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 مقدمه 

 
هو الشـعب .. ذي ال يستسلم لألمر الواقع هو الشعب ال.. الذي ال يعرف المستحيل الشعب  

هــو الشــعب المصــري اـلـذي اثـبـت بحــق ويقــين قدرـتـه الفائـقـة عـلـي .. اـلـذي ال يضــعف و ال يســتكين 
 يونيــو ليثبــت ٣٠المواجهــة ، والــذي استشــعر الخطــر الــذي تمــر بــه الــبالد فقــام بثورتــه الخالــدة فــي 

بـه ووالءه وانتمـاءه لمصـريته التـي ظـل ومـدي ح.. للعالم بأجمعه مدي حرصه علـي مقـدرات الـوطن 
لقـد سـجل التـاريخ المواقـف الرائـدة لهـذا الشـعب منـذ أن أعتلـي أرض .. حريصا عليها لقرون طويلـة 

فتصـــدي لالحـــتالل وقاومـــه ليخرجـــه .. مصـــر فحـــافظ عليهـــا وتصـــدي للعـــدوان علـــي مـــر العصـــور 
ًمهزوما مدحورا بعد أن أشعل الثورات التي سجلتها صفحاته الت وحافظ علـي أرضـه وديـاره .. اريخية ً

وليعـزف ملحمـة تاريخيـة تدارسـها العـالم ..  ليحقق النصـر ١٩٧٣فقام بأعظم عبور في أكتوبر عام 
 .. ١٩٥٢بعــد أن أمتلئــت صــفحاته بــالثورات التــي تعبــر عــن إرادتــه وقوتــه والتــي ترجمهــا فــي ثــورة 

 إلــي أن أثبــت فــي آخــر ثوراتــه فــي  ٢٠١١وتعاقبــت الثــورات بعــدها والتــي أشــعلها بإرادتــه فــي ينــاير 
 قدرتـه الفائقـة علـي مواجهـة الصــعاب وتخطـي األزمـات ولـم يعـرف للمهانـة طرـيـق ٢٠١٣ يونيـو ٣٠
ليرسـم .. ولم يعترف بالخوف والفشل فقاوم ببسالة وتصدي بجدارة وانتصـرت إرادتـه بعـزة وكرامـة .. 

بعـد أن حشـد .. يعرفهـا العـالم مـن قبـل ضمن صفحاته التاريخيـة الناصـعة البيـاض ملحمـة رائعـة لـم 
حشــوده فــي كافــة أنحــاء الــوطن ليقهــر مــن أراد اغتصــاب إرادتــه وليثبــت للعــالم قدرتــه الفائقــة عـلــي 

 ًمحافظا علي إرادته .. المقاومة الرائدة التي اعتاد عليها ليحقق مستقبله ومستقبل األجيال المقبلة 
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حــديات مهـمـا كاـنـت الت.. وعـلـي عزـتـه وكرامـتـه الـتـي ال يســتطيع أحــد أن يـنـال منهــا .. الـتـي ال تقهــر 
.. ٕوايمانــه بــاهللا ســبحانه وتعــالي وحبــه لــبالده .. والتــداعيات ليظــل فــي صــدارة األحــداث بقــوة إرادتــه 
ًمخلدا بطوله أجداده ومحافظا علي تاريخه وتراثه  ً. 
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 حمكمة استئناف اإلمساعيلية 

 مأمورية الطور 

 الدائرة األويل مدني 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

 

 بصفته  ..  /        السيد 

 مستأنف        املدير العام واملمثل القانوني لشركة 

 

 ضــــد

 

 مستأنف ضده       بصفته ..    / السيد الوزير 
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 املوضوع
 ـمـدني كـلـي ـفـي اـلـدعوى ٢ اـلـدائرة –     اســتئناف الحـكـم الصــادر ـمـن محكـمـة جـنـوب ســيناء الكلـيـة 

  والقاضي منطوقه ٢٣/٢/٢٠١٣ك بجلسة .  م ٢٠١٢رقم    لسنة 

 :حكمت احملكمة 
) المســتأنف(دعي فرعـيـا وـفـي الموضــوع برفضــها وألزـمـت الـمـ. . بقبـول اـلـدعوى الفرعـيـة شــكال : أوال 

  . جنيه أتعاب محاماة ٧٥مصاريف دعواه الفرعية ومبلغ 
 والمحــرر ـبـين المــدعي ٢١/٥/٢٠٠٣ والمعــدل بـتـاريخ ٢/٢/٢٠٠٣بفســخ عـقـد البـيـع المــؤرخ : ثانـيـا 

ٕواعـادة العاقـدين للحـال التـي كـان ) المسـتأنف(وبـين المـدعي عليـه ) المستأنف ضـده(بصفته 
 .عليها 

 للمــدعي ٢١/٥/٢٠٠٣ والمعــدل بتــاريخ ٢/٢/٢٠٠٣م األرض موضــوع العقــد المــؤرخ بتســلي: ثالثــا 
 جنيـه ٧٥مصـاريف الـدعوى و ) المسـتأنف(وألزمت المـدعي عليـه ) المستأنف ضده(بصفته 

 .أتعاب محاماة 

 الوقائع 

 ختلص واقعات النزاع املاثل يف أن 
ألرض محــل التــداعي مــا هــو قطعــة ا.. المســتأنف ابتــاع مــن المحافظــة المســتأنف ضــدها  -١

ســـبعمائة ثالـثــة وتســـعون أـلــف وســـبعمائة تســـعة ( جنـيــه ٧٩٣٧٤٩ر٦٠بإجمـــالي ثمـــن ـقــدره 
 ) .وأربعون جنيه وستون قرش

 سدد منه املستأنف 
مــائتين اثنــين وعشــرون ألــف وســتون جنيــه ( جنيــه ٢٢٢٠٦٠ر٩٠بمجلــس العقــد مبلــغ قــدره  

 .) وتسعون قرش

  املستأنفوقد مت االتفاق بني الطرفني بأن يقوم

 بسداد باقي الثمن علي ثالثة أقساط كالتايل 
 فترة سداد القسط  المبلغ بالجنية  رقم القسط 

 ١٩/٤/٢٠٠٣ إلي ١٥/٣من  ١٩٠٥٦٢ر٩٠ القسط األول 

 ٢٥/٥/٢٠٠٣ إلي ١٩/٤من  ١٩٠٥٦٢ر٩٠ القسط الثاني 

  ١/٧/٢٠٠٣ إلي ٢٥/٥من   ١٩٠٥٦٢ر٩٠ القسط الثالث 
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 هذا 

  ٢١/٥/٢٠٠٣ديل مؤرخ ومبوجب عقد تع

 مت تعديل مواعيد األقساط لتصبح 

 كالتايل 
 فترة سداد القسط  المبلغ بالجنية  رقم القسط 

 ٣٠/٧/٢٠٠٣ إلي ١٥/٣من  ١٩٠٥٦٢ر٩٠ القسط األول 

 ٣٠/٩/٢٠٠٣ إلي ٣٠/٧من  ١٩٠٥٦٢ر٩٠ القسط الثاني 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣ إلي ٣٠/٩من   ١٩٠٥٦٢ر٩٠ القسط الثالث 

 التفاق وكما مت ا

 علي أن يكون ميعاد إنهاء املشروع 

  ٣١/١٢/٢٠٠٣ حىت ١/٧/٢٠٠٣من 
 المباعـــة –فـقــد الـتــزم المســتأنف بصـــفته بإنهــاء المشـــروع .. ونـفــاذا لجمــاع ـمــا تقــدم .. هــذا  -٢

  ٣١/١٢/٢٠٠٣ بالكامل وقبل انتهاء المهلة المحددة لذلك والمقرر لها –ألجله األرض 

 وذلك حسبما 

 دينة  ملاأقر صراحة جملس 

 بالشهادة املرفقة باألوراق 
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 اقية عدم مصدوهو ما يؤكد 
ــــزعم بعـــــدم إقامـــــة المشـــــروع وأن نســـــبة التنفيـــــذ � مـــــا يدعـيــــه المســـــتأنف ضـــــده بصـــــفته مـــــن اـل
 .؟%)!!صفر(

ـبـل أن المســتأنف ـقـد الـتـزم تمامــا بســداد كاـفـة األقســاط المســتحقة عـلـي .. يس هــذا فحســب ـلـ -٣
بموجـــب عقـــد .. بعـــد التعـــديل .. وخـــالل المواعيـــد المتفـــق عليهـــا .. األرض المشـــار إليهـــا 

  ١٢/٥/٢٠٠٣التعديل المؤرخ في 
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 وذلك علي النحو التايل 
 اإلجمالي  اريخه سند الدفع وت المبلغ المدفوع بالجنيه  رقم القسط 

  جنيه٧٨٧٤٥

 بتــــــاريخ ٣٣٠٩١٣٨٧بالشــــــيك رقــــــم 

 والمصــــــــــــــروف فــــــــــــــي ٢٩/١/٢٠٠٣

٢٣/٢/٢٠٠٣  
 القسط األول

  جنيه١١١٨١٧ر٩٠

 بتــــــاريخ ٣٣٠٩١٣٨٩بالشــــــيك رقــــــم 

 والمصــــــــــــــروف فــــــــــــــي ٢٩/١/٢٠٠٣

٢٣/٢/٢٠٠٣ 

  جنيه١٩٠٥٦٢ر٩

  جنيه٧٩٣٤٣ر٥٠
 بقسيمة توريد في الحساب رقم 

  ٢٥/٨/٢٠٠٣بتاريخ 
 القسط الثاني

  جنيه١١١٨١٧ر٩٠
 بقسيمة توريد في الحساب رقم 

 ٢٥/٨/٢٠٠٣بتاريخ 

  جنيه١٩١١٦١ر٤

  جنيه٨٠٧١٣ر٦٥
 بقسيمة توريد علي الحساب رقم 

القسط الثالث  ٣/١٢/٢٠٠٣بتاريخ 

 واألخير
  جنيه١١٨١٧ر٩٠

 بقسيمة توريد علي الحساب 

 ٧/١٢/٢٠٠٣بتاريخ 

  جنيه١٩٢٥٣١ر٥٥

 يعهومما تقدم مج
وذلــك .. يتجلــى ظــاهرا وبحــق انتفــاء وجــود ثمــة إخــالل مــن أي نــوع يمكــن نســبته للمســتأنف  

بالوـفـاء بكاـفـة التزاماـتـه التعاقدـيـة عـلـي نحــو يتـفـق ـمـع حســن النـيـة المفـتـرض تنفـيـذ العـقـد عـلـي 
ملتزمـــا بميعـــاد نهـــو المشـــروع وملتزمـــا بســـداد األقســـاط الثالثـــة المســـتحقة خـــالل .. أساســـها 
  .٢١/٥/٢٠٠٣لمقررة بالعقد المعدل المؤرخ المواعيد ا

إال أن المحافظــــة المســــتأنف .. وثبوـتـــه بالمســــتندات .. وعـلـــي اـلـــرغم ـمـــن وضــــوح مــــا تـقـــدم  -٤
 .أقامت دعواها األصلية المبتدأة ) لخلل إداري وحسابي لديها(ضدها 

 وطلبت يف ختامها احلكم 
 وتســــليم قطعــــة ٢١/٥/٢٠٠٣ المعــــدل بتــــاريخ ٢/٢/٢٠٠٣بفســــخ عقــــد البيــــع المــــؤرخ فــــي 

بـمـا عليهـا ـمـن منشـآت طبـقـا للشـرط الفاســخ ) المحافظـة(لمسـتأنف ضــدهلاألرض موضـوعهما 
 .الصريح مع إلزامه بالمصاريف 

 



 ١٠

 واستندت يف طلباتها هذه 

 إيل مزاعم وأباطيل ال سند هلا 

 يف الواقع أو املستندات أو القانون 

 إذ زعمت بأن املستأنف أخل بالتزاماته 

 من وجهني 

 : الوجه األول 
 %).صفر(زعمت بأنه لم يقم بإنهاء المشروع المخصصة ألجله األرض وأن نسبة التنفيذ 

 رغم تعارض ذلك مع األوراق 
 .ومن إقرار المحافظة ذاتها بطلب دعواها إذ طلبت تسليمها األرض بما عليها من منشآت 

 !!.فكيف تكون نسبة التنفيذ صفر ؟؟؟؟

 :الوجه الثاني 
ت بالمخالـفـة للحقيـقـة ـبـأن المســتأنف ـلـم يـقـم بســداد األقســاط المســتحقة عـلـي األرض كـمـا زعمــ

 جنيهـــا ١٧٤٠٠٠٠ جنـيــه ـمــن اـلــثمن وفواـئــد ـتــأخير ـقــدرها ٢٢٣٦٣٥ر٨٠وأـنــه ـمــدين بمبـلــغ 
أي أن الفوائــد تمثــل ثمــاني أضــعاف هــذه المديونيــة ) مليــون وســبعمائة وأربعــون ألــف جنيــه (

 .المزعومة 
ــ -٥ ونظـــرا ألن .. دعوى المبـتــدأة مـــن مخالـفــة للحقيقـــة واألوراق والـقــانون ٕوازاء مـــا عـــاب هـــذه اـل

ممــا تكــون معــه .. المســتأنف لــم يخــل بثمــة التــزام ممــا تزعمــه المحافظــة المســتأنف ضــدها 
ومـــا أقيمـــت إال إضـــرارا .. اـلــدعوى األصـــلية معيـبــة بالتعســـف ـفــي اســـتعمال حـــق التقاضـــي 

 . علي سبب غير مشروع بالمستأنف وشركته وأمواله مما يجعلها قائمة

 فما كان من املستأنف
إال أن تـقــدم بطلـبــا عارضـــا بغـيــة الحـكــم ـلــه ـبــإلزام المحافظـــة المســـتأنف ضـــدها بمبـلــغ ملـيــون 
جنيــه علــي ســبيل التعــويض عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة ومعنويــة مــن جــراء هــذه اـلــدعوى 

  .الكيدية

 وقدم املستأنف أمام حمكمة الدرجة األويل 
وعلــي قيــام الــدعوى .. دات الدالــة علــي تهــاتر الــدعوى األصــلية وانعــدام ســندها كافــة المســتن 

 .الفرعية علي سند صحيح 



 ١١

 إال أن حمكمة أول درجة 
لم تطالع الدعوى المبتدأة وأوراقها والمسـتندات المقدمـة فيهـا ولـم تحـط علمـا بصـحيح واقعـات 

نــت وجهــة نظــر المســتأنف ضــده وتب) دون مبــرر قــانوني ( النــزاع وطرحــت دفــاع المســتأنف جانبــا 
 .الباطلة 

 وقضت حبكمها الطعني السالف ذكره

 مبستهل هذه املذكرة 
وحيث لم يلق هذا القضاء قبوال لدي المستأنف األمر الذي حدا به نحو الطعـن عليـه بطريـق  

االســتئناف الماثــل مســتندا فــي ذلــك إلــي أســباب لهــا وجاهتهــا فــي الواقــع والقــانون بمــا ينــال مــن هــذا 
 الحكم الطعين وذلك كله علي النحو الذي نشرف ببيانه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

ثبوت عدم أحقية احملافظة املسـتأنف ضـدها يف إقامـة دعواهـا األصـلية املبتـدأة : أوال 

أو ) الشـرط الفاسـخ الصـريح(لعدم توافر شروط ومربرات الفسخ سواء االتفاقى 

 .الفسخ القضائي 

  من التقنني املدني علي أن ١٥٧ نصت املادة فقد
جــاز للمتعاقــد األخــر ، إذا ـلـم يــوف أحــد المتعاقــدين بالتزامــه ، فــي العقــود الملزمــة للجــانبين  -١

فـي الحـالتين إذا كـان لـه بفسـخه مـع التعـويض أن يطلب تنفيذ العقد أو ، بعد إعذاره المدين 
 . مقتضي 

اقتضت الظروف ذلـك ، كمـا يجـوز لـه أن يـرفض ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا  -٢
 ........... الفسخ 

  علي أن ١٥٨كما نصت املادة 
يجــوز االتفــاق علــي أن يعتبــر العقــد مفســوخا مــن تلقــاء نفســه دون حاجــه إلــي حكــم قضــائي  

عـنـــد عــــدم الوـفـــاء بااللتزامــــات الناشــــئة عـنـــه ، وهــــذا االتـفـــاق ال يعـفـــي مــــن اإلعــــذار ، إال إذا اتـفـــق 
 .قدان صراحة علي اإلعفاء منه المتعا

 ملا كان ذلك 

 وكانت حمكمة النقض قد قضت يف هذا الشأن علي أن 
االتفــاق علــي الشــرط الفاســخ الصــريح فــي العقــد عنــد التــأخير فــي ســداد بــاقي الــثمن ، قبــول  



 ١٢

عـنـد الـبـائع للوـفـاء المـتـأخر ، أـثـره اعتـبـاره متـنـازال عــن إعمــال الشــرط الفاســخ الصــريح ، وال يبـقـي ـلـه 
 تحقق ذلك سوي التمسك بالفسخ القضائي ، خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع القضاء به 

 ) ق ٥٩ لسنة ٧٣١١ الطعن رقم ٢٥/٦/١٩٩٤جلسة (

 وحكم هذا الشرط الفاسخ 
 .يتوقف علي نية المتعاقدين فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه  

 إال أنه من الصعب 
استخالص نية كهـذه لمجـرد ورود شـرط علـي هـذا النحـو ، والغالـب أن المتعاقـدين ال يريـدان  

بمثــل هــذا الشــرط إال أن يقــررا فــي ألفــاظ صــريحة القاعــدة العامــة أن حــق المتعاقــدين بالفســخ لعــدم 
التنفيذ وعلي ذلك ال يغني الشرط عن اإلعذار وال عن اإللتجاء للقضاء للحصول علي حكـم بالفسـخ 

 يسلب القاضي سلطته التقديرية فـال يتحـتم عليـه الحكـم بالفسـخ ولـه أن يعطـي المـدين مهلـة لتنفيـذ ال
 .التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك 

 )٤٩ ص ٢٤ مجموعة أحكام النقض سنة ١٦/١/١٩٧٣جلسة (
 )٢٩ ق س ٤٥ لسنة ٦٥٤ الطعن رقم ٢٥/٥/١٩٧٨جلسة (

 ملا كان ذلك 
 أوراق التداعي أن هذا الشـرط الفاسـخ لـم يـرد منـه فـي نيـة المتعاقـدين وكان الثابت من خالل 

والـدليل .. ٕوانمـا أراد منـه تقريـر القاعـدة العامـة فـي الفسـخ ولكـن بألفـاظ صـريحة .. فسخ العقد حتما 
 :علي ذلك 

أن المســـتأنف ضـــده بصـــفته ـلــم يســـتعمل الشـــرط الفاســـخ المزعـــوم ألكـثــر مـــن عشـــر ســـنوات  -١
وعلي الفرض الجدلي بأن .. ت إرادة المتعاقدين اتجهت إلي الفسخ حتما فإذا كان... كاملة 

لكـــان ) كمـــا يـــزعم المســـتأنف ضـــده بصـــفته(الشـــركة المســـتأنفة لـــم تقـــم بســـداد بـــاقي الـــثمن 
 أمــا وأـنـه ـلـم يفعــل حـتـى رفــع اـلـدعوى المبـتـدأة فــي ٢٠٠٣اســتخدام الشــرط الفاســخ مـنـذ عــام 

صـــف الشـــرط بأـنــه فاســـخ وخضـــوعه للقاعـــدة  األمـــر اـلــذي يؤكـــد تنازـلــه عـلــي و٢٠١٢عـــام 
 .العامة للفسخ وهي الفسخ القضائي 

ـبـل أـنـه عـلـي اـلـرغم أن الشــرط جــاء معفـيـا للطــرفين مــن شــرط اإلعــذار .. ـلـيس هــذا فحســب  -٢
 .في حالة إخالل الطرف األخر بااللتزامات

 إال أن املستأنف ضده
ه عـلــي الشــرط الفاســـخ برمـتــه وهــو ـمــا يؤكــد تنازـلــ.. قــام بتوجـيــه اإلعــذار للمســـتأنف بصـــفته  



 ١٣

 .ولجوءه للفسخ القضائي وهو األصل العام 
أن المستأنف ضده بصفته أشار في صلب اإلعذار الموجه منه للشـركة .. أضف إلي ذلك  -٣

 :المستأنفة إلي عبارة أنه 


	���א���د�����..........����ط�����و���������
������د�و�����

 وهذه العبارة 
رفين اتجهـت نحـو إعمـال القاعـدة العامـة وهـي الحصـول علـي حكـم قضـائي تؤكد أن نية الطـ 

وهـو مـا أوضـحه المسـتأنف ضـده بصـفته بصـلب اإلعـذار الموجـه .. بالفسخ في حـال وجـود إخـالل 
 .منه إلي الشركة المستأنفة فهو لم يعتبر العقد مفسوخا بل هدد بإقامة دعوى الفسخ

 ومما تقدم مجيعه 
ستأنف ضده عن الشرط الفاسخ الذي يدعيه وسقوط حقه في التمسـك يتجلي ظاهرا تنازل الم

 .به لمرور أكثر من عشرة سنوات علي االلتزام المزعوم اإلخالل به 

 ويف كل األحوال .. هذا 

 وسواء كان الغرض من إقامة الدعوى املبتدأة 

 إعمال الفسخ االتفاقي أو القضائي 

 للفسخفكالهما غري حمقق النتفاء الشروط العامة 

 وهي 
 .أن يكون العقد ملزما للجانبين  - أ

 .أال يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه  - ب

أن يكــون المتعاقــد األخــر الــذي يطلــب الفســخ مســتعدا للقيــام بالتزامــه مــن جهــة وقــادرا علــي  - ج
 .إعادة الحال إلي أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخري 

 ولعل أهم شرط من تلك الشروط الثالثة 

 رط الثاني هو الش

 الذي يوجب قيام أحد املتعاقدين بعدم تنفيذ التزامه 

 حىت حيق للمتعاقد األخر طلب الفسخ 

 وهو شرط غري حمقق يف النزاع املاثل 
قــد .. أن المســتأنف ضــده .. ذلــك أن الثابــت مــن خــالل صــحيفة الــدعوى المبتــدأة األصــلية  



 ١٤

علي الزعم بـأن ثمـة إخاللـين بااللتزامـات ينسـبا أقام دعواه الراهنة طالبا صدور حكم بالفسخ تأسيسا 
 :للمستأنف وشركته وهما 

 اإلخالل املزعوم األول
 %) صفر (وأن نسبة التنفيذ .. عدم تنفيذ المشروع المباعة ألجله األرض محل التداعي 

 اإلخالل املزعوم الثاني 
 وسـتمائة خمسـة مـائتي ثالثـة وعشـرون ألـف( جنيـه ٢٢٣٦٣٥ر٨٠عدم سداد باقي الـثمن وقـدره 

 ) .وثالثون جنيه وثمانون قرش

 وحيث أن األوراق تقطع بعدم صحة أيا من اإلخاللني املزعومني 

 سالفي الذكر حيث أويف املستأنف بكافة التزاماته وعلي األخص منها 

 هدين االلتزامني املزعوم إخالله بهما 

 وقد  تضافرت األدلة علي ذلك كالتايل

 : الدليل األول 
علي حد وصف %) .. صفر(وأن نسبة التنفيذ .. يخص بعدم تنفيذ المشروع فيما 

قد تكفل بالرد علي .. التابع للمحافظة المستأنف ضدها " .. مدينة الفإن مجلس " المستأنف ضده 
مزاعم محافظته وذلك من خالل كتاب صادر منه وموجه إلي محكمة أول درجة قرر من خالله 

 . صراحة 
ن اإلدارة الهندســية أـفـادت أن النســبة التنفيذـيـة للمشــروع الخــاص بالشــركة نتشــرف باإلحاطــة أ

طبـقـا لعـقـد التعــديل المــؤرخ  (٣١/١٢/٢٠٠٣حســب أخــر مهـلـة تنتهــي ـفـي %) ١٠٠(المســتأنفة هــي 
٢١/٥/٢٠٠٣. ( 

 وهو األمر الذي يؤكد 
 عدم مصداقية ما تدعيه المحافظـة المسـتأنف ضـدها ومخالفتـه لـألوراق الصـادرة عـن مجلـس

إذ أقـرت هـذه .. ٕالمدينة التابع لها وادارته الهندسية المسئولة عن اإلشـراف علـي مثـل هـذه المشـاريع 
.. لـيس هـذا فحسـب % .. ١٠٠اإلدارة بأن الشركة المستأنفة قامت بتنفيذ المشروع بالكامـل وبنسـبة 

رخ بــــل كــــان ذـلــــك قبــــل انتـهــــاء أخــــر مهـلــــة منحــــت للشــــركة المســـــتأنفة بموجــــب تـعــــديل العقــــد الـمــــؤ
  .٣١/١٢/٢٠١٣ أي قبل تاريخ ٢١/٥/٢٠٠٣
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 والكتاب الصادر من جملس املدينة املشار إليه 
يعــد دلــيال دامغــا علــي تهــاتر الــدعوى األصــلية المبتــدأة وانعــدام ســندها الصــحيح فــي الواقــع 

 .والقانون 

 :الدليل الثاني 
 المشـروع قبـل وبخصـوص ذات االلتـزام المزعـوم اإلخـالل بـه وهـو نهـو.. وفي سياق متصـل  

 %).صفر( وزعم المحافظة بأن نسبة التنفيذ ٣١/١٢/٢٠٠٣

 فقد أقرت احملافظة املستأنف ضدها 

 بصلب صحيفة دعواها املبتداة مبا يناهض هذا الزعم 
إذ أـقـرت ـفـي طلباتهــا الختامـيـة أنهــا تطـلـب تســليم األرض محــل الـتـداعي إليهــا بمــا عليهــا مــن  
 .منشآت 

 آت أي أنها أقرت بوجود منش
 %) !!!!.صفر(فكيف إذن تدعي بأن نسبة تنفيذ المشروع  
لكانـت األرض جـرداء ال زرع فيهـا .. والفـرض علـي خـالف الواقـع .. فإذا كان هذا صحيحا  

 .وال منشآت 

 أما وأن احملافظة أقرت بوجود منشآت 
 علـي ثـم أكـدت.. األمر الـذي يقطـع بتضـاربها وتناقضـها مـع نفسـها وأوردت مـزاعم وأباطيـل  
 .وهذا دليل قاطع علي تهاتر الدعوى المقامة منها وانهيار سندها .. عكسها 

 الدليل الثالث 
أنـه وفقـا لعقـد التعـديل المـؤرخ .. فالجـدير بالـذكر بـداءة .. فيما يخص الـثمن وسـداد أقسـاطه 

فـقــد صـــار تعـــديل مواعـيــد اســـتحقاق األقســـاط الثالـثــة ..  المـبــرم ـبــين طرـفــي الـتــداعي ٢١/٥/٢٠٠٣
 :بحيث باتت كالتالي 

 ٣٠/٧/٢٠٠٣ حتى ١٣/٣/٢٠٠٣ويستحق خالل الفترة من : القسط األول  -
  .٣٠/٩/٢٠٠٣ حتى ٣٠/٧/٢٠٠٣فيستحق خالل الفترة من : القسط الثاني  -

  ٣١/١٢/٢٠٠٣ حتى ٣٠/٩/٢٠٠٣فيستحق خالل الفترة من : القسط الثالث .. وأخيرا  -
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 وإعماال لذلك ونفاذا له 

 ة املستأنفة بسداد األقساط الثالثة فقد قامت الشرك

 علي النحو التايل

 القسط األول
والـلــذين ـتــم صـــرف قيمتهمـــا بمعرفـــة   ،   ـتــم ســـداده بموجـــب الشـــيكين رقمـــي 

  ٢٣/٢/٢٠٠٣بتاريخ .. المحافظة المستأنف ضدها 

 القسط الثاني

 :تم سداده علي دفعتين  -

بتـــــــــاريخ     بموجـــــــــب قســـــــــيمة التوريـــــــــد علـــــــــي الحســـــــــاب رقـــــــــم : األولـــــــــي 
تســــعة وتســــعون أـلـــف ( جنـيـــه ٧٩٣٤٣ر٥٠ بمبـلـــغ ٢٥/٨/٢٠٠٣

 )  .وثالثمائة ثالثة وأربعون جنيه وخمسون قرش
 بمبلـــغ ٢٥/٨/٢٠٠٣ بتـــاريخ    بقســـيمة توريـــد علـــي الحســـاب رقـــم : الثانيـــة 

ٕمائه واحدى عشر ألف وثمانمائة وسـبعة عشـر ( جنيه ١١١٨١٧ر٩٠
 ).جنيه وتسعون قرش

أما القسط 
الثالث 

 ألخيروا
 
 
 
 
 
 
 

 فقد تم سداده أيضا علي دفعتين  -

 بمبلــــغ ٧/١٢/٢٠٠٣ بتــــاريخ  بقســــيمة توريــــد علــــي الحســــاب رقــــم : األوـلـــي 
ثـمـــــانون أـلـــــف وســــــبعمائة وثالـثـــــة عشــــــر جنـيـــــه ( جنيـــــه ٨٠٧١٣ر٦٥

 ).وخمسة وستون قرش
ــــي الحســـــاب رـقــــم  بـتــــاريخ : الثانـيــــة  ــــغ ٧/١٢/٢٠٠٣بقســـــيمة تورـيــــد عـل  بمبـل

ٕواحـدى عشـر ألـف وثمانمائـة وسـبعة عشـر مائه (جنيه ١١١٨١٧ر٩٠
 واللـذين     ،  تم سداده بموجب الشـيكين رقمـي ).جنيه وتسعون قرش

بتــــاريخ .. تــــم صــــرف قيمتهمــــا بمعرفــــة المحافظــــة المســــتأنف ضــــدها 
٢٣/٢/٢٠٠٣  

 ومن خالل التفصيل السابق 
المســتحقة ألرض يتجـلـى ظــاهرا بالمســتندات ســداد الشــركة المســتأنفة لكاـفـة األقســاط والمـبـالغ  

بمــا تضــحي معــه كافــة مــزاعم المحافظــة المســتأنف ضــدها هــي والعــدم ســواء لمخالفتهــا .. التــداعي 
دليـل قـاطع علـي انعـدام سـند الـدعوى .. وهذه المسـتندات الدالـة علـي السـداد .. للحقيقة والمستندات 
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 .األصلية المقامة من المحافظة المستأنف ضدها 

 م سند الدعوى األصلية علي انعدا: الدليل الرابع 
 ٢١/٥/٢٠٠٣ ، ٢/٢/٢٠٠٣أن العـقــــدين المحـــــررين فيمـــــا ـبــــين طرفـــــي الـتــــداعي مـــــؤرخين 
وعلـي أن  .. ٣١/١٢/٢٠٠٣وبموجبهما صار االتفاق علي أن يـتم تنفيـذ المشـروع فـي موعـد غايتـه 

 . أيضا ٣١/١٢/٢٠٠٣تسدد األقساط في موعد غايته 

 أي أنه لو كان هناك إخالل حسبما تزعم 

 احملافظة املستأنف ضدها 
 !!.فأين كانت هذه المحافظة طوال هذه السنوات ؟.. وهو منذ عشرة سنوات تقريبا  
 !! .؟؟) إن وجدت(ولماذا لم تتخذ ثمة إجراء يحفظ لها حقوقها  

 فإن ذلك كله
إن دل علـــي شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــي بهتـــان مـــزاعم المحافظـــة المســـتأنف ضـــدها ومخالفتهـــا  

فضـــال عـــن تنـــازل هـــذه المحافظـــة عـــن حقهـــا فـــي التمســـك بالشـــرط الفاســـخ .. مســـتندات للحقيقـــة وال
 ) .بفرض تحققه(الصريح 

 مما تكون معه هذه الدعوى األصلية 
برمتهــا قائمــه عـلـي غـيـر ســند صــحيح مــن الواـقـع والـقـانون لعــدم تحـقـق ثمــة شــرط مــن شــروط  

 .يرة بالرفض بما كان يجعلها جد.. الفسخ سواء كان االتفاقي أو القضائي 

 أما وأن خالف احلكم الطعني
 .هذا النظر األمر الذي يعيبه عيبا جسيما يجعله جديرا باإللغاء 

ثبوت أحقية الشركة املستأنفة يف إقامة دعواها الفرعية املبتـدأة وذلـك إلسـاءة : ثانيا 

احملافظـة املسـتأنف ضـدها اسـتعمال حـق التقاضـي ومـا ابتغـت مـن دعواهـا 

دأة سـوي اإلضـرار بالشـركة املسـتأنفة مبـا جعـل دعواهـا تهـدف األصلية املبت

مبا يوجب إلزامها بتعـويض املسـتأنف عمـا حلقـه .. لتحقيق غاية غري مشروعة 

 من ضرر 

 بداية 

 فإن املستقر عليه دستورا وقانونا أن 
حـق التقاضــي وااللتجـاء للقضــاء هـو حــق مكفـول للكاـفـة فـال يـكـون مـن اســتعمله مسـئوال عـمـا 
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إال إذا كان هنـاك انحرافـا فـي اسـتعمال هـذا الحـق بـأن . شأ عن استعماله إياه من ضرر للغير قد ين
 .كان غرضه الكيد واإلضرار بالغير 

 وذلك أن املادة الرابعة من القانون املدني تنص علي أن 
 .من أستعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  

 ة هلذا النص فإنومبفهوم املخالف
من اسـتعمل هـذا الحـق علـي نحـو غيـر مشـروع فيكـون بـال جـدال مسـئوال عـن الضـرر النـاتج  

 .عن هذا االستعمال غير المشروع 

 وقد أوضحت املادة اخلامسة أن 

 :يكون استعمال احلق غري مشروع يف األحوال اآلتية  
 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  -١
لتــي يرمــي إـلـي تحقيقهــا قليلــة األهميــة بحـيـث ال تتناســب البتــة مــع مــا ٕواذا كاـنـت المصــالح ا -٢

 .يصيب الغير من ضرر بسببها 

 .إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة  -٣

 ومن ثم 
ـفـإن المصــلحة المشــروعة المباشــرة هــي مـنـاط اـلـدعوى بحـيـث ـلـو تخلـفـت كاـنـت اـلـدعوى غـيـر 

 .مقبولة

 )٢٧/١١/١٩٦٨جلسة  ق ٣٦ لسنة ١٥الطعن رقم (

 لذلك فإن 
حق االلتجاء إلي القضاء من الحقـوق التـي تثبـت للكافـة فـال يكـون مـن اسـتعمله مسـئوال عمـا 
ينشــأ عــن اســتعماله مــن ضــرر للغـيـر إال إذا انحــرف بهــذا الحــق عمــا وضــع ـلـه واســتعماله اســتعماال 

 .كيديا ابتغاء مضارة الغير 

 )٢٠/١/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ١٨١الطعن رقم (
 )٢٨/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٤ لسنة ٣١٠الطعن رقم (

 وكذا فإن 
حــق االلتحــاء إلــي القضــاء هــو مــن الحقــوق العامــة التــي تثبــت للكافــة إال أنــه ال يســوغ لمــن 
يباشــر هــذا الحــق االنحــراف بــه عمــا وضــع لــه واســتعماله اســتعماال كيــديا ابتغــاء مضــاره الغيــر واال 
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 الخصـوص أن يقتـرن القصـد بنيـة بطلـب المنفعـة لنفسـه أو حقت المساءلة بالتعويض سـواء فـي هـذا
 .لم يقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه 

 ) ١٥/١٠/١٩٥٩ ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

 واملصلحة املشروعة من الدعوى 
.. و بعضــها هــي الفاـئـدة العملـيـة الـتـي تعــود عـلـي راـفـع اـلـدعوى مــن الحكــم ـلـه بطلباـتـه كلهــا أ

فهي الضابط لضمان جدية الـدعوى وعـدم خروجهـا عـن الغايـة التـي رسـمها القـانون لهـا وهـي كونهـا 
 .فحيث ال يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه .. وسيلة لحماية الحق 

 )١٤عكاز ص  ، الدناصوري و٣٦أمين النمر ص /  ، د ١٧٥أحمد الصاوى ص /  ، د ١١١رمزي سيف ص / د (

 والدعاوى الكيدية ال تتوافر فيها املصلحة 
فإنـنـا نـكـون بصــدد إســاءة .. بقصــد بـهـا اإلضــرار بالـمـدعي علـيـه .. ـفـإذا رفـعـت دعــوى كيدـيـة 

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

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

 ملا كان ذلك 
ة اـلـذكر علــي واقعــات وبتطبـيـق المفــاهيم واألصــول والثوابــت القانونيــة والفقهـيـة والقضــائية أنفــ 

أقامـت دعواهـا المبتـدأة .. أن المحافظـة المسـتأنف ضـدها .. يتضـح وبجـالء تـام .. التداعي الراهن 
  .٢١/٥/٢٠٠٣ المعدل بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٣األصلية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 

 مستنده يف ذلك إيل زعم أن 
 فــي عــدم الوفــاء بكامــل الــثمن وعــدم  قــد أخلــت بالتزاماتهــا العقديــة المتمثلــةةالشــركة المســتأنف 

 .إنهاء المشروع المبيعه ألجله أرض التداعي 

 وبتطبيق هذه املزاعم علي أوراق الدعوى 

 ومستنداتها يتضح األتي 
أن الشـــــركة .. مديـنــــة ـقــــد أصـــــدر إـفــــادة صـــــريحة وواضـــــحة الدالـلــــة مؤداهـــــا الأن مجـلــــس  -١

منـــــذ % ١٠٠نســـــبة المســـــتأنفة أتمـــــت المشـــــروع المبيعـــــة ألجلـــــه أرض التـــــداعي ب

٣١/١٢/٢٠٠٣. 
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 وهذا يؤكد 
عــدم مصــداقية مــا زعمتــه المحافظــة المســتأنف ضــدها وعــدم صــحة مــا قــررت بــه بالمخالفــة  

للحقيقـــة بصـــحيفة دعواهـــا األصـــلية المبـتــدأة والتـــي حاولـــت مـــن خاللهـــا إدخـــال الغـــش علـــي 
 .ولألسف انطلي هذا الغش علي محكمة أول درجة .. المحكمة 

 ذلك وكان من نتاج 
 .صدور الحكم الطعين باالستئناف الماثل والذي خالف الحقيقة والمستندات  
فـي الوقـت الـذي تـزعم فيـه أن الشـركة المسـتأنفة لـم .. أن المحافظة المستأنف ضدها ذاتهـا  -٢

 %).صفر (تنفذ المشروع وأن نسبة التنفيذ 

 تطلب يف ختام دعواها بعد الفسخ 
 !!!!.بما عليها من منشآت تسليم األرض محل التداعي إليها  

 أي أن تلك احملافظة
 !!!!!!!.؟%) صفر(فكيف تكون نسبة التنفيذ .. أقرت بوجود منشآت  
أن الثابت من األوراق والمسـتندات الرسـمية المقدمـة مـن الشـركة المسـتأنفة إلـي محكمـة أول  -٣

  .٣١/١٢/٢٠٠٣درجة أنها قامت بسداد كامل الثمن وكافة األقساط منذ 

 ؤكد ذلك ومما ي
علـــي ادعاءاتهـــا التـــي .. ســـكوت المحافظـــة المســـتأنف ضـــدها لمـــدة قاربـــت العشـــر ســـنوات  

هـــــو ) وفقـــــا لالتفـــــاق(ٕفالثابـــــت أن أخـــــر موعـــــد لســـــداد األقســـــاط وانهـــــاء المشـــــروع .. تـــــدعيها اآلن 
٣١/١٢/٢٠٠٣.  

 فإذا ما وجد مثة إخالل
ل مـا يقـرب مـن عشـرة علي حد زعم المحافظة المستأنف ضدها ما كانت تقاعسـت عنـه خـال

أمــا وأن المحافظــة قــد ســكتت هــذه الفتــرة الكبيــرة فهــذا خيــر دليــل علــي علمهــا التــام بــأن .. ســنوات 
ومـــع ذـلــك أقامـــت دعواهـــا األصـــلية المبـتــدأة ال لســـبب ســـوي اإلضـــرار .. مزاعمهـــا تخـــالف الحقيقـــة 

 .بالشركة المستأنفة وبسمعتها 

 وهو ما حتقق بالفعل 
.. لمسـتأنفة أبلـغ األضـرار الماديـة والمعنويـة مـن جـراء الـدعوى الراهنـة فقد أضـيرت الشـركة ا 

 :وقد تمثلت هذه األضرار في األتي 
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ٕض للشــركة المســتأنفة واظهارهــا بمظـهـر المتـقـاعس عــن أداء حـقـوق اآلخــرين يالتشــهير والتـعـر -
لبي بمــا يكــون لــه أبلــغ األثــر الســ.. الســيما لــو كــان هــؤالء اآلخــرون هــم الدولــة وحقوقهــا .. 

 .علي السمعة التجارية للشركة 

التشهير والتعريض بأن الشـركة تتقـاعس عـن أداء مـا عليهـا مـن أمـوال بمـا ينبـئ عـن اهتـزاز  -
 . لموقفها المالي بما يمثل أبلغ الضرر للشركة في السوق التجاري  

ما تكبدته الشركة المستأنفة من مصروفات تقاضـي وأتعـاب للسـادة المحـامين ورسـوم وغيرهـا  -
 .للدفاع والمرافعة عنها في دعوى بال سند مهدمة األساس

التهديد الدائم والمستمر لدي المتعاملين معه الشركة من خشـية تعـرض المشـروع المقـام علـي  -
بمـــا جعـــل أكثـــر المتعـــاملين مـــع الشـــركة .. أرض التـــداعي ألي مخـــاطر مـــن هـــذه الـــدعوى 

 .يعرضون عن التعامل معها 

ي الشركة المستأنفة والقائمين عليها والعاملين بهـا مـن جـراء سـوء الشعور باآلسي والحسرة لد -
 .التعامل الذي يالقيه المستثمرون المصريون من مؤسساتهم الوطنية 

 ولقد كانت هذه األضرار جزء من كل .. هذا 

 مما تعرضت له الشركة املستأنفة من أضرار وخسائر 
وهـو األمـر .. ى المبتور سندها ضـدها جراء رفع المحافظة المستأنف ضدها مثل هذه الدعو 

اـلــذي يؤكـــد بمـــا ال ـيــدع مجـــاال للشـــك أحقـيــة الشـــركة المدعـيــة ـفــي إقامـــة دعواهـــا الفرعـيــة بالمطالـبــة 
 .بالتعويض عن تلك األضرار أنفة البيان وغيرها 

 وحيث خالف احلكم الطعني 
 القـــانون ومـــا األمـــر الـــذي يجعلـــه معيبـــا ومخالفـــا لحقيقـــة الواقـــع وصـــريح.. جمـــاع مـــا ذكـــر  

 .أسفرت عنها المستندات علي نحو يجدر معه إلغائه 
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احلكم الطعني قد خالف أبسط قواعد اإلثبات حينما قضي يف قضاءه للمسـتأنف : ثالثا 

ضدها بأحقيتها يف الدعوى األصلية ويف املقابل رفـض الـدعوى الفرعيـة املقامـة 

وما أكدته املستندات التي زخرت خمالفا بذلك الواقع والقانون .. من املستأنف 

 بها أوراق الدعوى 

 فالثابت 

 أن املادة األويل من قانون اإلثبات نصت علي أن 
 .علي الدائن إثبات االلتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه 

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام النقض علي أن 
 .تي تؤيد ما يدعيه المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم األدلة ال 

 )١٧/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٧٩٩الطعن رقم (
 )٢٢/١١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لقاضـــــي الموضـــــوع الســـــلطة التاـمــــة ـفــــي تحصـــــيل فـهــــم الواـقــــع ـفــــي اـلــــدعوى وبحـــــث األدـلــــة  

 نفســه إـلـي ترجيحــه والمســتندات المقدمــة فيهــا ، وموازـنـة بعضــها ـبـالبعض األخــر وـتـرجيح مــا تطمــئن
حســبه أن يـبـين الحقيـقـة الـتـي اقتـنـع بهــا وأن يـقـيم قضــاءه عـلـي أســباب ســائغة لهــا أصــلها الثاـبـت ـفـي 

 .األوراق 
 )٢٨/٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٢٧٥الطعن رقم (

 )١/٤/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٨الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
اإلثبات علي عاتق من يدعي ما يخـالف األصل هو براءة الذمة ، وانشغالها عارض ، ويقع  

 .الثابت أصال 
 )٩٤٠ ص ٢٤ سنة ١٩/٦/١٩٧٣نقض (

 )١٧٠ ص ١٨ المكتب الفني سنة ١٤/١/١٩٦٧نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم والثوابت القانونية سالفة البيان علي واقعـات وأوراق التـداعي الماثـل يتضـح  
 .وبجالء 



 ٢٣

 أن احملافظة املستأنف ضدها 
أدعــت أن الشــركة المســتأنفة قــد أخلــت بالتزاماتهــا وقــد تمثــل هــذا اإلخــالل فــي عــدم ســدادها  

ومـن .. لباقي الثمن فضال عن عدم قيامها بثمة شيء في المشروع المبيعة ألجلـه األرض المـذكورة 
 .ثم طلبت فسخ العقد 

 وختلصا من هذا االلتزام املشار إليه 
أنهـــا قامـــت بســـداد كامـــل ثمـــن .. دات الرســـمية القاطعـــة وبالمســـتنة لمســـتأنفاأثبتـــت الشـــركة  

األرض محـــــل الـتــــداعي وكاـفــــة األقســـــاط المســـــتحقة عليهـــــا وـفــــي المواعـيــــد المـقــــررة بالعـقــــد المـــــؤرخ 
٢١/٥/٢٠٠٣.  

