن المــرض اـلـذي انتابهــا ال ينطـبـق علـيـه وصــف مــرض المــوت وذلــك يتضــح و) األوـلـي 

 :وفقا للحقائق اآلتية 

بالدليل الفني الطبي القاطع تأكد أن حالة املرحومة كانـت يف حتسـن : احلقيقة األويل 

 مستمر وأنها كانت يف كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حىت الوفاء 
 لعدالـة الهيئـة الـمـوقرة ٢٥/١/٢٠١٠قـديم تقرـيـر طبـي مـؤرخ تشـرفت المـدعي عليهـا األولـي بت 

 مستشفي التي كانت تعالج بها المرحومة ومحرره بمعرفة طبيبها المعالج الصادر عن 

 وكانــت تـعــالج باألدويــة الكيميائـيــة ٤/٢٠٠٨كانــت تعــاني ـمــن أورام بالغــدد الليمفاوـيــة منــذ 
ت نتيجــة األشــعات والتحالـيـل ـفـي وـقـد تحســنت الحاـلـة بشــكل واضــح مــن بداـيـة العــالج وكاـنـ

ٕتحسن مستمر إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمـي وكانـت حالـة وعـي وادراك المريضـة 
 وـبـدأت المريضـة ال تسـتجيب لألدويـة وتـم تغيـيـر ١١/٢٠٠٨ممتـازة طـوال فتـرة العـالج فـي 

خطــــــة العــــــالج بموافـقـــــة المريضــــــة وكاـنـــــت الحاـلـــــة العامــــــة للمريضــــــة ممـتـــــازة ولكــــــن ـفـــــي 
 دخـلـت المريضــة المستشــفي لعمــل عيـنـة ـمـن الكـبـد وبـعـدها ـبـدأت المريضــة ٢٠/١٢/٢٠٠٨

 وكاـنــت المريضـــة فـــي ٢٣/١٢/٢٠٠٨تـتــدهور حـيــث أنهـــا عاـنــت مـــن نزـيــف وتوفـيــت فـــي 
 .كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم الوفاة 

 معالج                                                                     الطبيب ال

 ومن خالل هذا التقرير  
يتضـح وبجــالء ـتـام ـبـأن المـرض اـلـذي حــاق بالمرحوـمـة ـلـم يكـن ينطـبـق عليـهـا وصــف ـمـرض  
كاـنــت فـــي تحســـن مســـتمر ) المعتـبــر قانوـنــا(وذـلــك ألن حالتهـــا وفقـــا لـلــرأي الفـنــي الطبـــي .. المـــوت 

 .وبشكل واضح 

 الك مبا جيعلها بعيدة كل البعد عن أن يقال بأن يغلب عليها اهل
 أي قـبــل المـــوت ـبــثالث أـيــام فـقــط ٢٠/١٢/٢٠٠٨وذـلــك ـبــإقرار الطبـيــب المعـــالج بأنهـــا قـبــل  

 .كانت الحالة العامة للمريضة ممتازة 

 أضف إيل ذلك 
 بل إلي حدوث نزيف لها .. أن سبب وفاة المرحومة ال يعزي إلي مرضها الذي حاق بها  



 

١٠٥ 

  .٢٣/١٢/٢٠٠٨توفيت علي أثره بتاريخ 

 ا أيضا من شرط أن ينتهي املرض باملوت فعالوهو ما خيرجه
وهـو مـا .. ذلك أن الوفاة حدثت بسبب النزيف وليس بسبب المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه  

 .تنهار معه كافة شرائط اعتبار هذا المرض مرض موت 

ثبوت تكرار زيارات املرحومة للمستشفي مبا يؤكد متسـكها بالشـفاء : احلقيقة الثانية 

 عور املوت عليها ويؤكد أيضا خروجها لقضاء حوائجها وعدم غلبه ش
 صــــادرة عـــــن ٧/٣/٢٠١٠بتقــــديم إفــــادة مؤرخــــة .. تشــــرفت أيضــــا المــــدعي عليهــــا األوـلــــي  

 .مستشفي تفيد تواريخ دخول المرحومة للمستشفي وتواريخ خروجها منها ال

 ومن خالل هذه الشهادة 
النحـو الموصـوف بالشـهادة يفيـد بأنهـا يتضح بأن تكرار تردد المرحومة علي المستشفي علـي  

ٕوانمــا بــدت متمســكة بالحيــاة والشــفاء لــذلك .. لــم تيــأس مــن العــالج ولــم يغلــب عليهــا شــعور المــوت 
كاـنـت مداومــة عـلـي زـيـارة الطبـيـب المعــالج لتلـقـي العــالج ـبـل والمكــوث بالمستشــفي لعــدم أـيـام إلجــراء 

 .األشعات والفحوصات الطبية الالزمة 

 هذا من ناحية 
فـــإن تكـــرار تـــردد المرحومـــة علـــي المستشـــفي يؤكـــد خروجهـــا لقضـــاء .. ومـــن ناحيـــة أخـــري  

 .حوائجها بنفسها بما يؤكد وبحق أن مرضها ال يمكن وصفه بأنه مرض موت 

 ١٧/٦/٢٠٠٨ـخـروج املرحوـمـة إيل بـنـك التعـمـري واإلـسـكان بـتـاريخ : احلقيـقـة الثالـثـة 

الفـيال الكائنـة مبارينـا يؤكـد للتنازل بشخصها لصاحل والدتها عـن نصـيبها يف 

 خروجها لقضاء حوائجها وبالتايل انتفاء وصف مرض املوت عليها 
تقــــدمت المــــدعي عليهــــا األولــــي لعدالــــة الهيئــــة المــــوقرة بشــــهادة صــــادرة عــــن بنــــك التعميــــر  

 وتقـــدمت ١٧/٦/٢٠٠٨توجهـــت بشخصـــها إـلــي البنـــك بـتــاريخ .. تفـيــد بـــأن المرحومـــة .. واإلســـكان 
 .في الفيال ) المدعي عليها األولي(عن نصيبها لوالدتها بطلب للتنازل 

 وهو األمر الذي يؤكد
ذلــك أن .. خــروج المرحومــة لقضــاء حوائجهــا بمــا ينفــي عــن مرضــها وصــف مــرض المــوت  

جمهور الفقهاء أجمعوا علي أن مرض الموت هو الذي يعجـز صـاحبه عـن الخـروج لقضـاء حوائجـه 
 .سه ينفي عنه وصف مرض الموت وأن خروج المريض لقضاء حاجاته بنف
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 ومن ثم 
 وعلي الرغم من أن الثابت أن المدعي عليهـا األولـي لـديها توكيـل عـام رسـمي مـن المرحومـة 

 .بيح لها إجراء كل التصرفات من بيع وشراء وتنازل بل التعامل مع البنوك ي

 إال أن املرحومة  
الـذي يتأكـد معـه أنهـا تخـرج لقضـاء أتممت هذا التنازل بالبنك بشخصـها وبنفسـها وهـو األمـر  

 .حوائجها بنفسها بدليل  قاطع 

ثبوت سفر املرحومة يف نفـس توقيـت مرضـها إيل اململكـة العربيـة : احلقيقة الرابعة 

وثبوت سـفرها أيضـا ) املدعي عليها األويل(السعودية ألداء العمرة رفقة والدتها 

وجها لقضـاء حوائجهـا مبـا إيل الساحل الشمايل لقضاء فرتة الصيف مبا يؤكد خر

 ينفي عنها وصف مرض املوت 
مـــن تعرـيــف مـــرض المـــوت بأـنــه هـــو ذـلــك المـــرض اـلــذي يقعـــد .. لعـلــه مـــن الواضـــح الجـلــي  

مــا يتـعــارض تمامــا ـمــع تصــرفات وأفـعــال .. صــاحبه علــي قضـــاء أبســط حوائجـــه الشخصــية بنفســـه 
 ) .مورث المدعي والمدعي عليها األولي(المرحومة 

 ت وذلك أن الثاب
إلـي المملكـة العربيـة السـعودية ) المـدعي عليهـا األولـي(أن المرحومة قد سافرت رفقة والـدتها  

 .ألداء العمرة ولم يعجزها مرضها عن أدائها .. 

 هذا فضال 
األمر الذي يقطـع بأنهـا كانـت .. للتصييف ) مارينا(عن قيامها بالسفر إلي الساحل الشمالي  

ينمــا أعتــاد وـلـم يحرمهــا مرضــها مــن قضــاء حوائجهــا أـيـا كانــت وتعــيش حياتهــا علــي نحــو طبيعــي وم
 .كانت 

ثبوت انتفاء وصف مرض املوت عـن املـرض الـذي حـاق باملرحومـة : احلقيقة اخلامسة 

 مـدني  لسـنة   وذلك مبوجب احلكم النهائي ألبات الصـادر يف الـدعوى رقـم 

 مشال اجليزة
أن .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة  لسنة  م فإن الثابت من خالل الحكم الصادر في الدعوى رق 

قــد أثــار طعنــا علــي عقــد القســمة موضــوعها أنــه محــرر .. المــدعي فيهــا هــو ذات المــدعي الحــالي 
وحيث رفضت دعـواه المـذكورة ابتـدائيا واسـتئنافيا بكافـة مزاعمهـا .. أيضا في مرض موت المرحومة 
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األمـر الـذي .. جيـة األمـر المقضـي فيـه المرتلة بمعرفة المدعي وبـات حكمهـا نهـائي وبـات حـائزا لح
 .يقطع بانعدام صحة زعم المدعي بأنه مرض زوجته المرحومة يوصف بأنه مرض موت 

 ومما تقدم مجيعه 
يتأكد وبحق أن المرض الذي كانـت تعـاني منـه المرحومـة ال يمكـن وصـفه بأنـه مـرض مـوت  

وائجهــا فضــال عــن أـنـه ـلـيس الســبب لثـبـوت أـنـه ال يغـلـب علـيـه المــوت وـلـم يقعــد المــذكورة عــن أداء ح
في موتها األمر الذي يقطع بعدم صحة مزاعم المدعي في هذا الخصوص بما يجـدر معـه االلتفـات 

 .عنها 

ثبوت علم ورضاء وموافقة املرحومة عن كافة التصرفات والعقود التي أبرمتهـا : ثالثا 

 ة علي غري سند مبا جيعل الدعوى املاثلة قائم) املدعي عليها األويل (والدتها 

 باستقراء
أوراق ومســــتندات الــــدعوى الماثلــــة يتضــــح وبجــــالء أن الــــدالئل تعــــددت علــــي علــــم ورضــــاء  

وموافـقــة المرحوـمــة عـلــي كاـفــة التصـــرفات الصـــادرة عـــن الـمــدعي عليـهــا األوـلــي وتـلــك اـلــدالئل عـلــي 
 :النحو التالي 

د القسـمة املـؤرخ قيام املرحومة مبجرد بلوغها سن الرشد بتحريـر عقـ: الدليل األول 

  الذي مبوجبه أعادت تقسيم العقار وفق الشريعة اإلسالمية ٢٤/٦/٢٠٠٣
اشرنا سلفا بأن والد المرحومة حال قيامه بشراء األرض المقام عليها حاليا العقار وكـان ذلـك  

 .وكانت المرحومة آنذاك لم تتجاوز عامها األول .. في أوائل الثمانينات 

 رض فقد قام بشراء هذه األ
 علي أن تكون الملكية بحق النصف . .بشخصه وبصفته ولي طبيعي علي نجلته القاصر  

 لكال منهما 

 حيث مل يكن قد رزق بنجله 

 )املدعي عليه الثاني(
وحيـث كانـت .. وقد توفي إلي رحمة اهللا تعالي قبـل أن يمهلـه القـدر فـي توزيـع ملكيـة العقـار  

 .را المرحومة لدي وفاة والدها الزالت قاص

 وفور بلوغها سن الرشد 
 وشقيقها ) المدعي عليها األولي( مع والدتها ٢٤/٦/٢٠٠٣قامت بتحرير عقد قسمة مؤرخ  
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 ) .المدعي عليه الثاني

 مت من خالله
 شارع عباس العقاد وفق قواعد الميراث في الشريعة اإلسـالمية ٣٩إعادة توزيع ملكية العقار  

 :كالتالي فباتت ملكية هذا العقار مقسمة .. 
 . فرضا بوصفها زوجة ٨/١ المدعي عليها األولي تستحق -

 .وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين 

 وما فعلت املرحومة هذا التصرف 
 إذ تـوفي زوجهـا وتـرك لهـا المرحومـة) المـدعي عليهـا األولـي(إال عرفانا منهـا بجميـل والـدتها  

فمـا كـان منهـا سـوي أن أخـذت علـي .. مـن العمـر وشقيقها وكان أكبرهما لم يتجاوز الخامسـة عشـر 
عاتقها تربيتهما علي أحسن ما تكون عليه التربيـة والنشـأة والتعلـيم مؤديـة بكـل رضـا دور األب واألم 

 .في أن واحد 

 وكانت مثار هذه الرتبية 
.. أن تمســـكت  المرحومـــة بتعـــاليم الشـــريعة اإلســـالمية وـلــم تطمـــع فـــي عـــرض الـــدنيا الزائـــل  

المــدعي (لــي توزيــع ملكيــة هــذا العقــار وفــق قواعــد الميــراث الشــرعي وذلــك لتعطــي أمهــا وأصــرت ع
 .وكذا شقيقها حقه الشرعي دون نقص .. حقها الشرعي ) عليها األولي

 ) واألحكام التي تؤكد صحته ٢٤/٦/٢٠٠٣يراجع عقد القسمة املؤرخ (

 ولعل هذا التصرف يثبت لعدالة اهليئة املوقرة 

 القة التي تربط املرحومة بوالدتها وشقيقهامدي حسن الع

 والثقة املطلقة فيما بني ثالثتهم 
بمــا يؤكــد رضــاء وموافقــة المرحومــة عــن أي تصــرف يصــدر عــن أيــا منهمــا ولــو اســتطاعت  

حاليا اإلقرار بذلك صراحة لصرخت فـي وجـه المـدعي الـذي مـا أقـام دعـواه الماثلـة إال كيـدا للمـدعي 
 . الحصول علي ما ال يستحق عليها األولي وطمعا في

 وهو األمر الذي يدلل علي صحة كافة التصرفات الصادرة عن المدعي عليها األولي  

انتقال املرحومة بشخصها إيل مقـر بنـك التعمـري واإلسـكان بتـاريخ : الدليل الثاني 

  لتقدم بنفسها طلب بالتنازل عن نصيبها يف الفيال  ١٧/٦/٢٠٠٨
 مدعي زورا وبهتانا بأن المرحومة كانت طريحة الفراش بالمستشفي في الوقت الذي يدعي ال 
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فلـم .. وأتت المرحومة تصرفا يدحض مزاعم المدعي ويثبـت عـدم صـحتها .. ومريضة مرض موت 
ٕوانمـــا كانـــت تخـــرج لقضـــاء حوائجهـــا مباشـــرة حياتهـــا .. تكـــن حبيســـة المستشـــفي أو قعيـــدة بـــالمرض 

 .اليومية العادية والمعتادة 

 ت يف التنازلوحيث رغب
فقد انتقلت بشخصها إلي مقر بنك التعميـر واإلسـكان .. عن حصتها في الفيال المشار إليها  

 ).المدعي عليها األولي(وتقدمت  بطلب التنازل عن حصتها لصالح والدتها 

 واجلدير بالذكر 
ك أنه إذا كانت تظهر علي المرحومة ثمة مظاهر إعياء شديد أو مرض ما قبـل مـوظفي البنـ 

 . التعامل معها وتنفيذ مطلبها وهي في هذه الحالة

 أما وقد كانت احلالة الصحية للمرحومة يف حتسن مستمر 
ولم تكن تشعر بثمة إعياء إال علي فتـرات ومـن ثـم كانـت تخـرج لقضـاء حوائجهـا ومصـالحها  

لفـيال المـذكورة بما ترتب عليه موافقة البنك علـي طلبهـا وتـم نقـل نصـيبها فـي ا.. علي النحو المعتاد 
 ) .المدعي عليه األولي(إلي والدتها 

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن إرادة المرحومــة قــد اتجهــت بكــل رضــا نحــو نقــل كافــة أمالكهــا إلــي  

 لم يكن يتبقى مـن أمالكهـا لـم يـتم نقلـه إلـي المـدعي ٢٠٠٨المدعي عليها األولي وفي غضون عام 
 – رحمهـا اهللا –إليهـا فمـا كـان منهـا بكـل رضـا إال أن انتقلـت عليها سوي نصيبها في الفيال المشـار 

 .إلي مقر البنك وقدمت طب التنازل بشخصها 

 )تراجع الشهادة الصادرة عن البنك والتي تؤكد هذه احلقيقة(

 وهو األمر الذي يؤكد 
ومــن ثــم موافقتهــا علــي ثمــة تصــرف ... انصــراف نيــة المرحومــة نحــو بيــع أمالكهــا لوالــدتها  

ل قامــت ـبـه المــدعي عليهــا األوـلـي بموجــب الوكاـلـة الصــادرة لصــالحها مــن المرحومــة بمــا يؤكــد مماـثـ
 .صحة هذه التصرفات 
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املـدعي (قيام املرحومة بتحرير وكالـة عامـة رمسيـة لصـاحل والـدتها : الدليل الثالث 

تبـيح هلـا البيـع والشـراء للـنفس للغـري التعامـل مـع البنـوك ) عليها األويل

  التصرفات بدون استثناءوباجلملة كافة
باستكمال مطالعة ومراجعة أوراق الـدعوى الماثلـة سيتضـح أن ثمـة توكيـل رسـمي عـام يحمـل  

المــدعي عليهــا (صــادر عــن المرحومــة لصــالح والــدتها .. توثيــق األهــرام النمــوذجي   لســنة    رقــم 
 ) .األولي

 وكلتها من خالله 
 .ا للنفس وللغير وكذا التعامل مع البنوك بكافة أعمال اإلدارة والتصرف بمختلف أنواعه 

 فهل هناك ثقة مطلقة أكثر من ذلك 
وهـو األمـر الـذي ..  وظلت سـارية حتـى وفـاة المرحومـة ٢٠٠٢وهذه الوكالة محررة منذ عام  

يؤكد وبحق أن وجود هذه الوكالة يعد دليال قاطعا علي موافقة ورضاء المرحومة بأي تصرف تبرمـه 
 .لي المدعي عليها األو

أن الوكالة املربمة من املرحومة لصاحل والدتها املدعي عليها األويل مل : الدليل الرابع 

تكن وكالـة عاديـة إلبـرام التصـرفات نيابـة عنهـا بـل تضـمنت إجـازة صـرحية 

 )للمدعي عليها شخصيا(للتصرف يف املمتلكات للنفس 
ازة صـــريحة للـمــدعي عليـهــا يتضـــح أـنــه ـقــد تضــمن إجـــ.. باســتقراء عـقــد الوكاـلــة أـنــف الــذكر  

وهـو مـا يؤكـد .. األولي في التصرف في ممتلكات المرحومة لصالح نفسها وللغيـر علـي حـد السـواء 
 .إقرار المرحومة بصحة أي تصرف تأتيه المدعي عليها األولي مقدما 

 ومن ثم 
 ومــن جملــة الــدالئل والحقــائق ســالفة البيــان يتضــح وبجــالء تــام ثبــوت علــم ورضــاء وموافقــة 

المرحومــة علــي أي تصــرف تبرمــه المــدعي عليهــا األولــي ســواء لنفســها أو للغيــر بمــا تضــحي معــه 
 لدعوى الماثلة قائمة علي غير سند ا
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ثبوت صحة كافة التصرفات املربمة مبعرفة املدعي عليهـا األويل إلمتامهـا وفـق : رابعا 

 سـند هـذه صحيح القانون وقواعد اإلنابة والوكالـة واإلجـازة مبـا يؤكـد انعـدام

 الدعوى 

 بداية 
بإخضــاع كافــة التصــرفات الصــادرة عــن المــدعي عليهــا األولــي للقــانون ونصوصــه وقواعــده  

 :اآلمرة يتجلى ظاهرا اتفاق هذه التصرفات وصحيح القانون وذلك علي التفصيل التالي 

صحة كافة عقود البيع الصادرة من املـدعي عليهـا األويل لنفسـها وللمـدعي عليـه  -١

 ي إلمتامها وفق قواعد الوكالة واإلنابة القانونية الثان

  من التقنني املدني علي أن ١٠٤/١نصت املادة .. بداية 
كــان شــخص النائــب ال شــخص األصــيل هــو محــل االعتبــار .. إذا تــم العقــد بطريــق النيابــة  

 ا حتما عند النظر في عيوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم به

  من ذات القانون علي أن ١٠٥كما نصت املادة 
إذا أبـرم النائـب ـفـي حـدود نيابتـه عـقـدا باسـم األصــيل فـإن مـا ينشــأ عـن هـذا العـقـد مـن حـقـوق  

 والتزامات يضاف إلي األصيل

 وقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 أنـه يجــوز أن ـيـتم األصـل هــو قيـام المتعاـقـد نفســه بـالتعبير عــن إرادـتـه فـي إـبـرام التصــرف إال 

ذلك بطريق النيابة بـأن يقـوم شـخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف باسـم هـذا األخيـر ولحسـابه 
 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ١٢/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عقــــــود البيــــــع المؤرخــــــة وكــــــان الثابــــــت مــــــن خــــــالل أوراق التــــــداعي وعلــــــي األخــــــص منهــــــا  

 المبرمـــة بخصـــوص بعـــض وحـــدات العقـــار يتضـــح وبجـــالء أنهـــا ١٥/١٢/٢٠٠٦ و ١/١٢/٢٠٠٦
تمت بمعرفة المدعي عليها األولي مستخدمة في ذلك التوكيـل الرسـمي العـام الصـادر لصـالحها مـن 

 .توثيق األهرام النموذجي   لسنة  نجلتها والذي يحمل رقم 

 والثابت من خالله 
 ليس هذا .. ن إنابة المدعي عليها األولي عن نجلتها في كافة التصرفات والبيوع أنه تضم 
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 فحسب بل منحتها الموكلة هذا الحق سواء للغير أو لنفسها 

 ملا كان ذلك 

  من القانون املدني قد نصت علي أن ٧١٣وكانت املادة 
ـيـل ـبـالغير اـلـذي  الخاصــة بالنياـبـة ـفـي عالـقـة الموـكـل والوك١٠٧ إـلـي ١٠٤تطـبـق الـمـواد مــن  

 .يتعامل مع الوكيل 

 وملا كانت 

  مدني قد عرفت الوكالة بأنها ٦٩٩املادة 
 الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل 

 ومما تستقر عليه الفقه يف هذا الشأن علي أن 
 أن يكــون محــال محــل الوكاـلـة يجــب أن يكــون تصــرفا قانونـيـا وأن ثمــة تصــرف ـقـانوني يصــح 

للوكالــة فقــد يكــون عقــد كــالبيع واإليجــار وقــد يكــون إرادة منفــردة كالوصــية وكــل هــذا أعمــال قانونيــة 
 .منفردة يقوم بها الوكيل بناء علي الوكالة الصادرة 

