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.. تشير العالقات التاريخية بين مصر واإلمارات إلي وحـدة ثقافيـة وسياسـية منقطعـة النظيـر  
 فهـي تمثـل حجـر – بوابـة العـرب الشـرقية –وكما أن دولة اإلمـارات جـزء أصـيل مـن الخلـيج العربـي 

 المواقـف اإلماراتيـة منـذ مطلـع السـبعينات علـي يـد الشـيخ وقد تجلـت.. الزاوية للكيانات العربية كلها 
 مؤسـس هـذه الدولـة العريقـة التـي تجمـع بـين طياتهـا سـبع إمـارات فتيـة - رحمـه اهللا –زايد آل نهيـان 

أن المـال هـو : ومن عالمات الشيخ زايـد األزليـة .. تتجمع حول الخليج العربي كزهرة اللوتس الفتية 
ق اهللا ـفــي ســـؤال لســـموه عـــن تضـــاءل المـــواطن اإلمـــاراتي أمـــام الواـفــدين مـــال اهللا وأن اـلــرزق هـــو رز

 .لعشرة في المائة 
كان إيمانه الواثـق فـي أن الخيـر إنمـا يتنـامي مـع القـادمين الـذين يـأتون بـأرزاقهم لينهلـون مـن 

ليـه وعيتمتع المصري الذي يعمل باإلمارات معاملة المواطن في كـل الحقـوق لـه مـا لـه .. فيض اهللا 
مادام هـذا القـادم يبتغـي عمـال شـريفا فـي غربـة مؤنسـة بـأنوار اإلمـارات التـي تشـرق علـي ..  عليه ما

كما أن األيدي العاملة باإلمارات تساهم فـي إعمـار مصـر بنسـبة كبيـرة كـذلك .. الجميع بال استثناء 
ضــرة هــذه فمديـنـة الشــيخ زاـيـد ـبـأكتوبر حا.. مــدت هــذه الدوـلـة ـيـد العــون إـلـي المصــريين فــي بـلـدانهم 

 .األيادي البيضاء المدارة وما بها من تجليات عمرانية فيحاء ومستشفي وخدمات عصرية 
إن المبادرة األخيرة التي استهدفت بناء مليون وحدة سكنية في مصر بخطط وتمويل إمـاراتي  

 فــي عــروق المصــريين لــن دفق محافظــة مصــرية تؤكــد أن الخيــر مــازال جارـيـا وأن اـلـدم المتــ١٣فــي 
 أـيـادي اإلـمـاراتيين البيضــاء خاصــة أن مصــر تمــر بمحـنـة اقتصــادية موحشــة ـفـي ظــل ســلبيات ينســي

 . من عدم اكتمال عجلة اإلنتاج ودورانها 
لقد ساهم البنـاءون المصـريون فـي خـط متـرو دبـي العـالمي ولـم يبخلـوا بخبـراتهم علـي األخـوة  

 عــالوة عـلـي التكاـمـل الثـقـافي ـفـياألشــقاء حـتـى ـتـراك هــذا الخــط يضــاهي أحــدث التكنولوجـيـا العالمـيـة 
 ةالمهرجانات الدولية بدبي والتي تكرم الفن المصري معترفة بأن مصر مازال بها من الخبرات الكثيـر
 .في شتي المجاالت وأن الثورات السياسية لن تزيدها إال إصرارا علي مواصلة الطريق نحو العالمية

عربـيــة الشـــقيقة هـــي البـلــد الـثــاني للمصـــريين باتـفــاق الجمـيــع ـبــال اســـتثناء أن دوـلــة اإلـمــارات ال 
والمصــري عــادة مــا يبــدع فــي شــتي مجاالتــه .. جميعــا يتمتعــون بكافــة الحقــوق ملتــزمين بالواجبــات 

ٕعـنـدما تـتـوافر أمامــه كــل المقومــات الـتـي تعيـنـه عـلـي إظهــار طاقاـتـه وابداعاـتـه فمــن ـلـم يجــد ذـلـك ـفـي 
 .مصر بالطبع سيجده في اإلمارات 
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جاريــة عالميــة ومنــارة عربيــة فــي شــتي إبــداعات الثقافــة والفكــر واالقتصــاد إن دبــي حاضــرة ت 
فكمــا .. ومركــزا مهمــا مــن مراكــز التجــارة العالميــة ال أحــد يســتطيع أن يغفــل هــذا أو حتــى يتجاهلــه 

كاـنـت ـلـدينا إـبـداعات بغــداد والكوـفـة والبصــرة ودمشــق ـفـي العصــور الســالفة آـلـت ـلـدينا إـبـداعات دـبـي 
أبو ظبي هي عاصمة الدولة والتي تقع مباشرة علي شـاطئ ..  المنامة والرياض وأبو ظبي والكويت

الخـلـيج العرـبـي ويـتـدفق مــن خاللهــا يـنـابيع بترولـيـة ضــخمة تســهم ـفـي تغذـيـة العــالم بالطاـقـة المتجــددة 
أمـا الشـارقة ورأس الخيمـة وعجمـان وأم قـوين فهـم جميعـا دور عربيـة .. من مشتقات البترول والغاز 

ينطـــق .. األـبــيض بهـــم تتجمـــع أســـرار الصـــحراء وـتــاريخ طوـيــل يـنــبض بالحكمـــة والمـثــل ـفــي الخـــيط 
المواطن العربي هنـاك بعروبتـه ويعـزف أعـزب األلحـان فـي تـاريخ مشـرف عبـر حقـب تاريخيـة مهمـة 

 .في عمر العروبة
إن وحــدة الصــف العرـبـي توـلـد ـبـين مصــر واإلمــارات كمــا أنهــا تمـتـد حضــارتها إـلـي الســعودية  
آملين أن يشمل األمـر كـل الـدول العربيـة مـن المحـيط إلـي الخلـيج بنبـذ ..  والكويت وعمان والبحرين

الخالفات والفرقة والفتن واالضطرابات التي تموج بحاضـرنا العربـي الـذي أصـبح ممزقـا منفـرط العقـد 
 .بأيادي خارجية تحاول أن تحيك خارطة طريق جديدة علي هواهم 

يج وستنكســـر أمريكـــا فـــي حـــرب اقتصـــادية طويـلــة مـــع سينتصـــر العـــرب بوحـــدة مصـــر والخـلــ 
روســيا بعــدما الح فــي األفــق عالمــات لهــا بعــد ضــم شــبه جزيــرة القــرم لروســيا عوضــا عــن أوكرانيــا 

وستنطق العروبة بالدولة العظمي التي تجابه العالم كلـه وسـيخرج مـن بـين .. والتي تمزقت أوصالها 
 .ظهرانينا من يوقع باألعداء شر هزيمة 

العقالنـيـة المصــرية الحالـيـة ـفـي مواقفـهـا ـمـع اإلـمـارات ومثيالتهــا ـمـن دول الخـلـيج تؤكــد أن إن  
مصــر هــي دولــة المؤسســات والتــي تحــرص علــي المصــلحة العليــا للــوطن العربــي ومصــلحة أفــراده 
وكياناتــه وشــعوبه فــي مواجهــه صــريحة مــع الغــرب المتغطــرس الــذي يريــد أن يقمــع شــعوب المنطقــة 

..  للغـرب ـتـابعين لثـقـافتهم مـؤمنين بعصــريتهم متناســين قـوميتهم مجتـثـين جــذورهم ويحـولهم إـلـي عبـيـد
ولكن هيهات سـتظل العروبـة قائمـه أبيـة أبـد الـدهر بفضـل الكيانـات المتوحـدة والمتفهمـة الواقـع الـذي 

 .نعيشه ونتعايشه 
سـتقرار وا.. تؤمن اإلمارات ودول الخليج أن أمن مصر وأمانها هو أمن وأمان العروبة كلهـا  

 ومن .. وزعزعة األمن المصري كفيله بزعزعة المنطقة كلها .. مصر هو استقرار العروبة كلها 
 .أجل هذا كله جاء الحرص علي المصلحة العامة من أجل الوطن العربي األكبر 
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إن مصــر كــأكبر دوـلـة عربـيـة مــن حـيـث عــدد الســكان حـيـث هــي تحتضــن رـبـع ســكان العــرب  
لــه المـلـك عبــد اهللا بــن الحســين وألمــح إـلـي ضــرورة الحــس علــي اســتقرار وحــدها كمــا أشــاد بــذلك جال

إن ـمـا فعلـتـه اإلـمـارات وســمو الشــيخ خليـفـة ـبـن زاـيـد آل .. مصــر ومســاندتها دعـمـا لألواصــر العربـيـة 
نهيان في مصر كافي لبعث دولة عربية كبري تجمع كل الشـتات العربـي وهـي بـادرة أرسـي قواعـدها 

 ويستمر في الدعم سـموا الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم – رحمة اهللا – سموا الشيخ زايد آل نهيان
 حـاكم دبـي فـي احتضـان الطاقـات المصـرية المتجـددة – رئـيس مجلـس الـوزراء –نائب رئيس الدولة 

والحس علي توفير كل ما يلزمهم في سوق العمل لتقوية االقتصاد ودعم أواصره ورعايـة المسـاهمين 
وتكريم المتميزين في أكبـر إمـارة عربيـة وثقافيـة كمنـارة تطـل علـي العـالم مـن والمستثمرين والمبدعين 

ازوا مـا حـازت بـه دول الخلـيج حـلـو أن العـرب جميعـا .. ٕأعلي نقطة عربية تجارية وثقافية وابداعيـة 
تجــاه مصــر لرأينــا دولــة عربيــة موحــدة ال تقــل فــي شــأنها عــن دول العــالم العظمــي التــي مــن شــأنها 

 .لتبعية الغربية تغيير خريطة ا
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 السابق 
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 مذكرة 

 الكلية حمكمة الشارقة أمام 
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 محدي خليفة 

 احملامي بالنقض 

جمموعة السهالوي  

  للمحاماة

 

 

 املوقرة... لدى حمكمة الشارقة اإلبتدائية                   

 مذكــرة

  مدني كلي          يف الدعوى رقم 

  -/-/- احملدد لنظرها جلسة

 ـــــــــــــــــــ

 :وهم........................: مقدمة من

١- ........................  

٢- ........................ 

٣- ........................ 

٤- ........................ 

٥- ........................ 

٦- ........................ 

٧- ........................ 

٨- ........................ 

                 مدعي عليهم أوال          ........................ -٩

محــدي خليفــة / األســتاذ مجــيعهم بوكالـــــة                و          

 احملامي 

 ضـــد

 احملامي  ................... بوكالة               ..................: املدعــــي 

 

  – Dubi   –دبي 
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 املوضوع 

 ع املدعي عليهم أوال مذكرة ختامية بدفا

 متضمنة الرد والتعقيب علي تقرير اخلربة 

 علي الئحة الطلبات املعدلة املقدمة من املدعي و

 وقبل أبداء دفاعنا ودفوعنا .. بداية 

 جتدر اإلشارة 
إلـي أن الـدعوى الراهنـة أقيمـت مفتقـرة إلـي السـند القـانوني والـواقعي والمسـتندي علـي نحـو مـا  

.. ـلــذلك .. فيمـــا بعـــد ـيــر فـــي اـلــدعوى وعـلــي نحـــو مـــا سنشـــرف بإيضـــاحه تفصـــيال أكـــده الســـيد الخب
.. فالمــدعي يلجــأ دائمــا وأـبـدا ألســلوب التحرـيـف ألوجــه اـلـدفاع الـتـي يعتصــم بهــا المــدعي عـلـيهم أوال 

ويحــاول جاهــدا أن يلــتقط بعــض الكلمــات ويجزئهــا عــن جملتهــا ويقــوم بتحرـيـف معناهــا المقصــود ثــم 
 .اعه يتخذ منها سندا لدف

 فقد سبق وأن تعمد 
إـبـان تعليـقـه عـلـي ـمـذكرات دفاعـنـا الســابقة ـفـي الوـقـت اـلـذي ـلـم يســتطع فـيـه مجابهــة ـمـا ســطر  

ـفـذهب ليخـتـار بـعـض الكلـمـات ويـسـقط داللتـهـا .. بـهـا ـمـن دـفـوع وأوجــه دـفـاع لـهـا وجاهتـهـا القانونـيـة 

 " .وا الصالة ال تقرب" الحقيقية ويحذف عنها الجملة التي ترتبط بها وذلك علي طريقة 

 فالثابت 
 – ولـم ينفكـوا عـن ذلـك –باألوراق أن المدعي عليهم أوال منذ فجر التداعي وهم مستمسـكون  

وأنكروهــا تماـمـا وأسـقطوا عنـهـا ثـمـة حجـيـة ) ســند الـمـدعي فـي دعــواه (بجـحـد الصــورة الضــوئية للعـقـد
بوجـود هـذا العقـد فهـو . .علي الفرض الجدلي فقد قرر بأنـه .. وعلي الجانب األخر .. في اإلثبات 

نجـد المـدعي يتجاهـل االفتراضـية الجدليـة ويقـوم  .. ومـع وضـوح ذلـك.. محل نعي وعـوار وبطـالن 
ـم يصــدر عــنهمبتحرـيـف أوجــه اـلـدفاع عـلـي غيــر مرماهــا  ـيهم أوال مــا ـل  ويبنــي وينســب للمــدعي عـل

عي فــي ادعائــه دفاعــه علــي هــذا التحريــف وهــو األمــر الــذي يؤكــد حالــة الفــراغ القــانوني لــدي المــد
 .الماثل 

 إزاء ما تقدم 
فقد وجب التنويه إلي أن المدعي عليهم أوال كان يكفيهم في دفاعهم التمسك بالـدفوع الشـكلية  

إال أنهـم أثـاروا الـدفاع الموضـوعي .. وبجحد الصورة الضوئية معدومة الحجية المقدمة من المـدعي 
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هنــة علــي كافــة األوجــه قائمــة علــي غيــر ســند مــن حتــى يتأكــد لعدالــة الهيئــة المــوقرة أن الــدعوى الرا
 .الواقع والقانون 

 وحنن إذ أوضحنا ما تقدم 
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 وعودة إيل الدفاع القانوني 

 فإن موضوع هذه الدعوى 
 مـن – علي خـالف الحقيقـة – مزعوم صدوره --/-/-دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد مؤرخ  

 .مورث المدعي عليهم أوال 

  ومبوجب الئحة تعديل طلبات مقدمة من املدعي

  طلب األخري احلكم له باآلتي -/-/-جبلسة 
 .قبول إدخال المدعي عليهم أوال بصفاتهم الشخصية إلي جانب صفتهم كورثة  -١
 عـن كافـة العقـارات موضـوع هـذا -/-/-الحكم بقبول الدفع بصـورية عقـود التنـازل المؤرخـة  -٢

رية مطلقـــة التـنــازل والصـــادرة مـــن مـــورث المـــدعي علـــيهم أوال إـلــي المـــدعي عـلــيهم أوال صـــو
 غيـر موجـود فـي الحقيقـة واعتبـاره كـأن – علـي حـد زعمـه –حيث أن هذا التصرف الظاهر 

 .لم يكن ومحو وشطب تسجيل كافة هذه العقارات باسم المتنازل إليهم بالتسجيل العقاري 

 أصليا 

 والمتضــمن بـيـع مــورث المــدعي عـلـيهم أوال -/-/-الحـكـم بصــحة ونـفـاذ العـقـد المــؤرخ  - أ
دود والمعـــالم المحـــ...  للمـــدعي –ي عليهـــا السادســـة والمدخـلــة الثانـيــة وشـــركاه المـــدع
 .بصدر الالئحة 

إلـــزام التســــجيل العـقـــاري داـئـــرة األراضــــي واألـمـــالك بإـمـــارة الشــــارقة دوـلـــه اإلـمـــارات  - ب
العربـيــة المتحـــدة بتســـجيل المبيـــع كـــامال متضـــمنا قطـــع األراضـــي المحيطـــة بـــه باســـم 

 . ملكية له ٕاليا من الرهون واصدار سندخالمدعي 
التصــريح للـمـدعي بتســجيل المبـيـع ـلـدي التســجيل العـقـاري داـئـرة ب  وعـلـي ســبيل التـنـاو-ج

 .ٕاألراضي واألمالك بإمارة الشارقة ونقل ملكيتها باسمه واصدار سند ملكية له 
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 صدور الحكم في مواجهة كافة البنوك المدعي عليها لوقف كافة التصرفات القانونيـة -د
ة المتعلقـة بالعقـارات محـل الـدعوى تمهيـدا إلجـراءات نقـل الملكيـة والرهون المسـتقبلي

 .باسم المدعي 

 : واحتياطيا 
والصــادر مــن مــورث  -/-/-الحكــم بتثبيــت ملكيــة العقــارات موضــوع عقــد البيــع المــؤرخ 

المـــدعي علـــيهم األول وشـــركاه المـــدخل الثـــاني للمـــدعي الكتســـاب ملكيـــة هـــذه العقـــارات 
ٕ المدة والزام التسجيل العقاري بنقل وتثبيـت ملكيـة العقـارات لديـه بالتقادم المكسب الطويل

 .ٕباسم المدعي واصدار ملكية له عنها 

 ومن باب االحتياط الكلي 
وقـبــل الفصـــل فـــي الموضـــوع بإعـــادة الـــدعوى للخبـيــر المنـتــدب للبحـــث والوقـــوف وبصـــفة 

 .الخ ............ عمن أخل بشروط عقد البيع موضوع التداعي ةازمج

 وقائع ال

 حسبما سردها املدعي حيث زعم 
ـمــــا هـــــو .. ابـتــــاع ـمــــن ـمــــورث الـمــــدعي عـلــــيهم أوال  -/-/-بأنــــه بموجـــــب عـقــــد ـمــــؤرخ ـفــــي  

.......................  

 وأضاف زاعما
اثـنـين ( درهــم ٩٢٢٠٥٠٠٠بأـنـه ـقـد ـتـم االتـفـاق عـلـي أن هــذا البـيـع يكــون ـبـثمن إجمــالي ـقـدره  

 ) .موتسعون مليون ومائتي وخمسة ألف دره
 .منهم سبعون مليون درهم ثمنا للفندق  -
 .واثنين وعشرون مليون ومائتي وخمسة ألف درهم للبنايتين  -

 وأردف زعما وبال سند 
ـمـن الـثمن اإلجـمـالي وصـار االتفـاق عـلـي سـداد ـبـاقي الـثمن عـنـد % ١٠أنـه قـام بســداد نسـبة  

 .لرهون وقت التسجيل التسجيل النهائي مشترطا أن تكون هذه األعيان المبيعة خالية من ا

 وعقب هذه الواقعة املزعومة .. هذا 

 بنحو مخسة وعشرون عاما 
 أمـام عدالـة المحكمـة أو عقـد لـم يقدمـهيأتي المدعي ليقيم دعواه الراهنة بطلب صحة ونفاذ  
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ودونمــا أن يقــدم ثمــة دليــل علــي ) قــدم صــورة ضــوئية صــار جحــدها(الخبيــر المنتــدب فيهــا / الســيد 
احــدا مــن الــثمن المزعــوم ودونمــا أن يبــرر ســكوته عــن رفــع هــذه الــدعوى منــذ خمســة ســداده درهمــا و
المدعي في طلباته هذه وانتهـاء السـيد الخبيـر إلـي التأكيـد سند ولدي ثبوت انهيار .. وعشرون عاما 

 .تعديال مخالفا للقانون ومعدوم السند أيضا .. هرول المدعي نحو تعديل طلباته .. علي ذلك 

 لذي يتجلى معه وهو األمر ا
ظاهرا انهيار الدعوى الماثلة برمتها وانعدام سندها في الواقع أو القانون وكونها مردود عليهـا  

 -:بعدة دفوع شكلية وموضوعية نشرف ببيانها تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع 
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  -/-/-حيث أنه جبلسة 
أصـدرت عداـلـة المحكـمـة الـمـوقرة حكـمـا تمهـيـديا بانـتـداب خبـيـر هندســي ـمـن المقـيـدين بجــداول  

 :الية وزارة العدل ألداء المأمورية الت
 اإلطالع علي ملف الدعوى ومستنداتها ومعاينة العقارات محل التداعي علي الطبيعة  -
 .بيان المالك األصلي لتلك العقارات وسنده في ذلك  -
اإلطالع علي سجالت دائـرة التسـجيل العقـاري لبيـان مالـك تلـك العقـارات والمقيـدة باسـمه فـي  -

 .تلك السجالت 
الوـقـت الحــالي وســند حيازـتـه لـهـا ومــدة حيازـتـه القانونـيـة لتـلـك بـيـان الحــائز لتـلـك العـقـارات ـفـي  -

 .العقارات 
بـيـان ماهـيـة العـقـد المـبـرم ـبـين الطــرفين ومــا إذا كــان ـقـد ـتـم تنفـيـذ العـقـد وفـقـا لهــذا االتـفـاق مــن  -

عدمه ، وبيان ما إذا كان أي من الطرفين قد أخل بالتزاماته قبل الطرف اآلخر من عدمـه ، 
 .الل إن وجد ، وفي العموم تحقيق دفاع الخصوم وبيان ماهية هذا اإلخ

 فقد باشر السيد اخلبري .. ونفاذا هلذا القضاء 

 مهمته منتهيا إيل ما هو ملخصه 
بعد اإلطالع علي ملف الدعوى والمستندات التـي قـدمها الطـرفين ، والمعاينـة للعقـارات محـل 
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 :تبين لنا ما يلي .. الدعوى 
حتـى تنازلـه منـذ تـاريخ شـرائها  .........فـي حيـازة ومملوكـة أن كافة أعيان التداعي كانت  -١

وذلـــك عـلـــي النحـــو الثابـــت ـفـــي  -/-/-بتـــاريخ ) الـمـــدعي علـــيهم أوال( لصـــالح ورثتـــه عنهـــا
المـدعي (والزالـت هـذه األعيـان مملوكـة للورثـة .. سجالت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 

ــــيهم أوال  واإليـــــرادات كانـــــت تـــــتم فـــــي حســـــاب وأن األمـــــور الماليـــــة .. حتـــــى تاريخـــــه) عـل
.................  

 -/-/-مـــن ...  مرهـــون لصـــالح بنـــك ) -،  -،  -( أن الفنـــدق المقـــام علـــي القطـــع أرقـــام  -٢
  .حتى تاريخه

  .وحتى تاريخه -/-/-منذ ... مرهونتين لصالح بنك .... وكذا البنايتين الكائنتين بمنطقة 
 .. الخبير  قرر السيد -/-/-وبشأن العقد المؤرخ  -٣

لنـا مـا يفيـد ، كما لم يقدم والمدعي ......... لنا أصل العقد المبرم بين المرحوم لم يقدم  -أ
ــــــــون المطلـــــــــوب ســـــــــداده عنـــــــــد التعاقـــــــــد إلـــــــــي % ١٠ســـــــــداد المـــــــــدعي لقيمـــــــــة  العرـب

 .سداد المدعي لباقي المبلغ أو ما يفيد  ، ......../المرحوم
خاصـــة مـــن المرحـــوم إلـــي المـــدعي بحـــق  تـــم تقـــديم صـــورة طـبــق األصـــل مـــن الوكاـلــة ال-ب

التصــرف ـفـي البـيـع وكاـفـة التصــرفات القانونـيـة بالعـقـارات الخمســة موضــوع اـلـدعوى ، 
أما عن كون تلك الوكالة المقدمة قد انتهت صـفتها مـن عدمـه كـون الموكـل قـد تـوفي 

هــــذا موضــــوع ـقـــانوني خــــارج عــــن نطــــاق .. أي مـنـــذ ثمانـيـــة ســــنوات  -/-/-بـتـــاريخ 
 .الخبرة

 ي حمصلة أعمال السيد اخلبري تلك ه

 والتي جاءت مؤكده للحقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 
أن اـلـدعوى الراهـنـة جــاءت معدوـمـة الســند واـلـدليل إذ تـقـاعس المــدعي عــن تـقـديم أصــل العـقـد  

 .المزعوم تحريره فيما بينه وبين مورث المدعي عليهم أوال 

 فضال عن تقاعسه 
 .اده درهما واحدا من الثمن المدون زورا بذلك العقد الغير موجودعن تقديم ثمة دليل يفيد سد 
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 : احلقيقة الثانية 
نـذ شـرائه لهـا فـي مأن كافة العقارات واألعيان محل التداعي وهي في حيازة وملكيـة المرحـوم  

الــذين ) المــدعي علــيهم أوال(الثمانينــات مــن القــرن الماضــي حتــى تنازلــه عنهــا جميعــا لصــالح ورثتــه 
 .ٕوا في حيازتها وادارتها واقتضاء ريعها وغلتها حتى تاريخه استمر

 : احلقيقة الثالثة 
مــا هــو إال عربــون ولــم المزعــوم بصــوره العقــد % ١٠أن الســيد الخبيــر قطــع بــأن مبلــغ أل  

 . وكذا لم يسدد باقي الثمن المزعوم يسدد أيضا

 : احلقيقة الرابعة 
كاـفـة العـقـارات واألعـيـان محــل الـتـداعي مســجله أن الخبـيـر قطــع بـمـا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن  

أي أن ملكـيــتهم حـــائزه لحجـيــة .. ـفــي ســـجالت داـئــرة التســـجيل العـقــاري بأســـماء المـــدعي عـلــيهم أوال 
 . -/-/-مطلقة في مواجهة الكافة منذ 

 : احلقيقة اخلامسة 
 .حتى تاريخه ) ...  ، ...(أن كافة هذه األعيان مرهونة لبنكي  

 ملا كان ذلك 
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 القسم األول 

 الدفوع الشكلية 

لضوئية من العقد املزعوم يصمم املدعي عليهم أوال علي جحد الصورة ا : الدفع األول

 واملنسوب صدوره عن مورثهم حبيث إن مل يقدم املدعي األصل -/-/-رخيه ات

�����=�تكون الدعوى املاثلة منهارة السند وال تقوم هلا قائمة بدونه  و#"�ن

�(��م�א��@�ل�

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض املصرية أنه 
حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال بمقــدار مــا تهــدي إلــي صــور األوراق العرفيــة ليســت لهــا 

 .األصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فال سبيل لالحتجاج بها 
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

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

اإلثبات إال بمقدار ما تهدي إلي األصل إذا كان موجود فيرجـع إليـه كـدليل فـي اإلثبـات أمـا إذا كـان 
 .األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا انكرها المتهم 

 )ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
كـم بصـحة ونفـاذ عقـد بيـع زعـم تأريخـه وكان الثابت أن المدعي أقام دعواه الماثلـة بطلـب الح

وقـدم سـندا لـدعواه صـورة ضـوئية مـن هـذا ..  ونسب صـدوره لمـورث المـدعي علـيهم أوال -/-/-في 
 .العقد المشار إليه 

 وحيث نازع املدعي عليهم يف صحة هذه الصورة الضوئية 
ر ورغـــم ذلـــك حضـــ .. -/-/-ٕوقـــاموا بجحـــدها واهـــدار ثمـــة حجـيــة لهـــا فـــي اإلثـبــات بجلســـة 

 ولــم يقــدم اصــل هــذا العقــد المجحــودة -/-/-المــدعي أمــام عدالــة المحكمــة المــوقرة بالجلســة التالـيـة 
 .وعلي مدار باقي الجلسات لم يتم تقديم أصل هذا العقد المزعوم .. صورته 

 -:علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ٤٥وحيث نصت املادة 
 يـقــدم صـــورا منـهــا بـقــدر عـــدد المـــدعي عـلــيهم صـــورة لقـلــم عـلــي المـــدعي عـنــد تـقــديم دعـــواه أن -١
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وعلـيــه أن يـقــدم ـمــع الصـــحيفة صـــورا لجمـيــع المـســتندات الكـتــاب تحـفــظ ـفــي مـلــف خـــالص 

 .المؤيدة لدعواه 

 .................وعلي المدعي أن يودع مذكرة بدفاعه و -٢

 ا وعند املنازعة يف صحة صور املستندات حتدد احملكمة أقرب جلسة لتقديم أصوهل -٣

 هذا 
 مثل طرفي التـداعي أمـام عدالـة المحكمـة المـوقرة ونـازع -/-/-وحيث أن الثابت أنه بجلسة 

المدعي عليهم في صحة الصور الضوئية من المستندات المقدمـة مـن المـدعي وعلـي األخـص عقـد 
 .البيع سند الدعوى والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه 

 ...ومع ذلك 
وكـذا مثـل المـدعي فـي .. ولم يقدم العقـد المجحـوده صـورته  -/-/-فقد مثل المدعي بجلسة 

..  ولـم يقـدم أصـل ذلـك العقـد كمـا حضـر وكيلـه أمـام السـيد الخبيـر المنتـدب.. عـدة جلسـات تاليـه 
 األمـــر الـــذي يؤكـــد تعمـــد.. الخبيـــر وأعجـــزه عـــن اســـتكمال مهمتـــه / وهـــو األمـــر الـــذي أثبتـــه الســـيد 

.. تكـون دعـواه معدومـة السـند ومـن ثـم .. دليل علـي مـا يدعيـه لعدم تقديم الـمخالفة القانون المدعي 
 .بما يجعلها جديرة بعدم القبول شكال وموضوعا

سقوط حق املدعي يف إقامة دعـواه املاثلـة مبـا جيعلهـا مدفوعـة بعـدم :  ثانيالدفع ال

املنكـرون للعقـد سـندها النقضـاء مخسـة عشـر أوال .مساعها علي املدعي عليهم

  العقد املزعوم عاما علي ذلك

 -: من القانون املدني علي أن ٤٧٣فقد نصت املادة 

ولـكـن ال تـسـمع اـلـدعوى ـبـه عـلـي املنـكـر بانقـضـاء ال ينقضـي الحـق بـمـرور  الزمـان 

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

  من ذات القانون علي أن ٤٧٨وكذا نصت املادة 
 لعـــدم ســـماع الـــدعوى بمـــرور الزمـــان مـــن اليـــوم الـــذي يصـــبح فيـــه الحـــق تبـــدأ المـــدة المقـــررة

مســتحق األداء وـمـن وـقـت تحـقـق الشــرط إذا ـكـان معلـقـا عـلـي شــرط وـمـن وـقـت ثـبـوت االســتحقاق ـفـي 
 .دعوى ضمن االستحقاق 

  علي أنه ٤٨٦كما نصت املادة 
تكتـمـل الـمـدة عـدم ســماع اـلـدعوى بـالحق بـمـرور الزـمـان يســتتبع عـدم ســماعها بتوابـعـه ولـو ـلـم 
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 .المقررة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع 

 قرر العالمة السنهوري .. ويف خصوص دعوى صحة التعاقد حتديدا 
وتتقادم دعوى صحة التعاقد بخمس عشـر سـنة مـن وقـت البيـع شـأنها فـي ............. 

 .ذلك شأن سائر الدعاوى 

 )٤٠٧ ص ٢٠٠٦وري الجزء الرابع طبعة عبد الرازق السنه/  د–الوسيط في شرح القانون المدني (

 وفي ذات المعني 

 )٢٠٠ الشهر العقاري علما وعمال ص -محمود شوقي / د(

 ملا كان ذلك 

 ومع التأكيد علي أن املدعي عليهم أوال ينكرون واقعة البيع

 التي يزعمها املدعي يف دعواه هذه 

 أي منذ ما يقـرب -/-/-تاريخ  المدعي بزعموحيث أن هذه الواقعة المزعومة حدثت حسبما 
علـــي يـــدعيها لـــم يســـع خاللهـــا المـــدعي نحـــو إثبـــات ثمـــة حقـــوق لـــه .. مـــن خمســـة وعشـــرون عامـــا 

 .األعيان محل التداعي ولم يتخذ ثمة إجراء من شأنه نقل الملكية لنفسه 

 األمر الذي يؤكد
للعقــد ســند المنكــرون .. صــحة الــدفع بعــدم ســماع الــدعوى الماثلــة علــي المــدعي علــيهم أوال 

 .التداعي جملة وتفصيال 

 ليس هذا فحسب 
 -/-/- بوجــود عقـد البـيـع الـمـؤرخ – والـفـرض مخــالف للحقيقـة –بـل أـنـه مـع الـفـرض الجـدلي 

 فإنه بمطالعته يتأكد أن واقعة البيع ونقل الملكية للمدعي موقوفة علي شرط 

 وهذا الشرط هو 

 زوال الرهن احململ علي األعيان حمل التداعي 

  كان ذلك ملا
الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى الماثلـة أن الـرهن المحمـل علـي / وكان الثابت من تقريـر السـيد 
 وظـلــت العـقــارات غـيــر -/-/–ـقــد ـتــم شـــطبه مـنــذ ـتــاريخ . ...العـقــارات محـــل الـتــداعي لصـــالح بـنــك 

 .يث تم رهنها لصالح بنوك أخرى الزالت قائمه حتى تاريخه ح.... مرهونة حتى عام 
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 هذا 

 ... وحيث مت شطب الرهن منذ عام 

 إال أن املدعي مل يسع 
أي لمـدة عشـرون عامـا نحـو اتخـاذ ) تـاريخ إقامـة دعـواه الراهنـة( ...وحتى عام ... منذ عام 

إجراءات نقل الملكية إليه فإن دعواه بذلك اآلن تكون جديرة بعدم السماع عمال بصـريح نـص المـادة 
 . من القانون المدني ٤٧٣

  من ذلكوال ينال

ذلك أنه ال ميلـك .. ما يدعيه ويزعمه املدعي بأن حق امللكية ال يسقط بالتقادم 

فهو مل يكتسب يف األصل حق امللكية علي األعيان حمـل التـداعي .. أصال حق امللكية 

 .حىت يدعي أن حقه هذا ال يسقط بالتقادم 

 فاملقصود بعدم سقوط احلق يف امللكية 
ثــم يعتــدي علــي .. عــال لشــيء معــين ولكنــه يهملــه وال يســتخدمه بــأن يكــون الشــخص مالكــا ف

 حقه معتدي ويستمر هذا االعتداء فترة من الزمن ينازع فيها المالك في حيازة الشيء المملوك له 

 فاملنازعة تكون يف احليازة 
أمــا الملكيــة فهــي ثابتــة قبــل التعــدي فــال نــزاع فيهــا وال .. ومــدي صــحتها ألي مــن الطــرفين 

 .ا باإلهمال وعدم االستعمال سقوط هل

 أما عن الدعوى املاثلة 

 عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي حـتـى ـيـدعي عــدم مل تثـبـت ـلـه ـمثـة ملكـيـةـفـإن المــدعي 
والفـــرض علـــي خـــالف  (-/-/-وأنـــه علـــي الفـــرض الجـــدلي بوجـــود عقـــد البيـــع المـــؤرخ .. ســـقوطها 

فهـو ال .. عيـان موضـوعه  علـي األفإن هذا العقد ال مينح املـدعي مثـة حـق ملكيـة) الواقـع

 .. وعدا بالبيع أو مشروع بيع مل يتم تنفيذه منذ مخسة وعشرون عامـايعـدو أن يكـون 
الفـرض الجـدلي بصـحة وذلـك علـي .. فال يمكن القول بأنه يرتب لصالح المدعي ثمة حقوق ملكية 

 .ووجوده وهو األمر الذي ينكره المدعي عليهم هذا العقد 
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 السيما 

  من القانون املدني قد عرفت حق امللكية بأنه ٣١١٣وأن املادة 
 .حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغالال -١

ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها  -٢
 .بجميع التصرفات الجائزة شرعا 

 وهنا 

  هامايثور تساؤال

 !!.هل تنطبق األوصاف املشار إليها يف املادة السابقة علي املدعي 

 من املؤكد أن اإلجابة بالنفي 
فهــو ال يمـلـك ســلطة الماـلـك عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي وال يحــق ـلـه التصــرف فيهــا تصــرفا 

 المـدعي وذلك كله من خالل العقد المزعوم الذي يتمسك به المدعي نفسـه وينكـره.. مطلقا أو عينيا 
 .عليهم أوال 

 ومن ثم 
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  مجلةومن 
ثلـة بمـا يجعلهـا ما تقدم يتضح وبجالء صحة الدفع بسقوط حق المدعي فـي إقامـة دعـواه الما

 .جديرة بعدم السماع لمرور خمسة عشر عاما دون رفعها 

فـإن .. مع التمسك بإنكـاره  .. -/-/-علي فرض وجود عقد البيع املؤرخ  : الدفع الثالث

 الدعوى املاثلة تكون مدفوعة بعدم القبول لرفعها قبل األوان 

 علي أن ) فعاتاملرا( من قانون اإلجراءات املدنية ٩١/١فقد نصت املادة 
 .الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى 

  من ذات القانون علي أن ٩٣كما نصت املادة 
تحكــم المحكمــة فــي اـلــدفوع علــي اســتقالل ـمــا لــم تــأمر بضــمها إـلــي الموضــوع وعندئــذ تـبــين 

 .المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع 



 

 
 

٢٠

 ملا كان ذلك
 كــان الثاـبـت مــن خــالل اســتقراء أوراق الـنـزاع الماـثـل وعـلـي األخــص منهــا عـقـد البـيـع المــؤرخ و

فإنـه  علـي فـرض  .. مع التمسك بإنكـاره.. المزعوم صدوره عن مورث المدعي عليهم أوال  -/-/-
تكـون غيـر مقبولـة لرفعهـا قبـل األوان .. فإن الدعوى المقامة بطلب الحكم بصـحته ونفـاذه .. وجوده 

 -:ببينلس

خلـو العقـارات  لعـدم -/-/-عدم قبول دعوى صحة ونفاذ العقـد املـؤرخ : السبب األول 

حمل التداعي من الرهون إذ أن مثة رهون الزالت قائمـة حـىت تارخيـه حسـبما 

  .اخلبري املنتدب يف الدعوى / أقر واثبت السيد 
يتضـح أنـه معلـق علـي  -ه  مـع التمسـك بإنكـار–باستقراء مواد وبنود العقد المشـار إليـه هذا و

 .... شرط وهو زوال الرهن المحمل علي األعيان محل التعاقد لصالح بنك 
ثـــم حملـــت العقـــارات محـــل التـــداعي  .. -/-/-وحيـــث أن هـــذا الـــرهن قـــد تـــم شـــطبه بتـــاريخ  

 إال ىنتهـت نتاريخـه ولـوحيث أن هذه الرهـون الزالـت حتـى ) ...، ... ( برهون أخري لصالح ببنكي 
األمــر الــذي يؤكــد بــأن الــدعوى الماثلــة أقيمــت قبــل أوانهــا بثمــاني أعــوام وهــو مــا  -/-/-يخ فــي تــار

 .يقطع بعدم قبولها 

 وحيث تأكد استمرار الرهن حىت تارخيه 
األمر الذي يقطع بأن الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى الراهنـة لرفعهـا قبـل األوان قـد واكـب صـحيح 

 .الواقع والقانون 

بول دعوى صـحة التعاقـد ونفـاذه لرفعهـا قبـل األوان  وذلـك عدم ق: السبب الثاني 
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 ي أن حيث أن حمكمة النقض املصرية قد استقرت عل
دعــوى صــحة ونـفـاذ عـقـد البـيـع هــي دعــوى موضــوعية تنصــب ـفـي حقيـقـة التعاـقـد فتتناوـلـه ـفـي 
نفاذه ومداه وصحته وعقد البيع بوصفه من العقود التبادلية يرتـب بـين عاقديـه التزامـات متقابلـة منهـا 

لوفــاء ـبـه جــاز ٕإـلـزام الـبـائع بنقــل ملكـيـة المبـيـع إـلـي المشــتري واـلـزام األخـيـر ـبـدفع اـلـثمن فــإذا ـلـم يـقـم با
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للبائع أن يدفع الدعوى بعدم تنفيذ المشتري اللتزامـه المـذكور فـإن اسـتبان عـدم الوفـاء بـالثمن كلـه أو 
 .بعضه كانت الدعوى غير مقبولة 

 )ق٥٠ لسنة ١١٧٧ الطعن ٦/٥/١٩٨٤جلسة (
 )٧٤٣ ص ١٨ مجموعة األحكام سنة ٣٠/٣/١٩٦٣جلسة (

 وفي ذات المعني 

 قضت حمكمة النقض بأنه
ن أسباب عدم نفاذ عقد البيع الدفع بعـدم تنفيـذ العقـد فـإذا لـم يقـم المشـتري بالتزامـه مـن دفـع م

 .الثمن ورفع علي البائع دعوى بصحة التعاقد كانت دعواه غير مقبولة 
 )٤٤٢ ص ٨٢ رقم ٢ مجموعة األحكام ٢٢/٣/١٩٥١نقض مدني (

 )٤٥١ ص ٤٧ رقم ٨ مجموعة األحكام ٢٥/٤/١٩٥٧(

 ملا كان ذلك 
فإنـه علـي .. ٕومع التمسك من المدعي عليهم أوال بإنكـار العقـد محـل التـداعي وانكـار وجـوده 

فــرض وجــوده تكــون الــدعوى الراهنــة بطلــب صــحته ونفــاذه غيــر مقبولــة لعــدم وفــاء المــدعي بكامــل 
 .ومن ثم تكون مرفوعة قبل أوانها .. الثمن 

 السيما 
 اثبــت صــراحة بأنــه لــم يقــدم إليــه ثمــة دليــل وأن الســيد الخبيــر المنتــدب فــي النــزاع الــراهن قــد

أو بــاقي الــثمن وهــو األمــر الــذي يقطــع بانعــدام ســند الــدعوى %) ١٠(علــي ســداد المــدعي للعربــون 
 . بما يجدر معه القضاء بعدم قبولها .. الراهنة 

عدم قبول الدفع املبدي من املدعي يف الئحـة طلباتـه املعدلـة بصـورية : الدفع الرابع 

.. -/-/-لصاحل املدعي عليهم أوال بأشخاصهم واملـؤرخ من املرحوم ربم التنازل امل

إلبدائه من غري ذي صفة أو مصلحة لعدم ثبوت مثة أحقية للمـدعي يف األعيـان 

 حمل التداعي 

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

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



 

 
 

٢٢

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن 
 :من المقرر فقها وقانونا أنه يشترط في إقامة الدعوى القضائية شرطان متالزمان  
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 
العــدوان عنــه أو تعــويض مــا لحــق بــه مــن ضــرر بســبب ذلــك ويســتوي أن تكــون المصــلحة 

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

 .هذه الصفة عن الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها 

 )٢٠/٤/١٩٩٣ق جلسة ١٤ لسنة ١٩٢المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم (

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

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 ، 

سـك  هي الفائدة العملية التي تعـود علـي المـدعي أو المتم– في هذا المجال –والمقصود بالمصلحة 
 .بالدفع 

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـة اـلـذكر عـلـي اـلـدفع المـبـدي مــن الـمـدعي بالئحــة تعــديل  
   والمــؤرخ وهــو الــدفع بصــورية التنــازل المبــرم فيمــا بــين المرحــوم وبــين المــدعي علــيهم أوال .. طلباتــه 

 يتجلى ظاهرا أن هذا الـدفع أبـدي مـن غيـر ذي صـفة أو مصـلحة قانونيـة مشـروعة ومباشـرة -/-/-
 .في إبدائه 

 فالثابت 
فإن كافة ادعاءاته مـن القـول .. أن المدعي ال يملك ثمة حقوق علي األعيان محل التداعي 

نــه ســدد عربــون قــدره عشــرة  والــزعم بأ-/-/-بأنــه مالــك لهــذه األعيــان بالشــراء بموجــب عقــد مــؤرخ 
 .ثم ادعائه بأنه سدد كامل الثمن .. بالمائة من إجمالي الثمن 

 



 

 
 

٢٣

 مجيع هذه املزاعم واألباطيل 
 -/-/-فـهـو ـلـم يـقـدم أصــل العـقـد الـمـؤرخ .. محــض أـقـوال مرســلة ال ســند عليهــا وال دلـيـل 

مـن % ١٠ نسـبه كما لم يقـدم ثمـة دليـل علـي سـداده.. ٕرغم تمسك المدعي عليهم بجحده وانكـاره 

ٕوانمـا  .. ولم يقـم دلـيال معتبـرا علـي سـداده كامـل الـثمن..  المزعوم بذلك العقد الغير موجود الثمن
 .جاءت هذه المزاعم واألباطيل مجرد أقوال مرسلة ال تمنحه أي حقوق علي أعيان التداعي 

 وهو األمر الذي أثبته وأكده وعضده 

 السيد اخلبري يف النزاع الراهن 
كــد علــي تهــاتر مــزاعم المــدعي وقطــع بانتفــاء صــلته باألعيــان محــل التــداعي وانعــدام الــذي أ

ودلل علي ذلك بأن هذه األعيـان بيعـت فعـال مـن المرحـوم إلـي زوجتـه .. وجود ثمة حقوق له عليها 
 .وقد صار تسجيلها بمكتب التسجيل العقاري  -/-/-وأنجاله منذ 

 تأكيدا علي جديتها وصحتها ونفاذها 
ر الـــذي يؤـكـــد أن المـــدعي إذا كاـنـــت لـــه أيـــة صــــلة أو صـــفة أو مصــــلحة علـــي أعـيـــان األمـــ 

أي بعـد  ٠٠٠أمـا وأن يقـيم دعـواه الماثلـة فـي عـام .. التداعي لكان قد علم بهذا التصرف فـي حينـه 
فهــو أمــر يؤكــد وبحــق انعــدام صــفة وصــلة ومصــلحة .. عشــرون عامــا كاملــة عـلـي هــذه التصــرفات 

 .تداعي المدعي تماما بأعيان ال

 وحيث قضت حمكمة النقض املصرية بأن .. ومن ثم 
 قيــام الخصــومة األصــلية علــي ســند صــحيح فــي الواقــع – شــرطه –قبــول الطالــب العــارض  

 .والقانون 
 )ق٥٥ لسنة ٢٣٥ طعن رقم ١٥/٢/١٩٨٥نقض (

 وبرغم ثبوت انعدام سند الدعوى األصلية .. هذا 
فـإن ذلـك يكـون غيـر ..  هذه التصرفات بالصورية يأتي اآلن المدعي دونما سند أيضا ويدفع 

مقبـــول منـــه النعـــدام صـــفته أوصـــلته باألعيـــان محـــل التـــداعي ابتـــداء وانتفـــاء ثمـــة مصـــلحة قانونيـــة 
 .مشروعة ومباشرة له في إبداء هذا الدفع 

 والدليل علي ذلك 
ة  بصــحة الــدفع بصــورية نقــل ملكيــ– والفــرض يخــالف الحقيقــة –أنــه علــي الفــرض الجــدلي  

فمـــا هـــي الفائـــدة العمليـــة أو المصـــلحة الشخصـــية .. أعيـــان التـــداعي إلـــي المـــدعي علـــيهم أوال 



 

 
 

٢٤

 !.المباشرة التي ستعود علي المدعي ؟؟؟

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة التمييز (

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

فرضــنا جــدال بتحقــق الــدفع المشــار إليــه وأصــبح التصــرف بنقــل الملكيــة لصــالح المــدعي علــيهم أوال 
فإن أعيـان التـداعي قـد انتقلـت شـرعا وقانونـا للمـدعي علـيهم ) .. كما يزعم بال سند المدعي(صوريا 

ولـم يتـرك ... هللا تعـالي منـذ عـام أوال بوصف أنهم ورثة المالـك األصـلي لهـا الـذي تـوفي إلـي رحمـة ا
 .وارث أو منازع لهم في ملكية أعيان التداعي 

 ومن ثم 
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 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
يضــحي ظــاهرا وبجــالء انعــدام صــفة أو مصــلحة الـمـدعي ـفـي إـبـداء اـلـدفع بالصــورية المشــار  

 .بل وانتفاء صفته أو مصلحته في النزاع الراهن برمته .. إليه 

 وهو ما يقطع 
 دفــع الـمــدعي بصــورية نـقــل ملكيــة أعـيــان التــداعي لصـــالح بصــحة الــدفع الماـثــل بعــدم قـبــول 

  . -/-/-المدعي عليهم أوال والمبرم منذ 

 والـذي يهـدف – بالئحة الطلبات املعدلـة –عدم قبول الطلب املضاف : الدفع اخلامس 

ت ملكية العقارات حمل التداعي إيل املدعي بالتقادم املكسـب يإيل احلكم بتثب

الف هذا الطلب سـببا وموضـوعا عـن طلبـات الـدعوى الطويل املدة وذلك الخت

 وهو ما يسلس بالضرورة حنو عدم قبول هذا الطلب املضاف شكال.. األصلية 

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

 .في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها 

  من ذات القانون أن ٩٨كما أوضحت املادة 
 ...للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة  
لـب األصـلي أو تعـديل موضـوعه لمواجهـة ظـروف طـرأت أو تبينـت ما يتضمن تصحيح الط -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

 .مة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب األصلي ما تأذن المحك -٥

 ومفاد هاتني املادتني سالفتي الذكر 
     أن المشــرع ـقـد مــنح المــدعي الحــق ـفـي تـقـديم مــا يعــن ـلـه مــن طلـبـات عارضــة بشــرط أن تكــون 

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

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

 .مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه 

 إال أن ذلك مشروط 

أن يتم تعديل موضوع الطلب األصـلي مـع بقـاء سـببه علـي  

أو أن يـتم تعـديل السـبب مـع بقـاء الموضـوع علـي حالـه .. حاله 

ل فــي الســبب والموضــوع معــا فــإن ذـلـك أمــا وأن صــار التعــدي.. 