 وكذا أثبتت
  .٣١/١٢/٢٠٠٣منذ % ١٠٠أنها أتمت المشروع المبيعة ألجله األرض بنسبة تنفيذ 

 وبذلك 

 لصت من الدين تكون الشركة املستأنفة خت

 الذي زعمته احملافظة املستأنف ضدها 

 وباملستندات الرمسية 
مســتأنفة يقــع علــي شــركة الوبــذلك فقــد أضــحي عــبء اإلثبــات فــي إثبــات عكــس مــا أثبتتــه ال

 .عاتق المستأنف ضدها 

 ملا كان ذلك 
وحيـــث أن المحافظــــة المســـتأنف ضــــدها ـلـــم تفعـــل هــــذا أو ذاك وســـلمت بصــــحة المســــتندات 

 .ة من الشركة المستأنفة وبحجيتها في إثبات تهاتر سند الدعوى المقدم

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
ن إهدار حجية المستندات الرسمية المقدمة مـ.. بالمخالفة للقانون .. فقد أخذت علي عاتقها  

 .والقضاء في الدعوى وكأن هذه المستندات لم تقدم .. وطرحها جانبا .. الشركة المستأنفة 

 مر الذي يؤكد األ
أن هــــذا الحكــــم خــــالف أبســــط قواعــــد اإلثـبـــات وخــــالف الـقـــانون فضــــال عــــن مخالفـتـــه للثاـبـــت  

 علي نحو ينحدر به إلي حد البطالن الموجب لإللغاء.. باألوراق 
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احلكم الطعني قد قصر يف األسباب حينما مل يقم بالرد علي دفاع املستأنف رغـم : رابعا

 باملستندات التي تـربأ ذمتـه مـن الـدين سـند جوهرية هذا الدفاع الذي أكده

وكـذا مـا أكدتـه املسـتندات مـن جديـة املشـروع الـذي مت .. احلكم يف الـدعوى 

واحلكـم الطعـني قـد جتاهـل متامـا هـذه .. تشييده علي األرض حمل التـداعي 

املستندات ومل يرد عليها سـلبا أو إجيابـا وهـو األمـر الـذي يوصـم هـذا احلكـم 

 التسبيب بعيب القصور يف 
باســـتقراء ـمــدونات الحـكــم الطعـــين وأســـبابه يتضـــح وبجـــالء أن تـلــك األســـباب شـــابها القصـــور  

المبطل لخلوها مما قدمته الشركة المستأنفة مـن مسـتندات ومـا أبدتـه مـن أوجـه دفـاع جوهريـة تمثلـت 
قـدم ولـم يـرد ورغـم ذلـك لـم يشـر الحكـم الطعـين إلـي مـا ت.. في إثبات وفائها بكافة التزاماتهـا العقديـة 

 .عليه بأسباب سائغة األمر الذي يسلس به نحو البطالن 

 ذلك أن أحكام النقض تواترت علي أن 
خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع  

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

 وقضي أيضا بأن 
ل الحكم ذكر وجه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليهـا بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه إغفا 

قضـــاء هـــذه المحكـمــة إال إذا ـكــان هـــذا اـلــدفاع جوهرـيــا وـمــؤثرا ـفــي النتيجـــة الـتــي انتـهــي إليـهــا الحـكــم 
بمعـنـي أن المحكمــة ـلـو كاـنـت بحثـتـه لجــاز أن تتغـيـر ـبـه هــذه النتيجــة إذ يعتـبـر عــدم بحــث مـثـل هــذا 

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

 )٢٦٠ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

 وحيث أن دفاع الشركة املستأنفة 
ومستنداتها من الجوهرية بمكان بحيث يمكن معـه القـول والتأكيـد علـي أن محكمـة أول درجـة  

 .وجه رأيها في الدعوى لو عنيت ببحثه لتغير يقينا 
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 وهذا ليس جمرد قوال مرسال بل أكدته املستندات اآلتية 

 : املستند األول 
 واـلـذي – الـتـابع للمحافظــة المســتأنف ضــدها –مديـنـة الأصــل الخطــاب الصــادر عــن مجـلـس 

 :تقرر من خالله صراحة بأن 
محكمــة (بشــأن مخاطبــة ســيادتكم        /باإلشــارة إلــي الطلــب المقــدم مــن الســيد  -

إلفــادة ســيادتكم بالنســبة لتنفيذيــة المشــروع المقــام علــي قطعــة األرض ) أول درجــة
 ـبــــين الشـــــركة المحافظـــــة بـنــــاء عـلــــي ٢/٢/٢٠٠٣المحـــــرر بشـــــأنها عـقــــد بـتــــاريخ 

 فــي الــدعوى رقــم  لســنة ٥/١/٢٠١٣تصــريح المحكمــة الصــادر للمــذكور بجلســة 
 .ك .  م ٢٠١٢

ادت أن النســــــبة التنفيذـيـــــة للمشــــــروع نتشــــــرف باإلحاطــــــة أن اإلدارة الهندســــــية أـفـــــ -
  .٣١/١٢/٢٠٠٣حسب أخر مهلة تنتهي في % ١٠٠الخاص بالشركة هي 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، 
                                                                      توقيعات 

 ومن هذا اخلطاب الرمسي 
ة المستأنف ضدها في دعواها األصلية المبتدأة مـن يتضح عدم مصداقية ما تزعمه المحافظ 

.. أن الشركة المستأنفة أخلت بالتزامها التعاقدي بشأن تنفيذ المشروع المباعـة ألجلـه أرض التـداعي 
 %).صفر(زعمها بأن نسبة التنفيذ 

 يف حني أكد هذا اخلطاب الرمسي 
 وهـو ٣١/١٢/٢٠٠٣ منـذ %١٠٠من اإلدارة الهندسـية المتخصصـة أن التنفيـذ قـد تـم بنسـبة  

 .ما يقطع بعدم صحة ما تقرره المحافظة المستأنف ضدها في هذا الخصوص 

 ورغم جوهرية هذا اخلطاب 
ســـتأنف ضـــدها إال أن عدالـــة محكمـــة أول درجـــة لـــم حافظـــة الموداللتـــه فـــي نفـــي مـــزاعم الم 

 . بطالن الحكم وهو األمر الذي يؤكد.. تقسطه حقه في البحث والتفتت عنه دونما أن ترد عليه 

 املستند الثاني 
 ت أن والتـــي تثبتـــ     فـــرع – مصـــر –أصـــل الشـــهادة الصـــادرة عـــن بنـــك كريـــدي أجريكـــول 

 جنيـــه وهـــذا المبلـــغ يمثـــل ١٩٠٥٦٢ر٩٠البالغـــة قيمتهـــا )    ،    (الشـــيكين مقبـــولى الـــدفع رقمـــي 
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 .القسط األول لألرض محل التداعي 

 وأفاد البنك
وهـو األمـر اـلـذي ) ٢٠٠٣/ /  ، ٢٠٠٣/  /  (رفهما بتـاريخي بـأن هـذين الشـيكين قـد ـتـم صـ

يتجلى معه ظـاهرا أن الشـركة المسـتأنفة قـد أوفـت بالقسـط األولـي مـن األقسـاط المسـتحقة علـي عـين 
 .التداعي وخالل المهلة المتفق عليها 

 ورغم جوهرية هذه الشهادة 
إال .. حق علي أرض التـداعي في إثبات براءة ذمة الشركة المستأنفة من القسط األول المست

أن محكمـــة أول درجـــة لـــم تلتفـــت إلـــي تلـــك الشـــهادة وطرحتهـــا دونمـــا بيـــان لســـبب واحـــد يبـــرر هـــذا 
 .اإلطراح 

 وهو ما يؤكد
بطـــالن الحـكــم الطـعــين الطراحـــه مســـتندات المســـتأنف دون بحـــث أو تمحـــيص ودون تســـبيب 

 .ذلك اإلطراح 

 املستند الثالث 
 المورد بموجبهمـا القسـط الثـاني مـن أقسـاط األرض ٢٥/٨/٢٠٠٣قسيمتي التوريد المؤرختين 

لصـالح صـندوق مشـروعات    مورد للحسـاب رقـم )  جنيه٧٩٣٤٣ر٥(بمبلغ فاألولي محل التداعي 
مـورد )  جنيـه١١١٨١٧ر٩٠ (بمبلـغ والقسـيمة الثانيـة .. محافظـة الاإلسكان وحصيلة بيـع أراضـي 

 .تنشيط السياحة لصالح الهيئة اإلقليمية ل    للحساب رقم 

 وهاتني القسيمتني إمجايل قيمتهما

  جنيه ١٩١١٦١ر٤٠
بمـا يبـرئ .. وهو مبلغ القسط الثاني المستحق علي الشركة المستأنفة لألرض محل التـداعي 

إال أن محكمـــة أول .. ورغـــم جوهرـيــة هـــذا المســـتند وداللـتــه .. ذـمــة الشـــركة ـمــن هـــذا القســـط الـثــاني 
 .حواه وداللته ودونما تسبيب جلي وواضح لهذا اإلطراح درجة قد طرحته دون بيان لف

 املستند الرابع واألخري 
 المـــورد بموجبهمـــا القســـط الثاـلــث واألخـيــر مـــن ٧/١٢/٢٠٠٣وهـــو قســـيمتي تورـيــد مـــؤرختين 

 .األقساط المستحقة علي أرض التداعي بذات التفصيل في القسيمتين السابقتين 
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 وهو األمر الذي يؤكد
اال ألي شك أن ذمة الشركة المستأنفة باتت مبرأة من كامـل الـثمن المسـتحق وبما ال يدع مج
 وفـــق مواعيـــد ٢/٢/٢٠٠٣وســـدادها لكافـــة األقســـاط الـــواردة بالعقـــد المـــؤرخ .. علـــي عـــين التـــداعي 

  .٢١/٥/٢٠٠٣االستحقاق المبينة بعقد التعديل المؤرخ 

 وجوهرية هذا املستند
سـاط المسـتحقة علـي عـين التـداعي وسـدادها بالكامـل يتتضح في أنها أكـدت علـي انتهـاء األق 

 .من الشركة المستأنفة ودونما ثمة تأخير 

 وهو ما يقطع بعدم صحة  
مـن أن ذمـة .. ما زعمتـه المحافظـة المسـتأنف ضـدها فـي صـحيفة دعواهـا األصـلية المبتـدأة  

 وعشــرون ألــف مــائتي ثالثــة)  جنيــه٢٢٣٦٣٥ر٨٠(الشــركة المســتأنفة الزالــت مشــغولة بمبلــغ قــدره 
 .وستمائة خمسة وثالثون جنيه وثمانون قرش 

 ليس هذا فحسب 
مليــون وســبعمائة ( جنيــه ١٧٤٠٠٠٠بــل زعمــت أن هــذا المبلــغ قــد ترتــب عليــه فوائــد قــدرها  

 .أي أن الفوائد توازي ثماني أضعاف الدين ) .. وأربعون ألف جنيه

 وهذا وذاك مزاعم مرسلة ختالف الواقع

 ات واحلقيقة واملستند
وهـــو مـــا يثبـــت وبحـــق قيـــام الـــدعوى األصـــلية المبتـــدأة علـــي غيـــر ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع  

 .والقانون 

 وحيث أن حمكمة أول درجة 
قد التفتت دونما مبـرر مـن جملـة هـذه المسـتندات الجوهريـة القاطعـة بـأن الـدعوى الراهنـة فـي  

معـــه الحكـــم ـبــرفض اـلــدعوى عـلــي نحـــو كـــان يجـــدر .. جملتهـــا خالـفــت الواـقــع والـقــانون والمســـتندات 
األصلية كما كان يوجب علي هذه المحكمة االبتدائية علي أقل تقدير الرد علي هذه المسـتندات بـرد 

 .سائغ يبرر اطراحها 

 وحيث مل تفعل ذلك حمكمة أول درجة 
األمــر الــذي يجعــل حكمهــا معيبــا بالقصـــور المبطــل فــي التســبيب واإلخــالل الجســيم بحـقــوق  

 .ينحدر به إلي حد البطالن الموجب إللغائه الدفاع علي نحو 
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احلكم الطعـني قـد أخـل حبـق الـدفاع حينمـا طـرح املسـتندات املقدمـة مـن : خامسا 

املستأنف دومنا أن يلتفت إليها أو يرد عليها سلبا أو إجيابا وعلي األخـص منهـا 

شهادة إمتـام تنفيـذ املشـروع مبـا كـان جيـب علـي حمكمـة أول درجـة إذا رأت 

ات عنهـا أن حتيـل الـدعوى إيل خـرباء وزارة العـدل ملعاينـة األرض حمـل االلتف

التداعي وعما إذا كان به إنشاءات من عدمه والتأكد من صحة املستندات وعمـا 

 .إذا كان قد مت سداد الثمن من عدمه 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
لمحكمــة محصــت األدلــة الحكــم يجــب أن يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمــئن المطلــع عليــه إلــي أن ا

الـتـي ـقـدمت إليهــا وـبـذلت ـفـي ســبيل ذـلـك كـلـه الوســائل الـتـي مــن شــأنها أن توصــلها إـلـي مــا ـتـري اـنـه 
 .الواقع فيها

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

 كما قضي بأن 
اســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائن القانونيــة وبــإطراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن  

ون ـقـد أطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتـقـديرها ، ـفـإذا ـبـأن مــن الحكــم أن المحكمــة ـلـم تطـلـع عـلـي تـلـك تكــ
 .القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

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

 وبشكل واضح أقرت حمكمة النقض بأن 
مـــن طلبـــات ودفـــاع جـــوهري ودفـــوع خلـــو أســـباب الحكـــم المطعـــون فيـــه ممـــا قدمـــه الخصـــوم  

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

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة أنها تضمنت شهادة صادرة  

 .ي أفادت وبوضوح تام بأن المشروع المبيعة ألجله أرض التداع.. مدينة المن مجلس 

 %١٠٠قد مت تنفيذه بنسبة 

  ٣١/١٢/٢٠٠٣منذ 
فقد طرحت محكمة أول درجة هذه الشهادة جانبا ولم تـرد عليهـا سـلبا أو إيجابـا .. ورغم ذلك  
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 .وهو أمر في حد ذاته يبطل الحكم الطعين 

 ومن ناحية أخري 
مبيعــة فإنــه باســتقراء األوراق يتضــح أن المحافظــة المســتأنف ضــدها زعمــت بــأن المشــروع ال 

 %).صفر(ألجله األرض لم يتم تنفيذه وأن نسبة التنفيذ 

 ويف املقابل 
.. أكـدت الشـهادة الصـادرة عـن مجلـس المدينـة وهـو جهـة تابعـة للمحافظـة المسـتأنف ضــدها  

 % .١٠٠بأن المشروع قد تم تنفيذه بنسبة 

 فعلي الفرض اجلديل 
فـإن ذلـك كـان يوجـب ..  صـحتها بأن محكمة أول درجة لم تقتنع بهذه الشـهادة وتشـككت فـي 

أن تعمــل عـلـي إزاـلـة هــذا التـنـاقض والتضــارب فــي .. عليهــا تحقيـقـا للعداـلـة وتنفـيـذا لواجبهــا الـقـانوني 
 .األدلة المطروحة عليها 

 وذلك بأن تقوم بإحالة األوراق إيل مكتب خرباء وزارة العدل 
ن محـل التـداعي ومعاينتهـا علـي وكلفته بانتداب خبير من لدنه تكون مهمته االنتقال إلي العي 

الطبيعة لبيان عما إذا كان المشروع قد تـم تنفيـذه مـن عدمـه وبيـان عمـا إذا كـان الـثمن قـد تـم سـداده 
 .كامال من عدمه 

 وبذلك فقط
تكـون مطمئنـة إلـي أنهـا .. وحينما تقضي المحكمة علي ضوء ما سينتهي إليه السـيد الخبيـر  

 .لبحث والتمحيص للوصول نحو الحق فيها حققت الدعوى وأقسطتها حقها في ا

 أما وأن حمكمة أول درجة مل تفعل 
وتقطــع % ١٠٠وطرحــت مســتندات الشــركة المســتأنفة الـتـي تؤكــد تمــام تنفـيـذ المشــروع بنســبة  

بالتزام الشركة بسداد كامل الثمن وأقساطه وذلك كله خالل المواعيد المتفق عليهـا دونمـا ثمـة إخـالل 
 .أو تأخير 

 مل هذه احملكمة سلطتها حنو االستعانة بأهل اخلربة ومل تع
األمــر الــذي ) بــال أســباب واضــحة(إلزالــة أي تعــارض فــي األوراق طالمــا أنهــا لــم تقتنــع بهــا  

علـي نحـو يجعلـه خليقـا .. يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب واإلخالل المبطل بحقوق الـدفاع 
 .باإللغاء 
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استدالله حينما خلـط بـني الفسـخ القضـائي والفسـخ احلكم الطعني أفسد يف : سادسا 

االتفاقي ومل يقم بفحص أوراق الدعوى ليقول كلمته فيها ويطبق عليها صحيح 

حيـث .. القانون وما إذا كان الفسخ املطالب به هو فسخ اتفاقي أم فسخ قضائي 

فثمـة فـارق بـني .. أن عدم تكييف احلكم الطعني للفسخ أدي إيل خطأ يف احلكم 

فسخ االتفاقي الذي ال متلك احملكمـة إال القضـاء بـه حـال تـوافر شـروطه وبـني ال

إال أن .. الفسخ القضائي الذي خيضع لرقابة احملكمة وماهلـا مـن سـلطات بشـأنه 

احلكم الطعني قد قضي يف الدعوى دون أن يعتني مبا هيه هذا الفسخ وعمـا إذا 

وهـو ذاتـه .. د يف االسـتدالل كان اتفاقيا أم قضائيا وهو ما يعيب احلكـم بالفسـا

 .كان من أسباب إصدار احملكمة حلكمها الطعني 

 بداية 
ٕفإنــه يجــب علــي المحكمــة تكييــف الــدعوى تكييفــا قانونيــا صــحيحا واعطائهــا الوصــف الحــق  

 .دون تقيد بتكييف الخصوم لها واألوصاف التي يسبغونها عليها 

 ليس هذا فحسب 
وقوف علي مقصود المتعاقدين ومكنون نوايـاهم حـال تحريـر بل أن للمحكمة تفسير العقود وال 
 .العقد 

 فإن أحكام النقض قد استقرت علي أن .. ومن ثم 
لمحكمــــة الموضــــوع الســــلطة التامــــة فــــي تفســــير العقــــود وتقرـيـــر مــــا تــــري أـنـــه كــــان مقصــــود  

 .المتعاقدين ، مستعينة بظروف الدعوى ومالبساتها 
 )٢٩٠ ص ٤٨ ق السنة ٥٨ لسنة ١٣٨٨ الطعن ١٩/٢/١٩٩٧جلسة (

 )ق٢٠ لسنة ٢٩٨ الطعن رقم ١٩/٧/١٩٥٣جلسة (

 كما قضت بأن 
للقاضـي الســلطة ـفـي تفســير العـقـود والمحــررات وـفـق نـيـة المتعاـقـدين أو نـيـة الملـتـزم منـهـا وـلـو  

ٕاقتضي ذلك مخالفتـه للمعنـي اللغـوي لأللفـاظ التـي صـيغت بهـا وانمـا يجـب عليـه فـي هـذه الحالـة أن 
 .بوال لعدم اعتداده واألخذ بالمعني الذي ذهب إليه يبين سببا مق

 )ق٦١ لسنة ٥٥٢٧ الطعن ٨/١/١٩٩٨جلسة (
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 ومن ثم 
 فإن استخالص فيه المتعاقدين في العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع  

 )ق٥٠ لسنة ٣٥٩٠ الطعن رقم ٢٨/١٢/١٩٩٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
يتضـــح أن المحافظـــة .. لثواـبــت أنـفــة اـلــذكر عـلــي أوراق الـتــداعي وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم وا 

 المعـــدل بالعقـــد ٢/٢/٢٠٠٣المســـتأنف ضـــدها بعـــد قراـبــة العشـــر ســـنوات مـــن تحرـيــر العـقــد المـــؤرخ 
بــزعم تحقــق الشــرط الفاســخ الصــريح .. أقامــت دعواهــا األصــلية المبتــدأة  .. ٢١/٥/٢٠٠٣المــؤرخ 

 .ا السند المتهاتر وأسست دعواها علي هذ) الفسخ االتفاقي(

 برغم أن صحيح القانون 

 وما اعتنقته حمكمة النقض يف هذا الشأن 
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 كان وهو ما قد 
حـيــث أن الثاـبــت ـبــاألوراق أن الـتــزام الشـــركة المســـتأنفة بســـداد كاـمــل اـلــثمن وأقســـاطه وبتنفـيــذ  

  .٣١/١٢/٢٠٠٣وجب أن يتم بحد أقصي .. المشروع بكافة مراحله 

 وحيث مل حترك احملافظة املستأنف ضدها 
هـــا حتـــى رفع) ٣١/١٢/٢٠٠٣(ســـاكنا لقرابـــة العشـــر ســـنوات مـــن تـــاريخ انتهـــاء هـــذه المهلـــة  

ـفـإن ذـلـك يؤكــد وبحــق تـنـازل المحافظــة عـلـي  .. ٢٠١٢اـلـدعوى المبـتـدأة األصــلية ـفـي غضــون عــام 
بتراخيها الغير مبرر عن اسـتعماله وبفـرض تحقـق شـروطه ) الفسخ االتفاقي(الشرط الفاسخ الصريح 

إذا مـا تحققـت شـروطه (لما يقرب من عشر سنوات ولـم يعـد أمامهـا سـوي التمسـك بالفسـخ القضـائي 
 ).اأيض

 األمر الذي كان لزاما علي حمكمة أول درجة

 إبتداءا 
ٕتفسير بنود عقود التداعي وتفسير طلبات المستأنف ضدها واعطائها وصفها الحـق وتكييفهـا  

والفصـل فيـمـا إذا كـان ـمـن حـق المســتأنف ضـدها التمســك بالفسـخ االتـفـاقي .. قانونـا تكييفـا صــحيحا 
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 .أم بالفسخ القضائي ) المتنازل عنه(

 يث أن حتقق الشرط الفاسخ ح
فقد يكونا أراد به حتمية الفسـخ ..  علي نية المتعاقدين – بالضرورة وبطريق اللزوم –يتوقف  

الفسـخ (أو يكونـا قـد أرادا تقريـر القاعـدة العامـة فـي الفسـخ ) الفسخ االتفـاقي(إذا أخل المدين بالتزامه 
 .ولكن بألفاظ صريحة ) القضائي

 ومن الصعب 
نية كهـذه بمجـرد ورود شـرط علـي هـذا النحـو ، فالغالـب أن المتعاقـدان ال يريـدان استخالص  

مثـل هـذا الشـرط إال أن يـقـررا فـي ألفـاظ صــريحة القاعـدة العامـة أن حـق المتعاـقـدين فـي الفسـخ لـعـدم 
التنفيــذ ، وعـلــي ذـلــك ال يغـنــي الشــرط عـــن اإلعـــذار وال عـــن االلتجــاء للقضـــاء للحصـــول عـلــي حـكــم 

ســلب القاضــي ســلطته التقديرـيـة ـفـال يتحــتم علـيـه الحكــم بالفســخ وـلـه أن يعطــي المــدين بالفســخ ، وال ي
 .مهلة لتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك 

 )٤٩ ص ٢٤ مجموعة أحكام النقض سنة ١٦/١/١٩٧٣جلسة (
 )ق٤٥ لسنة ٦٥٤ الطعن رقم ٢٥/٥/١٩٧٨جلسة (

 حيث أن 
ي العـقـد عـنـد الـتـأخير ـفـي ســداد ـبـاقي اـلـثمن ، وقـبـول االتـفـاق عـلـي الشــرط الفاســخ الصــريح ـفـ 

البــائع للوفــاء المتــأخر ، أثــره اعتبــاره تنــازال عــن أعمــال الشــرط الفاســخ الصــريح ، وال يبقــي لــه عنــد 
 تحقق ذلك سوي التمسك بالفسخ القضائي وخضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع والقضاء به 

 )ق٥٩ة  لسن٧٣١١ الطعن رقم ٢٥/٦/١٩٩٤جلسة (

 ملا كان ما تقدم 
وكــان الثابــت مــن خــالل واقعــات النــزاع الــراهن أن المســتأنف ضــدها لــم تــدع إخــالال بتنفيــذ  

العقد وبنوده وال بتحقق الشرط الفاسخ الصريح إال بعد عشرة سنوات تقريبا من نهاية مهلة تنفيـذ هـذا 
 .العقد 

 وهو ما يؤخذ دليال قاطعا
وكـــان يجـــب عـلــي محكمـــة أول ..  التمســـك بهـــذا الشـــرط عـلــي تـنــازل المســـتأنف ضـــدها عـــن 

درجة أن تبحث في نية المتعاقدين مهتدية بظروف الحـال ومالبسـاته عـن مقصـودهما مـن إيـراد هـذا 
 .الشرط الفاسخ 
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 لو كانت فعلت 
ٕلتأكــد لهــا يقينــا أن المتعاقــدين لــم يقصــدا منــه حتميــة الفســخ وانمــا تقريــر القاعــدة العامــة فــي  

فلمـاذا لـم .. السيما وأنهما إذا كانا قد قصدا الفسـخ حتمـا .. ظ صريحة ال أكثر من ذلك الفسخ بألفا
 !!. حتى اآلن ؟؟٢٠٠٣تطالب به المحافظة المستأنف ضدها منذ عام 

 وهذا كله علي الفرض اجلديل بتحقيق شروط الفسخ 

 برمتها سواء كان اتفاقي أو قضائي
 أوراق التـــداعي وتبحثهـــا علـــي نحـــو ســـديد وحيـــث أن محكمـــة أول درجـــة لـــم تفحـــص.. هـــذا  

الســيما وأن ثمــة .. يجعلهــا تقــف علــي الوصــف الحقيقــي الصــحيح لماهيــة الفســخ الواجــب التطبيــق 
ـفــارق هاـئــل ـبــين الفســـخ االتفـــاقي اـلــذي يقضـــي ـبــه بمجـــرد تحقـــق اإلخـــالل دون إعمـــال ثمـــة ســـلطة 

ٕي شــرائط معينــة والــي ســلطة وبــين الفســخ القضــائي الــذي يخضــع فــي تحققــه إلــ.. تقديريــة للقاضــي 
 .المحكمة  التقديرية

 األمر الذي أدي بها 
واعتناقـهـا فكــرة تحـقـق .. نحــو القضــاء بالمخالـفـة لمــدلول األوراق ولمالبســات الـتـداعي الماـثـل  

 .الشرط الفاسخ دون تحقيق أو بحث في صحيح القانون وصريح المستندات المطروحة أمامها 

 فالثابت يف قضاء النقض أن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

ـلــة عـــدم الـلــزوم المنطـقــي للنتيجـــة الـتــي انتـهــت إليـهــا المحكـمــة بـنــاء عـلــي تـلــك العناصـــر كـمــا ـفــي حا
 .العناصر التي ثبتت لديها 
 )١١١٤ ص ٢ ج ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦نقض (

 ملا كان ذلك 
صـــف الـــدعوى وفـــق ظروفهـــا لـــم  يوكـــان الحكـــم الطعـــين لـــم يعمـــل نحـــو اســـتنباط صـــحيح و 

اقي أم الفسـخ القضـائي وأصـدرت حكمهـا مسـتندة ومالبساتها وعما إذا كان ينطبق عليها الفسخ االتف
إـلــي أدـلــة  غـيــر صـــالحة مـــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بهـــا وطرحـــت األدـلــة الســـائغة لصـــالحه 

ولم تعمل علي إزالـة التنـاقض .. لالعتماد عليها متمثلة في المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة
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 ضـــدها وتـلــك العناصـــر واألدـلــة المطروحـــة مـــن ـبــين العناصـــر المطروحـــة مـــن المحافظـــة المســـتأنف
 .الشركة المستأنفة

 األمر الذي يقطع وحبق
بفســاد الحكــم الطعــين لمــا شــاب أســبابه مــن عيــوب تنــال مــن ســالمة االســتنباط وهــو يجعلــه  

 .خليقا باإللغاء 

 مما سبق مجيعه 
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إحـدى الجهـات التابعـة للمحافظـة (مدينـة ال وهو ذلك الخطاب الصادر عن مجلس :املستند األول 
والــذي أفــاد بوضــوح تــام ال لــبس فيــه وال غمــوض مــن أن المشــروع الــذي ) المســتأنف ضــدها

ـــــــه  ـــــــداعي ألجـل ـــــــذه بنســــــــبة .. بيعــــــــت األرض محــــــــل الـت ـــــــاريخ % ١٠٠قــــــــد ـتـــــــم تنفـي ـــــــذ ـت مـن
 وهـــو مـــا يقطـــع بعـــدم صـــحة مـــزاعم المحافظـــة المســـتأنف ضـــدها فـــي هـــذا ٣١/١٢/٢٠٠٣

 .الخصوص وبعدم دعواها في هذا الشأن 

القســط تفـيـد ـبـأن ..  وهــو عـبـارة عــن شــهادة صــادرة عــن بـنـك كرـيـدي أجريكــول :املـسـتند الـثـاني 
دفع مــن األقســاط المســتحقة علــي أرض التــداعي قــد تــم ســداده بالشــيكين مقبــولى الــ.. األول 
 .في خالل الميعاد المتفق عليه )    ،   (رقمي 

مـن األقسـاط المسـتحقة علـي أرض القسط الثاني  وهو عبارة عن قسيمتي سـداد :املستند الثالث 
 .في خالل الميعاد المتفق عليه .. التداعي 

قة مـن األقسـاط المسـتح.. القسـط الثالـث واألخيـر  وهو عبارة عن قسيمتي سـداد :املستند الرابع 
 .في خالل الميعاد المتفق عليه .. علي أرض التداعي 

 وتعديلـه المـؤرخ فـي ٢/٢/٢٠٠٣ وهـو عبـارة عـن العقـدين المـؤرخ أولهمـا فـي :املستند اخلـامس 
 واللــــذين يتأكــــد مــــن خاللهمــــا أن أخـــــر موعــــد لســــداد األقســــاط االنتهــــاء ـمــــن ٢١/٥/٢٠٠٣

  .٣١/١٢/٢٠٠٣المشروع كان في 
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  أما وأن املستأنف ضدها
لــم تحــرك ســاكنا منــذ هــذا التــاريخ حتــى أقامتهــا دعواهــا المبتــدأة األصــلية فــي غضــون عــام  
ٕواقرارهـــا ..  األمـــر اـلــذي يؤكـــد تنازلهـــا عـــن الشـــرط الفاســـخ واحتكامهـــا إـلــي الفســـخ الفضـــائي ٢٠١٢

 .ٕضمنا بعدم وجود ثمة إخالل من جانب المستأنف واال لكانت أقامت دعواها منذ عدة سنوات

 ما تقدم ومن مجلة 
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 بناء عليه 

  احلكم تلتمس الشركة املستأنفة من عدالة اهليئة املوقرة

 . بالطلبات المذيلة بها صحيفة االستئناف الماثل :اصليا 

ـنـدب ـبـدوره خبـيـرا تـكـون مأموريـتـه بعــد  إحاـلـة األوراق إـلـي مكـتـب خـبـراء وزارة الـعـدل لي:واحتياطـيـا 
اإلطــالع علــي األوراق ومــا بهــا مــن مســتندات ومــا عســي أن يقدمــه الخصــوم مــن مســتندات 

.. ك إخالل تعاقدي من أيا مـن طرفـي التعاقـد مـن عدمـه أخري وذلك لبيان عما إذا كان هنا
وعما إذا كان المستأنف قد أوفي بالتزاماته التعاقدية بسداد كامل الثمن وفي المواعيد المقررة 

وكــذا االنتقــال لموقــع األرض لمعاينتهــا علــي الطبيعــة وبيــان نســبة اإلنشــاءات .. مــن عدمــه 
وعمــا إذا كانــت هــذه النســبة تمثــل المتفــق .. التــي قــام بهــا المســتأنف إن وجــدت مــن عدمــه 

وللخبـيـر فــي ســبيل ذـلـك االنتقــال .. علـيـه لتنفـيـذه ـفـي التعاقــد المـبـرم ـبـين الطــرفين مــن عدمــه 
إلي أي جهة إدارية أو غير إدارية إذا استلزم األمر لبيان عما إذا كان هناك إخـالل تعاقـدي 

وكــذا لــه الحــق فــي .. متســبب فيــه وفــي حالــة وجــود إخــالل بيــان ال.. مــن أيــا مــن الطــرفين 
وبصــفة عامــة لــه الحــق فــي بحــث كافــة أوجــه عناصــر .. ســؤال الشــهود دون حلــف اليمــين 
 .الدعوى توصال لوجه الحق فيها 

 وكيل الشركة المستأنفة           
 

        المحامي           
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 املوضوع 
 .مدعي ثم الحكم ببراءة ذمة ال.. دعوى بطلب إيقاف تنفيذ حكم بصفة عاجلة  

 الوقائع 
 وجيـــز واقعـــات الـــدعوى الماثلـــة فـــي أن المـــدعي قـــد أقامهـــا بـــداءة بموجـــب صـــحيفة تخلـــص 

 :أودعت قلم كتاب هذه المحكمة نشد في ختامها الحكم .. استودعت كافة شرائطها القانونية 
قـاهرة  ق اقتصـادية ال٢لسنة   بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .. بصفة مستعجلة : أوال 

لحـين الفصـل فـي الطعـن .. هـذه الـدعوى صحيفة في لألسباب الواردة .. في حق المدعي 
 .المقام طعنا علي الحكم المشار إليه  ق ٨١لسنة   بالنقض رقم 

 ق اقتصـادية اسـتئنافية ٢دعوى رقـم   لسـنة ه فـي الـمن الـدين المقضـي بـالمدعي براءة ذمة ب: ثانيا 
الضــــمانات عه البـنـــك المــــدعي علـيـــه الـثـــاني بخطـئـــه مــــن وذـلـــك بـقـــدر مــــا أضــــا.. الـقـــاهرة 

 .مرهونة لديه ضمانا لهذا الدين والتأمينات ال
مع إلـزام المـدعي علـيهم بالمصـروفات .. بال كفالة المعجل مشمول بالنفاذ وذلك كله بحكم  

 .ومقابل أتعاب المحاماة 

 قد استند املدعي فيما تقدم و

 إيل صحيح القول بأن 
بصـفته الممـثـل الـمـدعي عليهـا األول ليـه الثـاني دعى عائتـمـان يـداين البنـك الـمـجـب عقـود بمو 

 :اآلتي بيانها بالغ مبال.. القانوني لشركة 
 مـنح ١٦/٦/٢٠٠٤بموجب عقد فتح إعتمـادات مسـتندية بموجـب تسـهيالت ائتمانيـة المـؤرخ  -١

ريكــــي  دوالر أم٢٠٠٠٠٠٠ليــــه األول مبلــــغ قــــدره دعي عليــــه الثــــاني للمــــدعي عالبنــــك المــــ
 ). دوالر أمريكييمليون(

مــنح  .. ١٦/٦/٢٠٠٤وبموجــب عقــد مــنح تســهيل ائتمــاني فــي صــورة حســاب جــاري مــؤرخ  -٢
دوالر ي مليـــون( دوالر أمريكـــي ٢٠٠٠٠٠٠ليـــه األول مبلـــغ قـــدره ع دعيالبنـــك المـــذكور للمـــ

 ).أمريكي

 مـــنح ١٦/٦/٢٠٠٤وبموجـــب عـقــد تســـهيل ائتمـــاني ـفــي صـــورة حســـاب جـــاري مـــدين مـــؤرخ  -٣
 ) ستمائة ألف جنيه مصري( جنيه ٦٠٠٠٠٠يه األول مبلغ قدره دعي علللمالمذكور البنك 

   ١٦/٦/٢٠٠٤مؤرخ .. وبموجب عقد منح تسهيل ائتماني بتأمين ضمان أوراق تجارية  -٤
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ثالثـــــة مليـــــون ( جنيـــــه ٣٥٠٠٠٠٠ليـــــه األول مبلـــــغ قـــــدره ع مـــــنح البنـــــك المـــــذكور للمـــــدعي
 ) .وخمسمائة ألف جنيه

 هذا 

 هذه املديونيات عدة عقود كفالة تضامنية وقد حترر عن 

 بياناتها وحدودها 

 كالتايل 
يكفـــل .. ) بشخصـــه(المـــدعي عليـــه األول  محـــرر مـــن ٧/٣/٢٠٠٥عقـــد كفالـــة تضـــامنية مـــؤرخ  -

.. لـيــه الـثــاني دعي عالمـــبأمواـلــه الخاصـــة دـيــون الشـــركة  الخاصـــة ـبــه ـلــدي البـنــك بمقتضـــاه 
 :في حدود المبالغ اآلتية وذلك 
 ) .مليوني دوالر أمريكي( دوالر ٢٠٠٠٠٠٠مبلغ  -

 ) .أربعة مليون ومائه ألف جنيه مصري( جنيه ٤١٠٠٠٠٠مبلغ  -

تجـــل المـــدعي عليـــه األول  محـــرر مـــن ٧/٣/٢٠٠٥مـــؤرخ ثـــاني كفالـــة تضـــامنية  وبموجـــب عقـــد -
وشـركته ) المـدعي عليـه األول( كفـل شخصـيا ديـون والـده بمقتضـاه ) المدعي عليه الثالـث(

  :ةفي حدود المبالغ اآلتيوذلك .. فا لدي البنك المدعي عليه الثاني المذكورة سل

 ) .مليوني دوالر أمريكي( دوالر ٢٠٠٠٠٠٠مبلغ  -

 ) .أربعة مليون ومائه ألف جنيه مصري( جنيه ٤١٠٠٠٠٠مبلغ  -

 هذا 

 قود الكفالة التضامنية إيل عباإلضافة 

   بيانها اآلتي
يكـفـل بمقتضــاه شــركة وشــركاه   مـن الـمـدعي محــرر٢١/٦/٢٠٠٤عقـد كفاـلـة تضــامنية ـمـؤرخ  - أ

أربعــة ملـيــون ( جنـيــه ٤١٠٠٠٠٠ليــه الـثــاني فــي حــدود مبـلــغ قــدره دعي علـمــالــدي البنــك .. 
 .) ومائه ألف جنيه

دعي يكفل بمقتضاه شـركة المـ  محرر من المدعي٢١/٦/٢٠٠٤عقد كفالة تضامنية مؤرخ  - ب
 دوالر ٢٠٠٠٠٠٠ـلـــغ ـقـــدره لـيـــه الـثـــاني ـفـــي حــــدود مبدعي عـلـــدي البـنـــك الـمـــ.. لـيـــه األول ع
 ) .مليوني دوالر أمريكي(

يكفــل بمقتضــاه  لـيـه الراـبـعدعي ع محــرر مــن المــ٢١/٦/٢٠٠٤ عـقـد كفاـلـة تضــامنية مــؤرخ -ج 
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 جنيـه ٤١٠٠٠٠٠البنك في حدود مبلغ قدره ذات لدي  ..  أيضاليه األولدعي عشركة الم
 ).أربعة مليون ومائه ألف جنيه(

يكـفــل بمقتضـــاه  ـيــه الراـبــعدعي عل محـــرر مـــن الـمــ٢١/٦/٢٠٠٤ عـقــد كفاـلــة تضـــامنية ـمــؤرخ -د
ليــــه الثــــاني فــــي حــــدود مبلــــغ قــــدره دعي علــــدي البنــــك المــــ.. ليــــه األول دعي عشــــركة المــــ

 ) .مليوني دوالر أمريكي( دوالر ٢٠٠٠٠٠٠

 وحيث كان ما تقدم 
.. ـقـــد تخارجــــا مــــن شــــركة المــــدعي علـيـــه األول .. دعي والمــــدعي علـيـــه الراـبـــع وكــــان المــــ 

 : رر فيما بينهم جميعا عقد اتفاق تضمن ما يلي وتح

 من خالل البند الثاني 
مـن الشـركة وأيلولـة ) المـدعي والمـدعي عليـه الرابـع(تم االتفاق علـي تخـارج جميـع الشـركاء  

 .حصتهم للمدعي عليه األول الذي بات مسئوال عن كافة أعمال الشركة وديونها ومستحقاتها 

 ويف البند الرابع 
احة أن تـنــازل الشـــركاء عـــن حصصـــهم ـتــم ـبــدون مقاـبــل أو عـــوض للمـــدعي علـيــه ورد صـــر 

واعتـبــروا ذـلــك بمثاـبــة تعـــويض مقـبــول لتحمـــل األخـيــر كاـفــة التزامـــات ودـيــون الشـــركة ـلــدى .. األول 
 .البنوك والغير 

 ويف البند اخلامس 
مـن (وا بأن جميع الشركاء المتخارجين بات) المدعي عليه األول(أقر الطرف األول صراحة  

غيـــر مســـئولين عـــن أي ديـــون أو مســـتحقات أو كفـــاالت قائمـــة حـــررت ) تـــاريخ التوقيـــع علـــي العقـــد
 .للبنوك أو الشركات أو األفراد 

 والبند السابع 
جـــاء ـبـــه أن الـمـــدعي علـيـــه األول ســــيعمل جاهـــدا عـلـــي محــــو كاـفـــة االلتزاـمـــات والكـفـــاالت  

 .المقدمة للبنوك والتي وقعها الشركاء المتخارجين 

 كما تضمن البند الثامن 
أـنـه ـفـي حاـلـة رجــوع أي مــن اـلـدائين ســواء مــن البـنـوك أو الشــركات أو األـفـراد عـلـي أي مــن  

فيجــب لـهـؤالء الثالـثـة الرجــوع ـبـدعوى الضــمان عـلـي .. الشــركاء المشــار إـلـيهم بـعـد تحرـيـر هــذا العـقـد 
 .لحق ٕواظهار هذا االتفاق كحوالة للدين وا) المدعي عليه األول(الطرف األول 
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 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء تـام أن المـدعي وبـاقي الشـركاء المتخـارجين أصـبحوا .. ومن جملة ما تقدم  

منبـتـي الصــلة تمامــا عــن الشــركة المــدعي عليهــا األوـلـي وأي التزامــات أو دـيـون أو مســتحقات عليهــا 
 .أو لها 

 وأنهم تنازلوا عن حصصهم بال مقابل ألجل ذلك 

 ول مبوافقته علي ذلك وأقر املدعي عليه األ

 وبتحمله كافة املسئوليات واملديونيات 

 بكافة أنواعها ومهما كانت قيمتها 

���א���4)�3	2-�

الــدعوى رقــم   )بشخصــه(فقــد ســبق وأن أقــام المــدعي عليهــا األول .. وفــي الجانــب األخــر  
  :بغية الحكم لهضد البنك المدعي عليه الثاني ..  تجاري كلي الجيزة ٢٠٠٥لسنة 
الصــادر منــه والمســحوب علــي بنــك مصــر    بوقــف صــرف الشــيك رقــم .. بصــفة مســتعجلة : أوال 

ـــــون( دوالر ٢٥٠٠٠٠٠بمبلــــــغ .. أمريكــــــا الــــــدولي  )  وخمســــــمائة ألــــــف دوالر أمريكــــــييملـي
  .١٩/٥/٢٠٠٥استحقاق 

ة وفــي الموضــوع بــإلزام البنــك المــدعي عليــه بتقــديم كشــف حســاب لبيــان المعــامالت الحســابي: ثانيــا 
ـنــدب خبـيــر حســـابي لفحـــص الكشـــوف عـلــي هـــدي اـلــدفاتر والمســـتندات لتحدـيــد المســـتحق و

 . في ذمة البنك المدعي عليه )آنذاك(للمدعي 

 وهذا 

 وأبان تداول هذه الدعوى جبلساتها 
د وقـــدم طلبـــا عارضـــا ضـــ.. بوكيـــل عنـــه .. ذكور  مثـــل البنـــك المـــ١٩/٢/٢٠٠٦وبجلســـة  

 :إللزامه  ليه األول عن نفسه وبصفتهدعي عالم
ثالـثـة عشــر ملـيـون وثالثماـئـة وثمانـيـة وســبعون ألــف ( جنـيـه ١٣٣٧٨٨٠٨ر١٩ـبـأداء مبـلـغ  

  .٣/٥/٢٠٠٥حتى ) وثمانمائة وثمانية جنيه وتسعة عشر قرشا
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 ومل يكتف هذا البنك بذلك

  ٢١/٥/٢٠٠٦جبلسة بل أنه 

 قام بإدخال كل من 
  .بشخصه كضامنالمدعي عليه األول /  السيد - 
  .بشخصه كضامنالمدعي عليه الثالث / لسيد  ا- 
  .بشخصه كضامنالمدعي /  السيد - 
 .بشخصه كضامنالمدعي عليه الرابع /  السيد - 

 وطلب البنك 
ـبــالغ محـــل اـلــدعوى الفرعـيــة لـيــه األول بصـــفته ـبــأداء المدعي علزامهم بالتضـــامن مـــع المــــبــإ 

 .المقامة من البنك 

 هذا 
.. االبتدائية في الدعوى أنفـة الـذكر قضت محكمة الجيزة  ٢٦/٥/٢٠١٠وحيث أنه بجلسة  

 .بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها بحالتها إلي المحكمة االقتصادية بالقاهرة 

 وبالفعل 
 ق اقتصـــادية اســـتئنافية ٢أحيلـــت األوراق إلـــي المحكمـــة االقتصـــادية وقيـــدت بـــرقم   لســـنة  
  قضي فيها باآلتي ٢٦/١٢/٢٠١٠ة وبجلس.. وتداولت الدعوى بالجلسات .. القاهرة 

 حكمت احملكمة 
  ) وغـيــرهالمـــدعي(والخصـــوم المـــدخلين )  حالـيــالـيــه األولدعي عالمـــ(ـبــإلزام المـــدعي أصـــليا  

ثالثـــة عشـــر مليـــون وثالثمائـــة وثمانيـــة وســـبعون ألـــف وثمانيـــة (بـــأداء مبلـــغ .. بالتضـــامن 
)  حاليـــاه الـثــانيعلـيــدعي البنـــك المـــ(  للمـــدعي فرعـــي)وثمـــانون جنيهـــا وتســـعة عشـــر قـــرش

 .وألزمتهم المصاريف بالتضامن فيما بينهم في الدعويين األصلية والفرعية 

 وحيث مل يلق هذا القضاء 

 قبوال لدي املدعي 
كمـا طعـن المـدعي عليـه الرابـع ..  ق ٨١لسنة   فقد طعن عليه بطريق النقض المقيد برقم   

 . ق ٨١لسنة علي ذلك القضاء بالطعن رقم    .. 
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 وملا كان ذلك 

 وكان هذين الطعنني مل يفصل فيهما بعد 
وحيث قد نما إلي علم المدعي باستعداد البنك المدعي عليه الثاني نحو تنفيـذ ذلـك القضـاء  

الـتــي .. األـمــر اـلــذي حـــدا ـبــه نحـــو إقاـمــة دعـــواه الراهـنــة .. المبـتــور والمعـيــب والغـيــر صـــالح للتنفـيــذ 
وذـلــك عـلــي النحـــو اـلــذي سنشـــرف .. ع وصـــريح الـقــانون جـــاءت ـفــي مجملهـــا مواكـبــة لصـــحيح الواـقــ

 :بإيضاحه تفصيال في دفاعنا التالي 

 دفاع ال

 ق اقتـصـادية اـسـتئنافية ٢خبـصـوص احلـكـم الـصـادر يف اـلـدعوى رـقـم     لـسـنة : أوال 

القاهرة وطلب إيقاف تنفيذه قبل املدعي وبيان ما شابه من عيوب تؤكد عدم 

 جواز تنفيذه علي املدعي 

 احلكم املشار إليه راء باستق

 :يتضح وجبالء تام عدم جواز تنفيذه علي املدعي لألسباب اآلتية 

احلكم املشار إليه قد خالف إقرار املدعي عليه األول الصريح برباءة ذمة : السبب األول 

.. املدعي من مثة مبالغ وحتمل األول كافـة أعبـاء الشـركة التـي باتـت ملكـه 

وذلـك علـي النحـو الثابـت بـاإلقرار املمهـور .. راد سواء لدي البنـوك أو األفـ

بتوقيعه وعقد االتفاق املربم بني املدعي عليه األول والشـركاء املتخـارجني مـن 

 الشركة ومنهم املدعي 

 بداية 

  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ١٠٣ فإن املادة
ذلك أثناء سير الدعوى اإلقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها و 

 .المتعلقة بهذه الواقعة 

  من ذات القانون علي أن ١٠٤/١كما نصت املادة 
 .اإلقرار حجة قاطعة علي المقر  

 ويف ذلك استقر الفقه علي أن 
اإلقــرار هــو اعتــراف الشــخص بحــق عليــه ألخــر بقصــد اعتبــار هــذا الحــق ثابتــا فــي ذمتــه  

لـك أن مـن خصائصـه أنـه عمـل قـانوني إخبـاري يصـدر مـن ٕواعفاء األخر من إثباته ومن مقتضـي ذ



 ٤٣

جانب واحد ويعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف ألنه اتجـاه اإلرادة نحـو إحـداث أثـر قـانوني هـو 
 .ٕثبوت حق في ذمة المقر واعفاء المقر له من إثبات ذلك 

 ) وما بعدها ٥١٥ ص ١٩٨٣ثة عز الدين الدناصوري الطبعة الثال/ المستشار.. التعليق علي قانون اإلثبات (

 هذا 

 عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
أن اإلقرار قضائيا كان أو غير قضائي يتضمن نزول المقـر عـن حقـه فـي مطالبـة خصـمه  

بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي علي تصرف قانوني مـن جانـب واحـد فيشـترط لصـحته مـا 
ة فيجــب أن يـكـون صــادرا عــن إرادة غـيـر مشــوبة ـبـأي عـيـب يشــترط لصــحة ســائر التصــرفات القانونـيـ

 .من عيوب اإلرادة 
 )١٥٦ ص ١٨ سنة ١٩/١/١٩٦٧نقض (
 )١٠١٩ ص ١٧ سنة ٥/٥/١٩٦٦نقض (
 )٢٠٤ ص ٢٠ سنة ١١/٣/١٩٦٩نقض (

 كما قضت بأن 
يشــترط فــي اإلقــرار أن يكــون صــادرا مــن الخصــم عــن قصــد االعتــراف بــالحق المــدعي بــه  

يــد ثـبـوت الحــق المقــر بــه عـلـي ســبيل اليقــين والجــزم وتعبـيـرا عــن إرادة جديــة لخصــمه وفــي صــيغة تف
 .حقيقية

 )٨٤٩ ص ١٦ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠/٦/١٩٦٥نقض (
 )ق٤٧ لسنة ١٠٦٢ طعن رقم ٥/٤/١٩٧٨نقض (

 وقضي صراحة بأن 
 اإلقــرار غـيـر القضــائي إذا مــا ثبــت بورقــة عرفيــة موقــع عليهــا مــن المقــر كانــت هــذه الورقــة 

 .حجة علي من صدرت منه فال يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها 
 )٢٦٣ ص ١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٠/٢/١٩٦٤نقض (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن اإلقــرار المقــدم مــن .. ومــن جملــة مــا تقــدم مــن مفــاهيم وأصــول وثوابــت قانونيــة  

ول هــو حجــة عليــه بمــا ال يســتطيع والصــادر عــن المــدعي عليــه األ.. المــدعي أمــام الهيئــة المــوقرة 
وحيث جاء عباراته واضحة الداللة علي عدم التزام المدعي بثمة مبـالغ .. معه التنصل مما جاء به 

األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن .. للبـنـك المــدعي علـيـه الـثـاني وأـنـه الملـتـزم األوحــد ـبـأي مـبـالغ لصــالح البـنـك 



 ٤٤

 ح الذي أورد ما هو نصهالحكم المشار إليه سلفا قد خالف هذا اإلقرار الصري
 إقرار 

صادرة من مكتب سـجل مـدني العجـوزة بـأنني تسـلمت /             أقر أنا 
نـقـدا كاـفـة المـبـالغ المســتحقة والقائمــة عـلـي الشــركاء المتخــارجين ـمـن الشــركة 

 :وهم 
 / السيد  -١
 / السيد  -٢

 / السيد  -٣
شــــركاء كامـلـــة وهــــي المـبـــالغ القائـمـــة ـلـــدي البـنـــك والغـيـــر والـتـــي ـتـــم توقـيـــع ال

المتضـــامنين الثالثـــة المشـــار إلـــيهم علـــي كفـــاالت تضـــامنية وأوراق تجاريـــة 
لبنكي الشركة المصرفية العربية األوليـة والمصـرف العربـي الـدولي أو للغيـر 
والموضــــحة بــــالموقف المــــالي الــــذي تــــم إعــــداده بمعرفــــة محاســــب الشـــــركة 

 .وبتصديق الشركاء المتضامنين بالشركة 
وأنــا فــي كامــل ليــاقتي الذهنيــة والبدنيــة وال يحــق لــي وهــذا إقــرار منــي بــذلك 

الرجــوع فــي هــذا اإلقــرار تحــت أي ظــرف وأتعهــد وألتــزم بســداد هــذه المبــالغ 
 .فورا عند طلبها من البنوك المشار إليها 

                                                      االسم 
           التوقيع                                            

 ومن عبارات هذا اإلقرار 
 ق اقتصــادية اســتئنافية القــاهرة ٢يتضــح وبجــالء تــام عــدم جــواز تنفيــذ الحكــم رقــم   لســنة  

حـيــث أن الـمــدعي علـيــه األول أـقــر صـــراحة بـمــا ال ـيــدع مجـــاال للشـــك أـنــه الملـتــزم .. ضـــد الـمــدعي 
 . عنها عقود الكفاالت التضامنية بسداد كافة مستحقات البنك المدعي عليه الثاني المحرر

  كله من ناحية هذا
.. فقـد تحـرر فيمـا بـين المـدعي والمـدعي عليـه األول وبـاقي الشـركاء .. ومن ناحيـة أخـري  

 :عقد اتفاق تضمن عبارات صريحة ال لبس فيها وال غموض مؤداها ما يلي 
ل اـلـــذي ـبـــات تخــــارج المــــدعي وآخــــرين مــــن الشــــركة وأيلوـلـــة حصصــــهم للمــــدعي علـيـــه األو -١

 .مسئوال عنها بديونها ومستحقاتها 



 ٤٥

 )٢البند رقم (           
معتبـرين .. وقد تنازل الشركاء عن حصتهم للمدعي عليه األول بال عوض أو مقابل مـادي  -٢

 .ذلك بمثابة تعويض مقبول لتحمل األخير كافة االلتزامات وديون الشركة 
 )٤البند رقم (           

بـاتوا غيـر مسـئولين عـن ) ومـنهم المـدعي(ألول صراحة بأن المتخارجين أقر المدعي عليه ا -٣
 .أي ديون أو مستحقات أو كفاالت حررت للبنوك 

 ) ٥البند رقم (           
تعهد المدعي عليه األول بأنه سـيعمل جاهـدا نحـو محـو كافـة االلتزامـات والكفـاالت المقدمـة  -٤

 ) . ومنهم المدعي(للبنوك من المتخارجين 

 ) ٧البند رقم (           
بــل أقــر ورضــي المــدعي عليــه األول بأنــه فــي حالــة رجــوع أي دائــن مــن البنــوك أو خالفــه  -٥

فإنــه يحــق لألخيــر إقامــة دعــوى الضــمان علــي ) ومــنهم المــدعي(علــي أي مــن المتخــارجين
 .المدعي عليه األول 

 )٨البند رقم (           

 ومن مجلة هذه البنود ومن العقد 
 المدعي يتجلى أنه قد تضمن إقـرارا صـريحا منـه بعـدم التـزام المـدعي بـأي مبـالغ المقدم من 

 .بشأن هذه الشركة التي تخارج منها بال مقابل أو عوض 

 معتربا ومعه باقي الشركاء 
مـــا يســـتحقون مـــن مـبــالغ لقـــاء حصصـــهم عـلــي ســـبيل التعـــويض للمـــدعي علـيــه األول عـــن  

 .تحمله ديون علي الشركة 

 ي ال يتصور معه وهو األمر الذ
 .؟!أن يتنازل المدعي عن حصته مجانا بال مقابل وبرغم ذلك يتحمل في ديون الشركة  

 ومما تقدم مجيعه 
يضحي الحكم المشار إليه غير جائز التنفيذ قبل المدعي لثبوت إقرار المـدعي عليـه األول  

 شركة دون المدعي صراحة بتحمله كافة التزامات وديون البنك المدعي عليه الثاني قبل ال

 



 ٤٦

أن احلكم آنف الذكر قد شابه الغموض واإلبهام يف شأن حتديد املبالغ : السبب الثاني 

السيما وأن هنـاك .. بفرض جواز ذلك .. التي سيتم التنفيذ بها علي املدعي 

مما يؤكـد أن كفالتـه حمـدودة مببـالغ معينـة ال ) املدعي أحدهم(أربعة كفالء 

 حيوز جتاوزها 

 ر منطوق احلكم املشار إليهباستقرا

  ق اقتصادية ٢لسنة      رقم 

 يتضح منه قضي 

 حكمت احملكمة 
 المــدعي وثالثــة –والخصــوم المــدخلين ) المــدعي عليــه األول حاليــا(بــإلزام المــدعي أصــليا  

ثالـثـــة عشــــر ملـيـــون وثالثماـئـــة وثمانـيـــة وســــبعون أـلـــف ( بالتضــــامن ـبـــأداء مبـلـــغ –آخــــرون 
 البنـك المـدعي عليـه الثـاني –للمـدعي الفرعـي ) يه وتسـعة عشـر قـرشوثمانمائة وثمانية جن

 ..................ٕ والزامهم المصاريف -حاليا

 ومن ثم 

  من القانون املدني علي أن ٧٩٢وحيث نصت املادة 
إذا تعــدد الكـفـالء ـلـدين واحــد كــانوا غـيـر متضــامنين فيمــا بـيـنهم قســم اـلـدين عـلـيهم وال يجــوز  

 .كل كفيل إال بقدر نصيبه في الكفالة للدائن أن يطالب 

 ومن املستقر عليه فقها يف هذا املقام أن 
قد يتعدد الكفالء لضمان الدين بموجب عقـد واحـد وقـد يكـون هـو عقـد الـدين أو عقـد الحـق  