 )٣٤٩ الوسيط في شرح القانون المدني ص –عبد الرازق السنهوري / د(

 ومن ثم 
ٕالتصــرفات وانمــا قيــده بالحــدود الــواردة تحديــدا فــي عقــد ـلـم يطلــق المشــرع للوكيــل العنــان فــي  

الوكالــة والمنــاط فــي التعــرف علــي حــدود الوكالــة والتصــرفات القانونيــة التــي خولهــا الموكــل للوكيــل 
 .يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته 

 ) ق٥٠ لسنة ٩٥٧ طعن رقم ٣١/٥/١٩٨٤جلسة (
  ١٠٠٢ ص ٢٠ مجموعة أحكام النقض سنة ١٩/٦/١٩٦٩جلسة (

 يتضح ومن خالل النصوص القانونية سالفة الذكر 
صــحة أي عـقـد أخــر العامــة لشــروط الأوضــح ـبـأن شــروط صــحة الوكاـلـة هــي ـقـد لمشــرع أن ا 

 .وسالمة التراضي من عيوب اإلرادة للتعاقد من وجوب توافر األهلية الواجبة 

 وأعمال الوكيل تنصرف حتما للموكل 
تعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فـي إبـرام التصـرف إال أنـه يجـوز حيث أن األصل هو قيام الم 

أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن األصيل بإبرام التصرف باسم هذا األخير ولحسـابه 
بحيث تنصرف أثاره إليه وفي غير األحوال التي نص فيها القانون علي قيـام هـذه النيابـة فإنهـا تقـوم 



 

١١٣ 

 – وهـو األصـيل – محـل األخـر – وهـو النائـب – طرفيهـا علـي أن يحـل احـدهما أساسا باتفـاق إرادة
فــي إجــراء العمــل القــانوني الــذي يــتم لحســابه وتقتضــي تلــك النيابــة االتفاقيــة ممثلــة فــي عقــد الوكالــة 

 علي عناصر الوكالة وحدودها وهو ما يجوز التعبيـر عنـه – األصيل والنائب –تالقي إرادة طرفيها 
ا بما من شأنه أن يصبح الوكيـل فيمـا يجريـه مـن عمـل مـع الغيـر نائبـا عـن الموكـل صراحة أو ضمن

وتنصــرف أـثـاره إلـيـه وتخضــع العالـقـة ـبـين الموكــل والوكـيـل ـفـي هــذا الصــدد مــن حـيـث مــداها وأثارهــا 
 .ألحكام االتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة 

  )٤١٢ ص ٣٠ ق س ٤٦ لسنة ٨٧٨ الطعن ٢٩/١٢/١٩٧٩جلسة ( 

  من القانون املدني ١٠٦ ، ٧١٣مفاد نص املادتني و
أـنـه يجــوز للوكـيـل أن يـبـرم العـقـد اـلـذي تخوـلـه الوكاـلـة إصــداره ال بصــفته وـكـيال ولكـنـه بصــفته  

أصيال وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكأنه قد أعار أسـمه لألصـيل الـذي 
مسـتقرة أنهـا ترتـب قبـل األصـيل جميـع اآلثـار القانونيـة التـي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالـة ال

 .ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلي األصيل 
  )١١٦٦ ص ٤٨ ق س ٣٥ لسنة ٥٥٧٦ الطعن رقم ١/١١/١٩٩٧جلسة ( 

  )٩٣٣ ص ٢١ ق س ٣٥ لسنة ٥٨١ الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧١جلسة ( 
  )١٠٧٣ ص ١٥ ق س ٣٠لسنة  ١٧ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٦٤جلسة ( 

 هذا 

 ومقتضي النيابة حلول إرادة النائب حمل إرادة األصيل 
مـــع انصـــراف األثـــر القـــانوني لهـــذه اإلرادة إلـــي شـــخص األصـــيل كمـــا لـــو كانـــت اإلرادة قـــد  

فهــي فــي جوهرهــا تخــول للنائــب حــق إبــرام عمــل أو تصــرف يتجــاوز أثــاره ذمــة .. صــدرت منــه هــو 
مـتـين مــاليتين وـلـيس رابطــة زصــيل باعتـبـار إن االلـتـزام فــي حقيقـتـه رابطــة ـبـين الـقـائم ـبـه إـلـي ذمــة األ

 .بين شخصين 
 ) ق ٤٢ لسنة ١٥٧ الطعن ٢٧/١٢/١٩٨١جلسة ( 

 ملا كان ذلك 
كـــان الثابـــت أن كافـــة التصـــرفات والعقـــود المبرمـــة مـــن المـــدعي عليهـــا األولـــي بخصـــوص و 

كالة واإلنابة ولم تتعداها األمـر الـذي يصـبغ بعض وحدات العقار تمت وفق بنود وشروط وقواعد الو
 .هذه التصرفات بالمشروعة ال محالة 



 

١١٤ 

 وأن عقد الوكالة كمثل باقي العقود السيما 

 إذا نشأ صحيحا مكتمل األركان خاليا من عيوب اإلرادة 

 وجب أعمال أثره والتزام طرفيه مبا ورد فيه دون إخالل 

 ينعقد العقد بصفة عامة 
واإلرادة يجـــب أن تتجـــه نحـــو  .. تراضـــي المتعاـقــدينأي .. أركـــان هـــي اإلرادة بـتــوافر ـثــالث  

 وهو المحل كما يجب أن يتوافر االلتزام العقدي .. ركن السبب غاية مشروعة وهذا هو 

 ومن ثم 
إذا انتـفـي احــد هــذه األركــان ـفـي العـقـد يترـتـب علـيـه بطالـنـه أمــا توافرهــا مجتمعــه يجعــل العـقـد  

 . فيما بين العاقدين وخلفهم العام والخاص والسيما الخلف العام صحيحا منتجا آلثاره

 ملا كان ذلك 
وكانــت كافــة التصــرفات والعقــود محــل التــداعي والتــي قامــت بهــا المــدعي عليهــا األولــي قــد  

وحـل فـإذا كـان هـذا العقـد قـد اكتملـت أركانـه مـن رضـاء وسـبب .. تمت وأبرمـت بموجـب عقـد وكالـة 
 اكتملت بالتبيعة كافة أركان العقود التي تمت بموجبه . .في جميع ما ورد به 

 هذا 

 وإيضاحا لصحة عقد الوكالة سالف الذكر 

 وتوافر كافة أركان الصحة فيه 

 نشرف بعرض اآلتي 

  ركن الرتاضي بداية بشأن

  من التقنني املدني علي أن ٨٩فقد نصت املادة 
ـمــع مراعـــاة ـمــا يـقــرره . دـتــين متطـــابقتين يــتم العـقــد بمجـــرد أن يتـبــادل طرـفــان التعبـيــر عــن إرا 

 القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد 

 فالرتاضي إذن 
والمقصــود بــاإلرادة هنــا اإلرادة التــي تتجــه إلحــداث أثــر قــانوني معــين .. هــو تطــابق إرادتــين 

 هو إنشاء االلتزام 

 



 

١١٥ 

  من ذات القانون علي أن ٩٠/١وقد نصت املادة 
رادة يكـون بـاللفظ وبالكتابـة وباإلشـارة المتداولـة عرفـا كمـا يكـون باتخـاذ موقـف التعبير عن اإل 

 وينتج التعبير عن اإلرادة أثره فورا .. ال تدع ظروف الحال شكا في داللته علي حقيقة المقصود 

  من القانون املدني علي أن ٩١إذ نصت املادة 
ه بعلـم مـن وجـه إليـه ويعتبـر وصـول ينتج التعبير عـن اإلرادة أثـره فـي الوقـت الـذي يتصـل فيـ 

 التعبير قرينة علي العلم به ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك 

 ملا كان ذلك 
وكــان كــل مــا ـقـدمناه إنمــا هــو إيضــاح لوجــوب وجــود التراضــي وحـيـث أـنـه ال يكـفـي أن يكــون  

 مـن التراضي موجودا بل يجب أيضا أن يكون صحيحا والتراضي يكون صحيحا إال إذا كان صـادرا
  .وبدون أهلية وبدون عيب في إرادته ذي أهلية 

 ومن ثم 

  من التقنني املدني علي أن ١٠٩فقد نصت املادة 
 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون  

  وجيب 
اإلكـــراه واالســـتغالل فـــإذا والتـــدليس وأن تخلـــو إرادة المتعاقـــد مـــن عيـــوب اإلرادة وهـــي الغلـــط  

 انتفت هذه العيوب في حق المتعاقد انعقد العقد صحيحا نافذا مرتبا ألثاره 

 ملا كان ذلك 
بموجبــه الــذي أبرمــت وبتطبيــق جملــة مــا تقــدم علــي واقعــات التــداعي ومــدونات عقــد الوكالــة  

يتضــح وبجــالء أن ركــن التراضــي قــد تــوافر بــأجلي .. العقــود محــل التــداعي المــدعي عليهــا األولــي 
 أن الثابت أن المرحومة قد توجهت إلي الشهر العقاري وبإرادة كاملـة غيـر معيبـة بثمـة صورة وذلك 

 القابلة لذلك ) المدعي عليها األولي (وقامت بتحرير الوكالة الرسمية العامة لصالح والدتها .. عيب 

 وبإرادة وتراضي تامني 
اع التصـرفات القانونيـة منحت الموكلة الحق للوكيلة في التصرف في كافة أمالكهـا بكافـة أنـو

 .سواء لنفسها أو للغير 

 ومن ثم 
 فإن هذا التراضي ال ينحصر علي عقد الوكالة فقط بل ينصرف إلي كل عقد تبرمه المدعي  



 

١١٦ 

الـمـدعي عليهــا (عليـهـا األوـلـي باســتخدام الوكاـلـة ســالفة اـلـذكر فيعتـبـر التراضــي الصــادر عــن الوكيـلـة 
 .صادرا عن األصيل ) األولي

  هذا اخلصوص بأن إذا قضي يف
األصـل هــو قيـام المتعاـقـد نفســه بـالتعبير عــن إرادـتـه فـي إـبـرام التصــرف إال أنـه يجــوز أن ـيـتم  

 ذلك بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن األصيل بإبرام التصرف باسم هذا األخير ولحسابه 
 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ة  لسن٢١/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (

 وعليه 
يتضـــح وبجـــالء انعقـــاد ركـــن التراضـــي فـــي عقـــد الوكاـلــة وفـــي كافـــة العقـــود المبرمـــة بموجبـــه  

 .السيما وأنها لم تتجاوز حدود هذه الوكالة 

 أما خبصوص ركن احملل 
محل االلتزام هو الشـيء الـذي يلتـزم المـدين القيـام بـه والمـدين يلتـزم أمـا بنقـل حـق عينـي أو و 

 عمل أو باالمتناع عن العمل ب

 وااللتزام بنقل حق عيني 
فـقـد .. إنـمـا هــو الـتـزام بعـمـل ولـكـن لـمـا ـكـان األصــل أن هــذا االلـتـزام ـيـتم تنفـيـذه بمجــرد نشــوئه  

صـار ـمـن الـمـألوف أن يـقـال إن محــل االلـتـزام بنـقـل حــق عيـنـي هــو هــذا الحــق العيـنـي ذاـتـه ـفـإذا ـكـان 
المملــوك وأصــبحا شــيئا واحــدا فصــار االلتــزام بنقــل الملكيــة الحــق العينــي حــق ملكيــة امـتـزج بالشــيء 
 محله هو الشيء ذاته الذي تنتقل ملكيته 

 وجيب أن يكون حمل االلتزام 
 موجودا إذا كان التزام بنقل حق عيني   - أ

 معينا أو قابال للتعيين  - ب

  قابال للتعامل فيه -ج

 ملا كان ذلك 
 أنه قد شمل كافة أمالك الموكل وهـي أمـالك وكان الثابت من خالل عقد الوكالة أنف الذكر 

كمــا أن الثابــت مــن عقــد الوكالــة أن حــدود .. وقابلــة للتعامــل فيهــا موجــودة ومعينــة بــذاتها وحــدودها 
 كافة و.. واع التصرفات القانونية سواء للنفس أو للغير هذه الوكالة شملت البيع والشراء وكافة أن



 

١١٧ 

 .ال مراء بها وهذه التزامات معينة وقابله للتعامل في

 ومن ثم 
ـفـي عقـد الوكاـلـة وفـي كاـفـة العقـود الـتـي أبرـمـت د انعقـد اـلـركن الثـاني ـمـن أركـان صــحة التعاقـ 

 .مما يؤكد صحتها ونفاذها ) الوكالة(باستخدام هذا العقد 

 صوص ركن السبب ما خبأ
المعنـي رض الذي يقصد الملتـزم الوصـول إليـه مـن وراء التزامـه والسـبب بهـذا غلسبب هو الوا 

 :ويجب أن يتوافر في السبب شروطا ثالثة هي .. يقتصر علي االلتزام العقدي 
 أن يكون موجود  -
 أن يكون صحيح  -

 أن يكون مشروع  -

 ملا كان ذلك 
 وبتطبيق جملة ما تقدم علي واقعات التداعي ومدونات عقد الوكالة الصادر مـن المرحومـة 

موكلــة بجــالء انعقــاد ركــن الســبب ذلــك أن إرادة ال يتضــح و)مــدعي عليهــا األولــيال(ح والــدتها لصــال
لـنفس والشـراء لعلـي كافـة أمالكهـا مـن بيـع فـي كافـة التصـرفات القانونيـة موكلـه ابـة الاتجهت نحـو إن

 .وهي جماعها التزامات موجودة وصحيحة ومشروعة .. قيد أو شرط أو للغير دونما ثمة 

 ومن ثم 
فيمـا أعـدت ) مكتملـة األركـان( الوكالـة المـذكورة ٕواذ قامت المـدعي عليهـا األولـي باسـتخدام 

) الموكـلـة( وحــررت هــذه الوكاـلـة مــن أجـلـه ـبـأن قامــت ـبـإجراء تصــرفات وبـيـوع عـلـي أمــالك المرحومــة
برضــاء وتراضــي تــأمين مــن األخيــرة علــي النحــو الثابــت مــن تحريرهــا لعقــد الوكالــة ذاتــه ومــن كافــة 

 .الظروف المحيطة بالطرفين 

 ملثال ومنها علي سبيل ا
أن الموكلة لم تكتف بتحرير الوكالـة سـالفة الـذكر لصـالح والـدتها ومنحهـا الحـق فـي إجـراء  

بــل أنهــا قامــت بــبعض التصــرفات والتنــازالت لصــالح المــدعي .. التصــرفات الصــالح نفســها وللغيــر 
إذ سبق وأن توجهت إلي بنـك التعميـر واإلسـكان بشخصـها وقـدمت طلـب .. عليها األولي بشخصها 

 ).المدعي عليها األولي(تنازل عن نصيبها في الوحدة لصالح والدتها لل

 



 

١١٨ 

 وهو األمر الذي يؤكد علم ورغبة ورضاء
ســـواء ) المـــدعي عليهـــا األولـــي(المرحومـــة فـــي نقـــل األمـــالك محـــل التـــداعي إلـــي والـــدتها  

نعقـاد بموجب الوكالة سالفة الذكر أو بالتصـرفات التـي قامـت بهـا بشخصـها وهـو األمـر الـذي يؤكـد ا
األرـكـان الثالـثـة الموجـبـة لصــحة التعاـقـد ســواء ـفـي عـقـد الوكاـلـة أو ـفـي العـقـود الـتـي أبرـمـت باســتخدام 

 .هذه الوكالة 

 ومن ثم 
تكــون الــدعوى الماثلــة قائمــة برمتهــا علــي غيــر ســند صــحيح مــن الواقــع أو القــانون جــديرة  
 .بالرفض 

صاحل نفسـها متـت صـحيحة وفقـا  كافة العقود املربمة مبعرفة املدعي عليها األويل ل-٢

 للقانون لثبوت إجازة املرحومة للمدعي عليها إبرام العقود لنفسها 

  من القانون املدني علي أن ١٠٨فقد نصت املادة 
ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم مـن ينـوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو  

يجــوز لألصـــيل ـفــي هـــذه الحاـلــة أن أم لحســاب شـــخص أخـــر دون ـتــرخيص مــن األصـــيل عـلــي أـنــه 
 .يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة 

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي أوراق وواقـعـات الـتـداعي يتضــح وبجــالء ـتـام  

جـــب الوكالـــة القانونيـــة الصـــادرة أن كافـــة التصـــرفات التـــي صـــدرت عـــن المـــدعي عليهـــا األولـــي بمو
 .قد واكبت صحيح الواقع والقانون ) نجلتها(لصالحها من المرحومة 

 السيما 
عـن إرادتهـا فـي أن يقـوم الوكيـل ) المرحومـة ( ةتعبير صريح مـن الموكلـا الوكالة بهعقد وأن  

فــي جميــع خــرى األبــالبيع والشــراء وكافــة التصــرفات القانونيــة صــرف بالت) المــدعي عليهــا األولــي ( 
دني فــإن ثمــة تصــريح صــريح  مــ١٠٨للمــادة طبقــا و.. ومــن ثــم  .. لنفســها أو للغيــرأمالكهــا ســواء 

ومـن ثـم تكـون كافـة التصـرفات التـي أبرمتهـا .. وواضح من الموكل للوكيل بالتصـرف لصـالح نفسـه 
 رها القانونية  ونفاذه بكافة أثاالمدعي عليها األولي بصفتها وكيله عن المرحومة مع نفسها صحيحة

 وخالصة القول 
 أن كافة التصرفات التي قامت بها المدعي عليها األولي نيابة عن المرحومة تمت في  -
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 .حدود النيابة القانونية وبإرادة النائب المنصرفة والمضافة إلي األصيل 
ام توثيـق األهـر  لسـنة  أن نيابة المدعي عليها األولي عن المرحومة سندها عقد الوكالـة رقـم  -

وهــو التصــرف بــالبيع والشــراء ) الوكيــل(أن هــذه الوكالــة رســمية عامــة حــددت حــدود النائــب 
  .)المرحومة(وبكافة التصرفات علي كافة أمالك الموكل 

بــــل تضــــمنت عبــــارات عقــــد الوكالــــة تصــــريحا صــــريحا مــــن الموكــــل .. لــــيس هــــذا فحســــب  -
ن هــذه التصــرفات ســـواء بــإجراء أي ـمــ) الـمــدعي عليهــا األولــي(لصــالح الوكيــل ) المرحومــة(

 .بالبيع أو غيره 

 لنفسها وللغري علي حد السواء 
 كافة التصرفات التي قامت بها المدعي عليها األولي من عقود بيـع لصـالح نفسـها ولصـالح  -

 .المدعي عليه الثاني تمت في حدود هذه الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذرة 

 ومن مجله ما تقدم 
رفات التـــي أبرمتهـــا المـــدعي عليهـــا األولـــي باســـتخدام عقـــد يتضـــح ثبـــوت صـــحة كافـــة التصـــ 

الوكاـلـة الصــادر لهــا مــن المرحومــة لكونهــا تمــت بموجــب وكاـلـة رســمية وـفـي حــدود هــذه الوكاـلـة ومــا 
 وهو األمر الذي يجعل .. تضمنته من تصريح للبيع لنفسها ولم يحدث ثمة تجاوز لهذه الحدود 

 واجهة الطرفين هذه التصرفات نافذة بقوة القانون في م

 ثبوت نفاذ كافة العقود والتصرفات املربمـة مبوجـب عقـد الوكالـة يف حـق األصـيل -٣

 وخلفه العام بقوة القانون 

  من التقنني املدني علي إن ١٤٥فقد نصت املادة 
ينصرف أثـر العقـد إلـي المتعاقـدين والخلـف العـام دون إخـالل بقواعـد الميـراث مـا لـم يتبـين  

 يعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إلي الخلف العام من العقد أو طب

  من ذات القانون علي أن١٤٧/١كما نصت املادة 
العـقـد شــريعة المتعاـقـدين ـفـال يجــوز نقضــه أو تعديـلـه إال باتـفـاق الطــرفين أو لألســباب الـتـي  

 يقررها القانون 

 هأنحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض 
ـلـي انصــراف أـثـر العـقـد إـلـي الخـلـف العــام أـنـه يســري ـفـي حـقـه مــا يســري ـفـي حــق يترـتـب ع 

الســلف بشــأن هــذا العقــد فــال يشــترط إذن ثـبـوت ـتـاريخ العقــد أو تســجيله حـتـى يكــون التصــرف حجــر 
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علــي الخلــف ألنــه يعتبــر قائمــا مقــام المــورث ويلتــزم بتنفيــذ مــا التــزم بــه مورثــه طالمــا أن العقــد نشــأ 
 ه الملزمة صحيحا وخلصت له قوت

  )٨٥ ص ٢٣ ق س ٣٦ لسنة ٣٤٦ الطعن ١١/٥/١٩٧٣جلسة ( 
  )٢٥٤ ص ١٩ ق س ٣٣ لسنة ١٠٦ الطعن ١٣/٢/١٩٦٨جلسة ( 

 كما قضي بأن 
ال يجــوز ألحــد طرفــي التعاقــد أن يســتقل بمفــرده بنقضــه أو تعديلــه كمــا يمتنــع ذلــك أيضــا  

 لألسباب التي يقررها القانون علي القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو 
 ) ق ٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن ٥/٤/١٩٩٠جلسة ( 

  )٤٤٠ ص ٤٠ ق س ٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن رقم ٩/٢/١٩٨٩جلسة ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة ( 

 ن كذلك بأوقضي 
 العقــد شــريعة للمتعاقــدين فــال يجــوز نقضــه أو تعديلــه إال باتفــاق طرفيــه أو لألســباب التــي 

 يقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة
 ) ق ٥٩ لسنة ٢٣٢٤ الطعن ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة ( 

  )٤٠١ ق ص ٥٧ لسنة ٤٤٨ الطعن ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة ( 

 ملا كان ذلك 
 تنفيـذ العقـد فالواجـب.. وكانت القاعدة العامة في التعامالت هي أن العقد شريعة المتعاقدين  

كما أن القاعدة العامة أيضا أن كافة ما يلتـزم بـه السـلف ينصـرف إلـي .. في جميع ما أشتمل عليه 
 الخلف دونما ثمة نقص أو تعديل 

 ومن ثم 
هـــذا وال يجـــوز لـــه نقـــض ) المرحومـــة( فـــإن المـــدعي ملتـــزم بمـــا ألزمـــت بـــه نفســـها مورثتـــه  
 فيمــا هعــد الـقـانون الواجــب تطبيـقـتبموجـبـه الـتـي أبرمــت ود تعــديل إذ أن عـقـد الوكاـلـة والعـقـ وااللـتـزام أ

 والخاص بين طرفيه وخلفهما العام 
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 هذا 

 واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة 

 ال ينطبق علي املدعي 
حيــث أن الــوارث ال يعتبــر فــي حكــم الغيــر بالنســبة للتصــرف الصــادر مــن المــورث إال إذا  

