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 مقدمة 

 

فتاريخ نقابة المحامين جزء ال يتجزأ عن تـاريخ مصـر فـي ... قد ال يعرف الجميع مهنة المحاماة تاريخيا  

م النقابي بعقود من الزمان من وحـي مجلـس تجـاري اإلسـكندرية عـام عصرها الحديث كما أن المهنة سبقت التنظي

 بجواز وكالة الخصوم في النزاعات التجارية الجزئية ومع تطور هـذا العمـل أتـت وكالـة الخصـوم فـي كافـة ١٨٤٥

النزاعات حتى القانونية وصار عمل المحامي أو الوكيل أمرا ضروريا وملحـا وبعـد نجـاح هـذا العمـل المهنـي كـان 

بتنظــيم نـقـابي ـيـدافع عــن أعضــائه ويحاســبهم فجــاءت الفكــرة الـتـي واـفـق عليهــا ســعد باشــا زغـلـول ـبـد مــن تتويجــه ال

فـرأس الـزعيم أول اجتمـاع فـي تـاريخ النقابـة ..  والـذي عمـل محاميـا أو وكـيال مـن قبلهـا – آنـذاك –وزير الحقانيـة 

 محــام فــاز باألغلبيــة ٣٣٣حــام حضــر مــنهم  م٦٣٠جالســا علــي مقعــد النقيــب ثــم تركــه إلجــراء االنتخابــات لعــدد 

أجرـيـت االنتخاـبـات بإحــدى قاعــات محكـمـة االســتئناف  .. ٢١/١١/١٩١٢ صــوت ـفـي ٣٠٧إـبـراهيم ـبـك الهلـبـاوي 

حتــى عــام ه بــ عضــوا وهــو نظــام ظــل معمــوال ١٥بالقــاهرة تحــت إشــراف رئــيس المحكمــة وفــاز بعضــوية المجلــس 

ولـد إـبـراهيم الهلبـاوي ـفـي إحـدى ـقـري محافظـة البحـيـرة .. عضــوا  ٤٦زاد العـدد بـعـده فـي العضــوية إلـي  .. ٢٠٠٩

كمــا درس النحــو والمنطــق والبالغــة ) رزق اليرقــاني( ودرس مــذهب اإلمــام مالــك عـلـي يــد شــيخه ١٨٥٨مــن عــام 

كـمـا درس علـي ـيـد الشــيخ جـمـال ..  الشــيخ الجـيـزاوى والشــيخ المحـالوى أي شــيخ األزهــر –علـي ـيـد شــيخ اإلسـالم 

م كما درس ١٨٧٩ وخرج منها ١٨٧١بعد مهاجمته وصار من ألمع تالميذه حينما وفد إلي مصر ي الدين األفغان

الهلـبـاوي المــذهب الحنفــي عـلـي ـيـد الشــيخ الفـتـي عبــد اـلـرحمن الرافعــي وعمــل ـفـي جرـيـدة الوقــائع المصــرية برئاســة 

المحاماة لباوي في مهنة انخرط اله.. رفاعة الطهطاوي ومن بعده علي مبارك وعين سكرتيرا للبرنس حسين كامل 

م وعمره يقارب الثالثين وكان أول مكتـب خـاص لـه فـي طنطـا وكـان بارعـا وفصـيحا فـاكتظ مكتبـه بقضـايا ١٨٨٦

 وبعـد مرافعتـه عـن المـتهم فـي قضـية مقتـل ١٨٨٩موكليه ولمع نجمـه فـي فتـرة وجيـزة ثـم انتقـل بعـدها إلـي القـاهرة 

م علي حكم بالسجن ثالث سنوات رغم اعتراف المـتهم فـذاع صـيته ابنه قنصل البرازيل بالقاهرة حيث حصل للمته

كمـا عمـل محاميـا .. بقضـايا الفقـراء والكبـار معـا وأصـبح مكتبـه مكتظـا .. في أوساط المهنة وصار مـن أعالمهـا 

م كممثـل لالدعـاء ضـد المتهمـين حيـث رأس المحكمـة ١٩٠٦للخديوي في محاكمة المصـريين فـي حادثـة دنشـواي 

 حـيـث وـقـف الهلـبـاوي مترافعــا حـتـى صــدور الحكــم باإلعــدام عـلـي – رـئـيس اـلـوزراء فيمــا بعــد –الي بطــرس باشــا غــ

وكان يردد أنه خدم المتهمـين فلـوال مرافعتـه ..  جلده ٥٠ متهم باألشغال الشاقة والحبس أو الجلد ١٢رابعة منهم و

) .. جالد دانشواي(لق عليه لقب جعلت من الشيخ عبد العزيز جاويش يطإال أن هذه المحاكمة .. ألعدم الجميع 

 : وقد هجاه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله 

 بعد هذا فقد بلغت المرادا    أيها المدعي العمومي مهال

 لبسنا علي يديك الحدادا    أنت جالدنا فال تس أننا

د صــمود ولكـنـه صــمالهلبــاوي عقــب هــذه المحاكمــة وشــنت ضــده حــروب شــعواء مــن الجميــع وـقـد تــدهورت أحــوال 

ما أتعس المحامي وما أشقاه يعرض نفسه لعداء كل شـخص يـدافع ضـده لمصـلحة موكلـه فـإذا " الجبال حتى قال 

عرضـت علـيـه وظيـفـة مستشــار ـفـي " .. كسـب قضــية موكـلـه ، أمســي عـدوا ولخصــمه دون أن يـنـال صــداقه موكـلـه



 ٥

مستشـار ستصـبح الواحـد واألربعـين ) ٤٠(محكمة االستئناف فهم بقبولها لوال أن عجوزا قابلته قائله له إن بمصـر 

وسـرعان ـمـا تبـددت وتغـيـرت األـيـام .. ولكـن بمصــر محـامي واحــد هـو أـنـت فـرفض الوظيـفـة واســتمر فـي المحاـمـاة 

حتى جاء أعداء األمس ليطلبوا منه الترافع عن إبراهيم الورداني قاتل بطـرس باشـا غـالي فقبلهـا علـي الفـور وأبلـي 

 ولكنـه اعتبـر كـل ةتبنيا قضـايا وهمـوم الـوطن فحاربتـه السـرايا وانقلبـت عليـه الحكومـفيها بالء حسنا وظل بعدها م

كـان الهلبـاوي متحـدثا لبقـا وخطيبـا .. ذلك تكفيرا عـن محاكمـة دنشـواي فصـالحه حـافظ إبـراهيم وأصـبح مالزمـا لـه 

وكـان بعبقريتـه يجبـر  .. بين العربية الفصحى والعامية البسيطة فيما يعـرف اآلن باللغـة اإلعالميـة.. مفوها يمزج 

حـف زابالشـيخ الـذي يت إيـاه صـفاالمحكمة علي سماعة حتـى أشـاد بـه بعـد هجائـه عبـد العزيـز البشـري فـي المـرآة وا

وكمـا أنـه صـار أول نقيـب للمحـامين .. علي السبعين ورغم حب الناس وبغضهم له إال أن الجميع أشـاد بعبقريتـه 

وأول رئيس له وأيضا كان من النقباء الثالثة الذين شاركوا في وضع كذلك كان مؤسس حزب األحرار الدستوريين 

وقــد شــهدت ســاحات المحــاكم مرافعاتــه عــن ..  مــع عبــد العزيــز فهمــي ومحمــد أبــو النصــر ١٩٢٣دســتور مصــر 

وـلـن ينســي المحــامون ـلـه وقفــة .. ضــد الخــديوي فكــان نعــم العــون ونعــم الزماـلـة زمالـئـه مكــرم عبيــد وأحمــد حلمــي 

نا من ماله الخاص لصالح نقابة المحامين ومن كلماته أن روب المحاماة األسود يمثل الحداد للمحامي أربعين فدا

وجلده وبميزان العدل والوشاح األخضر يمثل تحلي صدر القاضي بالرحمة في سعة صدره وتقبله للمرافعة وصبره 

لقلـب الجســور واللسـان الفصــيح اـلـذي رحــم اهللا إبـراهيم ـبـك الهلبـاوي أول نقـيـب للمحــامين بمصـر صــاحب ا.. بيـده 

 .باشا فهمي  عاما وهو نفس عمر ثاني نقيب هو عبد العزيز ٨٢ عن عمر يناهز ال ١٩٤٠توفي عام 
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 نقيب المحامين 

 رئيس اتحاد المحامين العرب
 السابق
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 
 

 جمموعة السهالوي 
  واالستشارات القانونية للمحاماة

 

 

 املوقرة...........  االبتدائية حمكمة دبيعدالة لدى 
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 :دعوى بطلب احلكم 

والشـــركة الـمــدعي عليـهــا ) كمشـــتري( ـبــين الـمــدعي  المحـــررة فيـمــابفســـخ اتفاقـيــة الحـجــز: أوال 

إخالل الشركة الجسـيم بالتزاماتهـا بعـدم بنـاء الوحـدة محـل التعاقـد نظرا لثبوت ) .. كبائعة(

وهـــو األـمــر اـلــذي أضـــر بالـمــدعي أبـلــغ الضـــرر الـمــادي والمعـنــوي ولحقـتــه .. حـتــى تاريـخــه 
 .خسارة فادحة وفاته كسب هائل 

ســواء ي عليهـا بـرد جمـيـع المبـالغ المدفوـعـة مـن ثمـن ـعـين التـداعي ـبـإلزام الشـركة الـمـدع:ثانيـا 
مـن تـاريخ % ٩مع فوائدها القانونية بنسبة / .. المبالغ المسددة من المدعي أو من المدعو

 .استالم الشركة لها حتى تمام سدادها إلي المدعي 

خمســة ( درـهـم  ملـيـون١٥ إـلـزام الشــركة الـمـدعي عليـهـا ـبـأن ـتـؤدي للـمـدعي مبـلـغ وـقـدره :ثالـثـا 
الماديـة التـي لحقـت بالمـدعي وفاتـه مـن كتعورض جابر عن األضـرار ) وعشرون مليون درهم

 .مكاسب جراء فعلة الشركة المدعي عليه 
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مـا .. من الشركة المدعي عليها الثانيـة اتفاقية الحجز ابتاع المدعي فإنه بموجب .. بداية  -١
 .وقد تم هذا البيع علي الخريطة والرسومات .. كامل الطابق هو 

 ٣٥٣٦٠٠٠٠مبلـغ قـدره الطـابق محـل التعاقـد إجمالي ثمن وقد تم االتفاق علي أن يكـون  -٢

ألـــف ( درهـــم ١٣٠٠بواقـــع )  وثالثـــون مليـــون وثالثمائـــة وســـتون ألـــف درهـــمخمســـة(درهـــم 
سـبعة ( قـدم مربـع ٢٧٢٠٠ومساحة طابق التداعي تبلـغ .. للقدم المربع ) وثالثمائة درهم

 ) .وعشرون ألف مائتي قدم مربع

 : علي النحو التالي .. أن يسدد الثمن أنف الذكر ومن المتفق عليه  -٣
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قام المـدعي بسـداد دفعـة التعاقـد وبذات تاريخ تحرير اتفاقية الحجز أنفة الذكر .. بالفعل و -٤

 ثالثة مليون ( درهم ٣٥٣٦٠٠٠وهي مبلغ قدرها من إجمالي الثمن % ١٠وقدرها 

 .لصالح الشركة المدعي عليها ) وخمسمائة ستة وثالثون ألف درهم

لصـالح )  حاليـا٣٠ سـابقا ورقـم ٢٦رقـم (وقام المدعي ببيـع الطـابق محـل التـداعي .. هذا  -٥

واحــد وســتون مليــون ومــائتي ألــف ( درهــم ٦١٢٠٠٠٠٠بإجمــالي ثمــن قــدره / .. المــدعو
 . درهم للقدم المربع ٢٢٥٠بواقع ) درهم
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 علي أن يتم السداد علي النحو التايل 
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كـمـا ـقـام .. ـبـأداء المبلغــين األول والـثـاني لصــالح المــدعي وبالفـعـل ـقـام المشــتري الـمـذكور  -٦

 .ثم توقف فجأة .. بسداد بعض األقساط المستحقة لصالح الشركة المدعي عليه 

 ق نزاعا مع املدعي حول تسجيل العقد احملرر بينهما واختل

 وأيهما امللتزم بسداد تكاليف رسوم التسجيل 
مبتغيــا مــن خاللهــا عقــاري كلــي دبــي       لســنة      وقــام بشــأن هــذا النــزاع الــدعوى رقــم 

 : الحكم باألتي 
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فـي االسـتئناف وتأيد هـذا الحكـم اسـتئنافيا ..  برفض الدعوى أنفة الذكر وحيث تم القضـاء -٧
 لسـنة    فأقام المشـتري المـذكور طعـن بـالتمييز رقـم.. استئناف عقاري دبي   لسنة   رقم 

 .عقاري 

 وبعيدا عن األسباب املطروحة يف الدعوى املذكورة .. وهنا 

 رأت حمكمة التمييز املوقرة 
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بإلزام المدعي بـرد    بجلسـة قضت .. ى إعادة األوراق إلي محكمة االستئناف ولد.. هذا  -٨

اثنــين وأربعــون مليــون وثمانمائــة أربعــة ( درهــم ٤٢٨٩٤١٧٥وقــدرها .. المبــالغ المســددة 
عي أو الـتــي ســـددها المســـددة مـنــه للمـــدســـواء ) وتســـعون أـلــف وماـئــه خمســـة وســـبعون درهـــم

 .للشركة المدعي عليها 
عقـد حوالـة لحقوقـه والتزاماتـه وحـرر .. إلي أن المدعي كـان قـد سـبق .. وتجدر اإلشارة  -٩

 .بشأن العين محل التداعي 

 ونفاذا هلذا العقد 
بتحرير عقد بيـع .. فقد قامت الشركة المدعي عليها 

مباشـــرة عـــن ذات الـعــين محـــل / .. لصـــالح الـمــدعو

  .التداعي

 ومما تقدم جتلى ظاهرا 
العقــدين ســالفي أنــه بالقضــاء بــبطالن العقــد األصــلي فإنــه يجــب حتمــا القضــاء بــبطالن  

وهو مـا حـدا بالمـدعي نحـو إقامـة الـدعوى رقـم .. ٕواعادة الحال إلي ما كانت عليه  .. الذكر
 هــو واعتبــار المــدعيللقضــاء بــبطالن العقــدين أنفــي الــذكر .. عقــاري كلــي دبــي لســنه     

  .المالك األوحد لعين التداعي
وحـيـث أن المــدعي عــاد مالـكـا .. ٕواـبـان ـتـداول اـلـدعوى المــذكورة ســلفا بالجلســات .. هــذا  -١٠

 .بغية استالم هذه العين .. فقد توجه للشركة المدعي عليها مرة أخري لعين التداعي 

 إال أنه فوجئ بالطامة الكربى 
ؤه بـعـد وـلـم يتواـجـد وـهـي أن الـطـابق مـحـل الـتـداعي ـلـم ـيـتم إنشــا" 

عـلـي أرض الواـقـع حـتـى اآلن رـغـم ثـبـوت حـجـزه أي مـنـذ ـمـا يـقـرب 

وحتـى اآلن لـم يتجـاوز مـا تـم إنشـاؤه فـي المبنـي .. تسع سـنوات 

 "  .ولم يتم الوصول للطابق محل التداعي.. سوي بضع طوابق 

 وهو األمر الذي يقطع بإخالل الشركة املدعي عليها بالتزاماتها 

 شروع أو بالقليل الطابق حمل التداعي حىت اآلن بعدم إمتام امل
المــدعي عليهــا لـعـدم وـفـاء الشــركة  بفســخ العـقـد واتفاقـيـة الحجــز وـهـو ـمـا يســتوجب القضــاء 

ســواء مــن (ـبـرد كاـفـة المـبـالغ المســددة إليهــا مــن ثمــن عــين الـتـداعي وذـلـك ـمـع إلزامـهـا .. بالتزاماتهــا 
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الجـابر لمـا لحـق المـدعي مـن ضـافة إلـي التعـويض وهذا كلـه باإل..  )  .../المدعي أو من المـدعو
 .ضرر وخسارة ، وما فاته من كسب 

 فلم جيد املدعي مناصا سوي إقامة .. وعلي أساس ما تقدم 

 دعواه الراهنة التي جاء وفق صحيح الواقع وصريح القانون 

�����د�א���� �	�������א$

  :السند األول 

وبـني الشـركة ) كمشـرتي(ا بـني املـدعي حيث أن اتفاقية احلجـز واحملـررة فيمـ 

ومن ثم فإنه بثبوت .. هي من العقود امللزمة للجانبني ) كبائعة(املدعي عليها 

مـا يقطـع .. عدم تنفيذ الشركة للمشروع وبناء الطابق حمل التداعي حىت اآلن 

 .   بأحقية املدعي يف املطالبة بفسخ العقد املذكور

 علي أن .. عامالت املدنية  من قانون امل٢٧٢ نصت املادة فقد
ـجــاز إذا ـلــم ـيــوف أحـــد المتعاـقــدين بمـــا وجـــب علـيــه بالعـقــد ـفــي العـقــود الملزـمــة للـجــانبين  -١

 .أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه بعد أعذاره المدين للمتعاقد اآلخر 

أن يحـكـم  وـلـه أن ســيلزم الـمـدين بالتنفيـذ للحــال أو ينظــره إـلـي أجـل مســميويـجـوز للقاضــي  -٢

 .التعويض في كل حال إن كان له مقتضي بالفسخ وب

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
فـي العقـود الملزمـة للجـانبين أن الفسـخ  من قانون المعامالت المدنية ٢٧٢مفاد نص المادة  

العـقـدي ، ويترـتـب علـي إيـقـاع الفســخ وفقـا لمفـهـوم ـنـص ـهـو ـجـزاء لـعـدم قـيـام الـمـدين بتنفـيـذ التزاـمـه 
فـإذا اسـتحال إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقـد  من ذات القانون ٢٧٤ المادة

ذلـك يحكـم ـبـالتعويض ، وال يعقـل ـفـي صـحيح النظــر أن يجمـع العاقـد ـبـين طلـب تنفـيـذ العقـد وفســخه 
مـع أو المطالبـة بفسـخه ٕفي آن واحد وانما يكون له فقـط المطالبـة بإحـدى الحسـنين إمـا تنفيـذ العقـد 

 .إعمال األثر المترتب علي أي منهما علي حده وذلك حسبما يراه هو محققا لمصلحته 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٠٦ ، ١٠٥ الطعن رقم ٣١/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
في العقـود الملزمـة للجـانبين إذا لـم يـوف أحـد المتعاقـدين بمـا وجـب عليـه فـي المقرر أنه  

ويجـوز للقاضـي أن لمتعاقد األخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقـد أو فسـخه العقد جاز ل
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وله أن يحكم بالفسخ والتعـويض فـي كـل حـال يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلي أجل مسمي 

ومؤدي ذلك أنه ال يجوز لمحكمة الموضـوع أن تقضـي بتنفيـذ العقـد مـن تلقـاء إن كان له مقتضي ، 
بنـاء علـي طلـب الخصـم سـواء بـدعوى أصـلية أو بطلـب عـارض مـن المـدعي ما لم يكن ذلك نفسها 

 .عليه بذلك وبالطريق الذي رسمه القانون 
 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٥٧ الطعن رقم ٨/٩/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وقضي كذلك بأنه 
لخارطـة وضـمانا نظرا لطبيعة التصـرفات التـي تـرد علـي الوحـدات العقاريـة المباعـة علـي ا 

للمحافظـة علـي حقـوق المشـترين ألقـي المشـرع عـلـي المطـور التزامـا بالبـدء فـي تنفيـذ المـشـروع 

فـإذا مـن تـاريخ منحـه الموافقـة بـالبيع مـن الجهـات المختصـة ، خالل مهلة ال تزيد عن سـتة أشـهر 

 عـدم جديتـه أو إذا ثبـتهـذه المـدة دون قيامـه بالبـدء فـي تنفيـذ المشـروع بـدون عـذر مقبـول انقضت 

ـفـي تنفـيـذ المشــروع أو عـجـزه ـعـن تنفـيـذ المشــروع بـسـبب إهماـلـه أو أـعـرب ـعـن رغبـتـه ـفـي ـعـدم 

عــن المطــور واللجــوء إـلـي المحكمــة التنفـيـذ ، فإـنـه يحــق للمشــتري أن يحــبس اـلـثمن أو جــزء مـنـه 
 .بطلب فسخ العالقة التعاقدية واسترداد ما دفعه من ثمن المبيع المختصة 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٦٠ الطعن رقم ١٥/١٢/٢٠١١بتاريخ محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
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 فإذا كانت خالل تسع سنوات مل تقم ببناء سوي ستة طوابق فقط 

 !!.فمتي ستصل إلي بناء الدور الثالثين المباع للمدعي ؟ 
رت الشـــركة المـــدعي عليهـــا فـــي البنـــاء بهـــذا فـــإذا اســـتم

فربما تصل للـدور الثالثـين .. البرنامج الزمني البطيء جدا 

 !!!!!!المباع للمدعي عقب أربعون عاما من اآلن
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 وهو أمر يف ذاته
وعدم جديتها فـي تنفيـذ المشـروع المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها يقطع بتقاعس الشركة  

وهـو ـمـا .. الـرغم مـن ثبـوت التـزام المـدعي بسـداد أغلـب الـثمن المتفـق عليـه وذلـك علـي .. ٕوانهـاؤه 

يؤكــد بأحقيــة المــدعي فــي إقامــة دعــواه الراهنــة التــي جــاءت مواكبــة لصــحيح الواقــع وصــريح 

 .القانون

   :ثانيالسند ال

أحقية املدعي يف املطالبة بإعادة احلال إيل ما كان عليـه وإلـزام الشـركة املـدعي  

كافة املبالغ املسلمة إليها مبناسبة مثن العني حمـل التـداعي سـواء عليها برد 

 .  راشد حممد مهران البلوشي / املدفوعة من املدعي أو من املدعو

 من قانون املعامالت املدنية علي أن  ٢٧٤نصت املادة حيث 
ـد المتعاـقـدا  ذا فــإن إـلـي الحاـلـة الـتـي كاـنـا عليهــا قـبـل العـقـد إذا أنفســخ العـقـد أو فســخ أعـي

 .استحال ذلك يحكم بالتعويض 

  من ذات القانون علي أن ٢٧٥كما نصت املادة 
وتعين علي كل من المتعاقـدين أو بأي سبب أخر الفسخ البطالن أو إذا انحل العقد بسبب  

جـاز لكـل منهمـا أن يحـبس مـا أخـذه مـا دام المتعاقـد األخـر لـم يـرد إليـه مـا أن يرد ما استولي عليه 
 .دم ضمانا لهذا الرد تسلمه منه أو يق

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
زوال السبب الذي بموجبه تم بيع العقار ومحوه يجعـل 

جميع اآلثـار القانونيـة المترتبـة عليـه كأنهـا لـم تكـن ، 

وال يمـكـن االحتجــاج باســتقرار المـعـامالت ألن ـمـا بـنـي 

 . علي ما باطل فهو باطل 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٣٩٩ الطعن رقم ٣/٢/٢٠١١اريخ محكمة تمييز دبي بت(

 كما قضي بأن 
 أنه إذا انحل العقد لسبب من مؤداه من قانون المعامالت المدنية  ٢٧٥النص في المادة  

سقط أثره فيما بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكـن أو اإللغاء أو اإلقالـة الفسخ أسباب البطالن أو 

وانحــل ســواء بســبب العـقـد بيـعـا ـفـإذا ـكـان ان علـيـه قـبـل العـقـد ، ووـجـب إـعـادة ـكـل ـشـيء إـلـي ـمـا ـكـ
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تـعــود الـعــين المبيـعــه غـلــي  أو نتيجـــة صـــدور حكــم قضـــائي بإبطالــه – اإلقالــة –فســخه بالتراضـــي 

 .البائع ويسترد المشتري ما دفعه من الثمن 

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٩٦ الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذلك قضت بأن 
ويترتب علـي التقريـر بـبطالن العقـد انحاللـه بـأثر العقد الباطل ال يولد التزامات بين طرفيـه  

رجعي منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن ، ويعاد كل شيء إلي مـا كـان عليـه قبـل العقـد واسـترداد 

ورد ئع وتقـرر بطالنـه رد المشـتري المبيـع إلـي البـاكل منهما مـا أداه لألخـر ، فـإذا كـان العقـد بيعـا 

ـي المشــتري  ـثمن إـل ، ويــرد المشــتري المبيــع بثمراتــه مــن وقــت المطالبــة القضــائية إذا كــان البــائع اـل
 .حسن النية 

 ) مدني٢٠١٤ لسنة ١٤٣ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠١٥ بتاريخ –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
الـذي روع عـن إتمـام المشـإلـي أن الشـركة المـدعي عليهـا قـد تقاعسـت وكنا قـد أشـرنا سـلفا  

ولم تقم حتى اآلن ببناء إال ستة طوابق فقط رغـم مـرور مـا يقـرب مـن اشتري فيه المدعي الطابق 

.. وعـدم جـديتها فيـه وهذا يقطع بتقـاعس الشـركة عـن إتمـام المشـروع .. تسع سنوات علي الحجز 

 .وهو األمر الذي يبرر بال شك القضاء بفسخ العقد المحرر فيما بين طرفي التداعي 

 ث أنه يرتتب علي فسخ العقد وحي

 إعادة احلالة ملا كانت عليه قبل التعاقد 
وهي مبلغ من إجمالي الـثمن % ١٠وهي نسبة دفعة التعاقد وحيث أن المدعي كان قد سدد  

كمـــــا قـــــام       .. ) ثالثـــــة مليـــــون وخمســـــمائة ســـــتة وثالثـــــون ألـــــف درهـــــم( درهـــــم ٣٥٣٦٠٠٠قـــــدره 

دفعـات أخـرى مـن )  المدعي ثم قضي ببطالن التعاقـد بينهمـاالذي اشتري العين من ( .../المدعو
    وحيث قضي من خالل الدعوى رقم .. بلغت ما يقرب من خمسة عشر مليون درهم الثمن 
بــإلزام المــدعي بــرد هــذا .. اســتئناف دبــي     لســنة    عقــاري كلــي دبــي واســتئنافها رقــم    لســنة 

 المبــالغ وكأنهــا ســددت مــن يــد المــدعي إلــي ممــا يجعــل هــذه/ .. المبلــغ األخيــر إلــي المــدعو

 .الشركة 

 األمر الذي حيق معه للمدعي 
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 وهذا عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا 
 مـن قـانون المعـامالت ٢٧٤مفاد نص المـادة 

المدنـيـة أن الفســخ يترـتـب علـيـه انـحـالل العـقـد 

ـبـأثر رجـعـي مـنـذ نشــوئه ويعتـبـر ـكـأن ـلـم يـكـن 

 .ويعاد كل شيء إلي ما كان عليه من قبل

 )قاري ع٢٠١١ لسنة ٣٠٢ الطعن رقم ٢٠/١١/٢٠١١تمييز دبي بتاريخ محكمة (

 ومن ثم 
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   :ثالثالسند ال

ـسـة أحقيـة املـدعي يف املطالبـة بـإلزام الشـركة املـدعي عليهـا بـأداء مبلـغ مخ 

وعشرون مليون درهم كتعويض جـابر لـه عـن كافـة األضـرار املاديـة واملعنويـة 

التي حلقت به فضال عما فاته مـن كسـب ومـا حلقـه مـن خسـارة جـراء تقـاعس 

 .  الشركة املدعي عليها وعدم جديتها يف إمتام املشروع 

 نية بأن  من قانون املعامالت املد٢٧٢فقد جاء بنص الفقرة الثانية من املادة بداية 
ولــه أن يحكــم ويجــوز للقاضــي أن يلــزم المــدين بالتنفيــذ للمحــال أو ينظــره إلــي أجــل مســمي  

 .بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي 

  من ذات القانون علي أن ٢٨٢كما نصت املادة 
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 م التمييز علي أن ويف هذا اخلصوص استقرت أحكا
 ، ٢٤٣/١ وفقــا لنصــوص المــواد – وعلــي مــا جــري بــه قضــاء هــذه المحكمــة –مــن المقــرر  

أن حــل الرابطــة العقديــة جــراء  مــن قــانون المعــامالت المدنيــة ٢٧٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢/١ ، ٢٦٥/١
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لمكملـة إخالل أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد تعد من القواعـد ا

إلرادة المتعاـقـدين مـمـا يترـتـب علـيـه الـتـزام ـكـل ـمـن المتعاـقـدين ـبـرد ـمـا تســلمه بموجــب العـقـد ـمـع 

 .تعويض المتعاقد الذي أصابه ضرر نتيجة لفسخ العقد 

 ) مدني٢٠٠٧ لسنة ١٤٩ الطعن رقم ٧/١٠/٢٠٠٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
مالت المدنـيـة أـنـه إذا اثـبـت المشــتري أن الـبـائع ـلـم  ـمـن ـقـانون المـعـا٢٧٢المـقـرر طبـقـا للمــادة  

يســلمه المبـيـع عـلـي الوجــه المـبـين بالعقــد جــاز للقاضــي أن يـلـزم المــدين بالتنفـيـذ فــي الحــال أو ينظــره 
إلـــي أجـــل مســـمي ولـــه أن يحكـــم بالفســـخ والتعـــويض إن كـــل لـــه مقتضـــي وهـــو أمـــر متـــروك تقـــديره 

 .لمحكمة الموضوع 
 ) حقوق١٩٨٨ لسنة ٨٨م محكمة تمييز دبي الطعن رق(

 ملا كان ذلك 
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 وهو األمر الذي تسبب يف العديد 

 من األضرار املادية واملعنوية باملدعي 

 فالثابت أوال 
أن المدعي قد سدد ماليين الـدراهم منـذ مـا يقـرب مـن تسـع سـنوات ولـم تعـود عليـه بثمـة  

ـك  ـدة مــن ذـل ـو كــان المــدعي اســتثمرها الطائلــة بــل علــي العكــس فــإن هــذه المبــالغ .. فاـئ فــي أي ـل
إال أن تقـاعس الشـركة عـن أداء واجباتهـا حـال دون .. لعادت عليه بمكاسـب هائلـة مشروع أخر 

 .انتفاع المدعي بماله 

 والثابت ثانيا  
حال دون تقاعس الشركة المدعي عليها في إنهاء المشروع وبناء الطابق المباع للمـدعي أن  

فالثابـت أن المـدعي كـان .. طابق بربح يزيد عن الخمسة وعشـرون مليـون درهـم إتمام بيع هذا ال
خمســـة وعشـــرون ملـيــون وثمانماـئــة ( درـهــم ٢٥٨٤٠٠٠٠ـبــربح ـقــدره ـقــد ـبــاع هـــذا الطـــابق بالفعـــل 
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فـقـد .. وبـغـض النظــر أن ذـلـك التعاـقـد قضــي ببطالـنـه لـعـدم تســجيله ـفـي حينـهـا ) وأربـعـون أـلـف درهــم

بـمـا يؤـكـد أن هــذا الطــابق ـلـو ـكـان ـقـد ـتـم بـنـاؤه الســتطاع .. ري عــادت الملكـيـة للـمـدعي ـمـرة أخــ

إال أن تقــاعس الشــركة المــدعي .. المــدعي بيـعـة اآلن بأرـبـاح تزـيـد عـلـي ضــعف أرباحــه الســابقة 
  .عليها فوتت عليه هذه الفرصة وتلك األرباح الطائلة 

 كما أن الثابت ثالثا 
اســه بالحســرة والـمـرارة جــراء عــدم أن الـمـدعي ـقـد أصــيب بأضــرار معنوـيـة تتمـثـل ـفـي إحس 

 .استطاعته االنتفاع بأمواله ووقوعه فريسة لتقاعس الشركة المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها

 وحيث أن الضمان املعنوي يدخل يف تقدير التعويض

  من قانون املعامالت املدنية بقوهلا ٢٩٣/١وذلك حسب نص املادة 
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 ويف هذا الصدد قضت حمكمة التمييز بأن 
 أن األصـل فـي –المقرر علي ما جري به قضـاء هـذه المحكمـة 

 ٢٩٣ ، ٢٩٢المـسـاءلة المدنـيـة وعـلـي ـمـا تقضــي ـبـه المادـتـان 

يـقــدر ) الضـــمان(ـمــن ـقــانون المـعــامالت المدنـيــة أن التـعــويض 

عموما بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثـه الخطـأ ويسـتوي فـي 

ذلك الضرر المادي والضرر األدبي ويقوم الضرر المباشر علـي 

عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضـرور والكسـب 

لتقريـر التعـويض ـعـن الـذي فاتـه دون تخصـيص معـايير معينـة 

 .الضرر األدبي 

 ) مدني٢٠١١ لسنة ٥ الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠١١بتاريخ محكمة تمييز دبي (

 كما قضي بأن 
تـقــدير قيـمــة التـعــويض عـــن األضـــرار المادـيــة واألدبـيــة الـتــي لحـقــت بالمضـــرور نتيجـــة الفـعــل  

 أحقـيـــة الضــــار هــــو مـمـــا تســــتقل ـبـــه محكـمـــة الموضــــوع طالـمـــا أنـهـــا بيـنـــت عناصــــر الضــــرر وـمـــدي
 .المضرور في التعويض عنها 
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 ) مدني٢٠٠٧ لسنة ٢٠٥ الطعن رقم ../../...محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ومـن جمـلـة الثوابـت واألصــول أنفـة اـلـذكر والـتـي لهـا أصــل ثابـت ـبـاألوراق يتضـح بـمـا ال ـيـدع  

مـــادي واألدـبــي عـــن مجـــاال للشـــك أحقيـــة المـــدعي فـــي مطالبـــة الشـــركة المـــدعي عليهـــا ـبــالتعويض ال
األضـــرار الـتــي لحـقــت ـبــه وـمــا فاـتــه ـمــن كســـب وـمــا لحـقــه ـمــن خســـارة نتيجـــة خطـــأ الشـــركة المـــدعي 

وبالجملــة يتجلــى ظــاهرا أحقيــة المــدعي فــي إقامــة دعــواه الراهنــة التــي جــاءت فــي مجملهــا .. عليهــا 
 .مواكبه لصحيح الواقع وصريح القانون بما يجعلها جديرة بالقبول شكال وموضوعا 

 ناء عليه ب

 :يلتمس املدعي من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
) كبائعـة(والشركة المدعي عليهـا ) كمشـتري( فيما بين المدعي ةالمحرربفسخ اتفاقية الحجز  :أوال 

ـاء الوحــدة نظــرا لثـبـوت .. فيمــا يخــص القطعــة  إخــالل الشــركة الجســيم بالتزاماتهــا بـعـدم بـن

مر الذي أضر بالمدعي أبلغ الضـرر المـادي والمعنـوي وهو األ.. محل التعاقد حتى تاريخه 
 .ولحقته خسارة فادحة وفاته كسب هائل 

 ســواء ـبـإلزام الـشـركة الـمـدعي عليـهـا ـبـرد جمـيـع المـبـالغ المدفوـعـة ـمـن ثـمـن ـعـين الـتـداعي: ثانيـا 
مــن % ٩مــع فوائــدها القانونيــة بنســبة ..  /المبــالغ المســددة مــن المــدعي أو مــن المــدعو

 . الشركة لها حتى تمام سدادها إلي المدعي تاريخ استالم
ـا  ـزام : ثالـث ـغ وقــدره إـل ـأن ـتـؤدي للمــدعي مبـل خمســة ( ملـيـون درهــم ٢٥الشــركة المــدعي عليهــا ـب

الماديـة التـي لحقـت بالمـدعي وفاتـه مـن كتعويض جابر عن األضـرار ) وعشرون مليون درهـم
 .مكاسب جراء فعلة الشركة المدعي عليها 
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 بقبول وافر االحترام ،وتفضلوا 
 مقدمه لسيادتكم           

 
        المحامي             
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قلم الئحة أودعت قد أقامها بموجب البنك المدعي تخلص واقعات الدعوى الراهنة في أن 
 :ونشد في ختامها اآلتي .. كمة كتاب هذه المح
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 ويف معرض بيان سنده يف هذه الطلبات 

 أشار البنك املدعي إيل أنه 
قانونا بموجـب القـوانين المعمـول بهـا والنافـذة بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة  منشأ ومرخص 

ـهـي .. ألوـلـي كمــا أشــار إـلـي أن الشــركة المــدعي عليهــا اوأـنـه ـيـزاول كاـفـة األعـمـال المصــرفية ، ، 

المعـدات الكهروميكانيكيـة ، وصـيانتها أعمـال تركيـب تعمل في مجـال شركة ذات مسئولية محدودة 
ٕاألنابيــب وتركيــب معــدات الحريــق واطفــاء الحريــق وتركيــب شــبكات الكهربائيــة وأعمــال التمديــدات 

 .قتصادية بدبيوذلك وفق الثابت برخصتها التجارية الصادرة من دائرة التنمية االوصيانة المباني 

 واستطرد البنك املدعي قائال 
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 وضمانا هلذه التسهيالت 
فـي الشـركة المـدعي عليهـا بوصـفهم شـركاء مـن الثـاني وحتـى الخـامس دعي عليهم وقع الم 
كفـلـــوا بموجبـهـــا كاـفـــة التســــهيالت االئتمانـيـــة  -/-/-ـســـندات كفاـلـــة شخصــــية مؤرـخـــة .. األوـلـــي 

الممنوحــة للشــركة المــدعي عليهــا األوـلـي وذلــك عـلـي نحــو غيــر مشــروط وغـيـر قابــل لـلـنقض ، وفــي 
 .الوقت الحالي أو المستقبل 

 وأضاف البنك املدعي 
ـبـأن ـقـام ..  ـقـدم ضــمانا أخــر لهــذه التســهيالت – حســن النـيـة –ـبـأن الـمـدعي علـيـه الـثـاني  

 .برهن قطعه األرض رهنا حيازيا من الدرجة األولي لصالح البنك المدعي 

 وكضمان أخر هلذه التسهيالت 
ـيهم   ـغ لصــالح البنــك المــدعي حــرر المــدعي عـل ـا بمبـل ـون در٢٨ســندا إذنـي ثمانيــة (هــم  ملـي

  ./-/-وذلك بتاريخ ) وعشرون مليون درهم

 واستطرد البنك زاعما .. هذا 
عـن إال أنها امتنعت .. بالتسهيالت الممنوحة لهـا انتفعت المدعي عليها األولي بأن الشركة  

واحــــد ( درهـــم ٨١٢٦٨٧٣٠ر١٦ وهـــو مبـلـــغ – حســـبما يـــزعم البـنـــك –ســـداد مـــا ترصــــد فـــي ذمتـهـــا 
-/-/-حتـى ) ي ثمانية وستون ألف وسبعمائة وثالثون درهم وسـتة عشـر فلسـاوثمانون مليون ومائت

نحــو توجـيـه إـنـذار قــانوني للمــدعي عـلـيهم إال أن أي مــنهم لــم وهــو مــا حــدا بالبـنـك عـلـي حــد قوـلـه 
 .فما كان من البنك إال أن أقام الدعوى الراهنة .. يحرك ساكنا 
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��א�د��ع

 متسك املدعي عليه الثاني جبحـد وإنكـار كافـة الصـور الضـوئية مـن املسـتندات :أوال 

املقدمة من البنك املدعي مبا يهدر أي حجية هلا إذا مل يتم تقديم أصول هـذه 

  املستندات

 فقد استقرت أحكام التمييز يف هذا الشأن علي أن 
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 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٢٨ الطعن رقم ٢٧/٦/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي كذلك بأن 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصور الضوئية للمستندات 

 أو العرفية ال يجوز للمحكمة االعتداد بها إذا جحدها الرسمية

 .الخصم صراحة في الدعوى وهو ما لم يقم به الطاعن 

 )٢٠٠٨ لسنة ١٢٢ ، ١٢٠ الطعن رقم ١٠/٣/٢٠٠٩ تمييز دبي بتاريخ محكمة(

 ملا كان ذلك 
 أن البنك المدعي قـد قـدم رفقـة الئحـة دعـواه حافظـةوكان الثابت من خالل ملف التداعي  

وحـيـث أن .. وـلـم يـقـدم اصــل تلـك المســتندات مـسـتندات طوـيـت عـلـي صــور ضــوئية ـمـن مـسـتندات 

.. الثـاني ويتمسـك بجحـد هـذه الصـور الضـوئية ويهـدر أي قيمـة لهـا فـي اإلثبـات المدعي عليـه 

 .األمر الذي يستوجب االلتفات عن جملة هذه المستندات وعدم االعتداد بها 

 وحيـث أن املـدعي هـو املكلـف قانونـا بإثبـات دعـواه ، وترتيبا علي ما تقدم ،: ثانيا 

وحيث أنه جبحد الصور الضـوئية املقدمـة مـن البنـك املـدعي تصـبح الـدعوى 

 .الراهنة خالية من السند والدليل مما يتعني رفضها 

 فقد نصت املادة األويل من قانون اإلثبات علي أن 
 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١

 .وجائزا قبولها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها أن تكون الوقائع المراد إثباتها ويجب  -٢



 ٢٤

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
ت الـحــق الـمــدعي ـبــه بإثـبــاوفـقــا للمــادة األوـلــي مــن ـقــانون ، الـمــدعي ـهــو المكـلــف قانوـنــا  

تكليـف الـمـدعي عليهـا بإثـبـات مـا ـلـم تكـن مكلـفـه  يعـقـل فـي صــحيح النـظـر والوللمـدعي عليـه نفـيـه ، 
 .أصال بإثباته 
 ) مدني٢٠١١ لسنة ٣٣١ الطعن رقم ..../٣/٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
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 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٣٢٩ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١١تمييز دبي بتاريخ محكمة (

 ملا كان ما تقدم 
وكان الثابت أن البنك المدعي لم يقدم فـي دعـواه الراهنـة سـوي صـور ضـوئية مـن بعـض  

.. ٕوحـيـث أن الـمـدعي علـيـه الـثـاني ـقـد تمـسـك بجـحـد وانـكـار تـلـك الصــور الضــوئية .. المـسـتندات 

 .ي أهدر أي حجية لها في اإلثبات وأصبحت هي والعدم سواء األمر الذ

 ومن ثم 
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 أقر البنك املدعي بأن املديونية املطالب بها مدرجة يف حساب جاري ، ومل يقر :ثالثا 

بأن هذا احلساب مت إغالقه وتصفيته ، وحيث أنه ال جيوز االقتضاء واملدعاه بشأن 

األمر الذي جيعل هذه الدعوى مدفوعة بعدم .. احلساب اجلاري قبل إغالقه 

 .ها قبل األوان القبول لرفع

  من قانون املعامالت التجارية علي أن ٣٩٠فقد نصت املادة .. بداية 
الناشـئة عـن عالقتهمـا تتحول بموجبه الحقوق والـديون عقد بين شخصـين الحساب الجاري  

بحــث يكــون الرصــيد النهــائي عنــد إغــالق فــي الحســاب تتقــاص فيمــا بينهمــا إلــي قيــود المتبادلــة 

 .ستحق األداء الحساب وحده دينا ي
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  علي أن ٣٩٤كما نصت املادة 
 :يترتب علي عقد الحساب الجاري ما يأتي  

١- .............. 

٢- .............. 

ال تقبل التجزئة قبل غلق الحساب المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها  -٣

 .واستخراج الرصيد النهائي 

  من القانون ذاته علي أن ٣٩٧وكذا نصت املادة 
إذا دخلـت الحسـاب الجـاري فقـدت صـفاتها الخاصـة وكيانهـا المترتبة ألحد الطرفين لديون ا 

وال لعــدم ســماع قابلــة علــي حــده للوفــاء وال للمقاصــة وال للمــدعاه بعــد ذلــك الــذاتي ، فــال تكــون 
 .الدعوى

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي أن 
علـي قيـام العميـل أو مـن ينـوب عنـه بتشـغيل من المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أنـه يترتـب  

 .ما يسفر عنه هذا الحساب عند إغالقه من رصيد مدين الحساب الجاري التزامه بسداد 

 ) تجاري٢٠١٠ لسنة ٧٣ الطعن رقم ٢١/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
د فيه البنك بـأن يضـع المقرر أن عقد التسهيالت المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعه 

تحت تصرف عمليه مبلغا من المال موضوع التسهيالت خالل مده معينه مقابل التزام العميـل بـأداء 
فـإن الحقـوق لـدي البنـك ٕواذ اقترنت هذه التسهيالت بحساب جاري الفائدة والعمولة المتفق عليها ، 

 بينهـا بحيـث يكـون الرصـيد تتحـول إلـي قيـود فـي الحسـاب تتقـاص فيمـاالناشئة عنهـا وااللتزامات 

 . دينا علي العميل مستحق األداء للبنك عند غلق الحسابالنهائي 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٨٩ الطعن رقم ١/١٢/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وقضي كذلك بأن 
 هــو ة أن عقــد التســهيالت المصــرفي– عـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –مــن المقــرر 

يـلــه يتعهـــد فـيــه البـنــك ـبــأن يضـــع مبلـغــا معيـنــا موضـــوع تـلــك التســـهيالت تحـــت ك وعمأتـفــاق ـبــين البـنــ
ــدي البنـــك فـــإن الحقـــوق تصـــرف عميلـــه  ، وأنـــه إذا اقترنـــت تلـــك التســـهيالت بحســـاب جـــاري ـل

وااللتزامات الناشئة عنها تتحول إلي قيـود فـي الحسـاب تتقـاص فيمـا بينهـا بحيـث يكـون الرصـيد 
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عقـد الحسـاب الجـاري أن يكـون وال يشـترط إلبـرام  المستحق النهائي عند إغالق الحساب هو الدين
 .اإليجاب والقبول في محرر واحد بل يجوز أن يستفاد من تمسك البنك به أو تنفيذه 

 ) تجاري٢٠٠٤ لسنة ١٥٢ الطعن رقم ٢٨/١١/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أن .. م محكمـة التمييـز المـوقرة ومن جملة المفاهيم واألصول والثوابـت المقـررة بأحكـا 

إال علـي أحـد طرفيـه ة ال ينـتج ثمـة مديونيـأن الحساب الجاري المتفق عليه بين المشرع والقضاء 

أو االقتضــاء أو المــدعاه بشــأنه وســاري وال يـجـوز أمــا قـبـل ذـلـك فهــو حســاب جــاري .. بـعـد إغالـقـه 

 .وقيوده الدائنة أو المدينة بشأن أحد عناصره 

  فحسب ليس هذا
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 وهنا فقط 
داـئـن أســفر عــن مديونـيـة عـلـي العمـيـل أم أـنـه إذا كــان هــذا الحســاب فيمــا تتضــح الصــورة  

يجـوز المطالبـة بتلـك المديونيـة التـي سيسـفر عنهـا إغـالق الحسـاب  .. وهنا فقط أيضـا.. للبنك 

مقبوـلـة وتـكـون اـلـدعوى والمطالـبـة ـفـال تـكـون  .. أـمـا قـبـل هــذا اإلغــالق وتـلـك التصــفية.. وتصــفيته 

 .نوني تمت قبل أوانها وميعادها القا

 وهذا هو عني احلال يف النزاع الراهن 
تقيـد وتـدرج .. المدعي أن التسهيالت الممنوحة للشركة المدعي عليها الثانية فقد أقر البنك 

ال يـزال أي أن ذلـك الحسـاب .. حتـى اآلن في الحسـاب الجـاري الـذي لـم يقـرر أنـه قـد تـم إغالقـه 

ولم تتم تصـفيته حتـى يتبـين للبنـك أنـه الـدائن .. تتقاص قيوده وعناصره فيما بينها وقائما ساريا 

 .للشركة أم المدين 

 وهذا اإلقرار 

 بأنه ..  من قانون اإلثبات ٥١كما عرفته املادة 

 ��MN�"��J��1��J�5�8א�@�9ن�M�� $�5א���א.�

 بواقعة قانونية مدعي بها عليه أمام القضاء إذا اعترف الخصم ويكون اإلقرار قضائيا 



 ٢٧

 .ء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك أثنا

ويكون اإلقرار غير قضائي إذا رفع في غير مجلس القضـاء أو بصـدد نـزاع أثيـر فـي دعـوى 
 .أخري 

  بأن ٥٣كما قضت املادة 
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 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام التمييز علي أن 
أن اإلـقـرار ـهـو اعـتـراف ـشـخص بـحـق  – وعـلـي ـمـا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكـمـة – المـقـرر

ٕعليه ألخر بقصد اعتبار هـذا الحـق ثابتـا فـي ذمتـه واعفـاء هـذا األخـر مـن إثباتـه متـى كـان هـذا 
أو وقـد يقـع اإلقـرار علـي الحـق ذاتـه اإلقرار يفيد ثبوت الحق المقر به علي سبيل الجزم واليقـين ، 

وقد يتعلـق اإلقـرار بحـق شـخص أو بحـق عينـي وسـواء كانـت أنشأ هذا الحق ، علي المصدر الذي 
الواقعة محل اإلقرار تصرفا قانونيا أو مجرد واقعـة ماديـه وآيـا كانـت قيمـة الحـق محـل اإلقـرار ، ولـو 

  .كان يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة

 )عمال ٢٠١١ لسنة ١٢٩ الطعن رقم ..../٢٧/٢محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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العبارة تفيد اإلقرار صراحة بأن التسهيالت الممنوحة من البنـك المـدعي إلـي الشـركة وهذه 

ومن ثم فهي تفقد ذاتيتها وتصـبح مـن ضـمن .. المدعي عليها األولي تدرج في الحساب الجاري 

 .قيود هذا الحساب وال يجوز المطالبة بها استقالال إال بعد غلق الحساب الجاري وتصفيته 

  أن ذلك مل يتم ومل يقم دليل عليه وحيث
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حقاق البنـك املـدعي  باسـت– والفرض علي خالف الواقع – أنه علي فرض جديل :رابعا 

فـإن .. ملبالغ التسـهيالت التـي اقتضـتها الشـركة املـدعي عليهـا األويل منـه 

االلتـزام مرهقـا علـت تنفيـذ ج طـرأت ه قـاهرهالثابت بـاألوراق أن هنـاك قـو

ومستحيال وهو األمر الذي جيب وضعه يف االعتبار وعلي األقل جيب علي البنك 

 . املديونية فقط إن صحت عدم احتساب أي فوائد واملطالبة بأصل 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٤٩نصت املادة فقد 
وترتـب علـي حـدوثها أن تنفيـذ عامة لـم يكـن فـي الوسـع توقعهـا إذا طرأت حوادث استثنائية  

جـاز ٕااللتزام التعاقـدي وان لـم يصـبح مسـتحيال صـار مرهقـا للمـدين بحيـث يهـدده بخسـارة فادحـه 
أن ـيــرد االلـتــزام الـمــرهن إـلــي الحـــد روف وبعـــد الموازـنــة ـبــين مصـــلحة الطـــرفين للقاضـــي تبعـــا للظـــ

 .ويقع باطال كل اتفاق علي خالف ذلك المعقول إن اقتضت العدالة ذلك 

  علي أن ٢٧٣وكذا نصت املادة 
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 ن ويف هذا الصدد تواترت أحكام التمييز علي أ
التــي يترتــب عليهــا إعفــاء المتعاقــد عــن عــدم تنفيــذ العقــد أو اإلخــالل بــااللتزام  ةالقــوه القــاهر

 اليشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غيـر متوقـع الحصـول وقـت التعاقـد ويسـتحيل دفعـه أي 

 .يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يجعل الوفاء بااللتزام مستحيال 

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ١٦٤ الطعن رقم ٢٠١١/-/-محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي كذلك بأن 
تقدير ما إذا كانـت الواقعـة المـدعي بهـا تعتبـر قـوه قـاهره هـو تقـدير موضـوعي تملكـه محكمـة 
الموضوع في حـدود سـلطاتها التقديريـة متـي أقامـت قضـاءها علـي أسـباب سـائغة مسـتمدة مـن أصـل 

 .تي انتهت إليها ثابت في األوراق ويؤدي إلي النتيجة ال
 ) حقوق١٩٩٢ لسنة ٣١٣ الطعن رقم ..../١٨/٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ملا كان ذلك 
..  تشـرف المـدعي عليـه الثـاني بتقـديمها لعدالـة الهيئـة المـوقرة وكان الثابت من األوراق التي

تـداعي أن الشركة المدعي عليها األولـي مـا طلبـت مـن البنـك المـدعي منحهـا التسـهيالت محـل ال

تـم التعاقـد إال إلتمـام مقاولـة مـن البـاطن ) مع الفرض بتحصـل الشـركة علـي تلـك التسـهيالت فعـال(
ســتة وثالـثـون ماـئـه ( درـهـم ١٣٦٥٠٠٠٠٠ـقـدرها بقيمــة إجمالـيـة شــركة ال مــع -/-/-عليـهـا بـتـاريخ 

 ) .مليون وخمسمائة ألف درهم

 وحيث أمتت الشركة املدعي عليها األويل 
بمـا يمنحهـا الحـق فـي اقتضـاء .. وكولة إليها من شركة سستم أنفة الـذكر المكافة األعمال  

 :وفقا لما هو مقرر قانونا وقضاءا علي نحو ما يلي .. قيمة هذه األعمال فورا 
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 ) تجاري٢٠١١ لسنة ١٦٨ الطعن رقم ١١/١٠/٢٠١١دبي بتاريخ محكمة تمييز (

 ومن ثم 
ـدي   ـة الشــركة المــدعي عليهــا األولــي اســتحقاق وـل المســلمة منهــا إلــي لقيمــة أعمــال المقاوـل

فقـد كـان تنـوى تسـليم البنـك المـدعي كامـل مسـتحقاته ) شركة سستم لإلنشـاءات(المقاول األصلي 

 ) .علي فرض وجودها(

  ه قاهرهإال أن حادث فجائي وقو
أنفــة شــركة سســتم لإلنشــاءات  " وهــي أنــه قــد تــم إشــهار إفــالسلــم تكــن متوقعــة قــد حــدثت  

.. وتــم تعيــين مصــفي لهــذه الشــركة تجــاري كلــي دبــي .... لســنة .... الــذكر بموجــب الحكــم رقــم 
 . تجاري ....لسنة .... والمؤيد بالحكم االستئنافي رقم 
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 وهو األمر الذي يعد ظرف طارئ وقوه قاهره 

 حالت دون تنفيذ الشركة املدعي عليها األويل اللتزاماتها 
دفع هذا الظرف الطارئ الغير متوقع أو درؤه أو علي الشركة المدعي عليهـا حيث يستحيل  

وضــع ذـلـك الـحـادث الفـجـائي ـفـي االعتـبـار  – وفقـا لصــحيح القـانون –وـمـن ثـم وجــب .. رد نتائجـه 

وعدم تعجيز الشركة المدعي عليها بإلزامها بأداء فوائد وعوائد مصرفية طائرة زادت بـال شـك عـن 

 .وهو بال شك أمر غير جائز قانونا وفقها ) علي فرض وجوده(جم الدين األصلي أضعاف ح
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 ومبوجب هذا احلكم النهائي البات
ـمــن المســـتحيل أو ـمــن ـمــن أـنــه ـبــات أـمــام الشــركة الـمــدعي عليـهــا األوـلــي تكـشــفت األـمــور  

عليهـا من شركة سستم لإلنشاءات كمـا بـات مـن المرهـق جـدا الصعب جدا الحصول علي أموالهـا 
ٕفــي ذلــك عقــاب والــزام المــدعي عليهــا األولــي بمــا لــيس إذ أن أداء فوائــد لصــالح البنــك المــدعي 

 .مستحقا عليها ولم ترتكب ثمة خطاء يستحق إلزامها بهذا القدر الهائل من الفوائد 

 السيما وأن 
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 ) عمال٢٠١٠ لسنة ٨ الطعن رقم ١٦/٣/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (
تستحق عليه ثمـة عقـاب من جانب الشركة المدعي عليها األولي  ثمة خطأ وحيث لم يثبت

حـادث فجـائي فـاألمر برمتـه ال يعـدو أن يكـون .. أو إلزام بتعويض أو فوائد باهظة غيـر مسـتحقة 

ه حالت بين الشركة المدعي لعيها األولـي وبـين أداء الـدين للبنـك المـدعي وقوه قاهره غير متوقع

وهو األمر الذي يجعل الدعوى الراهنة بحالتها هذه تفتقر للسند الصـحيح ) .. علي فرض استحقاقه(
 .من الواقع أو المستندات أو القانون بما يوجب رفضها 
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 عليـه الثـاني بوصـفه كفـيال وحيث أن الدعوى الراهنة أقيمت علي املـدعي: خامسا 

للمدعي عليها األويل وحيث أن التزام الكفيل يتبع التزام األصـيل فإنـه حيـق 

للمدعي عليه الثاني دفع الدعوى بكل الـدفوع التـي جيـوز لألصـيل إبـدائها ، 

وعلي األخص كون الشركة املدعي عليها األويل ذات مسئولية حمـدودة ال جيـوز 

 .حبدود نصيبهم يف الشركة مطالبة الشركاء فيها إال 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٠٨٠فقد نصت املادة .. بداية 
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  من قانون الشركات التجارية علي أن ٢١٨وحيث نصت املادة 
أن يزيــد عــدد الشــركاء فيهــا ال يجــوز هــي الشــركة التــي الشــركة ذات المســئولية المحــدودة  

 .عدد الشركاء عن أثنين وال يقبل علي خمسين شريكا 
وال يسأل كل منهم إال بقدر حصته في رأس المال وال تكون حصـص الشـركاء فيهـا ممثلـة  

 .بصكوك قابلة للتداول 

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن 
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 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٣٢ الطعن رقم ٣/٤/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
الشريك في الشركة ذات المسـئولية المحـدودة ال يكـون مسـئوال عـن ديونهـا والتزاماتهـا إال  

إال ذمـه الشـركة نفسـها دون ذمـم الشـركاء فلـيس للـدائنين مـن ضـمان لمال بقدر حصته في رأس ا

، وتحديـد هـذه المسـئولية علـي هـذا النحـو مبـدأ مطلـق ينطبـق فـي العالقـات بـين الشـركاء الشخصية 
وطالمـا أن الشـركاء فـي الشـركة قـد بعضهم البعض األخر كما ينطبق علي عالقة الشركاء بـالغير 
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تأسيس الشركة دون مجاوزة فـي تقـدير قيمـة الحصـص العينيـة فإنـه أوفوا بحصصهم كاملة عند 

 .ال يجوز مساءلتهم بعد ذلك ويمتنع علي الدائنين أو يوجهوا إليهم أي مطالبة بديون الشركة 

 ) حقوق١٩٨٨ لسنة ٣٤٦ الطعن رقم ...../٣١/١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وحـيـث أن الشــركة .. مســئولية الـمـدين األصــلي وكاـنـت مســئولية الكفـيـل ـعـن اـلـدين تتـبـع 

الـمـدعي عليـهـا األوـلـي وهــي المــدين األصــلي شــركة مســئولية محــدودة ـفـإن الشــركاء فيـهـا غـيـر 

وهـو األـمـر الـذي يجـب أن يـسـري .. مسـئولين عـن أي ديـون عليـهـا إال فـي حـدود حصــتهم فيهـا 

 :علي المدعي عليه الثاني وذلك لسببين 
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 السبب الثاني 
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��وز��4زאמ�א��د�ن�א,-�%��.�

 ملا كان ما تقدم 
تتجـاوز أنصـبة .. وكانت مبالغ المطالبة محل الدعوى الراهنة المقامة من البنـك المـدعي  

األمـر الـذي يقطـع بانعـدام ) المـدعي عليهـا األولـي( األصـلية جميع الشـركاء فـي الشـركة المدينـة

 .سند الدعوى الراهنة ومخالفتها القانون بما يستوجب رفضها 

 بناء عليه 

 يلتمس املدعي عليه الثاني من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
����-/�

 .لرفعها قبل األوان بعدم قبول الدعوى  -١
 . سندها في الواقع أو القانون بحالتها النعدامبر فض الدعوى  -٢
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 مدعي عليها الثاني وكيل ال
 

         المحـامـي 
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 
 

 جمموعة السهالوي 
  واالستشارات القانونية للمحاماة

 املوقرة... لدى حمكمة الشارقة 

 مذكرة بالرد 

 علي أسباب االستئناف األصلي  

 وعلي املذكرة املقدمة  

 علي حافظة املستندات املقدمة و

�وذ���
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  -/-/-وذلك لتقدميها جبلسة 

 : وهم.........../ السادة ورثة املرحوم : أوال 
١-........................................  