ومن ثم يتقسـم الـدين علـيهم بعـددهم وذلـك بحكـم القـانون فـإن رفـع الـدائن علـي أحـدهم بكـل الـدين .. 
يل أن يدفع بتقسيم الدين بينه وبين باقي الكفالء فينقسـم الـدين بالتسـاوي فيمـا بيـنهم وال كان لهذا الكف

 .يلزم كل كفيل إال بقدر نصيبه من الدين 
 )٧٣أنور طلبه في شرح القانون المدني الجزء العاشر ص / موسوعة المستشار(

 كما أنه جيوز
الكفيــل الــذي رجــع الــدائن عليــه إال للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها أن تقســم الــدين وال تلــزم  

 .بقدر نصيبه ويترتب علي ذلك أنه إذا أعسر أحد الكفالء تحمل الدائن حصة هذا الكفيل 
 )٧٢٠المرجع السابق ص (



 ٤٧

 عبد الرزاق السنهوري بأن / ويف ذات اخلصوص قال الفقيه العالمة 
شــروع المصــري يتخــذ مــن إذا تعــدد الكفــالء وكــانوا جميعــا قــد التزمــوا كفالــة ديــن واحــد فالم 

وحده الدين ووحدة العقد دليال علـي أن كـل كفيـل قـد اعتمـد علـي الكفـالء اآلخـرين فيقسـم الـدين فيمـا 
 .بين الكفالء المتعددين بقوة القانون 

 فإذا كان الكفالء ثالثة مثال 
وكـــان الـــدين تســـعمائة وكفلـــه الثالثـــة انقســـم الـــدين علـــيهم بعـــدد الـــرؤوس ويكفـــل كـــل مـــنهم  

ٕواذا . ثمائــة ، وعلــي ذلــك إذا طلــب الــدائن أي كفيــل مــنهم ، ال يطالبــه إال بمقــدار ثالثمائــة فقــط ثال
 .طالبه بأكثر من ذلك استطاع هذا الكفيل أن يدفع الطلب بتقسيم الدين 

 بل للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها 

 ويشرتط لتقسيم الدين قانونا 
 .أن يتعدد الكفالء  -
 .ء المتعددون نفس الدين أن يكفل الكفال -
 .أن يكفل الكفالء المتعددون نفس المدين  -
 .إال يكون الكفالء المتعددون متضامنون فيما بينهم  -

 ) وما بعدها٩٣عبد الرزاق السنهوري ص / الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر د (

 ملا كان ذلك 
ت الـتــداعي ومـــدونات ومنطـــوق الحكـــم وبتطبـيــق المفـــاهيم القانونـيــة أنـفــة اـلــذكر عـلــي واقعـــا 

يتضــــح وبجــــالء أن ..  ق اقتصــــادية القــــاهرة ٢المشــــار إليــــه الصــــادر فــــي الــــدعوى رقــــم     لســــنة 
هــو (وـقـد كفـلـوا مــدين واحــد .. وهــو دـيـن واحــد .. المــدعي واحــد مــن أرـبـع كـفـالء لـلـدين المقضــي ـبـه 

 ) .المدعي عليه األول 

 وهو ما يستوجب 
وذـلـك بـفـرض جــواز تنفـيـذه (ن المقضــي ـبـه فيمــا ـبـين هــؤالء الكـفـالء تقســيم المبـلـغ محــل اـلـدي 

 ) .علي المدعي

 وحيث أن 
الحكم أنف الذكر لم يقسم المبالغ المقضي بها فيما بين الكفالء األربعة األمر الذي يوجـب  

مـع التأكـد عـلـي أن (وقـف تنفيـذه فـي مواجهـة الـمـدعي لحـين معرفـة قيمـة المبلـغ المفـتـرض إلزامـه بـه 



 ٤٨

 كـلــه بـفــرض صـــحة الـتــزام المـــدعي بثمـــة مـبــالغ يعـــد اإلـقــرار المحـــرر ـمــن المـــدعي عليهـــا األول هـــذا
 ) .والمشار إليه سلفا

 عدم جواز تنفيذ احلكم املشار إليه علي املدعي بوصفه كفيـل إال بعـد :السبب الثالث 

علـي التأمينـات العينيـة و) املـدعي عليـه األول(املدين األصلي  الرجوع علي 

 البضائع الضامنة للمديونية  التجارية املرهونة واألوراقو

  من القانون املدني علي أن ٧٨٨ نصت املادة حيث
 .ال يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده إال بعد رجوعه علي المدين  -١
وال يجـــوز ـلــه أن ينفـــذ عـلــي أمـــوال الكفـيــل إال بعـــد تجرـيــده المـــدين مـــن أمواـلــه ويجـــب عـلــي  -٢

 .ة أن يتمسك بهذا الحق الكفيل في هذه الحال 

 أنه فمن املستقر فقها 
  فللكفـيــل أن ـيــدفع رجـــوع اـلــدائن علـيــه بوجـــوب –إذا ـبــدأ اـلــدين ـبــالرجوع عـلــي الكفـيــل وحـــده  

رجوعه أوال المدين ، ولكن قـد يقـع أن الـدائن يتعجـل وقبـل أن يثبـت مـن جـدوى الرجـوع علـي المـدين 
 .يتركه ويرجع علي الكفيل وحده 

 ةففي هذه احلال
 .يحق للكفيل الحق في دفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أوال علي المدين 

 هذا الدفع 
فــإن الكفيــل طبـقــا لحرفيــه والتزامــه مســئوال عـــن .. مبنــي علــي اعتبــارات قائمــة عـلــي العدالــة 

وألن القـــانون أتـــاح للكفيـــل هـــذا .. الوفـــاء بالـــدين إذا لـــم يقـــم المـــدين بوفائـــه عنـــد حـلــول أجـــل الـــدين 
 .تأجيل عن طريق الدفع بالتجريد ألن الكفيل جدير بالرعاية ، فهو يوفي دينا ليس بدينه ال

 )٨٠ ص ١٠عبد الرازق السنهوري ج /  د-الوسيط  (

  بأنقضت حمكمة النقض ات اخلصوص ويف ذ
 رجوعه علي المدين متـي تمسـك الكفيـل إال بعدال يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده  

 .بذلك 
 ) ق٤٩ لسنة ٥٩٧ طعن رقم ٨/١٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
الشارع قد وكل إلي المحكمة التـي يقـدم الكفيـل إليهـا دفعـه بتجريـد المـدين أمـر الفصـل فيمـا  



 ٤٩

إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفي بأداء الـدين بتمامـه ثـم الحكـم بإيقـاف المطالبـة 
 .الحاصلة للكفيل 

 )٩٣٧ ص ٢ ج ٢١/١/١٩٢٧نقض (

 ملا كان ذلك 
ـنـك المــدعي وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم واألصــول القانونـيـة عـلـي أوراق الـتـداعي يتضــح أن الب 

علــي كامــل أمــوال المــدعي عليهــا األول وتجريــده أجهــز  أنــهبيفيــد ثمــة مســتند عليــه الثــاني لــم يقــدم 
من الدين مـا لـم يسـدد ، تماما من أي شيء يمكنه الحجز عليه اقتضاء الدين ، فإذا فعل ، ثم تبقي 

 .فهنا فقط يجوز للبنك المدعي عليه الثاني الرجوع علي المدعي بوصفه كفيل 

 أما قبل جتريد املدين من كافة أمواله 
ـفـال يجــوز ـبـأي حــال مــن األحــوال قانوـنـا مطالـبـة الكفـيـل بشــيء قـبـل إثـبـات حصــول التجرـيـد  

ف تنفـيـذ الحكــم المشــار إلـيـه لحــين تجرـيـد وهــو مــا يؤكــد أحقـيـة المــدعي ـفـي طـلـب وـقـ.. المشــار إلـيـه 
من أموال والتنفيذ علي كافة التأمينات والضـمانات مـن أوراق ) المدعي عليه األول(المدين األصلي 

أمـا قبـل ذلـك .. يجـوز للبنـك الرجـوع علـي الكفـالء .. وعندئـذ فقـط .. تجارية وبضائع ضامنة للدين 
 ).المدعي(فال يجوز الرجوع علي الكفيل 

 كان ذلك ملا 
وممــا تقــدم جميعــه يتجلــى ظــاهرا وبجــالء تــام أن الطلــب المبــدي مــن المــدعي بوقــف تنفيــذ  

ق اقتصادية القاهرة والحكم بعدم جواز تنفيذه علي المدعي قد صـادف صـحيح ٢الحكم رقم    لسنة 
 .القانون بما يجعله جديرا بالقبول 

ق اقتصـادية ٢لسـنة    رقـم ذمة املدعي مربأة مـن الـدين الصـادر عنـه احلكـم: ثانيا 

القاهرة لثبوت أن البنك املدعي عليه الثاني هو الذي أضاع خبطئه الضمانات 

 والتأمينات املرهونة لديه ضمانا للدين 

  من التقنني املدني قد نصت علي أن ٧٨٤ادة حيث نصت امل
 .تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات  -١
 في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الـدين ولـو تقـرر بعـد الكفالـة ويقصد بالضمانات -٢

 .وكل تأمين مقرر بحكم القانون 

 



 ٥٠

 ويف هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن 
يجـوز لجمـيـع الكـفـالء التمســك بـبـراءة الذـمـة بقـدر ـمـا أضــاعه اـلـدائن بخطـئـه ـمـن الضــمانات  

نيـا وذلـك متـي ارتكـب الـدائن خطـأ كـأن سواء كان الكفيل متضامنا أو غير متضامن شخصـيا أو عي
يبرئ أحد الكفالء ويعتبر كذلك تسبب الدائن في إبطال إحدى الكفاالت أو ينـزل عـن رهـن أو يهمـل 

ومـن ثـم يلـزم .. في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظـة علـي رهـن بـأن لـم يجـدد قيـد الـرهن الرسـمي 
ا ما وجه منها وقـت الكفالـة أو مـا وجـه منهـا بعـد الدائن بالمحافظة علي كافة التأمينات التي له سوء

 .ذلك 
  )٦٩٥ المطول في شرح القانون المدني الجزء العاشر ص –أنور طلبه / المستشار (

 أن علي النقض ات املقام استقر قضاء ويف ذ
 .مة الكفيل تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات ذ 

 )٣٤ لسنة ٧٨ طعن رقم ٢٤/٦/١٩٦٩نقض (

 ما قضي بأن ك
 هو الذي تسبب بخطئه في ضياع هذا الضمان الخاص المقـرر بحكـم – الدائن –الطاعن  

القانون لدين الضريبة فإن ذمة الكفيل تبرأ بقـدر مـا أضـاع الـدائن مـن هـذه الضـمانات فإنـه ال يكـون 
 . من القانون المدني ٧٨٤قد خالف حكم المادة 

 )ق٣٥ س ٧٨ طعن ٢٤/٦/١٩٦٩نقض (

  الشأن قال العالمة بودري فال ويف ذات

تـبــرأ ذمـــة الكفـيــل ألن اـلــدائن ـقــد تســـبب بخطـئــه ـفــي جعـــل  

الكفـيـل محـلـه ـفـي ضــماناته مســتحيال ، وـقـد ـكـان حــق الكفـيـل أن 

فــإذا أضــاع الــدائن هــذه يحــل محــل الــدائن فــي هــذه الضــمانات 

الضمانات التي اعتمد عليها الكفيـل فـي كفالتـه للـدين وكـان مـن 

 .برأ ذمته بقدر ما أضيع من ضمان حق الكفيل أن ت
 )٦١١ ص ١١٧٤بودري دفال فقره (

 



 ٥١

 ملا كان ذلك
وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة الراســـخة أنـفــة اـلــذكر عـلــي أوراق اـلــدعوى الماثـلــة وعـلــي  

األخص منها عقود االئتمان الممنوح بموجبها المبالغ محل المديونية من البنـك المـدعي عليـه الثـاني 
أن البنــك المــدعي عليــه الثــاني قــد أضــاع الضــمانات .. يتجلــى ظــاهرا .. ي عليــه األول إلــي المــدع

والتـي كـان مـن المفتـرض أن تنتقـل للكفيـل إذا .. والتأمينات التـي كانـت موضـوعه ضـمان للمديونيـة 
 .فتنتقل هذه الضمانات إليه ليضمن بها حقوق قبل المدين األصلي .. ما قام بأداء المديونية 

  أضاع البنكأما وأن
المـــدعي عليهـــا الثـــاني هـــذه الضـــمانات وتقـــاعس عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة  

 .بقدر ما أضاعه البنك من هذه الضمانات ) المدعي(لحفظها األمر الذي تبرأ معه ذمة الكفيل 

 وهذا 

 ليس حديثا مرسال بل أكدته 

 احلقائق اآلتية

 :احلقيقة األويل 
 والـذي تبلـغ قيمـة ١٦/٦/٢٠٠٤المسـتندي بموجـب تسـهيل ائتمـاني مـؤرخ أن عقد االعتمـاد  

 ) .مليوني دوالر( دوالر ٢٠٠٠٠٠٠المديونية المترتبة عليه مبلغ قدره 

  ةمضمون
وهـذه البضـائع مـؤمن ) فوب ، سـي أنـد أف(بالبضائع المتعلقة باالعتماد المستندي المفتوح  

 .عليها ضد أخطار الشحن وخالفه 

  اخلامس من هذا العقدإذ نص البند

 صراحة بأن 
تعتبــر البضــائع الــواردة بموجــب هــذه االعتمــادات المســتندية الممنوحــة علــي قــوة هــذا الحــد  

مرهونة للبنك رهنا حيازيا ضـمانا للوفـاء برصـيد الحسـاب المـدين بموجـب االعتمـادات المسـتندية بمـا 
 .في ذلك الفوائد والعموالت والمصروفات حتى تمام السداد 

 من ثم و
وحيث تقاعس البنك المدعي عليه الثاني عن اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمـة نحـو حفـظ  

) المــدعي عليــه األول(هــذه البضــائع الــواردة بموجــب هــذه التســهيالت لحــين ســداد المــدين األصــلي 



 ٥٢

 .لرصيد الحساب المدين برغم أن تلك البضائع تعتبر مرهونة لدي البنك رهنا حيازيا

 لذي يؤكد أن البنك بفعلته هذه األمر ا
هـــو الـــذي أضـــاع الضـــمانة المســـتمدة مـــن هـــذه البضـــائع والتـــي كانـــت كفيلـــة بســـداد الـــدين  

البنـك المـدعي عليـه (تبعا لما أضـاعه الـدائن ) المدعي(ومن ثم تبرأ ذمة الكفيل .. وفوائده وعموالته 
 .من الضمانات ) الثاني

 :احلقيقة الثانية 
ثالثــــة مليــــون ( جنيــــه ٣٥٠٠٠٠٠ مــــنح تســــهيل ائتمــــاني تبلــــغ قيمتــــه فالثاـبـــت أيضــــا بعقــــد 

 ) .وخمسمائة ألف جنيه

 أنه مضمون 
 .بأوراق تجارية رهنية لدي البنك المدعي عليه الثاني رهنا حيازيا ضمانا لهذا التسهيل  

 أال أن البنك
 وديوـنـه المــذكور ـلـم يتخــذ بشــأن هــذه األوراق التجارـيـة ثمــة إجــراء مــن شــأنه اقتضــاء حـقـوق 

بـــل وقـــف موقـــف المتفـــرج وأضـــاع وفـــرت فـــي الضـــمانات الواحـــدة تلـــو األخـــرى حتـــى بـــات .. منهـــا 
 .المدعي عليه األول وكأنه سحب المبالغ المدين بها علي المكشوف 

 وبذلك 

 بإضاعة البنك املدعي عليه الثاني 
سـه عـن اتخـاذ مـا وتقاع.. لكافة الضمانات التي كانت كفيلة بسداد الدين وعموالته وفوائـده  

 .يلزم من إجراءات لحفظ هذه الضمانات 

 فبالبناء عليه 
تبرأ مـن المديونيـة ) الكفيل(ٕيتجلى ظاهرا واعماال لصريح نصوص القانون أن ذمة المدعي  

 .بقدر ما أضاع البنك الدائن من الضمانات 

 وهو ما جيعل 
مـن الضـمانات والتأمينـات طلب المدعي ببـراءة ذمتـه بقـدر مـا أضـاع المـدعي عليـه الثـاني  

 .قائم علي أساس صحيح من الواقع والقانون والمستندات 

 

 



 ٥٣

أحقية املدعي يف طلب انتداب أحد خـرباء وزارة العـدل لتكـون مهمتـه بيـان : ثالثا 

الضمانات والتأمينات التي أضاعها البنك املـدعي عليـه الثـاني وقيمتهـا ، 

ين األصلي من كافة أمواله حىت حيـق وبيان عما إذا كان البنك قام بتجريد املد

له الرجوع علي الكفيل ، والحتساب نصيب كل كفيـل يف الـدين بفـرض صـحة 

 .التنفيذ عليهم وغري ذلك إليضاح األمر فنيا أمام عدالة احملكمة 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٣٥فقد نصت املادة 
ويجــب أن ـتـذكر ـفـي منطــوق للمحكـمـة عـنـد االقتضــاء أن تحـكـم بـنـدب خبـيـر واحــد أو ثالـثـة  
 .حكمها 

 . بيانا دقيق لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها –أ 
 . األمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة -ب
 . األجل المضروب إليداع تقرير الخبير –ج 
 . تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية –د 
 .ال تشطب الدعوى  وفي حالة دفع األمانة -هـ

 ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
يجــوز للقاضــي أن يســتعين ـبـالخبراء فــي المســائل الـتـي يســتلزم الفصــل فيهــا اســتيعاب نقــاط  

فنيـة ال تشــملها معارـفـه والوقـائع المادـيـة الـتـي تشـق علـيـه الوصــول إليهـا دون المســائل القانونـيـة الـتـي 
 .يفترض فيه العلم 

 )٧٥٢ ق ص ٢٧ سنة ٢٤/٣/١٩٧٦نقض (

 ملا كان ذلك 
وكان من الالزم للفصل في الدعوى الراهنة عن بصر وبصـيرة أن تسـتعين عدالـة المحكمـة  

بيان الضمانات والتأمينات التـي أضـاعها البنـك المـدعي عليـه الثـاني .. بخبير حسابي تكون مهمته 
 .وقيمتها وأسباب تقاعسه عن اتخاذ اإلجراءات القانونية لحفظها 

 وكذا 
لبـيــان عـمــا إذا ـكــان البـنــك الـمــدعي علـيــه ـقــام بتجرـيــد الـمــدعي علـيــه األول بوصـــفه المـــدين  

 .األصلي من كافة أمواله قبل البدء في التنفيذ علي المدعي من عدمه 

 



 ٥٤

 وبيان 
نصــيب ـكـل ـمـن الكـفـالء األربـعـة ـمـن اـلـدين بـفـرض صــحة التنفـيـذ عـلـيهم بـعـد اإلـقـرار المـقـدم  

 .بتوقيع المدعي عليه األول من المدعي والممهور 

 مع التصريح للسيد اخلبري 
باالنتقـــال إلـــي البنـــك المـــدعي عليـــه الثـــاني واإلطـــالع علـــي مـــا لديـــه مـــن مســـتندات وكـــذا  

 .االنتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية يري لزوما في االنتقال إليها

 هذا 
القـانوني لعدالـة المحكمـة بمـا وحيث أن كافة المسائل المشار إليها تخرج عـن االختصـاص  

 .يجيز لها االستعانة بأحد الخبراء المختصين لمعاونتها في التوصل للحق فيها

 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة ـمــا تقــدم يتجلــى ظـــاهرا أحقيــة المــدعي ـفــي جملــة طلباتــه الســـيما وأنهــا جـــاءت  

 حقيقة والواقع والقانون مستنده إلي مستندات تشرف المدعي بتقديمها تأكيدا علي مواكبة طلباته لل

 وهذه املستندات كالتايل 

 املستند األول 
 ق اقتصـادية القـاهرة والـذي بمطالعتـه يتبـين أنـه ٢الحكم الصادر في الـدعوى رقـم    لسـنة  

ـبـأداء المبـلـغ محــل ذـلـك الحكــم ) وـمـنهم المــدعي(قضــي ـبـإلزام المــدعي علـيـه األول ومعــه الكـفـالء ـلـه 
فضـال عـن كونـه .. المـدين والكفـالء وهـو مـا يجعـل تنفيـذه أمـرا عسـيرا دونما تجريد لنصيب كـل مـن 

فضـال عـن .. جاء مخالفـا لإلقـرار الصـادر عـن المـدعي عليـه األول بتحملـه الـدين وحـده دون سـواه 
 .أن تنفيذ هذا الحكم علي المدعي غير جائز لألسباب المشار إليها تفصيال بصلب هذه المذكرة

 : املستند الثاني 
ار الصــادر عــن المــدعي عليــه األول والــذي أقــر مــن خاللــه بأنــه الملــزم الوحيــد بــأي اإلقــر 

مديونية تخص الشركة لدي البنك المدعي عليه الثاني أو الغير وانه سيعمل علي سدادها دون إلـزام 
 ).ومنهم المدعي(علي أي من الكالء 

 املستند الثالث 
والثابـت ـمـن ..  ملـيـوني دوالر أمريكـي  بمبلـغ١٦/٦/٢٠٠٤عقـد التسـهيل االئتـمـاني المـؤرخ  

خالله أنه مضمون ببضائع أضاعها البنك المدعي عليه الثـاني بمـا تبـرأ معـه ذمـة الكفيـل بقـدر هـذه 



 ٥٥

 .الضمانة التي أضاعها البنك 

 املستند الرابع 
 الممـنـوح بموجـبـه المــدعي عليهــا األول مبـلـغ ١٦/٦/٢٠٠٤عـقـد التســهيل االئتمــاني المــؤرخ  

ثابـت مـن خاللـه أنـه مضـمون أيضـا بـأوراق ) ثالثـة مليـون وخمسـمائة ألـف جنيـه(يه  جن٣٥٠٠٠٠٠
وقد أضاع البنـك هـذه الضـمانة أيضـا بمـا يبـرئ ذمـة المـدعي مـن الـدين بقـدر مـا أضـاعه .. تجارية 

 .البنك الدائن من هذه الضمانات 

 املستند اخلامس 
ي والـذي نبـه عليـه مـن خاللـه أنـه اإلنذار الموجه من المدعي إلي البنك المدعي عليـه الثـان 

 .تخارج من الشركة وأصبح منبت الصلة علي الشركة وديونها 

 املستند السادس
) ومـنهم المـدعي(صورة من العقد المبرم فيما بين المدعي عليه األول وشركائه في الشـركة  

لي بـدون والذي تم بموجبه االتفاق علي تخارج جميع الشركاء وتنازلهم عـن حصصـهم لصـالح األصـ
 .مقابل أو عوض 

 وذلك لقاء 
تحمله كافة ديون الشركة والتزاماتها وهو ما يؤكد عدم إلزام المدعي بثمة مبالغ تخص هـذه  

 .الشركة بعد ذلك 

 ومن مجلة هذه املستندات 
يتجـلـى ظــاهرا قـيـام اـلـدعوى الراهـنـة عـلـي ســند صــحيح مــن الواقــع والـقـانون والمســتندات بمــا  

 .بول يجعلها خليقة بالق

 بناء عليه 

 يلتمس املدعي من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بالطلبات المذيلة بها صحيفة افتتاح الدعوى : أصليا 

إحالة األوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل لينـدب مـن لدنـه خبيـرا حسـابيا مختصـا تكـون : احتياطيا 
لـه الخصـوم مـن المسـتندات مهمته بعد اإلطالع علي أوراق التـداعي ومـا عيسـي أن يقدمـه 

واالنتقــال إلــي البنــك المــدعي عليــه الثــاني لبيــان ماهيــة الضــمانات والتأمينــات التــي كانــت 
ضــامنة لـلـدين محــل الـتـداعي وماهـيـة اإلجــراءات الـتـي اتخــذها البـنـك حـيـال هــذه الضــمانات 



 ٥٦

ات إن وجدت وفي حالة عدم وجودها بيان أسباب عدم حفظ البنك لهذه الضـمانات والتأمينـ
وعدم تنفيذه عليها واقتضاء دينه منها ، وبيان عما إذا كـان البنـك نفـاذا للحكـم الصـادر فـي 

 ق اقتصـــادية القـــاهرة قـــام بتجريـــد المـــدعي عليـــه األول مـــن كافـــة ٢الـــدعوى رقـــم    لســـنة 
مـن ) المـدعي عليـه الثالـث(أمواله من عدمه وكذا هل قام بتجريد نجل المدعي عليه األول 

أيضــا مــن عدمــه ، ولبيــان نصــيب كــل مــن الكفــالء األربعــة فــي الــدين بفــرض كافــة أموالــه 
صـحة التنفيـذ عـلـيهم بعـد اإلـقـرار المقـدم مـن الـمـدعي والممهـور بتوقـيـع المـدعي علـيـه األول 
وبالجملة بحث كافة عناصر التداعي وصوال لوجه الحق فيه مـع التصـريح للخبيـر االنتقـال 

للبنـك المـدعي عليـه الثـاني لإلطـالع علـي مـا لديـه إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية و
 .من مستندات إذا رأي لزوما لذلك 

                                                                             وكيل المدعي 
 

                                                                               المحامي 
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 ٥٨

 وضوع  ملا
 مـدني كلـي فـي الـدعوى رقـم  ١٨استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة االبتدائيـة الـدائرة 

  والقاضي منطوقه ١١/٧/٢٠١٢ مدني كلي الجيزة بجلسة ٢٠١١لسنة 

 حكمت احملكمة 
بـــرفض كافـــة الطلبـــات فـــي الـــدعوى وألزمـــت كـــل خصـــم بمـــا دفعـــه مـــن مصـــاريف وبخمســـة  

 .المحاماة وسبعين جنيها مقابل أتعاب 

 الوقائع 
أقامــت الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي اـلـدعوى األصــلية المبـتـدأة بموجــب صــحيفة أودعــت  

 :قلم كتاب محكمة أول درجة طلبت في ختامها الحكم 
 عـــن مســـاحة عشـــرون فـــدان المبينـــة الحـــدود ١٨/١٢/١٩٩٧بفســـخ عقـــدي البيـــع المـــؤرخين  

ٕوـبــال كفاـلــة واـلــزام الشـــركة المـــدعي عليهـــا بصـــدر الصـــحيفة وشـــمول الحكـــم بالنـفــاذ المعجـــل 
 .المصاريف واألتعاب ) المستأنفة (

 وزعمت زورا وبهتانا 
ـبـأن الشــركة المســتأنفة ـقـد أخـلـت بالتزاماتهــا العقدـيـة بعــدم قيامهــا باستصــالح وزراعــة األرض  

 .فقد أقامت دعواها الراهنة .. ومن ثم .. محل التداعي 

 هذا

 استندت إليها الشركة املستأنف ضدها األويل يفوحيث أن تلك الوقائع التي 

 دعواها املستأنفة ما هي إال وقائع مكذوبة وخمالفة للواقع واحلقيقة واملستندات 

 األمر الذي حدا بالشركة املستأنفة حنو تقديم طلب عارض

 ابتغت من خالله احلكم هلا
مبلغ مليـون جنيـه علـي سـبيل بأداء ) المستأنف ضدها األولي (بإلزام الشركة المدعية أصليا  

 .التعويض إلساءتها استعمال حق التقاضي 

 واعتصمت الشركة املستأنفة يف ذلك بالواقع والقانون مقررة  
 ابتاعــت الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي ٢٧/١١/١٩٩٧بأنــه بموجــب عقــد البيــع المــؤرخ  -١

 ـفـدان الموصــوفة ـمـن هيـئـة المجتمـعـات العمرانـيـة الجدـيـدة قطـعـة أرض مســاحتها ســبعة أالف
 .بصلب هذا العقد 



 ٥٩

 ومنحت اهليئة املذكورة للشركة املستأنف ضدها األويل 
ومــــنهم الشــــركة (الحــــق فــــي تقســــيم وبيــــع هــــذه األراضــــي وتوزيعهــــا علــــي المســــاهمين فيهــــا  

ٕواتاحة الفرصة لهم فـي تملكهـا واستصـالحها وزراعتهـا وألزمـت الشـركة المسـتأنف ) المستأنفة
عـلـي نفقتهــا الخاصــة ) طــرق ، ري ، كهرـبـاء (م أعمــال البنـيـة األساســية ضــدها األوـلـي بإتمــا

القيـــام ) ومـــنهم الشـــركة المســـتأنفة(واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات للتيســـير علـــي المســـاهمين 
 .باالستصالح والزراعة واالستفادة من األراضي التي تباع لهم 

تاعـت الشـركة المســتأنفة  اب١٨/١٢/١٩٩٧وبموجـب عقـود بـيـع مؤرخـة فـي  .. ٕواعمـاال لـذلك 
ومنهــا القطعتــين محـــل .. مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي العديــد مــن قطــع األراضــي 

 .التداعي 

 وقامت الشركة املستأنفة 
ـبـأداء كافــة التزاماتهــا المادـيـة والمالـيـة للشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي باإلضــافة إـلـي ســداد  

 .يف أعمال البنية األساسية والمرافق كافة ما يخص هذه األراضي من مصاريف وتكال

 وبرغم ذلك 
فـقــد امتنعـــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي عـــن الوـفــاء بالتزاماتهـــا وأهمهـــا تســـليم القطـــع  

 .المباعة للشركة المستأنفة واعتصمت بالمماطلة والتسويف 
ني  مـــد٢٠١٠وهـــو ـمــا حـــدا بالشـــركة المســـتأنفة نحـــو إقاـمــة اـلــدعويين رقـمــي    ،     لســـنة  -٢

 . أكتوبر بغية إلزام الشركة المستأنف ضدها األولي بتسليم األراضي المذكورة لها٦جزئي 

 وهاتني الدعويني 
الزالتــا طــي التــداول حتــى تاريخــه إذ قضــي بإحالتهمــا إلــي مكتــب الخبــراء لمباشــرة المأموريــة  

 .بالحكم التمهيدي الصادر في كال منهما 
 المسـتأنف ضـدها األولـي يقينـا بـأن الشـركة المسـتأنفة وعلـم الشـركة.. وبرغم جماع مـا تقـدم  -٣

 .أيا من قطع األراضي المباعة لها ) حتى اآلن(لم تتسلم 

 إال أنها وبسوء نية 
أقامـــت عـــدة دعـــاوى ضـــد الشـــركة المســـتأنفة بغيـــة فســـخ العقـــود المبرمـــة معهـــا بـــزعم كـــاذب  

ف ـيــتم االستصـــالح فكـيــ(ومخـــالف للحقيـقــة وهـــو عـــدم القـيــام باستصـــالح وزراعـــة األراضـــي 

 !) .والزراعة بدون استالم األراضي أصال ؟



 ٦٠

عــدم إعــالن الشــركة المســتأنفة بهــذه اـلـدعاوى .. وتعمــدت الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي  -٤
 .إعالنا قانونيا صحيحا 

وـتــداولت اـلــدعاوى الثالـثــة أمـــام محكمـــة أول درجـــة والـتــي قـيــدت بأرـقــام مختلـفــة هـــي  ،   ،   -٥
وقــدمت الشــركة المســتأنفة كافــة المســتندات ) بــذات الــدائرة(الجيــزة  مــدني كلــي ٢٠١١لســنة 

الداـلـة عـلـي انعــدام ســند هــذه اـلـدعاوى وكـيـديتها وســوء نـيـة الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي 
وفــي الجلســات األخـيـرة لـتـداول هــذه اـلـدعاوى الثالـثـة ـبـدأت محكمــة أول درجــة .. فــي رفعهــا 

  علي النحو التالي في اتخاذ قرارات متضاربة ومتناقضة وذلك

 ٢٠١١الدعوى رقم     لسنة  ٢٠١١الدعوى رقم    لسنة  ٢٠١١الدعوى رقم   لسنة 

 مثــــل ٣١/٥/٢٠١٢جبلســــة 
ـــــــــــــل الشــــــــــــــركة المدعيــــــــــــــة  وكـي

ــــــي( ) المســـــــتأنف ضـــــــدها األوـل
ووكيــل الشــركة المــدعي عليهــا  

ووكيـــل عـــن هيئـــة ) المســـتأنفة(
المستأنف ضدها (المشروعات 

حاضر وقدم األخير ال) األخيرة
.. ألول مـــــــرة مـــــــذكرة بدفاعـــــــه 

ــب الحاضـــر عـــن الشـــركة  طـل

المستأنفة أجال لإلطالع والـرد 

إال أن محكمــــة أول  .. عليـهـــا
درجــــــــــة ـلـــــــــم تســــــــــتجيب لهــــــــــذا 
المطلب وقررت حجـز الـدعوى 

  .٢١/٦/٢٠١٢للحكم لجلسة 

ـذه اجللســة األخــرية  وبـه
قضـــت بـــرفض كافـــة الطلـبـــات 
علــي ســـند الــزعم بأـنــه لــم يـقــدم 

راء الشـــــــــركة إليهـــــــــا دلـيــــــــل شـــــــــ
المدعيــة لــألرض حتــى يتســنى 

قــــررت  ٤/٤/٢٠١٢جبلســــة 
المحكمــة حجــز اـلـدعوى للحكــم 

 ومـــــدت ٢٣/٥/٢٠١٢لجلســـــة 
أجـــــــــــــــــــل الحكـــــــــــــــــــم لجلســـــــــــــــــــة 

٣٠/٥/٢٠١٢.  

ـذه اجللســة األخــرية  وبـه
 اســـــــــتجوابأصـــــــــدرت حكـــــــــم 

لزـمـــــــــت ـمـــــــــن خالـلـــــــــه هيـئـــــــــة أ
المجتمعــــــات العمرانـيـــــة بتـقـــــديم 
صـــــــــــورة ـمـــــــــــن عقـــــــــــد بيعـهـــــــــــا 
لألراضـــــي للشـــــركة المســـــتأنف 
ضــــــــــــــدها األولــــــــــــــي المــــــــــــــؤرخ 

 وكــــــذا صــــــور ٢٧/١١/١٩٩٧
واضــــــــــــحة لتقــــــــــــارير الجديــــــــــــة 
الئحتها العقارية وبتقـديم مـذكرة 

 .واضحة بطلباتها 
وحـــــــددت لتنفـيــــــذ ذـلــــــك جلســـــــة 

٢٧/٦/٢٠١٢.  
 

ـتـــــم  ٢٣/٥/٢٠١٢جبلـســـــة 
تأجيــــــــــــــل الــــــــــــــدعوى لجلســــــــــــــة 

 لتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم ٢٧/٦/٢٠١٢
 .المذكرات الختامية 

ويف هذه اجللسـة األخـرية 

 مـثـــل وكـيـــل الـشـــركة

وطـلـب إحاـلـة هــذه  املـسـتأنفة
الـــــدعوى أيضــــــا ـلـــــدائرة أخــــــري 
نظرا لعدم صالحية الـدائرة فـي 
الفصل فـي هـذه الـدعوى عمـال 

 ١٤٧ ، ١٤٦بالمــــــــــــــــــــــــــــــــادتين 
 .مرافعات 

 إال أن هذه احملكمة طرحت 
هذا المطلب الجـوهري والتفتـت 
عنـــــه وقـــــررت حجـــــز الـــــدعوى 

  .١١/٧/٢٠١٢للحكم لجلسة 

 وأصدرت حكمها 
ا للحكـــم الطعـــين المماثـــل تمامـــ
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لهــــــا بيعهــــــا للشــــــركة المــــــدعي 
 ) .المستأنفة(عليها 

 وهو األمر 
المخالف للمستندات والمخالف 
للقانون والمهدر لحقـوق الـدفاع 
والتفـتـــــت هــــــذه المحكمــــــة عــــــن 
كافة الدفوع الشـكلية التـي تنـال 
مـن اتصـالها بالخصـومة وذلـك 
كلـــــــه علـــــــي النحـــــــو الموضـــــــح 

المقــام طعنــا عـلــي باالســتئناف 
 .ذلك الحكم 

 وبذلك تكون هذه احملكمة 
قـــــد أبـــــدت رأيـــــا فـــــي موضــــــوع 
الـنـزاع المماـثـل تمامــا لموضــوع 

 .الدعويين التاليين 

 ويف هذه اجللسـة األخـرية
ـنـــــــــت هــــــــــذه المحكمــــــــــة ـقـــــــــد كا

أصـــدرت حكمهـــا المشـــار إليـــه 
ـفــــــي اـلــــــدعوى رـقــــــم     لســـــــنة 

 وأـبــدت رأيهـــا المخـــالف ٢٠١١
للواـقـع والقــانون وأفصــحت عــن 

 اتجاهها الباطل 

 لذلك 
مـثـــل وكـيـــل الشــــركة المســــتأنفة 
وطلب إحالة هـذه الـدعوى إلـي 
دائــــــرة أخــــــري عمــــــال بصــــــريح 

 ١٤٧ ، ١٤٦ـنـــــص المــــــادتين 
 مرافعات 

 المحكمة هذا وهنا طرحت هذه
الجــــــوهري وطرحــــــت المطلــــــب 

حكمهـــــــــــــا الســـــــــــــابق صـــــــــــــدوره 
باالســـــــتجواب وـقـــــــررت حجــــــــز 
اـلــــــــــــــدعوى للحـكــــــــــــــم لجلســـــــــــــــة 

 وأصــــــــــــــــــــــــــــدرت ١١/٧/٢٠١٢
حكمهــــــا الطعــــــين باالســــــتئناف 

 .الماثل 

باالســــــتئناف الماـثـــــل والمعـيـــــب 
 .بذات العيوب 

 ومن العرض املشار إليه 
يتضح مدي العسف والصلف الـذي انتهجتـه محكمـة الحكـم الطعـين ومخالفتهـا عمـدا صـحيح  

ٕالقانون واصرارها الغير مبرر علي إصدار الحكم الطعين رغم وجود مانع قـانوني يمنعهـا مـن سـماع 
 . مرافعات ١٤٦يها عمال بالمادة الدعوى والفصل ف

 وإزاء هذا التعسف
إال أن وكيلـهـا أـثـر الحـفـاظ .. أرادت الشــركة المســتأنفة اتخــاذ إجــراءات رد محكـمـة أول درجــة  
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علي هيبة المحكمة وقدسية القضاء مستخدما حقه القانوني في الـدفع بعـدم صـالحية الـدائرة مصـدرة 
 مـدني كلـي ٢٠١ات موضوع النزاع في الدعوى رقم    لسـنة الحكم الطعين لسابقة إبدائها رأيا في ذ

 وحيث لم يمر علي إصـدار هـذا الحكـم السـابق سـوي أسـبوع واحـد ممـا يتحقـق ٢١/٦/٢٠١٢بجلسة 
معه الغاية من عدم الصالحية وهي سابقة تكوين رأي يخشى التمسك والتشبث به بمـا يهـدر التقـدير 

ر وكيـل الشـركة الـدفع بإحالـة الـدعوى لنظرهـا أمـام دائـرة لذلك أث.. لدي المحكمة مصدرة هذا الحكم 
 .أخري بدال من الرد 

 إال أنه مع عدم استجابة حمكمة أول درجة هلذا الدفع اجلوهري 

  ١١/٧/٢٠١٢واختاذ قرارها حبجز الدعويني للحكم جللسة 
مصـدرة لم يكن أمام الشركة سوي أن كلفت محام أخر ليقـوم بتقـديم عـدة شـكاوى ضـد الـدائرة  

الحكــم الطعــين لمــا تنتهجــه مــن تعســف ومخالفــة للقــانون وتمســكها بالفصــل فــي هــذه الــدعوى علــي 
 .الرغم من أنها ممنوعة من سماعها والفصل فيها قانونا 

 وبالفعل 
ـقـدم وكـيـل آخــر للشــركة عــدة شــكاوى ضــد تـلـك اـلـدائرة وـلـم يكـتـف ـبـذلك ـبـل تـقـدم لـلـدائرة ذاتهــا  

 لشكاوى إلحاطتها علما بها والتخاذ القرار بإعادة الدعويين للمرافعة بطلب أرفق به صورة من تلك ا

 إال أن حمكمة أول درجة 
ٕـلــم تلتفـــت لـــذلك وأصـــرت علـــي عنادهـــا وصـــلفها واصـــرارها عـلــي مخالفـــة القـــانون وأصـــدرت  

  مخالفا للقانون ٢١/٦/٢٠١٢حكمها الطعين الذي جاء بدوره مثل حكمها السابق الصادر بتاريخ 

  حمكمة أول درجة قد حاولت وإن كانت
الــذي قضــت فيــه بــبطالن العقــد المحــرر فيمــا بــين الشــركة .. االلتفــاف علــي الحكــم الســابق  

المســتأنفة والشــركة المســتأنف ضــدها األولــي بــزعم أنــه لــم يقــدم إليهــا دليــل شــراء الشــركة المســتأنف 
 .ضدها لألرضي حتى يتسنى لها بيعها للشركة المستأنفة 

  املاثل أما يف احلكم
فـقـد ـقـدم طرـفـي الخصــومة عـقـد شــراء الشــركة المســتأنف ضــدها ـلـألرض محــل الـتـداعي وهــو  

  .٢٧/١١/١٩٩٧العقد المؤرخ 

 وهنا 
 بـــزعم أن العقـــد األصـــلي ١٨/١٢/١٩٩٧قضـــت محكمـــة أول درجـــة بـــبطالن العقـــد المـــؤرخ  
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لـك إذ أن  باطل بدوره وزعمت بأنـه صـادر مـن غيـر ذي صـفة ومـن غيـر ما٢٧/١١/١٩٩٧المؤرخ 
البائع هو هيئة المجتمعات العمرانية في حين كان المفروض أن يتم البيع بمعرفـة هيئـة المشـروعات 

 . بشأن األراضي الصحراوي ١٩٨١ لسنة ١٤٣واستندت في ذلك إلي القانون .. 
 الــذي أعطــي الواليــة وـحــق ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥وتجاهلــت عمــدا القــرار الجمهــوري رـقــم  

التداعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن ثم يكون البيع قـد تـم التصرف في األرض محل 

 .وفق صحيح القانون 

 ومما تقدم مجيعه
يتضح أن الدائرة مصدرة الحكم الطعين قد خالفـت القـانون وكافـة قواعـد التسـبيب واالسـتدالل  

ت الـنهج  وسـارت علـي ذا٢١/٦/٢٠١٢ بتـاريخ ٢٠١١حينما أصدرت حكمهـا السـابق رقـم    لسـنة 
فـــي الحكـــم الطعـــين بإصـــرار غيـــر مبـــرر بالفصـــل فـــي هـــذه الـــدعوى رغـــم إبـــداء الـــدفع قانونـــا بعـــدم 

 .صالحيتها 

 وملا كان 
قد سبق للشركة المسـتأنفة بـأن تقـدمت بطلبـات جازمـة تـم إثباتهـا تفصـيال فـي محضـر جلسـة 

 الـدعوى إلـي دائـرة  وطلبت من خالل وكيلها الذي آثر عـدم رد الـدائرة متمسـكا بإحالـة٢٧/٦/٢٠١٢
أخري للفصل فيها لثبوت عدم صالحية الدائرة بالتصدي بالحكم في هـذه الـدعوى لسـبق إبـداء الـرأي 
فــي مثيلتهــا مــن قبــل وأثبــت ذلــك المطلــب مؤكــدا أســبابه القانونيــة بمحضــر الجلســة إال أن المحكمــة 

 .أصرت علي التصدي بالفصل في الدعوى وحجزتها للحكم 

 وهو األمر 
 كان له أبلغ األثر لدي الشـركة المسـتأنفة التـي اسـتعانت بزميـل أخـر تقـدم بعـده شـكاوى الذي 

ضـــد اـلــدائرة لكاـفــة الجـهــات المعنـيــة ـبــاألمر ومنـهــا التفـتــيش القضـــائي ووزـيــر العـــدل ورـئــيس محكمـــة 
الجيزة االبتدائية ثم تقدم بطلب للدائرة مرفقـا بـه هـذه الشـكاوى الـذي أفـاض فيهـا بعـدد مـن أسـباب رد 
الـدائرة التـي تنظـر فـي هـذه الـدعاوى التـي تحمـل أرقـام مختلفـة ودون أن تكـون مرتبطـة أو تـأمر هـي 

ومع ذلك تصدت للفصل فيما يخصها وما ال يخصها علي النحـو المبـين بالشـكاوى التـي .. بضمها 
ون تقـــدم بهـــا الزميـــل إليهـــا الفتـــا النظـــر واالنتبـــاه إلـــي العديـــد مـــن األســـباب التـــي رأي أنهـــا تحـــول د

صالحية الدائرة بالنظر في الـدعاوى وطلـب ردهـا لهـذا السـبب متمسـكا بمـا ورد بالشـكاوى التـي تقـدم 
إال أن الــدائرة ـلــم تلتفــت لـهــذه الشــكاوى وـلــم تـعــرض .. بنســخ منـهــا وبصــفة رســـمية للــدائرة الـمــذكورة 

الـرغم مـن لطلب الرد سلبا أو إيجابا وأصدرت حكمها الطعين في الدعاوى التي نظرت أمامهـا علـي 
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ورغـم .. عدم صالحيتها للفصل فيهـا لسـبق إبـداء الـرأي فيهـا بإصـدار الحكـم فـي أحـد هـذه الـدعاوى 
أن الزميــل تقــدم بالعديــد مــن الشــكاوى التــي تحمــل العديــد مــن المعــاني والتــي قــدمت رســميا للجهــات 

قضـايا المـذكورة الرسمية واتصل علم الدائرة بها رسميا ومع ذلك فقد أصدرت أحكامها الطعينة في ال
وهـو األمـر الـذي مـن أجلـه تسـرد الشـركة المسـتأنفة تلـك الوقـائع علـي هيئـة .. ومنها الدعوى الماثلـة 

المحكمة االستئنافية وهي علـي يقـين بأنهـا سـوف تطـالع مـا بـين السـطور ليتضـح لهـا مـدي القصـور 
 :لنحو التالي والعوار الذي شاب الحكم الطعين وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه علي ا

 الدفاع 

بطالن احلكم الطعني لصدوره عـن دائـرة غـري صـاحلة إلصـداره لسـابقة إبـدائها : أوال 

الرأي يف ذات النزاع حمال وسببا وموضوعا وخصوما وهو ما يعد خمالفة صارخة 

ـانون الـسـيما وأن وكـيـل الـشـركة املـسـتأنفة أـبـدي طـلـب ـعـدم  ومتعـمـدة للـق

 الصالحية بشكل جازم وصريح 

  من قانون املرافعات علي أن ١٤٦قد نصت املادة ف
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولـو لـم يـرده أحـد الخصـوم فـي  

 :األحوال اآلتية 
 ..........إذا كان قريبا أو  -١
 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته  -٢

 . الخصوم إذا كان وكيال ألحد -٣

 مصلحة في الدعوى القائمة .......... إذا كان له أو  -٤
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  القانون علي أن  من ذات١٤٧/١كما نصت املادة 
 .يقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم  

 ويف ذلك استقرت حمكمة النقض علي أن 
إفتـــاء القاضـــي أو ترافعـــه أو ســـبق نظـــر الـــدعوى كقاضـــي أو خبيـــرا أو محكـــم أســـباب لعـــدم  

 .لحكم صالحيته لنظر الدعوى إصداره حكم فيها أثره بطالن ا
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 )ق٤٨ لسنة ٧٢١ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 هذا

  من قانون املرافعات يفيد أن ١٤٦ولئن كان ظاهر سياق املادة 
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 إال أنه ينبغي أن يفسر ذلك باملعني الواسع 
 كانت الخصـومة الحاليـة مـردده بـين ذات الخصـوم ويسـتدعي الفصـل فيهـا ويؤخذ به متي 

اإلدالء ـبــالرأي ـفــي نـفــس الحـجــج واألســـانيد الـتــي أثـيــرت ـفــي الخصـــومة األـخــرى بحـيــث تعتـبــر 

الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليها فإذا كان القاضي قد عـرض لهـذه الحجـج لـدي فصـله 

ا لـم يتـوافر لـه مقومـات القضـاء الحـائز لقـوة األمـر المقضـي في الدعوى السابقة وأدلي برأي فيه

فإنه يكون غير صالح لنظـر الخصـومة التاليـة وممنوعـا مـن سـماعها إذ فـي هـذه الحالـة بالـذات 

 .تبدو خشية تشبثه برأيه الذي اعتنقه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه 

 ) قضائية٤٨ لسنة ٧٢٠ جلسة ١١/٤/١٩٧٩نقض (
 ) قضائية٥٦ لسنة ٧٧عن رقم  ط١٢/٤/١٩٨٩نقض (

 ما ورد حبكم حمكمة النقض األخري هو عني

 ما حدث وعاب احلكم الطعني واحندر به إيل حد البطالن 
فالثابـــت أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي أقامـــت ضـــد الشـــركة المســـتأنفة عـــدة دعـــاوى  

رـقـام قطــع األراضــي قضــائية ـبـذات الســبب والموضــوع والخصــوم ال يـفـرق بينهــا وـبـين بعضــها ســوي أ
أـمــا فيـمــا عـــدا ذـلــك فـقــد اتحـــدت اـلــدعاوى المقاـمــة ـمــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها .. المتـنــازع عليـهــا 

 .األولي ضد الشركة المستأنفة 

  ٢١/٦/٢٠١٢وحيث أنه بتاريخ .. هذا 
حكمهــا فــي الــدعوى رقــم  ) بــذات الهيئــة مصــدرة الحكــم الطعــين(أصــدرت محكمــة أول درجــة 

افة الطلبات المبداة في الدعوى واستندت في ذلك إلي ذات األسـانيد المخالفـة  برفض ك٢٠١١لسنة 
 .للقانون وللثابت باألوراق المسطرة بهذا الحكم الطعين 

 وبذلك ثبت ومبا ال يدع جماال للشك
أن هــذه الهيئــة مصــدرة الحكــم الطعــين والحكــم المشــار إليــه قــد أبــدت رأيــا فــي موضــوع هــذا  
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 .ر صالحة لنظر الخصومة التالية وممنوعة من سماعها النزاع بما يجعلها غي

 السيما 
وأن اـلــدعوى الماثـلــة الطعـــين حكمهـــا بهـــذا االســـتئناف واـلــدعوى األخـــرى المقـيــدة ـبــرقم  لســـنة  
ٕ مـــا هـــي إال امتـــداد واســـتمرار لـــذات الـــدعوى الســـابق الفصـــل وابـــداء الـــرأي فيهـــا رقـــم  لســـنة ٢٠١١
٢٠١١.  

 أنفةوخشية من وكيل الشركة املست
من تشبث هيئة المحكمة الطعين حكمها برأيها الذي اعتنقته فـي الـدعوى السـابق الحكـم فيهـا  

وهو األمر الذي من شأنه أن يشل لـدي هـذه الهيئـة ثمـة سـلطة تقديريـة ويـؤثر سـلبا فـي قضـائها فـي 
 .الدعويين التاليتين 

  ٢٧/٦/٢٠١٢فقد مثل أمام حمكمة أول درجة جبلسة 
داء هذه الهيئـة للـرأي فـي موضـوع النـزاع الـدائر فيمـا بـين الشـركة المسـتأنفة وتمسك بسابقة إب 

للفصــل فــي ) قانوـنـا(والشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ومــن ـثـم أصــبحت هــذه اـلـدائرة غـيـر صــالحة 
 ـمــن ـقــانون المرافـعــات ١٤٧ ، ١٤٦الــدعوى الماثـلــة وســـماعها وذـلــك عـمــال لصـــريح ـنــص الـمــادتين 

الـدعوى الطعـين حكمهـا بهـذا االسـتئناف واألخـرى رقـم  (وراق الدعويين ومن ثم طلب صراحة إحالة أ
إـلــي داـئــرة أخـــري لتفصـــل فيـهــا واثـبــت ـفــي محضـــر الجلســـة )  المنظـــورة ـبــذات الجلســـة ٢٠١١لســـنة 

 .تفصيال 
وحضــر وكيــل المــدعي عليهمــا وقــدم حافظــة مســتندات طويــت علــي صــورة مــن العقــد " ...  