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

إن المـقـرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن المقصــود بالطـلـب العــارض اـلـذي يقــدم مــن المــدعي  



 

 
 

٢٦

نــزاع مــن جهــة موضــوعه مــع هــو ذلــك الطلــب الــذي يتنــاول بــالتغيير أو بالزيــادة أو اإلضــافة ذات ال
مع بقاء الموضـوع علـي حالـة ، أمـا إذا أختلـف الطلـب  ، أو تغيير السـبب بقاء السبب علي حاله

العارض عن الطلب األصلي فـي موضـوعه وسـببه معـا فإنـه ال يقبـل إبـداؤه منـه فـي صـورة طلـب 

 .عارض 

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

 ان ذلك ملا ك
يتضـــح أن .. وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات وأوراق التـــداعي  

 :المدعي قد أقام هذه الدعوى إبتداءا بطلب الحكم له 
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 وأبان تداول هذه الدعوى باجللسات 

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

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

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

وكـــان الثابـــت أن الطلـــب المضـــاف األخيـــر يختلـــف تمامـــا عـــن الطلـــب األصـــلي مـــن حيـــث  
 .السبب والموضوع معا األمر الذي يقطع وبحق بعدم قبول هذا الطلب العارض 

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

دعــوى تثبـيــت الملكـيــة فــي هـــذه الحاـلــة لهــا كيانـهــا الخـــاص  
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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 

نــاول بــالتغيير أو بالزيــادة أو باإلضــافة ذات الـنــزاع هــو الــذي يت

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 
 )١٨٩١ص  ق ١٨ سنة ٢١/١٢/١٩٦٧النقض (

 هذا 

 وتطبيقا جلماع ما تقدم علي أوراق التداعي 
يتجلى ظاهرا أن الطلب المضاف من المدعي بطلب تثبيـت الملكيـة اسـتنادا للتقـادم المكسـب 
الطوـيــل يختـلــف ســـببا وموضـــوعا عـــن الطـلــب األصـــلي المرجـــو مـنــه الحكـــم بصـــحة ونـفــاذ عـقــد بـيــع 

 .لب العارض األمر الذي يؤكد عدم قبول الط) .. بفرض وجوده(

 ومن مجلة الدفوع
أنفــة الــذكر ووجاهتهــا قانونــا يتجلــى ظــاهرا انهيــار الــدعوى الماثلــة مــن أساســها وأنهــا جــاءت 

 .معيبة جديرة بعدم القبول 

 القسم الثاني

 الدفاع املوضوعي 
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  الدفع املوضوعي األول

مبطالعة صورة العقد حمل التداعي مـع التمسـك جبحـدها وإنكارهـا يتضـح أن ذلـك 

العقد إذا كان موجودا فلم يكن يعـدو إال وعـدا بـالبيع مـع دفـع العربـون وقـد 

اثبت السيد اخلبري عدم دفع ذلـك العربـون وال بـاقي الـثمن ممـا يكـون معـه 

  العربون علي فرض أنه سدده العقد ملغيا ويفقد املدعي

  من التقنني املدني علي أن ٢٥٨فقد نصت املادة 
 .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني  -١
واألصــل فــي الكــالم الحقيقــة فــال يجــوز حمــل اللفــظ علــي المجــاز إال إذا تعــذر حملــه علــي  -٢

 .معناه الحقيقي 

 لي أن  من ذات القانون ع٢٦٥كما نصت املادة 
إذا كانـت عبـارة العـقـد واضـحة فـال يجــوز االنحـراف عنـهـا عـن طريـق تفســيرها للتعـرف عـلـي  -١

 .إرادة المتعاقدين 
أمــا إذا كــان هنــاك محــل لتفســير العقــد فيجــب البحــث عــن النيــة المشــتركة للمتعاقــدين دون  -٢

بغـي أن الوقوف عند المعني الحرفي لأللفاظ مع االستهداء في ذلـك بطبيعـة التعامـل وبمـا ين
 .يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

  علي أن٢٦٦وصراحة نصت املادة 
 .يفسر الشك في مصلحة المدين  

 ومن أحكام حمكمة التمييز يف هذا اخلصوص أنه 
ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أن لمحكـمـة الموضــوع الســلطة التامــة ـفـي تفســير صــيغ 

ود وســائر المحـررات واستخالصــها مـا ـتـراه أوفـي بمقصــود المتعاقـدين واســتظهار النيـة المشــتركة العقـ
لهـمــا طالـمــا اســـتندت ـفــي قضـــائها إـلــي أســـباب ســـائغة مســـتمدة مـمــا ـلــه أصـــل ثاـبــت ـفــي األوراق وال 

 .خروج فيه عن المعني الظاهر لعبارات العقد 
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 )١٩/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٢٨٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
تفســير العـقـد هــو مــن ســلطة محكمــة الموضــوع مـتـي أقامــت تفســيرها عـلـي أســباب ســائغة لهــا 

 .أصل ثابت بالعقد 
 )٢٤/٣/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٠٤ تجاري ، ٢٠٠٨ لسنة ٣٠٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
بحـــث عـــن النيـــة إـنــه إذا كـــان هـنــاك محـــل لتفســـير العقـــد المـبــرم بـــين الطـــرفين فإنـــه يتعـــين ال

المشـــتركة للمتعاقـــدين دون الوقـــوف عنـــد المعنـــي الحرفـــي لأللفـــاظ مـــع االســـتهداء فـــي ذلـــك بطبيعـــة 
 التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

 )١٣/١٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٧٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بفـرض .. ملة المفاهيم واألصول القانونية سالفة الذكر علـي العقـد محـل التـداعي وبتطبيق ج

حســبما (يتأكــد مــن عـبـارات العـقـد وظروـفـه ومالبســاته والنســبة المدفوعــة مــن اـلـثمن .. صــحة وجــوده 
 .وطوال الفترة ما بين تحريره حتى اآلن والتي قاربت علي الخمسة وعشرون عام ) يزعم المدعي 

 س بيعا وإمنا جمرد وعد بالبيعيتأكد أنه لي

 مع إلزام املشرتي بدفع عربون 

 والدالئل علي ذلك كاآلتي 

الـذي .. محملـة بـالرهن لصـالح أحـد البنـوك كانـت أن جميع األعيـان محـل التعاقـد  : الدليل األول
 كان علي وشك الحصول علي حكم ببيعها بالمزاد العلني القتضاء حقوقه من ثمنها 

  االتفاقوهو ما يؤكد أن
ـلـذلك .. ٕاـلـرهن وانهائـه ســيتم البيـع لصــالح المـدعي انقضـاء بـين طرـفـي التعاقـد أـنـه فـي حاـلـة 

مبلـغ ضـئيل ) المـدعي(علـي أن يسـدد المشـتري ذكر في العقـد المزعـوم الـذي نتمسـك بإنكـاره 
كعربون مع اشـتراط عـدم إتمـام التعاقـد إال بعـد إنهـاء الـرهن وتسـجيل %) ١٠(جدا من الثمن 

وهـو مـا يؤكـد أن نيـة المتعاقـدين لـم تتجـه نحـو إنشـاء عقـد بيـع ..  لصـالح المـدعي العقد

وذلـك علـي الفـرض الجـدلي بوجـود مـا .. منجز بل مجرد وعد بالبيع فـي حالـة فـك الـرهن 

 .يسمي بالعقد 
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بفـرض (من خالل النسبة الزهيدة جـدا مـن الـثمن المدفوعـة مـن المـدعي كعربـون :  الدليل الثاني
يتأكد أن الغرض من العقد هو مجـرد وعـد بـالبيع بحيـث إذا لـم يـتم فـك .. ) إياهصحة سداده 

الرهن وقام البنك المرتهن بالتنفيذ علي العقارات وبيعها بـالمزاد العلنـي ال تكـون الخسـارة ألي 
 .من طرفي التعاقد كبيرة 

ئع ويقـوم بإدارتهـا من خالل االتفاق علي بقاء األعيان محل التعاقد تحت يـد البـا: الدليل الثالث 
ومــن ثــم ... ويظهــر عليهــا بمظهــر الماـلـك بكــل مــا يعـنـي ذـلـك .. واالستحصــال عـلـي ريعهــا 

وذلـك أيضـا .. يتأكد أن نية المتعاقدين لـم تتجـه نجـو إنجـاز البيـع بـل إلـي مجـرد وعـد بـالبيع 
 .علي االفتراض الجدلي بوجود عقد أو تعاقد 

بعـدم التنـازل عـن المبيـع أو ترتيـب ) المـدعي(المشـتري من خالل االشـتراط علـي  : الدليل الرابع
يتأـكـد أن نـيـة المتعاـقـدين ـلـم تتجــه نحــو نـقـل ملكـيـة أو عـقـد بـيـع منجــز ـبـل .. أي حـقـوق علـيـه 

 .إلي مجرد وعد بالبيع 

رفـع الـدعوى  من خالل طول الفترة بين تاريخ تحرير العقد محل التداعي وحتـى :الدليل اخلامس 
بثمة إجراء قانوني حيـال المطالبـة باألعيـان المبيعـه ) المدعي( المشتري دون أن يقومالراهنة 

يتأكــد أن إرادتــه قــد اتجهــت نحــو عــدم إتمــام البـيـع وبالتــالي تنازـلـه عــن .. ونقــل ملكيتهــا إليــه 
بدليل أنه طيلة خمسة وعشرون عام لم يطالب بنقل الملكية إليه وهـو مـا .. العربون المدفوع 

وذلـك أيضـا علـي افتـراض .. لثمن ولم يطالـب باسـترداد المبلـغ المـدفوع يستتبع سداده لباقي ا
 .أن هناك تعاقد 

 وهذا إقرار ضمني 
 .بأن هذا المبلغ مجرد عربون وفي حالة رجوعه في البيع ال يحق له استرداده  

 ثبـوت مديونيـة المـدعي لصـالح مـورث المـدعي علـيهم أوال بمبـالغ باهظـة جـدا  :الدليل السـادس
وذلـك (لـذلك آثـر الرجـوع فـي البيـع .. و ما يقطـع بأنـه ال طاقـة لـه بسـداد بـاقي الـثمن جدا وه

وهـذه المديونيـة ثابـتـة ) .. علـي الفـرض الجـدلي بصــحة العقـد ووجـوده وهــو األمـر الـذي ننـكـره
 .مدني كلي البحرين ... لسنة ... من خالل الحكم الصادر في الدعوى رقم 

 ملا كان ذلك 

 ن القانون املدني قد نصت علي أن  م١٤٦وكانت املادة 
االتفاق الذي يتعهد بموجبه كال المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال  -١
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  إذا عينت جميع الوسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها الينعقد إ
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 ويف شأن الوعد بالتعاقد استقرت أحكام التمييز علي أن 
الوعد بالتعاقد هو عقـد ملـزم لطـرف واحـد وقـد يلتـزم بـه كـل مـن المتعاقـدين بـإبرام عقـد معـين 

ه أثار البيـع ألن إرادة طرفيـه لـم تتجـه إلـي ذلـك خالل مدة معينة فالوعد بالبيع والشراء ال يترتب بذات
ولهذا السبب فإن مضـي المـدة إلظهـار الرغبـة فـي تمـام العقـد النهـائي دون إبـداء هـذه الرغبـة يترتـب 

 .عليها سقوط الوعد 
 )٢١/٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣١٣الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
ية مما مفاده أن الوعد بالتعاقد هو عقد  من قانون المعامالت المدن١٤٦النص في المادة 

فالوعد .. ملزم لجانب واحد وقد يلتزم به كل من المتعاقدين بإبرام عقد معين خالل مدة معينة 
بالبيع والشراء ال يرتب بذاته أثار البيع ألن إرادة طرفيه لم تتجه إلي ذلك ولهذا السبب فإن مضي 

 .ائي دون إبداء هذه الرغبة يترتب عليه سقوط الوعد المدة إلظهار الرغبة في إتمام العقد النه
 )٢١/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٦٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وظروفــه ) مــع فــرض وجــوده وصــحته (-/-/-وحيــث أن الثابــت مــن عبــارات العقــد المــؤرخ 

ـلـة انتهــاء إذ أن ظــاهر نـيـة المتعاـقـدين اتجهــت إـلـي أـنـه ـفـي حا.. ومالبســاته أـنـه محــض وعــد ـبـالبيع 
 ).المدعي(فإنه سيتم بيعها للطرف الثاني في العقد .. الرهن المحمل علي األعيان المبيعة 

 ومتاشيا مع مزاعم املدعي مع التمسك بإنكارها 
وظلت األعيان محل التعاقد خالية من ثمـة ... فقد زعم المدعي أن الرهن قد انتهي في عام 

 .... رهون حتى عام 

  ومن ثم 
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 بلغ الوارد بالعقد املزعوم أما عن امل
فـإن .. ٕومع التمسك أيضا بإنكار ذلك العقد برمتـه وانكـار وجـوده إال أنـه علـي فـرض وجـوده 

 المبلغ الوارد في البند الخامس منه ال يعد وأن يكون 

 حسبما وصفه السيد اخلبري املنتدب يف الدعوى جمرد عربون 
أمـا إذا عـدل .. سـقط حقـه فـي المطالبـة بـه بحيث إذا عدل المشتري عن البيع فقد العربـون و

 ) . مدني١٤٨المادة (البائع عن إتمام البيع رد قيمة العربون ومثلها 

 ملا كان ذلك 
ـمـن أن ) حسـب وصـف الـمـدعي ذاتـه(وتماشـيا أيضـا ـمـع مـزاعم المـدعي ـفـإن ظـروف الحــال 

ليــة مــن ثمــة رهــون وظلــت خا... الــرهن المحمــل علــي األعيــان المتعاقــد عليهــا قــد زال بحلــول عــام 
فــي إتـمــام العقــد النهــائي يؤـكــد ... وحتــى عــام وعــدم إبداـئــه رغبتــه طــوال هــذه الفـتــرة ... حتــى عــام 

 .وبحق 

 اعرتافه صراحة بأن ذلك املبلغ املزعوم كان جمرد عربون 

 وقد فقده بعدوله الواضح عن إمتام التعاقد 

 املزعوم مل يسددواألكثر من ذلك فقد قطع السيد اخلبري بأن ذلك العربون 

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام حمكمة التمييز علي أن 
ٕإن المرجــع فــي بـيـان دالـلـة العرـبـون هــو بمــا تســتقر علـيـه نـيـة المتعاقــدين ، واعطــاء العرـبـون 
حكمه القانوني ، ولمحكمة الموضـوع أن تسـتظهر هـذه النيـة مـن ظـروف الـدعوى ووقائعهـا لتبـين مـا 

 .هو عربون في عقد بات أم أنه جزاء للعدول إذا كان المبلغ المدفوع 
 )١٠/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٠٠٦ لسنة ١٣٠الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 

 )٤/٧/١٩٩٣ طعون جلسة ١٩٩٣ لسنة ١٠٣الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 
وحيث أن كافة واقعات وظروف ومالبسات التعاقد المشـار إليـه والـواردة علـي لسـان المـدعي 

تؤكـد وبحـق أن العقـد محـل التـداعي لـم يكـن سـوى وعـد ) بإنكـارهأوال ي عليهم دعمسك الممع ت(ذاته 
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 .بالبيع والمبلغ المزعوم دفعه ما هو إال عربون 

 وحيث ثبت مبا ال يدع جماال للشك 
 .عدول المدعي عن إتمام التعاقد األمر الذي يسقط الوعد ويفقده العربون 

 وبالتايل 
 .تها قائمة علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون تكون الدعوى الماثلة برم

 الدفع املوضوعي الثاني

يف ...  لسـنة ...انعدام مثـة حجيـة لعقـد الوكالـة وحمضـر التصـديق املرفـق بـه رقـم 

 مواجهة املدعي عليهم 

 وذلك لألسباب اآلتية 

وفـاة قـد ألغيـت قانونـا بتكـون هذه الوكالة علي فرض صحتها فإنهـا : السبب األول 

 )مورث املدعي عليهم أوال(املوكل 

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

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

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

وعلي الفرض الجدلي بصحة الوكالة المنسـوبة لمـورث المـدعي علـيهم أوال .. كل بوفاة المو .. الغير
 ) .مورث المدعي عليهم أوال(فإنها تكون قد انتهت وانتفت أثارها بوفاة الموكل .. 

 ومن ثم 
الســيما وأنهــا انتهــت  أوال فــال يجــوز االعتــداد بهــا فــي إثبــات ثمــة التــزام علــي المــدعي علــيهم
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 .اء وباتت هي والعدم سو

-  تناقض وتعارض عقد الوكالة املشار إليه سلفا مع عقد البيع املؤرخ : السبب الثاني 

 . مبا يسقط كال منها األخر -/-/
يتضـح أنـه قـد تضـمن فـي ) علـي فـرض وجـوده (-/-/-باستقراء عقد البيع المزعوم والمـؤرخ 

 -:بنده األخير أنه 
بيـع ألخـر أو ترتيـب أيـة حقـوق عليـه قبـل التنازل عن الم) المدعي(ال يجوز للطرف الثاني 

 .تمام الوفاء وكامل الثمن 

 وبرغم وضوح هذا البند

 وبرغم أن عقد الوكالة استهل بعبارة أن هذه الوكالة 

  -/-/-حررت نفاذا لعقد البيع املؤرخ 

  جوهريا اإال أنها خالفته اختالف

 إذ أورت زعما بأن 
قارات سالفة الذكر إلي اسمه أو إلي اسم أي شخص وللوكيل المذكور حق تحويل ملكية الع"

  . "أو جهة أخري وله حق التوقيع علي كافة ما يلزم لذلك من مستندات وأوراق وعقود وخالفه

 ف يكون ذلك يفك
تـم تتنـاقض وتضـارب .. وكيف تكون الوكالة محرره تنفيـذا لعقـد البيـع المزعـوم سـالف الـذكر 

 .ا ساقطا بفعل األخر معه بهذه الصورة التي تجعل كالهم

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

 ). الوكيل–المشتري (الثاني 

 ففي عقد البيع املزعوم 
.. ـفـي حــين ورد بالتوكـيـل أن الوكـيـل هــو ) .. المشــتري(............ ورد أن الطــرف الـثـاني 

 .فضال عن باقي مفردات األسم .. ............المدعي يسمي حال كون ... 

 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 



 

 
 

٣٥

 .راق المدعي وصفها باألو

أقر املدعي صراحة بعدم نفاذ عقد الوكالة وعدم صحته وذلـك بعـدم : السبب الثالث 

استعماله مباشرة يف نقل امللكية وإهماله ذلك متاما طوال ما يقرب من مخسة 

 عشرون عام 

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

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 
 صــحة اإلقــرار القضــائي أن يكــون المـقـر عــاقال بالغــا مخـتـارا غـيـر محجــور علـيـه يشــترط فــي

 .فيما أقر به 

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

 ملا كان ذلك
 عقـد وكان الثابت أن مجرد إقامة المدعي لدعواه لماثلة يعتبر إقرارا صريحا منه بعـدم صـحة

 .الوكالة المزعوم والمشار إليه سلفا وعدم نفاذه 

 حيث أنه لو كان هذا العقد صحيحا ونافذا 

 ما كان املدعي قد جلأ إلقامة الدعوى املاثلة 

 بل كان قد توجه مباشرة حنو اجلهات املعنية بنقل امللكية 

 واستخدم هذه الوكالة يف نقلها 

 بوفاة املوكل ...  الوكالة منذ عام وال يستطيع املدعي التعلل بانتهاء

 إذ أنه قبل هذا التاريخ مل يقم املدعي باستخدام هذه الوكالة وأهملها متاما
وأن الـمـدعي ـقـد أـقـر أن اـلـرهن اـلـذي ـكـان محـمـال عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي ـقـد .. السـيما 
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األعيــان محــل فــإن المــدعي لــم يقــم باســتعمال الوكالــة فــي نقــل ملكيــة ... انتهــت فــي غضــون عــام 
لم تكـن ثمـة أقر صراحة أنه يعلم أنه خالل هذه الفترة التي ... حتى عام ... التداعي في الفترة من 

وهــو مــا يؤـكـد أيضــا أن للواقعــة صــورة أخــري خــالف الصــورة .. رهــون عـلـي األعـيـان محــل الـتـداعي 
 .التي حاول أن يرسمها المدعي باألوراق 

 املشار إليه لتحريره حال قيام الرهن علـي األعيـان بطالن عقد الوكالة: السبب الرابع 

 ) آنذاك..... بنك (حمل التداعي إضرار بالدائن املرتهن 

  من القانون املدني علي أن ١٤١٢حيث نصت املادة 
 .للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك علي حقوق المرتهن 

  ومبفهوم املخالفة هلذه املادة
 .فإن أي تصرف بعقده الراهن إضرارا بالدائن المرتهن يكون باطل  

 ملا كان ذلك 

  من القانون املدني قد عرفت العقد الصحيح بأنه ٢٠٩وكانت املادة 
العـقـد الصــحيح هــو العقــد المشــروع بأصــله ووصــفه ـبـأن يكــون صــادرا مــن ذي صــفه مضــافا 

وأوصــافه صــحيحة ولــم يقتــرن بــه شــرط إلــي عمــل قابــل لحكمــة ولــه غــرض قــائم وصــحيح ومشــروع 
 .مفسد له 

  العقد الباطل بأن قالت ٢١٠كما عرفت املادة 
الغـــرض مـنــه أو ، العـقــد الباطـــل مـــا ـلــيس مشـــروعا بأصـــله ووصـــفه ـبــأن اخـتــل ركـنــه أو محـلــه أ -١

 الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة 
 .تمسك بالبطالن وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ولكل ذي مصلحة أن ي -٢

ولكــن لكــل ذي وال تســمع دعــوى الــبطالن بعــد مضــي خمســة عشــرة ســنة مــن وقــت إبــرام العقــد  -٣
 .مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت 

 ومن ثم 
نظـام بطـالن العقـد بطالنـا متعلقـا بال. أثـره . فإن مخالفة العقد للقانون وللنظام العـام واآلداب 

 .العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك به أي من الخصوم 
 )٢٧/٢/٢٠٠٥ حقوق جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٢١٦الطعن رقم (
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 كما قضت حمكمة التمييز بأن 
من المقرر أن بطالن العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسـبب مخالفتـه ألحكـام 

 .ير صالح ألن ينتج آثاره القانونية المقصودة القانون المنظمة إلنشائه فيجعله غ
 )١٣/١٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بفـرض (وكان الثابت أن عقـد الوكالـة المزعـوم والمنسـوب صـدوره مـن مـورث المـدعي علـيهم 

 .فإنه قد تحرر حال قيام رهن علي العقارات محل التداعي ) صحته

  ومع ذلك فقد تضمن
ٕمـــنح الوكـيــل حـــق التصـــرف ـبــالبيع واـبــرام كاـفــة التصـــرفات القانونـيــة األخـــرى لألعـيــان محـــل 
التداعي ومنحه الحق في تحويل ملكية العقارات سالفة الـذكر إلـي اسـمه أو إلـي اسـم أي شـخص أو 

 .جهة أخرى وله حق التوقيع علي كافة ما يلزم لذلك من مستندات وأوراق وعقود وخالفه 

 ومن ثم 
عقـــد الوكالـــة علـــي حالتـــه هـــذه يضـــر شـــديد الضـــرر بالـــدائن المـــرتهن للعقـــارات محـــل فـــإن 

 .التداعي بما يقطع بمخالفته لصحيح القانون 

 الذي وأن كان قد أعطي احلق ملالك العقارات 

 يف التصرف فيها 
إال أن ذلـك مشــروط بـعـدم اإلضـرار باـلـدائن الـمـرتهن وحيـث ـلـم ـيـراع هـذا الشــرط حــال تحرـيـر 

 . المشار إليها األمر الذي يبطلها ويجعلها هي والعدم سواء الوكالة

 وحيث كان ما تقدم 
 تكون الوكالة المزعومة والمنسوبة لمـورث المـدعي ة الذكرفإن الثابت من جماع األسباب أنف

 .عليهم أوال غير صحيحة وغير نافذة في حقهم 

 السيما 
 .رئيسي لوجود عقد الوكالة المزعوم السبب ال -/-/-مع إنكارهم لها ولعقد البيع المؤرخ 

 ومن ثم 
 .تكون الدعوى الماثلة برمتها معدومة السند والدليل جديرة بالرفض 
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 الدفع املوضوعي الثالث

 وهـو فـرض – وصـحته -/-/-ومع استمرار الفرض اجلديل بوجـود عقـد البيـع املـؤرخ 

أوال وورثتـه مـن  فإن ملكية مورث املدعي علـيهم –منكور من املدعي عليهم 

بـعـده تثـبـت لألعـيـان ـحمـل الـتـداعي بقـعـود اـملـدعي ـعـن الوـفـاء بالتزاماـتـه 

 وباستعماهلم حق االمتياز املنصوص عليه يف العقد والقانون صراحة 

 بداية 

 فإن حمكمة التمييز قد تواترت أحكامها علي أن 
إذا مــا دـفـع اـلـدعوى بعــدم عـقـد البـيـع مــن العـقـود المتبادـلـة والـبـائع ال يجـبـر عـلـي تنفـيـذ التزامــه 

 .قيام المشتري بتنفيذ التزامه بالوفاء بثمن المبيع 
 )٢٠/١٢/٢٠٠٩ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٦الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
دعــوى صــحة ونفــاذ عقــد البيــع هــي دعــوى موضــوعية تمتــد ســلطة المحكمــة فيهــا إلــي بحــث 

لبيـع موضـوع التعاقـد نقـل الملكيـة وهـو موضوع العقد ومـداه ونفـاذه وهـي تسـتلزم أن يكـون مـن شـأن ا
 .ما يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استفائه الشروط الالزمة لنفاذه

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

 هذا

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٥٠٤وحيث نصت املادة 
 دائن اسبقيه اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون     االمتياز حق عيني تابع يخول ال

 ومع ذلك 
.. مـنـه % ٩٠ـلـم يســعى المــدعي نحــو إتمــام العـقـد النهــائي وســداد ـبـاقي اـلـثمن المـقـدر بنســبة  

األمـر الـذي يؤكـد أحقيـة المـدعي علـيهم أوال ـفـي االحتفـاظ بملكيـة األعيـان محـل التـداعي نفـاذا لحــق 
 .قانونا وفي صلب العقد المزعوم االمتياز الممنوح لهم 

 ومن ثم 
تكــون الــدعوى الراهـنــة فــي جملتـهــا قائمــة عـلــي غيــر ســـند صــحيح ـمــن الواقــع أو الـقــانون أو  

المســـتندات مـمــا جعلـهــا معيـبــة بالعدـيــد ـمــن العـيــوب الشـــكلية والموضـــوعية الـتــي تـنــال منـهــا وتجعلهـــا 



 

 
 

٣٩

 .جديرة بعدم القبول شكال وموضوعا 

 عالدفع املوضوعي الراب

 تعدم أحقية املدعي يف الدفع املبدي منه يف الئحة تعديل الطلبـات بصـورية التنـازال

لصـاحل زوجتـه   عن كافة األعيان حمل التداعي من املرحـوم-/-/-سجلة بتاريخ امل

 ) املدعي عليهم أوال(وأجناله 
مــدعي مــن خــالل واقعــات اـلـدعوى الراهـنـة وظروفهــا ومالبســاتها يتجـلـى ظــاهرا أن ال.. بداـيـة 

وبـين مـورث المـدعي ) كمتشـري(أقامها بداءة بطلب صحة ونفاذ عقد زعـم وجـوده وتحريـره فيمـا بينـه 
  .-/-/-وهو العقد المزعوم تأريخه ) كبائع(عليهم أوال

 هذا وأبان تداول هذه الدعوى باجللسات 
صــرها أصـدرت عداـلـة المحكمـة الـمـوقرة حكمـا تمهـيـديا بإحالـة األوراق إـلـي الخبـراء لبحــث عنا 

 .الواردة بذاك الحكم التمهيدي 

 وبالفعل 
باشـــر الســـيد الخبيـــر مهمتـــه وتبـــين لـــه انعـــدام ســـند المـــدعي فيمـــا يدعيـــه وعـــدم تقديمـــه ثمـــة  

فلـم يقـدم أصـل العقـد .. مستندات دالة علي شرائه األعيان محل التداعي من مورث المـدعي علـيهم 
كمـا لـم يقـدم مـا يفيـد سـداده ..  هـذه األعيـان  سند المدعي فـي زعمـه بشـراء-/-/-االبتدائي المؤرخ 

 نهيار الدعوى المقامة من المدعي وجماع ذلك يقطع با.. درهما واحدا من الثمن الوارد بذلك العقد 

 ليس هذا فحسب 
ـبــل تـبــين للســـيد الخبـيــر أثـنــاء مباشـــرة مأموريـتــه أن كاـفــة األعـيــان محـــل الـتــداعي ـقــد ـتــم نـقــل  

 والمســجلة -/-/-رحــوم إـلـي زوجـتـه وأوالده بموجــب التـنـازالت المؤرخــة مــن الم... ملكتيهــا مـنـذ عــام 
 .في دائرة السجل العقاري والحائزة لحجيتها المطلقة في مواجهة الكافة 

 هذا 

 وإزاء ما تقدم فقد تأكد املدعي يقينا بأن دعواه املاثلة

 باتت غري ذات جدوى فما كان منه سوي أن قام بتعديل طلباته 

   هذا التعديل دفعا واهياوأورد بالئحة

  -/-/-بصورية التنازالت املؤرخة 



 

 
 

٤٠

 وحيث أن هذا الدفع خيالف القانون 

 األمر الذي يقطع بعدم قبوله شكال وموضوعا

 وذلك لألسباب اآلتية 

.. عدم قبول هذا الدفع شكال النعدام صفة ومصلحة املـدعي يف إبدائـه : السبب األول 

 تفصيال وتأصـيال يف قسـم الـدفوع الشـكلية يف وذلك علي النحو السابق إيضاحه

 هذه املذكرة 

ملكية األعيان حمل التداعي انتقلت من املرحوم إيل زوجتـه وأجنالـه : السبب الثاني 

 حجيـة مطلقـة يف حـازتمبوجب تنازالت مسجلة ومشهرة ) املدعي عليهم أوال(

 .مواجهة الكافة 

 دني علي أن  من التقنني امل١٢٧٧فقد نصت املادة .. بداية 
وفي حق الغيـر إال ال تنتقل ملكية العقار وال الحقوق العينية العقارية األخرى بين المتعاقدين  

 . وفقا ألحكام القوانين الخاصة به بالتسجيل

 بشأن التسجيل العقاري ٢٠١٠ لسنة ٥وقد نصت املادة الثانية من القانون رقم 

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

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

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

 . المتعلقة بالعقارات تسجيل التصرفات -٢

 .إعداد نماذج مطبوعة للعقود التي تقضي أحكام هذا القانون تسجيلها  -٣

 .ٕتحرير العقود والمحررات العقارية واثباتها في الدفاتر والسجالت المعدة لذلك  -٤

 لعقود العقارية المطلوب تسجيلها التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات وا -٥

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

حفـــظ أصـــول العقـــود والمحـــررات العقاريـــة بعـــد إتمـــام تصـــويرها أو مســـحها ضـــوئيا وموافـــاة  -٧



 

 
 

٤١

 .الجهات المختصة بصور منها وفقا أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 

 .حفظها أو تسجيلها إعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب القانون  -٨

التصــريح ألصــحاب الشــأن بــاإلطالع علــي العقــود والمحــررات والســجالت العقاريــة شــريطة  -٩
 ...............إبراز 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 عربية وعلي الشركات والهيئـات المملوكـة لهـم بالكامـل الخليج ال

 :التملك خالفا لما ورد كما يلي 

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

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

 وكذا نصت املادة اخلامسة علي أن 

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

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

 .الدائرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 

 وقد استقر الفقه علي أن .. ملا كان ذلك 

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

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

 ومما تقدم مجيعه 
لصـــالح زوجـتــه  الـتــي تمـــت مـــن المرحـــوم -/-/-يتجـلــى ظـــاهرا أن كاـفــة التـنــازالت المؤرخـــة  
 هــي جميعهــا تنــازالت مســجلة بــدائرة التســجيل العقــاري بإمــارة الشــارقة) المــدعي علــيهم أوال(وأنجالــه 

 .وال يستطيع الغير إنكارها أو إنكار علمه بها أو االدعاء بأنها صورية .. وهي حجة علي الكافة 



 

 
 

٤٢

سقوط حق املدعي يف التمسك بالدفع بصورية هذه التنازالت مبضي : السبب الثالث 

 وحـازت حجيتهـا لـدي الكافـة منـذ هـذا -/-/-املدة حيث أنهـا نشـأت بتـاريخ 

 ون عام ومل يتم الطعن عليها بثمة مطعن التاريخ أي منذ واحد وعشر

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

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

 ملا كان ذلك 
ت المبرمـــة مـــن المرحـــوم عـــن أعـيــان الـتــداعي لصـــالح زوجـتــه وكـــان الثاـبــت أن كاـفــة التـنــازال 

 ومــن ـثـم باـتـت لهــا حجيتهــا ـفـي مواجهــة -/-/-وأنجاـلـه تمــت وســجلت ـبـدائرة التســجيل العـقـاري مـنـذ 
 .الكافة من هذا التاريخ 

 وحيث قد مر علي هذه التنازالت أكثر من عشرين عام 
.. كمـا يفعـل اآلن بعـد عشـرين عـام ولم يطعن عليها المدعي بثمة مطعن ولم يدع صوريتها  

 .األمر الذي يؤكد سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع بمرور الزمان 

 وال ينال من ذلك 

مـا ـقـد يدعيـه الـمـدعي ـمـن عـدم علـمـه بوجـود هــذه التـنـازالت  

حـيـــث أن جماعـهـــا مســــجل ـبـــدائرة التســــجيل العـقـــاري وحــــائزة .. 

 .افة بمجرد التسجيل في مواجهة الكالمطلقة لحجيتها 
 وعلي الفرض اجلديل بعدم علم املدعي بها 

ـفـإن ذـلـك ـفـي حــد ذاـتـه يعــد دـلـيال دامغــا عـلـي انقطــاع صــلته باألعـيـان محــل الـتـداعي وانتـفـاء  
 .ٕوجود ثمة حقوق له عليها واال كان قد سعي نحو التأكد من عدم وجود تصرفات عليها 

 ومن ثم 
بالصــورية المـبـدي مـنـه بالئحــة تعــديل يتجـلـى ظــاهرا ســقوط حــق المــدعي ـفـي التمســك باـلـدفع  

 .طلباته بمرور الزمان 

 



 

 
 

٤٣

م وجود مثة مظاهر أو دالئل علي وجود الصورية التـي يزعمهـا اانعد: السبب الرابع 

 التي متت من املرحوم لصاحل زوجتـه وأجنالـه -/-/-املدعي يف التنازالت املؤرخة 

 ) املدعي عليهم أوال(

 ملدني علي أن  من التقنني ا٣٩٤فقد نصت املادة 
إذا أـبـــرم عقــــد صــــوري فـلـــدائني المتعاقــــدين وللخـلـــف الخــــاص مـتـــي كــــانوا حســــني النـيـــة أن  -١

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

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

 وميكن تعريف الصورية بأنها 
اتفــاق فيمــا بــين طرفــي التصــرف القــانوني علــي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقــة تحــت شــعار مظهــر  

كاذب فيكون المتعاقدان في مركـزين قـانونيين متعارضـين ، أحـدهما ظـاهر واألخـر حقيقـي ومـن هنـا 
 وهو ما يسمي بورقة الضد ) الحقيقي(والتصرف المستتر ) الصوري(هر وجب وجود التصرف الظا

 )  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

 . جديا نحو إنشاء تصرف جدي واحد انصرفت انصرافا
 )٨٦ أحكام االلتزام بند –إسماعيل غانم / د(

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
البحــث ـفـي كــون البـيـع الصــادر مــن المــورث ألحــد الورـثـة حقيقـيـا أو صــوريا وهــل هــو تصــرفا  

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

 .رقابة لمحكمة النقض عليها فيه مادام استخالصها سائغا وله أصله الثابت في األوراق 



 

 
 

٤٤

 )ق٥١ لسنة ٦٨١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
مفـــاهيم القانونـيــة أنفـــة اـلــذكر عـلــي واقعـــات وأوراق اـلــدعوى الراهـنــة يتجـلــى وبتطبـيــق جمـلــة ال 

ظاهرا أن المشرع أوجـب لتـوافر الصـورية وجـود تصـرفين قـانونيين متعارضـين أولهمـا ظـاهر واألخـر 
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 عوى املاثلة وهذا هو عني احلال يف الد

وســجله  فالثاـبـت أنـنـا أمــام تصــرف جــدي واحــد أبرمــه المرحــوم 

 وهــــو تنازـلـــه نهائـيـــا لصــــالح -/-/-ـبـــدائرة التســــجيل العـقـــاري مـنـــذ 

 هم أوال عن األعيان محل التداعي المدعي علي
 وهذا التنازل قد مت تسجيله وظل ساريا نافذا املفعول

 مل ينفك عنه املرحوم  

 ....ة اهللا يف غضون عام حىت وفاته إيل رمح
 –وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد أن اـلـدفع بالصــورية المـبـدي مــن المــدعي عـلـي هــذه التـنـازالت قــائم  

ذـلـك أنــه ببحــث أوراق التــداعي ـلـن نجــد تصــرفا ..  عـلـي غيــر ســند –كحــال الــدعوى الماثـلـة برمتهــا 
فال توجـد ورقـة ضـد أو .. ا أخر ثابت بالكتابة يفيد عكس ما جاء بهذه التنازالت الجدية المشار إليه

 .عقد مقابل أو أي شيء من هذا القبيل يدعو للقول بأن ثمة تصرف ظاهر وأخر مستتر 

 وإمنا هو تصرف واحد ظاهر وحقيقي ومسجل بالدائرة العقارية 

 ونافذ األثر 
يســتند فيــه علــي .. أمــا التصــرف األخــر فهــو محــض ادعــاء مــن المــدعي ومــن نســيج خياـلـه  

رســلة وافتراضــات مــن عندياتــه وادعــاءات ومــزاعم ال أصــل لهــا فــي الواقــع أو األوراق مجــرد أقــوال م
 .ٕيحاول من خاللها قلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق 

 

 



 

 
 

٤٥

 ورغم أن مظاهر الصورية يف الدفع الراهن منعدمة وغري موجودة

 ورغم أن مزاعم املدعي يف هذا املقام 

 وما ساقه ووصفه بأنه مظاهر للصورية

  من وحي خياله وظنونه وال تستأهل ردا أو تعقيبا هي

 إال أننا سنرد عليها للتأكيد علي انهيار هذا الدفع وانعدام سنده

 كمثل حال الدعوى برمتها 

 عدم صحة ما نسبه املدعي للمدعي عليهم أوال أنهم أقروا مبلكية مورثهم ألعيان -١

 التداعي حىت وفاته  
اع المدعي عليهم أوال أن المدعي يزعم شرائه لألعيان محـل حيث أن حقيقة المقصود من دف 

التــداعي ورغــم ذلــك لــم يحــرك ســاكنا باتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه نقــل ملكيــة هــذه األعيــان إليــه فــي 
ومن ثم يتجلى ظـاهرا أن المـدعي ... والذي توفي في غضون عام ) حسبما يزعم(مواجهة البائع له 

 . سياقها واستعمالها في غير مرماهإيقوم بتجزئه الكلمات واخراجها من

 مـورث املـدعي حيـازة" مـن أن  -/-/- أما عما قرر بـه املـدعي علـيهم أوال مبـذكرة -٢

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

يهم أوال ألعـيــان الـتــداعي مكتســـبة مـــن التـنــازل المحـــرر لصـــالحهم مـــن حـيــث أن ملكـيــة المـــدعي علـــ
) بعــد التنــازل(ومــن ثــم فــإن قــولهم بــأن حيــازة مــورثهم ألعيــان التــداعي ومــن بعــده ورثتــه .. مــورثهم 

 .هو قول سديد .. قاربت الخمسة وعشرون عاما دون أن يتخذ المدعي ثمة إجراء حيالهم 

 ليهم أوال أما عن قول املدعي بأن املدعي ع
وهــو أن ـهـذا التـنـازل .. فــإن ـلـذلك ســبب  -/-/-ـلـم ـيـذكروا التـنـازل اـلـذي ـتـم لصــالحهم ـفـي  

أمـا وانـه ال .. مسجل بدائرة التسجيل العقاري وحجة علي الكافة ومن المفتـرض علـم المـدعي بـه 
 لصـالح يعلم فهو أمر يرجع إليه ويثبت بانقطاع صلته تماما بهـذه األعيـان حيـث أن تسـجيل التنـازل

 .المدعي عليهم أوال يحوز حجيته في مواجهة الكافة 

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



 

 
 

٤٦

أن صـاحب التـرخيص هـو والـد السـيما و.. األول ويتم تجديدها بذات االسم حتى لـو تـوفي صـاحبها 
 .ولم يرغبوا في محو اسمه من الترخيص .. المدعي عليهم أوال 

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

  -/-/-٢١لتنازل املؤرخ ا أما عن عدم ذكر املدعي عليهم أوال يف دفاعهم السابق -٤
فـهــو تـنــازل مســـجل ـبــدائرة التســـجيل .. فـلــم يكـــن ذـلــك بقصـــد اإلخـفــاء كمـــا ـيــزعم المـــدعي  

بـل أن دفـاع المـدعي علـيهم أوال دائمـا مـا  .. العقاري منذ أكثر من عشـرون عامـا ال يمكـن إخفـاؤه
 الــذي -/-/-انصــب علــي الــرد علــي مــزاعم وأباطيــل المــدعي فيمــا يخــص العقــد المزعــوم والمــؤرخ 

ٕمدعي واثبات عدم وجوده وانكاره من جانب المدعي عليهم يتشدق به ال ٕ. 

 أما القول بأن املدعي عليهم أوال أقروا بأنهم ومن قبلهم مورثهم حائزون ألعيـان -٥

 التداعي 
 فهذا قول حق فالحيازة ومدتها تنتقل من السلف إلي الخلف الخاص أو العام علي حد سواء  

 ملا كان ذلك 
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 وهو أمر 
سبق وأن نوهنا لعدالة المحكمة الموقرة عنه حيث اعتاد المدعي علـي تحريـف مقصـود دفـاع  

افتـقـار دفعــه ودعــواه الراهـنـة برمتهــا إـلـي األدـلـة والـبـراهين القانونـيـة المــدعي عـلـيهم أوال وهــو مــا يؤكــد 
 .بما يجعلها وبحق جديرة بالرفض 

 



 

 
 

٤٧

 الدفع املوضوعي اخلامس 

 املربمة من املرحوم لصاحل أجناله وزوجتـه واملسـجلة -/-/-صحة ونفاذ التنازالت املؤرخة 

ن ثم ينتفي عنهـا وصـف بدائرة التسجيل العقاري واحنسار مظاهر الصورية عنها وم

 البطالن للصورية املزعوم بال سند أو دليل من املدعي 
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التعــاون لــدول يقتصــر حــق تملــك العقــارات فــي اإلمــارات عـلـي مــواطني الدوـلـة ودول مجلــس  
الخـلـيج العربــي وعلــي الشــركات والهيئــات المملوكــة لهــم بالكامــل واســتثناء مــن ذـلـك يجــوز مــنح حــق 

 :التملك خالفا لما ورد كما يلي 
 . التملك بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها -أ

 مــن  عــن طريــق االنتقــال بــاإلرث بمقتضــي إعــالم شــرعي أو بالتنــازل مــن المالــك ألحــد أقربائــه-ب
 .الدرجة األولي وفقا لما هو مقرر بالالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت أن كافـــة اإلجـــراءات القانونيـــة قـــد روعيـــت فـــي التنـــازل اـلــذي تـــم مـــن المرحـــوم  

وهـي .. وذلـك لكـون المـدعي علـيهم أوال ومـورثهم مـن رعايـا دولـة الكويـت .. لصالح أنجاله وزوجتـه 
 .مجلس التعاون الخليجي ويحق لهم التملك العقاري في إمارة الشارقة من دول 

 أضف إيل ذلك 
ومـن ثـم يحـق لـه .. أن المدعي عليهم أوال جميعا من أقارب الدرجة األولي بالنسـبة للمرحـوم  

 . التنازل لصالحهم عن الملكية – والحال كذلك –

 ملا كان ذلك 
ت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامـة الـدليل علـي وكان األصل في اإلجراءات أنها قد روعي 

 .ما يدعيه 
 )ق٤٩ لسنة ٢٢٣ طعن رقم ١/٤/١٩٨٢نقض (

 )٤١٤ ص ٢٥ سنة ٢٣/٢/١٩٧٤نقض (
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 هذا
وحيــث أن المـقــرر ـفــي قضـــاء اـلــنقض أن الـمــدعي هـــو المكـلــف قانوـنــا بإثـبــات دعـــواه وتـقــديم  

 .األدلة التي تؤيد ما يدعيه 
 )١٧/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٧٩٩الطعن رقم (
 )٢٢/١١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٠٣الطعن رقم (

 إال أن املدعي 
داء دوره المنوط به وعجز عن تقديم دليل واحد يعضد دعـواه أو يـدعم دفعـه قد تقاعس عن أ 

 .األمر الذي يستوجب رفضهما معا.. بالصورية 

 السيما وأن هناك من الدالئل الثابتة باملستندات 

 التي تنفي الدفع بالصورية بل والدعوى برمتها 

 ومن هذه الدالئل 
زوجتـه وأوالده مواكبـة لصـحيح القـانون الخـاص أن التنازالت التي تمت من المرحوم لصالح  -١

 .بالتسجيل العقاري وليس بها مخالفة واحده له 
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حيــث أن المــدعي علــيهم أوال قــاموا بممارســة دور المالــك .. نافــذة األثــر أن هــذه التنــازالت  -٣
وعـلـي األـخـص ـفـي ذـلـك علـي كاـفـة األعـيـان محــل الـتـداعي بموجــب التـنـازالت المشــار إليـهـا 

ٕوتكليف شركات اإلدارة واعفائها واجراء الرهو... إدارة   ٕن وانهائها وكافة تصرفات المالك ٕ

لجميــــع وليســــت أن هــــذه التنــــازالت ظــــاهرة وواضــــحة ل -٤

خفيـــــه أو مســـــتترة والـــــدليل علـــــي ذلـــــك أن الســـــيد الخبيـــــر 

المنتـــدب فـــي الـــدعوى بمجـــرد أن ســـعي نحـــو تتبـــع ملكيـــة 



 

 
 

٤٩

أعيــان التــداعي فقــد تبــين لــه علــي الفــور أن ملكيــة أعيــان 

 بموجـــب -/-/-الـتــداعي انتقـلــت للمـــدعي عـلــيهم أوال مـنــذ 

 .التنازالت المسجلة بدائرة التسجيل العقاري 
 ذلك ملا كان 

الهيئة الموقرة انتفاء أي شبهة للبطالن الـذي  فقد تبين وبوضوح لعدالة.. ومن جملة ما تقدم  
يدعيه المدعي حيث أن كافة التنازالت المشار إليها تمت وفق صحيح اإلجراءات القانونية ومسـجلة 

صـرفات منزهـه هـذا فضـال عـن أنهـا ت.. بدائرة التسجيل العقاري وحـائزة لحجيتهـا فـي مواجهـة الكافـة 
ولم يقدم المدعي أي دليل أو حتى قرينـة يمكـن .. عن الصورية فهي ظاهرة ونافذة ومرتبه آلثارها 

 .األمر الذي تضحي معه الدعوى الراهنة قائمة علي غير سند جديرة بالرفض  .. أن تنال من ذلك

 الدفع املوضوعي السادس 

-ة أثار تنال من صحة التنازالت املؤرخـة ال يرتب مث -/-/-العقد املنكور وجوده واملؤرخ 

 ونفاذها وسريانها بكافة أثارها وذلـك لعـدم وجـود هـذا العقـد يف احلقيقـة وعـدم -/-/

 صحته أو نفاذه وانعدام أثاره فهو والعدم سواء وال جدال يف ذلك 

 أوضحنا سلفا أن 
قــدار مــا تهــدي إلــي صــور األوراق العرفيــة ليســت لهــا حجيــة وال قيمــة لهــا فــي اإلثبــات إال بم 

 .األصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فال سبيل لالحتجاج بها 
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

ومــن المقــرر أيضــا أنــه ال حجيــة لصــدور األوراق العرفيــة إال بمقــدار مــا تهــدي إلــي .. هــذا  
 .ل لالحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصماألصل أما إذا كان األصل غير موجود فال سبي

 )ق٤٩ لسنة ٧٠٤ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٢نقض (

 ملا كان ذلك 
 الــذي يتشــدق بــه واكتفــي بتقــديم صــورة -/-/-وحيــث لــم يقــدم المــدعي أصــل العقــد المــؤرخ  

ورغــم .. ٕصــمم المــدعي عـلـيهم أوال عـلـي جحــدها وانكــار أي حجـيـة لهــا ـفـي اإلثـبـات .. ضــوئية مـنـه 
 . إال أن المدعي قد تقاعس عن تقديم األصلهذا الجحد
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 وهو ما ينفي متاما عنه وصف املشرتي لألعيان حمل التداعي 

 وال يكون لذلك العقد املنكور وجوده مثة أثر علي التنازالت املسجلة 

  -/-/-املؤرخة 
فإـنـه عقــد باطــل ال .. أـنـه عـلـي الفــرض الجــدلي ـبـأن هــذا العقــد موجــودا .. أضــف إـلـي ذـلـك  

ومن المعلوم لعدالة الهيئة المـوقرة أنـه .. ب أي أثار إلبرامه وقتما كانت األعيان محملة بالرهون يرت
 .ال يجوز إبرام عقد بيع عن أعيان مرهونة 

 هذا كله باإلضافة 
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 ليس هذا فحسب 

ـبـل أن ـهـذا العـقـد المنـكـور ال يترـتـب علـيـه نـقـل الملكـيـة حـيـث أن المـشـرع أوـجـب أال تنتـقـل  

 .الملكية إال بالتسجيل 

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

 .بالتسجيل وفقا ألحكام القوانين الخاصة به 

 ملا كان ذلك 

 – وهــو أمــر منكــور –وكــان هــذا العـقـد عـلـي ـفـرض وجــوده  

فإنه عقد ابتدائي لم يـتم تسـجيله ومـن ثـم فهـو عـاجز عـن إثبـات 

 .الملكية أو نقلها وال يرتب أثاره في مواجهة الغير 
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 ليهم أوال قد متلكوا أعيان التداعيحيث أن املدعي ع

 مبوجب عقود تنازل مسجلة قانونا 
األـمـر اـلـذي يؤكــد انتـقـال الملكـيـة قانوـنـا إـلـيهم وال يجــوز االحتجــاج ـقـبلهم بعـقـد ابـتـدائي منكــور  

 .وجوده ال يثبت ملكية أو أي التزام أخر تجاههم 

 وحيث كان ما تقدم 
إلـيــه المـــدعي مـــن الـقــول ـبــبطالن التـنــازالت فـقــد ـبــات واضـــحا وبجـــالء عـــدم صـــحة مـــا يرـبــوا  

فضـال عـن .. بنـاء علـي العقـد المشـار إليـه والـذي لـم يثبـت وجـوده أصـال  -/-/-المسجلة المؤرخـة 
وهـو مـا يجعـل هـذا االدعـاء المخـالف للقـانون .. انتفاء ثمة أثار لـه فـي مواجهـة المـدعي علـيهم أوال 

 .يرة بالرفض والدعوى الماثلة برمتها قائمه علي غير سند جد

 الدفع املوضوعي السابع 

عدم انعقاد مثة حيازة للمدعي علي األعيان حمل التداعي حيث مل يسـبق أن حازهـا 

يضحي حديثه عن حيازته هلذه األعيان حكما هو حديث إفـك ال .. ليوم واحد ومن ثم 

 .يواكب احلقيقة والواقع 

  -/-/-وال منذ تاريخ وخيالف املستندات وامللكية املسجلة للمدعي عليهم أ

 وحيازتهم هلا احليازة املستقرة اهلادئة من هذا التاريخ 

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

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

وـقـع علـيـه اإلكــراه أو أخفـيـت عـنـه الحـيـازة أو الـتـبس علـيـه أمرهــا إال مــن الوـقـت اـلـذي ـتـزول فـيـه هــذه 
 .العيوب 
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 ويف هذا الشأن استقرت أحكام حمكمة النقض املصرية علي أن 
ه يشترط في الحيازة المكسبه لملكية المقرر علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن 

بالتقادم الطويل أن يتوفر وضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار 
بحيث ينفي عنه شبهه النزاع والغموض واإلبهام أو مظنة التسامح وأن تقترن هذه الحيازة بنية 

 .التملك وأن 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  

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

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

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

وأنـه لـو كانـت الحيـازة  .. هي أن تتسم بالسيطرة الفعلية من مدعي الحيازة بنفسهكسبة للملكيـة الم
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 المدعي 
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 فهو 

ان محـــل ـلــم يســـيطر يومـــا واحـــدا ســـيطرة فعلـيــه عـلــي األعـيــ 

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

أو ) المـدعي علـيهم أوال(يجوز أعيان التداعي بواسطة خصومه 

مـورثهم فـلـيس مـن ـبـين هـؤالء ـمـن يـأتمر ـبـأمر المـدعي أو ملـتـزم 

وـلـيس هنــاك مــا يلــزمهم بــذلك قانونــا حيــث أن العقــد .. بطاعتــه 

لمدعي ما هو إال ورقة ضـوئية  الذي يتشدق به ا-/-/-المؤرخ 

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

فإن الحيازة التـي يـدعيها المـدعي بالمخالفـة للحقيقـة والواقـع مـا هـي إال نسـيج خيالـه ومخالفـة  
 ومـا هـي إال محاولـة بائسـة منـه للنيـل.. للقانون وما تـواترت عليـه أحكـام المحـاكم بمختلـف درجاتهـا 

مـــن ملكيـــة المـــدعي علـــيهم أوال علـــي األعيـــان محـــل التـــداعي بشـــتى الســـبل المبتســـرة ســـواء كانـــت 
 .مشروعة أو غير مشروعة 

 فتارة يزعم 
 عـلـــي – محــــرر بينـــه وبـــين مـــورس الـمـــدعي علـــيهم أوال يمنحـــه -/-/-أن ثمـــة عقـــد مـــؤرخ  

 .خالف الحقيقة والقانون حق الملكية 

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

 .بالتقادم الطويل 

 والقول الفصل 
بــل يتخــذ .. هــو أن المــدعي ال يســتند فــي هــذا أو ذاك إـلـي القــانون أو الواقــع أو المســتندات  

ٕواخراجهـا مـن ومـن تحريـف األلفـاظ .. ومن تخميناتـه وافتراضـاته ركيـزة .. من األقوال المرسلة سندا 
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متوصال بذلك إلي نتائج مـن عندياتـه ال تواكـب القـانون وال تتفـق مـع الواقـع .. سياقها أسلوبا ومنهج 
 .وال سند لها باألوراق 

 وهو األمر 
اـلـذي يؤكــد انهـيـار دعــواه بكافــة أســانيدها وركائزهــا الهشــة والواهـيـة بمــا يجعلهــا وبحــق معيبــة  

 .شكال وموضوعا 

 وليس أدل علي ذلك 
من أن المدعي جمـع بالمخالفـة للقـانون فيمـا بـين طلـب الحكـم بصـحة ونفـاذ عقـد بيـع مزعـوم  

.. وطلب الحكم بثبوت ملكيته بناء علي الحيازة المكسـبة للملكيـة بالتقـادم الطويـل .. ومنكور وجوده 
رغم اختالف هذين الطلبين من حيث السـبب والموضـوع علـي النحـو الموضـح سـلفا فـي قسـم الـدفوع 

 .وهو ما يعيب الطلب األخير في الشكل بما يجدر معه عدم قبوله .. شكلية ال

 القسم الثالث 

 الرد والتعقيب علي مذكرة الدفاع املقدمة من

 -/-/-املدعي جبلسة 
.. أشرنا سلفا إلي أن المـدعي يتعمـد تحريـف العبـارات المدونـة فـي دفـاع المـدعي علـيهم أوال  

ـهــا مـــن ســـياقها وجملتـهــا ـثــم ينحـــرف بهـــا إـلــي غـيــر مرماهـــا ـثــم ينســـب ٕويـقــوم بتجـــزأة الكلمـــات واخراج
 .للمدعي عليهم أوال ما لم يصدر عنهم 

 لذلك
وجــب الــرد والتعقيــب علــي مزاعمــه المســطرة بمــذكرات دفاعــه وتفنيــدها حتــى تتضــح الصــورة 

 :وذلك من خالل التالي .. جلية أمام عدالة المحكمة الموقرة 

 بشكل جازم وصريح بكافة الدفوع املبداة مـنهم وعلـي يتمسك املدعي عليهم أوال -١

 والـذي مل ينفكـوا عـن -/-/-األخص جحدهم للصورة الضوئية من العقد املـؤرخ 

 .طلب إلزام املدعي بتقدميه للطعن عليه وإثبات عدم صحته 

 زعم املدعي 
العقــد بــأن إبــداء المــدعي علــيهم للــدفوع الموضــوعية ومناقشــتهم للــدعوى مــع افتــراض وجــود  
وهــذا أمــر بعيــد كــل البعــد عــن الصــحة .. نــزوال مــنهم عــن الجحــد المبــدي مــنهم  .. -/-/-المــؤرخ 

 :لألسباب اآلتية 
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 السبب األول 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٣٥فقد نصت املادة 
 .ال ينسب إلي ساكت قول  

 وهو ما يعني 
بشـــكل صـــريح وواضـــح .. بشـــيء معـــين أن المشـــرع ـقــد أوجـــب أن ـيــتم اإلـقــرار أو االعـتــراف  

 .وبعبارات صادرة عن الشخص المقر أو المعترف 

 أما الساكت عن االعرتاف أو اإلقرار 
 .فال يجوز أن ينسب إليه قول أو اعتراف أو إقرار مزعوم لم يصدر عنه  

 وهو ما فعله املدعي 
ن ثمــة اعـتـراف مــن حـيـث نســب إـلـي المــدعي عـلـيهم أوال مــا ـلـم يقوـلـوا وافـتـرض مــن عندياـتـه أ 

 ـفـــي -/-/-رغـــم أن الـمـــذكرة المقدمـــة ـمـــنهم بجلســـة .. المـــدعي علـــيهم أوال بوجــــود العقـــد وصــــحته 
ٕ واال -/-/-وـهـي ـعـدم وـجـود العـقـد الـمـؤرخ جملتـهـا وتفاصــيلها تحمــل التأكـيـد عـلـي حقيـقـة وضــاءة 

  .كان المدعي قد استهل إجراءاته بتقديم أصل هذا العقد ليسكت األلسنة

 مل يفعل أما وأنه 
 .األمر الذي يؤكد أن ذلك إقرارا منه بعدم وجود العقد 

 السبب الثاني 
 .. -/-/-أنــه لمــن الواضــح الجلــي لقــارئ المــذكرة المقدمــة مــن المــدعي علــيهم أوال بجلســة 

 :أنها استهلت بالتأكيد علي 

 -/-/-نكار وجود العقد املؤرخ إ

 وافتقار الدعوى املاثلة للسند
فقــد ـبــدأ المــدعي علــيهم أوال دفــاعهم بجحـــد الصــورة الضــوئية مــن ذـلــك .. تــدليال علــي ذلــك  

  للطعن عليه بالطعن المناسب – إن وجد –ٕالعقد المزعوم وجوده والزام المدعي بتقديم أصله 

 مع علمهم يقينا بأن املدعي لن يقدم أصل ذلك العقد

 لعدم وجوده يف األساس 
ـ عـلـي انعــدام ســند اـلـدعوى الماثـلـة بمــا ..ة المــوقرة وهــو مــا يعــد دـلـيال قاطعــا أمــام عداـلـة الهيـئ

 .يجدر معه رفضها 
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 السبب الثالث 
ســطرت .. أن كاـفـة اـلـدفوع والمطــاعن الموجهــة مــن المــدعي عـلـيهم أوال إـلـي اـلـدعوى الماثـلـة  

 . بوجود ذلك العقد المزعوم – مخالفة للحقيقة –علي افتراض جدلي 

تأكيدا لعدالة اهليئة املوقرة 
ً

 
وأـنــه عـلــي ـفــرض .. نـعــدام ســـند اـلــدعوى لـعــدم وجـــود العـقــد الــذي يتشـــدق ـبــه الـمــدعي علــي ا 

 .وجوده فإنه يكون مدفوع بتلك الدفوع المشار إليها سلفا 

 ومن قبيل أمانه الدفاع وتغطيته من كافة الوجوه 
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 ومن ثم 

 ومن مجلة ما تقدم
يتضح مدي قصور وتهاتر ما ذهب إليه المدعي من افتراضات ال سـند لهـا ولـم تصـدر عـن  

 .جدر االلتفات عنها بما ي.. المدعي عليهم أوال بل جاء بها من عندياته 

 مـن قـانون ١١حتريف املدعي ملقصود املشرع من النص يف الفقرة الثانية من املادة  -٢

ذلك أن سقوط احلق يف الطعـن باإلنكـار ال يكـون إال إذا .. اإلثبات إيل غري مرماها 

أما إذا كان الطعن قد أبدي إبتداءا فال .. كانت مناقشة احملرر سابقة علي الطعن 

 فيه مناقشة احملرر علي سبيل اإلحتياطيؤثر 

  من قانون اإلثبات علي أن ١١نصت الفقرة الثانية من املادة 
ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خـط أو إمضـاء أو ..  