٢-..................... .................... 

٣-.........................................  

 مستأنف ضدهم اصليا  (                 :ثانيا 

  )                                                                                            ومستأنفني فرعيا

 ضـــد
١- .................................       
٢- ................................. 

٣- ................................. 
 املستأنف أصليا             (   

 ) واملستأنف ضده فرعيا
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 املوضوع

 مــدني طعـنـا عـلـي الحكــم الصــادر مــن ....لســنة .... رـقـم أـقـام المســتأنف أصــليا االســتئناف 
الصـادر ....لسـنة .... رقـم  فـي الـدعوى –لكلية المدنية األولـي  الدائرة ا–محكمة الشارقة االبتدائية 

 : والقاضي منطوقة -/-/-بجلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا 
المــانع مــن ســماع اـلـدعوى والمقــدم مــن المــدعي علــيهم ) التقــادم(رفــض اـلـدفع بمــرور اـلـزمن  -١

 .األول والثالث والرابع 
 .المبرم ما بين مورث المدعي عليهم  عدم قبول الدفع بصورية عقد البيع وببطالن العقد  -٢
 .ٕرفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات وخمسمائة درهم أتعاب المحاماة  -٣

 كما طعن املستأنف ضدهم أوال علي ذات احلكم 

 مبوجب استئناف فرعي 
 تقـدم المسـتأنفون -/-/-قبل الجلسة األولي لالستئناف األصلي التي كان محدد لها جلسـة و

.. بالئحـة اسـتئنافهم الفرعـي التـي يصـمموا علـي جمـاع مـا جـاء بهـا ) قدمين بهـذه المـذكرةالمت(فرعيا 
 مـــذكرة -/-/-كمـــا قـــدم بجلســـة .. كمـــا قـــدم المســـتأنف األصـــلي مـــذكرة شـــارحة ألســـباب اســـتئنافه 

وحيـــث شـــملت مـــذكرات المســـتأنف األصـــلي العديـــد مـــن .. ضـــمنها الـــرد علـــي االســـتئناف الفرعـــي 
 .وهو ما نفرد للرد عليها المذكرة الحالية .. لواقع والمستندات والقانون المزاعم المخالفة ل

 الوقائع وأسباب االستئناف الفرعي 

 والدفاع املوضوعي الذي يهدم الدعوى املبتداة من أساسها 

قبـل نحيل بشأن ذلك كله إلي الئحة االسـتئناف الفرعـي المقدمـة  

  .جماع ما جاء بهاأولي جلسات تداول هذا االستئناف ونصمم علي 
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 اجلزء األول أما 

  من هذه املذكرة فنخصصه للرد
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 ليس هذا فحسب 
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 وذلك كله علي النحو التايل 
الثابت باألوراق عدم وجود عقد بيع حمـرر فيمـا بـني املسـتأنف أصـليا ومـورث : أوال 

وهـو مـا .. املستأنف ضدهم أوال حىت حيق للمستأنف املطالبـة بصـحته ونفـاذه 

 ه من رفض الدعوى املبتدأة يؤكد صحة احلكم املستأنف فيما قضي ب

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 ثـم امتنـاع البـائع عـن تنفيـذ التزاماتـه هـو حصـول البيـعإذا كان أساس دعوى الصحة والنفاذ  

الـتـي مــن شــأنها نـقـل الملكـيـة إـلـي المشــتري ، وكــان المطـلـوب فيهــا هــو الحكــم بإنـفـاذ هــذه االلتزامــات 
وتـلــك ـلــك ـبــالحكم ـبــأن البـيــع اـلــذي صـــدر مـنــه صـــحيح وبأـنــه واجـــب النـفــاذ ، جبــرا عـلــي الـبــائع ، وذ

ثـم يفصـل فـي امتنـاع ) ابتـداء(الطلبات تستلزم قانونا من القاضي أن يفصل في أمر صحة البيع 

 .البائع عن تنفيذ التزاماته 

 )٨/٥/١٩٤٧ ق جلسة ١٦ لسنة ٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ونية علي واقعات الدعوى الماثلة يتجلى ظـاهرا أن المسـتأنف وبتطبيق ما تقدم من مفاهيم قان

فكيـف إذن .. ولـم يقـدم بـاألوراق .. بطلب الحكم له بصحة ونفـاذ عقـد بيـع غيـر موجـود قد أقامهـا 
 !!.تقبل الدعوى من المدعي ؟؟

 وحيث تضافرت الدالئل علي عدم وجود ذلك العقد .. هذا 

 وهذه الدالئل كالتايل 

 الدليل األول  
متسـك .. عدم تقديم املستأنف أصل عقد البيع واكتفي بتقديم صـورة ضـوئية منـه 

.. املستأنف ضدهم أوال من أول وهله جبحدها وطلبوا إلزام املسـتأنف بتقـديم األصـل 

مبا يقطع بعـدم وجـود .. عن ذلك عجز وألزمته بالفعل حمكمة أول درجة بذلك إال أنه 

 أصل لذلك التعاقد 

 ستقر عليه يف قضاء النقض أن السيما وأن امل
صــور األوراق العرفيــة ليســت لهــا حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال بمقــدار مــا تهــدي إلــي 

 .األصل إذا كان موجود فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فال سبيل الحتجاج بها 
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (
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 كما قضي بأن 
 جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة فـي من المقرر وعلي مـا

إال بمقدار ما تهدي إلي األصل إذا كان موجود فيرجع إليه كدليل في اإلثبات أما إذا كـان اإلثبات 

 .م الخصاألصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا انكرها 
 )ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٢نقض (

 ن ذلك ملا كا
بطلــب الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد بيــع بتــداة أقــام دعــواه المســتأنف أصــليا وكــان الثابــت أن الم
وـقـدم ـسـندا ـلـدعواه صــورة ضــوئية ـمـن ـهـذا العـقـد .. م أوال ســتأنف ضـدهونسـب صــدوره لمـورث الم

 .المشار إليه 

 يف صحة هذه الصورة الضوئية ستأنف ضدهم وحيث نازع امل
المســتأنف أصــليا ورغــم ذلــك حضــر ..  حجيــة لهــا فــي اإلثبــات ٕوقــاموا بجحــدها واهــدار ثمــة

وـلـم يـقـدم اصــل ـهـذا العـقـد جمـيـع الجلســات التالـيـة عـلـي تـلـك الجلســة أمــام عداـلـة المحكمــة المــوقرة ب

 .وعلي مدار باقي الجلسات لم يتم تقديم أصل هذا العقد المزعوم ..  المجحودة صورته
وـلـم يـقـدم أصــل أـمـام محكـمـة الدرجــة األوـلـي  كـمـا حضــر وكيـلـه أـمـام الـسـيد الخبـيـر المنـتـدب

ســــتأنف  المعجـــزاألـمــر اـلــذي يؤـكــد .. بتقرـيــره الخبـيــر /وهـــو األـمــر اـلــذي أثبـتــه الســـيد.. ذـلــك العـقــد 
بمـا جعلهـا جـديرة ..  دعـواه معدومـة السـند باتـتومـن ثـم .. تقـديم الـدليل علـي مـا يدعيـه أصليا عن 

 .الرفضب

 وال ينال من ذلك 
بــأن .. ف أصليا  بعد تداول الـدعوى قرابـة العـامين أمـام محكمـة أول درجـة ما زعمه المستأن

حيـث .. ذلك أن هذا األمر لم يغير من الوضع القانوني في شيء .. العقد آنف الذكر قد فقد منـه 
وحيـث يـدعي المسـتأنف أصـليا شـرائه لألعيـان محـل .. أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه 

 . المستأنف ضدهم أوال التداعي من مورث

 فإنه جيب عليه تقديم أصل عقد صحيح 

   البيع املزعومة ةيثبت وجود واقع

 ويثبت انعقاد أركان البيع املطلوبة قانونا فيه 
 وال يثبت وجود ذلك .. أما وأنه اكتفي بتقديم صورة ضوئية ال تحمل توقيعا من أطرافها  
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وال يمكـن .. وعـن إثبـات واقعـة البيـع المزعومـة  دعواه األمر الذي يقطع بعجزه عن إثبات.. العقد 
 ." مشتري " بحال من األحوال وصفه بأنه 

 وبالبناء علي ذلك 
يتجلـــى ظـــاهرا أن الحكـــم المســـتأنف بقضـــائه بـــرفض الـــدعوى ملتفتـــا عـــن الصـــورة الضـــوئية  

 .فإنه يكون واكب صحيح القانون .. المقدمة من العقد المزعوم 

 الدليل الثاني 
ال ميكن حبـال .. ن الوكالة التي يتشدق بها املستأنف ويزعم بأنها تثبت واقعة البيع أ

من األحوال اعتبارها عقد بيع أو حـىت دليـل علـي وجـود عقـد بيـع مكتمـل األركـان 

 خللوها من أهم أركان البيع وهو الثمن  

  من قانون املعامالت املدنية قد عرفت عقد البيع بأنه ...ذلك أن املادة 
 .بمال نقدي البيع هو مبادلة مال غير نقدي  

  الثمن بأنه ٣٠٥كما عرفت املادة 
اـلـثمن مــا تراضــي علـيـه المتعاـقـدان فــي مقابـلـة المبـيـع ســواء زاد عـلـي القيمــة أو ـقـل ، والقيمــة  

 .هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان 

 ومن ثم 
يتضــح أن .. راء الفقــه وأحكــام القضــاء ومــن خــالل النصــين أنفــي اـلـذكر ومــا تــواترت عليــه أ 

بحيـث إذا خـال العقـد مـن .. هـو الـثمن .. بـل وأهمهـا علـي اإلطـالق .. من أهم أركـان عقـد البيـع 
  .كان باطال وال يعتد به كعقد بيعبيان الثمن وكيفية سداده 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

ال يصـلح أن يكـون يبطل العقد إذا تخلف ركن الثمن فيه وبـذلك  

 .عقد بيع لعدم اكتمال أركانه 
 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (

 هذا 
وبتطبـيـق جمـلـة مــا تقــدم مــن مفــاهيم قانونـيـة عـلـي الوكاـلـة الـتـي يتشــدق بهــا المســتأنف وـيـزعم  

 .. يتجلى ظاهرا ولـئن كانـت هـذه الوكالـة تضـمنت وصـف المبيـع المزعـوم.. بأنها تثبت وجود البيع 



 ٤١

األمـر الـذي يقطـع بمـا ال يـدع مجـاال  .. إال أنها قد خلت تماما من بيان ركن الثمن وكيفيه سـداده
 .للشك عدم اعتبارها عقد بيع أو حتى داللة علي وجود بيع في األساس 

 أضف إيل ذلك كله 
تى فأين هو هذا العقد ح .. أنها محررة بمناسبة عقد البيعأن هذه الوكالة ذاتها قد أشارت  

 !.يصح االستدالل بالوكالة ؟

 حيث أن الثابت أن مصدر االلتزام هنا 

 املزعوم وجوده هو عقد البيع 
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 ليس هذا فحسب 
قـد منحـت المسـتأنف فرصـه إثبـات وجـود الـثمن بل أن الثابت أن عدالة محكمة أول درجـة  

 ـمــع تحفظنــا علــي هـــذا –ومــا إذا كــان قــد ســـدده أو ســدد جــزء منــه ، ـبــأن أحالــت الــدعوى للتحقيــق 
 . إلثبات مزاعم المستأنف –اإلجراء 

 إال أنه عجز عن اإلثبات 

 قدم بثمة شاهد واحد يعضد مزاعمه ومل يت
وأن الوكالــة التــي .. الــذي يؤكــد وبحــق عــدم وجــود عقــد بيــع مكتمــل األركــان .. وهــو األمــر  

يتشدق بها المستأنف تعجز عن التدليل علي وجود عقد بيع مكتمل األركان يرتـب أي التزامـات ولـو 
 .بين عاقديه 

 ليس هذا فحسب 
 المزعوـمـة ـلـم تتضــمن هــي األخــرى ثمـنـا للمبـيـع ـتـم ســداده ـبـل أن الثاـبـت أن صــورة عـقـد البـيـع

علـي (ٕوانما الثابت بهذه الصورة الضوئية التي مازلنـا متمسـكين بجحـدها يبـين منهـا أن مـا تـم سـداده 
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد .. فهــو بمثاـبـة عرـبـون أيضــا وـلـيس ثمــن ) الـفـرض مــن أن هـنـاك واقعــة ســداد

بمــا يؤـكــد انتفــاء واقعــة المبيــع مــن األصـــل ..  ركــن الــثمن خلــو المبيــع الــذي يزعمــه المســـتأنف مــن
 .وبطالن ما يركن إليه المستأنف 

 



 ٤٢

 الدليل الثالث 
ولعله من األدلة القاطعة علي عدم وجـود عقـد بيـع صـحيح ، أنـه حـىت مـع الفـرض 

فـإن عـدم إمتامـه بالشـكل ..  بوجود عقد بيع – والفرض علي خالف احلقيقة –اجلديل 

 .لقانون جيعله باطل وهو والعدم سواء وال حيوز أي حجية الذي اشرتطه ا

  من قانون املعامالت املدنية علي أن١٢٧٧فقد نصت املادة 
وفـي حـق الغيـر بـين المتعاقـدين  وال الحقوق العينية العقاريـة األخـرى ال تنتقل ملكية العقار  

 .ألحكام القوانين الخاصة وفقا ال بالتسجيل إ

 ومن ثم 
فإن إي عقد بيع لم يتم تسجيله فإنه ال يترتب .. مخالفة لنص المادة أنفة الـذكر وبمفهوم ال 

لـيس هـذا .. عليه بحال من األحوال نقل الملكية سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير 

بل أن عقد البيع الغير مسجل ينحدر إلي حد البطالن ذلك أنه قد اختل ركنـه والغـرض .. فحسب 

 .ل الذي أشترط القانون أن يفرغ فيه حتى يصح وينعقد منه والشك

  من قانون املعامالت املدنية بقوهلا ٢١٠وهذا عني ما قررته املادة 
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 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 

 عـلـــي إذا ـلـــم يســــجل العـقـــد ـفـــي حاـلـــة طالناـلـــبالمشــــرع رـتـــب  

 .اإلطالق 
 )٧/٢/٢٠١٠ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بسبب مخالفـة ألحكـام من المقرر أن بطالن العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيـب  

 .القوانين المنظمة إلنشائه فتجعله غير صالح ألن ينتح أثاره القانونية 



 ٤٣

 )١٣/١٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠١رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 
..  وعلـي األخـص نقـل الملكيـة .. وحيث أن القانون استوجب لصحة عقد البيـع وانعقـاد أثـاره  

 ) . مدني٢١٠المادة  (فهو يبطله بطالنا غير قابل لإلجازةأما عدم تسجيله .. أن يكون مسجال 

 وهذا هو احلال بالنسبة لعقد البيع 

فإن ذلـك العقـد فضـال عـن كونـه غيـر  – وذ����J<�-�ض�و� دS –النزاع الراهن محل  

فهـو أيضـا مجـرد عقـد  .. موجود أصل له ولم يقدم أصل ذلك العقد أمام عدالـة محكمـة أول درجـة
األمــر الــذي يؤكــد أنــه غيــر مفــرغ فــي الشــكل الــذي رســمه واشــترطه .. ابتــدائي لــم يــتم تســجيله 

 .األمر الذي يقطع ببطالنه  .. اره في نقل الملكية أو أي أثار أخريالقانون وال تتحقق منه أث

 وهو األمر الذي انتهي إليه 
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 وحيث كان ما تقدم 
وكـان ـقـد ثبـت وباألدـلـة القاطـعـة عـدم وجــود عقـد مكتـمـل األرـكـان يمكـن وصــفه بأنـه عـقـد بـيـع  

األمـــر اـلــذي يؤكـــد أن نعـــي المســـتأنف عـلــي الحكـــم .. أنف والمســـتأنف ضـــدهم أوال فيمـــا ـبــين المسـتـــ
الطعين في هذا الخصوص قائم علي غير سند مـن الواقـع أو المسـتندات أو القـانون بمـا يجـدر معـه 

 .طرحه وعدم التعويل عليه 

املستأنف أخطأ يف تفسري القانون وتأويلـه حينمـا زعـم أن شـرط احلصـول علـي : ثانيا 

 ال ١٩٧٢ لسـنة ١٠افقة مسو احلاكم علي البيع املقرر باملادة الرابعة بالقانون مو

  أزال هذا الشرط ٢٠١٠ لسنة ٥ينطبق علي الواقعة لصدور قانون الحق رقم 

 ذلك أنه من أهم القواعد القانونية 

 قاعدة األثر الفوري للقانون 
ســـريانه ، أي وقـــت نفـــاذه ، وهـــي التـــي تقـــرر بـــأن كـــل تشـــريع جديـــد يطبـــق فـــورا منـــذ تـــاريخ  

وعلـي الحـاالت التـي وقعـت عقـب فيحدث أثاره مباشرة علي كـل الوقـائع واألشـخاص المخـاطبين بـه 

، ويســتخلص ال عـلـي الماضــي ، فالـقـانون الجدـيـد يصـدر ويطـبـق عـلـي الحاضــر والمســتقبل ، نـفـاذه 
 .ا القانون الجديد من ذلك أن القانون القديم يحكم الحاالت التي تمت في ظله فال يطبق عليه

 ) وما بعدها١١٢موسوعة المبادئ ص (



 ٤٤

 بل نصت املادة الثامنة من قانون املعامالت املدنية علي أن .. ليس هذا فحسب 

تطبق علي أدلة اإلثبات النصوص السارية عند إعـدادها أو فـي 

 .الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه 
 ومن ثم 

ونيــة أنفــة الــذكر علــي الشــرط المنصــوص عليــه فــي طبيــق جملــة المفــاهيم واألصــول القانوبت 
بعـدم جــواز تملـك غـيـر مـواطني دوـلـة ( والـذي يـقـرر ١٩٧٢ لســنة ١٠المـادة الرابـعـة مـن الـقـانون رقـم 

يتضح أن المستأنف يـزعم عـدم انطباقـه علـي العقـد المزعـوم ) .. اإلمارات العربية المتحدة للعقارات 
 .وجوده محل التداعي

  ٢٠١٠ لسنة ٥رقم بزعم صدور القانون 
  .الذي ألغي هذا الشرط بالنسبة لمواطني دولة مجلس التعاون الخليجي 

 ومن ثم 

 فإن هذا التأويل للقانون قد شابه اخلطأ 

 واالحنراف عن مراد الشارع 
أي ـفـي  – حســبما ـيـزعم المســتأنف –تحــرر ) المزعــوم وجــوده(ذـلـك أن العقــد محــل التــداعي  

ـبـــأكثر ـمـــن اثـنـــين  ٢٠١٠ لســــنة ٥وقـبـــل صــــدور الـقـــانون رـقـــم  ١٩٧٢ لـســـنة ١٠ـظـــل الـقـــانون 

تحريـر العقـد فـي ) زعـم المسـتأنف(األمر الذي يقطع بوجوب تطبيق القانون الـذي  .. وعشرون عام
  .١٩٧٢ لسنة ١٠وهو القانون رقم .. ظله 

 الذي حظر التملك
 لسـنة ٥نون رقـم وال يجوز تطبيق القا.. علي غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 لعدم جواز تطبيقه بأثر رجعي بل يجب تطبيقه بأثر فوري علـي الحاضـر والمسـتقبل دون ٢٠١٠

 .الماضي 

 ملا كان ذلك 
ال يـرد عليـه التصـحيح األمـر الـذي وحيث كان هذا العيب الذي شاب العقد المزعوم وجـوده  

ي مخالفـة لصـحيح القـانون  وينطـوي علـيجعل نعي المستأنف علي ذلك الحكم قائم علـي غيـر سـند
 .وتفسيره وتأويله إلي غير مرماه 



 ٤٥

 وهذا أيضا ما ينال من قول املستأنف وزعمه 

  ١٩٧٢ لسنه ١٠بان إعمال الشرط الوارد باملادة الرابعة من القانون 

 ال يطبق إال بعد احلكم بصحة ونفاذ العقد املزعوم وجوده 

ذي شــــاب ذلــــك أن العيــــب الــــ.. فهــــذا قــــول غيــــر ســــديد أيضــــا  

.. التصرف فـي ذاتـه وفـي وقتـه ال يـرد عليـه التصـحيح أو التصـويب 

 كـمـا أســلفنا الـقـول –هــذا فضــال عــن أـنـه ال وجــود أصــال لواقـعـة البـيـع 

 حتــى تصــح مناقشــه عمــا إذا كــان هــذا الشــرط –وأقمنــا األدلــة عليــه 

 .ينطبق قبل أو بعد الحكم بصحة ونفاذ العقد 
 يه احلكم فأين هو ذلك العقد الذي سريد عل

 !بالصحة والنفاذ ؟
.. يتجلــى ظــاهرا أن كافــة منــاعي المستـــأنف علــي الحكــم الطعــين ال أســاس لهــا .. ومــن ثــم  

 . وال وجود لعقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه.. ذلك أن الدعوى المبتدأة برمتها ال أساس لها

 غـري ١٩٧٢ لسـنة ١٠م تضارب املستأنف مع نفسه فتارة يزعم بـأن القـانون رقـ: ثالثا 

منطبق علي واقعة البيع املزعومة وتارة أخري يقـرر أنـه منطبـق وأنـه سـوف 

الغـري (حيصل علي موافقة مسو احلـاكم بعـد صـدور حكـم بصـحة ونفـاذ العقـد 

طبـق علـي ن هـو امل٢٠١٠ لسـنة ٥وتارة ثالثة يزعم بأن القـانون رقـم ) موجود

ومن ثـم فـإن ..  من مسو احلاكم الواقعة وانه ليس حباجة للحصول علي موافقة

هذا التناقض والتضارب يدل علي عدم وجود سند صـحيح الدعـاءات املسـتأنف 

 .مبا أسلس به حنو التخبط بني النقيض ونقيضه يف آن واحد 

 ومن هذا التضارب يصح استنباط ما يلي 

ة  إقرار املستأنف بأن حظر متلـك العقـارات لغـري مـواطني دولـة اإلمـارات العربيـ-١

 . منطبق عليه ١٩٧٢ لسنة ١٠املتحدة الوارد باملادة الرابعة من القانون 
 محل (من مذكرته الشارحة ألسباب استئنافه " ثانيا " ن خالل صريح لفظه في البند وذلك م

 بعد .. بأنه سوف يحصل علي موافقة سمو الحاكم علي تملكه ألعيان التداعي ) .. هذا التعقيب



 ٤٦

 ) .المزعوم وجوده( ونفاذ عقد البيع الحصول علي حكم بصحة

 وبغض النظر عن مسألة حصوله علي موافقة مسو احلاكم 

 قبل أو بعد احلكم بالصحة والنفاذ 

فقـــد أقـــر المســـتأنف بـــأن وجــــوب الحصـــول علـــي تلـــك الموافـقـــة  

 .منطبق عليه وعلي واقعة البيع المزعومة محل التداعي 
  إثبات بقوهلا ٥١نص املادة وفقا لصريح .. وهذا يعد إقرارا قضائيا 
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  صراحة بأن ٥٣وحيث نصت املادة 

 .اإلقرار القضائي حجة علي المقر وال يقبل منه الرجوع فيه  
 فإن ما صدر عن املستأنف 

المزعـوم (بمقولة أنـه سـوف يحصـل علـي موافقـة سـمو الحـاكم بعـد الحكـم بصـحة ونفـاذ العقـد  
 المقـررة فإن ذلك يعد إقرارا صريحا منـه بأنـه خاضـع لوجـوب الحصـول علـي تلـك الموافقـة) وجوده

  .١٩٧٢ لسنة ١٠ من القانون ٤بالمادة 

 ولكن السؤال هنا 

ـقـــــد اـلـــــذي سيحصــــــل عـلـــــي حكــــــم بصــــــحته أـيـــــن هــــــو ذـلـــــك الع 

 !!!!!!!!!!.ونفاذه؟
..  وترتيبا علي إقرار املستأنف خبضوعه لوجوب استصدار موافقة من مسـو احلـاكم -٢

) املزعـوم وجـوده(فإنه يستحيل عليه احلصول علـي حكـم بصـحة ونفـاذ العقـد 

 .حيث انه من شروط صحة العقد وجود املوافقة 

 يز أن ذلك أن الثابت يف قضاء التمي
ـي بحــث دعــوى صــحة ونفــاذ عقــد البيــع هــي دعــوى موضــوعية تمتــد ســلطة المحكمــة فيهــا   إـل

 ، وهـي تسـتلزم أن يكـون مـن شـأن البيـع موضـوع التعاقـد نقـل موضوع العقـد ومـداه وصـحته ونفـاذه
 في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروط الملكية ، وهو ما يقتضي أن يفصل القاضي 



 ٤٧

 .اذه الالزمة لنف

 )٢٠/١٢/٢٠٠٩ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وهذا يعني 
وجـود تلـك الموافقـة مـن .. ٕواعمـال أثـاره فـي نقـل الملكيـة ونفـاذه أن من شروط صحة البيع  

 .وبعدم وجودها ال يستطيع القاضي الحكم بصحة العقد أو نفاذه  .. سمو الحاكم

 ذلك كله بفرض وجود عقد من األساس 
 ١٠يتجلــى ظــاهرا أن إقــرار المســتأنف بانطـبـاق نــص المــادة الرابعــة مــن القــانون .. ومــن ثــم  
ترتــب عليــه بالضــرورة اســتحالة حصــوله علــي حكــم بصــحة ونفــاذ العقــد .. ليــه  ع١٩٧٢لســنة 

فإـنـه فعلـي ـفـرض وجـوده .. فضـال عــن أن ذلـك العـقـد غـيـر موجـود ـفـي األصــل .. المزـعـوم وـجـوده 

صــدور موافـقـة ـمـن ســمو الـحـاكم لـعـدم .. يـكـون باـطـل وغـيـر صــحيح وغـيـر مرـتـب ألي ـمـن أـثـاره 

ومــن ـثـم فـلـن يصــدر حكــم .. رات وـهـو ـلـيس ـمـن مواطنيـهـا بتمـلـك المســتأنف لعـقـارات بدوـلـة اإلـمـا
 .بصحته ونفاذه طالما أنه غير صحيح ولن يترتب عليه نقل الملكية 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
الـــدعوى بصـــحة ونفـــاذ العقـــد هـــي دعـــوى موضـــوعية تمتـــد ســـلطة المحكمـــة فيهـــا إلـــي بحـــث  

م أن يكـون مـن أن البيـع موضـوع التعاقـد نقـل الملكيـة وهـو موضوع العقد ومـداه ونفـاذه ، وهـي تسـتلز
ما يقتضي أن يفصل القاضـي فـي أمـر صـحة البيـع ويتحقـق مـن اسـتيفائه الشـروط الالزمـة النعقـاده 

 .وصحته 
 ).... /٢٦/٢ مدني جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٢٤الطعن رقم (

 
 
 
 
 



 ٤٨

فهـو يـزعم بـأن يف ترتيـب اإلجـراءات الثابت من استئناف املستأنف أنه قد أخطأ  -٣

يف حـني .. احلكم بصحة ونفاذ العقد سيؤهله للحصول علي موافقة مسو احلـاكم 

أن الرتتيب الصحيح والقانوني انه لن يصدر حكم بصحة ونفـاذ عقـد إال إذا كـان 

وعلـي (ثم توجد موافقة من مسو احلاكم بالتملك وعقب ذلك كله ) أوال(موجود 

 .العقد يصدر احلكم بصحة ونفاذ ) فرض توافره
ينعى المستأنف علي الحكم الطعين بزعم أنـه أخطـأ فـي تطبيـق القـانون حينمـا قضـي بـرفض  

الدعوى المبتدأة لعدم حصول المستأنف علي إذن سمو الحاكم بالتملـك حسـبما نصـت المـادة الرابعـة 
  .١٩٧٢ لسنة ١٠من القانون 

 وقد أسس املستأنف نعيه هذا 
) الغيـر موجـود(أن حصـوله علـي حكـم بصـحة ونفـاذ العقـد علي الـزعم المخـالف للقـانون مـن  

 .سوف يؤهله للحصول علي اإلذن آنف الذكر من سمو الحاكم 

 واغفل املستأنف 
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 )٢٢/٢/١٩٩٨ ق جلسة ٦٢ سنة ٨٩٨طعن رقم (

 وهذا يعني 
بـل وصـحيحا .. لـيس هـذا فحسـب  .. أنه لن يقضي بصحة ونفاذ عقد إال إذا كان موجـودا 

 يـحـب صــدور موافـقـة ســمو الـحـاكم )وـفـي حالتـنـا هــذه( ويتـفـق مــع صــحيح الـقـانون ومكتـمـل األرـكـان

 .وأخيرا أنه سيكون من شأنه نقل الملكية لرافع الدعوى  .. عليه

 أما قبل ذلك كله 
ذـلـك أـنـه ابـتـداء غـيـر ..  أن يصــدر قضــاء بصــحة ونـفـاذ العـقـد – ـبـل يســتحيل – يكــون فـلـن 

غير مكتمل األركان ، فضـال عـن مخالفتـه للقـانون لعـدم صـدور ) بفرض وجوده(موجود ، ثم أنه 

 ، وبـذلك كلـه يسـتحيل أن ١٩٧٢ لسـنة ١٠ مـن القـانون ٤موافقة سمو الحاكم المقررة بالمـادة 

وهو األمر الذي يؤكـد أنـه ال يجـوز صـدور حكـم بصـحة  .. لكية للمستأنفيكون من شأنه نقل الم
 .ونفاذ عقد بعد اجتماع العيوب أنفة الذكر 

 



 ٤٩

 ومن ثم 
فإن مزاعم المستأنف وما ينعاه علـي الحكـم المسـتأنف ينطـوي علـي خطـأ فـي تطبيـق القـانون  

ياتـه ال يقبلـه القـانون وال إذ أتي المسـتأنف بترتيـب يوافـق هـواه ومـن عند.. وفي ترتيب إجراءاته 

 .وهو ما يجدر طرحه وعدم التعويل عليه  .. العقل وال طبائع األمور

 ال أساس من القانون أو من الصحة ملقولة املستأنف بأن موافقة مسو احلـاكم املقـررة -٤

 تكون مطلوبة فقط أمام التسجيل العقاري ١٩٧٢ لسنة ١٠ من القانون ٤باملادة 

أو بعد صدور حكـم بالصـحة .. وديا وحبضور األطراف أمامها عند نقل التسجيل 

 .والنفاذ 

لم يكتف المستأنف بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه وتفسـيره  

بل تمادي فـي األمـر حتـى وصـل إلـي حـد التشـريع وتقريـر .. وتأويله 

 .ما لم ينص عليه القانون أصال 
  ١٩٧٢ لسنة ٤ نصوص القانون رقم ءحيث أنه باستقرا

 من بدايته إيل نهايته 
من أن موافقة سمو الحاكم تكـون مطلوبـة فقـط لـدي لم نجد نصا يقرر ما زعمه المستأنف  

 أو بعــد صــدور حكــم بالصــحة إجــراء التســجيل الرضــائي والــودي الــذي يــتم فــي حضــور أطرافــه
 .فهو قول إفك ال سند له في القانون أو الواقع .. ومن ثم .. والنفاذ 

 أن هذا القول خيالف بالفعل القانون أضف إيل ذلك 
 اـنـه ـلـن يصــدر حكمــا بصــحة ونـفـاذ عـقـد غـيـر موجــود – كمــا أســلفنا الـقـول –ذـلـك أن الثاـبـت  

وغير مكتمل األركان وغير متفق مع القانون لعدم صدور موافقة سمو الحاكم عليه ولـيس مـن شـأنه 
ـعـدوم الســند ـفـي الواـقـع أو الـقـانون وهــذا كـلـه يؤـكـد غــي ـمـا زعمـه المســتأنف ويجعـلـه م.. نقـل الملكـيـة 

 .بما يجدر معه طرحه وعدم االلتفات عليه 
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وأن .. عدم صحة مجاع ما ادعاه املستـأنف بشأن أن الوكالـة تثبـت وجـود بيـع : رابعا 

الوكالة وردت أمام كاتب عدل فإذا كانت تتطلب موافقة مسـو احلـاكم المتنـع 

  سند له يف القانون وهذا قول ال.. كاتب العدل عن حتريرها 

 من الواضح اجللي 
وأن مـا ركـن .. أن المستأنف يحاول الخلط ما بين عقد البيع وماهيته وعقـد الوكالـة وماهيتـه 

وهــو بمثابــة لــبس يمثــل إخــالل بمــا يفرضــه القــانون ومــا .. إليــه المستـــأنف منــاهض للقــانون والواقــع 
 .استقرت عليه األحكام 

 فقد أوضحنا سلفا 
الة التي يتشدق بها المسـتأنف ثابـت بهـا أن حـررت تنفيـذا لعقـد البيـع ومـع ذلـك تخلـو أن الوك 

 .أوراق الدعوى الراهنة من ذلك العقد 

 وحال كونه هو املصدر الرئيسي ألي التزامات 

  ال تكون هناك التزامات هوبانتفائه وانعدام وجود

 متاما علي أي من أطراف التداعي 
 ..  ال تغنـي عـن وجـوده– بـال شـك –إال أنهـا ير إلـي ذلـك العقـد فإن كانت تلك الوكالـة تشـ 

هــو عـقـد صــحيح ومكتـمـل ) المزعــوم وجــودة(الســيما وأنهــا ـلـم تتضــمن مــا يشــير إـلـي أن ذـلـك العقــد 

إال أنها لم تشر من قريب أو بعيد إلي ركن فلئن تضمنت وصفا لألعيان محل التـداعي  .. األركان

 .قدين بشأنه ٕالثمن وكيفية سداده وارادة العا

 ملا كان ذلك 

 جود لعقد البيع  ووكان الثابت قانونا أنه ال

 النتفاء ركن الثمن عنه 
فــال بيــع بغيــر .. األمــر الــذي يؤكــد أنــه ال يصــح القــول بــأن الوكالــة تــدل علــي واقعــة البيــع 

 األمـر ..وقد انتفي الدليل الكتابي علي وجود ثمن مدفوع أو متفق علي دفعه بطريقـه معينـة .. ثمن 
الذي يؤكد أن قول المسـتأنف زعمـا بـأن الوكالـة تـدل علـي ذلـك البيـع الغيـر موجـود هـو محـض قـول 

فضــــال عــــن أن صــــورة العقــــد المقدمــــة ذاتهــــا ومــــع التمســــك .. مرســــل ال ســــند لــــه وال دليــــل عليــــه 
ة ٕوانما رغم القصـور والعـوار الـذي شـاب صـور.. لم يبين منها أن هناك ثمن قد تم دفعه .. بجحدها 

ومـن ثـم فـإن .. فإن الثابت بها أن ما ذكر هو قيمة عربون وليس ثمنا لمبيـع .. العقد التي نجحدها 



 ٥١

فضــال عــن أن المســتأنف ـقـد عجــز عــن .. وجـود هــذه الوكاـلـة ال تغـنـي عــن العـقـد اـلـذي أشـارت إلـيـه 
 مـا أكـده وهـو.. بمـا فـي ذلـك مبلـغ العربـون المـذكور .. تقديم أي مستند يفيـد أنـه قـد سـدد أي مبـالغ 

 .السيد الخبير المنتدب في الدعوى 

 وحيث أقر املستـأنف صراحة بأن استناده علي هذه الوكالة .. ومن ثم 

 ليس باعتبارها عقد بيع كامل استويف الشكل الذي رمسه القانون 

 إال أنه 

  العدلتبعاد وتناقض مع ذلك بقوله بأن هذه الوكالة نظمت مبعرفة كا

 !!قة مسو احلاكم المتنع الكاتب عن حتريرها ؟فلو كانت تتطلب مواف
والوكاـلـــة .. ـبـــأن المســــتأنف يتعمــــد الخـلـــط فيـمـــا ـبـــين البـيـــع وشــــروط صــــحته .. وهــــذا يقطــــع  

  نصت علي أن ١٩٧٢ لسنة ١٠ذلك أن الثابت أن المادة الرابعة من القانون .. وماهيتها 
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 ثمومن 
كر يتضــح أن شــروط الحصــول علــي موافقــة ســمو الحــاكم ومــن صــريح نــص المــادة أنفــة الــذ

فــال يشــترط لتحرـيـره موافـقـة ســمو .. أمــا عقــد الوكاـلـة  .. يقتصــر عـلـي التمـلـك أي عـلـي عـقـد البـيـع
 .الحاكم

 وعليه يكون القول 
بأن الوكالة محررة بمعرفة كاتب العدل ولو أن هناك مخالفة وتحتاج موافقـة سـمو الحـاكم مـا  

 إلـي – كحـال الـدعوى برمتهـا –فهو قول قاصر ومعيـب وال يسـتند .. د حررها كان كاتب العدل ق

حيـث أن شـرط الحصـول علـي موافقـة سـمو الحـاكم تقتصـر فقـط .. ثمة سند من الواقع أو القانون 
 .علي عقد البيع وال يرد علي الوكالة كما يزعم المستأنف 

 ومن ثم 
 .. الختالف شروط أركان كال العقدين فال يمكن القول أن هذه الوكالة تدل علي البيع  



 ٥٢

وهــو مــا ـيـدحض جمــاع مــا يزعمــه المســتأنف ) .. ركــن اـلـثمن(ولخـلـو الوكاـلـة مــن ركــن صــحة العـقـد 
 .نعيا علي الحكم الطعين 

 أضف إيل ذلك كله 

أن تلك الوكالة التي يتشدق بها املستأنف قد انتهت وباتت كأن مل تكـن ومـن  

 :باب اآلتية ثم ال جيوز االستدالل بها ألس

 األول السبب 

 انتهاء الوكالة قانونا بوفاة املوكل 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٥٤فقد نصت املادة 
 :تنتهي الوكالة 

 .العمل الموكل به إتمام    ب-أ
 .  بانتهاء األجل المحدد لها -ب
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  .  بوفاة الوكيل أو بخروجه عن األهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير –د 

 ملا كان ذلك 
 ولـو تعلقـت بحـقومن صراحة النص المشار إليه يتضح أن المشرع قد قرر بانتهاء الوكالـة 

ســــتأنف وعـلـــي الـفـــرض الجــــدلي بصــــحة الوكاـلـــة المنســــوبة لمــــورث الم.. بوـفـــاة الموـكـــل  .. الغـيـــر
 ) .هم أوالستأنف ضدمورث الم(فإنها تكون قد انتهت وانتفت أثارها بوفاة الموكل  .. هم دض

 ومن ثم 
 هم أوال السـيما وأنهـا انتهـتسـتأنف ضـدفال يجوز االعتداد بها في إثبـات ثمـة التـزام علـي الم

 .وباتت هي والعدم سواء 
 
 
 
 



 ٥٣

  الثاني  سببال

وتعارض عقد الوكالة املشار إليـه سـلفا مـع عقـد البيـع مبـا يسـقط كـال منهـا تناقض 

 .األخر 

 حيث أنه 
يتضـــح أنــه ـقــد تضــمن ـفــي بنــده األخـيــر ) علــي ـفــرض وجــوده(باســتقراء عـقــد البيــع المزعـــوم 

 -:أنه 
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 وبرغم وضوح هذا البند

 بعبارة  غم أن عقد الوكالة استهل علي الرو
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 إال أنها خالفته اختالفا جوهريا 

 إذ أورت زعما بأن 
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 ؟؟فكيف يكون ذلك 
تـم تتنـاقض وتضـارب .. ة محرره تنفيـذا لعقـد البيـع المزعـوم سـالف الـذكر الوكيف تكون الوك

 .؟؟هما ساقطا بفعل األخر معه بهذه الصورة التي تجعل كال

 ليس هذا فحسب 
بــل أن عقــد الوكالــة المزعــوم والمشــار إليــه قــد تضــارب وتنــاقض مــع العقــد فــي اســم الطــرف 

 ). الوكيل–المشتري (الثاني 

 ففي عقد البيع املزعوم 
حـال كـون المـدعي .. في حين ورد بالتوكيل أن الوكيل ) .. المشتري(ورد أن الطرف الثاني 

 .السم فضال عن باقي مفردات ا..يسمي 



 ٥٤

 وهو األمر الذي يقطع 
وفـي أحسـن األحـوال يكـون عقـد البيـع متنـاقض ) البيـع والوكالـة(بعدم صحة كال من العقدين 

مـــع عـقــد الوكاـلــة ومتضـــارب معـــه بمـــا يؤكـــد أن للواقعـــة صـــورة أخـــرى مغـــايرة للصـــورة الـتــي يحـــاول 
 .صفها باألوراق ستأنف والم

  الثالث سببال

هلا وذلك بعدم استعماله ..  صراحة بعدم نفاذ عقد الوكالة وعدم صحته ستأنفاملأقر 

ة يف نقل امللكية وإهماله ذلك متاما طوال مـا يقـرب مـن مخسـة عشـرون عـام مباشر

  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 
قـــرار قضـــائيا إذا اعتـــرف ويكـــون اإل.. اإلقـــرار هـــو إخبـــار اإلنســـان عـــن حـــق عليـــه لألخـــر 

الخصــم أمــام القضــاء بواقعــة قانونـيـة مــدعي بهــا علـيـه وذـلـك أثـنـاء الســير ـفـي اـلـدعوى المتعلـقـة بهــذه 
 .الواقعة 

ويكون اإلقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصـدد نـزاع أثيـر فـي دعـوى 
 .أخري

  علي أن ٥٢كما قضت املادة 
ئي أن يكــون المـقـر عــاقال بالغــا مخـتـارا غـيـر محجــور علـيـه يشــترط فــي صــحة اإلقــرار القضــا

 .فيما أقر به 

  علي أن ٥٣كما نصت املادة 
 .اإلقرار القضائي حجة علي المقر وال يقبل منه الرجوع فيه  

 ملا كان ذلك
يعتبر إقرارا صـريحا منـه بعـدم صـحة ستأنف لدعواه المبتـدأة وكان الثابت أن مجرد إقامة الم

 .لمزعوم والمشار إليه سلفا وعدم نفاذه عقد الوكالة ا

 حيث أنه لو كان هذا العقد صحيحا ونافذا 

  بتدأة قد جلأ إلقامة الدعوى املستأنف ما كان امل

 بل كان قد توجه مباشرة حنو اجلهات املعنية بنقل امللكية 

 واستخدم هذه الوكالة يف نقلها 

 اة املوكل  التعلل بانتهاء الوكالة بوفستأنفوال يستطيع امل



 ٥٥

  باستخدام هذه الوكالة وأهملها متاماستأنفإذ أنه قبل هذا التاريخ مل يقم امل
قد أقر أن الرهن الذي كان محمال علي األعيان محل التداعي قـد ستأنف وأن الم.. السيما 

 لــم يـقــم باســتعمال الوكالــة فــي نقــل ملكـيــة األعيــان محــل التــداعي فــي الفـتــرة ســتأنففــإن الم يانتهــ
 التــي أقــر صــراحة أنــه يعلــم أنــه خــالل هــذه الفتــرة لــم تكــن ثمــة رهــون علــي ....حتــى عــام .. .مــن 

وهو ما يؤكد أيضا أن للواقعة صورة أخري خالف الصورة التي حـاول أن .. األعيان محل التداعي 
 . باألوراق ستأنفيرسمها الم

  الرابع  سببال

ضـدهم أوال بنقـل ملكيـة أعيـان انتهاء الوكالة املزعوم صدورها عن مورث املسـتأنف 

 .التداعي إيل املستأنف ضدهم 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٥٤فقد نصت املادة 
 :تنتهي الوكالة 

 .العمل الموكل به بإتمام    -أ

 .  بانتهاء األجل المحدد لها -ب
ي الوكاـلـة ببـيـع   بوـفـاة الموكــل أو بخروجــه عــن األهلـيـة وأن تعـلـق بالوكاـلـة حــق الغـيـر إال ـفـ-ج

 .الرهن إذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول األجل 
   بوفاة الوكيل أو بخروجه عن األهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن –د 

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن الوكالــة تنتهــي بإتمــام العمــل يح الفقــرة األولــي مــن المــادة أنفــة الــذكر ومــن صــر

.. وحـيـث أن الوكاـلـة المزعــوم صــدورها عــن ـمـورث المســتأنف ضــدهم إـلـي المســتأنف  .. موـكـل ـبـهال
 .تخص بيع األعيان محل التداعي والتصرف فيها 

 وحيث قام املوكل نفسه وبنفسه بإبرام هذا التصرف 

بأن تنازل عن كافة األعيان محل التداعي بموجب العقد لصالح  

 هــذا التـنـازل رســميا ـبـدائرة التســجيل وـقـد ـتـم تســجيل.. زوجـتـه وأنجاـلـه 

 .العقاري وفقا لصحيح القانون 
 



 ٥٦

 األمر الذي يؤكد أن الغاية من الوكالة والغرض منها والعمل املوكل به فيها 
ومــــن ثــــم فقــــد انتهــــت الوكالــــة التــــي يتشــــدق بهــــا المســــتأنف منــــذ .. ٕقــــد تــــم تنفيــــذه واتمامــــه  

ا أو االحتجـاج بهـا أو االسـتدالل بهـا علـي أي شـيء فال يجوز له استخدامه.. ومن ثم  .. ....عام 
 .ذلك أنها باتت هي والعدم سواء 

 وال ينال من ذلك 

 ما يزعمه املستأنف أن تنازل مورث املستأنف ضدهم أوال 

 يتعارض مع الوكالة أنف الذكر .. لصاحل زوجته وأجناله 
ســـند الوكالـــة المزعـــوم أن فلـــيس ل.. حيـــث أن هـــذا القـــول ال ســـند لـــه فـــي الواقـــع أو القـــانون  

 .فهو ليس عقد بيع إنما هو محض وكالة .. يكسب المستـأنف ثمة حقوق علي أعيان التداعي 

 واألكثر من ذلك 
ال يمـكـن أن يـعـارض تصــرف ـمـورث المســتأنف ضــدهم  – المزعــوم وجــوده –أن عـقـد البـيـع  

 .ذلك ألنه عقد ابتدائي لم يسجل ..  لصالح زوجته وأنجاله أوال

  علي أن٢٠١٠ لسنة ٥نصت املادة العاشرة من القانون وقد 
ال تنشـأ وال تنتقـل وال تتغيـر وال تـزول ال يترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها  

 ، وال تكــون للتصــرفات غيــر المســجلة مــن اآلثــار ســوي بــين ذوي الشــأن وال بالنســبة إلــي غيــرهم
 .االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن 

 ثم ومن 
عـــن األعيـــان محـــل ) المســـتأنف ضـــدهم أوال(يتجلـــى ظـــاهرا أن زعـــم المســـتأنف بـــأن تنـــازل  

 .التداعي يتعارض مع الوكالة 

 هو قول مبتور السند من الواقع أو القانون 
ال يمكـن القـول أنـه ) ذاتـه (والمفترض أن الوكالة مترتبة عليـه المزعوم وجوده ذلك أن العقد 

 ذلــك عــن عـقــد وكالــة ال يرتــب أي التزامــات ومنتهــي مــن عشـــرات فكيــف يقــال. .يعــارض تصــرف 
 !!.السنين وبات هو والعدم سواء ؟

 

 

 



 ٥٧

استصـدار موافقـة مـن مسـو نفـاذ الشـرط بوجـوب يكرر املستأنف مرارا بأن : خامسا 

 رهـني بصـدور حكـم ١٩٧٢ لسـنة ١٠احلاكم املقررة باملادة الرابعـة مـن قـانون 

وصـدور حكـم ) املوافقـة(ر بأن إعمال هذا الشـرط وحنن نكر.. بصحة ونفاذ العقد 

وبانتفـاء وجـود هـذا .. بالصحة والنفاذ رهني وجود عقـد بيـع مكتمـل األركـان 

 .العقد فال جدوي من احلديث عن شرط املوافقة أو صدور حكم بالصحة والنفاذ 
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 .بمال نقدي .. البيع هو مبادلة مال غير نقدي 

  من ذات القانون الثمن بأنه ٥٠٣كما عرفت املادة 
اـلـثمن مــا تراضــي علـيـه المتعاـقـدان فــي مقابـلـة المبـيـع ســواء زاد عـلـي القيمــة أو ـقـل ، والقيمــة  

 .هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان 

 الشأن ويف هذا 

 استقرت أحكام التمييز علي أن 

عقـــد البيـــع مـــن العقـــود المتبادـلــة ، والبـــائع ال يجبـــر عـلــي تنفيـــذ  

التزامــه إذا مــا دـفـع اـلـدعوى بعــدم قـيـام المشــتري بتنفـيـذ التزامــه بالوـفـاء 

 .بثمن المبيع المستحق 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٩ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٦الطعن رقم (

 انونية ومن خالل مجيع املفاهيم الق
الذي هـو .. أنفة الذكر يتضح أنه ال وجود وال صحة وال آثار لعقد البيع المفتقر لركن الثمن  

  .وبدونه ال يمكن وصف ذلك العقد بأنه بيعأهم أركان العقد 

 ومن ثم 
فــإن ســلطة .. فــإذا أقيمــت دعــوى بطلــب صــحة ونفــاذ مثــل هــذا العقــد المفتقــر لركنــه األهــم  

وال يقضــي بالصــحة .. ث موضــوع ذلــك العقــد ومــدي صــحته وجــواز تنفيــذه المحكمــة تمتــد إلــي بحــ

 .والنفاذ إال إذا أيقنت محكمة الموضوع بانعقاد كافة أركانه وأن من شأنه نقل الملكية 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
  أن دعــوى صــحة ونـفـاذ عـقـد البـيـع– وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –مــن المـقـرر  

هـــي دعـــوى موضـــوعية تمـتــد ســـلطة المحكمـــة فيهـــا إـلــي بحـــث موضـــوع العـقــد ومـــداه ونـفــاذه ، وهـــي 
تستلزم أن يكـون مـن شـأن البيـع موضـوع التعاقـد نقـل الملكيـة ، وهـو مـا يقتضـي أن يفصـل القاضـي 

 .في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروط الالزمة لنفاذه 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٩  عقاري جلسة٢٠٠٩ لسنة ٦الطعن رقم (

 هذا 
محـــل الـــدعوى ) المزعـــوم وجـــوده(وـبــإنزال مـــا تقـــدم مـــن شـــروط للقضـــاء بصـــحة ونفـــاذ العقـــد  

فـهـو مفتـقـر ألـهـم أركاـنـه وـهـو رـكـن اـلـثمن الراهـنـة يتجـلـى ظــاهرا أـنـه عـلـي ـفـرض وجــود ذـلـك العـقـد 

عــين عــن وـقـد أســفرت أوراق الـتـداعي ـبـدءا مــن الئحــة اـلـدعوى انتهــاءا ـبـالحكم الط .. وكيفـيـه ســداده
  :الحقائق اآلتيةثبوت 

 :احلقيقة األويل 
حيـث اكتفـي  .. خلو األوراق من ثمة عقـد بيـع يحمـل توقيـع مـورث المسـتأنف ضـدهم أوال

 وقـد تمسـك المسـتأنف ضـدهم  -/-/-المستأنف بتقـديم صـورة ضـوئية مـن عقـد زعـم تحريـره بتـاريخ 
وهــو األمــر الــذي أثبتــه ..  اإلثبــات ٕبجحــد هــذه الصــورة الضــوئية واهــدار أي حجيــة لهــا فــي.. أوال 

 .الحكم المستأنف 

 منتهيا وفق صحيح القانون 
وهـذا وفقـا لمـا تـواترت عليـه .. إلي االلتفات عن تلك الصورة وعدم االعتداد بها فـي اإلثبـات 

 بقولها أحكام النقض 
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 )٢٧/٣/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٧٢٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
  في اإلثبات إال بمقدار ما تهدي إلي األصل الموقع عليه صورة الورقة العرفية ال حجية لها 



 ٥٩

ـفـإذا أنـكـر المحجــوج علـيـه بالورـقـة مطابـقـة الصــورة ألصــلها كاـنـت هــذه الصــورة ال حجـيـة لـهـا ، 

 .عليها في اإلثبات 

 )٢٩/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٦ لسنة ٦٦٨الطعن رقم (
.. ض فـــي هـــذا المقـــام ونفـــاذا لجميـــع األحكـــام التـــي تـــواترت عليهـــا محكمـــة الـــنق.. ومـــن ثـــم  

 .. أن الحكـم المـسـتأنف أصــاب حينـمـا التـفـت ـعـن الصــورة الضــوئية ـمـن ذـلـك العـقـديتجلـى ظــاهرا 
 .وهو ما يقطع بعدم وجوده 

 احلقيقة الثانية 
فإنـــه يفتقـــر ألهـــم  – بوجـــود ذلـــك العقـــد – المخـــالف للحقيقـــة –انـــه ومـــع الفـــرض الجـــدلي  

وراق تماما مـن ثمـة دليـل كتـابي يؤكـد سـداد المسـتأنف فقد خلت األ.. وهو ركن الثمن .. أركانه 

ـان الـتـداعي أو جــزء منهــا فـلـم يقــدم إيصــاال يفـيـد ســداده أو شــيكات أو تحــويالت  .. ألي ثـمـن ألعـي
الســـيما وأن المبـــالغ .. بنكيـــة أو أي شـــيء مـــن هـــذا القبيـــل ممـــا جـــري عليـــه العمـــل فـــي اإلثبـــات 

 ال يتصـور سـدادها نقـدا أو فـي الخفـاء أو بالتسـامح المزعوم أنها ثمن لتلك األعيان مبالغ طائلة

 .بل يجب أن تكون ثابتة مستنديا .. بدون الحصول علي سند استالم 

 احلقيقة الثالثة 

قطـع بخلـو .. الخبير المنتدب أمـام محكمـة أول درجـة أن السيد  

األوراق مــن ثمــة دلـيـل عـلـي ســداد المســتأنف لـلـثمن المزعــوم أو حـتـى 

 ) .نالعربو(جزء منه 
 احلقيقة الرابعة 

 رغــم تحفظـنـا عـلـي هــذا – ـقـد أفـسـحت المـجـال أـمـام المـسـتأنفأن عدالـة محكـمـة أول درجــة  
ـه بشــهادة الشــهود –اإلجــراء  ـثمن المزعــوم أو أي جــزء مـن وذلــك مــن خــالل  .. إلثبــات ســداده لـل

 .حكمها التمهيدي الذي قضي بإحالة األوراق للتحقيق 

 رغم ذلك و

 ن تقديم أي شاهد يؤكد مزاعمه فقد عجز املستأنف ع
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 وإزاء مجاع ما تقدم .. وهذا 
ن أمـام عدالـة انعدام وجود ثمة عقد بيع صـحيح مكتمـل األركـا.. فقد بات ظاهرا وبجالء تام  

 .المحكمة حتى تستطيع تطبيق القانون عليه والقضاء بصحته ونفاذه 

 ومن ثم 

�������������R���Kא-+���� �א �mن��RJ
�����rא�m69@\�وא�*�P�9<�و5א����^�r�yو�sو���c-

�١٠��א�+�@ ن����٤א�+�5&�����د&��������69 ���8א�.�و�R�1��8��5א�.��Bوא����ذ�*و����9��١٩٧٢�

�S����..��"@*���1�S#$��W6����s Jوא���R�K�5�.4ذ���א��.�

 ي عوهذا ما يهدر مجاع منا
المســتأنف علــي الحكــم الطعــين فــي هــذا الصــدد ويجعــل اســتئنافه الماثــل قــائم علــي محــض  

 .بما يتعين رفضه .. افتراضات وتخمينات ال علي الحقائق والوثائق 

 املسـتأنف مـن عـدم النعي الذي ساقه املستأنف للنيل مما قضي بـه احلكـم: سادسا 

 لصـاحل زوجـتـه ...... / قبـول الـدفع بصـورية التنـازالت الـصـادرة عـن املرحـوم 

 نعي غري سديد وخمالف للواقع والقانون ) .. املستأنف ضدهم أوال(وأجناله 

 جتدر اإلشارة .. بداية 
.. ٕوانمـا قضـي بعـدم قبولـه .. بالصـورية يقضـي بـرفض الـدفع إلي أن الحكـم المسـتأنف لـم 