وتمسك بالدفع بعـدم صـالحية المحكمـة لنظـر ) ية في هذه الدعوى المدع(سند ملكية الشركة البائعة 
 من قانون المرافعات لسبق إفصاحها عن رأيها فـي دعـوى أخـري والحكـم ١٤٦الدعوى عمال بالمادة 

 والتــي قضــت فيهــا بــبطالن عقــد البيــع ســند الــدعوى ٢٠١١الصــادر فيهــا وهــي الــدعوى رقــم  لســنة 
 . دعية في الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة ال يحق لها البيع المذكورة تأسيسا علي أن الشركة الم

 وأشار وكيل الشركة املستأنفة صراحة 
إـلــي عـقــد ملكـيــة الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي ـلــألرض ـمــن هيـئــة المجتمـعــات العمرانـيــة 

يين ومـن ثـم يتضـح اتحـاد الـدعو.. الجديدة قاسم مشترك أعظـم فيمـا بـين الـدعويين السـابقة والحاليـة 
لسـنة (  موضوعا وسببا وخصوما بما يقطع بأن سابقة فصل محكمة أول درجة في الـدعوى األولـي 

ســيكون ـلـه أبـلـغ األـثـر الســلبي عـلـي عقـيـدة المحكمــة ـفـي اـلـدعوى الثانـيـة نتيجــة لتكــوين رأي ) ٢٠١١
وهــو مــا يجعــل هــذه اـلـدائرة غـيـر صــالحة لنظــر اـلـدعوى الماثـلـة .. ـفـي الموضــوع يخشــى التشــبث ـبـه 
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 . مرافعات ١٤٦والفصل فيها عمال بالمادة 

 والشركة املستأنفة 
عـن طريـق وكيلـهـا كانـت تســتهدف تطبيـق القـانون والحيلوـلـة دون وجـود أي ـمـؤثرات قـد ـتـؤثر  

سلبا في إصدار أحكام جديدة من ذات الدائرة بعد أن أفصحت بكـل وضـوح عـن رأيهـا فـي أحـد هـذه 
 األســباب أو الموضــوع أو المســتندات المقدمــة أو الــدفاع القضــايا التــي لــم يختلــف فيهــا الخصــوم أو

كـل االخـتالف فـي هـذه القضـايا كـان فـي أرقـام القضـايا التـي نظـرت .. المقدم  من أطـراف الـدعوى 
وقد أشـارت الشـركة المسـتأنفة فـي تمسـكها باإلحالـة إلـي صـحيح القـانون .. أمام ذات الدائرة الموقرة 

 .ه في هذه الحاالت والواقع مؤكدة ما سبق القضاء ب

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
 مرافعـات مـن بطـالن عمـل القاضـي وقضـائه فـي ١٤٧ما تقضي به الفقرة األولي من المادة  

 علــي أن علــه عــدم صــالحية – وعلــي مــا جــري بــه قضــاء هــذه المحكمــة –األحــوال المتقدمــة يــدل 
ة مـن أن يلتـزم برأيـه الـذي يشـف القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هـي الخشـي

عن عمله المتقدم استنادا إلـي أن أسـاس وجـوب امتنـاع القاضـي عـن نظـر الـدعوى هـو قيامـه بعمـل 
يجعل به رأيا فيهـا أو معلومـات شخصـية تتعـارض مـع مـا يشـترط فـي القاضـي مـن خلـو الـذهن عـن 

ي قـد يـدعو إلـي التزامـه موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا أخذا بأن إظهار الـرأ
 آنـفــة البـيــان يفـيــد أن إـبــداء ١٤٦ٕممـــا يتـنــافى مـــع حرـيــة العقـيــدة وأـنــه وان كـــان ظـــاهر ســـياق المـــادة 

القاضــــي لرأـيـــه يـلـــزم أن يكــــون ـفـــي ذات القضــــية المطروحــــة إال أـنـــه ينبغــــي أن يفســــر ـنـــص المــــادة 
صـوم ويسـتدعى الفصـل بالمعني الواسع فيؤخذ به متي كانت الخصومة الحاليـة مـردده بـين نفـس الخ

فيهـــا اإلدالء بـــالرأي فـــي ذات الحجـــج واألســـانيد التـــي أثيـــرت فـــي الخصـــومة األخـــرى بحيـــث تعتبـــر 
 .الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليها

 )ق٦٢ لسنة ١٧٦٩ طعن رقم ٢٦/١١/١٩٩٨نقض (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
القاضــي لنظــر اـلـدعوى وجــوب  مرافعــات ـمـن عــدم صــالحية ١٤٦إن ـمـا نصــت علـيـه الـمـادة  

امتناعه عن سـماعها إن كـان قـد سـبق لـه نظرهـا يقتضـي أال يقـوم القاضـي بعمـل يجعـل لـه رأيـا فـي 
الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيـه مـن خلـو الـذهن عـن موضـوعها ليسـتطيع 

 .أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا 
 )١٦/١/١٩٧٩ جلسة ٢٢٤ المكتب الفني ص ٤٦ لسنة ٥٣٣الطعن رقم (
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 )٢٨/١١/١٩٩٠ جلسة ٨٠٨ ق المكتب الفني ص ٥٦ لسنة ٤٨٢الطعن رقم (

 مما مقتضاه 
أن غرض المشرع األساسي حال النص  علي عدم صالحية القاضي للفصل في دعوى هـو  

الحرص علـي إال يكـون لـه عمـل سـابق فـي أي موضـوع متعلـق بمسـألة أساسـية مـن مسـائل الـدعوى 
 .ه المطروحة علي

 وقد توسعت حمكمة النقض يف تفسري هذا النص 
بحيث تضمن حظر نظـر الـدعوى أي رأي قـد يكـون أبـداه القاضـي فـي دعـوى أخـري تماثلـت  

 .مع النزاع المطروح عليه خصوما وموضوعا يجعل له رأيا سابقا فيها ومعلومات شخصية عنها 

 لقانون وبرغم قيام طلب وكيل الشركة املستأنفة علي صحيح ا.. هذا 
إال أن محكمــة الحكــم الطعــين طرحــت ذلــك كلــه جانبــا وأصــرت بــال مبــرر مــن القــانون علــي  

  .١١/٧/٢٠١٢الفصل في هاتين الدعويين وقررت حجزهما للحكم لجلسة 

 وبهذه اجللسة األخرية 
 هــذه الهيـئـة برأيهـا الســابق إـبـداؤه ـفـي إذ ـتـأثرتحـدث ـمـا ـكـان يخشــاه وكيـل الشــركة المســتأنفة  
 وقضــت بحكمهــا وتشــبثت ـبـه رغــم مخالفـتـه للواقــع والمســتندات والقــانون ٢٠١١ى رقــم  لســنة اـلـدعو

 .الباطل الطعين 

 وبذلك 
تكـــون المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم الطعـــين ـقــد خالـفــت صـــحيح الـقــانون مخالـفــة جســـيمة تنحـــدر  

 .بحكمها إلي حد البطالن 

 وال ينال من ذلك 
ردا علــي الــدفع بعــدم صــالحيتها لنظــر هــذه مــا تــذرعت بــه المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين  

الـدعوى ـمـن اـنـه دفـع ظــاهر اـلـبطالن وقولـهـا بـأن حــاالت عــدم الصـالحية واردة حصــرا بـمـا ال يجــوز 
 .التوسع فيها 
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 إذ أن هذا القول غري سديد ومردود عليه بأن 

 مرافعات يتضح أنها أوردت بأن يكون القاضي غري صاحل ١٤٦ من صريح نص املادة -١

 نظر الدعوى إذا سبق وأبدي رأيا يف موضوعها وأفتي فيها ل

 وحيث أن هذه الدعوى 
قد تماثلت تماما مع دعوى أخرى سبق وأن أبدت ذات الهيئة رأيها فيها قبل الفصـل فـي هـذه 

وهو األمر الذي تتحقق معه الحالـة الـواردة بالمـادة المشـار إليهـا .. الدعوى بأقل من سبعه أيام فقط 
 . إبداء ذات القاضي رأيه في ذات النزاع وهي سابقة

 أما عن قول احملكمة مصدرة احلكم الطعـني بأنـه ال جيـوز التوسـع يف تطبيـق هـذه -٢

 فإنه قول خيالف ما استقرت عليه حمكمة النقض إذ قالت بأن .. املادة 
ــي كاـنــت ١٤٦ينبـغــي أن يفســـر ـنــص المـــادة   ــه مـت ــالمعني الواســـع ويؤخـــذ ـب ــات ـب  مرافـع

الحاليــة مــرددة بــين ذات الخصــوم ويســتدعي الفصــل فيهــا اإلدالء بــالرأي فــي نفــس الخصــومة 

الحجج واألسانيد التي أثيرت في الخصـومة األخـرى بحيـث تعتبـر الخصـومة الحاليـة اسـتمرارا لهـا 

فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدي فصله في الدعوى السابقة فإنـه يكـون غيـر صـالح 

 .وممنوعا من سماعها لنظر الخصومة التالية 

 وقررت حمكمة النقض صراحة 
ـفـي هــذه الحاـلـة باـلـذات تـبـدو خشــية تشــبثه برأـيـه اـلـذي اعتنـقـه فيشــل تـقـديره ويـتـأثر ـبـه  

 .قضاؤه 

 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٣/٤/١٩٨٩نقض (
 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ومما انتهت إليه حمكمة النقض 
 مرافعـات ١٤٦ر الذي عاب فهم محكمة أول درجـة لـنص المـادة يتضح وبجالء مدي القصو 

وتفســـيرها وتأويلهـــا عـلــي غـيــر صـــحيح مرماهـــا وهـــو ـمــا أســـلس بهـــا إـلــي الخطـــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون 
 .وانحدر حكمها إلي حد البطالن الموجب لإللغاء 

 ملا كان ذلك 
ة لنظـر الـدعوى لسـبق وكان الثابت باألوراق اعتصـام الشـركة المسـتأنفة بعـدم صـالحية الـدائر 

إبداء الرأي فيها في دعوى أخري عن ذات الموضوع وذات الخصـوم وسـاقت الشـركة المسـتأنفة عـن 
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طريق وكيلها األسانيد القانونية التي من أجلهـا طلبـت إحالـة الـدعوى إلـي دائـرة أخـري لنظرهـا إال أن 
 للـقــانون وأصـــدرت محكمـــة الحكـــم الطعـــين ـقــد تمســـكت بالفصـــل ـفــي اـلــدعوى عـلــي النحـــو المخـــالف

 .حكمها الطعين 

 علي الرغم أيضا 
من أن الشركة المستأنفة قد اسـتعانت بمحـام آخـر عنـدما وجـدت أن الـدائرة لـم تعمـل صـحيح  

القانون وحجزت الدعوى للحكم فتقدم الزميل المذكور بعدة شكاوى ضد الدائرة لوزير العدل والتفتـيش 
ثم أرفق صورا من هـذه الشـكاوى وتقـدم بهـا للـدائرة مصـدرة القضائي ورئيس محكمة الجيزة االبتدائية 

الحكـــم مرفـقــه بطـلــب ـلــرد اـلــدائرة وموضـــحا العدـيــد مـــن األســـباب الـتــي مـــن أجلهـــا يطـلــب عـــدم نظـــر 
الدعاوى التي تم حجزها للحكم والتي تبين أنها مدونة بعدد من األرقام المختلفة وتنظر جميعهـا أمـام 

لمحكمـــة مصـــدرة الحكـــم علـــي التصـــدي للفصـــل فـــي الـــدعاوى ذات الـــدائرة ومـــع ذلـــك فقـــد أصـــرت ا
 .المذكورة ومنها الدعوى الماثلة 

 ١٤٣احلكم الطعني خالف صحيح القانون حينما اسـتند يف قضـائه إيل القـانون : ثانيا 

 ٣٢٥ ، ١٩٧٩ لسـنة ٥٠٤ وإغفاله متاما القرارين اجلمهوريني رقمـي ١٩٨١لسنة 

وكاـمـل ـحـق التـصـرف يف األراـضـي ـحمـل  الـلـذان مينـحـان الوالـيـة ١٩٩٥لـسـنة 

 التداعي هليئة ا®تمعات العمرانية 

 بداية
أن هنـاك قاعـدة تسـمي تـدرج .. ومنهـا نسـتقي العلـم .. فإنه لمـن المعلـوم لـدي الهيئـة المـوقرة 

 القوانين وهذه القاعدة ينبثق منها مبدأ 

 اخلاص يقيد العام 

 نصت علي أن  قد ١٤٣فإذا كانت املادة الثالثة من القانون 
يكــون استصــالح واســتزراع األراضــي الصــحراوي وكســب ملكيتهــا واالعتــداد والتصــرف فيهــا  

 .ٕوادارتها واالنتفاع بها وفقا ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
وتكــــون الهيئــــة العامــــة ..... وتجــــب المحافظــــة علــــي مــــا قــــد يوجــــد باألراضــــي مــــن منــــاجم  

ٕية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واسـتغالل وادارة هـذه للمشروعات التعمير والتنم
األراضـــي فـــي أغـــراض االستصـــالح واالســـتزراع دون غيرهـــا مـــن األغـــراض ويعبـــر عنهـــا فـــي هـــذا 

 ) .بالهيئة(القانون 
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ومـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا يخصـــص لمشـــروعات الدولـــة تخـــتص هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة  
سـتغالل واإلدارة والتصـرف لغيـر أغـراض االستصـالح واالسـتزراع ويـتم ذلـك الجديدة دون غيرهـا باال

 .لحسابها ويعتبر موردا من مواردها 

  بشأن األراضي الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣تلك هي القاعدة العامة املقررة بالقانون 

 والتي منحت هيئة مشروعات التعمري الوالية وحق التصرف علي األراضي 

 ستصالح واالستزراع املعدة ألغراض اال

  ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥إال أن هذه القاعدة قيدت بصدور القرار اجلمهوري رقم 
وعلــي العديــد مــن القــوانين ذات .. ذلــك القــرار المــذكور صــادر بعــد اإلطــالع علــي الدســتور  

 ١٩٨٢ لســنة ٣ ـفـي شــأن األراضــي الصــحراوية والـقـانون ١٩٨١ لســنة ١٤٣الصــلة وأهمهــا الـقـانون 
 ٥٠٤ فـي شـأن أمـالك الدولـة وعلـي القـرار ١٩٩١ لسنة ٧خطيط العمراني والقانون رقم الخاص بالت

  .٢١/٦/١٩٩٥وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في  ١٩٧٩لسنة 

 وهذا القرار نص يف مادته األويل علي أن 

 ٥٩ وفـقـا ألحـكـام الـقـانونين +�������א���$�����=�א����א!�����א��د���د�8تعتـبـر ـمـن مـنـاطق  

 المشار إليهما األراضي المملوكـة للدولـة الالزمـة إلنشـاء مدينـة ١٩٩١ لسنة ٧ ، ١٩٧٩سنة ل

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

 هذا 

  يتضح ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ومن صريح نص املادة املشار إليها من القرار اجلمهوري 
 لسـنة ٥٠٤ أكتـوبر ومدينـة الشـيخ زايـد الموضـحة الحـدود بـالقرارين ٦مدينـة أن كافة أراضي 

 " .إلقامة المجتمعات العمرانية الجديدة "  هي مناطق معدة ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ و ١٩٧٩

  علي أن ١٩٩١ لسنة ٧وقد نصت املادة الثانية من القانون 
حكـــام القـــانون رقـــم تكـــون إدارة واســـتغالل والتصـــرف فـــي األراضـــي الصـــحراوية الخاضـــعة أل 

 : في شأن األراضي الصحراوية وفقا لألوضاع واإلجراءات اآلتية ١٩٨١ لسنة ١٤٣
 يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع قرار  - أ

 .بتحديد المناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية 

يصـدر رئـيس الجمهوريـة بعـد موافقـة )  أ  (وفيما عدا األراضي المنصوص عليهـا فـي البنـد - ب
 مجلـس الـوزراء بـنـاء علـي عــرض الـوزير المخــتص قـرار بتحدـيـد المنـاطق الـتـي تشـملها خطــة 
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أو المنـاطق أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة مشروعات استصالح األراضـي  
 .السياحية 

 وأردفت املادة صراحة 
 التعميــر والتنميــة الزراعيــة إدارة واســتغالل والتصــرف فــي وتتــولي الهيئــة العامــة لمشــروعات 

 التي تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع األراضي 
واسـتغالل والتصـرف فـي األراضـي الـتـي كمـا تتـولي هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجدـيـدة إدارة  

 ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدةتخصص 
المشار إليها سلطات المالك في كـل مـا يتعلـق بـاألمالك التـي وتمارس كل هيئة من الهيئات  

يعهــد إليهــا بهــا وتباشــر مهامــا فــي شــأنها بالتنســيق مــع وزارة الــدفاع وبمراعــاة مــا تقــرره مــن شــروط 
 .وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة 

 هذا

 ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ و ١٩٧٩ لسنة ٥٠٤وكان الثابت وبوضوح تام من خالل القرارين 
 . أكتوبر والشيخ زايد مخصصة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة ٦أن أراضي مدينتي  

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن كافــة أراضــي هــاتين المــدنيتين ومنهــا األرض محــل التــداعي تحــت واليــة وتصــرف هيئــة  

 .طبقا لصحيح القانون وصريح ألفاظ مواده .. المجتمعات العمرانية الجديدة 

  حمكمة أول درجة بذلك أما وأن احنرفت

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

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

 فالثابت 
الكائـنـة بهـا عــين ( المشــار إليـه أن أراضــي مدينـة الشــيخ زايـد ١٩٩٥ لسـنة ٣٢٥طبقـا للـقـرار  

 ).مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممن ينطبق عليها وصف ) التداعي 

  ١٩٩١ لسنة ٧وطبقا لصريح املادة الثانية من القانون 
تـتـولي إدارتهــا ت العمرانـيـة الجدـيـدة مـنـاطق إقامــة المجتمعــاـفـإن المـنـاطق الـتـي توصــف بأنهــا  
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 . هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستغاللها والتصرف فيها

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

 .لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع 

  التداعي وهذا عني ما مت خبصوص األرض حمل
مـنــــاطق إقامـــــة الموصـــــوفة بأنهـــــا مـــــن لمديـنــــة الشـــــيخ زاـيــــد ـفــــاألرض محـــــل الـتــــداعي تابعـــــة  

 .المجتمعات العمرانية الجديدة 

 ومن ثم 
فهي بال مراء خاضعة لوالية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي مارسـت عليهـا سـلطات  

 .المالك بأن قامت ببيعها للشركة المستأنف ضدها األولي 

 وذلك بعد احلصول علي موافقة وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات املسلحة 

  ٢١/١١/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥ لسنة ١٢٧٣باملوافقة رقم 
ومــن جملــة مــا تقــدم يتضــح أن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة تصــرفت فــي األرض .. ومــن ثــم  

 .ن محل التداعي لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي وفق صحيح القانو
وأن وزارة اـلـدفاع ـقـد أصــدرت هــذه الموافـقـة .. وذـلـك بعــد الحصــول عـلـي موافـقـة وزارة اـلـدفاع  

األمــر اـلـذي يؤكــد أن التصــرف ـفـي البـيـع اـلـذي اتخــذ صــورة .. بعــد أن تأكــدت مــن صــحة التصــرف 
 .سلسلة من التصرفات جميعها يتسم بصحة التصرف 

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

وغيرهــا مــن المشــترين إذ أن مســاحة األرض الـتـي تمتلكـهـا الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي بالشــراء 
هــي مســاحة ســبعة أالف فــدان قامــت ببيعهــا للعديــد مــن المشــترين بموجــب عقــود شــراء ومــن ضــمن 

ومـن ثـم .. ه أن البيع قد تم وفق صـحيح القـانون األمر الذي يبين من.. المشترين الشركة المستأنفة 
 .تكون كافة العقود المرفقة ملف التداعي قد صادفت صحيح القانون ونافذة وال تشوبها شائبة .. 

 وتكون حمكمة أول درجة 
بتجاهلهــــا جمــــاع مــــا تقــــدم وبمخالفتــــه قــــد خالفــــت صــــحيح القــــانون وأغفلــــت تطبيــــق القــــرار  

ضــــح الدالـلـــة عـلـــي مخالـفـــة مــــا انتهــــت إلـيـــه محكمــــة أول درجــــة  الوا١٩٩٥ لســــنة ٣٢٥الجمهــــوري 



 ٧٤

للـقـانون وهــو مــا يجــدر معــه إلغاـئـه انتصــارا للـقـانون والعداـلـة فضــال عــن موافقــات وزارة اـلـدفاع اـلـذي 
 .يؤكد قانونية التصرف 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون بقضائه ببطالن عقد بيع صـادر مـن غـري : ثالثا 

 رغم أن هذا البطالن مقرر قانونا ملصلحة املالك فقـط –ذلك  بفرض صحة –مالك 

ولـيس لغـريه التمسـك بـه ورغـم ثبـوت ) رئيس هيئة املشـروعات والتعمـري(

اختصام هذه اهليئة وتقدميها العديد من املذكرات وعدم إبداؤها مثة اعـرتاض 

 .علي ذلك البيع مبا جييزه قانونا حتما 

 ملدني علي أن  من القانون ا٤٤٦فقد نصت املادة 
إذا بـــاع شـــخص شـــيئا معينـــا بالـــذات وهـــو ال يملكـــه جـــاز للمشـــتري أن يطلـــب إبطـــال البيـــع  -١

 .ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع  علي عقار سجل العقد أو لم يسجل 

  وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد  -٢

 ذات القانون علي أن  من ٤٦٧كما نصت املادة 
 .إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري  -١
وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشـتري إذا آلـت ملكيـة المبيـع إلـي البـائع بعـد صـدور  -٢

 .العقد 

 ويف ذلك استقرت وتواترت أحكام النقض علي أن 
هو بطالن نسبي مقـرر ن بطالن بيع ملك الغير  من القانون المدني أ٤٦٦مفاد نص المادة  

 وطالمـــا لـــم يطلـــب الـــبطالن لمصـــلحة المشـــتري فلـــه وحـــده دون غيـــره أن يطلـــب إبطـــال عقـــد البيـــع
 .صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقي قائما ومنتجا ألثاره بين المتعاقدين 

 )٣٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٥٧٦الطعن رقم (
 )٢٨/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ٢٦١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لما كـان بطـالن بيـع ملـك الغيـر هـو بطـالن نسـبي مقـرر لمصـلحة المشـتري وحـده دون غيـره  

فله أن يطلب إبطال العقـد ولـه أن يجيـزه فـإذا طلـب المشـتري مـن البـائع نقـل الملكيـة إليـه أو تسـليمه 
 .نتجا ألثاره بين المتعاقدين المبيع فإن هذا يعد إجازة منه للعقد فيعتبر العقد صحيحا م

 )٢٥/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٦١٨الطعن رقم (



 ٧٥

 )٢٠/٤/١٩٨٣ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٩٧٢الطعن رقم (
 )٣٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٥٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكانت محكمة الحكم الطعين قد انتهت إلي بطـالن عقـد البيـع سـند ملكيـة الشـركة المسـتأنف  
األولي لألرض محل التداعي بزعم صدوره من غير مالك مستنده في ذلك أن المالـك ألرض ضدها 

التــداعي هـــي الهيـئــة العاـمــة لمشـــروعات التعمـيــر والتنميــة الزراعـيــة ـفــي حـــين أن الشـــركة المســـتأنف 
وقــررت محكمــة .. ضــدها األولــي قــد ابتاعــت هــذه األرض مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 

 .ين بأن هذا البيع باطل لصدوره من غير مالك الحكم الطع

 هذا وعلي الفرض بصحة ما انتهجته حمكمة احلكم الطعني 

 من أن هذا البيع يعد بيعا مللك الغري 
ذلـك .. فإن هذه المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيـق القـانون وانحرفـت بـه إلـي غيـر مرمـاه  

فــإن الــدفع بــبطالن هــذا البيــع حــق أصـــيل .. أن الثابــت أنــه علــي الفــرض بوجــود بيــع لملــك الغـيــر 
أمـا إذا لـم يبـد هـذا الماـلـك اعتـراض علـي هـذا البيـع ـفـإن .. وحصـري علـي المالـك وحـده التمسـك ـبـه 

 .يكون صحيحا ونافذ بقوة القانون 

 وأن عدم اعرتاض 

 يؤكـد عـلـي أحقـيـة هيـئـة ١٩٩٧هيئـة املـشـروعات عـلـي البيـع اـملـؤرخ يف ـعـام  

 يف ممارسة هذا احلـق وفقـا للقـانون الـذي طرحتـه حمكمـة أول ا®تمعات العمرانية

درجه جانبا علي الـرغم مـن أن تصـرف هيئـة ا®تمعـات العمرانيـة يف ملكهـا كـان 

 وأن التصرف بالبيع كـان الحقـا علـي ١٩٩٥استنادا للقرار اجلمهوري الذي صدر عام 

 . التصرف  وهو ما يؤكد صحة١٩٩٧إذ أن التصرف كان يف عام .. هذا القرار 

 ملا كان ذلك 
 بفــــرض صــــحة مــــا انتهــــي إليــــه الحكــــم الطعــــين -وكانــــت الجهــــة المالكــــة ألرض التــــداعي  

كانـت مـن ضـمن خصـوم الـدعوى ..  وهي هيئة المشروعات والتنمية الزراعية -وبمسايرته في ذلك 
 .الماثلة ومدخله بها 
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 وإن هذه اهليئة قد قدمت عدة مذكرات بدفاعها 

 ء أي اعرتاض علي هذا البيع سكتت عن إبدا

 ومل تدفع ببطالنه 
األمـــر الـــذي يؤكـــد صـــحة هـــذا البـيــع ونفـــاذه لعـــدم اعتـــراض المالـــك األصـــلي عليـــه أو دفعـــه  

ببطالـنـه ويرجــع أن ســبب عــدم االعـتـراض هــو صــحة البـيـع اـلـذي ـتـم مـنـذ ســنوات طويـلـة ـلـم تعـتـرض 
 .فيه أي هيئة أو جهة أو تشكك في صحة البيع 

 ض من جانب هيئة املشروعات وعدم االعرتا
 :ثابت بمدونات الحكم الطعين ذاته إذ قررت محكمة أول درجة صراحة بما هو نصه  
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 ومن هذه العبارة يتضح 
أن هيئة المشروعات التي قالت محكمة الحكم الطعين بأنها المالـك األصـلي لألراضـي محـل  

الـتـــداعي ـلـــم تعتــــرض عـلـــي البـيـــع الصــــادر مــــن هيـئـــة المجتمعــــات العمرانـيـــة الجدـيـــدة إـلـــي الشــــركة 
 .المستأنف ضدها األولي 

 يئة وهو ما يؤكد صحة هذا البيع ونفاذه يف مواجهة هذه اهل

 املقال زعما بأنها املالكة األصلية 
فإنـه قـول فـي غيـر أما عن قول محكمة أول درجة بأنها قوامه علي الحفاظ علي المال العام  

.. ذـلـك أن الجهــة البائعــة ـلـألرض محــل الـتـداعي هــي هيئــة المجتمعــات العمرانـيـة الجديــدة  .. محـلـه
ي أوضـحناه سـلفا وقـد تحصـلت علـي مقابـل وهي جهة حكومية وهي المنوطـة بـالبيع علـي النحـو الـذ

 .األرض المبيعة ومن ثم فإن المال العام مصون ولم يمس كما حاولت محكمة أول درجة تصويره 

 أضف إيل ذلك 
ما أوردناه سلفا من أن البيع قد تم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة المنوطـه بواليـة  

  .١٩٩٥ لسنة ٣٢٥قرار الجمهوري رقم وملكية األرض محل التداعي إعماال لل

 ١٩٩١ لسنة ٧وتطبيقا لصريح نص املادة الثانية من القانون 

 والتي نصت صراحة علي أنه
فــــي حالــــة تخصــــيص األرض إلقامــــة مجتمعــــات عمرانيــــة جديــــدة فإنهــــا تكــــون تحــــت واليــــة 
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 .وتصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
الح والزراعـة فإنهـا تكـون تحـت واليـة وتصـرف هيئـة أما إذا كانت مخصصة ابتـداء لالستصـ

 .المشروعات والتنمية الزراعية 

 وبصريح نص املادة األويل من القرار اجلمهوري 

  ١٩٩١ لسنة ٣٢٥املشار إليه رقم 

 فقد نصت علي أن
أراضي مدينـة الشـيخ زايـد الكـائن بهـا األرض محـل التـداعي معـدة إلقامـة مجتمعـات عمرانيـة 

 .جديدة 

  ما يؤكدوهو
أن هـــذه األرض تابعـــة ومملوكـــة لهيـئــة المجتمعـــات العمرانـيــة الجدـيــدة الـتــي تمـلــك الحـــق ـفــي 

فال سـبيل إلعمـال المـادة العاشـرة مـن .. وهو ما قد كان .. ممارسة حقوق المالك عليها كيفما يشاء 
. . الـتــي يعطـــي الحـــق للمحكمـــة أن تقضـــي ـبــالبطالن مـــن تلـقــاء نفســـها ١٩٨١ لســـنة ١٤٣الـقــانون 

 .السيما وأن التصرف صحيح وإلبطاله البطالن من قريب أو بعيد 

 ليس هذا كل شيء 
بل أن الثابت أن الشركة المستأنف ضدها األولي قد ابتاعت األراضي محل التـداعي ضـمن  

 ..مساحة أكبر قدرها سبعة أالف فدان 

  ٢٧/١١/١٩٩٧منذ تاريخ 
 الفترة وهـي حـائزة لهـذه األراضـي حيـازة وطوال هذه.. أي منذ ما يجاوز الخمسة عشر عاما 

 .هادئة ومستقرة وتظهر عليها 

 مبظهر املالك 

 ومتارس عليها كافة حقوق امللكية 
وطـــوال هـــذه الفـتــرة ـلــم تـبــد ثـمــة جهـــة حكومـيــة أو غـيــر حكومـيــة اعتراضـــها عـلــي حـيــازة هـــذه 

 .الشركة وملكيتها لألرض المباعة لها 

 ض بل أنها بوصفها املالك الظاهر لألر
قامت بتقسيمها وبيعها للمساهمين فيها ومنهم الشركة المستأنفة وذلك كله بموجـب عقـود بيـع 

 .صحيحة ال تشوبها شائبة 
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 ومن مجله ما تقدم 
يتضح وبجالء تام مدي المخالفة الجسـيمة للقـانون التـي هـوي فيهـا الحكـم الطعـين علـي نحـو 

 .يجعله جديرا باإللغاء 

لطعني إذ قضت حمكمـة أول درجـة بطلبـات مل يطلبهـا أي بطالن شاب احلكم ا: رابعا 

من اخلصوم وبرغم عدم اعرتاض هيئة املشروعات علي البيـع ممـا يعـد إقـرار 

 ضمني بصحته 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
علــي محكمــة الموضــوع إعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا التكييــف القــانوني الصــحيح  

تغييـر سـبب الـدعوى ويجـب عليهـا االلتـزام بطلبـات  إال أنهـا ال تملـكالخصـوم لهـا دون تقيد بتكييـف 
 .الخصوم وعدم الخروج عليها 

 )ق٤٩ لسنة ٤٥٥ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
 . بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات مقيدةالمحكمة  

 )١١٦٥ ص ١ ج ٣١ سنة ٢١/٤/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن
ٕتكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح فـي القـانون  
 . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها – شرطه –عليها 

 )ق٥٣ لسنة ١٤٩٨ ، ١٤٧٤ ، ٦٢٣ الطعون أرقام ٢٥/٣/١٩٨٥(

 ملا كان ذلك 
ي ووقائعـــه والطلـبــات المـبــداه مـــن كافـــة الخصـــوم فـيــه وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق الـتــداع 

 .ًيتضح أن أيا من خصوم هذا النزاع لم يبتغ النتيجة التي انتهي إليها الحكم الطعين 

 إذ احنرفت حمكمة أول درجه 
بموضــــوع اـلـــدعوى الماثـلـــة وســــببها واتجهــــت ـبـــه إـلـــي منحــــي مغــــاير لمــــراد أطــــراف الـتـــداعي  

 لســـنة ٣٢٥ت والقـــانون وعلـــي األخـــص القـــرار الجمهـــوري رقـــم ومخـــالف لصـــحيح الواقـــع والمســـتندا
 . المشار إليه سلفا ١٩٩٥

 



 ٧٩

 وحىت مع مسايرة هذا احلكم فيما اعتنقه 
 المحــرر فيمــا ـبـين هيـئـة المجتمعــات ٢٧/١١/١٩٩٧مــن فكــر ـبـالقول ـبـأن عـقـد البـيـع المــؤرخ  

صـادر مـن غيـر مالـك ) .. يةمشـتر(وبين الشركة المستأنف ضدها األولي ) بائعة(العمرانية الجديدة 
ومع مسايرة محكمة أول درجـة فـي قولهـا بـأن المالـك األصـلي " بيع ملك الغير"ومن ثم يعتبر بمثابة 

 ".هيئة المشروعات والتعمير الزراعية " لألراضي محل التداعي هي 

 فإن الثابت أن هذه اهليئة ممثلة يف الدعوى املاثلة متثيال صحيحا 

 رات دفاعها وقدمت العديد من مذك

 ومل تبد مثة اعرتاض أو مطاعن علي هذا البيع 

 وهو ما يعد مبثابة إقرار منها بصحته 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠٣وحيث نصت املادة 
اإلقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونيـة مـدعي بهـا وذلـك أثنـاء سـير الـدعوى  

 .المتعلقة بهذه الواقعة 

 قض يف هذا الشأن أنه ومن أحكام الن
فإنـه إذا تناولت الدعوى جملة وقائع ونازع الخصـم فـي بعضـها ولـم ينـازع فـي بعضـها األخـر  

 .يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم واإلقرار الضمني بها 
 )٤٣٧ ص ١٢ سنة ٤/٥/١٩٦١نقض (

 ومن ثم من خالل األصول القانونية 
تمثيل هيئة المشروعات في الدعوى الماثلة ومثولها أمام محكمـة أول سالفة البيان يتضح أن  

درجـــة وتقـــديمها العديـــد مـــن المـــذكرات ولـــم تبـــد ثمـــة اعتـــراض أو مطـــاعن علـــي عقـــد البيـــع المـــؤرخ 
 المحــرر مــن هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة الجدـيـدة لصــالح الشــركة المســتأنف ضــدها ٢٧/١١/١٩٩٧

 .األولي 

 ا منها وتسليما بصحة هذا التعاقد ونفاذه وهو ما يعد أقرارا صرحي
وكاـنـت محكمــة أول درجــة ـلـم تلـتـزم صــحيح الـقـانون ـفـي حكمهــا الطعــين .. وحـيـث كــان ذـلـك  

ولم تلتـزم بالسـبب المقـام مـن أجلـه هـذا النـزاع ولـم تلتـزم بطلبـات الخصـوم وانحرفـت بهـا األمـر الـذي 
 .يعيب هذا الحكم ويجعله جديرا باإللغاء 

 



 ٨٠

 خلطأ يف تطبيق القانون والقصور املبطل يف التسبيب ا: خامسا  
فـإن المســتقر علـيـه فقـهـا وقضــاء أن للخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون عــدة صــور وحــاالت تفصــيلها 

 :كالتالي 

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

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

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

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .لقانون الغامضة وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص ا 

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

 .كم قرارا غير مفهوم أو غير محدد كما لو تضمن الح.. وقد يتعلق بالحكم كقرار يمنح الحماية .. 

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

 .يكون عيبا شكليا 

 ملا كان ذلك 
دونات الحكـم ومن خالل األصـول والمفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر وتطبيقهـا علـي أسـباب ومـ 

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

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

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



 ٨١

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

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

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

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

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

 ملا كان ذلك 
م الطعـين يتضـح ومن هذه األصول واألحكـام الفقهيـة والقانونيـة وتطبيقهـا علـي مـدونات الحكـ 

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

احلكم الطعني شابه خطأ جسيم يف فهم الواقع يف الدعوى وقصور شـديد : الوجه األول 

 وموضـوعها إيل غـري مـا يف أسباب احلكم الواقعية مبا جعله ينحـرف بالـدعوى

 يهدفه طريف التداعي 

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

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

 كما قضي بأن 
ـلــي واقعـــة استخلصـــها مـــن مصـــدر ال وجـــود ـلــه أو موجـــود ـلــه أو إذا بـنــي القاضـــي حكمـــه ع 

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

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

 



 ٨٢

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

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

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

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

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

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

أن هــذه األرض مــن أمــالك الدولــة الخاصــة التــي ال يجــوز التصــرف فيهــا إال عــن طريــق وأردفــت بــ
 .هيئة المشروعات والتنمية الزراعية 

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

 لسـنة ٧رر وفـق صـحيح القـانون المحـ) كبائعـة(وبين هيئة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة ) كمشترية(
  .١٩٩٥ لسنة ٣٢٥ والقرار الجمهوري رقم ١٩٩١

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

 . أكتوبر ٦ بمدينة –بالحزام األخضر ) أالف فدان

 تأنف ضدها األويلومن ضمن هذه املساحة األرض املباعة من الشركة املس

 إيل الشركة املستأنفة 
 أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي تحصــلت .. فـي بنـد التمهيـد .. والثابـت مـن هـذا العقـد  
 لهـــا فـــي أغـــراض الزراعـــة بتـــاريخ موافقـــة وزارة الـــدفاع علـــي اســـتغالل األراضـــي المخصصـــةعلـــي 

 لســـنة ١٢٧٣مســـلحة ـبــرقم كمـــا تحصـــلت عـلــي موافقـــة هيـئــة عملـيــات القـــوات ال .. ٢٠/١١/١٩٩٥
 . ٢١/١١/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥

 



 ٨٣

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

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

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

.. ـمـــن هيـئـــة المجتمعــــات العمرانـيـــة ولهــــا الحــــق ـفـــي تقســــيمها وبيعهــــا وفـقـــا لشــــروط وقواعــــد الهيـئـــة 
  المحرر فيما بين الشركة المستأنفة والشـركة المسـتأنف١٨/١٢/١٩٩٧وبالتبعية يكون العقد المؤرخ 

السـيما وأن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة .. هو عقد صحيح ونافذ ال تشوبه شائبة .. ضدها األولي 

 والقرار الجمهـوري ١٩٩١ لسنة ٧هي صاحبة الوالية علي األرض المبيعة وفقا لصريح القانون 

 . المشار إليها سلفا ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥رقم 

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

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

 فإنها تكون قد احنرفت بوقائع الدعوى 

 وأوراقها إيل غري مرماها 
  أنه قد تضمن ١٨/١٢/١٩٩٧ه الدعوى المؤرخ حيث أن الثابت من خالل العقد سند هذ 

صــراحة ـبـأن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي ـقـد ابتاـعـت المســاحة المباـعـة للشــركة المســتأنفة 

 وبعـد ٢٧/١١/١٩٩٧من هيئة المجتمعات العمرانية بموجب العقد المـؤرخ ) ضمن مساحة أكبر(

  ١٩٩١ لسنة ٧ت التي طلبها القانون موافقة وزارة الدفاع وهيئة القوات المسلحة وفقا لالشتراطا

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

علي واقعة افترضتها من عندياتها لم تثبت باألوراق وهـي أن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي لـيس 
 .لمستأنفة لها الحق في بيع أرض التداعي للشركة ا
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 وبرغم أنه حمض افرتاض 
إال أن محكمــة أول درجــة اتخــذت منــه ســندا لقضــائها مخالفــة بــذلك صــحيح القــانون وقواعــد  

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

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

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

 والتدابري التي مـن تعمل سلطاتها يف حبث ومتحيص الدعوى واختاذ اإلجراءات

شأنها أن تتوصل حلقيقة الواقع فيها ومـدي أحقيـة الشـركة املسـتأنف ضـدها 

ـع أرض التــداعي للشــركة املســتأنفة وعــدم اســتجوابها هليئــة  األويل يف بـي

 املشروعات وهيئة ا®تمعات عن موضوع هذا النزاع 

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

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

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

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

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

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

 وقضي كذلك بأن 
سـباب فـإذا كانـت األسـباب التـي أقـيم عليهـا فيهـا يجب أن يبني الحكم علي ما يدعمه مـن األ 

 .ثغره يتطرق منها التخاذل إلي مقومات الحكم فال يتماسك معها قضاءه كان تسبيبها معيبا 
 )٢/١/١٩٤٦ ق جلسة ١٤ لسنة ١٢٨الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
زاع الماثــل وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين وأوراق النــ 

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

 فعلي الفرض اجلديل 
قـلــة بموجـبــه  المنت٢٧/١١/١٩٩٧بصــحة ـمــا ورد بــالحكم ـمــن الـقــول بأنــه عـقــد البـيــع المــؤرخ  

ملكية أرض التداعي مـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة إلـي الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي هـو عقـد 
 .صادر من غير مالك وأن المالك الحقيقي لهذه األرض هي هيئة المشروعات 

 !. فلماذا لم تستجوب المحكمة هيئة المشروعات عن ذلك كله ؟-
لعمرانية تفسير لهذا األمر ربما يكون لديها مـن المسـتندات  ولماذا لم تطلب من هيئة المجتمعات ا-

 الــذي يؤكــد ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥وهــو بالفعــل موجــود وهــو القــرار !. مــا يؤكــد صــحة التعاقــد ؟
والية هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة علـي األرض وأنهـا المالـك لهـا ويحـق لهـا التصـرف 

 .فيها وممارسة عليها حقوق المالك 
م تعتبر سكوت هيئة المشروعات عن الطعن في هذه العقود بمثابة إقـرار بموافقتهـا عليهـا  ولماذا ل-

 !.وتسليم بصحتها ؟

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

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

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

ن سـبب وأن تسـتجوب الطـرفين عـ.. الحق في نقل ملكيـة هـذه األرض للشـركة المسـتأنفة مـن عدمـه 
وهـو مـا ركنـت إليـه .. وذلك حتى يكون حكمها قائمـا علـي سـند يبـرره .. تحرير العقد محل التداعي 

المحكمـــة فـــي حكـــم االســـتجواب الـــذي أصـــدرته واـلــذي ســـرعان مـــا عـــدلت عـنــه دون بـيــان لألســـباب 
ت فـقـرر.. وكــان عـقـب إـبـداء اـلـدفع بـعـدم صــالحيتها للحكــم ـفـي اـلـدعوى الماثـلـة .. الواقعـيـة ـفـي ذـلـك 

حجــز اـلـدعوى للحكــم والتفـتـت عــن الحكــم الســابق صــدوره منهــا باالســتجواب دون بـيـان ألســباب هــذا 
والــذي تــزامن مــع الرغبــة فــي ســرعة إصــدار الحكــم بعــد الــدفع بعــدم .. االلتفــات الغيــر مبــرر أيضــا 
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 .صالحيتها للفصل في الدعوى 

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

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

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

 ويف اإلمجال
فقــد ـكــان علــي محكـمــة أول درجـــة أن تتخــذ ـمــن الوســائل والـتــدابير الـتــي منحهــا لـهــا الـقــانون  

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

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

 .للقانون وأبسط قواعد االستدالل والتسبيب 

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

دفوع الشكلية اجلوهرية املبداه مـن الشـركة املسـتأنفة علـي حنـو جـازم علي ال

وصريح والتي كانت توجب علي احملكمة احلكم بعـدم قبـول الـدعوى املبتـدأة 

 .شكال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الذي ينحدر إلي حد البطالن 

 ومن هذه الدفوع اجلوهرية 

 التي ال تزال الشركة املستأنفة متمسكة بها أمام عدالة احملكمة االستئنافية

 ما يلي 

 الدفع بعدم قبول الدعوى املبتدأة لعدم إشـهار صـحيفتها لكونهـا مـن الـدعاوى -١

 ي بها العقارية العينية الواجب إشهارها أو التأشري اهلامش

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

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

 األصـلي لـم يشـهر تسـجل تلـك الـدعاوى ك�ان المح�ررف�إذا أو اإللغـاء أو الرجـوع البط�ن أو الفس�خ 
ويجــب كــذلك تســجيل دعــاوى اســتحقاق أي حــق مــن الحـقـوق العينـيـة العقارـيـة أو التأشــير بهــا حســب 

وتحصــل التأشــيرات .. األحــوال كمــا يجــب تســجيل دعــاوى صــحة التعاـقـد عـلـي حـقـوق عينـيـه عقارـيـة 
 .دها بجدول المحكمة والتسجيالت المشار إليها بعد إعالن صحيفة الدعوى وقي
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 ويف هذا اخلصوص استقر الفقه علي أن 
لم يحصر قانون الشهر العقـاري المحـررات الخاضـعة للشـهر ولكنـه اسـتن مبـدأ عـام فـي هـذا  

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

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

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

 األولي تهدف إلي أن طلبات الشركة المستأنف ضدها 

 ١٨/١٢/١٩٩٧فسخ عقدي البيع احملرريني فيما بينها الطرفني واملؤرخ 
الثابــت مــن خاللهمــا شــراء الشــركة المســتأنفة مــن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي قطعتــي 

 .األرض محل التداعي 

 وهو ما يؤكد 

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

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

 .المبتدأة إعماال لصريح ذات المادة متقدمة البيان 

 ومن ثم 
ـلـي ـلـم تقــم بتســجيل عريضــة دعواهــا المبـتـدأة األمــر وحـيـث أن الشــركة المســتأنف ضــدها األو 

 مـــن قـــانون الشـــهر ١٥الـــذي يؤكـــد أن هـــذه الـــدعوى مدفوعـــة بعـــدم القبـــول لمخالفـــة صـــريح المـــادة 
 .العقاري

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

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



 ٨٩

الدفع بعدم قبول الـدعوى النتفـاء ركـن املصـلحة املشـروعة املباشـرة إلقامتهـا مبـا -٢

 يسلس ويؤكد إساءة الشركة املستأنف ضدها الستعمال حق التقاضي 

 داية ب
 .فإن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة  

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

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

وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لهـا وهـي كونهـا وسـيلة الضابط لضمان جدية الدعوى 
 .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 (

  والدعاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصلحة
 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 
عليـه أن يحصــل علـي تـعـويض عــن رفـع تـلـك الـدعوى الكيدـيـة علـيـه فالـدعوى إذا ـلـم يكـن ـمـن ورائـهـا 

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

 والدعوى املاثلة 

 يصدق عليها وحبق وصف الدعوى الكيدية 
مـــؤرخين فالثابـــت أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي أقامتهـــا بطلـــب فســـخ عقـــدي البيـــع ال 

 تأسيسا علي زعم مكذوب مؤداه أن الشركة المستأنفة لم تقم بتنفيـذ التزامهـا المتمثـل ١٨/١٢/١٩٩٧
 .في عدم استصالح األرض محل التداعي وزراعتها 

 وحيث ثبت لعدالة احملكمة مبا ال يدع جماال للشك 
متـنـاع الشــركة أن الشــركة المســتأنفة ـلـم تتســلم األرض محــل الـتـداعي حـتـى اآلن وأـنـه نظــرا ال 

 مـدني جزئـي أكتـوبر ضـدها ٢٠١٠المستأنف ضدها األولي عن التسليم أقامت الدعوى رقم   لسـنة 
وتـلـك اـلـدعوى الزاـلـت طــي الـتـداول .. بغـيـة إلزامهــا بتســليم أرض الـتـداعي وغيرهــا للشــركة المســتأنفة 

 .حتى تاريخه 
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 ومن ثم 
ا الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي يتأكــد وبحــق انعــدام وجــود ثمــة غايــة مشــروعة تربــوا إليهــ 

ٕوانمـــا ابتغـــت فقـــط اإلضـــرار بالشـــركة المســـتأنفة وهـــي غايـــة غيـــر .. وتبتغيهـــا مـــن دعواهـــا الماثلـــة 
 .مشروعة تنم عن إساءة في استعمال حق التقاضي 

 لذلك 

 نصت املادة الرابعة من القانون املدني علي أنه 
 . عما ينشأ عن ذلك من ضرر من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال 
أمــا مــن اســتعمل هــذا الحــق علــي نحــو غيــر مشــروع فيكــون بــال جــدال مســئوال عــن الضــرر  

 .الناتج عن هذا االستعمال غير المشروع 

 وقد أوضحت املادة اخلامسة كيفية استعمال احلق بشكل غري مشروع بقوهلا 
 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  
 . لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير إذا -١

إذا كانــت المصــالح التــي يرمــي إلــي تحقيقهــا قليلــة األهميــة بحيــث ال يتناســب البتــة مــع مــا  -٢
 .يصيب الغير من ضرر بسببها 

 .إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعه  -٣

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 الحقـوق التـي تثبـت للكافـة فـال يكـون مـن اسـتعمله مسـئوال حق االلتجـاء إلـي القضـاء هـو مـن 

عمـــا ينشـــأ عـــن اســـتعماله مـــن ضـــرر للغيـــر إال إذا انحـــرف بهـــذا لحـــق عمـــا وضـــع لـــه الســـتعماله 
 .استعماال كيديا ابتغاء مضارة الغير 

 )٢٠/١/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ١٨١الطعن رقم (
 )٢٨/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٤ لسنة ٣١٠الطعن رقم 

 إذ ثبت وحبق و.. هذا 
أن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي بإقامتهــا الــدعوى األصــلية قــد انحرفــت بحــق التقاضــي 

 .عما وضع له واستعملته استعماال كيديا ما قصدت منه سوي اإلساءة واإلضرار للشركة المستأنفة 

 وهو ما حدا بالشركة األخرية 
ة أصــــليا ـبـــالتعويض عــــن إســــاءتها نحــــو إقامــــة دعواهــــا الفرعـيـــة بغـيـــة إـلـــزام الشــــركة المدعـيـــ 
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 :استعمال حق التقاضي ذلك أن الثابت 
أن حق االلتجاء إلي القضاء هـو مـن الحقـوق العامـة التـي تثبـت للكافـة إال أن ال يسـوغ لمـن 
يباشر هذا الحق االنحراف به عمـا وضـع لـه واسـتعماله اسـتعماال كيـديا ابتغـاء مضـارة الغيـر  

ســواء ـفـي هــذا الخصــوص أن يقـتـرن هــذا القصــد بنـيـة جـلـب ووأال حـقـت المســاءلة ـبـالتعويض 
 .المنفعة لنفسه أو لم يقترن به تلك البنية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه 

 )١٥/١٠/١٩٥٩ ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك 
ـيـق غاـيـة وكــان الثاـبـت أن الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي أقامــت دعواهــا الماثـلـة بغـيـة تحق

غـيـر مشــروعة وهــي إخفــاء عــدم التزامهــا ـبـأداء واجباتهــا العقدـيـة مــن تســليم ـلـألرض المبيعــة للشــركة 
المســتأنفة وكــذا عــدم التزامهــا بإنهــاء أعمــال البنـيـة األساســية والمراـفـق بمــا يجــدر معــه مســاءلتها عــن 

وتنفيـذ التزاماتهـا  علـي توفيـق أوضـعها – وفـق صـحيح القـانون –فبـدال مـن أن تعمـل . عدم التزامها 
راحت تدعي ما يخالف الحقيقة والمستندات وتزعم زورا وبهتانا بأن الشركة المستأنفة هي المخلـة .. 