 .ختم أو بصمه أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقي عنه الحق 

 جللي من هذا النصفإن الواضح ا
أن المشـــرع يقصـــد وجـــوب إبـــداء الـــدفع باإلنكـــار قبـــل التحـــدث فـــي الموضـــوع وقبـــل مناقشـــة  

 .المحرر موضوعا 
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 أما وأن يتم إبداء الدفع باإلنكار 
فإن الفقرة الثانية مـن المـادة .. ثم بعد ذلك يتم مناقشة موضوع المحرر علي سبيل االحتياط  

 .ق وال يمكن القول بسقوط الطعن باإلنكار  من قانون اإلثبات ال تنطب١١

 والقول بغري ذلك 
 .تحريف للنص ولمقصود المشرع منه ويجدر اإللتفات عنه  

يتمسك املدعي عليهم أوال حبق عدالة حمكمة املوضوع يف تفسري العقود وبـأن كافـة  -٣

ن ال يعدو وأ) علي فرض وجوده(الدالئل والقرائن تؤكد بأن العقد حمل التداعي 

يكون وعدا بالبيع مع دفع عربون ومل يلتـزم املـدعي مبـا جـاء فيـه مبـا جيعلـه 
ً

ملغيا ويفقد املدعي العربون 
ً

 )بفرض سداده له(

  من التقنني املدني علي أن ٢٥٨/١تنص املادة 
 .العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني  

 ومن ثم 
مــــــة فــــــي تفســــــير صــــــيغ العقــــــود وســــــائر المحــــــررات فــــــإن لمحكمــــــة الموضــــــوع الســــــلطة التا 

 .واستخالصها ما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين 
 )١٩/١٠/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٢٨٧طعن تمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
وكاـنــت كافـــة اـلــدالئل والقـــرائن المســـطرة ـبــأوراق الـنــزاع الماـثــل جـــاءت لتؤكـــد أن العـقــد محـــل  

 ًن يكون وعدا بالبيع مع دفع المشتري عربون ال يعدو أ) علي فرض وجوده(التداعي 

 وهذا ليس حديثا من عندياتنا 

 بل أكدته احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 
مـمــا يؤكـــد أن .. محمـلــة ـبــالرهن لصـــالح البـنــوك .. أن كاـفــة األعـيــان محـــل التعاـقــد المزعـــوم 

 . كان علي أنه في حالة فك الرهن سيتم البيع – إن صح –االتفاق 

 : قيقة الثانية احل
بحـيــث يثبــت مــن خاللـهــا أنهــا مجـــرد عربــون ـلــثمن %) ١٠(أن النســبة المدفوعــة ـمــن الــثمن 
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 ).وذلك علي فرض صحة سداد هذه النسبة(مبيع موعود ببيعه إذا تحققت ظروف معينة 

 : احلقيقة الثالثة 
 يمثل بيعـا منجـزا ٕاالتفاق علي بقاء كافة األعيان تحت يد وادارة البائع يؤكد بأن هذا العقد ال

 .ٕوانما مجرد وعد بالبيع 

 : احلقيقة الرابعة 
وضــع قـيـود علــي المشــتري بعــدم التصــرف فــي أي مــن األعيــان يؤكــد أن هــذا العقــد ـلـم ينقــل 

 .ملكية ومن ثم فالعقد ليس عقد بيع منجز 

 :احلقيقة اخلامسة 
 بموجـــب تـنــازالت -/-/-قـيــام المرحـــوم بالتـنــازل نهائـيــا عـــن األعـيــان محـــل الـتــداعي بـتــاريخ  

مسـجلة بـدائرة التسـجيل العـقـاري حـائزة لحجيتهـا ـفـي مواجهـة الكافـة لصــالح المـدعي علـيهم أوال يؤـكـد 
 .أنه ال وجود وال أثر لعقد البيع المزعوم الذي يتشدق به المدعي 

 :سة ساداحلقيقة ال
)  وعشـرون عـامخمسـة(وتـاريخ إقامـة الـدعوى الماثلـة ) المزعـوم(طول الفترة بين تـاريخ العقـد 

 وذلـك علـي فـرض وجـوده ٕدليل قاطع علي أن العقد لم يتم باعتبـاره عقـد بيـع وانمـا مجـرد وعـد بـالبيع
 .أصال 

 ملا كان ذلك 
ال يمثــل ) بفــرض وجــوده( أنكــر أن العقــد -/-/-وكــان المــدعي فــي مذكرـتـه المقدمــة بجلســة 

 .وعدا بالبيع أو بيع بالعربون ألنه عقد بيع منجز 

 ليال واحدا علي هذا ومل يقدم د
ممـا يؤكـد أن سـكوته يعـد قبـوال بوصـف .. لـدالئل المشـار إليهـا سـلفا واولم يرد علي الحقـائق 

هذا فضال عن أن السيد الخبير المنتدب فـي الـدعوى  .. العقد علي أنه وعد بالبيع مع دفع عربون

  !!! .عيأقر صراحة أن المبلغ الوارد في العقد ما هو إال عربون ولم يسدده المد

عدم معقولية زعم املدعي بسداده كامل الثمن وإختـاذه مـن الوكالـة دلـيال علـي  -٤

 هذا الزعم 

 ذلك أن 
ـفـإذا كــان مــا يزعمــه المــدعي .. ...الوكاـلـة المزعومــة المشــار إليهــا مؤرخــة ـفـي غضــون عــام 
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ولماذا لم يطالب المدعي طوال هذه المـدة باسـتالم األعيـان 

 !!.التي يزعم سداد كامل ثمنها ؟؟
 هذا فضال

عن التناقض والتضارب فيما بين بنـود هـذا العقـد المزعـوم وبـين تلـك الوكالـة بحيـث ال يمكـن 
فـــإذا مـــا أضـــفنا إلـــي أن العقـــد .. اض أو الـــتكهن بارتباطهمـــا وذلـــك علـــي النحـــو آنـــف الـــذكر االفتـــر

فكـيـف يتـسـنى للمـدعي أن يـحـتج بوكالـة المفـتـرض أن أساـسـها .. ًالمـدعي بـه ـلـيس موجـود أصـال 

وهــو األـمـر اـلـذي يؤـكـد ـبـأن .. وـقـد تـبـين عــدم وجــود هــذا العـقـد  ..  ؟؟العـقـد اـلـذي أبرـمـت ـمـن أجـلـه
 .ة أخري غير الصورة التي حاول أن يرسمها المدعي بأوراق الدعوى للواقعة صور

 لعل ذلك 
بمـــا يجـــدر .. مـــزاعم المـــدعي التـــي تفتقـــر إلـــي المعقوليـــة والســـند والـــدليل عـــدم صـــحة يؤكـــد  

 .اإللتفات عنها 

املدعي مل يكتسب حق امللكية حىت حيق له القول بأن حق امللكية ال يسقط بالتقـادم  -٥

ك فاملدعي علـيهم أوال يستمسـكون بالـدفع بعـدم مسـاع الـدعوى وإذ كان ذل..

 .لسقوطها بالتقادم 

  من القانون املدني قد عرفت حق امللكية بأنه ١٣٣أوضحنا سلفا أن املادة 
حــــق الملكـيـــة هــــو ســــلطة الماـلـــك ـفـــي أن يتصــــرف ـفـــي ملكــــة تصــــرفا مطلـقـــا عيـنـــا ومنفعــــة  -١

 . واستغالل
 المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فـي عينهـا ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين -٢

 .بجميع التصرفات الجائزة شرعا 

 وملا كان ذلك
 اـلـــذي ينكــــره المــــدعي عـلـــيهم أوال جمـلـــة –وكــــان المــــدعي بموجــــب العقــــد اـلـــذي يتشــــدق ـبـــه 

 . ممنوع من التصرف في األعيان محل ذلك التعاقد –وتفصيال 
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 ليس هذا فحسب 
 .نتفاع بتلك األعيان واستغاللها أو الحصول علي ثمارها وغلتهابل أنه ممنوعا من اال 

 األمر الذي يقطع 
 .بأن المدعي لم يتلق حق الملكية ولم ينتقل إليه بموجب ذلك العقد المذكور  

 ومن ثم 
فهـو لـم يتلـق .. فال مجال للقول بعدم سقوط دعواه بوصفها دعوى حفاظـا علـي حـق الملكيـة  

 . عليه هذا الحق حتى يحافظ

 فالفارق شاسع 
وـبـين مــن ال يمـلـك ذـلـك .. ـبـين مــن يمـلـك حــق الملكـيـة ويـقـيم دعــواه للحفــاظ عـلـي هــذا الحــق  

 .الحق ابتداءا ويسعى نحو الحصول عليه

 األول 
 .أما الثاني فدعواه تتقادم شأنها شأن سائر الدعاوى .. دعواه ال تسقط بالتقادم  

 فقد استقر الفقهاء صراحة علي أن 
وتتقادم دعوى صحة التعاقد بخمس عشـر سـنه مـن وقـت البيـع شـأنها فـي ذلـك شـأن ..... .. 

 .سائر الدعاوى 
 )٤٠٧ ص٢٠٠٦ الجزء الرابع طبعه –عبد الرزاق السنهوري /  د–الوسيط في شرح القانون المدني (

 وفي ذات المعني 
 )٢٠٠ الشهر العقاري علما وعمال ص –محمود شوقي / د(

 ملا كان ذلك 

  من التقنني املدني قد نصت علي أن ٤٧٣نت املادة وكا
ولكــن ال تســمع الــدعوى بــه علــي المنكــر بانقضــاء خمســة .ال ينقضــي الحــق بمــرور الزمــان  

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

 وحيث أن العقد سند التداعي 
 أي منـذ -/-/-نـه منسـوب لـه تـاريخ وحيـث ا.. منكور تماما من جانـب المـدعي علـيهم أوال  

وـلـيس هنــاك عــذر منطقــي يتفــق مــع العقــل يحــول ـبـين المــدعي ..  عامــا خمســة وعشــرونأكـثـر مــن 
األمر الذي يؤكد أحقيـة المـدعي علـيهم أوال فـي التمسـك بالـدفع .. هذه السنوات المطالبة طيلة وبين 
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 .د المزعوم بعدم سماع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه علي تاريخ ذلك العق

عدم قبول الدفع املبـدي مـن املـدعي بـبطالن الـرهن إلبدائـه مـن غـري ذي صـفة  -٦

السيما وأنـه مل يثبـت للمـدعي مثـة حقـوق علـي األعيـان اململوكـة للمـدعي 

 عليهم أوال 

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

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

 فإن الثابت .. ومن ثم 

 أن املصلحة هي
 فهــي –عضــها الفاـئـدة العملـيـة الـتـي تعــود عـلـي راـفـع اـلـدعوى ـمـن الحكــم ـلـه بطلباـتـه كلـهـا أو ب 

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

 )١٤ ، الدناصوري وعكاز ص ٣٦ ، أمين النمر ص ١٧٥أحمد الصاوي ص /  ، د١١٠رمزي سيف ص (

 عاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصلحة والد
 فإنـنـا نكــون بصــدد إســاءة – يقصــد بـهـا اإلضــرار بالـمـدعي علـيـه –ـفـإذا رفـعـت دعــاوى كيدـيـة  

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

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

 ملا كان ذلك 
ـبــين وكــان الثاـبــت أن الـمــدعي ـلــيس طرـفــا ـفــي عـقــد اـلــرهن المـبــرم ـبــين الـمــدعي عـلــيهم أوال و 

 .ومن ثم فال يجوز له الطعن علي ذلك العقد بثمة مطعن النعدام حقه فيه .. البنك المرتهن 

 أضف إيل ذلك 
أننــا أســـلفنا الـقــول وتمســكنا ـمــرارا ـبــأن الـمــدعي لــيس ـلــه ثـمــة حقــوق عـلــي األعـيــان المملوـكــة  

 .هم أوال ماما من جانب المدعي عليمنكور ت -/-/-وأن العقد المؤرخ .. للمدعي عليهم أوال 



 

 
 

٦٢

..  عـلـــي األعـيـــان محــــل الـتـــداعي – إن وجــــدت –فضــــال عــــن ســــقوط ثمــــة حـقـــوق للمــــدعي  
 . إن وجدت أيضا –وسقوط حقه في المطالبة بها 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا انعدام صفة المدعي في التعرض لعقـد الـرهن مـن قريـب أو مـن بعيـد بمـا يؤكـد  

 .عدم قبول دفعه 

 أوال قد تضاربوا خبصوص بند الثمن فتـارة يقـررون زعم املدعي بأن املدعي عليهم -٧

بعدم سداده متاما وتارة أخري يقررون بأنه مل يسدد منه سـوي عشـرة باملائـة 

 لآلتي .. وهذا الزعم من جانب املدعي غري صحيح %) .. ١٠(
دفاع المدعي عليهم أوال منذ فجر التداعي وهو متمسك باألصل وهـو عـدم وجـود العقـد الـذي  - أ

 .مدعي بوجوده ومع ذلك لم يقدم أصله حتى اآلن يزعم ال

 وابتناء علي عدم وجود ذلك العقد
فإن الثابت بما ال يـدع مجـاال للشـك انهيـار ثمـة مـزاعم وأباطيـل يسـطرها المـدعي بخصـوص  

وتكــون اـلـدعوى خالـيـة تمامــا مــن ثمــة دلـيـل عـلـي أـنـه ســدد ثمــة مـبـالغ تحــت مســمي .. اـلـثمن 
 .الثمن 

 ومن هنا
فـإنهم ينكـرون تمامـا .. لـي إنكـار المـدعي علـيهم أوال للعقـد الـذي يتشـدق بـه المـدعي وبناء ع 
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كمـا .. فـإن المـدعي علـيهم قـد افترضـوا جـدال بوجـود ذلـك العقـد المـذكور .. وبرغم مـا تقـدم  - ب
حسـبما ورد بـذلك العقـد % ١٠فترضوا أيضا بأن المدعي قام بسداد نسبه مـن الـثمن قـدرها ا

 .المذكور 

 وبناء علي هذا الفرض
قرروا بعدم أحقية المدعي في طلباته حتى مع الفـرض الجـدلي بسـداده تلـك النسـبة المزعومـة  

مـام بـاقي إجـراءات البيـع التي ال تعدو أن تكون مجرد عربون سقط حق المدعي فيه لعـدم التزامـه بإت
 .وأهمها امتناعه عن سداد باقي الثمن 

 



 

 
 

٦٣

 ومن ثم 
ٕوانمــا .. يتجلــى ظــاهرا أن المــدعي علــيهم أوال لــم يتضــاربوا فــي دفــاعهم كمــا يــزعم المــدعي 

 اثبتوا لعدالة الهيئة الموقرة انعدام سنده في ادعائه مع كافة االفتراضات واالحتماالت 

 ملا كان ذلك 

 قدم ومن مجلة ما ت
 -/-/-يتضح وبجالء تام تهاتر جماع ما أورده المـدعي بمـذكرة دفاعـه المقدمـة منـه بجلسـة  

التـي جـاءت مواكبـة لصـحيح الواقـع وصـريح .. وعجزه عن مجابهة دفـاع ودفـوع المـدعي علـيهم أوال 
 .القانون 

 رابع القسم ال

 الرد والتعقيب علي مذكرة الدفاع املقدمة من املدعي 

 -/-/-جبلسة 
 بعضــــا ـمـــن الـمـــزاعم -/-/-أورد الـمـــدعي ـفـــي ـمـــذكرة دفاعــــه األخـيـــرة المقدـمـــة مـنـــه بجلســــة  

 فمنعــا للتكــرار نحيــل –واألباطيــل الســابق الــرد والتعقيــب عليهــا فــي القســم الســابق مــن هــذه المــذكرة 
 .المزاعم المكررة إلي الرد سالف اإليضاح 

 أما عن املزاعم املستحدثة 

 فالرد عليها كالتايل 

زعم املدعي بأن السيد اخلبري املنتدب يف الدعوى مل يبحث ما إذا قـد مت تنفيـذ : أوال 

 من عدمه ومل يبحث من الطرف الذي أخـل بالتزاماتـه قبـل -/-/-العقد املؤرخ 

 .الطرف األخر 

 وهذا قول غري سديد 
ن تقـديم حيث أن الثابت بتقرير السيد الخبير المودع ملف التداعي أن المدعي قد تقـاعس عـ 

..  المجحــــودة صــــورته وأهــــدرت حجيتهــــا بمعرـفـــة المــــدعي عـلـــيهم أوال -/-/-أصــــل العـقـــد المــــؤرخ 
 .فأصبحت هذه الصورة الضوئية هي والعدم سواء 

 فكيف يتسىن للسيد اخلبري 

وكـيـــف ـلـــه ؟؟ بحــــث مــــدي تنفـيـــذ بـنـــود عـقـــد ـلـــم يـقـــدم إلـيـــه  



 

 
 

٦٤

مـن الوقوف علي التزامات طرفيه حتـى يبحـث مـدي االلتـزام بهـا 

 .فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها .. ؟؟عدمه 
 أما عن اإلخالل

الذي لم يقدم أصل العقـد المشـار إليـه حتـى فإن اإلخالل ثابت بال مراء في جانب المـدعي  

) .. مـن الـثمن% ١٠(كمـا لـم يقـدم مـا يفيـد سـداد العربـون .. يتسنى للسيد الخبير أداء مهمتـه 

حتـى يمكـن االسـتدالل علـي وجـود ذلـك ..  بسـداد بـاقي الـثمن وكذا لم يقدم أي دليل علي أنـه قـام
 .العقد الغير موجود والمنكور من جانب المدعي عليهم أوال 

 ومن ثم 
فال يوجد إخالل من جانب السيد الخبير فـي مهمتـه بـل أن اإلخـالل والتقـاعس الواضـح جـاء  

 أداء دوره ثــم يلقــي بــاللوم أمــا وأن يقصــر عــن.. مــن جانــب المــدعي المكلــف قانونــا بإثبــات دعــواه 
 .فإن ذلك غير مقبول .. علي السيد الخبير 

فالمدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم األدلـة التـي تؤيـد  

 .ما يدعيه 
 )١٧/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٧٩٩طعن نقض مصري رقم (

رخ من الثمن ثابتة مبوجب العقـد املـؤ% ١٠زعم املدعي أن واقعة سداده نسبة : ثانيا 

  وتارة أخري يزعم أنها ثابتة من إقرار املدعي عليهم أوال بأنها عربون -/-/-

 وهذا قول أيضا غري سديد 
لـم يقـدم سـواء أمـام عدالـة  -/-/-ذلك أن العقد المزعوم الذي يتشدق بـه المـدعي والمـؤرخ  

ٕ وانكارهــا حـيـث اكتـفـي الـمـدعي بتـقـديم صــورة ضــوئية ـتـم جحــدها .. المحكـمـة أو أـمـام الـسـيد الخبـيـر
 .ٕواهدار ثمة حجية لها في اإلثبات من قبل المدعي عليهم أوال 

 ومن ثم 
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٦٥

 أما فيما خيص ادعاء املدعي
فإنــه قــول يخــالف .. إقــرار نســبه بهتانــا للمــدعي علــيهم أوال بــأن هــذه النســبة قــد ســددت مــن  

بــل جــاء دفــاعهم بأنــه علــي فــرض جــدلي .. الحقيقــة حيــث لــم يقــر المــدعي علــيهم أوال بــذلك تمامــا 
ومـع .. من الثمن ال تعدو أن تكـون عربـون % ١٠ فإن نسبة ال -/-/-بصحة وجود العقد المؤرخ 

 . ذلك العقد فال دليل علي سداد العربون أو خالفه ثبوت عدم وجود

 ومن هنا 
ٕيتضـــح نهـــج المـــدعي وهـــو تحرـيــف الحقـــائق واـلــواء الكلمـــات واخراجهـــا مـــن ســـياقها ومعناهـــا  

 والمقصود منها وهذا أسلوبه ومنهجه بالمخالفة للقانون 

مة ألعيان  نعي املدعي علي السيد اخلبري أنه مل يفصل يف مسألة ملكيته املزعو:ثالثا 

 وأثـره املزعـوم يف نقـل امللكيـة حـىت لـو مل -/-/-التداعي مبوجب العقد املؤرخ 

 يسجل وأنه معلق علي شرط هو تطهري األعيان حمل التداعي من الرهون 

 وهذا نعي مردود وغري سديد 
و حـيـث أشــرنا مــرارا وتكــرارا إـلـي أن العـقـد المشــار إلـيـه ـلـم يـقـدم ســواء أمــام المحكمــة المــوقرة أ 

 .؟؟فكيف لألخير أن يعمل ويبحث أثار عقد لم يقدم أمامه .. السيد الخبير 

 أضف إيل ذلك 
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 حيث أن حمكمة النقض املصرية قضت بأن 
الفصل في الملكية ال يجـوز للخبيـر التطـرق إليـه واعتمـاد الحكـم علـي تقريـر الخبيـر فـي هـذا  

 .الصدد خطأ وقصور 
 )ق٤٧ لسنة ١٠٦٨ طعن رقم ٧/٤/١٩٨١نقض (

 ومن ثم 
ى الماثـلـة يتجـلـى ظــاهرا مــدي تـهـاتر نـعـي المــدعي وقياـمـه عـلـي غـيـر ســند وـكـذلك حــال اـلـدعو 
 .برمتها 



 

 
 

٦٦

من مذكرته بعض التخمينات واالدعاءات التي ال ) تاسعا(أورد املدعي يف البند : رابعا 

هـو عقـد ) الغـري موجـود (-/-/-سند هلا باألوراق حيث زعـم بـأن العقـد املـؤرخ 

صحيح وأن حيازة املدعي عليهم أوال ألعيان التداعي حيازة عرضية كوكالء عنه 

 !!!!!!!!!.!يف إدارة العقار 

 وهذا نعي خيالف احلقيقة واألوراق 
     فالعقـــد المـــؤرخ.. ذـلــك أنـــه قـــائم علـــي محـــض افتراضـــات وتخمينـــات مـــن عنـــديات المـــدعي  

وبالتالي فهو عقد غير صحيح وغيـر نافـذ .. هو عقد غير موجود ومنكور ولم يقدم باألوراق -/-/-
 .ي تماما وأن القول بغير ذلك ما هو إال وهم لدي المدع

 أما عن حيازة املدعي عليهم أوال ألعيان التداعي 
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  ومن ثم

 فإن حيازة املدعي عليهم أوال

 وانتفاعهم بأعيان التداعي 
ومســتديمة وليســت عرضــية أو بوصــفهم وكــالء عــن المــدعي كمــا يــزعم .. هــي حيــازة مالــك  

 .بالمخالفة للحقيقة واألوراق 

زعم املدعي أن عقد الوكالة املقدم منه مل يتم الطعن عليه بثمة مطعن ومن : خامسا 

 الـغـري موـجـود يف احلقيقـيـة -/-/-وـجـود العـقـد اـملـؤرخ ـثـم أعـتـربه دـلـيال عـلـي 

 والواقع 

 وهذا زعم مردود عليه باآلتي 
بمطالعة القسم الثاني من هذه المذكرة والمتضـمن الـدفوع الموضـوعية التـي تنـال مـن الـدعوى  

الراهنــة برمتهــا يتضــح بهتــان مــا زعمــه المــدعي حيــث أن المــدعي علــيهم أوال قــد طعنــوا علــي عقــد 
 .لة بالعديد من المطاعن التي تهدر حجيته في اإلثبات وتجعله والعدم سواء الوكا

 



 

 
 

٦٧

 وتتلخص هذه املطاعن يف اآلتي 
مـــورث (ج مـــن القـــانون المـــدني قـــد ألغيـــت بوفـــاة الموكـــل ٩٥٤أن هـــذه الوكالـــة طبقـــا للمـــادة  - أ

 ) .كما يزعم المدعي(حتى ولو  كانت متعلقة بحق الغير ) المدعي عليهم أوال

 ومن ثم 
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 فــي العديــد مــن -/-/-وجــود تعــارض وتنــاقض فيمــا بــين هــذه الوكالــة وبــين العقــد المــؤرخ  - ب
علـي (النقاط أهمها أنها علي الرغم من أنها صادرة بناء علي ذلـك العقـد المشـار إليـه والـذي 

ب عــن المــدعي حــق التصــرف أو التنــازل أو البيــع أو ترتيــب أيــة حقــوق حجــ) فــرض وجــوده
 .علي أعيان التداعي 

 ذلك تأتي الوكالة رغم و
وهو ما ينـاقض العقـد المشـار إليـه وهـو مـا يـدعو للشـك والريبـة .. لتقرر للمدعي هذا الحق  

 .في صحة هذين المستندين 

 أضف إيل ذلك 
  .........../ عي عليهم أوال لصالح السيد أن العقد المزعوم منسوب لمورث المد 

 يف حني أن الوكالة حمررة 

 ............/ لشخص يدعي 
 .وهو أيضا يدعو للشك والريبة في صحة كال المستندين  
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 بطـــالن عقـــد الوكالـــة المشـــار إليـــه لتحريـــره حـــال قيـــام الـــرهن علـــي األعيـــان محـــل التـــداعي -د
 متضمنا التصريح للمدعي بنقل الملكية وهو ما يمثل إضرارا بالدائن المرتهن ويبطل الوكالة 

أن الـمـدعي يســتدل بـهـذه الوكاـلـة عـلـي صــحة العـقـد الـمـؤرخ  -هــ



 

 
 

٦٨

في حـين أن هـذا العقـد ذاتـه غيـر موجـود ..  ونفاذه -/-/-

ومـعـدوم الحجـيـة وـلـم يـقـدم فـيـه ســوي صــورة ضــوئية جحــدت 

بمـــا يجعـــل العقـــد المـــراد .. وانهـــارت حجيتهـــا فـــي اإلثبـــات 

إثبـــات صـــحته غيـــر موجـــود فـــال يجـــدي إذا كانـــت الوكالـــة 

 .موجودة من عدمه وانهيار أي دالله تستمد منها 
 ملا كان ذلك 

فقد بات واضحا وبحق أن عقد الوكالـة التـي يتشـدق بـه المـدعي محـل .. ملة ما تقدم ومن ج 
 .العديد من المطاعن أنفة الذكر وهو ما يجعله جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه 

 طلب املدعي يف نهاية مذكرة دفاعه طلبا احتياطيا بإعادة األوراق إيل مكتـب :سادسا 

 أمورية املسطرة خبتام مذكرته اخلرباء مرة أخري لتنفيذ امل

 وحيث أن هذا الطلب غري ذي جدوى 

 فاملستقر عليه نقضا بأن 
عــدم الـتـزام محكمــة الموضــوع بإعــادة المأمورـيـة للخبـيـر أو لإلحاـلـة للتحقـيـق مـتـي وجــدت فــي  

 .أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها 
 )ق٤٨ لسنة ٤٧٤ طعن رقم ١٩/٥/١٩٨١نقض (

 كما قضي بأن 
 عدم التزامها بالرد استقالال علـي –ذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محموال علي أسبابه أخ 

 .الطعون الموجهة إليه أو اتخاذ إجراء أخر من إجراءات اإلثبات 
 )ق٤٧ لسنة ٦٦٥ طعن رقم ٢٧/١/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
أنه طلـب  -/-/-ة وكان الثابت من الطلب المسطر بختام مذكرة المدعي المقدمة منه بجلس 

 :إعادة األوراق إلي الخبير مرة أخري لآلتي 

بإعادة الدعوى للخبير المنتدب للبحث والوقوف وبصفة جازمة عمـن أخـل بشـروط 



 

 
 

٦٩

عقــد البيــع موضــوع التــداعي ومــا هــو الــرهن الــذي كــان يجــب علــي البــائع تطهيــر 
يــر هــذا العقــار منــه حتــى يــتم نقــل الملكيــة للمــدعي وهــل تــم إخطــار المــدعي بتطه

الـرهن ـمـن عدـمـه وهـل ـتـم اـلـرهن ـمـن قبـل الـمـدعي عـلـيهم ورثـة المرحــوم ـمـن عدـمـه 
 واـلـذي أشــار إلـيـه -/-/-بـتـاريخ .. / .. بـعـد وفاـتـه وليـقـدم الخبـيـر ســند اـلـرهن رـقـم 

في تقريره ولم يقدم دليله وهو الـرهن الخـاص بالعقـارات ليثبـت مـن الـراهن فـي سـند 
 بالتنـازل مـن مـورثهم عـن العقـارين حيـث خلـت الرهن هذا وكذلك سند ملكية الورثة

المســتندات مــن الــدليل علــي ذلــك وهــل انتقلــت إلــيهم الملكيــة بــالميراث أم بالتنــازل 
 وطبيعـــة هـــذا التـنــازل وكنهـــه والوقـــوف علـــي -/-/-الصـــادر مـــن مـــورثهم بـتــاريخ 

حقيقـتــه الواقعـيــة وهـــل العقـــارات مســـجله باســـمه حالـيــا أو باســـم الورـثــة أو بصـــفتهم 
خصــية وكــذلك الوقــوف عمــا إذا كانــت العقــارات ظلــت فــي ملكيــة مــورثهم ولــم الش

تنقـــل حقوقـــه إلـــي الورـثــة وأن هـــذا التنـــازل الظـــاهر عـلــي غيـــر الحقيقـــة وأن ملكيـــة 
العقارات ظلت للمورث حتى وفاته وأنـه كـان يحصـل إيـرادات العقـارات وتـدخل فـي 

ة إال بعــد الوـفـاة مــن وـلـم ـتـدخل ـفـي حســابات الورـثـ... حســابه حـتـى وفاـتـه ـفـي عــام 
 عدـمـه وهــل الورـثـة كــانوا عـلـي معرـفـة بعـقـد البـيـع موضــوع الـتـداعي الصــادر بـتـاريخ 

 من مـورثهم للمـدعي مـن عدمـه للحكـم بعـد ذلـك بطلبـات المـدعي األصـلية -/-/-
 .أو االحتياطية 

 وحيث أن هذا الطلب مردود عليه باآلتي 
 والمســتندات الدالــة -/-/-بـيـع المــؤرخ فــي ظــل عــدم تقــديم المــدعي ألصــل عقــد ال.. بداـيـة  -١

فـإن إعـادة الـدعوى إلـي .. من الثمن الوارد زعما به وباقي الـثمن % ١٠علي سداده نسبة 

 .السيد الخبير يعد دربا من دروب إطالة أمد التقاضي بال فائدة وال طائل 

 فيـه مـن عدم وجود عقد البيع المشار إليه يعجز السيد الخبير بحث شروطه وبنوده وما ورد -٢
 ال جـدوى لبحثـهـا وفحصـها والـمـدعي لـم يثـبـت أصـال وـجـود ـهـذا ذكـر رهـون لصـالح الغـيـر

 .العقد المزعوم 

قرر السيد الخبير صراحة في تقريره أن سند ملكية المدعي علـيهم أوال ألعيـان التـداعي هـو  -٣
  والمســـجل بـــدائرة التســـجيل العقـــاري الـــذي أبرمـــه المرحـــوم-/-/-التنـــازل الرســـمي المـــؤرخ 

 .لصالحهم 
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 فما الفائدة إذن 
ـمــن إـعــادة بـحــث ـهــذه الحقيـقــة الثابـتــة بالمســـتندات واـلــدفاتر الرســـمية ـلــدائرة التســـجيل  

 .العقاري

 قـام -/-/-كما قرر السيد الخبير أن كافة الرهون المبرمـة علـي أعيـان التـداعي بعـد تـاريخ  -٤
 .بها المدعي عليهم أوال بوصفهم المالك ألعيان التداعي 

 طائل فما ال
 . وراء إعادة بحث هذه الحقيقة أيضا الثابتة باألوراق الرسمية  

 – علــي فــرض االســتجابة لطلبــه –يطلــب المــدعي فــي المأموريــة التــي ســطرها مــن الخبيــر  -٥
 .؟؟صوري من عدمه  -/-/-بيان عما إذا كان التنازل المسجل المؤرخ 

 والسؤال هنا 
يما وأن الصــورية ـهــي واقعــه تعـقــد بنـيــة الـســكيــف يتــأتي ألي خبيــر فـنــي معرفــة ذلــك ؟؟  

األمر الـذي يؤكـد اسـتحالة تنفيـذ .. الطرفين ولم يقدم المدعي ذاته المستندات الدالة علي وجودها 
 .ما يطلبه المدعي في هذا الشأن 

 وباجلملة 

 –فقد جاء الطلب المبدي مـن المـدعي بختـام مـذكرة دفاعـه  

د والفائــدة والجــدوى  معيبــا ومعــدوم الســن–كحــال اـلـدعوى برمتهــا 

ـــة أمــــد التقاضــــي ..  ويحــــاول .. ٕوالغــــرض مـنـــه التســــويف واطاـل

المــدعي مــن خاللــه تكليــف غيــره بإثبــات دعــواه التــي عجــز هــو 

 .عن إثباتها 
 األمر الذي جيعل 

هــذا الطلــب والــدعوى الراهنــة برمتهــا علــي غيــر ســند مــن الواقــع والقــانون بمــا يتعــين رفضــها  
 .انتصارا للحق والقانون 
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 بناء عليه 

 يلتمس املدعي عليهم أوال من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
ٕعــــدم االعـتـــداد بالصــــور الضــــوئية مــــن األوراق المقدمــــة مــــن المــــدعي لجحــــدها وانكارهــــا مــــن : أوال 

 .ٕالمدعي عليهم واهدار ثمة حجية لها 
الـدعوى بمـرور الزمـان مع التمسك بإنكار الواقعة المدعي بها نلتمس قبول الدفع بعدم سـماع : ثانيا 

 ) .خمسه وعشرون عاما تقريبا(
 .ٕعدم قبول الطلبات العارضة وعلي األخص طلب الصورية واثبات الملكية بالتقادم الطويل : ثالثا 
م سندها فـي رمتها سواء طلباتها األصلية أو العارضة المضافة النعدارفض الدعوى الماثلة ب : رابعا

 مع إلزام المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة . .الواقع والمستندات والقانون 
 وكيل المدعي عليهم أوال     

 
      المحـامـي
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 مذكرة 

 كمة دبي أمام حم
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 محدي خليفة 

 احملامي بالنقض 

جمموعة السهالوي  

  للمحاماة

 

 
 لدي محكمة استئناف دبي الموقرة

 مذكرة بالدفاع 

  ) تجارياستئناف.../ ... ( في استئناف األصلي رقم 

 )استئناف تجاري.... (لسنة . ..واالستئناف المنضم رقم 

 مقدمة من 

 

 

    ........:   أصليا المستأنف 
 والمستأنف ضده في االستئناف المنضم 

 المحاميحمدي خليفة / األستاذبوكالة           

 

 

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

 

 : .............  المستأنف ضده 

 المحامي ............ / بوكالة

 

 

  – Dubi   –دبي 
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 املوضوع
 – مـدني كلـي ... لسـنة ... في الدعوى رقم –ن محكمة دبي االبتدائية ماستئناف الحكم الصادر  
 : والقاضي منطوقة -/-/-٢٣بجلسة 

 :حكمت احملكمة حضوريا 

زمــت مقدمــه بمصــاريفه ومبـلـغ أـلـف درهــم مقابــل بقـبـول الطـلـب العــارض شــكال ورفضــه موضــوعا وأل: أوال 
 .أتعاب المحاماة 

 وـفـــي موضــــوع اـلـــدعوى األصــــلية ـبـــإلزام المــــدعي علـيـــه األول ـبـــأن ـيـــؤدي للمــــدعي مبـلـــغ ـقـــدره :ثانـيـــا 
مائــه وأربعــة عشــر مليــون ومــائتين وأربعــة عشــر ألــف وأربعــة وثالثــة ( درهــم ١١٤٢١٤٤١٣ر١٤

 -/-/-سـنويا مـن تـاريخ المطالبـة فـي % ٩قانونيـة بواقـع والفائدة ال) عشر درهم وأربعة عشر فلسا
ورفــض .. فضــال عــن المصــاريف ومبـلـغ أـلـف درهــم مقابــل أتعــاب المحامــاة .. حـتـى تمــام الســداد 

 .ماعدا ذلك من طلبات 

 الوقائع
 بالمخالفة للحقيقـة -بإيجاز شديد في أن البنك المستأنف ضده يزعم خلص واقعات النزاع الماثل ت
ماـئـه تســعة وأربـعـون ملـيـون وســبعه ( درهــم ١٤٩٠١٧٤٨٦ر١٨ مداينـتـه للمســتأنف بمبـلـغ ـقـدره -وـلـألوراق 

مسـتندا فـي ذلـك إلـي عقـد التسـهيالت المـؤرخ ) عشر ألف وأربعمائة ستة وثمانون درهم وثمانية عشر فلسـا
 بصـرف  الذي لم يتم تنفيـذه ولـم يقـم ثمـة دليـل علـي أن المسـتأنف اسـتعمل هـذه التسـهيالت أو قـام-/-/-

 .درهما واحدا من قيمتها

 كما أدعي البنك املستأنف ضده 
ـفـي الشــركة المــدعي %) ١٥وـقـدرها (بعــدم نـفـاذ تصــرف المســتأنف ـفـي الحصــة الـتـي كــان يملكهــا 

 .وذلك في مواجهة البنك بالمخالفة للواقع والقانون .. عليها الثانية 

 ويف املقابل وبطلب عارض دفع املستأنف 

 دا يف ذلك إيل األتي مزاعم البنك مستن

 وتنازل عنها لصالح البنكأنه دائن للبنك بقيمة الوحدات االستثمارية الثالثة التي كانت مملوكة لـه : أوال 
حواـلـة الحــق (والثابـتـة بعـقـد التـنـازل .. بموجــب الحواـلـة الناـفـذة األـثـر ـفـور صــدورها والموافـقـة عليهــا 

 أن قيمـة هـذه الوحـدات المحالـة إلـي البنـك مبلـغ والـذي ورد بـه) -/-/-الثالثي األطـراف المؤرخـة 
مائه ثمانية وعشرون مليون ومائتي وأربعون ألف وخمسـمائة اثنـين ( درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢قدره 

 ) .وثالثون درهم
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.. أن البنك المستأنف ضده قـد تسـبب بتقاعسـه عـن أداء واجباتـه القانونيـة كوكيـل عـن المسـتأنف : ثانيا 
والتـي .. نف في األسهم المملوكـة لـه والتـي كـان قـد أوكـل البنـك فـي بيعهـا في خسارة هائلة للمستأ

وقـد تقـاعس البنـك عـن اتخـاذ إجـراءات ..  مائه مليون درهـم ٢٠٠٨كانت قيمتها في غضون عام 
حيث باعها البنك بتـواريخ مختلفـة .. من قيمتها % ٢٥بيعها حتى هبطت قيمتها إلي ما يدنو من 

 . مليون درهم ٢٨ي قدره  وبسعر إجمال..خالل عام 

  عن أن البنك املستأنف ضده قد قام بالبيع لنفسه .. فضال  
ومـا يؤكـد عــدم .. بـإجراءات معدومـة ومخالفـة للـقـانون وبـدون إذن صـريح مـن المحكـمـة المختصـة 

 ) .بالمخالفة للقانون(قيامه ببيعها لنفسه .. مشروعية تصرف البنك أيضا 

  نزاع املاثل ينحصر يف ثالث عناصرومما تقدم يتجلى واضحا أن ال

 هي 

 العنصر األول 
 والتي يزعم البنك بال سند أنها تم تنفيذها وأن المستأنف مدين بقيمتها -/-/-التسهيالت المؤرخة 

رغــم عــدم تـقـديم البـنـك ألي دلـيـل عـلـي ذـلـك ســوي كشــف حســاب قدمــه بمعرفـتـه وال يمـثـل ثمــة دالـلـه ـفـي .. 
 .نف أيظهر فيه إيداع أي مبالغ للقروض في حساب المستحيث ال .. مواجهة المستأنف 

 العنصر الثاني 
-المنعقدة صحيحة ومرتبة لكافة أثارها القانونية منذ تـاريخ إبرامهـا فـي ) عقد التنازل(حواله الحق  

 ومــــــن أهــــــم أثارهـــــــا أن المســــــتأنف أصــــــبح دائـنــــــا للبنــــــك المســــــتأنف ضـــــــده بقيمتهــــــا وهــــــي مبـلــــــغ  -/-/
 . درهم١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢

 العنصر الثالث 
تصرف البنك المستأنف ضده في األسهم المملوكة للمستأنف علي نحو يخالف الواجبات القانونية  
 بما يبطلها ويستوجب ردها للمستأنف .. وبمخالفات صارخة للقانون .. للوكيل 

 وإزاء طرح هذه العناصر أمام حمكمة أول درجة .. هذا 

 خبري إلعداد تقريره فيها . .فقد انتدبت لبحثها وحبث مكوناتها 

  بها باحلكم التمهيدي هحبسب املهمة التي كلف
.. كمـا خـالف القـانون .. إال أن السيد الخبير المنتدب قد خالف الحكم التمهيدي الصادر بانتدابـه  

 -أهمهــا وعلــي رأســها أنــه اختــزل كافــة عناصــر التــداعي الواضــحة .. وخــالف األوراق مخالفــات جســيمة 
 . ووصف العالقة بين البنك المستأنف ضده وبين المستأنف بزعم أنها –لذكر اآلنفة ا



 

 
 

٧٦

 عالقة مقرض مبقرتض 
.. ينم عن أنه لم يستوعب واقعات التداعي ومالبسـاته .. وهذا الوصف المستهل به تقرير الخبير 

الـتـي .. ة عـلـي نحــو أســلس إـلـي وقوعــه ـفـي العدـيـد مــن األخطــاء المحاســبية والمصــرفية والقانونـيـة الجســمي
 .تجعل تقريره معيبا مستوجبا اإلطراح 

 وعلي الرغم من ذلك 
وبــرغم إيضــاح المســـتأنف لــذلك أـمــام محكمــة أول درجـــة وطلبــه إليـهــا إمهالــه الـمــدة الكافيــة لتفنـيــد  

إال أن محكمـــة الدرجـــة .. ٕالعـيــوب الـتــي شـــابت تقرـيــر الخـبــرة واثـبــات مخالفتهـــا للـقــانون وللحقيـقــة واألوراق 
 . أصرت علي حجز الدعوى للحكم وصرحت للمستأنف بتقديم مذكرات خالل أربعة أيام فقط األولي قد

 ومع ذلك 
وـقـدم .. فـقـد اجتهــد المســتأنف خــالل هــذه المــدة القصــيرة نحــو إيجــاز المطــاعن عـلـي تقرـيـر الخـبـرة  

ذه الفتـرة فقـد تبـين للمسـتأنف خـالل هـ.. لـيس هـذا فحسـب .. مذكرة بدفاعه أبان فترة حجز الدعوى للحكم 
)  وذلك حسبما تيسر له من إطالع علـي تقريـر الخبيـر(أن طلباته العارضة في الدعوى بحاجه إلي تعديل 

فما كان منه سوي أن تقدم إلي محكمة أول درجة بطلب إلعادة الدعوى للمرافعة حتى يتسـنى لـه إبـداء .. 
 .طلباته الجديدة 

 إال أن ذلك كله 
صــدار حكمهــا الطعــين اـلـذي التـفـت تمامــا عــن كاـفـة أوجــه دـفـاع ـلـم يثـنـي محكمــة أول درجــة عــن إ 

فضــال عــن أنــه هــوي فــي ذات األخطــاء القانونيــة .. ولــم يوردهــا أو يــرد عليهــا فــي قضــائه .. المســتأنف 
واـلـذي جــاء الحكــم الطعــين معــوال عليــه بشــكل .. الجســيمة ومخالفــة األوراق التــي هــوي بهــا الســيد الخبيــر 

بـل أن مـن أهـم .. لـيس هـذا فحسـب ..  إليـه مـن مطـاعن ومـا شـابه مـن عيـوب كامل غير عابئا بما وجـه
فضال عن اعتصامه بتقرير .. أنه قضي بما لم يطلبه الخصوم العيوب التي تنال من هذا الحكم الطعين 

 .الخبير الذي فصل في مسائل قانونية خارج نطاق اختصاصاته كخبير محاسبي 

 وإزاء مجاع ما تقدم .. هذا 
جــد المسـتأنف مناصــا سـوي الطـعـن علـي هــذا القضـاء بطرـيـق االسـتئناف الماـثـل والقـائم عـلـي فلـم ي 

 .أسباب لها وجاهتها في النيل من الحكم الطعين وموضحا ما شابه من عيوب تجعله جديرا باإللغاء 

 ويف املقابل
 ..ة  لســن..ـقـام البـنـك المســتأنف ضــده ـبـالطعن عـلـي ذات الحكــم بموجــب االســتئناف المنضــم رـقـم 

األمـــر اـلــذي يجعـلــه جـــديرا ـبــالرفض وذـلــك وفـقــا للتفاصـــيل الـتــي سنشـــرف .. مســـتندا عـلــي أســـباب واهـيــة 
 .بإيضاحها في دفاعنا التالي 
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 الدفاع 

 متهيد وتقسيم 
 إـلـي أن دفاعـنـا ســوي يـنـتظم عـلـي عــدة محــاور - بكــل احـتـرام -ـنـود اإلشــارة لعداـلـة الهيـئـة الـمـوقرة  

  -:وهذه المحاور نجملها في األتي.. ب وحقائق مؤكدة للدفاع رئيسية وسوف ينبثق عنها أسبا

 احملور األول 
 -/-/-إثبات عدم أحقية البنك المستأنف ضده في المطالبة بثمة مبالغ بشأن التسهيالت المؤرخة  

لثـبـوت عــدم تنفـيـذها والنتـفـاء وجــود ثمــة دليــل عـلـي أن المســتأنف ـقـام باســتخدامها أو اســتعمالها أو ســحب 
 .قيمتها وصرف 

 احملور الثاني 
إثـبـات أن المســتأنف هــو اـلـدائن للبـنـك المســتأنف ضــده بقيمــة الوحــدات االســتثمارية البالغــة قيمتهــا  

 درهــم والمتـنـازل عنهــا مــن المســتأنف إـلـي البـنـك المســتأنف ضــده بموجــب حواـلـه الحــق ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢
والتـي .. لصـالح البنـك المسـتأنف ضـده الثالثية التي تضمنت تنـازل المسـتأنف عـن الوحـدات االسـتثمارية 

بما ال يجوز معه إعادة مناقشة هذا المحرر الذي انعقد .. انعقد فيها اإليجاب والقبول بين أطراف الحوالة 
 .مكتمل األركان وفقا للقانون 

 احملور الثالث 
إثـبـات أن تصــرف البنــك المســتأنف ضــده فــي األســهم المملوكــة للمســتأنف تصــرف باطــل ومعيــب  

���������א�����������
ن����م�א��
ل�������ذن��.. بالمخالفة لواجبات الوكيل القانونية و�����

��א)'&��א%$����#��"! ).  

 احملور الرابع 
بـيـان أوجــه العـيـوب والمطــاعن الموجهــة إـلـي تقرـيـر الســيد الخبـيـر المنـتـدب أمــام محكمــة أول درجــة 

 .والحقيقة وللقانون ولألصول المحاسبية المصرفية وما انتهي إليه من نتيجة مخالفة للواقع 

 احملور اخلامس 

و+��*��إيضاح العيوب والمطاعن وأوجه العوار التي شابت الحكم الطعين ومدي مخالفته للقانون 

..  وقصوره المبطل في التسبيب وفساده في االستدالل ومخالفته الواضحة لألوراق �0��1/.�"��א-�
م

 .الجسيم بحقوق الدفاع فضال عن إخالله 

 احملور السادس 
وبيـان أوجـه العـوار فـي .. الرد والتعقيب علي االستئناف المقابل المقام من البنك المسـتأنف ضـده  
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 .األسباب التي ساقها البنك طعنا علي الحكم المستأنف وبيان مدي مخالفتها للقانون والواقع 

 اور أنفة الذكر وقبل اخلوض يف خضم الدفاع وبيان احمل.. هذا 

 وما ينبثق عنها من أسباب وحقائق 

 وبكل احرتام .. جند لزاما علينا اإلشارة لعدالة اهليئة املوقرة 

 إيل حقيقة غاية يف األهمية وبالغة األثر يف النزاع الراهن 

 شكال لعدم االختصاص مردودةالدعوى وهي أن 
ً

 

 الوالئي حملاكم دولة اإلمارات العربية
ًمـن واجـب المحكمـة ابتـداء قبـل الـدخول فـي بحـث موضـوع هـذا االسـتئناف أن تبـت .. وحيـث أنـه 

باألمور الشكلية المتعلقة فيها ومنها الدفع بعدم االختصاص الوالئي الذي يجوز إثارتـه فـي أي مرحلـة مـن 
 . للنظام العامًتعلقامراحل هذه الدعوى لكونه م

 وحيث أن الثابت .. هذا 

 ات موضوعها وخصومها وسببها أن الدعوى املاثلة بذ

 قد سبق إقامتها أمام حماكم األردن 

 ومن ثم يتضح  
ًالدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة مردودة شـكال لعـدم االختصـاص الـوالئي حيـث أن أن هذه  )١

إقامتهــا أمــام محكمــتكم المــوقرة يخــالف أحكــام اتفاقيــة التعــاون القضــائي األردنيــة اإلماراتيــة والتــي 
ٕنظرا إلي أن موطن واقامـة  .. القضاء األردنييق أحكامها يكون النزاع الماثل خاضعا لوالية بتطب

 .المستأنف في دولة األردن 
كما أن المحاكم اإلماراتية غير مختصة بالنظر في هذا النزاع حيث أن إقامة هذه الدعوى أمامهـا  )٢

خــاص حيــث ســبق للمســتأنف ضــده مخــالف ألحكــام القــوانين اإلماراتيــة وقواعــد القــانون الــدولي ال
وهـو األمـر .. بنفس الموضوع وبنفس األطـراف أمـام المحـاكم األردنيـة بأن أقام الدعوى ) البنك(

الذي يؤكد خضوع النزاع الراهن لوالية القضاء األردني حيث أن إقامة وموطن المستأنف بـاألردن 
لـقـــانون والواـقـــع اـلـــذي أهــــدره  وهـــو ـمـــا نؤـكـــده أيضــــا لعداـلـــة الهيـئـــة الـمـــوقرة معتصــــمين ـبـــذلك با..