 .من ذلك يتضح أن المستأنف لم يحسن قراءه الحكم المستأنف و

 ذلك أن الفرق شاسع بني رفض الدفع 

 وعدم قبوله 
فـقــد رأت عداـلــة محكمـــة أول درجـــة أن المســـتأنف ـقــد عجـــز عـــن إثـبــات أي حـقــوق ـلــه عـلــي 

 ومــن ثــم فــال تنعقــد لــه أي صــفة أو مصــلحة فــي إبــداء هــذا الــدفع المعــدوم ســنده.. أعيــان التــداعي 
 :لألسباب اآلتية .. شكال وموضوعا 
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 السبب األول 

 فـإن ذلـك لـن يعـود – والفرض خيالف احلقيقة –ة التنازالت يانه يف فرض جديل بصور

وهو ما جيعل دفعه مبدي من غري ذي .. بفائدة أو نفع شخصي مباشر علي املستأنف 

 .صفة أو مصلحة 

  املدنية علي أن فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات
ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة ومشــروعة ومــع ذلــك تكفــي  

المصــلحة المحتملــة إذا كــان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاط لــدفع ضــرر محــدق أو االســتيثاق لحــق 
 .يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن 
 :قرر فقها وقانونا أنه يشترط في إقامة الدعوى القضائية شرطان متالزمان من الم 
أن تكــون لرافعهــا مصــلحة قانونـيـة بمعـنـي أن تســتند إـلـي حــق أو مركــز ـقـانوني بحـيـث يكــون  -١

الغـــرض مـــن اـلــدعوى حماـيــة هـــذا الحـــق أو المركـــز الـقــانوني بتقرـيــره إذا ـنــوزع فـيــه أو لرفـــع 
مــن ضــرر بســبب ذلــك ويســتوي أن تكــون المصــلحة العــدوان عنــه أو تعــويض مــا لحــق بــه 

 .ماديه أو أدبية 
فـإن غابـت .. أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشـرة بمـا يعنـي الصـفة فـي رفـع الـدعوى  -٢

 .هذه الصفة عن الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها 
 )..../٢٠/٤ق جلسة ١٤ لسنة ١٩٢المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة وعلــي مــا تقضــي بــه المــادة الثانيــة مــن قــانون اإلجــراءات  

المدنيـــة ، أنـــه ال يقبـــل أي طلـــب أو دفـــع ال يكـــون لصـــاحبه فيـــه مصـــلحة قائمـــة ومشـــروعة ، ممـــا 
مقتضــاه أن المشــرع وضــع قاعــدة أصــولية تقضــي ـبـأن ال دعــوى وال طعــن وال دفــع بغـيـر مصــلحة ، 

 هي الفائدة العملية التي تعـود علـي المـدعي أو المتمسـك – في هذا المجال –ة والمقصود بالمصلح
 .بالدفع 

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ....  لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
 وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي الطلب المبدي من المستأنف بالئحة  
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 ...... /وهو الذي يبتغي من خالله الحكم بصورية التنازل المبرم فيمـا بـين المرحـوم.. تعديل طلباته 
أن هذا الطلب أبـدي مـن غيـر ذي صـفة  يتجلى ظاهرا -/-/-وبين المستأنف ضدهم أوال والمؤرخ 

 .أو مصلحة قانونية مشروعة ومباشرة في إبدائه 

 فالثابت 

��uن���JNא�>�J1+ ق���`���¡�y�\@m69ن�א�*�>Jא(�"���..��א��6אP�Jن���-���אدk-

�������������§5l����+J��� ��Pא����������#�Sא��JNن��"@m����H�"�@mد��������−/−/−��א�+ ل��RJ
�وא��

���?��<�א�=!����^�����&��J�S5ن��� ��J�..��!=א�����H�"@mد����"^�Jאد�R�.�

 مجيع هذه املزاعم واألباطيل 
  -/-/-ـلـم يـقـدم أصــل العـقـد الـمـؤرخ فـهـو .. محــض أـقـوال مرســلة ال ســند عليهــا وال دلـيـل 
كمــا لــم يقــدم ثمــة دليــل علــي ســداده نســبه .. ٕرغــم تمســك المســتأنف ضــدهم أوال بجحــده وانكــاره 

ـيال معتـبـرا عـلـي ســداده كامــل ..  المزعــوم ـبـذلك العقــد الغيــر موجــود ـمـن اـلـثمن% ١٠ ـم يـقـم دـل وـل

 تمنحــه أي حـقـوق عـلـي أعـيـان ٕوانـمـا جـاءت هــذه الـمـزاعم واألباطـيـل مجــرد أقـوال مرســلة ال .. اـلـثمن
 .التداعي 

 وهو األمر الذي أثبته وأكده وعضده 

 السيد اخلبري يف النزاع الراهن 
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 تأكيدا علي جديتها وصحتها ونفاذها 
األمـــر اـلــذي يؤكـــد أن المســـتأنف إذا كاـنــت ـلــه أـيــة صـــلة أو صـــفة أو مصـــلحة عـلــي أعـيــان  
 أي بعـد ....أما وأن يقـيم دعـواه المبتـدأة فـي عـام  .. لكان قد علم بهذا التصرف في حينه التداعي

فهــو أمــر يؤكــد وبحــق انعــدام صــفة وصــلة ومصــلحة .. عشــرون عامــا كاملــة عـلـي هــذه التصــرفات 
 .المستأنف تماما بأعيان التداعي 

 وحيث قضت حمكمة النقض املصرية بأن .. ومن ثم 
  قيام الخصومة األصلية علي سند صحيح في الواقع – شرطه – قبول الطالب العارض 
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 .والقانون 
 )ق٥٥ لسنة ٢٣٥ طعن رقم ١٥/٢/١٩٨٥نقض (

 املبتدأة وبرغم ثبوت انعدام سند الدعوى األصلية .. هذا 
ـفـإن ذـلـك يـكـون غـيـر .. يـأتي المســتأنف دونـمـا ســند أيضــا وـيـدفع هــذه التصــرفات بالصــورية  

وانتفـاء ثمـة مصـلحة قانونيـة  .. ه أوصـلته باألعيـان محـل التـداعي ابتـداءمقبول منه النعدام صفت
 .مشروعة ومباشرة له في إبداء هذا الدفع 

 والدليل علي ذلك 
 بصــحة اـلـدفع بصــورية نـقـل ملكـيـة – والـفـرض يخــالف الحقيـقـة –أـنـه عـلـي الـفـرض الجــدلي  

ليــة أو المصــلحة الشخصــية فمــا هــي الفائــدة العم.. أعيــان التــداعي إلــي المســتأنف ضــدهم أوال 

 !. ؟؟؟ستأنفالمباشرة التي ستعود علي الم

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ....  لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة التمييز (

 بالقطع ال شيء 
فـإذا .. ومـن ثـم .. فهو قد عجز ابتداء عن إثبات أي أحقية أوصفة له علي أعيان التـداعي  

ه وأصـبح التصـرف بنقـل الملكيـة لصـالح المسـتأنف ضـدهم أوال فرضنا جدال بتحقق الدفع المشار إلي
فــإن أعيــان التــداعي قــد انتقـلـت شــرعا وقانونــا للمســتأنف ) .. كمــا يــزعم ـبـال ســند المســتأنف(صــوريا 

 .... ضــدهم أوال بوصــف أنهــم ورـثـة الماـلـك األصــلي لهــا اـلـذي ـتـوفي إـلـي رحمــة اهللا تعــالي مـنـذ عــام 
 . ملكية أعيان التداعي ولم يترك وارث أو منازع لهم في

 ومن ثم 

سـتأنف فإن انتقال ملكية هـذه األعيـان حمـل التـداعي للم.. ففي كل األحوال  

 يف املنازعـة سـتأنفوال صـفة للم.. أوال يواكب صحيح القانون وال نزاع يف ذلـك ضدهم 

فيه السيما وقد اشرنا سلفا بأنه قد عجـز عـن إثبـات مثـة صـفه أو حـق لـه علـي هـذه 

  .األعيان

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
يضــــحي ظــــاهرا وبجــــالء انـعـــدام صــــفة أو مصــــلحة المســــتأنف ـفـــي إـبـــداء الطـلـــب بالصــــورية  

حـيـث أـنـه عـلـي الـفـرض .. ـبـل وانتـفـاء صــفته أو مصــلحته ـفـي الـنـزاع اـلـراهن برمـتـه .. المشــار إلـيـه 

 ن يكون من الجدلي بأنه قد قضي بصورية هذه التنازالت فلن يستفيد المستأنف من ذلك ول



 ٦٤

 .شأنه أن يقضي له بطلباته المبتنورة السند ابتداءا 

  األمر الذي فطنت إليه عدالة حمكمة أول درجة وهو 
وقضــت بالفعــل بعــدم قبــول هــذا الطلــب الــواهي الــذي ال يســتند إلــي واقــع أو قــانون وهــو مــا  

 .يهدر نعي المستأنف في هذا الصدد 

    سبب الثانيال

 يف املسـتأنفاهر أو دالئـل علـي وجـود الصـورية التـي يزعمهـا م وجود مثة مظاانعد

 املستأنف( لصاحل زوجته وأجناله ...... /  التي متت من املرحوم -/-/-التنازالت املؤرخة 

 ) م أوالضده

  من التقنني املدني علي أن ٣٩٤فقد نصت املادة 
ســــني النـيـــة أن إذا أـبـــرم عقــــد صــــوري فـلـــدائني المتعاقــــدين وللخـلـــف الخــــاص مـتـــي كــــانوا ح -١

يتمســـكوا بالعقـــد الصـــوري كمـــا ، لهـــم أن يتمســـكوا بالعقـــد المســـتتر ويثبتـــوا بجميـــع الوســـائل 
 .صورية العقد الذي أضر بهم 

ٕواذا تعارضــت مصــالح ذوي الشــأن فتمســك بعضــهم بالعـقـد الظــاهر وتمســك اآلخــرون بالعـقـد  -٢
 .المستتر كانت األفضلية لألولين 

 وميكن تعريف الصورية بأنها 
تـفـاق فيمــا ـبـين طرـفـي التصــرف القــانوني عـلـي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقـيـة تحــت شــعار مظهــر ا 

 ومـن هنـا أحـدهما ظـاهر واألخـر حقيقـيكاذب فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارضين ، 
  وهو ما يسمي بورقة الضد )الحقيقي( والتصرف المستتر )الصوري(وجب وجود التصرف الظاهر 

 )  وما بعدها١٥ الصورية ص –عز الدين الدناصوري / المستشار (

 ومن املقرر أنه 

وـجـود تصــرف ـظـاهر وآـخـر مســتتر يشــترط لقـيـام الصــورية  

 الصـورية إذا كانـت إرادة الطـرفين قـد لمحوه أو تعديله فال توجد

 .انصرفت انصرافا جديا نحو إنشاء تصرف جدي واحد 
 )٨٦ أحكام االلتزام بند –إسماعيل غانم / د(
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 ويف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
البحــث ـفـي كــون البـيـع الصــادر مــن المــورث ألحــد الورـثـة حقيقـيـا أو صــوريا وهــل هــو تصــرفا  

منجــزا أو مضــافا إلــي مــا بعــد المــوت مــن المســائل الموضــوعية التــي قوامهــا الواقــع الــذي تســتظهره 
ة والمعاصـرة والتاليـة لعقـد البيـع وال محكمة الموضوع من نية المتعاقـدين بنـاء علـي تصـرفاتهم السـابق

 .رقابة لمحكمة النقض عليها فيه مادام استخالصها سائغا وله أصله الثابت في األوراق 
 )ق٥١ لسنة ٦٨١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علـي واقعـات وأوراق النـزاع الماثـل يتجلـى ظـاهرا  

 المشــــرع أوجــــب لتــــوافر الصــــورية وجــــود تصــــرفين قــــانونيين متعارضــــين أولهمــــا ظــــاهر واألخــــر أن
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  نزاع الراهن وهذا هو عني احلال يف ال

 ...... /فالثابــت أننــا أمــام تصــرف جــدي واحــد أبرمــه المرحــوم 

 وهــــو تنازـلـــه نهائـيـــا -/-/-دائرة التســــجيل العـقـــاري مـنـــذ وســــجله ـبـــ

 .هم أوال عن األعيان محل التداعي ضد المستأنفلصالح 
 وهذا التنازل قد مت تسجيله وظل ساريا نافذا املفعول

  ...... / مل ينفك عنه املرحوم 

 ....ه إيل رمحة اهللا يف غضون عام حىت وفات
 –ورية المبدي من المستأنف علي هذه التنـازالت قـائم وهو األمر الذي يؤكد أن الطلب بالص 

لن نجد تصرفا أخـر ثابـت ذلك أنه ببحث أوراق التـداعي ..  علي غير سند –كحال الدعوى برمتها 

فـال توجـد ورقـة ضـد أو عقـد .. بالكتابة يفيد عكس ما جاء بهذه التنازالت الجديـة المشـار إليهـا 

  .للقول بأن ثمة تصرف ظاهر وأخر مستترمقابل أو أي شيء من هذا القبيل يدعو 
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 وإمنا هو تصرف واحد ظاهر وحقيقي ومسجل بالدائرة العقارية 

 ونافذ األثر 
يستند فيـه علـي  .. فهو محض ادعاء من المستأنف ومن نسيج خيالهأما التصرف األخر  

قــع أو األوراق مجــرد أقــوال مرســلة وافتراضــات مــن عندياتــه وادعــاءات ومــزاعم ال أصــل لهــا فــي الوا
 .ٕيحاول من خاللها قلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق 

 نعدمة وغري موجودةمورغم أن مظاهر الصورية 

  يف هذا املقام املستأنفورغم أن مزاعم 

 وما ساقه ووصفه بأنه مظاهر للصورية

 هي من وحي خياله وظنونه وال تستأهل ردا أو تعقيبا 

  علي انهيار هذا الدفع وانعدام سندهإال أننا سنرد عليها للتأكيد

 كمثل حال الدعوى برمتها 

هم أوال أنهـم أقـروا مبلكيـة مـورثهم ستأنف ضد للماملستأنف عدم صحة ما نسبه -١

 .عيان التداعي حىت وفاته أل
حيث أن حقيقة المقصود من دفاع المستأنف ضـدهم أوال أن المسـتأنف يـزعم شـرائه لألعيـان  

فـي ذلك لم يحرك ساكنا باتخاذ أي إجراء من شأنه نقل ملكية هذه األعيان إليه محل التداعي ورغم 

ـه  ومــن ثــم يتجلــى ظــاهرا أن .... والــذي تــوفي فــي غضــون عــام ) حســبما يــزعم (مواجهــة البــائع ـل
 .ٕالمستأنف يقوم بتجزئه الكلمات واخراجها من سياقها واستعمالها في غير مرماها

 املسـتأنف مـورث حيـازة"  مبذكرة من أن أوالاملستأنف ضدهم أما عما قرر به  -٣

 ............هم أوال وورثته من بعده ثبتت ضد
فــإن هــذه العبــارة ال يســتقي منهــا بــأي حــال مــن األحــوال دلــيال علــي الصــورية أو مظهــرا لهــا  

 المحـرر -/-/-حيث أن ملكية المسـتأنف ضـدهم أوال ألعيـان التـداعي مكتسـبة مـن التنـازل المـؤرخ 
ومن ثم فإن قولهم بأن حيازة مورثهم ألعيـان التـداعي ومـن بعـده ورثتـه ..  من مـورثهم لصالحهم

هـو  .. قاربت الخمسة وعشرون عامـا دون أن يتخـذ المسـتأنف ثمـة إجـراء حيـالهم) بعد التنازل(
 .قول سديد 

  عليهم أوال املستأنف بأن املستأنفأما عن قول 
  فالمستأنف ضدهم أوال ليسوا بحاجه -/-/-لم يذكروا التنازل الذي تم لصالحهم في  
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 أن هذا التنازل مسجل بدائرة التسجيل العقاري وحجة علي الكافة ومن المفتـرض علـم إذ.. لـذلك 

ويثبـت بانقطـاع صـلته تمامـا بهـذه األعيـان أمـا وانـه ال يعلـم فهـو أمـر يرجـع إليـه .. المستأنف به 

 . يحوز حجيته في مواجهة الكافة هم أوالضدحيث أن تسجيل التنازل لصالح المستأنف 

  ...... /  بأن الرخصة التجارية للفندق ال زالت باسم املرحوم املستأنف أما عن قول -٣
فهـــو أمـــر طبيعـــي وجـــري علـيــه العمـــل والعـــرف أن تظـــل الرخصـــة باســـم صـــاحب الـتــرخيص  

خيص هـو والـد السـيما وأن صـاحب التـر.. األول ويتم تجديدها بذات االسم حتى لـو تـوفي صـاحبها 
 .ولم يرغبوا في محو اسمه من الترخيص .. المستأنف ضدهم أوال 

 هذا خبالف 
فهي محض رخصه لممارسـة نشـاط .. أن الرخصة التجارية للفندق ال تثبت ملكية وال تنفيها  
 .تجاري 

  -/-/-لتنازل املؤرخ ا أوال يف دفاعهم السابق ضدهم املستأنف أما عن عدم ذكر -٤
فهو تنازل مسجل بدائرة التسـجيل العقـاري .. ن ذلك بقصد اإلخفاء كما يزعم المسـتأنف     فلم يك

بل أن دفاع المستأنف ضدهم أوال دائمـا مـا انصـب  .. منذ أكثر من عشرون عاما ال يمكن إخفاؤه
 الـذي يتشـدق  -/-/-علي الرد علي مـزاعم وأباطيـل المسـتأنف فيمـا يخـص العقـد المزعـوم والمـؤرخ 

ٕأنف واثبات عدم وجوده وانكاره من جانب المستأنف ضدهم أوال به المست ٕ. 

هم أوال أقـروا بـأنهم ومـن قـبلهم مـورثهم حـائزون ضـد املستأنف أما القول بأن -٥

 التداعي ألعيان 

فـهـذا ـقـول حــق فالحـيـازة وـمـدتها تنتـقـل ـمـن الســلف إـلـي الخـلـف  

 .الخاص أو العام علي حد سواء 
 ملا كان ذلك 
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 ملا كان ذلك 
يكـــون الحكـــم المســـتأنف ـقــد صـــادف صـــحيح الـقــانون والواـقــع حينمـــا قضـــي بعـــدم قـبــول ذـلــك  
ٕاذا كان أراد بحثه موضوعا لوجـد مـن األسـباب الكثيـر إلثبـات عـدم أحقيـة المسـتأنف فـي و.. الطلب 

 .وهو أيضا ما يهدر مناعي المستأنف علي الحكم الطعين .. جميع طلباته وليس الصورية فقط 

   سبب الثالثال

 إيل زوجتـه وأجنالـه ...... /  مـن املرحـوم والتي انتقلـتملكية األعيان حمل التداعي 

 حجيـة مطلقـة يف حـازتمبوجـب تنـازالت مسـجلة ومشـهرة ) هم أوالستأنف ضـدملا(

 .مواجهة الكافة 

  من التقنني املدني علي أن ١٢٧٧فقد نصت املادة .. بداية 
وفي حق الغيـر إال ال تنتقل ملكية العقار وال الحقوق العينية العقارية األخرى بين المتعاقدين  

 .الخاصة به  وفقا ألحكام القوانين بالتسجيل

 بشـأن التسـجيل العقـاري ٢٠١٠ لسـنة ٥وقد نصت املادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 

 بإمارة الشارقة علي أن 
 .تسري أحكام هذا القانون علي العقارات الملك الواقعة في اإلمارة  

 كما نصت املادة الثالثة من القانون األخري علي أن 
 والمحـــررات والمســـتندات المتعلـقــة بالعـقــارات ـفــي تخـــتص اـلــدائرة دون غيرهـــا بتســـجيل العـقــود 

 :اإلمارة وتقوم في سبيل ذلك بما يلي 
 .إنشاء وحفظ السجالت العقارية  -١

 .تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات  -٢

 .إعداد نماذج مطبوعة للعقود التي تقضي أحكام هذا القانون تسجيلها  -٣
 .دفاتر والسجالت المعدة لذلك ٕتحرير العقود والمحررات العقارية واثباتها في ال -٤

  .لعقود العقارية المطلوب تسجيلهاالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات وا -٥

 .التأشير علي العقود والمحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا وتصوير ما يلزم منها -٦

الجهـات حفظ أصول العقود والمحررات العقارية بعد إتمام تصويرها أو مسـحها ضـوئيا وموافـاة  -٧
 .المختصة بصور منها وفقا أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 



 ٦٩

 .إعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب القانون حفظها أو تسجيلها  -٨
التصريح ألصحاب الشأن باإلطالع علي العقـود والمحـررات والسـجالت العقاريـة شـريطة إبـراز  -٩

 ...............ما يثبت حقهم في اإلطالع 

 كما نصت املادة الرابعة علي أن 
يقتصــر حــق تملــك العقــارات فــي اإلمــارة علــي مــواطني الدولــة ودول مجلــس التعــاون لــدول  

واسـتثناء مـن ذلـك يجـوز مـنح حـق الخليج العربية وعلي الشركات والهيئـات المملوكـة لهـم بالكامـل 

 :التملك خالفا لما ورد كما يلي 

 .اكم وبالشروط التي يقررها  التمليك بموافقة الح-أ 
أو بالتـنـازل ـمـن الماـلـك ألـحـد أقرباـئـه  عــن طرـيـق االنتـقـال ـبـاإلرث بمقتضــي إعــالم شــرعي -ب

 .من الدرجة األولي وفقا لما هو مقرر بالالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 وكذا نصت املادة اخلامسة علي أن 

رين وال يـكـون نـقـل ملكيـتـه ناـفـذا قانونـيـا ال تكـون ملكـيـة العـقـار حجــة ـفـي مواجـهـة اـلـدائرة واآلخــ 
 .إال إذا تم تسجيل سند الملكية أو سند نقلها في الدائرة وفقا ألحكام القانون 

 واملادة السادسة علي أن 
تعتبــر صــحيحة ونافــذة جميــع المعــامالت العقاريــة التــي تمــت بصــورة قانونيــة وصــحيحة فــي  

 .الدائرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 

 وقد استقر الفقه علي أن .. ان ذلك ملا ك

العـقـد إذا ـتـم إشــهاره فإـنـه ـلـم يعــد مســتترا وـلـذا ـفـال يجــوز أن  

 .يحتج الغير بجهله به أو أنه ال يستطيع إثبات وجوده 
 )١٧٤أنور سلطان ص /  ، د١٧٨إسماعيل غانم ص /  د–أحكام االلتزام (

 ومما تقدم مجيعه 
 لصـــالح ...... / التــي تـمــت مــن المرحـــوم-/-/-ؤرخـــة يتجلــى ظـــاهرا أن كافــة التـنــازالت الم 

هي جميعها تنازالت مسجلة بدائرة التسجيل العقـاري بإمـارة ) المستأنف ضدهم أوال(زوجته وأنجاله 

وال يسـتطيع الغيـر إنكارهـا أو إنكـار علمـه بهـا أو االدعـاء بأنهـا  .. الشارقة وهي حجة علـي الكافـة
 .صورية 
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  سبب الرابع ال

يف التمسك بالدفع بصورية هذه التنـازالت مبضـي املـدة حيـث ستأنف املسقوط حق 

 وحازت حجيتها لدي الكافة منذ هـذا التـاريخ أي منـذ واحـد -/-/-أنها نشأت بتاريخ 

 وعشرون عام ومل يتم الطعن عليها بثمة مطعن 

  من القانون املدني علي أن ٤٧٣حيث نصت املادة 
 ال تســـمع اـلــدعوى ـبــه عـلــي المنكـــر بانقضـــاء خمـــس ال ينقضـــي الحـــق بمـــرور الزمـــان ولكـــن 

 .عشرة سنه بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة 

 ملا كان ذلك 
 عــن أعـيـان الـتـداعي لصــالح ...... / وـكـان الثاـبـت أن كاـفـة التـنـازالت المبرـمـة ـمـن المرحــوم  

 ـثـم باتـت لـهـا حجيتهـا ـفـي ومـن -/-/-زوجتـه وأنجالـه تمـت وســجلت بـدائرة التسـجيل العقـاري مـنـذ 

 .) وباتت عنوانا للحقيقة(مواجهة الكافة من هذا التاريخ 

 وحيث قد مر علي هذه التنازالت أكثر من عشرين عام 
وـلــم يطعـــن عليهـــا المســـتأنف بثمـــة مطعـــن وـلــم ـيــدع صـــوريتها كمـــا يفعـــل اآلن بعـــد عشـــرين  

 .ور الزمان األمر الذي يؤكد سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع بمر.. عام 

 وال ينال من ذلك 

 مـــــن عـــــدم علمـــــه بوجـــــود هـــــذه المســـــتأنفمـــــا قـــــد يدعيـــــه  

حيــث أن جماعهــا مســجل بــدائرة التســجيل العقــاري .. التنــازالت 

 .بمجرد التسجيل في مواجهة الكافة المطلقة وحائزة لحجيتها 
  بها املستأنفوعلي الفرض اجلديل بعدم علم 

 وانتفـاء امغـا علـي انقطـاع صـلته باألعيـان محـل التـداعييعـد دلـيال دفإن ذلك في حد ذاته  
 .ٕوجود ثمة حقوق له عليها واال كان قد سعي نحو التأكد من عدم وجود تصرفات عليها 

 ومن ثم 
 المســتأنف فــي التمســك بالــدفع بالصــورية - بفــرض وجــود حــق –يتجلــى ظــاهرا ســقوط حــق  

 .المبدي منه بالئحة تعديل طلباته بمرور الزمان 
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 ا كان ذلك مل
وـمـن جمـلـة األســباب أنـفـة اـلـذكر يتضــح وبجــالء ـتـام صــحة الحـكـم المســتأنف فيـمـا ذهــب إلـيـه  

وأن كاـفـة مـنـاعي المســتأنف عـلـي ذـلـك  .. -/-/-مــن عــدم قـبـول اـلـدفع بصــورية التـنـازالت المؤرخــة 
 .الحكم في هذا الصدد ال تواكب الواقع والقانون وال سند لها باألوراق 

إليه املستأنف باستدالله بـأن مـورث املسـتأنف ضـدهم كـويتي ركن فساد ما : سابعا 

حيث رغب املستأنف يف النيـل مـن العقـد املسـجل .. اجلنسية ومتلك العقارات 

سواء العقد الـذي انتقلـت مبوجبـه األعيـان إيل .. الذي يعترب حجه علي الكافة 

ألعيـان مورث املستأنف ضدهم أو العقد الذي مبوجبه متلك املستأنف ضـدهم ا

وهي عقود مسجلة ومشهرة مبوجب إجراءات صحيحة وسـليمة .. من مورثهم 

وهلا حجيتها علي الكافة وال جيوز التصدي هلا مبا ينال من حجيتها إال بـالطريق 

نظـرا إيل أن العقـد املشـهر هـو .. وليس باألقوال املرسلة .. الذي رمسه القانون 

جراءات قانونية سليمة وأن إشـهار عنوانا للحقيقة التي تؤكد إشهاره مبوجب إ

العقد هو إجراء كاشف عن صحة مـا سـبقه مـن إجـراءات ومـا قـدم بشـأنه مـن 

 .وهو األمر الذي يدحض نعي املستأنف يف هذا املقام .. مستندات 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض انه حيث 
هـا محررهـا فـي حـدود المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام ب 

 يــدل –مهمتــه أو وقعــت مــن ذوي الشــأن فــي حضــوره مــا لــم يتبــين تزويرهــا بــالطرق المقــررة قانونــا 
 أن المحـررات الرسـمية ال يمكـن الطعـن فيهـا إال بـالتزوير –وعلي ما جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة 

 .وتكون حجة علي الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها 
 )١١/٢/١٩٩١ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٤٣١ن رقم الطع(

 كما قضي بأن 
المحــررات الرســمية حجــة علــي النــاس كافــة بمــا دون فيهــا مــن  أمــور قــام بهــا محررهــا فــي  

يـدل " حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقـررة قانونـا 
ورد بهـــا مـــن بيانـــات قـــام بهـــا الموظـــف العـــام أو عـلــي أن حجيـــة الورقـــة الرســـمية تقتصـــر علـــي مـــا 

المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعـت مـن ذوي الشـأن فـي حضـوره وهـي البيانـات التـي ال 
يجــوز انكارهــا إال عــن طرـيـق الطعــن ـبـالتزوير أمــا البياـنـات األخــرى الـتـي ـيـدلي بهــا ذوو الشــأن إـلـي 
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ثبات ما يخالفهـا بكافـة طـرق اإلثبـات لمـا كـان ذلـك الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إ
وكــان المطعــون عليــه لــيس طرفــا فــي المســتندات محــل النعــي وكانــت هــذه البيانــات تتعلــق بــإقرارات 
ذوي الشــأن وال تتضــمن تصــرفات قانونـيـة ـلـه صــله بـهـا فإـنـه يعتـبـر مــن الغـيـر بالنســبة لـهـا ويكــون ـلـه 

اـبــة للتحـــدي بقاعـــدة عـــدم جـــواز اإلثـبــات بالبيـنــة فيمـــا إثـبــات عكـــس مـــا ورد بهـــا وال حاجـــه بهـــذه المث
 . يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي 

 )ق٤٣ ق جلسة ... الطعن قم ١٦/٣/١٩٧٧نقض مدني (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت باألوراق أن سند ملكية مورث المسـتأنف ضـدهم وسـند ملكيـة المسـتأنف ضـدهم  

يتهـــا ـفــي مواجهـــة الكاـفــة وهـــو األمـــر اـلــذي ال يغـيــر مـنــه نعـــي حالـيــا هـــي عـقــود مســـجلة وتحـــوز حج
 :المستأنف لثبوت الحقائق اآلتية 

أن سند ملكية المستأنف ضدهم أوال مسجل بدائرة التسجيل العقاري ومن ثـم يتأكـد : احلقيقة األويل 
ية لـه ملكية مورثهم قد انتقلت إليه وفقا إلجراءات سليمة تم علي أساسها انتقال الملكأن سند 

 .ثم انتقالها لورثته من الدرجة األولي 

وحيـث .. أن األصل في اإلجراءات أنها قد روعيت ومتفقـه مـع صـحيح القـانون : احلقيقة الثانية 
أن سندات الملكية أنفة الـذكر قـد سـجلت أمـام دائـرة التسـجيل العقـاري األمـر الـذي يؤكـد أنهـا 

 .نا استوفت كافة الشروط والموافقات المطلوبة قانو

 :احلقيقة الثالثة 
 بطرـيـــق التـنـــازالت ...... / أن المســــتأنف ضــــدهم ـقـــد تلـقـــوا الملكـيـــة عــــن مــــورثهم المرحــــوم  

 .وهذه التنازالت تمت وفقا للقانون  .. -/-/-المؤرخة 

 ومن ثم 
ومــن جملــة مــا تقــدم يتأكــد وبجــالء تــام عــدم صــحة مــا ينعــاه المســتأنف أصــليا علــي الحكــم  

 .افه هذا قام علي غير سند جديرا بالرفض المستأنف وأن استئن
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بعدم يف التسبيب النعي املبدي من املستأنف بالزعم بقصور احلكم املستأنف : ا ثامن

 بالئحة الطلبات املعدلة أمام حمكمـة أول درجـة –رده علي الطلب املضاف منه 

 والذي يهدف منـه املسـتأنف احلكـم بتثبـت ملكيتـه علـي العقـارات حمـل –

ذلـك الثابـت أن .. هو نعي غري صحيح اعي بالتقادم املكسب الطويل املدة التد

 .ن هي التفتت عن دفاع أو طلب ظاهر البطالن حمكمة املوضوع ال عليها إ

 حيث أنه من املقرر يف قضاء النقض أن 
ال يعيـبـه عــدم اـلـرد عـلـي دـفـاع إذا كــان الحكــم المطعــون فـيـه قــد الـتـزم صــحيح القــانون فإـنـه  

مـن أن الـدفاع القـانوني الظـاهر اـلـبطالن ال  – لمـا هـو مقـرر فـي قضـاء هـذه المحكـمـة – الطاعنـة

 .يستأهل ردا 

 )٢١/٢/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١١٢٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنـه ال يعيـب الحكـم المطعـون فيـه عـدم رده علـي دفـاع  

 .ظاهر البطالن 

 )٢٣/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٤٩ لسنة ٣٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـه .. وكــان الطلــب المضــاف بالفعــل ظــاهر الــبطالن   ـب الحكــم المســتأنف التفاـت ـه ال يعـي فإـن

 .السيما وقد تعددت الدالئل علي أنه ظاهر البطالن وال يستأهل ردا  .. عنه وعدم الرد عليه

 الدليل األول 

با وموضـوعا وهـو أمـر خيـالف اختالف هذا الطلب املضاف عـن الـدعوى األصـلية سـب

 القانون مبا جيعله ظاهر البطالن وجدير بعدم القبول 

 بداية 

  من قانون اإلجراءات املدنية تنص علي أن ٩٧فإن املادة 
للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من الطلبـات العارضـة مـا يكـون مرتبطـا بالطلـب األصـلي  -١

 .ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا 
وتـقـدم هــذه الطلـبـات إـلـي المحكـمـة ـبـاإلجراءات المعـتـادة لرـفـع اـلـدعوى أو بطـلـب يـقـدم شــفاهه  -٢

 .في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها 



 ٧٤

  من ذات القانون أن ٩٨كما أوضحت املادة 
 ...للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة  
روف طـرأت أو تبينـت ما يتضمن تصحيح الطلـب األصـلي أو تعـديل موضـوعه لمواجهـة ظـ -١

 .بعد رفع الدعوى 
 .ما يكون مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه أو متصال به اتصاال ال يقبل التجزئة  -٢
 .في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب علي حالة ما يتضمن إضافة أو تغيير  -٣

 .طلب األمر بإجراء تحفظي  -٤
 .ألصلي ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب ا -٥

 ومفاد هاتني املادتني سالفتي الذكر 
بشـرط أن تكـون      أن المشرع قد منح المستأنف الحق في تقديم مـا يعـن لـه مـن طلبـات عارضـة 

 . ويجعل من حسن سير العدالة نظرهما معامرتبطة بالطلب األصلي ارتباطا ال يقبل التجزأة

 كما أجاز املشرع 
ضــمن تصـــحيحا للطـلــب األصـــلي أو أن يـكــون التـعــديل للمــدعي تـعــديل طلباـتــه عـلــي نحـــو يت 

 .مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه 

 إال أن ذلك مشروط 

أن يتم تعديل موضوع الطلب األصـلي مـع بقـاء سـببه علـي  

أو أن يــــتم تعــــديل الســــبب مــــع بقــــاء الموضــــوع علــــي .. حالــــه 

أمــا وأن صــار التعــديل ـفـي الســبب والموضــوع معــا ـفـإن .. حاـلـه 

 .مر غير جائز يسلس بالضرورة نحو عدم القبول ذلك أ
 وهذا عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا 

إن المـقـرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن المقصــود بالطـلـب العــارض اـلـذي يقــدم مــن المــدعي  
هــو ذلــك الطلــب الــذي يتنــاول بــالتغيير أو بالزيــادة أو اإلضــافة ذات النــزاع مــن جهــة موضــوعه مــع 

مع بقاء الموضـوع علـي حالـة ، أمـا إذا أختلـف الطلـب  ، أو تغيير السـبب علي حالهبقاء السبب 

 العارض عن الطلب األصلي في موضوعه وسببه معا فإنه ال يقبل إبداؤه منه في صورة طلب 
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 .عارض 

 )١٨/٩/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣١ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
يتضـــح أن .. قانونيـــة أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات وأوراق التـــداعي وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم ال 

 :المستأنف قد أقام هذه الدعوى إبتداءا بطلب الحكم له 

��−/−/−�����و���ذ�א����א�
	�م�������
 وأبان تداول هذه الدعوى باجللسات 

 قام المستأنف بتعديل طلباته هذه وأضاف عليها طلبا احتياطيا ابتغي منه الحكم  

����������!�دא�	���א	��א"�����ن�א��$	%�����	�����$&�'�(��$)*

�+�א����دم�א�&0/�א�.�-,�א�
 ملا كان ذلك 

يختلــف تمامــا عــن الطلــب األصــلي مــن حيــث وكــان الثابــت أن الطلــب المضــاف األخيــر  

 . األمر الذي يقطع وبحق بعدم قبول هذا الطلب العارض السبب والموضوع معا

  أنه حيث أن املستقر عليه فقها وقضاءا
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 رية إيل أن وهنا ذهبت حمكمة النقض املص

دعــوى تثبـيــت الملكـيــة فــي هـــذه الحاـلــة لهــا كيانـهــا الخـــاص  

ومســتقلة تمــام االســتقالل عــن الطلــب األصــلي الخــاص بصــحة 

التعاقد ، وأنه يختلف عنه في موضوعه وفي سببه ، ومن ثم ال 

يجــوز تـقـديمها ـفـي صــوره طـلـب عــارض ، ألن الطـلـب العــارض 
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 باإلضــافة ذات الـنــزاع هــو الــذي يتنــاول بــالتغيير أو بالزيــادة أو

من جهة الموضوع مع بقـاء السـبب علـي حالـة أو تغييـر السـبب 

مع بقاء الموضوع كما هـو أمـا إذا اختلـف الطلـب العـارض عـن 

الطـلــب األصـــلي فـــي موضـــوعه وفـــي ســـببه معـــا فـــال يقبـــل مـــن 

 .المدعي في صورة طلب عارض 
 )١٨٩١ ق ص ١٨ سنة ٢١/١٢/١٩٦٧النقض (

 هذا 

 ا تقدم علي أوراق التداعي وتطبيقا جلماع م
يتجـلـــى ظــــاهرا أن الطـلـــب المضــــاف مــــن المســــتأنف بطـلـــب تثبـيـــت الملكـيـــة اســــتنادا للتقــــادم 
المكسب الطويل يختلف سببا وموضوعا عن الطلـب األصـلي المرجـو منـه الحكـم بصـحة ونفـاذ عقـد 

 الـبطالن وأنـه طلـب ظـاهر.. األمـر الـذي يؤكـد عـدم قبـول الطلـب العـارض ) .. بفرض وجـوده(بيع 
 .وال يعيب الحكم المستأنف االلتفات عنه .. ال يستأهل ردا 

   ليل الثانيالد

حيـث مل يسـبق أن ( علـي األعيـان حمـل التـداعي ستأنفعدم انعقاد مثة حيازة للم

 هـو )حكمـا(يضحي حديثـه عـن حيازتـه هلـذه األعيـان ..  ومن ثم )حازها ليوم واحد

سـتأنف  وخيالف املستندات وامللكيـة املسـجلة للمحديث إفك ال يواكب احلقيقة والواقع

 . وحيازتهم هلا احليازة املستقرة اهلادئة من هذا التاريخ -/-/-هم أوال منذ تاريخ ضد

  من القانون املدني علي أن ١٣٠٧فقد نصت املادة 
 .الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه علي شيء أو حق يحوز التعامل فيه  -١
ســاطة مـتـي ـكـان الوســيط يباشــرها باســم الحــائز وـكـان متصــال ـبـه اتصــاال وتصــح الحـيـازة بالو -٢

 .يلزمه طاعته فيما يتعلق بهذه الحيازة 
 .ويكسب غير المميز بالحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية  -٣
وال تقوم الحيازة علي عمل يأتيه الشخص علي أنه مجرد أباحه أو عمل يتحمله الغيـر علـي  -٤
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 . سبيل التسامح 

  علي أن ١٣٠٨كما نصت املادة 
إذا اقترـنـت الحـيـازة ـبـاإلكراه أو حصــلت خفـيـه أو كــان فيهــا ـلـبس ـفـال يـكـون لهــا أـثـر تجــاه مــن  

وـقـع علـيـه اإلكــراه أو أخفـيـت عـنـه الحـيـازة أو الـتـبس علـيـه أمرهــا إال مــن الوـقـت اـلـذي ـتـزول فـيـه هــذه 
 .العيوب 

  علي أن ويف هذا الشأن استقرت أحكام حمكمة النقض املصرية
المقرر علي ما جري به قضاء محكمة النقض أنه يشترط في الحيازة المكسبه لملكية التقـادم  

الطويل أن يتوفر وضع اليد الفعلـي المسـتوفي لعناصـره القانونيـة مـن ظهـور وهـدوء واسـتمرار بحيـث 
نيـة التملـك وأن ينفي عنه شبهه النزاع والغموض واإلبهام أو مظنة التسامح وأن تقتـرن هـذه الحيـازة ب

 .تستمر مدة خمس عشر سنة 
 )ق٥٧ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٢٨/١/١٩٩٠جلسة (
 )ق٥٣ لسنة ٨٥١ الطعن رقم ٢١/٦/١٩٨٧جلسة (

 كما قضي بأن 
أمــا البــائع الــذي لــم يســلم المبيــع إلــي المشــتري واســتبقاه فــي حيازتــه وعــارض حــق المشــتري  

سـاب نفسـه ، فإنـه ال يعتبـر حـائزا عرضـيا بـل معارضة يستخلص منهـا أنـه قصـد اسـتبقاء الحيـازة لح
حــائزا أصــيال، ويجــوز ـلـه أن يتمـلـك المبـيـع بالتـقـادم الطوـيـل وال يمنعــه مــن ذـلـك ضــمانه للتعــرض إذا 

 .سقطت دعوى الضمان بالتقادم 
 )١٢٣ ص ١٧ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض ١٣/١/١٩٦٦نقض (

 ملا كان ذلك 
نـيـة أنفــة اـلـذكر أن مــن أهــم عناصــر وشــرائط الحيــازة وكــان الثاـبـت مــن جمــاع المفــاهيم القانو 

وأنـه لـو كانـت الحيـازة  .. هي أن تتسم بالسيطرة الفعلية من مدعي الحيازة بنفسهالمكسبة للملكيـة 
فإنه يتعين أن يكون هـذا الوسـيط متصـال اتصـاال مباشـرة بمـدعي الحيـازة مـؤتمر بـأمره بالوسـاطة 

 .ملتزم بطاعته 

 هذا فضال 
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 ومن مجاع هذه األوصاف القانونية 
للحيــازة المكســبة للملكيــة وعناصــرها يتضــح وبجــالء تــام انتفــاء هــذه الحيــازة بتلــك األوصــاف  

  .قطعا في حق المستأنف

 فهو 

ـلــم يســـيطر يومـــا واحـــدا ســـيطرة فعلـيــه عـلــي األعـيــان محـــل  

وال يمكـــن الـقــول بأـنــه كـــان .. الـتــداعي بنفســـه أو بواســـطة غـيــره 

) هم أوالسـتأنف ضـدالم(وز أعيان التداعي بواسـطة خصـومه حي

 أو ســتأنفأو مــورثهم فلــيس مــن بــين هــؤالء مــن يــأتمر بــأمر الم

ـبـذلك قانوـنـا حـيـث أن وـلـيس هـنـاك مــا يـلـزمهم .. ملـتـزم بطاعـتـه 

 مـــا هـــو إال ســـتأنف الـــذي يتشـــدق بـــه الم -/-/-العقـــد المـــؤرخ 

 .ورقة ضوئية بال أصل ال ترتب التزاما وال تولد حقوق 
 أضف إيل ذلك 

ــه فـــإن الحيـــازة التـــي يـــدعيها المســـتأنف بالمخالفـــة للحقيقـــة والواقـــع   مـــا هـــي إال نســـيج خياـل

ومـا هـي إال محاولـة بائسـة  .. لمحاكم بمختلف درجاتهـاومخالفة للقانون وما تواترت عليه أحكام ا
منه للنيل من ملكية المستأنف ضـدهم أوال علـي األعيـان محـل التـداعي بشـتى السـبل المبتسـرة سـواء 

 .كانت مشروعة أو غير مشروعة 

 فتارة يزعم 
 محـــرر بينـــه وبـــين مـــورث المســـتأنف ضـــدهم أوال يمنحـــه علـــي  -/-/-أن ثمـــة عقـــد مـــؤرخ  

 .حقيقة والقانون حق الملكية خالف ال

 وتارة أخري 
 عـــام ممـــا تكســـبه هـــذه الحيـــازة الملكيـــة ٣٢يـــزعم بهتانـــا بأنـــه حـــائز ألعيـــان التـــداعي لقرابـــة  

 .بالتقادم الطويل ؟؟؟ 
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 والقول الفصل 
بـل يتخـذ .. هو أن المستأنف ال يستند في هـذا أو ذاك إلـي القـانون أو الواقـع أو المسـتندات  

ٕومـن تحريـف األلفـاظ واخراجهـا مـن .. ومن تخميناتـه وافتراضـاته ركيـزة .. مرسلة سندا من األقوال ال
متوصــال ـبـذلك إـلـي نـتـائج ـمـن عندياـتـه ال تواـكـب الـقـانون وال تتـفـق ـمـع .. ًســياقها أســلوبا ومنهجــا 

 .الواقع وال سند لها باألوراق 

 ملا كان ذلك 

نفـة لـم يخـرج عـن سـياق الحقـائق أوحيث أن الحكـم المسـتأنف  

األمـــر اـلــذي .. اـلــذكر والتـفــت عـــن هـــذا المطـلــب الظـــاهر بطالـنــه 

 .يجعله جديرا بالتأييد لمواكبته صحيح الواقع وصريح القانون 
 ملا كان ذلك 

ومــن جملــة مــا تقــدم يضــحي ظــاهرا وبحــق عــدم جديــة المســتأنف فــي اســتئنافه األصــلي وأن  
 مخالـفــة الـقــانون  ذـلــك أن مبناـهــاأنفأســـبابه جـــاءت واهـيــة وعـــاجزه عـــن أن تـنــال ـمــن الحـكــم المسـتـــ

 االفتراضــات والتخميـنـات وقوامـهـا.. واالنحــراف بتفســيره وتأويـلـه عــن مرمــاه وعــن مــراد المشــرع مـنـه 
 المســتأنف مــن عندياتــه أتــي بهــاالتــي ال اصــل لهــا فــي األوراق وال أســاس لهــا مــن الصــحة والتــي 

 .محاوال بال سند الحصول علي ما ليس بحق له 

 وهو األمر 

الـذي يجـعـل ـهـذه األســباب القـائم عليـهـا ـهـذا االســتئناف األصــلي  

عـاجزة عـن النـيـل مـن الحكـم المســتأنف الـذي سـبق وتكـفـل بـالرد عـلـي 

 ستتبع رفض هذا االستئناف األصلي وهو ما ي.. ما ساقه المستأنف 
فض فـلـئن كـان الحـكـم المسـتأنف ـقـد قضــي وفـق صــحيح الواقـع والـقـانون ـبـر.. وفـي الخـتـام : ا تاـسـع

الدعوى المبتدأة معتصـما بأسـباب لهـا صـداها فـي الواقـع والقـانون إال أنـه قـد فاتـه العديـد مـن 
ٕاألسباب األخري التي تنال من الدعوى المبتـدأة وكـان يتعـين عليـه اإلشـارة إليهـا وايرادهـا فـي 

وهـذا فضـال عمـا عـاب الحكـم المسـتأنف فـي قضـائه بـرفض الـدفع .. تسبيبه لـرفض الـدعوى 
وحيــــث كــــان بإمكــــان ورثــــة .. اع الــــدعوى لمــــرور الزمــــان رغــــم صــــحته وانعقــــاده بعــــدم ســــم
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االكتفـاء بمـا أورد الحكـم المسـتأنف مـن أسـباب لـرفض الـدعوى باعتبـار  .. ...... / المرحوم
فقــــد أقــــاموا اســــتئنافهم .. إال أنهــــم وانتصــــارا للقــــانون والعداـلـــة . أن هــــذا القضــــاء لصــــالحهم 

ألســباب القانونـيـة األخــرى الـتـي كــان حرـيـا ـبـالحكم المســتأنف الفرعــي إليضــاح أن هـنـاك مــن ا
وأسباب هـذا االسـتئناف الفرعـي مسـطرة بالئحتـه .. اإلشارة إليها خال رفض الدعوى المبتدأة 

 والـتـــي نحـيـــل إليهــــا منعــــا للتكــــرار ١/٧/٢٠١٤المقدمــــة ـلـــدي عداـلـــة الهيـئـــة المــــوقرة بجلســــة 
 .واإلطالة 

 واجلزء الثاني .. هذا 

  ملذكرة خنصصه للرد من هذه ا
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 يث أن هذا املنهجح
فعـاد ليمـارس ذات .. ولـم ينـل مآربـه .. اتبعه المستأنف ضده فرعيا أمـام محكمـة أول درجـة 

األســلوب أمــام عداـلـة المحكمــة االســتئنافية المــوقرة محــاوال النـيـل مــن حـقـوق المســتأنفين فرعـيـا الثابـتـة 
 ....مواجهـة الكافـة منـذ عـام باألوراق وبالحكم االبتدائي وبعقود مسجلة حـائزة لحجيتهـا المطلقـة فـي 

 .وحتى تاريخه 
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واجلدير بالذكر أن املستأنف ضده فرعيا قد سبق لـه وأن اعتصـم بـذات الـدفاع 

والذي يبـني منـه أنـه خيـالف أبسـط القواعـد .. الذي يركن إليه يف املذكرة حمل الرد 

نـه علـي وال يصادف الواقع والقانون وذلك علي الوجـه الـذي نشـرف ببيا.. القانونية 

 :النحو التايل 

 أوال 

الرد علي زعم املستأنف ضده فرعيا يف القول بعدم قبـول 

 االستئناف الفرعي شكال النعدام املصلحة يف إقامته 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٦٤فقد نصت املادة 
 إما أن يرفع استئنافجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة األولي للمرافعة ي -١

 .ٕباإلجراءات المعتادة واما بمذكرة مشتملة علي أسباب استئنافه 
ويعتبر االستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافا مقابال إذا رفع خالل ميعاد  -٢

 في وقت واستئنافا فرعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكماالستئناف ، 
  .سابق علي رفع االستئناف األصلي

 ويف هذا املقام قضت حمكمة التمييز بأن 
 ـمـن قـانون اإلجــراءات المدنـيـة المشـرع أعطــي للمســتأنف عليـه ـفـي اســتئناف ١٦٤فـي الـمـادة  

األصـــلي الحـــق فـــي رفـــع اســـتئناف بـــاإلجراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي تلـــك المـــادة أو بـــاإلجراءات 
متـى كـان الحكـم المسـتأنف ألصـلي ، المعتادة حتى تاريخ الجلسـة األولـي للمرافعـة فـي االسـتئناف ا

 .يتضمن قضاء أضر به أو أنه لم يقض له بكل طلباته أو قضي عليه بشيء لصالح خصمه

 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ٦١ في الطعن رقم ١١/٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
درجــة هــو وكـان الثاـبـت أن مـن أهــم طلبـات المســتأنفين فرعيـا المـبـداة مـنهم أـمـام محكمـة أول 

ذلـك أن الحـق الـذي يزعمـه المسـتأنف  .. "التقـادم"عدم سماع الدعوى المبتدأة لمرور الزمن طلب 
 .... ولم تقام عنه الدعوى المبتـدأة إال فـي غضـون عـام  -/-/- بتاريخ – حسبما زعم –ضده نشأ 

 .أي بعد ما يقرب من خمسة وعشرون عام 
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 ف كم االبتدائي املستأناحلوحيث أن .. هذا 

 قد قضي 
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 األمر الذي يقطع 
إال أـنـه لـم يـقـض للمـسـتأنفين .. بأنـه ولـئن ـكـان الحكـم المسـتأنف ـقـد قضـي ـبـرفض الـدعوى  

وهــو مــا .. لـبـة بـعـدم ســماع اـلـدعوى بـمـرور الزمــان  وهــو المطا– ومحـقـق قانوـنـا - فرعـيـا بـمـا طلـبـوه
 . استئناف ذلك الحكم فرعيا – بال مراء –يحق معه للمستأنف فرعيا 

 ليس هذا فحسب 
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 وهو األمر 
الذي يعطي المستأنفين فرعيا الحق في إيضـاحها والمطالبـة بتعـديل أسـباب الحكـم المسـتأنف  

الــذي ثبــت بمــا ال .. ي أوضــحها المســتأنفون فرعيــا بالئحــة اســتئنافهم الفرعــي ٕواضــافة األســباب التــ
 .قبوله شكال النعقاد المصلحة في إقامته .. يدع مجاال للشك 

 وذلك حسبما استقرت عليه حمكمة التمييز بقوهلا 

ط المصـلحة فـي الطعـن أن يكـون الحكـم المطعـون فيـه إن منا 

ه بشــــيء أو رـفـــض ـقـــد أضــــر الطــــاعن ـبـــأن يـكـــون ـقـــد قضــــي علـيـــ

طلباتــــه كلهــــا أو بعضــــها أو كــــان غيــــر محقــــق لمقصــــوده ، أو ال 

يتســـق ـمــع ـمــذكره الـقــانوني اـلــذي يدعـيــه ـبــأن أنشـــأ التزاـمــا علـيــه أو 

 أبقي علي التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق اله قبل 
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 .خصمه 
 ) مدني....  لسنة ٥٠ رقم  مدني والطعن....  لسنة ٤٣ الطعن رقم .... /٢٩/٥محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكــان الحكــم المســتأنف قــد أورد فــي أســباب قضــائه بــرفض الطلــب المبــدي مــن المســـتأنفين  
وأن المســتأنف " ـبـائع " أن ـمـورث المســتأنفين فرعـيـا .. بـعـدم ســماع اـلـدعوى لـمـرور الزمــان .. فرعـيـا 
 .م التعرض ومن ثم يلتزم األول قبل األخير بضمان عد" مشتري " ضده 

 فإن ما ذهب إليه احلكم يف هذا املقام غري سديد 

 ويضر باملستأنفني 
بعقــد البيــع " عــدم وجــود مــا يســمي – بمــا ال يــدع مجــاال للشــك -ذلــك أن الثابــت بــاألوراق  

 وأن يوصـف المسـتأنف "بـائع " الذي يكون مـن أثـاره أن يتصـف مـورث المسـتأنفين بأنـه " الصحيح 
  ."ضمان عدم التعرض " وحتى يترتب عليه ميالد التزام يسمي ..  "مشتري " ضده أنه 

 وبانتفاء هذا العقد املكتمل األركان .. هذا 

 تنعدم أي حقوق للمستأنف ضده 

 جتاه املستأنفني فرعيا 
ٕ وان كــان غيــر صــحيح ومخــالف للقــانون وال يترتــب عليــه ثمــة –أمــا القــول بوجــود عقــد بيــع 

وهــو مــا ال يســلم بــه المســتأنفون فرعيــا .. يرتــب أثــار فيمــا بــين عاقديــه  إال أنــه –أثــار تجــاه الغيــر 
 .ويضر بهم أبلغ الضرر .. تماما 

 فالثابت 
عـلـي مــا أســفرت عـنـه األوراق عــدم وجــود عـقـد بـيـع محــرر فيـمـا ـبـين مــورث المســتأنفين فرعـيـا 

ل وانعـدم ركنـه فإنه عقد اخت.. )وهو ما ننكره تمام(وأنه علي فرض وجوده .. وبين المستأنف ضده 
ومــن ثــم فهــو والعــدم ســواء ال يرتــب ثمــة أثــار ســواء تجــاه الغيــر أو بــين .. " الــثمن " الــركين وهــو 

 .عاقديه 

 وهذا هو أساس االستئناف الفرعي 
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 ثانيا  

الرد علي زعم املستأنف ضده فرعيا بعـدم جـواز إقامـة 

بـسـبق تـنـازل املـسـتأنفني ) زاعـمـا(االـسـتئناف الفرـعـي 

فهذا الـزعم .. بهم تأييد احلكم املستأنف فرعيا عنه بطل

ـظـاهر اـلـبطالن ـجـدير ـبـاالطراح ذـلـك أن املـسـتأنفني مل 

يثبت قبوهلم للحكم أو تنازهلم عن حقهم يف اسـتئنافه 

 .فرعيا حسبما يزعم املستأنف ضده 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
ن قاطع الداللة علي رضـاء المحكـوم أن يكويشترط في قبول الحكم المانع من الطعن عليه  

 –ٕ ، واذا كــان قيــام الطاعنــة بتنفيــذ الحكــم االبتــدائي عليــه بــالحكم أو تركــه الحــق فــي الطعــن فيــه
 ال يدل علي الرضاء به ألن الحكم إن لـم ينفـذ اختيـارا نفـذ جبـرا بـأن تفـادي التنفيـذ الجبـري –اختيارا 

رك الحــــق ـفـــي الطعــــن علـيـــه وحـيـــث كــــان الحكــــم بالتنفـيـــذ االختـيـــاري ال ـيـــدل عـلـــي قـبـــول الحكــــم وـتـــ
المطعــــون علـيـــه قــــد عــــول عـلـــي التنفـيـــذ واســــتخلص مـنـــه قـبـــول الحكــــم والتخـلـــي عــــن الطعــــن علـيـــه 

 .باالستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
 )٧/٦/١٩٦٧ ق جلسة ٣١ لسنة ٢٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أنفين فرعـيـا ـقـد قبـلـوا الحكــم المســتأنف أو وكــان الثاـبـت أن ادعــاء المســتأنف ضــده ـبـأن المســت 

بـل هـو محـض قـول مرسـل  .. ال يقوم علـي أي سـند أو دليـل.. تنازلوا عن حقهم في الطعن عليه 
 .منسوب للمستأنفين علي خالف الحقيقة 

 فالثابت باألوراق 
أن المســتأنفين فرعـيــا ـقــد تـقــدموا بالئحـــة اســـتئنافهم الفرعـــي ـفــي أوـلــي الجلســـات الـتــي حـــددت  

األمـــــر اـلــــذي يقطـــــع ـبــــأن ـقــــول المســـــتأنف ضـــــده أن ) -/-/- جلســـــة(لنظـــــر االســـــتئناف األصـــــلي 
فمتـي سـبق لهـم التنـازل  .. هو قول يجـافي الحقيقـة.. التنازل عن الطعـن ) سبق لهم (المستأنفين 