 .وهو األمر الذي أضر بالشركة األخيرة أيما ضرر مادي ومعنوي .. بالتزاماتها 

 إذ متثلت هذه األضرار يف اآلتي 
ي وتكلـيـف للســادة المحــامين لمباشــرة هــذه ـمـا تكبدـتـه الشــركة المســتأنفة ـمـن مصــروفات تقاضــ 

ومــا ترـتـب عـلـي ذـلـك مــن تكـبـدها أتعــاب للســادة .. ٕاـلـدعوى الواهـيـة واـبـداء دفاعهــا فــي هــذه اـلـدعوى 
 .المحامين 

أضف إلي ذلك أن رفع هذه الدعوى كان له أبلغ األثر السلبي علي سمعة الشركة المسـتأنفة 
ـلـــدعوى مــــن شــــأنها إظهــــار الشــــركة بمظهــــر المخــــل التجاريــــة وســــمعة القــــائمين عليهــــا إذ أن هــــذه ا

بااللتزامات وذلـك كلـه علـي خـالف الحقيقـة بمـا يـؤثر سـلبا علـي ثقـة البنـوك والشـركات األخـرى فيهـا 
 .ٕواحجامهم عن التعامل معها 

 ورغم ذلك كله
يــأتي الحكــم الطعــين ليقــرر بعــدم وجــود لــدد فــي الخصــومة أو إســاءة مــن الشــركة المســتأنف 

 الســتعمال حــق التقاضــي وهــو األـمـر الـذي يؤـكـد قصــور هــذا الحـكـم ـفـي فـهـم عناصــر ضـدها األوـلـي
 .ٕالتداعي بما يسلس إلي بطالنه والغائه 
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تناقض احلكم الطعني وأسبابه فيما قضي بـه مـن بطـالن عقـد البيـع املـؤرخ : سادسا 

مع ما قضي به أيضا من رفض الطلب العـارض ) بفرض صحة ذلك(١٨/١٢/١٩٩٧

لشركة املسـتأنفة بطلـب التعـويض عـن إسـاءة اسـتعمال الشـركة املبدي من ا

 املستأنف ضدها األويل حلق التقاضي

 حيث استقرت أحكام النقض وتواترت علي أن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو مـا تتعـارض بـه األسـباب  

 .م الحكم ويحمله وتتهاتر فتتماحي ويسقط بعضها بحيث ال يبقي منها ما يقي

 كما قضي بأن 
تحصــيل فهــم الواقــع فــي الــدعوى مــن ســلطة محكمــة الموضــوع وتكييــف هــذا الفهــم وتطبيــق  

 .القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض 
 )ق٤٧ لسنة ١٠٠٧ طعن رقم ٢٤/١/١٩٨١نقض (

 وقضي أيضا بأن 
ي أسـباب واضـحة جليـة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن األحكام يجب أن تكون مبنية علـ 

 .والغموض واإلبهام في األسباب يبطل الحكم 
 )ق٥٠ لسنة ٥٢٢ طعن رقم ٣١/١/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه ـقـد شــابه التضــارب والتـنـاقض فيمــا ـبـين  

درة هـذا الحكـم بـأن في الوقت الذي ادعت فيـه المحكمـة مصـ.. ذلك أنه .. أسبابه وبعضها البعض 
 المحرر فيما بين الشـركة المسـتأنفة والشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي ١٨/١٢/١٩٩٧العقد المؤرخ 

 .باطل لعدم ثبوت ملكية الشركة األخيرة لألرض حتى تقوم ببيعها 

 وعلي فرض جديل بصحة هذا الزعم 
 أنــه إذا أفترضـــنا ومــع تمســك الشــركة المســتأنفة بــاالعتراض الشـــديد عليــه وبعــدم صــحته إال 
 :فإن الشركة المستأنف ضدها األولي تكون قد أخطأت مرتين .. صحته 

 .أنها قامت ببيع ما ال تملك بما يحق للشركة المستأنفة المطالبة بالتعويض : األويل 

أنهـا رغـم أن بطـالن العقـد يرجـع سـببه إليهـا إال أنهـا أقامـت الـدعوى بطلـب فسـخه بنـاء : والثانيـة 
 .ب واهية ومخالفة لألوراق علي أسبا
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 وهو األمر الذي يؤكد
إســـاءة هـــذه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي اســـتعمال حـــق التقاضـــي بمـــا يوجـــب إلزامهـــا 

 .بالتعويض 

 ورغم ذلك 
ويزعم بأن الشركة المستأنف ضـدها األولـي لـم ) مع إقراره ببطالن العقد(يأتي الحكم الطعين  

وبنــاء علــي هــذا قضــي بــرفض الطلــب العــارض .. التقاضــي يثبــت أنهــا قــد أســاءت اســتعمال حــق 
 .المبدي من الشركة المستأنفة 

 واجلدير بالذكر 
أن الشــركة المســتأنفة إذ تقــرر بهــذا الســبب فــي اســتئنافها إثباتــا لتضــارب محكمــة أول درجــة  

ـفـي حكمهــا واهـتـزاز صــورة اـلـدعوى ـفـي وجــدانها بمــا يبطــل حكمهــا ويؤكــد عــدم صــحة مــا قررـتـه مــن 
 لكونه محـض افتـراض باطـل ومخـالف للحقيقـة واألوراق ١٨/١٢/١٩٩٧لزعم ببطالن العقد المؤرخ ا

التي تؤكـد علـي صـحة هـذا العقـد ونفـاذه وأنـه صـادر عـن الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي صـاحبة 
 .الحق في بيع األرض محل التداعي للشركة المستأنفة 

ئه بقبـول الـدعوى شـكال علـي صـور فساد احلكم الطعني يف اسـتدالله يف قضـا: سابعا

 ضوئية من مستندات سبق جحدها وإهدار حجيتها يف اإلثبات 

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

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

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

 ومن ثم 

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



 ٩٤

 .صور من الصحيفة  -٢

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

 ............ مذكرة شارحة -٦

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

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

 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

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

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

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

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

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

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

 .المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تثبت أحقيتها في إقامة دعواها ابتداءا 

 األمر الذي كان يوجب علي حمكمة أول درجة 
ل اـلـدعوى لرفعهــا مــن غـيـر ذي صــفة الســيما وأنهــا قطعــت أـنـه ـلـم يثـبـت أن تقضــي بعــدم قـبـو 

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

 .نزاع وسند ملكيتها للعين موضوع ال



 ٩٥

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

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

 اإلخالل حبقوق الدفاع : ثامنا 

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

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

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

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

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

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

 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (

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

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

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

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

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



 ٩٦

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

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

 ملا كان ذلك 
فــاهيم القانونيــة ســالفة البيــان علــي ـمــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه قــد جـــاء وبتطبيــق الم 

 :معيبا باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع وذلك علي وجهين هما 

إخالل حبق الدفاع بعدم استجابة حمكمة أول درجـة للمطلـب اجلـوهري : الوجه األول 

خـري لنظرهـا واجلازم املبدي من الشـركة املسـتأنفة بإحالـة الـدعوى لـدائرة أ

لسابقة إبداء حمكمة أول درجة رأيها يف موضوع هذا النزاع وذلك عمـال بصـريح 

 . من قانون املرافعات  ١٤٦نص املادة 
 :سبق وقد أشرنا إلي أن محكمة النقض قررت بشكل جازم وصريح بأن 
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 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩نقض (
 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ملا كان ذلك 
ونظــرا لســابقة إبــداء هيئــة المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين لرأيهــا فــي ذات .. ٕواعمــاال لــذلك  

 وتشـبثها بهـذا الـرأي ٢١/٦/٢٠١٢ بجلسة ٢٠١١النزاع الماثل حال حكمها في الدعوى رقم   لسنة 



 ٩٧

 .ومن المؤكد تأثرها بهذا الرأي حال نظر الدعوى الماثلة 

 لذلك
 وأبـــدي طلبـــه ٢٧/٦/٢٠١٢مثـــل وكيـــل الشـــركة المســـتأنفة لـــدي محكمـــة أول درجـــة بجلســـة  

الجـــوهري الجـــازم والمتفـــق علـــي صـــحيح الواقـــع والقـــانون بإحالـــة هـــذه الـــدعوى دائـــرة أخـــري لنظرهـــا 
 .ها والفصل في موضوع

 إال أن حمكمة أول درجة 
التفـتـت عــن ذـلـك تمامــا وطرحـتـه األمــر اـلـذي يعـيـب حكمهــا ـبـاإلخالل الجســيم بحـقـوق اـلـدفاع  

 .الذي يجدر معه القضاء بإلغاء الحكم الطعين 

إخـالل احلكـم الطعـني حبقـوق الـدفاع حينمـا التفـت دون مـربر عـن : الوجه الثـاني 

وهري بوقف الدعوى املاثلة تعليقيا حلـني االستجابة ملطلب الشركة املستأنفة اجل

  مدني جزئي أكتوبر ٢٠١٠الفصل يف الدعوى رقم   لسنة 

 فقد نصت حمكمة النقض بأن 
كـــل طـلــب أو وجـــه دفـــاع يـــدلي ـبــه ـلــدي محكمـــة الموضـــوع ويطـلــب إليهـــا بطرـيــق الجـــزم أن  

يجــب .. دعوى تفصــل فيــه ويكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي فــي الــ
عـلـي محكمــة الموضــوع أن تجـيـب علـيـه ـفـي أســباب الحكــم الســيما اـلـدفاع الجــوهري اـلـذي ـقـد يترـتـب 
عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكـون عابـه 

 .القصور في التسبيب 
 )١٩٥٧ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٥/١١/١٩٨٠نقض (

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

األولية والدعوى التي تنظرها وتقدير ذلك خضوعه لرقابة محكمة الـنقض علـي المحكمـة تصـفيه كـل 
 .نزاع يدخل في اختصاها يتوقف الحكم في الدعوى علي الفصل فيه 

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

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

 ١٨/١٢/١٩٩٧أقيمــت مــن الشـــركة المســتأنف ضـــدها األولــي بطـلــب فســخ عـقــدي البيــع الـمــؤرخين 



 ٩٨

 .المحررين مع الشركة المستأنفة 

 بزعم مكذوب 
 .مستأنفة التزامها باستصالح واستزراع األراضي محل التداعي هو عدم تنفيذ الشركة ال 

 وذلك رغم علم الشركة املستأنف ضدها األويل اليقيني 
بأن الشركة المستأنفة لم تقم باستالم األرض محل التداعي حتى اآلن وأنها طلبت منها ذلـك  

 .بكافة الطرق الودية ورفضت الشركة المستأنف ضدها األولي التسليم 

 و ما حدا بالشركة املستأنفة حنو إقامة الدعوى وه

  مدني جزئي أكتوبر٢٠١٠رقم     لسنة 
الـتــي الزاـلــت طـــي الـتــداول حـتــى تاريخـــه ومحاـلــة إـلــي مكـتــب الخـبــراء بموجـــب حـكــم تمهـيــدي 

ولـم يباشـر مكتـب الخبـراء هـذه المأموريـة الـواردة بـذلك .. صادر عـن عدالـة محكمـة أكتـوبر الجزئيـة 
 .ي حتى اآلن الحكم التمهيد

 األمر الذي يؤكد أن الشركة املستأنفة 
 .لم تتسلم األرض محل التداعي من الشركة المستأنف ضدها األولي حتى اآلن  

 وحيث أن مسألة التسليم هي من املسائل األولية 

 التي جيب الفصل فيها قبل الفصل يف الدعوى املاثلة 
ركة المســتأنفة ـلـألرض محــل الـتـداعي حـتـى حـيـث أـنـه إذا تـبـين بحـكـم قطـعـي عــدم اســتالم الشــ 

 .فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة علي غير سند من الواقع أو القانون .. اآلن 

 وهو األمر الذي حدا بالشركة املستأنفة 
نحو إبداء طلب صريح وجازم بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحـين الفصـل فـي دعـوى التسـليم  

 .والئيا المحكمة الجزئية المشار إليها والتي تختص بها 

 ورغم جوهرية هذا الطلب 
إال أن محكمة الحكم الطعين لم تجيب الشركة المسـتأنفة إليـه ولـم تعـن بـالرد عليـه ردا سـائغا  

 .األمر الذي يعيب هذا الحكم باإلخالل بحقوق الدفاع بما يتعين معه إلغائه 

 ومما تقدم مجيعه 

 كم الطعني يتأكد لعدالة اهليئة املوقرة أن احل
قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون وقصــر فــي أســبابه وأفســد فــي اســتدالله وخــالف مــا هــو ثابــت  
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وذـلـك عـلـي النحــو الثاـبـت مــن جمــاع مــا تـقـدم مــن .. فضــال عــن إخالـلـه بحـقـوق اـلـدفاع .. ـبـاألوراق 
 .أوجه دفاع ومن خالل المستندات التي تشرفنا بتقديمها أمام الهيئة الموقرة 

 ت وداللتها وهذه املستندا

 كالتايل 

 :املستند األول 
صــورة مــن الحكــم الصــادر مــن ذات الهيئــة والــدائرة مصــدرة الحكــم الطعــين فــي الــدعوى رقــم  

والذي أبدت محكمة أول درجة من خالله رأيـا فـي موضـوع النـزاع ..  مدني كلي الجيزة ٢٠١١لسنة 
 .والذي تشابه وتماثل تماما مع موضوع الدعوى الماثلة 

 ألمر الذي جيعل هذه الدائرة ممنوعة من مساع الدعوى وهو ا

 حمل احلكم الطعني عمال وتطبيقا 

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦لصريح نص املادتني 
وهــو األمــر اـلـذي حــدا بوكـيـل الشــركة المســتأنفة نحــو المـثـول أمــام محكمــة أول درجــة بجلســة 

ائرة لنظــر اـلـدعوى والفصــل ودـفـع صــراحة بعــدم صــالحية هــذه اـلـد) ٢٧/٦/٢٠١٢(المرافعــة األخـيـرة 
فيها وذلك لسابقة إبدائها رأيا قانونيـا فيهـا يخشـى تـأثيره علـي قضـائها فـي هـذه الـدعوى وتشـبثها بهـذا 

  مرافعات ١٤٧ ، ١٤٦وذلك كله إعماال لصريح نص المادتين .. الرأي 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
دعوى وـلـم تلتـفـت إـلـي اـلـدفع أصــرت عـلـي نحــو ـيـدعو للشــك والريـبـة عـلـي الفصــل فــي هــذه اـلـ

  .١١/٧/٢٠١٢المشار إليه وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 

 وبتلك اجللسة األخرية 
أصــدرت حكمهــا الطعــين الــذي جــاء فــي مجملــه معيبــا بــالبطالن ومخالفــا للقــانون إذ تــأثرت 

  لســـنة محكمـــة أول درجـــة وال محاـلــة برأيهـــا الســـابق إـبــداؤه ـبــالحكم الصـــادر منهـــا ـفــي اـلــدعوى رـقــم 
 . وتشبثت بهذا الرأي رغم مخالفته للقانون ٢٠١١

 وهو األمر الذي ينحدر بهذا احلكم الطعني 
أن هـــذه المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم الطعـــين أرادت .. وال يـنــال مـــن هـــذا .. إـلــي حـــد الـــبطالن 

 ١٤٦اـلـتملص ـمـن هــذا اـلـبطالن بقاـلـه واهـيـة زاعـمـة ـبـأن حــاالت عــدم الصــالحية المحصــورة بالمــادة 
 .فعات غير منطبقة علي الحالة الماثلة مرا
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 زعمته هذه احملكمة خيالف حمكمة النقض التي قالت صراحة  إذ أن ما 
 يفـيـد بــأن إـبـداء اـلـرأي اـلـذي يــؤدي إـلـي عــدم صــالحية القاضــي ١٤٦أن ظــاهر ـنـص المــادة 

اســع ينبغــي أن يفســر بــالمعني الوإال أنــه لنظــر الــدعوى يلــزم أن يكــون فــي ذات القضــية المطروحــة 
مـتــى كاـنــت الخصـــومة الحالـيــة مـــردده ـبــين ذات الخصـــوم ونـفــس الحجـــج واألســـانيد الـتــي ويؤخـــذ ـبــه 

فـإذا كـان القاضـي قـد عـرض لهـذه الحجـج لـدي فصـله فـي الـدعوى .. أثيرت في الخصومة األخـرى 
السابقة وأدلي برأي فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التاليـة وممنوعـا مـن سـماعها إذ فـي 

نـقــض ( الحاـلــة باـلــذات تـبــدو خشـــية تشـــبثه برأـيــه اـلــذي اعتنـقــه فيشـــل تـقــديره ويـتــأثر ـبــه قضـــاءه هـــذه
 )  ق٥٦ لسنة ٧٧ طعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩

 ومن ثم 
ورغم حرص وكيل الشركة المستأنفة علي رفع الحرج والغلط عن محكمة أول درجة وحرصـه 

الهيئــة مصــدرة هــذا الحكــم ذاتهــا لــم علــي أال تتــأثر بســابق رأيهــا فــي هــذا النــزاع وتتشــبث بــه إال أن 
تحــرص علــي ذلــك ولــم تطبــق صــحيح القــانون وأصــرت علــي إصــدار حكمهــا الطعــين المعيــب بكــل 

 العيوب المسطرة بصحيفة االستئناف الماثل والتي تنال منه وتجعله جديرا باإللغاء 

 : املستند الثاني 
ثابــت مــن خاللــه مـثـول وكيــل صــورة مــن محضــر جلســة المرافعــة األخـيـرة بالــدعوى البـتـدأة وال

الشركة المستأنفة ودفعه صراحة بعدم صالحية الدائرة مصدرة الحكم الطعين لنظر الدعوى والفصـل 
 مــدني ٢٠١١فيـهـا وذـلـك لســابقة إـبـدائها رأيـهـا ـفـي ـنـزاع مماـثـل وـفـي حكمـهـا ـفـي اـلـدعوى رـقـم   لســنة 

وهـو األمـر الـذي ) ٢١/٦/٢٠١٢(كلي الجيزة الصـادر قبـل جلسـة المرافعـة األخيـرة بأقـل مـن أسـبوع 
يؤكد خشية الشركة المستأنفة من تأثر هذه الدائرة برأيها السابق تكوينه فـي الـدعوى السـابقة وتشـبثها 

 .به مما يتعارض مع حرية عقيدة القاضي ويؤثر سلبا في سلطته التقديرية 

 وبرغم صراحة العبارات املسطرة مبحضر اجللسة املرفقة 

 املبدي من الشركة املستأنفة ورغم جوهرية الدفع 
إال أن محكمة أول درجة التفتت عـن ذلـك كلـه وتجـاوزت عنـه وأصـرت علـي إصـدار حكمهـا 

 . مرافعات ١٤٧الطعين الذي أصابه البطالن عمال بصريح نص المادة 

 : املستند الثالث 
 محــام بواســطة( المقدمــة مــن الشــركة المســتأنفة ٢٠١٢ صــورة ضــوئية مــن الشــكوى رقــم  لســنة -أ 
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مساعد وزيـر العـدل للتفتـيش / ضد الدائرة مصدرة الحكم الطعين أمام السيد المستشار ) آخر
 .القضائي 

 المقدمـــة مـــن الشـــركة المســـتأنفة ضـــد الـــدائرة ٢٠١٢ صـــورة ضـــوئية مـــن الشـــكوى رقـــم   لســـنة -ب
 .مصدرة هذا الحكم أمام السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة االبتدائية 

طلب فتح بـاب المرافعـة المقـدم مـن مقـدم الشـكاوى سـالفة الـذكر إلـي الـدائرة مصـدرة  صورة من -ج 
الحـكــم الطعـــين وذـلــك للعـلــم بوجـــود شـــكاوى ضـــدها بمـــا يجعـــل أن ثمـــة خصـــومه بينهـــا وـبــين 

 .الشركة المستأنفة بما يحجبها عن نظر الدعوى والفصل فيها 
 ـتــورده أو تشـــر إلـيــه ـفــي حكمهـــا إال أن هـــذه اـلــدائرة التفـتــت عـــن هـــذا الطـلــب ومســـتنداته وـلــم

 .                                     وأصدرت حكمها الطعين بالمخالفة للقانون ) كعادتها(

 :املستند الرابع 
 بتخصــيص ١٩٧٩ لســنة ٥٠٤صــورة ضــوئية مــن رســمية مــن قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم  -١

  أكتوبر ٥أرض إلنشاء مدينة 
 بإنشـاء مدينـة ١٩٩٥ لسـنة ٣٢٥ئـيس الجمهوريـة رقـم صورة ضـوئية مـن رسـمية مـن قـرار ر -٢

 " وقد نصـت المـادة األولـي منـه صـراحة علـي أن ) الكائنة بها أراض التداعي(الشيخ زايد 
 لسـنة ٥٩تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا ألحكام القـانونين رقمـي 

كــة للدولــة الالزمــة إلنشــاء مدينــة  المشــار إليهمــا األراضــي المملو١٩٩١ لســنة ٧ ، ١٩٧٩
 ................... الشيخ زايد الموضحة بالخريطة المرفقة وباإلحداثيات اآلتية 

 هذا 

  ١٩٩١ لسنة ٧ومن حيث انه طبقا للمادة الثانية من القانون 
فإن األراضي المخصصة إلقامة مجتمعات عمرانيـة جديـدة تكـون تحـت واليـة وتصـرف هيئـة 

عمرانـيـــة الجديـــدة والمـنـــاطق المخصصــــة لالستصـــالح واالســــتزراع تكـــون تحــــت والـيـــة المجتمعـــات ال
 .وتصرف هيئة المشروعات والتعمير 

  ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥وطبقا للقرار رقم 
ـمــن منــاطق إقاـمــة المجتمـعــات ) الـكــائن بـهــا أرض التــداعي(فــإن أراضـــي مدينــة الشـــيخ زايــد 

 .العمرانية الجديدة 
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 ومن ثم 
رف هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة الجديــدة وحـيـث أن الشــركة المســتأنف فهــي تحــت والـيـة وتصــ

ضـــدها األولـــي ابتاعـــت األرض مـــن الهيئـــة األخيـــرة األمـــر الـــذي يؤكـــد صـــحة البيـــع وصـــحة العقـــد 
 .وصدوره من صاحب الوالية والهيمنة 

 وهو ما يؤكد 
 الحافظة بطالن الحكم الطعين ومخالفته لصحيح القانون والقرارات الجمهورية طي هذه 

 : املستند اخلامس 
 صــورة مــن تحريــات المباحــث بقســم شــرطة الشــيخ زايــد يفيــد بــإجراء التحريــات حــول إحــدى قطــع -

 .األراضي المباعة للشركة المستأنفة ومالكها وحائزها 

 وثابت من هذا احملضر 
دها أن كافة األراضي المباعـة مـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة للشـركة المسـتأنف ضـ

 .األولي ومن األخيرة إلي الشركة المستأنفة تتبع مدينة الشيخ زايد 

 ومن ثم 
 اـلـذي يؤكــد طبقــا للمــادة الثانيــة مــن ١٩٩٥ لســنة ٣٢٥فهــي خاضــعة للقــرار الجمهــوري رقــم 

 أن جميــــع أراضــــي الشــــيخ زايــــد تحــــت واليــــة وتصــــرف هيئــــة المجتمعــــات ١٩٩١ لســــنة ٧القــــانون 
 .العمرانية الجديدة 

 إداري الشيخ زايد المحرر من الشركة المستأنف ٢٠١١لسنة    ضوئية من المحضر رقم  صورة -
 ) .حسبما تزعم(ضدها األولي لمعاينة األرض محل التداعي 

 والثابت من هذا احملضر 
أن األراضــي محــل الـتـداعي تابعــة لمديـنـة الشــيخ زاـيـد ومــن ـثـم فهــي خاضــعة لوالـيـة وتصــرف 

 وللمـادة الثانيـة مـن ١٩٩٥ لسنة ٣٢٥جديدة طبقا للقرار الجمهوري رقم هيئة المجتمعات العمرانية ال
  .١٩٩١ لسنة ٧القانون 

 ومن ثم 
يكــون تصــرف هيئــة المجتمعــات العمرانيــة بــالبيع فــي أرض التــداعي إلــي الشــركة المســتأنف 
 ضدها األولي صحيح ونافذ وال تشوبه شائبة وكذا تصرف الشركة األخيرة للشركة المستأنفة صـحيح

 .ونافذ ويكون الحكم الطعين معيب ومخالف لألوراق والقانون 
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 :املستند السادس 
صورة ضوئية من عقد البيع الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة لصـالح الشـركة 

منهـا األرض ) سـبعة أالف فـدان( فـدان ٧٠٠٠المستأنف ضـدها األولـي عـن قطعـة أرض مسـاحتها 
 .ة المباعة للشركة المستأنف

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

 بمـــا يؤكـــد واليتهـــا ١٩٩١ لســـنة ٧ والمـــادة الثانـيــة مـــن الـقــانون ١٩٩٥ لســـنة ٣٢٥ ، ١٩٧٩
 .وحق التصرف فيها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

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

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

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

  .١٨/١٢/١٩٩٧المؤرخة 

 ويكون احلكم الطعني 
 مخالف للقانون واألوراق والمستندات جديرا باإللغاء 

 :املستند السابع 
صـــورة مـــن مـــذكرة باـلــدفاع مقدمـــه مـــن الهيـئــة العامـــة لمشـــروعات التعمـيــر والتنمـيــة الزراعـيــة 

وتلـك الهيئـة التـي يـزعم الحكـم الطعـين بأنهـا المنوطـه دون .. في الدعوى المبتدأه ) لالخصم المدخ(
 .غيرها ببيع األراضي محل التداعي والتصرف فيها 

 والثابت من هذه املذكرة 
أن الهيئــة المشــار إليهــا لــم تشــر مــن قريــب أو بعيــد لمــا زعمتــه محكمــة أول درجــة ولــم تــدفع 

ـئــة المجتمعـــات العمرانـيــة الجدـيــدة وـبــين الشـــركة المســـتأنف ضـــدها عـقــد البـيــع المحـــرر فيمـــا ـبــين هي
 .األولي بثمة دفع ولم تدع ببطالنه 
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 وهو ما يؤكد 
إـقـرار هيـئـة المشــروعات بأحقـيـة هيـئـة المجتمعــات ـفـي التصــرف ـفـي األراضــي محــل الـتـداعي 

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

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

أمـا وأن سـكتت هيئـة .. فإن أي بيع يتم علـي هـذه األرض ال يبطـل إال بطلـب منهـا أو دفـع .. بيعها
 بصحتهفإنه يعد إقرار ضمنيا المشرعات عن الدفع ببطالن هذا العقد 

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

 .مناطق معدة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة

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

 .ات العمرانية وليس هيئة المشروعات لوالية وتصرف هيئة المجتمع

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

 ولم تفطن إليه محكمة أول درجة بما يعيب حكمها بالبطالن ومخالفة القانون  .. ٢٧/١١/١٩٩٧

 :املستند الثامن 
ثابـت أيضـا مـن ) هيئـة المشـروعات والتعميـر(ات الهيئـة صورة مـن مـذكرة ثانيـة مقدمـه مـن ذ

 .خاللها خلوها من ثمة دفع أو طلب ببطالن العقد محل التداعي 

 وهو ما يقطع 
ـبــأن محكمـــة أول درجـــة قضـــت بمـــا ـلــم يطلـبــه الخصـــوم وانحرفـــت بطلـبــات اـلــدعوى المبـتــداة 

 .وسببها إلي غير مراد إطراحها 

 وال ينال من ذلك قوهلا 
في القضاء ببطالن العقد الـذي يمثـل تعـديا علـي أمـالك الـدعوى الخاصـة مـن تلقـاء بأحقيتها 

وأن العقـد .. انه ليس هناك ثمة تعدي يمكن لهذه المحكمة التصدي لـه .. ذلك أن الثابت .. نفسها 
الصـــادر مـــن هيئـــة المجتمعـــات لصـــالح الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي هـــو عقـــد صـــحيح ونافـــذ 
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 .ة والوالية عمال بالقرار الجمهوري المشار إليه وصحيح القانون وصادر من صاحب الصف

 ومن ثم 
 يكون الحكم الطعين في مجمله مخالفا للواقع والقانون جديرا باإللغاء 

 :املستند التاسع 
والشـركة المسـتأنف ) مشـتري(صورة من عقد البيع االبتدائي المحرر فيما بـين الشـركة المسـتأنفة  - أ

 والبــــالغ – الحــــزام األخضــــر – بحــــوض الصــــحراوي ٢٥القطعــــة رقــــم ) بائعــــة(ضــــدها األولــــي 
 .مساحتها عشرة أفدنه 

 المباعــــة أيضــــا للشــــركة ٢٧ صــــورة مــــن عقــــد البـيـــع االبـتـــدائي الـثـــاني والخــــاص بالقطعــــة رقــــم -ب
 .المستأنفة 

 والثابت من خالل هذين العقدين 
ــــي  ــــة للمســـــاهمين في(أن الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها األوـل هـــــا ومـــــنهم الشـــــركة بوصـــــفها ممثـل

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

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

 .قطع وقامت ببيع هذه القطع إلي المساهمين فيها ومنهم الشركة المستأنفة 

 والعقدين طي هذه احلافظة
مــــن ضــــمن العقــــود التــــي ابتاعــــت بموجبهــــا الشــــركة المســــتأنفة بعــــض القطــــع مــــن الشــــركة 

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

 مـــدني جزئـــي ٢٠١٠األمـــر الـــذي حـــدا بالشـــركة المســـتأنفة نحـــو إقامـــة الـــدعويين رقمـــي  ،   لســـنة 
 .أكتوبر الستالم األراضي المباعة لها 

 وهو األمر 
 .الذي يؤكد عدم أحقية الشركة المستأنف ضدها األولي في إقامة الدعوى المبتدأة 

 املستند العاشر 
 صــورة ضــوئية مــن إفــادة صــادرة عــن الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي تشــهد مــن خاللهــا بــأن -١
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ومنهـــا القطعتـــين محـــل (ألراضـــي المباعـــة لهـــا الشـــركة المســـتأنفة قامـــت بســـداد كامـــل ثمـــن ا
المياه ، الكهرباء ، الصـرف (وكذا قامت بسداد مبالغ تحت حساب البنية األساسية ) التداعي
 ) .، الري 

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

 التزاماتها المتمثلة في تسليم األرض للشركة المستأنفةالمستأنف ضدها األولي و
صورة من الكتاب المرسل من الشركة المستأنف ضدها األولي إلـي الشـركة المسـتأنفة والـذي  -٣

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

 .الممنوحة قانونا لالستصالح واالستزراع 

 ويف ذات هذا اخلطاب
 وذلـك ٢٦أقرت الشركة المستأنف ضدها األولي أنها قررت إلغاء البيع الذي تم للقطعـة رقـم 
 بإدارتها المنفردة مخالفة بذلك العقود المبرمة مع الشركة المستأنفة ومخالفة أيضا للقانون 

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

 يقطع بعدم أحقيتها في إقامة الدعوى المبتدأة 

 :املستند احلادي عشر 
 أكتـوبر المقامـة ٦ مدني جزئـي ٢٠١٠ صورة ضوئية من رسمية من صحيفة الدعوى رقم   لسنة -

 . الشركة المستأنف ضدها األولي من الشركة المستأنفة ضد

 قبل رفع األخرية لدعواها املستأنفة

 باالستئناف املاثل  
وقـــد طلبـــت مـــن خاللهـــا الشـــركة المســـتأنفة إلـــزام الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي بتســـليم 

 .األراضي محل التداعي لها 
ضـــي بإحالتـهــا  صــورة ضـــوئية ـمــن رســـمية ـمــن الحـكــم التمهيــدي الصـــادر ـفــي اـلــدعوى عالـيــه والقا-

 .لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الواردة بذلك الحكم 
 . صورة شهادة تفيد بأن هذه الدعوى الزالت طي التداول -
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 ملا كان ذلك

 ومن خالل املستندات طي هذه احلافظة 

 تتضح احلقائق اآلتية 

ريخـه بسـبب تقـاعس  أن الشركة المستأنفة لم تتسلم األرض محـل التـداعي حتـى تا:احلقيقة األويل 
 .الشركة المستأنف ضدها األولي عن ذلك 

 زور وبهتــان جمــاع مــا قــررت بــه الشــركة المســتأنف ضــدها بالــدعوى محــل :احلقيقــة الثانيــة 
االســـتئناف الماثـــل وزعمهـــا بـــأن الشـــركة المســـتأنفة لـــم تقـــم بالوفـــاء بالتزاماتهـــا وعـــدم قيامهـــا 

 ،باستصالح األرضي وزراعتها 

 رغم ثبوت 

  مل تتسلم األرض حىت تارخيه أنها

 يتضــح ـمـن رـفـع اـلـدعوى المبـتـدأة رغــم عــدم اســتالم الشــركة المســتأنفة ـلـألرض :احلقيـقـة الثالـثـة 
 .ٕمدي سوء نية الشركة المستأنف ضدها األولي واساءتها استعمال حق التقاضي 

 ففي الوقت الذي تعلم فيه يقينا 

 بعدم استالم الشركة املستأنفة لألرض

 ه حىت تارخي
 .        تقيم الدعوى المبتدأة زاعمة بأن الشركة المستأنفة لم تقم بزراعتها واستصالحها 

 مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون والمستندات المقدمة إليها وذلـك بالتفاتهـا :احلقيقة الرابعة 
عي عن الدعوى طي هذه الحافظـة وبأحقيـة الشـركة المسـتأنفة فـي اسـتالم األرض محـل التـدا

بمـــا كـــان يوجـــب عليهـــا وقـــف الـــدعوى تعليقيـــا لحـــين الفصـــل فـــي دعـــوى التســـليم طـــي هـــذه 
 أما وأنها لم تفعل األمر الذي يصيب حكمها بالقصور ومخالفة األوراق والقانون .. الحافظة 

 ومما تقدم مجيعه 
يتجـلـى ظــاهرا أحقـيـة الشــركة المســتأنفة ـفـي طـلـب وـقـف االســتئناف تعليقـيـا لحــين الفصــل فــي 

 مــدني جزئــي أكتــوبر طــي هــذه الحافظــة باعتبــار أن مســألة التســليم مســألة ٢٠١٠لــدعوى   لســنة ا
 .أوليه يتوقف عليها الفصل في النزاع الماثل 

 ملا كان ذلك 
ومن جملة المستندات أنفة الذكر يتجلى ظـاهرا لعدالـة الهيئـة المـوقرة مصـداقية دفـاع الشـركة 
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 .واقع والمستندات والقانون المستأنفة وقيامه علي سند صحيح من ال

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم يتضح أن 
الحكم الطعين قـد أفسـد فـي االسـتدالل حينمـا قضـي بـالبطالن تأسيسـا علـي عـدم أحقيـة هيئـة  

وذـلـك عـلـي اـلـرغم مــن أن اـلـدعوى الراهـنـة تضــمنت عقــد .. المجتمعــات العمرانـيـة الجدـيـدة فــي البـيـع 
إذ أن المسـاحة اإلجماليـة لـألرض سـبعة أالف .. مساحة اإلجماليـة من ال% ١ن مساحة تقل عن ع

ومــع ذلــك قضــت محكمــة أول درجـــة .. فــدان فــي حــين أن العقــد ســند الــدعوى عشــرون فــدان فقــط 
بالبطالن المزعوم دون البحث عن موقف المساحة اإلجمالية والتي تم تخصيصـها إلـي آخـرين مـنهم 

بمــا يؤكــد أحقيــة الجـهــة .. نقــل ملكيتهــا بالشــهر العقــاري مــن اســتزرع وحــاز األرض وتملكهــا وقــام ب
بمـا كـان يتعـين علـي المحكمـة أن .. وبمـا يؤكـد أن سلسـلة البيـع تمـت صـحيحة .. البائعة في البيـع 

أما وأنها لم تقم بذلك فإنهـا تكـون قـد أفسـدت .. تحيل الدعوى إلي خبير للوقوف علي حقيقة األمور 
 .فاع في االستدالل وأخلت بحقوق الد

الرد والتعقيب علي املذكرة املقدمة من الشركة املستأنف ضدها األويل أبـان .. وأخريا 

 فرتة حجز االستئناف املاثل للحكم 
 قــررت عداـلـة الهيـئـة المــوقرة حجــز االســتئنافين المــاثلين للحكــم لجلســة ٢٢/٤/٢٠١٣بجلســة 

 . مع التصريح بتقديم مذكرات خالل شهر ١٩/٦/٢٠١٣

 املضروب إليداع املذكرات وخالل األجل 

 تقدمت الشركة املستأنف ضدها األويل مذكرة بدفاعها 
بما يجعلها جـديرة .. ضمنتها العديد من المزاعم واألباطيل المخالفة للحقيقة وألوراق التداعي 

 .باإلطراح وعدم التعويل عليها 
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 ذا ه

 وعلي الرغم من أن أوراق التداعي ومستنداته كفيلة بالرد 

 علي املزاعم واألباطيل املسطرة بتلك املذكرة املشار إليها 

 إال أنه يهم الشركة املستأنفة الرد والتعقيب علي بعض نقاط تلك املذكرة 

 وإيضاح احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
أن الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األوـلـــي ـقـــد أســــاءت اســــتعمال حــــق التقاضــــي بإقاـمـــة دعواهــــا  
عـلـي .. لوـقـت اـلـذي تمتـنـع فـيـه عــن تســليم الشــركة المســتأنفة األرض محــل الـتـداعي ـفـي ا.. المبـتـدأة 

 .نحو حدا باألخيرة نحو إقامة دعوى تسليم ضدها الزالت طي التداول 

 تأتي الشركة املستأنف ضدها األويل 
لـتـــزعم بأنهــــا تطـلـــب فســــخ العـقـــد لعــــدم قـيـــام الشــــركة المســــتأنفة باستصــــالح واســــتزراع أرض  

 .!!!التداعي 

 وحيث أن عدم استالم الشركة املستأنفة لألرض 

 ومن ثم عدم استصالحها وزراعتها 

 يرجع للشركة املستأنف ضدها األويل ذاتها 
وهو األمر الذي يؤكد أن الشركة األخيرة أقامت الدعوى المبتدأة وهـي تعلـم يقينـا بعـدم تحقـق  

 .ة والحصول منها علي ما ال تستحق ٕوانما أقامتها للضغط علي الشركة المستأنف.. شرائط الفسخ 

 وهو ما يقطع 
بإساءة الشركة المستأنف ضدها استعمال حق التقاضي بأن أقامـت دعواهـا دونمـا أن تهـدف  

وهـو .. ٕإلي تحقيـق مصـلحة مشـروعة وانمـا الغـرض منهـا إلحـاق األذى والضـرر بالشـركة المسـتأنفة 
  من مذكرة دفاعها محل هذا التعقيب ما يهدر مزاعم الشركة المستأنف ضدها بالبند ثانيا

 احلقيقة الثانية 
.. ٕأن الثابت باألوراق أنه وان كان للشـركة المسـتأنف ضـدها صـفه فـي رفـع دعواهـا المبتـداة  

فحسـبما .. إال أن تلك الدعوى افتقرت ألهم مقومات قبولها وهو توافر المصلحة المباشرة المشروعة 
ٕ تهـدف مـن دعواهـا المبتـدأة تحقيـق مصـلحة مشـروعة وانمـا سـعت فإن هذه الشركة لم.. أوردنا سلفا 

 .نحو إلحاق المزيد من األضرار بالشركة المستأنفة 
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 إذ أنها مل تكتف
بـل امتـد .. بامتناعهـا الغيـر مبـرر قانونـا عـن تسـليم الشـركة المسـتأنفة األراضـي المباعـة لهـا  

هـا لـم تـوف بالتزاماتهـا باستصـالح واسـتزراع طغيانها إلي االدعاء بالباطل علي الشركة المستأنفة بأن
 .أرض التداعي 

 فكيف تقوم الشركة املستأنفة باستصالح أرض وزراعتها 

 وهي مل تتسلمها أصال 
يضـــحي ظـــاهرا عـــدم مشـــروعية المصـــلحة التـــي رمـــت إليهـــا الشـــركة المســـتأنف .. ومـــن ثـــم 

كة بالبنـد الثالـث مـن مـذكرتها وهـو مـا يـدحض مـزاعم هـذه الشـر.. ضدها األولي من دعواها الراهنـة 
 .من أن ثمة صفة ومصلحة لها في الدعوى 

 احلقيقة الثالثة 
من خـالل ثبـوت انعـدام وجـود مصـلحة مشـروعة للشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي مـن إقامـة  

وثبــوت علــم هــذه الشــركة اليقينــي بــأن الشــركة المســتأنفة لــم تتســلم األرض حتــى .. دعواهــا المبتــدأة 
 .ى لها استصالحها وزراعتها اآلن ليتسن

 يتجلى واضحا مدي كيدية الغرض من إقامة هذه الدعوى 

 معدومة السند 
تسـتحق الشـركة المسـتأنفة التعـويض عـن إسـاءة اسـتعمال الشـركة .. ٕوازاء ثبوت هذه الكيديـة 

 .المستأنف ضدها لحق التقاضي والمتناعها الغير مبرر عن تسليمها األرض محل التداعي 

 مر وهو األ
الــذي يهــدم مــا زعمتــه الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي بالبنــد رابعــا مــن مذكرتــه محــل هــذا  

 .التعقيب 

 احلقيقة الرابعة 
زعمتــــه الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األولــــي مــــن أن الشــــركة المســــتأنفة لــــم تــــوف بجميــــع  مــــا 

وعلــي .. لمســتندات ويخــالف الثابــت با.. فهــو أمــر كــاذب .. التزاماتهــا الماليــة بشــأن عــين الـتـداعي 
وهـو عبـارة عـن إفـادة صـادرة عـن .. الموضح بصلب هـذه المـذكرة ) ١٠(األخص منها المستند رقم 

الشركة المسـتأنف ضـدها األولـي ذاتهـا تقـر مـن خاللهـا بـأن الشـركة المسـتأنفة قـد أوفـت بكامـل ثمـن 
 ) .ء ، الصرف ، الريالمياه ، الكهربا(األرض كما قامت بسداد مبالغ المرافق والبينة األساسية 
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 وهذا املستند الصادر عن الشركة املستأنف ضدها 
يؤكــد زور وبهتــان مزاعمهــا ومحاولتهــا اليائســـة إلظهــار الشــركة المســتأنفة بمظهــر المقصـــر  

 .والمخل بالتزاماته 

 وعلي الفرض اجلديل .. هذا 
فإنـه ..  النزاع الراهن بأن ثمة مبالغ خدمات تم تحميلها علي الشركة المستأنفة بعد البدء في 

فإنـه مـن حـق األخيـرة االمتنـاع ) وهـو مـا تنكـره الشـركة المسـتأنفة(علي فـرض اسـتحقاق هـذه المبـالغ 
عن سداد ثمة مبالغ قبل أن تلتـزم الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي بتسـليمها األرض محـل التـداعي 

 . من التقنين المدني ١٦١إعماال لصريح نص المادة .. 

 للشركة املستأنفة فإنه حيق 
للشــــركة المســــتأنف ضــــدها األوـلـــي لحــــين قـيـــام .. بـفـــرض وجودهــــا .. حــــبس أي مســــتحقات  

 .األخيرة بالوفاء بالتزاماتها وعلي األخص التسليم 

 ومن ثم 
يتضح أن زعم الشركة المستأنف ضـدها األولـي الـواردة بالبنـد خامسـا مـن المـذكرة محـل الـرد  

 .هو زعم أجوف وعار من الصحة 

 احلقيقة اخلامسة 
 بأنـهـــا أوـفـــت بالتزاماتـهـــا وعـلـــي – كــــذبا –أـمـــا عــــن زعــــم الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األوـلـــي  

 .األخص منها التسليم ألرض التداعي 

 فهو زعم باطل وخمالف للحقيقة واملستندات 

 والدليل علي ذلك كالتايل 

 الدليل األول 
الواـقــع أو الـقــانون تســـليم األرض أن الشــركة المســـتأنف ضـــدها األوـلــي ـتــرفض بــال ســـند ـمــن  

 مــدني جزئــي ٢٠١٠بمــا حــدا بــاألخيرة نحــو إقامــة الــدعوى رقــم  لســنة .. للشــركة المســتأنفة 
وهـذه الـدعوى الزالـت طـي التـداول بمكتـب خبـراء وزارة .. أكتوبر بغية إلزامها بتسليم األرض 

 .حتى اآلن .. الذي أحيلت إليه الدعوى .. العدل 

 الدليل الثاني 
قـــد عـــاين األرض ) المشـــتري(ن البـنــد الثالـــث مـــن العقـــد اـلــذي تضـــمن بـــأن الطـــرف الثـــاني أ 
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 .وقبلها بحالتها 

 هو بند 
أمــا التســليم الفعلــي فــال يــتم هكــذا .. صــوري وغيــر حقيقــي ويــدون بجميــع العقــود بــال تمييــز 

م ٕوانمـــا ـيــتم بمعرـفــة لجـــان رســـمية تـقــوم بتســـليم األرض ورـفــع مســـاحاتها ووضـــع الخـــرائط وـيــت
 .توقيع المستلم علي محضر التسليم 

يضــحي مازعمتــه الشــركة المســتأنف ضــدها األولــي بأنهــا قامــت بتســليم األرض .. ومــن ثــم 
 .إنما هو زعم مكشوف الغش .. مستمسكة بالباطل وبالبند الصوري المشار إليه 

 الدليل الثالث 
ركة المســـتأنفة يفـيــد خلــو األوراق ـمــن ثـمــة دلـيــل كـتــابي أو محضـــر اســـتالم ـمــذيل بتوقـيــع الشـــ

 .استالمها لألرض محل التداعي حتى تبرأ ذمة الشركة المستأنف ضدها األولي 

 الدليل الرابع 
أن إقامـة الشـركة المسـتأنف ضـدها للـدعوى المبتـدأة حـال علمهـا القينـي بعـدم اسـتالم الشــركة 

 تحــاول لـهـو خـيـر دلـيـل عـلـي أن هــذه الشــركة المســتأنف ضــدها.. المســتأنفة ألرض الـتـداعي 
 .ٕقلب الحقائق وادخال الغش علي عدالة المحكمة 

 ومن مجلة ما تقدم 
يضــــحي ظــــاهرا مــــدي تهــــاتر مــــا ســــطرته الشــــركة المســــتأنف ضــــدها األوـلـــي بالبنــــد سادســــا  

 .بمذكرتها محل هذا التعقيب 

 احلقيقة السادسة واألخرية 
رة محـــل التعقيـــب أن جمـــاع مـــا أوردتـــه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها األولـــي إجمـــاال فـــي المـــذك 
ٕمحـــض افـتــراءات وادعــاءات ـمــا قصـــد منهــا مصـــلحة مشـــروعة وانمــا قصـــد منـهــا محاوـلــة .. الماثــل 

وهــو مــا يجعلهــا جــديرة .. إدخــال الغــش علــي عدالــة المحكمــة والنيــل مــن حقــوق الشــركة المســتأنفة 
 .باإلطراح وعدم التعويل عليها جملة وتفصيال 

 بناء عليه 

 ن عدالة اهليئة املوقرة احلكم تلتمس الشركة املستأنفة م
 .بقبول االستئناف الماثل شكال : أوال 

وفــــي الموضــــوع بإلغــــاء الحكــــم المســــتأنف فيمــــا قضــــي بــــه مــــن بطــــالن العقــــدين المــــؤرخين : ثانـيـــا 
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 .وكذا إلغاء الحكم فيما قضي به من رفض للدعوى الفرعية  .. ١٨/١٢/١٩٩٧
 والقضاء مجددا

ٕة النعدام سـندها القـانوني والـزام رافعهـا بالمصـروفات ومقابـل  برفض الدعوى المبتداة األصلي -١
 .أتعاب المحاماة 

بـأن تـؤدي للشــركة المسـتأنفة مبلـغ ملـيـون )  أكـتـوبر٦شـركة (بـإلزام الشـركة المســتأنف ضـدها  -٢
 .جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار جراء إساءة استعمال حق التقاضي 

 .اب المحاماة عن درجتي التقاضي  مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات وأتع
 : واحتياطيا 

إعــادة اـلـدعوى إـلـي محكمــة أول درجــة حـيـث كــان يمتـنـع عليهــا قانوـنـا نظــر اـلـدعوى والفصــل  - أ
 فيها وعلي الرغم من ذلك فقد نظرتها وهو أمر من شأنه تفويت درجة من درجات التقاضي 

 مــدني جزئــي ٢٠١٠ســنة ل  وقــف االســتئناف الماـثـل تعليقــا لحــين الفصــل فــي اـلـدعوى رقــم  - ب
 ).دعوى التسليم المقامة من الشركة المستأنفة(أكتوبر

 : وعلي سبيل االحتياط الكلي 
إحالـة األوراق إـلـي مكـتـب خـبـراء وزارة العـدل ـبـالجيزة ليـنـدب ـبـدورة خبيـرا تـكـون مأموريـتـه بـعـد  -١

اإلطـــالع علـــي أوراق الـــدعوى ومـــا بهـــا مـــن مســـتندات ومـــا عســـي أن يقدمـــه الخصـــوم مـــن 
ندات أخري وذلك لبيان عما إذا كانت هيئـة المجتمعـات العمرانيـة تملـك الحـق فـي البيـع مست

وعمــا إذا كانــت أرض الـتــداعي قــد خصصــت لـهــا .. للشــركة البائعــة للمســتأنف ـمــن عدمــه 
.. وعـمـا إذا كانـت هــذه الـقـرارات ناـفـذة ـمـن عدـمـه .. بموجـب الـقـرارات الجمهورـيـة ـمـن عدـمـه 

وعمـا إذا كانـت .. شركة المستأنفة قد وفـت بالتزاماتهـا مـن عدمـه وكذا بيان عما إذا كانت ال
والســبب فــي عــدم اســتالمها إن كــان راجعــا لهــا أو .. قــد تســلمت أرض التــداعي مــن عدمــه 

للشــركة المســتأنف ضــدها وللخبيــر فــي ســبيل االنتقــال إلــي أي جهــة إداريــة أو غيــر إداريــة 
 حلـف اليمـين وبصـفة عامـة بحـث كافـة للوقوف علي دفاع الطرفين وكذا سؤال الشـهود دون

 . أوجه عناصر الدعوى توصال لوجه الحق فيها 
التفضــل بفــتح بــاب المرافعــة لتقــديم أصــول المســتندات التــي جحــد صــورها المســتأنف ضــده  -٢

بمذكرة دفاعه المقدمة أبـان حجـز الـدعوى للحكـم علـي الـرغم مـن أنـه لـم يجحـد هـذه الصـورة 
وعلــي الــرغم مــن أن هــذه .. بغــرض إطالــة أمــد التقاضــي إال بعــد حجــز االســتئناف للحكــم 

وأصــــول .. الصــــورة هــــي ألصــــول مســــتندات هــــو طــــرف فيهــــا ـفـــي دعــــاوى أخــــري متداوـلـــة 



 ١١٤

 مـــدني جزـئــي ٢٠١٠المســـتندات مقدمـــة فيهـــا وعـلــي األخـــص ـفــي ذـلــك اـلــدعوى رـقــم  لســـنة 
 .  أكتوبر والمقامة من المستأنف بغية تسليمه أرض التداعي 

 ستأنفةوكيل الشركة الم
 

       المحامي 
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 ١١٦

 املوضوع 
 !!!دعوى بطلب بطالن تصرفات  

 الوقائع 
عـقـد ـلـواء الخصــومة فـيـه بموجــب ـفـي أن الـمـدعي ـقـد .. الماـثـل ـنـزاع تخـلـص وجـيـز واقـعـات ال 

 :صحيفة أودعها قلم كتاب هذه الحكمة نشد في ختامها الحكم 
وـلــي لصـــالح نفســـها ولصـــالح ـبــبطالن التصـــرفات ـبــالبيع الـتــي قامـــت بهـــا المـــدعي عليهـــا األ -١

 ) ١٥/١٢/٢٠٠٦ ، ١/١٢/٢٠٠٦عقـود البيـع المؤرخـة (المدعي عليـه الثـاني علـي العقـار 
 .مع ما يترتب علي ذلك من أثار .. والموضحة بالصحيفة 

دعي عليهــــا األولــــي مــــ الصــــادر مــــن ال١٥/١/٢٠٠٦بطــــالن العقــــد الصــــوري المــــؤرخ فــــي  -٢
مـــع مـــا ها والمتضـــمن بيعهـــا لنفســـها الـفــيال بصـــفتها وكيـلــة عـــن مورـثــة المـــدعي لصـــالح نفســـ