 .المستأنف ضده 

 وذلك علي النحو التايل 

 :خمالفة أحكام اتفاقية التعاون األردنية اإلماراتية:  أوال
حيــث ورد فــي مقدمــة اتفاقيــة التعــاون القــانوني والقضــائي بــين األردن واإلمــارات العربيــة المتحــدة 
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 :وهي بمثابة قانون ما يلي
ـة اإلمــارات  العربيــة المتحــدة وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية رغبــة منهمــا إن حكومــة دوـل

ًبتنمية روابط الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وحرصا منهما علـى إرسـاء تعـاون مثمـر بينهمـا فـي 
ـوفير الرعايــة لتنفيــذ  ـى القضــاء وتبســيط إجراءاتــه وـت المجــالين القــانوني والقضــائي وتيســير االتجــاه إـل

 .....األحكام

 :كما ورد باملادة الثالثة من هذه االتفاقية
يتمتع مواطنو الطرفين داخل حـدود كـل منهمـا وكـذلك األشـخاص المعنويـة المنشـاة أو المصـرح 
بها وفقا لقوانين كل طرف بحـق التقاضـي أمـام الجهـات القضـائية للمطالبـة بحقـوقهم والـدفاع عنهـا وال 

 اسـتعمال هـذا الحـق ولرعايـا كـل مـن الـدولتين علـى يجوز ألي طرف وضـع أيـة قيـود تقيـد أو تحـد مـن
 .إقليم الدولة األخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة

  كان ما تقدم امل
وكانت القواعد القانونية التي يكون مصدرها اتفاقيات دولية تقضي بتخطي مسألة السيادة الوطنيـة 

ا الدوـلـة إلعمــال وتطبـيـق قواعــدها القانونـيـة لكــون االتفاقـيـات الدولـيـة هــي قواعــد ثنائـيـة ـبـين الـتـي تتمـتـع بهــ
ٕالمتعاقدين ولكون الرغبة في تطبيقها مستند إلى رغبة وارادة الدولتين اإلماراتية واألردنية الموقعة على هذه 

ٕالتطبـيـق واعمــال اـلـنص كمــا  وهــي واجـبـة ١٩٩٩االتفاقـيـة الســيما وأن هــذه االتفاقـيـة معمــول بهــا مـنـذ عــام 
 ).إعمال النص أولى من إهماله(تقول القاعدة الفقهية 

 هذا 
وحيث أن دولة اإلمارات العربية والمملكة األردنية الهاشمية قد وقعتا وصادقتا على اتفاقية التعاون 

وانين الداخليــة، القضــائي وبموجــب هــذه االتفاقـيـة ـفـإن اـلـدولتان تعترـفـان بأولوـيـة وأســبقية االتفاقـيـة عـلـى الـقـ
 .وحيث أن إقامة هذه الدعوى هو الحق بسنوات على هذه االتفاقية فإن تطبيقها واجب قانوني

 وهو ما يؤكد 
ًأن توقيـع هــذه االتفاقيـة ـمـن قبـل دوـلـة اإلمـارات العربـيـة والمملكـة األردنـيـة هـو فعلـيـا بمثابـة التـنـازل 

هــي األوـلـى لـيـة الوطنـيـة ـلـذا ـفـإن هــذه االتفاقـيـة عــن كــل مــا يتعــارض مــع هــذه االتفاقـيـة مــن الـقـوانين المح
منهـا االختصــاص ) ٢٠( ، وبـنـاء عليـه ـفـإن هـذه االتفاقـيـة حـددت بالـمـادة بـالتطبيق ـمـن الـقـوانين المحليـة

 :القضائي لدى محاكم األطراف المتعاقدة كما يلي
 .إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته في البلد المتعاقد ) أ
 ..)ب
 ..)ج
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إذا ـكـان الـمـدعى علـيـه ـقـد قـبـل الخضــوع صــراحة الختصــاص مـحـاكم البـلـد المتعاـقـد ســواء ـكـان عــن ) د
ـد  ـك البـل ـانون ذـل ـى كــان ـق ـى اختصاصــها مـت ـق االتفــاق عـل ـار او عــن طرـي ـين مــوطن مخـت ـق تعـي طرـي

 .المتعاقد ال يحرم مثل هذا االتفاق

 ملا كان ذلك 
أمــام محكمــة البدايــة فــي .. ى إبتــداءا وكــان البنــك المســتأنف ضــده قــد أقــام ضــد المســتأنف اـلـدعو 
  وصراحة اختصاص المحاكم األردنية وبالتالي فقد اتفقا ًوقد قبل المدعي والمدعى عليه رضائياعمان 

 :القرارات الوقتية التاليةًضمنيا على اختصاصها وقد صدر عنها 
 .اعتبار الدعوى المقامة أمام المحاكم األردنية دعوى مستعجلة )١
 ).المستأنف(منع سفر المدعى عليه إصدار قرار ب )٢
 .إصدار القرار بإصدار الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة )٣
 .صدور قرار من محكمة البداية برد دعوى المدعي عن المدعى عليه المستأنف بدولة اإلمارات )٤

 اق على مكان االختصاص  فقد سمح القانون في كال البلدين المتعاقدين على االتفوبالتناوب

 :من قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي على أن) ٨٦(حيث جاء يف املادة 
إذا اتفــق الخصــوم علــى التقاضــي أمــام محكمــة غيــر المحكمــة المرفوعــة إليهــا الــدعوى جــاز 

 .للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التـي اتفقوا عليها

 :والتي جاء فيها) ٢٧/٢(كمات املدنية األردني باملادة وقد ورد يف قانون أصول احملا
تختص المحاكم األردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصـم 

 .ًواليتها صراحة أو ضمنا

 ونفاذا لذلك فإن 
ق  بـل وافـأي دفـع يتعلـق بعـدم اختصـاص المحكمـة أمـام المحـاكم األردنيـة لم يبديالمدعى عليه 

ًصراحة وضمنا على أن المحاكم األردنية هي المختصة للنظر فـي هـذا النـزاع ألنـه موطنـه ومكـان إقامتـه 
 .وعمله هو بالمملكة األردنية الهاشمية

 :من االتفاقية) ٢١(كما جاء يف نص املادة .. هذا 
ابال يـكـون الحـكـم الصــادر ـمـن محــاكم اـحـد البـلـدين والمعـتـرف ـبـه طبـقـا ألحـكـام ـهـذه االتفاقـيـة ـقـ

للتنفيذ لدى البلد اآلخر وفقا لإلجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون البلد المطلوب إليـه 
 .التنفيذ وذلك في الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقية بغير ذلك

  ه املادةونفاذا هلذ
ة مختصــة يتضــح لمحكمــتكم المــوقرة أنــه لتنفيــذ األحكــام يجــب أن يكــون الحكــم صــادر مــن محكمــ
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 .ًابتداء لكي يعترف به بموجب هذه االتفاقية

بناء عليه
ً

 
ًفـال عبـرة ألي حـكـم يصـدر ـمـن أي محكمـة إذا ـلـم يكـن هـذا الحـكـم قـابال للتنفـيـذ ال سـيما وأن ـنـص 

مــن ـقـانون اإلجــراءات المدنـيـة اإلمــاراتي ال يجـيـز اإلخــالل بأحكــام المعاهــدات الموقعــة ـبـين ) ٢٣٨(الـمـادة 
 .ن الدولالدولة وغيرها م

عـدم االختصـاص الـوالئي للمحـاكم اإلماراتيـة ملخالفتهـا أحكـام القـوانني احملليـة : ثانيا

 :اإلماراتية وقواعد القانون الدويل اخلاص
دعوى أمـام المحـاكم األردنيـة للمطالبـة بقيمـة التسـهيالت ) المستأنف ضده(فقد أقام البنك .. بداية 

مـام أرى لنفس األطراف وبنفس السـبب والموضـوع وبنـزاع متماثـل دعوى أخبتاريخ الحق أقام ثم المزعومة 
 وســجلت نـفـس اـلـدعوى أـمـام -/-/-بـتـاريخ محكمـتكم الـمـوقرة حـيـث ســجلت دعــوى أـمـام المحــاكم األردنـيـة 

 .-/-/-محكمتكم الموقرة بتاريخ 

 ومن ثم 
ب البحــــث فــــإن قيــــام نفــــس النــــزاع أمــــام المحــــاكم الوطنيــــة اإلماراتيــــة والمحــــاكم األردنيــــة يســــتوج

باالختصـــاص القضـــائي الـــدولي الخـــاص حيـــث سيتضـــح لمحكمـــتكم المـــوقرة أن المحـــاكم اإلماراتيـــة غيـــر 
 :لألسباب التاليةلنظر في هذه الدعوى باًمختصة والئيا 

إن احملاكم األردنية حماكم خمتصة بنظر النزاع نظرا إىل أن -١
ً

: 
 .مان ع–هو العاصمة األردنية ) المدعى عليه(موطن المستأنف  )أ 
 .ًقد اختار رضائيا والية القضاء األردني للبت بالنزاع) المدعي(إن البنك  )ب 
إن المحــاكم األردنـيـة ـقـد أصــدرت عــدة ـقـرارات مســتعجلة ـفـي هــذه اـلـدعوى ومنهــا الحجــز عـلـى أمــوال  )ج 

 .المستأنف المنقولة وغير المنقولة وقرارات متعلقة بمنع سفر المستأنف

ض قانونـا علـى احملـاكم اإلماراتيـة أن تتخلـى عـن رتفـ مـن املهفإنـ.. كما ذكرنا سـلفا  -٢
ً

اختصاصها ألسباب أوجبتها القـوانني اإلماراتيـة وقواعـد القـانون الـدويل اخلـاص 

 :والنظام العام وهي
أن المدعي والمدعى عليه قد قبال صراحة والية المحاكم األردنيـة بـالنظر بالـدعوى والبـت فـي النـزاع  )أ 

 ). الدولتين واتفاقية التسهيالتوهذا يتفق وأحكام وقوانين(
 العاصـمة عمـان، -أن موطن المدعى عليه عند إقامـة هـذه الـدعوى هـو المملكـة األردنيـة الهاشـمية  )ب 

 ).وهذا ثابت من الئحة الدعوى في األردن(
 .لضمان عدم وجود تعارض ما بين األحكام عند التنفيذ )ج 
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 .يةضمان فعالية تطبيق اتفاقية التعاون األردنية اإلمارات )د 
 ).فيما لو نفذ الحكم األردني في اإلمارات(ضمان فعالية تنفيذ األحكام األجنبية  )ه 
 هناك أحكام وقتية نافذة ما زالت سارية أمام (حماية الحقوق المكتسبة للمدعي والمدعى عليه  )و 

 ).المحاكم األردنية
بـنــك فإـنــه ـفــي حـــال صـــدور حكمـــين لمصـــلحة ال(عـــدم اســـتيفاء الحـــق مـــرتين مـــن اإلمـــارات واألردن  )ز 

 ).بإمكانه التنفيذ بالحكمين

 :األسانيد القانونية للدفع بعدم االختصاص الوالئي -٣
مــن قــانون اإلجــراءات المدنيــة اإلمــاراتي علــى أن لألطــراف االتفــاق علــى ) ٣١/٥(أجــازت المــادة 

ى ًاختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وحيث أن تحديد االختصاص المكاني ونظرا لموضوع هـذه الـدعو
لــيس ـمــن النظـــام العــام ـفــإن اتـفــاق األطــراف الضـــمني عـلــى نظــر الـنــزاع أـمــام المحــاكم األردنـيــة يرـفــع ـيــد 

 .محكمتكم الموقرة عن النظر بالنزاع

 :من قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي ما يلي) ٨٥(وقد جاء بنص املادة 
وى أو قيمتهـا يجـوز إبـداؤه فـي الدفع بعدم اختصاص المحكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدع .١

 .أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
ٕواذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالـة الـدعوى بحالتهـا إلـى المحكمـة  .٢

 .المختصة،وعلى قلم كتاب المحكمة إعالن الخصوم بالحكم

 :اإلجراءات املدنية اإلماراتي ما يليمن قانون ) ٨٦(وجاء بنص املادة 
إذا اتفــق الخصــوم علــى التقاضــي أمــام محكمــة غيــر المحكمــة المرفوعــة إليهــا الــدعوى جــاز 

 .للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التـي اتفقوا عليها

 :من قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي ما يلي) ٨٧(وجاء بنص املادة 
إلـى محكمتـين وجـب إبـداء الـدفع باإلحالـة أمـام المحكمـة التــي رفـع إليهـا النـزاع إذا رفع النـزاع 

 .ًأخيرا للحكم فيه
إن رفع الدعوى من قبل المدعية أمام المحاكم األردنية يعنـي قبـول واليـة هـذه المحـاكم بـالنظر فـي 

 .الدعوى والمحاكم األردنية أصبحت هي المختصة

يتها ينظر هذا النزاع مـن اتفاقيـة التعـاون القضـائي إن احملاكم األردنية استمدت وال -٤

 :األردنية اإلماراتية
إن القرارات المستعجلة التي أخذتها المحاكم األردنية ضد المدعى عليه هي منفذة التفاقية التعاون 

 بأن ) ٣( املادة والتي جاء فيها يفالقضائي األردني اإلماراتي 
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حـق اللجـوء إلـى أي محـاكم أخـرى ) المسـتأنف ضـده(فقـد أعطـى عقـد التسـهيالت للبنـك .. وأخيرا  -٥
للبت بالنزاع وقد استعمل البنك حقه المنصوص عليه في عقد التسهيالت باللجوء إلـى المحـاكم 

 .األردنية

 د وهو األمر الذي يؤك
.. أن ذلك يعد إقرار صريحا منه بانعقاد االختصاص بنظر هذا النزاع والبت فيـه لمحـاكم األردن  

يتجـلـى ـظـاهرا أحقـيـة المســتأنف ـفـي المطالـبـة بإحاـلـة ـهـذا الـنـزاع برمـتـه إـلـي مـحـاكم األردن .. وـمـن ـثـم 
 .صاحبة االختصاص الوالئي الصحيح بنظره والفصل فيه 

 ملا كان ذلك 
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أن البنك املستأنف ضده قـد عجـز عـن تقـديم أي دليـل علـي تنفيـذ عقـد : احلقيقة األويل 

 أو قيام املستأنف بصرف أي مبلغ من قيمته أو اسـتخدامه -/-/-رخ التسهيالت املؤ

 أو استعماله له 

 ومن ثم يكون البنك قد خالف املادة األويل من قانون اإلثبات التي تنص بأن 
 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١
 .ئزا قبولها ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجا -٢

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

  من قانون املعامالت املدنية التي تقرر بأن ٣٧وكذا خولفت املادة 
 .األصل براءة الذمة  

 ملا كان ذلك 
السـيما لـو كـان المـدعي .. وحيث أن الثابت فقها وقضاءا أن المدعي هو المكلف بإثبـات دعـواه  

هذا وحيث أن البنـك المسـتأنف ضـده يـدعي أنـه يـداين المسـتأنف بمبلـغ .. صل يتمسك بما هو يخالف األ
  .-/-/-ويستند في ذلك إلي عقد التسهيالت المؤرخ ..  مليون درهم ١٤٩يفوق 

 وحيث أن هذا العقد ال يثبت 
األـمـر اـلـذي يســتوجب أن .. اسـتالم المســتأنف أو اســتعماله لـهـذه المـبـالغ اـلـواردة بعـقـد التســهيالت  

 .نده أوراق أو مستندات أخري تثبت صرف المستأنف لهذه المبالغ أو استعماله واستخدامه لهاتسا

 وهو ما عجز البنك املستأنف ضده 
بسبب أن الحقيقة والواقع في هذا النزاع أنه لم يتم تنفيـذ أو تفعيـل عقـد التسـهيالت .. عن تقديمه  

 .أي من مبالغه ولم يقم المستأنف بصرف أو استعمال .. المشار إليه 

 وهو األمر الذي يؤكد
بمـا ال يسـتنهض معـه .. انعدام سند البنك المستـأنف ضده في ادعاءاته وعجـزه التـام عـن إثباتهـا  

السـيما وأن المسـتأنف يتمسـك باألصـل الغنـي .. دور المستأنف في نفي هذا االدعاء الذي لم يـتم إثباتـه 
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   بخصـوص عقـد التسـهيالت المـؤرخ للبنـك المسـتأنف ضـدهعن اإلثبات وهو بـراءة ذمتـه مـن ثمـة مبـالغ 
-/-/-.  

 احلقيقة الثانية 

أن السند األوحد الذي يتساند عليـه البنـك املسـتأنف ضـده يف مزاعمـه هـو ذلـك  

الـذي ال يقـر بـه املسـتأنف وال يعـرتف بـه ) كشف احلسـاب(املستند املقدم مبعرفته 

 .ن يكون دليال حيتج به عليه ومن ثم فهو ال يصلح أل.. ملخالفته للحقيقة 

 حيث أنه من املبادئ املستقر عليها فقها وقضاءا أنه 

 .ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليال يحتج به علي الغير 
 قـد عجـز عـن تقـديم أي سـند – كمـا أسـلفنا القـول –وكان البنك المستأنف ضـده .. لما كان ذلك  

.. أنـه أبـان تـداول الـدعوى المبتـدأة أمـام السـيد الخبيـر المنتـدب فيهـا  إال .. قانوني معتبـر علـي ادعاءاتـه 
 .ٕوبعد مالحقة السيد الخبير للبنك والحاحه بأن يقدم سند ادعائه بمداينته للمستأنف 

 مل جيد هذا البنك مناصا 
ورغـم .. سوي تقديم كشف حساب زعم من خاللـه مداينتـه للمسـتأنف وتقـدم بـه إلـي السـيد الخبيـر  

إال أن ..  الـذي لـم يقـر أو يعتـرف بـه لمخالفتـه للحقيقـة ال يحمل ثمـة توقيعـات للمسـتأنفهذا المستند أن 
وهو ما يؤكد فسـاد هـذا التقريـر وعـدم .. السيد الخبير أتخذ من هذا الكشف سندا لما انتهي إليه في تقريره 

 .قيامه علي سند صحيح وهو ما سوف نوضحه تفصيال الحقا 

 ابأما عن كشف احلس
فالثابـت أن المبـالغ  .. فهو في حقيقة األمر ليس دلـيال لصـالح البنـك بـل ضـده.. سالف الذكر  

 ـلـم ـتـرد بكشــف -/-/- الـتـي ـيـزعم البـنـك تحصــل المســتأنف ضــده عليهــا بمناســبة عـقـد التســهيالت المــؤرخ
باتهــا دفعــه  وـتـم إث-/-/-وـلـم تظهــر تمامــا إال بـتـاريخ  .. ـفـي ذـلـك الـتـاريخ أو بـعـدهالحســاب أـنـف اـلـذكر 

 .وأن المبلغ في هذا التاريخ لم يكن مطابقا للمديونية المزعومة " المدين " واحدة في خانة 
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 وهذا يعد دليال قاطعا علي عدم تنفيذ التسهيالت 

  -/-/-املؤرخة 

 :احلقيقة الثالثة 

 -/-/-أنه علي الفرض اجلديل أن املستأنف حصـل علـي مبـالغ التسـهيالت املؤرخـة  

 فإن إدراجها ضـمن احلسـاب اجلـاري يفقـدها ذاتيتهـا –لي خالف احلقيقة الفرض ع

 . واستقالليتها 

  من قانون املعامالت التجارية أن ٣٩٧ذلك أن الثابت يف املادة 
فقدت صفاتها الخاصة وكيانهـا الـذاتي الديون المترتبة ألحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري  

 .ده للوفاء وال للمقاصة وال للمدعاه وال لعدم سماع الدعوىفال تكون بعد ذلك قابلة علي ح، 

 وحيث كان ذلك 
   ومــع تمســك المســتأنف بأنــه لــم يصــرف أو يســتلم أو يســتخدم أيــا مــن مبــالغ التســهيالت المؤرخــة  

فإنها بمجرد قيدها ودخولها ضمن ..  إال أنه علي الفرض المخالف للحقيقة بأنه استلم هذه المبالغ -/-/-
 . الحساب الجاري فقدت ذاتيتها واستقاللها وباتت عنصرا من عناصر هذا الحساب عناصر

 األمر الذي يقطع واحلال كذلك 
بعدم أحقية البنك المستأنف ضده في إقامة دعواه المبتدأة النعدام سندها في الواقع أو األوراق أو  
ذا النظــر األمــر الــذي يجعلــه وحيــث خــالف الحكــم الطعــين هــ.. بمــا كــان يجــدر معــه رفضــها .. القــانون 

 .علي نحو ما سيرد تفصيال الحقا .. مخالفا للقانون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

٨٧

�א	��و��א	�����		د��ع

$���#� ن�א	�������+و����������א����دא7ن�		�����א	����������د���������א	و��دא#������������������

���و1د�+�����������د�+מ�א	����زل�"�)��وא	���	���ن�א	�������$	�����������٥٣٢�٢٤٠�١٢٨א9

������������د����و/���3"���د�א	�����زل�وא	�وא	����א	���B��ل�א��B���ن�وא	�����ذ�����א	������א	�

�C������D��1و�����/�د�$��א�−/−/−.�

����د�א�5���E	���و����وذ	

 صـحيحة ومكتملـة األركـان وفقـا -/-/-انعقـاد التنـازل وحوالـة احلـق املؤرخـة : السند األول

خلبـري املنتـدب أمـام وهو األمـر الـذي أقـر بـه صـراحة السـيد ا.. لصحيح القانون 

 حمكمة أول درجة 

 حيث نصت املادة الثانية من قانون املعامالت التجارية علي أن  
يسري علي التجار وعلي األعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان مـا لـم يتعـارض اتفاقهمـا علـي  -١

 .نص تجارى آمر 
 بشأنه نـص فـي هـذا القـانون أو فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد -٢

غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ، ويقدم العرف الخاص أو المحلي علي العرف العـام 
فإذا لم يوجـد عـرف تجـاري وجـب تطبيـق األحكـام الخاصـة بالمسـائل المدنيـة فيمـا ال يتعـارض مـع 

 .المبادئ العامة للنشاط التجاري 
ات الخاصــة أو قواعــد العــرف التجــاري إذا تعارضــت مــع النظــام العــام أو وال يجــوز تطبـيـق االتفاقـيـ -٣

 . اآلداب 

 أنالتمييز ومن املقرر يف قضاء حمكمة 
حواـلـة الحــق تعتـبـر جــائزة مــا دام ال يوجــد مــا يحرمهــا أو يمنعهــا وهــي تنعقــد بالتراضــي بــين  

ي لجعلهـا نافـذة فـي حقـه أو المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إال أن انعقادها ال يكف
ًبالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حـق المحـال لـه 
ًإال مـــن ـتــاريخ علمـــه بهـــا مـــا دام أن انعقادهـــا ـيــتم دون رضـــائه إذ يصـــح أن يكـــون جـــاهال بوقوعهـــا 

ب علمـــه بالحوالـــة مراعـــاة فيتعامـــل مـــع دائنـــه األصـــلي علـــى أنـــه دائنـــه الوحيـــد األمـــر الـــذي يســـتوج
ًلمصلحته ومصلحة الـدائن الجديـد، ويثبـت هـذا العلـم بكافـة طـرق اإلثبـات المقـررة قانونـا وذلـك لخلـو 
األحـكـام المنظـمـة لحواـلـة الحــق ونفاذهــا قـبـل الـمـدين أو الغـيـر ـفـي التشــريعات المعـمـول بـهـا ـفـي إـمـارة 

ن واالكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلـك دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأ
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الحوالة لنفاذها قبل المـدين أو الغيـر وذلـك بـأي طريـق مـن طـرق العلـم بهـا ومنهـا اإلعـالن بصـحيفة 
 .الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق

 )٢٧/١/٢٠٠٩ جلسة – تجاري ٢٠٠٨ لسنة ٢٤٦الطعن رقم (

 هذا 
/ املبادئ الفقهية يف هذا الشأن التي أوردها الفقيه العالمـة  فضال عما استقرت عليه 

 أنه .. السنهوري يف سفره الوسيط 
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 وبالبناء علي ما تقدم .. هذا 
 -/-/-فقد تحرر عقد تنازل متمثال فـي حوالـة الحـق الثالثيـة األطـراف التـي تـم إبرامهـا فـي تـاريخ  

 :لها من أثار قانونية ملزمة لكافة األطراف الموقعة عليها وهم كل من وبما 
 .محيل ) ... المستأنف (........../ السيد  -
 .محال له ) ... المستأنف ضده (.........بنك  -

 .محال عليها ... .........شركة  -

 وورد بهذه االتفاقية 

إـلـــي ) المســـتأنف(أنـــه بموجــــب هـــذه االتفاقـيـــة يحـــول المحـيـــل  

كافة حقوقـه وملكيتـه ومصـلحته ) البنك المستأنف ضده(محال له ال

ـفـــي اتفاقـيـــات االســــتثمار المبرـمـــة ـبـــين المحـيـــل باســــتثناء التزاماـتـــه 

 الـتـي يملكهــا المحـيـل -/-/- ، -/-/- ، -/-/- المؤرخــة .....و
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 .في اتفاقيات االستثمار ) المستأنف(
 كما ورد صراحة بغري لبس أو غموض

��د�وא��ق���������)����א�����������د��א��(
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 وأخريا 
نيين تضــــمنت هــــذه االتفاقـيـــة أن تســــري بشــــروطها عـلـــي أطرافهــــا وورـثـــتهم وخلـفـــاء ممثـلـــيهم الـقـــانو 

 .والمحال لهم المسموح بهم 

 ملا كان ذلك 
 صحيحة ومكتملة األركان -/-/-يتضح وبجالء تام انعقاد حوالة الحق أنفه الذكر المؤرخة وكان  

وא)��ل��)�א�"�8@�א%���Y��G�m�n��X(وא)�ل����)�א%m�n�X(و����א?�k6(�d�Gj��B8א)!���2.. 
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 فضال عن انعقاد 
وهـذا األمـر ..  من قانون المعامالت المدنية آنفة الـذكر ١١١٣ة أركان الصحة الواردة بالمادة كاف 

 .ثابت بإقرار صريح من السيد الخبير المنتدب أمام محكمة الدرجة األولي 

ــــة المؤرخـــــة "    انعـقــــدت -/-/-حـيــــث أورد صـــــراحة ـبــــأن الحواـل

 ".صحيحة ومكتملة األركان 
 السند الثاني 

ء علي انعقاد حوالـة احلـق صـحيحة ومكتملـة األركـان فإنهـا تكـون نافـذة أنه بالبنا 

 )عقد التنازل (-/-/-املفعول ومرتبه لكافة أثارها مبجرد إبرامها أي بتاريخ 

 حيث استقرت أحكام التمييز يف هذا الشأن علي أن 
ر العـقـد أن آـثـا. مفـاد نصــوص قـانون المـعـامالت المدنيـة وعـلـي ـمـا جـري ـبـه قضـاء هــذه المحكمـة  
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من حقوق والتزامات تثبت بمجـرد انعقـاده دون توقـف علـي أي شـرط أخـر مـا لـم يـنص القـانون أو االتفـاق 
علي غير ذلك وتكون تلك اآلثار منجزة وتقع في الحال إذا تم العقد بصفة مطلقة غيـر مضـاف إلـي أجـل 

 .مستقبل أو معلق علي شرط 
 )٢٦/١/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٨٦الطعن رقم (

 ) ١٤/٣/٢٠٠٤ جلسة – حقوق ٢٠٠٣ لسنة ٣٩٨طعن رقم ال(
 )١٤/٦/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٣٥الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة التمييز بأن 
 بمـا لـه مـن –يترتب علي مجرد انعقاد الحوالة انتقال الحق المحال به من المحيل إلي المحـال لـه  

 .توابع وضمانات دون التوقف علي أي شرط أو إجراء أخر 
 )٣١/٨/٢٠٠٩ جلسة – ٢٠٠٨ لسنة ٨٠٧ ، ٧١٠لطعن رقم ا(

 ملا كان ذلك 
فإنهـا تكـون .. وطالما انتهينا إلي انعقاد حوالة الحق صـحيحة ومكتملـة األركـان وال تشـوبها شـائبة  

بعقـد (نافذة في حق كافة أطرافها وينتقل الحق المحال فورا من المحيل إلي المحال له المرتضيان صراحة 
فهـي  .. وال تكون هذه الحوالة بحاجة إلي أي إجراء من أي نوع لتفعيلهـا ونفـاذ أثرهـا.. بذلك ) الحوالة 

 .بحكم القانون نافذة وسارية المفعول بمجرد إبرامها 

 وهذا قوال واحدا 
ومــن ثــم فــإن قاـلـه الســيد الخبيــر المنتــدب أمــام محكمــة أول درجــة بــأن .. ال يقبــل مــراء وال تأويــل  

ـتم تفعيلهــا حة ومكتمـلـة األركــان الحواـلـة تمــت صــحي ـم ـي ـر الـنـور وـل إنمــا هــو ـقـول قاصــر .. ولكنهــا ـلـم ـت
 .جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه .. ومخالف للقانون 

 السند الثالث 

 صحيحة ومكتملة األركان وعلـي األخـص رضـاء -/-/-وإزاء انعقاد حوالة احلق املؤرخة  

فقد أقـرت .. وسارية املفعول بقوة القانون البنك بها ، وحيث أنها بذلك تكون نافذة 

ومـن ثـم .. بتنفيذ التزاماتها بشأن هـذه احلوالـة ) ....شركة (الشركة احملال عليها 

أصبح املستأنف منبت الصلة بالوحدات احملالة وباتت العالقة بـني البنـك احملـال لـه 

 .احملال عليها مباشره .....وشركة 

 تمييز  حيث أن املقرر يف قضاء حمكمة ال
 وهي تنعقـد – ما لم يرد في القانون أو في االتفاق نص علي خالف ذلك –أن حوالة الحق جائزة  



 

 
 

٩١

 غيـر –) المحـال عليـه(بمجرد التراضي بين المحيل والمحال لـه دون حاجـه إلـي رضـاء أو موافقـة المـدين 
 ومصــلحة اـلـدائن الجديــد ،  مراعــاة لمصــلحته–أنهــا ال تنفــذ فــي مواجهــة المــدين إال إذا قبلهــا أو عـلـم بهــا 

 .ويثبت علم المدين بحوالة الحق بكافة طرق اإلثبات المقررة قانونا 
 )١٧/٦/٢٠٠١ جلسة ٢٠٠١ لسنة ١٦٥الطعن رقم (

 فمن من املقرر يف قضاء النقض أن 
حواـلـه الحــق ال تكــون نافــذة فــي حــق المــدين المحــال عليــه إال مــن تــاريخ قبوـلـه لهــا أو مــن تــاريخ  

ا بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلي المحال عليـه فـي ذات الحـق المحـال بـه إعالنه به
 هـو - الـذي أضـحي أجنبيـا –بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصـه فيصـبح المحـال إليـه دون المحيـل 

 .صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة 
 )٢٤/٤/٢٠٠١ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم (

 بداية
 صحيحة ومكتملة األركان وارتضي بها جميع أطرافها -/-/-وحيث انعقدت حوالة الحق المؤرخة  

أن أصــبح المســتأنف منبــت الصــلة تمامــا عــن هــذه .. فقــد بــات ظــاهرا أن مــن أهــم آثــار هــذه الحوالــة .. 
  .-/-/-الوحدات المتنازل عنها منذ 

 وأصبحت العالقة بشأنها 
وأنـه علـي الفـرض الجـدلي ) .. المحـال عليهـا(شركة ووبين ) محال له ال(منحصرة فيما بين البنك  

بوجــود ثـمـة إخــالل بالتزاـمـات عـقـد الحواـلـة المشــار إلـيـه ـفـال عالـقـة للمســتأنف ـبـذلك وال يمـكـن أن يرـتـب أي 
 .آثار في مواجهته 

 السيما 
 كمــا – -/-/-وأن عالقتــه بهــذه الوحــدات االســتثمارية المحالــة والمتنــازل عنهــا قــد انقطعــت منــذ  

 وأن العالقة المباشرة فيما بين البنك والشركة المحال عليها باتت تحكمها اتفاقيات االستثمار –ذكرنا سلفا 
 ) .عقد التنازل(التي تعتبر جزء ال يتجزأ من اتفاقية حوالة الحق 

 ومبطالعة هذه االتفاقيات ... هذا 

 يتضح أنها تضمنت يف البند السابع 

 منها ما يلي 
 : التحويل من قبل المستثمر-٧
مع االلتزام بدفع سـعر الشـراء وأي أتعـاب أخـرى ) على نفقته الشخصية(يجوز للمستثمر القيام  :٧/١

���و���ل�������ل�	و�����ز������ن�.... مـســتحقة وـعــن طرـيــق توجـيــه إـشــعار خـطــي مـســبق إـلــى 
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عـن طريـق يـتم مـنح تلـك التحـويالت النفـاذ الـالزم ) المحـول لـه(�א�������������������������������

مــن قبــل المســتثمر ) شــهادة التحويــل (٢توقيــع شــهادة تحويــل كمــا هــو محــدد فــي الجــدول 
مـع سـداد أي رسـوم تحويـل أخـرى نافـذة بمـا فـي ذلـك األتعـاب .... والمحول له وتسليمها إلـى 
ٕوالى الحـد التـي تكـون متعلقـة ) رسوم التحويل(أو الرسوم اإلدارية /القانونية ورسوم التسجيل و

 : التحويل بموجب شهادة التحويلبموضوع
والمســتثمر ـمـن الحـقـوق األخــرى تجــاه بعضــهما اـلـبعض بخصــوص ......... ســوف ـيـتم إـبـراء  )أ 

حقوق والتزامات التحويل بموجب هذه االتفاقية من تاريخ التحويل وسوف يتم إلغـاء حقـوقهم 
 .تجاه بعضهما البعض بموجب أحكام هذه االتفاقية

ًالمحـول لـه اعتبـارا مـن تـاريخ التحويـل االلتزامـات تجـاه بعضـهما و.......... يتحمل كل مـن  )ب 
أو يحصـــالن عـلــى حـقــوق تـجــاه ـكــل منهـمــا اآلـخــر والـتــي تختـلــف ـعــن الحـقــوق /اـلــبعض و

وااللتزاـمــات المحوـلــة فـقــط طالـمــا أـنــه ـيــتم ممارســـتها ـمــن قـبــل أو ضـــد المـحــول ـلــه مـكــان 
 .المستثمر

تاريخ التحويل باالحتفاظ بذلك الجزء من االسـتثمار ًبالقيام اعتبارا من .... ًتجنبا للشك تلتزم  )ج 
 بصفتها مقدم خدمات حفظ لصالح وبالنيابة عن المحول له ولن يكون هناك تحويل للملكية 

 .القانونية لذلك الجزء من االستثمار إلى اسم المحول له
ة ومنتظمـة  االعتماد وبشكل كامل على أي شهادة تحويـل التـي هـي كاملـ........يحق لشركة  :٧/٢

 أـيـة ...ًبخصــوص محتوياتـهـا وموقـعـة ظاهرـيـا نياـبـة ـعـن المـسـتثمر والمـحـول ـلـه وـلـن تتحـمـل 
ًمسؤولية تجاه أي طرف نتيجة االعتماد على شهادة التحويل والتصرف وفقا لها إذا ثبـت أنهـا 

 .ًلم تكن حقيقية أو مصدقة أصوال
وقــه وفوائــده والتزاماتــه بموجــب فــي حــال قيــام المســتثمر بتحويــل كامــل أو أي جــزء مــن حق :٧/٣

عنـدها يـتم تفسـير كافـة اإلشـارات ذات العالقـة ) ٢ - ٧(و ) ١ – ٧(االستثمار تحت البنـود 
كمـا يكـون (أو المحول له /في هذه االتفاقية إلى المستثمر على أنها أشارت إلى المستثمر و

 .ٕوالى حد مصلحتهم الخاصة) ًذلك نافذا

 ملا كان ذلك 
 أن المحــال عليــه هــو ١٨/٣/٢٠٠٨المــؤرخ ) حوالــة الحــق(ن خــالل عقــد التنــازل وكــان الثابــت مــ 
ٕواذ ثـبـت لعداـلـة محكمــة أول درجــة قـيـام الشــركة المحــال عليهــا أنـفـة اـلـذكر بكاـفـة التزاماتهــا .. .....شــركة 

 :الحقائق اآلتية والذي تضمن .. بشأن عقد التنازل والحوالة المشار إليه 
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����q��] : باـتـت .. واـلـذي أصــبح عنواـنـا للحقيـقـة .. أنـه بانعـقـاد الحواـلـة ـبـين أطرافـهـا عـلـي النحــو آنـف اـلـذكر

والبنـــك المســـتأنف ضـــده دون أن يكـــون .... العالقـــة فـــي هـــذه الحوالـــة بـــين طرفيهـــا وهمـــا شـــركة 
أصــبح المســتأنف أجنـبـي . .المســتأنف طرـفـا فيهــا إذ أـنـه بانعـقـاد الحواـلـة بكامــل أركانهــا القانونـيـة 

فالحواـلـة ـقـد انعـقـدت طبـقـا لمــا هــو  .. عنهــا ـفـال يجــوز ـلـه طـلـب تـعـديلها أو إلغائهــا أو ســريانها
ومن المستقر عليه قانونا أن العقد شريعة وتم التعاقد برضاء األطراف .. منصوص عليه قانونا 

ومـن ثـم  .. حـل القـانونالمتعاقدين وطالما انعقد العقد صحيحا بين أطرافه ومـن ثـم فهـو يحـل م
فال يجوز الجدال حول هذه الحوالة التي تحكم العالقة بين طرفيها سواء فـي ذلـك البنـك المسـتأنف 

دون أن يكـــون المســـتأنف طرـفــا فيهـــا بـعــدما تـنــازل بموجبهـــا عـــن الحـــق اـلــذي ... ضـــده أو شـــركة 
 .يخصه للبنك المستأنف ضده 

 ومن ثم 
انعقــاد حوالــة الحــق صــحيحة ومكتملــة األركــان ونافــذة بقــوة يتجلــى ظــاهرا .. ومــن جملــة مــا تقــدم  
.... كما قامت شـركة .. منبت الصلة بالوحدات المتنازل عنها ) المحيل(وقد أصبح المستأنف .. القانون 

ومــن ـثـم يضــحي البنــك المســتأنف ضــده هــو الطــرف الوحـيـد اـلـذي ـلـم .. بتنفـيـذ التزاماتهــا ) المحــال عليهــا(
 .يوف بالتزاماته 

 البناء علي ما تقدم مجيعه وب
أـنـف ) حواـلـة الحـق(يتجلـى ظـاهرا أن المســتأنف دائـن للبنـك المســتأنف ضـده بموجــب عقـد التنـازل  

 درهـم قيمــة الوحـدات االســتثمارية الثالثـة المحاـلـة منـه إـلـي ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢الـذكر وبحـكـم القـانون بمبـلـغ 
 .هذا البنك 

 : السند الرابع 

 قـد انعقـد صـحيحا ومكتمـل األركـان مبـا جيعلـه قـانون -/-/-أن عقد التنازل املؤرخ  

ومن ثم ال جيوز .. املتعاقدين وشريعتهم ، السيما وأن ألفاظة وعباراته جاءت واضحة 

 .االحنراف عنها بتفسريها علي غري إرادة املتعاقدين 

 حيث أنه يف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي أن 
 مـن ذات القـانون أن العبـرة فـي العقـود هـي ٢٦٥ ، ٢٥٨مادتـان مـن المقـرر وفـق مـا تقضـي بـه ال 
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ٕللمقاصد والمعـاني واذا كانـت عبـارة العقـد واضـحة فـال يجـوز االنحـراف عنهـا عـن طريـق تفسـيرها للتعـرف 
 .علي إرادة المتعاقدين 

 )٣٠/١٠/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأنه 
عـدم اسـتقالل أي مـن طرفيـه بنقضـه أو تعديلـه أو اإلعفـاء منـه . مـؤداه . العقد شريعة المتعاقدين  

 ق مــدني التــي قــررت بــأن العقــد ١٧١/١م . إال فــي حــدود مــا يســمح بــه االتفــاق أو يقضــي بــه القــانون 
ٕشريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابـة القـانون ، وهـو قـانون خـاص بهـم وان كـان منشـأه االتفـاق 

 . يجوز إليهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو اإلعفاء منه بينهما فال
 )٢٢/١٢/٢٠٠٩ تمييز مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بعباراتـه الواضـحة التـي ليسـت بحاجـه إلـي تفسـير  -/-/-المؤرخ ) حوالة الحق(وكان عقد التنازل  

 ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢الوحـدات االسـتثمارية البالغـة قيمتهـا أو تأويل والتي نصـت علـي تنـازل المسـتأنف عـن 
األمر الذي يوجب تنفيـذ هـذا العقـد الـذي .. درهم لصالح البنك المستأنف ضده دون تعلق ذلك علي شرط 

 . هو قانون وشريعة المتعاقدين وفقا لعباراته الواضحة دون نقض أو تعديل من أي من أطرافه 

 هذا 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
والتـي قامـت علـي سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون ) المبتـدأه(أحقية المستأنف في دعـواه المتقابلـة  

األـمـر الـذي يجعلـه جـديرا باإللغـاء وذلـك علـي التفصــيل .. إال أن الحكـم الطعـين قـد خـالف هـذا النظـر .. 
 .الذي سيرد الحقا 
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 بداية
ـقـد بنيـا عـلـي .. الخبيـر / تجـدر اإلشــارة إلـي أن حـكـم محكمـة أول درجــة ، ومـن قبـلـه تقريـر الســيد  

حيـــث افترضـــا بـــأن األســـهم المملوكـــة .. افتراضـــات لـــم تثبـــت بـــاألوراق ولـــم يقـــدما الـــدليل علـــي صـــحتها 
 .للمستأنف مرهونة لدي البنك المستأنف ضده وهو أمر مخالف للحقيقة 

 وعلي الفرض اجلديل بصحة ما تقدم .. مع ذلك و
فـإن حكـم أول درجـة وتقريـر الخبيـر قـد خالـفـا القـانون حيـث أن الثابـت أن البنـك قـد خـالف القواعــد  

واألصول القانونية التي تحكم التصرف في األشياء المرهونة بما يقطع بعـدم صـحة وصـف تصـرف البنـك 
 .بأنه صحيح 

 أضف إيل ذلك 
والبنـــك ) المالـــك لألســـهم(ابـــت بـــاألوراق أن صـــحيح وصـــف العالقـــة بـــين المســـتأنف انـــه وفقـــا للث 

أن األول ـقــد أوكـــل األخـيــر ـفــي بيعهـــا ـفــي الوـقــت المناســـب .. المســـتأنف ضـــده بخصـــوص هـــذه األســـهم 
وأن البنــك قــد خــالف التزاماتــه .. فــي بيــع األســهم ) وســيط مــالي(وبالســعر المناســب وذـلـك بوصــف البنــك 

 . ووكيل في بيع األسهم األمر الذي يبطل تصرفه بالبيع القانونية كوسيط

 وذلك كله لألسباب اآلتية 

تصرف البنك املستأنف ضده يف األسهم خمالف للقانون الذي يوجب صـدور : السبب األول 

إذن من احملكمة املختصة بـالبيع وهـو مـا مل يفعلـه البنـك لعلمـه اليقينـي بعـدم 

وذ��@���������ض�n�#��+��Lن����������(د مـربر للبيـع مداينته للمستأنف ومن ثم عدم وجو
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  من قانون املعامالت التجارية علي أن ٤٥٣فقد نصت املادة 
إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصـة التـرخيص  

لماليـة وأن يسـتوفي حقـه مـن ثمـن له ببيع الصكوك المرهونـة بـالمزاد العلنـي أو بسـعرها فـي سـوق األوراق ا
 .البيع قبل غيره من الدائنين 
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  من ذات القانون تنص علي أن١٧٦/١كما كانت املادة 
يقع باطال كـل اتفـاق يبـرم وقـت تقريـر الـرهن أو بعـد تقريـره ويعطـي الـدائن المـرتهن فـي حالـة عـدم  

ون أو بيعــه دون مراعــاة األحكــام وـفـاء المــدين باـلـدين ـفـي ـتـاريخ االســتحقاق الحــق ـفـي تمـلـك الشــيء المرهــ
 .١٧٢واإلجراءات المنصوص عليها في المادة  

  تنص علي أن ١٧٢/١وكانت املادة 
إذا لم يدفع الدين المضمون بـالرهن فـي تـاريخ االسـتحقاق كـان للـدائن بعـد انقضـاء سـبعة أيـام مـن  

المرهـون وينظـر فـي الطلـب علـي تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة اإلذن له ببيع الشيء 
 . وجه االستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع 

  ه النصوص ومن خالل هذ
وهو أمـر منكـور وغيـر (يتضح انه مع الفرض الجدلي بأن البنك المستأنف ضده يداين المستأنف  

وهو ما لم (زعومة ومع الفرض الجدلي أيضا بأن المستأنف لم يقم بسداد تلك المديونية الم) .. ثابت تماما
ـثـم بـعـد .. أن يـقـوم بتوجـيـه إـنـذار للمـسـتأنف فإـنـه يـجـب عـلـي البـنـك المـسـتأنف ضــده ) .. يحــدث أيضــا

أن يستحصل من المحكمـة المختصـة علـي تـرخيص يخـول لـه بيـع األسـهم سبعة أيام من اإلنذار يجب 
وهـو عـين  .. ه بـاطالٕواال بـات تصـرف..  والموكول بالتصـرف فيهـا حـال تحقـق ثمـة حـق لـه المودعة لديه

 .الحال في الدعوى الراهنة 

 حيث أن حكمة املشرع من وجوب االستحصال علي هذا الرتخيص 
وتتحقـق مـن وجـود الـدين .. هو أن تطلع المحكمة المختصة علي سند البنك فـي طلـب التـرخيص  

وتيقـنـت ممــا تـقـدم ـفـإذا تحقـقـت ) المســتأنف(المــراد البـيـع الســتيفائه ومــدي صــحته وتحقـقـه ـفـي ذمــة المــدين 
 والحــال -ٕواذا تخلــف شــرط أو عجــز البنــك عــن تقــديم ســند لطلبــه .. جميعــه أصــدرت اإلذن والتــرخيص 

 . رفضت المحكمة منحه اإلذن –الراهن كذلك 

 ملا كان ذلك 

 وألن البنك املستأنف ضده يعلم يقينا 

 بأنه غري دائن للمستأنف 
فقـد .. صـدار اإلذن ببيـع األسـهم لـن يسـتجاب لـه وأنه لو تقـدم إلـي المحكمـة المختصـة بطلـب است 

ومـن ثـم يكـون البنـك المسـتأنف ضـده .. أثر مخالفة القانون والبيع مباشرة دونما الحصول علي إذن بـذلك 
.. حينمـــــا ـلــــم يـنــــذر المســـــتأنف بالســـــداد : األوـلــــي .. ـقــــد خـــــالف الـقــــانون ـفــــي هـــــذا الخصـــــوص مـــــرتين 

�����.. من المحكمة المختصة يبيح له البيع حينما لم يتقدم للحصول علي إذن :الثانية�)�E�������YA�Kو
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خمالفة البنك املستأنف ضـده يف تصـرفه يف األسـهم اململوكـة للمسـتأنف : السبب الثاني 

لصحيح التزامـات الوكيـل الـذي ) .. بوصفه وسيط مايل(والذي أوكله التصرف فيها 

 تنفيذ أعمال الوكالة العناية التي يبذهلا يف أعماله اخلاصة أو علي جيب أن يبذل يف

 .أقل تقدير عناية الرجل العادي 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٩٢٤فقد نصت املادة 
 .الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم  

 ن علي أن  من ذات القانو٩٣٢كما نصت املادة 
إذا كانت الوكالة بال أجر وجب علي الوكيل أن يبـذل فـي تنفيـذها العنايـة التـي يبـذلها فـي أعمالـة  -١

 .الخاصة 

 .فإذا كانت الوكالة بأجر وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد  -٢

 ملا كان ذلك 
لم يلتـزم ..  األسهم المملوكة له وكان البنك المستأنف ضده وبوصفه وكيال عن المستأنف في بيع 

حـيـث أوجــب الـقـانون علـيـه أن يـبـذل ـفـي تنفيــذ أعمــال الوكاـلـة العناـيـة الـتـي يـبـذلها ـفـي .. بواجـبـات الوكـيـل 
 .أعماله الخاصة أو عناية الرجل المعتاد 

 أما البنك املستأنف ضده فلم يبذل هذه العناية 

 أو تلك 
 أداء دوره بالعناـيــة الالزمـــة حـتــى لحـــق بالمســـتأنف ـبــل تعمـــد اإلضـــرار بالمســـتأنف والتـقــاعس عـــن 

 .خسارة هائلة بسبب ذلك 

 فالثابت 
أن األسهم التي كانت محفظة المسـتأنف تحتويهـا أبـان تحريـر الوكالـة للبنـك المسـتأنف ضـده كـان  

 .وذلك قبل وقوع األزمة السوقية واالقتصادية .. سعرها يربو إلي مبلغ المائه مليون درهم 

 ة هذه األزمة ومع بداي

  -/-/-وحتديدا بتاريخ 
واحد وستون مليون ومائـه ( درهم ٦١١٩٠٠٠٠هبطت أسعار تلك األسهم ووصلت إلي مبلغ قدره  

 .وكان من المتوقع هبوط األسعار أكثر من ذلك ) وتسعون ألف درهم
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 مبا كان يستوجب علي البنك املستأنف ضده 

 إذا كان ملتزما بالعناية املعتادة 
رع نحـــو الحصـــول عـلــي إذن مـــن المحكمـــة ببـيــع هـــذه األســـهم المهـــددة ـبــالهبوط وأن يجـنــب أن يهـــ 

 .إال أن البنك المستأنف ضده لم يفعل .. المستأنف المزيد من الخسائر 

 وظل علي تقاعسه وتعمده اإلضرار 

 باملستأنف وأمواله 
 مليـون ٢٨) باإلهمـال(حتى هبط سعر األسهم أنفة الذكر إلي أدني مسـتوياتها حيـث باتـت قيمتهـا  
 .درهم  

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا مدي سوء نية البنك المستأنف ضده وعدم التزامه بواجبات الوكيل ومـا تسـتوجبه مـن  

إال أن .. توافر العناية الالزمة المعتادة في أعماله أو عناية الرجل العـادي ومـع وجـوب تـوافر حسـن النيـة 
 .جبات جميعا بما يجعل تصرفه باطال لمخالفته صحيح القانون البنك المستأنف ضده قد خالف هذه الوا

ولعل من أهم الدالئل علي سوء نية البنك املستأنف ضده وتعمده إحلاق : السبب الثالث 

الضرر واخلسائر باملستأنف وأمواله هو أنه تقاعس عن بيعها يف الوقت املناسب حىت 

 .ثم بيعها لنفسه .. هبطت إيل أقل مستوياتها 
فـقـد ظــل البـنـك المســتأنف .. وء النـيـة ـفـي هــذا المـقـام واضــحة وجلـيـة وليســت بحاجــه إـلـي إثـبـات ســ 

ضــده قابعــا فــي ســردابه ويقــف متفرجــا عـلـي األســهم المملوكــة للمســتأنف وهــي تنهــار أســعارها وـلـم يســتمع 
البورصـة وأصم اإلذن عـن نصـائح خبـراء .. لصوت القانون الذي يلزمه بحسن النية وبذل العناية الالزمة 

إلـــي أن وصـــلت أســـعار هـــذه األســـهم هبوطـــا إلـــي أدنـــي .. متعمـــدا .. العالميـــة وأســـواق األوراق الماليـــة 
 .مستوياتها 

 وهنا أنقض عليها
بــل أثــر أن يبيعهــا لنفســه ليكــون هــذا .. ولــم يقــم بــالطبع ببيعهــا للغيــر .. البنــك المســتأنف ضــده  

المسـتأنف ضـده وتعمـده اإلضـرار بالمسـتأنف ومخالفـة التصرف دليال قاطعـا وجازمـا علـي سـوء نيـة البنـك 
 .كافة أصول وأعراف التعامل التجاري 
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خمالفة البنك املستأنف ضده للقانون حينما مل يقـم بـإيراد حصـيلة بيـع : السبب الرابع 

األسهم يف حسـاب املسـتأنف وعـدم قيامـه خبصـمها مـن املديونيـة املزعومـة علـي 

 . اكتشفه السيد اخلبري وأبرزه يف تقريره املستأنف وذلك علي النحو الذي
بمطالعة تقرير السـيد الخبيـر المنتـدب أمـام محكمـة أول درجـة يتضـح أنـه قـد أشـار إلـي حقيقـة فـي  

وهـي أن هـذا البنـك لـم يقـم .. في إثبات تعسف البنك مع المسـتأنف وتعمـده اإلضـرار بـه .. غاية األهمية 
.. وـلـم يقــم بخصــمها مــن المديونيــة المزعومــة عليــه .. أنف بــإيراد حصــيلة بيــع األســهم فــي حســاب المســت

ومــن ـثـم يتجـلـى ظــاهرا .. وظــل هــذا المبـلـغ معلـقـا دون إـيـراد أو خصــم إـلـي أن اكتشــف أمــره الســيد الخبـيـر 
 .مدي الخطأ الجسيم لدي البنك المستأنف ضده في هذا الخصوص 

ألـسـهم اململوـكـة بـطـالن تـصـرف البـنـك املـسـتأنف ـضـده األول ببـيـع ا: الـسـبب اـخلـامس 

للمستأنف لعدم وجود مديونية علي املستأنف وقت البيع تسـتدعي بيـع األسـهم 

 .الستيفائها 
وأكدنا علي عدم وجود ثمة دليل علي مداينة البنك المسـتأنف ضـده للمسـتأنف بـأي .. أوردنا سلفا  
 دليل علي استالم أو حيث لم يقدم البنك المذكور أي -/-/-وعلي األخص التسهيالت المؤرخة .. مبالغ 

ولكنهـا لـم تنفـذ فـي .. صرف أو اسـتعمال المسـتأنف لقيمـة هـذه التسـهيالت التـي تـم التوقيـع علـي عقودهـا 
ثــم رحلــت بعــد " الــدائن " ودليــل عــدم صــرف المســتأنف لهــا أنهــا لــم تــدخل فــي حســابه فــي بنــد .. الواقــع 

بند المدين مباشرة األمر الذي يثير المالحظات بل أنها قيدت ب" .. المدين " صرفها أو استعمالها إلي بند 

وذ��@�3\��ل����م����( حول البنك المستأنف ضده وكشف الحساب الصادر عنه بمـا فيـه مـن آثـار سـلبية
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 ية ملا كان ذلك وبرغم ثبوت عدم وجود مديون

 تستدعي بيع األسهم اململوكة للمستأنف الستيفاءها 

 إال أن البنك املستأنف ضده قام ببيعها دومنا سبب أو مربر 

 ومما تقدم مجيعه 
فهو دائن .. يتجلى ظاهرا أن المستأنف في صحيح واقعات النزاع الراهن وفي صحيح وصفه بها  

 .لبنك بالمخالفة لألوراق للبنك المستأنف ضده وليس مدينا له كما يزعم هذا ا
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 بداية 
 مهمــة الســيد الخبـيـر ـفـي -/-/-أوضــح الحكــم التمهـيـدي الصــادر عــن محكمــة أول درجــة بجلســة  

 :النقاط اآلتية 

 . بيان طبيعة العالقة بني اخلصوم يف شأن موضوع الدعوى -١
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  حبث التسهيالت املصرفية وما إذا كانت قد رتبت مديونية يف حق املستأنف من عدمه -٢
ففي الوقت الذي عجز فيه البنك عن .. السيد الخبير في بحثه وهو أمر اخفق 

  تقديم دليل علي حصول المستأنف علي ثمة مبالغ بشأن التسهيالت المؤرخة 
بأنها رتبت مديونية علي المستأنف معتكزا علي كشف يقرر الخبير  .. -/-/-

 الحساب المعد بمعرفة البنك والمخالف للحقيقة والذي ال يقر به المستأنف 

 وما إذا كان املستأنف قد أحال الوحدات -/-/- بيان ماهية عقد حوالة احلق املؤرخ -٣

 .االستثمارية الواردة به للبنك 
ب الحكــم التمهـيـدي الصــواب حـيـث أـنـه كـلـف وـفـي هــذا الشــق مــن المأمورـيـة جاـنـ

السيد الخبير ببحث أمر قانوني بحت يخرج عن اختصاص وخبرة السيد الخبيـر 
وهــو مــا ترتــب علـيــه أن الســيد الخبيــر بعــدما أـقــر بانعقــاد عقــد حوالــة الحـــق .. 

عــاد ..  صــحيحا ومكتمــل األركــان وموافقــة جميــع أطرافــه عليــه -/-/-المــؤرخ 
وهـي مخالفـة صـريحة للقـانون ترتـب .. فعيلـه ولـم يـري النـور وقرر بأنـه لـم يـتم ت

عليهــا أن أفســد الخبيــر فــي اســتدالله وعلــي الــرغم مــن ذلــك فقــد اعتصــم الحكــم 
 .الطعين بهذا التقرير 
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 ومن ثم يتضح مدي إخفاق السيد اخلبري يف أداء املأمورية 

 وهو ما نشرف بإيضاحه علي النحو التايل 

بري حينمـا قـرر مبسـتهل تقريـره واصـفا العالقـة فيمـا بـني البنـك أخفق السيد اخل: أوال 

واملستأنف بأنها عالقة مقرض مبقرتض ملا يف ذلك من إختزال للعالقة ينم عـن عـدم 

 .إملام السيد اخلبري بالواقعة ومالبساتها وظروفها 
..  لتقرـيــره النتيجـــة النهائـيــة.. حـيــث اســـتهل الســـيد الخبـيــر المنـتــدب أمـــام محكمـــة الدرجـــة األوـلــي  

بمقولـــة أن العالقـــة بـــين طرفـــي الـــدعوى تتمثـــل فـــي قيـــام المســـتأنف بالحصـــول علـــي تســـهيالت مصـــرفية 
 .وقروض من البنك المستأنف ضده 

 وأغفل هذا اخلبري متاما 
أن العالـقـة فيمــا ـبـين المســتأنف والبـنـك المســتأنف ضــده كاـنـت ـتـدور ـفـي فـلـك ـثـالث محــاور وـلـيس  

 :عالقة كانت تنقسم إلي محور واحد حيث أن تلك ال
وما يترتب علي ذلك من أثار .. عالقة التسهيالت المصرفية التي يتم التعاقد عليها بين الطرفين  -١

 .وترتيب مديونية إذا تم تنفيذ عقد التسهيالت وقام الدليل علي ذلك .. 