 .إذا كان استئنافهم الفرعي مقام بأول جلسة حددت لنظر االستئناف األصلي !! ؟
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 أما القول 

فـــإن .. نفين فرعيـــا طلبـــوا تأييـــد الحكـــم المســـتأنف بـــأن المســـتأ

 :الطلبات المذيلة بها الئحة االستئناف الفرعي سطرت كالتالي 
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 فأين هو التنازل الذي زعمه املستأنف ضده 
ولعــل مــا تقــدم يثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة مــا ســبق ونوهنــا عنــه وهــو محاولــة المســتأنف  

بــل وأنــه ينســب للمســتأنفين .. ثــوب الحــق ) الواضــح الــبطالن(ٕضــده قلــب الحقــائق والبــاس الباطــل 
 .ما لم يصدر عنهم فرعيا 

 ومن ثم 
مــن (يجــدر االلتفــات عمــا يزعمــه المســتأنف ضــده الســيما وأن الثابــت أن حتــى قبــول الحكــم  

وذـلـك وفـقـا لصــريح الفـقـرة الثانـيـة مــن المــادة .. ال يمـنـع مــن اســتئنافه فرعـيـا ) المســتأنف علـيـه أصــليا
قابـل للشـك مـا يفيـد تخليـه طالمـا لـم يصـدر عنـه مـا يفيـد بشـكل قـاطع غيـر ..  إجراءات مدنية ١٦٤

 .من استعمال حقه في االستئناف الفرعي 
 )٣٠/٣/٢٠٠٠ق جلسة ٦٩ لسنة ٤الطعن رقم (
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 ثالثا 

اـلـرد عـلـي زـعـم املـسـتأنف ـضـده فرعـيـا بـعـدم أحقـيـة 

املستأنفني يف التمسك بالدفع بعدم مساع الدعوى ملرور 

 . الزمن عن حق هم ينكرونه 

 بداية 
وهـو .. يصرون علي إنكار واقعة البيع التي يدعيها المستأنف ضده يا فإن المستأنفين فرع 

مــا يســتتبع رفــض الــدعوى المبتــدأة تأسيســا علــي عــدم وجــود بيــع صــحيح مكتمــل األركــان فيمــا بــين 
 .مورث المستأنفين وبين المستـأنف ضده 

 ولكن علي سبيل الفرض اجلديل

 وتأكيدا علي انعدام سند الدعوى املبتدأة 
ـفــإن  – وهـــو ـمــا ـلــم نســـلم ـبــه –ـتــرض المســـتأنفون فرعـيــا وجـــود حـــق للمســـتأنف ضـــده فـقــد اف 

وهـو مـا دفـع بـه المستــأنفين وال يزالـون  .. الدعوى بشأنه تكون جديرة بعدم السـماع لمـرور الزمـان
 .يستمسكون بدفعهم دون اعتراف بثمه حقوق للمستأنف ضده لعدم وجودها في األساس 

 ومن ناحية أخري .. هذا 
ن زعم المستأنف ضده بعدم أحقية المسـتأنفين فـي الـدفع بعـدم سـماع الـدعوى إلنكـارهم أي فإ
ٕ يعد اعترافا واقرارا منه بانعدام وجـود ثمـة حـق لـه علـي أعيـان التـداعي يمكـن القـول ..حقوق له 

 .بأنه سقط بالتقادم 

 أضف إيل ما تقدم 
 ـمــن ـقــانون ٤٧٢ ـنــص الـمــادة فقــد زعـــم المسـتـــأنف ضـــده اســـتناد المســـتأنفين فــي دفعـهــم إـلــي 

بـــل أنهـــم متمســـكون بالـــدفع .. وهـــو مـــا ـلــم يحـــدث ولـــم يـــرد بـــأوراق الـتــداعي .. المعـــامالت المدنيـــة 
 . من ذات القانون وبين هذه المادة وتلك فارق شاسع ٤٧٣تأسيسا علي المادة 

 أما عن زعم املستأنف ضده 
ادم إذ أنهـا تنطـوي علـي التـزام بأن دعوى االسـتحقاق أو ضـمان عـدم التعـرض ال تسـقط بالتقـ 
فالقواعــد العامــة ـفـي الـقـانون المــدني تؤكــد عـلـي أن ال يوجــد  .. فـهـذا ـقـول يـجـافي الحقيـقـة.. أـبـدي 

عــدا حــق اإلرث فـمــدة (بــل تســقط االلتزاـمــات أيــا كانــت بمضــي خمســة عشـــر عامــا .. التــزام أبــدي 
 ) . عام٣٣سقوطه هي 



 ٨٧

 هذا باإلضافة 

 علـــي عـــدم وجـــود عقـــد بيـــع فـــي إلـــي أن المســـتأنفين يؤكـــدون 

 – وقـبلهم مـن بعـده –األساس حتى يترتب عليه التزام قبل مـورثهم 

بضــمان عــدم التعــرض الــذي ادعــي المســتأنف ضــده عــدم ســقوطه 

 .بالتقادم 
 ومن ثم 

 التمســك باـلـدفع بعــدم – والحــال كــذلك –فإـنـه يحــق للمسـتــأنفين فرعـيـا .. ومــن جمـلـة مــا تـقـدم  
 وذلـــك مـــع عـــدم التســـليم للمســـتأنف ضـــده بـــأي حـــق علـــي أعيـــان –زمـــان ســـماع الـــدعوى لمـــرور ال

بمـا يجـدر معـه االلتفـات .. وهو ما يؤكد تهاتر زعـم المسـتأنف ضـده محـل هـذا التعقيـب .. التداعي 
 .عنه 

 ابعا ر

الرد علي زعـم املسـتأنف ضـده بــأن املسـتأنفني قـرروا 

 تأسيسـا علـي – املزعـوم وجـوده –ببطالن عقـد البيـع 

ا فـذلك أن هذا الزعم تضـمن حتري.. سداده للثمن عدم 

 –حيـث أنهـم قـرروا .. ملا قرره املستأنفني يف هذا املقام 

لعـدم ) املزعوم وجـوده( ببطالن عقد البيع –وال يزالون 

وهو مـا .. اكتمال أركانه وعلي األخص منها ركن الثمن 

 .يقطع بتهاتر زعم املستأنف ضده 

 قررته حمكمة النقض من أن أورد املستأنفني صراحة ما 

العقـــد إذا تخـلــف ركـــن اـلــثمن فيـــه وبـــذلك ال يصـــلح أن يبطـــل  

 .يكون عقد بيع لعدم اكتمال أركانه 
 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (

 



 ٨٨

  من قانون املعامالت املدنية نصت علي أن ٢١٠بأن املادة .. كما قرروا 
 أو محلـه أو الغـرض منـه أو بـأن اختـل ركنـهفه العقد الباطل مـا لـيس مشـروعا بأصـله ووصـ -١

 .الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة 
 .ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه   -٢
ذي وال تســـمع دعـــوى اـلــبطالن بعـــد مضـــي خمســـة عشـــرة ســـنة مـــن وـقــت إـبــرام العـقــد ولكـــل   -٣

  .مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت

 وفضال عما تقدم 
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 ورغم وضوح ما تقدم 
يأتي المستـأنف ضده محرفا جماع ما سبق ذكره والزعم بـأن المسـتأنفين قـرروا بـبطالن العقـد 

ٕوهـــذا يؤكـــد تعمـــد المســـتأنف ضـــده تجـــزأه عـبــارات المســـتأنفين واخراجهـــا عـــن .. لعـــدم وفاـئــه ـبــالثمن 
 .ماها سياقها واالنحراف بها بتفسيرها علي غير مر

  خامسا 

بأن عقد الوكالة دليـل علـي الرد علي زعم املستأنف ضده 

  .وجود عقد البيع 

علي الفـرض الجـدلي بـأن عقـد الوكالـة يـدل علـي وجـود واقعـة  

هـــــل واقعـــــة البـيــــع المزعومـــــة هـــــذه .. إال أن الســـــؤال هـنــــا .. بـيــــع 

 !.صحيحة ومكتملة األركان ومرتبة ألثارها القانونية أم ال ؟



 ٨٩

 عقد الوكالة الذي يتشدق به املستأنف ضده لعل 
ذلـك أـنـه قـد ـخـال تماـمـا مـن ثـمـة دليـل عـلـي ـتـوافر .. يعجـز عـن اإلجاـبـة علـي هـذا الســؤال  

 وصـف – حسـبما أسـلفنا القـول –ذلـك الـركن الـذي ال يصـح  .. ركن الثمن فـي هـذا البيـع المزعـوم
عـقـد خــالي ـمـن رـكـن اـلـثمن أو ترتـيـب أي وال يمـكـن االعـتـداد بـأي .. العقـد بأـنـه عـقـد بـيـع إال بوجــوده 

 .أثار عليه 

 ذلك 
ينـاهض الحقيقـة والواقـع .. فإن التشدق بعقد الوكالة والـزعم بأنـه دليـل علـي وجـود عقـد البيـع  

 .والثابت باألوراق 

 فمن املقرر يف قضاء التمييز أن 
 مـن ...ة  وذلـك وفـق مـا تقضـي بـه المـادهو مبادلـة مـال غيـر نقـدي بمـال نقـديعقد البيـع  

ـي قــانون المعــامالت المدنيــة ،  ـاق عـل ـع االتـف ـد البـي ـإن مــن العناصــر األساســية ـفـي عـق ـالي ـف وبالـت

الشيء المبيـع ومـا يقابلـه مـن الـثمن ، فـإذا أغفـل المتعاقـدان بيـان الـثمن فـإن البيـع ال ينعقـد إذ 

  .ينقصه ركن من أركانه األساسية وهو الثمن
 ) مدني٢٠٠٧ لسنة ١٩٥الطعن رقم  ٢٨/١٠/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (

 ومن ثم 
وحـيــث خـلــت األوراق مـــن ثمـــة دلـيــل عـلــي انعـقــاد رـكــن اـلــثمن ـفــي واقعـــة البـيــع الـتــي يزعمهـــا  

األمر الذي يجعل مزاعمه بشـأن الوكالـة وداللتهـا علـي وجـود ) علي فرض وجودها(المستأنف ضده 
بـمـا يجــدر .. مســتندات أو الـقـانون بـيـع محــض ـقـول مرســل ال ســند ـلـه وال دلـيـل علـيـه ـفـي الواـقـع أو ال

 .االلتفات عنها 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٠

  سادسا 

صحة نعي املسـتأنفني فرعيا علي احلكم املسـتأنف خبطئـه 

حينما قرر بـأن احنصـار طلبـات املسـتأنف ضـده يف طلـب 

صحة ونفاذ العقد جتعل حبث ركن الثمن وكيفية سـداده ال 

اعم وإزاء ثبـوت حـق هـذا النعـي تنهـار مـز.. حاجه بهـا 

املـسـتأنف ـضـده يف البـنـد الراـبـع ـمـن ـمـذكرة ـحمـل ـهـذا 

  .التعقيب 

 فمن املقرر يف قضاء التمييز أن .. بداية 
في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع يجب علي محكمة الموضوع أن تتحقق مـن الوفـاء أو عـدم  

البـائع بعـدم وفـاء الوفاء بااللتزامات المترتبة علـي المشـتري والتأكـد مـن أداء الـثمن كـامال ومتـي دفـع 
المشــتري الــثمن وأن دعــواه بصــحة ونفــاذ العقــد والتــي يهــدف بهــا إلــي تســجيل الوحــدة التــي اشــتراها 
باسمه في السجل العقاري المبدئي تكون سابقة ألوانها إذا لم يقـم بالوفـاء بكامـل التزاماتـه حتـى حـين 

 .رفع الدعوى وهو ما يتعين القضاء به 
 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ١٩٣ الطعن رقم ١/١١/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وبخــــالف مــــا انتهينــــا إليــــه مــــن انتفــــاء ركــــن الــــثمن وعــــدم وجــــوده تمامــــا فــــي الواقعــــة محــــل  

وعــــدم صــــحة وصــــف .. ممــــا يؤكــــد بعــــدم وجــــود ثمــــة بيــــع صــــحيح ومكتمــــل األركــــان .. التــــداعي 
 . بائع المستأنف ضده بأنه مشتري ووصف مورث المستأنفين فرعيا بأنه

 إال أنه علي فرض جديل
فقـد خلـت األوراق مـن ثمـة دليـل علـي قيـام المسـتأنف ضـده .. بوجود ذلك العقد المزعوم  

الخبيـر المنتـدب أمـام / وهو األمـر الـذي قطـع بـه السـيد .. سداد أي ثمن لألعيان محل التداعي 

 .محكمة الدرجة األولي 

 ومن ثم 
وء طلـبـات المســتأنف ضــده بطـلـب صــحة ونـفـاذ يضــحي ـقـول محكمــة أول درجــة بأـنـه ـفـي ضــ 

هـــو ـقــول يخـــالف الـقــانون ومـــا ـتــواترت علـيــه .. العـقــد ـفــال حاجـــة لبحـــث ركـــن اـلــثمن وكيفـيــة ســـداده 
 .وهو ما حدا بالمستأنفين فرعيا نحو النعي علي ذلك الحكم في هذا الصدد .. محكمة التمييز 



 ٩١

 أما حماولة املستأنف ضده 
 بتفسير ال تـؤدي – من عندياته –ا في هذا الخصوص وتفسيرها تجزئه قول المستأنفين فرعي 

 .إليه األمر الذي يجعل جميع ما قرره المستأنف ضده في هذا الخصوص جدير بااللتفات عنه 

  سابعا 

بأن متسك املستأنفني فرعيـا علي زعم املستأنف ضده الرد 

بأنهم مالكني ألعيان التداعي مبوجـب عقـود مسـجلة هلـا 

طلـقـة ـغـري مقـبـول ـمـنهم ألنـهـم خمتـصـمني حجيتـهـا امل

  . وليس بصفاتهم مالك ...... / بصفاتهم ورثه املرحوم 

 لعله من الواضح اجللي 
فالثابـت أن  .. ال سند له فـي الواقـع أو القـانونأن هذا الذي يرتله ويزعمه المستأنف ضده  

لــيس .. ي خلفــا لمــورثهم اختصــام المســتأنف ضــده للمســتأنفين فرعيــا بوصــفهم مــالك ألعيــان التــداع
وهـو مـا يؤكـد أن  .. بل قـام بموجـب الئحـة تعـديل اختصـم المسـتأنفين بأشخاصـهم.. هذا فحسب 

 .مزاعمه في هذا الصدد ال سند لها في الواقع أو القانون 

 ولعل خري دليل علي ذلك
ن  ســـند ملكيـــة المســـتأنفي-/-/-أن المســـتأنف ضـــده ذاتـــه دفـــع بصـــورية التنـــازالت المؤرخـــة  
 .فرعيا 

 فكيف يكون له 
أن يطعــن عـلـي ســند ملكـيـة المســتأنفين وال يكــون لهــم التمســك بهــا وبحجيتهــا المطلقــة لكونهــا  

 !.مسجلة ؟

 ومن ثم 
فقد بات ظاهرا انعدام سند ما يزعمه ويدعيه المستأنف ضده مـن عـدم أحقيـة المسـتأنفين فـي  

 .لقة التمسك بعقود ملكيتهم المسجلة والحائزة لحجيتها المط
 
 
 
 



 ٩٢

  ثامنا 

وقولـه مبتـور السـند بـأن الرد علي زعم املستأنف ضـده 

جحد املستأنفني للصورة الضوئية من عقـد البيـع املزعـوم 

ـؤرخ  ـوده اـمل ـورة  -/-/-وـج ـة الـص ـار ملطابـق ـمن إنـك  مل يتـض

  .لألصل ومل يشمل إنكار لواقعة البيع 

 لعل الثابت من هذا القول 
ـك أن .. أنف ضــده ـلـم يقــرأ دفــاع المســتأنفين ولــم يفهــم محتــواه أن المســت.. المعــدوم ســنده   ذـل

الثابــت منــذ فجــر التــداعي والمســتأنفين فرعيــا مستمســكون بجحــد الصــورة الضــوئية مــن العقــد 

 .وما جحدهم له إال إنكار لمطابقة الصورة لألصل .. المذكور 

 فإذا كان املستأنفني 

�+��א�. ��Y±��&5-�!�ذא��ذن���������4���ون��y�����������1�f*5ون��W4ون�א�. 5&�و�B��

�!.����Aא���8,�؟

 أضف إيل ذلك 
دائمــا مــا اقتــرن بطلــب إلــزام المســتأنف ضــده بتقــديم فــإن جحــد المســتأنفين لصــورة العقــد  

وهــذا يؤكــد ـبـل ويقطــع بإنكــار المســتأنفين مطابـقـة الصــورة  .. األصــل إلـبـداء الطـعـن المناســب علـيـه
 .جود الضوئية المقدمة ألصل الغير مو

 أما عن واقعة البيع برمتها 

ـفــــإن دـفــــاع المســـــتأنفين ـمــــن األـلــــف إـلــــي الـيــــاء ـيــــدل ويقطـــــع 

بانكـــارهم لواقعـــة البيـــع المزعوـمـــة وعـــدم اعتـــرافهم بوجودهـــا مثـقـــال 

 .وهذا أمر واضح لكل ذي بصر .. ذرة 
 أما وإن خالف ذلك املستأنف ضده 

 يحـاول جاهـدا إدخـال الغـش علـي هيئـة األمر الـذي يقطـع بأنـه لـم يلـم بـدفاع المسـتأنفين وأنـه 
 .والزعم بما يخالف الثابت باألوراق بل والثابت بالقانون .. المحكمة الموقرة 

 



 ٩٣

  تاسعا 

ـبـأن اـملـادة الرابـعـة ـمـن اـلـرد عـلـي زـعـم املـسـتأنف ـضـده 

 املسـتوجبة صـدور موافقـة مسـو ١٩٧٢ لسـنة ١٠القانون 

ي وذلـك احلاكم علي البيع غري منطبقة علي واقعة التداع

  .٢٠١٠ لسنة ٥بزعم صدور قانون الحق رقم 

 وهذا قول مبتور السند 

 قاعدة األثر الفوري للقانون 
وهـــي التـــي تقـــرر بـــأن كـــل تشـــريع جديـــد يطبـــق فـــورا منـــذ تـــاريخ ســـريانه ، أي وقـــت نفـــاذه ،  

 وعلـي الحـاالت التـي وقعـت عقـبفيحدث أثاره مباشرة علي كـل الوقـائع واألشـخاص المخـاطبين بـه 

، ويســتخلص ال عـلـي الماضــي ، فالـقـانون الجدـيـد يصـدر ويطـبـق عـلـي الحاضــر والمســتقبل ، نـفـاذه 
 .من ذلك أن القانون القديم يحكم الحاالت التي تمت في ظله فال يطبق عليها القانون الجديد 

 ) وما بعدها١١٢موسوعة المبادئ ص (

 ت املدنية علي أن بل نصت املادة الثامنة من قانون املعامال.. ليس هذا فحسب 

تطبق علي أدلة اإلثبات النصوص السارية عند إعـدادها أو فـي 

 .الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه 
 ومن ثم 

طبيــق جملــة المفــاهيم واألصــول القانونيــة أنفــة الــذكر علــي الشــرط المنصــوص عليــه فــي وبت 
 تملـك غـيـر مـواطني دوـلـة بعـدم جــواز( والـذي يـقـرر ١٩٧٢ لســنة ١٠المـادة الرابـعـة مـن الـقـانون رقـم 

يتضــح أن المســتأنف ضــده فرعـيـا ـيـزعم عــدم انطباقــه عـلـي ) .. اإلمــارات العربـيـة المتحــدة للعقــارات 
 .العقد المزعوم وجوده محل التداعي

  ٢٠١٠ لسنة ٥بزعم صدور القانون رقم 
  .الذي ألغي هذا الشرط بالنسبة لمواطني دولة مجلس التعاون الخليجي 

 

 

 



 ٩٤

 ومن ثم 

  هذا التأويل للقانون قد شابه اخلطأ فإن

 واالحنراف عن مراد الشارع 
 حسـبما يـزعم المسـتأنف ضـده فرعيـا –تحـرر ) المزعـوم وجـوده(ذلك أن العقـد محـل التـداعي  

 لســـنة ٥ وقبـــل صـــدور القـــانون رقـــم ١٩٧٢ لســـنة ١٠أي فـــي ظـــل القـــانون   -/-/- بتـــاريخ –
زعــم (اـلـذي يقطــع بوجــوب تطبـيـق الـقـانون اـلـذي األمــر  .. ـبـأكثر ـمـن اثـنـين وعشــرون عــام ٢٠١٠

  .١٩٧٢ لسنة ١٠وهو القانون رقم .. تحرير العقد في ظله ) المستأنف ضده فرعيا

 الذي حظر التملك
 لسـنة ٥وال يجوز تطبيق القانون رقـم .. علي غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  

ه بأثر فوري علـي الحاضـر والمسـتقبل دون  لعدم جواز تطبيقه بأثر رجعي بل يجب تطبيق٢٠١٠

 .الماضي 

 ملا كان ذلك 
ال ـيــرد علـيــه   -/-/-وحـيــث كـــان هـــذا العـيــب اـلــذي شـــاب العـقــد المزعـــوم وجـــوده والمـــؤرخ  

 وينطـوي علـي مخالفـة قائم علي غيـر سـندضده فرعيا المستأنف قول التصحيح األمر الذي يجعل 
 .رماه لصحيح القانون وتفسيره وتأويله إلي غير م

 وزعمه ضده فرعيا وهذا أيضا ما ينال من قول املستأنف 

  ١٩٧٢ لسنه ١٠بان إعمال الشرط الوارد باملادة الرابعة من القانون 

 ال يطبق إال بعد احلكم بصحة ونفاذ العقد املزعوم وجوده 

ذلــــك أن العيــــب الــــذي شــــاب .. فهــــذا قــــول غيــــر ســــديد أيضــــا  

.. عليـه التصـحيح أو التصـويب التصرف فـي ذاتـه وفـي وقتـه ال يـرد 

 كـمـا أســلفنا الـقـول –هــذا فضــال عــن أـنـه ال وجــود أصــال لواقـعـة البـيـع 

 حتــى تصــح مناقشــه عمــا إذا كــان هــذا الشــرط –وأقمنــا األدلــة عليــه 

 .ينطبق قبل أو بعد الحكم بصحة ونفاذ العقد 
 



 ٩٥

 فأين هو ذلك العقد الذي سريد عليه احلكم 

 !بالصحة والنفاذ ؟
ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم يضـــحي ظـــاهرا عـــدم صـــحة مـــزاعم المسـتـــأنف ضـــده .. ذـلــك لمـــا كـــان  

 . الواردة بمذكرة دفاعه محل هذا التعقيب بما يجعلها جديرا باإلطراح 

  عاشرا 

الدفع املبدي من املسـتأنف ضـده فرعيـا الرد علي أما عن 

 وترديـده جلمـاع مـا جـاء -/-/-بصورية التنـازالت املؤرخـة 

فـقـد ـسـبق اـلـرد والتعقـيـب ..  األـصـلي بالئـحـة اـسـتئنافه

 .عليها تفصيال مبا يهدرها باجلزء األول من هذه املذكرة 

الرد والتعقيب علي حافظة املستندات املقدمة من املستأنف أصليا إيل عدالـة : وأخريا 

 والتي تنطوي علـي أوراق ال عالقـة هلـا وال تـأثري وال -/-/-احملكمة املوقرة جبلسة 

 .دعاء الراهن داللة علي اال
 :علي اآلتي  بحافظة مستندات طويت -/-/-حيث تقدم المستأنف أصليا بجلسة 

 .... لســـنة ... رقـــم صـــورة مـــن حكـــم تمهـيــدي صـــادر عـــن محـــاكم البحـــرين فـــي االســـتئناف  -١
والقاضــي بإناـبـة محكمــة الشــارقة االبتدائـيـة بـنـدب أحــد الخـبـراء ألداء المهمــة اـلـوارد ـفـي حكــم 

 . صادر أيضا عن محكمة البحرين  -/-/-تمهيدي أخر مؤرخ 
 المقـــام مـنــه طعـنــا عـلــي .... لســـنة .... رقـــم مـــذكرة مقدمـــة مـــن المســـتأنف فـــي االســـتئناف  -٢

 ....المقامـــــة بطـلــــب وـقــــف تنفـيــــذ اإلناـبــــة رـقــــم ../.... الحـكــــم الصـــــادر ـفــــي اـلــــدعوى رـقــــم 
 . تنفيذ الشارقة ....لسنة 

 والسؤال الذي يطرح نفسه 

ومـا الفائـدة !! ألوراق علي النزاع الـراهن ؟؟ما هي داللة هذه ا 

 .التي عادت علي المستأنف من تقديمها 
 فالثابت أوال 

 – ـقـد قضــي  -/-/- بـتـاريخ – المــوقرة –أن الحكــم التمهـيـدي الصــادر مــن محــاكم البحــرين  
ة الكائنـ( بندب خبير لبحث ما إذا كان المستأنف يسـتحق جـزء مـن إيـرادات أعيـان التـداعي –باطال 



 ٩٦

 بإنابــة -/-/-ثــم أعقبتــه محــاكم البحــرين بحكــم تمهيــدي ثــان مــؤرخ .. مــن عدمــه ) بدولــة اإلمــارات
 .محكمة الشارقة في ندب خبير ألداء المهمة أنفة الذكر 

  بدولة اإلمارات العربية –وحيث أن تلك العقارات كائنة بدائرة حمكمة الشارقة 

 وحيث أن النزاع بشأنها عيني عقاري 
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 ومن ثم 
 تنفيـذ الشـارقة ... لسـنة ...ٕوايذاء ما تقدم وألسباب أخري تـم صـدور الحكـم فـي الـدعوى رقـم 

ورفـــض .. الفـــة للنظـــام العـــام والتـــي تمـــس ســـيادة دولـــة اإلمـــارات بوقـــف تنفـيــذ اإلنابـــة الباطـلــة والمخ
 .تنفيذها 

 )حمكمة استئناف البحرين(وإعادتها إيل مصدرها 
  ال-/-/-وهو ما يجعل هذا الحكم التمهيدي المقـدم طـي حافظـة المسـتأنف المقدمـة بجلسـة  

 .يحمل أي داللة أو معني يخص النزاع الراهن 

 كما أن الثابت ثانيا  
منازعــة (أن الغــرض مــن تقــديم المســتأنف لمذكرتــه الشــارحة المقدمــة منــه فــي دعــوى أخــري  

فهــي ـلــم تشـــمل عـلــي ثمــة دـفــاع معتـبــر قانونــا ويحـمــل أي دالـلــة عـلــي .. ال ـيــزال مجـهــوال ) .. تنفيــذ
 .النزاع الراهن 

 وهو األمر الذي يؤكد 
 قرـيـب أو بعـيـد وال تحـمـل أن المسـتأنف يعـمـد نحــو تـقـديم أوراق ال تخــص اـلـدعوى الراهـنـة ـمـن 

أي حجيـــة أو داللـــة أو معنـــي قـــانوني فيمـــا يخـــص هـــذا النـــزاع وذلـــك بغـــرض تعطيـــل الفصـــل فـــي 
وهو ما يقطـع بـان اسـتئنافه هـذا قـائم علـي غيـر سـند مـن الواقـع أو القـانون بمـا .. االستئناف الماثل 

 .ئل وال جدوى منها وااللتفات عن األوراق المقدمة منه التي ال طا.. يجعله خليقا بالرفض 



 ٩٧

 ملا كان ذلك 

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم بيانه 
يضحي ظاهرا عدم صحة جماع ما أورده المستأنف ضده فرعيا فـي مذكرتـه المقدمـة بجلسـة  

 . وتعمده مخالفة الثابت باألوراق والقانون محاوال الحصول علي ما ال يستحق -/-/-

 بناء عليه 

 املستأنفني فرعيا من عدالة اهليئة املوقرة احلكم يلتمس املستأنف ضدهم أوال و
 . شكال -/-/-بقبول االستئناف الفرعي المقدمة الئحته قبل جلسة : أوال 

 ستئناف الفرعي الوفي موضوع ا: ثانيا 

والقضــاء مجــددا بعــدم ســماع ) ـفـي البـنـد أوال فـقـط ( بإلـغـاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــي ـبـه  -١

 ) .التقادم(ا بمرور الزمان الدعوى لسقوط الحق في رفعه

 تأيـيـد الحكــم المســتأنف مــع تعــديل أســباب رفضــه لـلـدعوى المبـتـدأة بمــا يتواكــب مــع مــا جــاء  -٢

 .بالئحة االستئناف الفرعي 

 وفي االستئناف األصلي  :ثالثا 

برفضــه وتأيـيـد الحكــم المســتأنف مــع إـلـزام المســتأنف أصــليا بالمصــروفات ومقاـبـل أتعــاب المحامــاة  

          . التقاضي عن درجتي
                                                                    وكيل المستأنف ضدهم أوال 

                                                                        والمستأنفين فرعيا 
 

       المحامي           
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٩

 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 
 

 جمموعة السهالوي 
  واالستشارات القانونية للمحاماة

 لدي حمكمة استئناف دبي  

 

  مذكرة بالدفاع 
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 ١٠٠

 املوضوع
 مــدني .... لســنة .... رقــم  فــي الــدعوى -اســتئناف الحكــم الصــادر محكمــة دبــي االبتدائيــة  

 : والقاضي منطوقه ../../.... بجلسة .. كلي 

 حكمت احملكمة حضوريا 
 . شكال ............. بعدم قبول إدخال -١
 درهــم ٧٩٠٠٠٠٠ـبـأن يــؤدي للشــركة المدعـيـة مبلــغ وقــدره  .. ........../  إـلـزام المــدعي عليــه -٢

مـــن ـتــاريخ المطالـبــة القضـــائية وحـتــى الســـداد الـتــام وبمـــا ال يجـــاوز أصـــل % ٩وفاـئــدة بواـقــع 
 .وألزمته بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .. المبلغ المقضي به 

 الوقائع 
 : الماثل في األتي نزاعتخلص وجيز واقعات ال

 أقامــت الشــركة المســتأنفة ضــدها اـلـدعوى المبتــدأة ضــد المســتأنف بموجــب صــحيفة أودعــت  -١
 :وابتغت الحكم لها .. قلم كتاب المحكمة االبتدائية 

) ســبعة ماليــين وتســعمائة ألــف درهــم ( درهــم ٧٩٠٠٠٠٠بإلزامــه بــأن يــؤدي لهــا مبلــغ قــدرة  
 .........ستحقاق وحتى تمام السداد سنويا من تاريخ اال% ١٢فائدة بواقع ب

 تعاقــــــدت مــــــع ../../.... تســــــتند فــــــي طلباتهــــــا هــــــذه إلــــــي أنهــــــا بتــــــاريخ الشــــــركة وكانــــــت  -٢
 .علي إتمام مشروع مبني سكني ..  / .......السيد

 وذلك 

  .............حتت إشراف 

 كإستشاري هندسي مشرف علي املشروع 
الستشـــاري ًشــريكا ـفــي المكـتــب اســـتأنف ن المأ - بالمخالـفــة للحقيـقــة –دعـــت الشـــركة وقــد ا -٣

 ٕوأنه قام بالضغط عليها واكراهها نحو تسليمه المبالغ محل التداعي مهددا إياها .. المذكور 

ثـم ادعـت .. إن لـم تسـتجب لـه ..  بالمخاطر والخسـائر فـي هـذا المشـروع –علي حد زعمها 
 .بأنها رضخت له وسلمته هذه المبالغ بموجب شيكات 

 كون جماع ما زعمته الشركة المستأنف ضدها من أباطيل جاءت علي نحو مرسل ونظرا ل  -٤

 األمر الذي حدا بمحكمة أول درجة نحو إحالة األوراق إلي . ال سند له وال دليل عليه 
  وانتهي مقررا وبوضوح تامالذي باشر المأمورية الموكولة إليه .. مكتب الخبراء 



 ١٠١

 " .ثبت ادعاءها هذا لم تقدم المدعية إلي الخبرة ما ي" 
فقــــد قضــــت .. فقــــد ظلــــت األوراق غيــــر كافيــــة لتكــــوين عقيــــدة المحكمــــة .. وبهــــذه النتيجــــة  -٥

 . بإحالة الدعوى للتحقيق إلثبات ونفي عناصرها ../../....بجلسة 

 ونفاذا هلذا القضاء 
 وتــربط أولهمــا بصــاحب بشــاهدين يعمــالن تحــت إمرتهــاتقــدمت الشــركة المســتأنف ضــدها  

وهو ما يؤكـد أن شـهادتهما مجروحـة ومجاملـة للشـركة محـل .. الطاعنة عالقة نسب الشركة 
 .عملهما وبعيدة كل البعد عن المصداقية  

) االستشـاري للمشـروع (.............وحيث قامت الشركة المستأنف ضـدها بإدخـال مكتـب   -٦
  .)المستأنف (بزعم أنه متبوع ومسئول عن أعمال تابعةخصما جديدا في الدعوى 

.. وبرغم انتفاء ثمة دليل مادي أو مستندي علي صـحة مـزاعم الشـركة المـذكورة .. ومن ثم   -٧
 . علي النحو المشار إليه سلفا ../../.... إال أن حكم المحكمة االبتدائية صدر بتاريخ 

وحـيـــث جــــاء هــــذا الحكــــم االبـتـــدائي معـيـــب وقاصــــر ومخــــالف للـقـــانون لعــــدة أســــباب .. هــــذا  -٨
 . استئناف مدني ....لسنة .... ، .... رقمي صحيفتي استئنافه أوضحها المستأنف ب

 . مدني ....لسنة .... رقم كما طعنت الشركة علي الحكم االبتدائي باالستئناف  -٩
 ٕواذ تداولت االستئنافات الثالثة بالجلسات بعد أن قررت عدالة المحكمة االستئنافية  -١٠

ـقــدم المســـتأنف بالعدـيــد مـــن مـــذكرات وـقــد ت.. ضـــمهما لالرتـبــاط وليصـــدر ـفــيهم حكمـــا واحـــدا 
 .دفاعه التي أكد من خاللها علي إخفاق حكم أول درجة وأوجه العوار التي شابته 

 – بهيئــــة مغــــايرة – أصــــدرت عدالــــة المحكمــــة االســــتئنافية ././....وبجلســــة .. وبالفعــــل  -١١
 : حكمها القاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة  
  .بقبول االستئنافات الثالثة شكال: أوال 

وتأيـيــد ) المقـــام مـــن شـــركة الزماـلــك (....لســـنة .... رقـــم رفـــض موضـــوع االســـتئناف : ثانـيــا 
وألزمـــت المســـتأنفة .. الحكـــم المســـتأنف فيمـــا قضـــي بـــه فـــي فقرتـــه الحكميـــة األولـــي 
 .بمصاريف االستئناف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 

المـقــامين مــن الســـيد ( مــدني ....ســنة ل.... ، .... رقـمــي وفــي موضـــوع االســتئنافين : ثالثــا 
.. بإلغــاء مــا قضــي ـبـه الحكــم المســتأنف ـفـي فقرـتـه الحكمـيـة الثانـيـة ) .. ........../ 



 ١٠٢

وألزـمــــت المســـــتأنف  .. ........../ والقضـــــاء ـبــــرفض اـلــــدعوى قـبــــل الـمــــدعي علـيــــه 
ـمـــدني ....لســـنة .... رقـــم بمصـــاريف االســــتئناف ) م.م.ذ (..........شـــركة ضـــدها 

 الــدعوى عــن المرحلــة االبتدائيــة وخمســمائة درهــم مقابــل أتعــاب المحامــاة وبمصــاريف
.... رـقـــم اف ئنبمصــــاريف االســــت .. ........../ وألزمــــت المســــتأنف المــــدعي علـيـــه 

 . مدني ....لسنة 
فقــد طعنــت الشــركة المســتأنف ضــدها عليــه .. وعقــب صــدور الحكــم أنــف الــذكر .. هــذا  -١٢

وحيـث تـداول هـذا الطعـن ..  مـدني ....لسـنة .... قـم رأمام محكمـة التمييـز بموجـب الطعـن 
 حكمـهــــــا – المــــــوقرة – أصــــــدرت محكمــــــة التمييــــــز ../../.....بــــــدوره بالجلســــــات وبجلســــــة 

 :القاضي 

 : حكمت احملكمة    
 ٕبنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلي محكمة االستئناف لتقضي فيها من جديد  
مطعون ضـدهما بالمصـروفات وبمبلـغ ألفـي درهـم مقابـل مشكلة من قضاه آخرين وبإلزام ال 

 .أتعاب المحاماة 

 ونفاذا هلذا القضاء .. هذا 
والمسـتأنف يشـرف بإبـداء كافـة .. فقد أعيدت األوراق إلي عدالة المحكمة المـوقرة مـرة أخـري  

 وذلـك علـي النحـو الـذي سـيرد.. ٕمطاعنه وايضاح أوجه العوار التـي عابـت حكـم محكمـة أول درجـة 
 :تفصيله وتأصيله في دفاعنا التالي 

 الدفاع
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 لذلك 
 فإن دفاعنا في هذه المرحلة من النزاع سينقسم إلي ثالثة محاور رئيسية ينبثق عنها العديد  

 .من الدالئل والحقائق علي أحقية المستأنف فيما ينشده ويبتغيه 

 احملور األول 



 ١٠٣

واـلـــدالئل عـلـــي عــــدم أحقـيـــة الشــــركة المســــتأنف ضــــدها ـفـــي إقاـمـــة دعواهــــا ـفـــي بـيـــان األدـلـــة  
 .وعدم أحقيتها في طلباتها .. المبتدأة 

 احملور الثاني 
في بيـان المطـاعن والمنـاعي المتعـددة التـي عابـت الحكـم المستــأنف والتـي تنـال منـه وتجعلـه  

 .خليقا باإللغاء 

 احملور الثالث 
ل شـــاهدي اإلثبـــات المقـــدمين أمـــام محكمـــة أول درجـــة مـــن فـــي التعليـــق والتعقيـــب علـــي أقـــوا

الشــركة المســتأنف ضــدها وكــذا التعقيــب علــي تقريــر الســيد الخبيــر لبيــان أنهمــا قــد عجــزا عــن رأب 
الصــدع اـلــذي شــاب اـلــدعوى المبـتــدأة بمــا جعلهـمــا غـيــر صــالحين لالســـتدالل بهـمــا فــي الحـكــم ضـــد 

 .المستأنف 

 :احملور الرابع 
التي أصـاب فيهـا حكـم المحكمـة االسـتئنافية والتـي جـاءت مصـادفة للواقـع في بيان المواضع  

 .والقانون عدا ما أفصح عنه الحكم الصادر من محكمة التمييز الموقرة 

 احملور األول 

الدالئل علي انعدام سند الـدعوى املبتـدأة وعـدم أحقيـة 

الشركة املستأنف ضدها يف إقامتها وعجزها عن إثبـات مـا 

 .تدعيه 

 :دليل األول ال

عجز الشركة املستأنف ضدها عن إثبات دعواها وعن تقديم املسـتندات  

مبـا جيعـل .. الدالة علي أحقيتها يف طلباتها وذلك مـع رفـع الـدعوى 

 .دعواها جديرة بعدم القبول 
 ذلك أن الثابت 

 مصحوبة بكافة .. أن المشرع قد استوجب أن تودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة  
.. ٕواال كانــت معيبــة بمخالفــة القــانون ..  فــي طلباتــه – رافــع الــدعوى –مســتندات المؤيــدة للمــدعي ال

 .وجديرة بعدم القبول 



 ١٠٤

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ٤٥فقد نصت املادة 
وصـورة لقلـم .. علي المدعي عند تقديم دعواه أن يقدم صورا منها بقدر عدد المدعي عليهم  -١

وعليه أن يق�دم م�ع الص�حيفة ص�ورا لجمي�ع المس�تندات المؤي�دة لف خاص الكتاب تحفظ بم

 .لدعواه 

 .......وعلي المدعي أن يودع مذكرة بدفاعه  -٢

 .وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها  -٣

 وملا كان ذلك 

 ومن أحكام النقض املصرية يف هذا اخلصوص أنه 
لعرفيــة ليســت لهــا حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال بمقــدار مــا تهــدي إلــي صــور األوراق ا 

األصــل إذا كــان موجــود فيرجــع إلـيـه كــدليل ـفـي اإلثـبـات أمــا إذا كــان األصــل غـيـر موجــود ـفـال ســبيل 
 .لالحتجاج بالصورة إذا انكرها المتهم 

 )ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن
 أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة – ما جري به قضاء هذه المحكمة  وعلي–من المقرر  

في اإلثبـات إال بمقـدار مـا تهـدي إلـي األصـل إذا كـان موجـودا فيرجـع إليـه أمـا إذا كـان غيـر موجـود 
 .فال سبيل لالحتجاج بها 
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

 ملا كان ذلك 
يتضـــح .. الفة الـــذكر علـــي واقعـــات وأوراق الـــدعوى المبتـــدأة وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة ســـ 

ـلـم تـقـدم المســتندات الداـلـة عـلـي أحقيتهــا ) المدعـيـة ابـتـداءا(وبجــالء ـتـام أن الشــركة المســتأنف ضــدها 
 .في طلباتها 

 واكتفت هذه الشركة 

بتـقــديم بـعــض الصـــور الضـــوئية الـتــي ال تســـمن وال تغـنــي ـمــن  

 في إثبات ما تدعيه وتزعمه من جوع والتي ال حجية وال سند لها 

 .طلبات 
 



 ١٠٥

 األمر الذي يؤكد 
أن الشــركة المســتأنف ضــدها خالفــت صــحيح القــانون الــذي أوجــب عليهــا أن تــودع مــع رفــع  

األمر الذي يجعـل .. الدعوى كافة المستندات المؤيدة لدعواها أما وأنها لم تفعل وتقاعست عن ذلك 
 .الذي رسمه لها القانون الطريق  دعواها جديرة بعدم القبول لرفعها بغير

 : الدليل الثاني 

اضطراب الشركة املستأنف ضدها يف سـرد واقعـات التـداعي املسـطرة  

بصحيفة دعواها مبا ينم عن عدم صحة ما تدعيه ومبا يؤكد أن للواقعة 

 صوره أخري خالف الصورة التي حاولت الشركة اختالقها بال سند  
 بداية 

مســــتأنف ضــــدها فــــي صــــحيفة دعواهــــا واقعــــات متضــــاربة ومتناقضــــة فـقـــد ســــاقت الشــــركة ال 
ومخالفــة للواقــع واألوراق بمــا يــؤدي إلــي عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة للــدعوى وعــدم اللــزوم المنطقــي 

 .بينها وبين ما انتهت إليه هذه الشركة من طلبات ال يمكن أن تستقي من تلك الواقعات المضطربة

 ئق اآلتية وقد ثبت ذلك وجبالء من احلقا

 :احلقيقة األويل 
 المشــرف علــي بوصــف المســتأنف بأنــه شــريك بالمكتــب االستشــاريأنهــا اســتهلت دعواهــا  

 )..............(المشروع 

 يف حني أن الثابت باألوراق
أن ..  المـقـــدمين ـمـــن الشــــركة المســــتأنف ضــــدها ذاتـهـــا أـقـــوال ـشـــهود اإلثـبـــاتومـــن خــــالل  

ٕوانمـا هـو مجـرد مهنـدس معمـاري يعمـل  .. الستشـاري المـذكور ليس شريكا في المكتـب االمستأنف
 .لدي المكتب أنف الذكر 

 :احلقيقة الثانية 
 .. قررت بأن المبالغ المسددة منها سددت للمستأنف فقط .. أن الشركة المستأنف ضدها  

 . الذي يعمل لديه دون ثمة دخل أو تدخل من المكتب االستشاري

 

 ثم تعود بعد تداول الدعوى 
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 فـي الحصـول علـي لتزعم باشـتراك المكتـب االستشـاري مـع المسـتأنفالمبتدأة لعدة جلسات  
بــل جــاء قولهــا .. كعادتهــا وذلــك دونمــا أن تقــدم ثمــة ســند أو دليــل علــي هــذا الــزعم .. هــذه المبــالغ 

 .مرسال دون إثبات أن درهم واحد من المبالغ المطالب بها دخل حساب المكتب االستشاري 
رب وتنــاقض يؤكــد انعــدام صــحة الواقعــة المزعومــة مــن جانــب الشــركة المســتأنف وهــذا تضــا 

 .ضدها برمتها 

 :احلقيقة الثالثة 
بقولـهــا ـبــأن .. أقاـمــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها مزاعمهـــا عـلــي ســـند واهـــي وغـيــر صـــحيح  

 علـي المستأنف قام بإكراهها علي دفع المبالغ محل التداعي مستخدما فـي ذلـك سـلطاته كمشـرف
 .مشروع ال

 يف حني أن الثابت باألوراق 
ٕوانمـــا  .. ولـــيس مشـــرفا عليـــه عـــن المشـــروع محـــل التـــداعي لـــيس مســـئوالأن المســـتأنف  

 :وهم .. من السادة المهندسين ليس من بينهم المستأنف المشرف عليه فعليا مجموعة 

 / ......السيد المهندس       ....../ السيد المهندس 
 / ......السيد المهندس       ....../ السيد المهندس 

 وهو أمر 
بمـا يقطـع بعـدم صـحة  .. أكده شهود اإلثبات المقدمين من الشركة المستأنف ضدها ذاتها 

 .مزاعم الشركة فيما تدعيه زورا وبهتانا 

 :احلقيقة الرابعة 
بأنـهـا رضــخت لمطاـلـب المـسـتأنف لـمـا مارـسـه عليـهـا ـمـن زعمـت الشــركة المســتأنف ضــدها  

 .ه دفعها نحو سداد المبالغ له ٕضغط واكرا

 يف حني أن الثابت
والـبـالغ ..  للمســتأنف ../../....، ../../... الـمـؤرخين الشــيكين األوـلـين تســليم أنهــا قامــت ب 

 .. قـبــل اـســتالمها للمـشــروع والـبــدء بتنفـيــذه أصـــال.. ا ـمــا يـقــرب ـمــن خمســـة ملـيــون درهـــم ـمــقيمته
 .../../...نفيذ كان بتاريخ فالثابت أن استالمها للمشروع والبدء في الت

 فأي ضغوط وأي إكراه مارسه المستأنف علي الشركة  
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 !!!!!!!.المستأنف ضدها وهي لم تتسلم المشروع بعد ؟؟؟
  :قيقة اخلامسةاحل

 بأنه في تاريخ معاصر الستالم الدفعة المقدمـة مـن مالـك –زعمت الشركة المستأنف ضدها  
لـب تسـليمه مبلـغ مـن كـل دفعـة تقـوم الشـركة المسـتأنف ضـدها توجه إليها المسـتأنف وط.. المشروع 

 .باستالمها من المالك 

 ومبراجعة تواريخ الشيكات 

 املمنوحة للمستأنف 

 يتأكد أنها كالتايل 
 . بمبلغ ثالثة مليون درهم ../../.... -
 . بمبلغ مليون وتسعمائة ألف درهم ../../..... -
 .هم  بمبلغ مليون وخمسمائة ألف در../../.... -
 .بمبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم ../../....  -

 يف حني أن الدفعات املسلمة من مالك املشروع 

 إيل الشركة املستأنف ضدها 

 بيانها كالتايل 
 مبلغ الدفعة  التاريخ م

 ٢ر٠٢٣ر٠٤٠ ../../.... ١

 ٦ر٥٧٧ر١٣٩ر٢٠ ../../.... ٢

 ٥ر١٠٠ر٥٨٠ ../../.... ٣

 ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ ../../.... ٤

 ٢ر١١١ر٨٦٠ ../../.... ٥

 ١ر٩٨٠ر٩٨٥ ../../.... ٦

 ٢ر٢٣١ر١٤٥ر٥٩ ../../.... ٧

 ٤ر٩٢٣ر٤٣٠ ../../.... ٨

 ٢ر٦٨٨ر٨٩٩ر٧١ ../../.... ٩

 ٨ر٧٣٤ر٤٩١ ../../.... ١٠
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 ٤ر٢٠٨ر٣١٨ ../../.... ١١

 ٣ر٠٧١ر٠٥٨ ../../.... ١٢

 ١ر٥٩٤ر٢٩٩ ../../.... ١٣

 ٤ر٣٣٤ر٦٥٩ ../../.... ١٤

 ٢ر٢٨٧ر٠٤٥ /../...... ١٥

 ٣ر٦٢٧ر١١٨ ../../.... ١٦

 ٢ر٠٥٧ر٣٧٣ ../../.... ١٧

 ٣ر٥٣٤ر٦٧٥ ../../.... ١٨

 ٧٧٦ر٤٥٣ ../../.... ١٩

 ٣ر٣٨٦ر٦٨١ ../../.... ٢٠

 ٢ر١١٠ر٦٤٥ ../../.... ٢١

 ٨٥٠ر٧٩٢ ../../.... ٢٢

 ١ر٠٨٧ر١٥٣ ../../.... ٢٣

 ١ر٩٩٠ر٩١٢ ../../.... ٢٤

 وهذا 

 وبهتان مزاعم هذه الشركة يؤكد زور 
ــــاريخي فالثاـبــــت أنهـــــا منحـــــت المســـــتأنف   ــــي ـت ــــون درهـــــم ـف ــــغ خمســـــة ملـي ../../... مبـل

ــــــك../../....،  ــــــل أن تتســـــــلم أي دفعـــــــة مـــــــن الماـل حيـــــــث أن الدفعـــــــة األولـــــــي كانـــــــت  ..  قـب
  .../../...بتاريخ 

 هذا فضال 
عات المســـلمة عـــن عـــدم تعاصـــر أي مـــن الشـــيكات محـــل الـــدعوى الماثلـــة مـــع أي مـــن الـــدف 

 .للشركة المستأنف ضدها من المالك 

 وهو ما يقطع وبيقني تام 
وزور وبهتـــــان مـــــزاعم الشـــــاهد تهـــــاتر وزور وبهتـــــان مـــــزاعم الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها  

 التـي يعمـل هشام محمد رشاد الذي جاءت أقواله مخالفة للواقع والحقيقة مجاملة للشـركة/المدعو
 .القة القرابة لديها ولمالكها الذي تربطه به ع
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 :قيقة السادسة احل
زعمـت الشـركة المسـتأنف ضـدها بأنهـا سـبق وـقـد منحـت المسـتأنف مبـالغ عـن مشـروع ســابق  

 . أيضا من المستأنف ٕبناء علي ضغط واكراهجمع بينهما 

 فهل يعقل 
فـإذا كانـت قـد تعاملـت ـمـع ) علـي ـفـرض صـحة زعمهـا(أن تقـع الشـركة فـي ذات الفـخ مـرتين  

 !!!.فلماذا تقبل التعامل معه مرة أخري ؟.. قا وعهدت عليه الضغط واإلكراه المستأنف مسب

فلمــاذا لــم تقــم بالمطالبــة بهــا أســوة بالمبــالغ محــل .. ٕواذا كانــت قــد منحتــه مبــالغ مســبقا  

 !! .التداعي؟

 كافة هذه التناقضات 
 الواـقــع ق عـــدم صـــحة الواقعـــة المزعومـــة بمعرـفــة هـــذه الشـــركة وأن لحقيـقــةيؤكـــد وبحـــوغيرهـــا  

جـــديرة كاـنــت صـــورة أخـــرى مغـــايرة تمامـــا لمـــا تزعمـــه هـــذه الشـــركة وهـــو مـــا يجعـــل اـلــدعوى المبـتــدأة 
وهـــو أـمــر يســـتوجب تصـــحيحه وتصـــويبه أـمــام عداـلــة .. بــالرفض النـعــدام ســـندها الحقيـقــي واـلــواقعي 

 .المحكمة االستئنافية الموقرة 

 :الدليل الثالث 

وذ����� – ة دعواها املبتـداةسقوط حق الشركة املستأنف ضدها يف إقام 

��א�
	א������������
مبضي ثـالث سـنوات إعمـاال للمـادة  .. ���ض�����

 من قانون املعامالت املدنية السيما وأنها مـن الـدعاوى الناشـئة ٣٣٦

 عن الفعل النافع 
 بادئ ذي بدء 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٣٦فقد نصت املادة 
بانقضـاء ثالـثـة ســنوات ـمـن الـيـوم اـلـذي عـلـم فـيـه الفـعـل الـنـافع ـعـن ة ال تسـمع اـلـدعوى الناشــئ 
ه في الرجوع ، وفي جميع األحوال ال تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشر سـنة مـن اليـوم  بحقالدائن

 .الذي نشأ فيه حق الرجوع 
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 ملا كان ذلك 

 وكان الثابت أن مصادر االلتزام تنقسم إيل
  اإلراديةالمصادر غير    المصادر اإلرادية

         

            

  العقد
اإلرادة 

 المنفردة
 الفعل النافع  الفعل الضار 

           

                   

 
 المسئولية 

 المدنية 
  الضمان  

اإلثراء 

بال 

 سبب 

 

تسليم 

غير 

 المستحق 

 الفضالة 

 ومن التقسيم أنف الذكر 
 مــن القــانون المــدني والــذي ال تســمع ٣٣٦بالمــادة يتجلــى ظــاهرا أن الفعــل النــافع المقصــود  

 :يتمثل في .. الدعوى الناشئة عنه بمضي ثالث سنوات من يوم علم الدائن بحقه في الرجوع 

- ��8H�c��Pא���א.�

- ��B69א��Lv�R��9). 

 .א��{���� -

 ملا كان ذلك 
ســـت علـــي وكـــان الثابـــت أن الـــدعوى المبتـــداه المقامـــة مـــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها قـــد أس 

 .حق وجه قاعدة اإلثراء بال سبب وقاعدة استرداد ما دفع بغير أساس قانوني مؤداه تطبيق 

 ليس هذا فحسب 
بل أن الحكم االبتدائي الطعين قائم علي أساس هـذين السـندين القـانونيين الـواردين بالمـادتين  

 . من قانون المعامالت المدنية ٣٢١ ، ٣١٩

 و األمر الذي يؤكد وه

ــ  ــدعاوى الناشـــئة عـــن الفعـــل أن اـل دعوى الراهنـــة هـــي مـــن اـل

الـنـــافع متمــــثال ـفـــي اإلـثـــراء ـبـــال ســــبب واســــترداد مــــا دـفـــع بغـيـــر 
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واـلــدفع بعـــدم .. ومـــن ـثــم فـــإن ســـقوط الحـــق ـفــي رفعهـــا .. حـــق 

 .يخضع لنص خاص .. سماعها 
  من قانون املعامالت املدنية ٣٣٦هو نص املادة 

 ومن ثم 
عـلــي ) اـنــف اـلــذكر( مـــن قـــانون المعـــامالت الماثـلــة ٣٣٦فإـنــه بإعمـــال صـــريح ـنــص المـــادة  

ـدي مــن المســتأنفواقعــات التــداعي يتضــح وبجــالء تــام  ـدفع المـب بســقوط حــق الشــركة  .. صــحة اـل
وذلــك علــي فــرض أحقيتهــا فــي (المســتأنف ضــدها فــي إقامــة دعواهــا الراهنــة بمضــي ثــالث ســنوات 

 ) .رفعها ابتداء

 دهاستأنف ضفإذا كان الثابت أن الشركة امل

 أقرت صراحة بالئحة دعواها 
بغير وجـه حـق وغيـر ) حسبما تـزعم(أن المبالغ المسلمة منها إلي المستـأنف تعلم يقينا أنها  

وذـلـك مـنـذ الـيـوم األول اـلـذي .. وأن المســتأنف يـثـري عـلـي حســابها بغـيـر ســبب .. مـسـتحقة عليـهـا 

 .بدأت فيه إعطائه هذه المبالغ 

 منحت املستأنف الشركة ذاتها أنها زعمت وحيث 

  مقدرا ومثبتا علي النحو التايلاملبالغ حمل التداعي 
 البنك المسحوب عليه  تاريخ الصرف  قيمة المبلغ  رقم الشيك 

 بنك دبي التجاري -/-/- )ثالثة ماليين درهم( درهم ٣٠٠٠٠٠٠ ....

 بنك دبي التجاري  -/-/- ) مليون وتسعمائة ألف درهم( درهم ١٩٠٠٠٠٠ ....

 بنك دبي التجاري  -/-/- ) مليون وخمسمائة ألف درهم( درهم ١٥٠٠٠٠٠ ....

 بنك القاهرة  -/-/- ) مليون وخمسمائة ألف درهم( درهم ١٥٠٠٠٠٠ ....