ن كــان ـفـي ظــاهره بيعــا منجــزا إال أـنـه ـفـي حقيقـتـه يخفــي ٕكــان طعـنـه عـلـي هــذا التصــرف ـبـزعم أـنـه وا
 وصيه إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت 

 )  ق ٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن ٢٠/٢/١٩٨٣جلسة ( 
 ) ق ٤٩ لسنة ١٩٣٥ الطعن ١٥/٥/١٩٨٤جلسة ( 

 وال ميكن القول حبال 
 كالـــة الصـــادر عـــن المرحومـــةأن المـــدعي يســـتفيد مـــن هـــذا االســـتثناء فالثابـــت أن عقـــد الو 

ومـن .. أصـال بـأكثر مـن عـام ونصـف  المـدعي  أي قبل زواجهـا مـن٢٠٠٢صدر في غضون عام 
 .هذه الوكالة محرره لإلضرار به القول بأن يمكن ثم ال 

  أن هذا فضال عن
 وـقـد توفـيـت ٢٠٠٦ـفـي غضــون عــام ومبرمــة العـقـود المحــررة بموجــب هــذه الوكاـلـة صــادرة  
  أي بعد أكثر من عامين من هذه العقود ٢٣/١٢/٢٠٠٨ رحمة اهللا تعالي في إلي.. المرحومة 

  وبناء علي ما تقدم 
بأن هذه العقود تستر وصية وال يمكـن القـول بأنهـا صـادرة فـي فتـرة مـرض فال يمكن القول  

 الموت لكونها 
 المرحومة بأكثر من عامين صادره قبل وفاة  -١
ـبــرام عـقــد الوكاـلــة أو إـبــرام العـقــود الـتــي حـــررت إحـــال ثـمــة مـــرض ـلــم يكـــن بمورـثــة المـــدعي  -٢

 بموجب عقد الوكالة 

 فضال عن أن املرض الذي أصاب املرحومة  

 قبل وفاتها إيل رمحة اهللا تعايل مل يكن مرض موت 

 حسبما أسلفنا القول 

 ذلك أن مرض املوت كما عرفة الفقهاء بأنه
 المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  
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 )٧٠٧ ص ٤عابدين ابن (

 وقيل أيضا بأن 
من به مرض يشتكي منه وفي كثير من األوقات يخـرج إلـي السـوق ويقضـي مصـالحه فـال  

 يكون مريضا مرض الموت 
 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 ويؤخذ مما تقدم 
 :أن هناك شروطا ثالثة ليكون المرض مرض موت هي  

 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١
  فيه الموت وأن يغلب -٢

 وأن ينتهي بالموت فعال  -٣

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف 
المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج 

سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 
صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون قاصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن 

 مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 
 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩لطعن رقم  ا٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مزاعم المدعي المسطرة بصـحيفة دعـواه الماثلـة  

أخذا في االعتبار المستندات التي تشرفت المدعي عليها األولـي بتقـديمها أمـام عدالـة الهيئـة المـوقرة 
صــــادرة عــــن بنــــك التعميــــر واإلســــكان والشــــهادة الصــــادرة عــــن وعلــــي األخــــص منهــــا الشــــهادة ال.. 
يتضح وبجالء تام عدم انعقـاد شـرائط مـرض ) مورثة طرفي التداعي(مستشفي عن حالة المرحومة ال

محــل المــوت علــي حالــة المرحومــة بمــا يؤكــد عــدم صــحة مــزاعم المــدعي وصــحة كافــة التصــرفات 
 .التداعي ونفاذها 
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 فالثابت 
إلســـــكان أفـــــاد صـــــراحة بـــــأن مورثـــــة المـــــدعي والمـــــدعي عليهـــــا األولـــــي أن بنـــــك التعميـــــر وا 

 وقــدمت طلبــا رســميا بالتنــازل عــن ١٧/٦/٢٠٠٨ توجهــت إلــي البنــك بشخصــها بتــاريخ )المرحومــة(
 ) المدعي عليها األولي(نصيبها في الفيال وذلك لصالح والدتها 

 ملا كان ذلك 
 أي بعـد سـتة ٢٣/١٢/٢٠٠٨تعـالي فـي وكان الثابت أن المرحومة قد توفيت إلـي رحمـة اهللا  

 .أشهر من واقعة تنازلها بشخصها عن نصيبها في الفيال المذكورة سلفا 

 وهو ما يؤكد 
أن المرحوـمـة كاـنـت إـلـي ـمـا قـبـل موتهــا مباشــرة تخــرج لقضــاء حوائجـهـا ومصــالحها بشخصــها  

 .وهو ما يقطع بأن مرضها لم يكن مرض موت كما يزعم ويدعي المدعي .. 

 ا الدليل الوحيد علي هذه احلقيقة ليس هذ
 مستشفي عن حالة المرحومة أفاد حرفيا باآلتي البل أن ثمة تقرير طبي مفصل صادر من  

 وكانــت تـعــالج باألدويــة الكيميائـيــة ٤/٢٠٠٨كانــت تعــاني ـمــن أورام بالغــدد الليمفاوـيــة منــذ 
اليـل فـي تحسـن وقد تحسنت الحالة بشكل واضح من بدايـة العـالج وكانـت األشـاعات والتح

ٕوكانـت حالـة وعـي وادراك المريضـة ممتـازة مستمر إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمـي 
 وـبـدأت المريضــة ال تســتجيب لألدوـيـة وـتـم تغيـيـر خطــة ١١/٢٠٠٨طــوال فـتـرة العــالج فــي 

 دخلـت - /-/-ولكـن فـي  وكانت الحالة العامـة للمريضـة ممتـازة العالج بموافقة المريضة 
في لعمل عينة من الكبد وبعدها بدأت المريضـة تتـدهور حيـث أنهـا عانـت المريضة المستش

 وقــد كاـنـت المريضــة فــي كامــل الــوعي واإلدراك واإلرادة - / - /-مــن نزيــف وتوفيــت فــي 
 حتى يوم الوفاة                              

بيب المعالج                                                                                                                                              الط

 ملا كان ذلك 
وباسـتقراء التقريـر متقـدم الـذكر يتضـح وبجـالء أن المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه المرحومـة  

ئجـهـا لـم يـكـن ـمـرض مـوت ـبـأي حــال مـن األحــوال ذـلـك أنـهـا لـم تـكـن قعـيـدة وكانـت تخــرج لقضــاء حوا
ومصالحها بنفسها وأن حالتها كانت مستقرة وفي تحسـن لـوال التـدهور الغيـر متوقـع للحالـة فـي األيـام 
 ٕالثالثة قبل الوفاة واصابتها بنزيف كان من شأنه أن أودي بحياتها وتوفيت قضاءا وقدرا إلي رحمة 



 

١٢٤ 

 .اهللا تعالي 

 هذا وليس حمض ختمني 
 واضـــحة ال ـلــبس فيهــا وال غـمــوض ـبــأن المرحوـمــة بــل أن التقرـيــر الـمــذكور ـقــد أفــاد بعـبــارات 

 .كانت في كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم الوفاة 

 وهو ما يقطع 
بصــحة كافــة التصــرفات والعقــود محــل التــداعي ونفاذهــا فــي حــق المرحومــة وخلفهــا الخــاص  

 .والعام علي حد السواء وذلك بموجب صحيح القانون 

هر الصـورية علـي كافـة التصـرفات املربمـة فيمـا بـني انتفـاء شـرائط ومظـا: خامسا 

والتصـرفات التـي أبرمتهـا املـدعي ) املدعي عليهـا األويل(املرحومة والدتها 

عليها األويل باستخدام وكالتهـا عـن املرحومـة وذلـك لعـدم وجـود تصـرفني 

أحدهما ظاهر والثاني خفي فيما يعرف بورقة الضد ولعجز املدعي عن إثبات 

 ة هذه الصوري
فـإذا .. يشترط لقيام الصورية وجود تصرف ظاهر وأخر مسـتتر لمحـوه أو تعديلـه .. بداية  

االنتـقـال بشخصـها إلـي بنـك التعمـيـر واإلسـكان لتتنـازل بشخصـها عــن بثبـت بـاألوراق قيـام المرحومـة 
ر ولم تسفر األوراق عن وجود ثمة دليل كتابي أو تصرف مسـتت.. نصيبها في الفيال لصالح والدتها 

 !بمحو هذا التصرف فأين هي الصورية؟

 ذلك أن املستقر عليه فقها أنه 
هــي اتفــاق طرفــي التصــرف القــانوني عـلـي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقيــة تحــت شــعار الصــورية  

يشـــترط أن يكـــون هنـــاك تعاقـــدين فـــي مركـــزين قـــانونيين متعارضـــين أحـــدهما ظـــاهر مظهـــر كـــاذب و
هــو مــا يســمي ورقــة (لتصــرف المســتتر وهــو الحقيقــي واألخــر حقيقــي أي أحــدهما صــوري واألخــر ا

 .ويتعين فوق ذلك أن يتحد وقت صدور العقدين واالتفاق عليها في وقت واحد ) الضد
 ) وما بعدها١٥ الصورية ص –عز الدين الديناصوري /م(

 هذا 

 وقيل أيضا عن الصورية أن 
 باالتفــاق الظـــاهر مهمــا كــان الشــكل اـلــذي يتخــذه فإنهــا تتضـــمن وجــود اتفــاق خـفــي يــزدوج 

 ٕليعدم أو يغير أثاره فإذا ما انتفي ذلك بات العقد بين أطرافه والغير عقدا جديا وان كان قصدهما به 



 

١٢٥ 

 .الوصول إلي غرض أخر 
 ) الوسيط ٦١٦السنهوري ص / د(

 ومن املستقر عليه كذلك 
 ـفــال.. أـنــه يشـــترط القـيــام الصـــورية وجـــود تصـــرف ظـــاهر وآخـــر مســـتتر لمحـــوه أو تعديـلــه  

توجــد الصــورية إال إذا كانــت إرادة الطــرفين لــم تنصــرف فــي أي وقــت انصــرافا جــديا مــن التصــرف 
 الظاهر 

  )٨٦ أحكام االلتزام بند –إسماعيل غانم / د ( 

 وهذا الشرط 
 .ليس قيدا علي طرفي العقد فقط بل هو قيدا علي خلفهما العام أيضا  

 )بعدها وما ٨٥ ص – الصورية –أحمد إبراهيم عطية / د(

 ومن ثم 
فإذا رفعـت دعـوى الصـورية مـن أحـد المتعاقـدين أو مـن الورثـة باعتبـارهم الخلـف العـام فـال  

تثـبــت إال بالكتاـبــة أو ـمــا يـقــوم مقامهـــا أي اـنــه يجـــب تطبـيــق القواعـــد العامـــة ـفــي اإلثـبــات ـفــال يجـــوز 
 .إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة 

 )٥٦المرجع السابق ص (

 هذا

  من القانون املدني علي أن ٢٤٤ملادة وقد نصت ا
إذا أـبـــرم عقــــد صــــوري فـلـــدائني المتعاقــــدين وللخـلـــف الخــــاص مـتـــي كــــانوا حســــني النـيـــة أن  -١

يتمســـكوا بالعـقــد الصـــوري كمـــا أن لهـــم أن يتمســـكوا بالعـقــد المســـتتر ويثبـتــوا بجمـيــع الوســـائل 
 الصورية العقد الذي اضر بهم 

هم بالعـقـد الظــاهر وتمســك اآلخــرون بالعـقـد ٕواذا تعارضــت مصــالح ذوي الشــأن فتمســك بعضــ -٢
 المستتر كانت األفضلية لألولين 

 الصورية إثبات ما يدعيه بوعلي مدعي 
ي إثـبـات ـفـٕـمـن المـقـرر أن ـمـن يطـعـن بالصــورية يـقـع علـيـه عــبء إثباتـهـا واذا أخـفـق إذ أـنـه ل 

 الصورية بالبينة والقرائن فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه 
 ) الصورية – الدين الدناصوري عز/ مستشار ال( 



 

١٢٦ 

 ن قضت حمكمة النقض بأويف ذلك 
البين من مدونات الحكم االبتـدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيـه أن محكمـة أول درجـة بعـد  

أن أحاـلـــت اـلـــدعوى إـلـــي التحقـيـــق اعتـبـــرت الطاعـنـــة ـقـــد عجــــزت عــــن إقامــــة اـلـــدليل عـلـــي ادعائهــــا 
 الـمـدعي هــو المكـلـف بإثـبـات مــا يدعـيـه وتـقـديم األدـلـة بالصــورية ألنهــا ـلـم تحضــر شــهودها ولـمـا كــان

فإن محكمـة الموضـوع تكـون غيـر ملزمـة بإصـدار حكـم جديـد بإحالـة الـدعوى .. التي تؤيده في ذلك 
 إلي التحقيق 

 ) ق ٥١ لسنة ٥١٧ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٠ لسنة ٥١ الطعن رقم ٢٦/١/١٩٨٢نقض جلسة ( 

 كما قضي بأن 
كم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جـواز إثبـات مـا يخـالف مـا ورد بعقـد لما كان الح 

البيــع إال الكتابــة وعلــي أن الصــورية بــين المتعاقــدين وخلفهمــا العــام ال تثبــت إال بالكتابــة كــذلك فــإن 
 .هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه 

 )٨١ مدني ص ١٥ة المكتب الفني السنة  مجموع١٦/١/١٩٦٤نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
حــق اـلـوارث ـفـي الطعــن عـلـي عـقـد البـيـع بكوـنـه صــوري إنمــا يســتمد مــن مورـثـه ومــن ـثـم ال  

يجــوز لــه إثبــات طعنــه إال بمــا كــان يجــوز لمورثــه مــن طــرق اإلثبــات ممــا ال يجــوز إثبــات الصــورية 
 .المطلقة إال بالكتابة 

 )١٣٩١ ص ٢٥ سنة ٢٢/٦/١٩٧٦نقض (
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٣نقض (

 وكذا قضي بأن 
التمســـك مـــن الطـــاعن ـبــأن عـقــد الهـبــة يســـتر وصـــية هـــو طعـــن بالصـــورية النســـبية بطرـيــق  

التســـتر يخضـــع للقواعـــد العامـــة فـــي اإلثـبــات وعـلــي الطـــاعن وهـــو وارث الواهـــب عـــبء إثـبــات هـــذه 
 الذي يعد حجه عليه الصورية فإن عجز وجب األخذ بظاهر نصوص العقد 

  )١٥٣١ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٨/٥/١٩٨٠نقض ( 

  ذلك ملا كان 
 أن الوارث إذا طعن بصورية تصرف صادر عن مورثة فقها وقضاءا وكان من المقرر  



 

١٢٧ 

فإـنـه يتـعـين علـيـه أن يتقـيـد ـفـي هــذه الحاـلـة بـمـا ـكـان يجــوز لمورـثـه ـمـن أو النســبية بالصـورية المطلـقـة 
 إذا كان العقد مكتوبا فال يجوز له إثبات الصورية إال بالكتابة أي بورقة الضد ف.. طرق اإلثبات 

 ومن ثم 
فـــال يجـــوز للمـــدعي الـــزعم بصـــورية العقـــود محـــل التـــداعي إال إذا كـــان بيـــده دلـــيال كتابيـــا  

 يوضح ويؤكد هذه الصورية المزعومة 

 ومما تقدم يتجلى ظاهرا 
د محــل التــداعي وكونهــا جــاءت منزهــة عــن انحســار دفــع الصــورية عــن التصــرفات والعقــو 

 :ذلك الدفع بالحقائق اآلتية

عـقــدين يمـــثالن مركـــزين ـقــانونين مختلـفــين ـبــل أن كـــل تصـــرف مـــن  عـــدم وجـــود :احلقيـقــة األويل 
أو دليـل علـي التصرفات محل التداعي قد تم بموجب عقد واحد فقط وليس بـه ثمـة مظهـر 

 الصورية

ـة  ـة الثانـي ذـلـك أن الثاـبـت أن جمــاع التصــرفات .. إثـبـات الصــورية عجــز المــدعي عــن  :احلقيـق
وهــو مــا ـلـم يـقـم المــدعي محــل الـتـداعي ثباـتـه بالكتاـبـة وال يجــوز إثـبـات عكســها إال بالكتاـبـة 

 .دليال علي وجود دليل كتابي علي صورية هذه التصرفات 

أو أدلـة علـي عجـز المـدعي عـن إثبـات الصـورية وذلـك بعـدم تقديمـه ثمـة قـرائن : احلقيقة الثالثة 
 .العقود محل التداعي زعمه بصورية 

 أن املستقر عليه أن حيث 
 عالقة القرابة في حد ذاتها ال تعد دليال علي الصورية  

 ومن ثم 
 علي هذه الصورية المزعومة حتى قرينة فقد خلت األوراق من ثمة دليل أو 

ضات ومزاعم وأقوال مرسـلة ال سـند لي افترابالصورية قائم عأن االدعاء الماثل  :احلقيقة الرابعة 
النيـل مـن شـخص المـدعي عليهـا األولـي واإلسـاءة محاولـة لها فـي الواقـع أو القـانون سـوي 

حيـــث ال يســـتند المـــدعي فـــي .. دونمـــا ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع والقـــانون ســـمعتها لإليهـــا و
 .مزاعمه سوي القول بأن هذه العقود محل التداعي أبرمت لضياع حقه في الميراث

 وحىت هذا الزعم مردود عليه 
 أما التواطؤ ذاته مع .. بأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصال في نية عاقديه  



 

١٢٨ 

 فــال يعــد مــانع مــن جديــة التعاقــد ومــن قيــام الرغبــة فــي إحــداث أثــاره القانونيــة بــين –جــدال -تــوافره 
 .عاقديه وهذه قاعدة أصولية ال خالف عليها 

 ) وما بعدها١١٣ الصورية ص –ية أحمد إبراهيم عط/ د(

 ومن ثم
فمن جملة ما تقدم جميعه يتأكد أن الدفع بالصورية المزعـوم مـن جانـب المـدعي غيـر قـائم  

علــي ســند صــحيح مــن الواقــع والمســتندات أو القــانون علــي نحــو يتعــين معــه رفــض الــدعوى الماثلــة 
 برمتها النعدام سندها 

  الكيأما الزعم بصورية عقد بيع السيارة امل
واســتناد المــدعي إـلـي بـنـد اـلـثمن اـلـوارد بالعـقـد بكوـنـه بمبـلـغ ألـفـين جنـيـه فـقـط وزعمــه الباطــل  

 .بأن عدم تناسب الثمن مع قيمة السيارة دليال علي الصورية 

 فإن ذلك مردود عليه 
بأنــه ـقــد جـــري الـعــرف علــي عـــدم ـتــدوين الســـعر الحقيـقــي لبيــع الســـيارة ـفــي العـقــد المســـجل  

ري وذلك لعدم سداد رسوم تسجيل باهظة جـدا األمـر الـذي بـات معـه مـن الطبيعـي جـدا بالشهر العقا
أن يكون ثمن السيارة مائـه ألـف جنيـه مـثال أو أكثـر ومـع ذلـك ال يـدون بالعقـد سـوي ألـف جنيـه فقـط 

 .وذلك لعدم تحمل المشتري رسوم باهظة في التسجيل 

 وهو أمر معتاد
لـيـل عـلـي الصــورية ذـلـك أن العــرف جــري عـلـي هــذا ومعـلـوم للكاـفـة وال يمكــن وصــفة بأـنـه د 

ٕالتصــرف وصــحته وانمــا يحــاول المــدعي إلبــاس الباطــل ثــوب الحــق ليقــيم دليــل واهــي علــي مزاعمــه 
 التى ال سند لها في الواقع أو القانون 

 منـوذج ٥الفـيال رقـم نصـيب املرحومـة يف ثبوت صـحة ونفـاذ التنـازل عـن : سادسا 

املرحومـة بشخصـها وكونـه قـد مت مبقابـل  عـن لصـدوره - مارينـا –الياقوته 

 مادي وليس كهبة كما يدعي املدعي زعما

 ن علي  من القانون املدني ٤٨٦ املادة تنصبداية فقد 
 الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 

 وعلي ذلك 
 كونه قد تم بالتنازل عن نصيبها في الفيال ال يمكن وصفه بأنه هبه ل قيام المرحومةفإن  
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فإنه أيضـا يكـون قـد تـم فـي إطـار القـانون نافـذا .. وعلي الفرض الجدلي بكونه هبه .. بمقابل مادي 
 :وصحيحا في حق الواهبة وخلفها العام وذلك علي التفصيل التالي 

قـد مت ) الثلـث(التنازل احلاصل من املرحومة بشخصها عن نصيبها يف فيال مارينـا -١

 ن وصف اهلبةبعوض مادي مما خيرجه ع

 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أنه
المشرع أوجب إلطالق وصف الهبة علي التصرف المبرم أال يقابله عوض إذ الهبة تصـرف  

 ٕافتقار من جانب الواهب واثراء من جانب الموهوب له قيقتها فهي في ح.. في المال دون عوض 
  )٧/١٢/١٩٦٧ جلسة ١٨٣٣ ص ١٨ ق س ٣٣ لسنة ٣٥١طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 
البـيـان التفصــيلي للمـبـالغ وـكـان الثاـبـت ـمـن خــالل أوراق اـلـدعوى الماثـلـة وعـلـي األخــص منـهـا  

 مسددة ثمنا لهذه الفيال والصادر من بنك التعمير واإلسكان المالية ال

 يتضح أن القائم 
 .)المدعي عليها األولي(ن الفيال بما فيها نصيب المرحومة هي مبسداد كامل ث

 وهو األمر الذي يؤكد أن 
عــن نصــيبها وـقـدره الثـلـث  ١٧/٦/٢٠٠٨التـنـازل اـلـذي ـتـم بمعرـفـة المرحومــة شخصــيا بـتـاريخ 

 من الفيال المشار إليها قد تم بعوض لثبوت سداد المدعي عليها األولي لكامل ثمن الفيال 

 وبفرض صحة وصف هذا التصرف بكونه هبه فإنه قـد مت صـحيحا ونافـذا حيـث أن -٢

 هلبة املسترتة معفاة قانونا من شرط الرمسية ا

  قررت بأن من القانون املدني ٤٨٨/١املادة  أن فالثابت
  .ٕواال وقعت باطلة ما لم تتم تحت شعار عقد أخر تكون الهبة بورقة رسمية  

 ويف ذلك قال العالمة السنهوري رمحة اهللا عليه بأن 
قتهـا فهـي فـي حقيقتهـا هبـه لكنهـا تظهـر باسـم من المقرر أن الهبة المستترة ظاهرها غيـر حقي

 ومـن ثـم ٤٨٨أخر واعفي القانون الهبة المستترة من الشكل وهو إسـباغ الرسـمية عليهـا طبقـا للمـادة 
فإن النص يعفي الهبة التي تتم تحت شعار أخر مـن الشـكلية سـواء هبـة عقـار أو منقـول وفـي الهبـة 