مارية  درهم قيمة الوحدات االستث١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢مداينة المستأنف للبنك المستأنف ضده بمبلغ  -٢
ومــا يترتــب عـلـي هــذه المديونيــة  .. -/-/-الثالثــة المحاـلـة مــن المســتأنف إـلـي البنــك منــذ تــاريخ 

 .المحمل بها البنك من أثار 

فـيـدور حــول إـيـداع المســتأنف ـلـدي البـنـك المســتأنف ضــده محفظــة .. أمــا المحــور الثاـلـث للعالـقـة  -٣
فـــي التصـــرف فيهـــا فـــي الوقـــت وأوكلـــه .. أســـهم تحـــوى أســـهما بقيمـــة تفـــوق المائـــه مليـــون درهـــم 

 .المناسب بما يحقق له المكاسب أو علي األقل منع الخسائر من أن تلحق به 

 تلك هي احملاور الثالثة التي يدور يف رحاها النزاع املاثل 

 والتي إختزهلا السيد اخلبري يف قاله واهية 

 تنم عن عدم اإلملام بعناصر النزاع املطروح عليه 
وتحكمهـا عالقـة مقتـرض بمقـرض قة فيما بين المستأنف والبنك المسـتأنف ضـده إذ زعم بأن العال 

وذلـك دون ثمـة إشـارة إلـي مديونـيـة المسـتأنف للبنـك بقيمـة الوحـدات المحالـة منـه إـلـي .. عقـود التسـهيالت 
ودون ذكــر ـلـبطالن تصــرف البـنـك فــي األســهم المودعــة لدـيـه لمخالفـتـه الـقـانون ومــا  .. -/-/-البـنـك مـنـذ 

عـلـي ذـلـك مــن انشــغال  ذمــة البنــك بقيمــة محفظــة األســهم المملوكــة للمســتأنف والمودعــة منــه لــدي ترتــب 
بمـــا يجعلهـــا جـــديرة .. وهـــو األمـــر الـــذي يؤكـــد قصـــور أعمـــال هـــذا الخبيـــر ومخالفتهـــا لـــألوراق .. البنـــك 



 

 
 

١٠٢

 .باإلطراح وعدم التعويل 

     قـد التسـهيالت املـؤرخ ًأخطأ السيد اخلبري خطأ جسيما حينما انتهي زاعمـا بـأن ع: ثانيا 

 رتب مديونية علي املستأنف رغم خلو األوراق من مثة سـند أو دليـل علـي أن -/-/-

هذا العقد قد مت تنفيذه أو علي أن املستأنف استخدم أو صـرف درهمـا واحـدا مـن 

 .املبالغ حمل ذلك العقد 
يال عـلـــي مديونـيـــة ال يكـفـــي بذاـتـــه دـلـــ -/-/-ـبـــأن عـقـــد التســــهيالت الـمـــؤرخ .. أوضــــحنا ســــلفا  

أن يـقـدم .. وهــو ـيـدعي مــا يخــالف األصــل وهــو ـبـراءة الذمــة .. ـبـل كــان يجــب عـلـي البـنـك  .. المســتأنف
وأن المســتأنف قــام بســحب أو صــرف أو اســتعمال مبــالغ هــذه .. الــدليل علــي أن هــذا العقــد قــد تــم تنفيــذه 

 .التسهيالت المزعومة 

 فقد كان علي البنك
تـدليال علـي اسـتعمال .. ال أو أمر صرف أو أي شيء من هذا القبيـل أن يقدم أي مستند أو إيص 

 .المستأنف أو صرفه لتلك المبالغ 

 أما وأنه مل يقدم 
لـم يـتم تنفيـذه وأنـه  -/-/-فإن ذلك يؤكد صحة دفاع المسـتأنف مـن أن عقـد التسـهيالت المـؤرخ  

 تأنف ضده في ادعاءاته ومزاعمه ومن ثم انهيار سند البنك المس .. لم يصرف أو يستخدم أي من مبالغه

 وبرغم وضوح ما تقدم .. هذا 
إال أن الســيد الخبـيـر ـلـم .. واتفاـقـه مــع صــحيح الواـقـع والـقـانون اـلـذي كـلـف المــدعي بإثـبـات دعــواه  

وـقــرر ـبــال ســـند أو دلـيــل ـبــأن عـقــد التســـهيالت المزعـــوم ـقــد رـتــب مديونـيــة تجـــاه .. يلـتــزم صـــحيح الـقــانون 
وافتقــار األوراق مــن وجــود دليــل .. ك األصــل الثابــت وهــو بــراءة ذمــة المســتأنف مخالفــا بــذل.. المســتأنف 

 .يناهض هذا األصل 

 وهو األمر الذي يقطع 
علي نحو يجدر معه إطراحه وعدم .. بانعدام سند ما انتهي إليه السيد الخبير في هذا الخصوص  

 .التعويل عليه 

 

 

 

 



 

 
 

١٠٣

اسـتند السـيد اخلبـري يف زعمـه ..  والقضـاء باملخالفة للقانون وما استقر عليـه الفقـه: ثالثا 

 مبجـرد -/-/-بوجود مديونية علي املستأنف مرتتبـة علـي عقـد التسـهيالت املـؤرخ 

مستند مقدم من البنك لنفسه وهو كشف احلساب املعد من البنك واخلايل من مثة 

 توقيع عليه من املستأنف مبا ال جيوز االحتجاج به يف مواجهته 
ال يجـوز للشـخص أن يتخـذ مـن عمـل نفسـه لنفسـه .. ر عليـه فقهـا وقضـاء أنـه فإنه لمن المستق 

حيث أنه إزاء عجـزه عـن إثبـات .. وهذا عين ما فعله البنك المستأنف ضده  .. دليال يحتج به علي الغير
وقـــام بتقـــديم كشــــف ..  وتفعيلـــه وحصــــول المســـتأنف علـــي قيمتـــه -/-/-تنفيـــذ عقـــد التســـهيالت المـــؤرخ 

وزعــم مــن خاللــه أنــه يــداين المســتأنف بــالمبلغ الــوارد بعقــد التســهيالت أنــف ..  بــاألوراق الحســاب المرفــق
 .الذكر 

 ملا كان ذلك 
.. وعــدم حجيـتـه ـفـي اإلثـبـات ضــد المســتأنف .. وحـيـث ـلـم يفطــن الســيد الخبـيـر ـبـأمر هــذا الكشــف  

 . ا جاء بهالسيما وأن هذا الكشف ال يحوي توقيعا أو موافقة أو مصادقه من المستأنف علي م

 األمر الذي يؤكد
مخالـفـا صــحيح .. مخالـفـة هــذا الخبـيـر ـفـي اســتدالله ـبـذلك الكشــف عـلـي مديونـيـة البـنـك للمســتأنف  

 .القانون وما تواتر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن 

خالف السيد اخلبري كافة األصول احملاسبية واملصرفية حينما مل يفطن إيل أن مبـالغ : رابعا 

لكان لزاما أن تظهـر يف ..  لو كان املستأنف قد حصل عليها -/-/-ت املؤرخة التسهيال

ثم يتم ترحيل كل مبلغ يقوم املستأنف بصـرفه أو " الدائن " كشف احلساب يف خانة 

األمـر الـذي قطـع بانعـدام .. أما وأن ذلـك مل حيـدث " .. املدين"استعماله إيل خانة 

 .صحة كشف احلساب واملقدم من البنك 
وأكــــد علــــي ذلــــك الســــيد الخبيــــر أن كافــــة المبــــالغ .. فقــــد أقــــر البنــــك المســــتأنف ضــــده .. دايــــة ب 

  .كانت تدرج بالحساب الجاري الخاص بالمستأنفوالمديونيات الناتجة عن عقود التسهيالت 

 وهذا األمر يقطع 
 ـفــإن )والـفــرض عـلــي خـــالف الواـقــع( ـقــد ـتــم تنفـيــذه -/-/-بأـنــه إذا كـــان عـقــد التســـهيالت المـــؤرخ  

ثـم  .. "الـدائن"المبالغ الخاصة به كانت ستظهر في كشف الحساب الجاري الخاص بالمستأنف فـي خانـة 
 . كلما استعمل أو صرف المستأنف مبلغا منها"المدين"ترحل تدريجيا إلي خانه 

 



 

 
 

١٠٤

 إال أن ذلك كله مل حيدث 
 خــــاص  غيــــر مدرجــــة بثمــــة حســــاب-/-/-بــــل ظلــــت هــــذه المبــــالغ محــــل التســــهيالت المؤرخــــة  

  ."المدين"  ثم تم قيدها جملة واحدة في خانة -/-/-بالمستأنف حتى 

 وهو األمر الذي يقطع 
بمـا ال يجـوز معـه ..  وبمخالفـة كشـف الحسـاب للحقيقـة -/-/-بعدم تنفيذ عقد التسهيالت المؤرخ  

 .االحتجاج بهذا الكشف قبل المستأنف 

 وحيث مل يلتفت 
ي يؤكد مخالفتـه لألصـول المحاسـبية والمصـرفية بمـا يجعـل تقريـره السيد الخبير إلي ذلك األمر الذ 

 .مخالف للحقيقة جديرا باإلطراح 

 املـربم -/-/-املـؤرخ ) حوالـة احلـق(يف الوقت الذي أقر فيه اخلبري بأن عقد التنـازل : خامسا 

قـد مت ) حمـال عليـه (...وشـركة ) حمـال إليـه(والبنـك ) حميـل(فيما بني املسـتأنف 

إال أنه عاد وتناقض مع نفسه مقررا بأنه مل يـتم تفعيلهـا .. تمل األركان صحيحا ومك

 –وهو األمر الذي يؤكـد خمالفـة السـيد اخلبـري لصـحيح القـانون !! ومل تري النور ؟

ودون ..  والذي يؤكد نفـاذ احلوالـة مبجـرد التعاقـد عليهـا –الذي وضع حتت بصره 

 .حاجة إيل أي إجراء أخر  

 أشرنا سلفا
المحرر بين أطرافه هو عقد معبر عن رضاء أطرافـه ومـن ثـم فهـو ) حواله الحق(د التنازل أن عق 

 .يحل محل القانون الذي يحكم العالقة بين المتعاقدين 

 وهو األمر 
وهــو أمــر أكــده الخبـيـر .. اـلـذي يؤكــد أن هــذا العـقـد واجــب النـفـاذ بمــا ـلـه مــن حجـيـة عـلـي أطراـفـه  

 .نعقدت أركانها وأهمها موافقة أطرافها عليها بقوله بأن الحوالة تمت صحيحة وا

 أما وأن يعود 
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 حيث أنها مفعلة ونافذة ومرتبه آلثارها 
 . وباتت ملزمة لكل أطرافها وعلي األخص البنك المحال إليه -/-/-بمجرد انعقادها بتاريخ  



 

 
 

١٠٥

 أما قول السيد اخلبري بغري ذلك 
 ومــع ذـلـك حــاد عـنـه واســتمع لقــول – اـلـذي وضــع تحــت نظــره –فهــو ـيـنم عــن عــدم فهمــه للـقـانون  

نف ضـــده ال يصـــادف الحقيقــة وال الـقــانون ويـعــد دربــا ـمــن دروب االلتـفــاف عـلــي مرســل ـمــن البـنــك المســتأ
 .القانون والتهرب من االلتزامات بما يستوجب التصدي له بإلزام كل طرف بالوفاء بالتزاماته 

أغفل السيد اخلبري أنه نتيجة لزعمه باستحقاق الدين املزعوم من جانب البنـك يف : سادسا 

يكون البنك قـد .. فته للقانون بالزعم بعدم نفاذ حواله احلق  وخمال.. ذمة املستأنف 

 مرتني حتصل علي ما يزعم أنه دين علي املستأنف 

أن مـن شـأن مـا زعمــه السـيد الخبيـر مـن اســتحقاق البنـك لقيمـة المديونـيـة .. لعـل الثابـت ممـا تـقـدم  
 .انون واألوراق ٕفي حق المستأنف والزامه بها بالمخالفة للق) المعدومة السند والدليل(

 ثم قيامه 
 وعــدم إلزامــه ـبـأداء -/-/-المــؤرخ ) حواـلـه الحــق(بإســقاط التزامــات البـنـك بخصــوص عـقـد التـنـازل  

 .ٕ درهم واهداره لحجية هذا التنازل ونفاذه بقوة القانون ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢قيمتها بمبلغ 

 فإن من شأن هذا وذاك 
 االسـتثمارية موضـوع عقـد التنـازل المـؤرخ أن يكون البنك المستأنف ضده قد حصل علي الوحدات 

 .دونما أن يدفع من قيمتها درهما واحدا بالمجان  -/-/-

 ليس هذا فحسب 
بل يترتب علي ما زعم السيد الخبير أن يحصل البنك علي قيمـة المديونيـة التـي يـزعم أنهـا مترتبـة  

لســيد الخبـيـر للواـقـع واألوراق  بغـيـر وجــه حــق وهــو مــا يؤكــد مخالـفـة ا-/-/-عـلـي عـقـد التســهيالت المــؤرخ 
وهـو ).. لما فيه من ازدواجية حصول البنك علي ما هو ليس بحقـه مـرتين(والقانون فيما انتهي إليه تقريره 

 . األمر الذي يجعله جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه 

 مل -/-/-رخ أن قول السيد اخلبري وزعمه بأن الوحدات االستثمارية احملالة بالعقد املؤ: سابعا 

. ...تكن قابلة للتصرف من قبل البنك كون تلك الوحدات حتت تصرف وإدارة شـركة 

هو قـول عـاري مـن الصـحة وخمالفـا للقـانون ولـألوراق واملسـتندات املقدمـة مبلـف 

 .التداعي 
) هو المستأنف(محيل : األول .. فإن عقد حوالة الحق قانونا يتطلب وجود ثالث أطراف .. بداية  

 ) .......وهو شركة ( محال عليه :والثالث ، ) وهو البنك المستأنف ضده(محال إليه : ثاني ال، 

 



 

 
 

١٠٦

 وهذه الشركة األخرية 
وال تملـك التصـرف .. يدها علي الوحدات االستثمارية محـل الحوالـة يـد مـدير فقـط لحسـاب المالـك  

سـتأنف طـلـب تـعـديلها أو إلغائـهـا مثلـمـا ال يمـلـك الم.. أو االمتنـاع عــن التصــرف إال بـأمر ـمـن هــذا المالـك 
 .ألنه قد أصبح أجنبيا عنها 

 السيما وأن املقرر يف قضاء النقض 
ويترتب عليهـا انتقـال الحـق المحـال إلـي ) المحال عليه(أن حوالة الحق ال تستوجب رضاء المدين  

 .المحال له بمجرد انعقاد العقد 
 )١٩/٧/١٩٩٣ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٤٩٧الطعن رقم (

 دم يتضح ومما تق
مخالفــة مــا قــرر بــه الســيد الخبيــر لصــحيح القــانون وللثابــت مــن األوراق والمكاتبــات الصــادرة مــن  
وأن الزعم بأن الوحدات المحالة لم تكن قابلة للتصرف لكونها تحت يد الشركة التي تديرها .. ......شركة 

 .يعا هو قول مبتور السند من الواقع والقانون واألوراق ومخالفا لها جم.. 

مل يـوف ) ....شـركة (واحملـال عليـه ) املسـتأنف(وكذا القول زعما بأن كال من احمليـل : ثامنا 

 هو قول قاصر عن البيان وجمهل ومعدوم السند .. بالتزاماته 
وال يتوـقـف .. ـبـأن الحواـلـة مـتـي انعـقـدت صــحيحة رتـبـت أثارهــا بشــكل ـفـوري .. فـقـد أوضــحنا ســلفا  

 .جراء أخر يتم من قبل أي من أطرافها هذا األثر الفوري علي أي إ

 فما هي إذن 
!! تلك االلتزامات التي لم يوف بها المستأنف أو الشركة التي تدير الوحدات االستثمارية المحالة ؟ 

ومـع شـركة ) المحـال إليـه(وهـو الموافقـة علـي الحوالـة وتوقيـع عقـدها مـع البنـك .. فقد قام المحيـل بالتزامـه 
 ) .المحال عليه (....

 ومن ثم
هـو .. يضحي ظاهرا أن قول السيد الخبير بعدم وفاء المستأنف وشركة ساينو الخليج اللتزاماتهما  

 .قول مرسل ومجهل وقاصر عن بيان ماهية هذه االلتزامات التي لم يوف بها هذين الطرفين

الة هـي ما انتهي إليه السيد اخلبري من القول زعما بأن الوحدات االستثمارية احمل: تاسعا 

هـو قـول قاصـر .. جمرد ضمانات غري قابلة للتحويل والتصرف فيها من قبل البنك 

  وخمالف للحقيقة ينم عن عدم فهم لعناصر التداعي ومالبساتها 
ــي البنـــك .. بدايـــة   تجـــدر اإلشـــارة إـلــي أن الوحـــدات االســـتثمارية المتنـــازل عنهـــا مـــن المســـتأنف إـل



 

 
 

١٠٧

حيـث خلـت أوراق التـداعي مـن ثمـة دليـل أو إشـارة  .. ها ضـماناتال يمكن وصفها بأن.. المستأنف ضده 
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 األمر الذي يؤكد أن عقد احلوالة املؤرخ 

  وما يرتتب عليه من أثار هي معاملة جتارية وبنكية -/-/-

  ........مجعت بني املستأنف والبنك املستأنف ضده وشركة 

 مستقلة متاما عن أي معامالت أخري 
باتـت نافـذة ) علـي نحـو مـا أكـده الخبيـر(وأن هذه الحوالة متـى انعقـدت صـحيحة ومكتملـة األركـان  

 .المفعول واألثر بشكل فوري 

 وهذا املفعول وذاك األثر هو أن بات املستأنف دائنا للبنك املستأنف ضده 

  درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢بقيمة هذه الوحدات االستثمارية احملالة والتي تبلغ 
فهذا يؤكد إخالل هذا البنك بالتزاماته  بما .. أما القول بأن البنك المستأنف ضده لم يتصرف فيها  

 .ء بهايستوجب إجباره قانونا بالوفا

عاشرا 
ً

السيد اخلبري أقحـم نفسـه يف مسـائل قانونيـة حبتـه ختـرج عـن اختصاصـه الفنـي : 

السيما حينمـا قـرر .. مبا أسلس حنو إنتهائه إيل نتيجة خمالفة للقانون .. واحملاسبي 

بصحة حوالة احلق واكتمال أركانها بيد أنه مل يقـم بتفعيلهـا وزعـم بأنهـا مل تـري 

 .نم عن خمالفة للقانون الذي يقرر بنفاذ احلوالة مبجرد انعقادهافهذا القول ي.. النور
لعــل الثابــت لــدي عدالــة الهيئــة المــوقرة أن الفصــل فــي مــدي صــحة الحوالــة ونفــاذ أثارهــا وســريان  

هـي جميعهـا مسـائل قانونيـة تخـرج عـن اختصـاص السـيد الخبيـر .. مفعولها وبيان مدي التزام أطرافها بها 
 .المحاسبي المنتدب 

 -/-/-األمر الذي يؤكد بطالن احلكم التمهيدي املؤرخ 

 فيما تضمنه من تكليف السيد اخلبري ببحث هذه املسائل 
أن يمتـنـــع عــــن بحــــث هــــذه المســــائل الخارجــــة عــــن .. بـمـــا ـكـــان يجــــب مـعـــه عـلـــي الســــيد الخبـيـــر  

 .وأن يحيل الرأي بشأنها لعدالة المحكمة .. اختصاصه الفني المحاسبي 

 فعل أما وأنه مل ي
األمر الذي يبطل أعماله لتجاوزه حدود اختصاصه الفني .. وأقحم نفسه في تلك المسائل القانونية  

فضـال عـن .. السيما وأن هذا التجاوز أسلس إلـي تخـبط وتضـارب السـيد الخبيـر مـع نفسـه .. والمحاسبي 
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 .مخالفته للثابت باألوراق 

 فتارة يقرر 
 .نعقد صحيحا ومكتمل األركان بموافقة جميع أطرافه  قد ا-/-/-بأن عقد الحوالة المؤرخ  

 وتارة أخري يزعم
مخالفـا بـذلك القـانون الـذي يرتـب أثـار الحوالـة بأنه لم يتم تفعيل هذه الحوالة وأنها لم تـري النـور  

 .فورا عقب انعقادها صحيحة 

 ومن ثم 
وز السـيد الخبيـر لحـدود يتجلى ظاهرا مـدي مـا شـاب تقريـر الخبـرة فـي هـذا المقـام مـن بطـالن لتجـا 

 .بإقحام نفسه في مسائل قانونية تخرج عن اختصاصه وخبرته .. اختصاصه المحاسبي المنتدب ألجله 

ما قرره السيد اخلبري مـن صـحة تصـرف البنـك املسـتأنف ضـده يف األسـهم : حادي عشر 

هـو قـول  .. اململوكة للمستأنف وزعمه بأنها مرهونة لـدي البنـك املسـتأنف ضـده

ومناهض للقانون الـذي يؤكـد أنـه يتعـني علـي .. يف احلقيقة وال سند له باألوراق جيا

وحظـر .. اخلبري أن يؤسس تقريره علي ما يصادف الواقـع وأن يعتصـم باملسـتندات 

عليه االفرتاضات اجلدلية يف إعـداد التقريـر وهـو األمـر الـذي يوصـم هـذا التقريـر 

 .بالفساد يف االستدالل يبني تقريره 

 نا سلفا أوضح
ـبـأن تصــرف البـنـك المســتأنف ضــده ـفـي محفظــة األســهم المملوـكـة للمســتأنف ـتـم بالمخالـفـة للـقـانون  

فالبنـك المسـتأنف ضـده خـالف القـانون .. ومبدأ حسن النية الواجب توافره في كافة المعامالت والتصرفات 
 الـتـي ٩٣٢ ، ٩٢٤ فضــال عــن مخالفـتـه للمــادتين.. وـبـاع األســهم دون الحصــول عـلـي إذن مــن المحكمــة 
إضــــافة لمخالـفـــة المســــتأنف ضــــده لكاـفـــة األعــــراف .. توجــــب عـلـــي الوكـيـــل ـبـــذل العناـيـــة لصــــالح موكـلـــه 

 .والتصرف بالبيع لنفسه بعد هبوط األسعار ألدني مستوياتها وذلك علي النحو آنف الذكر 

 ملا كان ذلك 

 وعلي الرغم من مجاع ما تقدم 
 البنـك المسـتأنف ضـده بشـأن األسـهم المملوكـة للمسـتأنف يأتي السيد الخبير ليزعم بصحة تصرف 

فهو األمر الذي يجعل ما قرره الخبير في هذا الشأن يخالف القـانون والحقيقـة بمـا يجـدر معـه االلتفـات .. 
 .عنه وعدم التعويل عليه 
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 هذا كله من ناحية 

 ومن ناحية أخري 
إلـي أن هـذه األسـهم ليسـت مرهونـة للبنـك فـإن الثابـت مـن تقريـر الخبـرة أن السـيد الخبيـر لـم يفطـن  

ومـع ذلـك فإنـه بتطبيـق القواعـد واألصـول .. حيث أن ذلك جاء مجرد تخمين من السيد الخبير ال سـند لـه 
 .يتضح أن البنك قد خالفها علي النحو السالف ذكره.. القانونية المقررة للتصرف في األشياء المرهونة 

 اإلشارة إىل ما وضعه املستأنف أمامه من مستندات اخلبري عدم/ د السيدمتع:  ثاني عشر 

وشهادات خربة يف بيان تفاصيل وأسانيد األضرار التي أحلقها البنك املستأنف ضده 

  .باملستأنف يف شأن التصرف الباطل الذي أجراه البنك 

 فالثابت إن 
ار التي ألحقها الخبير ببيان األضر/الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة أول درجة قد كلف السيد

لمستأنف المملوكة لسهم األالبنك المستأنف ضده بالمستأنف نتيجة تراخي البنك المستأنف ضده في بيع 
الخبير قد أثبت أن البنك المستأنف ضده قد حصل /المدرجة في أسواق المال وعلى الرغم من أن السيدو

  .ألسهم المعنية الصالحية في التصرف في اهمن المستأنف على التخويل الذي يمنح
 مليون درهم وأن سعرها في هئماما يتجاوز ... وأن قيمة تلك األسهم قد بلغت في نصف عام 

بشكل مضطرد في ظل يأس من تحسن ... من النصف األول من عام اعتبارا السوق بدأ في الهبوط 
 .هبوط ذلك السعراستمرار سعرها وفي ظل توقع ب

 ورغم أن 
أن البنك المستأنف ضده لم إال  ..  وبصر البنك المستأنف ضدهكل ذلك كان يحدث تحت سمع

 .ثم قام ببيعها لنفسه.. إلي ربع قيمتها يقم ببيع هذه األسهم إلى أن هبط سعرها في السوق 

 ورغم ذلك أيضا 
ـلـم يلتـفـت الخبـيـر إـلـي هــذا التصــرف اـلـذي يبطــل اإلجــراء اـلـذي اتخــذه البـنـك ـفـي بـيـع األســهم وهــو  

 .م هذا التقرير بالفساد في االستدالل األمر الذي يوص

 وأخريا 
فإنه يتعين إعادة األوراق ..  من قانون اإلثبات اإلماراتي ٨٨فإنه طبقا لصريح نص المادة 

 -:إلي السيد الخبير الستكمال أوجه النقص في التقرير السابق وتدارك أوجه الخطأ والتي منها 
المذكورة في الئحة (حة هل تم إيداع قيمة التسهيالت عدم بيان السيد الخبير بتقريره وبصورة واض �

وهل قام المستأنف .. في حساب المستأنف من عدمه ..  أو بعده -/-/-بتاريخ ) الدعوى



 

 
 

١١٠

 .باستالم قيمة هذه التسهيالت بأي صورة من الصور 
علي أن ..  لصالح المستأنف -/-/-تكليف السيد الخبير باحتساب قيمة حوالة الحق المؤرخة  �

 .ترك أمر قانونيتها لعدالة المحكمة ي
تكليف السيد الخبير باحتساب قيمة تعويض المستأنف عن بيع األسهم المملوكة له في وقت غير  �

مع ترك مدي قانونية البيع أو .. مناسب وبتقاعس واضح من جانب البنك المستأنف ضده 
 . بطالنه لعدالة المحكمة 

ب إعادة األوراق إلي الخبير التي سوف نشرف بإيضاحها هذا كله بخالف النقاط الجوهرية في طل
 .في ختام هذه المذكرة 
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 يف تطبيقـه علـي عـدة أوجـه مبـا جيعلـه احلكم الطعني خالف القانون وأخطأ: السبب األول 

 جديرا باإللغاء 
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 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز بأن 
يجب علي قاضي الموضوع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحـة عليـه مـن حيـث الخصـوم والسـبب  

والموضوع وعدم تجاوزها في حـدها الشخصـي أو العينـي بتغييـر سـببها أو القضـاء بمـا لـم يطلبـه الخصـوم 
 .أو بأكثر مما طلبوه 

 )٥/٥/٢٠٠٩ تمييز مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٣١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق الـتـداعي يتضــح أن البـنـك المســتأنف ضــده ـقـد أـقـام دعــواه األصــلية  

د ـبـإلزام المـسـتأنف ـبـأداء مديونـيـة زـعـم البـنـك أنـهـا مترصــدة علـيـه بموـجـب عـقـالمبتـدأة بـغـرض الحـكـم لـه 
  .-/-/-التسهيالت المؤرخ 
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 وحيث كان الثابت أيضا 
وعـلــي نحـــو أقـــر بـــه البنـــك .. مـــن خـــالل تقريـــر الســـيد الخبيـــر المنتـــدب أمـــام محكمـــة أول درجـــة  

ـقـام البـنـك بإدراجهــا .. أن المديونـيـة المزعومــة والناتجــة عــن عـقـد التســهيالت المــذكور .. المســتأنف ضــده 
 .ستأنف وقيدها بالحساب الجاري الخاص بالم

  من قانون املعامالت التجارية علي أن ٣٩٧وحيث نصت املادة 
الديون المترتبة ألحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانهـا الـذاتي ،  

 .فال تكون بعد ذلك قابلة علي حده للوفاء وال للمقاصة وال للمداعاه وال لعدم سماع الدعوى

 ه بفرض صحة مزاعم البنك املستأنف ضده األمر الذي يؤكد ان

 بوجود دين علي املستأنف ناتج عن عقد التسهيالت 

 )وهو أمر منكور متاما(
ـفـي الحســاب الجـاري يفـقـده ذاتيتـه واســتقالليته ويضـحي عنصــرا ـمـن ) المزعـوم(فـإن قـيـد هـذا اـلـدين  

  .داعاه بشأنهومن ثم ال يجوز المطالبة به استقالال أو الم.. عناصر الحساب الجاري 

 ملا كان ذلك 
وبـات .. وكان الحكم الطعين قضي لصالح البنك المستـأنف ضده بمبلغ فقد وصفه وكيانه الـذاتي  

األمر الذي يجعل هـذا .. وبات ال يمكن تسميته بأنه دين تسهيالت .. عنصرا من عناصر حساب جاري 
 .الحكم قد قضي بما لم يطلبه الخصوم 

 ذلك أن طلبات البنك
أمـا مـا قضـي بـه هـو عنصـر مـن عناصـر .. تنحصر في المطالبة بدين ناتج عن عقـد تسـهيالت  

 .وهو ما يسلس بالحكم إلي حد البطالن الموجب لإللغاء .. حساب جاري 
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  من قانون املعامالت املدنية نصت بأن ٣٧إيل أن املادة .. جتدر اإلشارة بداية 
 األصل براءة الذمة  

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



 

 
 

١١٢

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

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

 ملا كان ذلك 
ف ضــده قــد عجــز عــن إثبــات وكــان الثابــت مــن خــالل مطالعــة أوراق التــداعي أن البنــك المســتأن 
ففي الوقت الذي يدعي فيه انه يداين المسـتأنف بمبـالغ ناتجـة عـن تنفيـذ عقـد التسـهيالت المـؤرخ .. دعواه 

-/-/-.  

 فقد عجز البنك املستأنف ضده 
عــن تـقـديم دلـيـل واحــد عـلـي أن عـقـد التســيهالت المشــار إلـيـه ـقـد ـتـم تنفـيـذه أو أن المـبـالغ محـلـه ـقـد  

 .مستأنف أو أنه صرف منها درهما واحدا دخلت في حساب ال

 وحيث اكتفي البنك
الــذي ال يثبــت تمامــا أن المبــالغ الــواردة قــد بإثبــات دعــواه بتقــديم عقــد التســهيالت المشــار إليــه  

 .صرفت للمستأنف أو أنه استخدمها 

  من قانون املعامالت التجارية تنص علي أن ٤٢١السيما وأن املادة 
 .عتماد قرض ، وال يلتزم العميل باستعمال االعتماد المفتوح له ال يعتبر عقد فتح اال 

 ومن ثم 
يتأكد أن عقد فتح االعتماد أو مـنح التسـهيالت ال يكفـي بذاتـه فـي إثبـات اسـتعمال المسـتأنف لهـذا  

ٕواذا ـقـام باســتعماله ـفـإن عــبء .. التســهيل حـيـث أـنـه ـفـي خـيـار مــن أمــره إمــا أن يســتخدمه إمــا أن يتركــه 
 .ك يقع علي عاتق البنك المستأنف ضده إثبات ذل

 ملا كان ذلك 
إال أن الحكـم الطعـين .. ورغم أن هذه الدعوى بحالتهـا هـذه جـاءت معيبـة ومعدومـة السـند والـدليل  

 .األمر الذي يعيبه بدوره بالخطأ في تطبيق القانون بما يجعله خليقا باإللغاء .. لم يلتفت إلي ذلك 
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ًلقد جاء الحكم المستأنف مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، عندما رفض 
في دعواه ( مطالبة المستأنف -ًالخبير محموال على أسبابه/ً مستندا إلى رأي السيد–ستأنف الحكم الم
 ١٢٨،٢٤٠،٥٣٢(بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف قيمة الوحدات اإلستثمارية ) المتقابلة



 

 
 

١١٣

قد  و-/-/-حوالة حق بتاريخ تنازل ووالتي أحالها المستأنف للبنك المستأنف ضده بموجب ) ًدرهما
 :  وذلك علي النحو التالي .. انعقدت هذه الحوالة صحيحة ومكتملة األركان ونافذة علي الفور 

اخلبري يف تقريره بأن حوالة حقوق املستأنف يف الوحدات اإلستثمارية /إقرار السيد )١(

 درهما، إنعقدت صحيحة مكتملة العناصر واألركان ١٢٨٬٢٤٠٬٣٥٢البالغة قيمتها 
ً

 ا من قبل احملال عليهومت قبوهل
أن حوالة حقوق المستأنف في ) الذي تبناه الحكم المستأنف(الخبير في تقريره / لقد أقر السيد

قد ً درهما، ١٢٨،٢٤٠،٥٣٢، البالغة قيمتها ....  لدى شركة  ...الوحدات اإلستثمارية عهدة شركة
 إنعقدت حوالة صحيحة مكتملة العناصر واألركان

 أن هـذه الحوالـة علـى) الـذي تبنـاه الحكـم المسـتأنف( أورد فـي ذات تقريـره الخبير/ ولكن السيد
حسـب قـول (قـد قبلتهـا، إال أنهـا ... الرغم من إنعقادها صـحيحة مكتملـة العناصـر واألركـان وأن شـركة 

 !!! لم تر النور ولم يتم تفعيلها) الخبير الذي تبناه الحكم المستأنف
دما تنعقد صحيحة ومكتملة العناصر واألركان ينتقل الحق ًوالمعلوم قانونا أن حوالة الحق عن

 من المحيل إلى المحال له ويصبح المحال عليه -ًفورا ودون الحاجة ألي إجراء آخر –المحال بموجبها 
 .  بالحق المحال به، وهذا ما جاء في سفر الوسيط للعالمة السنهوري - دون سواه-ًمدينا للمحال له

 ملا كان ذلك 
.. بـل أنـه عـول عليـه ..  يفطن الحكم الطعين إلـي خطـأ مـا قـرره الخبيـر فـي هـذا الشـأن وحيث لم 

 .األمر الذي يقطع بخطأ هذا الحكم في تطبيق القانون 

 حلقاوالة حاخلبري يف إستنتاجه أن /خمالفة احلكم املستأنف للقانون لتبنيه رأي السيد)   ٢(

 املنعقدة صحيحة حتتاج إلجراء آخر لنفاذها
الخبير بأن حوالة الوحدات اإلستثمارية المنعقدة صحيحة /الحكم المستأنف وبتبنيه رأي السيدإن 
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�B!�� ًيكون قد تبنى رأيا فاسدا في إستدالله مشوبا بالخطأ في فهم القانون وفي تطبيق، ً ه وفي تفسيره وتأويله ً

ًويكون الحكم المستأنف تبعا لذلك قد صدر مشوبا بالخطأ في فهم القانون ..   .ومخالفته ً

 فالثابت 
برضاء أطرافه معبرا عـن إراداتهـم الحـرة ومـن ثـم فـال ) حوالة الحق(وكما أسلفنا انعقاد عقد التنازل 

والناـفـذة .. انون اـلـذي يحـكـم العالـقـة ـبـين أطراـفـه يجـوز إـثـارة الجــدل حــول هــذا العـقـد اـلـذي يعتـبـر بمثابـة الـقـ
 .فور إبرامه علي النقيض مما ادعاه الخبير 



 

 
 

١١٤

) احمليـل(بإنعقاد احلوالة صحيحة إنتقلت ملكية الوحدات اإلستثمارية من املسـتأنف  )٣ (

 )احملال عليه (....يف ذمة شركة ) احملال له(للبنك املستأنف ضده 
، يثبت أن الحق المحال للبنك المستأنف ضده والمتمثل في  البيناتإن السرد المتقدم للوقائع و •

ً درهما قد إنتقلت ملكيتها فعال من ١٢٨،٢٤٠،٣٥٢الوحدات اإلستثمارية البالغة قيمتها  ً
دون غيره هو من يملك رقبتها ويملك األخير لبنك المستأنف ضده وأصبح إلي االمستأنف 

  .التصرف فيها

هذه الوحدات اإلستثمارية بعد إنعقاد وال سبيل للمستأنف على  •

 .تلك الحوالة على النحو المذكور
 وأضف إيل ذلك كله

فإذا كان الحكم المستأنف قد جرد المستأنف من حقه في  •

الحصول على قيمة تلك الحوالة من البنك المستأنف ضده 

فإن البنك المستأنف ضده يكون قد حصل على هذه 

ًون مجانا على حساب الوحدات اإلستثمارية بحكم القان
  .المستأنف

 ملا كان ذلك 
المبـرم مـن المسـتأنف ) الحـقحوالـة (عقد التنازل فقد بات واضحا وبحق أن .. ومن جملة ما تقدم  

هــي ..  درهــم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢لصــالح البـنـك المســتأنف ضــده عــن الوحــدات االســتثمارية البالغــة قيمتهــا 
والتـفـات الحكــم .. را بمــا يســتوجب إـلـزام البـنـك ـبـأداء قيمتهــا وناـفـذة ـفـو.. حواـلـة صــحيحة ومكتمـلـة األركــان 

 .الطعين عن ذلك ومخالفته يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة تستوجب إلغائه 

 

 

 

 

 



 

 
 

١١٥

احلكم الطعني عابه القصور الشديد يف التسبيب مهدرا أهم ضمانات : السبب الثاني 

  احلكم حنو البطالن وجيعله جديرا باإللغاء احملاكمة العادلة علي حنو يسلس بذلك

 وبيان ذلك من خالل األوجه اآلتية 
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 ذلك 
أن الثابـــت بـــاألوراق مثلمـــا أشـــرنا مـــن قبـــل أن البنـــك المســـتأنف ضـــده قـــد بـــاع األســـهم المملوكـــة  

ـثــم القيـــام ببيعهـــا لنفســـه حـــين هـــبط ســـعرها ألدنـــي .. للمســـتأنف مخالفـــا التزاماـتــه كوكيـــل عـــن المســـتأنف 
 .األسعار 

 وعلي الرغم 
فإن الحكم الطعين لم يلتفت لذلك ولم يرد عليه ردا سائغا وهو األمر الذي يوصمه بعيـب من ذلك  

 .القصور في التسبيب 

����j
��������qא���e
������א���8زل������:�א����N�����#�7�.א��C'�א�����j
�+)��H��א����א
א%��م��)�5

ل�:[�������Kjو��&����−/−/−وא%�}����j....��!&���7#א�"8@�א%�Y�G�m�n�Xوא%�m�n��Xو<�������������3

�Y�G�m�n�X%8@�א"���m�n�X%א/��8א�)�E�"]��T��!�
�א����

 فمنذ فجر التداعي 

 والمـبــرم -/-/-والمســـتأنف متمســـك بعـقــد حواـلــة الحـــق الثالثـيــة المؤرخـــة  

... وبــين شــركة ) محــال لــه(وبــين البنــك المســتأنف ضــده ) كمحيــل(فيمــا بينــه 

ـبـــه عــــن كاـفـــة الوحــــدات اـلـــذي أحــــال المســــتأنف وتـنـــازل بموج) ..محــــال علـيـــه(

لصـالح البنـك المسـتأنف ..  درهـم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢االستثمارية البالغة قيمتهـا 

 .ضده 

 وبالبناء علي ذلك 
ٕ واعمـــال أثارهـــا ـفــي إثـبــات أن -/-/-كـــان يتعـــين عـلــي الحكـــم الطعـــين تطبـيــق الحواـلــة المؤرخـــة  

 هذا القضاء لم يفعل ذلك ولم يـورده وحيث أن.. المستأنف دائن للبنك بقدر الوحدات االستثمارية المحالة 
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في مدونات حكمه ولم يرد عليه بأسباب سائغة األمر الذي يجعـل هـذا الحكـم معيبـا بالقصـور المبطـل فـي 
 .التسبيب 

احلكم الطعني جـاء معيبـا بعيـب الفسـاد يف االسـتدالل وخمالفـة الثابـت : السبب الثالث 

 باألوراق علي حنو جيعله جديرا باإللغاء 

 وبيان ذلك من خالل األوجه اآلتية  
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 أن حمكمة التمييز استقرت علي أن .. أورد احلكم الطعني ذاته 
رر أن التســهيالت المصــرفية الـتـي منحهــا البـنـك للعمـيـل صــاحب الحســاب الجــاري وقـبـول مــن المـقـ 

األخـيـر هــذه التســهيالت باســتخدامه لهــا وســحب مـبـالغ منهــا يترـتـب علـيـه التزامــه بســداد مــا ـقـد يســفر عنــه 
 .الحساب من مديونية للبنك 

 )١٠/٨/١٩٩١ جلسة ١٩٩١ لسنة ٣٢الطعن (

 ضاء الطعني ذاته ومفاد هذا احلكم الذي ورد بالق
وـبــين .. أن هنــاك فــارق شاســع فيمــا بــين التســهيالت المصـــرفية التــي يمنحهــا البنــك إلــي العميــل  

 .فإذا تحق األمرين التزم العميل بسداد ما سحبه .. استخدام العميل لهذه التسهيالت وسحبه مبالغ منها 

 أما إذا ثبت 
لعميـل باسـتخدامها أو السـحب منهـا أي مبـالغ ولـم يثبـت قيـام ا.. حصول التعاقـد علـي التسـهيالت  

 !!!.فأين يكون االلتزام إذن ؟؟؟؟؟؟؟.. 

 وهذا عني احلال يف الدعوى الراهنة 
ورغــم ذلــك لــم يقــدم .. فالثابــت بــاألوراق أن هنــاك تســهيالت أبرمــت عقودهــا بــين طرفــي التــداعي  

 . سحب من مبالغها درهما واحدا البنك المستأنف ضده أي دليل علي أن المستأنف قام باستخدامها أو

 هذا 
وحيث أنتهي الحكم الطعين بالمخالفة للحقيقـة إلـي ثبـوت المديونيـة فـي حـق المسـتأنف مسـئوال فـي  

دون تقديم البنك ألي مستندات تفيد سحب المستأنف لمبالغها أو .. ذلك بعقود التسهيالت أنفة الذكر فقط 
 .كم الطعين بالفساد في االستدالل وهو األمر الذي يوصم الح.. استخدامه لها

 
 



 

 
 

١١٧

:ن�א�'��Cא�.���7+���א��T���XאR���LRل������������m���6���&8!5:�א�
��eא��X�������qد��TאR��LRل������

�&�������8א����8زل��������N��)אق�وjא?و��)�a#�qא�)��H��א����א
5�(���j{�%�����3−/−/−א{/�OAא���

�����������n�X%!&���7#א�א����+����L�L:�������OAא����Qcل�وא

א���א��"N����Y��G�m�n�X%وא�m

�.�وא��OA/����<�/���א%���+�/��....و<���3

أن الحكــم الطعــين قــد جــنح جنوحــا  .. ذلــك أن الثابــت مــن األوراق وعلــي النحــو الــذي أســلفناه 
وهـو قـوال قاصـرا .. مؤسفا مفسدا في االسـتدالل حينمـا اعتكـز فـي قضـائه علـي أن الحوالـة لـم يـتم تنفيـذها 

ٕواذ خالف الحكم الطعين هذا .. التنازل مما يجعله نافذا بقوة القانون فور إبرامه يناهض ما هو ثابت بعقد 
 .األمر فإنه يكون قد أفسد في االستدالل 

احلكم الطعني قد أخل حبقوق الدفاع حينمـا مل يسـتجيب ملطلـب جـوهري : السبب الرابع 

يـة لبحـث أبداه املستأنف بطلب جازم وصريح بضـرورة إعـادة املأموريـة للجنـة ثالث

أوجه اعرتاضاته علي التقرير املودع ملف الدعوى وحتقيق املأموريـة الـواردة بـاحلكم 

التمهيدي إال أن احلكم قد التفت عن هذا املطلب رغـم جوهريتـه ودون أن يعتنـي 

 بالرد عليه وهو األمر الذي يوصم احلكم باإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب 

 ملا كان ذلك 
فقد تقدم المستأنف أمـام .. فة العيوب التي شابت تقرير الخبير والسابق إيضاحها تفضيال ٕوازاء كا  

محكمة الدرجة األولي بمذكرة بدفاعه طاعنا علي ذلك التقرير بالعديد من المطاعن التـي تنـال مـن حجيتـه 
تهـا إعـادة بحـث وطلب طلبا جازما بإعادة الـدعوى للخبـراء وانتـداب لجنـة ثالثيـة مـن الخبـراء تكـون مهم.. 

 وبحـث كافـة االعتراضـات والمطـاعن الموجهـة -/-/-المأمورية الـواردة بـالحكم التمهيـدي الصـادر بجلسـة 
 .للتقرير السابق 

 ورغم جوهرية هذا الطلب 
إال أن محكمة أول درجة قد التفتت عـن هـذا المطلـب الجـازم دونمـا مبـرر أو مسـوغ مشـروع األمـر   

 . بحقوق الدفاع بما يجعله جديرا باإللغاء الذي يؤكد إخالل هذا الحكم

 ومن ناحية أخري .. هذا كله من ناحية 

.. فإن حمكمة أول درجة مل متكن املستأنف من تعديل طلباته بعد ورود تقرير اخلبري 

وهو ما أدي إيل تفويت درجة من درجات التقاضي عليه وهو ما ينطوي علي إخالل جسيم 

 حبقوق الدفاع 
عمد البنك المستأنف ضده تالخبير تقريره وتكشف للمستأنف عدة حقائق /السيد أودع نبعد أ
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طلب المستأنف من محكمة أول درجة الموقرة أن تمكنه من تعديل طلباته في  .. إخفاءها عن المستأنف
يجعله معيبا قالة أنه غير مجدي مما هذا الطلب ببيد أن المحكمة الموقرة رفضت .. دعواه المتقابلة 

  .فة القانون بتفويت درجة من درجات التقاضي على المستأنف مخالب

 ومن مجله ما تقدم 
يضــحي ظــاهرا وبجــالء مــدي مــا شــاب الحكــم الطعــين مــن عيــوب ومخالفــات للقــانون وقواعــد تســبيب  

 .األمر الذي يجعله مستوجب اإللغاء.. األحكام وأصول األستدالل فضال عن إخالله بحقوق الدفاع 
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 .. تجــاري ...لســنة ... االســتئناف رقــم ) المــدعي فــي اـلـدعوى األصــلية المبتــداة (.....أـقـام بنــك   
هـذا ..  تجـاري ... لسـنة ... والمقيد برقم .... / طعنا علي ذات الحكم محل االستئناف المقام من السيد 

وقـد انصــب اســتئناف البـنـك عـلـي ذـلـك الحـكـم فيـمـا قضـي ـبـه ـمـن رـفـض طلـبـه بالقضــاء بـعـدم نـفـاذ تصــرف 
 .في حصته في الشركة المستأنف ضدها الثانية ) المستأنف األصلي(.... / السيد 

 وقد أسس البنك استئنافه .. هذا 

 علي مزاعم وأباطيل ال سند هلا يف القانون 

 وال تنال من هذا احلكم فيما قضي به 

 من رفض طلب عدم نفاذ التصرف املشار إليه 

 وذلك كله علي النحو التايل 

ي نعي البنك علي احلكم الطعني بقالة أنه أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه حينما قضـ: أوال 

مل يسند البنك نعيه ا©هل هذا بثمـة سـند ومل .. ومع ذلك .. برفض هذا الطلب 

 .يوضح ماهية املخالفة للقانون التي تعيب احلكم علي حد زعمه 

 فالثابت 
.. .../أن الحكم الطعين قد استند في قضائه برفض طلب البنك الحكم بعدم نفاذ تصرف السيد  

 :لمستأنف ضدها الثانية إلي أسباب حاصلها في الشركة ا% ١٥في حصته المقدرة 
وقت التصرف بما يزعمه البنك بأن دينه .. .../ أن البنك لم يقدم البينة والدليل علي علم السيد  - أ

 .قد أحاط بجميع ماله 
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لما ثبت لدي محكمة .. في االعتقاد بأن هذا الدين المزعوم غير محيط بماله .. .../أحقية السيد  - ب
ته وامتالكه العديد من االستثمارات وأهمها الوحدات االستثمارية المشتراة أول درجة من مالء

 . درهم١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢بإجمالي مبلغ..... بمعرفته من شركة 

في الشركة المستأنف ضدها الثانية ليست ضامنة ألي تسهيالت أو .. ..../  أن حصة السيد -ج
 .ديون يزعمها البنك 

  احلكم يف رفض الطلب تلك هي األسباب التي تساند عليها

 حمل هذا االستئناف األمر الذي يتضح معه انعدام سند البنك 

 يف نعيه علي ذلك احلكم 
ذلــك أن الحكــم المطعــون عليــه لــم يســتند فــي رفضــه لــذلك الطلــب علــي مــا زعمــه البنــك مــن  �

بــل أن هــذا الحكــم قــام .. صــدور التصــرف حــال قيــام المديونيــة المزعومــة أو قبلهــا أو بعــدها 
.. بأن الدين المزعوم يحيط بماله .. ..../ علي سند صحيح من أن البنك لم يثبت علم السيد 

الســيما وأـنـه مستمســك مـنـذ فجــر الـتـداعي أـنـه غـيـر مــدين لهــذا البـنـك ـبـل أـنـه داـئـن ـلـه بالمـبـالغ 
 .محل الدعوى المتقابلة التي أقيمت منه أمام محكمة أول درجة 

ن االســتثمارات التــي يمتلكهــا بمــا يســتطيع معــه الوفــاء لهــذا بالفعــل لديــه مــ.. ..../ أن الســيد  �
الســـيما وأـنــه يمتـلــك ) وذـلــك عـلــي ـفــرض وجودهـــا(البـنــك ـبــأي مديونـيــة ـقــد تكـــون مســـتحقه ـلــه 

فضـال .. محفظة أسهم مودعة لدي البنك كانت تقـدر قيمتهـا بمـا يزيـد علـي مائـه مليـون درهـم 
 البنـك بموجـب عقـد التنـازل والحوالـة المـؤرخ المحالـة منـه إلـي (عن امتالكه لوحدات اسـتثمارية 

وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد يقيـنـا إحاطــة اـلـدين ..  درهــم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢والـتـي قيمتهــا ) -/-/-
 .بأمواله كما يدعي البنك .. .../ المزعوم والغير ثابت في حق السيد 


م������..�:�����mGذ�@���� ��z)��
�H5�T��Nא�X!������..�:ن�(.��"��א�"8@�#�/"]���/�R�/�.....

�..������������������a�"q/�0و����j�N�V��5���!��9�7�#�2�G�8N�2rאل�z/�Rم�
�z%א���y!5:ن�א��/

���!��Xא��H��5�T����8!�/�/....�..����3���<א��T������5�T�������N��\��Z����3{/�OAא?(����א���

�����!��qא���K�G�m�n�X%א�����..�אA�����:�y!5)אل�z/�R8@������)�و"����/�)�h!����:��8!�/��3{/

�� .#�2:���دא*�����..�#q&��د/

 ومن ثم 
يضــحي ـقـول البـنـك بـتـوافر ســوء النـيـة ـفـي التصــرف محــض ـقـول مرســل مثـلـه مـثـل كاـفـة عناصــر   

 .التداعي المطروحة من البنك 
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 وبالبناء علي ما تقدم .. هذا 

 يتجلى ظاهرا قيام استئناف البنك علي غري سند 

 نظرا النتفاء الشرائط القانونية التي استلزمها املشرع 

 نفاذ التصرف للحكم بعدم 

  من القانون املدني علي أن ٣٩٦حيث نصت املادة 
إذ أحاط الدين حاال أو مؤجال بمال المدين بأن زاد عليـه أو سـاواه فإنـه يمنـع مـن التبـرع تبرعـا ال   

 .يلزمه ولم تجرد العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه 

  علي أن ٣٩٧كما نصت املادة 
إذا طلب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فـال يجـوز لـه التبـرع بمالـه وال التصـرف   

فيه معاوضه ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفـاذ تصـرفه فـي حقهـم ولهـم أن يطلبـوا بيـع 
 .ماله والمحاصة في ثمنه وفقا ألحكام القانون 

 فإذا كان ذلك 

 كرة اإليضاحية للقانون املدني قد أوضحت إال أن املذ

 أن مثة عدة شروط جيب أن تتحقق لتطبيق هاتني املادتني

 ومن أهم هذه الشروط 

ٕواحاطـة الـدين بمـال .. أن يكون المدين قد أحاط الدين بمالـه "   

المــدين هــي أن تكــون ديونــه الحالــة منهــا والمؤجلــة أزيــد مــن مالــه أو 

أن يكــون المــدين عالمــا وـقـت التصــرف ويشــترط أيضــا .. مســاوية ـلـه 

فإذا كان يعتقد أن الدين غير محيط بمالـه بـل بأن الدين محيط بماله 

نـفـــذت .. وـلـــو كــــان ال ـيـــدري هــــل يـفـــي ماـلـــه مــــا علـيـــه مــــن اـلـــديون 

 .تصرفاته 
 وهذا عني ما حتقق يف الدعوى الراهنة 

بل أنه هو الدائن لهذا البنك .. حيث أن المستأنف يتمسك بأنه ليس مدينا للبنك المستأنف ضده   
ــغ قيمتهـــا ... حيـــث ســـبق منـــذ عـــام  ــه وتبـل وأنـــه قـــام بعمـــل حوالـــة حـــق عـــن وحـــدات اســـتثمارية مملوكـــه ـل
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فضــال عــن التوكـيـل المحــرر مــن المســتأنف لصــالح البـنـك ..  درهــم لصــالح هــذا البـنـك ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢
أسهما تريد قيمتها عن مائه مليون المستأنف ضده بالتصرف في محفظة األسهم المملوكة له والتي تحوي 

 .درهم 

 ومن ثم 
 بعـده أضـعاف – بفرض صـحة أن عليـه ديـن –فإن المستأنف يعلم يقينا بأن ماله يفوق ما عليه   

ويقطع بعدم أحقيـة البنـك فـي طلباتـه فـي هـذا الخصـوص .. األمر الذي يؤكد وبحق صحة تصرفه ونفاذه 
 .هذا الشأن وعدم أحقيته في النعي علي الحكم في .. 