  ../../...األمر الذي يتضح معه أن أول دفعه كانت بتاريخ 

  ../../...وأخرها كانت بتاريخ 
د الـذي يبـدأ منـه احتسـاب المـدة التـي تنقضـي بهـا يكون التاريخ األخير هـو الموعـ.. ومن ثم  
 أي ../../... وحيث أقيمت الدعوى المبتـدأة بتـاريخ –  وأقر الحكم الطعينأفصححسبما  –الدعوى 

 ).أخر دفعه من المبالغ أنفة الذكر(بعد مضي أكثر من أربعة سنوات علي التاريخ المذكور 
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 وهو األمر الذي يقطع بأنه نفاذا 

 من قانون املعامالت املدنية  ٣٣٦للمادة 

يكـــون الـــدفع المبـــدي مـــن المســـتأنف بعـــدم ســـماع الـــدعوى 

لمـــرور الزمـــان قـــد واكـــب صـــحيح الواقـــع والقـــانون ويكـــون حـــق 

سقط قد  يكون – علي فرض وجوده –الشركة المستأنف ضدها 

 .بمضي المدة 
 :الدليل الرابع 

وهـو أن تكـون عدم توافر أهم أركان قاعدة اسرتداد ما دفع بغري حـق  

 كانـت – املطالب بهـا –الشركة املستأنف ضدها حينما منحت املبالغ 

أما وأن أقرت بأنها تعلم يقينا بأنها غري .. تعتقد أنها مستحقة عليها 

 .فال تنعقد قاعدة اسرتداد ما دفع بغري حق .. مستحقه 
  من القانون املدني علي أن ٣٢٠حيث نصت املادة 

 أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كـان من أدي شيئا ظنا منه 
 .قائما ومثله وقيمته إن لم يكن قائما 

 ومن هذا النص 

يتضـــح أن ـقــوام قاعـــدة اســـترداد مـــا دـفــع بغـيــر حـــق أن تكـــون  

الشــــــركة المســــــتأنف ضــــــدها قــــــد دفعــــــت المبــــــالغ محــــــل التــــــداعي 

 .للمستأنف وهي تظن أنها مستحقة عليها 
 نها أما وأ
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 ملا كان ذلك 

 وكانت الشركة المستأنف ضدها قد أقرت صراحة بأنها تعلم يقينا بأن ما تدفعه من مبالغ  
األمــر الــذي يهــدر ثـمــة .. حقة عليهــا ومــع ذلــك قامــت بدفعــه بمحــض إرادتهــا للمســتأنف غيــر مســت

أحقية لها في المطالبة باسترداد ما دفعته بمحض إرادتها وحال علمها بعدم اسـتحقاقه بفـرض صـحة 
 .ذلك 

 :الدليل اخلامس 

مع متسك املستأنف بالقرينة القانونية املؤكدة علي أن الشـيك بذاتـه  

 فقد انتفت أركان قاعـدة اإلثـراء بـال سـبب مبـا ..حيمل سبب حتريره 

يقطع بأن املسـتأنف حتصـل علـي تلـك الشـيكات وفـاء لـدين لـه علـي 

 الشركة املستأنف ضدها 
  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣١٨فقد نصت املادة 

 .ال يسوغ ألحد أن يأخذ مال غيره بال سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده  

  بأن ١٩٣/١كما نصت املادة 
من كسب ماال من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليـه رده إن كـان قائمـا ومثلـه أو قيمتـه 

 .إن لم يكن قائما وذلك ما لم يقضي القانون بغيره 

 ومن هذين النصني يتضح 
أن الشــرط األساســي والجــوهري لتطبـيـق قاعــدة الكســب أو اإلـثـراء ـبـال ســبب هــو انـعـدام وجــود 

 .يه شخص علي حساب أخر سبب مشروع لكسب حصل عل

 أما إذا وجد السبب املشروع 

 فال يكون لقاعدة الكسب بال سبب حمل من التطبيق 

 ملا كان ذلك 
 وكان الثابت أن المستأنف قد تحصل علي المبالغ محل التداعي من الشركة المستأنف  
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ألعـمــال وـهــذه ا.. ضــدها بســـبب واضـــح وثاـبــت ومشـــروع وهـــو قيامــه بأعـمــال لصـــالح تـلــك الشـــركة 

 :تتمثل في اآلتي 
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 وهذه األعمال 
هــي الســبب المـبـرر والمشــروع لحصــول المســتأنف عـلـي المـبـالغ محــل الـتـداعي مــن الشــركة  

 .وليس باإلكراه والتهديد كما قرت بهتانا .. ال سبب كما تزعم وتدعي وليس ب.. المستأنف ضدها 
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 ومما يؤكد قطعا بوجود السبب املشروع 

 حلصول املستأنف علي هذه املبالغ

 وعدم اتصال ذلك باملشروع 

 املسند للشركة املستأنف ضدها 
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 هذا فضال
ة مـبــالغ ـمــن ماـلــك المشـــروع قـبــل أن تتســـلم ثـمــعـــن أنهـــا دفعـــت للمســـتأنف هـــذا المبـلــغ  

فمـن غيـر المقبـول أن تقـوم  ../../...إذ أن أول دفعـة منحـت لهـذه الشـركة كانـت فـي  .. المذكور

 .بدفع مبالغ علي النحو الذي قررته قبل أن تتسلم هي مبالغ من المالك 

 ومن ثم 
الراهنـة يتضح وبجالء تام عدم انعقـاد شـرائط تطبيـق قاعـدة اإلثـراء بـال سـبب علـي الـدعوى  

وهــو مــا يســـتوجب التصــدي لــه مــن عدالــة الهيـئــة .. بمــا يؤكــد انعــدام ســندها وأنـهــا جــديرة بــالرفض 
 .االستئنافية 

 الدليل السادس 

عدم قيـام الشـركة املسـتأنف ضـدها بإثبـات ادعاءهـا بأنهـا منحـت  

بـل اكتفـت ..  حتـت وطـأة اإلكـراه – املطالب بهـا –املستأنف املبالغ 

 هذا املقام مبا يقطع بعدم صـحته السـيما وقـد مبحض قول مرسل يف

فكيف له أن يكره الشركة .. ثبت انقطاع صلة املستأنف بذلك املشروع 

 املستأنف ضدها 
 بداية 

  من قانون املعامالت املدنية اإلكراه بقوهلا ١٧٦فقد عرفت املادة 
 اإلكراه هو إجبار الشخص بغير حق علي أن يعمل عمال دون رضاه ويكون اإلكراه ملجئا 
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 .أو غير ملجئ كما يكون ماديا أو معنويا 

  بأن ١٧٧كما قررت املادة 
يكون اإلكراه ملجئا إذا كان تهديـدا بخطـر جسـيم محـدق يلحـق بـالنفس أو المـال ويكـون غيـر  

 .ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك 

 ملا كان ذلك 
وكانــت الشــركة المســتأنف ضــدها قــد أقامــت دعواهــا المبتــدأة أبتنــاء علــي ســند وحيــد زاعمــة  

 ../../...بأنهــا قامــت بــدفع مبلــغ قــارب الثمــاني مليــون درهــم علــي خمــس دفعــات خــالل الفتــرة مــن 
  .../../...حتى 

 بناء علي ضغط وإكراه من جانب املستأنف 

 وزعمت بأنه 
 المســـند إليهـــا وشـــريك بالمكتـــب ســـلطاته كمهنـــدس استشـــاري للمشـــروع اســـتغل فـــي ذلـــك 

 .االستشاري والمسئول عن المشروع وبيده إلحاق األذى واإلضرار بها 

 ومل تقدم هذه الشركة 

 ثمة سند أو دليل علي وجود هذا اإلكراه أو الضغط ولم تبين  

مســـتنده فـــي ذلـــك علـــي قـــول .. ثمـــة مظهـــر مـــن مظـــاهر اإلكـــراه 

 .ثبت فيما بعد زوره وبهتانه . .مرسل 
 فالثابت 

ـــيس إال مهنــــدس معمــــاريأن المســــتأنف    ضــــمن العديــــد مــــن المهندســــين العــــاملين لــــدي ـل
 ) .المهندس االستشاري للمشروع (.............مكتب 

 كما أنه ليس شريكا يف هذا املكتب 
أقـروا بـأن اتهـم أن الشـهود المقـدمين مـن الشـركة المسـتأنف ضـدها ذ.. أضف إلي ذلـك كلـه  

إذ أقروا صراحة بأن المكتب االستشاري أسـند  .. المستأنف ال شأن له في اإلشراف علي المشروع
 .ليس من بينهم المستأنف مهمة اإلشراف علي المشروع إلي أربعة مهندسين 

 هذا فضال 
  مهمته اإلشراف علي المشروع بما فيه من قبل المالكعن طاقم فني هندسي معين من  
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  :وهذا الطاقم مكون مناول واستشاري وخالفه مق
 / السيد المهندس 
 / السيد المهندس 
 / السيد المهندس 

 ليس هذا فحسب 
تـتم مراجعتهـا ومراقبتهـا بل أنه لمن المعلـوم لـدي الكافـة أن كافـة أعمـال الخرسـانة والمبـاني  

وفــق القواعــد الهندســـية  وهــي جهــة حكومـيــة مهمتهــا التأكــد مــن إتـمــام األعمــال بمعرفــة بلديــة دـبــي
 .واإلنشائية 

 وهو األمر الذي ال يتصور معه 
 دحضوهو مـا يـ.. حدوث أي إكراه أو تهديد للشركة المستأنف ضدها أبان قيامها باألعمال  

وعجزهـا والحـال كـذلك عـن إثبـات دعواهـا .. مزاعم هذه الشركة ويؤكد انعدام وجود ثمـة دليـل عليهـا 
وهــو األمــر الــذي يوجــب التــدخل لتصــويبه مــن عدالــة .. رة بــالرفض عجــزا يجعــل هــذه الــدعوى جــدي

 .المحكمة االستئنافية 

 :الدليل السابع 

عدم اتفاق مزاعم الشركة املستأنف ضدها مع العقل واملنطق والعـرف 

فكيف تكون مجلة أرباحها مـن املشـروع ال تتعـدي العشـرة .. التجاري 

رب من مثـاني مليـون مليون درهم وتقبل أن تدفع للمستأنف ما يق

درهم باإلضافة إيل شيك مببلغ مليون ومخسمائة ألف مل يـتم صـرفه 

 !.علي حد زعمها ؟
  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٤٨فقد نصت املادة 

 .الممتنع عادة كالممتنع حقيقة  

  علي أن ٥٠كما نصت املادة 
 .المعروف عرفا كالمشروط شرطا  

  أن  علي٥١وكذا نصت املادة 
 .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص  
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  نصت علي أن ٦٠واملادة 
 .ال عبره للتوهم  

  بأن ٦١كما قررت املادة 
 .ال عبره بالظن البين خطؤه  

 ملا كان ذلك 
 ـقــد وضـــع أســـس وقواعـــد رع اـلــذكر يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن المشـــةنـفــآ النصـــوص ةومــن جمـلــ 

وقرر صراحة أن ما جري عليـه العـرف .. ي عليه العرف إلقامة الدعوى منها القانونية ومنها ما جر
 .كالمعين بالنص 

 ليس هذا فحسب
إذ يجـب  .. بوجوب استبعاد مـا ينـدرج تحـت وصـف التـوهم والظـنبل قرر المشرع صراحة  

 .أن يكون سند الدعوى معقول عقال ومقبول منطقا 

 والدعوى املاثلة 
ذلـــك أن الثابـــت .. ل البعـــد عـــن العقـــل والمنطـــق بالرواـيــة الهزليـــة الـــواردة بالئحتهـــا بعيـــدة كـــ 

ـغ أن إجمــالي أعمــال المقاولــة المســندة للشــركة المســتأنف ضــدها بــاألوراق  ـون ١٠٤تقــدر بمبـل  ملـي

 .../../.... وذلك وفقا لما هو ثابت من العقد المبرم بينها وبين مالك المشروع المؤرخ درهم 

 هذا 

 ف ضدها ومبوجب الكتاب الصادر عن الشركة املستأن

  واملوجه إيل ../../...بتاريخ 

 )استشاري املشروع (.............

 أقرت صراحة بأن صايف ربح املشروع 
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 فهل يعقل 
 ثماني مليون أن تكون أرباح الشركة ال تجاوز العشرة مليون درهم وتمنح المستأنف مبلغ    

درهم باإلضافة إلي ذلك الشيك التـي تـزعم منحـه إيـاه بمبلـغ مليـون وخمسـمائة ألـف ولـم يصـرف 

 !!.؟؟
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 وهل من املنطق
أن تقوم الشـركة باألعمـال الموكولـة إليهـا وتقـوم بمـنح المسـتأنف جملـة مـا جنتـه مـن أربـاح     

 !!.؟

 لعل ما تقدم 
 برمتهــا وللشــيكات الممنوحــة للمســتأنف أســباب ودواـفـع يؤكــد لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة أن للواقعــة 

 .أخري علي خالف تلك المزاعم واألباطيل التي قررت بها الشركة المستأنف ضدها

 وهو ما يؤكد 
مصـــداقية دفـــاع المســـتأنف مـــن أن المبـــالغ محـــل الشـــيكات ســـند هـــذه الـــدعوى مدفوعـــة مـــن  

وأنجزهـا لمصـلحتها وال دخـل لهـا مـن قريـب الشركة المستأنف ضـدها للمسـتأنف لقـاء أعمـال قـام بهـا 
 .أو بعيد بالمشروع المسند للشركة المذكورة 

 ومن ثم 
ة قائمـة عـلـي غيـر سـند مـن الواـقـع والقـانون وأن سـندها متهـاتر ويجــافي أتكـون الـدعوى المبتـد 

 .العقل والمنطق بما يجعلها وبحق جديرة بالرفض 

 الدليل الثامن 

قانونيـة التـي تؤكـد بـأن الشـيك يف ذاتـه متسك املستأنف بالقرينة ال 

حيمل سبب حتريره ، وهو الوفاء بدين مستحق علي الساحب ، السيما 

وأن الشركة املستـأنف ضدها قد عجـزت عـن إثبـات مـا يـدحض هـذه 

 القرينة 
 تمييز أن قضاء الاملستقر عليه يف فإن .. بداية 
وينطـوي اة وفـاء ويقـوم مقـام النقـود المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك يعتبر أصال أد 

، واألصــل أن ســببه هــو الوفــاء بــدين فــي ذاتــه علــي ســبب تحريــره ولــو لــم يصــرح فيــه بالســبب 
مستحق من السـاحب لمـن صـدر لصـالحه وآل إليـه ، إعمـاال للقرينـة المترتبـة علـي تسـليمه للمسـتفيد 

ٕدليل واثبـــات الســـبب الحقيقـــي أو حاملـــه ، مـــا لـــم يثبـــت الســـاحب مـــا يخـــالف هـــذه القرينـــة بإقامـــة الـــ
 .إلصدار الشيك 
 )١٤/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٣٢طعن التمييز رقم (
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 كما قضت بأن 
األصــل فــي الشــيك أنــه أداة وفــاء لــدين مســتحق علــي الســاحب ، عــبء إثبــات خــالف ذلــك  

 عـبء إثباتـه وقوعه علي عاتق الساحب ، وأن االدعاء بانتفاء سبب االلتزام أو عدم مشروعية وقوع
 .علي الساحب أيضا 

 )...../٢٣/١٠ جلسة ..... لسنة ٢٠١طعن تمييز رقم (

 كما قضي بأن 
حصـــول المســـتفيد عـلــي قيمـــة الشـــيك ، األصـــل أـنــه اســـتيفاء لحـــق ، واالدعـــاء بخـــالف ذـلــك  

 .عبء إثباته علي من يدعيه 
 )٣٠/١/٢٠٠٠ جلسة ..... لسنة ٣٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

اـبـــــت أن جمــــــاع المـبـــــالغ المســــــلمة مــــــن الشــــــركة وكــــــان الث 

ـــي المســــتأنف  ســــلمت بموجــــب شــــيكات .. المســــتأنف ضــــدها إـل

 –وهـــذه الشـــيكات ـبــذاتها .. موصـــوفة تفصـــيال ـبــأوراق الـتــداعي 

 تحمل سبب إصدارها وهو وفقا لألصل وفاء سـاحبها –بال شك 

 .لدين عليه لصالح المستفيد 
 هذا 

 وحيث عجزت الشركة املستأنف ضدها 
وأنها صدرت عنها نتيجة إكراه مـورس .. عن إثبات الزعم بأن هذه الشيكات معدومة السبب  

األـمـــر اـلـــذي يســــتوجب تمســــك .. وذـلـــك عـلـــي النحــــو الســــابق تفصــــيله .. عليهــــا مــــن المســــتأنف 

مـــن أن ســـبب تحريـــر الشـــيك الوفـــاء بـــدين .. المســـتأنف باألصـــل الثابـــت والقرينـــة الراســـخة 

 .غير مكلف بإثبات ما هو ثابت أصال ومن هنا فهو  .. لصالحه
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  مدني ٣٧فاألصل وفقا للمادة 

 هو براءة الذمة 
وحيـث أن الشـركة المسـتأنف ضـدها تـدعي .. وعلي من يـدعي خـالف األصـل إثبـات ذلـك  

ومـع ذلـك ال تسـتطيع إثبـات هـذا االدعـاء األمـر الـذي يؤكـد قيـام دعواهـا .. ما يخالف الثابت أصـال 
 .ند بما كان يستوجب علي محكمة أول درجة القضاء برفضها برمتها علي غير س

 الدليل التاسع 

ومن الدالئل القاطعة علي تهاتر الدعوى املبتدأة وعدم صـحة املـزاعم 

سـابقة قيـام الشـركة املسـتأنف ضـدها برفـع الـدعوى .. املسطرة بها 

 ضد مالك املشروع واملكتب االستشاري ومع ذلك مل ....لسنة .... رقم 

 ر للواقعة حمل التداعي املاثل من قريب أو بعيد تش
 بداية 

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٩فقد نصت املادة 
.. األحـكـام الـتـي حــازت حجـيـة األـمـر المقضــي تـكـون حجــه فيـمـا فصــلت فـيـه ـمـن الخصــومة  -١

وال يجــوز قبــول دليــل يــنقض هــذه القرينــة ولكــن ال تكــون لتلــك األحكــام هــذه الحجيــة إال فــي 
 .م بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محال وسببا نزاع قا

 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  -٢

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 ال يحــوز الحـكــم ـقــوة الشـــيء المقضـــي ـبــه إال بالنســبة إـلــي الخصـــوم الحقيقـيــين ـفــي اـلــدعوى  

 .فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم الذين كان النزاع قائما بينهم ف
 )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 .../٢٢/٢نقض (
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 وكذا قضي بأنه 
 الحكم في مسألة أساسية وحيازته قـوة الشـيء المحكـوم فيـه يمنـع الخصـوم أنفسـهم مـن قضاء 

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 (

 ملا كان ذلك 
....  ـبـــاألوراق أن الشــــركة المســــتأنف ضــــدها ـقـــد ســــبق وأقامــــت اـلـــدعوى رـقـــم وكــــان الثاـبـــت 
 :ضد كال من ..  مدني كلي دبي ....لسنة 
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 وطالبت كالهما 
ــــغ قـــــدره   اثـنــــين وعشـــــرون ملـيــــون وثالثماـئــــة وســـــبعة عشـــــر ألـــــف ( درهـــــم ٢٢٣١٧٣٧٠بمبـل

 ) .بعون درهموثالثمائة وس

 وذلك خبصوص ذات املشروع حمل التداعي املاثل 

ومن خالل تلك الدعوى لم تشر الشركة المستأنف ضـدها مـن  

قرـيـــب أو بعـيـــد إـلـــي الـمـــزاعم واألباطـيـــل المســــطرة بالئحــــة دعواهــــا 

ولم تدع مداينتها للمستأنف أو المكتب االستشاري بثمـة .. المبتدأة 

 .وانا الماثلة مبالغ مما تزعمه بهتانا في دع
 السيما 

بـــأن المســـتأنف شـــريكا بالمكتـــب االستشـــاري وأن هـــذا ) علـــي خـــالف الحقيقـــة(وأنهـــا ادعـــت  
 لـذلك قامـت بإدخالـه خصـما ..المكتب تحصل علي المبالغ محل التداعي باالشتراك مع المستأنف 

 .والزالت تصر علي ذلك .. في الدعوى المبتدأة 

 عوى صحيحة فإذا كانت الواقعة حمل هذه الد
 .... لكانت الشركة المستأنف ضدها أوردتها في الدعوى المرفوعة منها سلفا والرقيمة  
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ـلــذلك خـلــت اـلــدعوى آنـفــة .. أمـــا وأن هـــذه الواقـعــة غـيــر صـــحيحة برمتهـــا ..  مـــدني كـلــي ....لســـنة 
 .الذكر من ثمة ذكر لهذه الواقعة المختلفة 

 أضف إيل ذلك 
انتـهــت صـــلحا ـبــين أطرافـهــا ..  مـــدني كـلــي ....لســـنة .... أن اـلــدعوى المشـــار إليهـــا رقـــم  

 : تضمنت في بندها الخامس ما يلي ../../....وتحرر عن ذلك اتفاقية تسوية مؤرخة 

���א������و��#�������"� �c����9K)�א���وع����I����.)���و(���$#�Sא����4 96=�

���א�������������������Sc�J*�&5 �#א���s Jא����S#�$�A���W�����وא����f5���6Hyא��T��8א�������

��6+���������وع������������,��8����fm��و����������c-�"��Jא�=�@<�������8א������אNول�

��وع��f*�(�9ودون�א��9س���i@����!W��W��� )���� d ع�אy(������وذ����

��M*."�

 ملا كانت هذه االتفاقية 
ة الســـند ـقــدمت ـلــدي عداـلــة المحكمـــة الـتــي قضـــت بإلحاقهـــا محضـــر الجلســـة وجعلهـــا ـفــي ـقــو 

األمر الذي يؤكد أن الدعوى المشار إليها ألقت بظاللها علـي الـدعوى الماثلـة وأكـدت .. التنفيـذي 

 .انعدام حجتها وتهاتر سندها 

 ملا كان ذلك 
ومن جملة الحقائق والدالئل آنفة البيان تفصيال يتأكـد وبحـق أن الـدعوى المبتـدأة قائمـة علـي  

 .ن أو المستندات علي نحو يجعلها خليقة بالرفض غير سند صحيح من الواقع أو القانو

 وحيث خالف احلكم الطعني 
هذا النظر األمر الذي يعيبه بالعديد من العيوب والمطـاعن التـي تجعلـه بـدوره قائمـا بـال سـند  

وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه تفصيال وتأصيال في المحور الثـاني مـن هـذه .. جديرا باإللغاء 
 .المذكرة 
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  ثانياحملور ال

بيان املطاعن واملناعي علي احلكم املستأنف والذي جـاء 

معيبا باخلطـأ يف تطبيـق القـانون والقصـور املبطـل يف 

اإلملام بصحيح واقعات التداعي يف تسبيب حكمـه هـذا 

.. فضال عن الفساد يف االستدالل واإلخالل حبقوق الـدفاع 

 .وهو ما جيعله جديرا وحبق باإللغاء 

 لك لألسباب اآلتية وذ

 :السبب األول 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفة جسـيمة حينمـا  

قضي بـرفض الـدفع بسـقوط حـق الشـركة املسـتأنف ضـدها يف إقامـة 

 من قـانون املعـامالت ٤٧٣دعواها املبتدأه مستندا يف ذلك علي املادة 

 واقعـات التـداعي وذلـك رغم أن املادة واجبة التطبيق علي.. املدنية 

 . من قانون املعامالت املدنية ٣٣٦الدفع هي املادة 
  تنص علي أن ٣٣٦فقد اشرنا سلفا أن املادة 

بانقضـاء ثالـثـة ســنوات ـمـن الـيـوم اـلـذي عـلـم فـيـه ـعـن الفـعـل الـنـافع ال تسـمع اـلـدعوى الناشــئة  
 خمس عشر سـنة مـن اليـوم الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع األحوال ال تسمع الدعوى بانقضاء

 .الذي نشأ فيه حق الرجوع 

 كما أكدنا سلفا أيضا 
أن الفعل النافع المذكور بالمادة أنفة الذكر والذي تسقط الـدعاوى الناشـئة عنـه بمضـي ثـالث  

 :سنوات هو 
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 ملا كان ذلك 
 ة أقيمت من الشركة المستأنف ضدها مستنده في ذلك إلي وكان الثابت أن الدعوى المبتدأ 

تطبيـــق قاعـــدتي اإلثـــراء بـــال ســـبب ، واســـترداد مـــا دفـــع أو ســـلم بغيـــر حـــق ، وهمـــا القاعـــدتين التـــي 
 . من قانون المعامالت المدنية ٣٢١ ، ٣١٩تنظمهما المادتين 

 وهو األمر الذي يقطع 
فإنـه يجـب ..  عـن تطبيـق هـاتين القاعـدتين بأنه حال الدفع بسقوط الحق في الدعوى الناشئة 

 . من قانون المعامالت المدنية ٣٣٦بال جدال أن يطبق علي ذلك الدفع المادة 

 إال أن احلكم الطعني قد خالف ذلك 
 مــن ذات القــانون والتــي تــنص علــي القواعــد العامــة لســقوط ٤٧٣وطبــق علــي الــدفع المــادة  

 الحكم إلي أن فـي شـأن الـدعاوى الناشـئة عـن الفعـل النـافع ولم ينتبه ذلك.. الحق في إقامة الدعوى 
 .واجبة التطبيق قواعد تقادم خاصة  فإن هناك – مثل الدعوى الراهنة –

 وهو األمر الذي يقطع 
ـبـأن الحكــم الطعــين ـقـد أخطــأ فــي تطبـيـق الـقـانون وخالفــه مخالفــة جســيمة تنحــدر ـبـه إـلـي حــد  

 .البطالن الموجب 

 :السبب الثاني 

الطعني قد خالف أبسـط قواعـد اإلثبـات لعـدم تكليفـه الشـركة احلكم 

أو إعتكازها علي أدلـة أو دالئـل تؤكـد .. املستأنف ضدها إثبات دعواها 

واقتصر احلكم بأن بني قضاءه بزعم عدم استطاعة املسـتأنف .. أقواله 

وذلك علي الرغم من أن عبء اإلثبات يكون .. إثبات ختلصه من الدين 

وعلي الرغم من أن الدين مل يثبت يف حق املستأنف . .علي من أدعي 

 . بالصورة التي حاولت أن ترمسها الشركة املستأنف ضدها 
 حيث نصت املادة األويل من قانون اإلثبات املدني علي أن 

 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١
 .فيها وجائزا قبولها ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة  -٢
 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣



 ١٢٦

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٧كما نصت املادة 
 .األصل براءة الذمة  

 ومن أحكام حمكمة النقض املصرية يف هذا اخلصوص 
األصل في اإلجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفـت إقامـة الـدليل علـي  -١

 .ما يدعيه 
 )ق٤٩ لسنة ٢٢٣ طعن رقم ١/٤/١٩٨٤نقض (

 )٤١٤ ص ٢٥ سنة ٢٣/٢/١٩٧٤نقض ( 
ويقـــع اإلثبـــات عـلــي عـــاتق مـــن يـــدعي مـــا . ٕوانشـــغالها عـــارض . األصـــل هـــو ـبــراءة الذمـــة  -٢

 .يخالف الثابت أصال 
 )٩٤٠ ص ٢٤ سنة ١٩/٦/١٩٧٣نقض (

 )١٩٠ ص ١٨ المكتب الفني سنة ١٤/١/١٩٦٧نقض (
 .اإلثراء بال سبب ومقداره يقع علي الدائن المفتقر عبء إثبات حصول  -٣

 )٧٠٥ ص ١٨ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠/٣/١٩٦٧نقض (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أن .. وبتطبيق األصول والقواعد القانونية سـالفة البيـان علـي واقعـات االدعـاء الماثـل  

قــد عجــزت عــن ..  الذمــة وهــو بــراءة.. الشــركة المســتأنف ضــدها والـتـي تــدعي بمــا يخــالف األصــل 
 .إثبات دعواها 

 فالثابت 
أن الشــــركة المســـــتأنف ضــــدها ـتــــزعم أن المســـــتأنف قــــد تحصـــــل منـهــــا علــــي المـبــــالغ محـــــل  

 .تحت وطأة التهديد واإلكراه .. التداعي 

 ومع ذلك 

املنصـوص عليـه لم تقم دليال واحدا علي هذا التهديد وذلـك اإلكـراه المـدعي بهمـا بـالمفهوم  

  من قانون املعامالت املدنية التي تقرر بأن ٧٦١باملادة 
اإلكراه هو إجبار الشخص بغيـر حـق علـي أن يعمـل عمـال دون رضـاه ويكـون اإلكـراه ملجئـا  

 .أو غير ملجئ كما يكون ماديا أو معنويا 

 



 ١٢٧

  علي أن ١٧٧كما نصت املادة 
لمـال ويكـون غيـر يكون اإلكراه ملجئا إذا كان تهديـدا بخطـر جسـيم محـدق يلحـق بـالنفس أو ا 

 .ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك 

 وحيث كان ذلك 
وكاـنــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها ـلــم تثبـــت ـلــدي محكمـــة أول درجـــة المـــوقرة ماهـيــة اإلكـــراه  

المـبــــالغ محـــــل الـتــــداعي عـلــــي ـمــــدار ـمــــا يـقــــرب ـمــــن عـــــامين تســـــليم والتهدـيــــد اـلــــذين حمالهـــــا نحـــــو 
 .المستأنف نحو اإلكراه وما هي الوسيلة التي سلكها .. للمستأنف 

 فإذا فرضنا جدال 

 بوقوع هذا اإلكراه وذلك التهديد 
ـإبالغ الســلطات الرســمية المختصــة ضــد   ـم هــذه الشــركة المســتأنف ضــدها ـب ـم تـق فلمــاذا ـل

 !!!!!!.لتقوم بدورها في رفع اإلكراه والخطر عنها ؟؟؟؟.. المستأنف 

 أما وأنها مل تقم بذلك 
 وموافقـــة تامـــة مـــن جاـنــب هـــذه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها وأنهـــا فـــاألمر برمتـــه كـــان برضـــاء 

علــي فــرض صـــحة (محــض إرادتـهــا دونمــا إكــراه أو تهدـيــد بســلمت المــال محــل الـتــداعي للمســتأنف 
 ).ادعاءات المستأنف ضدها 

 وال ينال من ذلك 
مـن أنهـا رضـخت لمطالـب المسـتأنف .. زورا وبهتانـا .. ما تزعمه الشـركة المسـتأنف ضـدها  

وذـلـك بوصــف المســتأنف المهـنـدس ) ـمـن الماـلـك( ـلـه مــن ســلطان عـلـي المشــروع المكلـفـة بإتماـمـه لـمـا
 .االستشاري للمشروع وله سلطة المنح والحجب والموافقة والرفض 

 فقد ثبت باألوراق 
 .............بــأن المســتأنف لــيس هــو المهنــدس االستشــاري للمشــروع بــل كــان مكتــب  

 .ه المستأنف  الذي يعمل لدي(..........)

 فقد ثبت .. واألكثر من ذلك 
.. وهـــو غـيــر مســـئول عـــن الموـقــع .. ـبــاألوراق انتـفــاء صـــلة المســـتأنف بـهــذا المشـــروع تماـمــا  

لـــيس مـــن بيـــنهم (حيـــث أن مكتـــب االستشـــاري قـــام بتعيـــين جهـــاز فنـــي مكـــون مـــن أربعـــة مهندســـين 
 :لمباشرة المشروع وهم ) المستأنف



 ١٢٨

 / السيد المهندس  -
 / ندس السيد المه -
 / السيد المهندس  -
 / السيد المهندس  -

 هذا 

 فضال عن اجلهاز الفني املعني مبعرفة مالك املشروع 

 لإلشراف علي األعمال يف املوقع وهم 
 / السيد المهندس  -
 / السيد المهندس  -
 / السيد المهندس  -

 وهو األمر الذي يقطع
انتفاء وجود ثمة سـلطة لـه بشـأنه ومن ثم .. بانتفاء صلة المستأنف بالمشروع المذكور تماما  

 .علي الشركة المستأنف ضدها 

 وهذا ليس كالما من عندياتنا 
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 قروا فجميعهم أ
وـقـام كــل مــنهم بســرد .. بعــدم مســئولية المســتأنف عــن المشــروع المــذكور أو موـقـع العمــل ـبـه  

أسماء السادة المهندسين المشرفين علي المشروع سواء من طرف المكتب االستشـاري أو مـن طـرف 
 .المالك 

 ليس هذا فحسب 
 المـســتأنف ـبــأن صـــلة) الموظـفــون لــدي الشـــركة المســـتأنف ضــدها(بــل ـقــرر هــؤالء الشـــهود  

 بالمـشـروع أـنـه أحياـنـا ـكـان يحضــر االجتماـعـات الـتـي كاـنـت ـتـتم ـبـين الماـلـك والمكـتـب االستشــاري
 .وبين الشركة المستأنف ضدها ) الذي يعمل لديه(

 

 



 ١٢٩

 وهو قول مشكوك يف صحته 

 حيث أن األويل حبضور هذه االجتماعات من يتوىل اإلشراف فعال علي املشروع 
فهل هذا يعني أنـه يملـك سـلطة وهيمنـة علـي المشـروع كمـا .. ومع ذلك وعلي فرض صحته  

 !!!!!!.تزعم هذه الشركة ؟؟؟؟؟؟

 بالطبع ال 
الســيما وأنــه قــد ثبــت زور وبهتــان مــا تزعمــه الشــركة المســتأنف ضــدها مــن كــون المســتأنف  

 .شريكا في المكتب االستشاري 

 إذ ثبت 

 انه ليس شريكا بل موظفا فيه فقط

 .ي الشركة املذكورة مثة سلطان وال ميلك فيه أو عل

 ومن ثم 
يضحي ظاهرا وبجالء تـام عـدم اسـتطاعة المسـتأنف تهديـد الشـركة أو إكراههـا علـي فعـل مـا  

وأن القــول بأنــه حمــل الشــركة علــي تســليمه األمــوال محــل التــداعي بنــاء علــي .. ال ترغــب أو تريــد 
 .ئل أو حتى قرائن علي صحته هو قول مرسل غير قائم علي ثمة دال.. اإلكراه أو التهديد 

 وإذ عجزت هذه الشركة املستأنف ضدها 
عــن إثبــات مــا تدعيــه وتزعمــه وذلــك علــي النحــو الــذي قطــع بــه الســيد الخبيــر المنتــدب أمــام  

 .محكمة أول درجة الموقرة إذ قال صراحة 

 ولم تقدم المدعية إلي الخبرة ما يثبت ادعاءها 
 األمر الذي يؤكد 

ركة المسـتأنف ضــدها فـي دعواهـا وعـدم قيـام ثـمـة دليـل أو قرينـة علـي صــحة انعـدام سـند الشـ 
األمر الذي كان يتعين معه علي محكمة أول درجة أن تقضي برفض الـدعوى النعـدام .. ادعاءاتها 

 .السند والدليل 

 هذا 

  ال أنه.. فالقاعدة التي ال مراء فيها وال تأويل في اإلثبات  



 ١٣٠

نفســه لنفســه دـلـيال يحــتج بــه يمـلـك الشــخص أن يتخــذ مــن عمــل 

 .علي الغير 
 )٧٩٤ ق ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض مصري (

 أما وأن خالفت حمكمة أول درجة 

 هذا النظر
 .يكون معيبا بالخطأ الجسيم في تطبيق القانون بما يستوجب إلغائه... فإن حكمها هذا  

 السبب الثالث 

جسـيمة حينمـا احلكم الطعني اخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفة 

عول يف قضائه علي أقوال الشاهدين التابعني للشركة املستأنف ضـدها 

لتضمن هذه الشهادة جر مغنم للشاهد ودفـع مغـرم ) العاملني بها(

 .عنه 
  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١١٥فقد نصت املادة 

 .ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه  
  من قانون اإلثبات علي أن ٤٠ادة كما نصت امل

ال تقبــل شــهادة المــوظفين والمســتخدمين والمكلفــين بخدمــه عامــة ولــو بعــد تــركهم العمــل عمــا  
 .يكون قد وصل إلي علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات 

 ومن القواعد التي أرستها حمكمة التمييز يف هذا الشأن 
 – منـــاط ذلـــك – شـــهادتهم العتبـــارات ابتغاهـــا أن القـــانون قـــد منـــع بعـــض الشـــهود مـــن أداء 

 .حماية أطراف هذه العالقة دون غيرهم 

 ملا كان ذلك 
وكاـنـت محكـمـة أول درجــة ســبق وأن قضــت بإحاـلـة اـلـدعوى للتحقـيـق إلثـبـات ونـفـي عناصــرها 

تقدمت الشركة المستأنف ضدها بشخصين زعمت أنهمـا شـاهديها علـي .. إال أنه ونفاذا لما جاء به 
 :ة المزعومة محل التداعي وهما الواقع
 المدير المالي للشركة المستأنف ضدها  -



 ١٣١

 .رئيس قسم إدارة المشاريع بذات الشركة  -

 هذا 

وحـيــث أن هـــذين الشـــاهدين همـــا مـــن ضـــمن مـــوظفي الشـــركة  

المســـتأنف ضـــدها األـمــر اـلــذي يقطـــع بوجـــوب رد شـــهادتهما وذـلــك 

 عنهمــــا ا ســــتجر لهمــــا مغــــنم أم ســــتدفعمه شــــهادتلكونهمــــا إمــــا أن

 .مغرم 
 ويف احلالتني هما جمبوران علي الشهادة لصاحل الشركة 

 التي يعملون بها ويكسبون رزقهم من خالهلا 
ـفـإذا تـفـوه أـيـا منهمــا ببـنـت شــفه ضــد الشــركة الـتـي يعمــل ـلـديها فإـنـه ال شــك ســيجازي ويعاـقـب  

 .لدرجة يمكن أن تصل إلي حد الفصل من العمل 

 و يف صاحل الشركة لذلك فإنه جمرب علي قول ما ه

 لدفع املغرم عن نفسه 
 فإن عدم مجازاة هذين الموظفين وعدم معاقبتهما .. وهو ذات األمر الذي يعد جلب مغنم 

ومــع ذلــك فــال مــانع مــن أن نتصــور أن الشــركة قــد وعــدتهما بمغــنم فــي .. يعــد بالنســبة لهمــا مغنمــا 
 .حالة الشهادة لصالحها 

 هذين املوظفني وهو األمر الذي يؤكد أن شهادة 

 علي النحو الثابت بأوراق هذه الدعوى 

 قد جرت هلما مغنما أو دفعت عنهما مغرما 
قد أقر بأنه عالوة علي كونـه .. إذا علمنا ووضعنا في االعتبار أن الشاهد الثاني .. السيما 

 .بمالكهاعالقة نسب فهو أيضا تربطه .. موظف بالشركة 

  هذين الشاهدين املقدمني وهو ما يؤكد وحبق وجوب رد شهادة

 من الشركة املستأنف ضدها 
وحـيـث خــالف الحكــم الطعــين مــا تقــدم جميعــه وغضــا الطــرف عـنـه دون مبــرر مــن الواقــع أو 

 .األمر الذي يعيب ذلك القضاء بمخالفة القانون بما يستوجب إلغائه .. القانون 



 ١٣٢

 : السبب الرابع 

أسـبابه حبيـث ال وقوع احلكم الطعـني يف تنـاقض واضـح تتمـاحى بـه 

يبقي منها ما يكفي حلمله وذلك أبان وزن الدليل املستمد من أقوال 

فتارة يقرر احلكـم عـدم االطمئنـان إيل .. هشام حممد رشاد / الشاهد 

وهـو .. وتارة أخري يعول عليه احلكم الطعني فيما قضـي بـه .. أقواله 

 عيب يستوجب إلغاء هذا احلكم 
 ام حمكمة النقض املصرية أن حيث أن املستقر عليه يف أحك

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيـب الحكـم هـو الـذي تتمـاحى بـه أسـبابه  
بحيـث ال يبقـي بـعـدها مـا يمكـن حمـلـه عليـه أو يكـون واقـعـا فـي أسـبابه بحـيـث ال يمكـن معـه أن يفـهـم 

 .علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق 
 )١٥/٣/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٦لسنة  ٥٠٦الطعن رقم (
 )١٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ٧٣٠الطعن رقم (
 )٢٥/١٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ٥٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. وتطبيقـــا للمفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة الـــذكر علـــي مـــا هـــو ثابـــت فـــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين  

 االستشـــــاري (..........) .............إدخـــــال بعـــــدم قبـــــول وتحديـــــدا فـــــي مجـــــال تســـــبيب الحكـــــم 
 .للمشروع 

 فقد جاء احلكم مبا هو نصه 
نفـــا كمـــدعي إٓواذ كـــان ذلـــك وكانـــت المدعيـــة قـــد طلبـــت إدخـــال المـــذكورة .... 

 ..........عليهـــا بصـــفتها متبـــوع ومســـئوله عـــن أعمـــال تابعهـــا المـــدعي عليـــه 
 أثناء وبسـبب ليحكم عليها بأداء المبالغ التي استولي عليها المدعي عليه األول

تأديته لوظيفته وبالتضامن معه ، وكان الثابت من خالل اإلطالع علي أوراقهـا 
ومستنداتها بأن المدعي قد تحصل علي المبلغ المطالب به بموجب شـيكات تـم 

 ولم يثبت وجود ثمـة هتحريرها بمعرفة األخيرة لصالح المدعي عليه األول بمفرد
و) ، التــي تحصــل عليهــا المــدعي عليــه صــلة للمطلــوب إدخالهــا بتلــك المبــالغ 

يغير من ذلك ما شھد به شاھد ا1ثبات بأن الش�يكات ص�درت بن�اء عل�ي طل�ب 
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 إذ أن المحكم�ة ) تطم�ئن إل�ي ..../ المدير وشريك الخصم الم�دخل المھن�دس 
 ..ذلك القول 

 واملقصود بشاهد اإلثبات يف هذه الفقرة .. هذا 

  ............/ من احلكم هو املدعو 

 ويف مقام أخر يف احلكم الطعني قررت احملكمة مبا هو نصه 
أمـام / .... وكانت المدعية ووفقا لما اثبته السيد الخبير ، وما شهد بـه المهنـدس 

المحكمـــة بـــأن تلـــك المبـــالغ الماليـــة التـــي تحصـــل عليهـــا المـــدعي عليـــه بموجـــب 
 ...........الشيكات المذكورة كانت بسبب غير مشروع وكان 

 فكيف ذلك 
) الغيـر بريئـة(كيف تقرر محكمة أول درجة بأنها ال تطمئن لشهادة هذا الشـاهد فـي محاولتـه  

 .للزج باسم المكتب االستشاري في النزاع الماثل 

 ثم تأتي بعد ذلك
 !! .؟؟!!لتعول علي أقوال ذات الشاهد في إثبات الدعوى علي المستأنف  

 لعل هذا التناقض الظاهر
ي اقترفته المحكمة الطعين حكمها يؤكد مـدي فسـادها فـي االسـتدالل نحـو إقامـة والواضح الذ 

دليل علي صحة هذا االدعـاء المفتقـر لألدلـة واألسـانيد فلـم تجـد سـوي هـذا الشـاهد لتطمـئن إليـه تـارة 
وال تطمـــئن إليـــه تـــارة أخـــري األمـــر الـــذي يؤكـــد فســـاد الحكـــم الطعـــين فـــي االســـتدالل بمـــا يســـتوجب 

 .إلغاءه 

 املقرر يف قضاء النقض أن فمن 
مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديـا بـبعض  

المســتندات أو أبتنــاء الحكــم علــي فهــم حصــلته المحكمــة مخالفــا لمــا هــو ثابــت بــأوراق الــدعوى مــن 
 .وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم 

 )٢١٩ ص ٤٦ س ٢٢/١/١٩٩٥ة  ق جلس٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 
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 )ق٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (

 : السبب اخلامس 

تدخل حمكمة أول درجـة يف أقـوال الشـاهدين سـالفي الـذكر وقامـت 

ذلك أن أقواهلما الثابتة .. بتجزأتها وإخراجها عن سياقها ومضمونها 

تعجـز عـن محـل .. مبحاضر اجللسات وما شابها من تنـاقض وتضـارب 

لـه خليقـا النتيجة التي انتهـي إليهـا احلكـم الطعـني علـي حنـو جيع

 باإللغاء 
 فمن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض املصرية أن 

ال يجــوز للمحكمــة أن تتــدخل فــي روايــة الشــاهد وتأخــذها علــي وجــه خــاص يخــالف صــريح  
 .عباراتها ، وأن تقيم قضاءها علي فروض تناقض صريح رواية 

 )٧١٧ ص ١٥٥ ق ٣٠ س ٢١/٦/١٩٧٦نقض (
 )٦٤٩ ص ١٤١ ق ٢٣ س ٧/٥/١٩٧٢نقض (
 )٣٨٥ ص ٧٦ ق ١٤ س ٣٠/٤/١٩٦٣نقض (

 كما قضت بأن 
إذا كاـنـت المحكـمـة عـلـي ـمـا هــو ظــاهر ـمـن حكمهــا ـقـد فصــمت شــهادة الشــاهد عـلـي غـيـر مــا  

 .يؤدي إليه محصلها واستخلصت منها ما ال يؤدي إليه فهذا عيب يستوجب نقضه 
 )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٢نقض (

 ملا كان ذلك 
ن خـــالل الحكـــم الطعـــين تطبيـقــا عـلــي مـــا هـــو ثاـبــت بمحاضـــر جلســـات وحـيــث أن الثاـبــت مـــ 

يتضـح وبجـالء أن الحكـم الطعـين .. المحاكمة أمام محكمة أول درجة والثابت بهـا أقـوال الشـاهدين 

وتــدخل فيهــا وقــام بتجزأتهــا علــي نحــو أخرجهــا مــن ســياقها  .. قــد أخطــأ فــي تحصــيل هــذه األقــوال
 .ومضمونها 

 ن الشاهدين فاملستقي من أقوال هذي
فهمـــا ـلــم يســـتقيا إثـبــات أن ثمـــة إكـــراه .. ال يحمـــل النتيجـــة الـتــي انتهـــي إليهـــا الحكـــم الطعـــين 

 ولم يأتيا بدليل علي أن سبب إصدار .. مورس من المستأنف علي الشركة المستأنف ضدها 
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ت الســيما وأن قولهمــا ـبـأن هــذه الشــيكات حــرر.. الشــيكات محــل المـبـالغ المطاـلـب بهــا غـيـر مشــروع 
هــو شــأن مصــطنع داخــل الشــركة ال يرتــب أي حجيــة .. بمناســبة المشــروع وقيــدت كمصــروفات لــه 

الســـيما وأـنــه ـقــد ثـبــت عـلــي النحـــو المتـقــدم بياـنــه انقطـــاع صـــلة المســـتأنف ـبــذلك .. عـلــي المســـتأنف 
 .المشروع تماما وأنه لم يكن مشرفا عليه وليس له أي سلطان بشأنه 

 أضف إيل ذلك 
يخــالف الثابــت .. دين مــن أن هــذه المبــالغ صــرفت لــه بمناســبة المشــروع أن مــا قــرره الشــاه 

باألوراق والمستندات التي تقطع بأن معظم المبلغ محل المطالبة قد دفـع للمسـتأنف قبـل بـدء الشـركة 
فكـيـف ـيـتم مــنح المســتأنف مـبـالغ عــن مشــروع ـلـم .. ـفـي هــذا المشــروع وقـبـل تقاضــيها إي درهمــا فـيـه 

 .اضت درهما واحدا منه ؟؟ وهو األمر الذي تشرفنا ببيانه تفصيال سلفا تكن هذه الشركة قد تق

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا أن محكمــة الطعــن قامــت باســتقطاع أقــوال الشــهود وتجزأتهــا علــي نحــو أهــدر  

معناهــا والمقصــود منهــا الســيما وأن الـقـارئ لهــذه األـقـوال ســيقطع وبيـقـين أنهــا ال ـتـؤدي للنتيجــة الـتـي 
 .ك المحكمة انتهت إليها تل

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن الحكــم الطعــين قــد عابــه العديــد مــن العيــوب .. ومــن جملــة األســباب أنفــة الــذكر  

 .الجوهرية التي تنال منه وتجعله جدير باإللغاء تصويبا وتصحيحا 

  ثالثاحملور ال

ـوال شــاهدي الشــركة  ـي أـق ـب عـل ـق والتعقـي التعلـي

ع كالهمـا ملـف وتقرير اخلـربة املـود.. املستأنف ضدها 

ـذي  ـدع اـل ـن رأب الـص ـزا ـع ـذين عـج ـة األويل والـل الدرـج

 .تضمنته هذه الدعوى وعجز الشركة عن إثباتها 

 وذلك علي النحو التايل

فيما خيص أقوال الشاهدين املقدمني من الشركة املستأنف ضدها وبيان عيوبهـا : أوال 

 .مبا يستوجب إطراحها وعدم التعويل عليها 

 األول فبخصوص الشاهد 
 بأنه .. ذلك أنه أتي ليقرر صراحة " شاهد لم يشاهد " فإنه يصدق عليه القول وبحق بأنه  
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 .أن رآه ) في حياته(ال يعرف المستأنف ولم يسبق له 

 وأردف 
هو الذي كان يستلم منه الشيكات بعـد أن ) الشاهد الثاني(هشام محمد رشاد / بأن المهندس  

 !!!).ولم يحدد الشاهد أي موقع يقصد (وفات ضرورية للموقع يطلب منه قيدها تحت بند مصر

 املستأنف عالقته بأما عن 
وهـو األمـر الـذي جعلنـا  " .. أنه لم يره في حياتـه" فقد قرر بعبارة ال لبس فيها وال غموض  

وال يمكـن بحـال .. نؤكد بـأن هـذا الشـاهد ال يصـدق عليـه وصـف شـاهد فهـو لـيس لديـه مـا يشـهد بـه 
فهـــي والعـــدم .. ال التعويـــل علـــي أقوالـــه فـــي إثبـــات ادعـــاءات الشـــركة المســـتأنف ضـــدها مـــن األحـــو

 .سواء 

 أما عن الشاهد الثاني
فالثاـبـــت بمــــا ال ـيـــدع مجــــاال للشــــك أن هــــذا الشــــاهد اـلـــذي عوـلـــت محكمــــة أول درجــــة عـلـــي  
 .جاءت شهادته علي نحو ما أسلفنا القول .. أقواله 

 حمل شك وريبة فيما قرر به 

 كونه أحد موظفي الشركة املستأنف ضدها ليس ل

 وال يستطيع خمالفة ما يديل إليه من تعليمات 

 فقط 
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الشاهد بحالته هذه مشكوك في حيادية أقواله ومصداقيتها إذ أنه مجبر علـي مجاملـة .. فهذا 
 أـنــه أحـــد موظفيهـــا اـلــذين يكتســـبون رزقهـــم منهـــا األوـلــي ..الشـــركة المســـتأنف ضـــدها مـــن وجهـتــين 

 . الشركة ةويخشى علي وظيفته من الضياع إذا ما خالف رغب

 والثانية 
ًأنــه أحــد أقــارب مالــك الشــركة ويمتنــع عليــه أدبيــا الشــهادة ضــد مــن تربطــه بــه عالقــة القرابــة  
 .والنسب 

 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
 زعمت أنها تستدل .. دونما مبرر واضح .. ن محكمة أول درجة ووضوحه في األوراق إال أ 
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 .بأقواله علي أحقية الشركة المستأنف ضدها فيما تربوا إليه 

 رغم أن أقوال هذا الشاهد ذاتها تناقضت مع مزاعم

 الشركة املسطرة بداءة يف الئحة دعواها 
 و شريك في المكتب هأقرت بصحيفة دعواها بأن المستأنف  .. فالشركة المستأنف ضدها 

 . المعين من قبل المالك لإلشراف علي المشروع االستشاري
ويملك سلطات تؤهله لممارسة الضغط  بأن المستأنف هو المسئول عن المشـروع كما زعمت 

 . وأن له سلطة إشرافية تامة وباستطاعته اإلضرار بها واإلكراه علي الشركة

 وهو ما نفاه الشاهد متاما بقوله 

ٕلمســـــتأنف ـلــــيس شـــــريكا بالمكـتــــب االستشـــــاري وانمـــــا ـبــــأن ا 
وأن المشــــرفين علــــي المشــــروع مــــن قبــــل .. موظــــف فيــــه فقــــط 

 .السادة المهندسين .. االستشاري هم 
 أما املستأنف 
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 !!فلماذا حيضر املستأنف إذن ؟؟

..  ..../اســتبدل بالمهـنــدس.... / حــال كــون الشـــاهد أقــر ـبــأن المهنــدس المـقــيم كــان ـيــدعي  
 .فلماذا كان يحضر المستأنف 

 كافة تلك التناقضات 
 ماثل تؤكد الشك في صحة واألمور التي ال تتفق مع العقل والمنطق التي قرر بها الشاهد ال 
 .وأنها جاءت معيبة بالمجاملة للشركة التي ينتمي إليها وينتسب لمالكها.. أقواله 
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 ومع ذلك 
وعوـلـت عـلـي .. إال أن محكمــة أول درجــة طرحــت ذـلـك كـلـه جانـبـا .. ورغــم وضــوح مــا تـقـدم  

طمئنـان إلـي صـحة شهادة هذا الشاهد الذي كان من األجدر طرح أقواله للشك في حياديتـه وعـدم اال
 .أقواله فضال عن التناقضات التي شابت هذه األقوال عن مزاعم الشركة المستأنف ضدها 

 وحيث مل تفعل حمكمة أول درجه 
األمـــر اـلــذي يفســـد اســـتداللها .. رغـــم جمـــاع مـــا ســـبق وســـابقه واســـتدلت ـبــأقوال هـــذا الشـــاهد  

 .نون جديرا باإللغاء تصويبا وتصحيحا وتحقيقا للقاويجعل حكمها 

التعقيب علي تقرير السيد اخلبري املنتدب أمام حمكمة أول درجـة وبيـان أنـه : ثانيا 

قد جـاء خلـوا مـن أي دليـل علـي أحقيـة الشـركة املسـتأنف ضـدها يف أي مـن 

 طلباتها بل أنه أثبت صراحة بأنها مل تقدم دليال علي ادعاءاتها 

  اإلثبات التي نصت علي أن  من قانون٩٠/١جتدر اإلشارة إيل أن املادة .. بداية 
 .رأي الخبير ال يقيد المحكمة  

 وهذا يعني 
أن محكمــة الموضــوع بوصــفها الخبـيـر األعـلـى ـفـإن لهــا أن تقضــي بمــا يخــالف تقرـيـر الخبـيـر  

فهــذا هــو .. أمــا وأنهــا تحــرف مــا انتهــي إلـيـه الخبـيـر وتنســب إلـيـه مــا ـلـم يصــدر عـنـه .. وال تأخــذ ـبـه 
 .ستدالل ومخالفة الثابت باألوراق عين الفساد المبطل في اال

 ومن أحكام التمييز يف هذا اخلصوص أن 
رأي الخبـيــر ال يقـيــد المحكمـــة ، ولهـــا أن تقضـــي عـلــي خـــالف مـــا جـــاء بتقرـيــره طالمـــا بيـنــت  

األســباب الـتـي أدت بهــا إـلـي عــدم األخــذ ـبـه ، وهــو كــدليل مــن أدـلـة اـلـدعوى لمحكمــة أن تأخــذ ـبـه أو 
 هـي ال تقضـي إال علـي أسـاس اطمئنانهـا إلـي صـحته ، وأن أقـوال الشـهود ببعضه أو ال تأخذ بـه إذ

في محضر أعمال الخبير تعد مجرد قرينة باعتبـار أنهـم قـد أدلـوا بهـا بغيـر حلـف يمـين ، وأن تقـدير 
 هذه القرينة واألخذ بها هو من مطلق سلطة المحكمة وهي ال تعتد بها أن تكون مؤيدة بأدلة وقرائن 

 .أخري تساندها 
 )١٤/٦/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٣٢طعن التمييز رقم 

 كما قضي بأن 
 يجب أال يبني الحكم علي واقعة ال سند لها في أوراق الدعوى أو يتساند علي مصدر ال  
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 .وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لها ، وأال كان هذا الحكم باطال 

 ملا كان ذلك 
.. ا يخـــص اســـتدالله بتقرـيــر الخبـيــر ومـــا انتهـــي إلـيــه وبتطبـيــق مـــا أثبـتــه الحكـــم الطعـــين فيمـــ 

 .يتضح وبجالء تام أن هذا التقرير لم يتضمن ثمة إشارة إلي ما استخلصه منه الحكم الطعين 

  هففي الوقت الذي قرر فيه اخلبري بأن

) الشـركة المسـتأنف ضـدها حاليـا(لم تقدم الشركة المدعيـة "  

.... / دة الـمـــــدعوإـلـــــي الخـبـــــرة ـمـــــا يثـبـــــت ادعائـهـــــا ســــــوي شــــــها

 )" .الموظف لديها(
 وهو ما يؤكد 

ـلـم يقـنـع بادـعـاءات .. وـيـدل بوضــوح ـتـام أن الســيد الخبـيـر المنـتـدب أمــام محكـمـة أول درجــة  

ــدي هـــذه الشـــركة فـــي إثبـــات هـــذه  ــم يطمـــئن ألقـــوال الموظـــف ـل الشـــركة المســـتأنف ضـــدها وـل

دات أو دالئــــل علــــي صــــحة وأن عــــدم تقــــديم الشــــركة المســــتأنف ضــــدها ألي مســــتن .. االدعــــاءات
 :فأثبت صراحة بأنها مزاعمها جعل السيد الخبير في حيرة من أمرة وتملكه الشك والريبة 

 لم تقدم إليه أي دليل علي ما تدعيه 
 ورغم ذلك 

ـيــأتي الحكـــم الطـعــين مســـتدال بهـــذا التقرـيــر ـفــي اـلــزعم بأحقـيــة الشـــركة المســـتأنف ضـــدها ـفــي  
لخبير ذاته قرر بأنه لم يطمئن لمـا تدعيـه هـذه الشـركة لعجزهـا عـن والسيد ا!! كيف ؟؟!! طلباتها ؟؟

فهــــل يمكــــن أن يســــتقي مــــن هــــذا التقرـيـــر أن الخبـيـــر مــــنح أحقـيـــة للشــــركة .. تـقـــديم أي دلـيـــل علـيـــه 
 !!.المستأنف ضدها ؟؟

 بل علي العكس
فــإن مــا أورده الســيد الخبيــر يؤكــد وبحــق عــدم قناعتــه بمــا زعمتــه الشــركة المســتأنف ضــدها  

وأنهــا .. الســابق إيضــاح بهتــان أقوالــه .. ..../ جــزت عــن إثباتــه إال بشــاهد وحيــد هــو المــدعووع
) كونــه موظـــف ـلــدي الشــركة ومـعــرض للمســـاءلة إذا لــم يشـــهد الصـــالحها(صــدرت عـنــه درءا لمـغــرم 

 .وجلبا لمغنم كونه علي صلة نسب بمالك هذه الشركة 
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 ليس هذا فحسب 

 بل قرر السيد اخلبري ذاته أنه 

أما عن باقي الشهود فلقد أقروا بأنهم ليس لديهم علـم بهـذا "  

 ) ".ادعاءات الشركة المستأنف ضدها(الخصوص 
 ومن ثم 

الســـابق .. ..../ يضـــحي ظـــاهرا أن هـــذه الـــدعوى خاليـــة مـــن أي دليـــل ســـوي أقـــوال المـــدعو 
 .إيضاح أسباب وجوب رد شهادته وعدم التعويل عليها 

 ملا كان ذلك 
تقرير الخبير أنه لـم ينـتج أي داللـه أو قرينـة علـي أحقيـة الشـركة المسـتأنف وكان الثابت من  

 عـلــي خـــالف –ورغــم ذـلــك يتخـــذ مـنــه الحـكــم الطعــين ســـندا لقضـــائه .. ضــدها فيـمــا تدعـيــه وتبتغـيــه 
 األمـــر الـــذي يجعـــل هـــذا القضـــاء معيبـــا بالفســـاد فـــي االســـتدالل ومخالفـــة األوراق بمـــا –الثابـــت بـــه 

 .يستوجب إلغائه 

 هذا 

 ومن مجلة ما تقدم بيانه يتضح أن صفوه القول 
أن الــدعوى المبتــدأة المقامــة مــن الشــركة المســتأنف ضــدها جــاءت معدومــة الســند والــدليل ،  

 مـــن ـقــانون المعـــامالت المدنـيــة ، فضـــال عـــن ٣٣٦وســـاقط الحـــق ـفــي رفعهـــا عمـــال بصـــريح المـــادة 
 .لفة للقوانين والثوابت القانونية افتقارها ألي سند من القانون أو الواقع أو العرف ، ومخا

 أضف إيل ذلك كله 
أن الحكــم المســتأنف جــاء معيـبـا بمخالـفـة الـقـانون والخطــأ ـفـي تطبيـقـه فضــال عــن قصــوره ـفـي  

اإللمام بصحيح الواقعة وفي التسـبيب وفسـاده فـي االسـتدالل بـأقوال شـاهديه وتقريـر خبيـر ال يؤديـان 
 .انتهي إليها بأي حال من األحوال إلي النتيجة التي 

  من كل ما سبق و
يبــين للهيئــة المــوقرة أحقيــة المســتأنف فــي طلباتــه المذيلــة بهــا صــحيفتي االســتئناف المقــامين  

 .منه وعلي األخص منها إلغاء الحكم المستأنف 
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 رابع احملور ال

احلكم الصادر مـن عدالـة احملكمـة االسـتئنافية بهيئـة 

قـد "  بعـد نقضـه والذي أعيد للهيئة املـوقرة" مغايرة 

.. أصاب يف العديـد مـن املواضـع القانونيـة والواقعيـة 

لذلك جند لزاما علينا إبراز هـذه املواضـع إنصـافا هلـذا 

 .احلكم 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٨٥فقد نصت الفقرة الثانية من املادة .. بداية 
ذا فيما يتعلق بـاألجزاء األخـرى مـا لـم ٕواذا كان الحكم لم ينقض إال في جزء منه بقي ناف....  