 وثق بورقة رسمية المستترة يكون العقد صحيحا بالرغم أنه لم ي
 ) وما بعدها١٠٦الوسيط في شرح القانون المدني تأليف عبد الرازق السنهوري ص (
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 ملا كان ذلك 
ذي أبرمته المرحومة لصـالح والـدتها التنازل الوحيث أنه علي الفرض الجدلي بصحة وصف  

 .فإنها تكون مستترة في صورة تنازل .. المدعي عليها بأنه هبه 
 مـن القـانون الـمـدني وكـذا كافـة األحكـام الفقهـيـة ٤٨٨إعمـاال لصــريح المـادة فإنـه .. ومـن ثـم 

 .فإن هذه الهبة المستترة تعفي من شرط الرسمية 

 وتكون 
 .والحال كذلك صحيحة ونافذة في حق الواهبة وخلفها العام دون ادني شك  

 وبـفـرض ـجـديل أـخـر أـنـه يـسـتلزم لـصـحة ـهـذا التـصـرف أن ـيـتم يف ـشـكل رـمسـي -٣

فإـنـه يـكـون ـصـحيح أيـضـا ورـمسـي إلمتاـمـه يف جـهـة ) رض ـخـالف الواـقـعوالـفـ(

 حكومية رمسية وأمام موظف عام 
تـم تقديمـه إلـي بنـك .. بشخصـها .. وذلك حيث أن الثابت أن التنازل الـذي قدمتـه المرحومـة 

 .وهو أحد البنوك الحكومية والعاملين به هم موظفون عموم.. التعمير واإلسكان 

 ومن ثم 
يسـبغ .. تصـرف يـتم أمـام هـذه الجهـة الحكوميـة ويصـدق عليـه مـن موظفيهـا العمـوم فإن إي  

 .بالرسمية ال محالة 

 وبالبناء علي ما تقدم 
فإنــه علــي الفــرض باشــتراط أن يكــون التصــرف قــد تــم فــي إطــار رســمي فــإن ذلــك قــد تــوافر  

 .إلتمام التصرف أمام جهة حكومية رسمية وموظف عام 

 ومن مجله ما تقدم 
ضـــح وبحـــق صـــحة هـــذا التصـــرف والتـنــازل المـقــدم مـــن المرحومـــة بشخصـــها وال يـنــال مـــن يت 

 .صحته نائل لمواكبته صحيح الواقع والقانون علي النحو المار ذكره تفصيال 

عدم جواز ما هو ثابت بالكتابة إال بالكتابة وعدم انعقاد حاالت االسـتثناء مـن : سابعا 

 .هذه القاعدة يف الدعوى املاثلة 

 ا علي أن وستقرافقد تواترت الفقهاء و.. ية بدا
ثابتـا بالكتابـة فـإن قاعـدة ) بفرض صـحة هـذا الوصـف علـي دعوانـا(متي كان العقد الصوري  

 وجوب إثبات ما يخالف الكتابة بالكتابة تلزم المتعاقد الذي يدعي صورية العقد المتمسك به ضده 
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 .أن يثبت الصورية بالكتابة 

  ورقة ضدوالغالب عمال أن تكون
ـفـــإذا ـلـــم .. ٕواال ـفـــيمكن أن تـكـــون ـمـــن أي ـنـــوع كخطــــاب الحــــق يتضــــمن اعتراـفـــا بالصــــورية  

يستطع المدعي إثبات الصورية بالكتابة فيجوز توجيه اليمين ما لم يكن في حالـة مـن الحـاالت التـي 
 :يجوز اإلثبات فيها بالبينة والقرائن بدال من الكتابة وهي 

 ة  وجود مبدأ ثبوت بالكتاب-١
وهــو أن ـكـل كتاـبـة تصــدر مــن الخصــم ويكــون ـمـن شــأنها أن تجـعـل وجــود التصــرف المــدعي  

وخالفـه وهـي قـرائن يجـوز .. به قريب االحتمال كالخطابات أو اإليصـاالت أو المـذكرات الشخصـية 
 .تكملة داللتها بشهادة الشهود 

 )دها وما بع١٤٨ الصورية ص ١٩٨٦عز الدين الدناصوري وزميله ط / المستشار (

 وهذه احلالة غري متوافرة يف دعوانا املاثلة  
 ذلك أن الثابت أن المدعي لم يقدم ثمة أوراق أو خطابات أو ما شابهها تشير من قريب  

فال يجوز االرتكـان إلـي شـهادة الشـهود .. ومن ثم .. أو بعيد إلي صورية العقود محل النزاع الماثل 
 . بالكتابة وحدها دليال في إثبات ما يخالف الثابت

  وجود مانع من احلصول علي الكتابة  -٢
يتعين مالحظة أن صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانـت درجتهـا ال تعتبـر فـي ذاتهـا .. وهنا 

مانـعـا أدبـيـا يحــول دون الحصــول عـلـي ســند كـتـابي ـبـل المرجــع ـفـي ذـلـك إـلـي ظــروف ـكـل حاـلـة عـلـي 
 .ان تقديرها قائما علي أسباب سائغة حدة والتي تستقل بتقريرها محكمة الموضوع متى ك

 )١٤٩المرجع السابق ص (

 وهذه احلالة أيضا غري متوافرة يف النزاع املاثل 
ذـلـك أن الثاـبـت أن المــدعي عليهــا األوـلـي ونجلتهــا المرحومــة قامــا بتحرـيـر العدـيـد مــن العـقـود 

 .مت وثبتت بالكتابة ومع ذلك ت.. والتصرفات التي من المفترض أن يتوافر مانع أدبي من إتمامها 

 فإذا كانت إراداتهما متجهة حنو صورية التصرفات حمل التداعي 
 ما كان يمنعهم من تدوين ذلك كتابة وبشكل صريح وواضح وهو ما يسمي بورقة الضد  

 إال أنه 
 علي إتمام .. وأن ثبت بالدليل القاطع انصراف نية المرحومة ووالدتها المدعي عليها األولي  
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رفات بشكل حقيقي وفعلـي ومنجـز األمـر الـذي لـم يكتبـا معـه ثمـة ورقـة تفيـد هـذه الصـورية هذه التص
 .المزعومة 

  الغش واإلكراه -٣
إذا ثـبـت أن التصــرف المزعــوم صــوريته ـتـم بـنـاء عـلـي غــش أو إكــراه ـفـإن هــذه العـيـوب يجــوز 

 .إثباتها بكافة طرق اإلثبات ومنها شهادة الشهود 

 وهو ما مل يتوافر البتة 
ذلـك أن الثابـت أن هـذه التصـرفات أمـا أن تكـون تمـت .. ي التصـرفات محـل النـزاع الماثـل ف

مـثــل تنازلـهــا عـــن نصـــيبها ـفــي الـفــيال .. بمعرـفــة المرحوـمــة شخصـــيا وبمحـــض إرادتـهــا وبحرـيــة تامـــة 
 .وأمام موظف عام ) بنك التعمير واإلسكان(ٕواتمام ذلك بجهة حكومية 

ي مســـتخدمة فـــي ذلـــك التوكيـــل الرســـمي العـــام توثيـــق أو تمـــت بمعرفـــة المـــدعي عليهـــا األولـــ
األهــرام النـمــوذجي دونمــا ثـمــة تجـــاوز لحــدود الوكاـلــة الـتــي أباحــت لـهــا بشـــكل صــريح وواضـــح كاـفــة 

 .أعمال اإلدارة والتصرف للنفس وللغير 

 ومن ثم 
 تنتفي تماما عن النزاع الماثل ثمة شبهة للغش أو التدليس اللـذين يعطيـان الحـق فـي اإلثبـات 

 .بشهادة الشهود 

 وأخريا أما االستثناء الرابـع مـن وجـوب أعمـال مبـدأ الثبـوت بالكتابـة أن يكـون -٤

التصرف الصـوري يقصـد منـه اهلـروب مـن األحكـام أو خمالفـة النظـام العـام 

 واآلداب 
إخفـــاء الربـــا الفـــاحش أو التواطـــؤ بـــين العاقـــدين لمخالفـــة النظـــام العـــام أو إخفـــاء .. ومثالهـــا 

 .حت شعار تصرف مشروع مخالفة ت

 وحيث خلت األوراق 
وواقـعـات الـتـداعي ـمـن ثـمـة دلـيـل أو إشــارة إـلـي أن التصــرفات محــل الـنـزاع الماـثـل قصــد منهــا  

مخالفة للنظام العام أو اآلداب أو إخفاء مخالفة للقانون أو ستر تصرف غيـر مشـروع بـأخر مشـروع 
 ا مما تبيح اإلثبات بشهادة الشهود األمر الذي يقطع وبحق بعد توافر هذه الحالة كسابقته
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الدالئل علي انعدام سند الدعوى املاثلة وذلك من خالل أقوال الشهود الـذين : ثامنا 

استمعت إليهم عدالة احملكمة سواء شهود املدعي أو املدعي عليها األويل علـي 

 .حد سواء 
لــون لــدي المــدعي بمطالعــة أقــوال شــهود المــدعي وهــم عبــارة عــن ســائق وخادمتــان كــانوا يعم 

ذلـك أنـه بفـرض .. وهـو أمـر واضـح لـيس بحاجـة لـدليل (عليها األولي وقامت بطردهم لعدم أمـانتهم 
 فضال عن كونهم ) صحة أقوالهم فإنه من األمانة عدم نقل أخبار تم استئمانهم عليها بحكم عملهم

 .زوج وزوجه وأم الزوجة 

 ورغبة منهم يف االنتقام 

  لطردها هلم من العمل لديهامن املدعي عليها األويل
قبلوا أن يحضـروا كشـهود إثبـات بعـدما تـم تلقيـنهم بمـا يـراد إثباتـه بهتانـا ولـم يكونـوا يسـتطعيوا  

 :الرفض لسببين 
 .رغبتهم في االنتقام من المدعي عليها األولي : األول 
 .الضغط الذي مورس عليهم إذ أنهم يسكنون ويقيمون بدائرة عمل المدعي : الثاني 

 وهو األمر الذي يؤكد أن أقوال هؤالء األشخاص حمل شك وريبة

 النعدام مصداقيتهما وهو ما يؤكد انعدام سند الدعوى املاثلة 

 وذلك علي النحو التايل 

 وجود تناقض واضح يف أقوال هؤالء الشهود فيما بينهم وفيما بني أقـواهلم وبـني -١

 األوراق وأوجه هذا التناقض كاآلتي 
 فـي حـين قـررت زوجتـه ٢٠٠٨بأن بداية مرض المرحومة كـان شـهر فبرايـر      / لمدعو  قرر ا-أ

 واســـتقرت األوراق ـبــأن بدايـــة ٢٠٠٨ـبــأن بدايـــة المـــرض كـــان فـــي أبرـيــل         / المـــدعوة 
 .المرض كانت في هذا الشهر األخير 

ي عليهــا األولــي بــأن التوكيــل الصــادر مــن المرحومــة لوالــداتها المــدع..       /  قــرر المــدعو -ب
 .مما يؤكد تضاربه مع نفسه .. توكيل للبيع والشراء ثم عاد وقرر بأنه توكيل إدارة كان 

واألخــــرى ) إســــكودا(بــــأن المرحومــــة كانــــت تملــــك ســــيارتين أحــــداهما ..        /  قــــرر المــــدعو-ج
) باســـات(وـلــيس ) جيـتــا(ـفــي حـــين أن الثابــت أن الســـيارة مـلــك المرحوـمــة كانــت ) .. باســات(
 برغم أن هذا الشاهد سائق ويعلم جيدا أنواع السيارات إال أن عدم صدقه في الشهادة أوقعة و
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 .في الخطأ 
إال أنـه قـرر .. علي الرغم مـن أن المـذكور سـبق وقـرر بنـوع التوكيـل المحـرر مـن المرحومـة   –د 

 !!!!!!!.لم يشاهد هذا التوكيل ؟صراحة بأنه 
ن المدعي عليها األولي نقلت ملكية األعيان محل التـداعي قرر هذا الشاهد بأن دليله علي أ  -هـ

 !!!.سمعها بينها وبين المحامي الخاص بها ؟) مزعومة (مكالمة هاتفية لنفسها 
 .قرر هذا الشاهد أيضا بأن نقل الملكية لم يتم بمقابل مادي   -و

ته ممــالة وهــذه الجمـلـة دلـيـل عـلـي أن شــهاد) أـنـا عــارف(وبســؤاله عـلـي دليـلـه عـلـي ذـلـك قــرر  
 .عليه

أضاف المذكور بأنه ترك العمـل لـدي المـدعي عليهـا األولـي بإرادتـه فـي حـين أن الثابـت أنـه  -ز
 .قد تم طرده من العمل 

قرر هذا الشاهد أن المدعي عليها األولي استخدمت التوكيل في نقل ملكيـة فـيال وذلـك علـي   -ح 
 .هت للبنك وتنازلت بنفسها عكس ما جاء باألوراق التي أسفرت عن أن المرحومة توج

ـبــرغم أنهـــا ـقــررت بأنهـــا ال تعمـــل ـلــدي المـــدعي عليهـــا ..     / أمـــا الشـــاهد الثانـيــة المـــدعوة  -ط 
إال أنها قررت بتفاصيل تتعـارض مـع قولهـا .. ٕاألولي وانما العاملين لدي األخيرة هم أوالدها 

 .بأنها أحيانا كانت تمر علي نجليتها لالطمئنان عليها 

  ذلك أن
 .التي قررت بها ) الممالة عليها(تلك الزيارات العابرة ال تسمح عقال بكم المعلومات  

.. بــأن المــدعي عليهــا األولــي نقلــت ملكيــة كافــة أمــالك المرحومــة ..      /قــررت المــدعوة  -ت 
تنـازل وهـو مـا يتعـارض مـع المسـتندات التـي قطعـت بـأن ... لنفسها بما في ذلك فيال مارينـا 

 .ة عن نصيبها في هذه الفيال تم بمعرفتها شخصيا المرحوم
وبسؤال المذكورة عن كيفية علمها بأن هذه األعيان نقلت ملكيتها إلـي المـدعي عليهـا األولـي   -ى 

 قررت بأنها سمعت مكالمة دارت بين المدعي عليها األولي والمحامي الخاص بها 

 ويالحظ هنا
بواقعــه نـقـل الملكـيـة كاـنـت ) زوج ابنتهــا(د الســابق أن كيفـيـة اتصــال عـلـم هــذه الشــاهدة والشــاه 

مكالمـة هاتفيـة مـع المحـامي األوـلـي الخاصـة بالسـابق كانـت ـفـي السـيارة أثنـاء قيادتـه والثانـيـة 
 .كانت بالمنزل ) الزائرة العابرة(الخاصة بوالده الخادمتان 



 

١٣٥ 

 وكأن املدعي عليها األويل 
 !!!.ن أو السائق ؟؟ال تقوم باالتصال بمحاميها إال أمام الخادمي

 كما قررت المذكورة بأن العقار الكائن بشارع عباس العقاد وكذا فيال رماينا وفيال الربوة  -ك 
وهـــو مـــا ينـــاقض الثابـــت بالمســـتندات إذ .. كاـنــت هـــذه األعيـــان مملوكـــة للمرحومـــة بالكامـــل 

 .كانت تملك أنصبة فقط في هذه األعيان 
فقـد ) زوجـة األول ونجلـه الثانيـة(      / لمـدعي والتـي تـدعي أما الشاهدة الثالثة من شـهود ا -ل 

وهــو مــا يخــالف .. قــررت ـبـأن أمــالك المرحومــة كلهــا تلقتهــا عــن طرـيـق المـيـراث مــن واـلـدها 
 .األوراق والمستندات ويؤكد إمالء الشهادة علي هؤالء الشهود 

هــا بالشــاهدين الســابقين وـكـدليل ـقـاطع عـلـي زور شــهادة هــذه الشــاهدة أنـهـا بســؤالها عــن عالقت -م 
 قررت للوهلة األولي بأنها ال تعرفهم 

) زوجهـا ووالـدتها(عدلت عن قولها وقـررت بأنهمـا ) بالمخالفة للقانون(وبتدخل وكيل المدعي  
 !!.وعللت خطأها بأنها لم تفهم السؤال ؟

 ومما تقدم مجيعه 
الـبعض كمـا تناقضـت مـع يتأكد وبجالء تام أن هؤالء الشهود تضاربت أقوالهم علـي بعضـهم  

وحــال مفاجــأتهم .. الثابــت المســتندات وهــو األمــر الــذي يؤكــد وبحــق أن هــذه األقــوال ممــالة علــيهم 
كــادت تضــح هــذه الحقيقــة تمامــا وهــو األمــر الــذي يؤكــد عــدم مصــداقية ) لــيس مقــررا علــيهم(بســؤال 

 .اح هؤالء الشهود فيما قرروا به بما يهدر أقوالهم بما يجعلها جديرة باالطر

مـا يؤكـد ) شهود املـدعي(ميكن أن نستخلص من أقوال هؤالء الشهود ..  ومع ذلك -٢

انعدام سند هذه الدعوى وإثبات رضاء وموافقة املرحومة علي كافة التصـرفات 

 املربمة مبعرفة املدعي عليها األويل 
ا باعــت كــل فكــال مــن الشــاهدتين الثانيــة والثالثــة قــررا بــأن المرحومــة أخبرتهمــا صــراحة بأنهــ 

 ) .المدعي عليها األولي(أمالكها لوالدتها 

 فعلي الفرض بصحة ذلك وأن املرحومة كانت تتحدث يف ذلك مع اخلدم 

 فهو يؤكد رضاء وموافقة املرحومة عن تصرفات املدعي عليها األويل 
كما قررت الشاهدة ثالثة عن سبب نقـل المـدعي عليهـا األولـي ملكيـة األعيـان محـل التـداعي  
 .قررت بأن ذلك كان بناء علي طلب المرحومة .. لنفسها 



 

١٣٦ 

 يؤكد وحبق أن كافة هذه التصرفات ) بفرض صحته أيضا(وهو أمر 

 كانت بعلم وموافقة بل وطلب املرحومة  

 هذا 
ومــن التفصــيل الســابق ألقــوال شــهود المــدعي يتضــح وبجــالء زور وبهـتـان هــذه الشــهادة وأن  

هم منهـا االنتقـام مـن المـدعي عليهـا األولـي لطردهـا لهـم فضـال عـن تلك األقوال ممالة عليهم وغرض
الضغوط التي مورست عليهم إلقـامتهم بـذات دائـرة عمـل المـدعي وهـو مـا يجعـل هـذه األقـوال مهـدرة 

 .الداللة بما يجدر االلتفات عنها 

 ويف املقابل 

 فقد جاءت أقوال شاهدي املدعي عليها األويل

 والوضوح مباشرة ومتسمة باملصداقية 
أـنـه بمطالعــة أـقـوال هــذين الشــاهدين يتـبـين أن أـيـا منهمــا ـلـم يجــب عـلـي .. واـلـدليل عـلـي ذـلـك 

ٕالســؤال إال إذا كــان يعلــم يقينــا اإلجابــة واال قــرر صــراحة بانتفــاء علمــه بــاألمر الــذي يســأل عنــه وال 
لمــدعي عليهــا وباســتقراء أقــوال شــاهدي ا.. ومــن ثــم .. يحــاول المراوغــة أو خلــق واقعــات ال يعلمهــا 

 :األولي نستخلص منها ما يلي 
أن المرحومــة بــرغم أنهــا مريضــة إال أنهــا لــم يكــن تظهــر عليهــا ثمــة عالمــات لهــذا المــرض  •

 الذي لم يقعدها عن أداء احتياجاتها وقضاء حوائجها 
فالثابت أن كال الشاهدين وهما من المقربين ألسرة المرحومـة ومنهـا شخصـيا أجمعـا علـي أنـه لـم 

ظهــر عـلـي المرحومــة عالمــات المــرض أو اإلعـيـاء وأنهــا ـفـي ذات العــام اـلـذي توفـيـت فـيـه يكــن ي
 ) .المدعي عليها األولي(إلي رحمة هللا سافرت ألداء العمرة رفقة والدتها 

 وهو األمر الذي يؤكد 
 .أن مرض المرحومة لم يكن مرض موت كما يحاول المدعي الزعم بذلك 

 المرحومـة بأنهـا انتقلـت بنفسـها إلـي بنـك التعميـر واإلسـكان أكد الشاهد الثاني وهو زوج خالـة •
 ٕوتنازلت عن نصيبها في فيال مارينا بمحض رغبتها وارادتها 

فضـال عـن إثبـات أن المرحومـة كانـت .. وهو ما يدحض مزاعم المدعي بخصوص هـذا التنـازل 
 .م المدعي تنزل لقضاء حوائجها ومصالحها بما يقطع بأم مرضها لم يكن مرض موت كما يزع

 ومن أقوال هذا الشاهد أيضا يتضح أن كافة التصرفات محل التداعي سواء الصادرة عن  •



 

١٣٧ 

المرحومــــة بشخصــــها أو بمعرـفـــة المــــدعي عليهــــا األوـلـــي بالوكاـلـــة تمــــت بإرادتهــــا وبموافقتهــــا 
 .وعلمها 

) المــدعي(وأكــد الشــاهد أيضــا أن ثمــة ـتـوتر كــان يشــوب العالـقـة ـبـين المرحومــة وـبـين زوجهــا  •
 .ا يبرر تصرف المرحومة في كافة أمالكها بم

 ملا كان ذلك 
وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم يتضــح أن أـقـوال الشــهود اـلـذين اســتمعت لـهـم عداـلـة الهيـئـة المــوقرة ســواء  

 المقدمين من المدعي أو شهود المدعي عليها األولي أكدت عدة حقائق نخلص منها إلي انعدام 
 .سند الدعوى الماثلة وجدارة رفضها 

الدالئل علي انعدام سند الدعوى املاثلة وذلك من خالل العديد والعديـد مـن : عا تاس

  ١٣/١٠/٢٠١٢املستندات التي تشرفت املدعي عليها األويل بتقدميها جبلسة 
أـبــان ـتــداول اـلــدعوى الماثلـــة بالجلســـات تقـــدمت المـــدعي عليهـــا األوـلــي بالعدـيــد والعدـيــد مـــن 

دعوى الماثـلـة بمــا يجــدر معــه رفضــها وبـيـان هــذه المســتندات المســتندات المؤكــدة عـلـي تهــاتر ســند اـلـ
 :وبيان داللتها في هدم الدعوى الماثلة من أساسها علي النحو التالي 

 املستند األول 
مستشفي عن حالة المرحومة يفيـد بأنهـا كانـت ال صادر عن ١٥/١/٢٠١٠تقرير طبي مؤرخ 

وـقــد أنهـــا كاـنــت تعـــالج باألدوـيــة الكيماوـيــة  و٤/٢٠٠٨تعـــاني مـــن أورام بالغـــدة الليمفاوـيــة مـنــذ شـــهر 
فـي تحسـن مسـتمر من بداية العـالج وكانـت نتيجـة األشـعات والتحاليـل تحسنت حالتها بشكل واضح 

 إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمي 

 وأضاف التقرير صراحة 
  بـدأت ال١١/٢٠٠٨وفـي .. حالة الوعي واإلدراك للمرحومة كانت ممتازة طيلة فتـرة العـالج 