 استدالله وقصر يف تسبيبه وخـالف زعم البنك نعيا علي احلكم الطعني بأنه أفسد يف: ثانيا 

علـي امـتالك ) بعـدم نفـاذ التصـرف(حينما عول يف رفض طلبه .. الثابت باألوراق 

 .لعدد من األسهم يف سوق املال.. ..../ السيد 

 اجلدير بالذكر 
     راح ـيــزعم بـعــدم نـفــاذا الحواـلــة والتـنــازل محـــل العـقــد الـمــؤرخ .. أن البنــك إـبــان شـــرحه لـهــذا النـعــي  
 مصرا علي مخالفة القانون واألوراق وعلي عدم الفهـم الصـحيح للشـرط الـذي أوجـب المشـرع تـوافره -/-/-

 .وهو اإلحاطة بكل مال المدين.. للقضاء بعدم نفاذ التصرف 

 وهذا كله مردود عليه باآلتي 
 فقد سبق وأشرنا وأسهبنا في إيضاح نفـاذ -/-/-لة الحق والتنازل المؤرخ أنه بخصوص عقد حوا  

بـمـا يجعـلـه ناـفـذا بـقـوة الـقـانون ـفـي حــق هــذا البـنـك .. هــذا العـقـد بـمـا يترـتـب علـيـه ـمـن أـثـار ـمـن ـفـور تحرـيـره 
بقيمـــــــة الوحـــــــدات االســـــــتثمارية المحالـــــــة منـــــــه وقـــــــدرها .. .../ الـــــــذي بـــــــات بـــــــال مـــــــراء مـــــــدينا للســـــــيد 

 . درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢

 ومع ذلك 

 وعلي الفرض اجلديل املخالف للحقيقة 

 بأن هذه احلوالة ليست نافذة يف حق البنك 

فإنـــه ممـــا ال شـــك وال نـــزاع فيـــه أن هـــذه الوحـــدات االســـتثمارية   

ســـــتبقي .. درـهــــم  ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢بقيمتـهــــا وـهــــي ) محـــــل الحواـلــــة(

 ........./ مملوكة للسيد 
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 ويف كل األحوال 
يتضـح  وبجـالء ) علـي الفـرض الجـدلي المنكـور(أو لـم تنفـذ .. حوالة والحال كـذلك سواء نفذت ال  

..  ......./حيث لم يحط الدين المزعـوم مـن البنـك بمـال السـيد.. انتفاء شرط القضاء بعدم نفاذ التصرف 
 .وأكثر ) المزعوم(بل أنه يظل لديه من األموال واألمالك التي تفي بهذا الدين 

 ومن ثم 
ـعــي البـنــك الـمــذكور عـلــي الحكـــم الطـعــين ـقــائم عـلــي غـيــر ســـند ومخـــالف للفـهــم الصـــحيح يـكــون ن  

 .ورفض االستئناف .. بما يستوجب إطراحه وعدم التعويل عليه .. للقانون 

 بناء عليه 

 :يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم مبا يلي 

 ....لسنة ... بشأن االستئناف األصلي رقم : أوال 
ولألسباب األخرى التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أعم لألسباب المشار إليها بهذه المذكرة فإنه 

ودون المساس بكافة طلباته (فإن المستأنف ) األصلية(وأشمل وفي شأن دعوى البنك المستأنف ضده 
على النحو الوارد األصلية واإلحتياطية المتعلقة بدعواه المتقابلة على النحو المبين في صحيفة إستئنافه و

 ً قبول اإلستئناف شكال وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنفيلتمس من عدالة المحكمة الموقرة، )أدناه
 :ًوالقضاء مجددا

بعدم االختصاص الوالئى لمحاكم اإلمارات بنظر الدعوى األصلية المقامة من البنك محل الحكم  -١
 .المستأنف وانعقاد االختصاص لمحاكم األردن 

لنظرها مع الدعوى األسبق ) دعوى البنك المستأنف ضده األصلية(الة الدعوى الراهنة بإح -٢
 .  بداية حقوق عمان.... لسنة ...المقامة أمام محاكم دولة األردن رقم 

ًا لحين يتعليق) دعوى البنك المستأنف ضده األصلية(وعلى سبيل التناوب وقف الدعوى الراهنة  -٣
 بداية ... لسنة ...لدعوى المقامة أمام محاكم دولة األردن رقم الفصل بحكم نهائي وقطعي في ا

 .حقوق عمان
برفض دعوى البنك المستأنف ضده األصلية مع إلزامه بمصروفات الدعوى عن الدرجتين  -٤

 . ومقابل أتعاب المحاماة
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أصليا
ً

 : 
 :ًإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بما يلي

ً درهما وفوائده القانونية ١٢٨،٢٤٠،٥٣٢بنك المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ لزام الإ -١
 . -/-/-ًفي السنة إعتبارا من تاريخ اإلستحقاق في % ١٢بواقع 

إبطــال قـيـام المســتأنف ضــده بالتصــرف ـفـي أســهم المســتأنف المدرجــة ـفـي أســواق المــال والقضــاء  -٢
 )كأمر من النظام العام(بردها للمستأنف 

 .ام البنك المستأنف ضده بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضيإلز -٣

إحتياطيا
ً

 
إجــراء المقاصــة القضــائية بــين المبــالغ المســتحقة للمســتأنف علــى المســتأنف ضــده والمبــالغ التــي  -١

ٕيثبت المستأنف ضده أنـه يسـتحقها علـى المسـتأنف والـزام المسـتأنف ضـده بمـا تسـفر عنـه أعمـال 
 . في السنة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد% ١٢المقاصة القضائية مع الفوائد بواقع 

إعتراضـــات المســـتأنف الـــواردة فـــي صـــحيفة ضـــوء لبحثهـــا علـــى للســـيد الخبيـــر إعـــادة المأموريـــة  -٢
 .فيه إستئنافه على تقريره والنتائج التي توصل إليها 

ً تقرـيــره عمـــال ة مـــن قـبــل محكـمــة أول درجـــة لمناقشـــالخبـيــر المنـتــدب ـفــي اـلــدعوى/الســـيداســـتدعاء  -٣
 . من قانون اإلثبات اإلماراتي )٨٨(بأحكام المادة 

تكون مهمتها بعد اإلطالع علي أوراق الـدعوى ومـا بهـا مـن  إحالة أوراق الدعوى إلى لجنة ثالثية -٤
مســـتندات ومـــا عســـي أن يقدمـــه الخصـــوم مـــن مســـتندات أخـــري وذلـــك إلعـــادة فحـــص المأموريـــة 

وكـذا بيـان أوجـه .. كلف بها الخبيـر السـابق لبيـان عمـا إذا كـان قـد حقـق المأموريـة مـن عدمـه الم
المطاعن التي نعي فيها المستأنف علي تقريـر الخبيـر وعمـا إذا كانـت مصـادفة للواقـع مـن عدمـه 

 قـــد تـــم تنفيـــذه مـــن عدمـــه وعمـــا إذا كـــان -/-/-وعمـــا إذا كـــان عقـــد التســـهيالت المـــؤرخ فـــي .. 
والـدليل علـي تحصـل وماهيـة هـذه األمـوال وقيمتهـا .. قد استهلك منه أموال مـن عدمـه المستأنف 

وـفـي حاـلـة عــدم اســتعمالها .. الفواـئـد الـتـي ـقـد تكــون مترتـبـة عـلـي ذـلـك المســتأنف عـلـي أي منهــا و
وفـي حالـة اسـتعمالها بيـان مـا قـد يكـون .. بيان ما قد يكـون مسـتحق للمسـتأنف أو مسـتحق عليـه 

ــه أو مســـ ــة احتســـاب قيمـــة فضـــال عـــن .. تحق عليـــه مســـتحق ـل       المـــؤرخ الثالثيـــة الحـــق عقـــد حواـل
ومـا قـد يكـون قـد فـات المسـتأنف مـن كسـب أو لحقـه مـن خسـارة .. اآلثار المترتبة عليه  و-/-/-

مـع من جراء إبرام هـذه الحوالـة وعمـا إذا كـان المسـتأنف قـد مكـن البنـك مـن اسـتعمالها مـن عدمـه 
وكــذا بـيـان قيمــة األســهم المملوكــة .. روعية الحواـلـة عـلـي عداـلـة المحكمــة ـتـرك مــدي قانونـيـة ومشــ
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وكذا بيان القيمة التي تصرف البنك علي أساسها وهل راعـي .. للمستأنف وقت أن تسلمها البنك 
مـــع بـيــان جمـلــة الخســـائر الـتــي لحـقــت .. ـفــي ذـلــك مســـئوليته كوكـيــل عـــن المســـتأنف مـــن عدمـــه 

مع بيان األسباب التي دعـت المسـتأنف ضـده .. وكالة أن كانت بالمستأنف من جراء اإلخالل بال
للتصـرف دون إذن ـمـن المحكـمـة وآـثـار ذلـك عـلـي حـقـوق المســتأنف أن كانـت ـمـع بـيـان قيـمـة هــذه 
الحقوق وكذا اإلطالع علي الحساب الجاري الخاص بالمستأنف وعما إذا كـان مطابقـا للواقـع مـن 

قال إلـي أي جهـة حكوميـة أو غيـر حكوميـة أو البنـك وبصفه عامة للجنة الحق في االنت.. عدمه 
المستأنف ضده لإلطالع علي كل ما يخص الدعوى والدفاتر والسجالت ولها الحق في االستماع 

 .ألقوال شهود الطرفين دون حلف يمين وذلك توصال لوجه الحق في الدعوى 

 ...لسنة ... يف االستئناف املنضم رقم : ثانيا 
 .ك رافعة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضيٕبرفضه والزام البن 
                        بالوكالة عن المستأنف            

 حمدي خليفة ، عائشة الطاهر/    المحامين 
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 مذكرة  

 الشارقة أمام حمكمة 
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 محدي خليفة 

 احملامي بالنقض 

جمموعة السهالوي  

  للمحاماة

 

 

  املوقرة ...االحتادية االبتدائية لدى حمكمة الشارقة 

 مذكرة بالدفاع يف اإلشكال رقم         لسنة        مدني

 -/-/-احملدد لنظره جلسة 

 :من املستشكلني مقدمة 
 :وهم.........................ورثة : أوال 

١...................... 

٢...................... 

٣...................... 

٤-  ..................... 

٥- .................... 

٦- .................. 

٧- .................. 

٨- .................. 

٩- .................. 

 

  احملامي محدي خليفة / األستاذ كالة                 بو                                                       

 ضـــد

 املستشكل ضدهم 

١- ...........................  

  ......../ بوكالة احملامي                             

 

  – Dubi   –دبي 
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 املوضوع 
قاضـي التنفـيـذ بمحكمـة الشــارقة / استشـكال بطلـب وـقـف تنفيـذ ـقـرار السـيد األسـتاذ المستشــار  

 : والقاضي -/-/-لسنة  بتاريخ ..  الصادر في طلب اإلنابة القضائية رقم –االتحادية االبتدائية 
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وحـيـث أن الثاـبـت ـبـاألوراق عــدم جــواز تنفـيـذ هــذا القــرار لمخالفـتـه للنظــام العــام بدولــة .. هــذا  
فضـال .. اإلمارات ومخالفته لبنـود وشـروط اتفاقيـة تنفيـذ األحكـام بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي 

إضــافة إـلـي وجــود دعــوى متداوـلـة ـبـين ذات .. مــارات عـلـي أراضــيها عــن مساســه بســيادة دوـلـه اإل

بـمـا  .. قائـمـة ومتداولـة أـمـام مـحـاكم اإلمـارات.. أطـراف الخصــومة وعـن ذات الـنـزاع مـحـال وسـببا 
 يمثـــل تعـــديا علـــي الســـلطة القضـــائية فـــي دوـلـــة – المخالفـــة للقـــانون –يؤكـــد أن تنفيـــذ هـــذه اإلنابـــة 

 .با في األحكام بما يهدر الغاية من اتفاقية التعاون القضائي اإلمارات وتسبب تناقضا وتضار
وهــو مــا .. فـقـد صــار جلـيـا عــدم جــواز تنفـيـذ الـقـرار باإلناـبـة المستشــكل فـيـه .. ٕوازاء مــا تقــدم  

 حدا بالمستشكلين نحو تقديم استشكالهم الماثل 

 ملخص واقعات النزاع 

ضـده األول الـدعوى رقـم  لسـنة في غضون عـام   أقـام مـورث المستشـكلين ضـد المستشـكل  -١
 . بمملكة البحرين – الغرفة األولي –أمام المحكمة الكبرى المدنية 

 وذلك بغرض احلكم له 

��FאEول�����������"�G�C�D�+<0 ��א�)M�N80?�א��O<א��P����OQא2�3�4�5+�(,�>�א��.�)

�����R�'0����8�و��/�$�)>��D�+<�0#���م��������א��! ��)�T�(O�<א�'�����א�,U�(V�١٩٧٠�

�R�'��0�?�(����+0�,������'��*'��>����D�+<א�F���G�C���D�+<ذ����0א��ول��E��0��א

 �"................و-�\א0/�(�د0M�..��I'אل�و�)��א?�وMو�אق���0���

وبالفعـــل أصـــدرت عداـلــة محكمـــة البحـــرين حكمـــا تمهـيــديا بجلســـة     بانـتــداب    للمحاســـبة  -٢
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 .لتنفيذ المأمورية الواردة بذاك القضاء 

  هذه املأمورية فيذمت تنوقد 

 وانتهي السيد اخلبري إيل نتيجة مفادها 
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مثـل مـورث المستشـكلين بوكيـل .. وعقـب رجـوع أوراق الـدعوى إلـي محكمـة البحـرين .. هـذا  -٣

 .. وقام بتعديل طلباته في الدعوى بطلب .. عنه 
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 كما طلب 
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وفي غضون عام    أقام المستشكل ضده األول الدعوى رقم   لسنة   أمام محـاكم البحـرين  -٤
  : ممبتغيا الحكضد مورث المستشكلين 
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 كل ضده األول يف مزاعمه واستند املستش

 يف الدعوى أنفة الذكر 
 مع مورث المستشكلين علـي أن يقـوم األخيـر ببيـع سـالفي – علي حد زعمه –أنه أبرم اتفاقا  

وقد تم االتفاق علـي أن تسـتمر اإلدارة بيـد .. وأنه قد قام بسداد جزء من ثمنها .. الذكر إليه 
علـــي أن ـيـــتم قســـمة اإلـيـــراد .. ل الملكـيـــة مـــورث المستشـــكلين لحــــين ســـداد ـبـــاقي الـــثمن ونقـــ

إـلـي أخـر مـزاعم وأباطيـل المستشــكل .............. الصـافي بنسـبة مـا ـيـتم سـداده مـن الـثمن 
 .ضده األول 

بإعــادة األوراق إلــي الســيد الخبيــر الســابق  قضــت محكمــة البحــرين -/-/-هــذا وبجلســة  -٥

وى األصـلية وفـي ضـوء الـدعوى علي ضوء تعديل طلبات الـدع .. لتنفيذ المهمة الواردة به
 .المتقابلة 

 ويف تقريرين منفصلني انتهي مكتب اخلرباء إيل اآلتي 

 التقرير األول
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 التقرير الثاني
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 أصـــدرت -/-/-لبحرين وبجلســـة وعقـــب ورود هـــذين التقريـــرين لعدالـــة المحكمـــة بـــا.. هـــذا  -٦
 :حكمها التالي 

  احملكمة تحكم

 ... لسنة ... يف الدعوى األصلية 
لمـورث .. دينـار ) ٢ر١٤٧ر٣٦٩ر٩٠٠(المستشكل ضده األول بأن يـؤدي مبلـغ قـدره بإلزام 

  حتـى تمـام السـداد -/-/-من تاريخ رفع الـدعوى فـي % ٦المستشكلين وفائدة قانونية بواقع 
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................................ 

  ...  لسنة ... يف الدعوى املتقابلة رقم 
 بالمصــاريف ومبـلـغ خمســين ديـنـار – المستشــكل ضــده األول –ٕـبـرفض اـلـدعوى واـلـزام رافعـهـا 

 .مقابل أتعاب المحاماة 
بهـذا القضـاء فقـد طعـن عليـه بطريـق االسـتئناف .. وحيث لم يرتض المستشكل ضـده األول  -٧

 . الغرفة الثانية –ام محكمة االستئناف العليا المدنية أم... لسنة ... رقم 

 وإبان تداول ذلك االستئناف باجللسات 

 أصدرت عدالة احملكمة االستئنافية -/-/-وجبلسة 

 حكمها التمهيدي القاضي منطوقه

 حكمت احملكمة  
 الستئناف شكال ابقبول : أوال  

 بإنابة محكمة الشارقة االبتدائية ..وقبل الفصل في الموضوع والدفع بالتقادم : 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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إلـي .. ده األول بهذا الحكم الصادر مـن محـاكم البحـرين وحيث توجه المستشكل ض.. هذا  -٨

وتقـدم بالطلـب  .. قاضي التنفيـذ بمحكمـة الشـارقة االتحاديـة االبتدائيـة/ السيد المستشار 
) المشـــار إلـيــه بصـــدر هـــذه الالئحـــة(محـــل القـــرار المستشـــكل فـــي تنفـيــذه ... لســـنة ... رقـــم 

فـيــذ األحكـــام ويمثـــل مساســـا بســـيادة الدولـــة واـلــذي جـــاء مخالفـــا للقـــانون واتفاقـيــة التعـــاون وتن
 .بالسلطة القضائية فيها 
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  املستشكلنيوهو األمر الذي حدا ب
نحــو إقامــة االستشــكال الماـثـل نظــرا لعــدم جــواز تنفـيـذ الـقـرار أـنـف اـلـذكر لألســباب اـلـواردة ـبـه  

 .والتي سيرد إيضاحها تفصيال وتأصيال 

  هوجتدر اإلشارة إيل أن -٩
.. مــدني كلــي الشــارقة .. لســنة .. م المستشــكل ضــده الــدعوى رقــم أقــا.. فــي غضــون عــام 

 :وآخرين مبتغيا الحكم له .. ضد المستشكلين بوصفهم 
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 وحيث تداولت هذه الدعوى جبلساتها 

 أصدرت عدالة حمكمة الشارقة  -/-/-جبلسة 

 حكمها التمهيدي بانتداب خبري تكون مهمته 
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أن موضوع هـذه الـدعوى مماثـل تمامـا لموضـوع الـدعوى المنظـورة .. يتضح ومما تقدم  -١٠

وهـو ..  والصادر فيها أيضا حكم تمهيدي مطلوب تنفيذه فـي اإلمـارات أمام محاكم البحرين
 .ما يقطع بعدم جواز تنفيذ الحكم الصادر من البحرين 
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 ليس هذا فحسب 
ذـلــك أن ..  جـــدوى وعـلــي غـيــر محـــل        ـبــل أن الحكـــم الصـــادر مـــن البحـــرين أصـــبح غـيــر ذي

قد باشر مهمته بالفعل وانتهي إلي السيد الخبير المنتدب في الدعوى المقامة أمام محاكم اإلمـارات 

 :نتيجة مؤداها ما يلي 

  مبعاينة الفندق موضوع الدعوى تبني -١
ملــــك  ... ملــــك ،.. ملــــك وكــــذلك قطعتــــي األرض رقــــم  ...  الفنــــدق يشــــمل قطعــــة األرض رقــــم-أ

 .ومحاطة جميعها بحد واحد خارجي بالشارقة
% .. ٤٠بنصـــيب  ... والمرحــوم% ٦٠بنصـــيب  .. بشــراكة بــين ..  تــم شــراء الفـنــدق فــي عـــام-ب

 . قام المرحوم بشراء نصيب الشركة  -/-/-وبتاريخ 
ثــم بعــد ذلــك ... عــام حتــى .... ثــم بعــد ذلــك باســم ... حتــى عــام ........  ظــل الفنــدق باســم -ج

-/-/-  ومـن...الشارقة حتـى عـام .....  ثم -/-/-الشارقة حتى ............ع باسم منتج
 . الشارقة ..........اليا باسم وح........... باسم 

بعــد ذلــك  /.... والتابعــة للمرحــوم........  بــين المركــز -/-/- الشــارقة فــي ......... عقــد إدارة-د
ــك حاليـــا للفنـــدق لورثـــةفـــي حيـــازة الفنـــدق......... الورثـــة ومجموعـــة فنـــادق    ... والماـل

  .............ويمثلهم 

 :تي تبني ما يلي ي مبعاينة بنا-٢
شــارقة وهمــا مكــونتين مــن طــابق أرضــي باإلضــافة إلــي اثنــا بال.................  البنــايتين علــي -أ

 .عشر طابق سكني وهما متماثلتين في التصميم المعماري 
 وبنائهــا فــي عــام -/-/-٥اء األراضــي مــن حكومــة الشــارقة فــي بشــر...........  قــام المرحــوم -ب

 ......................تم إدارتها من قبل شركة ... 
 ............ ويمثلهم ...............المالك حاليا للبنايتين ورثة المرحوم  –ج 

 ٣٧ منـذ العامـل بالشـركةو..... / لسـيد ا................ حسب إفادة مـدير حسـابات شـركة  -د

ـــايتي  ـــدق وبـن ـــرادات للفـن ـــأن األـمـــور المالـيـــة واإلـي ـــتم ـفـــي حســــاب .... عاـمـــا ـب كاـنـــت ـت

 . وحاليا في حساب الورثة له ...../المرحوم
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في سجالت دائـرة التسـجيل العقـاري بالشـارقة تبـين أن جميـع األراضـي الخمسـة موضـوع  -١

 إلــي ورثتــه -/-/- حتــى تــاريخ تنــازل المرحــوم فــي .........جلة باســم الــدعوى مســ

باسم الورثة حتى تاريخـه بنـاء علـي ومازالت األراضي الخمسة ) زوجة المرحوم وأبناؤها(

 .سندات الملكية الصادرة من دائرة التسجيل العقاري الشارقة لكل أرض علي حدة 

لبيان ما هو العقد المبرم بين الطرفين ومـا إذا كـان قـد تـم تنفيـذ العقـد وفقـا لهـذا االتفـاق  

ف اآلـخـر ـمـن ـمـن عدـمـه وبـيـان ـمـا إذا ـكـان أي ـمـن الـطـرفين ـقـد أـخـل بالتزاماـتـه قـبـل الـطـر

 .عدمه وبيان ما هو اإلخالل إن وجد وفي العموم تحقيق دفاع الخصوم 

والمـدعي ... لم يقدم لنـا أصـل العقـد المبـرم بـين المرحـوم  -٢

كمـا لـم يقـدم لنـا مـا يفيـد ) المستأنف في االستئناف الماثل(

العرـبـون المطـلـوب ســداده عـنـد % ١٠ســداد المــدعي لقيمــة 

 و ما يفيد سداد المدعي لباقي أ.... /التعاقد إلي المرحوم

 .المبلغ  
تم تقديم صورة طبق األصل من الوكالة الخاصة مـن المرحـوم إلـي المـدعي بحـق التصـرف  -٣

بــالبيع وكاـفــة التصـــرفات القانونـيــة بالعقــارات الخمســـة موضـــوع اـلــدعوى أمــا عـــن ـكــون تـلــك 
  تـوفي منـذ ـتـاريخـقـد .... / الوكالـة المقدمـة قـد انتـهـت صـفتها مـن عدـمـه كـون الموكـل السـيد

 . أي منذ ثمانية سنوات هذا موضوع قانوني خارج نطاق الخبرة -/-/-

 ملا كان ذلك 
وـكـان الثاـبـت مــن خــالل جـمـاع مــا تـقـدم أن المأمورـيـة اـلـواردة ـفـي الحكــم الصــادر مــن محــاكم  

 اإلشـارة إلـي البحرين والمطلوب تنفيذه باإلنابة في دولة اإلمارات قد تم تنفيذه بالفعل بالتقرير السابق
 .النتيجة التي انتهي إليها 

 دفوع األخرىوهو ما يؤكد مع العديد من ال
 عدم جواز تنفيذه في دولة اإلمارات وهو األمر الذي حدا بالمستشكلين نحو إقامة 
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استشكالهم الراهن مستندين في طلب إيقاف تنفيذ القرار المستشكل فيه إلي أسباب لهـا وجاهتهـا فـي 
 :ن نصمم عليها ونوضحها ونضيف إليها ما نشرف ببيانه في الدفاع التالي الواقع والقانو

 الدفاع 
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.. لعدم ثبوت ملكية األعيـان .. عدم جواز تنفيذ القرار املستشكل فيه : السبب األول 

حيث أن امللكية هي موضوع .. للمستشكل ضده األول .. املطلوب حتديد ريعها 

.. مدني كلي الشارقة التي مل يتم الفصل فيها بعـد .... لسنة ... الدعوى رقم 

وهو ما يستتبع بالضرورة عدم التعرض ملسألة أحقية املستشكل ضده األول يف 

 لكية باعتبارها مسألة أولية نصيب من الريع إال بعد الفصل نهائيا يف مسألة امل
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 تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها علي الفصل في مسألة  
 .وبمجرد زوال سبب الوقف يكون ألي من الخصوم تعجيل الدعوى .. أخري يتوقف عليها الحكم 

  حمكمة التمييز علي أن ويف ذلك استقرت
للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقيا كلما رأت تعليق حكمهـا فـي موضـوعها علـي الفصـل  

فـــي مســـألة أخـــري يتوقـــف عليهـــا الحكـــم ، بمـــا يـــدل علـــي أن المشـــرع قـــد خـــول المحكمـــة كلمـــا رأت 
قـــف الفصـــل فـــي الـــدعوى المطروحـــة عليهـــا يتوقـــف علـــي الفصـــل فـــي مســـألة أوليـــة أخـــري ، أن تو

 .الدعوى حتى يتم الفصل في هذه المسألة األولية 

 ونستخلص مما تقدم 
هي تلك المسألة الجوهرية التي يجب التصدي لها والفصل فيها نهائيـا .. أن المسألة األولية  

 .قبل التصدي أو الفصل إلي أي مسائل غيرها 

 وحيث أنه مما ال شك فيه 
ـلــه األولـيــة المطلـقــة عـلــي مـــا عـــداها مـــن .. هـــا أن التصـــدي إـلــي مســـألة الملكـيــة والفصـــل في 

 .المسائل الخاصة بالحيازة أو األحقية في الريع أو غير ذلك من المسـائل 
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 وتطبيقا لذلك علي واقعات النزاع الراهن 
 يتضح أن القرار المستشكل في تنفيذه يهدف نحو بحث مسألة حساب ريع األعيان محل  

 .ه األول فيه التداعي وماهية نصيب المستشكل ضد

 يف حني مل يثبت لألخري ملكية 

 أو أي حقوق علي هذه األعيان 
حيــث أن مســألة الملكيــة وبيــان مــدي انعقــاد أي حقــوق للمستشــكل ضــده األول علــي أعيــان  

 .التداعي 

 الزالت مطروحة علي القضاء اإلماراتي 

  مدني كلي الشارقة ...لسنة ... يف الدعوى رقم 

 .. أوال .. وبطريق اللزوم العقلي الفصل في مسألة الملكية .. ضرورة وهو ما يستتبع بال 

 .ٕاذا ثبتت للمستشكل ضده األول في هذه الحالة فقط يجوز تنفيذ القرار المستشكل فيه و

 أما قبل ثبوت امللكية 
... لسـنة ... الـدعوى رقـم (وعدم الفصل نهائيا فـي الـدعوى المطروحـة علـي القضـاء بشـأنها  

فالقاعـدة األصـولية .. فـال يجـوز بحـال مـن األحـوال تنفيـذ القـرار المستشـكل فيـه )  الشارقةمدني كلي
 .أنه من ليس بمالك ال نصيب له في الريع .. 

 واملستشكل ضده األول حىت اآلن 
لـم .. سواء في الدعوى المنظورة أمام محاكم البحرين أو تلك المنظورة أمام محـاكم اإلمـارات  

 .عيان التداعي أو أن له ثمة حقوق عليها يثبت أنه مالك أل

ف يتم احتساب نصيبه في ريـع عقـارات هـو لـيس مالـك فكي 

 !!!!!!!!!.لها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومما تقدم جميعه يتضح وبجالء تـام مـدي أحقيـة المستشـكلين فـي إقامـة اإلشـكال .. ومن ثم  

 .الراهن إليقاف تنفيذ القرار المشار إليه 

 



 

 
 

١٣٦

حيث أن حبـث مسـألة ريـع .. م جواز تنفيذ القرار املستشكل فيه عد: السبب الثاني 

عقارات التداعي وبيان مدي أحقية املستشكل ضـده األول يف نصـيب مـن هـذا 

وهـذه املسـألة ختـرج متامـا عـن .. يستتبع بالضرورة الفصل يف امللكية .. الريع 

 –اختـصـاص ـحمـاكم البـحـرين وـتـدخل حـصـريا يف اختـصـاص ـحمـاكم اإلـمـارات 

  دون سواها –كائنة بها عقارات التداعي ال

 بداية 
.. فقد أشرنا سلفا أن مسـألة تحديد نصيب المستشـكل ضـده األول فـي ريـع عقـارات التـداعي 

 .يستوجب أوال التصدي إلي كونه مالك أو صاحب أي حق علي هذه األعيان من عدمه 

 وهو ما جيعل السيد اخلبري املزمع انتدابه 

 ه دون أن يتطرق ملسألة امللكية عاجز عن أداء مهمت
غيـــر .. فـــإذا كانـــت محـــاكم البحـــرين مصـــدرة الحكـــم الصـــادر بشـــأنه القـــرار المستشـــكل فيـــه  

 !!.فكيف يتسنى للسيد الخبير المنتدب التطرق إليها ؟.. مختصة ببحث الملكية 

 فالقاعدة 

 أن فاقد الشيء ال يعطيه 
وبالتـالي ال .. خبيـر ال تملـك حـق بحـث الملكيـة ولما كانـت محـاكم البحـرين المنتدبـة للسـيد ال 

بما يعجزه عن تنفيذ مهمته بأكملها ويقطع بعدم جـواز تنفيـذ القـرار .. يحق للسيد الخبير التطرق لها 
 .المستشكل فيه 

ا جيعله غري قابل للتنفيذ ملخالفته نص مببطالن القرار املستشكل فيه : ثالث السبب ال

.. اقية تنفيذ األحكام بـني دول جملـس التعـاون اخلليجـي املادة الثانية من اتف

ذلك أن النزاع الصادر بشأنه احلكم املراد تنفيذه حمال لدعوى منظـورة بالفعـل 

 .أمام حماكم اإلمارات 
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 :يرفض تنفيذ الحكم ، كله أو جزء منه ، في الحاالت اآلتية 
  ..............-ج  ................. -ب ..................  ......-أ



 

 
 

١٣٧
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 ملا كان ذلك 
وكانــت الــدعوى المنظــورة بدولــة البحــرين والصــادر بشــأنها الحكــم المــراد تنفيــذه تــدور رحاهــا  

  –حول محاولة إثبات المستشكل ضده األول أنه يستحق جزء من ريع أعيان كائنة بالشارقة 
 ..........) .، بنايتين ........ فندق وهي(اإلمارات 

 مدني كلي الشارقة ... سنة ل... وحيث كانت الدعوى رقم 
بـل ..  مـع الـدعوى سـالفة الـذكر عاليـة متحدة موضوعاالمنظورة حاليا أمام محاكم اإلمـارات  

 حيث أن المستشكل ضده األول يهدف .. أن موضوعها أعم وأشمل من موضوع دعوى البحرين 
 .وى اإلمارات إثبات ملكيته لذات األعيان التي يدعي استحقاقه لجزء من ريعهامن دع

 وهو األمر الذي يقطع ببطالن 
 الذي صرح بتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر .. قاضي تنفيذ الشارقة / قرار السيد المستشار  

 اتفاقيـــة تنفيـــذ مـــن) د (  الفقـــرة –مـــن محـــاكم البحـــرين رغـــم مخالفـــة ذلـــك الصـــريحة للمـــادة الثانيـــة 
وهو مـا يجعـل هـذا القـرار غيـر جـائز وغيـر قابـل .. األحكام فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي 

 .للتنفيذ 

بطالن القرار املستشكل يف تنفيذه إلجازته تنفيذ حكم أجنبـي صـادر  : رابعالسبب ال

 يف دعوى عينية عقارية حمصور االختصاص بالفصل فيهـا يف احملكمـة الواقـع يف

وحيث أن عقارات التداعي كائنـة بإمـارة الشـارقة .. دائرتها العقار دون سواها 

ر معه اختصاص الفصل فيما خيصها من دعاوى عينية عقارية صاألمر الذي ينح

 .يف حمكمة الشارقة دون سواها 

�Tא>�د�����0��*�.'ن�א:�Qאlא?�א>�.�����,�Mن�2٣٢/١���.

اوى الحـيــازة يكـــون االختصـــاص للمحكمـــة الـتــي يقـــع فـــي ـفــي اـلــدعاوى العينـيــة العقارـيــة ودعـــ 
 .دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة 



 

 
 

١٣٨

 ومن هذا النص 
يتضح أن المشرع اإلماراتي حصر االختصاص في المنازعات العينية العقارية فـي المحكمـة  

ومــن ـثـم فهــي قاعــدة مــن النظــام العــام وال .. الكــائن فــي دائرتهــا العقــار محــل النــزاع دون ســواها 

 .وال يجوز بأي حال من األحوال أن يرد عليها استثناء  .. يجوز االتفاق علي مخالفتها

 وحيث أن عقارات التداعي مجيعا 
األمـــر اـلــذي يجـــب قانوـنــا صـــدور الحكـــم بشـــأن المنازعـــات العينيـــة .. كائـنــة بإمـــارة الشـــارقة  

وحـيـث أن الحـكـم المــراد تنفـيـذه صــادر عــن محــاكم دوـلـة .. ن ســواها العقارـيـة ـمـن محــاكم الشــارقة دو
األمــر الــذي ال يجــوز معــه تنفيــذ حكــم صــادر مــن هــذه الدولــة فــي دعــوى ) مملكــة البحــرين(أخــري 

 .عينية عقارية في الشارقة 

 وملا كان احلكم التمهيدي 
عقـار لتحديـد الصادر من محكمـة البحـرين فيمـا أنتهـي إليـه يسـتوجب البحـث فـي ملكيـة ال 

وهـو أمـر .. عما إذا كان يحق للمستشكل ضدهم المطالبة بمـا انتهـوا إليـه فـي صـحيفة دعـواهم 

منــاهض للقــانون طبقــا لمــا هــو منصــوص علــي بقــانون دولــة اإلمــارات وأيضــا دولــة البحــرين 

رة واالتفاقية المشتركة وذلك بما اتفقوا عليه جميعا بحظر نظر الدعاوى العقارية خـارج نطـاق دائـ

 .المحكمة الكائن بها العقار 

 وال ينال من ذلك 
.. المستشــكل ـفـي تنفـيـذه .. قاضــي التنفـيـذ بمحكمــة الشــارقة / صــدور ـقـرار الســيد المستشــار  

حـيــث أن ذلـــك ال يصـــحح العيـــب الـــذي شـــاب الحكـــم الصـــادر مـــن محـــاكم البحـــرين بتجـــاوز حـــدود 
 .االختصاص المكاني في الدعاوى العينية العقارية 

 أن القانون البحريني ذاته حيث 

  من قانون املرافعات علي أن ١٤قد نص يف املادة 
تخــتص محــاكم البحــرين بنظــر الــدعاوى التــي ترفــع علــي غيــر البحرينــي الــذي لــه مــوطن أو  

 .وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج محل إقامة في البحرين 

 ن هذا النص وضح جليا مفقد .. ومن ثم 
 حيـث ..أن المشرع البحريني وضع استثناء من قواعـد االختصـاص العامـة لمحـاكم البحـرين  

 من اختصاص محاكم البحرين .. أخرج الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بعقار خارج البحرين 



 

 
 

١٣٩

  .تماما

 وهو األمر الذي يعيب احلكم املراد تنفيذه يف اإلمارات 
حيث أن هذا العيب متعلـق بالنظـام العـام وال .. ار المستشكل في تنفيذه وال يصحح عيبه القر 

 .يسري عليه التصحيح 

 ومن ثم 
يضـــحي ظـــاهرا مـــدي مخالفـــة الـقــرار المستشـــكل فـيــه بقـــانون المرافعـــات المدنـيــة ســـواء بدوـلــة  

 .اإلمارات ودولة البحرين بما يقطع بعدم جواز تنفيذه 

ستشـكل يف تنفيـذه واحلكـم الصـادر مـن حمـاكم خمالفـة القـرار امل : خلامسالسبب ا

البحرين لصريح نصوص املادة السادسة من اتفاقية تنفيذ األحكام املنعقدة بني 

ـة  ـدعاوى العينـي ـرها االختصاـصـات يف اـل ـي حلـص ـاون اخلليـج ـس التـع دول جمـل

وهـو مـا يـدحض مـا قررتـه .. العقارية يف حماكم الدولة الكائن بدائرتها العقار 

ين من موافقة طريف التداعي علي تصديها للنزاع مبنحها احلق يف حماكم البحر

 .جتاوز حدود االختصاص 
وحيـث أن القواعـد العامـة الـواردة باتفاقيـة .. أن لكل قاعـدة اسـتثناء .. من األصول والثوابت  

تنفيذ األحكـام تصـرح بجـواز تنفيـذ األحكـام الصـادرة مـن أي دولـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
 . في أي دوله عضو أخري ..

 واستثناء من هذه القاعدة العامة 

 نصت املادة السادسة من االتفاقية علي أن 

تعتبر محاكم الدولة التـي يوجـد فـي إقليمهـا العقـار مختصـة  

 .بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به 
 ومبفهوم املخالفة هلذا النص 

إلـي .. تتصـدي أي دولـه عضـو فـي االتفاقيـة يتضح أنه ال يجوز بأي حال مـن األحـوال أن  

 .نزاع متعلق بالحقوق العينية علي عقار ليس كائنا في إقليمها

 



 

 
 

١٤٠

 هذا 
رغــم تصــريحها بأنهــا غيــر .. وحـيـث خــالف الحكــم الصــادر مــن محــاكم البحــرين هــذا النظــر  

 ذلـك إال أنها عـادت وقـررت بأنـه طالمـا وافـق طرفـي الخصـوم علـي تصـديها للنـزاع فـإن.. مختصة 
 .يمنحها الحق في تجاوز حدود االختصاص 

 وحيث أن هذا القول باطل لعدة أسباب 

 :باطل أوال 
حيث لم تصدر عن المستشكلين ثمة موافقة صريحة علي أن تتجاوز محاكم البحرين حدود 

فقد أبدي المدافع عن المستشكلين اعتراضا شديدا علي .. بل علي العكس .. اختصاصها المكاني 
 .م يقبل بمخالفة القانون وقواعد االختصاص ذلك ول

 :وباطل ثانيا 
فإن هذه .. بوجود الموافقة التي زعمها حكم البحرين .. أنه علي الفرض الجدلي الساقط 
 فال قيمة لهذه الموافقة أما الحقوق العينية العقارية.. الموافقة تسري علي الحقوق الشخصية 

.. ئن بها العقار هو اختصاص حصري وارد بنص صريح ذلك أن اختصاص الدولة الكا.. بشأنها
 .وهو استثناء من القواعد العامة 

  من االستثناءثناءوال جيوز االست

 وال جيوز االتفاق علي خمالفة النظام العام 

 :وباطل ثالثا 
فـإذا ورد صـراحة  .. ال اجتهاد مـع صـراحة الـنصحيث أنه من األصول والثوابت أيضا أنه 

دســة مــن االتفاقيــة المشــار إليهــا حصــر االختصــاص فــي الــدعاوى العينيــة العقاريــة فــي بالمــادة السا
األمـر الـذي .. وحيـث توافـق ذلـك تمامـا مـن قـوانين كـال الـدولتين .. محاكم الدولة الكائن بها العقار 

 ال يجوز معه للمحكمة أن تعمل االجتهاد أو تقوم بتفسير النص علي غير مرماه أو تنحرف به 

 .ر غاية المشرع إلي غي

 :وباطل رابعا 
ألنه في حالة الفرض الجـدلي بقبـول موافقـة الطـرفين علـي اختصـاص محـاكم البحـرين بنظـر  

وال يجــوز االتـفـاق عـلـي مخالـفـة القواعــد المتعلـقـة .. الـنـزاع فهــو اتـفـاق مخــالف للنظــام العــام والـقـانون 
  عما أوجبه قانون دولة اإلمارات ودولة بالنظام العام والتي أوردتها اتفاقية التعاون الخليجي فضال



 

 
 

١٤١

 .البحرين

 وهو العيب الذي شاب 
وبدال مـن أن يتصـدى .. الحكم الصادر من محاكم البحرين والمراد تنفيذه في دولة اإلمارات  

.. إـلــي هـــذا العـيــب ويوـقــف مفعوـلــه .. قاضـــي تنفـيــذ محكمـــة الشـــارقة االبتدائـيــة / الســـيد المستشـــار 
األمـر الـذي يجعـل هـذا .. انون وقواعد النظام العام ونصوص االتفاقية الصريحة سايره بالمخالفة للق

 .القرار المستشكل فيه غير جائز التنفيذ 

قاضـي / احلكم الصادر من حماكم البحرين وقـرار السـيد املستشـار  : سادسالسبب ال

مـن شـأنها .. تنفيذ حمكمة الشارقة االبتدائية بالتصريح بتنفيـذ هـذا احلكـم 

ساس بسيادة الدولة اإلماراتية علي عقاراتها وأراضيها ومن شأنهما التعدي امل

 مبا ال جيوز تنفيذهما .. علي السلطة القضائية اإلماراتية وقواعد النظام العام 
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ضــائية الـتـي ـتـرد إليهــا وفقــا ألحكــام هــذه تلـتـزم الجهــة المطـلـوب إليهــا تنفـيـذ طلـبـات اإلناـبـة الق
 :إال في الحاالت اآلتية االتفاقية وال يجوز لها رفض تنفيذها 

١-...............  
٢-...............  
 . إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك ، أو بالنظام العام فيها -٣

 مييز أنكما أن املستقر عليه يف قضاء الت

 من قانون اإلجراءات المدنية على أنه يشترط لألمر بتنفيذ الحكم  من قانون اإلجراءات المدنية على أنه يشترط لألمر بتنفيذ الحكم ٢٣٥٢٣٥يدل نص المادة يدل نص المادة 

بية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير بية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير عرعرالصادر من محكمة أجنبية في دولة اإلمارات الالصادر من محكمة أجنبية في دولة اإلمارات ال

مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم األجنبي وفقأ لقواعد االختصاص المنصوص عليها في قانون مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم األجنبي وفقأ لقواعد االختصاص المنصوص عليها في قانون 

راءات المدنية، وأن تكون المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة راءات المدنية، وأن تكون المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة اإلجاإلج

لقواعد االختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في لقواعد االختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في ا ا بنظر المنازعة التي فصلت فيها وفقبنظر المنازعة التي فصلت فيها وفق

ألحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدولة األجنبية ألحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدولة األجنبية ا ا قانونها، وأن تكون مختصة أيضا وفققانونها، وأن تكون مختصة أيضا وفق

 يلتزم القاضي قبل إصدار األمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة األجنبية قد فصلت في  يلتزم القاضي قبل إصدار األمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة األجنبية قد فصلت في بحيثبحيث

لقواعد االختصاص الواردة في القانون المحلي الذي لقواعد االختصاص الواردة في القانون المحلي الذي ا ا المنازعة في حدود اختصاصها المقرر وفقالمنازعة في حدود اختصاصها المقرر وفق

تخضع له المنازعة في الدولة األجنبية، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فال يجوز للقاضي الوطني تخضع له المنازعة في الدولة األجنبية، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فال يجوز للقاضي الوطني 



 

 
 

١٤٢

  ..دار أمره بتنفيذ هذا الحكم األجنبي ولو توافرت باقي الشروط األخرىدار أمره بتنفيذ هذا الحكم األجنبي ولو توافرت باقي الشروط األخرىإصإص

  )) طعن حقـوق طعن حقـوق١١٤١١٤ /  / ١٩٩٣١٩٩٣ في الطعن رقم  في الطعن رقم ١٩٩٣١٩٩٣--٠٩٠٩--٢٦٢٦ دبي بتاريخ  دبي بتاريخ --حكم محكمة التمييزحكم محكمة التمييز((

 ملا كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا انعقــاد .. وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي واقعــات النــزاع الــراهن  

 لمحـــاكم –ومنهـــا الموضـــوع محـــل المنازعـــة الحاليـــة .. ســـائل العينيـــة العقاريـــة االختصـــاص فـــي الم
 . وتحديدا محاكم الشارقة دون سواها –اإلمارات 

 وذلك وفقا ملا هو مقرر بقواعد النظام العام اإلماراتي 
ومخالفة ذلك ال شك يمثل تعديا علـي سـيادة دولـة اإلمـارات علـي أراضـيها وعقاراتهـا وأعمـال  
 . القضائية فيها لما فيه من تجاوز لحدود النظام العام الغير جائز تجاوزها السلطة

 وليس أدل علي ذلك 
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 وهذا عني ما عاب القرار املستشكل فيه 
.. حيث أنه في الوقت الذي تنظر فيه محاكم اإلمارات موضوع النزاع محل التداعي  

عمدت التعدي إال أنها ت.. وثبوت ذلك أمام محاكم البحرين .. وانتدبت خبيرا فنيا لبحث عناصره 
علي أعمال السلطة القضائية اإلماراتية بما يسلس إلي تعدي علي سيادة الدولة ككل بإهدارها 
الحكم التمهيدي المراد تنفيذه حاليا نظرا ألن الحكم التمهيدي محل اإلنابة المستشكل فيها هو حكم 

لذكر صادر في دعوى فالحكم أنف ا.. مخالف للنظام العام الذي ال يجوز االتفاق علي مخالفته 
وعما إذا كان يجوز .. عقارية وأن المأمورية المكلف بها الخبير تقتضي البحث في الملكية 

وعما إذا كان له صفة في الدعوى من عدمه .. للمستشكل ضده األول المطالبة بالريع من عدمه 
هض لنصوص كل ذلك يحتاج من الخبير المنتدب في الدعوى بحث الملكية وهو األمر المنا.. 

 .قوانين دولة اإلمارات والبحرين وكذا اتفاقية التعاون الخليجي 

 وحيث أن القرار املستشكل يف تنفيذه 
قد ساير الحكم أنف الذكر بكل ما شمله من أخطاء وتعدي علي سـيادة الدولـة وعلـي أعمـال 

 .ابل للتنفيذ األمر الذي يجعله غير جائز وغير ق.. القضاء وتعمد تجاوز حدود النظام العام 



 

 
 

١٤٣

 السيما وأن املادة الثالثة من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي 

 تنص علي أن 

�����Rوאج�وא>��3א\������������D2'אل�א�E���)����(�O�<����2م�אEم�א���Oم�א����w��0��א���h���O

و*'א�����وא��+��i،�وא���2Eم�א>���w��)���(�Oא"����،�و�2���א���T���A،�و%��אول�א����وא?�،����������

)��'م���� ����א��!��_�وذ���������V	���د����و|��0����I3��א�)'א�����وא�����Eא>�������א�$��Nא���

��Oא:�08����D��������Eوא>��د��א���Oy(��2م�א�Eא�m���.�

احلكم الصادر من دولة البحرين أصبح غري ذي جـدوى وال طائـل مـن  : لسابعالسبب ا

 وبتنفيـذها تنفيذه حيث أن ذات املأمورية الواردة به وأكثـر منهـا تكفـل بهـا

...  لسـنة ...السيد اخلبري املنتدب مبعرفـة القضـاء اإلمـاراتي يف الـدعوى رقـم 

مدني كلي الشارقة املقامة من املستشكل ضده األول مرتضيا وخمتارا أن يكون 

 .االختصاص حملاكم األمارات 

 أشرنا سلفا 
 المستشـــكلين ومـــن إـلــي أن المستشـــكل ضـــده األول ـلــم يكـتــف ـبــالنزاع اـلــدائر فيمـــا بيـنــه وـبــين 

ـبــل توجـــه مخـتــارا إـلــي محـــاكم اإلمـــارات وتحدـيــدا محكمـــة .. أمـــام محـــاكم البحـــرين .. ـقــبلهم ـمــورثهم 
مرتضيا أن تكون مختصـة بالفصـل فـي هـذا النـزاع الـذي اتحـد موضـوعا وسـببا .. الشارقة االبتدائية 

 .وخصوما مع النزاع القائم أمام محاكم البحرين 

  وإبان تداول هذه الدعوى

 أمام حمكمة الشارقة االبتدائية أصدرت حكما 
تمهيديا بإحالة الدعوى إلي مكتب الخبرة لمباشرة المأموريـة الـواردة بهـذا القضـاء وبحـث كافـة  

 .عناصر الدعوى سواء المتعلقة بملكية عقارات التداعي أو حيازتها أو السند في هذا أو ذاك 

 هذا كله باإلضافة 

ل ضـده األول فـي أي نصـيب فـي إلي مدي أحقية المستشك 

 .ريع أعيان التداعي من عدمه 
 



 

 
 

١٤٤

 وحيث باشر السيد اخلبري مهمته 

 منتهيا إيل نتيجة ملخصها 
 مملوكــة ومســجلة بــدائرة واآلن هــي/ ..... أن أعـيـان التــداعي كانــت مســجلة باســم المرحــوم  �

 .التسجيل العقاري بأسماء المستشكلين 

يــل أو مســتند علــي أنــه أن المستشــكل ضــده لــم يقــدم أي دل �

أو أنــه قــام بســداد الدفعــة المقدمــة .. مشــتري لهــذه األعيــان 

الــواردة بصــورة العقــد المجحــودة والمهــدر % ١٠مــن الــثمن 

 .ولم يقدم أيضا دليال علي سداده لباقي الثمن .. حجيتها 

 وهو األمر الذي يؤكد
وى المقاـمـة فـي مملـكـة عـدم أحقيـة المستشــكل ضـده األول ـفـي أي مـن طلباـتـه سـواء ـفـي الـدع 

 .أو في الدعوى المقامة أمام محاكم اإلمارات ) المطلوب تنفيذ حكمها التمهيدي حاليا(البحرين 

 وبالبناء علي ما تقدم 
فقد أضحي ظاهرا وبحق أن تنفيذ الحكم الصادر عن محاكم البحرين والقـرار المستشـكل فيـه  

بموجـــب ..  اـلــواردة بهـــذا الحكـــم التمهـيــدي أصـــبح غـيــر ذي جـــدوى أو فاـئــدة لثـبــوت بحـــث المأمورـيــة
 .تقرير أشمل واعم من المطلوب في هذا القضاء 

 ومن ثم 
ومــن إجمــالي األســباب أنفــة الــذكر تتضــح أحقيــة المستشــكلون فــي إقامــة االستشــكال الماثــل  

اـلــذي اتفـــق فـــي مجمـلــه مـــع صـــحيح الواقـــع وصـــريح القـــانون والمعاهـــدات واالتفاقـيــات الدولـيــة ومـــع 
 .ندات التي زخر بها ملف التداعي أيضا بما يجعله جديرا بالقبول المست

 الرد والتعقيب علي املذكرة 

 املقدمة من املستشكل ضده األول 

  -/-/-جبلسة 
تقدم المستشكل ضده األول بمذكرة بدفاعه تعقيبـا علـي اإلشـكال المقـدم مـن المستشـكلين وقـد  

..  النـقـاط الـتـي تتعــارض مــع صــريح القــانون اعتصــم المستشــكل ضــده األول ـفـي دفاعــه إـلـي بعــض



 

 
 

١٤٥

بعـد أن اخــتلط عليـه األـمـر فـي اـلـدعاوى التـي يجــوز التـعـرض لهـا ـفـي أيـا ـمـن المحـاكم بســائر اـلـدول 
وفيما بين الدعاوى األخرى التي يحظر علي المحاكم بالدول الموقعة علـي .. التي تحكمها االتفاقية 

 الـدعاوى العقاريـة.. ومـن هـذه الـدعاوى ..  وسيادة الدولـة االتفاقية بنظرها لتعلق ذلك بالنظام العام
التـــي أكـــدت االتفاقيـــة والقـــوانين الوضـــعية للـــدول األعضـــاء علـــي االختصـــاص للمحـــاكم التـــي يقـــع 

أو مـدي األحقيـة .. وال يقدح في ذلك أن يكون المطلوب هـو إعـداد بيـان حسـابي .. بدائرتها العقار 
.. مـا انتهـت إليـه الـدعوى المستشـكل فـي حكمهـا مـن طلبـات إلـي آخـر .. في الحصـول علـي الريـع 

فضــال عـــن أن .. ألن هــذه الطلبــات تــدور وجــودا وعـــدما مــع وصــف الــدعوى بأنـهــا دعــوى عقاريــة 
 .. يســتتبع مـعـه بالضــرورة وبطرـيـق الـلـزوم العقـلـي بـحـث الملكـيـةمباشــرة المأمورـيـة بهــذا الوصــف 

وكـذا هـو األمـر الـذي يؤكـد أن مـا ورد .. تفاقيـة وهو األمر الذي يتعارض مع نصـوص القـوانين واال
مـن تعقـيـب بـمـذكرة المستشــكل ضـده األول هــي دـفـوع مناهضــة للواقـع والـقـانون وـلـيس أدل عـلـي ذـلـك 

 :من الحقائق التالية 

 احلقيقة األويل 
أن الثابــت بــاألوراق وبمــا ال يــدعو مجــاال ألي شــك أن الــدعوى محــل اإلنابــة المستشــكل فــي 

وال يجوز للمحكمة مصدرة هذا الحكم أن تتعرض لهـا ابتـداءا بـل كـان  .. ى عقاريةهي دعوحكمها 
يتعين عليها أن تحكم بعـدم االختصـاص الـوالئي وذلـك طبقـا للقـانون البحرينـي وطبقـا لصـريح المـادة 
السادسـة ـمـن اتفاقـيـة تنفيـذ األحـكـام المنعـقـدة بـين دول مجـلـس التـعـاون الخليجـي وعـلـي النحــو المتـقـدم 

 .بصدر هذه المذكرة ذكره 

 احلقيقة الثانية 
أن الثابت باألوراق أن الـدعوى المشـار إليهـا والتـي صـدر فيهـا الحكـم محـل اإلنابـة هـي ذات  

الدعوى التي سبق للمستشكل ضده أن أقامها في دولة اإلمارات فهـم ذات الخصـوم وذات الموضـوع 
إال أن الــدعويين قــد خلصــا إلــي  .. وأن اختلــف الســبب فــي الــدعوى األولــي عــن الــدعوى الثانيــة.. 