 .يترتب علي ذلك من أثار 

مكـتـب توثـيـق ـنـادي الصــيد للســيارة المالكــي  لســنة   بطــالن عـقـد البـيـع الموـثـق والمقـيـد ـبـرقم  -٣
ٕواـلـزام المــدعي عليهمــا الراـبـع والخــامس بوـقـف ....... مالكــي الجـيـزة ماركــة ســكودا     رـقـم 

ي دفاتر الشهر العقاري بإلغاء هذا العقد مع مـا يترتـب علـي التعامل علي السيارة والتأشير ف
 .ذلك من أثار 

 المنســـوب صـــدوره مـــن مورثـــة المـــدعي لصـــالح ١٧/٦/٢٠٠٨بطـــالن التنـــازل المـــؤرخ فـــي  -٤
 المدعي عليها األولي عن الفيال  

 طلبات إيل مزاعم مؤداهاهذه الاملدعي يف استند و
 وشــــقيقة لمـــدعي عليـهـــا األوـلـــية انجـلـــ(وـمـــة المرحـكـــان متزوجـــا ب ١٩/٦/٢٠٠٣أنـــه بـتـــاريخ  

  .قد رزق منها علي فراش الزوجية بصغيرأنه و) المدعي عليه الثاني
وأنهـــا كاـنــت تمتـلــك ) وصـــفه زورا بأـنــه مـــرض مـــوت(رض يبت بمـــصـــاـبــأن زوجـتــه ـقــد وزعـــم  

 .العقارات والمنقوالت المطلوب إبطال عقودها 

 وإفكا قرر بأن 
ومـن ثـم فقـد .. د أصـابتها الصـورية بمـا يسـلس إلـي بطالنهـا عقود التصرفات سـالفة الـذكر قـ

أقام دعواه الماثلة التي ال سند لها في الواقع أو القانون أو المستندات بـل أيضـا جـاءت مسـتنده إلـي 
الحصـول ٕمحض أقاويل مرسلة ال تثبت صورية وال بطالن وانمـا تؤكـد أن الغـرض مـن هـذه الـدعوى 

 .ساءة للمدعي عليها األولي صاحبة الفضل عليه اإلفضال عن علي ما ليس بحق له 



 ١١٧

 ذلك أن الثابت أن كافة التصرفات املطعون فيها بالدعوى املاثلة 

 هي تصرفات صحيحة ونفاذا متت بعلم وإرادة وموافقة ورغبة املرحومة  

 ولعل خري دليل علي ذلك 
رض العـقــار كـــان ـلــم حينمـــا أبـتــاع أ أن المرحـــوم واـلــد المرحومـــة زوج المـــدعي عليهـــا األوـلــي 

فقام بشراء هذه األرض مناصفة فيما بينه وبشخصه وبينه وبصـفته ولـي طبيعـي .. يزرق إال بنجلته 
 ) .التي كانت تبلغ من العمر آنذاك عام واحد( علي نجلته

 ومن ثم 
ـثــم قـــام بإنشـــاء العقـــار عـلــي هـــذه .. باـتــت هـــذه األرض مملوكـــه بحـــق النصـــف ـلــه ولنجلتـــه  
 .األرض 

  ١٩٨٥ يف غضون عام إال أنه
وعـقـب ذـلـك بعــده ســنوات ـتـوفي إـلـي رحمــة اهللا تعــالي فـلـم ) المــدعي علـيـه الـثـاني(رزق بنجـلـه  

 .يمهله القدر إلعادة توزيع ملكية العقار المذكور وفق صحيح الشريعة اإلسالمية 

 فما كان من املرحومة   

  ٢٠٠٣مبجرد بلوغها سن الرشد يف غضون عام 

  ٢٤/٦/٢٠٠٣قسمة املؤرخ إال أن حررت عقد ال
ليصــــبح .. اـلـــذي قامــــت بموجـبـــه بإعــــادة تقســــيم ملكـيـــة هــــذا العـقـــار وـفـــق صــــحيح شــــرع اهللا  

 :المالكون له كالتالي 
 الـــثمن فرضـــا بوصـــفها زوجـــة المالـــك األصـــلي ٨/١بحـــق ) المـــدعي عليهـــا األولـــي(والـــدتها  - أ

 .للعقار 
 .وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين لنجلي المرحوم  - ب

 برغم صحة هذا التصرف ومواكبته لصحيح القانون و

  للمرحومة  ولرغبة أطرافه وعلي األخص

 إال أن زوجها املدعي احلايل 
ـقــام بعـــد وفاتهـــا ـبــالطعن عـلــي هـــذا التصـــرف ـبــزعم كـــاذب أـنــه باطـــل وأـقــام ـفــي هـــذا الصـــدد  

 .مدني كلي شمال الجيزة    لسنة    الدعوى رقم 
 



 ١١٨

 ومن خالل تلك الدعوى
لمدعي ذات المزاعم واألكاذيب التي رتلها في الدعوى الماثلة من أن هـذا العقـد مشـوب رتل ا 

)  عـلــي خـــالف الحقيـقــة(ـبــالبطالن فضـــال عـــن إقحاـمــه مـــرض المرحوـمــة ووصـــفه بأـنــه مـــرض ـمــوت 
وطعــن فــي هــذا التصــرف جملــة وتفصــيال متخــذا فــي الــدعوى المــذكورة ذات الــدفاع الــذي ســاقه فــي 

التفتـــت عنـــه محكمـــة أول درجـــة ورفضـــت دعـــواه وأيـــدتها فـــي ذلـــك محكمـــة الـــدعوى الماثلـــة والـــذي 
 االستئناف حيث أنه  

 وبتداول الدعوى املذكورة جبلساتها 

  ٢٢/٥/٢٠١٠وجبلسة 

 قضت عدالة حمكمة مشال اجليزة االبتدائية باآلتي 

 حكمت احملكمة 
جنيـه أتعـاب برفض الدعوى وألزمت المدعي عن نفسه وبصـفته بالمصـاريف وخمسـة وسـبعة  
 .محاماة 

 ومع ذلك 
ق الــــذي تــــداول ـبــــدوره   لســــنة    فقــــد طعــــن المــــدعي عـلــــي هــــذا الحكــــم باالســــتئناف رـقــــم  

 : قضت عدالة المحكمة االستئنافية باآلتي ١١/٥/٢٠١١وبجلسة .. بالجلسات 

 حكمت احملكمة 
لمســتأنف بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وبتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت ا 

 .عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

 ومن ثم 
ذـلـك .. يتضـح وبجـالء تـام زور وبهتـان جمـاع مـا يدعيـه ويزعمـه المـدعي فـي دعـواه الماثلـة  

انــه أســس دعــواه الماثلــة علــي ذات المــزاعم المرتلــة فــي الــدعوى المشــار إليهــا ســلفا والمقضــي فيهــا 
وهو ما يجعل هـذا الحكـم حـائزا لحجيتـه فـي هـذا .. هذه االدعاءات والمزاعم بحكم نهائي بات بزور 

 الخصوص وهو 

 

 

 



 ١١٩

 إثبات زور وبهتان ادعاءات ومزاعم املدعي التي رتلها يف الدعوى املاثلة 

 والدعوى املقضي فيها واملوضحة سلفا 

 مبا جيعل الدعوى املاثلة قائمة كسابقتها علي غري سند جديرة بالرفض 
وكان قد ثبت لعدالة الهيئة الموقرة وبموجب حكم حائز لحجيته زور وبهتـان ..  كان ذلك لما 

ما يدعيه المدعي فضال عن انعدام السند الـواقعي أو المسـتندى أو القـانوني لطلبـات المـدعي األمـر 
 :الذي يجعلها جديرة بالرفض وذلك وفق ما نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 فاع الد

مـدني    لسـنة    ثبوت حجية وقوة األمر املقضي للحكم الصادر يف الدعوى رقم : أوال 

مشال اجليزة علي واقعات وعناصر الـدعوى املاثلـة ممـا يؤكـد انعـدام سـندها 

 وسابقة احلكم بزور وبهتان مزاعم املدعي 

 وذلك يف وجهني 

ني كلـي مشـال اجليـزة حـائز مد  لسنة   احلكم الصادر يف الدعوى رقم : الوجه األول 

حجيته فيما فصل فيه وأكده من فساد األدلة التي ركن إليها املدعي يف دعـواه 

املذكورة وقضي برفض دعواه بأسباب سـائغة تناوهلـا قضـاء حمكمـة أول درجـة 

 وركن إليها قضاء حمكمة ثاني درجة فأصبح هذا احلكم عنوانا للحقيقة 

 حيث استقر الفقه والقضاء علي  

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١قد نصت املادة ف
األحكام التي حـازت قـوة األمـر المقضـي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق وال يجـوز  

 .قبول دليل ينقض هذه الحجية 

 واملستقر يف هذا الشأن من أحكام حمكمة النقض أنه 
 للخصــومة مــن العــودة القضــاء الســابق ـفـي مســألة أساســية اكتســابه ـقـوة األمــر المقضــي مــانع

للتـنــازع فيـهــا ـفــي أـيــة دعـــوى تالـيــة ال يمـنــع ـمــن حـيــازة الحـكــم الســـابق ـقــوة األـمــر المقضـــي أن يكـــون 
الفصل في المسألة األساسية واردا في أسبابه وارتباط الحكـم بمنطوقـه ارتباطـا وثيقـا اعتبارهمـا وحـدة 

 .ال تتجزأ يرد عليها ما يرد علي المنطوق من قوة األمر المقضي 
 )٥١٩ ص ٢١ سنة ٢٦/٣/١٩٧٠نقض (

 



 ١٢٠

 كما قضي بأن 
المســألة الواحــدة بعينهــا إذا كانــت كليــة شــاملة وكــان ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا هــو الــذي ترتــب  

علـيـه القضــاء بثـبـوت الحــق الجزـئـي المطـلـوب ـفـي اـلـدعوى أو انتفاـئـه ـفـإن هــذا القضــاء يحــوز حجـيـة 
ين الخصـــوم أنفســـهم ويمـنــع مـــن التـنــازع بطرـيــق األمـــر المقضـــي ـفــي تـلــك المســـألة الكلـيــة الشـــاملة ـبــ

 .الدعوى أو الدفع فيما فصل فيه 
 )١٠٦٢ ص ٢٦ سنة ٢١/٥/١٩٧٥نقض (

 ملا كان ذلك 
مـدني كلـي  نة سـل  وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعات وأوراق الدعوى رقم  

 يما بين هاتين الدعويين يتضح أنه ف.. شمال الجيزة وواقعات وأوراق الدعوى الماثلة 

 قاسم مشرتك هو 
أن المــدعي أقــام هــاتين الــدعويين علــي ســـند التشــكيك فــي التصــرفات والعقــود التــي أبرمتـهــا  

ومورـثــة الـمــدعي عليـهــا (وزعـــم بصـــوريتها وانـعــدام صــحتها وأنـهــا صـــدرت عـــن مورثتــه .. المرحومــة 
شـاملة ينهـار بانهيارهـا سـند هـاتين وهـي مسـألة أوليـة .. حـال كونهـا فـي فتـرة مـرض المـوت ) األولي

 .الدعوى 

 هذا وحيث أنه قد ثبت يقينا 

 ومبوجب حكم قضائي نهائي بات 

 حائز حلجية وقوة األمر املقضي 
مـدني كلـي شـمال   لسنة   زور وبهتان هذه المزاعم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم  

إذ قطـــع هـــذا الحكـــم بصـــحة التصـــرف .. ق  لســـنة     الجيـــزة والحكـــم الصـــادر فـــي اســـتئنافها رقـــم 
 ) .٢٤/٦/٢٠٠٣عقد القسمة المؤرخ (المطعون عليه في تلك الدعوى 

 وأن ما يرتله املدعي يف هاتني الدعويني 
ال سند له في الواقع أو القانون وذلك لصدور التصرف من مورثته مالكه الحـق القـانوني فـي  

يدعيــه الـمــدعي ـمــن صـــوريته وبطالـنــه ة لـمــا وأـنــه ال صـــحالتصــرف وأن ذـلــك العـقــد انعـقــد صــحيحا 
 .وصدوره عن مورثته في فترة مرض الموت 

 لسنة   وهذا عني ما أشار إليه املدعي يف دعواه الرقيمة برقم 
إذ أـنـه ـقـد اســتهل دعــواه المــذكورة ـبـأن المرحومــة كاـنـت تصــارع مــرض المــوت حـيـث ـقـدر اهللا  
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ن الشباب وبدأت تتـردد علـي المستشـفي وتقـيم لها أن تصاب بمرض السرطان الذي داهمها في ربعا
 .فيها 

 وهو 
 . ذات ما أشار إليه وأكده في دعواه الماثلة  

 وملا كانت  
اـلـدعوى الماثـلـة قائمــة عـلـي ســند ذات هــذه المــزاعم واألباطـيـل الـتـي قضــي بعــدم صــحتها ـفـي  

 مــدني كـلـي   ســنة ل  األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن الحكــم الصــادر فــي اـلـدعوى رـقـم .. اـلـدعوى المــذكورة 
قـد حـاز حجيتـه فـي تلـك المسـألة األوليـة ومـا قضـي بـه بشـأنها مـن عـدم صـالحيتها .. شمال الجيزة 

 .في إثبات صورية وبطالن وعدم صحة التصرفات الصادرة عن المرحومة 

 وهو األمر الذي يستتبع بالضرورة 
نهيــار األباطيــل التــي رتلهــا القطــع بانعــدام الســند الــواقعي والقــانوني للــدعوى الماثلــة وذلــك ال 

المــدعي فيهــا بمــا يجعلهــا عــاجزة عــن إثبــات مــا يبتغــي المــدعي الوصــول إليــه علــي خــالف الحقيقــة 
 .والمستندات 

تكــون هــذه اـلـدعوى ـبـدورها جــديرة ـبـالرفض كســابقتها الـتـي فصــلت ـفـي ـلـب الـنـزاع .. وـمـن ـثـم  
 .وفي المسألة األولية القائمة عليها كال الدعويين 

مـدني كلـي مشـال اجليـزة   لسـنة    احلكم الصـادر يف الـدعوى رقـم : الثاني الوجه 

صادر فيما بني ذات خصوم النزاع املاثل ويف أهم العناصر املتنـازع عليهـا وهـو 

 مبا جيعله حائزا حلجيته علي النزاع املاثل وال حمالة.. عقار 

 أن  من قانون اإلثبات علي ١٠١فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بـين الخصـوم أنفسـهم دون أن ....  

 .تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا 
 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
ة إـلــي الخصـــوم الحقيقـيــين ـفــي اـلــدعوى  ال يحــوز الحـكــم ـقــوة الشـــيء المقضـــي ـبــه إال بالنســب 

 .الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم 
 )٢٩٣ قاعدة ٦٣ مجموعة المكتب الفني س ٢٢/٣/١٩٤٥نقض (
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 كما قضي بأن 
حجيــة الحكــم فــي نــزاع شــرطه اتحــاد الخصــوم فــي الــدعويين ال يغيــر مــن ذلــك تعلــق الحكــم  

 .لة السابق بمسألة كلية شام
 )ق٤٧ لسنة ١٢٤٧ طعن رقم ٢٢/٢/١٩٨١نقض (

 وكذا قضي بأنه 
قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قـوة الشـيء المحكـوم فيـه يمنـع الخصـوم أنفسـهم مـن  

التنــازع فيهــا فــي أيــة دعــوى تاليــة تكــون فيهــا تلــك المســألة هــي بــذاتها األســاس فيمــا يدعيــه أي مــن 
 .ة عليها الطرفين قبل األخر من حقوق مترتب

 )٤٥٩ ص ٢٥ سنة ٢/٣/١٩٧٤نقض (

 ويف حكم أخر قالت حمكمة النقض 
يشترط للقول بوحدة المسـألة فـي الـدعويين أن تكـون أساسـية ال تتغيـر وأن يكـون الطرفـان قـد  

 .تناقشا فيها في الدعوى األولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم األول استقرار مانعا 
 )١٤٧٧  ص٢٥ سنة ١٩/١٢/١٩٧٤نقض (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت بما ال يدع مجاال للشك أن الخصـوم فـي الـدعوى الماثلـة هـم ذات الخصـوم فـي  

 وبذات صفاتهم .. مدني كلي شمال الجيزة   لسنة   الدعوى السابق الفصل فيها رقم 

 :فاملدعي يف الدعويني هو 
   .عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي نجله القاصر       / السيد -

 واملدعي عليهما األويل والثاني هما 
 /  السيدة  -
 /  السيد  -

 وهو ما يقطع بأن اخلصوم احلقيقيني 

 يف كال الدعويني متحدين 
مــدني شــمال   لســنة    فالثابــت أن الــدعوى رقــم .. وبخصــوص موضــوع الــدعويين .. هــذا  
مورـثـة المــدعي (فيمــا بــين أقيمــت نزاعــا فــي عقــد القســمة المحــرر .. الســابق الفصــل فيهــا .. الجـيـزة 

بخصـــوص ) والمـــدعي عليهـــا األولـــي ، وبـــين المـــدعي عليهـــا األولـــي ، وبـــين المـــدعي عليـــه الثـــاني
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 .العقار 

 أما يف الدعوى املاثلة
 فمن أهم عناصرها الطعن علي العقود المبرمة بخصوص العقار ذاته   

 هذا 
ي لعقــــد القســــمة المــــؤرخ الموجهــــة مــــن المــــدع) المزعومــــة(وحيــــث أن الثابــــت أن المطــــاعن  

 .والخاص بالعقار المذكور) مدني شمال الجيزة  لسنة     موضوع الدعوى  (٢٤/٦/٢٠٠٣

 هي ذاتها املطاعن املزعومة 
مــن المــدعي للتصــرفات والعقــود المبرمــة بخصــوص ذات العقــار فــي الــدعوى الماثلــة والتــي  

 .نها سبق وجزم الحكم المشار إليه سلفا بعدم صحتها وزوها وبهتا

 وحيث أن تلك املطاعن واملزاعم 
ٕفإذا صحت قضي للمدعي بطلباته واذا تبين زورهـا وافكهـا .. هي لب النزاع الماثل   والحـال (ٕ
كــان مصــير الــدعوى الماثلــة كمصــير الــدعوى الســابقة الــرفض النعــدام الســند والــدليل علــي ) كــذلك

 .أقوال المدعي المرسلة 

 ومرة أخري نكرر 
..   الماـثـل هــو التشــكيك ـفـي صــحة كاـفـة التصــرفات الصــادرة عــن المرحومــةأن مــربط الـنـزاع 

 بموجــب حكــم ٢٤/٦/٢٠٠٣ٕواذ ثبــت صــحة أهــم تلــك التصــرفات وأجلهــا وهــو عقــد القســمة المــؤرخ 
فـــإن ذلـــك يعـــد دلـــيال قاطعـــا علـــي صـــحة بـــاقي .. نهـــائي بـــات حـــائز لحجيـــة وقـــوة األمـــر المقضـــي 

 .ل منها بادعائه الماثل التصرفات التي يحاول المدعي عبثا الني

 ومن ثم 
مــدني كـلـي   لســنة   ومــن جمـلـة مــا تقــدم يتجـلـى ظــاهرا أن للحكــم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رقــم  

ق صــدي واســعا ودالـلـة قاطعــة عـلـي عناصــر اـلـدعوى الماثـلـة   لســنة   شــمال الجـيـزة واســتئنافه رـقـم 
ـفـي كــل مــن اـلـدعوتين عـلـي فيمــا فصــل فـيـه مــن واقعــات أهمهــا زور وبهـتـان مــزاعم المــدعي المرتـلـة 

 .حدا السواء 
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انتفاء وصف مرض املوت علي مـا حـاق باملرحومـة مـن مـرض وقيـام الـدالئل : ثانيا 

 املتعددة علي انتفاء هذا الوصف 

 فإن مرض املوت قد عرفة الفقهاء بأنه.. بداية 
 .المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  

 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (

 أيضا بأن وقيل 
من به مرض يشتكي منه وفي كثير من األوقات يخـرج إلـي السـوق ويقضـي مصـالحه فـال  

 .يكون مريضا مرض الموت 
 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 ومما تقدم 

 يؤخذ أن مثة شروط ثالثة ليكون املرض مرض موت 

 وهي 
 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١
 وأن يغلب فيه الموت  -٢

 بالموت فعال وأن ينتهي  -٣

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف 
 الســابقة لوفاتــه بســبب المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة

سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 
صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون قاصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن 

 .مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 
 )٦٢٦ ص ١٥ق س  ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
مورثة المدعي والمـدعي عليهـا (وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي حاله المرحومة  
يتضــح وبجــالء ـتـام أن المــرض اـلـذي انتابهــا ال ينطـبـق علـيـه وصــف مــرض المــوت وذلــك ) األوـلـي 
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 :وفقا للحقائق اآلتية 

طع تأكد أن حالة املرحومة كانـت يف حتسـن بالدليل الفني الطبي القا: احلقيقة األويل 

 مستمر وأنها كانت يف كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حىت الوفاء 
 لعدالـة الهيئـة الـمـوقرة ٢٥/١/٢٠١٠تشـرفت المـدعي عليهـا األولـي بتقـديم تقرـيـر طبـي مـؤرخ  

 مستشفي التي كانت تعالج بها المرحومة ومحرره بمعرفة طبيبها المعالج الصادر عن 

 وكانــت تـعــالج باألدويــة الكيميائـيــة ٤/٢٠٠٨كانــت تعــاني ـمــن أورام بالغــدد الليمفاوـيــة منــذ 
وـقـد تحســنت الحاـلـة بشــكل واضــح مــن بداـيـة العــالج وكاـنـت نتيجــة األشــعات والتحالـيـل ـفـي 
ٕتحسن مستمر إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمـي وكانـت حالـة وعـي وادراك المريضـة 

 وـبـدأت المريضـة ال تسـتجيب لألدويـة وتـم تغيـيـر ١١/٢٠٠٨ي ممتـازة طـوال فتـرة العـالج فـ
 ١٢/٢٠٠٨خطة العالج بموافقة المريضة وكانت الحالة العامة للمريضة ممتازة ولكـن فـي 

دخلت المريضة المستشفي لعمل عينة من الكبد وبعدها بدأت المريضـة تتـدهور حيـث أنهـا 
امـــل اـلـــوعي واإلدراك  وكانـــت المريضــــة فـــي ك١٢/٢٠٠٨عانـــت مـــن نزيـــف وتوفـيـــت فـــي 

 .واإلرادة حتى يوم الوفاة 
                                                                     الطبيب المعالج 

 ومن خالل هذا التقرير  
يتضـح وبجــالء ـتـام ـبـأن المـرض اـلـذي حــاق بالمرحوـمـة ـلـم يكـن ينطـبـق عليـهـا وصــف ـمـرض  
كاـنــت فـــي تحســـن مســـتمر ) المعتـبــر قانوـنــا(لـلــرأي الفـنــي الطبـــي وذـلــك ألن حالتهـــا وفقـــا .. المـــوت 

 .وبشكل واضح 

 مبا جيعلها بعيدة كل البعد عن أن يقال بأن يغلب عليها اهلالك 
 أي قـبــل المـــوت ـبــثالث أـيــام فـقــط ٢٠/١٢/٢٠٠٨وذـلــك ـبــإقرار الطبـيــب المعـــالج بأنهـــا قـبــل  

 .كانت الحالة العامة للمريضة ممتازة 

 أضف إيل ذلك 
ـبـل إـلـي حــدوث نزـيـف لهــا ..  ســبب وـفـاة المرحومــة ال يـعـزي إـلـي مرضــها اـلـذي حــاق بهــا أن 

  .٢٣/١٢/٢٠٠٨توفيت علي أثره بتاريخ 

 وهو ما خيرجها أيضا من شرط أن ينتهي املرض باملوت فعال
وهـو مـا .. ذلك أن الوفاة حدثت بسبب النزيف وليس بسبب المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه  
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 .رائط اعتبار هذا المرض مرض موت تنهار معه كافة ش

ثبوت تكرار زيارات املرحومة للمستشفي مبا يؤكد متسـكها بالشـفاء : احلقيقة الثانية 

 وعدم غلبه شعور املوت عليها ويؤكد أيضا خروجها لقضاء حوائجها 
 صــــادرة عـــــن ٧/٣/٢٠١٠بتقــــديم إفــــادة مؤرخــــة .. تشــــرفت أيضــــا المــــدعي عليهــــا األوـلــــي  

 .تواريخ دخول المرحومة للمستشفي وتواريخ خروجها منها مستشفي تفيد ال

 ومن خالل هذه الشهادة 
يتضح بأن تكرار تردد المرحومة علي المستشفي علـي النحـو الموصـوف بالشـهادة يفيـد بأنهـا  

ٕوانمــا بــدت متمســكة بالحيــاة والشــفاء لــذلك .. لــم تيــأس مــن العــالج ولــم يغلــب عليهــا شــعور المــوت 
زـيـارة الطبـيـب المعــالج لتلـقـي العــالج ـبـل والمكــوث بالمستشــفي لعــدم أـيـام إلجــراء كاـنـت مداومــة عـلـي 

 .األشعات والفحوصات الطبية الالزمة 

 هذا من ناحية 
فـــإن تكـــرار تـــردد المرحومـــة علـــي المستشـــفي يؤكـــد خروجهـــا لقضـــاء .. ومـــن ناحيـــة أخـــري  

 .وت حوائجها بنفسها بما يؤكد وبحق أن مرضها ال يمكن وصفه بأنه مرض م

خروج املرحومة إيل بنك التعمري واإلسكان للتنازل بشخصـها لصـاحل : احلقيقة الثالثة 

والدتها عن نصيبها يف الفيال الكائنـة مبارينـا يؤكـد خروجهـا لقضـاء حوائجهـا 

 وبالتايل انتفاء وصف مرض املوت عليها 
نــــك التعميــــر تقــــدمت المــــدعي عليهــــا األولــــي لعدالــــة الهيئــــة المــــوقرة بشــــهادة صــــادرة عــــن ب 

 وتقـــدمت ١٧/٦/٢٠٠٨توجهـــت بشخصـــها إـلــي البنـــك بـتــاريخ .. تفـيــد بـــأن المرحومـــة .. واإلســـكان 
 .في الفيال ) المدعي عليها األولي(بطلب للتنازل عن نصيبها لوالدتها 

 وهو األمر الذي يؤكد
ذلــك أن .. خــروج المرحومــة لقضــاء حوائجهــا بمــا ينفــي عــن مرضــها وصــف مــرض المــوت  

فقهاء أجمعوا علي أن مرض الموت هو الذي يعجـز صـاحبه عـن الخـروج لقضـاء حوائجـه جمهور ال
 .وأن خروج المريض لقضاء حاجاته بنفسه ينفي عنه وصف مرض الموت 

 ومن ثم 
 وعلي الرغم من أن الثابت أن المدعي عليهـا األولـي لـديها توكيـل عـام رسـمي مـن المرحومـة 

 .شراء وتنازل بل التعامل مع البنوك بيح لها إجراء كل التصرفات من بيع وي
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 إال أن املرحومة  
أتممت هذا التنازل بالبنك بشخصـها وبنفسـها وهـو األمـر الـذي يتأكـد معـه أنهـا تخـرج لقضـاء  

 .حوائجها بنفسها بدليل  قاطع 

ثبوت سفر املرحومة يف نفـس توقيـت مرضـها إيل اململكـة العربيـة : احلقيقة الرابعة 

وثبوت سـفرها أيضـا ) املدعي عليها األويل(عمرة رفقة والدتها السعودية ألداء ال

إيل الساحل الشمايل لقضاء فرتة الصيف مبا يؤكد خروجها لقضـاء حوائجهـا مبـا 

 ينفي عنها وصف مرض املوت 
مـــن تعرـيــف مـــرض المـــوت بأـنــه هـــو ذـلــك المـــرض اـلــذي يقعـــد .. لعـلــه مـــن الواضـــح الجـلــي  

مـــا يتعـــارض تمامـــا مـــع تصـــرفات وأفعـــال .. ة بنفســـه  قضـــاء أبســـط حوائجـــه الشخصـــينصـــاحبه عـــ
 ) .مورث المدعي والمدعي عليها األولي(المرحومة 

 وذلك أن الثابت 
إلـي المملكـة العربيـة السـعودية ) المـدعي عليهـا األولـي(أن المرحومة قد سافرت رفقة والـدتها  

 .ألداء العمرة ولم يعجزها مرضها عن أدائها .. 

 هذا فضال 
األمر الذي يقطـع بأنهـا كانـت .. للتصييف ) مارينا(ا بالسفر إلي الساحل الشمالي عن قيامه 

ينمــا أتعــيش حياتهــا علــي نحــو طبيعــي ومعتــاد وـلـم يحرمهــا مرضــها مــن قضــاء حوائجهــا أـيـا كانــت و
 .كانت 

ثبوت انتفاء وصف مرض املوت عـن املـرض الـذي حـاق باملرحومـة : احلقيقة اخلامسة 

 مـدني  لسـنة   هائي ألبات الصـادر يف الـدعوى رقـم وذلك مبوجب احلكم الن

 مشال اجليزة
أن .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة  لسنة  فإن الثابت من خالل الحكم الصادر في الدعوى رقم  

قــد أثــار طعنــا علــي عقــد القســمة موضــوعها أنــه محــرر .. المــدعي فيهــا هــو ذات المــدعي الحــالي 
ت دعـواه المـذكورة ابتـدائيا واسـتئنافيا بكافـة مزاعمهـا وحيث رفض.. أيضا في مرض موت المرحومة 

األمـر الـذي .. المرتلة بمعرفة المدعي وبـات حكمهـا نهـائي وبـات حـائزا لحجيـة األمـر المقضـي فيـه 
 .يقطع بانعدام صحة زعم المدعي بأنه مرض زوجته المرحومة يوصف بأنه مرض موت 
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 ومما تقدم مجيعه 
نـت تعـاني منـه المرحومـة ال يمكـن وصـفه بأنـه مـرض مـوت يتأكد وبحق أن المرض الذي كا 

لثـبـوت أـنـه ال يغـلـب علـيـه المــوت وـلـم يقعــد المــذكورة عــن أداء حوائجهــا فضــال عــن أـنـه ـلـيس الســبب 
في موتها األمر الذي يقطع بعدم صحة مزاعم المدعي في هذا الخصوص بما يجـدر معـه االلتفـات 

 .عنها 

رحومة عن كافة التصرفات والعقود التي أبرمتهـا ثبوت علم ورضاء وموافقة امل: ثالثا 

 مبا جيعل الدعوى املاثلة قائمة علي غري سند ) املدعي عليها األويل (والدتها 

 باستقراء
أوراق ومســــتندات الــــدعوى الماثلــــة يتضــــح وبجــــالء أن الــــدالئل تعــــددت علــــي علــــم ورضــــاء  

ليـهــا األوـلــي وتـلــك اـلــدالئل عـلــي وموافـقــة المرحوـمــة عـلــي كاـفــة التصـــرفات الصـــادرة عـــن الـمــدعي ع
 :النحو التالي 

قيام املرحومة مبجرد بلوغها سن الرشد بتحريـر عقـد القسـمة املـؤرخ : الدليل األول 

  الذي مبوجبه أعادت تقسيم العقار وفق الشريعة اإلسالمية ٢٤/٦/٢٠٠٣
لعقار وكـان ذلـك اشرنا سلفا بأن والد المرحومة حال قيامه بشراء األرض المقام عليها حاليا ا 

 .وكانت المرحومة آنذاك لم تتجاوز عامها األول .. في أوائل الثمانينات 

 فقد قام بشراء هذه األرض 
علـي أن تكـون الملكيـة بحـق النصـف . .بشخصه وبصفته ولـي طبيعـي علـي نجلتـه القاصـر  

 .لكال منهما 

 حيث مل يكن قد رزق بنجله 

 )املدعي عليه الثاني(
وحيـث كانـت .. حمة اهللا تعالي قبـل أن يمهلـه القـدر فـي توزيـع ملكيـة العقـار وقد توفي إلي ر 

 .المرحومة لدي وفاة والدها الزالت قاصرا 

 وفور بلوغها سن الرشد 
وشــقيقها ) الـمـدعي عليـهـا األوـلـي( مـع واـلـدتها ٢٤/٦/٢٠٠٣قامـت بتحرـيـر عـقـد قســمة ـمـؤرخ  

 ) .المدعي عليه الثاني
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 مت من خالله
فباـتـت ملكـيـة هــذا ..  ملكـيـة العـقـار وفــق قواعــد المـيـراث ـفـي الشــريعة اإلســالمية إعــادة توزـيـع 

 :العقار مقسمة كالتالي 
 . فرضا بوصفها زوجة ٨/١ المدعي عليها األولي تستحق -
 .وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين  -

 وما فعلت املرحومة هذا التصرف 
 إذ تـوفي زوجهـا وتـرك لهـا المرحومـة) يهـا األولـيالمـدعي عل(إال عرفانا منهـا بجميـل والـدتها  

فمـا كـان منهـا سـوي أن أخـذت علـي .. وشقيقها وكان أكبرهما لم يتجاوز الخامسـة عشـر مـن العمـر 
عاتقها تربيتهما علي أحسن ما تكون عليه التربيـة والنشـأة والتعلـيم مؤديـة بكـل رضـا دور األب واألم 

 .في أن واحد 

 وكانت مثار هذه الرتبية 
.. أن تمســـكت  المرحومـــة بتعـــاليم الشـــريعة اإلســـالمية وـلــم تطمـــع فـــي عـــرض الـــدنيا الزائـــل  

المــدعي (وأصــرت علــي توزيــع ملكيــة هــذا العقــار وفــق قواعــد الميــراث الشــرعي وذلــك لتعطــي أمهــا 
 .وكذا شقيقها حقه الشرعي دون نقص .. حقها الشرعي ) عليها األولي

 ) واألحكام التي تؤكد صحته ٢٤/٦/٢٠٠٣يراجع عقد القسمة املؤرخ (

 ولعل هذا التصرف يثبت لعدالة اهليئة املوقرة 

 مدي حسن العالقة التي تربط املرحومة بوالدتها وشقيقها

 والثقة املطلقة فيما بني ثالثتهم 
بمــا يؤكــد رضــاء وموافقــة المرحومــة عــن أي تصــرف يصــدر عــن أيــا منهمــا ولــو اســتطاعت  

لصرخت فـي وجـه المـدعي الـذي مـا أقـام دعـواه الماثلـة إال كيـدا للمـدعي حاليا اإلقرار بذلك صراحة 
 .عليها األولي وطمعا في الحصول علي ما ال يستحق 

 وهو األمر الذي يدلل علي صحة كافة التصرفات الصادرة عن المدعي عليها األولي  

ريخ انتقال املرحومة بشخصها إيل مقـر بنـك التعمـري واإلسـكان بتـا: الدليل الثاني 

  لتقدم بنفسها طلب بالتنازل عن نصيبها يف الفيال  ١٧/٦/٢٠٠٨
في الوقت الذي يدعي المدعي زورا وبهتانا بـأن المرحومـة كانـت طريحـة الفـراش بالمستشـفي  

فلـم .. وأتت المرحومة تصرفا يدحض مزاعم المدعي ويثبـت عـدم صـحتها .. ومريضة مرض موت 
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ٕوانمـــا كانـــت تخـــرج لقضـــاء حوائجهـــا مباشـــرة حياتهـــا  .. تكـــن حبيســـة المستشـــفي أو قعيـــدة بـــالمرض
 .اليومية العادية والمعتادة 

 وحيث رغبت يف التنازل
فقد انتقلت بشخصها إلي مقر بنك التعميـر واإلسـكان .. عن حصتها في الفيال المشار إليها  

 ).المدعي عليها األولي(وتقدمت  بطلب التنازل عن حصتها لصالح والدتها 

 الذكر واجلدير ب
أنه إذا كانت تظهر علي المرحومة ثمة مظاهر إعياء شديد أو مرض ما قبـل مـوظفي البنـك  

 . التعامل معها وتنفيذ مطلبها وهي في هذه الحالة

 أما وقد كانت احلالة الصحية للمرحومة يف حتسن مستمر 
صـالحها ولم تكن تشعر بثمة إعياء إال علي فتـرات ومـن ثـم كانـت تخـرج لقضـاء حوائجهـا وم 

بما ترتب عليه موافقة البنك علـي طلبهـا وتـم نقـل نصـيبها فـي الفـيال المـذكورة .. علي النحو المعتاد 
 ) .المدعي عليه األولي(إلي والدتها 

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن إرادة المرحومــة قــد اتجهــت بكــل رضــا نحــو نقــل كافــة أمالكهــا إلــي  

 لم يكن يتبقى مـن أمالكهـا لـم يـتم نقلـه إلـي المـدعي ٢٠٠٨المدعي عليها األولي وفي غضون عام 
 – رحمهـا اهللا –عليها سوي نصيبها في الفيال المشـار إليهـا فمـا كـان منهـا بكـل رضـا إال أن انتقلـت 

 .إلي مقر البنك وقدمت طب التنازل بشخصها 

 )تراجع الشهادة الصادرة عن البنك والتي تؤكد هذه احلقيقة(

 وهو األمر الذي يؤكد 
ومــن ثــم موافقتهــا علــي ثمــة تصــرف ... انصــراف نيــة المرحومــة نحــو بيــع أمالكهــا لوالــدتها  

مماـثـل قامــت ـبـه المــدعي عليهــا األوـلـي بموجــب الوكاـلـة الصــادرة لصــالحها مــن المرحومــة بمــا يؤكــد 
 .صحة هذه التصرفات 

عي املـد(قيام املرحومة بتحرير وكالـة عامـة رمسيـة لصـاحل والـدتها : الدليل الثالث 

تبـيح هلـا البيـع والشـراء للـنفس للغـري التعامـل مـع البنـوك ) عليها األويل

 وباجلملة كافة التصرفات بدون استثناء
باستكمال مطالعة ومراجعة أوراق الـدعوى الماثلـة سيتضـح أن ثمـة توكيـل رسـمي عـام يحمـل  
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المــدعي عليهــا (صــادر عــن المرحومــة لصــالح والــدتها .. توثيــق األهــرام النمــوذجي   لســنة    رقــم 
 ) .األولي

 وكلتها من خالله 
 .بكافة أعمال اإلدارة والتصرف بمختلف أنواعها للنفس وللغير وكذا التعامل مع البنوك  

 فهل هناك ثقة مطلقة أكثر من ذلك 
وهـو األمـر الـذي ..  وظلت سـارية حتـى وفـاة المرحومـة ٢٠٠٢وهذه الوكالة محررة منذ عام  

 الوكالة يعد دليال قاطعا علي موافقة ورضاء المرحومة بأي تصرف تبرمـه يؤكد وبحق أن وجود هذه
 .المدعي عليها األولي 

أن الوكالة املربمة من املرحومة لصاحل والدتها املدعي عليها األويل مل : الدليل الرابع 

تكن وكالـة عاديـة إلبـرام التصـرفات نيابـة عنهـا بـل تضـمنت إجـازة صـرحية 

 )للمدعي عليها شخصيا(للنفس للتصرف يف املمتلكات 
يتضـــح أـنــه ـقــد تضــمن إجـــازة صـــريحة للـمــدعي عليـهــا .. باســتقراء عـقــد الوكاـلــة أـنــف الــذكر  

وهـو مـا يؤكـد .. األولي في التصرف في ممتلكات المرحومة لصالح نفسها وللغيـر علـي حـد السـواء 
 .إقرار المرحومة بصحة أي تصرف تأتيه المدعي عليها األولي مقدما 

 م ومن ث
ومــن جملــة الــدالئل والحقــائق ســالفة البيــان يتضــح وبجــالء تــام ثبــوت علــم ورضــاء وموافقــة  

المرحومــة علــي أي تصــرف تبرمــه المــدعي عليهــا األولــي ســواء لنفســها أو للغيــر بمــا تضــحي معــه 
 دعوى الماثلة قائمة علي غير سند ال

األويل إلمتامهـا وفـق ثبوت صحة كافة التصرفات املربمة مبعرفة املدعي عليهـا : رابعا 

صحيح القانون وقواعد اإلنابة والوكالـة واإلجـازة مبـا يؤكـد انعـدام سـند هـذه 

 الدعوى 

 بداية 
بإخضــاع كافــة التصــرفات الصــادرة عــن المــدعي عليهــا األولــي للقــانون ونصوصــه وقواعــده  

  :اآلمرة يتجلى ظاهرا اتفاق هذه التصرفات وصحيح القانون وذلك علي التفصيل التالي
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صحة كافة عقود البيع الصادرة مـن املـدعي عليهـا األويل لنفسـها وللمـدعي عليـه -١

 الثاني إلمتامها وفق قواعد الوكالة واإلنابة القانونية 

  من التقنني املدني علي أن ١٠٤/١نصت املادة .. بداية 
بــار كــان شــخص النائــب ال شــخص األصــيل هــو محــل االعت.. إذا تــم العقــد بطريــق النيابــة  

 عند النظر في عيوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما 

  من ذات القانون علي أن ١٠٥كما نصت املادة 
إذا أبـرم النائـب ـفـي حـدود نيابتـه عـقـدا باسـم األصــيل فـإن مـا ينشــأ عـن هـذا العـقـد مـن حـقـوق  

 والتزامات يضاف إلي األصيل

 م النقض علي أن وقد استقرت أحكا
األصـل هــو قيـام المتعاـقـد نفســه بـالتعبير عــن إرادـتـه فـي إـبـرام التصــرف إال أنـه يجــوز أن ـيـتم  

ذلك بطريق النيابة بـأن يقـوم شـخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف باسـم هـذا األخيـر ولحسـابه 
 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ١٢/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكــــــان الثابــــــت مــــــن خــــــالل أوراق التــــــداعي وعلــــــي األخــــــص منهــــــا عقــــــود البيــــــع المؤرخــــــة  

 المبرمـــة بخصـــوص بعـــض وحـــدات العقـــار يتضـــح وبجـــالء أنهـــا ١٥/١٢/٢٠٠٦ و ١/١٢/٢٠٠٦
 تمت بمعرفة المدعي عليها األولي مستخدمة في ذلك التوكيـل الرسـمي العـام الصـادر لصـالحها مـن

 .توثيق األهرام النموذجي   لسنة  نجلتها والذي يحمل رقم 

 والثابت من خالله 
لـيس هـذا .. أنه تضمن إنابة المدعي عليهـا األولـي عـن نجلتهـا فـي كافـة التصـرفات والبيـوع  

 فحسب بل منحتها الموكلة هذا الحق سواء للغير أو لنفسها 

 ملا كان ذلك 

 ي قد نصت علي أن  من القانون املدن٧١٣وكانت املادة 
 الخاصــة بالنياـبـة ـفـي عالـقـة الموـكـل والوكـيـل ـبـالغير اـلـذي ١٠٧ إـلـي ١٠٤تطـبـق الـمـواد مــن  

 .يتعامل مع الوكيل 
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 وملا كانت 

  مدني قد عرفت الوكالة بأنها ٦٩٩املادة 
 الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل 

 يف هذا الشأن علي أن ومما تستقر عليه الفقه 
محــل الوكاـلـة يجــب أن يكــون تصــرفا قانونـيـا وأن ثمــة تصــرف ـقـانوني يصــح أن يكــون محــال  

للوكالــة فقــد يكــون عقــد كــالبيع واإليجــار وقــد يكــون إرادة منفــردة كالوصــية وكــل هــذا أعمــال قانونيــة 
 .منفردة يقوم بها الوكيل بناء علي الوكالة الصادرة 

 )٣٤٩ الوسيط في شرح القانون المدني ص –وري عبد الرازق السنه/ د(

 ومن ثم 
ٕـلـم يطلــق المشــرع للوكيــل العنــان فــي التصــرفات وانمــا قيــده بالحــدود الــواردة تحديــدا فــي عقــد  

الوكالــة والمنــاط فــي التعــرف علــي حــدود الوكالــة والتصــرفات القانونيــة التــي خولهــا الموكــل للوكيــل 
 .ه يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذات

 ) ق٥٠ لسنة ٩٥٧ طعن رقم ٣١/٥/١٩٨٤جلسة (
  ١٠٠٢ ص ٢٠ مجموعة أحكام النقض سنة ١٩/٦/١٩٦٩جلسة (

 يتضح ومن خالل النصوص القانونية سالفة الذكر 
صــحة أي عـقـد أخــر العامــة لشــروط الأوضــح ـبـأن شــروط صــحة الوكاـلـة هــي ـقـد لمشــرع أن ا 

 .لتراضي من عيوب اإلرادة وسالمة اللتعاقد من وجوب توافر األهلية الواجبة 

 وأعمال الوكيل تنصرف حتما للموكل 
حيث أن األصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فـي إبـرام التصـرف إال أنـه يجـوز  

أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن األصيل بإبرام التصرف باسم هذا األخير ولحسـابه 
غير األحوال التي نص فيها القانون علي قيـام هـذه النيابـة فإنهـا تقـوم بحيث تنصرف أثاره إليه وفي 

 – وهـو األصـيل – محـل األخـر – وهـو النائـب –أساسا باتفـاق إرادة طرفيهـا علـي أن يحـل احـدهما 
فــي إجــراء العمــل القــانوني الــذي يــتم لحســابه وتقتضــي تلــك النيابــة االتفاقيــة ممثلــة فــي عقــد الوكالــة 

 علي عناصر الوكالة وحدودها وهو ما يجوز التعبيـر عنـه – األصيل والنائب –ا تالقي إرادة طرفيه
صراحة أو ضمنا بما من شأنه أن يصبح الوكيـل فيمـا يجريـه مـن عمـل مـع الغيـر نائبـا عـن الموكـل 
وتنصــرف أـثـاره إلـيـه وتخضــع العالـقـة ـبـين الموكــل والوكـيـل ـفـي هــذا الصــدد مــن حـيـث مــداها وأثارهــا 
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 .لمبرم بينهما وهو عقد الوكالة ألحكام االتفاق ا
  )٤١٢ ص ٣٠ ق س ٤٦ لسنة ٨٧٨ الطعن ٢٩/١٢/١٩٧٩جلسة ( 

  من القانون املدني ١٠٦ ، ٧١٣ومفاد نص املادتني 
أـنـه يجــوز للوكـيـل أن يـبـرم العـقـد اـلـذي تخوـلـه الوكاـلـة إصــداره ال بصــفته وـكـيال ولكـنـه بصــفته  

كنائب ويعتبر وكأنه قد أعار أسـمه لألصـيل الـذي أصيال وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته 
وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالـة المسـتقرة أنهـا ترتـب قبـل األصـيل جميـع اآلثـار القانونيـة التـي 

 .ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلي األصيل 
  )١١٦٦ ص ٤٨ ق س ٣٥ لسنة ٥٥٧٦ الطعن رقم ١/١١/١٩٩٧جلسة ( 

  )٩٣٣ ص ٢١ ق س ٣٥ لسنة ٥٨١ الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧١جلسة ( 
  )١٠٧٣ ص ١٥ ق س ٣٠ لسنة ١٧ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٦٤جلسة ( 

 هذا 

 ومقتضي النيابة حلول إرادة النائب حمل إرادة األصيل 
مـــع انصـــراف األثـــر القـــانوني لهـــذه اإلرادة إلـــي شـــخص األصـــيل كمـــا لـــو كانـــت اإلرادة قـــد  

هــي فــي جوهرهــا تخــول للنائــب حــق إبــرام عمــل أو تصــرف يتجــاوز أثــاره ذمــة ف.. صــدرت منــه هــو 
مـتـين مــاليتين وـلـيس رابطــة زالـقـائم ـبـه إـلـي ذمــة األصــيل باعتـبـار إن االلـتـزام فــي حقيقـتـه رابطــة ـبـين 

 .بين شخصين 
 ) ق ٤٢ لسنة ١٥٧ الطعن ٢٧/١٢/١٩٨١جلسة ( 

 ملا كان ذلك 
المبرمـــة مـــن المـــدعي عليهـــا األولـــي بخصـــوص كـــان الثابـــت أن كافـــة التصـــرفات والعقـــود و 

بعض وحدات العقار تمت وفق بنود وشروط وقواعد الوكالة واإلنابة ولم تتعداها األمـر الـذي يصـبغ 
 .هذه التصرفات بالمشروعة ال محالة 

 وأن عقد الوكالة كمثل باقي العقود السيما 

 إذا نشأ صحيحا مكتمل األركان خاليا من عيوب اإلرادة 

 عمال أثره والتزام طرفيه مبا ورد فيه دون إخالل وجب أ

 ينعقد العقد بصفة عامة 
واإلرادة يجـــب أن تتجـــه نحـــو  .. تراضـــي المتعاـقــدينأي .. بـتــوافر ـثــالث أركـــان هـــي اإلرادة  
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 وهو المحل كما يجب أن يتوافر االلتزام العقدي .. ركن السبب غاية مشروعة وهذا هو 

 ومن ثم 
األركــان ـفـي العـقـد يترـتـب علـيـه بطالـنـه أمــا توافرهــا مجتمعــه يجعــل العـقـد إذا انتـفـي احــد هــذه  

 .صحيحا منتجا آلثاره فيما بين العاقدين وخلفهم العام والخاص والسيما الخلف العام 

 ملا كان ذلك 
وكانــت كافــة التصــرفات والعقــود محــل التــداعي والتــي قامــت بهــا المــدعي عليهــا األولــي قــد  

فـإذا كـان هـذا العقـد قـد اكتملـت أركانـه مـن رضـاء وسـبب وحـل ..  وكالـة تمت وأبرمـت بموجـب عقـد
 .اكتملت بالتبيعة كافة أركان العقود التي تمت بموجبه .. في جميع ما ورد به 

 هذا 

 وإيضاحا لصحة عقد الوكالة سالف الذكر 

 وتوافر كافة أركان الصحة فيه 

 نشرف بعرض اآلتي 

  ركن الرتاضي بداية بشأن

  من التقنني املدني علي أن ٨٩املادة فقد نصت 
ـمــع مراعـــاة ـمــا يـقــرره . يــتم العـقــد بمجـــرد أن يتـبــادل طرـفــان التعبـيــر عــن إرادـتــين متطـــابقتين  

 القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد 

 فالرتاضي إذن 
 معــين والمقصــود بــاإلرادة هنــا اإلرادة التــي تتجــه إلحــداث أثــر قــانوني.. هــو تطــابق إرادتــين 

 هو إنشاء االلتزام 

  من ذات القانون علي أن ٩٠/١وقد نصت املادة 
التعبير عن اإلرادة يكـون بـاللفظ وبالكتابـة وباإلشـارة المتداولـة عرفـا كمـا يكـون باتخـاذ موقـف  

 وينتج التعبير عن اإلرادة أثره فورا .. ال تدع ظروف الحال شكا في داللته علي حقيقة المقصود 

  من القانون املدني علي أن ٩١دة إذ نصت املا
ينتج التعبير عـن اإلرادة أثـره فـي الوقـت الـذي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه ويعتبـر وصـول  

 التعبير قرينة علي العلم به ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك 
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 ملا كان ذلك 
 يكــون وكــان كــل مــا ـقـدمناه إنمــا هــو إيضــاح لوجــوب وجــود التراضــي وحـيـث أـنـه ال يكـفـي أن 

التراضي موجودا بل يجب أيضا أن يكون صحيحا والتراضي يكون صحيحا إال إذا كان صـادرا مـن 
  .وبدون أهلية وبدون عيب في إرادته ذي أهلية 

 ومن ثم 

  من التقنني املدني علي أن ١٠٩فقد نصت املادة 
 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون  

  وجيب 
اإلكـــراه واالســـتغالل فـــإذا والتـــدليس وأن تخلـــو إرادة المتعاقـــد مـــن عيـــوب اإلرادة وهـــي الغلـــط  

 انتفت هذه العيوب في حق المتعاقد انعقد العقد صحيحا نافذا مرتبا ألثاره 

 ملا كان ذلك 
بموجبــه الــذي أبرمــت وبتطبيــق جملــة مــا تقــدم علــي واقعــات التــداعي ومــدونات عقــد الوكالــة  