 .تكن مترتبة علي الجزء المنقوض 

 ومن أحكام النقض يف هذا اخلصوص أنه 
إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لـتحكم فيهـا  

الـنقض فـي من جديد بناء علي طلب الخصوم فإنه يتحـتم علـي تلـك المحكمـة أن تتبـع حكـم محكمـة 
 ) .فقط(المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة 

 ) ق٥٤ لسنة ٢٤١٢ الطعن رقم ١٤/١/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
 التزام المحكمـة المحـال إليهـا بإتبـاع حكـم محكمـة الـنقض فـي – أثره –نقض الحكم واإلحالة  

 .المسألة القانونية التي فصلت فيها عند إعادة نظر الدعوى 
 )ق٥٧ لسنة ١٣٤٦ الطعن رقم ١/٢/١٩٨٨نقض (

 )٥٣٢ ص ٣٢ سنة .../١٦/١نقض (

 ملا كان ذلك 
 ../../..... الصــادر بجلســة ....لســنة .... رـقـم وباســتقراء حـكـم محكـمـة التميـيـز ـفـي الطـعـن  

يتضــح أنــه لــم يعيــب علــي الحكــم المنقــوض إال فيمــا يخــص عــدم تعرضــه فــي األســباب إلــي أقــوال 
وعـدم تعرضـها .. لتقـول المحكمـة كلمتهـا فـي داللـة هـذه األقـول ) تولي محمد حسنم(الشاهد الثاني 

 .لما تضمنه تقرير الخبير من قرائن 
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 أما فيما عدا ذلك جند أن حكم االستئناف أنف الذكر 

 قد أصاب فيما يلي 

 أصاب أوال 

حينما قرر بأن الشركة املسـتأنف ضـدها قـد عجـزت عـن إثبـات السـبب الغـري  

 للشيكات احملررة للمستأنف أو خلوها من السبب مبـا يؤكـد أن دعواهـا مشروع

 .قائمة علي غري سند

 وهذا يتفق مع ما قررته حمكمة التمييز يف العديد من أحكامها بأن 
األصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق علي الساحب ، عبء إثبـات خـالف ذلـك يقـع  

اء سـبب االلتـزام أو عـدم مشـروعيته يقـع عـبء إثباتـه علـي ٕعلي عـاتق السـاحب ، وان االدعـاء بانتفـ
ـفـإذا أثـبـت الســاحب أن ســبب الشــيك غـيـر مشــروع أو أثـبـت خـلـوه ـمـن الســبب ـفـإن .. الســاحب أيضــا 

عــبء اإلثبــات ينتقــل حينهــا إلــي المســتفيد إذ يقــع عليــه إثبــات الســبب الصــحيح المشــروع للشــيك أو 
إذ فـي هـذه الحالـة األخيـرة ف مـا أثبتـه السـاحب ، علي أقل حال يقـع عليـه إثبـات مـا يـدحض وينسـ

يعود الطرفان إلي مركزهما القانوني األول ، بمعني أنه يكون الساحب قد أخفق في إثبات السـبب 

 .المشروع 

 )...../٢٣/١٠ جلسة ..... لسنة ٢٠١طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
) المسـتأنف ضـدها حاليـا(مدعيـة  المشار إليه أن الشـركة ال– المنقوض –وحيث أورد الحكم  

أمـا بـاقي الشـهود .. هشـام محمـد رشـاد / لم تقدم إلي الخبرة ما يثبت ادعائهـا سـوي شـهادة الشـاهد 

 ) . من تقرير الخبرة ١٨صفحة (فلقد أقروا بأنهم ليس لديهم علم بهذا الخصوص 

 يكون ما انتهي إليه احلكم .. ومن ثم 
حينمــا قطــع بعجــز .. الثاـبـت ـبـاألوراق وتقرـيـر الخـبـرة آـنـف اـلـذكر ـقـد أصــاب صــحيح الواـقـع و 

الشــــركة المســــتأنف ضــــدها عــــن إثبــــات عــــدم مشــــروعية إصــــدار الشــــيكات أو افتقــــار وجــــود ســــبب 
 .وهو ما يؤكد قيام دعواها علي غير سند .. إلصدارها 
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 وأصاب ثانيا  

مـن أن قد أخطأ فيما توصـل إليـه ) املستأنف(حينما قطع بأن احلكم االبتدائي  

الشــركة املســتأنف ضــدها وفقــا ملــا أثبتــه الســيد اخلبــري ومــا شــهد بــه 

 .بأن تلك املبالغ حتصل عليها املستأنف بسبب غري مشروع . ....../املهندس

 يف هذا الصدد
 – المســتأنف –عـلـي أن الحكــم االبـتـدائي ) المنقــوض(أكــدت عداـلـة المحكمــة مصــدرة الحكــم  

 :أن هما قام علي ركيزتين فقط في هذا الش
 .ما أثبته السيد الخبير  -١
 .مام المحكمة أ...... / شهادة المهندس  -٢

 الشركة المستأنف (بينما كان الثابت باألوراق أن تقرير الخبرة قد أورد صراحة بأن المدعية 
 .وأن كل ما قدمته للخبير هو شهادة شاهدها .. لم تثبت بالخبرة المحاسبية ما تدعيه ) ضدها

 خطأ حكم أول درجة يتضح .. وبذلك 
إذ كــان علـيــه اســـتبعاد تقرـيــر الخبــرة المحاســـبية ـكــدليل عـلــي أن المبــالغ الـتــي تحصـــل عليـهــا  

.. كانــت بســبب غيــر مشــروع ) الشــركة المســتأنف ضــدها(مــن المدعيــة ) المســتأنف(المــدعي عليــه 
  .وهذا يتفق مع صريح ما أثبته السيد الخبير من أن الشركة لم تستطع إثبات ادعاءاتها

  وأصاب ثالثا  

مبـا جيـدر .... / متام الصواب حينما قطع بعدم االطمئنان إيل شـهادة الشـاهد  

وذـلـك ـبـال ـشـك ـمـن أطالـقـات حمكـمـة املوـضـوع الـسـيما وأن تواـفـق .. إهماـهلـا 

السـابق سـردها تفصـيال علـي .. استدالهلا هذا مع وجود العديـد مـن املطـاعن 

 أقوال هذا الشاهد 

 رة بأحكام حمكمة التمييز أن من الثوابت املقر
لمحكمــــة الموضــــوع الســــلطة التامــــة فــــي تحصــــيل وفهــــم الواقــــع فــــي اـلـــدعوى وتقــــدير األدـلـــة  

كمــا أن لهــا الســلطة التامــة أيضــا فــي تقــدير عمــل أهــل الخبــرة وأقــوال .. والمســتندات المقدمــة فيهــا 
 مـــا لـــه أصـــل ثابـــت الشـــهود متـــي أطمئنـــت إليهـــا ورأت فيهـــا مـــا يكفـــي لتكـــوين عقيـــدتها ويتفـــق مـــع

 .باألوراق 
 )٢٩/٤/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٩٣طعن التمييز رقم (
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 ملا كان ذلك 
سـواء أمـام الخبـرة أو أمـام محكمـة أول (قد شابت أقوالـه .. ..../ وسبق وقد أشرنا أن المدعو 
 أهمهــا أـنـه بشــهادته هــذه ـيـدفع مغرمــا ويجـلـب مغنمــا ذـلـك أـنـه يعمــل.. العدـيـد مــن المطــاعن ) درجــة

 فضـال عـن صـلة -! ويتقاضـى راتبـه منهـا فكيـف لـه أن يشـهد ضـدها ؟–بالشركة المستأنف ضـدها 
بل أن أقواله شابها العديـد مـن .. ليس هذا فحسب .. القرابة والنسب التي تربطه بمالك تلك الشركة 

 .التناقضات والمخالفات للواقع والحقيقة والسابق إيضاحها سلفا بالتفصيل 

 ومن ثم 
حينمـا قـررت بعـدم اطمئنانهـا ألقـوال .. الة المحكمة االستئنافية في حكمها المنقـوض فإن عد 

فإنهــا تكــون ـقـد اســتعملت ســلطتها المطلقــة ـفـي تقــدير أـقـوال الشــهود وتكــون أصــابت .. ذـلـك الشــاهد 
 .وبال جدال الرتكابها في ذلك علي حقائق ثابتة باألوراق 

 وأصاب رابعا 

ستأنف ضدها عن إثبات ما تدعيه من أنها منحـت حينما قطع بعجز الشركة امل 

 املبلغ حمل التداعي للمستأنف حتت وطأة اإلكراه مبا يؤكد تهاتر سند دعواها 
 يتجلى ظاهرا أنها قد فطنت إلي " المنقوض"فمن استقراء حكم عدالة المحكمة االستنئافية 

بتحريرهــــا ســــتة شــــيكات عــــدم معقولـيـــة أو منطقـيـــة مــــا تدعـيـــه الشــــركة المســــتأنف ضــــدها إـلـــي عــــدم 
 )ثالثــة ماليــين درهــم( إلــي )مليــون ونصــف درهــم(للمســتأنف بفتــرات مختلفــة بقيمــة تتــرواح مــا بــين 

 !!!.مكرهه وخوفا من ابتزازه ..  شهر ٢١وعلي مدار أكثر من 

 السيما وأن هذه الشركة 
  ....../ لم تقدم دليال علي هذا االدعاء الساقط سوي شهادة تابعها المدعو 

 ضيف إيل ما قرره احلكم املذكور ون

المبـــالغ محـــل التـــداعي قـــد منحـــت للمســـتأنف قبـــل أن معظـــم  

اســتالم الشــركة المســتأنف ضــدها للمشــروع المزعــوم ابتزازهــا ألجـلـه 

وقبل أن تتسلم الشركة أي دفعات من مالـك هـذا المشـروع وبـالطبع 

 .قبل البدء في التنفيذ 
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 ليس هذا فحسب 
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 ومما تقدم مجيعه 
ه حينمـــا لـــم يقنـــع بادعـــاءات الشـــركة المســـتأنف ضـــدها يتجـلــى ظـــاهرا أن الحكـــم المشـــار إلـيــ 

 .فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون.. السيما وأنها عجزت عن إثبات ما تدعيه 

 وأصاب أخريا 

ذلك احلكم حينما انتهي إيل رفض استئناف الشركة املستأنف ضدها نظرا ألنه  

تهـت احملكمـة إيل عـدم قائم علي مسئولية املتبوع عن أعمال تابعه وحيـث ان

 .مسئولية املستأنف فإن ذلك يقطع بعدم مسئولية املكتب االستشاري 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
طالما أن ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت باألوراق بمـا يكفـي لحمـل قضـائه فـال  

فـي سـلطة محكمـة الموضـوع فـي تقـدير األدلـة يعـدو النعـي عليـه فـي ذلـك أن يكـون جـدال موضـوعيا 
 .في الدعوى فال تجوز إثارته أمام المحكمة العليا 

 )٧/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٣٦طعن رقم (

 كما قضت بأن 
محكمة الموضوع غير ملزمه بالرد استقالال علي االعتراضـات المبـداه مـن الخصـوم ذلـك أن  

 .إثارته أمام المحكمة العليا الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ال يجوز 
 )١١/١٢/٢٠٠٧ق نقض مدني جلسة ٢٦ لسنة ٤١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
  قد انتهت إلي عجز الشركة المستأنف – بهيئة مغايرة –وكانت عدالة المحكمة االستئنافية 

ركة وحـيـث ـتـزعم الشــ.. ومــن ـثـم انتـفـاء أي مســئولية قـبـل المســتأنف .. ضــدها عــن إثـبـات ادعاءاتهــا 
) المســتأنف(المكتــب االستشــاري مســئوال عــن أعمــال تابعــه ) الخصــم المــدخل(المســتأنف ضــدها أن 
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األمـــر الـــذي يؤكـــد أن ذلـــك الحكـــم حينمـــا قضـــي بـــرفض .. الـــذي لـــم تثبـــت فـــي حقـــه أي مســـئولية 
 .فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .. االستئناف المقام من الشركة المذكورة 

 السيما 
) المــدخل(المســتأنف ضــدها ذاتهــا قــد أقــرت بعــدم مســئولية المكتــب االستشــاري وأن الشــركة  

قيامهـا بعـد فتـرة طويلـة مـن .. وال ينال من ذلـك .. حينما أقامت الدعوى ابتداءا ضد المستأنف فقط 
.. ـتـداول اـلـدعوى المبـتـدأة بإدخــال المكـتـب االستشــاري واـلـزعم بأـنـه مســئوال بالتضــامن مــع المســتأنف 

 . ال يسانده ثمة دليل – كحال الدعوى برمتها – محض قول مرسل ذلك أن هذا

  مما سبق 
يبين للهيئة الموقرة أن الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون فيما أنتهـي إليـه مـن نقـاط  

تشـــرفنا بعرضـــها عـلــي النحـــو الســـالف وذـلــك عـــدا مـــا شـــاب هـــذا الحكـــم مـــن قصـــور أفصـــحت عـنــه 
وهــو القصــور المتعـلـق بعــدم رد الحكــم المســتأنف .. ا آـنـف اـلـذكر محكمــة التميـيـز المــوقرة ـفـي حكمهــ

 .علي شهادة الشاهد الثاني 

 وحيث كان الثابت من أقوال 
هذا الشاهد المذكور أنها لم تحمل ثمة داللة يمكن الركون إليهـا فـي إثبـات ادعـاءات الشـركة  

أن ) فـي حياتـه(سـبق لـه ال يعرف المستأنف ولم ي: " فقد قرر صراحة بأنه .. المستأنف ضـدها 

هــو اـلـذي كــان يتســلم ) الشــاهد اآلخــر (...../ المــدعو " كـمـا ـقـرر أيضــا ـبـأن " قابـلـة أو رآه 

 ".منه الشيكات بعد أن يطلب منه قيدها تحت بند مصروفات ضرورية للموقع 

 وهذه عبارات مرسلة وغامضة 
تحــت بنــد المصــروفات ، ذلــك أن هــذا الشــاهد لــم يثبــت أن الشــيكات المــذكورة مقيــدة بالفعــل  

كما لم يقدم دليال علي أن هذه الشـيكات قيـدت تحـت حسـاب مصـروفات المشـروع محـل النـزاع دون 
 تحمـل فـي طياتهـا دلـيال علـي أن الشـيكات حـررت بسـبب – بفـرض صـحتها –سواه ، بـل أن أقوالـه 

 ". المصروفات الضرورية " مشروع وهي 

 كما أكد ذلك الشاهد يف ختام أقواله 

 ه ال يعرف المستأنف ولم يسبق له أن تقابل معه أو رآه أن 
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 !!!!!!!!!.من قبل 
 وهذا يؤكد عدم صحة ادعاءات الشركة املستأنف ضدها 

فإذا كان المستأنف هو االستشـاري للمشـروع أو المشـرف عليـه وصـاحب الكلمـة العليـا فيـه ،  
فإـنـه لمــن .. الغ محــل الـتـداعي  عـلـي دفــع المـبـ– حســبما ـتـزعم –لدرجــة أـنـه يســتطيع إكــراه الشــركة 

العقل والمنطق أن يكون معلوما شخصيا لدي كافة موظفي الشركة وعلي األخص مـديرها الحـالي 

 ) ....../ المدعو(

 وهذا ما نفاه متاما ذلك الشاهد 
ويقطــع ـبـأن للواقـعـة .. وهـو ـمـا يؤـكـد عــدم صـحة ادعــاءات الشــركة المســتأنف ضـدها األوـلـي 

 .يرة تماما لما سطرته الشركة في صحيفة دعواها محل التداعي صورة مغا

 ومن ثم 
ال تحمــل بــين طياتهــا مــا يمكــن التعويــل عليــه فــي .. ..../ يتجلــى ظــاهرا أن أقــوال الشــاهد 
األمـر الـذي يجـدر إطـراح أقوالـه لكونهـا ال تعـدو أن تكـون .. صحة مزاعم الشركة التـي يعمـل لـديها 

 .دليال ظاهر البطالن 

 هذا 

 علي مجلة ما تقدم وبالبناء 
 مـن – بهيئـة مغـايرة –يضحي ظاهرا أن في الحكم الصـادر مـن عدالـة المحكمـة االسـتئنافية 

أوجـــه الصـــواب ومواكبـــة الواقـــع والقـــانون مـــا يجـــدر أن يؤخـــذ بعـــين االعتبـــار تقـــديرا لمـــا بذلتـــه تلـــك 
 .الذكرالمحكمة الموقرة من هدف بحث وتمحيص أوراق الدعوى وصوال ألوجه الصواب أنفة 

 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
  .........../ بالطلبات المذيلة بها صحيفة االستئنافين المقامين من المستأنف  
 وكيل المستأنف           

 
    المحامي           
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 
 

 ة السهالوي جمموع
  واالستشارات القانونية للمحاماة

 املوقرة...........لدى حمكمة دبي االستئنافية   

 دائرة استئناف اإلشكاالت 
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 مقدمه من 

 

                   مستأنف                          /السيد 
�

 ضـــــــــــــد
�

 نف ضدهمامستأ                              /السيد 

 

  استئناف إشكاالت .... لسنة ....وذلك يف االستئناف رقم 

  إشكاالت عقاريه .... لسنة ....م رقم املقام طعنا علي احلك
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 حكمت احملكمة حضوريا 
 ) وقتيإشكال(وقتية وفي منازعة تنفيذ 

برفضــه واالســتمرار فــي تنفـيـذ الحكــم المستشــكل فـيـه ـفـي الموضــوع واإلشــكال شــكال ، بقـبـول  
 .وألزمت المستشكل بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 
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 بادئ ذي بدء 
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 .بقبول اإلشكال شكال : أوال 
 : وفي الموضوع : ثانيا 

 عقـــاري كلـــي دبـــي ....لســـنة .... رقـــم  الصـــادر فـــي الـــدعوى تنفيـــذ الحكـــمبوقـــف  )  أ(
ــــون التنفـيــــذ لـعــــدم جـــــواز ..  اســـــتئناف عقـــــاري ....لســـــنة .... رقم المســـــتأنفة ـبــــ لـك

ولكـون  .. النـزاعال يزال يحتفظ بعقود تشير إلي ملكيته لعـين المستأنف ضده األول 

 الصــــادر لصــــالحه مــــن المســــتأنف بمبـلـــغ ....رـقـــم يحــــوز الشــــيك ور ال ـيـــزال الـمـــذك
 . درهم ٢٩٣٧٦٠٠٠

..  عقـاري كلـي دبـي ....لسـنة .... رقـم بوقف التنفيـذ لحـين الفصـل فـي الـدعوى  )  ب(

 .بحكم نهائي 

 وتسـجيل إلزام المستأنف ضده األول بتنفيذ الحكم بطريقـة عينيـةوعلي سبيل التناوب   )ج(
 .....................الصادر لصالحه من  -/-/-العقد المؤرخ 

�	د�������ن�א��ول���ن������و�ذא� ���

بموجـب كان المستأنف قد أبتاع من الشركة المسـتأنف ضـدها الثانيـة .. .. في بادئ األمر  -١

ة وـقـد ـتـم ـهـذا البـيـع عـلـي الخريـطـ(.. مــا هــو كامــل الطــابق  -/-/-مؤرخــة اتفاقـيـة حـجـز 

  .)والرسومات
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خمسـة وثالثـون مليـون  ( درهـم٣٥ر٣٦٠ر٠٠٠قـدره وقد تم هذا البيـع لقـاء ثمـن إجمـالي  -٢
 قـدم مربعـة ٢٧٢٠٠وذلك عن كامل مساحة الطابق وقـدرها ) وثالثمائة وستون ألف درهـم

 ) .سبعة وعشرون ألف ومائتين قدم مربعه(

  مـن الـثمن اإلجمـالي%) ١٠(بسـداد نسـبة قـدرها علـي أن يقـوم المسـتأنف تم االتفـاق وقد  -٣
ثالثـة مليـون وخمسـمائة سـتة وثالثـون ( درهـم ٣٥٣٦٠٠٠بواقـع مبلـغ قـدره  الحجز مع بداية

موضــحه تفصــيال فـقـد ـتـم االتـفـاق عـلـي ســداده عـلـي أقســاط أـمـا ـبـاقي اـلـثمن ) .. أـلـف درهــم

 .أنفة الذكر باتفاقية الحجز 
لصـالح أنـف الـذكر طابق ببيع القام المستأنف  -/-/-عقد البيع المؤرخ وبموجب .. هذا  -٤

واحــد وســتون مليــون ( درهــم ٦١٢٠٠٠٠٠لقــاء ثمــن إجمــالي قــدره المســتأنف ضــده األول 
 ) .ومائتي ألف درهم

 علي أن يتم سداده كالتايل 

تسعة وعشـرون مليـون وثالثمائـة سـتة وسـبعون ألـف (  درهم ٢٩٣٧٦٠٠٠ مبلغ وقدره :أوال 
 :عبارة عن وهذا المبلغ .. ليد المستأنف ) درهم

سـتأنف لصـالح الشـركة قيمـة المقـدم المـدفوع مـن المدرهـم  ٣٥٣٦٠٠٠مبلغ وقـدره  �

 .المستأنف ضدها الثانية 

ه للطـابق محـل ليـة بيعـستأنف من عمقيمة أرباح المدرهم  ٢٥٨٤٠٠٠٠مبلغ قدره  �

 . التداعي 

 ضــدها بـاقي الـثمن وتـم االتـفـاق علـي سـداده علـي أقسـاط لصـالح الشـركة المسـتأنف: ثانيـا 
  .-/-/-الثانية علي النحو الوارد باتفاقية الحجز المؤرخة 

وبين المسـتأنف ضـده األول ) كبائع(أنه لمن المتفق عليه بين المستأنف .. والجدير بالذكر  -٥
ـــامن ) كمشــــتري( ـــد الـث ـــك بالبـن أن ..  المحــــرر بينهمــــا -/-/-مــــن عقــــد البيــــع المــــؤرخ وذـل

كــاليف ورســوم نقــل ملكيــة وتســجيل عــين المســتأنف ضــده األول هــو المتحمــل لكافــة ت

فـي هـذا الخصـوص يقتصـر علـي المثـول ) البـائع(وأن التزام المستأنف .. التداعي لصالحه 
 .أمام الجهات المعنية لإلقرار بعدم ممانعته في نقل الملكية والتسجيل 
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 وضمانا من املستأنف لتنفيذ هذا االلتزام 

 قام بتحرير شيك 
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 المحــرر فيمــا بــين المســتأنف والمســتأنف ضــده -/-/-المــؤرخ وبنــاء علــي العقــد .. هــذا  -٦
بحيــث أحــال بموجبــه " عقــد حوالــة " وهــو  -/-/-بتــاريخ عقــد آخــر فقــد حــررا .. األول 

ا كامــــل وكــــذ أنف ضــــده األولالمســــتأنف كافــــة حقوقــــه علــــي عــــين الـتـــداعي لصــــالح المســــت
بعـد هـذه الحوالـة منبـت الصـلة عـن عـين ) المحيـل(بحيـث يصـبح المستــأنف .. التزاماته 

الشــركة المســتأنف (العالـقـة مباشــرة فيـمـا ـبـين الماـلـك األصــلي للمشــروع وتصــبح .. الـتـداعي 
 .والمستأنف ضده األول ) ضدها الثانية

مسـتأنف حـررت الشـركة ال.. ونفـاذا لـه .. ليـه عقـد الحوالـة المشـار إفعلـي أثـر .. كان وقد  -٧
..  مباشـرة منهـا لصـالح المسـتأنف ضـده األول -/-/-عقـد بيـع مـؤرخ .. ضدها الثانية 

 .عن ذات العين محل التداعي 

 وبناء علي ما تقدم 

  األول هأصبح حتت يد املستأنف ضد

 ثالث عقود كل منها منفردا يثبت له حقوق علي عني التداعي 

 عقود كالتايل وهذه ال

ـد األول  �.���©�)�����8^�(א�m6��9@\��א'����5����−/−/−א���J�§5l+����א����8��:�العـق
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 وجتدر اإلشارة 
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يقــوم إال أن المســتأنف قــد فــوجئ بالمســتأنف ضــده األول .. وعلــي الــرغم ممــا تقــدم جميعــه  -٨

 . المحرر لصالحه من المستأنف ....رقم باستخدام شيك الضمان أنف الذكر 

 ....لسنة .... رقم ويتقدم مبوجبه بطلب احلجز التحفظي 
 ٢٩٣٧٦٠٠٠وقـدرها لقيمـة هـذا الشـيك سـدادا وأمـالك المسـتأنف طالبا الحجز علي أمـوال  

كما لم يتحقق السـبب ..  شيك ضمان ال يجوز استخدامه من أنهوذلك علي الرغم .. درهم 

وهــو امتـنــاع المســتأنف عـــن نقــل ملكيــة عـــين التــداعي لصـــالح (الــذي يـبــرر لــه اـســتخدامه 
 ) .المستأنف ضده األول

 فظي دومنا وجه حقوبالفعل صدر لصاحله أمر حجز حت
 عـقـاري كـلـي ....لســنة .... رقــم ـبـل أـقـام اـلـدعوى .. وـلـم يكـتـف المســتأنف ضــده األول ـبـذلك  -٩

 :مختصما فيها المستأنف وطلب من خاللها الحكم له باآلتي .. دبي 

 - �>h�B6א��
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 واستند يف دعواه إيل الزعم بأن 
زعـم وبالمخالفـة للعقـد ذاتـه .. تداعي إليه المستأنف حاليا قد تقاعس عن نقل ملكية عين ال

اإلشـــارة إلـــي أن وأغفـــل تمامـــا ! بـــأن المســـتأنف هـــو الملتـــزم بســـداد تكـــاليف نقـــل الملكيـــة ؟
 أســـوه لـــم يطلـــب إلغاؤهمـــا – وبســـوء نيـــة – -/-/- ، -/-/-العقـــدين اآلخـــرين المـــؤرخين 

  .-/-/-بالعقد األصلي المؤرخ 
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وحـيـث اســتبان لعداـلـة المحكـمـة االبتدائـيـة انـعـدام .. ات  وحـيـث ـتـداولت تـلـك اـلـدعوى بالجلســ-١٠

 .سندها وقيامها علي محض افتراضات ومزاعم ال تمت للواقع والمستندات بصلة 

 فقد أصدرت حكمها برفض الدعوى 
ــك الحكـــم بطريـــق االســـتئناف كـــان مـــن المســـتأنف ضـــده األول فمـــا   ــي ذـل إال أن طعـــن عـل

وحيـث .. الـذي تـداول أيضـا بـدورة بالجلسـات .. دبـي  استئناف عقـاري ....لسنة .... رقم 
 .لم يقدم المستأنف ضده ما يمكن أن ينال من الحكم االبتدائي 

 فقد أصدرت عدالة احملكمة االستئنافية 

إلـي عـدم  .. ����د��C%�ذ����.. وتأيد حكم الدرجـة األول حكمها برفض ذلك االستئناف  

ف وأن الملـتــزم ـبــأداء رســـوم وتـكــاليف ثـبــوت أي إخـــالل أو تـقــاعس ـفــي جاـنــب المســـتأن

وهـو مـا يقطـع بانعـدام سـنده فـي دعـواه .. التسجيل ونقل الملكية هو المستأنف ضده األول 
 .المشار إليها 

 ألول مل يكتف مبا تقدم اإال أن املستأنف ضده 

 وطعن علي القضاء األخري بطريق التمييز 

  عقاري ....لسنة .... املقيد برقم 
 عدالــــة محكمــــة التمييــــز أن العقــــد المحــــرر بــــين طرفــــي التــــداعي والمطلــــوب رأت.. وهنــــا  

 بشـــأن تنظـــيم التســـجيل ٢٠٠٨ لســـنة ١٣ـهــو عـقــد باطـــل ومخـــالف للـقــانون .. فســـخه 

��א���#����	��א����%����د$�#��א�������5>���1د��Cو.�.العـقـاري المـبـدئي �����Hن�����س����
�

 النظر عـن الملتـزم بسـداد ومن ثم فهو باطل بغض.. ٕوانما ألنه عقد غير مسجل  .. א,ول

 .الرسوم والتكاليف 

  قاضيا -/-/-لذلك أصدرت حكمها جبلسة 

���4�+��א�R����Kא������ ن�-����"�و��������1א�+{�����������<�������" 

����������+B6�9א��T���8ن�א�m����W�-�>}+6����-���6Hyא'�!��א

��cن�א��+�(��!�S�d�\@m69אNول��>�J�P���(."  

 وبالفعل 
والـتــي قضـــت ـبــالحكم المستشـــكل حالـيــا ـفــي ..  االســـتئنافيه أعـيــدت األوراق إـلــي المحكمـــة 

 لصالح ..  درهم ٤٢٨٩٤١٧٥والذي قضي بإلزام المستأنف حاليا بأداء مبلغ قدره .. تنفيذه 
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 :وهذا المبلغ عبارة عن .. المستأنف ضده األول 

ومنحه .. الذي استلمه المستأنف من المستأنف ضـده األول  درهم ٢٩٣٧٦٠٠٠مبلغ قدره  -

.. والذي ال يزال تحت يد المستأنف ضـده األول  -/-/- المـؤرخ ....رقم الشيك  مقابله في

 .....لسنة .... رقم واستحصل بموجبه علي أمر حجز تحفظي 

 درهم فهو لم يتسلمه المستأنف من المستأنف ضـده ١٣٥١٨١٧٥والمبلغ المتبقي وقدره  -

ـــي .. دها الثانيــــة مباشــــرة حـيـــث أن األخيــــر ســــدده إـلـــي الشــــركة المســــتأنف ضــــ.. األول  عـل

الذي تكون الشركة المذكورة هي الملتزمـة بـرده إلـي المسـتأنف ضـده وهو األمر .. أقساط 

 ) أي علي أقساط وفي ذات المدة(وبذات طريقة سداده له .. األول 

 ملا كان ذلك 
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  احلقيقة األويل
ـفــإن هـنــاك عـقــدين آـخــرين .. واـلــذي قضـــي ببطالـنــه  -/-/-أـنــه بـخــالف العـقــد الـمــؤرخ  

لم يتم طرحهما أمـام القضـاء مـن خـالل الـدعوى المستشـكل فـي تنفيـذ  -/-/- ، -/-/-مؤرخين 

وـهــو ـمــا ..  وهـــذين العـقــدين يثبـتــان للمستشـــكل ضـــده األول حـقــوق عـلــي عـــين الـتــداعي ..حكمـهــا 

قبل الشـروع فـي تنفيـذ ذلـك الحكـم المستشـكل .. يستلزم إلغاء هذين العقدين والقضاء ببطالنهما 

 .فيه 

 ثانية احلقيقة ال
ـذ الحـكـم  يجعــل . . أنفــي اـلـذكر ينٕالمستشــكل فـيـه دون القضــاء بــبطالن والغــاء العقــد أن تنفـي

علـي سيحصـل  فبموجـب هـذا الحكـم .. المستـأنف ضده األول يستحصـل علـي مـا ال يسـتحق لـه 
بموجـب ا بعـين التـداعي محتفظسيظل .. وفي ذات الوقت كل درهم تكبده في شراء عين التداعي ، 

وهـو مـا يسـتوجب إيقـاف التنفيـذ لحـين القضـاء .. العقدين اللـذين لـم يقـض ببطالنهمـا أو إلغاؤهمـا 
 .ٕبطالن والغاء هذين العقدين ب

  ثالثاحلقيقة ال
 ٢٩٣٧٦٠٠٠نف بمبلـــغ صـــادر عـــن المســـتأأن المســـتأنف ضـــده األول تحـــت يـــده شـــيك  

 وتحصل بموجبه علي أمر حجز ) .. تسعة وعشرون مليون وثالثمائة ستة وسبعون ألف درهم(درهم
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 .....لسنة .... رقم تحفظي 

 وهو ما يؤكد
والتنـازل عـن إلـي المسـتأنف  هـذا الشـيك إال بعـد ردلمستشـكل فيـه اعدم جواز تنفيـذ الحكـم  

إال ســـيكون المســـتأنف ضـــده األول ـقــد تحصـــل عـلــي و.. أـمــر الحـجــز التحفـظــي الصـــادر بموجـبــه 

بموجب الحكم ، ومرة أخري بموجب الشيك الذي ال يزال تحـت رة م .. �	��نالمبالغ المقضي بها 

 .بالعقدين سالفي الذكر فضال عن االحتفاظ .. يده مرتبا أثاره 

  رابعة احلقيقة ال
والـتـي يعتكــز عليهــا ـفـي طـلـب وـقـف تنفـيـذ الحكــم جـمـاع األســباب المـثـارة ـمـن المســتأنف أن  

إال أنـهـا ـلـم تـطـرح أـمـام .. ٕوان كاـنـت ـمـن حـيـث الـتـاريخ أـسـبق ـمـن ذـلـك الحـكـم .. المستشــكل فـيـه 

وهذا فضال عن أن أثار هـذه .. فيها المحكمة مصدرة هذا القضاء المستشكل فيه ولم تقل كلمتها 
ممــا .. األســباب فــي وجــوب وقــف التنفيــذ عليهــا لــم تتكشــف إال بعــد صــدور الحكــم المستشــكل فيــه 

 .يجعلها وبحق أسباب جديدة تبرر وقف تنفيذ هذا الحكم 

 امسة احلقيقة اخل
 – يسـعى ٕوانمـا.. أن المستأنف ال يبغي المماطلة أو تعطيـل تنفيـذ الحكـم المستشـكل فيـه  

نحو الحفاظ علـي حقوقـه وضـمان أال يستحصـل المسـتأنف ضـده األول منـه علـي  –وفقا للقانون 

 .ما ال يستحق 

 والدليل علي ذلك 
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 وذلك لسرعة الفصل 
ٕفــإذا كــان المســتأنف ضــده األول حســن النيــة وأقــر بــبطالن والغــاء .. فــي هــذه الطلبــات  

..  يجـد مانعـا مـن تنفيـذ الحكـم  فهنا لن....رقم العقدين سالفي الذكر ورد إلي المستأنف الشيك 

 .واتجه نحو المماطلة والتسويف .. األول قد انتهج نهج معاكس إال أن المستأنف ضده 

 ملا كان ذلك 
 إال أن محكمة أول .. وعلي الرغم من قيام اإلشكال علي سند صحيح من الواقع والقانون  
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ثابـت بأوراقـه مقـررة بـأن أسـباب درجة قد أخطأت في اإللمام بصحيح واقعـات التـداعي وخالفـت ال

رغم ثبوت عدم تناول الحكم األخير ألي من .. اإلشكال سابقة علي صدور الحكم المستشكل فيه 

.. األسباب المثارة في اإلشكال وأن أثرها في إعاقة تنفيـذ ذلـك الحكـم لـم تتكشـف إال بعـد صـدوره 

ـذي يجعلهــا وبحــق مــن األمــور الجديــدة التــي يجــوز اتخا ـك األمــر اـل ذهــا ســندا إليقــاف تنفيــذ ذـل

 .القضاء 
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المسـتأنف فـي اإلشـكال د صـدور الحكـم وبعـانه بعد صدور الحكم المستشكل فـي تنفيـذه ، 

 عقـاري ....لسـنة .... رقم حكمها في القضية .. أصدرت عدالة محكمة دبي االبتدائيـة .. الماثل 

 : منطوقة  والذي قضي في-/-/-بجلسة .. كلي دبي 

 :حكمت المحكمة حضوريا 
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 وهو األمر الذي يقطع 
ذلك أن الشـيك يجـري .. بأحقية المستأنف في المطالبة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه  

.. مجري النقود ، وطالما ظل المستأنف حائزا لذلك الشيك المقضي بأحقيـة المسـتأنفة باسـترداده 

الســيما وأن الحكــم الصــادر فــي ..  الحكــم محــل هــذا اإلشــكال فإنــه ال يجــوز الشــروع فــي تنفيــذ

هو حكم الحق علي الحكـم المستشـكل فيـه ، بـل ..  عقاري كلي دبي ....لسنة .... رقم الدعوى 

 .والحق علي الحكم المستأنف حاليا ذاته 

 من ثم 
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 :السبب األول 

نظـر لعـدم اختصـاص حمكمـة أول درجـة والئيـا باحلكم املستأنف وجوب إلغاء 

ذلك أن املشروع العقاري والسبب الرئيسي هلـذه املنازعـة .. منازعة التنفيذ الراهنة 

قد تقرر إلغائه ، مبا حيجب االختصـاص عـن احملـاكم العاديـة يف املنازعـات واإلجـراءات 

التنفيذية واإلشـكاالت التـي يكـون حملهـا أو سـببها ذلـك املشـروع امللغـي ، وميـنح 

 وهـذا ٢٠٠٣ لسـنة ٢١جنة املنصوص عليها بالقـانون رقـم االختصاص بالفصل فيها لل

 أمر من التظلم العام كان علي احملكمة التصدي له من تلقاء نفسها 

 جتدر اإلشارة إيل أن .. بداية 
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 ذلك أن الثابت 
وبموجب اتفاقية الحجـز ابتاع المستأنف من الشركة المـذكورة بدأت حينما أن واقعات النزاع  

 ) .هذا البيع علي الخارطةوقد تم  (كامل الطابق أنف الذكر ما هو -/-/-المؤرخة 

 -/-/- عقد بيع مؤرخ ومبوجب
ـــاع المســــتأنف   ـــان .. إـلـــي المســــتأنف ضــــده األول ـب ـــة البـي هــــذا ونظــــرا .. ذات الـعـــين أنـف

.... رقـم فقد نشأت الـدعوى .. الختالف طرفي هذا التعاقد علي المتحمل لرسوم التسجيل العقاري 

اقـد ، واسـترداد المقامة من المستأنف ضده األول بغية فسخ هـذا التع.. عقاري كلي دبي  ....لسنة 
 .ما سدده من ثمن الوحدة أنفة الذكر 

 وحيث رفضت هذه الدعوى ابتدائيا

 وتأيد هذا القضاء استئنافيا 
ـم يــرتض اســتئناف عقــاري دبــي ،  ....لســنة .... رقــم فــي االســتئناف   المســتأنف وحيــث ـل

ــ.. ضـــده األول بهـــذا القضـــاء األخـيــر  ــالطعن رـق ــز ـب ــه أمـــام محكمـــة التميـي ــد طعـــن علـي .... م فـق

 . عقاري ....لسنة 
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 وبتداول هذا الطعن جبلساته .. هذا 
 لسـنة ١٣ هـو عقـد مخـالف للقـانون -/-/-أن العقـد المـؤرخ رأت عدالة محكمـة التمييـز  

ــي مكتـــب ونقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه قضـــت ببطالنـــه ، ومـــن ثـــم ..  ٢٠٠٨ ــة األوراق إـل ٕواحاـل

والمســــددة مـنـــه .. مسـتــــأنف ضــــده األول للبشــــأن المـبـــالغ المســــتحقة لتقضــــي فيهــــا االـســـتئناف 

 .للمستأنف والشركة المستأنف ضدها الثانية من ثمن الوحدة المباعة من المشروع أنف الذكر

 وبالفعل 
 اسـتئناف عقـاري دبـي ....لسـنة .... رقـم فإن عدالة المحكمة االسـتئنافيه نظـرت االسـتئناف  

مـن فـي اسـترداد المبـالغ المدفوعـة ه األول وقضت باستحقاق ضد) بعد اإلعادة من محكمة التمييـز(

 ).وهو ذات الحكم المتنازع في تنفيذه حاليا(ثمن الوحدة المشتراة من المشروع أنف الذكر 

 ومما تقدم .. ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا أن لــب وأســاس النــزاع الــراهن هــو مشــروع لؤلــؤة دبــي والوحــدة المشــتراة منــه  

 والمقضي برد المبالغ المدفوعة من ثمنها .. أنف ضده األول بمعرفة المستأنف والمعاد بيعها للمست
 .إلي المستأنف ضده األول 
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  علي أن ٢٠١٣لسنة  ٢١فقد نصت املادة األويل من املرسوم رقم .. وبالبناء علي ذلك 
لجنـة تصـفية المشـاريع العقاريـة " خاصة تسمي لجنة قضائية بموجب هذا المرسوم تشكل  - أ

 " .الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها 

 .................. -  ب

  .................-ج 

 كما نصت املادة الثانية من ذات املرسوم علي أن 
 : تختص اللجنة بما يلي  - أ

بــين المطــورين العقــاريين فــي األوامــر والطلبــات والــدعاوى التــي تنشــأ النظــر والفصــل  -١

 .والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة 

قــرار نهــائي مــن قـبـل مؤسســة التنظــيم لغائهــا إب الـتـي يصــدرتصــفيه المشــاريع العقارـيـة  -٢
 والئحته التنفيذية المشار إليها ،  ٢٠٠٨لسنة ) ١٣(العقاري وفقا ألحكام القانون رقم 
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 .وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية  
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مرســوم ودونـمـا حصــر يـكـون للجـنـة ـفـي ســبيل القـيـام بالمـهـام المنوطــة بـهـا بموجــب ـهـذا ال – ب

 :القيام بما يلي 

وعـلــــي وجـــــه الخصـــــوص مـــــن داـئــــرة األراضـــــي  االســـــتعانة ـبــــالخبراء واالستشـــــاريين -١ 
 .واألمالك 

 . الحسابات علي نفقة المطور ى تعيين مدقق-٢ 

 ..............إلي أمين حسابا ضمان المشروع  إصدار األوامر -٣ 
 . حقوق المشترين  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان-٤ 
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 بل نصت املادة الثالثة من هذا املرسوم علي أن 
مـن بما فيها محاكم مركز دبـي المـالي العـالمي ،  علي كافة المحاكم في إمارة دبي ، يمتنع - أ

ـدم إليهــا بـعـد العمــل بهــذا  المرســوم ممــا يــدخل فــي اختصــاص نظــر أي طـلـب أو ادعــاء يـق
قف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمـل ويتعين عليها التواللجنـة 

 .ٕبهذا المرسوم واحالتها إلي اللجنة 

عـن كافـة المحـاكم فـي التي صـدرت قبـل العمـل بأحكـام هـذا المرسـوم يوقف تنفيذ األحكام  -  ب

والمتعلـقـة بتصــفية أي مشــروع بمــا فيهــا محــاكم مركــز دـبـي المــالي العــالمي ، إـمـارة دـبـي ، 

ـذ إـلـي عـقـاري  ـيـدخل ضــمن اختصــاص اللجـنـة ، وعـلـي دواـئـر التنفـيـذ إحاـلـة ملـفـات التنفـي

اللجنة لتقـوم بـالنظر فيهـا فـي معـرض قيامهـا بتصـفية المشـروع العقـاري الملغـي وتسـوية 

 .الحقوق المتعلقة به  

 ملا كان ذلك 
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 قة األويل احلقي
 لجنة تصفيه المشاريع العقارية الملغاة في " الراهنة تدخل ضمن اختصاص أن المنازعة  
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هو المشروع الـذي  – كما أوضحنا سلفا –وسببها وأصلها ذلك أن محل هذا المنازعة " إمارة دبي 

ــه  ــي تنشـــأ وحـيــث تخـــتص اللجـنــة بالفصـــل ..تـقــرر إلغاـئ ــة المنازعـــات الـت ــي كاـف ـبــين المطـــورين ـف
 .والمشترين وتسوية الحقوق المتعلقة بها العقاريين 

 كما ختتص بالبت يف 
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 األمر الذي يؤكد
 يــدع مجــاال للشــك أن المنازعــة الراهنــة تــدخل ضــمن اختصــاص اللجنــة أنفــة البيــان بمــا ال 

 .دون سواها 

 قة الثانية  احلقي
 ١٦قـد قـررت مؤسسـة التنظـيم العقـاري المنشـأة بالقـانون رقـم  .. أن المشروع محـل التنـازع 

مطــور (يــة المســتأنف ضــدها الثاننظــرا لتقــاعس الشــركة .. إلغــاء هــذا المشــروع  .. ٢٠٠٧لســنة 
 إال أن نسـبة اإلنجـاز -/-/-ذلـك أنـه بـرغم االبتـداء فـي المشـروع منـذ .. عن إتمامـه ) المشروع

ـعـدم جدـيـة وهــو ـمـا رأت مـعـه المؤسسـة % ١٢ر٧٥ـلـم تـكـن تتـعـدي فيـه حـتـى صــدور ـقـرار اإللـغـاء 

 .في مشروعها فقررت إلغائه ) مطور المشروع(الشركة 

 وبناء علي هذا اإللغاء 
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 قة الثالثة احلقي
أنــه يمتنــع ..  المشــار إليــه ٢٠١٣ لســنة ٢١المرســوم رقــم أثــار أعمــال ومــن أهــم .. هــذا  

ويـدخل فـي اختصـاص اللجنـة .. علي كافة محاكم إمارة دبي نظر أي طلب أو ادعـاء يقـدم إليهـا 

 .المشار إليها 

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز يف هذا الشأن 
للفصــــل ـفـــي المنازعــــات المتعلـقـــة بتســــوية الوضــــع المــــالي تـشـــكل لجـنـــة قضــــائية خاصــــة  
يدل علي أن المشرع قرر بهذا المرسوم بتشكيل اللجنة القضائية حجـب القضـاء ....... لمؤسسة 

بمـا ي طلب أو ادعاء يقوم ضـد هـذه المؤسسـة العادي بحيث تختص اللجنة بالنظر والفصل في أ
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وأي شخص له صلة بتسوية االلتزامات المالية للمؤسسـة ، والـذي يحظـر في ذلك حلها وتسـويتها 

النظـــر والفصـــل فـــي أي طلـــب أو ادعـــاء يـــدخل ضـــمن اختصـــاص اللجنـــة المقـــرر علـــي المحـــاكم 
 .وأعماال ألثره الفوري بسريانه بموجب هذا المرسوم 

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ١٧٥ الطعن رقم ١٢/٦/٢٠١١ز دبي بتاريخ محكمة تميي(

 ومن ثم 
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 قة الرابعة احلقي
 لســنة ٢١وحـيـث أن المرســوم رـقـم االختصــاص اـلـوالئى ـمـن النـظـام الـعـام أن قواعــد وحـيـث  
.. نظــر المنازعــات المتعلـقـة بالمشــروعات العقارـيـة الملغــاة ـقـد حـظـر عـلـي المـحـاكم العادـيـة  ٢٠١٣

إلغـاء الحكـم المسـتأنف والقضـاء مجـددا بعـدم األمـر الـذي يسـتوجب .. ا فيهـا إشـكاالت التنفيـذ بم

 .اختصاص محكمة أول درجة والئيا بنظر هذه المنازعة 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
وتحكـم بـه دم اختصاص المحكمة النتفاء واليتهـا متعلـق بالنظـام العـام بعالمقرر أن الدفع  

ومــن أجــل ذـلـك تعتـبـر ـفـي أـيـة حاـلـة عليـهـا اـلـدعوى ، لمحكمــة مــن تلقــاء نفســها ويجــوز اـلـدفع ـبـه ا
دائمـا علـي محكمـة الموضـوع ، وعليهـا قائمة فـي الخصـومة ومطروحـة مسألة االختصاص الوالئي 

أن تقضــي فـيـه مــن تلقــاء نفســها ويعتـبـر الحكــم الصــادر فــي الموضــوع مشــتمال عـلـي قضــاء ضــمني 
يا ومن ثم فإن الطعن بالتمييز علي الحكم الصـادر منهـا يعتبـر واردا علـي القضـاء باختصاصها والئ

الضـــمني فـــي مســـألة االختصـــاص ســـواء أثارهـــا الخصـــم فـــي القضـــية أم لـــم يثرهـــا باعتبـــار أن هـــذه 
 .المسـألة وفي جميع الحاالت تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة علي الحكم 

 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٧٢ الطعن رقم ١٦/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

�ن�ذ��������

أن اقتضــاء المســتأنف ضــده األول لمســتحقاته أنفــة البيــان يتضــح ومــن جملــة الحقــائق  

يتوقف بـال شـك علـي اقتضـاء المسـتأنف حقوقـه عـن .. المدفوعة من ثمن وحدة المشروع الملغـي 
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بشــأن هــذه الوحــدة كاـفـة العـقـود المـحـررة وـهـذا ـلـن يـكـون إال بإلـغـاء الملغــي مشــروعها ذات الوـحـدة 
واقتضـاء التعـويض الجـابر .. مسـتحقاته مـن الشـركة المطـور للمشـروع واسـترداد المسـتأنف لكامـل 

 .لألضرار التي لحقت بالمستأنف جراء تقاعس الشركة عن إتمام المشروع 

 وهو األمر الذي يقطع
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 وبذلك 
بمـا .. يتأكد بطالن الحكم المستأنف لصدوره عن محكمة غير مختصـة والئيـا بنظـر النـزاع  

 .يستوجب إلغائه والقضاء مجددا بعدم االختصاص واإلحالة 
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 :ثاني السبب ال

تنفـيـذ احلـكـم املستـشـكل فـيـه أن ينـمـا مل يفـطـن إيل احلـكـم املـسـتأنف أخـطـأ ح 

سريتب أضرار جسيمة باملسـتأنف ال ميكـن تـداركها ، ذلـك أنـه بتنفيـذ هـذا القضـاء 

سيكون املستأنف ضده األول قد حتصل علي مستحقاته ثـالث مـرات دومنـا وجـه حـق 

 .وهو ما سيلحق باملستأنف خسائر ال قبل له بها 

 بداية 

 من قانون املعامالت املدنية علي أن  ٤٢فقد نصت املادة 

�.�5�d�yو�d�yא�5 −١

 .א�{�4�5
אل� -٢

4
אل��=�"� -٣�y�5�}א�. 