 مقامـة بالصـحة والنفـاذ علـي ذات العقـارات فالـدعوى األولـيمطلب واحد يمثل قاسـم مشـترك بينهمـا 
 الصـادر بهـا الحكـم التمهيـدي محـل والـدعوى الثانيـة.. وهي الـدعوى المتداولـة أمـام دولـة اإلمـارات 

ن الطلبــــات هــــو بحــــث مــــدي أحقيــــة اإلنابــــة مقامــــة أيضــــا عــــن ذات العقــــارات ويبــــين أن مــــن ضــــم
األمر الذي يؤكد أنه يتعين علي الخبير قبل مباشرة هـذه المأموريـة أن .. المستشكل ضده في الريع 

ومـن ثـم فهـو يبحـث الملكيـة .. يتأكد عما إذا كان المستشكل ضـده األول مالكـا للعقـارات مـن عدمـه 
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ي ســــبق لــــه إبــــداءها فــــي دعــــوى وهــــي ذات الطلبــــات التــــ.. للعقــــارات مــــن خــــالل دعــــوى البحــــرين 
 .اإلمارات

 احلقيقة الثالثة 
ولما كان قد ثبـت علـي وجـه اليقـين أن الـدعوى المشـار إليهـا والصـادر فيهـا الحكـم التمهيـدي  

وكان الحكم الصادر فيها قد تعدي نطاق اختصاصه الوالئي وهو األمر الـذي .. هي دعوى عقارية 
خالفـتــه لـقــانون دوـلــة اإلـمــارات عـلــي النحـــو المتـقــدم ذـكــره يمـثــل تـعــدي عـلــي ســـيادة دوـلــة اإلـمــارات لم

 .بمذكرة دفاعنا الماثلة 

 احلقيقة الرابعة 
ليس هذا فحسـب بـل أن الحكـم أنـف الـذكر بصـدوره بدايـة وقبـل الحصـول علـي اإلنابـة محـل  

 هــذا بمـا يفقـد.. اإلشـكال يكـون قـد خــالف اتفاقيـة التعـاون الخليجـي المـنـوه عنهـا سـلفا بمـذكرة دفاعـنـا 
 .الحكم حجيته لمخالفته للنظام العام 

 احلقيقة اخلامسة 
أنه بصدور هذا الحكم مخالفا للنظـام العـام بمخالفتـه لقـانون دولـة اإلمـارات وكـذا قـانون دولـة  

البحرين علي النحو المتقدم ذكره فضال عن مخالفته التفاقية التعاون الخليجـي التـي يـتم تنفيـذ الحكـم 
 صــراحة اـلـنص اـلـوارد بـهـذه االتفاقـيـة عـلـي النحــو اـلـذي أشــرنا إلـيـه ســلفا واـلـذي رغــم.. اعتصــاما بـهـا 

وبالبنـاء عـلـي  .. عـلـي اختصـاص الدوـلـة الـتـي يـقـع ـبـدائرتها العقـار بنـظـر اـلـدعاوى العقارـيـةيؤكـد 
ذلك فإن اإلنابة التي صدرت لتنفيذ هذا الحكـم تكـون قـد صـدرت بالمخالفـة للقـانون ولالتفاقيـة شـأنها 

 .أن الحكم التي صدرت بناء عليه في ذلك ش

 احلقيقة السادسة 
أن الثابـــت بالمـــذكرة المقدمـــة مـــن المستشـــكل ضـــده ردا علـــي اإلشـــكال أنـــه قـــد اخـــتلط علـــي  

المستشـــكل ضـــده األمـــر فـــي مراجعـــة نصـــوص ومـــواد االتفاقيـــة التـــي تحكـــم العالقـــة القانونيـــة بـــين 
ولكنـه .. المنازعات التي تنظر أمام المحـاكم وذلك بأن اعتصم بالمواد التي تسري علي .. الدولتين 

 وذلـك علـي النحــو المتقـدم ذـكـره والـمـواد المتعلقـة باـلـدعاوى العقارـيـةأسـقط مـن حســاباته النصـوص 
والتي جاءت لتؤكد أن ما ركن إليه المستشكل ضده من رد هـو .. والذي أشرنا إليه بمذكرتنا الماثلة 

تي والبحـرين واالتفاقيـة التـي تحسـم المسـار القـانوني بـين تعقيب مناهض لصريح حكم القانون اإلمارا
 .وبما ال يجوز االنحراف عنها أو اإللتفات عليها .. الدولتين 
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 احلقيقة السابعة 
وال ندري سببا لجأ من أجله المستشكل ضده لمحاكم البحرين رغـم عـدم االختصـاص الـوالئي 

ورغم أنه يعلم يقينـا أنهـا دعـوى عقاريـة يمتنـع .. ورغم أنه أقام هذه الدعوى أمام محاكم اإلمارات .. 
وهو األمر الـذي يؤكـد أن مطالباتـه نحـو مـا يدعيـه ال يسـتند لحـق أو .. علي محاكم البحرين نظرها 

واـقـع وهــو األمــر اـلـذي تكفــل المستشــكلين ببياـنـه باـلـدعوى المتداوـلـة أمــام دوـلـه اإلمــارات والـتـي ســبق 
 . للخبير وأن صدر فيها حكم تمهيدي باإلحالة

 احلقيقة الثامنة 
أن الـدعوى المتداولـة قـد .. لعل أن ما يؤكد مصداقية دفاعنا وانحيازنا إلي نصـوص القـانون  

صــدر فيهــا حكــم تمهيــدي باإلحالــة لخبيــر وأن ذات المأموريــة المشــار إليهــا فــي دعــوى البحــرين قــد 
رات والتـي خلـص فيهـا إلـي نتيجـة سبق وأن باشرها الخبير المنتـدب بالـدعوى المتداولـة بمحـاكم اإلمـا

مفادهــا أن المستشــكل ضــده ال يمتلــك أيــا مــن العقــارات محــل دعــوى اإلمــارات وهــي ذاتهــا العقــارات 
ومن ثم كيف لنـا أن نقـوم بمباشـرة مأموريـة تؤكـد عمـا إذا كـان لـه الحـق فـي .. محل دعوى البحرين 

 بدعوى اإلمـارات أنـه غيـر مالـك لهـذه حال كون الثابت بمأمورية الخبير المنتدب.. الريع من عدمه 
وهو األمر الذي يؤكد أن الحكم الصـادر فـي الـدعوى المتداولـة أمـام محـاكم البحـرين قـد .. العقارات 

وأن القـول بغيـر ذلـك معنـاه االلتفـات علـي .. صدر فاقـدا للمشـروعية القانونيـة ومخالفـا للنظـام العـام 
ي والبحرينـي وكـذا االتفاقيـة التـي تمثـل القاسـم المشـترك المشروعية التـي نـص عليهـا القـانون اإلمـارات

 .األعظم فيما بين دول الخليج 

 احلقيقة التاسعة 
مــدني كـلـي الشــارقة أمــام محكمــة ... لســنة ... أن المستشــكل ضــدهم ـقـد أـقـاموا اـلـدعوى رـقـم  

ق بـالريع الشارقة بطلب الحكم لهم بصحة ونفاذ عقـد البيـع المزعـوم الـذي يسـتندون لـه فـي طلـب الحـ
في الـدعوى محـل الحكـم المستشـكل فـي تنفيـذه إال أنهـم لـم يقـدموا أصـل هـذا العقـد ولـم يسـتطيعوا أن 
يثبتوا دعواهم علي الرغم من أن المحكمة قد أصدرت حكما تمهيـديا بإحالـة الـدعوى للتحقيـق لجلسـة 

وعلـي الـرغم  ..  ليقدم المستشكل ضـدهم شـهودا إلثبـات دعـواهم وألـزمتهم بتقـديم اصـل العقـد-/-/-
فضـال عــن عجــزه لتـقـديم .. مـن ذـلـك فالمستشــكل ضـده ـقـد عجــز عــن أن يقـدم شــهودا إلثـبـات دعــواه 

وهــو األمـر الـذي يبـين معـه أن دعــوى .. أصـل العقـد الـذي يـركن إلـيـه والـذي يـدعي الملكيـة بموجبـه 
لــدعوى مــرة الملكيــة المقامــة منــه هــي والعــدم ســواء وعلــي ذلــك فقــد أعــادت محكمــة مــدني الشــارقة ا
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وهــو األمــر اـلـذي يـبـين مـنـه أن .. أخــري للمرافعــة بعــد أن عجــز المستشــكل ضــده عــن إثـبـات دعــواه 
دعــوى الملكيــة هــي التــي تحســم موقــف الــدعوى محــل اإلشــكال الــراهن فــال يجــوز أن نبــدأ باحتســاب 

لفصـل ومن ثم فإنه يجب وقف الدعوى محـل اإلشـكال الـراهن لحـين ا.. الريع دون أن تثبت الملكية 
 . في دعوى الملكية المقامة بدولة اإلمارات العربية 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن الحكم المشار إليه والذي كـان علـي أثـر صـدوره اإلنابـة القضـائية محـل هـذا  

اإلشكال وكنا قد أوضحنا بأمانـة الـدفاع مـدي مناهضـة هـذا الحكـم للقـانون وتعديـه علـي سـيادة دولـة 
 .ر الذي نلتمس معه قبول هذا اإلشكال شكال والقضاء بوقف تنفيذ الحكم اإلمارات وهو األم

 اء عليه بن

  من عدالة احملكمة املوقرة احلكم املستشكلنييلتمس 
 .بقبول االستشكال الماثل شكال : أوال 

الصـــــادرة عـــــن الســـــيد .... لســـــنة ... وـفــــي الموضـــــوع بوـقــــف تنفـيــــذ اإلناـبــــة القضـــــائية رـقــــم : ثانـيــــا 
قاضــي التنفيــذ بمحكمــة الشــارقة االبتدائيــة وبعــدم تنفيــذ الحكــم التمهيــدي الصــادر / المستشــار

اسـتئناف البحـرين لمـا فيـه مـن تعـدي علـي ... لسـنة ... من محاكم البحرين في القضية رقم 
سيادة دولة اإلمارات والسلطة القضائية فيها وأحكام القضاء واالختصاص الوالئي المنحصـر 

 عن المساس بقواعد وأصول النظام العام ولكافـة األسـباب الـواردة في محاكم اإلمارات فضال
 .بهذه الالئحة 

الصــادرة مــن الســيد المستشــار قاضــي ... لســنة ... الحكــم بوـقـف تنفـيـذ اإلناـبـة القضــائية رـقـم : ثالـثـا 
مـدني كلـي البحـرين .. لسـنة .. التنفيذ بمحكمة الشارقة عن الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم 

 الفصــل ـفـي دعــوى الملكـيـة المقامــة مــن المستشــكل ضــدهم ضــد المستشــكل أمــام وذـلـك لحــين
 . مدني كلي الشارقة والمتداولة بالجلسات ... لسنة .. محاكم اإلمارات والرقيمة برقم 

 .إلزام المستشكل ضده األول بالمصروفات وأتعاب المحاماة : رابعا 
 وكيل المستشكلين 

    المحامي 
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 مذكرة  

   جيه اليمني احلامسةتويف 
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 محدي خليفة 

 احملامي بالنقض 

جمموعة السهالوي  

  للمحاماة

 

 مذكرة بالدفاع 

 لدي حمكمة استئناف أبو ظبي املوقرة مقدمه 

  .... لسنة ....ستئناف رقم اليف ا

 /       /جلسة       احملدد لنظره 

 

 مذكرة  بالدفاع مقدمه 

 من

 

   ..........................: املستأنف ضده 

 احملامي ...... خليفة محدي / بوكالة األستاذ       

 ضـــــــــد

 

  .................: املستأنفة 

  .احملامي  ........... /بوكالة األستاذ 
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 وضوع امل
مقضــي فيهــا ابتــداءا مــن محكمــة   .. دعــوى حســاب ومطالبــة بمــا ســينتهي إليــه تقريــر الخبــرة 

 :بالحكم القاضي منطوقه  .. -/-/-بجلسة .. لكلية الثانية  الدائرة التجارية ا-أبو ظبي االبتدائية 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 الوقائع 
تخلص وجيز واقعات التداعي فيما أسفرت عنه األوراق من أن المستأنف ضده قد عقـد لـواء 
الخصومة بموجب صحيفة اسـتوفت شـرائطها أودعـت قلـم كتـاب محكمـة أول درجـة نشـد فـي ختامهـا 

 :الحكم 
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 ذلك علي سند من صحيح القول بأنهو
وـبـين ) المســتأنف ضــده حالـيـا( ـتـم إـبـرام عـقـد وكـيـل خــدمات فيمــا ـبـين الـمـدعي -/-/-بـتـاريخ 

ـتـم االتـفـاق ـمـن خالـلـه عـلـي أن تـقـوم .. موـثـق ـلـدي كاـتـب الـعـدل ) المســتأنفة(الشــركة الـمـدعي عليـهـا 
وتعيين المستأنف ضده وكيال للخـدمات لقـاء ٕالشركة األخيرة بتأسيس وانشاء فرع لها بدولة اإلمارات 

  .من القيمة اإلجمالية ألي عقد يتم ترسيته علي الشركة% ٢ر٥علي عمولة قدرها حصوله 

  من العقد ١١ورد بالبند وقد 
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 وبرغم وضوح هذا االلتزام .. هذا 
إال أن الشــركة المســتأنفة قــد أخلــت بــه حيــث تعاقــدت علــي العديــد مــن المقــاوالت وتحصــلت  

مـن قيمـة % ٢ر٥(ن أن تـؤدي للمسـتأنف ضـده نسـبة العمولـة المتعاقـد عليهـا علي قيمتها المالية دو
 ) .التعاقد اإلجمالية

 وقد سلكت الشركة املستأنفة ذات النهج

  .............فندي يف مشروع 
بمبـلــغ .... ٕوانجـــاز وصـــيانة فـنــدق لتنفـيــذ مشـــروع إنشـــاء بتوقـيــع عـقــد مقاوـلــة حـيــث قامـــت  

مــــن قيمــــة % ٥اإلضــــافة إـلـــي منحــــة مشــــروطة تقــــدر بنســــبة  درهــــم ب٣٢٣٩٠٤٧٦٢إجمــــالي قــــدره 
 .المشروع تستحقها الشركة المستأنفة في حال التزامها بالجدول الزمني 

 ورغم حصول الشركة .. هذا 
 دونمــا مبــرر –إال أنهــا امتنعــت .. مــن قيمــة المقاوـلـة المتعاقــد عليهــا % ٩٠عـلـي أكـثـر مــن  
وهـــو مـــا نـــتج عنـــه أن أصـــبح %) ٢ر٥(تأنف ضـــده  علـــي أداء العمولـــة المســـتحقة للمســـ–مشـــروع 

 .المستأنف ضده دائنا للشركة أنفة الذكر بمبلغ تجاوز الثماني مليون درهم 

 هذا وبعد أن أعيته السبل الودية 

 مل جيد املستأنف ضده مناصا سوي اللجوء للقضاء

 مقيما دعواه الراهنة 
ٕوازاء ذلـك لـم تجـد المسـتأنفة ..  في طلباتـه مؤيدا إياها بكافة المستندات المؤكدة علي أحقيته 

فتأرجحــت ـبـين االدعــاءات الـتـي تكشــف ســقوطها وانعــدام .. جواـبـا معتـبـرا ـتـرد ـبـه عـلـي هــذه اـلـدعوى 
المطالــب بـهــا تحصــل عليـهــا المستـــأنف ضـــده فــي صـــورة فـتــارة تــزعم أن العموـلــة .. صــحتها تباعــا 

 .ه من مالك المشروع خصومات وتخفيضات في قيمة المقاولة ابتداءا بزعم أن

 وقد عجزت الشركة عن إثبات ذلك

السيما وأن خلت األوراق وعقد المقاولة ذاته مـن ثمـة إشـارة  

 .إلي صحة هذا الزعم 



 

 
 

١٥٣

 وتارة أخري 
دفعت الشركة الدعوى الراهنة بعدم القبول لرفعها قبـل األوان زاعمـة بأنهـا لـم تتسـلم مـن قيمـة  

 .المقاولة إال مبالغ زهيدة 

  تكشف بهتان ذلك ..ثم 

حينمــــا ثـبـــت ـلـــدي عداـلـــة المحكمــــة االبتدائـيـــة واالســــتئنافية  

مـن قيمـة % ٩٠ر من ث تحلصت علي أكنهاوأمام الخبرة الفنية أ

 .المقاولة 
 ويف حماولة يائسة أخري 

زعمـــت الشـــركة أن ثمـــة مـــانع أدـبــي حـــال بينهـــا وـبــين الحصـــول عـلــي دلـيــل كـتــابي عـلــي أن 
 .ة العمولة في صورة تخفيضات وخصومات علي قيمة المقاولة المستأنف قد حصل علي قيم

 يف حني 

ثبت لدي اإلطالع علي أوراق التداعي أن كافة المعـامالت  

والتـعـامالت فيـمـا ـبـين طرـفـي الـتـداعي ـتـم إثباتـهـا بالكتاـبـة وبعـقـود 

بالـغــة الدالـلــة عـلــي عـــدم وجـــود ثـمــة مواـنــع أدبـيــة ـمــن الحصـــول 

 .أو اتفاق يبرم بين الطرفين ي أي تصرف علعلي أدلة كتابية 
 وإزاء انهيار كافة ادعاءات الشركة املستأنفة.. هذا 

وحيــــث انتهــــت الخبــــرة إلــــي ثبــــوت أحقيــــة المســــتأنف ضــــده فــــي قيمــــة العمولــــة بمبلــــغ قــــدره  
فـقـد أصــدرت ) ثمانـيـة ملـيـون وســبعة وتســعون أـلـف وســتمائة وتســعة عشــر درهمــا( درهــم ٨٠٩٧٦١٩

المســتأنف ضــده (ا ـبـإلزام الشــركة الـمـذكورة ـبـأن ـتـؤدي للـمـدعي عداـلـة محكـمـة أول درجــة حكمـهـ

 .المبلغ أنف الذكر ) تحالي

 وحيث مل يلق هذا القضاء قبوال لدي الشركة 
واحتياطيـا .. وطلبت إعـادة األوراق إلـي مكتـب الخبـرة .. فقد طعنت عليه بطريق االستئناف 
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 :توجيه يمين حاسمة صيغتها كالتالي .. 
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 وحيث أن احملكمة االستئنافية املوقرة 
الذي انتهي إلي عدم .. لشركة المستأنفة بإعادة الدعوى لمكتب الخبرة قد استجابت لمطلب ا

 .الذي تم تأييده .. أحقية الشركة في االعتراض علي التقرير السابق 

 وحيث تبني هلذه احملكمة أيضا 
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 إال أن الشركة قد طعنت علي هذا احلكم األخري 
.. الــذي تــداول بــدوره بالجلســات ..  نقــض تجــاري ... لســنة ...بطريــق الــنقض المقيــد بــرقم 

  .-/-/-وبجلسة 

 حكمت احملكمة 
 وأحاـلــت القضـــية إـلــي محكمـــة االســـتئناف الـتــي أصـــدرته لنظـــره ـبــنقض الحكـــم المطعـــون فـيــه

 .بهيئة مغايرة .. مجددا 

 وقد تساندت حمكمة النقض يف قضائها هذا 
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 ملا كان ذلك 
وحيـــث .. وحيـــث أعيـــدت األوراق إلـــي عدالـــة المحكمـــة االســـتئنافية بهيئتهـــا المـــوقرة الحاليـــة  

كمـا .. خلت األوراق من ثمة دليل علي ادعاءات الشركة المسـتأنفة التـي جـاءت مرسـلة ال سـند لهـا 
 األمـر الـذي يؤكـد تعسـف الشـركة ..خلت من أي نائل ينال مـن حقـوق المسـتأنف ضـده فـي طلباتـه 
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 .المستأنفة وعدم مشروعية توجيهها لليمين الحاسمة التي ليس من شأنها حسم النزاع 
األمـر اـلـذي يجـعـل االســتئناف اـلـراهن ـقـائم عـلـي غيـر ســند صــحيح وعــاجز عــن أن يـنـال ـمـن  

يد التي سنشـرف وذلك لألسباب واألسان.. ومن ثم فهو جدير بالرفض .. الحكم االبتدائي المستأنف 
 :إيضاحها تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع

 : أوال 

أساس املطالبة برفض االستئناف املاثـل وتأييـد احلكـم املسـتأنف حممـوال علـي 

أسبابه التي صادفت صحيح القانون ولكونهـا قائمـة علـي أدلـة مسـتقاة مـن 

ة املستأنفة عن تقديم أوراق الدعوى ووقائعها الثابتة يقينا والتي عجزت الشرك

 .مثة أدلة تدحض ما هو ثابت فيها 
وقـبــل الخـــوض فـــي صـــحة األدـلــة الـتــي تســـاند إليهـــا القضـــاء الطعـــين فـــي الـــدعوى .. ـبــداءة  
يلــزم التنويــه إلــي أن المســتقر عليــه أن المحكمــة لهــا مطلــق الســلطة فــي فهــم الواقــع فــي .. المبتــدأة 

 .لما كان استخالصها سائغا له ما يسانده في األوراق الدعوى وتحصيل أدلتها بال معقب عليها طا

 وذلك املبدأ قد استقر عليه قضاء التمييز

 رت أحكامه بتأكيدهتوتوا

 فقد قضي بأنه 
  علي أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في – محكمة التمييز –وقد استقر قضاء هذه المحكمة  

 .خالصا سائغا له ما يسانده في األوراقالدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان است
 )٦/٧/٢٠٠٢ حقوق جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٧الطعن بالتمييز رقم (

 كما قضي كذلك بأنه 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الـدعوى وأن تأخـذ فـي قضـائها 

شــــروط ـبـــأن يكــــون بـمـــا ترـتـــاح إلـيـــه مــــن األدـلـــة المطروحــــة عليهــــا وتطــــرح ـمـــا عــــداها إال أن ذـلـــك م
 .استخالصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت باألوراق 

 )١٤/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٧الطعن بالتمييز رقم (

 وكذا 
تقدير مدي توافر األسباب الالزمـة للقضـاء فـي الـدعوى أو نفيهـا هـو مـن مسـائل الواقـع التـي  
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لمطروحــــة عليهــــا ـفـــي اـلـــدعوى مـتـــي أقامــــت تســــتقل محكمــــة الموضــــوع باستخالصــــها مــــن األوراق ا
 .قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق 

 )٢٧/١١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١١٩الطعن بالتمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
وكـان الثابـت مـن مـدونات الحـكـم الطعـين أنـه قـد أورد فـي أســبابه كافـة الحقـائق المسـتقاة ـمـن  

 تؤكد علي أحقية المستأنف ضده في الحصـول علـي العمولـة المقـررة بالعقـد والتيأوراق التداعي 

ومـن ثـم يكـون المسـتأنف  .. المبرم فيما بينه وبين الشركة المستأنفة وبوصفه وكيال للخدمات بهـا
وفي المقابل عجزت هـذه الشـركة عـن .. ضده قد أثبت مداينته للشركة المستأنفة بمبلغ هذه العمولة 

وأقرت إقرارا صريحا بعجزها هذا بتوجيـه يمـين متعسـفة وعـاجزة .. من هذه المديونية إثبات التخلص 
 .عن حسم النزاع وغير منتجه فيه 

 وإزاء ما تقدم 
وحيث أخذ الحكم المستأنف علي عاتقه بحـث أوراق التـداعي واسـتخالص مـا هـو ثابـت فيهـا  

الـــدفاع والـــدفوع المتهـــاتره الغيـــر تحصـــيل الواقـــع منهـــا ومـــا ارتـــاح إليـــه وجـــدانها مـــن األدلـــة وطـــرح 
األمر الذي يقطع بأن محكمة أول درجة استعملت سلطتها المطلقة بشكل سـائغ .. مصادفة للحقيقة 

 :بما يجعل حكمها متفقا وصريح القانون علي نحو يجدر تأييده محموال علي أسبابه 

 وذلك كله لألسباب اآلتية 

 : السبب األول 

بصحيح القانون وبأصول وقواعد اإلثبات حيـث أسـتطاع التزام احلكم املستأنف 

إثـبـات مداينـتـه للـشـركة املـسـتأنفة مببـلـغ ) اـملـدعي ابـتـداءا(املـسـتأنف ـضـده 

ويف املقابل عجزت الشركة األخرية عن إثبات التخلص مـن .. العمولة املطالب به 

 مبا يسلس إيل صحة احلكم ومواكبته للقانون .. هذا الدين 

 األويل من قانون اإلثبات علي أن فقد نصت املادة 
 . علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه -١
 . ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزا قبولها-٢
 . وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي -٣
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 ومن أحكام التمييز العليا يف هذا الشأن أن 
فــي فقــه الشــريعة اإلســالمية والقــانون أن مــن يــدعي علــي غيــره حقــا أو قــوال مــن المســلم بــه 

.. ٕملزـمـا بحــق فعلـيـه اـلـدليل ، واذا دـفـع المــدعي علـيـه االدعــاء فعلـيـة إقاـمـة اـلـدليل وعـلـي ـمـا دـفـع ـبـه 
وكان ال تثريب علي محكمة البداية إذا ما اعتدت بالبينـات المقدمـة مـن المطعـون لما كان ذلك ، 

ٕها ما يكفـي للقضـاء لـه بطلباتـه واذ اكتفـي الطـاعن أمـام محكمـة الدرجـة الثانيـة ضده ووجدت في

بترديد ما أثاره أمام محكمة أول درجة دون أن يقدم أية بينات إلي ادعائه فإن النعي علي الحكـم 

 .المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع يكون علي غير أساس 

 )ق١٣لسنة  ٤٨ الطعن رقم ١٤/١/١٩٩٢ أبو ظبي جلسة –عليا (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي واقعـات النـزاع الماثـل وأوراقـه يتضـح بمـا ال يـدع  

قــد أقــام الــدليل القــاطع علــي أحقيتــه فــي العمولــة ) المســتأنف ضــده حاليــا(مجــاال للشــك أن المــدعي 
 . المستندات الدالة علي ذلك وقد كان ذلك بأن تقدم إلي محكمة البداية بكافة.. المطالب بها 

 ولعل من أهم هذه املستندات 

 املستند األول 
 الـذي تـم االتفـاق مـن خاللـه -/-/-العقد المحرر فيما بينـه وبـين الشـركة المسـتأنفة والمـؤرخ  

 .علي أن يكون المستأنف ضده وكيل خدمات للشركة المستأنفة 

 والذي تضمنت مادته احلادية عشر علي أن 
ـمــن القيـمــة اإلجمالـيــة ألي عـقــد ـيــتم % ٢ر٥ســـتأنف ضـــده عـلــي عموـلــة مـقــدارها يحصـــل الم

 .ترسيته علي الشركة المستأنفة 

 وأوضحت هذه املادة 
ـبـأن القيمــة اإلجمالـيـة للعـقـد تعـنـي القيمــة الفعلـيـة المــذكورة ـفـي الـفـاتورة والـتـي تتســلمها الشــركة 

 .المستأنفة من العميل بموجب العقد 

 ويف التزام صريح 
لتزمــت الشــركة المســتأنفة فــي هــذا العقــد بــأن تــؤدي للمســتأنف ضــده العمولــة المشــار إليهــا ا 

 .خالل أسبوعين من تاريخ استالمها ألي مبالغ من قبل العميل 
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 وهو األمر 
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 املستند الثاني 
لعدالة محكمة البدايـة بـذلك العقـد الخـاص بمشـروع فنـدق ) المستأنف ضده(فقد تقدم المدعي  

ٕوالذي كلفت من خالله الشركة المستأنفة بالقيام بأعمال بناء وانشـاء وصـيانة الفنـدق .. ............
 . درهم ٣٢٣٩٠٤٧٦٢آنف الذكر بإجمالي مبلغ 

 وثابت بهذا العقد أن صاحب األعمال 
وأـنـه ـلـم يتضــمن ثـمـة إـشـارة أو ذـكـر ) واـلـد المســتأنف ضــده (..................هــو مـعـالي  

لما ادعته الشركة المستأنفة بأن العمولة المستحقة للمستأنف ضـده قـد حصـل عليهـا فـي صـورة 

 .تخفيضات وخصومات في قيمة العقد 

 حاحيث لو كان ذلك صحي
لكــان قــد ورد فــي العقــد بنــدا مســتقال يفيــد موافقــة المســتأنف ضــده علــي التنــازل عــن عمولتــه  

األمر الذي يستوجب إلزام الشركة المستأنفة بأداء العمولـة  .. وهو أمر لم يحدث.. بشأن هذا العقد 
ـيـد  والـتـي ـلـم يصــدر عــن المســتأنف ضــده أي مســتند يف-/-/-المـقـررة بعـقـد وكـيـل الخــدمات المــؤرخ 

 .تنازله عنها أو إعفائه للشركة المستأنفة 

 وبذلك 
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 ويف املقابل 

عجـــزت الشـــركة المســـتأنفة عـــن إثبـــات الـــتخلص مـــن هــــذا 

الدين بـأي وسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات سـوي االدعـاءات المرسـلة 

 .التي ال يساندها دليل 
 ومن ثم 

يكـــون الحكـــم المســـتأنف قـــد التـــزم صـــحيح القـــانون حينمـــا أســـتند إلـــي البينـــات المقدمـــة مـــن 
بـمــا يجعـلــه جـــديرا ..  الشـــركة المســـتأنفة المســـتأنف ضـــده وطرحـــه لالدعـــاءات المرســـلة الـتــي ســـاقتها

 .بالتأييد محموال علي أسبابه 

 : السبب الثاني 

وكيال للخـدمات ) املستأنف ضده حاليا( املعني مبوجبه املدعي -/-/-العقد املؤرخ 

هو مستند موثق ورمسـي وحـائز حلجيتـه املطلقـة وال .. لدي الشركة املستأنفة 

 . العام جتوز خمالفته لتعلق ذلك بالنظام

  من قانون اإلثبات علي أن ٨فقد نصت املادة .. بداية 
المحرر الرسمي حجة علي الكل بما دون فيه مـن أمـور قـام بهـا محـرره فـي حـدود مهمتـه أو  

 .وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا

 وقضت حمكمة التمييز يف هذا اخلصوص بأن 
أن المحــررات الرســمية حجــة عـلـي الـنـاس كاـفـة بمــا دون فيهــا مــن أمــور ـقـام بهــا اـلـنص عـلـي  

محررهـــا فـــي حـــدود مهمتـــه أو وقعـــت مـــن ذوي الشـــأن فـــي حضـــوره ، يـــدل علـــي أن حجيـــة الورقـــة 
الرسمية تكون لما ورد بها مـن بيانـات قـام بهـا الموظـف العـام أو المكلـف بالخدمـة العامـة فـي حـدود 

شــأن فــي حضــوره وهــي البيانــات التــي ال يجــوز إنكارهــا إال عــن طريــق مهمتــه أو وقعــت مــن ذوي ال
 .الطعن بالتزوير 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٦ تمييز مدني جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٦٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 -/-/-وكان الثابت أن عقد تعيين المستأنف ضده وكيل خدمات بالشركة المستأنفة المـؤرخ  



 

 
 

١٦٠

.. مر الذي يجعله مستند رسـمي لـه حجيتـه علـي النـاس كافـة األ.. هو عقد موثق أمام كاتب العدل 
وعلي األخـص يحـوز هـذه الحجيـة قبـل الشـركة المسـتأنفة فـال يجـوز لهـا إنكـاره أو التنصـل ممـا جـاء 

 .به من التزامات أو محاولة إثبات عكس ما دون فيه 

  من التقنني املدني علي أن ٢٤٣وحيث نصت املادة .. هذا 
 المعـقــود علـيــه وبدـلــه بمجـــرد انعـقــاده دون توـقــف عـلــي الـقــبض أو أي يثـبــت حكـــم العـقــد ـفــي -١

 .شيء أخر ما لم ينص القانون علي غير ذلك 
 .فيجب علي كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه ) التزاماته(أما حقوق العقد  -٢

  علي أن ٢٤٦/١وكذا نصت املادة 

��%�/(�y)و�/����C!��M��<��(�9��(Oא��#�$�%�i@���2+��א���/�Q'��0�_0��$.�

 وقد استقر قضاء احملكمة االحتادية العليا علي انه 
أثار العقد من حقوق والتزامات ثبوتها في المعقود عليه بمجرد انعقاده دون التوقـف علـي أي  

 .شرط أخر ما لم ينص القانون أو االتفاق علي غير ذلك 
قبل أو معلق علي شرط وقـوع أثـاره فـي انعقاد العقد بصفة مطلقه غير مضاف إلي أجل مست

 وجوبه طبقا لما أشتمل عليه وبطريق يتفق مع ما يوجبه حسن النية . تنفيذ العقد . الحال 
 )١٤/٦/٢٠٠٩ مدني المحكمة االتحادية العليا جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٣٥الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠٠٩ عمالي المحكمة االتحادية العليا جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أنه قد تم إبرام عقد وكالة خدمات بين طرفي التداعي وتوثيقه أمام كاتب العـدل  

وقد تم النص فيه علي أن يقوم المسـتأنف ضـده بوكالـة الخـدمات لصـالح الشـركة المسـتأنفة التـي .. 
 " .أبو ظبي " رغبت في إنشاء فرع لها بإمارة 

 من العقد املذكور وجاء بالبند احلادي عشر 
أنه لقاء كفالة الطرف األول للرخصة الخاصـة بـالطرف الثـاني والخـدمات التـي يقـدمها لـه  

 :يحصل علي ما يلي 

مــن القيمــة اإلجمالـيـة ألي عقــد ـيـتم ترســيته عـلـي الطــرف الـثـاني %) ٢ر٥٠(عموـلـة مقــدارها  �
 المــذكورة ـفـي الـفـاتورة والـتـي وتعـنـي القيمــة اإلجمالـيـة للعـقـد القيمــة الفعلـيـة) الشــركة المســتأنفة(

 .تتسلمها الشركة بموجب العقد الذي تم ترسيته عليها بما في ذلك أي تعديالت تجري عليه 



 

 
 

١٦١

المسـتأنف (بدفع العموالت المتفـق عليهـا إلـي الوكيـل ) الشركة المستأنفة(يلتزم الطرف الثاني  �
ل علـي أسـاس النسـبة خالل أسبوعين من تاريخ استالم أي مبلغ مدفوع مـن قبـل العميـ) ضده

 .والتناسب وخالل مدة تنفيذ العقد 

 وحيث أن الثابت 
قــد تعاقــدت الشــركة المســتأنفة إلنشــاء .. أـنـه عقــب إـبـرام عقــد وكـيـل الخــدمات المــذكور ســلفا  

ــام ..  درهـــم ٣٢٣ر٩٠٤ر٧٦٢قيمـــة ـقــدرها بإجمـــالي ... ٕوانجـــاز وصـــيانة فـنــدق  ــد ثـبــت قـي ــه ـق وأـن

إال أنهـا  .. مـن القيمـة المتفـق عليهـا سـالفة الـذكر% ٩٠ة قدرها الشركة المستأنفة باستالم نسب
 لــم تقــم بســداد العمولــة المســتحقة لصــالح - وبالمخالفــة للعقــد المبــرم بينهــا وبــين المســتأنف ضــده –

األمر الـذي يقطـع بأحقيـة المسـتأنف ضـده فـي المطالبـة بهـذه القيمـة وفقـا لقاعـدة .. المستأنف ضده 
 .الما لم يعلق علي شرط أو أجل نفاذ أثر العقد فورا ط

 وحيث أعمل احلكم الطعني 
صــحيح نصــوص القــانون ســالفة الــذكر ومــا اســتقرت عليــه أحكــام المحــاكم العليــا فــي صــدد  

 .تنفيذ العقود األمر الذي يقطع بصواب ما انتهي إليه هذا القضاء ووجوب تأييده في ذلك 

 : السبب الثالث 

قائق علي عدم انعقاد املـانع األدبـي الـذي تـزعم توافر العديد من الدالئل واحل

الشركة املستأنفة أنه كان حائال بينها وبـني احلصـول علـي دليـل كتـابي يفيـد 

حصـول املـسـتأنف ضـده عـلـي العمولـة يف ـصـورة ختفيضـات عـلـي قيمـة عـقـد 

 .اململوك لوالده .........مشروع فندق 

  من قانون اإلثبات علي أن ٣٧فقد نصت املادة 
 :وز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في األحوال اآلتية يج 
١- ........... 
 .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي  -٢

 وقضي يف هذا الشأن بأن 
تـقـدير قـيـام أو انتـفـاء الـمـانع األدـبـي يـعـد وعـلـي ـمـا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة ـمـن األمــور  

ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لهـا مـن سـلطة تقديريـة دون معقـب عليهـا متـي أقامـت الواقع
 .قضاءها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت باألوراق 
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 )٧/٥/١٩٨٦ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٤٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
حـــال ـبــين وباســـتقراء أوراق الـتــداعي وواقعاـتــه يتجـلــى ظـــاهرا انتـفــاء وجـــود أي مـــانع أدـبــي ـقــد  

الشركة المستأنفة وبين الحصول علي دليل كتابي عن أي معاملـة تمـت بينهـا وبـين المسـتأنف ضـده 
السيما وأن الثابت فعال أن كافـة التعـامالت والتصـرفات التـي أبرمـت فيمـا بـين الطـرفين قـد تـم .. 

 .إثباتها بالكتابة دون أي مانع مادي أو أدبي 

 لي سبيل املثال ال احلصر ما يلي ومن هذه التعامالت والتصرفات ع
 اـلـذي تـم بموجـبـه تعـيـين المسـتأنف ضــده وـكـيال للخـدمات ـلـدي الشــركة -/-/-العقـد الـمـؤرخ  -١

والمتفــــق بموجبــــه علــــي حصــــول .. والــــذي صــــار توثيقــــه أمــــام كاتــــب العــــدل .. المســــتأنفة 
كة مــن القيمــة اإلجماليــة ألي تعاقــد تبرمــه الشــر% ٢ر٥المســتأنف ضــده علــي نســبة قــدرها 

 .المستأنفة 

 ومن خالل هذا العقد 
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ووالـد المسـتأنف ضـده والمكلفـة بموجبـه بإنشـاء .. العقد المحرر فيمـا بـين الشـركة المسـتأنفة  -٢
 خالـلــه أتفـــاق الطـــرفين علـــي كافـــة التفاصـــيل والثاـبــت مـــن. .........وبـنــاء وصـــيانة فنـــدق 

 .الفنية والهندسية والمعمارية والمالية بكل دقة 

 وهذا العقد قد خال متاما 
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طالبـة منـه  ١٧/٩/٢٠١٢ة إلي المستأنف ضده بتـاريخ الكتاب الموجه من الشركة المستأنف -٣

فـي مشـروع تشـييد مبنـي بدولـة ) كوكيـل خـدمات(إعفائها من قيمـة العمولـة الخاصـة بـه 

 .والذي شرحت فيه الشركة أنها لن تحصل في هذا المشروع علي هامش ربح  .. اإلمارات

 وهذا اخلطاب يؤكد
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 تفـيـد ـمـن خالـلـه الشــركة المســتأنفة -/-/-خطــاب ـثـاني ومماـثـل للخطــاب الســابق ـمـؤرخ ـفـي  -٤
طلبهــا إلــي المســتأنف ضــده بإعفائهــا مــن عمولتــه كوكيــل خــدمات فــي مشــروع إنشــاء مبنــي  

 . اإلمارات –بأبو ظبي 

 وهو ما يؤكد 

كة المســتأنفة عـلـي الحصــول عـلـي دلـيـل كـتـابي إصــرار الشــر 

قبـل التعاقـد .. من المستأنف ضده يفيد تنازلـه عـن عمولتـه 

 ....علي إنشاء مبني 
 ومن ثم 

يتجـلـى وبوضــوح تــام انتفــاء وجــود أي مــانع أدبــي فــي التعــامالت التجاريــة التــي تــربط طرفــي  
لـــة كتابيـــة فـــي هــــذه التـــداعي وأن الشـــركة المســـتأنفة تحـــرص دومـــا عـلـــي الحصـــول علـــي أد

وهــو ـمـا يؤكـد تـهـاتر ـمـزاعم هـذه الشــركة وقولـهـا المبتـور ســنده ـبـأن .. التعـامالت مهـمـا كانـت 
مـــانع أدـبــي حـــال بينهـــا وـبــين الحصـــول عـلــي دلـيــل كـتــابي يفـيــد تـنــازل المســـتأنف ضـــده عـــن 

 ..........عمولته في مشروع فندق 

 : السبب الرابع 

تؤكـد أن التخفيضـات التـي متـت يف العطـاء توافر العديد مـن احلقـائق التـي 

املقدم من الشركة املستأنفة مل تكن يف مقابل تنازل املستأنف ضده عن عمولته 

وإمنا كان بسبب تقـدم شـركات أخـرى بعطـاءات .. كما تزعم الشركة املستأنفة 

أقل يف القيمة املالية من العطاء املقدم من الشركة املسـتأنفة ورغبتهـا اجلارفـة 

 .الفوز باملشروع حنو 

 أشرنا سلفا إيل أن أحكام التمييز استقرت علي أن 
لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخالص الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير األدلـة المطروحـة  

 .والموازنة بينها واألخذ بما تطمئن إليه منها 
 )ق١٧ لسنة ٣٧٢ ط ٣٠/١/١٩٩٠ أبو ظبي جلسة –عليا (
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 ملا كان ذلك
راق التداعي أكدت في أكثر من موضع علـي أن التخفيضـات التـي أجرتهـا الشـركة وكانت أو

لـم ) المملـوك لوالـد المسـتأنف ضـده (.....المستأنفة علي عطائها المقدم إلنشاء وبنـاء صـيانة فنـدق 
ٕوانما كانت للفـوز بالمنافسـة وارسـائها عليهـا .. تكن في مقابل تنازل المستأنف ضده عن عمولته  ٕ

وهــو ـمـا ـيـدحض كاـفـة مزاعمـهـا ويـهـدرها بمــا  .. لـمـا فيـهـا ـمـن نـفـع كبـيـر لـهـذه الـشـركةـبـأي وـسـيلة 
 .يستوجب طرحها

 وذلك كله لثبوت احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 
أنـه بمطالـعـة كاـفـة المخاطـبـات والمكاتبـات الموجـهـة ـمـن الشــركة المسـتأنفة إـلـي ماـلـك مشــروع  
ناتجــة عــن رغبتهــا ـتـي أجرتهــا فــي قيمــة العطــاء كاـنـت يتضــح أن التخفيضــات ال.. .........فـنـدق 

وهـو األمـر اـلـذي يقطـع بـأن هــذه .. ) علـي ـحـد وصــفها(الجارفـة ـفـي تنفيـذ ـهـذا المشـروع الطـمـوح 
تمـت بمحـض إرادة الشـركة وتنفيـذا لرغبتهـا للفـوز بالمشـروع دون ) علي فـرض وجودهـا(التخفيضات 

 .كما تزعم الشركة .. عمولته أي تدخل من المستأنف ضده أو وعده بالتنازل عن 

 :احلقيقة الثانية 
أن الشركة المستأنفة لـم تكـن الشـركة الوحيـدة المتقدمـة بعطـاء لتنفيـذ مشـروع الفنـدق المـذكور  

 أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تقدمت لتنفيذ المشروع وبأسـعار أقـل كثيـرا ممـا بـل.. 

 .عرضته الشركة المستأنفة 

 ءت التخفيضات ومن هنا جا
كلما تقدمت شركة أخري بعطاء أقـل مـن فقد كانت الشركة المستأنفة تقوم بتخفيض عطائهـا 

 . درهم٣٢٣٩٠٤٧٦٢وهكذا سارت األمور حتى وصلت القيمة اإلجمالية للعقد مبلغ قدره .. عطائها

 وهو األمر الذي يقطع 
مــة العقــد ولــم تــتم بــأن عمولــة المســتأنف ضــده لــم تكــن مــن ضــمن عوامــل التخفــيض فــي قي 

 .المقايضة بينها وبين تلك التخفيضات المزعومة 

 :احلقيقة الثالثة 
 مـن المائة مليـون درهـمأن ما تزعمه الشركة المستأنفة من أنها قامت بتخفيض مبلغ يقـارب  

هو زعـم يجـافي وينـاهض  .. ثمانية مليون درهم تقريباقيمة المشروع في مقابل مبلغ العمولة البالغ 
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ل والمنطــق حيـث أـنـه ـلـيس مـن المقـبـول عـقـال أن يـتم التـنـازل عـن ماـئـه ملـيـون درهـم مقاـبـل مبـلـغ العقـ
 .األمر الذي يجدر معه طرح هذا الزعم وااللتفات عنه .. ثمانية مليون درهم 

 :احلقيقة الرابعة 
أنـه بمطالـعـة العطــاءات المقدمـة ـمـن الشــركات األخـرى لتنفـيـذ ذات المشــروع الـذي ـتـم إرســائه  

يتضــح أنهــم تقــدموا بعطــاءات تتقــارب قيمتهــا مــع المبلــغ الــذي تــم إرســاء .. ي الشــركة المســتأنفة علــ
 وذلك علي النحو التالي .. العطاء بموجبه علي الشركة المستأنفة 

 العطاء الخاص بالشركة المستأنفة 

ائة ثالثمائة ثالثة وعشرون مليون وتسـعم( درهم ٣٢٣٩٠٤٧٦٢قد بلغ في النهاية مبلغ قدره  
 ) .وأربعة ألف وسبعمائة اثنين وستون درهم 

 ........العطاء المقدم من شركة 

 ،)ثالثمائة أربعة وعشرون مليون درهم( درهم ٣٢٤٠٠٠٠٠٠بقيمة قدرها  
 .........العطاء المقدم من شركة 

 ،)ثالثمائة أربعة وعشرون مليون درهم( درهم ٣٤٢٠٠٠٠٠٠بقيمة قدرها  
 .........ة العطاء المقدم من شرك

 ،)ثالثمائة سبعة وأربعون مليون درهم( درهم ٣٤٧٠٠٠٠٠٠بقيمة قدرها  

 ومما تقدم مجيعه 
يتجلــى ظــاهرا أنــه ال صــحة تمامــا لمــا تزعمــه الشــركة المســتأنفة مــن أنهــا قامــت بتخفيضــات  

قـدمت ت..... قيمتها مائه مليون درهم ذلك أن الشـركة التاليـة لهـا فـي العطـاءات مباشـرة وهـي شـركة 
دونمــــا أن ـتـــزعم أن .. بعطــــاء يزـيـــد ببضــــعة دراهــــم قليـلـــة جــــدا عمــــا تـقـــدمت ـبـــه الشــــركة المســــتأنفة 

 .المستأنف ضده قد تنازل لها عن عمولة أو خالفه 

 ومن ثم
يتأـكـد أن تشــدق الشــركة المســتأنفة بأنـهـا قاـمـت بتخفيضــات ـفـي مقاـبـل تـنـازل المســتأنف ضــده  

 .بما يجدر االلتفات عنه .. حقيقة هو قول مبتور ويناهض ال.. عن عمولته 

 وبالبناء علي ذلك 
تضــحي كاـفـة مــزاعم وأباطـيـل الشــركة المســتأنفة الـتـي تتشــدق بهــا هــي والعــدم ســواء وال ـتـأثير  

 .لها في أحقية المستأنف ضده في العمولة المستحقة له 
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 : السبب اخلامس 

فـت متامـا عـن احلكم املستأنف واكب صحيح الواقع وصريح القانون حينمـا الت

طلب الشركة املستأنفة بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة أشخاص مـوالني 

 هلا وبينهم وبني املستأنفة ضده ضغينة 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
طلب التحقيق بطريقة مـا ، لـيس حقـا مطلقـا للخصـوم إنمـا يخضـع لتقـدير المحكمـة التـي لهـا  

 رأت أـنــه غـيــر الزم وكـــل ذـلــك مـتــي ـقــام قضـــاؤها عـلــي أســـباب ســـائغة لهـــا أال تجـيــب طالـبــه إذا مـــا
 .معينها من األوراق وتؤدي إلي ما انتهي إليه 

 )ق١٧ لسنة ٣٧٢ الطعن ٣٠/١/١٩٩٠ أبو ظبي جلسة –عليا (

 كما قضي بأن 
عدم قبول شهادة الشاهد إذا كانت بنيـة وبـين ولئن كان من المقرر في الشريعة اإلسـالمية  

 ألن العدواة من أجل الدنيا حـرام فمـن ارتكبهـا ال يـؤمن أن يتقـول علـي ود عليه عداوة دنيويةالمشه
 .عدوه 

 )ق ١٨ لسنة ٢٦٩ الطعن رقم ١٦/٦/١٩٩١ أبو ظبي جلسة –عليا (

 ملا كان ذلك 
يتبـين أنهـا قـد طالبـت .. وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الـذكر علـي دفـاع الشـركة المسـتأنفة  
وهـؤالء لشـهود .. الدعوى للتحقيق لسماع شـهود أوردت أسـماؤهم حصـرا فـي مـذكرات دفاعهـا بإحالة 

 :هم 

 :الشاهد األول 
أنــه كــان مــن ضــمن العــاملين .. والــذي أقــر ومعــه الشــركة المســتأنفة .. ........./ المهـنـدس 

ـقـد ـتـم  وأـنـه ٢٠١٠ حـتـى ٢٠٠٥عــن الفـتـرة مــن .. المملوكــة لواـلـد المســتأنف ضــده ) ...(بمؤسســة 

  .فصله

 ومن ثم 
يتأكــد أن هــذا الشــاهد فيمــا بينــه وبــين المســتأنف ضــده ووالــده ضــغينة وعــداوة دنيويــة تجعلــه  

حيث أن تلك الضغينة تدخل الشك والريبـة فيمـا يـدلي بـه .. ممنوعا من اإلدالء بأي قول في حقهما 
 .من أقوال وتكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع 
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 ليس هذا فحسب 
بل أن الجدير بالذكر أن هذا الشاهد المذكور قد تم سماع أقواله أمـام السـيد الخبيـر المنتـدب  

وهــــو مــــا جعــــل .. وجــــاءت أقواـلـــه مرســــلة ال تـقـــوم عـلـــي ســــند أو دلـيـــل .. أـمـــام محكمــــة أول درجــــة 
 .يقوم بطرح أقواله وااللتفات عنها لتشككه في صحتها .. الخبير /السيد

 وبالبناء علي ما تقدم 
الغيــر .. فــال جنــاح علــي محكمــة أول درجــة إن هــي ـلـم تســتجيب لمطلــب الشــركة المســتأنفة  

 بـال –حيـث أن الشـاهد المقـدم منهـا يحمـل فـي نفسـه ..  باإلحالة إلي التحقيـق –مجدي في الدعوى 
..  ضــغينة للمســتأنف ضــده ووالــده لســابقة فصــله مــن العمــل بمجموعــة حــم العائــدة لألخيــر –شــك 

ومـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد واـكـب .. واـلـه مرســله وال ســند لهـا ـفـال جــدوى ـمـن ســماعها فضـال عــن أن أق
 .صحيح الواقع والقانون بإلتفاته عن طلب التحقيق مع الشاهد المذكور 

 أما عن الشاهدين الثاني والثالث 
ويتقاضــيان راتبهمــا .. المســتأنفة .... فالثاـبـت أنهمــا مهندســين كــوريين يعمــالن لــدي الشــركة  

ممـــا يجعـــل أقوالهمـــا غـيــر منزهـــة عـــن شـــبهة الشـــك والريـبــة فـــي .. ا وـتــابعين لهـــا ومـــواليين لهـــا منهـــ
 .صحتها ومحاباتهما للشركة التابعين لها والتي تربطهما صلة قرابة بالقائمين عليها 

 وهو األمر 
اـلـذي يجعــل شــهادتهما مجروحــة مــن قـبـل أن ـيـدليا بهــا باعتبارهمــا خصــمين للمســتأنف ضــده  

 .ملهما لدي ذات الشركة المستأنفة لثبوت ع

 أما عن طلب استدعاء والد املستأنف ضده 

  ............................................معايل 

ٕوانمـا .. فإن الثابت أن والد المستأنف ضـده لـم ينتظـر لحـين اسـتدعاء محكمـة أول درجـة لـه  
يدحض من خاللها كافة مـزاعم ة له المملوك" حم "وجه أكتر من كتاب رسمي صادر عن مجموعة 

وعلي األخص االدعاء بأن التخفيضـات التـي تمـت فـي قيمـة مشـروع فنـدق .. الشركة المستأنفة 

 ..  كانــت مقابــل إعفــاء الشــركة المســتأنفة مــن العمولــة المســتحقة للمســتأنف ضــده..........
 مالية الخاصة بالمستأنف ضده مؤكدا علي استقالل الذمة المالية للمجموعة العائدة له عن الذمة ال

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه .. ومن ثم 
يضــــحي ظــــاهرا أن الحكــــم المســــتأنف بإلتفاـتـــه عــــن طـلـــب اإلحاـلـــة للتحقـيـــق واســــتدعاء واـلـــد  
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ـقـد واـفـق صــحيح الواـقـع .. المســتأنف ضــده المـبـدي مــن الشــركة المســتأنف لـعـدم جــدواه وعــدم جديـتـه 
 .ضاء جديرا بالتأييد وصريح القانون بما يجعل هذا الق

 :السبب السادس 

استناد احلكم املستأنف إيل تقرير اخلـربة الفنيـة الـذي اتسـمت أحباثـه بالدقـة  

هيا إيل نتيجة هلا أصل ثابت بـاألوراق وهـي اسـتحقاق املـدعي منت.. والصواب 

درهـم مـن قيمـة األعمـال ) ٨٠٩٧٦١٩(لعمولـة قـدرها ) املستأنف ضده حاليـا(

 . املستأنفة املسندة للشركة

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
لمـا كـان المقـرر ـفـي قضـاء هـذه المحكـمـة أن لمحكمـة الموضـوع الســلطة التامـة فـي تحصــيل  

 وفي تفسـير العقـود والمشـارطات بمـا تـراه ومنها تقارير الخبرةفي الدعوى وتقدير األدلة وفهم الواقع 
عـنــي الظـــاهر اـلــذي تحتمـلــه عباراتهـــا مـتــي أقامـــت أوـفــي بمقصـــود عاـقــديها طالمـــا ـلــم تخـــرج عـــن الم

وهــي غيــر ملزمــة بتتبــع .. قضــائها علــي أســباب ســائغة لهــا أصــل ثابــت بــاألوراق بمــا يكفــي حملــه 
ذلـك أن فـي .. الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والـرد اسـتقالال علـي كـل قـول أو حجـة يثيرونهـا 

.. ضـــمن الـــرد المســـقط لتلـــك األقـــوال والحجـــج قـيــام الحقيقـــة التـــي اقتنعـــت بهـــا وأوردت دليلهـــا مـــا يت
وللمحكـمـة أن تأـخـذ بتقرـيـر الخبـيـر المنـتـدب مـتـي أطمأـنـت إـلـي ســالمة األـسـس الـتـي أـقـيم عليـهـا 

دون أن تـكـون ملزـمـة ـبـالرد عـلـي اـسـتقالل عـلـي ـمـا يـسـوقه الخصــوم ـمـن مـطـاعن علـيـه ألن ـفـي 

 المطاعن مـا يسـتأهل الـرد عليهـا أخذها به محموال علي أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد تلك

 .بأكثر مما تضمنه التقرير 

 )٣٠/١٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٤٣٠ ، ٤٢٤تمييز مدني الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية والقضائية أنفة البيـان علـي أوراق التـداعي 

النـــزاع الـــراهن مـــن الناحيـــة الفنيـــة انتـــدبت خبيـــرا أن عداـلــة محكمـــة أول درجـــة توصـــال للحقيقـــة فـــي 
 .وكلفته ببحث أوراق التداعي 

 وبالفعل باشر السيد اخلبري مهمته منتهيا 

 يف تقريره إيل نتيجة صائبة مؤداها 
أـنـه مــن خــالل دراســة المســتندات المقدمــة مــن الطــرفين يتضــح أن المســتأنف ضــده قــد أوفــي 
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وداللـه ذلـك .. ما ورد في اتفاقية وكيل الخدمات الموقعة بينهمـا بالتزامه لدي الشركة المستأنفة حسب

 ـمــع واـلــد ....ٕأنـهــا قاـمــت بتوقـيــع عـقــد مقاوـلــة لتنفـيــذ مشـــروع أنشـــاء وانـجــاز وصـــيانة فـنــدق 

وهــو يعتـبـر العـقـد الوحـيـد اـلـذي قامــت  درـهـم ٣٢٣ر٩٠٤ر٧٦٢ر٠٠بمبـلـغ وـقـدره  المـسـتأنف ضــده
 .ك حسبما تعكسه المستندات المقدمة من الطرفين بتنفيذه الشركة المستأنفة في أبو ظبي وذل

.. وبعــد شــرح وجــه نظــر المســتأنفة ـفـي عــدم أحقـيـة المســتأنف ضــده بعموـلـة وكـيـل الخــدمات  
كمـا  .. فإن المستأنفة لم تقدم لنا أي مستند محاسبي أصيل يعكس وجه نظرها علي وجه اليقـين

األمر الذي يجعلنـا نـذهب إلـي مـا هـو متفـق . .أن شهادة الشاهد لم تؤكد لنا وجهة النظر المذكورة  
وبناء عليه فإننا نؤكد علي أحقيـة المسـتأنف ضـده .. وموثق من الجهات الرسمية عليه مسـتنديا 

مـن قيمـة عقـد إنشـاء % ٢ر٥٠في الحصول علـي نسـبة عمولـة وكيـل الخـدمات المقـدرة بنسـبة 