يتضــح وبجــالء أن ركــن التراضــي قــد تــوافر بــأجلي .. العقــود محــل التــداعي هــا األولــي المــدعي علي
صورة وذلك  أن الثابت أن المرحومة قد توجهت إلي الشهر العقاري وبإرادة كاملـة غيـر معيبـة بثمـة 

 القابلة لذلك ) المدعي عليها األولي (وقامت بتحرير الوكالة الرسمية العامة لصالح والدتها .. عيب 

 وبإرادة وتراضي تامني 
منحت الموكلة الحق للوكيلة في التصرف في كافة أمالكهـا بكافـة أنـواع التصـرفات القانونيـة 

 .سواء لنفسها أو للغير 

 ومن ثم 
فإن هذا التراضي ال ينحصر علي عقد الوكالة فقط بل ينصرف إلي كل عقد تبرمه المـدعي  

الـمـدعي عليهــا (ر فيعتـبـر التراضــي الصــادر عــن الوكيـلـة عليـهـا األوـلـي باســتخدام الوكاـلـة ســالفة اـلـذك
 .صادرا عن األصيل ) األولي

 إذا قضي يف هذا اخلصوص بأن 
األصـل هــو قيـام المتعاـقـد نفســه بـالتعبير عــن إرادـتـه فـي إـبـرام التصــرف إال أنـه يجــوز أن ـيـتم  

األخيـر ولحسـابه ذلك بطريق النيابة بـأن يقـوم شـخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف باسـم هـذا 
 .بحيث تنصرف أثاره إليه 



 ١٣٧

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ٢١/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (

 وعليه 
يتضـــح وبجـــالء انعقـــاد ركـــن التراضـــي فـــي عقـــد الوكاـلــة وفـــي كافـــة العقـــود المبرمـــة بموجبـــه  

 .السيما وأنها لم تتجاوز حدود هذه الوكالة 

 أما خبصوص ركن احملل 
ل االلتزام هو الشـيء الـذي يلتـزم المـدين القيـام بـه والمـدين يلتـزم أمـا بنقـل حـق عينـي أو محو 

 بعمل أو باالمتناع عن العمل 

 وااللتزام بنقل حق عيني 
فـقـد .. إنـمـا هــو الـتـزام بعـمـل ولـكـن لـمـا ـكـان األصــل أن هــذا االلـتـزام ـيـتم تنفـيـذه بمجــرد نشــوئه  

ام بنـقـل حــق عيـنـي هــو هــذا الحــق العيـنـي ذاـتـه ـفـإذا ـكـان صـار ـمـن الـمـألوف أن يـقـال إن محــل االلـتـز
الحــق العينــي حــق ملكيــة امـتـزج بالشــيء المملــوك وأصــبحا شــيئا واحــدا فصــار االلتــزام بنقــل الملكيــة 

 محله هو الشيء ذاته الذي تنتقل ملكيته 

 وجيب أن يكون حمل االلتزام 
 موجودا إذا كان التزام بنقل حق عيني   - أ

 عيين معينا أو قابال للت - ب

  قابال للتعامل فيه -ج

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل عقد الوكالة أنف الذكر أنه قد شمل كافة أمالك الموكل وهـي أمـالك  

كمــا أن الثابــت مــن عقــد الوكالــة أن حــدود .. وقابلــة للتعامــل فيهــا موجــودة ومعينــة بــذاتها وحــدودها 
كافــة و.. لتصــرفات القانونـيـة ســواء لـلـنفس أو للغـيـر واع اهــذه الوكاـلـة شــملت البـيـع والشــراء وكافــة أـنـ
 .ال مراء بهذه التزامات معينة وقابله للتعامل فيها و

 ومن ثم 
ـفـي عقـد الوكاـلـة وفـي كاـفـة العقـود الـتـي أبرـمـت د انعقـد اـلـركن الثـاني ـمـن أركـان صــحة التعاقـ 

 .مما يؤكد صحتها ونفاذها ) الوكالة(باستخدام هذا العقد 

  السبب صوص ركنما خبأ
رض الذي يقصد الملتـزم الوصـول إليـه مـن وراء التزامـه والسـبب بهـذا المعنـي غلسبب هو الوا 



 ١٣٨

 :ويجب أن يتوافر في السبب شروطا ثالثة هي .. يقتصر علي االلتزام العقدي 
 أن يكون موجود  -
 أن يكون صحيح  -

 أن يكون مشروع  -

 ملا كان ذلك 
 ي ومدونات عقد الوكالة الصادر مـن المرحومـةوبتطبيق جملة ما تقدم علي واقعات التداع 

موكلــة  يتضــح وبجــالء انعقــاد ركــن الســبب ذلــك أن إرادة ال)مــدعي عليهــا األولــيال(ح والــدتها لصــال
لـنفس والشـراء لعلـي كافـة أمالكهـا مـن بيـع فـي كافـة التصـرفات القانونيـة موكلـه ابـة الاتجهت نحـو إن

 .عها التزامات موجودة وصحيحة ومشروعة وهي جما.. قيد أو شرط أو للغير دونما ثمة 

 ومن ثم 
فيمـا أعـدت ) مكتملـة األركـان(ٕواذ قامت المـدعي عليهـا األولـي باسـتخدام الوكالـة المـذكورة  

) الموكـلـة( وحــررت هــذه الوكاـلـة مــن أجـلـه ـبـأن قامــت ـبـإجراء تصــرفات وبـيـوع عـلـي أمــالك المرحومــة
بــت مــن تحريرهــا لعقــد الوكالــة ذاتــه ومــن كافــة برضــاء وتراضــي تــأمين مــن األخيــرة علــي النحــو الثا

 .الظروف المحيطة بالطرفين 

 ومنها علي سبيل املثال 
أن الموكلة لم تكتف بتحرير الوكالـة سـالفة الـذكر لصـالح والـدتها ومنحهـا الحـق فـي إجـراء  

بــل أنهــا قامــت بــبعض التصــرفات والتنــازالت لصــالح المــدعي .. التصــرفات الصــالح نفســها وللغيــر 
إذ سبق وأن توجهت إلي بنـك التعميـر واإلسـكان بشخصـها وقـدمت طلـب .. ليها األولي بشخصها ع

 ).المدعي عليها األولي(للتنازل عن نصيبها في الوحدة لصالح والدتها 

 وهو األمر الذي يؤكد علم ورغبة ورضاء
ء ســـوا) المـــدعي عليهـــا األولـــي(المرحومـــة فـــي نقـــل األمـــالك محـــل التـــداعي إلـــي والـــدتها  

بموجب الوكالة سالفة الذكر أو بالتصـرفات التـي قامـت بهـا بشخصـها وهـو األمـر الـذي يؤكـد انعقـاد 
األرـكـان الثالـثـة الموجـبـة لصــحة التعاـقـد ســواء ـفـي عـقـد الوكاـلـة أو ـفـي العـقـود الـتـي أبرـمـت باســتخدام 

 .هذه الوكالة 

 ومن ثم 
لواقــع أو القــانون جــديرة تكــون الــدعوى الماثلــة قائمــة برمتهــا علــي غيــر ســند صــحيح مــن ا 



 ١٣٩

 .بالرفض 

 كافة العقود املربمة مبعرفة املدعي عليها األويل لصاحل نفسـها متـت صـحيحة وفقـا -٢

 للقانون لثبوت إجازة املرحومة للمدعي عليها إبرام العقود لنفسها 

  من القانون املدني علي أن ١٠٨فقد نصت املادة 
 ينـوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم مـن 

أم لحســاب شـــخص أخـــر دون ـتــرخيص مــن األصـــيل عـلــي أـنــه يجــوز لألصـــيل ـفــي هـــذه الحاـلــة أن 
 .يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة 

 ملا كان ذلك 
اقـعـات الـتـداعي يتضــح وبجــالء ـتـام وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي أوراق وو 

أن كافـــة التصـــرفات التـــي صـــدرت عـــن المـــدعي عليهـــا األولـــي بموجـــب الوكالـــة القانونيـــة الصـــادرة 
 .قد واكبت صحيح الواقع والقانون ) نجلتها(لصالحها من المرحومة 

 السيما 
م الوكيـل عـن إرادتهـا فـي أن يقـو) المرحومـة ( ةتعبير صريح مـن الموكلـا الوكالة بهعقد وأن  

فــي جميــع األخــرى بــالبيع والشــراء وكافــة التصــرفات القانونيــة صــرف بالت) المــدعي عليهــا األولــي ( 
دني فــإن ثمــة تصــريح صــريح  مــ١٠٨للمــادة طبقــا و.. ومــن ثــم  .. لنفســها أو للغيــرأمالكهــا ســواء 

برمتهـا ومـن ثـم تكـون كافـة التصـرفات التـي أ.. وواضح من الموكل للوكيل بالتصـرف لصـالح نفسـه 
  ونفاذه بكافة أثارها القانونية المدعي عليها األولي بصفتها وكيله عن المرحومة مع نفسها صحيحة

 وخالصة القول 
أن كاـفــة التصـــرفات الـتــي قامـــت بـهــا المـــدعي عليهـــا األوـلــي نياـبــة عـــن المرحومـــة تمـــت ـفــي  -

 .حدود النيابة القانونية وبإرادة النائب المنصرفة والمضافة إلي األصيل 
 توثيق األهرام   لسنة  أن نيابة المدعي عليها األولي عن المرحومة سندها عقد الوكالة رقم  -

وهــو التصــرف بــالبيع والشــراء ) الوكيــل(أن هــذه الوكالــة رســمية عامــة حــددت حــدود النائــب  -
  .)المرحومة(وبكافة التصرفات علي كافة أمالك الموكل 

الــــة تصــــريحا صــــريحا مــــن الموكــــل بــــل تضــــمنت عبــــارات عقــــد الوك.. لــــيس هــــذا فحســــب  -
بــإجراء أي ـمــن هــذه التصــرفات ســـواء ) الـمــدعي عليهــا األولــي(لصــالح الوكيــل ) المرحومــة(

 .بالبيع أو غيره 



 ١٤٠

 لنفسها وللغري علي حد السواء 
 كافة التصرفات التي قامت بها المدعي عليها األولي من عقود بيـع لصـالح نفسـها ولصـالح  -

 .حدود هذه الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذرة المدعي عليه الثاني تمت في 

 ومن مجله ما تقدم 
يتضـــح ثبـــوت صـــحة كافـــة التصـــرفات التـــي أبرمتهـــا المـــدعي عليهـــا األولـــي باســـتخدام عقـــد  

الوكاـلـة الصــادر لهــا مــن المرحومــة لكونهــا تمــت بموجــب وكاـلـة رســمية وـفـي حــدود هــذه الوكاـلـة ومــا 
وهو األمر الذي يجعـل هـذه .. ث ثمة تجاوز لهذه الحدود تضمنته من تصريح للبيع لنفسها ولم يحد

 .التصرفات نافذة بقوة القانون في مواجهة الطرفين 

 ثبوت نفاذ كافة العقود والتصرفات املربمـة مبوجـب عقـد الوكالـة يف حـق األصـيل -٣

 وخلفه العام بقوة القانون 

  من التقنني املدني علي إن ١٤٥فقد نصت املادة 
لعقـد إلـي المتعاقـدين والخلـف العـام دون إخـالل بقواعـد الميـراث مـا لـم يتبـين ينصرف أثـر ا 

 من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إلي الخلف العام 

  من ذات القانون علي أن١٤٧/١كما نصت املادة 
طــرفين أو لألســباب الـتـي العـقـد شــريعة المتعاـقـدين ـفـال يجــوز نقضــه أو تعديـلـه إال باتـفـاق ال 

 يقررها القانون 

 هأنحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض 
يترـتـب عـلـي انصــراف أـثـر العـقـد إـلـي الخـلـف العــام أـنـه يســري ـفـي حـقـه مــا يســري ـفـي حــق  

الســلف بشــأن هــذا العقــد فــال يشــترط إذن ثـبـوت ـتـاريخ العقــد أو تســجيله حـتـى يكــون التصــرف حجــر 
مــا مقــام المــورث ويلتــزم بتنفيــذ مــا التــزم بــه مورثــه طالمــا أن العقــد نشــأ علــي الخلــف ألنــه يعتبــر قائ

 صحيحا وخلصت له قوته الملزمة 
  )٨٥ ص ٢٣ ق س ٣٦ لسنة ٣٤٦ الطعن ١١/٥/١٩٧٣جلسة ( 
  )٢٥٤ ص ١٩ ق س ٣٣ لسنة ١٠٦ الطعن ١٣/٢/١٩٦٨جلسة ( 

 كما قضي بأن 
أو تعديلــه كمــا يمتنــع ذلــك أيضــا ال يجــوز ألحــد طرفــي التعاقــد أن يســتقل بمفــرده بنقضــه  

 علي القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 



 ١٤١

 ) ق ٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن ٥/٤/١٩٩٠جلسة ( 
  )٤٤٠ ص ٤٠ ق س ٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن رقم ٩/٢/١٩٨٩جلسة ( 

 ) ق ٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة ( 

 ن أكذلك بوقضي 
العقــد شــريعة للمتعاقــدين فــال يجــوز نقضــه أو تعديلــه إال باتفــاق طرفيــه أو لألســباب التــي  

 يقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة
 ) ق ٥٩ لسنة ٢٣٢٤ الطعن ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة ( 

  )٤٠١ ق ص ٥٧ لسنة ٤٤٨ الطعن ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة ( 

  كان ذلك ملا
فالواجـب تنفيـذ العقـد .. وكانت القاعدة العامة في التعامالت هي أن العقد شريعة المتعاقدين  

كما أن القاعدة العامة أيضا أن كافة ما يلتـزم بـه السـلف ينصـرف إلـي .. في جميع ما أشتمل عليه 
 .الخلف دونما ثمة نقص أو تعديل 

 ومن ثم 
هـــذا وال يجـــوز لـــه نقـــض ) المرحومـــة( فســـها مورثتـــه فـــإن المـــدعي ملتـــزم بمـــا ألزمـــت بـــه ن 
 فيمــا هعــد الـقـانون الواجــب تطبيـقـتبموجـبـه الـتـي أبرمــت تعــديل إذ أن عـقـد الوكاـلـة والعـقـود  وااللـتـزام أ

 والخاص بين طرفيه وخلفهما العام 

 هذا 

 واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة 

 ال ينطبق علي املدعي 
حكــم الغيــر بالنســبة للتصــرف الصــادر مــن المــورث إال إذا حيــث أن الــوارث ال يعتبــر فــي  

ٕكــان طعـنـه عـلـي هــذا التصــرف ـبـزعم أـنـه وان كــان ـفـي ظــاهره بيعــا منجــزا إال أـنـه ـفـي حقيقـتـه يخفــي 
 وصيه إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت 

 )  ق ٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن ٢٠/٢/١٩٨٣جلسة ( 
 ) ق ٤٩سنة  ل١٩٣٥ الطعن ١٥/٥/١٩٨٤جلسة ( 

 وال ميكن القول حبال 
 أن المـــدعي يســـتفيد مـــن هـــذا االســـتثناء فالثابـــت أن عقـــد الوكالـــة الصـــادر عـــن المرحومـــة 



 ١٤٢

ومـن .. أصـال بـأكثر مـن عـام ونصـف  المـدعي  أي قبل زواجهـا مـن٢٠٠٢صدر في غضون عام 
 .هذه الوكالة محرره لإلضرار به القول بأن يمكن ثم ال 

  أن هذا فضال عن
 وـقـد توفـيـت ٢٠٠٦ـفـي غضــون عــام ومبرمــة ـقـود المحــررة بموجــب هــذه الوكاـلـة صــادرة الع 
 . أي بعد أكثر من عامين من هذه العقود ٢٠٠٨إلي رحمة اهللا تعالي في .. المرحومة 

  وبناء علي ما تقدم 
بأن هذه العقود تستر وصية وال يمكـن القـول بأنهـا صـادرة فـي فتـرة مـرض فال يمكن القول  
 -:نها الموت لكو

 .المرحومة بأكثر من عامين صادره قبل وفاة  -١
إـبــرام عـقــد الوكاـلــة أو إـبــرام العـقــود الـتــي حـــررت حـــال ثـمــة مـــرض ـلــم يكـــن بمورـثــة المـــدعي  -٢

 .بموجب عقد الوكالة 

 فضال عن أن املرض الذي أصاب املرحومة  

 قبل وفاتها إيل رمحة اهللا تعايل مل يكن مرض موت 

 حسبما أسلفنا القول 

  مرض املوت كما عرفة الفقهاء بأنهذلك أن
 المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  

 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (

 وقيل أيضا بأن 
من به مرض يشتكي منه وفي كثير من األوقات يخـرج إلـي السـوق ويقضـي مصـالحه فـال  

 .يكون مريضا مرض الموت 
 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 ويؤخذ مما تقدم 
 : شروطا ثالثة ليكون المرض مرض موت هي أن هناك 

 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١
 .وأن يغلب فيه الموت  -٢

 .وأن ينتهي بالموت فعال  -٣



 ١٤٣

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

ر المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــا
المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب 
سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 

اصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون ق
 .مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 

 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مزاعم المدعي المسطرة بصـحيفة دعـواه الماثلـة  

فت المدعي عليها األولـي بتقـديمها أمـام عدالـة الهيئـة المـوقرة أخذا في االعتبار المستندات التي تشر
وعلــــي األخــــص منهــــا الشــــهادة الصــــادرة عــــن بنــــك التعميــــر واإلســــكان والشــــهادة الصــــادرة عــــن .. 
يتضح وبجالء تام عدم انعقـاد شـرائط مـرض ) مورثة طرفي التداعي(مستشفي عن حالة المرحومة ال

محــل م صــحة مــزاعم المــدعي وصــحة كافــة التصــرفات المــوت علــي حالــة المرحومــة بمــا يؤكــد عــد
 .التداعي ونفاذها 

 فالثابت 
أن بنـــــك التعميـــــر واإلســـــكان أفـــــاد صـــــراحة بـــــأن مورثـــــة المـــــدعي والمـــــدعي عليهـــــا األولـــــي  

 وقــدمت طلبــا رســميا بالتنــازل عــن ١٧/٦/٢٠٠٨ توجهــت إلــي البنــك بشخصــها بتــاريخ )المرحومــة(
 .) المدعي عليها األولي(ها نصيبها في الفيال وذلك لصالح والدت

 ملا كان ذلك 
 أي بعـد سـتة ٢٣/١٢/٢٠٠٨وكان الثابت أن المرحومة قد توفيت إلـي رحمـة اهللا تعـالي فـي  

 .أشهر من واقعة تنازلها بشخصها عن نصيبها في الفيال المذكورة سلفا 

 وهو ما يؤكد 
ا ومصــالحها بشخصــها أن المرحوـمـة كاـنـت إـلـي ـمـا قـبـل موتهــا مباشــرة تخــرج لقضــاء حوائجـهـ 

 .وهو ما يقطع بأن مرضها لم يكن مرض موت كما يزعم ويدعي المدعي .. 

 



 ١٤٤

 ليس هذا الدليل الوحيد علي هذه احلقيقة 
 مستشفي عن حالة المرحومة أفاد حرفيا باآلتي البل أن ثمة تقرير طبي مفصل صادر من  

تـعــالج باألدويــة الكيميائـيــة  وكانــت ٤/٢٠٠٨كانــت تعــاني ـمــن أورام بالغــدد الليمفاوـيــة منــذ 
وقد تحسنت الحالة بشكل واضح من بدايـة العـالج وكانـت األشـاعات والتحاليـل فـي تحسـن 

ٕوكانـت حالـة وعـي وادراك المريضـة ممتـازة مستمر إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمـي 
 وـبـدأت المريضــة ال تســتجيب لألدوـيـة وـتـم تغيـيـر خطــة ١١/٢٠٠٨طــوال فـتـرة العــالج فــي 

 دخلـت - /-/-ولكـن فـي  وكانت الحالة العامـة للمريضـة ممتـازة ج بموافقة المريضة العال
المريضة المستشفي لعمل عينة من الكبد وبعدها بدأت المريضـة تتـدهور حيـث أنهـا عانـت 

 وقــد كاـنـت المريضــة فــي كامــل الــوعي واإلدراك واإلرادة - / - /-مــن نزيــف وتوفيــت فــي 
                 حتى يوم الوفاة              

                                                                     الطبيب المعالج                                                                         

 ملا كان ذلك 
منـه المرحومـة وباسـتقراء التقريـر متقـدم الـذكر يتضـح وبجـالء أن المـرض الـذي كانـت تعـاني  

لـم يـكـن ـمـرض مـوت ـبـأي حــال مـن األحــوال ذـلـك أنـهـا لـم تـكـن قعـيـدة وكانـت تخــرج لقضــاء حوائجـهـا 
ومصالحها بنفسها وأن حالتها كانت مستقرة وفي تحسـن لـوال التـدهور الغيـر متوقـع للحالـة فـي األيـام 

ءا وقـدرا إلـي رحمـة ٕالثالثة قبل الوفاة واصابتها بنزيف كان من شأنه أن أودي بحياتهـا وتوفيـت قضـا
 .اهللا تعالي 

 هذا وليس حمض ختمني 
بــل أن التقرـيــر الـمــذكور ـقــد أفــاد بعـبــارات واضـــحة ال ـلــبس فيهــا وال غـمــوض ـبــأن المرحوـمــة  

 .كانت في كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم الوفاة 

 وهو ما يقطع 
ومــة وخلفهــا الخــاص بصــحة كافــة التصــرفات والعقــود محــل التــداعي ونفاذهــا فــي حــق المرح 

 .والعام علي حد السواء وذلك بموجب صحيح القانون 

 

 

 



 ١٤٥

انتفـاء شـرائط ومظـاهر الصـورية علـي كافـة التصـرفات املربمـة فيمـا بـني : خامسا 

والتصـرفات التـي أبرمتهـا املـدعي ) املدعي عليهـا األويل(املرحومة والدتها 

دم وجـود تصـرفني عليها األويل باستخدام وكالتهـا عـن املرحومـة وذلـك لعـ

أحدهما ظاهر والثاني خفي فيما يعرف بورقة الضد ولعجز املدعي عن إثبات 

 .هذه الصورية 
فـإذا .. يشترط لقيام الصورية وجود تصرف ظاهر وأخر مسـتتر لمحـوه أو تعديلـه .. بداية  

صـها عــن االنتـقـال بشخصـها إلـي بنـك التعمـيـر واإلسـكان لتتنـازل بشخبثبـت بـاألوراق قيـام المرحومـة 
ولم تسفر األوراق عن وجود ثمة دليل كتابي أو تصرف مسـتتر .. نصيبها في الفيال لصالح والدتها 

 !بمحو هذا التصرف فأين هي الصورية؟

 ذلك أن املستقر عليه فقها أنه 
هــي اتفــاق طرفــي التصــرف القــانوني عـلـي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقيــة تحــت شــعار الصــورية  

كـــون هنـــاك تعاقـــدين فـــي مركـــزين قـــانونيين متعارضـــين أحـــدهما ظـــاهر يشـــترط أن يمظهـــر كـــاذب و
هــو مــا يســمي ورقــة (واألخــر حقيقــي أي أحــدهما صــوري واألخــر التصــرف المســتتر وهــو الحقيقــي 

 .ويتعين فوق ذلك أن يتحد وقت صدور العقدين واالتفاق عليها في وقت واحد ) الضد
 )ها وما بعد١٥ الصورية ص –عز الدين الديناصوري /م(

 هذا 

 وقيل أيضا عن الصورية أن 
مهمــا كــان الشــكل اـلــذي يتخــذه فإنهــا تتضـــمن وجــود اتفــاق خـفــي يــزدوج باالتفــاق الظـــاهر  

ٕليعدم أو يغير أثاره فإذا ما انتفي ذلك بات العقد بين أطرافه والغير عقدا جديا وان كان قصدهما بـه 
 .الوصول إلي غرض أخر 

 ) الوسيط ٦١٦السنهوري ص / د(

  املستقر عليه كذلك ومن
ـفــال .. أـنــه يشـــترط القـيــام الصـــورية وجـــود تصـــرف ظـــاهر وآخـــر مســـتتر لمحـــوه أو تعديـلــه  

توجــد الصــورية إال إذا كانــت إرادة الطــرفين لــم تنصــرف فــي أي وقــت انصــرافا جــديا مــن التصــرف 
 .الظاهر 

  )٨٦ أحكام االلتزام بند –إسماعيل غانم / د ( 



 ١٤٦

 وهذا الشرط 
 . طرفي العقد فقط بل هو قيدا علي خلفهما العام أيضا ليس قيدا علي 

 ) وما بعدها٨٥ ص – الصورية –أحمد إبراهيم عطية / د(

 ومن ثم 
فإذا رفعـت دعـوى الصـورية مـن أحـد المتعاقـدين أو مـن الورثـة باعتبـارهم الخلـف العـام فـال  

ة ـفــي اإلثـبــات ـفــال يجـــوز تثـبــت إال بالكتاـبــة أو ـمــا يـقــوم مقامهـــا أي اـنــه يجـــب تطبـيــق القواعـــد العامـــ
 .إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة 

 )٥٦المرجع السابق ص (

 هذا

  من القانون املدني علي أن ٢٤٤وقد نصت املادة 
إذا أـبـــرم عقــــد صــــوري فـلـــدائني المتعاقــــدين وللخـلـــف الخــــاص مـتـــي كــــانوا حســــني النـيـــة أن  -١

المســتتر ويثبتــوا بجميــع الوســائل يتمســكوا بالعقــد الصــوري كمــا أن لهــم أن يتمســكوا بالعقــد  
 الصورية العقد الذي اضر بهم 

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

 الصورية إثبات ما يدعيه بوعلي مدعي 
ي إثـبـات ـفـٕـهـا واذا أخـفـق ـمـن المـقـرر أن ـمـن يطـعـن بالصــورية يـقـع علـيـه عــبء إثباتإذ أـنـه ل 

 .الصورية بالبينة والقرائن فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه 
 ) الصورية –عز الدين الدناصوري / مستشار ال( 

 ن قضت حمكمة النقض بأويف ذلك 
البين من مدونات الحكم االبتـدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيـه أن محكمـة أول درجـة بعـد  

لتحقـيـــق اعتـبـــرت الطاعـنـــة ـقـــد عجــــزت عــــن إقامــــة اـلـــدليل عـلـــي ادعائهــــا أن أحاـلـــت اـلـــدعوى إـلـــي ا
بالصــورية ألنهــا ـلـم تحضــر شــهودها ولـمـا كــان الـمـدعي هــو المكـلـف بإثـبـات مــا يدعـيـه وتـقـديم األدـلـة 

فإن محكمـة الموضـوع تكـون غيـر ملزمـة بإصـدار حكـم جديـد بإحالـة الـدعوى .. التي تؤيده في ذلك 
 .إلي التحقيق 

 ) ق ٥١ لسنة ٥١٧ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٥نقض ( 



 ١٤٧

 ) ق ٥٠ لسنة ٥١ الطعن رقم ٢٦/١/١٩٨٢نقض جلسة ( 

 كما قضي بأن 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جـواز إثبـات مـا يخـالف مـا ورد بعقـد  

إن البيــع إال الكتابــة وعلــي أن الصــورية بــين المتعاقــدين وخلفهمــا العــام ال تثبــت إال بالكتابــة كــذلك فــ
 .هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه 

 )٨١ مدني ص ١٥ مجموعة المكتب الفني السنة ١٦/١/١٩٦٤نقض جلسة (

 كما قضي كذلك بأن 
حــق اـلـوارث ـفـي الطعــن عـلـي عـقـد البـيـع بكوـنـه صــوري إنمــا يســتمد مــن مورـثـه ومــن ـثـم ال  

يجــوز لمورثــه مــن طــرق اإلثبــات ممــا ال يجــوز إثبــات الصــورية يجــوز لــه إثبــات طعنــه إال بمــا كــان 
 .المطلقة إال بالكتابة 

 )١٣٩١ ص ٢٥ سنة ٢٢/٦/١٩٧٦نقض (
 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٣نقض (

 وكذا قضي بأن 
التمســـك مـــن الطـــاعن ـبــأن عـقــد الهـبــة يســـتر وصـــية هـــو طعـــن بالصـــورية النســـبية بطرـيــق  

فـــي اإلثـبــات وعـلــي الطـــاعن وهـــو وارث الواهـــب عـــبء إثـبــات هـــذه التســـتر يخضـــع للقواعـــد العامـــة 
 .الصورية فإن عجز وجب األخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجه عليه 

  )١٥٣١ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٨/٥/١٩٨٠نقض ( 

  ذلك ملا كان 
أن اـلـوارث إذا طعــن بصــورية تصــرف صــادر عــن مورـثـة فقهــا وقضــاءا وكــان مــن المقــرر  
فإـنـه يتـعـين علـيـه أن يتقـيـد ـفـي هــذه الحاـلـة بـمـا ـكـان يجــوز لمورـثـه ـمـن أو النســبية المطلـقـة بالصـورية 

 .فإذا كان العقد مكتوبا فال يجوز له إثبات الصورية إال بالكتابة أي بورقة الضد .. طرق اإلثبات 

 ومن ثم 
بيـــا فـــال يجـــوز للمـــدعي الـــزعم بصـــورية العقـــود محـــل التـــداعي إال إذا كـــان بيـــده دلـــيال كتا 

 .يوضح ويؤكد هذه الصورية المزعومة 

 ومما تقدم يتجلى ظاهرا 
انحســار دفــع الصــورية عــن التصــرفات والعقــود محــل التــداعي وكونهــا جــاءت منزهــة عــن  



 ١٤٨

 :ذلك الدفع بالحقائق اآلتية

عـقــدين يمـــثالن مركـــزين ـقــانونين مختلـفــين ـبــل أن كـــل تصـــرف مـــن  عـــدم وجـــود :احلقيـقــة األويل 
أو دليـل علـي داعي قد تم بموجب عقد واحد فقط وليس بـه ثمـة مظهـر التصرفات محل الت

  .الصورية

ـة  ـة الثانـي ذـلـك أن الثاـبـت أن جمــاع التصــرفات .. عجــز المــدعي عــن إثـبـات الصــورية  :احلقيـق
وهــو مــا ـلـم يـقـم المــدعي محــل الـتـداعي ثباـتـه بالكتاـبـة وال يجــوز إثـبـات عكســها إال بالكتاـبـة 

 . علي صورية هذه التصرفات دليال علي وجود دليل كتابي

عجـز المـدعي عـن إثبـات الصـورية وذلـك بعـدم تقديمـه ثمـة قـرائن أو أدلـة علـي : احلقيقة الثالثة 
 .العقود محل التداعي زعمه بصورية 

 أن املستقر عليه أن حيث 
 .عالقة القرابة في حد ذاتها ال تعد دليال علي الصورية  

 ومن ثم 
 علي هذه الصورية المزعومة حتى قرينة ل أو فقد خلت األوراق من ثمة دلي

لي افتراضات ومزاعم وأقوال مرسـلة ال سـند بالصورية قائم عأن االدعاء الماثل  :احلقيقة الرابعة 
النيـل مـن شـخص المـدعي عليهـا األولـي واإلسـاءة محاولـة لها فـي الواقـع أو القـانون سـوي 

حيـــث ال يســـتند المـــدعي فـــي .. ن دونمـــا ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع والقـــانوســـمعتها لإليهـــا و
 .مزاعمه سوي القول بأن هذه العقود محل التداعي أبرمت لضياع حقه في الميراث

 وحىت هذا الزعم مردود عليه 
أمــا التواطــؤ ذاتــه مــع .. بــأن الصــورية إنمــا تعنــي عــدم قيــام العقــد أصــال فــي نيــة عاقديــه  

يــام الرغبــة فــي إحــداث أثــاره القانونيــة بــين  فــال يعــد مــانع مــن جديــة التعاقــد ومــن ق–جــدال -تــوافره 
 .عاقديه وهذه قاعدة أصولية ال خالف عليها 

 ) وما بعدها١١٣ الصورية ص –أحمد إبراهيم عطية / د(

 ومن ثم
فمن جملة ما تقدم جميعه يتأكد أن الدفع بالصورية المزعـوم مـن جانـب المـدعي غيـر قـائم  

قــانون علــي نحــو يتعــين معــه رفــض الــدعوى الماثلــة علــي ســند صــحيح مــن الواقــع والمســتندات أو ال
 .برمتها النعدام سندها 



 ١٤٩

  أما الزعم بصورية عقد بيع السيارة املالكي
واســتناد المــدعي إـلـي بـنـد اـلـثمن اـلـوارد بالعـقـد بكوـنـه بمبـلـغ ألـفـين جنـيـه فـقـط وزعمــه الباطــل  

 .بأن عدم تناسب الثمن مع قيمة السيارة دليال علي الصورية 

 مردود عليه فإن ذلك 
بأنــه ـقــد جـــري الـعــرف علــي عـــدم ـتــدوين الســـعر الحقيـقــي لبيــع الســـيارة ـفــي العـقــد المســـجل  

بالشهر العقاري وذلك لعدم سداد رسوم تسجيل باهظة جـدا األمـر الـذي بـات معـه مـن الطبيعـي جـدا 
فقـط أن يكون ثمن السيارة مائـه ألـف جنيـه مـثال أو أكثـر ومـع ذلـك ال يـدون بالعقـد سـوي ألـف جنيـه 

 .وذلك لعدم تحمل المشتري رسوم باهظة في التسجيل 

 وهو أمر معتاد
ومعـلـوم للكاـفـة وال يمكــن وصــفة بأـنـه دلـيـل عـلـي الصــورية ذـلـك أن العــرف جــري عـلـي هــذا  

ٕالتصــرف وصــحته وانمــا يحــاول المــدعي إلبــاس الباطــل ثــوب الحــق ليقــيم دليــل واهــي علــي مزاعمــه 
 ون التى ال سند لها في الواقع أو القان

الـفـيال لـصـدوره ـعـن نـصـيب املرحوـمـة يف ثـبـوت ـصـحة ونـفـاذ التـنـازل ـعـن : سادـسـا 

املرحومة بشخصها وكونه قد مت مبقابل مادي وليس كهبة كما يدعي املدعي 

 زعما

 ن علي  من القانون املدني ٤٨٦ املادة تنصبداية فقد 
 الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 

 وعلي ذلك 
بالتنــازل عــن نصــيبها فــي الفــيال ال يمكــن وصــفه بأنــه هبــه لكونــه قــد تــم  قيــام المرحومــةن فــإ 

فإنه أيضـا يكـون قـد تـم فـي إطـار القـانون نافـذا .. وعلي الفرض الجدلي بكونه هبه .. بمقابل مادي 
 :وصحيحا في حق الواهبة وخلفها العام وذلك علي التفصيل التالي 

قـد مت بعـوض ) الثلث( بشخصها عن نصيبها يف فيال التنازل احلاصل من املرحومة-١

 مادي مما خيرجه عن وصف اهلبة

 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أنه
المشرع أوجب إلطالق وصف الهبة علي التصرف المبرم أال يقابله عوض إذ الهبة تصـرف  

 جانب الموهوب له ٕافتقار من جانب الواهب واثراء من قيقتها فهي في ح.. في المال دون عوض 



 ١٥٠

  )٧/١٢/١٩٦٧ جلسة ١٨٣٣ ص ١٨ ق س ٣٣ لسنة ٣٥١طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 
البـيـان التفصــيلي للمـبـالغ وـكـان الثاـبـت ـمـن خــالل أوراق اـلـدعوى الماثـلـة وعـلـي األخــص منـهـا  

 مسددة ثمنا لهذه الفيال والصادر من بنك التعمير واإلسكان المالية ال

 يتضح أن القائم 
 ).المدعي عليها األولي(ن الفيال بما فيها نصيب المرحومة هي مل ثبسداد كام

 وهو األمر الذي يؤكد أن 
عــن نصــيبها وـقـدره الثـلـث  ١٧/٦/٢٠٠٨التـنـازل اـلـذي ـتـم بمعرـفـة المرحومــة شخصــيا بـتـاريخ 

 .من الفيال المشار إليها قد تم بعوض لثبوت سداد المدعي عليها األولي لكامل ثمن الفيال 

صحة وصف هذا التصرف بكونه هبه فإنه قـد مت صـحيحا ونافـذا حيـث أن  وبفرض -٢

 اهلبة املسترتة معفاة قانونا من شرط الرمسية 

  قررت بأن من القانون املدني ٤٨٨/١املادة  أن فالثابت
  .ٕواال وقعت باطلة ما لم تتم تحت شعار عقد أخر تكون الهبة بورقة رسمية  

 محة اهللا عليه بأن ويف ذلك قال العالمة السنهوري ر
من المقرر أن الهبة المستترة ظاهرها غيـر حقيقتهـا فهـي فـي حقيقتهـا هبـه لكنهـا تظهـر باسـم 

 ومـن ثـم ٤٨٨أخر واعفي القانون الهبة المستترة من الشكل وهو إسـباغ الرسـمية عليهـا طبقـا للمـادة 
 أو منقـول وفـي الهبـة فإن النص يعفي الهبة التي تتم تحت شعار أخر مـن الشـكلية سـواء هبـة عقـار

 المستترة يكون العقد صحيحا بالرغم أنه لم يوثق بورقة رسمية 
 ) وما بعدها١٠٦الوسيط في شرح القانون المدني تأليف عبد الرازق السنهوري ص (

 ملا كان ذلك 
ذي أبرمته المرحومة لصـالح والـدتها التنازل الوحيث أنه علي الفرض الجدلي بصحة وصف  

 .فإنها تكون مستترة في صورة تنازل .. بأنه هبه المدعي عليها 
 مـن القـانون الـمـدني وكـذا كافـة األحكـام الفقهـيـة ٤٨٨فإنـه إعمـاال لصــريح المـادة .. ومـن ثـم 

 .فإن هذه الهبة المستترة تعفي من شرط الرسمية 

 وتكون 
 .والحال كذلك صحيحة ونافذة في حق الواهبة وخلفها العام دون ادني شك  



 ١٥١

 ـجـديل أـخـر أـنـه يـسـتلزم لـصـحة ـهـذا التـصـرف أن ـيـتم يف ـشـكل رـمسـي  وبـفـرض-٣

فإـنـه يـكـون ـصـحيح أيـضـا ورـمسـي إلمتاـمـه يف جـهـة ) والـفـرض ـخـالف الواـقـع(

 حكومية رمسية وأمام موظف عام 
تـم تقديمـه إلـي بنـك .. بشخصـها .. وذلك حيث أن الثابت أن التنازل الـذي قدمتـه المرحومـة 

 .البنوك الحكومية والعاملين به هم موظفون عموموهو أحد .. التعمير واإلسكان 

 ومن ثم 
يسـبغ .. فإن إي تصـرف يـتم أمـام هـذه الجهـة الحكوميـة ويصـدق عليـه مـن موظفيهـا العمـوم  

 .بالرسمية ال محالة 

 وبالبناء علي ما تقدم 
فإنــه علــي الفــرض باشــتراط أن يكــون التصــرف قــد تــم فــي إطــار رســمي فــإن ذلــك قــد تــوافر  
 .لتصرف أمام جهة حكومية رسمية وموظف عام إلتمام ا

 ومن مجله ما تقدم 
يتضـــح وبحـــق صـــحة هـــذا التصـــرف والتـنــازل المـقــدم مـــن المرحومـــة بشخصـــها وال يـنــال مـــن  

 .صحته نائل لمواكبته صحيح الواقع والقانون علي النحو المار ذكره تفصيال 

انعقاد حاالت االسـتثناء مـن عدم جواز ما هو ثابت بالكتابة إال بالكتابة وعدم : سابعا 

 .هذه القاعدة يف الدعوى املاثلة 

 ا علي أن وستقرافقد تواترت الفقهاء و.. بداية 
ثابتـا بالكتابـة فـإن قاعـدة ) بفرض صـحة هـذا الوصـف علـي دعوانـا(متي كان العقد الصوري  

لمتمسـك بـه ضـده وجوب إثبات ما يخـالف الكتابـة بالكتابـة تلـزم المتعاقـد الـذي يـدعي صـورية العقـد ا
 .أن يثبت الصورية بالكتابة 

 والغالب عمال أن تكون ورقة ضد
ـفـــإذا ـلـــم .. ٕواال ـفـــيمكن أن تـكـــون ـمـــن أي ـنـــوع كخطــــاب الحــــق يتضــــمن اعتراـفـــا بالصــــورية  

يستطع المدعي إثبات الصورية بالكتابة فيجوز توجيه اليمين ما لم يكن في حالـة مـن الحـاالت التـي 
 :ينة والقرائن بدال من الكتابة وهي يجوز اإلثبات فيها بالب

  وجود مبدأ ثبوت بالكتابة -١
وهــو أن ـكـل كتاـبـة تصــدر مــن الخصــم ويكــون ـمـن شــأنها أن تجـعـل وجــود التصــرف المــدعي  
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وخالفـه وهـي قـرائن يجـوز .. به قريب االحتمال كالخطابات أو اإليصـاالت أو المـذكرات الشخصـية 
 .تكملة داللتها بشهادة الشهود 

 ) وما بعدها١٤٨ الصورية ص ١٩٨٦عز الدين الدناصوري وزميله ط / تشار المس(

 وهذه احلالة غري متوافرة يف دعوانا املاثلة  
ذلك أن الثابت أن المدعي لم يقدم ثمة أوراق أو خطابـات أو مـا شـابهها تشـير مـن قريـب أو  

رتكــان إـلـي شــهادة الشــهود ـفـال يجــوز اال.. ومــن ـثـم .. بعـيـد إـلـي صــورية العـقـود محــل الـنـزاع الماـثـل 
 .وحدها دليال في إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة 

  وجود مانع من احلصول علي الكتابة  -٢
يتعين مالحظة أن صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانـت درجتهـا ال تعتبـر فـي ذاتهـا .. وهنا 

وف ـكـل حاـلـة عـلـي مانـعـا أدبـيـا يحــول دون الحصــول عـلـي ســند كـتـابي ـبـل المرجــع ـفـي ذـلـك إـلـي ظــر
 .حدة والتي تستقل بتقريرها محكمة الموضوع متى كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة 

 )١٤٩المرجع السابق ص (

 وهذه احلالة أيضا غري متوافرة يف النزاع املاثل 
ذـلـك أن الثاـبـت أن المــدعي عليهــا األوـلـي ونجلتهــا المرحومــة قامــا بتحرـيـر العدـيـد مــن العـقـود 

 .ومع ذلك تمت وثبتت بالكتابة .. التي من المفترض أن يتوافر مانع أدبي من إتمامها والتصرفات 

 فإذا كانت إراداتهما متجهة حنو صورية التصرفات حمل التداعي 
 ما كان يمنعهم من تدوين ذلك كتابة وبشكل صريح وواضح وهو ما يسمي بورقة الضد 

 إال أنه
علي إتمـام .. مرحومة ووالدتها المدعي عليها األولي وأن ثبت بالدليل القاطع انصراف نية ال 

هذه التصرفات بشكل حقيقي وفعلـي ومنجـز األمـر الـذي لـم يكتبـا معـه ثمـة ورقـة تفيـد هـذه الصـورية 
 .المزعومة 

  الغش واإلكراه -٣
إذا ثـبـت أن التصــرف المزعــوم صــوريته ـتـم بـنـاء عـلـي غــش أو إكــراه ـفـإن هــذه العـيـوب يجــوز 

 .رق اإلثبات ومنها شهادة الشهود إثباتها بكافة ط

 وهو ما مل يتوافر البتة 
ذلـك أن الثابـت أن هـذه التصـرفات أمـا أن تكـون تمـت .. في التصـرفات محـل النـزاع الماثـل 
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مـثــل تنازلـهــا عـــن نصـــيبها ـفــي الـفــيال .. بمعرـفــة المرحوـمــة شخصـــيا وبمحـــض إرادتـهــا وبحرـيــة تامـــة 
 .وأمام موظف عام ) إلسكانبنك التعمير وا(ٕواتمام ذلك بجهة حكومية 

أو تمـــت بمعرفـــة المـــدعي عليهـــا األولـــي مســـتخدمة فـــي ذلـــك التوكيـــل الرســـمي العـــام توثيـــق 
األهــرام النـمــوذجي دونمــا ثـمــة تجـــاوز لحــدود الوكاـلــة الـتــي أباحــت لـهــا بشـــكل صــريح وواضـــح كاـفــة 

 .أعمال اإلدارة والتصرف للنفس وللغير 

 ومن ثم 
ثل ثمة شبهة للغش أو التدليس اللـذين يعطيـان الحـق فـي اإلثبـات تنتفي تماما عن النزاع الما 

 .بشهادة الشهود 

 وأخريا أما االستثناء الرابـع مـن وجـوب أعمـال مبـدأ الثبـوت بالكتابـة أن يكـون -٤

التصرف الصـوري يقصـد منـه اهلـروب مـن األحكـام أو خمالفـة النظـام العـام 

 واآلداب 
تواطـــؤ بـــين العاقـــدين لمخالفـــة النظـــام العـــام أو إخفـــاء إخفـــاء الربـــا الفـــاحش أو ال.. ومثالهـــا 

 .مخالفة تحت شعار تصرف مشروع 

 وحيث خلت األوراق 
وواقـعـات الـتـداعي ـمـن ثـمـة دلـيـل أو إشــارة إـلـي أن التصــرفات محــل الـنـزاع الماـثـل قصــد منهــا  

ر مشـروع مخالفة للنظام العام أو اآلداب أو إخفاء مخالفة للقانون أو ستر تصرف غيـر مشـروع بـأخ
 األمر الذي يقطع وبحق بعد توافر هذه الحالة كسابقتها مما تبيح اإلثبات بشهادة الشهود 

الدالئل علي انعدام سند الدعوى املاثلة وذلك من خالل أقوال الشهود الـذين : ثامنا 

استمعت إليهم عدالة احملكمة سواء شهود املدعي أو املدعي عليها األويل علـي 

 .حد سواء 
عــة أقــوال شــهود المــدعي وهــم عبــارة عــن ســائق وخادمتــان كــانوا يعملــون لــدي المــدعي بمطال 

ذلـك أنـه بفـرض .. وهـو أمـر واضـح لـيس بحاجـة لـدليل (عليها األولي وقامت بطردهم لعدم أمـانتهم 
فضـال عـن كـونهم ) صحة أقوالهم فإنه من األمانة عدم نقـل أخبـار تـم اسـتئمانهم عليهـا بحكـم عملهـم

 .م الزوجة زوج وزوجه وأ
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 ورغبة منهم يف االنتقام 

 من املدعي عليها األويل لطردها هلم من العمل لديها
وا يعقبلوا أن يحضـروا كشـهود إثبـات بعـدما تـم تلقيـنهم بمـا يـراد إثباتـه بهتانـا ولـم يكونـوا يسـتط 

 :الرفض لسببين 
 .رغبتهم في االنتقام من المدعي عليها األولي : األول 
 . الذي مورس عليهم إذ أنهم يسكنون ويقيمون بدائرة عمل المدعي الضغط: الثاني 

 وهو األمر الذي يؤكد أن أقوال هؤالء األشخاص حمل شك وريبة

 النعدام مصداقيتهما وهو ما يؤكد انعدام سند الدعوى املاثلة 

 وذلك علي النحو التايل 

ني أقـواهلم وبـني  وجود تناقض واضح يف أقوال هؤالء الشهود فيما بينهم وفيما ب-١

 األوراق وأوجه هذا التناقض كاآلتي 
 فـي حـين قـررت زوجتـه ٢٠٠٨بأن بداية مرض المرحومة كـان شـهر فبرايـر      /  قرر المدعو -أ

 واســـتقرت األوراق ـبــأن بدايـــة ٢٠٠٨ـبــأن بدايـــة المـــرض كـــان فـــي أبرـيــل         / المـــدعوة 
 .المرض كانت في هذا الشهر األخير 

بــأن التوكيــل الصــادر مــن المرحومــة لوالــداتها المــدعي عليهــا األولــي كــان       /  قــرر المــدعو-ب
 .مما يؤكد تضاربه مع نفسه .. توكيل للبيع والشراء ثم عاد وقرر بأنه توكيل إدارة 

واألخــــرى ) إســــكودا(بــــأن المرحومــــة كانــــت تملــــك ســــيارتين أحــــداهما ..        /  قــــرر المــــدعو-ج
) باســـات(وـلــيس ) جيـتــا(ابــت أن الســـيارة مـلــك المرحوـمــة كانــت ـفــي حـــين أن الث) .. باســات(

وبرغم أن هذا الشاهد سائق ويعلم جيدا أنواع السيارات إال أن عدم صدقه في الشهادة أوقعة 
 .في الخطأ 

إال أنـه قـرر .. علي الرغم مـن أن المـذكور سـبق وقـرر بنـوع التوكيـل المحـرر مـن المرحومـة   –د 
 !!!!!!!. التوكيل ؟لم يشاهد هذاصراحة بأنه 

قرر هذا الشاهد بأن دليله علي أن المدعي عليها األولي نقلت ملكية األعيان محل التـداعي   -هـ
 !!!.سمعها بينها وبين المحامي الخاص بها ؟) مزعومة (مكالمة هاتفية لنفسها 

 .قرر هذا الشاهد أيضا بأن نقل الملكية لم يتم بمقابل مادي   -و
وهــذه الجملــة دليــل علــي أن شــهادته ممــالة ) أنــا عــارف(يلــه علــي ذلــك قــرر ســؤاله علــي دلب -ز
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 .عليه
أضاف المذكور بأنه ترك العمـل لـدي المـدعي عليهـا األولـي بإرادتـه فـي حـين أن الثابـت أنـه  -ح

 .قد تم طرده من العمل 
ك علـي قرر هذا الشاهد أن المدعي عليها األولي استخدمت التوكيل في نقل ملكيـة فـيال وذلـ  - ط

 .عكس ما جاء باألوراق التي أسفرت عن أن المرحومة توجهت للبنك وتنازلت بنفسها 
ـبــرغم أنهـــا ـقــررت بأنهـــا ال تعمـــل ـلــدي المـــدعي عليهـــا ..     / أمـــا الشـــاهد الثانـيــة المـــدعوة  - ي

إال أنها قررت بتفاصيل تتعـارض مـع قولهـا .. ٕاألولي وانما العاملين لدي األخيرة هم أوالدها 
 .ها أحيانا كانت تمر علي نجليتها لالطمئنان عليها بأن

 ذلك أن 
 .التي قررت بها ) الممالة عليها(تلك الزيارات العابرة ال تسمح عقال بكم المعلومات  

بأن المدعي عليها األولي نقلت ملكية كافة أمالك المرحومـة لنفسـها ..      /قررت المدعوة  - ك
 ـمـــا يتعـــارض ـمـــع المســــتندات الـتـــي قطـعـــت ـبـــأن تـنـــازل وهــــو... بمـــا ـفـــي ذـلـــك ـفـــيال ماريـنـــا 

 .المرحومة عن نصيبها في هذه الفيال تم بمعرفتها شخصيا 
وبسؤال المذكورة عن كيفية علمها بأن هذه األعيان نقلت ملكيتها إلـي المـدعي عليهـا األولـي   - ل

  ليها األولي والمحامي الخاص بهاقررت بأنها سمعت مكالمة دارت بين المدعي ع

 ويالحظ هنا
بواقعــه نـقـل الملكـيـة كاـنـت ) زوج ابنتهــا(أن كيفـيـة اتصــال عـلـم هــذه الشــاهدة والشــاهد الســابق  

مكالمـة هاتفيـة مـع المحـامي األوـلـي الخاصـة بالسـابق كانـت ـفـي السـيارة أثنـاء قيادتـه والثانـيـة 
 .كانت بالمنزل ) الزائرة العابرة(الخاصة بوالده الخادمتان 

  األويل وكأن املدعي عليها
 !!!.ال تقوم باالتصال بمحاميها إال أمام الخادمين أو السائق ؟؟