  من ذات القانون علي أن ٤٤كما نصت املادة 

 ��-���.د�P5א�����H*و�<�������א�

  من القانون ذاته بأن ١٠٦كما قالت املادة 

��وع�����א�{!� −١�Lv�y�!�6H�6!��1+"�אHא���>�Jن�.�

��وع� −٢�Lv��K�6!�ل�אHو�4 ن�א: 

 .إذا توفر قصد التعدي  - أ

كانـــت المصـــالح التـــي أريـــد تحقيقهـــا مـــن هـــذا االســـتعمال مخالفـــة ألحكـــام الشـــريعة  إذا  -  ب
 .اإلسالمية أو القانون أو النظام العام أو اآلداب 

 .إذا كانت المصالح المرجوة ال تتناسب مع ما يصيب اآلخرين من ضرر  –ج

 .ما جري عليه العرف والعادة  إذا تجاوز -د

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي أن 
مـــن قـــانون المعـــامالت ) ١٠٦( أن مـــؤدي ـنــص المـــادة –المـقــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة  
  أن المشرع قد وضع مبدأ وجوب الضمان علي من استعمل حقه استعماال غير مشروع –المدنية 

: بمـا يصـدق عليـه وصـف التعسـف ، أولهـا  غير المشـروع للحـق وحدد معايير أربعة لالستعمال، 

وتسـتخلص هـذه النيـة مـن انتفـاء كـل مصـلحة مقصـود بـه اإلضـرار بـالغير أن يكون اسـتعمال الحـق 
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لــدي صــاحب الشــأن فــي اســتعمال الحــق اســتعماال يلحــق الضــرر بــالغير متــي كــان صــاحب الحــق 
لحــق بغــرض تحقـيـق مصــلحة غـيـر مشــروعة ، أن يكــون اســتعمال ا: والـثـاني عـلـي بيـنـة مــن ذـلـك ، 

�����7�������������: والثالـث ��������3� /ن���	����$���%�א������ل�א� �ق�� ����ق��-���!�������&�א,2���&

ـع  ، �-�����א����G	����ن���1		�� أن يتجــاوز الشــخص فــي اســتعمال حقــه مــا جــري بــه العــرف : والراـب

 .والعادة بين الناس 
 ) مدني٢٠١٠ لسنة ١١٢ الطعن رقم ٣١/١٠/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 : املرة األويل 
 ....رقـم بالشـيك  – بـال سـند –األول علي االحتفاظ بإصرار المستأنف ضده تكون  

تســعة وعشــرون ( درـهـم ٢٩٣٧٦٠٠٠الصــادر لصــالحه ـمـن المـسـتأنف بمبـلـغ ـقـدره 
.. ذلـك أن المتـواتر عليـه فقهـا وقضـاءا ) .. مليون وثالثمائة ستة وسبعون ألف درهـم

أن الشيك يجري مجري النقود أي أن مجـرد بقـاء أصـل الشـيك تحـت يـد المسـتأنف 

 .ده األول يكون قد تحصل علي المبلغ قيمته ض

 هذا فحسب ليس 
ـبـل أن المســتأنف ضــده األول ـقـد اتخــذ إجــراءات التقاضــي بالشــيك الـمـذكور عـلـي  

وهـذا يؤكـد أن تنفيـذ الحكـم المستشـكل فيـه يتعـارض .. الرغم من أنه شيك ضمان 

 التنفـيـذ ـمـع المطالـبـة بقيـمـة الشــيك بـمـا يؤـكـد أحقـيـة المســتأنف ـفـي طلباـتـه بوـقـف

حتى ال يتحصل المستأنف ضده علي ما لـيس بحـق لـه فهـو يطالـب بقيمـة الشـيك 

 . الضمان وفي ذات الوقت يشرع في تنفيذ الحكم وكالهما عن موضوع واحد 
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  نظرا 
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 األمر الذي يؤكد 
يرتـب بـال ..  تنفيذ ذلك القضاء مع بقاء الشيك تحت يد المسـتأنف ضـده األول أن 

 مــــرة باالحتـفـــاظ بهــــذا الشــــيك قيـمـــة الـشـــيك ـمـــرتينشــــك أن يتحصــــل األخـيـــر عـلـــي 
 .والمطالبة بقيمته ومرة بموجب الحكم المستشكل فيه وهو األمر الغير جائز قانونا 

 ليل علي أحقية املستأنف يف طلب وقف تنفيذ احلكم والد

 املستشكل فيه بسبب هذا الشيك أنف الذكر 
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 :املرة الثانية 
 -/-/-بإصرار المستأنف ضده األول علي اإلبقاء علي العقـدين المـؤرخينتكون و 

العقـد فالثابـت أن ..  اللذين يرتبـان حقـوق لـه علـي العـين محـل التـداعي -/-/-، 
لصـالح المسـتأنف ضـده  هو عقـد حوالـه محـرر مـن المسـتأنف -/-/-األول المؤرخ 

وبانعقـاد الحوالـة صـحيحة ..  علـي عـين التـداعي األول عن كامل حقوقه والتزاماته

ــت  – والحـــال كـــذلك – لصـــلة عـــن عـــين الـتــداعي وتصـــبح ايجـعــل المســـتأنف منـب

 .مملوكة للمستأنف ضده األول 
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 حقوق يرتب أيضا للمستأنف ضده األول  -/-/-بل أن العقد المؤرخ .. ليس هذا فحسب  
 د محرر من الشركة المستأنف ضدها الثانية إذ أن هذا العق.. علي العين محل التداعي  
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 .عن ذات عين التداعي " مباشرة " إلي المستأنف ضده األول  

������������J:�� א�,ول���د�א�C�5>��1د���ون�א��
�����و��و


���&�$���ن�א����دא$%�،�و���%�ذא(�א��و����(�� -��ل�����

�������
��ل�د	��2מ����دد�C���ن�����ن���2ذ�Cא�����ن���و�%���$

��Cل����%���:���ذ
�����&����1*�$��ن�..�א� 
��מ�א����'��

'���א�1��ن�א�ذ��� (���د�Cوא��ذ�����دמ������+�ذא������������

�.�א@�	א0א(�א����و��&���ل�א�����5>�

  غري جائز قانونامروهو بال شك أ

 : املرة الثالثة 
بإصرار المستأنف ضده األول علي تنفيذ الحكـم المـراد تنفيـذه قبـل القضـاء تكون و 

بـبطالن العقـدين ..  دبـي  عقـاري كلـي....لسـنة .... رقـم في الدعوى الموضوعية 
 أنفــــة ....رقــــم ٕوالزامــــه بــــرد الشــــيك ) -/-/- ، -/-/-المــــؤرخين (المــــذكورين ســــلفا 

 .الذكر 

 وإذ قضي يف هذه الدعوى بالفعل 

  -/-/-بتاريخ 
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 ملا كان ذلك
إلـي حيـازة دون االلتفـات يضـحي ظـاهرا أن تنفيـذ الحكـم المستشـكل فيـه ومن جملة ما تقدم  

ـــم للشــــيك المســــتأنف ضــــده األول  ـــبطالن العـقـــدين دون القضــــاء و ....رـق ـــإن .. أنفــــي اـلـــذكر ـب ـف

و����	�� بالعقــدين ســالفي الــذكر ����	�المســتأنف ضــده األول بــذلك سيحصــل علــي مســتحقاته 

 .بموجب القضاء المطلوب إيقاف تنفيذه  .. و��	������& ....رقم بالشيك  ����&



 ١٦٨

 وحيث كان ما تقدم 
مـــن خـــالل ظـــاهر األوراق المطروحـــة عليـــه إلـــي جملـــة لـــم يفطـــن وكـــان الحكـــم المســـتأنف  

ٕوالـي أن تنفيـذ الحكـم المستشـكل فيـه قبـل القضـاء نهائيـا بـبطالن العقـدين .. الحقائق أنفة الـذكر 

ـذك ســيلحق بالمســتأنف ضــرر .. وبــإلزام المســتأنف ضــده األول بــرد الشــيك الــذي بيــده ر ســالفي اـل

بمـا يؤكـد أن اإلصـرار علـي تنفيـذ الحكـم مـع بقـاء العقـدين والشـيك سـالفوا .. جسيم ال يمكن تداركـه 
ـفـي مقاـبـل مــا ســيلحق قليـلـة األهمـيـة وتحقـيـق مصــلحة بالمســتأنف فـيـه تعـمـد إلحــاق الضــرر اـلـذكر 

 .رر المستأنف من ض

 وحيث مل يفطن احلكم املستأنف 

 ����"�����Mم�و���+)���������?�>�����..������84 ��.)�P������������+��Mو������"������f#א�������Nא

���������������A����^�W@���.א���~K�"�-����69א��R�Kذ���א�#���)�\� �و(.��B�Bوא�+{��P¨�دא�

�s Jא���R�5�....���9�....�>��.����f5�+J<�د

 مييز أن ذلك أن املستقر عليه يف قضاء الت
مـن ـقـانون اإلجـراءات المدنـيـة ) ١٦٥( حســبما توجبـه الـمـادة –المقـرر أن محكـمـة االسـتئناف  

 تنظر االستئناف علي أساس ما يقدم لها من أدلة وأوجه دفـاع جديـدة ، ومـا كـان قـد قـدم مـن –

لسـابق أن يجعل أوجـه الـدفاع اذلك أن من شأن األثر الناقل لالستئناف ذلك للمحكمة االبتدائية ، 

إـبـداؤها ـمـن المـسـتأنف أـمـام المحكـمـة االبتدائـيـة مطروـحـا بـقـوة الـقـانون عـلـي محكـمـة االســتئناف 

 .بغير حاجة إلي إعادة ترديده أمامها 

 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ٦١ الطعن رقم ١١/٤/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦٩

 :ثالث السبب ال

ق القـانون ، وخالفـت الثابـت يف تطبيـ تكم املستأنف أخطـأكمة مصدرة احلاحمل 

باألوراق حينما سطرت حبكمها بأن األسباب القـائم عليهـا اإلشـكال املاثـل كـان جيـب 

وأغفلت متامـا أن موضـوع .. طرحها أمام احملكمة التي أصدرت احلكم املستشكل فيه 

الدعوى السابقة وتكييفها القانوني يوجب علي املسـتأنف عـدم إثـارة هـذه األسـباب 

ه مقيد بالتكييف القـانوني للـدعوى املقامـة ضـده وهـو مـا مل يلتفـت إليـه نظرا ألن

  .احلكم املستأنف 

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز بأن .. بداية 
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 ) مدني٢٠١٤ لسنة ١٤٣ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠١٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ما تقدم
 ....لسـنة .... رقـم اهرا أن نطـاق الـدعوى يتجلـي ظـ.. وبتطبيقه علي أوراق النزاع الماثل  

والتـي كانـت مقامـة ابتـداءا مـن المسـتأنف .. محل الحكم المستشكل في تنفيـذه .. عقاري كلي دبي 
 :كان نطاقها الطلبات اآلتية .. ضده األول 
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 وكان سنده الباطل يف دعواه املذكورة 
اـلـزعم ـبـأن المســتأنف ـقـد تـقـاعس عــن أداء التزاماـتـه المتمثـلـة ـفـي ســداد رســوم وتـكـاليف  

 ) .المستأنف ضده األول حاليا(ونقل ملكيتها إلي المشتري تسجيل عين التداعي 
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 ومن ثم 
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أن الملتـــزم بســــداد تكـــاليف رســــوم نقـــل الملكـيـــة هـــو المشــــتري  

 ) .المستأنف ضده األول حاليا(
 ومن ثم 
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 أمـر دون حاجـة إلـي إثـارة..  اصدر برفضهمأن الحكم االبتدائي في تلك الـدعوى .. بدليل  

وأن العـقـد ـشـريعة المتعاـقـدين ـبـل اكتفـي الحـكـم باإلشــارة إلـي أن .. العـقـدين والـشـيك ـسـالفي اـلـذكر 
بمصـــروفات ) المســـتأنف ضـــده األول(العقـــد المطلـــوب فســـخه تضـــمن بنـــده الثـــامن التـــزام المشـــتري 

تدائيـة بعـدم وجـود إخـالل فـي علـي نحـو أيقنـت معـه المحكمـة االب.. ورسوم وتكاليف نقل الملكيـة 

 لذلك وجب .. جانب المستأنف حاليا وأن اإلخالل بااللتزام جاء في جانب المستأنف ضده األول 

 .رفض دعواه المذكورة 

 وكان ذلك دون احلاجة إيل تطرق املستأنف إيل العقدين والشيك 

 الذين مل يكونوا حمل تناضل أو منازعة يف الدعوى أنفة الذكر

 .ارجني عن نطاقها وموضوعها وتكييفها القانوني لكونهم خ
حـيـث طـعـن .. ـبـل أن المسـتــأنف ضــده األول ـلـم يكـتـف بتـلـك المرحـلـة .. ـلـيس ـهـذا فحســب  

وأثـنـاء نظــر هــذا ..  اســتئناف دـبـي ....لســنة .... رـقـم عـلـي الحـكـم االبـتـدائي بطرـيـق االســتئناف 
-وهو التناضل حول العقد المـؤرخ ..  االستئناف لم يختلف الحال بل سار األمر علي ذات النهج

 .ودون الحاجة إلي التطرق إلي العقدين والشيك المشار إليهم سلفا ..  دون سواه -/-/

 وبالفعل صدر احلكم االستئنايف مؤيدا احلكم االبتدائي 

 فيما قضي به من رفض الدعوى املقامة من املستأنف ضده األول 
 لخروجهم تماما  ....رقم يا لموضوع العقدين والشيك إلي إثارة المستأنف حالدون الحاجة  



 ١٧١

ـم يكــن هنــاك  ســيما وأن االلتــزام بنطــاق المبــرر للتحــدث فــي هــذا الموضــوع عــن نطــاق النــزاع وـل

 .الدعوى وتكييفها القانوني أثمر ثماره وقضي برفض الدعوى ابتدائيا واستئنافيا 

 إال أن املستأنف ضده األول مل يكتف بهذا القدر 

 ن علي احلكم األخري بطريق التمييز بل طع

  عقاري ....لسنة .... رقم 
بـل التناضـل .. لـم يختلـف األمـر كثيـرا هذا الطعن بالجلسات وتبادل المذكرات وأبان تداول  

ولـم تـتم اإلشـارة مـن قريـب أو .. والتنازع بين الطـرفين فـي ذات نطـاق الـدعوى وتكييفهـا القـانوني 
 . أنفي الذكر بعيد إلي العقدين أو الشيك

 إال أن حمكمة التمييز املوقرة كان هلا رؤية أخري 

 متاما مل يثرها أي من اخلصوم فقد قالت ما مؤداه أنه 
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ٕواعــادة األوراق إلــي محكمــة بــنقض الحكــم قضــت محكمــة التمييــز .. وتأسيســا علــي ذلــك  
تفعـيال لقضـائها بـبطالن ) .. المسـتأنف ضـده األول(لبحث المبالغ المستحقة للمشـتري ف االستئنا

 .التعاقد أنف الذكر 

  وهنا يتجلى ظاهرا أنه مل يكن يف وسع املستأنف

  -/-/- ، -/-/-التطرق ملوضوع العقدين املؤرخني 
األوراق  صـدر ـمـن محكمـة التميـيـز ثـم أـعـادت -/-/-ذلـك أن حكـم بـطـالن العقـد الـمـؤرخ  

األمـر الـذي لـم يجـد معـه .. إلي محكمة االستئناف التي ال يجوز إبداء أي طلبات جديدة أمامهـا 

وهــى الــدعوى .. بــدا ســوي إقامــة دعــوى موضــوعية جديــدة للنيــل مــن العقــدين ســالفي الــذكر 

 . عقاري كلي دبي ....لسنة .... رقم 
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 وكذا أقام اإلشكال املاثل 

 اء املستشكل فيه قضهذا البغية إيقاف تنفيذ 
ـلـم يـسـبق طرحـهـا أـمـام محكـمـة الموضــوع مســتندا ـفـي ذـلـك إـلـي تـلـك األســباب الجدـيـدة الـتـي  

  منــهٕوانمــا التزامــا.. لــيس بســبب تقــاعس مــن المســتأنف .. حــال صــدور الحكــم المستشــكل فيــه 

لمدعي بنطاق الدعوى وتكييفها القانوني وعدم الخروج بالنزاع عن مرماه المحدد ابتداءا بمعرفة ا

 ) .المستأنف ضده األول حاليا (فيها

 وذلك وفقا ملا هو مستقر عليه يف حمكمة التمييز بقوهلا 

 أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من  

حيث أشخاص المدعي عليهم وموضـوع الـدعوى وسـببها وال يجـوز 

 .للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق 
 )٢٠١١ لسنة ٣٥ الطعن رقم ٧/٦/٢٠١١ دبي بتاريخ محكمة تمييز(

�و�ن����&������دמ�

يتجلى ظاهرا أن الحكم المستأنف حاليا قد خالف الثابت باألوراق التي جاءت مؤكدة علـي  

 بمـا ال -/-/-أن موضوع الدعوى المستشكل في تنفيذ حكمها كان منحصرا حـول العقـد المـؤرخ 

وعنـدما وجـب إثـارة ..  التطـرق لثمـة عقـود أخـري –وضـوعها  احتراما لنطاق الدعوى وم–يجوز 

 كان األمر مطروحا أمـام محكمـة االسـتئناف بمـا ال -/-/- ، -/-/-موضوع العقدين المؤرخين 

 .يجوز إبداء ثمة طلبات جديدة أمامها 

 حلكم املستأنف اوهو األمر الذي يقطع بعدم صحة ما ذهب إليه 

 يف االستناد يف هذا الشأن وأحقية املستـأنف 
 تنفيذ هذا الحكم المستشكل فيه إليقافكأسباب  ....رقـم إلي العقدين سالفي الذكر والشيك  

نظرا لتعارض تنفيذه مع وجود هذين العقدين واستمرار حيـازة المسـتأنف ضـده األول للشـيك أنـف 

 المستأنف إثارة موضوع هذه األسباب أمام عدم استطاعة وذلك لثبوت .. الذكر 
 .ة الموضوع مصدرة الحكم المستشكل فيه محكم

 إعماال ملا هو مستقر عليه يف قضاء التمييز بأن 
 الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحـدد بالطلبـات الختاميـة للخصـوم طاقن
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وأـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن تقصــر نظرـهـا عـلـي ـمـا يـطـرح أمامـهـا ـمـن 

 .ها هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها في

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٢٦٥ الطعن رقم ٢٥/١٠/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث مل يفطن احلكم املستأنف 
ـارة موضــوع العقــدين .. إـلـي جمــاع مــا تقــدم   ـد أراد إـث ـى إذا ـكـان المســتأنف ـق ـه حـت ـي أـن ٕواـل

 وهـو مـا ..فإنـه لـم يكـن يجـوز لـه ذلـك .. والشيك أنفي الذكر أمام محكمة الحكم المستشكل فيـه 
التـي لـم يسـبق طرحهـا تعد من األسباب الجديـدة يؤكد أن تلك األسباب القائم عليها اإلشكال الراهن 

ـك .. للتناضــل بــين طرفــي التــداعي  ـه خليقــا .. ٕواذا خــالف الحكــم المســتأنف ذـل ـذي يجعـل األمــر اـل

 .باإللغاء تصويبا وتصحيحا 

 السيما وأن حمكمة التمييز 

 امها علي أن تواترت يف العديد من أحك
لـهــا أصـــل ثاـبــت المـقــرر أن يتـعــين عـلــي المحكـمــة أن تـقــيم قضـــاءها عـلــي عناصـــر مســـتقاة  

ـاألوراق ،  ـة وأن تشــمل حكمهــا فــي ذاتــه ـب ـي أنهــا محصــت األدـل ـه إـل ـع علـي ـي مــا يطمــئن المطـل عـل

وـبـذلت ـفـي ســبيل ذـلـك الوســائل الممكـنـة الـتـي مــن شــأنها أن توصــلها إـلـي مــا ـتـري أـنـه المقدـمـة لـهـا 
فـإذا اكتفـت .. بحيث تكون أسبابه مؤدية إلي النتيجة التي انتهـت إليهـا قع الثابت في الـدعوى الوا

ال تعــين عـلـي فهمــه وتعجــز محكمــة التميـيـز بأســباب مجمـلـة مقتضــبة المحكمــة ـفـي تســبيب حكمهــا 
 .فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب عن إعمال رقابتها ، 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٥ الطعن رقم ٢٩/٥/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  :رابعالسبب ال

خطأ احلكم املستأنف لعدم فطنته إيل أنه ولئن كانت تـواريخ األسـباب املتخـذة  

إال أنهـا مل تطـرح .. سندا لطلب وقف تنفيذ احلكم املستشكل فيه سابقة علي صدوره 

ن احملكمـة مصـدرة وأ.. وفقا ملـا جـاء بالسـبب آنـف الـذكر علي احملكمة التي أصدرته 

ـذه  ـا ـهل ـدم حبثـه ـتدالل لـع ـدت يف االـس ـباب وأفـس ـرت يف األـس ـد قـص ـل ـق ـم املاـث احلـك

 .املستندات ومدي تأثريها اإلجيابي يف وجوب وقف تنفيذ احلكم املستأنف 

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
  –ة  وعلي ما جري به قضاء هذه المحكم– من قانون اإلثبات يدل ٤٩النص في المادة  
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أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائيا صادرا بين ذات الخصوم أنفسـهم مـع 
إال فيـمـا يـكـون ـقـد اتحــاد الموضــوع والســبب ـفـي اـلـدعويين وأـنـه ال يكــون للقضــاء النـهـائي ـقـوة األمــر 

فصل فيـه بـين الخصـوم بصـفة صـريحة أو ضـمنية سـواء فـي المنطـوق أو فـي األسـباب التـي ال 

قوم المنطـوق بـدونها ، وأن يكـون قـد قطـع فـي مسـألة أساسـية تنـاقش فيهـا الطرفـان واسـتقرت ي

حقيقتها بينهما استقرار يمنع من إعـادة طرحهـا ومناقشـتها والبحـث فيهـا بحكـم تـال ، وأن مـا لـم 

تنـظـره المحكـمـة بالفـعـل وتفصــح ـفـي شــأنه ـعـن ول فصــل ال يـكـون موضــوعا لحـكـم يـحـوز حجـيـة 

 .ولو كان محال لطلب في الدعوى األمر المقضي ، 

 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٩٢ الطعن رقم ٢٣/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن
أو المـقــرر ـفــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن تحرـيــف المحكمـــة للثاـبــت مادـيــا ـبــبعض المســـتندات  

هـا بمخالفـة تأسيس الحكم علي ما حصـلته بالمخالفـة للوقـائع الثابتـة بـأوراق الـدعوى يعيـب حكم

 .الثابت باألوراق 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ١٥٤ الطعن رقم ١/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ن النـزاع السـابق لـم يكـن ضـم ....رقـم وكان الثابـت ممـا تقـدم أن موضـوع العقـدين والشـيك  

ـذه  ـ.. ِطرحــه عـلـي محكمــة الموضــوع مصــدرة الحـكـم المستشــكل ـفـي تنفـي ـتم إثارـت ـم ـت ه أمامهــا وـل

وذلك كلـه علـي النحـو .. لخروج أمر هذين العقدين والشيك سالفي الذكر عن موضوع تلك الدعوى 

 .السابق بيانه تفصيال 

 أضف إيل ذلك 
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 فالثابت أوال
ـــزال حــــائزا للشــــيك أن المســــتأنف ضــــده األول �  الصــــادر مــــن -/-/- المــــؤرخ ....رقــــم ال ـي

تسعة وعشرون مليون وثالثمائـة سـتة وسـبعون ( درهم ٢٩٣٧٦٠٠٠لصالحه بمبلغ قدره المستأنف 
 .فضال عن اتخاذه اإلجراءات القانونية بموجب هذا الشيك ) .. ألف درهم
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 ك وفقا لتعريفه يف القانون وحيث أن الشي

 وأحكام حمكمة التمييز هو 
ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من السـاحب إلـي المصـرف المسـحوب عليـه بـأن يـدفع "  

مبلغا من النقود إلذن شخص ثالـث هـو المسـتفيد ، وقـد اقتضـت الوظيفـة النقديـة للشـيك والـدور 

ل علـي بيانـات معينـة ، وقـد أضـفي المشـرع االقتصادي الذي يقوم به كبديل عن النقود أن يشـتم

حماية علي الشيك تتفق مع األغراض التي يعمل علي تحقيقها وهـي حمايـة ثقـة النـاس فـي هـذا 

المـحـرر وحـتـى يـسـهل التعاـمـل ـبـه وحـتـى ال يـكـون ـفـي مكـنـة الـسـاحب تعيـيـب الـشـيك ، وحـيـث أن 

 لها الحماية الكافية حتـى الشيك وسيلة من وسائل الدفع تحل محل النقود ومن ثم وجب أن يكفل

 .تؤدي وظيفتها 

 )١٩٩٤ لسنة ٣٤ الطعن رقم ٢٥/٦/١٩٩٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 )٢٠١١ لسنة ٢٥٢ الطعن رقم ٢٥/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  ....رقم وهنا تتجلي خطورة بقاء أن الشيك 

 حتت يد املستأنف ضده األول 
 ..  درهم ٢٩٣٧٦٠٠٠يثبت أنه مستحق للمبلغ المدون فيه وقدره يك تحت يده فهذا الش 

  مليون درهم ٤٢وحيث أن الحكم محل هذا اإلشكال والمراد إيقاف تنفيذه قد ألزم المستأنف بمبلغ 
 .ومن ضمن هذا المبلغ قيمة الشيك أنف الذكر تقريبا  

 األمر الذي يستوجب علي املستأنف ضده األول 
وأمـا أن يظـل .. المذكور للمستأنف ويطالـب بتنفيـذ الحكـم المستشـكل فيـه  يرد الشيك أما أن 

وال يطالـب المبلـغ المـدون بـه وبذلك يكون قد أقـر باسـتالم الذي يجري مجري النقـود ، حائزا للشيك 

 .بتنفيذ الحكم المستشكل فيه إال بمقدار ما زاد علي قيمة الشيك 

 دمنا سلفا السيما وأن الثابت علي حنو ما ق
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 وذلك ملا تبينته 
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 وهذا يف ذاته 
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  وبذلك يتجلى ظاهرا
..  الحكم المستأنف إذ قضي برفض طلب وقف التنفيـذ فإنـه فيـه يكـون قـد خـالف القـانون أن 

نظرا لما استبان من األوراق أن الشيك المذكور يمثل عقبة في إتمام التنفيذ ومن ثم يكون الحكم 

 .المستأنف قد أفسد في االستدالل 

  نهأنظرا إيل 
لشـــيك ال يعـــد ســـبب جدـيــد يـبــرر طـلــب إيقـــاف زاعمـــا ـبــأن هـــذا ا.. ـلــم يفطـــن إـلــي ذـلــك كلـــه  
 .األمر الذي يعيب هذا القضاء ويؤكد عدم إلمامه بعناصر التداعي المطروحة أمامه.. التنفيذ 

 كما أن الثابت ثانيا 
قــام ..  لصــالح المســتأنف ضــده األول -/-/-أن المســتأنف بعــد تحريــر العقــد المــؤرخ �

 الـذي أـحـال بموجبـه كاـفـة -/-/-الحواـلـة المـؤرخ بتحريـر عقـد أـخـر لصـالح المـذكورة وـهـو عقـد 

 .حقوقه علي عين التداعي إلي المستأنف ضده األول 

 لذلك وإعماال ألثاره هذه احلوالة 
 منهــا مباـشــرة إـلــي -/-/- المســتأنف ضـــده الثانيــة بتحرـيــر عقــد ـمــؤرخ قامــت الـشــركة 

 .المسـتأنف ضده األول عن ذات العين محل التداعي 
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 ضي ببطالنه وحيث أن املق

  فقط -/-/-ملؤرخ  اهو العقد
األمر الذي أتضح معه بعد صـدور الحكـم المستشـكل فيـه أن العقـدين 

اآلخرين اللذين لـم يقضـي ببطالنهمـا يمـثال عائقـا جوهريـا أمـام تنفيـذ 

فــال يعقــل أن يــتم تنفيــذ هــذا الحكــم ومــنح .. الحكــم المستشــكل فيــه 

 .من عين التداعي المستأنف ضده األول كل درهم دفعه من ث

 وهو يف ذات التوقيت 
ـداعي  ـك ..  بموجــب العقــدين أنفــي اـلـذكر ســيظل محتفظــا بملكـيـة عــين الـت وال يـقـدح ـفـي ذـل

حكمـا  –بمـا يجعلهمـا .. حيث أنه لم يصدر بذلك حكمـا نهائيـا حتـى اآلن .. أنهما عقدين باطلين 
 .مازاال ساريين مرتبين ألثارهما  –

 ومن أهم هذه اآلثار 
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 :امس السبب اخل

ينما أنكر علي املستأنف حقـه أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه حاحلكم املستأنف  

املسـتأنف ضـده (حلني رد املتعاقد األخر ) املبالغ املدفوعة من الثمن(يف حبس ما لديه 

 وهما العقدين املرتتبني علـي -/-/-ما استويل عليه مبناسبة وجود العقد املؤرخ ) األول

ملعـامالت  مـن قـانون ا٢٧٥حسبما هو مقرر باملـادة  .. ....رقم العقد األصلي والشيك 

 .املدنية 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٧٥املادة فقد نصت .. بداية 
 وتعين علي كل من أو الفسخ أو بأي سبب أخر ، إذا أنحل العقد بسبب البطالن  
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أن يحـبس مـا أخـذه مـا دام المتعاقـد األخـر لـم �جاز لكـل منهمـاأن يرد ما استولي عليه المتعاقدين 

 .منه أو يقدم صمانا لهذا الرد لمه يرد إليه ما تس

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن 
 مــن قــانون المعــامالت المديـنـة مــؤداه أـنـه إذا أنحــل العقــد لســبب مــن ٢٧٥اـلـنص فــي المــادة  

سقط أثره فيما بين المتعاقدين واعتبر كـأن لـم يكـن أسباب البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو اإلقالة 

ـفـإذا كــان العـقـد بيعــا وانحــل ســواء بســبب ـعـادة ـكـل شــيء إـلـي ـمـا ـكـان علـيـه قـبـل العـقـد ، ووـجـب إ
تعود العين المبيعـه إلـي البـائع  أو نتيجة صدور حكم قضائي بإبطاله – اإلقالة –فسخه بالتراضي 

 .ويسترد المشتري ما دفعه من الثمن 

 )قاري ع٢٠١٠ لسنة ٩٦ الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
نحاللـه بـأثر ويترتـب علـي التقريـر بـبطالن العقـد االعقد الباطل ال يولد التزامات بـين طرفيـه 

واسترداد كـل ويعاد كل شيء إلي ما كان عليه قبل العقـد ويعتبر كأن لم يكن ، منذ نشوئه ، رجعي 

المتســبب بخطــأه فــي ، ممــا يكــون معــه رجــوع المضــرور منهمــا علــي األخــر منهمــا مــا أداه لألخــر 
فــإذا كــان العقــد بيعــا الــبطالن بــالتعويض عــن الضــرر اســتنادا إلــي قواعــد المســئولية التقصــيرية ، 

وتـقـرر بطالـنـه رد المشــتري المبـيـع إـلـي الـبـائع ورد الـبـائع اـلـثمن إـلـي المشــتري ، وـيـرد المشــتري 

 .المبيع بثمراته من وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية 

 ) مدني٢٠١٤ لسنة ١٤٣ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠١٥تمييز دبي بتاريخ محكمة (

 ملا كان ذلك 
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 وهذا هو احلال يف املنازعة الراهنة 
وـبــــين ) ـبــــائع( المبــــرم ـبــــين المســــتأنف -/-/-ذلــــك أن الثاـبــــت أنــــه بمناســـــبة العقــــد الـمــــؤرخ  

 :تحصل كال منهما علي ما يلي ) .. مشتري(المستأنف ضده األول 
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  ) ضده األولأنفاملست(ما حتصل عليه املشرتي : أوال 
كضــمان لكامــل المبلــغ ( درهــم ٢٩٣٧٦٠٠٠ والبالغــة قيمتــه -/-/-المــؤرخ  ....رقــم الشــيك  -١

 ) .المسدد منه للمستأنف من ثمن العين المبيعة

محـال ( ضـده األول أنفلصـالح المسـت) محيل (أنفمحرر من المست -/-/-حوالة مؤرخ عقد  -٢
 . وذلك عن حقوقه والتزاماته بشأن العين محل التداعي )له

مباشــرة لصــالح ) بائـعـة( المســتأنف ضــدها الثانـيـة الشــركة محــرر ـمـن -/-/- عـقـد بـيـع ـمـؤرخ -٣

 .عن ذات العين محل التداعي ) مشتري(ضده األول أنف المست

  )أنفاملست(ما حتصل عليه البائع : ثانيا 
 ) .تسعة وعشرون مليون وثالثمائة ستة وسبعون ألف درهم( درهم ٢٩٣٧٦٠٠٠مبلغ قدره    

 ومن ثم 
 المحرر فيما بـين المسـتأنف والمسـتأنف ضـده -/-/- قضي ببطالن العقد المؤرخ وحيث

األمر الذي يستوجب إعادة الحال إلي ما كانت عليه واسترد كل منهما مـا أداه واسـتلمه .. األول 

 .وذلك بحكم القانون .. األخر من 

 ملتزم برد املبلغ أنف فإذا كان املست

  ضده أنفالذي تسلمه من املست

 علي حنو ما سلف بيانه 
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  أنفوإال كان من حق املست

 )واحلال كذلك(

االمتـنـــاع عــــن رد مــــا تســــلمه بمناســــبة العقــــد الباطــــل وحبســــه  

طالما لم يسـع المسـتأنف ضـده األول نحـو مـا تسـلمه بمناسـبة ذات 

 .التعاقد 
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 وهذا ما يؤكد 
لحـين الفصـل فـي الـدعوى أحقيـة المسـتأنف فـي المطالبـة بوقـف تنفيـذ الحكـم المستشـكل فيـه  

المقامـة مـن المسـتأنف ضـد المسـتأنف ضـده األول إللـزام .. دبي  عقاري كل ....لسنة .... رقم 

 .ٕاألخير برد ما تسلمه والقضاء ببطالن العقدين سالفي الذكر واهدار أثارهما 

 بال شك وهذا سبب 
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 وعلي الرغم من ذلك
 الذي يتسـاند عليـه المسـتأنف فـي إشـكاله يأتي الحكم المستأنف ليطرح هذا السبب الجوهري 

 لحــين قـيـام المســتأنف -/-/-حـيـث أن الـقـانون يعطـيـه الحــق ـفـي حــبس مــا لدـيـه جــراء العـقـد المــؤرخ 
 .لعقد ضده األول برد ما استولي عليه بمناسبة هذا ا

 إال أن احلكم املستأنف 
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 :سادس السبب ال

قصور احلكم املسـتأنف يف التسـبيب لعـدم رده أو إيـراده علـي دفـاع جـوهري  

 بكـل أثـاره -/-/-للمستأنف متثـل يف إثبـات أن اسـتمرار وجـود عقـد احلوالـة املـؤرخ 

املرتتبة عليه وعلي األخص كون املستأنف قـد أصـبح منبـت الصـلة عـن العـني حمـل 

ميثل عائقا ومانعا من تنفيذ احلكم املستشكل فيه إذ جيب إلغاء هذا العقد .. اعي التد

 . وإحباط أثره أوال ثم الشروع يف التنفيذ 

 ه أنحيث أن املقرر يف قضاء التمييز 
إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بدفع أو دفاع من شأنه لو صح 

ك المحكمة تحقيقه بلوغا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه علي تل
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 .ٕإلي غاية األمر فيه واال كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب 

 ) مدني٢٠١٤ لسنة ١٠٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠١٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما أنه من املقرر أيضا 
يتعـين عليهـا أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها  

يم قضاءها علـي عناصـر واضـحة مسـتقاة مـن أصـل ثابـت بـاألوراق وأن يشـمل حكمهـا فـي أن تق

والـقـرائن والمســتندات المطروحــة عليـهـا ذاـتـه ـمـا يطـمـئن المطـلـع علـيـه إـلـي أنـهـا ـقـد محصــت األدـلـة 
بحيـث يكـون اسـتدالل الحكـم مؤديـا إلـي النتيجـة وصوال إلي ما تري أنه الواقع الثابـت فـي الـدعوى 

ءه عليها وأن ترد علي أوجه الدفاع الجوهري الذي طرحها الخصم عليهـا بمـا يفيـد التي نبي قضا

فإذا ما أوردت تسبيبا لقضائها عبارات مقتضبه مجملـه فـإن أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى 
 .حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 )ني مد٢٠١١ لسنة٤٣ الطعن رقم ..../٣/٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

  من قانون املعامالت املدنية ينص علي أن ١١٠٦وكانت املادة 
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  أن  ١١٠٩/١كما قررت املادة 
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  علي أن  ١١١٦وكذا نصت املادة 
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 ويف هذا املقام قرر السيد الدكتور السنهوري بأن 
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 كما تواترت أحكام التمييز علي أن 
ن حوالــه الحــق  أ–ومــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة 

تنعقــد بالتراضــي بــين طرفيهــا باعتبارهــا اتفاقــا بــين المحيــل 

والمـحـال ـلـه عـلـي تحوـيـل ـحـق األول ـفـي ذـمـة المحــال علـيـه 

إـلـي الطــرف الـثـاني المحــال ـلـه وـهـي ـبـذلك ـتـتم بتالـقـي رضــا 

طرفيها دون حاجه إلـي شـكل خـاص ، ويكفـي لنفاذهـا قبـول 

 .المحال له للحواله صراحة أو ضمنا 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٣١ الطعن رقم ٢٤/١١/٢٠٠٨ة تمييز دبي بتاريخ محكم(

 كما قضي بأن 
يترتــب علــي نفــاذ الحوالــة فــي حــق المــدين حلــول المحــال لــه محــل الــدائن المحيــل فــي ذات  

 .الحق المحال به ، وال يجوز للمحال له أن يرجع علي المدين المحال عليه بأكثر من ذلك 
 ) مدني٢٠٠٥ لسنة ٢٧٣ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٦ محكمة تمييز دبي بتاريخ(

 ملا كان ذلك 
لصــــالح ) كمحـيـــل( المحــــرر مــــن المســــتأنف -/-/-وكــــان الثاـبـــت أن عقــــد الحواـلـــة المــــؤرخ  

قــد رتــب أثــاره فيمــا بــين المتعاقــدان ومعهمــا الشــركة المســتأنف ) كمحــال لــه(المســتأنف ضــده األول 
 .شرط دون توقف علي .. ضدها الثانية بمجرد انعقاده 

 برئ الذمة جتاه املستأنف ضدهما األول والثانية ) املستأنف(وبات احمليل 

 بل أصبح منبت الصلة عن العني حمل التداعي ذاتها 
وحـيــث انتقـلــت .. ٕوازاء ثـبــوت انعـقــاد هـــذه الحواـلــة صـــحيحة مرتـبــه آلثارهـــا القانونـيــة .. هـــذا  

 . التداعي إلي المستأنف ضده األول بموجبها كافة حقوق المستأنف والتزاماته علي العين محل

 وحيث ال تزال هذه احلوالة سارية مل تلغ

 ومل يقضي ببطالنها أو إحباط أثارها 
األمر الذي يتأكد معه عدم جواز تنفيذ الحكـم المستشـكل فيـه طالمـا ظـل هـذا العقـد سـاري  

لحكـم المستشـكل فيـه وحيث أن النزاع بشـأن هـذا العقـد المـانع مـن تنفيـذ ا.. ونافذ ومرتب ألثاره 
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األمـر الـذي ..  عقـاري كلـي دبـي ....لسـنة .... رقـم مطروح أمام محكمة الموضوع في الـدعوى 

 .يستوجب إيقاف تنفيذ الحكم محل هذا اإلشكال لحين الفصل نهائيا في الدعوى أنفة الذكر 

 هذا فضال 
 لمستشكل فيـههو سبب جديد طرأ بعد صدور الحكم اعن أن النزاع بخصوص عقد الحوالة  

نظـرا إلـي .. ولم يكن محورا في أوراق الدعاوى بمختلف درجاتها حتى صدور الحكم المستشكل فيـه 

 النقضـاء السـبب فـي االعتكـاز أن العقد المشار إليه لم يكن له محل للنظر في الـدعاوى المـذكورة
عتصــام ـبـه قـبـل علـيـه وألـنـه مـنـاهض للتكيـيـف الـقـانوني اـلـذي أقيمــت ـبـه اـلـدعاوى بمــا يوجــب عــدم اال

 .صدور الحكم المستشكل فيه 

 إضافة 
إلي أن هذا العقد الذي لم يطرح مـن قبـل ولـم يبـدي بشـأنه أي دفـاع وهـو سـبب يعـوق التنفيـذ  

فضال عن أنه يمثل سبب محوري في الـدعوى الموضـوعية المقامـة مـن .. في الحكم المستشكل فيه 
 كلي دبي  عقاري ....لسنة .... رقم المستأنف والرقيمة ب

  وعلي الرغم 

 ���������������>��J����lא��f�$ א�א��-�ع�א��#W��م��u!��*ول�د���5*�\@m69��9א�Q��

��������������������B���"��-�S5���*�81ط��א���و Kא��+J�P���k��P�}+א�����69-�"�دون�א��R�Kא�#���*ن�(

�����������������د-��"������4�I+ ق�א�m69@\�و*@"��4 ن��#������5د���!�S�d�\@m69אNول���

���uא���6אJ<�� ����א�R��Kא������69-��"�،�و�Aذא,�א� ����6�94�y�i����������������`��א��~�

�S5��N��8)��"@�4�Hא���و Kא��+Jدאد�א��~�� � د�gHא.�

 ورغم ذلك كله 
إال أن محكمة أول درجة طرحت جماع ما تقـدم ولـم تـورده فـي قضـائها ولـم تقسـطه حقـه فـي  

 .الن المترتب علي القصور في التسبيب البحث والتمحيص بما ينحدر بقضائها إلي حد البط
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 :سابع السبب ال

قـصـور أـخـر ـعـاب احلـكـم املـسـتأنف حينـمـا التـفـت دون إـيـراد أورد عـمـا أثبـتـه  

 قـد رتـب أثـاره بالفعـل ، حيـث أن -/-/-املستأنف باملستندات أن عقد احلوالـة املـؤرخ 

نفاذا لعقد احلوالة حـررت ) الشركة املستأنف ضدها الثانية حاليا(الشركة احملال عليها 

-/-عقد بيع عن ذات العني حمل التداعي لصاحل املستأنف ضده األول مباشرة بتاريخ 

 وهو األمر الذي يؤكد عدم جـواز تنفيـذ احلكـم املستشـكل فيـه إال بعـد إلغـاء عقـد -/

  .-/-/-احلوالة وما يرتتب عليه من أثار أهمها العقد املؤرخ 

 انون املعامالت املدنية علي أن  من ق١١٢٧فقد نصت املادة 
فـي الحوالـة الصـحيحة بنوعيهـا أن ) الشـركة المسـتأنف ضـدها الثانيـة(ال يجوز للمحـال عليـه  

يمتـنـع عــن الوفــاء إـلـي المحــال ـلـه ، ولــو أســتوفي المحيــل مــن المحــال علـيـه دينــه ، أو اســترد العــين 
 .التي كانت عنده 

 أن ويف هذا الشأن استقرت أحكام التمييز علي 

�J��)g4<�@��ذ�אK א�����1�Aא���1��4 ل�א'�ل��"����uא���א^��א'������������������� 

������=�m���"���Jא����4א'��ل��>�J����4ل��"�*ن��B!ز��� ��yو�"��Aذא,�א��Kא'�ل�

��ذ���.�

 ) مدني٢٠٠٥ لسنة ٢٧٣ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذا قضي بأن 
التراضــي ـبـين المحـيـل والمـحـال ـلـه دون ة الحــق تنعـقـد بحواـلـ

حاجة إلي رضـاء المـدين المحـال عليـه ، ولكنهـا ال تنفـذ فـي 

حقـه إال بقبوـلـه لـهـا أو بعلـمـه بـهـا ، ويـسـتفاد علـمـه بـهـا ـمـن 

إـعـالن بصــحيفة اـلـدعوى إذا اـشـتملت عـلـي بـيـان ـكـافي بتـلـك 

ـة وكــذا بــأي عمــل أو إجــراء يقــوم بــه ال تــدع ظــروف  الحواـل

 .لته علي اتجاه إرادته نحو قبول الحوالةالحال شكا في دال

 ) حقوق..... لسنة ٥١٣ الطعن رقم ٩/٤/٢٠٠٠محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
 بالحوالة المنعقدة بين المستأنف ) المحال عليها(الشركة المستأنف ضدها وحيث علمت  
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ـل( بــأن رفت بموجبهــا بــل وتصــ.. ووافقــت عليهــا ) .. المحــال لــه(والمســتأنف ضــده األول ) المحـي
عــن ذات العــين ) كمشــتري( لصــالح المســتأنف ضــده األول )كبــائع(حــررت عقــد بيــع مباشــر منهــا 

  .-/-/-محل التداعي مؤرخ 

 وهذا دليل قاطع علي أن املستأنف 

 بات منقطع الصلة عن العني حمل التداعي 
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 وهو ما يستحيل تنفيذه 

 مع وجود عقد بيع مباشر وصريح عن عني التداعي 

 )املطور الرئيسي(ستأنف ضدها الثانية حمرر من الشركة امل

 لصاحل املستأنف ضده األول 
فكيف يقوم المستأنف بتسليم المستأنف ضـده األول المبـالغ التـي سـددها مـن ثمـن العـين  

 !!.تداعي ويظل في حوزته عقد بيع من المطور الرئيسي للمشروع لصالحه مباشرة ؟محل ال

 ومن ثم 
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 إال أن احلكم الطعني
قد طرح جماع ما تقدم ولم يقسطه حقـه فـي البحـث والتمحـيص ولـم يعـن بـالرد عليـه أو حتـى  

األمر الذي يؤكد قصور هذا القضاء في تسبيبه إلي حـد يصـل إلـي حـد .. إيراده في مدونات حكمه 
 .ئهالبطالن بما يستوجب إلغا
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
المقــرر أن كــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه الخصــم لــدي محكمــة الموضــوع ويطلــب منهــا  

بطريــق الجــزم أن تفصــل فيــه ويكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي فــي 
ٕاب حكمهــا ، واال كــان الحكــم فإنــه يجــب علــي المحكمــة أن تبحثــه وتــرد عليــه فــي أســبالــدعوى 

مشوبا بالقصور في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع بما يوجـب نقضـه لهـذا السـبب دون حاجـة 

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٧٦ الطعن رقم ٢٧/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 :ثامن السبب ال

ومنـا مـربر واضـح أو سـبب إخالل احلكم الطعني حبقوق الدفاع حينما التفـت د 

مشروع عما ساقه املستأنف من أسباب تربر اختصام الشركة املستأنف ضـدها الثانيـة 

فلئن كانت مل تكن خصما يف احلكم املستشكل فيـه إال أن اختصـامها .. يف هذا اإلشكال 

 . كان له أهمية وضرورة 

  أنفمن املقرر يف قضاء التمييز 
موـجــودا ـفــي ي علـيــه مـتــي ـكــان الحـــق المطـلــوب اقتضـــاؤه الصـــفة ـفــي اـلــدعوى تـقــوم بالـمــدع 

واـسـتخالص حـال ثبـوت أحقيـة المـدعي لـه ، مواجهتـه باعتبـاره صـاحب شـأن فيـه والمسـئول عنـه 

فـي الـدعوى الـذي يجـب أن يقـوم توافر الصفة في المـدعي عليـه مـن عدمـه مـن قبيـل فهـم الواقـع 
ؤدي إـلـي النتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا وـيـعـلـي أســباب ســائغة مســتمدة مـمـا ـلـه أصــل ثاـبـت ـبـاألوراق 

 .المحكمة وبما يكفي لحمله 
 ) مدني٢٠١٤ لسنة ١٤٣ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠١٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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وكــان مــن الواجــب .. أنهــا المالــك والمطــور األصــلي للمشــروع الكائنــة بــه عــين التــداعي : أوال 
ليصدر الحكم في مواجهتها ولتكون ملزمة بتفعيـل .. اختصامها في النزاع األصلي ابتداءا 

 التداعي إلي المستأنف وعدم إتمام ثمة تصرف أخر ٕواعادة ملكية العين محل .. أثاره 
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 .ليها ع 

 المحــتج ـبـه حالـيـا -/-/-فــي عقــد الحواـلـة المــؤرخ "  لمحــال عليـهـا ا" أن هــذه الشــركة هــي : ثانـيـا 
، وـهـو العـقـد اـلـذي أـحـال بموجـبـه المـسـتأنف كاـفـة حقوـقـه كسـبب ـمـن أســباب مواـنـع التنفـيـذ 

 .لصالح المستأنف ضده األول) شركةقبل هذه ال(والتزاماته عن عين التداعي 

 وبالفعل 
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 وهذا العقد األخري سبب جوهري 

 ه إليقاف تنفيذ احلكم املستشكل في
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تحرـيـر عـقـد الحواـلـة ..  ـكـان ـقـد ترـتـب علـيـه -/-/-أن العـقـد المقضــي ببطالـنـه والـمـؤرخ : ثالـثـا 
رر مـن واألخيـر محـ -/-/-تحريـر العقـد المـؤرخ  الذي بدوره قد ترتب عليه -/-/-المؤرخ 

وهـو مـا يسـتوجب إلغـاء .. الشركة المستأنف ضدها الثانية لصـالح المسـتأنف ضـده األول 
 .ضدها الثانية  لذا وجب اختصام الشركة المستأنف  .. قبل الشروع في التنفيذهذا العقد 

أن من ضمن المبالغ المقضي بإلزام المستأنف بردهـا إلـي المسـتأنف ضـده األول بموجـب : رابعا 

تلــك المبــالغ المســددة مــن المســتأنف ضــده األول إلــي .. لمستشــكل فــي تنفيــذه لحكــم اا

 .علي أقساط ) الشركة(المستأنف ضدها الثانية  

 وهو األمر الذي أوجب اختصامها 
ذـلـك أن المـسـتقر علـيـه أن ـمـا ـتـم ـسـداده عـلـي أقـسـاط ال يـسـترد إال ـبـذات الطريـقـة وـبـذات  

ومن ثم وجب اختصام هذه الشـركة لبيـان قيمـة األقسـاط .. قيمة األقساط وعلي ذات فترة السداد 

 .المسددة من جانب المستأنف ضده األول ومدة سدادها 

 ملا كان ذلك 
إال أن محكمـة أول درجـة .. الجوهريـة والجازمـة أنفـة البيـان وعلي الرغم من جملة األسـباب  

 أو فحـص أو تمحـيص دونمـا بحـث.. قضت بعدم قبول اختصـام الشـركة المسـتأنف ضـدها الثانيـة 
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وهـو األمـر الـذي يعيـب هـذا القضـاء بالقصـور فـي .. ما ساقه المستأنف من مبـررات الختصـامها 

 .علي نحو استوجب القضاء بإلغائه .. التسبيب واإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

  وأخريا 

 أي بعد صدور احلكم املستأنف وكسبب الحق للحكم املستشكل -/-/-فإنه بتاريخ  

 ....لسـنة .... رقم  أصدرت حمكمـة دبـي االبتدائيـة املـوقرة حكمـا يف الـدعوى بـفيه

 ٢٩٣٧٦٠٠٠ مببلـغ -/-/- املـؤرخ ....رقم عقاري كلي بإلزام املستأنف ضده برد الشيك 

 .وهو ما يوجب وقف تنفيذ احلكم املستشكل فيه.. درهم إيل املستأنف 

 أسلفنا القول
ضـــد المســــتأنف  عقـــاري كلـــي ....لســـنة .... رقـــم عـــوى بـــأن المســـتأنف قـــد أقـــام الـــدعوى رقـــم 

 :مبتغيا الحكم له باآلتي .. ضدهما 
  .-/-/-الحوالة المؤرخ ببطالن عقد  -١
 المحـــرر مــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها الثانـيــة لصـــالح -/-/-البـيــع الـمــؤرخ ـبــبطالن عـقــد  -٢

 .المستأنف ضده األول 
 بمبـلــــغ -/-/- الـمــــؤرخ ....رـقــــم ـبــــإلزام المـســــتأنف ضـــــده األول ـبــــرد أصـــــل الـشــــيك  -٣

 . درهم للمستأنف٢٩٣٧٦٠٠٠

بــإلزام المســتأنف ضــده األول بــأداء مبلــغ خمســة وعشــرون مليــون دررهــم لصــالح المســتأنف  -٤
 ..........تعويضا عما لحقه من أضرار ماديه ومعنوية 

 وحيث أنه بتداول الدعوى باجللسات 

  أصدرت عدالة احملكمة -/-/-وجبلسة 

  ه منطوققاضيالحكمها 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 ومن خالل هذا القضاء تتضح احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
أن الـشـيك ـهـو أداه وـفـاء يـجـري مـجـري والمـقـرر ـفـي قضــاء التميـيـز أـنـه لـمـن المتـفـق علـيـه 

محكمـة (التـي دعـت صـاحب الشـيك إلـي إصـداره وال عبره بعد ذلك باألسباب في المعامالت النقود 
وال شـك أن هـذا الوصـف ينطبـق ) ٢٠١١ لسـنة ٢٥٢ الطعن رقـم ٢٥/٧/٢٠١١تمييز دبي بتاريخ 

 درهــم اـلـذي كــان ممنوحــا مــن المســتأنف ٢٩٣٧٦٠٠٠ بمبـلـغ -/-/- الـمـؤرخ ....رـقـم عـلـي الشــيك 
 بإلزام المسـتأنف ضـده األول بـرده ذكوروالمقضي بموجب الحكم الم.. إلي المستأنف ضـده األول 

 .إلي المستأنف 

 احلقيقة الثانية 
أـنـف ـبـرد الـشـيك اـلـذي أـلـزم المسـتأنف ضــده األول  سـالف اـلـذكر تأسيـسـا عـلـي القضــاء أـنـه

حيـث أنـه يحـل (فقد أصبح المستأنف دائـن للمسـتأنف ضـده األول بهـذا الشـيك وقيمتـه .. الذكر 

 ) .محل النقود

 احلقيقة الثالثة
 درهـم ٤٢٨٩٤١٧٥ألزم المستأنف برد مبلغ وحيث أن الحكم المستشكل في تنفيذه .. هذا 

وهـذا المبلـغ .. ) اثنين وأربعين مليـون وثمانمائـة أربعـة وتسـعون ألـف ومائـه وخمسـة وسـبعون درهـم(

ـذكر  ـغ موضــوع الشــيك أـنـف اـل ـاألوراق مــن ضــمنه المبـل ـا للثاـبـت ـب  درهــم ٢٩٣٧٦٠٠٠وقــدره وفـق
 ) .تسعة وعشرون مليون وثالثمائة ستة وسبعون ألف درهم(

  ....رقم يك يتضح أنه طاملا ظل الش.. ومن ثم 

 الذي حيل حمل النقود حتت يد املستأنف ضده األول 

 فإنه ال جيوز تنفيذ احلكم ) رغم القضاء بإلزامه برده(

 حمل اإلشكال الراهن 
 ضرورة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين تنفيذ المستأنف ضده لذلك يتجلى ظاهرا 
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مـن إلزامـه بـرد أصـل الشـيك المـذكور ضـي بـه فيمـا قعقاري كلـي  ....لسنة .... رقم األول الحكم 
ٕواال اعتد بهذا الشـيك كأنـه نقـود سـددها المسـتأنف إلـي المسـتأنف ضـده األول مـن .. للمستأنف 

 .ضمن القيمة المقضي بها 

 احلقيقة الرابعة 
ـي تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه أن عــدم إيـقـاف  يضــحي حصــول المســتأنف ضــده األول عـل

بموجـب الشـيك ، وتـارة أخـري مـره بموجـب ذلـك الحكـم المستشـكل فيـه .. ن المبلغ المقضي به مرتي
وـهـو أـمـر ـبـال شــك يـخـالف الـقـانون ويجـحـف بحـقـوق المســتأنف ويضــر ـبـه ضــررا .. أـنـف اـلـذكر 

 .شديدا ال يمكن تداركه

 احلقيقة اخلامسة
قضــي ـبـه مــن إـلـزام للمســتأنف ضــده األول ـبـرد اصــل الشــيك فيمــا ذكور ســلفا أن الحـكـم الـمـ

 .هو سبب جديد وعقبه تنفيذ استجدت بعد الحكم المراد إيقاف تنفيذه  ....م رق

 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه 

 :يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 بقبول االستئناف شكال : أوال 

 : والقضاء مجددا ..بإلغاء الحكم المستأنف .. وفي الموضوع : ثانيا 

 عقاري كلي دبي ، ....لسنة .... رقم لحكم الصادر في الدعوى ا بوقف تنفيذ  -١

وذلـــك لحـــين ..  اســـتئناف عقـــاري دبـــي ....لســـنة .... رقـــم المســـتأنف تحـــت 

ـدعوى  ـي ....لســنة .... رـقـم صــيرورة الحـكـم الصــادر ـفـي اـل ـاري كـلـي دـب  عـق

واـلـذي قضــي ـبـبطالن ..  اســتئناف دـبـي ....والمســتأنف ـبـرقم         لســنة 

مع  إلـزام واعتبارهما كأن لم يكنا ٕ والغاؤهما -/-/- ، /-/- المؤرخينالعقدين 
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..  إلـي المسـتأنف -/-/- المؤرخ ....رقم المستأنف ضده األول برد الشيك 

  .نهائيا باتا
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 وكيل المستأنف           

 

                المحامي                   
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 ة ــدي خليفــمح

 امي بالنقضاحمل

 
 

 جمموعة السهالوي 
  واالستشارات القانونية للمحاماة

 املوقرة ... االحتادية االستئنافية لدى حمكمة الشارقة   

 مذكرة بالرد علي 

  املقام طعنا ....لسنة .... رقم االستئناف 

 ....لسنة .... رقم يف احلكم الصادر يف اإلشكال 

 -/-/- احملدد لنظره جلسة

 

 منمقدمة 

 :وهم  .. ........./ رثة املرحوم السادة و

 /السيدة  -١

 / السيد  -٢

 / السيد  -٣

 / السيدة  -٤

 / السيدة  -٥

 / السيدة  -٦

 / السيدة  -٧

 / السيدة  -٨

 )مستأنف ضدهم أوال     (                         / السيدة  -٩

                                                          

 ضـــد

 مستأنف          .......................

                              

 

 
 

 Egypt مصر 

 T : 0020235729507  - 0020235724444 ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧ – ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: ت 

 00201004355555 – 22193222....00 ٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥ – ٢٢١٩٣٢٢٢....٠٠: موبايل 

Dubi دبي  

 T : 00971561410105 – 00971501114231 ٠٠٩٧١٥٦١٤١٠١٠٥ – ٠٠٩٧١٥٠١١١٤٢٣١: ت 

  



 ١٩٤

 املوضوع 
د عـلـي أســباب وأســانيد االســتئناف المـقـام طعـنـا عـلـي الحكــم الصــادر ـفـي اإلشــكال مــذكرة ـبـالر 

 الصـــادرة ....لســـنة .... رـقــم  اـلــذي أـقــيم بطـلــب إيـقــاف تنفـيــذ اإلناـبــة القضـــائية ....لســـنة .... رـقــم 
 :والتي قضت بأن .. قاضي تنفيذ محكمة الشارقة  /  من السيد-/-/-بتاريخ 
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 ملا كان ذلك 
ا لقواعــد النظــام وكاـنـت اإلناـبـة أنفــة اـلـذكر غـيـر جــائزة التنفـيـذ نظــرا لمخالفــة الحكــم موضــوعه 

فضـــال عـــن مخالفتـــه لبنـــود وشـــروط اتفاقيـــة تنفيـــذ األحكـــام بـــين دول .. العـــام وقواعـــد االختصـــاص 
وحيــث أن تنفيــذ ذلــك الحكــم وتلــك اإلنابــة يمــس بســيادة دولــة اإلمــارات .. مجلــس التعــاون الخليجــي 
شـكال فـي تنفيـذ هـذه نحـو اإل.. األمـر الـذي حـدا بالمسـتأنف ضـدهم أوال .. ويمس النظام العام فيها 

 .اإلنابة 

 وحيث تداول هذا اإلشكال جبلساته 

 -/-/-وجبلسة 

 أصدرت عدالة حمكمة الشارقة احلكم التايل 

 حكمت احملكمة 
ومعتبـرا حضـوريا فـي حـق بـاقي ) المسـتأنف حاليـا(حضوريا فـي حـق المستشـكل ضـده األول  

تنفيـــذ اإلنابـــة القضـــائية محـــل بقبـــول االستشـــكال شـــكال ، وموضـــوعا بـــرفض .. المستشـــكل ضـــدهم 
االستشكال ، وأذنت بإخطار الجهة الطالبة بذلك فـورا مـع إعـادة األوراق وبيـان األسـباب التـي دعـت 

بالرســـوم ) المســـتأنف حالـيــا(إلــي اـلــرفض والمبيـنــة فــي ـمــتن ذـلــك الحكــم ، وألزـمــت المستشـــكل ضــده 
 .ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة 
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 مواكبة هذا احلكم لصحيح القانون هذا وعلي الرغم من 

 واتفاقيات التعاون القضائي وارتكازه علي أسانيد هلا وجاهتها 
معتكــزا فــي ذلــك .. إال أن المســتأنف لــم يــرتض بــه وطعــن عليــه بطريــق االســتئناف الــراهن  

علـــي أســـباب واهيـــة ومخالفـــة للقـــانون واالتفاقيـــات مبناهـــا اجتهـــادات وافتراضـــات مـــن صـــنع خيـــال 
 .وهو ما سوف نشرف ببيانه في حينه .. أنف ال تصادف الواقع أو المستندات أو الحقيقة المست

 ملخص واقعات النزاع 
ضـــــد ) ........./ المرحـــــوم ( أـقــــام ـمــــورث المســـــتأنف ضـــــدهم أوال ....ـفــــي غضـــــون عـــــام  -١

 أمـام .... لسـنة ....رقـم الـدعوى ) سلمان بن علـي بـن خليفـة آل خليفـة/ الشيخ (المستأنف 
 . بمملكة البحرين – الغرفة األولي –حكمة الكبرى المدنية الم

 وذلك بغرض احلكم له 
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 بانـتـــــــداب -/-/-وبالفعـــــــل أصـــــــدرت عدالـــــــة محكمـــــــة البحــــــــرين حكمـــــــا تمهيـــــــديا بجلســـــــة  -٢
 . لتنفيذ المأمورية الواردة بذاك القضاء .....مؤسسة 

  هذه املأمورية مت تنفيذوقد 

 ري إيل نتيجة مفادها وانتهي السيد اخلب
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مثـل مـورث المسـتأنف ضـدهم أوال .. مة البحرين وعقب نظر أوراق الدعوى في محك.. هذا  -٣

 .. وقام بتعديل طلباته في الدعوى بطلب .. بوكيل عنه 
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 كما طلب 
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 أمـام محـاكم البحـرين ..... لسـنة ..... أقـام المسـتأنف الـدعوى رقـم .....وفي غضون عام  -٤
  : مبتغيا الحكمضد مورث المستأنف ضدهم أوال 
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  يف مزاعمه أنفواستند املست

 يف الدعوى أنفة الذكر 
 مــع مــورث المســتأنف ضــدهم أوال عـلـي أن يـقـوم األخـيـر – عـلـي حــد زعمــه –أـنـه أـبـرم اتفاـقـا  

وقــد ـتــم .. وأنــه ـقــد قــام بســداد جــزء ـمــن ثمنهــا .. ببيــع الفنــدق والبنــايتين ســـالفي الــذكر إليــه 
 بيد مورث المستأنف ضدهم أوال لحين سداد باقي الثمن ونقـل االتفاق علي أن تستمر اإلدارة

.............. علي أن يتم قسمة اإليـراد الصـافي بنسـبة مـا يـتم سـداده مـن الـثمن .. الملكية 
 .إلي أخر مزاعم وأباطيل المستأنف 

بإعــادة األوراق إلــي الســيد الخبيــر الســابق  قضــت محكمــة البحــرين -/-/-هــذا وبجلســة  -٥

علي ضوء تعديل طلبات الـدعوى األصـلية وفـي ضـوء الـدعوى  .. مهمة الواردة بهلتنفيذ ال
 .المتقابلة 

 ويف تقريرين منفصلني انتهي مكتب اخلرباء إيل اآلتي 
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 التقرير األول
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 التقرير الثاني
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أصــــدرت -/-/-التقرـيـــرين لعداـلـــة المحكـمـــة ـبـــالبحرين وبجلســــة وعـقـــب ورود هــــذين .. هـــذا  -٦
 :حكمها التالي 

  احملكمة تحكم

  .... لسنة ....يف الدعوى األصلية
لمـــــورث .. ديـنــــار ) ٢ر١٤٧ر٣٦٩ر٩٠٠(المســـــتأنف األول ـبــــأن ـيــــؤدي مبـلــــغ ـقــــدره ـبــــإلزام 

 حتـى ..../١٧/٧من تاريخ رفع الـدعوى فـي % ٦المستأنف ضدهم أوال وفائدة قانونية بواقع 
 ................................تمام السداد 

  ..... لسنة .....يف الدعوى املتقابلة رقم 
 بالمصـاريف ومبلـغ خمسـين دينـار مقابـل أتعـاب – المسـتأنف –ٕبرفض الدعوى والزام رافعهـا 

 .المحاماة 
....  بهــذا القضــاء فقــد طعــن عليــه بطريــق االســتئناف رقــم.. وحيــث لــم يــرتض المســتأنف  -٧

 .الغرفة الثانية ) بالبحرين( أمام محكمة االستئناف العليا المدنية ....لسنة 

 وإبان تداول ذلك االستئناف باجللسات 

  أصدرت عدالة احملكمة االستئنافية-/-/-وجبلسة 

 حكمها التمهيدي القاضي منطوقه

 حكمت احملكمة  
 الستئناف شكال ابقبول : أوال  
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بإنابة محكمة الشارقة االبتدائية ..  الموضوع والدفع بالتقادم وقبل الفصل في: ثانيا 

االتحادية التابع لها العقارات محل التداعي وذلك لندب أحد الخبراء المختصين 

-ألداء مهمة الخبرة المبينة بالحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 

/-/-...  