 تستجيب لألدوية وتم تغيير خطة العالج بموافقتها وكانت الحالة العامة للمريضة ممتازة 

 ولكن 
 دخلت المريضة المستشـفي لعمـل عينـة مـن الكبـد وبعـدها بـدأت تتـدهور ٢٠/١٢/٢٠٠٨في 

  .٢٣/١٢/٢٠٠٨حيث عانت من نزيف وتوفيت إلي رحمة اهللا في 

 ومرة أخري أكد التقرير بوضوح 
 .مة كانت في كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم وفاتها أن المرحو
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 ومن هذا التقرير يتضح عدة حقائق 

ذـلــك أن الفقهـــاء عرـفــوا مـــريض ..  أن مـــرض المرحوـمــة ـلــم يكـــن بمـــرض ـمــوت :احلقيـقــة األويل 
 الموت بأنه من ال يخرج لحوائج نفسه وأن من يشتكي من مرض وكثير ا ما يخرج إلي 

 .يكون مريضا مرض موت فال الحه السوق ويقضي مص

 ومن ثم
        ومــن هــذا التقريــر يتضــح أن المرحومــة كانــت تخــرج لقضــاء حوائجهــا وتلقــي العــالج وعمــل 

.. ٕالتحالـيـل واألشــعات باســتمرار وتواـفـق وتـقـرر وـتـرفض العــالج ـبـإرادة ووعــي وادراك كــاملين 
 .وهي أمور ال تتفق مع وصف مرض الموت 

ٕأن هذا التقرير أكد أكثر مـن مـرة علـي وعـي وادراك وارادة المرحومـة  :احلقيقة الثانية  وال فتـرة طـٕ
وهـو أن يجعـل أي تصـرف قـانوني يصـدر عنهـا .. مرضها وتلقيهـا العـالج وحتـى يـوم الوفـاة 

 .صحيح ونافذ وال مراء في ذلك 

أخذ عينـة ٕ أن موت المرحومة ال يعزي إلي مرضها وانما لحدوث تزيف لها أبان :احلقيقة الثالثة 
وهـو أـمـر يقطـع بـأن مرضـها ـلـم يكـن مـرض مـوت إذ يشــترط فـي مـرض الـمـوت .. كبـد منهـا 

أمـا وأن الثابـت أن سـب الوفـاة لـم يكـن المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه .. أن ينتهي بالموت 
األمــر الــذي يؤكــد بــأن المــرض .. ٕوانمــا لحــدوث نزيــف لســبب أخــر ) أورام الغــدد الليمفاويــة(

 .مرحومة ال يمكن وصفه بأنه مرض موت الذي كان لدي ال

 ومما تقدم مجيعه 
يتضــح زور وبهتــان مــا يدعيــه المــدعي مــن أن مورثتــه ومورثــة المــدعي عليهــا األولــي ـكــان 

 .مرضها مرض موت 

 املستند الثاني 
 ..مستشــفي تفيــد مواعيــد دخــول وخــروج المرحومــة ال صــادرة عــن ٧/٣/٢٠١٠إفــادة مؤرخــة 

 .الكيميائي للمستشفي لتلقي العالج 

 وأفادت املستشفي صراحة 
وكاـنــت .. أســـتاذ جراحــة األورام  بــأن المرحومــة كاـنــت تعــالج تحــت إشـــراف األســتاذ الــدكتور

 وذلك في المواعيد والتواريخ الموضحة بهذه اإلفادة .. علي المستشفي لتلقي العالج والمتابعة تتردد 
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 ومن هذا املستند تتضح احلقائق اآلتية 

ــة األ أن المرحومـــة كانـــت تتـــردد علـــي المستشـــفي لتلقـــي العـــالج وعمـــل الفحوصـــات : ويل احلقيـق
 .ولم تكن مقيمة بها كما زعم زورا وبهتانا المدعي .. والمتابعة 

 أن المرحومة كانت تتردد علي المستشفي أي أنها كانت تخـرج لقضـاء حوائجهـا :احلقيقة الثانية 
لـذي يشـترط أال تخـرج المريضـة لقضـاء وهذا ما ينفي عن مرضها وصف مـرض المـوت ا.. 

 تقيم .. فإذا صح هذا الوصف لوجدنا المرحومة .. حوائجه الشخصية 
 .استمرار أو استقرارا بالمستشفي أو في منزلها وينتقل إليها الطبيب المعالج 

 أما وأنها 
ـفــإن ذـلــك يؤكـــد ) ـفــي ذات الـيــوم ـفــي أغـلــب األحـيــان(كاـنــت ـتــدخل للمستشـــفي وتخـــرج منهـــا 

 .ها من منزلها لقضاء حوائجها الشخصية وتلقي العالجخروج

وهـو ..  لعل من أهـم شـرائط وصـف مـرض المـوت أن يكـون غالبـا عليـه المـوت :احلقيقة الثالثة 
فـإذا كـان مرضـها ممـا يغلـب عليـه المـوت فمـا الـداعي .. ما ال ينطبـق علـي حالـة المرحومـة 

 . حد ذاته من ألم ومشقة إذن من العالج المنتظم والمتكرر وما يصاحب ذلك في

 فإذا أيقن الشخص بأن حالته ميئوس منها
أمـا وأن المرحومـة كانـت .. فإنه ينقطع عن العالج ويـوفر علـي نفسـه أالمـه ومشـقته ونفقاتـه 

ـفـإن ذـلـك يؤكــد .. تجتـهـد ـفـي تلـقـي العــالج وتـنـتظم فـيـه وتتحمــل آالمــه ومشــقته ونفقاـتـه الباهظــة جــدا 
.. اليأس إليها وال يمكن وصف مرضها بأنـه مـرض يغلـب عليـه المـوت تمسكها بالحياة وعدم تسري 

 .ٕواال ما كان من داع من العالج 

 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا انتـفـاء وصــف مــرض المــوت عــن المرحومــة وأن موتهــا مــع تصــادف مرضــها 

 .ما كان إال قضاء من اهللا وترتيب قدري ال دخل إلنسان فيه 

 :املستند الثالث 
كاـنـت ..  مستشــفي يفـيـد ـبـأن المرحومــةال صــادر عــن ٢١/٣/٢٠١٢ؤرخ تقرـيـر طـبـي ـثـاني مــ

 . تعالج تحت إشراف األستاذ الدكتور

 وأنها رمحها اهللا 
 وأنھا كانت تتمتع بحالة عامة .. كانت تدخل للمستشفي لعمل التحاليل واألشعات وتلقي العالج 



 

١٤٠ 

 .وفي كامل قواها العقلية  جيدة

 وكانت حالتها 
 حيث كانت من هبوط حاد بالـدورة الدمويـة ٢٣/١٢/٢٠٠٨حتى يوم ) ئهايرجى شفا(مستقرة 

 .وأراد اهللا عز وجل أن تتوفي علي أثر هبوط بالجهاز التنفسي 

 ومن هذا التقرير يتضح اآلتي 
 أن مـــرض المرحومـــة ـلــم يكـــن مـــرض مـــوت ـبــدليل خروجهـــا إلجـــراء التحالـيــل واألشـــعات وتلقـــي -١

بـإذن اهللا .. ها كانت مسـتقرة أي أنهـا كـان يرجـى شـفائها العالج وبجليل قطعي فني بأن حالت
 وذـلـك بعكــس وصــف مــرض المــوت بأـنـه يقعــد صــاحبه عــن قضــاء حوائجــه وأـنـه ال يرجــى –

 .شفائه 
ٕوانمـــا كـــان بســـبب ) ورم ـفــي الغـــدد الليمفاوـيــة( أن ســـبب الوـفــاة ـلــم يكـــن ســـببه مـــرض المرحومـــة -٢

 .از التنفسي نزيف نتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية والجه

 وهو األمر الذي يدحض 
مــزاعم المــدعي مــن أن مــرض المرحومــة كــان مــرض مــوت وأنهــا توفيــت بســببه وذلــك علــي 

 .خالف الحقيقة والمستندات والدليل الفني الطبي القاطع من طبيبها المعالج 

 املستند الرابع 
اد صــراحة ـبـأن واـلـذي أفـ) أحـد البـنـوك الحكوميـة(خطـاب صــادر عـن بـنـك التعميـر واإلســكان 

الـمـدعي (بطـلـب للتـنـازل ـعـن نصــيبها لواـلـدتها ) شخصــيا( تـقـدمت الســيدة ١٧/٦/٢٠٠٨ خبـتـاري

 ) .عليها األولي

 وأنها قامت بالتوقيع علي طلب التنازل بشخصها 
 :وھذا الخطاب يقطع بعدة حقائق ظاھرة الوضوح وھي كالتالي 

ــة األويل  هـــا بنفســـها وـلــم يعجزهـــا مرضـــها عـــن أن المرحومـــة كاـنــت تخـــرج لقضـــاء حوائج: احلقيـق
 .وهو ما ينفي عنه وبحق وصف مرض الموت .. النزول لتحقيق ذلك 

ـة  ـة الثانـي  ثـبـوت رضــاء وموافـقـة المرحومــة عـلـي نـقـل كاـفـة أمالكهــا إـلـي واـلـدتها بإرادتهــا :احلقيـق
لــم الحــرة وأن كافــة العقــود المبرمــة بمعرفــة المــدعي عليهــا األولــي باســتخدام الوكالــة كانــت بع

وأن التـنــازل بشخصـــها ـفــي البـنــك ـكــان لضـــرورة ذـلــك كتعليمـــات .. ٕوموافـقــة وارادة المرحوـمــة 
 .ٕالبنك واال كانت المدعي عليها األولي أتمته بالوكالة



 

١٤١ 

عالمـات كانـت جيـدة ومسـتقرة ولـم يكـن يظهـر عليهـا ثمـة .. أن حالة المرحومة : احلقيقة الثالثة 
ك قد امتنعوا عن إتمـام إجـراءات التنـازل وهـو مـا لـم ٕواال كان موظفي البن.. إعياء أو مرض 

بمــــا يؤكــــد أنهــــا كاـنـــت بصــــحة جـيـــدة حســــبما أـفـــاد التقرـيـــر الطـبـــي الصــــادر عــــن .. يحــــدث 
 الــذي قطــع بــأن حالتهــا كانــت تســتجيب للعــالج وكانــت فــي – ســلفا ة الموضــح–مستشــفي ال

 تحسن مستمر 

 بمــا ينـفـي عـنـه وصــف الهـبـة الـتـي يحــاول  أن هــذا التـنـازل ـقـد ـتـم بمقاـبـل نـقـدي:احلقيـقـة الرابـعـة 
فهــو تصــرف صــحيح ونافــذ ال .. وعلــي الفــرض الجــدلي بأنــه هبــه .. المــدعي إلصــاقها بــه 

محالة ذلك أنه هبه مستترة في تنازل معفاة من شرط الرسمية وعلي الفرض أيضا بأنها بهـذا 
فـي بنـك حكـومي فإن شرط الرسمية قد تحقق ذلك أن التنازل قـد تـم .. الوصف ليست معفاة 

ومـن ثـم فقـد .. وموظفوه موظفين عمـوم وأي ورقـة تحـرر أمـامهم وبـإقرارهم هـي ورقـة رسـمية 
انعقــدت شــروط الصــحة مجتمعــة فــي هــذا التصــرف ســواء وصــف بأنــه تنــازل بمقابــل أو أنــه 

 .هبه 

 ومن ثم 
 ل جمـاع مـا يسـتند إليـه المـدعي فـي دعـواه الماثلـة التـي جـاءت فـي مجملهـا علـيزيتضح تها

 .غير سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون 

 -:املستند اخلامس 
 صــــورة ضــــوئية مــــن كشــــف حســــاب صــــادر عــــن بـنـــك ١٤/٢/٢٠١٠كشــــف حســــاب مــــؤرخ  

التعمير واإلسكان خاص بفـيال مارينـا التـي تنازلـت عـن نصـيبها فيهـا بتنـازل شخصـي مـن المرحومـة 
 .إلي والدتها 

 ائق اآلتية ومن خالل هذا الكشف تتكشف احلق

المـدعي (أن القائمـة بسـداد كامـل ثمـن هـذه الفـيال سـواء قبـل التنـازل أو بعـده هـي : احلقيقة األويل 
وهــــو ـمـــا يؤكــــد أنهــــا هــــي الـتـــي تـتـــولي إدارة شــــئونها وشــــئون أنجالهــــا ومــــنهم ) عليـهـــا األوـلـــي

 .المرحومة 

ا ـفـي هــذه الـفـيال أـنـه حــال حصـول التـنـازل ـمـن المرحومـة شخصــيا عــن نصـيبه: احلقيـقـة الثانـيـة 
وقـد قامـت .. لـم تكـن هـذه الفـيال خالصـة الـثمن بـل مسـتحق عليهـا أقسـاط .. لصالح والـدتها 

 وهو ما يقطع بأن هذا التنازل لم يكن علي سبيل الهبة .. سدادها ) المدعي عليها األولي(
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 .بل تم بمقابل نقدي 

 ومن ثم 
  ثلة بما يجعلها جديرة بالرفضيتضح زور وبهتان مزاعم المدعي التي سطرها دعواه الما

 :املستند السادس 
 .توثيق األهرام النموذجي الصادر من المرحومة لصالح والدتها     لسنة      التوكيل رقم  

 وتتجلي احلقائق اآلتية مبجرد استقراء هذا التوكيل 

ة فهـي مـن  أن هـذا التوكيـل محـرر مـن المرحومـة بمجـرد بلوغهـا سـن الرشـد مباشـر:احلقيقة األويل 
أي كــان عمــر المرحومــة آنــذاك  - / - / -وهــذا التوكيــل محــرر بتــاريخ  - / - / -مواليــد 

وهــو أمــر يؤكــد مــدي الثقــة الكاملــة مــن المرحومــة فــي .. وأحــد وعشــرون عامــا وشــهر واحــد 
وأن األخيرة هي التي كانـت وبحـق تتـولي كافـة شـئون نجليهـا ) المدعي عليها األولي(والدتها 

 .رحومة ومنهما الم

) المـدعي عليهـا األولـي( أن هـذه الوكالـة هـي وكالـة رسـمية عامـة تبـيح للوكيـل :احلقيقة الثانيـة 
كاـفـــة أعمــــال اإلدارة والتصــــرف والتعامــــل مــــع الجهــــات الحكومـيـــة وغـيـــر الحكومـيـــة والبـنـــوك 

 وهـذه الوكالـة بـذلك.. والمرور ومكاتـب الشـهر العقـاري والبيـع ونقـل الملكيـة للـنفس أو للغيـر 
وواـلـدتها المــدعي  الوصــف واـلـوارد بصــلبها يؤـكـد مــدي الثـقـة وـقـوة العالـقـة فيمــا ـبـين المرحومــة

 .وأن األخيرة هي التي كانت تقوم علي شئون أنجالها .. عليها األولي 

..  أن كافة التصرفات التي أبرمتها المدعي عليها األولي باستخدام هذه الوكالـة :احلقيقة الثالثة 
فإن هذا التوكيـل ..  ونافذة وفي حدود الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذره هي تصرفات صحيحة

وهـو .. قد تضمن إجـازة مـن المرحومـة إلـي والـدتها فـي البيـع والشـراء سـواء لنفسـها أو للغيـر 
وهو األمـر الـذي يقطـع بصـحة هـذه .. عين ما التزمت به المدعي عليها األولي ولم تتجاوزه 

 .التصرفات 

 ومن ثم 
دم صـحة مـا سـطره المـدعي فـي صـحيفة دعـواه الماثلـة التـي جـاءت معدومـة السـند يتضح عـ

 .من الواقع والقانون 

 :املستند السابع 
 : المحرر فيما بين ٢٤/٦/٢٠٠٣عقد القسمة المؤرخ  
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 .وصية علي نجلها ) آنذاك(عن نفسها وبصفتها /السيدة : أوال 
 .المرحومة  : ثانيا 

 من خالله علي والذي مت االتفاق والرتاضي 
وبـاقي العقـار يقسـم علـي المرحومـة ) الـثمن شـرعا( بحيث يحق للسـيدة.. إعادة تقسيم العقار 

 .الخ ........ وذلك كله وفق صحيح الشريعة اإلسالمية .. للذكر مثل حظ األنثيين .. وشقيقها 

 واجلدير بالذكر أن هذا العقد
مدني كلي شمال الجيزة بذات المـزاعم  لسنة     قد طعن عليه المدعي بموجب الدعوى رقم 

 .واألباطيل التي سطرها في دعواه الماثلة طعنا علي باقي التصرفات محل التداعي 

 وقد ثبت حبكم نهائي بات 
صـــحة عـقــد القســـمة وزور وبهـتــان مـــزاعم الـمــدعي الـتــي ســـطرها ـفــي تـلــك اـلــدعوى وـكــذا ـفــي 

 .الدعوى الماثلة 

 وهو األمر الذي يؤكد
صرفات الـدائرة فيمـا بـين المرحومـة ووالـدتها وشـقيقها ورضـاهم جميعـا واتفـاقهم صحة كافة الت

 .علي إبرامها وهو ما يدحض كافة مزاعم المدعي وأباطيله 

 املستند الثامن 
المتحـدة فـي .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة     لسـنة    صـورة مـن أصـل صـحيفة الـدعوى رقـم  

فهــي مقامــه مــن ذات المــدعي الحــالي .. ون تغييــر الخصــوم مــع الــدعوى الماثلــة وبــذات صــفاتهم د
 وطلب في ختامها الحكم .. ضد ذات المدعي عليهم 

 المحـــرر فيمـــا بـــين المـــدعي عليهـــا األولـــي ٢٤/٦/٢٠٠٣بـــبطالن عقـــد القســـمة المـــؤرخ فـــي  -
وعــدم االعتــداد ـبـه أو االحتجــاج ـبـه فــي مواجهتــه .  .والـثـاني ومعهمــا المرحومــة عــن العقــار 

 .لي ذلك من أثار مع ما يترتب ع

 ومن خالل هذه الصحيفة يتضح ما يلي من حقائق 

أن الدعوى طي الحافظة قد اتحدت مع الـدعوى الماثلـة فـي الخصـوم وفـي بعـض : احلقيقة األويل 
 ة علي العقار هو ذات العقار محل المنازعة الماثلة وعالموضوع حيث نصت الدعوى المرف

  –عويين قد استهلهما بذات المزاعم واألباطيل التي ترمي  أن المدعي في الد:احلقيقة الثانية 
 وهو أمر ثبت عدم .. كان مرضها مرض موت   إلي أن المرحومة–علي خالف الحقيقة 
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 .صحته بالحكم الصادر في الدعوى المرفقة 

 بـدليل – أن الدعوى طي هذه الحافظة والدعوى الماثلـة أقيمتـا فـي ذات التوقيـت :احلقيقة الثالثة 
إال أن األخيـرة صـدر حكـم .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة   لسـنة    ،    أنهما قيدتا برقمـي  –

 .بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وأحيلت إلي المحكمة الحالية وقيدت برقمها الحالي 
والمســـتفاد ـمــن إقاـمــة اـلــدعويين ـفــي ذات التوقـيــت إثـبــات ســـوء نـيــة الـمــدعي ومحاولـتــه بشـــتى 

عليها األولي واإلضرار بها بأن راح يقيم ضـدها سـيل مـن الـدعاوى المدنيـة السبل النيل من المدعي 
وهـي (ال لشـيء سـوي ألنهـا طالبـت بحضـانة صـغيرها .. والشرعية دونما سند من الواقـع أو القـانون 

فــإذا ـبـه يقــيم ضــدها هــذا الكــم الهاـئـل مــن اـلـدعاوى والقضــايا دونمــا ) األحــق بحضــانته شــرعا وقانوـنـا
 .اقع أو القانون سند صحيح من الو

 املستند التاسع 
مدني كلي شمال الجيزة سـالفة الـذكر بالحافظـة      لسنة     الحكم الصادر في الدعوى رقم

.. السابقة والتي أقيمـت مـن المـدعي ضـد ذات المـدعي علـيهم فـي ذات توقيـت رفـع الـدعوى الماثلـة 
 :وقد قضي هذا الحكم باألتي 

 حكمت احملكمة 
زمـــت المـــدعي عـــن نفســـه وبصـــفته بالمصـــاريف وخمســـة وســـبعون جنيـــه بـــرفض الـــدعوى وأل

 .أتعاب المحاماة 

 والثابت من خالل مدونات هذا احلكم 
 أنــه التفــت تمامــا عــن كافــة المــزاعم واألباطيــل التــي يرتلهــا المــدعي مــن أن مــوت المرحومــة -١

 .كان مرض موت وذلك علي خالف الحقيقة والمستندات والقانون 
م المــدعي بالبهتــان بــأن عقــد القســمة محــل هــذا الحكــم أظهرتــه المــدعي أنــه التفــت عــن زعــ -٢

عليها األولي بعـد وفـاة نجلتهـا وذلـك رغـم علمـه يقينـا بوجـود هـذا العقـد بـدليل إقامتـه الـدعوى 
 .الماثلة 

فصل هذا الحكم فصال قاطعا في عدم صحة ما ذهب إليه المدعي وزعمه مـن بطـالن عقـد  -٣
 .حة العقد حقا وحكما وقانونا القسمة وقضي برفض دعواه لص

 ومن ثم 
 وحيث أن الثابت أن هذا الحكم تتحد الدعوى موضوعه مع الدعوى الماثلة في الخصوم 



 

١٤٥ 

وبعض السبب والموضوع األمر الذي يقطع بـأن هـذا الحكـم فيمـا فصـل فيـه مـن وقـائع يلقـي بظاللـه 
 .يه علي النزاع الماثل وثبت وبحق انعدام سند المدعي فيما يربوا إل

 املستند العاشر 
ق المـقـــام ـمـــن الـمـــدعي طعـنـــا عـلـــي الحكــــم   لســــنة    الحـكـــم الصــــادر ـفـــي االســــتئناف رـقـــم 

وـقــد ) المرفــق بالحافظــة الســابقة(مــدني كـلــي شــمال الجيــزة     لســنة     الصــادر فــي الــدعوى رقــم 
 قضت عدالة المحكمة االستئنافية باألتي 

 حكمت احملكمة 
 الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت المســتأنف بقبــول االســتئناف شــكال وفــي

 عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

 ومن خالل هذا احلكم يتضح احلقائق اآلتية 

.. ـمــدني كلــي شـــمال الجـيــزة    لســنة     أن الحكــم الصـــادر ـفــي الــدعوى رـقــم  : احلقيـقــة األويل
قــد صــار نهائيــا ..  أقامهــا بــزعم بطــالن عقــد القســمة القاضــي بــرفض دعــوى المــدعي التــي

 .حائزا لحجية األمر المقضي فيه قبل أطرافه فيما فصل فيه من وقائع 

ثبـوت زور وبهتـان كافـة مـزاعم المـدعي التـي رتلهـا فـي الـدعوى المرفـق حكمهـا : احلقيقة الثانية 
 ألمر المقضي وكذلك في الدعوى الماثلة وذلك بموجب حكم نهائي بات حائز قوة ا