 ..........ٕوانجاز فندق 

 كمــا وردت ـفـي ذـلـك العـقـد ـبـين ماـلـك المشــروع ....ـنـدق وحـيـث أن قيمــة عـقـد مقاوـلـه إنشــاء ف 
درهـم فـإن المسـتأنف ضـده ) ٣٢٣ر٩٠٤ر٧٦٢ر٠٠(مبلـغ وقـدره .........والشركة المستأنفة شركة 

 .درهم ) ٨٠٩ر٧٦١ر٩٠٠(أي أنه يستحق مبلغ وقدره % ٢ر٥٠يستحق منها نسبة 

 ملا كان ذلك
كورة بعـــد بحـــث األوراق والمســـتندات وكـــان تقريـــر الخبيـــر قـــد أنتهـــي إلـــي هـــذه النتيجـــة المـــذ

أي أـنـه انتهـى إلـى نتيـجـة لهـا أصــلها ... وفحـص دفـاع طرفـي التـداعي وســماع الشـركة المسـتأنفة 

األمــر الــذي يحــق للمحكمــة  ... الثابــت بــاألوراق وبنــاء علــى أســس محاســبية وقانونيــة ســليمة
 . االستناد إليه في حكمها

 قد قضت حمكمة التمييز بأنه ف

 .شـرط ذلـك.  حـق لمحكمـة الموضـوع.  اقع في الـدعوى وتقـدير أدلتهـا وتقـارير الخبـرةفهم الو 
 .يامه على أسباب سائغة ق

  ) ٢٠١٣ مـــن مـــايو ســـنة ٢٩جلســـة األربعـــاء الموافـــق   تجـــاري٢٠١٣ لســـنة ١٠٢الطعـــن رقـــم ( 

 كما قضت بأنه

وراق ، هـي ألسباب سائغة لها ما يساندها في اأقامت قضاءها على أمحكمة الموضوع متى  
باعتبـاره ـمـن  الخبـيـر دـلـة وبحـث المســتندات والموازنـة بينـهـا وبـين تـقـدير عمـلألسـتقل بســلطة تقـدير ات
التـي اقتنعـت بهـا وان  ن تبـين الحقيقـةأدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة التمييز ، وحسبها أ
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قـوالهم أم فـي مختلـف سباب سائغة تكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوأتقيم قضاءها على 
وردت أالتــي اقتنعــت بهــا و  الحقيقــةتثــاروه مادامــأو قــول أوحججهــم والــرد اســتقالال علــى كــل حجــة 

  .قوال ألدليلها عليها في الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وا

  )٢٢/٢/٢٠٠٩جلسة   مدني كلي ـ التزام٢٠٠٨ لسنة ٢٩٦في الطعن بالتمييز رقم ( 

 ف ستأنوحيث أن احلكم امل
قد عول علي النتيجة التي توصل إليها الخبير المنتدب وبين أن لهـا أصـلها الثابـت بـاألوراق  

وكــان اســتناد المحكمــة إلــى تقــارير الخبــرة ممــا يــدخل فــي ســلطتها فــي ... واســتند إلــى هــذا التقريــر 
تـقــدير األدـلــة ـفــي اـلــدعوى دون معـقــب عليـهــا األمـــر اـلــذي يـكــون هـــذا الحـكــم المســـتأنف ـقــد صـــادف 

 .صحيح الواقع والقانون جديرا بالتأييد محموال علي أسبابه 

 : ثانيا 

أساس طلب االلتفات عن اليمني احلامسـة املوجهـة مـن الشـركة املسـتأنفة إيل  

هذا فضال عن .. املستأنف ضده لثبوت تعسفها وعدم جدواها أو حسمها للنزاع 

حية العبارات التـي تضمنها خمالفة للنظام العام وحلجية العقود الرمسية الصر

 .ليست حباجه إيل تفسري أو تأويل 
يتجـلـى ظــاهرا أن الشــركة المســتأنفة ـقـد حاوـلـت بكاـفـة الســبل .. باســتقراء أوراق الـنـزاع اـلـراهن  

التنصــل مــن التزاماتهــا تجــاه المســتأنف ضــده ، .. وبالمخالفــة للحقيقــة والواقــع والقــانون .. المبتســرة 
 .وحقوقه الثابتة في ذمتها 

 ينما جفت احليل أمام الشركة املستأنفة وح

 وأيقنت أن احلق سيقضي به ال حمالة 

 فقد طلبت توجيه ميني إيل املستأنف ضده 

 متضمنة خمالفة للنظام العام ومعيبة بالتعسف الواضح

 وخمالفة لوضوح عبارات العقود وحجيتها يف مواجهة الكافة 
.. ذه اليمـين المبتـورة إلـي المسـتأنف ضـده فإن الحكـم المسـتأنف برفضـه توجيـه هـ.. ومن ثم  

يكـــون قـــد صـــادف صـــحيح الـقــانون لثـبــوت تعســـف الشـــركة المســـتأنفة فـــي اســـتخدام وســـائل اإلثـبــات 
 .واصطناع دليل لنفسها بالمخالفة للقانون واألوراق والعقود 
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 لذلك 

 فإن املستأنف ضده يلتمس تأييد احلكم املستأنف 

  اليمني فيما قضي به من االلتفات عن هذه

 مستندا يف ذلك إيل األسانيد اآلتية 

 السند األول 

أن توجيه الشركة املستأنفة هلذه اليمني بهذه الكيفية يتضـمن إقـرارا صـرحيا  

 منها علي انعدام الدليل لديها يف التخلص من التزاماتها العقدية والقانونية 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥١حيث نصت املادة 
 .إخبار اإلنسان عن حق عليه لآلخر اإلقرار هو  
ويكــون اإلقــرار قضــائيا إذا اعتــرف الخصــم أمــام القضــاء بواقعــة قانونيــة مــدعي بهــا عليــه ،  

 ....وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

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

 ملستقر عليه فقها وقضاءا ومن ا
أن اليمــين الحاســمة ، هــي يمــين يوجههــا الخصــم إلــي خصــمه عنــدما يعــوزه كــل دليــل علــي  

 .إثبات ادعاءاته 

 وهي بهذه املثابة 

تعـــد إقـــرارا ممـــن وجههـــا بأنـــه لـــيس لديـــه ثمـــة دليـــل مـــادي  

 .وكتابي معتبر للتخلص من االلتزام الذي ثبت في حقه 
 ومن ثم 

وهــي أن تكــون منتجــة فــي الــدعوى .. ه اليمــين مشــروط بتــوافر شــروط معينــة فــإن توجيــه هــذ 
بحيـث إذا عيبـت بـأي مـن هـذه .. وحاسمة لها ، ومنزهة عن شـبهة التعسـف ومخالفـة النظـام العـام 

 .ٕالعيوب باتت دليال ضد موجهها واقرارا منه بعجزه عن إثبات تخلصه من االلتزام 

 )١٩٨٣ الطبعة الثالثة –ثبات  التعليق علي قانون اإل–الدناصوري (
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 ملا كان ذلك 
وكانــت اليمــين الموجهــة مــن الشــركة المســتأنفة إلــي المســتأنف ضــده غيــر منزهــة عــن شــبهة  

 األمـر الـذي يجعلهـا – علي نحو ما سيرد تفصيله وتأصـيله ال حقـا –التعسف ومخالفة للنظام العام 
الـــتخلص ـمـــن التزامهـــا اـلـــذي أثبتـــه قبلـهـــا بمثابـــة إـقـــرار مـــن الشــــركة المســـتأنفة بعجزهــــا عـــن إثـبـــات 

وهــذا اإلقــرار يعتبــر إقــرارا بأحقيــة المســتأنف ضــده فــي طلباتــه وعــدم اســتطاعة .. المســتأنف ضــده 
 .الشركة إثبات ما يدحض ذلك 

 السند الثاني 

اليمني املوجهة من الشـركة املسـتأنفة تضـمنت واقعـة ال تـدخل ضـمن نطـاق  

) مـن عدمـه(.... ن ضمن مالك مشروع فندق فكون املستأنف ضده م.. الدعوى 

 .ال تنال وال يدخل يف نطاق النزاع الراهن 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥٧فقد نصت املادة 
يجــوز لـكـل ـمـن الخصــمين ـفـي أـيـة حاـلـة كاـنـت عليـهـا اـلـدعوى أن يوجــه اليـمـين الحاســمة إـلـي  

تعلـقـة بشــخص مــن وجـهـت إلـيـه الخصــم اآلخــر بشــرط أن تكــون الواقـعـة الـتـي تنصــب عليهــا اليـمـين م
ٕوان كانــت غـيــر شخصـــيه لــه أنصـــبت عـلــي مجـــرد علمــه بـهــا ، وـمــع ذلــك يجـــوز للقاضـــي أن يمـنــع 

 .توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها 

 وحيث قضي يف هذا اخلصوص بأن 
ي أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فالغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع فيتعـين  

 . بحيث يترتب علي أدائها تحديد مصير الدعوى قبوال أو رفضا النزاع
 )٢٦/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٧١ لسنة ٦٠٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وـكــان الثاـبــت أن اليمـــين الموجهـــة ـمــن الشـــركة المســـتأنفة إـلــي المســـتأنف ضـــده ـقــد تضـــمنت  

 .إلزامه بالحلف علي واقعة ال دخل لها في موضوع النزاع الراهن 

 فالثابت أن الدعوى املاثلة
معين كوكيل خدمات بالشركة المستــأنفة ) المستأنف ضده حاليا(قائمة علي سند أن المدعي 

وهــذا العـقـد ـقـد تضــمن ـفـي بـنـده الحــادي ..  الموـثـق ـلـدي كاـتـب العــدل -/-/-بموجــب العـقـد المــؤرخ 
مـقــاوالت الـتــي تســـند مـــن القيمـــة اإلجمالـيــة لل% ٢ر٥عشـــر اســـتحقاق المســـتأنف ضـــده لعموـلــة قـــدرا 
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 .للشركة المستـأنفة 

 وحيث ثبت 
وتقاضـت بمناسـبة هـذا العقـد أكثـر .. ....تعاقد هذه الشركة علي إنشاء وبناء وصـيانة فنـدق  

 .إال أنها امتنعت عن أداء نصيب وعمولة المستأنف ضده .. من مستحقاتها % ٩٠من 

 ملا كان ذلك 
ـقـــد تضــــمنت إـلـــزام المســــتأنف ضــــده .. تأنفة وحـيـــث أن اليمــــين الموجهــــة مــــن الشــــركة المســــ 

 :بالحلف علي أنه 
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 فالثابت مبا ال يدع جماال للشك 
ال دخــل .. أن هــذه الواقـعـة ـمـن ـكـون المســتأنف ضــده ضــمن ـمـالك هــذا المشــروع ـمـن عدـمـه  

 .وال تحسمه .. لها بواقعة النزاع الماثل 

 لفرض اجلديل الساقط فعلي ا
ولكن في ذات التوقيت لـم .. بأنه قد ثبت أن المستأنف ضده من ضمن مالك هذا المشروع 
كمــا أـنـه ـلـم يعــف أو .. -/-/-يتقاضــى العموـلـة المســتحقة ـلـه بموجــب عـقـد وكـيـل الخــدمات المــؤرخ 

ة حتـى لـو كـان مما يؤكد أحقيتـه فـي تقاضـي العمولـ.. يتنازل عن العمولة لصالح الشركة المستأنفة 
 .من مالك المشروع 

 األمر الذي يقطع 
أن المســــألة الموجــــة بشــــأنها اليمــــين إـلـــي المســــتأنف ضــــده ومــــدي كونــــه مــــن ضــــمن مــــالك 

ال تدخل ضمن نطاق الدعوى وليس من شأنها حسم النـزاع أو حتـى .. المشروع المذكور من عدمه 
 .جزء منه 

 وعليه 
ـقـانون لتضــمنها واقعــات ال ـتـدخل ـفـي الـنـزاع الماـثـل ـفـإن اليـمـين عـلـي النحــو اـلـراهن مخالـفـة لل

 .وغير فاصلة أو حاسمة و منتجة فيه بما يستوجب االلتفات عنها 

 

 

 



 

 
 

١٧٤

 السند الثالث 

 منتجـة يف النـزاع رياليمني املوجهة من الشركة املستأنفة إيل املستأنف ضده غ

الئل حيث أن الواقعة املراد إثباتها مبوجب هذه اليمني ثبت بالعديد مـن الـد

عدم صحتها إذ ثبت أن ختفيض الشركة املستأنفة لعطائها املقدم إلنشـاء فنـدق 

كان بسبب تقدم شركات أخري بعطاءات أقل ولرغبـة الشـركة امللحـة .............

 .للفوز بهذا املشروع 

 فمن املستقر عليه قضاءا يف هذا اخلصوص أنه 
 توجيههـا فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا لئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصـم ويجـوز لـه طلـب 

إال أنه إذا بان أن الـدعوى الدعوى وعلي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها ، 

.. يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابتة بغير يمين وأن اليمـين بالصـيغة التـي وجهـت بهـا غيـر منتجـة 

 .وعية ورفض توجيه اليمين فال جناح علي الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموض

 )٢٠/١١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٣ لسنة ٤٦٩٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانــت الشــركة المســتأنفة تهــدف مــن توجيههــا اليمــين أنفــة الــذكر نحــو إثبــات واقعــة مخالفــة  

للحقيقـة وأثبـتـت األوراق بـمـا ال ـيـدع مجــاال ألي شــك أنهـا واقـعـة غـيـر صــحيحة ومخالـفـة للثاـبـت يقيـنـا 
 :وهذا كله ما أكدته الحقائق اآلتية .. راق وبالمكاتبات الصادرة عن الشركة المستأنفة ذاتها باألو

 احلقيقة األويل 
باألوراق أن الشركة المستأنفة لم تكـن الشـركة الوحيـدة التـي تقـدمت بعطائهـا للفـوز أن الثابت  

 مـن الشـركات التـي تقـدمت بـل كـان هنـاك العديـد.. .......بتنفيذ مشروع إنشاء وبناء وصيانة فندق 
 .بعطاءات أقل حاليا من عطاء الشركة المستأنفة 

 فالثابت بداءة 
ولــدي تقــدم  ..  مليــون درهــم إمــاراتي٤٢٨قيمتــه أن الشــركة المســتأنفة قــد تقــدمت بعطــاء  

 .إحدى الشركات بعطاء أقل قيمة من هذا العطاء 

  -/-/-فقد قامت بتاريخ 
ثــم تقــدمت شــركة  ..  مليــون درهــم إمــاراتي٣٧٢قــدره بلــغ بتعــديل قيمــة عطائهــا ليصــبح بم 

 .أخري بعطاء اقل من قيمة من األخير 



 

 
 

١٧٥

 فقامت الشركة املستأنفة بتعديل عطائها 
 تم تعديل العطاء مـرة ثالثـة إلـي مبلـغ -/-/-ثم بتاريخ  ..  مليون درهم٣٤٧قدره إلي مبلغ  
مــن شــركة بعطــاء أقــل مــن هــذا المبلــغ وأخيــرا وبنــاء علــي تقــدم أكثــر  ..  مليــون درهــم٣٣٨قــدره 

بمبـلــــــغ ـقــــــدره تـقــــــدمت الشـــــــركة المســـــــتأنفة بعطائـهــــــا اـلــــــذي أرســـــــي عليـهــــــا المشـــــــروع .. األخيــــــر 

 .درهم إماراتي ) ٣٢٣ر٩٠٤ر٧٦٢(

 ومن ثم 
يتضـح أن تخفيضــات الشــركة المسـتأنفة ـفـي قيـمـة العطـاء المـقـدم منـهـا لـم يـكـن بســبب عموـلـة  

ان بســبب تقــدم العدـيـد مــن الشــركات بعطــاءات أقــل قيمــة مــن ٕوانمــا كــ.. المســتأنف ضــده كمــا ـتـزعم 
 .العطاء المقدم منها 

 احلقيقة الثانية 
بالتخفيضـــات .. أن الشــركة المســتأنفة قاـمــت بتوجيــه أكثــر ـمــن خطــاب إلــي ماـلــك المشــروع  

 ولـم .. برغبتها الجارفـة فـي تنفيـذ هـذا المشـروع الطمـوح.. ذلك معللة .. التي قامت بها في العطاء 
تشــر ـفـي قرـيـب أو بعـيـد أن تـلـك التخفيضــات كاـنـت مقاـبـل إعفائهــا ـمـن العموـلـة المســتحقة للمســتأنف 

 .ضده 

 احلقيقة الثالثة 
خـال تمامـا مـن ثمـة إشـارة إلـي أن أن عقد المقاولة الخاص بمشروع الفندق المشار إليـه قـد  

 العمولـة المسـتحقة عوامل تحديد قيمة هذه األعمال إعفاء المستأنف ضده للشركة مـن قيمـةمن 

ـه  ٕبمــا يؤكــد أن هــذه العمولــة لــم تكــن فــي الحســبان تمامــا حــال تحديــد قيمــة األعمــال وانمــا كــان .. ـل
ونظـرا لرغبـة الشـركة   ..  هو تقدم أكثر من شركة بعطاءات أقل في القيمة الماليـةالعامل الرئيسي

 .ثر من مرة المستأنفة الجارفة نحو الفوز بالمشروع فقد قامت بتخفيض عطائها أك

 احلقيقة الرابعة 
أن التخفيضــــات التــــي تتشــــدق بهــــا الشــــركة المســــتأنفة هــــي تخفيضــــات ال تمــــس بحــــال مــــن  

فمــا هــي إال تخفيضــات فــي قيمــة األربــاح .. األحــوال بالعمولــة المقــررة والمســتحقة للمســتأنف ضــده 
 .الطائلة التي كانت ترغب الشركة المستأنفة في الحصول عليها دون وجه حق 

 وذلك حيث أن الثابت 
.. أن قيمــة العطــاء األخـيــر الــذي ـمــنح الحــق للشــركة المســـتأنفة فــي إرســـاء المشــروع عليـهــا  



 

 
 

١٧٦

تقـــل بـــدراهم قليلـــة عـــن العطـــاء التـــالي لـــه .. درهـــم إمـــاراتي ) ٣٢٣ر٩٠٤ر٧٦٢(وهـــي بمبلـــغ قـــدره 
 . مليون درهم ٣٢٤البالغ قدره و............ والخاص بشركة 

 لشركة املستأنفة كما أن قيمة عطاء ا

 تقل أيضا عن العديد من العطاءات األخرى املقدمة 

 من شركات مل تدخل يف مفاوضات مع مالك املشروع 
 . مليون درهم ٣٤٢ البالغ قيمته .........ومنها العطاء المقدم من شركة  �
 . مليون درهم٣٤٧ البالغة قيمته ......ومنها أيضا العطاء المقدم من شركة  �

 ني أن هذه العطاءات إذا أجريت بشأنها مفاوضاتوهو ما يع

 لت عن العطاء الراسي علي الشركة املستأنفة لق
وهــو األمــر الــذي يؤكــد أن القيمــة المقدمــة مــن الشــركة المســتأنفة فــي عطائهــا لــم تشــمل أي  

 علــي -ٕتخفيضــات حقيقيــة وفعليــة وانمــا جــاءت هــذه التخفيضــات وهميــة إليهــام صــاحب المشــروع 
 . أن ثمة تخفيضات قد حدثت –يقة خالف الحق

 احلقيقة اخلامسة 
أن قــول الشــركة المســتأنفة بأنهــا قامــت بتخفــيض قيمــة األعمــال المســندة إليهــا بقيمــة قاربــت 

ـه مليــون درهــم ـافــي مقابــل عمولــة قيمتهــا  .. الماـئ هــو قــول هــزل ال  .. ثمــاني مليــون درهــم تقريـب
 .وال يقبله عقل أو منطق .. يصادف الحقيقة 

 ا كان ذلك مل
وـمـن جمـلـة الحـقـائق أنـفـة اـلـذكر يتجـلـى ظــاهرا أن الواقعــة الـمـراد إثباتهــا ـبـاليمين الموجهــة مــن 
الشركة المستأنفة إلي المستأنف ضده قد ثبت عكسها وعدم صحتها بالعديد من الدالئل والمسـتندات 

ســف هــذه ومــن ثــم فقــد ثبــت مــدي تع.. المؤكــدة علــي عــدم جــدوى اليمــين وعــدم حســمها ألي نــزاع 
 .اليمين 

 

 

 

 



 

 
 

١٧٧

 السند الرابع 

أن اليـمـني احلاـمسـة املوجـهـة ـمـن الـشـركة املـسـتأنفة إيل املـسـتأنف ـضـده ـقـد  

تضمنت خمالفة واضحة للقانون وحلجية العقود وتتعارض مع صراحة عباراتهـا 

 .مبا جيعلها غري جائزة التوجيه 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥٩حيث نصت املادة 
 .مين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو اآلداب ال يجوز توجيه الي 

 ويف هذا الشأن قضت حمكمة التمييز بأنه 
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 )٢٨/١١/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٩٤الطن رقم (

 كما قضي بأن 
 .يشترط في اليمين الحاسمة أال تكون الواقعة المطلوب إثباتها بها مخالفة للنظام العام  

 )١٩/٦/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٩ لسنة ١٧٧الطعن بالتمييز رقم (

 وهذا 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٥٧فقد نصت املادة .. وتطبيقا ملا تقدم مجيعه 

 .األصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد  
  من القانون ذاته علي أنه ٢٦٥/١كما نصت املادة 

ة العـقـد واضــحة ـفـال يجــوز االنحــراف عنهــا عــن طرـيـق تفســيرها للتعــرف عـلـي إذا كاـنـت عـبـار
 .إرادة المتعاقدين 

 ويف ذلك استقرت أحكام التمييز علي أن 
 مــن ذات القــانون أن العبــرة فــي العقــود ٢٦٥ ، ٢٥٨مــن المقــرر وفــق مــا تقضــي بــه المــادة 

لعقـد واضـحة فـال يجـوز االنحــراف ٕهـي للمقاصـد والمعـاني ولـيس األلفـاظ والمبـاني واذا كانـت عبـارة ا
 .عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين 



 

 
 

١٧٨

 )٣٠/١٠/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٢١الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
وـلـئن ـكـان تفســير العـقـد واســتخالص العناصــر مـنـه هــو مـمـا تســتقل محكـمـة الموضــوع بتـقـديره  

 .عن المعني الذي تحمله عبارات العقد إال أن ذلك مشروط بأال تخرج في تفسيرها 
 )١٠/١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية والقضائية أنفة البيان علـي أوراق وواقعـات النـزاع الـراهن  

ثــق لــدي كاتــب  المو-/-/-يتجلــى ظــاهرا أن عالقــة طرفــي التــداعي ثابتــة مــن خــالل العقــد المــؤرخ 
والثابــت مــن خاللــه أنــه قــد ـتــم تعيــين المســتأنف ضــده كوكيــل خــدمات للشــركة المســـتأنفة .. العــدل 

 .من قيمة كل مقاولة تسند للشركة المستأنفة % ٢ر٥بدولة اإلمارات وأنه يستحق عمولة قدرها 

 هذا وعلي الرغم من أن املفاوضات فيما بني الشركة املستأنفة 

  ..........ندق وبني مالك مشروع ف

 كانت سابقة علي عقد وكيل اخلدمات أنف الذكر 
إال أن هذا العقد قد خال من أي إشارة إلي إعفاء المستأنف ضده للشركة المستأنفة من قيمة 

 .أو أنه تنازل عن هذه العمولة ألي سبب من األسباب .. عمولته عن هذا المشروع 

 ملا كان ذلك
إليه واضحة بما ال يدع مجاال ألي شـك فـي أن نيـة المتعاقـدين وكانت عبارات العقد المشار  

انصــرفت إـلــي اســـتحقاق المســتأنف ضـــده عمولـتــه عـــن أي مقاولــة تســـند للشـــركة المســـتأنفة دون أي 
 .استثناء 

 ليس هذا فحسب 
أن العالقـــة فيمـــا بـــين الشـــركة المســـتأنفة وبـــين ماـلــك مشـــروع فنـــدق .. ـبــل أن الثابـــت أيضـــا  
 .مها عقد موقع من الطرفين يحك.. ........

 وهذا العقد بدوره 
ولم تتضمن أي إشارة إلي أن المستأنف ضده قد تنـازل عـن جاءت عباراته بالغة الوضـوح  

أو إلــي أن التخفيضــات التــي تمــت فــي عطــاء الشــركة المســتأنفة تمــت  .. عمولتــه كوكيــل خــدمات
 .مقابل إعفائها من العمولة حسبما تزعم 



 

 
 

١٧٩

 بل علي العكس 
عـلــي أن التخفيضـــات الـتــي إن هـــذا العـقــد األخـيــر وكاـفــة مـــا دون فـيــه مـــن عـبــارات تؤكـــد ـفــ 

تتشدق بها الشركة المستأنفة كانت بسبب تقدم العديد من الشركات بعطاءات قيمتها الماليـة أقـل 

ممــا حــدا ـبـاألخيرة نحــو إنـقـاص قيمــة عطائهــا تباعــا  .. ـمـن العـطـاء المـقـدم ـمـن الشــركة المســتأنفة
 .لمبلغ الراسي بموجبه العطاء عليها حتى وصلت ل

 أما مسألة العمولة اخلاصة باملستأنف ضده 
فلم يشر إليها من قريب أو من بعيد بذلك العقد الذي جاءت عباراته واضـحة وليسـت بحاجـة  

 .إلي تفسير أو تأويل 

 ملا كان ذلك 
ي مخالفـة مـا هـو تهـدف إلـ.. وكانت اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها إلي المستأنف ضده  

حـيـــث تطـلـــب الشــــركة .. ثاـبـــت بالعـقـــدين أنـفـــي اـلـــذكر وعكــــس مــــا يســــتقي مــــن عباراتهــــا الواضــــحة 
ـلـــم يتـلـــق عمولـتـــه ـفـــي صــــورة " المســـتأنفة أن يـقـــوم المســــتأنف ضــــده بحـلـــف اليـمـــين عـلـــي كوـنـــه 

 ".تخفيضات

 ا للعقدين سالفي الذكر فوهو األمر الذي ميثل حتري

 غري قابلني للتفسري وحماولة تفسريهما حال كونهما 

 ذلك أن عبارات هذين العقدين قاطعة الداللة علي اختالف  

الذمـــة المالـيــة للمســـتأنف ضـــده عـــن ذمـــة ماـلــك مشـــروع الفـنــدق 

فضـــال عـــن ثـبــوت اســـتحقاق المســـتأنف .. المشـــار إلـيــه المالـيــة 

ضده للعمولة لعـدم ورود أي نـص أو إشـارة بهـذين العقـدين يفيـد 

 .تأنفة صحة مزاعم الشركة المس
 وحيث كان ذلك 
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١٨٠

 وحيث كانت اليمني املوجة من الشركة املستأنفة إيل املستأنف ضده 
دم حسـن النيـة والتعسـف ومحاولـة إثبـات مـا هـو ثابـت فعـال بالكتابـة وبعقـود رسـمية يشوبها ع 

وهــو األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن .. موقعــة مــن طرـفـي الـتـداعي وتمـثـل حجـيـة مطلـقـة ـفـي مواجهــة الكاـفـة 
هذه اليمـين تضـمنت مخالفـة للنظـام العـام ولحجيـة العقـود بمـا يجـدر االلتفـات عنهـا ورفـض توجيههـا 

 .للمستأنف ضده 

 هذا 
وحـيــث ـلــم يخـــالف الحكـــم المســـتأنف هـــذا النظـــر األمـــر اـلــذي يؤكـــد مواكبـتــه لصـــحيح الواقـــع  

 .والمستندات والقانون ويجعله جديرا بالتأييد محموال علي أسبابه 

 بناء عليه 

 :يلتمس املستأنف ضده من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .نف محموال علي أسبابه رفض االستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأ: أصليا 

ولألســباب األخــرى الـتـي ـقـد تراهــا عداـلـة المحكـمـة فالمســتأنف ال يـمـانع ـمـن حـلـف اليـمـين : احتياطـيـا 
 .إذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين تأكيدا منه لمصداقية دفاعه 

 وكيل المستأنف ضده 
 

        المحامي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

١٨١

 
 
 

 
 
 

 

 مذكرة  

 يدي بطلب العدول عن احلكم التمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

١٨٢

 محدي خليفة 

 احملامي بالنقض 

جمموعة السهالوي  

  للمحاماة

 املوقرة... بتدائية اللدى حمكمة الشارقة ا

 مذكرة

 بطلب العدول عن احلكم التمهيدي 

 مدني كلي... لسنة .... الصادر يف الدعوى رقم 

  -/-/-جبلسة 

 مقدمة من

 :وهم.. ..............ورثة املدعي عليهم 

١- ...........  

٢- ........... 

٣- ........... 

٤- ......... 

٥- ......... 

٦- ......... 

٧- ......... 

٨- ......... 

٩- ......... 

                      مدعي عليهم أوال 

     محدي خليفة احملامي / مجيعهم بوكالـــة                      و          

 ضـــد

 ................../  بوكالة احملامي                   :املدعــــي 
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١٨٣

 املوضوع 
 -/-/-العــــدول عــــن الحكــــم التمهـيـــدي الصــــادر عــــن الهيـئـــة المــــوقرة بجلســــة مــــذكرة بطـلـــب 

 :والقاضي منطوقه 

 :حكمت احملكمة حضوريا 

 بإحالـة الـدعوى للتحقيـق ليثبـت المـدعي بكافـة طـرق اإلثبـات بمـا فيهـا شـهادة الشـهود صــورية : أوال 
 ، -/-/-ســــدد كاـمـــل ثمــــن المبـيـــع بموجــــب العـقـــد المــــؤرخ  وأـنـــه -/-/-عـقـــد البـيـــع المــــؤرخ 

 لبـدء التحقيـق ونـدبت ـلـذلك ٤-/-/-وللمـدعي علـيهم نفـي ذـلـك بـذات الطـرق وحـددت جلســة 
 .رئيس الدائرة إلجراء التحقيق / السيد 

 وأبقت الفصل -/-/- ليقدم الحاضر عن المدعي أصل العقد المؤرخ -/-/- حددت جلسة :ثانيا 
وعلـي قلـم الكتـاب إعـالن منطـوق الحكـم لـمـن .. حـين الفصـل فـي الـدعوى فـي المصـروفات ل

 .لم يحضر جلسة النطق به 

 حمله سريعة عن واقعات النزاع الراهن 
 -/-/-أقــام المــدعي الــدعوى الماثلــة ابتغــاء الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد بيــع زعــم تاريخــه فــي 

 ) .بائع(وال وبين مورث المدعي عليهم أ) مشتري(وزعم أنه محرر فيما بينه 

 مل يقدم املدعي هذا العقد املزعوم  ... ومع ذلك 

 وال أي مستندات تفيد شرائه ألعيان التداعي 

 منذ أكثر من مخسة وعشرون عام 

 كما مل يقدم أي مستند 

 يربر عدم سعيه حنو املطالبة بهذه األعيان 

 أو استالمه هلا حىت تارخيه
مدفوعـة بعـدم القبـول النعـدام ثبـوت أي .. ومة الدليل وهو ما يجعل دعواه منهارة السند ومعد 

الســـيما وأن المـــدعي عـلــيهم مـنــذ فجـــر الـتــداعي وهـــم مستمســـكون .. صـــفة لرافعهـــا فيمـــا يطاـلــب ـبــه 
 .بجحد الصورة الضوئية من ذلك العقد ويطالبون بإلزام المدعي بتقديم األصل للطعن عليه 

 

 



 

 
 

١٨٤

 إال أن املدعي 

 )  سند دعواه( عدم تقديم ذلك العقد نععجز 
فقد آثرت عدالة المحكمة منحه فرصه أخرى ليحاول إثبات ادعاءاته ومزاعمه .. ذلك ومع  

 .وأحالت األوراق إلي مكتب الخبرة .. 

 الذي انتهي إيل نتيجة قاطعة لكل شك 

وهــي عــدم أحقـيـة المــدعي فيمــا يرـبـوا إلـيـه مــن طلـبـات لعــدم  

 أخــري تعضــد تقديمــه أصــل العقــد أنــف الــذكر أو أي مســتندات

 .دعواه 
 ويف املقابل 

حـائزة حجيتهـا لـدي (فقد أكد السـيد الخبيـر بـأن أعيـان التـداعي مملوكـة ملكيـة مسـجلة نهائيـة  
والمؤرخـة ) المدعي علـيهم أوال(لصالح ورثته . ..../ بموجب التنازالت المحررة من المرحوم ) الكافة

 .ريخ  المسجل بدائرة التسجيل العقاري منذ هذا التا-/-/-

 وبدون إثبات املدعي لصفته يف دعواه .. هذا 

 أو يف إبداء أي دفع أو طلب فيها 

 زعم أنه يطعن علي التنازالت أنفة الذكر

 !!!!!!!بالصورية 

دون أن .. فكـيـف ـلـه أن ـيـدفع بصــورية ســند ملكـيـة مســجل 

 !!.يثبت أوال صفته في هذا الدفع؟
 وهل يعقل 
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١٨٥

�!!.و�	HU�V�I0Wא�א��:�K؟
 فإنه جيب إعادة النظر يف ترتيب احلكم التمهيدي .. ومن ثم 

 أنف الذكر ليصبح كالتايل 

 المزعـــوم تحرـيــره فيمـــا ـبــين مـــورث المـــدعي -/-/-إـلــزام المـــدعي بتـقــديم أصـــل العـقــد المـــؤرخ : أوال 
حتــى يثـبـت صــفته فــي الــدعوى وفــي إبــداء أي ) كمشــتري(وبــين المــدعي ) كبــائع( عـلـيهم أوال
 .باعتبار أن هذه مسألة أوليه يجب ثبوتها قبل أي شيء أخر .. دفع فيها 

 ويف حال تقديم أصل هذا العقد وثبوت صحته

 . إلثبات ونفي عناصرها – بفرض صحة ذلك – تحال الدعوى للتحقيق :ثانيا 

 لذلك 
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 :لسبب األول ا

 -/-/-من حيث أن عدالة احملكمة صرحت للمدعي بتقـديم أصـل العقـد املـؤرخ  

األمـر الـذي يقطـع بـأن بـاب املرافعـة يف ) احملددة إلجراء التحقيق(  -/-/-جبلسة 

تقـديم هـذه املـذكرة وإبـداء .. الدعوى مفتوحا مبا حيـق للمـدعي علـيهم أوال 

 دفاعهم فيها 
فـإن تصـريح .. مع كامل التقدير واالحترام للسيد األستاذ المستشار المنتدب إلجـراء التحقيـق  

يجعـــل ) -/-/-(يم مســـتندات فـــي الجلســـة المحـــددة إلجـــراء التحقيـــق عدالـــة المحكمـــة للمـــدعي بتقـــد
ٕومــن ثــم يحــق للمــدعي علــيهم أوال تقــديم هــذه المــذكرة وابــداء دفــاعهم .. الــدعوى مطروحــة للمرافعــة 

 .وطلباتهم فيها 

 

 

 



 

 
 

١٨٦

 :السبب الثاني 

 –انعدام صفة املدعي يف إقامة الدعوى الراهنة ويف إبداء أي دفع أو طلب فيهـا  

ويف حـال أوال   مبا يستوجب إلزامه بتقديم أصل العقد سند دعواه–ن حىت اآل

 .عدم تقدميه تكون دعواه برمتها غري مقبولة شكال وموضوعا 

 فقد نصت املادة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية علي أن 
ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة ومشــروعة ومــع ذلــك تكفــي  
ة المحتملــة إذا كــان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاط لــدفع ضــرر محــدق أو االســتيثاق لحــق المصــلح

 .يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن 
 :من المقرر فقها وقانونا أنه يشترط في إقامة الدعوى القضائية شرطان متالزمان  
 بحيـث يكـون بمعنـي أن تسـتند إلـي حـق أو مركـز قـانوني أن تكون لرافعها مصلحة قانونيـة -١

 بتقريــره إذا نــوزع فيــه أو لرفــع حمايــة هــذا الحــق أو المركــز القــانونيالغــرض مــن الــدعوى 
العــدوان عـنــه أو تـعــويض ـمــا لحـــق ـبــه ـمــن ضـــرر بســـبب ذـلــك ويســـتوي أن تـكــون المصـــلحة 

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

 .هذه الصفة عن الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها 

 )٢٠/٤/١٩٩٣ق 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  

بـــل أي طلـــب أو دفـــع ال يكـــون لصـــاحبه فيـــه مصـــلحة قائمـــة ومشـــروعة ، ممـــا المدنيـــة ، أنـــه ال يق
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 –والمقصود بالمصلحة 
 .بالدفع 

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 



 

 
 

١٨٧

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت أن المــدعي وحـتـى اآلن ورغــم مــرور مــا يـقـرب مــن عــامين عـلـي إقامــة اـلـدعوى  
واـلـذي إذا وجــد صــحيحا ســيكون مــن شــأنه ثـبـوت  .. ـلـم يتـقـدم بأصــل العـقـد ســند دعــواه.. الراهـنـة 

 .صفة المدعي في إقامة هذا النزاع 

  أنه وحىت تارخيه إال
ومنهــا .. ومــع ذـلـك ال ينفــك عــن ترتـيـل المــزاعم واألباطـيـل .. وهــو مصــر عـلـي عــدم تقديمــه  

 وحتـــى اآلن دون ...المســـجلة والثابتـــة منـــذ عـــام .. محاولـــة النيـــل مـــن ملكيـــة المـــدعي علـــيهم أوال 
حيـث أنـه ألوراق وهذه المحاولة من المدعي ال سند لها في القانون أو في ا.. انقطاع أو اضطراب 

فكيـف لـه أن يحـاول أن ينـال مـن ملكيـة .. عاجز عن إثبات صفته علي أعيـان التـداعي ابتـداءا 

 !!!.مسجلة عليها ؟

 ومن ثم يضحي ظاهرا 
قبـل أن يقـدم العقـد  (-/-/-أن الدفع المبدي من المدعي بالزعم بصـورية التنـازالت المؤرخـة  

ٕهــو عـبـث واســاءة الســتعمال حــق التقاضــي بمــا يتعــين ) ســند دعــواه ودلـيـل ـتـوافر صــفة ـلـه ـفـي الـنـزاع
 .عدم قبوله 

 :السبب الثالث 

ال جـدوى منهـا وال ..  مـن عدمـه -/-/- صورية التنـازالت املؤرخـة  أنأن الثابت 

طاملا مل يقدم العقـد املثبـت صـلته بأعيـان .. فائدة تعود من ذلك علي املدعي 

  .-/-/-التداعي واملزعوم تأرخيه 

 فا إيل تواتر أحكام التمييز علي أن أشرنا سل
المصلحة في الدعوى أو الدفع هي تلك الفائدة العملية التي تعـود علـي المـدعي أو المتمسـك  

 .بالدفع وبدونها يقتضي بأنه ال دعوى وال طعن وال دفع 
 )١٩/٦/٢٠٠٦ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –تمييز دبي (

 هذا 
ومـع الفـرض الجـدلي أن التنـازالت المبرمـة مـن .. بـه المـدعي وبتطبيق ما تقدم علي ما دفـع  

كاـنـــت صــــورية أو تشــــوبها أي ) المــــدعي عـلـــيهم أوال(لصــــالح زوجـتـــه وأوالده .......... / المرحــــوم 
 )  .حسبما يزعم المدعي(شائبة 



 

 
 

١٨٨

 ومع عدم إثبات املدعي لصفته 

 أو عالقته باألعيان حمل التداعي 
 .. بالتأكيــد ال ـشــيء!! لعمليــة التــي ســـتعود علــي المــدعي ؟فمــا هــي المصــلحة أو الفائــدة ا 

ـفـإن األعـيـان  – ومــع اســتمرار الـفـرض المخــالف للحقيـقـة بثـبـوت صــورية هــذه التـنـازالت –حـيـث أـنـه 

أمالكـه ثم تنتقـل الذي توفي إلي رحمة اهللا تعالي ) ........../ المرحوم(ستعود ملكيتها للمتنازل 

 ) .مدعي عليهم أوالال(لورثته الشرعيين دون سواهم 

 مبعني أخر 

ـــيهم أوال   .. فــــإن ملكيــــة أعـيـــان التــــداعي ثابـتـــة للمــــدعي عـل

 أو ـبــالميراث الشـــرعي -/-/-ســـواء بموجـــب التـنــازالت المؤرخـــة 

 ) .بفرض عدم وجود هذه التنازالت(
 ومع عدم إثبات املدعي صلته بهذه األعيان 

ومـن ثـم يسـتوجب عـدم .. فائـدة والجـدوى بكون دفعه بصورية التنازالت المشار إليـه معـدوم ال 
 .قبوله النعدام المصلحة في إبدائه 

رور سقوط حق املدعي يف التمسك بالدفع بصورية هذه التنـازالت مبـ : رابعالسبب ال

 وحـازت حجيتهـا لـدي الكافـة منـذ هـذا -/-/-ث أنها نشأت بتاريخ الزمان حي

 يها بثمة مطعن التاريخ أي منذ واحد وعشرون عام ومل يتم الطعن عل

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

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

 ملا كان ذلك 
عــن أعيــان التــداعي لصــالح .....  /وكــان الثابــت أن كافــة التنــازالت المبرمــة مــن المرحــوم  

 ومــن ثــم -/-/-تمــت وســجلت بــدائرة التســجيل العقــاري منــذ ) المــدعي علــيهم أول(زوجتــه وأنجالــه 
 .باتت لها حجيتها في مواجهة الكافة من هذا التاريخ 

 



 

 
 

١٨٩

 وحيث قد مر علي هذه التنازالت أكثر من عشرين عام 
.. تها كمـا يفعـل اآلن بعـد عشـرين عـام ولم يطعن عليها المدعي بثمة مطعن ولم يدع صوري 

 .األمر الذي يؤكد سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع بمرور الزمان 

 وال ينال من ذلك 

مـا ـقـد يدعيـه الـمـدعي ـمـن عـدم علـمـه بوجـود هــذه التـنـازالت  

حـيـــث أن جماعـهـــا مســــجل ـبـــدائرة التســــجيل العـقـــاري وحــــائزة .. 

 . الكافة بمجرد التسجيل في مواجهةالمطلقة لحجيتها 
 وعلي الفرض اجلديل بعدم علم املدعي بها 

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

 ومن ثم 
 .دفع بالصورية المبدي منه بمرور الزمان يتجلى ظاهرا سقوط حق المدعي في التمسك بال 

م وجـود مثـة مظـاهر أو دالئـل علـي وجـود الصـورية التـي اانعـد : امسالسبب اخلـ

زوجتـه ..... /  التي متت من املرحوم -/-/-يزعمها املدعي يف التنازالت املؤرخة 

 ) املدعي عليهم أوال(وأجناله 

  من التقنني املدني علي أن ٣٩٤فقد نصت املادة 
 أـبـرم عـقـد صــوري فـلـدائني المتعاـقـدين وللخـلـف الخــاص مـتـي كــانوا حســني النـيـة أن يتمســكوا  -١

بالعقـد الصـوري كـمـا ، لهـم أن يتمســكوا بالعقـد المسـتتر ويثبـتـوا بجميـع الوســائل صـورية العـقـد 
 .الذي أضر بهم 

إذا تعارضــت مصــالح ذوي الشــأن فتمســك بعضــهم بالعقــد الظــاهر وتمســك اآلخــرون بالعقــد  -٢
 .لمستتر كانت األفضلية لألولين ا

 وميكن تعريف الصورية بأنها 
اتفــاق فيمــا بــين طرفــي التصــرف القــانوني علــي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقــة تحــت شــعار مظهــر  

كاذب فيكون المتعاقدان في مركـزين قـانونيين متعارضـين ، أحـدهما ظـاهر واألخـر حقيقـي ومـن هنـا 



 

 
 

١٩٠

 وهو ما يسمي بورقة الضد ) الحقيقي(لتصرف المستتر وا) 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

 .ء تصرف جدي واحد انصرفت انصرافا جديا نحو إنشا
 )٨٦ أحكام االلتزام بند –إسماعيل غانم / د(

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
البحــث ـفـي كــون البـيـع الصــادر مــن المــورث ألحــد الورـثـة حقيقـيـا أو صــوريا وهــل هــو تصــرفا  

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

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

 ملا كان ذلك 
ـيــة أنفـــة اـلــذكر عـلــي واقعـــات وأوراق اـلــدعوى الراهـنــة يتجـلــى وبتطبـيــق جمـلــة المفـــاهيم القانون 

ظاهرا أن المشرع أوجـب لتـوافر الصـورية وجـود تصـرفين قـانونيين متعارضـين أولهمـا ظـاهر واألخـر 
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 وهذا هو عني احلال يف الدعوى املاثلة 

  ..../فالثاـبــت أنـنــا أمـــام تصـــرف جـــدي واحـــد أبرمـــه المرحـــوم 

 وهــــو تنازـلـــه نهائـيـــا -/-/-وســــجله ـبـــدائرة التســــجيل العـقـــاري مـنـــذ 

 هم أوال عن األعيان محل التداعي لصالح المدعي علي
 



 

 
 

١٩١

 وهذا التنازل قد مت تسجيله وظل ساريا نافذا املفعول

  ........../ مل ينفك عنه املرحوم 

 ......محة اهللا يف غضون عام حىت وفاته إيل ر
 –وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد أن اـلـدفع بالصــورية المـبـدي مــن المــدعي عـلـي هــذه التـنـازالت قــائم  

ـلـن نـجـد تصــرفا ذـلـك أـنـه ببحــث أوراق الـتـداعي ..  عـلـي غـيـر ســند –كحــال اـلـدعوى الماثـلـة برمتهــا 

فال توجد ورقـة ضـد .. إليها أخر ثابت بالكتابة يفيد عكس ما جاء بهذه التنازالت الجدية المشار 

 .أو عقد مقابل أو أي شيء من هذا القبيل يدعو للقول بأن ثمة تصرف ظاهر وأخر مستتر 

 وإمنا هو تصرف واحد ظاهر وحقيقي ومسجل بالدائرة العقارية 

 ونافذ األثر 
يســتند فيــه علــي .. أمــا التصــرف األخــر فهــو محــض ادعــاء مــن المــدعي ومــن نســيج خياـلـه  

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

 : السبب السادس 

 باعتبـار أن الـثمن هـو –عدم جواز إثبات سداد املدعي لثمن أعيـان التـداعي  

 وال جيوز إثبات سداده بالشهود .. ابة  إال بالكت–الركن الركني يف عقد البيع 

  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٣٦حيث نصت املادة 
ال يجــوز اإلثبــات بشــهادة الشــهود ولــو لــم تــزد القيمــة علــي خمســة أالف درهــم فــي الحــاالت  
 :اآلتية 
 .فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي  -١
 .ن حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء م -٢

إذا طلــب أحــد الخصــوم فــي الــدعوى بمــا تزيــد قيمتــه علــي خمســة أالف درهــم ثــم عــدل عــن  -٣
 .طلبه إلي ما ال يزيد علي هذه القيمة 

 وقد استقر قضاء النقض املصرية علي أن 

ال يجــــوز إثباتــــه بغيــــر .. الوفــــاء باعتبــــاره تصــــرفا قانونيــــا  



 

 
 

١٩٢

قامهـا ، ممـا تكـون العبـرة فيـه بقيمـة االلتـزام الكتابة أو مـا يقـوم م

 .األصلي إذا كان الوفاء جزئيا 
 )٢٧/٥/١٩٨٦ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٥١٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
هـو مـن .. وكان الثابت كما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة أن ركن الـثمن فـي عقـد البيـع  

 .الثمن هو واقعة وتصرف قانوني كما أن الثابت أن الوفاء ب.. أهم أركان العقد 

 ومن ثم ال جيوز إثبات حصول هذا الوفاء إال بالكتابة 
 وأن المدعي قـدم أصـله -/-/-وحيث أنه علي الفرض الجدلي بوجود العقد المزعوم تأريخه  

أمــا .. مـنـه فـقـط % ١٠ـفـإن الثاـبـت ـبـه أن المــدعي ـلـم يســدد مــن اـلـثمن المتفــق علـيـه ســوي نســبة .. 
.. ومن ثم ال يجوز إثباتـه بشـهادة الشـهود ..  الثمن فلم يقم دليل كتابي علي سداده من% ٩٠نسبة 

 . من قانون اإلثبات أنفة الذكر ٣٦عمال بصريح المادة 

 :السبب السابع 

عدم جواز إثبات وفاء املدعي بالثمن بشهادة الشهود وذلك لكون الثمن يقارب  

 .وني لإلثبات بشهادة الشهود املائة مليون درهم مبا يتجاوز النصاب القان

  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٣٥حيث نصت املادة 
في غير المواد التجاريـة إذا كـان التصـرف تزيـد قيمتـه علـي خمسـة آالف درهـم أو كـان غيـر  -

محدد القيمة ، فـال تجـوز شـهادة الشـهود فـي إثبـات وجـوده أو انقضـائه مـا لـم يوجـد اتفـاق أو 
 .نص يقضي بغير ذلك 

 .ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلي األصل  -

ٕواذا اشــتملت اـلـدعوى عـلـي طلـبـات متـعـددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز اإلثـبـات بشــهادة  -
الشــهود فــي كــل طلــب ال تزيــد قيمتــه علــي خمســة أالف درهــم ولــو كانــت هــذه الطلبــات فــي 

 أو كان منشؤها عالقات بين الخصـوم أنفسـهم أو تصـرفات مجموعها تزيد علي تلك القيمة ،
 .من طبيعة واحدة 

 .وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة االلتزام األصلي  -
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 ملا كان ذلك 
-وكان الثابت من خالل الصورة الضوئية المجحودة والمهدر حجيتها من عقد البيع المـؤرخ  

وأن المــدعي قــد زعــم شــراء نســبة ..  مليــون درهــم ٩٢ر مــن  أن الــثمن المزعــوم فيهــا قــدره أكثــ-/-/
مــن القيمــة الــواردة % ٩٠(وأنــه مــدين ببــاقي الــثمن .. مــن هــذا المبلــغ كعربــون تعاقــد % ١٠قــدرها 

وهـــو مـــا ال يجـــوز .. أي أن المبـلــغ المتبـقــي ـمــن اـلــثمن يجـــاوز الثمـــانون ملـيــون درهـــم ) زعـمــا بالعـقــد
 .إثبات سداده بطريق شهادة الشهود 

 لك أن النصاب القانوني للتصرف اجلائز إثباته بشهادة الشهود ذ

 هو مخسة أالف درهم فقط 
 –ورغبتـه .. فإن ادعاء المدعي المبتور السند والدليل أنه قـام بسـداد بـاقي الـثمن .. ومن ثم  

 .يكون غير جائز قانونا ..  في إثبات هذا السداد بشهادة الشهود –المخالفة للقانون 

 من ذلكوال ينال 
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 ذلك أن الثابت 
حيـث .. بحـت " مـدني " أن النـزاع الـراهن والمطـروح علـي عدالـة المحكمـة المـوقرة هـو نـزاع  

 .أنه متعلق بعقد البيع وشروطه وأركانه ومدي صحته من عدمه 

 ا مسائلومجيعه
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد انطـبـاق .. وـلـيس القــانون التجــاري .. خاضــعة لمــواد الـقـانون المــدني  

وحيث أن الـثمن المـراد إثباتـه .. النصاب القانوني لجواز اإلثبات بشهادة الشهود علي النزاع الراهن 
ه بشـهادة الشـهود األمـر الـذي يخرجـه تمامـا عـن دائـرة جـواز إثباتـ.. تقارب علـي المائـة مليـون درهـم 

 .ويلزم إثباته بالكتابة .. 

 ولعل خري دليل 

 علي أننا لسنا بصدد نزاع متعلق مبواد جتارية 
لــم .. أن كافــة األحكــام التمهيديــة الصــادرة عــن عدالــة المحكمــة المــوقرة أثنــاء ســير الــدعوى 

 .بل هي صادرة في مادة مدنية بحته .. تتضمن أنها صادرة في مادة تجارية 
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  ثم ومن
.. ـفـإن تصــريح عداـلـة المحكمــة للمــدعي بإثـبـات مــا إذا كــان ـقـد ـقـام بســداد اـلـثمن مــن عدمــه  

 .بحاجة إلي إعادة نظر لتجاوز المبلغ المراد إثباته بشهادة الشهود النصاب القانوني لذلك 

 :السبب الثامن 

ولعله من أهم األسباب التي دعت املدعي عليهم أوال حنو تقديم طلبهم  

 أن هناك تضارب وتناقض -/-/-ل علي احلكم التمهيدي الصادر جبلسة بالعدو

 من جزئيات هذا احلكم وبعضها البعض 

 ففي الوقت 
 أخـذه بجحـد المـدعي -/-/-الذي ألزمت عدالة المحكمة المدعي بتقديم أصـل العقـد المـؤرخ  

 .ٕعليهم أول لصورة هذا العقد واهدار أي حجية لها في اإلثبات 

  مبثابة إقرار من احملكمة بأن وهو ما يعترب
 .إذا لم يقدم هذا العقد باتت الدعوى بال سند وال دليل بما يجدر عدم قبولها شكال وموضوعا 

 إال أنه 
 التصــريح للمــدعي بإثبــات – وبغـيـر تقــديم أصــل العقــد أـنـف اـلـذكر –قــد تضــمن ذات الحكــم  

 .م أوال المسجل علي هذه األعيان وصورية سند ملكية المدعي عليه–سداد لثمن أعيان التداعي 

 فقد تضارب هذا مع ذلك 
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 أضف إيل ذلك 
شـابت الحكـم التمهيـدي أنـه تضـمن التصـريح للمـدعي بإثبـات سـداده أن من التناقضات التي  
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وهــو مــا يعـنـي أـنـه حـتـى اآلن ـلـم يثـبـت أـنـه ماـلـك أو صــاحب حـقـوق عـلـي أي (ـلـثمن أعـيـان الـتـداعي 
 ) .من التداعي

 ويف ذات الوقت 
وهــو .. يصــرح للمــدعي إثـبـات صــورية ســند ملكـيـة المــدعي عـلـيهم أوال عـلـي أعـيـان الـتـداعي  

 !!!!!!!!!!. التعرض له سوي من مالك أمر ال يحق

 وهذا هو صلب التناقض يف ذلك احلكم 

 فتارة يورد عبارات تؤكد بأن املدعي ليس مالك 

 وال صاحب حق علي أعيان التداعي 

 وتارة أخري مينحه احلق يف إثبات صورية 

 ال يصح االدعاء بها إال من ملك أو صاحب حق 
بمـا ال يـدع مجـاال ألي .. يثبت لعدالـة الهيئـة المـوقرة  .. ومن جمله ما تقدم.. لما كان ذلك  

وذـلــك لألســـباب أنـفــة .. شـــك أو ريـبــة أن الحكـــم التمهـيــدي أـنــف اـلــذكر يســـتوجب إعـــادة النظـــر فـيــه 
 .الذكر تفصيال وتأصيال 

 بناء عليه 

 يلتمس املدعي عليهم أوال من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
ٕ وبـرفض الـدعوى الراهنـة برمتهـا والـزام -/-/-ي الصـادر بجلسـة بالعدول عن الحكـم التمهيـد 

 .رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
 وكيل المدعي عليهم أول 

 
         المحامي 
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