 

  تبني-/-/-ومبطالعة احلكم األخري املؤرخ 
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ــي الســـيد .. وحيـــث توجـــه المســـتأنف بهـــذا الحكـــم الصـــادر مـــن محـــاكم البحـــرين .. هـــذا  -٨ إـل

وتقـــدم بالطلـــب  .. قاضـــي التنفيـــذ بمحكمـــة الشـــارقة االتحاديـــة االبتدائيـــة/ المستشـــار 
ة  محــل القــرار المستشــكل فــي تنفيــذه والــذي جــاء مخالفــا للقــانون واتفاقيــ....لســنة .... رقــم 

 .التعاون وتنفيذ األحكام ويمثل مساسا بسيادة الدولة بالسلطة القضائية فيها 

  املستأنف ضدهم أوال وهو األمر الذي حدا ب
نحـــو إقاـمـــة االستشــــكال المطعـــون عـلـــي حكـمـــه نظـــرا لـعـــدم جــــواز تنفيـــذ الـقـــرار أـنـــف اـلـــذكر  

 .لألسباب الواردة به 

  هوجتدر اإلشارة إيل أن -٩
 ....الـدعوى رقـم ) سـلمان بـن علـي بـن خليفـة/ الشيخ(م المستأنف  أقا....في غضون عام 

ـــــي الشــــــارقة ....لســــــنة  بوصــــــفهم ورثــــــة أنف ضــــــدهم أوال ضــــــد المســــــت..  مــــــدني كـل
 :وآخرين مبتغيا الحكم له  ..  الحساوى.....مبارك /المرحوم
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 وحيث تداولت هذه الدعوى جبلساتها 
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  أصدرت عدالة حمكمة الشارقة ..../-/-جبلسة 

 حكمها التمهيدي بانتداب خبري تكون مهمته 
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أن موضوع هـذه الـدعوى مماثـل تمامـا لموضـوع الـدعوى المنظـورة .. ومما تقدم يتضح  -١٠

وهـو ..  والصادر فيها أيضا حكم تمهيدي مطلوب تنفيذه فـي اإلمـارات أمام محاكم البحرين
 .تنفيذ الحكم الصادر من البحرين ما يقطع بعدم جواز 

 ليس هذا فحسب 
ذـلــك أن ..        ـبــل أن الحكـــم الصـــادر مـــن البحـــرين أصـــبح غـيــر ذي جـــدوى وعـلــي غـيــر محـــل 

قد باشر مهمته بالفعل وانتهي إلي السيد الخبير المنتدب في الدعوى المقامة أمام محاكم اإلمـارات 

 :نتيجة مؤداها ما يلي 

 وضوع الدعوى تبني  مبعاينة الفندق م-١
 مـلـــك ... مـلـــك ، ... مـلـــك وكــــذلك قطعـتـــي األرض رقــــم ... الفـنـــدق يشــــمل قطعــــة األرض رقــــم -أ

 .بالشارقة) الشرق سابقا(ومحاطة جميعها بحد واحد خارجي بمنطقة القليعة 
 .........والمرحـــوم % ٦٠ بنصـــيب ..... بشـــراكة ـبــين الشـــركة ... ـتــم شـــراء الفـنــدق ـفــي عـــام -ب

 بشـــــــــراء نصـــــــــيب ........./  قـــــــــام المرحـــــــــوم ٢٤/٥/١٩٨٣وبتـــــــــاريخ .. % ٤٠بنصـــــــــيب 
  . .....الشركة 



 ٢٠٠

 ثـم بعـد ذلـك -/-/- حتـى ..... ..... ثم بعد ذلك باسـم .... حتى عام ..... ظل الفندق باسم -ج
وحالـيــا .....  باســم -/-/- ومــن .... حـتــى عــام .....ثــم  -/-/-  حتــى ..... .....باســم 
  ......باسم 

 وبعــد ذـلـك الورـثـة ........./  والتابعــة للمرحــوم ...... ـبـين المركــز -/-/- ـفـي .....إدارة  عـقـد -د
ــــة  .....ومجموعـــــة فـنــــادق  ــــا للفـنــــدق لورـث ــــك حالـي ــــازة الفـنــــدق والماـل  .........ـفــــي حـي

 ) .المستأنف ضدهم أوال (......... .....ويمثلهم 

 :تي الكورنيش تبني ما يلي ي مبعاينة بنا-٢
 ملـك وهمـا مكـونتين مـن طـابق أرضـي باإلضـافة .... ملك ، ....ن علي القطعتين رقمي  البنايتي-أ

 .إلي اثنا عشر طابق سكني وهما متماثلتين في التصميم المعماري 
 .... وبنائـهـا ـفـي عــام -/-/- بشــراء األراضــي مــن حكوـمـة الشــارقة ـفـي ......... ـقـام المرحــوم -ب

  ...........وتم إدارتها من قبل شركة المركز 
  .......... ..... ويمثلهم ........./ المالك حاليا للبنايتين ورثة المرحوم  –ج 

 عامـا ـبـأن ٣٧ والعاـمـل بالشـركة مـنـذ ...../  السـيد .....حسـب إفـادة ـمـدير حسـابات ـشـركة  -د

 .... / األمور المالية واإليرادات للفندق وبنايتي الكورنيش كانـت تـتم فـي حسـاب المرحـوم 

 .ا في حساب الورثة له وحالي

��crع�c�H�>�J,�دא^�&�א�����96א��+���8��f5ن�����(���א��+��5א,�א�+���&�������و�

��������Hو�>����Kא�i��� א��A�,�����6א��+���5א��
^���Kو���#א������8ن�א�,c���9א������)�A�"�����

��:���1ز("�א�+�@ @�������6א��+�5א,�&��1ز("��"�و

قة تبـين أن جميـع األراضـي الخمسـة موضـوع في سجالت دائـرة التسـجيل العقـاري بالشـار -١

 إلــي ورثتــه -/-/- حتــى تــاريخ تنــازل المرحــوم فــي .........جلة باســم الــدعوى مســ

ـى   وأبناؤهــا...../ زوجــة المرحــوم الســيدة( ـة حـت ـت األراضــي الخمســة باســم الورـث ومازاـل

كـل أرض تاريخه بناء علي سندات الملكية الصادرة من دائرة التسجيل العقـاري الشـارقة ل

 .علي حدة 

لبيان ما هو العقد المبرم بين الطرفين ومـا إذا كـان قـد تـم تنفيـذ العقـد وفقـا لهـذا االتفـاق  

ـمـن عدـمـه وبـيـان ـمـا إذا ـكـان أي ـمـن الـطـرفين ـقـد أـخـل بالتزاماـتـه قـبـل الـطـرف اآلـخـر ـمـن 

 عدمه وبيان ما هو اإلخالل إن وجد وفي العموم تحقيق دفاع الخصوم 
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 ..../ العقـــــد المبـــــرم بـــــين المرحـــــوم لـــــم يقـــــدم لنـــــا أصـــــل -٢

كمــا لــم يقــدم ) المســتأنف فــي االســتئناف الماثــل(والمــدعي 

 % ١٠لنا ما يفيد سداد المدعي لقيمة 

 ..../العربــون المطلــوب ســداده عنــد التعاقــد إلــي المرحــوم 

 .أو ما يفيد سداد المدعي لباقي المبلغ 
رحـوم إلـي المـدعي بحـق التصـرف تم تقديم صورة طبق األصل من الوكالة الخاصة مـن الم -٣

بــالبيع وكاـفــة التصـــرفات القانونـيــة بالعقــارات الخمســـة موضـــوع اـلــدعوى أمــا عـــن ـكــون تـلــك 
 قــد ـتـوفي منــذ ........./ الوكاـلـة المقدمــة قــد انتهــت صــفتها مــن عدمــه كــون الموكــل الســيد

 . أي منذ ثمانية سنوات هذا موضوع قانوني خارج نطاق الخبرة -/-/-تاريخ 

 ان ذلك ملا ك
وـكـان الثاـبـت مــن خــالل جـمـاع مــا تـقـدم أن المأمورـيـة اـلـواردة ـفـي الحكــم الصــادر مــن محــاكم  

 البحرين والمطلوب تنفيذه باإلنابة في دولة اإلمارات قد تم تنفيذه بالفعل بالتقرير السابق اإلشارة إلي 
 .النتيجة التي انتهي إليها 

 واألكثر من ذلك كله 
 مــن المســـتأنف أمــام محــاكم اإلمــارات مطالبــا بملكيــه األعيــان محــل أن الــدعوى التــي أقيمــت 

 . وقضي -/-/-قد صدر حكما فيها بتاريخ .. التداعي 

 برفض طلبات المستأنف  
����א���#�����l4�fא@��"��Nא�������������و$�� �א�A�L��MNم�*1+�����א���J�i��8���������866��94

��4�������{�و�J�&5م�*�A�"6�+1א������8.�

 من ثم و
الموقرة أن اإلنابة المطلـوب تنفيـذها ع ما تقدم فقد استبان أمام محكمة أول درجة ومن جما

فضـال عـن مساسـها بسـيادة الدولـة ونظامهـا العـام لتعلقهـا  .. بدوله اإلمـارات باتـت علـي غيـر محـل
.. بحــق مــن الحقــوق العينـيـة الـتـي ال يجــوز ألي محكمــة التصــدي لهــا ســوي محــاكم دوـلـة اإلمــارات 
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وهـو .. لفة حكم البحرين واإلنابة الصادرة بشأنه لصحيح القانون واالتفاقيات الدوليـة فضال عن مخا
 .األمر الذي حدا بعدالة محكمة الدرجة األولي نحو إصدار حكمها المستأنف حاليا 

  وحيث طعن 
المســـــتأنف فـــــي االســـــتئناف الماثـــــل علـــــي هـــــذا الحكـــــم معتصـــــما بأســـــباب مناهضـــــة للواقـــــع  

مر الذي نتشرف ببيانه للهيئـة المـوقرة ردا علـي أسـباب االسـتئناف متمسـكين بمـا وهو األ.. والقانون 
 .سبق وأن قررناه أمام محكمة أول درجة منعا للتكرار واإلطالة 

 اع ــــالدف

احلكم املستأنف إذ قضي بقبول اإلشكال شكال يكـون قـد صـادف صـحيح القـانون : أوال 

من ثم يكون نعي املسـتأنف علـي ذلـك و.. ونصوص االتفاقيات الدولية امللزمة 

الفة القانون وحجيـة حكـم احملكمـة االحتاديـة العليـا يف الطعـن احلكم مبقولة خم

 :وذلك لألسباب اآلتية .. من القانون  جاء علي غري سند .... لسنة ...رقم 

 السبب األول 

 علـي  أي حجيـة– ابتـداءا –احلكم الصادر من احملكمة االحتاديـة العليـا ال حيـوز 

النزاع الراهن الختالفه عنـه موضـوعا وسـببا وخصـوما وذلـك علـي عكـس مـا 

 .يزعمه ويدعيه املستأنف 

 : من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية علي أن ٤٩فقد نصت املادة 
 األحكام التي حازت حجية األمر المقضي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن الخصـوم وال يجـوز -١

إال ـفـي ـنـزاع ـقـام ه القريـنـة ، ولـكـن ال تكـون لتـلـك األحـكـام هـذه الحجـيـة قبـول دلـيـل ـيـنقض هـذ

 .وتعلق بذات الحق محال وسببا بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم 
 . وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها -٢

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي أن 
نعـة مـن إعـادة طـرح النـزاع فـي ذات المسـألة المقضـي من المقرر أن مناط حجيـة الحكـم الما 

فيها أن يكون هذا الحكم قد قطـع فـي مسـألة أساسـية بعـد أن تنـاقش فيهـا الطرفـان واسـتقرت حقيقتهـا 
وأنـــه لمعرفـــة مـــا إذا كـــان . بينهمـــا اســـتقرارا يمنـــع إعـــادة طرحهـــا ومناقشـــتها والبـــت فيهـــا بحكـــم تـــال 

يتحـقـق القاضـي ـبـأن قضـاءه ـفـي الـدعوى الجدـيـدة ال يـعـدو موضـوع اـلـدعوى متحـدا ـفـي الـدعويين أن 
أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فال يكون هناك فائدة منه أو يكون مناقضا للحكـم السـابق سـواء 
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ومـن المقـرر أيضـا أن تقـدير . بإقرار حق أنكـره أو إنكـار حـق أقـره فيكـون هنـاك حكمـان متناقضـان 
 في الدعويين أو نفيها هـو مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب

 .أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في األوراق 
 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ٢٧٦ الطعن رقم ٧/٤/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
 التـداعي ومـزاعم وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول القضائية أنفـة الـذكر علـي أوراق 

 إلي أن الحكم الصادر من المحكمة االتحادية العليـا فـي – علي خالف الحقيقة –المستأنف الرامية 
يتضــح وبجــالء تــام ومــن ..  يحــوز حجيتــه فــي مواجهــة النــزاع الماثــل .... لســنة .....الطعــن رقــم 

هــذا الخصــوص أن جمــاع مــا قــرره المســتأنف فــي .. مــدونات حكــم االتحاديــة أنــف الــذكر ذاتــه 

فالثاـبـت ـبـال شــك اخــتالف حكــم االتحادـيـة أـنـف  .. مـحـض خـيـال ال يصــادف واـقـع وال يـقـرر حقيـقـة
 .الذكر خصوما وموضوعا عن الدعوى الراهنة 
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 :مقامة من .. فالثابت أن الدعوى الصادر فيها حكم االتحادية أنف الذكر  
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 وذلك ضد 
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 وهو األمر الذي يقطع 
بــــاختالف أشــــخاص الخصــــومة وصــــفاتهم عــــن أشــــخاص الخصــــوم وصــــفاتهم فــــي الــــدعوى  

 :المقامة ابتداءا من .. المستأنف حكمها باالستئناف الراهن 
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 ضــــــــــــــــد
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 وإزاء هذا االختالف الواضح
عليـا أنـف فيما بين أشخاص الخصوم وصفاتهم فـي الـدعوى محـل حكـم المحكمـة االتحاديـة ال

فقـد .. وبين أشخاص الخصوم وصفاتهم في الدعوى المستأنف حكمها باالستئناف الماثل .. الذكر 

 .. أضحي ظاهرا انعدام أي حجية لحكم االتحادية المذكور علي الـدعوى محـل االسـتئناف الـراهن
ي هــذا وهــو مــا يؤكــد مواكبــة الحكــم المســتأنف لصــحيح القــانون ويقطــع بانهيــار مــزاعم المســتأنف فــ

 .الشأن 

 أما عن اختالف املوضوع والسبب 
 .. ...../ فقد أقيمت الدعوى محل حكـم االتحاديـة أنـف الـذكر كمـا أشـرنا مـن السـيد الخبيـر  

 :بغية الحكم .. المنتدب من محكمة البحرين 
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 وهو ما خيتلف متاما 
والتـي رفعـت ) .. المسـتأنف حكمهـا باالسـتئناف الماثـل(عـن موضـوع وسـبب الـدعوى الراهنـة  

 :ابتغاء الحكم  .. ...../ ابتداءا من ورثة المرحوم 
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 وليس أدل علي اختالف هاتني املنازعتني 

 سببا وموضوعا من أن الثابت 
قـد أخطـأ فـي .. يـة أنـف الـذكر المقيم للدعوى محل حكم االتحاد .. ...../ أن السيد الخبير  

وذهب بالحكم الصـادر مـن محكمـة البحـرين .. تطبيق القانون وخالف بنود اتفاقية التعاون القضائي 
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ابتغـاء الحكـم ..  مدني كلي الشـارقة .... لسنة ٢٠٣١إلي عدالة محكمة الشارقة مقيما الدعوى رقم 
 .بالطلبات مبتورة السند أنفة الذكر 

 دعوى ابتدائيا واستئنافيا وعقب تداول تلك ال

 أمام عدالة احملكمة االحتادية العليا و
 حكــم االتحاديــة العليــا البــات بــرفض طلبــات الخبيــر المــذكور لمخالفتهــا /-/-صــدر بتــاريخ  

 .للقانون وبنود االتفاقيات الدولية 

 وعقب ذلك كله 

 مرحلة جديدة متاما ) حاليا( املستأنف أبد
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 تلك اإلنابة 
التي طعن عليها المستأنف ضدهم أوال بـدعواهم المبتـدأة الماثلـة طـالبين وقـف تنفيـذها وردهـا  

 ....واحتياطـيـــا وـقـــف تنفـيـــذها لحــــين صــــيرورة الحكــــم الصــــادر ـفـــي اـلـــدعوى رـقـــم .. إـلـــي مصــــدرها 
 .نهائيا باتا ..  مدني كلي الشارقة ....لسنة 

 ومما تقدم مجيعه 
ظــاهرا مــدي اخــتالف الــدعوي محــل حكــم االتحاديــة التــي يتشــدق بهــا المســتأنف بــال يتجلــي  
مـــــن حـيــــث الخصـــــوم والموضـــــوع .. مـــــع اـلــــدعوى المســـــتأنف حكمهـــــا باالســـــتئناف الماـثــــل .. ســـــند 

بـمـا يجـعـل حـكـم االتحادـيـة الـمـذكور منـبـت الصــلة ـمـن الـنـزاع اـلـراهن وال يلـقـي ـبـأي ظــالل .. والســبب 
 المســتأنف بمــا يقطــع بانعــدام أي ســند لنعـيـه عـلـي الحكــم –الفــة ـلـألوراق  بالمح-علـيـه حســبما ـيـزعم 

 .المستأنف 

 ومما يقطع بانعدام صحة مزاعم املستـأنف 
ذلــك أنــه علــي الفــرض الجــدلي بصــحة الــزعم بــأن حكــم االتحاديــة المشــار إليــه لــه حجيــة أو  

      درجـــة رغـــم صـــدوره مـنــذفلـمــاذا ـلــم يقدـمــه أـمــام محكمـــة أول.. يلـقــي أي ظـــالل عـلــي الـنــزاع اـلــراهن 
 !!. أي قبل صدور اإلنابة المقام عنها اإلشكال االبتدائي ؟؟-/-/-
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لعــل ذـلـك يؤكــد لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة أن المســتأنف ذاـتـه ـقـد تـقـدم بهــذا الحكــم وهــو يعـلـم يقيـنـا  
وـقـــد حــــاول .. ـفـــالحكم منـبـــت الصــــلة تمامــــا عــــن دعواـنـــا الماثـلـــة .. دعوى الماثـلـــة بعــــدم صــــلته باـلـــ

وهـو األمـر .. المستأنف أن يربط فيما بين الحكم والدعوى الماثلة رغم وضوح الحكم فيما رمـي إليـه 
 .الذي يوصم دفاع المستأنف بالفساد في االستدالل 

 السبب الثاني 

ية قضـي بـرفض تـذييل احلكـم التمهيـدي أن احلكم الصادر من احملكمة االحتاد

الصادر من حماكم البحرين بالصـيغة التنفيذيـة ولكنـه مل يشـر مـن قريـب أو 

بـأن ذلـك احلكـم يتفـق مـع ) أو مبفهـوم املخالفـة كمـا يـزعم املسـتأنف(بعيد 

فهذا قول مبتـور السـند .. االتفاقيات الدولية أو جواز تنفيذه عن طريق اإلنابة 

 .ن عندياته ومن نسيج خياله جاء به املستأنف م
 .... لســنة .....باســتقراء مــدونات الحكــم الصــادر مــن المحكمــة االتحاديــة فــي الطعــن رقــم  

.. يتضح أنه قطع بعدم جواز تذييل الحكم التمهيدي الصادر من محاكم البحرين بالصيغة التنفيذيـة 
ـ ة أو أـنـه يتـفـق ـمـع بـنـود ولكـنـه ـلـم يشــر ـمـن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي جــواز تنفـيـذه عــن طرـيـق اإلناـب

 .بل علي العكس .. االتفاقيات الدولية بما يوجب تنفيذه بطريق اإلنابة 

 فقد سكت احلكم املذكور عن ذلك 
 وفــق الثاـبـت –حـتـى يمــنح قاضــي التنفـيـذ والســلطة القضــائية المراقـبـة لقراراـتـه حرـيـة االعتـقـاد 

 .يق اإلنابة من عدمه  في مدي جواز تنفيذ ذلك الحكم التمهيدي عن طر–باألوراق 

 ومن ثم يتضح
والقـول مبتـور ..  المسـتأنف مـن حكـم محكمـة االتحاديـة المـذكور – خطـأ –بهتـان مـا اسـتقاه 

ذلـك أن .. السند بأنه بمفهوم المخالفـة لـذلك الحكـم فإنـه يجـب تنفيـذ الحكـم التمهيـدي بطريـق اإلنابـة 

ولـو كانـت قـد أرادت ذلـك مـا .. ر إليـه هذا القول لم تنطق به عدالـة المحكمـة االتحاديـة ولـم تشـ

وهو ما يهدم مزاعم المسـتأنف الغيـر قائمـة علـي سـند صـحيح وذلـك  .. أعوزها النص عليه صراحة
 محض تخمين من عنـديات المسـتأنف وخيـال ال يصـادف واقـع وال دليـل – كما أشرنا سلفا –لكونها 
 .عليه 
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 السبب الثالث

 يـدخل يف – أيـا كـان نوعـه –تنفيذ أي حكم الثابت بالقانون أن أي إجراء خيص 

اختصاص قاضي التنفيذ الذي خيتص أيضا بالفصل يف منازعـات هـذا التنفيـذ 

.... رقـم ومن ثـم فـإن إصـدار قاضـي التنفيـذ قـرار اإلنابـة .. بصفة مستعجلة 

 مينح احلق للمستأنف ضدهم أوال أن يطلبوا إليه إلغاء هذه اإلنابـة أو ....لسنة 

 إيقافها أو إرجاءها أو أي منازعة أخرى ختصها وهو ما يقطع بانعدام تقويضها أو

 .سند مزاعم املستأنف يف هذا اخلصوص 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ٢١٩فقد نصت املادة .. بداية 
 يـنـدب ـفـي مـقـر ـكـل محكـمـة ابتدائـيـة ويعاوـنـه ـفـي تـحـت إـشـراف قاضــي التنفـيـذيجـري التنفـيـذ  -١

 .ندوبي التنفيذ ذلك عدد كاف من م
وتتـبـع أمامــه اإلجــراءات المقــررة أمــام المحكمــة االبتدائـيـة مــا لــم يــنص القــانون علــي خــالف  -٢

 .ذلك 

 ومن هذا النص يتضح
هــو المهــيمن علــي المنتــدب بكــل محكمــة ابتدائيــة .. قاضــي التنفيــذ / أن الســيد المستشــار  

 وســواء مــن داخــل الدولــة أو مــن  وأيــا كانــت الجهــة التــي أصــدرتهاتنفيــذ األحكــام أيــا كــان نوعهــا
 .خارجها

 بدليل 

أن المســتأنف حينمــا أراد تنفيــذ الحكــم التمهيــدي الصــادر مــن  

.. قاضــي التنفيــذ / لجــأ إلــي ســيادة المستشــار .. محــاكم البحــرين 

  .....لسنة .... رقم واستصدر من سيادته قرار اإلنابة 
  التي تقرر بأن  من ذات القانون٢٢٠/١وإعماال لنص املادة .. لذلك 
والفصـــل ـفــي جمـيــع منازعـــات بتنفـيــذ الســـند التنفـيــذي ، دون غـيــره يخـــتص قاضـــي التنفـيــذ  -١

التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كمـا يخـتص بإصـدار األحكـام والقـرارات واألوامـر المتعلقـة 

 .بذلك 
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 وإعماال هلذا النص 
) الصـادر مـن محـاكم البحـرين بتنفيذ الحكم التمهيـدي  (....لسنة .... رقم وحيث أن اإلنابة  

فـإن الطعـن عليهـا والمطالبـة بإيقـاف تنفيـذها أو أي .. قاضـي التنفيـذ / صادر عن السـيد المستشـار 
دون قاضــي التنفـيـذ بوصــفه المخــتص / يخــتص بهــا الســيد المستشــار .. منازعــة أخــري فــي تنفـيـذها 

 .غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في منازعاته 

  من قانون اإلجراءات املدنية ٢٢٥ملادة السيما وأن ا

 قد عرفت السند التنفيذي بأنه 
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دون تمييز بـين حكـم نهـائي أو عاما ولعله من الواضح الجلي أن لفظ األحكام واألوامر جاء  
 يتضح أن كل حكم يجوز تنفيـذه ويصـدر بشـأنه قـرار أو أمـر أو إنابـة ..ومن ثم .. حكم تمهيدي 

  . من قاضي التنفيذ فإنه ينطبق عليه وصف السند التنفيذي

 ويجوز اللجوء لقاضي التنفيذ 

 ه أو اتخاذ أي قرار بشأنه  أو إرجاءه أو إيقافهلغاءإل
 فقد استقر الفقه علي أنه .. وتأييدا ملا تقدم 
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 ) وما بعدها٨١٢عز الدين الدناصوري ص /  المستشار –القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ (

 ملا كان ذلك 
  في اللجوء إلي – والحال كذلك –ان الثابت مما تقدم جميعه أحقية المستأنف ضدهم أوال وك 
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ومـن ثـم يكـون اإلشـكال مقبـول شـكال .. قاضـي التنفيـذ لوقـف قـراره األمـر بالتنفيـذ / السيد المستشار 
 أييد وهو ما ينال من مزاعم المستأنف ويكون الحكم المطعون عليه مواكبا صحيح القانون جديرا بالت

 السبب الرابع 

يتعمد املستأنف اخللط فيما بني املطالبة بإيقاف تنفيذ األمر الصادر من السـيد 

بقبـول تنفيـذ احلكـم التمهيـدي األجنبـي وبـني .. املستشار قاضـي التنفيـذ 

الزعم بوقف تنفيذ احلكم التمهيدي ذاته وهو ما مل يطلبـه املسـتأنف ضـدهم 

 .أوال 

 لعله من الواضح اجللي 
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  من قانون اإلجراءات املدنية ٢٢٥وهذا األمر وفقا لتعريف املادة 
ليـــه أو المطالبـــة بإيقافـــه أو إرجائـــه أو المنازعـــة فيـــه بـــأي يعـــد ســـند تنفيـــذي يجـــوز الطعـــن ع 

 .ويختص قاضي التنفيذ بالتصدي إلي هذه المنازعة والفصل فيها .. وسيلة من منازعات التنفيذ 

 أما احلكم التمهيدي الصادر من حماكم البحرين ذاته 
حيــث أن .. والمســتأنف ضــدهم أوال ليســوا فــي حاجــه إلــي ذلــك .. فلــم يكــن محــال لإلشــكال  

مــن شــأنه إيقــاف تنفيــذ الحكــم ) ....لســنة .... رقــم اإلنابــة (إيقــاف تنفيــذ أمــر الســيد قاضــي التنفيــذ 
 ) .دوله البحرين(ٕواعادته إلي مصدره .. التمهيدي في اإلمارات 

 وهو األمر الذي يغفله املستأنف 
 ....لسـنة .... رقـم نابة أو يعلمه يقينا ويتعمد إغفاله والخلط ما بين المطالبة بوقف تنفيذ اإل 

ثم يسـهب فـي شـرح أن الحكـم التمهيـدي لـيس سـند .. ويزعم بأنها مطالبة بإيقاف تنفيذ حكم تمهيدي 
 وهـو مـا ....لسـنة .... رقـم وهو أن اإلشكال ينصـب علـي اإلنابـة تاركا األصل الثابت .. تنفيذي 

 .ن الحكم المستأنفيقطع بتهاتر مزاعم المستأنف التي ال تنال بحال من األحوال م
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احلكم التمهيدي الصادر عن حماكم البحرين خـالف قواعـد االختصـاص اآلمـرة : ثانيا 

وتصدي لدعوى عينية عقارية ال ختتص بهـا سـوي احملكمـة الكائنـة يف دائرتهـا 

ذلك أن البحـث يف مـدي أحقيـة املسـتأنف يف ) حمكمة الشارقة(أعيان التداعي 

يتطلب بالضـرورة حبـث مـا إذا كـان مالـك هلـا أو نصيب من ريع هذه األعيان 

جلزء منها من عدمه وهي مسألة عينية عقارية والتعـدي عليهـا ميثـل تعـديا 

وهـو مـا يؤكـد صـحة احلكـم املسـتأنف إذ .. علي النظام العام وسيادة الدولـة 

  ....لسنة .... رقم قضي برفض تنفيذ اإلنابة 
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 ففي قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي 
ـفــي اـلــدعاوى العينـيــة العقارـيــة ودعـــاوى الحـيــازة يـكــون "  عـلــي أـنــه ٣٢/١نصـــت المـــادة  

 ه إذا كان واقعا في دوائر محاكم االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائ

 " .متعددة 

 ويف قانون املرافعات البحريني  
تخــتص محــاكم البحــرين بنظــر الــدعاوى التــي ترفــع علــي غيــر "  علــي أن ١٤نصــت المــادة  

وذلـك فيمـا عـدا الـدعاوى العقاريـة المتعلقـة البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحـرين ، 

 " .ج بعقار واقع في الخار
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 ١٩٩٦ويف اتفاقية التعاون القضائي بني دول اخلليج سنة 
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد في إقليمها العقار مختصة "  علي أن ٦فقد نصت المادة  

 " .بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به 

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
 مجـلــــس التعـــــاون الخليجـــــي لســـــنة يتضـــــح أن كاـفــــة التشـــــريعات ـفــــي اـلــــدولتين وكـــــذا اتفاقـيــــة 
 هـي وحـدها دون غيرهـا.. جزمت بأن المحاكم الكائنة في دائرتها العقارات محـل النـزاع  .. ١٩٩٦

 .المختصة بالمنازعات في الحقوق العينية المتعلقة بهذه العقارات 

 ملا كان ذلك 
بيـر لبحـث مـا وكان الثابت أن الحكم التمهيدي الصادر من محاكم البحرين قضي بانتداب خ 

 -:يلي 
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 ورية وال جدال يف أن حبث هذه املأم
ـلـك اوـهـي ـمـا إذا ـكـان المســتأنف م.. يتطـلـب أن يـقـف الســيد الخبـيـر أوال عـلـي مســألة أولـيـة  

أو أنه يملك أي حقـوق عينيـة عليهـا حتـى يتسـنى لـه المطالبـة من عدمه ألعيان محل التداعي ل

 .بجزء من إيراداتها وريعها 

 وهذا يقطع بأن النزاع يتعلق حبقوق عينية عقارية خاصة بعقارات

 ائنة بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات  ك

 مبا خيرج عن اختصاص حماكم البحرين متاما 
 المطـلـــوب تنفـيـــذه بدوـلـــة –وهـــو ـمـــا يجـعـــل الحـكـــم التمهيـــدي الصــــادر عــــن محــــاكم البحـــرين  

والمســـاس بالنظـــام العـــام يعتـبــر  .. معـيــب ـبــالبطالن ومخالـفــة الـقــانون والنـظــام الـعــام –اإلمـــارات 
  .مساسا بسيادة الدولة

 ملا كان ذلك 
لـم .. قاضـي التنفيـذ بمحكمـة الشـارقة / وحيث أن قرار اإلنابة الصادر عن السـيد المستشـار  

 يفطن إلي تعلق النزاع بحقوق عينية عقارية بما ال يجوز معه تنفيذ حكم أجنبي صادر في هذا 
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 .يجوز تنفيذه األمر الذي يجعل قرار اإلنابة المذكور معيب بما ال .. الشأن داخل اإلمارات 

 هذا 
وحيث التزم الحكم المستأنف بما تقدم واعتصم في قضاءه علي صحيح القـانون األمـر الـذي  

يجعله قائم علي سند صحيح جـديرا بالتأييـد بغـض النظـر عمـا يدعيـه المسـتأنف مـن أسـباب ال تنـال 
 .بحال من األحوال من صحة ذلك الحكم 

 خالف مـا ورد باتفاقيـة تنفيـذ األحكـام بـني دول ....لسنة .... رقم قرار اإلنابة : ثالثا 

جملس التعاون اخلليجي حيث كان يتعني رفض اإلنابة وتنفيذ احلكـم األجنبـي 

لثبوت أن ذات النزاع حمل احلكم األجنبي مـن ضـمن موضـوع دعـوى مقامـة 

هذا وحيث تعمد املستأنف إخفاء ذلـك عـن السـيد املستشـار .. بدولة اإلمارات 

فقد نتح عن ذلك صدور تلـك اإلنابـة علـي حنـو باطـل خيـالف .. ذ قاضي التنفي

أصـابت قـد القانون ، وإذ ثبت ما تقـدم أمـام حمكمـة أول درجـة فإنهـا تكـون 

 صحيح القانون حينما رفضت تنفيذ تلك اإلنابة

 بادئ ذي بدء 

فقد نصت املادة الثانية من اتفاقيـة تنفيـذ األحكـام بـني دول جملـس التعـاون 

  علي أن ١٩٩٦نة اخلليجي لس
 :يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحاالت اآلتية 

  ...............................-أ
 ............................... -ب
  ...............................-ج
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 ملا كان ذلك 
 في جزء من إيرادات وكان الثابت أن المستأنف ينازع أمام محاكم البحرين في مدي أحقيته  
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ـــه مشــــتري لهــــذه العقــــارات مــــن .. وريــــع العقــــارات الكائنــــة بإمــــارة الشــــارقة  ـــك باإلدعــــاء بأـن وذـل

بـرفض طلبـات ..  وحيث سبق وقضت محكمة البحرين االبتدائية -/-/-منذ تاريخ .. ..../المرحوم
ة لـه فـي نصـيب فـي ومـن ثـم فـال أحقيـ.. المستأنف تأسيسا علي عدم إثباته واقعـة الشـراء المزعومـة 

 .الريع 

 وحيث أستأنف ذلك احلكم 
إال أن محكـمـة اســتئناف البحــرين ـقـد .. ورغــم عــدم إثباـتـه واقعــة الشــراء المزعومــة أنـفـة اـلـذكر  

ممــا مــؤداه أن الســيد ) .. المطلــوب تنفيــذه حاليــا باإلمــارات(أصــدرت حكمهــا التمهيــدي أنــف الــذكر 
 سيكون ملتزم .. دي الخبير المنتدب لتنفيذ ذلك الحكم التمهي
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 ملا كان ذلك 
هي موضـوع .. وكانت مسألة الملكية وما إذا كان للمستأنف أي حقوق علي أعيان التداعي  

 المقامة من ذات المستأنف بطلب الحكم ..  مدني كلي الشارقة .... لسنة ....قم الدعوى ر
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 خصومه ومن ثم يتضح أن ذات النزاع املطروح أمام حماكم البحرين بذات 

 والصادر بشأنه احلكم التمهيدي املطلوب تنفيذه

 مطروح بالفعل أمام حماكم اإلمارات يف الدعوى 

  مدني كلي الشارقة .... لسنة ....رقم 
.... رـقــم وهـــو األمـــر اـلــذي كـــان يجـــب معـــه صـــدور الحكـــم المســـتأنف ـبــرفض تنفـيــذ اإلناـبــة 

 .ال أمام محاكم اإلمارات العربية المتحدة المقررة تنفيذ حكم أجنبي مطروح موضوعه فع....لسنة 

 بل أن الثابت أنه 
 مـــدني كـلــي .... لســـنة ....ـقــد صـــدر حكـــم تمهـيــدي مـــن محكمـــة الشـــارقة ـفــي اـلــدعوى رـقــم  

الشـــارقة وذـلــك بنـــدب خبـيــر تكـــون مأموريتـــه بحـــث الملكيـــة الـتــي ـيــدعيها المســـتأنف فـــي االســـتئناف 
 .الماثل 
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 وقد انتهي 
وـلـم يـقـدم ـلـه ـمـا يفـيـد .. داهــا أن المســتأنف ـلـم يـقـدم ـلـه ـمـا يثـبـت ملكيـتـه الخبـيـر إـلـي نتيجــة مؤ 

 .عما إذا كان قد قام بسداد ثمن ما يدعي ملكيته من عدمه 

  ومن ثم 
ـلــم يعـــد ذات .. يـبــين أن الحكـــم التمهـيــدي الصـــادر مـــن محكمـــة البحـــرين بالمخالـفــة للقـــانون  

ورـيـة عــن طرـيـق الحكــم التمهـيـدي الصــادر مــن محــل إلصــدار اإلناـبـة بشــأنه بعــد أن ـتـم مباشــرة المأم
 .بل وقد صدر حكم برفض دعواه التي أقامها علي غرار هذه االدعاءات .. محكمة الشارقة 

 وال ينال من ذلك 
 مـن أنـه ال يوجــد ارتبـاط بـين النـزاع المطـروح أمـام محــاكم – المبتـور سـنده –زعـم المسـتأنف  

متعلـــق : األول مقـــررا ـبــال ســـند أن الـنــزاع .. مـــارات البحـــرين ، والـنــزاع المعـــروض عـلــي محـــاكم اإل
 .فيتعلق بالملكية لذات العقارات أما الثاني بالمطالبة بالريع واإليرادات 

 وهذا قول غري سديد 
هـذا ) .. موضـوع النـزاع(حيث أن محل الدعوتين واحد وهـو العقـارات الكائنـة بإمـارة الشـارقة  

يتطلب بالضرورة بحث وجـود الملكيـة مـن  من اإليرادات فضال عن أن البحث في األحقية في جزء

  .عدمه أوال ثم البحث في األحقية في اإليرادات
ويجعـل قـول المسـتأنف فـي وهو ما يجعل المنازعتين محلهما وموضوعهما وخصومها متحدة 

وهـو مـا يجعـل هـذا االسـتئناف المقـام .. هذا الخصوص قول مخـالف للحقيقـة وال أصـل لـه بـاألوراق 
 .وتأييد الحكم المستأنف .. نه ال سند له في الواقع أو المستندات أو القانون بما يتعين رفضه م

 ....بل أن الدعوى املقامة أمام حماكم اإلمـارات بـرقم .. ليس ما تقدم فحسب : رابعا 

 بـرفض طلبـات املسـتأنف /-/- مدني كلي الشـارقة قـد قضـت جبلسـة ....لسنة 

وهو مـا جيعـل ..  التداعي وليس له أي حقوق عليها وبعدم متلكه لألعيان حمل

احلكم التمهيدي الصادر من حماكم البحرين قـائم علـي غـري حمـل وبـات هـو 

 والعدم سواء بل يقطع بعدم جواز تنفيذه 
أشرنا سلفا إلي أن محاكم البحرين قد أصـدرت الحكـم التمهيـدي محـل اإلنابـة المطعـون علـي  
ٕذا كان للمستأنف أي أحقية في ريع وايرادات أعيان التداعي من عدمـه بغية الوقوف عما إ.. قرارها 

 .وبحث هذا النصيب إن وحد 
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 كما قدمنا بأن حبث هذه املأمورية 
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 ملا كان ذلك 
الفصـل فـي الملكـيـة متقدمـه بـال شـك علـي الفصــل فـي مـدي األحقيـة ـفـي وباعتبـار أن مسـألة  

قـد تولـت التصـدي لتلـك .. فإن الثابت أن محاكم دوله اإلمـارات العربيـة المتحـدة .. الريع من عدمه 
 ) .الملكية(المسألة األولية 

 حيث قضت حمكمة الشارقة االبتدائية

  كلي الشارقة .... لسنة .... يف الدعوى رقم 

  بعدم ملكية املستأنف ألعيان التداعي -/-/-سة جبل

 وانعدام وجود مثة حقوق له عليها 
األمر الذي بـات واضـحا معـه أن الحكـم التمهيـدي الصـادر مـن محـاكم البحـرين ببحـث مـدي  

 ذلك أنه ال يجوز بحث أحقية شخص في ريع .. األحقية في اإليرادات أصبح علي غير محل 
 . حق عليها عقارات ليس له أي صفة أو

 ذلك أن شرط احلصول علي الريع واإليرادات

 أن يثبت للمطالب بها ملكية علي تلك األعيان 
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 وال ينال من ذلك 
 .... لسـنة ....ما يزعمه المستأنف مـن أنـه قـام بـالطعن بطريـق االسـتئناف علـي الحكـم رقـم  

 .مدني كلي الشارقة وأنه لم يصبح نهائيا بعد 

 فإن هذا القول قاصر ومعيب 
 ال –ســـتعجلة  وهـــي تحكـــم فيمـــا يعـــرض عليهـــا مـــن مســـائل م–ذلـــك أن محكمـــة أول درجـــة  

  .بل تقضي فقط من ظاهر األوراقتختص ببحث الموضوع 
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 وإذ ثبت أمامها من ظاهر األوراق 
ٕانعـــدام وجـــود ثمـــة ســـند أو ركيـــزة يـــركن عليهـــا المســـتأنف فـــي مطالبتـــه بريـــع وايـــرادات عـــين  

األمـر الـذي يجعـل حكمهـا بـرفض تنفيـذ .. بل ثبت أيضا صدور حكم يؤكد تلك الحقيقة .. التداعي 
 قــد واكــب صــحيح القــانون ويتســاند علــي دليــل ثابــت بــاألوراق دون – المبتــورة الســند –تلــك اإلنابــة 

 .الخوض في الموضوع 

احلكم املستأنف بني علي صحيح القانون حينما قضي بـرفض تنفيـذ اإلنابـة : امسا خ

 وذـلـك ملخالفتـهـا بـنـود اتفاقـيـة األحـكـام ـبـني دول جمـلـس ....لـسـنة .... رـقـم 

خلليجي وملا تضمنته هذه اإلنابة من مسـاس بالنظـام العـام وتعـدي التعاون ا

وذلك كلـه بعكـس .. علي السلطة القضائية يف اإلمارات ومساس بسيادة الدولة 

ما ذهب إليه املستأنف باملخالفة للحقيقة والقانون مبا جيدر معه القضـاء بـرفض 

 .هذا االستئناف 

 كام أنفة الذكر علي أن  من اتفاقية تنفيذ األح١٥فقد نصت املادة 
تلـتـزم الجهــة المطـلـوب إليهــا تنفـيـذ طلـبـات اإلنابــة القضــائية الـتـي ـتـرد إليهــا وفقــا ألحكــام هــذه  

  :إال في الحاالت اآلتيةاالتفاقية وال يجوز لها رفض تنفيذ 
١- .............................. 
٢- .............................. 
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 كما أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن

 مــن قــانون اإلجــراءات المدنيــة علــى أنــه يشــترط لألمــر بتنفيــذ الحكــم  مــن قــانون اإلجــراءات المدنيــة علــى أنــه يشــترط لألمــر بتنفيــذ الحكــم ٢٣٥٢٣٥يــدل نــص المــادة يــدل نــص المــادة 

ة غيــر ة غيــر أن تكــون المحــاكم الوطنيــأن تكــون المحــاكم الوطنيــبيــة المتحــدة بيــة المتحــدة عرعرالصــادر مــن محكمــة أجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات الالصــادر مــن محكمــة أجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات ال

مختصــة بنظــر الـنـزاع موضــوع الحـكـم األجنـبـي وفـقـأ لقواعــد االختصــاص المنصــوص عليهــا ـفـي مختصــة بنظــر الـنـزاع موضــوع الحـكـم األجنـبـي وفـقـأ لقواعــد االختصــاص المنصــوص عليهــا ـفـي 

، وأن تكـــون المحكمـــة األجنبيـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم المطلـــوب تنفيـــذه ، وأن تكـــون المحكمـــة األجنبيـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم المطلـــوب تنفيـــذه قـــانون اإلجـــراءات المدنيـــةقـــانون اإلجـــراءات المدنيـــة

لقواعــد االختصــاص القضــائي الــدولي المنصــوص لقواعــد االختصــاص القضــائي الــدولي المنصــوص ا ا مختصــة بنظــر المنازعــة التــي فصــلت فيهــا وفقــمختصــة بنظــر المنازعــة التــي فصــلت فيهــا وفقــ

ألحـكــام الـقــانون اـلــداخلي المعمـــول ـبــه ـفــي تـلــك ألحـكــام الـقــانون اـلــداخلي المعمـــول ـبــه ـفــي تـلــك ا ا ونهـــا، وأن تكـــون مختصـــة أيضـــا وفـقــونهـــا، وأن تكـــون مختصـــة أيضـــا وفـقــعليـهــا ـفــي قانعليـهــا ـفــي قان

بحـيــث يلـتــزم القاضـــي قـبــل إصـــدار األـمــر بالتنفـيــذ أن يتحـقــق ـمــن أن المحكـمــة بحـيــث يلـتــزم القاضـــي قـبــل إصـــدار األـمــر بالتنفـيــذ أن يتحـقــق ـمــن أن المحكـمــة الدولــة األجنبـيــة الدولــة األجنبـيــة 
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لقواعـد االختصـاص الـواردة لقواعـد االختصـاص الـواردة ا ا األجنبية قد فصلت فـي المنازعـة فـي حـدود اختصاصـها المقـرر وفقـاألجنبية قد فصلت فـي المنازعـة فـي حـدود اختصاصـها المقـرر وفقـ

فإذا تخلف أي من هذه الشروط فإذا تخلف أي من هذه الشروط ذي تخضع له المنازعة في الدولة األجنبيـة، ذي تخضع له المنازعة في الدولة األجنبيـة،  ال الفي القانون المحليفي القانون المحلي

 إصـــدار أمـــره بتنفـيــذ هـــذا الحكـــم األجنـبــي وـلــو ـتــوافرت ـبــاقي الشـــروط  إصـــدار أمـــره بتنفـيــذ هـــذا الحكـــم األجنـبــي وـلــو ـتــوافرت ـبــاقي الشـــروط ـفــال يـجــوز للقاضـــي اـلــوطنيـفــال يـجــوز للقاضـــي اـلــوطني

  ..األخرىاألخرى

  )) طعن حقـوق طعن حقـوق١١٤١١٤ /  / ........ في الطعن رقم  في الطعن رقم ........--٠٩٠٩--٢٦٢٦ دبي بتاريخ  دبي بتاريخ --حكم محكمة التمييزحكم محكمة التمييز((

 ملا كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا انعقــاد .. المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي واقعــات النــزاع الــراهن وبتطبيــق  

 لمحـــاكم –ومنهـــا الموضـــوع محـــل المنازعـــة الحاليـــة .. االختصـــاص فـــي المســـائل العينيـــة العقاريـــة 
 . وتحديدا محاكم الشارقة دون سواها –اإلمارات 

 ي وذلك وفقا ملا هو مقرر بقواعد النظام العام اإلمارات

ومخالفــة ذلــك ال شــك يمثــل تعــديا علــي ســيادة دولــة اإلمــارات  

 علي أراضيها وعقاراتها وأعمال السلطة القضائية فيها لما فيه من 

 .تجاوز لحدود النظام العام الغير جائز تجاوزها 
 وليس أدل علي ذلك 
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 ة املذكور اإلنابوهذا عني ما عاب قرار 
.. حـيــث أـنــه ـفــي الوـقــت اـلــذي نظـــرت فـيــه محـــاكم اإلمـــارات موضـــوع الـنــزاع محـــل الـتــداعي  

إال أنهــا تعــدت علــي  .. وثبــوت ذلــك أمــام محــاكم البحــرين.. وانتــدبت خبيــرا فنيــا لبحــث عناصــره 
 أعـمـال الســلطة القضــائية اإلماراتـيـة بمــا يســلس إـلـي تـعـدي عـلـي ســيادة الدوـلـة كـكـل بإصــدارها الحكــم

هـو حكـم مخـالف للنظـام العـام التمهيدي المراد تنفيذه حاليا نظـرا ألن الحكـم التمهيـدي محـل اإلنابـة 

فالحكم أنف الذكر صادر في دعوى عقاريـة وأن المأموريـة  .. الذي ال يجوز االتفاق علي مخالفته
ـبـة ـبـالريع وعمــا إذا كــان يجــوز للمســتأنف المطال.. المكـلـف بهــا الخبـيـر تقتضــي البحــث فــي الملكـيـة 
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كـل ذلـك يحتـاج مـن الخبيـر المنتـدب .. وعما إذا كان له صفة في الـدعوى مـن عدمـه .. من عدمه 
ـفــي اـلــدعوى بحـــث الملكـيــة وهـــو األمـــر المـنــاهض لنصـــوص ـقــوانين دوـلــة اإلمـــارات والبحـــرين وكـــذا 

اإلمـارات أن محـاكم .. السيما وأنه قد ثبت بما ال يدع مجاال ألي شـك .. اتفاقية التعاون الخليجي 

 .فيها وبالتالي فال حق له في الريع أنف قد تصدت لمسألة الملكية وقضت بعدم أحقية المست

 تلك اإلنابة وحيث أن 
قد سايرت الحكم التمهيـدي أنـف الـذكر بكـل مـا شـمله مـن أخطـاء وتعـدي علـي سـيادة الدولـة 

 لها غير جائزه وغير قابلة األمر الذي يجع.. وعلي أعمال القضاء وتعمد تجاوز حدود النظام العام 
 .للتنفيذ 

 السيما وأن املادة الثالثة من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي 

 تنص علي أن 
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 ومن ثم 
ٕواذ تعــدي الحكــم التمهيــدي الصــادر مــن محــاكم البحــرين قواعــد النظــام العــام واالختصــاص  

كمـا ..  الكائنة بها العقارات محـل التـداعي فيمـا يتعلـق بـالحقوق العينيـة المحصور في محاكم الدولة

وهـو األمـر الـذي كـان  .. أن ذلك الحكم فيه مساس بحجية األحكـام الصـادرة مـن محـاكم اإلمـارات
يتعـــين معـــه القضـــاء ـبــرفض تنفـيــذ تـلــك اإلناـبــة وهـــو مـــا قضـــي ـبــه الحكـــم المســـتأنف اـلــذي صـــادف 

 .تفاقيات الدولية الملتزمة صحيح الواقع والقانون واال

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ٢٣٨فقد نصت املادة 
عليهـا فـي المـواد السـابقة بأحكـام المعاهـدات الدوليـة وبـين غيرهـا ال تخل القواعد المنصوص  

 .من الدول في هذا الشأن 
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اؤه من وقـت  املبيع ومنارانعدام صحة وسند زعم املستأنف بأن للمشرتي مث: سادسا 

متام البيع سواء انتقلت إليه امللكية من عدمه وسـواء كـان دفـع الـثمن أم مل 

ذلك أن هذا القول خيالف القانون ومـا تـواترت عليـه أحكـام التمييـز .. يدفعه 

 .وما هو ثابت باملستندات واألوراق 

 بداية 
قعة شـرائه لألعيـان  عن إثبات واأن المستأنف قد عجز تمامافإن الثابت من ظاهر األوراق  

 وجــود عـقـد بـيـع مكتمــل األركــان محــرر فيمــا بيـنـه وـبـين مــورث  كـمـا عـجـز ـعـن إثـبـاتمحــل الـتـداعي
 من عقـد بيـع زعـم تأريخـه فـي واكتفي في هذا المقام بتقديم صورة ضوئية.. المستأنف ضدهم أوال 

 .ٕ وانكار أي حجية له في اإلثبات بجحده تمسك المستأنف ضدهم -/-/-

  وإذ قضت حمكمة النقض بأنه ..ومن ثم 
 لصــــور األوراق العرفـيـــة فـــي اإلثـبـــات إال بمـقـــدار ـمـــا تهـــدي إـلـــي األصــــل إذا ـكـــان ال حجيـــة

أما إذا كان األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصـورة موجود فيرجع إليه كدليل في اإلثبات 

 .إذا أنكرها الخصم 

 )ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٢نقض (
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

 ومن ثم 
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 ام وجود عقد البيع يؤكد عدم أحقية املستأنف وانعد

 يف أي من طلباته ومزاعمه 
.. الســيما وأـنـه لمــن المســتقر علـيـه قضــاءا وقانوـنـا أن ركــن اـلـثمن هــو أهــم أركــان عـقـد البـيـع  

 ) .وذلك علي فرض وجود البيع أصال(فإذا انتفي هذا الركن بطل البيع 

 نية تنص علي أن  من قانون املعامالت املد...ذلك أن املادة 
 ) .هو الثمن(البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي  

 



 ٢٢٠

  الثمن بأنه ٣٠٥وعرفت املادة 
اـلـثمن مــا تراضــي علـيـه المتعاـقـدان فــي مقابـلـة المبـيـع ســواء زاد عـلـي القيمــة أو ـقـل ، والقيمــة  

 .هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان 

 وعليه 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
يبطـــل العقـــد إذا تخلـــف ركـــن الـــثمن فيـــه وبـــذلك ال يصـــلح أن يكـــون عقـــد بيـــع لعـــدم إكتمـــال  
 .أركانه

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ٤٩٥الطعن رقم (

 هذا 
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 وهو قول
  .فالثمن ركن أساسي من أركان البيع .. وال سند له .. مناهض للقانون  

 فالبيع علي فرض وجوده 
وال تكتمـل ال ينعقد صحيحا وال يرتب أي أثـار مـن حقـوق والتزامـات إال إذا اكتملـت أركانـه ،  

وحيث أنتفـي وجـود أي دليـل بـاألوراق  .. هذه األركان بأي حال من األحوال دون انعقاد ركن الثمن
ر األمـ.. علي وجـود البيـع الـذي يزعمـه المسـتأنف أو علـي سـداده ألي ثمـن لألعيـان محـل التـداعي 

مجــرد تخمــين وـقـول مرســل ال ســند ـلـه .. ٕاـلـذي يجعــل زعمــه بأحقيـتـه ـفـي رـيـع هــذه األعـيـان وايرادهــا 
 .سوي خيال المستأنف المخالف للقانون والثابت باألوراق 
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 حسـبما يـزعم -احلكم املستأنف ليس به ما يشري إيل أنه قـام ببحـث امللكيـة : سابعا 

ث املنازعة من ظاهر األوراق ومل جيد بهـا  ذلك أن احلكم املستأنف حب–املستأنف 

ما يـدل مـن قريـب أو بعيـد علـي أحقيـة املسـتأنف يف تنفيـذ اإلنابـة واحلكـم 

 . لذا قضي برفض تنفيذ اإلنابة ه بشأنةاألجنبي الصادر

 من املقرر يف قضاء النقض أن 
تنفيـذ دون قاضي التنفيذ المنتدب في كل محكمـة ابتدائيـة يحكـم بصـفة مؤقتـة فـي منازعـات ال 

 .مساس بأصل الحق 
 )٥/٤/١٩٩٧ ق جلسة ٦٨ لسنة ٣٩٢٩الطعن رقم (

 وهو ما التزم به احلكم املستأنف 
فقـــد تصـــدت محكمـــة أول درجـــة ألوراق هـــذه المنازعـــة مـــن ظـــاهر .. ولـــم يتعـــداه مثقـــال ذرة  
 .. لتـداعيفلم تجد فيها دليال واحدا علي أحقيـة المسـتأنف فـي المطالبـة بريـع أعيـان ا.. أوراقها 

فلم يقدم عقدا يفيد شرائه لهذه األعيان ولم يقدم دليال علي أنه سدد ثمنا لها بما ال يحق له المطالبـة 
 .بالريع واإليرادات وهو ما يجعل تنفيذ الحكم األجنبي واإلنابة الصادرة بشأنه غير جائزة قانونا 

 كما أن احلكم املستأنف 
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 وهو ما جيعل ما تساند إليه احلكم املستأنف 

  ....لسنة .... رقم يف رفض تنفيذ اإلنابة 
يتواكب مع صحيح القـانون واالتفاقيـات الدوليـة وعلـي األخـص اتفاقيـة تنفيـذ األحكـام المبرمـة  

ل هذا القضاء قائم علي سـنده الصـحيح منـزه وهو ما يجع..  دون مساس بأصل الحق ....في عام 
 .عما زعمه المستأنف في استئنافه الماثل الذي خالف الواقع والمستندات والقانون جديرة بالرفض 
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 ملا كان ذلك 
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 بناء عليه 

 :يلتمس املستـأنف ضدهم أوال من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
ف الماثــل وتأييــد الحكــم المســتأنف محمــوال علــي أســبابه مــع إلــزام المســتأنف بــرفض االســتئنا

 .المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 
 وكيل المستأنف ضدهم أوال 

 
        المحـامـــي 

 