 املستند احلادي عشر 
شـهادة صــادرة ـمـن محكـمـة الـنقض تفـيـد بعــدم حصــول طـعـن بـالنقض ـفـي الحـكـم المشــار إلـيـه 

 .سلفا 

 ومن ثم 
فـقـد ـبـات هــذا الحكــم باـتـا حــائزا لقــوة األمــر المقضــي فـيـه وـبـات عنواـنـا للحقيقــة ـفـي جمـيـع مــا 

 .تضمنه من وقائع 

 املستند الثاني عشر        
المــدعي ( القــاهرة لصــالح –الصــادر مــن حــي شــرق مديـنـة نصــر    لســنة      رقــمالـتـرخيص 

 بمـا فـي ذلـك تشـطيب الواجهـات للعقـار مـن الـدور األرضـي –قـار العوذلـك لتشـطيب ) عليها األولي
 .حتى الدور الحادي عشر فوق األرضي 

 



 

١٤٦ 

 وهذا املستند يؤكد زور وبهتان 
قــرر بــذلك بصــلب صــحيفة ( المرحومــة مــزاعم المــدعي مــن أن هــذا التــرخيص صــادر باســم

 ) .مدني كلي شمال الجيزة السابق تقديمها لعدالة الهيئة الموقرة   لسنة    الدعوى رقم 

 ومن ثم يتأكد
ٕأن المدعي لم يدخر جهدا في محاولة قلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق حتى يتوصـل 

 .هية ومخالفة للمستندات لما ليس بحق له ولو كان ذلك باختالق وقائع مكذوبة ووا

 هذا من ناحية 
يتضــح مــن خــالل هــذا المســتند أن المــدعي عليهــا األولــي هــي القائمــة .. ومــن ناحـيـة أخــري 

علي شئونها وشئون أنجالها دونما اعتراض وبكل الرضاء والقبول منهما وهو ما يقطـع بصـحة كافـة 
 .التصرفات محل التداعي 

 املستند الثالث عشر 
 عــن شــركة توزـيـع كهرـبـاء الـقـاهرة عــن تـكـاليف إدخــال الكهرـبـاء بالعـقـار والـتـي مقايســة صــادرة

 ).المدعي عليها األولي (تجاوزت قيمتها ربع مليون جنيه قامت بسدادها بالكامل 

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن المدعي عليھا ا,ولي ھي القائمة علي شئون أنجالھا ومنھما المرحومة وأنھا كانت تق وم 

 .ة التزاماتھا والتزاماتھما من مالھا الخاص بسداد كاف

 املستند الرابع عشر 
شــهادة تســوية صــادرة مــن حــي شــرق مديـنـة نصــر عــن المخالـفـة الـتـي تمــت بالعـقـار والمقامــة 

وقـد قامـت .. نصـف مليـون جنيـه قبل صدور األمر العسكري وقد قدرت هذه التسوية بما يقرب مـن 
 المرحومــة(ل مــن مالهــا الخــاص دون تجميــل أي مــن نجليهــا المــدعي عليهــا األولــي بســدادها بالكامــ

 .ثمة مبالغ في هذا الشأن) وشقيقها

 وهو ما يوضح 
أن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي هــي القائـمـة عـلـي شــئون أنجالهــا وتـقـوم بســداد التزامــاتهم ـمـن مالهــا 

 .الخاص 

 املستند اخلامس عشر 
 مرحومة الذي كان يفوق وقت الوفاة فيد بأن رصيد الت) م.م.ش(إفادة صادرة عن بنك عودة  



 

١٤٧ 

 .الثالثمائة ألف جنيه قد تم توزيعه كالتالي 
خمســــــــون ألــــــــف وســــــــتمائة ســــــــبعة وثمــــــــانون جنيــــــــه ( جنيــــــــه ٥٠٦٨٧ر٧٧مبلــــــــغ  والــــــــدتها -

 )جنيه٧٧/١٠٠و
 ). جنيه٦٥/١٠٠ستة وسبعون ألف وواحد وثالثون جنية ( جنيه ٧٦٠٣١ر٦٥زوجها مبلغ  -

مائـه وثمانيـة وسـبعون ألـف وسـتمائة ( جنيه١٧٨٦٠٧ر٦٤لغ مب) بوالية والده(نجلها القاصر  -
 )جنيه ٥٣/١٠٠وسبعة جنيه و

 وهذه اإلفادة تؤكد 
بأن كافة البيوع والتصـرفات محـل التـداعي كانـت بمقابـل مـادي سـليم إلـي المرحومـة حـال  

حياتهـــا وهـــذه المـبــالغ الـتــي كاـنــت تنـفــق منهـــا عـلــي عالجهـــا وعـلــي شـــئونها الخاصـــة ومـــا تبـقــي مـنــه 
ومـمـا يؤـكـد أن مصـدر هــذه المبـالغ هــو أثـمـان األعيـان محــل الـتـداعي أن .. لمبـالغ الســابق توزيعهـا ا

 .ليس للمرحومة مصدر رزق فلم تكن تعمل أو تكسب 

 املستند السادس عشر 
 .حركة حساب المرحومة لدي بنك عودة  

 والثابت من هذه احلركة
معاصــرة لكافــة التصــرفات محــل أن هنــاك مبــالغ أودعــت فــي حســاب المرحومــة فــي تــواريخ 

 .التداعي 

 مبا يؤكد وحبق 
 بما يدحض مزاعم المدعي أن كافة هذه التصرفات تمت بمقابل مادي ومسلم إلي المرحومة 

 املستند السابع عشر 
الشــــاهدتين الثانـيـــة (          /وشــــقيقة الســــيدة/        الســــيدة إقــــرار ممهــــور بتوقـيـــع نجـلـــة 

  .١٠/٣/٢٠١٢ي في التحقيق الذي أجرته الهيئة الموقرة بتاريخ من شهود المدع) والثالثة

 أقرت من خالله بعدة حقائق 
بـــذات محــــل ســـكنهم وـمـــن ثـــم يـمـــارس ضـــغوطه عـلـــي والـــدتها وشــــقيقتها  أن المـــدعي يعـمـــل -١

 .وأنه حاول معها إال أنها رفضت االمتثال له ) الشهود(وزوجها 
 .الحقيقة أن أقوال سالفي الذكر ممالة عليهم وال تصادق  -٢

 أن كافة التصرفات محل التداعي كانت بعلم المرحومة وبرغبتها وقبل وفاتها بفترة وأنها  -٣



 

١٤٨ 

 ؟كانت تتمتع بصحة جيدة 

أنه عقب وفاة المرحومة قامت المدعي عليها األولي بطرد شقيقتها ووالدتها من العمل فكـان  -٤
 ؟هذا هو السبب في ادالئهما بهذه األقوال 

 ومن ثم 
أن هؤالء العمال المتهـورين المغلـوبين علـي أمـرهم قـد أدلـوا بمـا قـرروه مـن أقـوال يتأكد وبحق 

وهـو .. خوفا من بطش المدعي بعم فضال عن رغبـتهم فـي االنتقـام مـن المـدعي عليهـا لطردهـا لهـم 
 .األمر الذي يؤكد أن أقوالهم جديرة باالطراح وعدم التعويل عليها لعدم صحتها 

 املستند الثامن عشر 
 أربعة إقرارات موثقـة بالشـهر العقـاري أقـر مـن خاللهـا محرريهـا بـأن الشـاهدين المقـدمين عدد 

مــن المــدعي كشــهود إثبــات كانــا يعمــالن طــرف المــدعي عليهــا األولــي وأنهــا قامــت بطردهمــا فقامــا 
 .بالشهادة ضدها 

 وهو ما يؤكد 
 أيضـا عـدم صـحة ويؤكـد) ١٧(صحة ما قررته السيدة في اإلقرار طي الحافظة السـابقة رقـم 

ـمــا جـــاء ـبــأقوال شـــهود المـــدعي لكونهـــا خالـفــت الحقيـقــة وجـــاءت انتقامـــا مـــن المـــدعي عليهـــا األوـلــي 
 .لطردها لهما فضال عن أنها أقوال مجاملة للمدعي وهو ما يجدر معه االلتفات عنها تماما

 املستند التاسع عشر 
حـررين لهـا بـأن حالـة المرحومـة عدد أربعة إقرارات موثقة بالشهر العقاري أقر من خاللهـا الم
 .كانت جيدة وأنهم لم يروا منها ثمة تصرف غير طبيعي حتى وفاتها 

 ومن هذه اإلقرارت يتضح إنها 
تدحض وتهدر مزاعم المدعي وشهوده الذين قدمهم أمام عدالة المحكمة وزعمهـم بـأن مـرض 

ته للحقيقة والواقـع لمـا وهو أمر تبين عدم صحته ومخالف.. المرحومة كان يوصف بأنه مرض موت 
تأكد من خروجها لقضاء حوائجها وأن مرضها كان يرجى شفائه وكانت حالتها الصحية تتحسن مـع 

وهـــو ـمــا كـــان ـلــه أبـلــغ األـثــر ـفــي .. الـعــالج وذـلــك كـلــه عـلــي النحـــو اـلــذي جـــزم ـبــه طبيبـهــا المعـــالج 
 .ظهورها بحالة جيدة صحيا ونفسيا 

 املستند العشرون 
 طرف البنك قد تم  ك أتش إس بي سي مصر تفيد بأن رصيد المرحومةإفادة صادرة عن بن



 

١٤٩ 

 .تم إغالق الحساب .. ومن ثم .. توزيعه علي ورثتها الشرعيين 

 وهذه اإلفادة تؤكد  
أن كاـفــة البـيــوع والتصـــرفات محـــل الـتــداعي تمـــت بمقاـبــل مـــادي ـتــم تســـليمه للمرحوـمــة وكـــان 

نهــا عـلـي شــئونها الخاصــة وعـلـي عالجهــا وهــو مــا يوضــع حســاباتها ـلـدي البـنـوك المختلفــة لإلنـفـاق م
فـإذا كـان ذلـك صـحيحا فمـن أيـن .. يدحض مزاعم المدعي من أن هذه التصرفات تمت دون مقابل 

السـيما وأنهـا لـم تكـن تعمـل ولـيس لهـا مصـدر رزق سـوي أمالكهـا .. جاءت المرحومة بهذه األمـوال 
 .محل التداعي 

 وهو األمر 
الماثلـة وانعـدام سـندها الصـحيح فـي الواقـع أو القـانون ممـا يجعلهـا الذي يؤكد انهيار الـدعوى 

 .جديرة بالرفض 

 املستند الواحد وعشرون 
صـورة ضـوئية مـن جـواز السـفر الخـاص بالمرحوـمـة والـذي يثبـت سـفرها إلـي المملكـة العربـيـة  

أكـــد معـــه الســـعودية ألداء العمـــرة رفـقــه زوجهـــا ونجلهـــا وذـلــك أـبــان فـتــرة مرضـــها وهـــو األمـــر اـلــذي يت
إذا لــو كــان كــذلك لمــا .. انهيــار مــزاعم المــدعي وقولــه المرســل مــن أن مرضــها كــان مــرض مــوت 

خرجـت لقضـاء حوائجهـا أـمـا وأن خرجـت وسـافرت إلـي األراضــي الحجازيـة ألداء كافـة شـعار العـمـرة 
األمر الذي يؤكد وبحق أن مرضها لـم يكـن مـرض مـوت كمـا يـزعم المـدعي زورا وبهتانـا وبالمخالفـة 
للواقــع والمســتندات الرســمية والتــي جــاءت مجمعــه علــي أن مــرض المرحومــة لــم يكــن بمــرض مــوت 
وأنـهـا كاـنـت تخــرج لقضــاء حوائجهــا داخــل اـلـبالد وخارجهــا وتعــيش حـيـاة طبيعـيـة جــدا وهــو أمــر أكــده 
العديد من الشهود الذين قطعوا بأن حالتها كانت جيدة جدا وال يظهر عليها ثمـة عالمـات لمـرض ال 

 شفاؤه بل أكد طبيبها المعالج بأن حالتها كانـت تسـتجيب للعـالج وتتحسـن بشـكل ملحـوظ وهـو يرجى
 .األمر الذي ينفي ويدحض الزعم بأن مرضها كان مرض موت 

 املستند الثاني والعشرون 
 حتــى اآلن –إيصــاالت صــادرة عــن مدرســة أكتــوبر للغــات تفيــد قيــام المــدعي عليهــا األولــي  

مــن مالهــا الخــاص وتقــوم باإلنفــاق علــي تعليمــه فــي أرقــي ) نجــل المرحومــة(باإلنفــاق علــي حفيــدها 
ورغـــم أـنــه ـمــن المفـتــرض أـنــه مســـئول ـمــن واـلــده ) kg2(الـمــدارس رغـــم كوـنــه ال ـيــزال ـفــي التمهـيــدي 

 الذي يجب عليه اإلنفاق علي نجله إال أنه ال يفعل محمال المدعي عليها األولي هذا ) المدعي(



 

١٥٠ 

  .العبء الذي تقوم به راضية

 وهو األمر الذي يؤكد
أن غرض المدعي من إقامة الدعوى الماثلة ليس الحفاظ علي أموال نجله كما يدعي ويـزعم 

 .ٕوانما الحصول لنفسه علي ما ال يستحق قانونا 

 املستند الثالث والعشرون 
 .من المرحومة عقد البيع الذي قامت بموجبه المدعي عليها األولى بشراء الفيال 

 ابع والعشرون املستند الر
 شــــيك صــــادر عــــن الـمـــدعي عليـهـــا األوـلـــي لصــــالح شــــركة اإلســــكندرية لالســــتثمار ١٣عـــدد  

وثابــت مــن خــالل هــذه الشــيكات المقدمــة طــي هــذه ) المالكــة األصــلية للفــيال ســالفة الــذكر(العقــاري 
ا الحافظــة أن المــدعي عليهــا األولــي هــي التــي قامــت بســداد كامــل أقســاط الفــيال المشــار إليهــا ســلف

 ١٦٢٥٠٠٠فجميع الشيكات صادرة عن المدعي عليها األولي ومن حسابها الخاص بإجمالي مبلـغ 
 ) .مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه(جنيه

 األمر الذي يؤكد 
أن المــدعي عليهــا األوـلـي هــي القائمــة بســداد كامــل ثمــن الفــيال المشــار إليهــا ســلفا بمــا يؤكــد 

  .ملكيتها لها دون شريك أو منازع

 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة المســتندات المشــار إليهــا ســلفا يتضــح وبجــالء تمــام انعــدام ســند الــدعوى الماثلــة  

 وانهيارها بما يجعلها جديرة بالرفض 

الرد والتعليق علي الطلب االحتياطي املضاف من املـدعي والـذي جـاء كحـال : عاشرا 

 ه جديرا بالرفض بدوره الدعوى املاثلة برمتها معدوم السند والدليل مبا جيعل
أبــان ـتــداول اـلــدعوى الماثـلــة بالجلســات ـقــام الـمــدعي بإضـــافة طلــب احتـيــاطي جدـيــد لطلباـتــه 

 :بتغيا الحكم 
بعــدم نفــاذ التصــرفات الـتـي قامــت بهــا المرحومــة والتصــرفات الـتـي قامــت بهــا المــدعي عليهــا 

 ) علي حد زعمه(األولي لصالح نفسها ولصالح المدعي عليه الثاني في فترة مرض الموت 
 .وذلك فيما يجاوز ثلث التركة 
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 ومن هذا الطلب 
يتضــــح أن المــــدعي قــــد نصــــب نفســــه خصــــما وحكمــــا فــــي ذات الوقــــت فــــذهب إلــــي تفســــير  

 .التصرفات والعقود محل التداعي بأنها وصية 

 دومنا مثة توضيح 
ـلـذي يجـعـل األمـر ا.. لألسـباب الـتـي دعتـه نحــو تفسـير هــذه التصـرفات والعـقـود بأنهـا وصــية  

فإذا كانـت محكمـة الموضـوع ذاتهـا .. طلبه الماثل مجرد قول مرسل من عندياته ال سند له وال دليل 
ملزمــة ـبـأن تـبـرر مــذهبها ـفـي تفســير العـقـود فمــن ـبـاب أوـلـي مــن ـيـدعي شــيء علـيـه إثباـتـه أو إســناده 

 .إلي أسباب سائغة تبرر تفسيره الباطل 

 فمن املستقر عليه نقضا 
ٕضــوع وان كاـنـت حــره ـفـي تحــري قصــد المتصــرف ـمـن تصــرفه ـفـإن عليهــا أن أن محكـمـة المو

 .تبرر قولها في ذلك بما يؤدي إليه 
 )ق١٥ لسنة ٥٥ طعن رقم ١٦/٥/١٩٣٦جلسة (

 ملا كان ذلك 
وحـيـث ســبق وأثبتـنـا لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة مــن خــالل هــذه المــذكرة وجمـلـة المســتندات المقدمــة  

ة التصــرفات والبـيـوع محــل الـتـداعي تمـت بأثـمـان جدـيـة دفـعـت ـمـن مـن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي أن كافـ
ال يمكـن .. ومن ثم فهي تصرفات وبيـوع منجـزة .. مال المدعي عليها األولي إلي نجلتها المرحومة 

 .بحال وصفها بأنها وصية 

 فإذا كانت إرادة أطراف هذه التصرفات 
إال .. ته فـي عقـد أو عقـود صـريحة ما كانوا قد عجزوا عن إثبا.. قد اتجهت إلي هذا الهراء  

فـلـن نجـد بـاألوراق ثمـة دليـل كـتـابي .. أنـه ال توجـد ثمـة دالئـل أو أسـانيد عـلـي اتجـاه نيـتهم إلـي ذلـك 
 .علي هذه المزاعم 

 ورغم ذلك 
يمكنـنـا األخــذ مــن ـقـول المــدعي وزعمــه ـفـي طلـبـه المضــاف األخـيـر أـنـه يعـتـرف ويـقـر بصــحة  

 .فسيرها بأنها وصية علي خالف الواقع واألوراق ٕالتصرفات وانجازها ولكنه يزعم ت
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الرد والتعليق علـي املـذكرة وحافظـة املسـتندات املقدمـة مـن .. وأخريا : حادي عشر 

 ١٠/١١/٢٠١٢املدعي جبلسة 
 تضـمنت العديـد مـن ١٠/١١/٢٠١٢قدم المدعي إلـي عدالـة المحكمـة المـوقرة مـذكرة بجلسـة  

 .لمستندات المزاعم المخالفة للقانون والواقع وا

 نشرف بالرد عليها علي النحو التايل 

هـو ..  يف املذكرة زعم املدعي أنه ال يشرتط يف مرض املوت أن يفتقد املريض إدراكـه -١

 قول خمالف ملا استقر عليه الفقهاء 

وقـد نصـت .. يرجع في تحديد مـرض المـوت إلـي الفقـه اإلسـالمي مفسـرا بقضـاء المحـاكم 

 علي أن ) وهي تقنني للفقه احلنفي(حكام العدلية  من جمله األ١٥٩٥املادة 
 ويعج�ز في�ه الم�ريض ع�ن رؤي�ة مص�الحهمرض الموت هو الـذي يغلـب فيـه خـوف المـوت 

 .خارجا عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من اإلناث 

 ومن ثم 
ســـتقل بتقـــديرها قاضـــي فـــإن ثبـــوت مـــرض المـــوت أو انتفـــاؤه هـــو مـــن مســـائل الواقـــع التـــي ي 

 .الموضوع من األوراق المطروحة علي بساط البحث في الدعوى متي كان استخالصه سائغا
 )١٥/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ٧٤٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن الفقهاء قرروا صراحة بأن مرض المـوت المعتبـر قانونـا كـذلك هـو مـا يعجـز  

 .مباشرتها المريض عن إدراك مصالحه و

 أما وأن قطعت املستندات 
كانـت فـي كاـمـل .. والتقـارير الطبيـة المتخصصـة المقدـمـة مـن المـدعي عليهـا ـبـأن المرحومـة  

 .بما يجعلها أهال للتصرفات .. إدراكها ووعيها 

 كما أثبتت املستندات أيضا 
كان إلتمـام خروجهـا لقضـاء حوائجهـا مـن تلقـي للعـالج وكـذا توجههـا نحـو بنـك التعميـر واإلسـ 

 .التنازل عن نصيبها في الفيال  
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 هذا فضال 

 عن سفرها خارج البالد ألداء العمرة 
كــل هــذه األمــور والحقــائق وغيرهــا ممــا أســهبنا فــي إيضــاحه بصــلب هــذه المــذكرة أكــدت أن  

 .مرض المرحومة لم يكن بحال من األحوال مرض موت كما يزعم ويدعي المدعي 

كرة بـأن التنـازل احملـرر مـن املرحومـة بشخصـها لـدي بنـك  ادعاء املـدعي يف املـذ-٢

 هو ادعاء باطل وخمالف للحقيقة .. مزور .. التعمري واإلسكان 
وزعــم الـمــدعي بأـنــه ـقــام بإدخــال البـنــك المشـــار إلـيــه ـفــي الــدعوى ليـقــدم التـنــازل المحـــرر ـمــن 

 نصـــيبها ـفــي الـفــيال والمثـبــت ـمــن خالـلــه تنازلهــا عـــن) الـمــدعي عليهــا(لصـــالح واـلــدتها .. المرحومــة 
 .سالفة الذكر 

 وذلك للطعن عليه بالتزوير 
.. وتناسي المدعي وأغفل أن ثمة شهادة رسمية صادرة عن البنك مقدمه من المـدعي عليهـا  

 .تفيد بتوجه المرحومة بشخصها إلي مقر البنك وتحرير التنازل المذكور 

 فإذا كان ادعائه بالتزوير صحيحا 
 !!!!!.الشهادة الصادرة عن البنك وأنها مخالفة للحقيقة ؟؟فلماذا لم يطعن علي  

 وهو ما يؤكد 
أن المــدعي يحــاول تشــكيك عدالــة المحكمــة المــوقرة فــي األدلــة القاطعــة علــي تهــاتر وانعــدام  

 .سند دعواه الماثلة

املقدمـة مـن املـدعي ) ٥( زعم املدعي يف املذكرة أيضا تعليقا منه علي احلافظة رقم -٣

البيان التفصـيلي اخلـاص حبسـاب الوحـدة لـيس بـه مـا يؤكـد أنهـا عليها أن 

 القائمة بالسداد 
 فإنه مستهل باسم المدعي عليها .. من الواضح الجلي أن المدعي لم يطالع المستند جيدا  

 فإذا كانت الوحدة باسم األخرية 

 !!فمن يكون غريها القائم بسداد قيمة الوحدة ؟
ـفـإن هــذا المقاـبـل مــن .. ان ـقـد خــال مــن إيضــاح مقاـبـل التـنـازل أمــا عــن ادعاـئـه ـبـأن هــذا البـيـ 

 المفترض سداده من المدعي عليها إلي المرحومة مباشرة فلماذا يتم إثباته في بيان سداد سعر 
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 !.الوحدة ؟

 ويف املذكرة أيضا زعم املدعي بأن التصرفات حمل التداعي متثل حتـايال علـي شـرع -٤

 اهللا 
فالمدعي عليها األولي شديدة الحرص علـي تطبيـق شـرع اهللا  .. وهو أمر غير صحيح تماما

أمــا مــن ـيـدعي مــا .. وـلـم تخالـفـه مثـقـال ذرة متخــذة مـبـدأ ـفـي حياتهــا أن الـيـوم عمــل وغــدا حســاب .. 
 .فهو من يخالف الشرع والقانون .. ليس صحيحا ويحاول الحصول علي غير المستحق له 

مـدني   لسـنة    ة خبصـوص الـدعوى رقـم  كما زعم املدعي بأن املستندات املقدمـ-٥

التي كانت مقامه منه وقضي برفضها حبكم نهـائي بـات .. كلي مشال اجليزة 

 .ال تتعلق بالدعوى املاثلة 
ونحـن .. فهذا الزعم تكفل بالرد عليـه تفصـيال البنـد أوال مـن دفاعنـا المسـطر بالمـذكرة الماثلـة  

 .إذ نحيل إليه منعا للتكرار واإلطالة 

 كان ذلك ملا 
يتضـح مـدي تهـاتر مـزاعم المـدعي وعـدم جـدوى تعقـب أقوالـه المرسـلة .. ومن جملة مـا تقـدم  

التي ال سند لهـا وال دليـل وال غـرض منهـا إال التشـويش علـي تصـرفات صـحيحة ونافـذة بقـوة القـانون 
 .في حقه ال ينال منها مزاعم وأقاويل المدعي المخالف للحقيقة الواقع والقانون 

 ١٠/١١/٢٠١٢ عن حافظة املستندات املقدمة من املدعي بذات جلسة  أما-٦

 بداية 
فـــإن المـــدعي عليهـــا تصـــمم عـلــي جحـــدها وجحـــد الصـــور الضـــوئية التـــي طوـيــت علـيــه هـــذه  

 .بما يهدرها ويهدر حجية ما بها من أوراق .. الحافظة 

 ومع ذلك 
 :فإن المدعي عليها ترد عليها باآلتي 

لـيس لـه ..  / ..حودة من ترخيص البناء الصادر لصـالح المرحـومفإن الصورة الضوئية المج - أ
ذـلــك أن ممـــا ال خـــالف علـيــه أـنــه حـــال حـيــاة زوج .. ثمـــة عالـقــة بموضـــوع اـلــدعوى الماثـلــة 

فإنه كان يقوم بدوره فـي إدارة أموالـه وأمالكـه وال جـدال فـي .. المدعي عليها ووالد المرحومة 
 .ذلك 
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 أما بعد وفاته 
قاصـرين كانـت المـدعي عليهـا والزالـت ) المرحومـة ، المـدعي عليـه الثـاني(وحال كون نجليه  

 .هي القائمة علي شئونهم وشئون أوالدهم 

 وتدليال علي ذلك 
ـقــدمت المـــدعي عليهـــا مـــن ضـــمن مســـتنداتها الـتــرخيص الـثــاني الصـــادر ـلــذات العـقــار وكـــذا  

 .نجالهاكانت المستندات المؤكدة علي أنها هي القائمة علي شئونها وشئون أ

 ولعل إيصاالت سدادها ملصروفات الدراسة حلفيدها 
لخيـر دليـل علـي أنهـا هـي القائمـة علـي رعايتـه واإلنفـاق عليـه ولـيس والـده .. نجل المرحومة  
 ).المرحومة(وال والدته حال حياتها ) المدعي(

 وهذه اإليصاالت التفت 
الواقعـات التـي تؤكـدها هـي الـدعوى عنها المدعي بقاله أنه ال عالقة لهـا بالـدعوى رغـم أنهـا و 

ذلـك أن هـذه الـدعوى قائمـة دون سـند وـبـزعم زور مـن أن المـدعي عليهـا خالفـت شــرع اهللا .. 
ـفـي حــين أن كافــة األوراق والتصــرفات والمســتندات تؤكــد وبحــق أن المــدعي عليهــا ترعــي .. 

 .حقوق اهللا حق الرعاية وذلك ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالي وحده 
 والتـي علـق عليهـا المـدعي زاعمـا بـأن نصـيب  HSBCاإلفادة الصادرة عـن بنـك أن علي  - ب

 جنـيـه بمــا ـيـدلل عـلـي أن أصــل حســابها ـلـم ١٦٢٦٦٩نجـلـه ـفـي حســاب المرحومــة مبـلـغ ـقـدره 
 ).مائه وخمسون ألف جنيه( جنيه ٢٥٠٠٠٠يكن يتعدى 

 فإن هذا الزعم 
فـي .. ولـيس جميـع البنـوك  .. مخالف للحقيقة إذ أن هذه اإلفادة صـادرة عـن بنـك واحـد فقـط 

وهو مـا يـدحض مـزاعم .. حين أن المرحومة كان لها العديد من الحسابات في بنوك مختلفة 
 .المدعي 

.. بخصــوص الفــيال ..  أمــا عــن اإلفــادة الصــادرة عــن شــركة اإلســكندرية لالســتثمار العقــاري -   ج
 .لمرحومة مسجلة باسم ا) حتى تاريخ تحرير اإلفادة(والتي أفادت بأنها 

 والرد علي هذا املستند 
بمـا يقطـع بأنهـا ال ..  أي منذ أكثر من ثالثة سـنوات ٢٠٠٩أن هذه اإلفادة صادرة منذ عام  

 . الوضع المالي للفيال ةتفيد بحقيق
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 أضف إيل ذلك 
.. المقدمـة مـن المـدعي عليهـا والشـيكات المرفقـة بهـا ) ٢٣(فإن الثابت بصلب الحافظة رقـم  

وهــو مــا .. وـلـيس المرحومــة .. ليهــا هــي القائمــة بســداد كامــل ثمــن هــذه الفــيال أن المــدعي ع
 .يقطع بملكية المدعي عليها للفيال 

 ومن ثم 
وـمـن خــالل جـمـاع ـمـا تـقـدم يضــحي ظــاهرا وبجــالء انهـيـار ســند اـلـدعوى الماثـلـة برمتـهـا بكاـفـة  

  .طلباتها األصلية واالحتياطية والمضافة مما يجعلها وبحق جديرة بالرفض

 بناء عليه 

 تلتمس املدعي عليها األويل من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 -:أصليا 
 .ٕرفض الدعوى والزام رافعها المصروفات 

 -:واحتياطيا 
بعـد اإلطـالع إحالة األوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب من لدنـه خبيـرا تكـون مهمتـه  

أي جهــــة حكوميــــة أو غيــــر حكوميــــة وعلــــي االنتقــــال إلــــي علــــي أوراق الــــدعوى ومســــتنداتها 
وذلــك إلثبــات عمــا إذا تصــرفت المرحومــة بالتنــازل عــن وحــدة مارينــا األخــص بنــك التعميــر 

ٕبشخصــــها وارادتهــــا مــــن عدمــــه وكــــذا االنتقــــال إلــــي كافــــة العقــــارات موضــــوع هــــذه الــــدعوى 
لعقــارات واإلطــالع علــي العقــود ســند الملكيــة وســند البيــع وســؤال الشــهود والجيــران فــي هــذه ا

دون حلف يمين عن التصرفات التـي كانـت بـين طرفـي الـدعوى وعمـا إذا كانـت صـورية مـن 
عدمه وكذا االنتقال للمستشفي التـي كانـت تتـردد عليهـا المرحومـة شـيماء وبيـان حالتهـا وعمـا 
إذا كانت مستقرة من عدمه وعما إذا كانت وقـت التصـرف فـي هـذه العقـارات مريضـة مرضـا 

ف من عدمه وكذا لبيان عما إذا كان شهود المـدعي يمكثـون بـذات الـدائرة يقعدها عن التصر
الـتـي يعمــل بهــا كــرئيس مباحــث مــن عدمــه وعمــا إذا كــانوا ـقـد ســبق لهــم العمــل ـلـدي المــدعي 
عليهــا األولــي مــن عدمــه ومــا إذا كانــت عالقــة العمــل قــد انتهــت بخصــومة ناتجــة عــن هــذا 

                                .ه عناصر الدعوى توصال لوجه الحق فيها العمل من عدمه وبصفة عامة تحقيق كافة أوج
 وكيل المدعي عليها األولي                                                   

 المحـــامي                                                                    
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 املوضوع 
 إيجـــارات ـفــي ٣٢ اـلــدائرة –اســـتئناف الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة جـنــوب الـقــاهرة االبتدائـيــة  

  والقاضي منطوقه ٢٨/٢/٢٠١٠إيجارات جنوب القاهرة بجلسة   لسنة   الدعوى رقم 

 حكمت احملكمة 
شـــكال وـفــي موضـــوعه ـبــإلزام المدعـيــة .. بقـبــول الطـلــب الـعــارض المـبــدي ـمــن المـــدعي عليهـــا : أوال 

 عـن الـعـين المبيـنـة ٢٨/٩/١٩٥٤ عـقـد إيجـار لـهـا امتـدادا لعـقـد إيجــار مورثهـا الـمـؤرخ بتحريـر
الحدود والمعـالم بصـحيفة الـدعوى وألزمـت المدعيـة بمصـاريف ذلـك الطلـب وخمسـة وسـبعون 

 .جنيه أتعاب المحاماة 
تـداد بقبول التدخل الهجومي شكال وفي موضوعه بأحقية الخصوم المتدخلين هجوميا في االم: ثانيا 

 وأحقيــتهم فــي اإلقامــة واالنتفــاع بعــين التــداعي ٢٨/٩/١٩٥٤القــانوني لعقــد اإليجــار المــؤرخ 
وألزـمـت المدعـيـة بمصــاريف الـتـدخل وخمســة وســبعون جنـيـه أتعــاب محامــاة ورفضــت مــا عــدا 

 .ذلك من طلبات 
هـا في موضـوع الـدعوى األصـلية برفضـها وألزمـت المدعيـة بالمصـاريف وخمسـة وسـبعون جني: ثالثا 

 .مقابل أتعاب المحاماة 

 الوقائع 
تخلص واقعات الـدعوى المبتـدأة فـي أن المسـتأنفة قـد أقامتهـا بـداءة بموجـب صـحيفة أودعـت  

 :قلم كتاب محكمة أول درجة نشدت في ختامها الحكم 
 اسـتئجار المرحـوم للشـقة وتسـليمها لهـا خاليـة مـن ٢٨/٩/١٩٥٤بانتهاء عقد اإليجار المؤرخ  -

 .اغل األشخاص والشو

 هذا 
وبوفاتـــه إلـــي ..      وحـيــث أن الثابـــت أن الشـــقة محـــل التـــداعي مســـتأجرها األصـــلي هـــو المرحـــوم 

المـدعي عليهـا أصـليا (  لصـالح زوجتـه ٢٨/٩/١٩٥٤امتد عقد اإليجار المـؤرخ .. رحمة اهللا تعالي 
ن ثـم فقـد وم) .. ٤ ،٣ ، ٢مورث المتدخلين المستأنف ضدهم ( ونجله ) والمستأنف ضدها األولي 

 .باتا مستأجرين أصليين لعين التداعي لهما كافة حقوق المستأجر األصلي وعليهما كافة التزاماته 

 ملا كان ذلك 
      وبرغم علم المستأنفة بهذه الحقيقة إال أنها تعمدت من خالل دعواها المبتدأة استبعاد مورث 
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.. بأنـه تـرك اإلقامـة بـالعين قبـل وفاتـه  زاعمـةالمستأنف ضدهم من الثانية حتـى الرابـع مـن التـداعي 
 .وهو أمر يخالف الحقيقة والمستندات 

 لذلك 
 ٢٠٠٩لسـنة    فقد أضطر المستأنف ضدهم من الثانية حتى الرابع نحو إقامة الـدعوى رقـم  

 ضد المدعية أصليا بغية الحكم لهم .. إيجارات كلي جنوب القاهرة 
 وعــدم انتهائــه إال بوفــاة ٢٨/٩/١٩٥٤يجــار المــؤرخ بــأحقيتهم فــي االمتــداد القــانوني لعقــد اإل -

 . أخرهم وبأحقيتهم في اإلقامة واالنتفاع بعين التداعي طيلة حياتهم 

 هذا 
 مثــل وكيــل المســتأنف ضــدهم مــن ٩/٧/٢٠٠٩وحيــث أنــه بتــداول الــدعوى المبتــدأة وبجلســة 

ا في الدعوى بطلب الحكـم الثانية حتى الرابع وطلب من عدالة المحكمة الموقرة قبول تدخلهم هجومي
 :لهم 

 وعــدم انتهائــه إال بوفــاة ٢٨/٩/١٩٥٤بــأحقيتهم فــي االمتــداد القــانوني لعقــد اإليجــار المــؤرخ  -
مــع إلــزام المســتأنفة .. أخــرهم وبــأحقيتهم فــي اإلقامــة واالنتفــاع بعــين التــداعي طيلــة حيــاتهم 

 .بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

 ملا كان ذلك 
لتـــدخل الهجـــومي والمســـتندات الـتــي تشـــرف المســـتأنف ضـــدهم بتقـــديمها وباســـتقراء صـــحيفة ا 

 .يتضح وبجالء أحقيتهم فيما يربوا إليه 

 حيث يستندوا يف طلباتهم يف التدخل اهلجومي 

 إيل اآلتي 
ـيــود المســـتأنف ضـــدهم تعرـيــف هيـئــة المحكـمــة المـــوقرة ـبــأطراف الـتــداعي وصـــفاتهم .. بداـيــة 

  الواقع وظروف التداعي ووجه الحق فيه حتى يتسنى لها الوقوف علي حقيقة
 .المستأجر األصلي / المرحوم  -١
 نجل المستأجر األصلي والممتد لصالحه عقد اإليجار منذ حوالي أربعون عاما / المرحوم  -٢

 .زوجة األخير والمستحقة المتداد عقد اإليجار / المتدخلة األولي  -٣

 .ن المتداد عقد اإليجار نجلي األخير والمستحقي/ المتدخلين الثانية والثالث  -٤

 .إحدى مالك العقار الكائنة به عين التداعي / المدعية أصليا  -٥
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زوجة المستأجر األصلي والممتد لصـالحها عقـد اإليجـار منـذ أربعـون / المدعي عليها أصليا -٦
 .عاما 

 وعن واقعات التداعي 
المدعـيــة أصـــليا  ـمــن مورـثــة –المســـتأجر األصـــلي  - اســـتأجر المرحـــوم ٢٨/٩/١٩٥٤     فبـتــاريخ 

 .ما هو شقة .. المرحومة 

 ومنذ هذه اإلجيارة
 - مــورث المـتـدخلين – ونجـلـه - المــدعي عليهــا أصــليا –والمســتأجر األصــلي ومعــه زوجـتـه  

 .مستمرة .. مستقرة .. يقيمون بعين التداعي إقامة هادئة 

 وذلك 
 زوجتـه ونجلـه سـالفي  إلـي رحمـة اهللا تعـالي تاركـا– المستأجر األصـلي –حتى وفاة المرحوم  

اـلــذكر يقيـمــان بـعــين الـتــداعي وـقــد أمـتــد لصـــالحهما عـقــد اإليجـــار وأصـــبحا طبـقــا للـقــانون مســـتأجرين 
  كافة التزامات المستأجر األصلي أصليين لهما كافة حقوق المستأجر األصلي وعليهما

 وذلك طبقا للقاعدة التي أرستها حمكمة النقض 

 يف هذا اخلصوص بقوهلا 
 جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر األصلي ال ينهـي عقـد اإليجـار بـل تنتقـل أن المشرع 

 .الحقوق وااللتزامات الناشئة عنه إلي الورثة 
  )٢٢/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٣٠طعن رقم ( 

 ومن ثم 
وعليه فقد أقـام بهـا .. مستأجرا أصليا لعين التداعي خلفا لوالده .. فقد بات مورث المتدخلين  

زوج بالمتدخلة األولي هذه العـين وأنجـب المتـدخلين الثانيـة والثالثـة بـذات العـين وأقـاموا جميعـا بهـا وت
إقامة هادئـة ومسـتقرة حيـث باتـت مغـداهم ومـراحهم وذلـك كلـه مـع زوجـة المسـتأجر األصـلي والممتـد 

 .لصالحها عقد اإليجار أيضا وباتت هي األخرى مستأجرة أصلية 

 هذا 
 ـتـوفي إـلـي رحمــة اهللا تـعـالي ـمـورث المـتـدخلين تارـكـا ورـثـة شــرعيين ٢٠٠٨وـفـي غضــون عــام  

ـلـــه هــــم المـتـــدخلين الثالـثـــة ووالدـتـــه وـتـــركهم جميـعـــا يقيمــــون بـعـــين الـتـــداعي إقاـمـــة مســــتقرة ومســــتمرة 
 .يستحقون بموجبها االمتداد القانوني لعقد اإليجار 



 

١٦١ 

 وملا كان ذلك 
ة المتـدخلين هجوميـا فـي طلبـاتهم التـي ومن جماع الحقائق سالفة الذكر يتضـح وبجـالء أحقيـ 

واكبت صحيح الواقع والقانون والمستندات وذلك كله علي النحو الذي حدا بعدالة محكمة أول درجـة 
إال أن المســتأنفة لــم تــرتض هــذا القضــاء وطعنــت عليــه بطريــق .. نحــو القضــاء لهــم بهــذه الطلبــات 

ا سوي إطالة أمد التقاضي فحسـب ذلـك أنهـا االستئناف الماثل الذي استند علي أسباب ال طائل منه
ال تنال بأي حال من الحكم المستأنف الذي جـاء مواكبـا لصـحيح القـانون وصـريح المسـتندات جـديرا 

 .بالتأييد وذلك كله علي النحو الذي نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

 احلكم املستأنف حمموال علي أسبابه أساس طلب رفض االستئناف املاثل وتأييد : أوال 

يف )املسـتأنف ضـدهم مـن الثـاني حـىت الرابـع( ثبوت أحقية املتـدخلني هجوميـا -١

طلباتهم وذلك مبوجب نصـوص وأحكـام حمكمـة الـنقض وأحكـام الدسـتورية 

 العليا 

  علي انه ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٩حيث نصت املادة 
المستأجر أو تركـة العـين إذا بقـي فيهـا زوجـه أو أوالده أو ال ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة  

 .أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك 

 كما أن املستقر عليه نقضا إن 
��١٩٦٩.��٥٢�3�ن�א����ون��)מ��٢١א���د;��א��ص����+����ن�א����ون����٢٩��د;�"�א��
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  )٢١/٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 
������و��Oذא-�א�

  )١٤/٥/١٩٨٤ ق جلسة ٤٩ لسنه ٥٠٨طعن رقم ال( 

  بان أيضا ةكما قضت هذه احملكم
و والديه المقيمين أوالده أو أو تركه له امتداد العقد لصالح زوجه أجر المسكن أوفاة مست 

 سريان ١٩٦٩ لسنه ٢١ ق ٢١ المقابلة للمادة ١٩٧٧ لسنه ٤٩ ق ٢٩مستقره المادة إقامة معه 
 .و من امتد العقد قانونا لصالحه أصليا أجرا أ الترك مستالمتوفى أوهذه القاعدة سواء كان 
  )١٦/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥١ لسنه ١٧٨٣طعن رقم ( 

 ومن ثم 

 وبتطبيق املفاهيم القانونية سالفة الذكر 

 علي واقعات التداعي املاثل 
رحمـة اهللا وبوفاتـه إلـي .. يتضح وبجالء أن الشقة محل التداعي مؤجرة ابتـداء لصـالح المرحـوم 

 – مـورث المتـدخلين –امتـد عقـد اإليجـار قانونـا لصـالح نجلـه  .. بتاريخ منذ أكثر من أربعون عاما 
 الذي بات مستأجرا أصليا له كافة الحقوق وعليه كافة التزامات المستأجر األصلي 

 وبوفاة األخري 
م محكمــة اـلـنقض يمـتـد عـقـد اإليجــار قانوـنـا لصــالح المـتـدخلين إذ أن المســتقر علـيـه ـفـي أحكــا 

كما أسلفنا أن عقد اإليجار يمتد لصالح المستفيد حتى ولو لم يكـن المسـتأجر المتـوفى أو التـرك هـو 
 .الذي أبرم العقد إبتداءا مع المالك وكان قد امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاه المستأجر األصلي 

 نال من ذلك  يوال
  . قضائية دستورية١٨ لسنه ٧٠ رقم الدعوى يفالدستورية العليا المحكمة صدور الحكم من  

 

 



 

١٦٣ 

 ه على األخري فقرته ن هذا احلكم ذاته انه قد نص يفمن الثابت أحيث 

 و نصه  هما
 الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ةمالمحك من قانون ٤٩ن مقتضي حكم المادة أوحيث  

 لليوم التالي ة الوقائع الالحق هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على١٩٧٩ لسنه ٤٨

ال ما إ علي هذا النشر ةوكذلك على الوقائع السابق ٠٠لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك 

ذا إو أ ٠٠ املقضي األمرحكام حازت قوه أا بشأنهاستقر من حقوق ومراكز صدرت 

 عمالإ ملا كان ذلك وكان ٠٠خر لسريانه أحدد احلكم الصادر بعدم الدستورية تارخيا 

 ٤٩ من القانون رقم ٢٩ من املادة ة الثالثة الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرآلثرا

 خلخله إحداث مؤداه ٠٠ األسباب هذه احملكمة يفليه إ وعلى ما انتهت ١٩٧٧لسنه 

 من القاطنني بوحدات سكنيه ةاجتماعيه واقتصادية مفاجئة تصيب فئات عريض

 وهي ٠٠نص قبل القضاء بعدم دستوريته  حكم هذا الإيلقامتهم بها إتساندوا يف 

 جيمعها الذيهم مقومات وجودها املادي وهو املأوي أ األسرة يفخلخله تنال من 

 يقوم الذيثار اجتماعيه تهز مبدأ التضامن االجتماعي آوتستظل به مبا يرتتب عليه 

ن ذ كان ذلك فاأ ٠٠ من الدستور ةعليه ا�تمع وفقا ملا نصت عليه املادة السابع

وحتدد  من قانونها ٤٩ ة من المادة الثالثة لها بنص الفقرة المخولةعمال الرخصإ تري ةالمحكم

ن مجيع العقود أخر هو اليوم التايل لنشره مبا مؤداه ألسريان هذا احلكم تارخيا 

 من القانون ٢٩ من املادة ة الثالثةعماال حلكم الفقرإبرمت قبل هذا التاريخ أ التي

 ترتب عليها قيام التزام على التي وتنزل منزلتها الوقائع ١٩٧٧ لسنه ٢٩رقم 

 وتظل - حيث كان جيب حتريرها -جيار فتعد عقودا قائمة حكما إاملؤجر بتحرير عقود 

 املشار ٢٩ من املادة الفقرة الثالثةوفقا لنص أثارها القانونية قائمه ومنتجه لكافة 

  .ليهاإ

 ملا كان ذلك 
كد على عدم جواز أيبين انه ه إليني لمدونات حكم الدستورية المشار  المفهوم القانووبإعمال 

 الذين ألشخاصليه على اإ حكمها المشار فيلعليا إليه المحكمة الدستورية اتطبيق ما انتهت 

� ٠٠  على العينةاستقرت مراكزهم القانوني � دא:� ���א�����+ ��6א���ود��-�)+ل��ذא��ن�!�+
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 جيب تطبيقه على واقعات  وهو ما 

  ىالدعوهذه  
قد أمتد لصالحه عقد اإليجار منذ أكثـر مـن أربعـون .. حيث أن الثابت أن مورث المتدخلين  
 كمسـتأجر أصـلي وكـان يجـب علـي مـالكي العقـار – وال جدال –وقد استقر مركزه القانوني .. عاما 

 فقـد قـررت المحكمـة الدسـتورية باعتبـار.. ومـع ذلـك .. تحرير عقـد إيجـار لصـالحه منـذ وفـاة مورثـه 
 .هذا العقد موجودا ولو لم يتم تحريره وعدته عقدا قائما حكما منتجا لكافة أثاره القانونية 

 ولعل أهم أثاره 
فـقـد .. وهــو مــا ـقـد كــان .. امـتـداده قانوـنـا لصــالح ورـثـة المســتأجر ـلـدي وفاـتـه أو تركــه العــين  

ا لقضــــاء الــــنقض امتــــد عقــــد اإليجــــار لصــــالح المتــــدخلين خلفــــا لمــــورثهم الــــذي يعتبــــر قانونــــا ووفقــــ
 .والدستورية العليا مستأجرا أصليا 

 ونفاذا جلماع ما تقدم 
فقــد أقــام المتــدخلون تــدخلهم الماثــل بغــرض الحكــم لهــم بــأحقيتهم فــي االمتــداد القــانوني لعقــد  

 الســـيما وأن جمـــاع المســـتندات الـتــي تشـــرفوا بتقـــديمها لعداـلــة الهيـئــة ٢٨/٩/١٩٥٤اإليجـــار المـــؤرخ 
ق إـقـامتهم الهادـئـة والمســتقرة والمســتمرة بـعـين الـتـداعي ومنـهـا عـلـي ســبيل المـثـال ال الـمـوقرة تؤـكـد وبحــ

 .الحصر 
 :كافة البطاقات الشخصية لكل من  -١

      / المرحوم  -
 / السيدة  -

 /  اآلنسة  -

 /  السيد  -

 .واضح من خاللها أن محل إقامتهم هو عين التداعي 

 .بت بها ميالدهما بعين التداعي شهادة ميالد كل من المتدخلين الثانية والثالثة ثا -٢



 

١٦٥ 

كافــة الشــهادات الدراســية مــن الحضــانة حتــى الجامعــة الخاصــة بالمتــدخلين الثانيــة والثالثــة  -٣
 .ثابت بها أن إقامتهما بعين التداعي 

 ممـا يؤكـد أقـامتهم جميعـا – مـورث المتـدخلين –كافة فـواتير اسـتهالك الغـاز الطبيعـي باسـم  -٤
 .بعين التداعي 

 ممــا يؤكــد إـقـامتهم جميعــا بعــين – مــورث المـتـدخلين –اســتهالك الكهرـبـاء باســم كاـفـة ـفـواتير  -٥
 .التداعي 

 . مما يؤكد إقامتهم جميعا بعين التداعي – مورث المتدخلين –باسم كافة فواتير الهاتف  -٦

 .كافة جوازات السفر الخاصة بالمتدخلين ثابت بها إقامتهم بعين التداعي  -٧

ألوراق البنكيـــة والماليـــة والشخصـــية تفيـــد إقامـــة المتـــدخلين وكـــذلك العديـــد مـــن المســـتندات وا -٨
 .بعين التداعي 

 . ثابت بها أنه توفي بعين التداعي –مورث المتدخلين  -شهادة وفاة .. وأخيرا  -٩

 وهو األمر 
الــذي بــات واضــحا معــه وبجــالء أحقيــة المتــدخلين فــي إقامــة تــدخلهم الماثــل الــذي جــاء فــي  

 . والقانون جديرا بالقبول مجمله مواكبا لصحيح الواقع

 التعليق علي أقوال الشهود : ثانيا 
أـبــان ـتــداول اـلــدعوى بالجلســـات قضـــت عداـلــة محكمـــة أول درجـــة بإحالتهـــا للتحقـيــق إلثـبــات  

ونفــي عناصـــرها وبالفعــل اســـتمعت عدالــة المحكـمــة االبتدائـيــة لشــهود أطـــراف التــداعي الـتــي جـــاءت 
 أقوالهم كالتالي 

 ستأنفة  أقوال شاهدي امل– ١

  / املدعو  : فاألول 
الذي قرر بأنه ال يقيم بعقار التداعي وأن المقيمة فيه هي والدته وأنه ترك اإلقامـة فـي العـين 

 . ٢٠٠٤ حتى عام ١٩٩٣منذ عام 
كمــا أنــه قــرر بإقامــة مــورث المتــدخلين هجوميــا بــالعين عقــب وفــاة والــدة المســتأجر األصــلي 

رر أنـه لـم يـر مـورث المتـدخلين هجوميـا يقـوم بنقـل أثاثـه مـن عـين وق.. تزوج بها وأنجب أوالده فيها 
 .التداعي 
 



 

١٦٦ 

 مما مقتضاه 
أن الشــاهد الــذي أـتـت بــه المســتأنفة ذاتهــا ليشــهد لصــالحها قــد أكــد إقامــة المتــدخلين هجوميــا 

 .ومورثتهم بعين التداعي 

 )حارس العقار الكائن به عني التداعي ( أما الشاهد الثاني 
أجـيـر ـلـدي المســتأنفة بمــا يوصــم شــهادته بالمجامـلـة وعــدم المصــداقية الـتـي فضــال عــن كوـنـه  

 .يجبره عليها مراعاته لمصدر رزقه 

 ففضال عن ذلك 
 أمـام ٢٠٠٩لسـنة   فقد جاءت شهادته مناقضة تماما ألقواله التي أدلي بها في الدعوى رقـم  

 .السيد الخبير المنتدب فيها 
ذكر أين كان يقيم المرحوم أبان تركـه اإلقامـة بـالعين جـاء ففي حين قرر أمام الخبير أنه ال ي 

بـــل وقـــرر أمـــام الســـيد الخبيـــر أن أوالد  ......... فـــي الـــدعوى الماثلـــة ليقـــرر أنـــه كـــان يقـــيم بشـــارع
 فـي دعوانـا ئكانوا يترددون علي شقة التداعي ليقوموا بالدراسة فيها ويبيتون فيها بينما يج/ الدكتور 

 .ترددهم بالمرةالماثلة ليقرر بعدم 

 والتساؤل هنا
 أال يؤكد هذا التناقض أن شهادته ممالة عليه بما يجعلها جديرة بالطرح وعدم التعويل عليها  

 وهو السؤال الذي نرتك 
 .إجابته لعدالة الهيئة الموقرة والمتقين منا أنه لن يغيب عن فطنتها  

 أما عن شهود املتدخلني هجوميا فقد جاءت شهادتهم 

 و يتفق مع صحيح الواقع يف الدعوىعلي حن

  إذ قرر هؤالء الشهود حبقائق مؤداها 
وقـد اسـتمر .. بأن المستأجر األصلي للعين والذي توفي إلي رحمة اهللا تعالي منذ زمـن بعيـد  -

 ) .مورث المتدخلين (زوجته ونجليه وفي اإلقامة بالعين 
واســتمر نجلــه الثــاني . .اســتقل نجــل المســتأجر األصــلي بمســكن خــاص بــه .. وعقــب ذلــك  -

ـثـم ـتـزوج مــن المتدخـلـة األوـلـي بـهـذه الشــقة وظــل مقيمــا بهــا .. ووالدـتـه مقيمــان بـعـين الـتـداعي 
  .٢٠٠٧ حتى وفاته في غضون عام – المتدخلين –رفقة زوجته وأوالده 



 

١٦٧ 

 زوجـة المسـتأجر –واختتموا أقوالهم بأن المتدخلين هم المقيمين حاليا بعين التداعي وبرفقتهم  -
 . التي تتردد فيما بين شقة التداعي ومسكن نجلها الثاني –صلي األ

 تلك هي حمصلة أقوال شهود املتدخلني 
والتـي جــاءت فـي مجملـهـا مؤكـدة ألحقـيـة المتـدخلين ـفـي طلبـاتهم وجــاءت متسـمة بالمصــداقية  

ي وعــــدم المحاـبـــاة والمجامـلـــة الســــيما وأنهــــم جميعــــا مقيمــــون ـبـــذات العقــــار الكائـنـــة ـبـــه عــــين الـتـــداع
األمر الذي يؤكد مصـداقيتهم وعـدم وجـود .. والعقارات المجاورة له وال تربطهم ثمة صلة بالمتدخلين 

ومـن فقـد .. ثمة مصلحة لهم في محاباة أو مجاملـة طـرف علـي حسـاب األخـر مـن طرفـي التـداعي 
 يه من طلبات إلباتت أقوالهم جديرة بالتعويل عليها واألخذ بها في إثبات أحقية المتدخلين فيما تربوا 

 ٣١/١٢/٢٠٠٩التعليق علي حافظـة املسـتندات املقدمـة مـن املسـتأنفة جبلسـة : ثالثا 

 . أمام حمكمة االستئناف ٧/٥/٢٠١١وجبلسة ) أمام حمكمة أول درجة (
فالمســــتأنف ضــــدهم يجحــــدون كاـفـــة وقـبـــل الخــــوض ـفـــي التعلـيـــق عـلـــي المســــتندات .. بداـيـــة  

  .الصور الضوئية المقدمة من المستأنفة

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 .صورة األوراق العرفية ال حجية لها في اإلثبات إال بمقدار ما تهدي إلي األصل  

 )ق٤٦ لسنة ٦٦٨ طعن رقم ٢٩/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
من المقرر وعلي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة فـي  

أمــا إذا . دار ـمـا تهــدي إـلـي األصــل إذا كــان موجــودا فيرجــع إلـيـه كــدليل ـفـي اإلثـبـات اإلثـبـات إال بمـقـ
كان األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا انكرهـا الخصـم ومـن  ثـم فـال تثريـب علـي 

 .محكمة الموضوع بدرجتها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن 
 ) ق٤٩ لسنة ٧٠٤ن رقم  طع٢١/١٢/١٩٨٢نقض (

 وقضي أيضا بأن 
أن صور األوراق العرفية ليست لها حجية وال قيمة لها في اإلثبات إال بمقـدار مـا تهـدي إلـي 
األصــل إذا كــان موجــودا فيرجــع إليــه أمــا إذا كــان غيــر موجــود فــال ســبيل لالحتجــاج بهــا إذ هــي ال 

 .تحمل توقيعا لمن صدرت منه 
 ) ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (



 

١٦٨ 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن معظم المسـتندات المقدمـة مـن المسـتأنفة عبـارة عـن صـور ضـوئية ال تحمـل  

ٕثمـــة حجيـــة فـــي اإلثبـــات واذ أثبـــت المســـتأنف ضـــدهم جحـــدهم لهـــذه المســـتندات ومـــع ذلـــك لـــم تقـــم 
ق بمـا يجـدر االلتفـات األمر الـذي يهـدر ثمـة حجيـة قـد تكـون لهـذه األورا.. المستأنفة بتقديم أصولها 

 .عنها وعدم التعويل عليها 

 أما عن املستندات املقدم أصلها فهي ال متثل أيضا مثة داللة

 أو حجية علي النزاع املاثل 

 وذلك علي النحو التايل 

 ـقـدمت املـسـتأنفة أـصـل كـشـف رـمسـي مـسـتخرج ـمـن ـسـجالت مـصـلحة الـضـرائب -أ

 .العقارية عن العقار 

 ثابت من خالله
تمتلـك حصـة قـدرها ) المسـتأنف ضـدها الثانيـة(العقار مكلف باسم ورثة المرحوم وأن أن هذا 

 . قيراط مشاعا في ذلك العقار ٦

 هنا يثور تساؤال هاما 
 !!! .ما داللة ذلك علي واقعات النزاع الماثل ؟ -
وهــل امــتالك المســتأنف ضــدها الثانيــة لحصــة شــائعة فــي عقــار يحجــب عنهــا حــق االمتــداد  -

 .قد اإليجار الخاص بزوجها القانوني لع

 لعله قد ثبت لعدالة اهليئة املوقرة 
انعــدام ســند الــدعوى الماثلــة ومحاولــة المســتأنفة تقــديم مســتندات واهيــة ليســت لهــا ثمــة داللــة 

 .علي موضوع النزاع الماثل 

 

 

 

 

 



 

١٦٩ 

 ٩٤ شهادة صادرة من شركة الكهرباء عن استهالك عني التداعي يف األعـوام مـن -ب

 ذـلـك عـلـي اـلـرغم ـمـن أن احلاـضـر ـعـن املـسـتأنفة طـلـب التـصـريح  ..٩٧ـحـىت 

 حـىت اآلن واهللا أعلـم بسـر عـدم ٩٣باستخراج تلك الشهادة عـن األعـوام منـذ 

 إحضار استهالك كامل املدة

 وتعليقا علي ذلك املستند نقرر 
خلين أن األعوام التي شملتها الشهادة ال تمت بصلة لدعوانا الماثلـة إذ أن إقامـة مـورث المتـد -

ٕهجوميا قد ثبتت عقب وفاة والدة المستأجر األصلي بـالعين وزواجـه بهـا وانجابـه ألوالده فيهـا 
 .العبرة هي باإلقامة قبل الوفاة أو الترك وليس بعده 

 إذا كان المقصود هو عدم إقامة المتدخلين هجوميا مع مـورثهم قبـل وفاتـه فالثابـت أن الوفـاة -     
  .٩٧ حتى ٩٤هادة المقدمة عن األعوام  والش٢٠٠٧حدثت في ديسمبر 

الشـــهور المـــدون أمامهـــا مغلـــق تعنـــي أن المكـــان مغلـــق وقـــت مـــرور  ثابـــت بالشـــهادة حرفيـــا -     
 وهو ما ال يقطع بعدم وجود إقامة بالشقة ألن تلك الشهادة أثبتت وجود إستهالكات الكشاف 

لوجـود خالفـات  قدمت املستأنفة خطابـا زعمـت أنـه يفيـد عـدم صـدق الشـاهدة -ج 

 بينهما 

 وردا علي ذلك القول نقرر
أن الخطاب المقـدم مـا هـو إال كشـف حسـاب مصـطنع مـن المسـتأنفة وال يجـوز اعتبـاره دلـيال 
عـلـي وجــود ـنـزاع بينهــا وبــين الشــاهدة إذ أن األصــل أـنـه ال يجــوز أن يصــطنع اإلنســان دليلــه لنفســه 

 .ليحتج به علي غيره 

ر إثبات حالة حررته ضد املتـدخلني مجيعـا زعمـت أن  قدمت املستأنفة أخريا حمض-د

 املعاينة فيه قد أثبتت عدم وجود أحد بعني التداعي 

 وردا علي ذلك نقول 
أن ذـلـك المحضــر مــا هــو إال دلـيـل اصــطنعته المســتأنفة لنفســها وترـيـد ـبـه إدخــال الغــش عـلـي 

 مــن ذلــك المحضــر أن رجــل بينمــا الثابــت.... المحكمــة بقولهــا بــأن المعاينــة قــد أثبتــت خلــو الشــقة 
وذلـك ال يعـنـي هجــر " ـقـام ـبـالطرق علـي ـبـاب الشــقة لـم يجـبـه أحــد " اإلدارة القـائم بالمعايـنـة ـقـرر أنـه 

 .المتدخلين ومورثهم لعين التداعي كما تحاول المدعية إيهام المحكمة 



 

١٧٠ 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
 .يحتج به علي الغير ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليال  

 )٨٩٤ ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض (

 التعليق علي أسباب االستئناف املاثل : رابعا 
أقامت المستأنفة استئنافها الماثـل مسـتنده فـي ذلـك إلـي أسـباب واهيـة ال تسـمن وال تغنـي مـن  

 غيــر وباســتقراء هــذه األســباب جميعــا يتضــح أنهــا.. جــوع وال يمكــن أن تنــال مــن الحكــم المســتأنف 
 :سديدة ومردود عليها باألتي 

 نعت املستأنفة علي احلكم املستأنف عدم استجابة حمكمـة أول درجـة لطلـب ضـم -١

 ا واحدا م إيل الدعوى املاثلة ليصدر فيهما حك٢٠٠٩لسنة     الدعوى رقم 

 وهذا النعي مردود عليه كالتايل 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
تصـــفية كـــل نـــزاع يقـــوم عـلــي أي عنصـــر مـــن عناصـــر الـــدعوى عـلــي المحكمـــة أن تعـــرض ل 

يتوـقـف الحكــم فيهــا عـلـي الفصــل فـيـه وـلـيس لهــا أن توـقـف اـلـدعوى حـتـى يفصــل ـفـي ذـلـك الـنـزاع ـفـي 
 .دعوى أخرى

 )٣١٥ ص ٦ المكتب الفني السنة ١٦/١٢/١٩٥٤نقض (

 ومؤدي هذا القضاء
أمــا مســألة اإلحاـلـة أو .. أـنـه عـلـي المحكمــة أن تفصــل ـفـي كــل ـنـزاع ـيـرتبط ـبـالنزاع األصــلي 

وعــدم اإلجاـبـة .. الضـم ـفـي حــال االرتـبـاط فـهـو أـمـر جــوازي للمحكـمـة تـقـديره وال يتعـلـق بالنظــام الـعـام 
ال ينال بأي حال من الحكم المستأنف ذلك أنه قائم علي سند صـحيح مـن ) بفرض صحة ذلك(إليه 

 .الواقع والقانون والمستندات 

ستأنف لقضائه بإلزامها بتحرير عقد إجيار وزعمت أنه  نعت املستأنفة علي احلكم امل-٢

 !!!!كان علي احملكمة االكتفاء برفض الدعوى األصلية 
إذ أن المحكمـة ملتزمـة .. لعل الثابت من خـالل هـذا النعـي أنـه يـنم عـن فهـم قاصـر للقـانون 

 .بكافة الطلبات التي تطرح عليها ويجب أن تفصل فيها 

 فاملستقر عليه نقضا أنه 
 علي محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكييفها التكييف القانوني الصحيح  



 

١٧١ 

 .دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها ويجب عليها االلتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها 
 ) ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
امــت دعــوى فرعيــة أمــام محكمــة أول درجــة وكــان الثابــت أن المســتأنف ضــدها األولــي قــد أق 

 .ٕبطلب الحكم لها بأحقيتها في االمتداد القانوني لعقد اإليجار والزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار 

 وحيث انتهت حمكمة أول درجة 
إـلــي أحقـيــة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي ـفــي هـــذه الطلـبــات فـقــد قضـــت بهـــا عـلــي النحـــو اـلــوارد  

 ! .لخطأ إذا في ذلك ؟فما ا.. بالحكم المستأنف 

 نعت املستأنفة علي احلكم املستأنف اعتكازه علي أقوال الشهود كسند لقضائة -٣
أن التعويـل عـلـي أقـوال الشـهود أو طرحهـا مـن إطالـقـات .. وحيـث أن المسـتقر عليـه قضـاءا 

ذه السيما وأن الثابت علي النحو المتقدم ذكره فـي هـ.. محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك 
أمــا أقــوال شــاهدي .. المــذكرة أن أقــوال شــاهدي المســتأنفة مجروحــة وال يمكــن بحــال التعويــل عليهــا 
 .المستأنف ضدهم فقد جاءت مواكبة لصحيح الواقع المثبت أصال بالمستندات 

ٕوأن الثابت قضاءا وفقها أن المتمسـك بالثابـت أصـال لـيس عليـه إثباتـه وانمـا الـذي .. السيما 
 .األصل فعليه اإلثبات يدعي ما يخالف 

 إذ قضت يف هذا الشأن بأنه
األصل في اإلجراءات أنها تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامـة الـدليل علـي  

 .ما يدعيه 
 ) ق٤٩ لسنة ٢٢٣ طعن رقم ١/٤/١٩٨٢نقض (

 )٤١٤ ص ٢٥ سنة ٢٣/٢/١٩٧٤نقض (

 وحيث عجزت املستأنفة 
حيفة دعواهــا األمـر اـلـذي يؤـكـد أن مـآل دعواهــا اـلـرفض عـن إثـبـات مزاعمهـا الـتـي رتلتـهـا بصـ

وال محاـلــة الســـيما وأن كافـــة األوراق والمســـتندات والحقـــائق وأقـــوال الشـــهود أكـــدت أحقيـــة المســـتأنف 
 .ضدهم جميعا في طلبات كل منهم 

أمـــــا عـــــن النعـــــي علـــــي الحكـــــم بســـــبب إطراحـــــه لشـــــهادة الكهربـــــاء وغيرهـــــا مـــــن المســـــتندات 
 .فقد سبق التعليق عليها والنيل منها .. مستأنفة كدليل لصالحها والمصطنعة بمعرفة ال
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 السيما وأن حمكمة النقض قطعت بأنه 
 .ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير  

 )٨٩٤ ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض (

 ملا كان ذلك 
اكــب صــحيح الواقــع والقــانون ومــن جملــة مــا تقــدم يتضــح وبجــالء أن الحكــم المســتأنف قــد و 

والمســتندات وـلـم تجــد المســتأنفة مــن أســباب مــا يـنـال مــن ذـلـك فراحــت تتخــبط فــي طعنهــا عـلـي غـيـر 
هدي من الواقع أو القانون الذي يمنح الحق في االمتداد القانوني لعقد اإليجار للزوجة واألوالد علـي 

 للقـانون فللزوجــة الحـق ـفـي الخــاطئحـد السـواء وـلـيس علـي الـتـوالي كمـا ذهـبـت المسـتأنفة ـفـي فهمهـا 
االمتداد ولألوالد الحق فـي االمتـداد بمجـرد وفـاة المسـتأجر األصـلي أو تركـه للعـين إذا كـانوا يقيمـون 
معه بعين التداعي أما أن يمنح حـق االمتـداد للزوجـة دون األوالد طالمـا كانـت علـي قيـد الحيـاة فهـو 

 .قول مغلوط مخالف للقانون وجدير باإلطراح 

 من ثم و
يكون االستئناف الماثـل قـائم علـي غيـر سـند مـن الواقـع القـانون جـديرا بـالرفض وتأييـد الحكـم  

 .المستأنف محموال علي أسبابه 

 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف ضدهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
ســتأنفة بــرفض االســتئناف الماثــل وتأييــد الحكــم المســتأنف محمــوال علــي أســبابه مــع إلــزام الم

 .المصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 
 وكيل المستأنف ضدهم            

     
         المحامي           
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