.. كانـت هـذه األعيـان مملوكـة للمرحومـة بالكامـل  فيالالكما قررت المذكورة بأن العقار وكذا  - م
 .وهو ما يناقض الثابت بالمستندات إذ كانت تملك أنصبة فقط في هذه األعيان 

فقـد ) زوجـة األول ونجلـه الثانيـة(      /  شـهود المـدعي والتـي تـدعي أما الشاهدة الثالثة من - ن
وهــو مــا يخــالف .. قــررت ـبـأن أمــالك المرحومــة كلهــا تلقتهــا عــن طرـيـق المـيـراث مــن واـلـدها 

 .األوراق والمستندات ويؤكد إمالء الشهادة علي هؤالء الشهود 
 عالقتهــا بالشــاهدين الســابقين وـكـدليل ـقـاطع عـلـي زور شــهادة هــذه الشــاهدة أنـهـا بســؤالها عــن - خ
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 قررت للوهلة األولي بأنها ال تعرفهم 
) زوجهـا ووالـدتها(عدلت عن قولها وقـررت بأنهمـا ) بالمخالفة للقانون(وبتدخل وكيل المدعي  

 !!.وعللت خطأها بأنها لم تفهم السؤال ؟

 ومما تقدم مجيعه 
بعضـهم الـبعض كمـا تناقضـت مـع يتأكد وبجالء تام أن هؤالء الشهود تضاربت أقوالهم علـي  

وحــال مفاجــأتهم .. الثاـبـت بالمســتندات وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد وبحــق أن هــذه األقــوال ممــالة علــيهم 
كــادت تضــح هــذه الحقيقــة تمامــا وهــو األمــر الــذي يؤكــد عــدم مصــداقية ) لــيس مقــررا علــيهم(بســؤال 

 . باالطراح هؤالء الشهود فيما قرروا به بما يهدر أقوالهم بما يجعلها جديرة

مـا يؤكـد ) شهود املـدعي(ميكن أن نستخلص من أقوال هؤالء الشهود ..  ومع ذلك -٢

انعدام سند هذه الدعوى وإثبات رضاء وموافقة املرحومة علي كافة التصـرفات 

 املربمة مبعرفة املدعي عليها األويل 
احة بأنهــا باعــت كــل ا بــأن المرحومــة أخبرتهمــا صــرـتـفكــال مــن الشــاهدتين الثانـيـة والثالـثـة قرر 

 ) .المدعي عليها األولي(أمالكها لوالدتها 

 فعلي الفرض بصحة ذلك وأن املرحومة كانت تتحدث يف ذلك مع اخلدم 

 فهو يؤكد رضاء وموافقة املرحومة عن تصرفات املدعي عليها األويل 
لتـداعي كما قررت الشاهدة ثالثة عن سبب نقـل المـدعي عليهـا األولـي ملكيـة األعيـان محـل ا 
 .قررت بأن ذلك كان بناء علي طلب المرحومة .. لنفسها 

 يؤكد وحبق أن كافة هذه التصرفات ) بفرض صحته أيضا(وهو أمر 

 كانت بعلم وموافقة بل وطلب املرحومة  

 هذا 
ومــن التفصــيل الســابق ألقــوال شــهود المــدعي يتضــح وبجــالء زور وبهـتـان هــذه الشــهادة وأن  

هم وغرضهم منهـا االنتقـام مـن المـدعي عليهـا األولـي لطردهـا لهـم فضـال عـن تلك األقوال ممالة علي
الضغوط التي مورست عليهم إلقـامتهم بـذات دائـرة عمـل المـدعي وهـو مـا يجعـل هـذه األقـوال مهـدرة 

 .الداللة بما يجدر االلتفات عنها 
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 ويف املقابل 

 فقد جاءت أقوال شاهدي املدعي عليها األويل

 ملصداقية والوضوح مباشرة ومتسمة با
أـنـه بمطالعــة أـقـوال هــذين الشــاهدين يتـبـين أن أـيـا منهمــا ـلـم يجــب عـلـي .. واـلـدليل عـلـي ذـلـك 

ٕالســؤال إال إذا كــان يعلــم يقينــا اإلجابــة واال قــرر صــراحة بانتفــاء علمــه بــاألمر الــذي يســأل عنــه وال 
ل شــاهدي المــدعي عليهــا وباســتقراء أقــوا.. ومــن ثــم .. يحــاول المراوغــة أو خلــق واقعــات ال يعلمهــا 

 :األولي نستخلص منها ما يلي 
أن المرحومــة بــرغم أنهــا مريضــة إال أنهــا لــم يكــن تظهــر عليهــا ثمــة عالمــات لهــذا المــرض  •

 الذي لم يقعدها عن أداء احتياجاتها وقضاء حوائجها 
 لـم فالثابت أن كال الشاهدين وهما من المقربين ألسرة المرحومـة ومنهـا شخصـيا أجمعـا علـي أنـه

يكــن يظهــر عـلـي المرحومــة عالمــات المــرض أو اإلعـيـاء وأنهــا ـفـي ذات العــام اـلـذي توفـيـت فـيـه 
 ) .المدعي عليها األولي(إلي رحمة هللا سافرت ألداء العمرة رفقة والدتها 

 وهو األمر الذي يؤكد 
 .أن مرض المرحومة لم يكن مرض موت كما يحاول المدعي الزعم بذلك 

 زوج خالـة المرحومـة بأنهـا انتقلـت بنفسـها إلـي بنـك التعميـر واإلسـكان أكد الشاهد الثاني وهو •
 ٕفيال بمحض رغبتها وارادتها الوتنازلت عن نصيبها في 

فضـال عـن إثبـات أن المرحومـة كانـت .. وهو ما يدحض مزاعم المدعي بخصوص هـذا التنـازل 
  يزعم المدعي  مرضها لم يكن مرض موت كمانتنزل لقضاء حوائجها ومصالحها بما يقطع بأ

وـمـن أـقـوال هــذا الشــاهد أيضــا يتضــح أن كاـفـة التصــرفات محــل الـتـداعي ســواء الصــادرة عــن  •
المرحومــــة بشخصــــها أو بمعرـفـــة المــــدعي عليهــــا األوـلـــي بالوكاـلـــة تمــــت بإرادتهــــا وبموافقتهــــا 

 .وعلمها 

 )المــدعي(وأكــد الشــاهد أيضــا أن ثمــة ـتـوتر كــان يشــوب العالـقـة ـبـين المرحومــة وـبـين زوجهــا  •
 .بما يبرر تصرف المرحومة في كافة أمالكها 

 ملا كان ذلك 
وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم يتضــح أن أـقـوال الشــهود اـلـذين اســتمعت لـهـم عداـلـة الهيـئـة المــوقرة ســواء  

المـقـدمين مــن المــدعي أو شــهود المــدعي عليهــا األوـلـي أكــدت عــدة حـقـائق نخـلـص منهــا إـلـي انعــدام 
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 .سند الدعوى الماثلة وجدارة رفضها 

الدالئل علي انعدام سند الدعوى املاثلة وذلك من خالل العديد والعديـد مـن : سعا تا

  ١٣/١٠/٢٠١٢املستندات التي تشرفت املدعي عليها األويل بتقدميها جبلسة 
أـبــان ـتــداول اـلــدعوى الماثلـــة بالجلســـات تقـــدمت المـــدعي عليهـــا األوـلــي بالعدـيــد والعدـيــد مـــن 

ـلـدعوى الماثـلـة بمــا يجــدر معــه رفضــها وبـيـان هــذه المســتندات المســتندات المؤكــدة عـلـي تهــاتر ســند ا
 :وبيان داللتها في هدم الدعوى الماثلة من أساسها علي النحو التالي 

 املستند األول 
مستشفي عن حالة المرحومة يفيـد بأنهـا كانـت ال صادر عن ١٥/١/٢٠١٠تقرير طبي مؤرخ 

وـقــد وأنهـــا كاـنــت تعـــالج باألدوـيــة الكيماوـيــة  ٤/٢٠٠٨تعـــاني مـــن أورام بالغـــدة الليمفاوـيــة مـنــذ شـــهر 
فـي تحسـن مسـتمر من بداية العـالج وكانـت نتيجـة األشـعات والتحاليـل تحسنت حالتها بشكل واضح 

 .إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمي 

 وأضاف التقرير صراحة 
 ال  بـدأت١١/٢٠٠٨وفـي .. حالة الوعي واإلدراك للمرحومة كانت ممتازة طيلة فتـرة العـالج 

 تستجيب لألدوية وتم تغيير خطة العالج بموافقتها وكانت الحالة العامة للمريضة ممتازة 

 ولكن 
 دخلت المريضة المستشفي لعمل عينة من الكبد وبعدها بدأت تتـدهور حيـث ١٢/٢٠٠٨في 

  .١٢/٢٠٠٨عانت من نزيف وتوفيت إلي رحمة اهللا في 

 ومرة أخري أكد التقرير بوضوح 
 .انت في كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم وفاتها أن المرحومة ك

 ومن هذا التقرير يتضح عدة حقائق 

ذـلــك أن الفقهـــاء عرـفــوا مـــريض ..  أن مـــرض المرحوـمــة ـلــم يكـــن بمـــرض ـمــوت :احلقيـقــة األويل 
المــوت بأنــه مــن ال يخــرج لحــوائج نفســه وأن مــن يشــتكي مــن مــرض وكثيــر ا مــا يخــرج إلــي 

 .يكون مريضا مرض موت فال السوق ويقضي مصالحه 

 ومن ثم
        ومــن هــذا التقريــر يتضــح أن المرحومــة كانــت تخــرج لقضــاء حوائجهــا وتلقــي العــالج وعمــل 

.. ٕالتحالـيـل واألشــعات باســتمرار وتواـفـق وتـقـرر وـتـرفض العــالج ـبـإرادة ووعــي وادراك كــاملين 
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 .وهي أمور ال تتفق مع وصف مرض الموت 

ٕا التقرير أكد أكثر مـن مـرة علـي وعـي وادراك وارادة المرحومـة  أن هذ:احلقيقة الثانية  وال فتـرة طـٕ
وهـو أن يجعـل أي تصـرف قـانوني يصـدر عنهـا .. مرضها وتلقيهـا العـالج وحتـى يـوم الوفـاة 

 .صحيح ونافذ وال مراء في ذلك 

ينـة ٕ أن موت المرحومة ال يعزي إلي مرضها وانما لحدوث تزيف لها أبان أخذ ع:احلقيقة الثالثة 
وهـو أـمـر يقطـع بـأن مرضـها ـلـم يكـن مـرض مـوت إذ يشــترط فـي مـرض الـمـوت .. كبـد منهـا 

أمـا وأن الثابـت أن سـب الوفـاة لـم يكـن المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه .. أن ينتهي بالموت 
األمــر الــذي يؤكــد بــأن المــرض .. ٕوانمــا لحــدوث نزيــف لســبب أخــر ) أورام الغــدد الليمفاويــة(

 .ة ال يمكن وصفه بأنه مرض موت الذي كان لدي المرحوم

 ومما تقدم مجيعه 
يتضــح زور وبهتــان مــا يدعيــه المــدعي مــن أن مورثتــه ومورثــة المــدعي عليهــا األولــي ـكــان 

 .مرضها مرض موت 

 املستند الثاني 
 ..مستشـــفي تفـيـــد مواعيـــد دخــــول وخـــروج المرحوـمـــة ال صـــادرة عــــن ٣/٢٠١٠إفـــادة مؤرخــــة 

 .ئي للمستشفي لتلقي العالج الكيميا

 وأفادت املستشفي صراحة 
عـلــــي تـتــــردد وكانــــت .. بــــأن المرحوـمــــة كانــــت تـعــــالج تحـــــت إشــــراف أســـــتاذ جراحـــــة األورام 

 .وذلك في المواعيد والتواريخ الموضحة بهذه اإلفادة .. المستشفي لتلقي العالج والمتابعة 

 ومن هذا املستند تتضح احلقائق اآلتية 

ــة األويل   تتـــردد علـــي المستشـــفي لتلقـــي العـــالج وعمـــل الفحوصـــات أن المرحومـــة كانـــت: احلقيـق
 .ولم تكن مقيمة بها كما زعم زورا وبهتانا المدعي .. والمتابعة 

 أن المرحومة كانت تتردد علي المستشفي أي أنها كانت تخـرج لقضـاء حوائجهـا :احلقيقة الثانية 
ريضـة لقضـاء وهذا ما ينفي عن مرضها وصف مـرض المـوت الـذي يشـترط أال تخـرج الم.. 

تـقـيم اسـتمرار أو اســتقرارا .. ـفـإذا صـح هــذا الوصـف لوجــدنا المرحومـة .. حوائجـه الشخصـية 
 .بالمستشفي أو في منزلها وينتقل إليها الطبيب المعالج 
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 أما وأنها 
ـفــإن ذـلــك يؤكـــد ) ـفــي ذات الـيــوم ـفــي أغـلــب األحـيــان(كاـنــت ـتــدخل للمستشـــفي وتخـــرج منهـــا 

 .ئجها الشخصية وتلقي العالجخروجها من منزلها لقضاء حوا

وهـو ..  لعل من أهـم شـرائط وصـف مـرض المـوت أن يكـون غالبـا عليـه المـوت :احلقيقة الثالثة 
فـإذا كـان مرضـها ممـا يغلـب عليـه المـوت فمـا الـداعي .. ما ال ينطبـق علـي حالـة المرحومـة 

 .إذن من العالج المنتظم والمتكرر وما يصاحب ذلك في حد ذاته من ألم ومشقة 

 فإذا أيقن الشخص بأن حالته ميئوس منها
أمـا وأن المرحومـة كانـت .. فإنه ينقطع عن العالج ويـوفر علـي نفسـه أالمـه ومشـقته ونفقاتـه 

ـفـإن ذـلـك يؤكــد .. تجتـهـد ـفـي تلـقـي العــالج وتـنـتظم فـيـه وتتحمــل آالمــه ومشــقته ونفقاـتـه الباهظــة جــدا 
.. صف مرضها بأنـه مـرض يغلـب عليـه المـوت تمسكها بالحياة وعدم تسري اليأس إليها وال يمكن و

 .ٕواال ما كان من داع من العالج 

 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا انتـفـاء وصــف مــرض المــوت عــن المرحومــة وأن موتهــا مــع تصــادف مرضــها 

 .ما كان إال قضاء من اهللا وترتيب قدري ال دخل إلنسان فيه 

 :املستند الثالث 
كاـنـت ..  مستشــفي يفـيـد ـبـأن المرحومــةال صــادر عــن ٢١/٣/٢٠١٢تقرـيـر طـبـي ـثـاني مــؤرخ 

 . تعالج تحت إشراف دكتور

 وأنها رمحها اهللا 
وأنھ�ا كان�ت تتمت�ع بحال�ة .. كانت تدخل للمستشفي لعمل التحاليـل واألشـعات وتلقـي العـالج 

 .وفي كامل قواها العقلية  عامة جيدة

 وكانت حالتها 
هبــوط حــاد بالــدورة الدمويــة  حيــث كانــت مــن ١٢/٢٠٠٨حتــى يــوم ) يرجــى شــفائها(مســتقرة 

 .وأراد اهللا عز وجل أن تتوفي علي أثر هبوط بالجهاز التنفسي 

 ومن هذا التقرير يتضح اآلتي 
 أن مـــرض المرحومـــة ـلــم يكـــن مـــرض مـــوت ـبــدليل خروجهـــا إلجـــراء التحالـيــل واألشـــعات وتلقـــي -١

بـإذن اهللا .. ها العالج وبجليل قطعي فني بأن حالتها كانت مسـتقرة أي أنهـا كـان يرجـى شـفائ
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 وذـلـك بعكــس وصــف مــرض المــوت بأـنـه يقعــد صــاحبه عــن قضــاء حوائجــه وأـنـه ال يرجــى –
 .شفائه 

ٕوانمـــا كـــان بســـبب ) ورم ـفــي الغـــدد الليمفاوـيــة( أن ســـبب الوـفــاة ـلــم يكـــن ســـببه مـــرض المرحومـــة -٢
 .نزيف نتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية والجهاز التنفسي 

 وهو األمر الذي يدحض 
اعم المــدعي مــن أن مــرض المرحومــة كــان مــرض مــوت وأنهــا توفيــت بســببه وذلــك علــي مــز

 .خالف الحقيقة والمستندات والدليل الفني الطبي القاطع من طبيبها المعالج 

 املستند الرابع 
 والذي أفاد صراحة بأن ) أحد البنوك الحكومية(خطاب صادر عن بنك التعمير واإلسكان 

المـدعي (بطلب للتنازل عـن نصـيبها لوالـدتها ) شخصيا(سيدة  تقدمت ال٦/٢٠٠٨ ختاريب

 ) .عليها األولي

 وأنها قامت بالتوقيع علي طلب التنازل بشخصها 
 :وھذا الخطاب يقطع بعدة حقائق ظاھرة الوضوح وھي كالتالي 

ــة األويل  أن المرحومـــة كاـنــت تخـــرج لقضـــاء حوائجهـــا بنفســـها وـلــم يعجزهـــا مرضـــها عـــن : احلقيـق
 .وهو ما ينفي عنه وبحق وصف مرض الموت .. تحقيق ذلك النزول ل

ـة  ـة الثانـي  ثـبـوت رضــاء وموافـقـة المرحومــة عـلـي نـقـل كاـفـة أمالكهــا إـلـي واـلـدتها بإرادتهــا :احلقيـق
الحــرة وأن كافــة العقــود المبرمــة بمعرفــة المــدعي عليهــا األولــي باســتخدام الوكالــة كانــت بعلــم 

ازل بشخصـــها ـفــي البـنــك ـكــان لضـــرورة ذـلــك كتعليمـــات وأن التـنــ.. ٕوموافـقــة وارادة المرحوـمــة 
 .ٕالبنك واال كانت المدعي عليها األولي أتمته بالوكالة

كانـت جيـدة ومسـتقرة ولـم يكـن يظهـر عليهـا ثمـة عالمـات .. أن حالة المرحومة : احلقيقة الثالثة 
هـو مـا لـم ٕواال كان موظفي البنك قد امتنعوا عن إتمـام إجـراءات التنـازل و.. إعياء أو مرض 

بمــــا يؤكــــد أنهــــا كاـنـــت بصــــحة جـيـــدة حســــبما أـفـــاد التقرـيـــر الطـبـــي الصــــادر عــــن .. يحــــدث 
 الــذي قطــع بــأن حالتهــا كانــت تســتجيب للعــالج وكانــت فــي – ســلفا ة الموضــح–مستشــفي ال

 .تحسن مستمر 

 أن هــذا التـنـازل ـقـد ـتـم بمقاـبـل نـقـدي بمــا ينـفـي عـنـه وصــف الهـبـة الـتـي يحــاول :احلقيـقـة الرابـعـة 
فهــو تصــرف صــحيح ونافــذ ال .. وعلــي الفــرض الجــدلي بأنــه هبــه .. دعي إلصــاقها بــه المــ

محالة ذلك أنه هبه مستترة في تنازل معفاة من شرط الرسمية وعلي الفرض أيضا بأنها بهـذا 
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فإن شرط الرسمية قد تحقق ذلك أن التنازل قـد تـم فـي بنـك حكـومي .. الوصف ليست معفاة 
ومـن ثـم فقـد .. رقـة تحـرر أمـامهم وبـإقرارهم هـي ورقـة رسـمية وموظفوه موظفين عمـوم وأي و

انعقــدت شــروط الصــحة مجتمعــة فــي هــذا التصــرف ســواء وصــف بأنــه تنــازل بمقابــل أو أنــه 
 .هبه 

 ومن ثم 
ل جمـاع مـا يسـتند إليـه المـدعي فـي دعـواه الماثلـة التـي جـاءت فـي مجملهـا علـي زيتضح تها

 .و القانون غير سند صحيح من الواقع أو المستندات أ

 -:املستند اخلامس 
 صــورة ضــوئية مــن كشــف حســاب صــادر عــن بنــك التعميــر ٢/٢٠١٠كشــف حســاب مــؤرخ  

 شخصي من المرحومة إلي والدتها فيال التي تنازلت عن نصيبها فيها بتنازل الواإلسكان خاص ب

 ومن خالل هذا الكشف تتكشف احلقائق اآلتية 

المـدعي (امـل ثمـن هـذه الفـيال سـواء قبـل التنـازل أو بعـده هـي أن القائمـة بسـداد ك: احلقيقة األويل 
وهــــو ـمـــا يؤكــــد أنهــــا هــــي الـتـــي تـتـــولي إدارة شــــئونها وشــــئون أنجالهــــا ومــــنهم ) عليـهـــا األوـلـــي

 .المرحومة 

أـنـه حــال حصـول التـنـازل ـمـن المرحومـة شخصــيا عــن نصـيبها ـفـي هــذه الـفـيال : احلقيـقـة الثانـيـة 
وقـد قامـت .. يال خالصـة الـثمن بـل مسـتحق عليهـا أقسـاط لـم تكـن هـذه الفـ.. لصالح والـدتها 

وهـو مـا يقطـع بـأن هـذا التنـازل لـم يكـن علـي سـبيل الهبـة .. سدادها ) المدعي عليها األولي(
 .بل تم بمقابل نقدي 

 ومن ثم 
يتضــح زور وبهتــان مــزاعم المــدعي التــي ســطرها دعــواه الماثلــة بمــا يجعلهــا جــديرة بــالرفض 

 :املستند السادس 
 .توثيق األهرام النموذجي الصادر من المرحومة لصالح والدتها     لسنة      لتوكيل رقم ا 

 وتتجلي احلقائق اآلتية مبجرد استقراء هذا التوكيل 

 أن هـذا التوكيـل محـرر مـن المرحومـة بمجـرد بلوغهـا سـن الرشـد مباشـرة فهـي مـن :احلقيقة األويل 
أي كــان عمــر المرحومــة آنــذاك  - / - / -يخ وهــذا التوكيــل محــرر بتــار - / - / -مواليــد 

وهــو أمــر يؤكــد مــدي الثقــة الكاملــة مــن المرحومــة فــي .. وأحــد وعشــرون عامــا وشــهر واحــد 
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وأن األخيرة هي التي كانـت وبحـق تتـولي كافـة شـئون نجليهـا ) المدعي عليها األولي(والدتها 
 .ومنهما المرحومة 

) المـدعي عليهـا األولـي(ة رسـمية عامـة تبـيح للوكيـل  أن هـذه الوكالـة هـي وكالـ:احلقيقة الثانيـة 
كاـفـــة أعمــــال اإلدارة والتصــــرف والتعامــــل مــــع الجهــــات الحكومـيـــة وغـيـــر الحكومـيـــة والبـنـــوك 

وهـذه الوكالـة بـذلك .. والمرور ومكاتـب الشـهر العقـاري والبيـع ونقـل الملكيـة للـنفس أو للغيـر 
وواـلـدتها المــدعي  ة فيمــا ـبـين المرحومــةالوصــف واـلـوارد بصــلبها يؤـكـد مــدي الثـقـة وـقـوة العالـقـ

 .وأن األخيرة هي التي كانت تقوم علي شئون أنجالها .. عليها األولي 

..  أن كافة التصرفات التي أبرمتها المدعي عليها األولي باستخدام هذه الوكالـة :احلقيقة الثالثة 
فإن هذا التوكيـل .. هي تصرفات صحيحة ونافذة وفي حدود الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذره 

وهـو .. قد تضمن إجـازة مـن المرحومـة إلـي والـدتها فـي البيـع والشـراء سـواء لنفسـها أو للغيـر 
وهو األمـر الـذي يقطـع بصـحة هـذه .. عين ما التزمت به المدعي عليها األولي ولم تتجاوزه 

 .التصرفات 

 ومن ثم 
ي جـاءت معدومـة السـند يتضح عـدم صـحة مـا سـطره المـدعي فـي صـحيفة دعـواه الماثلـة التـ

 .من الواقع والقانون 

 :املستند السابع 
 : المحرر فيما بين ٦/٢٠٠٣عقد القسمة المؤرخ  

 .وصية علي نجلها ) آنذاك(عن نفسها وبصفتها /السيدة : أوال 
 .المرحومة  : ثانيا 

 والذي مت االتفاق والرتاضي من خالله علي 
وبـاقي العقـار يقسـم علـي المرحومـة ) الـثمن شـرعا( بحيث يحق للسـيدة.. إعادة تقسيم العقار 

 .الخ ........ وذلك كله وفق صحيح الشريعة اإلسالمية .. للذكر مثل حظ األنثيين .. وشقيقها 

 واجلدير بالذكر أن هذا العقد
مدني كلي شمال الجيزة بذات المـزاعم  لسنة     قد طعن عليه المدعي بموجب الدعوى رقم 

 .طرها في دعواه الماثلة طعنا علي باقي التصرفات محل التداعي واألباطيل التي س

 



 ١٦٤

 وقد ثبت حبكم نهائي بات 
صـــحة عـقــد القســـمة وزور وبهـتــان مـــزاعم الـمــدعي الـتــي ســـطرها ـفــي تـلــك اـلــدعوى وـكــذا ـفــي 

 .الدعوى الماثلة 

 وهو األمر الذي يؤكد
رضـاهم جميعـا واتفـاقهم صحة كافة التصرفات الـدائرة فيمـا بـين المرحومـة ووالـدتها وشـقيقها و

 .علي إبرامها وهو ما يدحض كافة مزاعم المدعي وأباطيله 

 املستند الثامن 
المتحـدة فـي .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة     لسـنة    صـورة مـن أصـل صـحيفة الـدعوى رقـم  

فهــي مقامــه مــن ذات المــدعي الحــالي .. الخصــوم مــع الــدعوى الماثلــة وبــذات صــفاتهم دون تغييــر 
 :وطلب في ختامها الحكم .. المدعي عليهم ضد ذات 

 المحـــرر فيمـــا بـــين المـــدعي عليهـــا األولـــي ٢٤/٦/٢٠٠٣بـــبطالن عقـــد القســـمة المـــؤرخ فـــي  -
وعــدم االعتــداد ـبـه أو االحتجــاج ـبـه فــي مواجهتــه .  .والـثـاني ومعهمــا المرحومــة عــن العقــار 

 .مع ما يترتب علي ذلك من أثار 

  من حقائق ومن خالل هذه الصحيفة يتضح ما يلي

أن الدعوى طي الحافظة قد اتحدت مع الـدعوى الماثلـة فـي الخصـوم وفـي بعـض : احلقيقة األويل 
 ة علي العقار هو ذات العقار محل المنازعة الماثلة وعالموضوع حيث نصت الدعوى المرف

 –ي  أن المـدعي فـي الـدعويين قـد اسـتهلهما بـذات المـزاعم واألباطيـل التـي ترمـ:احلقيقة الثانيـة 
وهــو أـمـر ثـبـت عــدم .. ـكـان مرضـها ـمـرض ـمـوت   إـلـي أن المرحوـمـة–علـي خــالف الحقيـقـة 

 .صحته بالحكم الصادر في الدعوى المرفقة 

 بـدليل – أن الدعوى طي هذه الحافظة والدعوى الماثلـة أقيمتـا فـي ذات التوقيـت :احلقيقة الثالثة 
إال أن األخيـرة صـدر حكـم .. يـزة مـدني كلـي شـمال الج  لسـنة    ،     أنهما قيدتا برقمـي –

 .بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وأحيلت إلي المحكمة الحالية وقيدت برقمها الحالي 
والمســـتفاد ـمــن إقاـمــة اـلــدعويين ـفــي ذات التوقـيــت إثـبــات ســـوء نـيــة الـمــدعي ومحاولـتــه بشـــتى 

 الـدعاوى المدنيـة السبل النيل من المدعي عليها األولي واإلضرار بها بأن راح يقيم ضـدها سـيل مـن
وهـي (ال لشـيء سـوي ألنهـا طالبـت بحضـانة صـغيرها .. والشرعية دونما سند من الواقـع أو القـانون 

فــإذا ـبـه يقــيم ضــدها هــذا الكــم الهاـئـل مــن اـلـدعاوى والقضــايا دونمــا ) األحــق بحضــانته شــرعا وقانوـنـا
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 .سند صحيح من الواقع أو القانون 

 املستند التاسع 
مدني كلي شمال الجيزة سـالفة الـذكر بالحافظـة      لسنة    الدعوى رقم الحكم الصادر في 

.. السابقة والتي أقيمـت مـن المـدعي ضـد ذات المـدعي علـيهم فـي ذات توقيـت رفـع الـدعوى الماثلـة 
 :وقد قضي هذا الحكم باألتي 

 حكمت احملكمة 
نيـــه بـــرفض الـــدعوى وألزمـــت المـــدعي عـــن نفســـه وبصـــفته بالمصـــاريف وخمســـة وســـبعون ج

 .أتعاب المحاماة 

 والثابت من خالل مدونات هذا احلكم 
  أنه التفت تماما عن كافة المزاعم واألباطيل التي يرتلها المدعي من أن موت المرحومة -١

 .كان مرض موت وذلك علي خالف الحقيقة والمستندات والقانون 
هرتــه المــدعي أنــه التفــت عــن زعــم المــدعي بالبهتــان بــأن عقــد القســمة محــل هــذا الحكــم أظ -٢

عليها األولي بعـد وفـاة نجلتهـا وذلـك رغـم علمـه يقينـا بوجـود هـذا العقـد بـدليل إقامتـه الـدعوى 
 .الماثلة 

فصل هذا الحكم فصال قاطعا في عدم صحة ما ذهب إليه المدعي وزعمه مـن بطـالن عقـد  -٣
 .القسمة وقضي برفض دعواه لصحة العقد حقا وحكما وقانونا 

 ومن ثم 
ت أن هــذا الحكــم تتحــد الــدعوى موضــوعه مــع الــدعوى الماثلــة فــي الخصــوم وحيــث أن الثابــ

وبعض السبب والموضوع األمر الذي يقطع بـأن هـذا الحكـم فيمـا فصـل فيـه مـن وقـائع يلقـي بظاللـه 
 .علي النزاع الماثل وثبت وبحق انعدام سند المدعي فيما يربوا إليه 

 املستند العاشر 
ق المـقـــام ـمـــن الـمـــدعي طعـنـــا عـلـــي الحكــــم   لســــنة    الحـكـــم الصــــادر ـفـــي االســــتئناف رـقـــم 

وـقــد ) المرفــق بالحافظــة الســابقة(مــدني كـلــي شــمال الجيــزة     لســنة     الصــادر فــي الــدعوى رقــم 
 قضت عدالة المحكمة االستئنافية باألتي 

 حكمت احملكمة 
ف بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت المســتأن
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 عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

 ومن خالل هذا احلكم يتضح احلقائق اآلتية 

.. ـمــدني كلــي شـــمال الجـيــزة    لســنة     أن الحكــم الصـــادر ـفــي الــدعوى رـقــم  : احلقيـقــة األويل
قــد صــار نهائيــا .. القاضــي بــرفض دعــوى المــدعي التــي أقامهــا بــزعم بطــالن عقــد القســمة 

 .ا لحجية األمر المقضي فيه قبل أطرافه فيما فصل فيه من وقائع حائز

ثبـوت زور وبهتـان كافـة مـزاعم المـدعي التـي رتلهـا فـي الـدعوى المرفـق حكمهـا : احلقيقة الثانية 
 هائي بات حائز قوة األمر المقضي وكذلك في الدعوى الماثلة وذلك بموجب حكم ن

 املستند احلادي عشر 
ـمـة الـنقض تفـيـد بعــدم حصــول طـعـن بـالنقض ـفـي الحـكـم المشــار إلـيـه شـهادة صــادرة ـمـن محك

 .سلفا 

 ومن ثم 
فـقـد ـبـات هــذا الحكــم باـتـا حــائزا لقــوة األمــر المقضــي فـيـه وـبـات عنواـنـا للحقيقــة ـفـي جمـيـع مــا 

 .تضمنه من وقائع 

 املستند الثاني عشر        
المــدعي (ة لصــالح  القــاهر–الصــادر مــن حــي شــرق مديـنـة نصــر    لســنة     الـتـرخيص رقــم 

 بمـا فـي ذلـك تشـطيب الواجهـات للعقـار مـن الـدور األرضـي –قـار العوذلـك لتشـطيب ) عليها األولي
 .حتى الدور الحادي عشر فوق األرضي 

 وهذا املستند يؤكد زور وبهتان 
قــرر بــذلك بصــلب صــحيفة (مــزاعم المــدعي مــن أن هــذا التــرخيص صــادر باســم المرحومــة 

 ) .مدني كلي شمال الجيزة السابق تقديمها لعدالة الهيئة الموقرة   لسنة    الدعوى رقم 

 ومن ثم يتأكد
ٕأن المدعي لم يدخر جهدا في محاولة قلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق حتى يتوصـل 

 .لما ليس بحق له ولو كان ذلك باختالق وقائع مكذوبة وواهية ومخالفة للمستندات 

 هذا من ناحية 
يتضــح مــن خــالل هــذا المســتند أن المــدعي عليهــا األولــي هــي القائمــة  .. ومــن ناحـيـة أخــري

علي شئونها وشئون أنجالها دونما اعتراض وبكل الرضاء والقبول منهما وهو ما يقطـع بصـحة كافـة 
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 .التصرفات محل التداعي 

 املستند الثالث عشر 
اء بالعـقـار والـتـي مقايســة صــادرة عــن شــركة توزـيـع كهرـبـاء الـقـاهرة عــن تـكـاليف إدخــال الكهرـبـ

 ).المدعي عليها األولي (تجاوزت قيمتها ربع مليون جنيه قامت بسدادها بالكامل 

 وهو األمر الذي يؤكد 
أن المدعي عليها األولي هي القائمة علي شئون أنجالهـا ومنهمـا المرحومـة وأنهـا كانـت تقـوم 

 .بسداد كافة التزاماتها والتزاماتهما من مالها الخاص 

 لرابع عشر املستند ا
شــهادة تســوية صــادرة مــن حــي شــرق مديـنـة نصــر عــن المخالـفـة الـتـي تمــت بالعـقـار والمقامــة 

وقـد قامـت .. نصـف مليـون جنيـه قبل صدور األمر العسكري وقد قدرت هذه التسوية بما يقرب مـن 
 المرحومــة(المــدعي عليهــا األولــي بســدادها بالكامــل مــن مالهــا الخــاص دون تجميــل أي مــن نجليهــا 

 .ثمة مبالغ في هذا الشأن) قيقهاوش

 وهو ما يوضح 
أن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي هــي القائـمـة عـلـي شــئون أنجالهــا وتـقـوم بســداد التزامــاتهم ـمـن مالهــا 

 .الخاص 

 املستند اخلامس عشر 
فيد بأن رصيد المرحومة الذي كـان يفـوق وقـت الوفـاة ت) م.م.ش(إفادة صادرة عن بنك عودة  

 .قد تم توزيعه كالتالي الثالثمائة ألف جنيه 
خمســــــــون ألــــــــف وســــــــتمائة ســــــــبعة وثمــــــــانون جنيــــــــه ( جنيــــــــه ٥٠٦٨٧ر٧٧مبلــــــــغ  والــــــــدتها -

 )جنيه٧٧/١٠٠و
 ). جنيه٦٥/١٠٠ستة وسبعون ألف وواحد وثالثون جنية ( جنيه ٧٦٠٣١ر٦٥زوجها مبلغ  -

مائـه وثمانيـة وسـبعون ألـف وسـتمائة ( جنيه١٧٨٦٠٧ر٦٤مبلغ ) بوالية والده(نجلها القاصر  -
 )جنيه ٥٣/١٠٠بعة جنيه ووس

 وهذه اإلفادة تؤكد 
بأن كافة البيوع والتصـرفات محـل التـداعي كانـت بمقابـل مـادي سـليم إلـي المرحومـة حـال  

حياتهـــا وهـــذه المـبــالغ الـتــي كاـنــت تنـفــق منهـــا عـلــي عالجهـــا وعـلــي شـــئونها الخاصـــة ومـــا تبـقــي مـنــه 
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لغ هــو أثـمـان األعيـان محــل الـتـداعي أن ومـمـا يؤـكـد أن مصـدر هــذه المبـا.. المبـالغ الســابق توزيعهـا 
 .ليس للمرحومة مصدر رزق فلم تكن تعمل أو تكسب 

 املستند السادس عشر 
 .حركة حساب المرحومة لدي بنك عودة  

 والثابت من هذه احلركة
أن هنــاك مبــالغ أودعــت فــي حســاب المرحومــة فــي تــواريخ معاصــرة لكافــة التصــرفات محــل 

 .التداعي 

 مبا يؤكد وحبق 
 بما يدحض مزاعم المدعي ن كافة هذه التصرفات تمت بمقابل مادي ومسلم إلي المرحومة أ

 املستند السابع عشر 
الشــــاهدتين الثانـيـــة (          /وشــــقيقة الســــيدة/        الســــيدة إقــــرار ممهــــور بتوقـيـــع نجـلـــة 

  .١٠/٣/٢٠١٢من شهود المدعي في التحقيق الذي أجرته الهيئة الموقرة بتاريخ ) والثالثة

 أقرت من خالله بعدة حقائق 
بـــذات محــــل ســـكنهم وـمـــن ثـــم يـمـــارس ضـــغوطه عـلـــي والـــدتها وشــــقيقتها  أن المـــدعي يعـمـــل -١

 .وأنه حاول معها إال أنها رفضت االمتثال له ) الشهود(وزوجها 
 .أن أقوال سالفي الذكر ممالة عليهم وال تصادق الحقيقة  -٢

رحومــة وبرغبتهــا وقبــل وفاتهــا بفتــرة وأنهــا أن كافــة التصــرفات محــل التــداعي كانــت بعلــم الم -٣
 ؟كانت تتمتع بصحة جيدة 

أنه عقب وفاة المرحومة قامت المدعي عليها األولي بطرد شقيقتها ووالدتها من العمل فكـان  -٤
 ؟هذا هو السبب في ادالئهما بهذه األقوال 

 ومن ثم 
وا بمـا قـرروه مـن أقـوال يتأكد وبحق أن هؤالء العمال المتهـورين المغلـوبين علـي أمـرهم قـد أدلـ

وهـو .. خوفا من بطش المدعي بعم فضال عن رغبـتهم فـي االنتقـام مـن المـدعي عليهـا لطردهـا لهـم 
 .األمر الذي يؤكد أن أقوالهم جديرة باالطراح وعدم التعويل عليها لعدم صحتها 

 املستند الثامن عشر 
رريهـا بـأن الشـاهدين المقـدمين عدد أربعة إقرارات موثقـة بالشـهر العقـاري أقـر مـن خاللهـا مح 
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مــن المــدعي كشــهود إثبــات كانــا يعمــالن طــرف المــدعي عليهــا األولــي وأنهــا قامــت بطردهمــا فقامــا 
 .بالشهادة ضدها 

 وهو ما يؤكد 
ويؤكد أيضا عـدم صـحة مـا جـاء .. صحة ما قررته السيدة في اإلقرار طي الحافظة السابقة 

قة وجاءت انتقامـا مـن المـدعي عليهـا األولـي لطردهـا لهمـا بأقوال شهود المدعي لكونها خالفت الحقي
 .فضال عن أنها أقوال مجاملة للمدعي وهو ما يجدر معه االلتفات عنها تماما

 املستند التاسع عشر 
عدد أربعة إقرارات موثقة بالشهر العقاري أقر من خاللهـا المحـررين لهـا بـأن حالـة المرحومـة 

 .مة تصرف غير طبيعي حتى وفاتها كانت جيدة وأنهم لم يروا منها ث

 ومن هذه اإلقرارت يتضح إنها 
تدحض وتهدر مزاعم المدعي وشهوده الذين قدمهم أمام عدالة المحكمة وزعمهـم بـأن مـرض 

وهو أمر تبين عدم صحته ومخالفته للحقيقة والواقـع لمـا .. المرحومة كان يوصف بأنه مرض موت 
ضها كان يرجى شفائه وكانت حالتها الصحية تتحسن مـع تأكد من خروجها لقضاء حوائجها وأن مر

وهـــو ـمــا كـــان ـلــه أبـلــغ األـثــر ـفــي .. الـعــالج وذـلــك كـلــه عـلــي النحـــو اـلــذي جـــزم ـبــه طبيبـهــا المعـــالج 
 .ظهورها بحالة جيدة صحيا ونفسيا 

 املستند العشرون 
طـرف البنـك قـد تـم  إفادة صادرة عن بنك أتش إس بي سي مصر تفيد بـأن رصـيد المرحومـة

 .تم إغالق الحساب .. ومن ثم .. توزيعه علي ورثتها الشرعيين 

 وهذه اإلفادة تؤكد  
أن كاـفــة البـيــوع والتصـــرفات محـــل الـتــداعي تمـــت بمقاـبــل مـــادي ـتــم تســـليمه للمرحوـمــة وكـــان 
يوضــع حســاباتها ـلـدي البـنـوك المختلفــة لإلنـفـاق منهــا عـلـي شــئونها الخاصــة وعـلـي عالجهــا وهــو مــا 

فـإذا كـان ذلـك صـحيحا فمـن أيـن ..  من أن هذه التصرفات تمت دون مقابل يدحض مزاعم المدعي
السـيما وأنهـا لـم تكـن تعمـل ولـيس لهـا مصـدر رزق سـوي أمالكهـا .. جاءت المرحومة بهذه األمـوال 

 .محل التداعي 

 وهو األمر 
هـا الذي يؤكد انهيار الـدعوى الماثلـة وانعـدام سـندها الصـحيح فـي الواقـع أو القـانون ممـا يجعل
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 .جديرة بالرفض 

 املستند الواحد وعشرون 
صـورة ضـوئية مـن جـواز السـفر الخـاص بالمرحوـمـة والـذي يثبـت سـفرها إلـي المملكـة العربـيـة  

الســـعودية ألداء العمـــرة رفـقــه زوجهـــا ونجلهـــا وذـلــك أـبــان فـتــرة مرضـــها وهـــو األمـــر اـلــذي يتأكـــد معـــه 
إذا لــو كــان كــذلك لمــا .. رض مــوت انهيــار مــزاعم المــدعي وقولــه المرســل مــن أن مرضــها كــان مــ

خرجـت لقضـاء حوائجهـا أـمـا وأن خرجـت وسـافرت إلـي األراضــي الحجازيـة ألداء كافـة شـعار العـمـرة 
األمر الذي يؤكد وبحق أن مرضها لـم يكـن مـرض مـوت كمـا يـزعم المـدعي زورا وبهتانـا وبالمخالفـة 

حومــة لــم يكــن بمــرض مــوت للواقــع والمســتندات الرســمية والتــي جــاءت مجمعــه علــي أن مــرض المر
وأنـهـا كاـنـت تخــرج لقضــاء حوائجهــا داخــل اـلـبالد وخارجهــا وتعــيش حـيـاة طبيعـيـة جــدا وهــو أمــر أكــده 
العديد من الشهود الذين قطعوا بأن حالتها كانت جيدة جدا وال يظهر عليها ثمـة عالمـات لمـرض ال 

 وتتحسـن بشـكل ملحـوظ وهـو يرجى شفاؤه بل أكد طبيبها المعالج بأن حالتها كانـت تسـتجيب للعـالج
 .األمر الذي ينفي ويدحض الزعم بأن مرضها كان مرض موت 

 املستند الثاني والعشرون 
 حتــى اآلن –إيصــاالت صــادرة عــن مدرســة أكتــوبر للغــات تفيــد قيــام المــدعي عليهــا األولــي  

 أرقــي مــن مالهــا الخــاص وتقــوم باإلنفــاق علــي تعليمــه فــي) نجــل المرحومــة(باإلنفــاق علــي حفيــدها 
ورغـــم أـنــه ـمــن المفـتــرض أـنــه مســـئول ـمــن واـلــده ) kg2(الـمــدارس رغـــم كوـنــه ال ـيــزال ـفــي التمهـيــدي 

اـلـذي يجــب علـيـه اإلنفــاق عـلـي نجلــه إال أـنـه ال يفعــل محمــال المــدعي عليهــا األوـلـي هــذا ) المــدعي(
 .العبء الذي تقوم به راضية 

 وهو األمر الذي يؤكد
لة ليس الحفاظ علي أموال نجله كما يدعي ويـزعم أن غرض المدعي من إقامة الدعوى الماث

 .ٕوانما الحصول لنفسه علي ما ال يستحق قانونا 

 املستند الثالث والعشرون 
 .من المرحومة عقد البيع الذي قامت بموجبه المدعي عليها األولى بشراء الفيال 

 املستند الرابع والعشرون 
ح شــــركة اإلســــكندرية لالســــتثمار  شــــيك صــــادر عــــن الـمـــدعي عليـهـــا األوـلـــي لصــــال١٣عـــدد  

وثابــت مــن خــالل هــذه الشــيكات المقدمــة طــي هــذه ) المالكــة األصــلية للفــيال ســالفة الــذكر(العقــاري 
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الحافظــة أن المــدعي عليهــا األولــي هــي التــي قامــت بســداد كامــل أقســاط الفــيال المشــار إليهــا ســلفا 
 ١٦٢٥٠٠٠خاص بإجمالي مبلـغ فجميع الشيكات صادرة عن المدعي عليها األولي ومن حسابها ال

 ) .مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه(جنيه

 األمر الذي يؤكد 
أن المــدعي عليهــا األوـلـي هــي القائمــة بســداد كامــل ثمــن الفــيال المشــار إليهــا ســلفا بمــا يؤكــد 

 .ملكيتها لها دون شريك أو منازع 

 ملا كان ذلك 
 وبجــالء تمــام انعــدام ســند الــدعوى الماثلــة ومــن جملــة المســتندات المشــار إليهــا ســلفا يتضــح 

 وانهيارها بما يجعلها جديرة بالرفض 

الرد والتعليق علي الطلب االحتياطي املضاف من املـدعي والـذي جـاء كحـال : عاشرا 

 الدعوى املاثلة برمتها معدوم السند والدليل مبا جيعله جديرا بالرفض بدوره 
ام الـمــدعي بإضـــافة طلــب احتـيــاطي جدـيــد لطلباـتــه أبــان ـتــداول اـلــدعوى الماثـلــة بالجلســات ـقــ

 :بتغيا الحكم 
بعــدم نفــاذ التصــرفات الـتـي قامــت بهــا المرحومــة والتصــرفات الـتـي قامــت بهــا المــدعي عليهــا 

) علـي حـد زعمـه(األولي لصالح نفسها ولصالح المدعي عليه الثاني فـي فتـرة مـرض المـوت 
 .وذلك فيما يجاوز ثلث التركة 

 ومن هذا الطلب 
يتضــــح أن المــــدعي قــــد نصــــب نفســــه خصــــما وحكمــــا فــــي ذات الوقــــت فــــذهب إلــــي تفســــير  

 .التصرفات والعقود محل التداعي بأنها وصية 

 دومنا مثة توضيح 
األمـر اـلـذي يجـعـل .. لألسـباب الـتـي دعتـه نحــو تفسـير هــذه التصـرفات والعـقـود بأنهـا وصــية  

فإذا كانـت محكمـة الموضـوع ذاتهـا ..  دليل طلبه الماثل مجرد قول مرسل من عندياته ال سند له وال
ملزمــة ـبـأن تـبـرر مــذهبها ـفـي تفســير العـقـود فمــن ـبـاب أوـلـي مــن ـيـدعي شــيء علـيـه إثباـتـه أو إســناده 

 .إلي أسباب سائغة تبرر تفسيره الباطل 

 فمن املستقر عليه نقضا 
ٕأن محكـمـة الموضــوع وان كاـنـت حــره ـفـي تحــري قصــد المتصــرف ـمـن تصــرفه ـفـإن عليهــا أن 
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 .تبرر قولها في ذلك بما يؤدي إليه 
 )ق١٥ لسنة ٥٥ طعن رقم ١٦/٥/١٩٣٦جلسة (

 ملا كان ذلك 
وحـيـث ســبق وأثبتـنـا لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة مــن خــالل هــذه المــذكرة وجمـلـة المســتندات المقدمــة  

مـن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي أن كافـة التصــرفات والبـيـوع محــل الـتـداعي تمـت بأثـمـان جدـيـة دفـعـت ـمـن 
ال يمكـن .. ومن ثم فهي تصرفات وبيـوع منجـزة .. المدعي عليها األولي إلي نجلتها المرحومة مال 

 .بحال وصفها بأنها وصية 

 فإذا كانت إرادة أطراف هذه التصرفات 
إال .. ما كانوا قد عجزوا عن إثباته فـي عقـد أو عقـود صـريحة .. قد اتجهت إلي هذا الهراء  

فـلـن نجـد بـاألوراق ثمـة دليـل كـتـابي .. نيد عـلـي اتجـاه نيـتهم إلـي ذلـك أنـه ال توجـد ثمـة دالئـل أو أسـا
 .علي هذه المزاعم 

 ورغم ذلك 
يمكنـنـا األخــذ مــن ـقـول المــدعي وزعمــه ـفـي طلـبـه المضــاف األخـيـر أـنـه يعـتـرف ويـقـر بصــحة  

 .ٕالتصرفات وانجازها ولكنه يزعم تفسيرها بأنها وصية علي خالف الواقع واألوراق 

الرد والتعليق علـي املـذكرة وحافظـة املسـتندات املقدمـة مـن .. ريا وأخ: حادي عشر 

 ١٠/١١/٢٠١٢املدعي جبلسة 
 تضـمنت العديـد مـن ١٠/١١/٢٠١٢قدم المدعي إلـي عدالـة المحكمـة المـوقرة مـذكرة بجلسـة  

 .المزاعم المخالفة للقانون والواقع والمستندات 

 نشرف بالرد عليها علي النحو التايل 

هـو ..  زعم املدعي أنه ال يشرتط يف مرض املوت أن يفتقد املريض إدراكـه  يف املذكرة-١

 قول خمالف ملا استقر عليه الفقهاء 
 يرجع في تحديد مرض الموت إلي الفقه اإلسالمي مفسرا بقضاء المحاكم 

 علي أن ) وهي تقنني للفقه احلنفي( من جمله األحكام العدلية ١٥٩٥قد نصت املادة ف
 ويعج�ز في�ه الم�ريض ع�ن رؤي�ة مص�الحهلـذي يغلـب فيـه خـوف المـوت مرض الموت هو ا

 .خارجا عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من اإلناث 
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 ومن ثم 
فـــإن ثبـــوت مـــرض المـــوت أو انتفـــاؤه هـــو مـــن مســـائل الواقـــع التـــي يســـتقل بتقـــديرها قاضـــي  

 .ث في الدعوى متي كان استخالصه سائغاالموضوع من األوراق المطروحة علي بساط البح
 )١٥/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ٧٤٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن الفقهاء قرروا صراحة بأن مرض المـوت المعتبـر قانونـا كـذلك هـو مـا يعجـز  

 .المريض عن إدراك مصالحه ومباشرتها 

 أما وأن قطعت املستندات 
كانـت فـي كاـمـل .. ة المقدـمـة مـن المـدعي عليهـا ـبـأن المرحومـة والتقـارير الطبيـة المتخصصـ 

 .بما يجعلها أهال للتصرفات .. إدراكها ووعيها 

 كما أثبتت املستندات أيضا 
خروجهـا لقضـاء حوائجهـا مـن تلقـي للعـالج وكـذا توجههـا نحـو بنـك التعميـر واإلسـكان إلتمـام  

 .التنازل عن نصيبها في الفيال  

 هذا فضال 

  خارج البالد ألداء العمرة عن سفرها
كــل هــذه األمــور والحقــائق وغيرهــا ممــا أســهبنا فــي إيضــاحه بصــلب هــذه المــذكرة أكــدت أن  

 .مرض المرحومة لم يكن بحال من األحوال مرض موت كما يزعم ويدعي المدعي 

 ادعاء املـدعي يف املـذكرة بـأن التنـازل احملـرر مـن املرحومـة بشخصـها لـدي بنـك -٢

 هو ادعاء باطل وخمالف للحقيقة .. مزور .. سكان التعمري واإل
وزعــم الـمــدعي بأـنــه ـقــام بإدخــال البـنــك المشـــار إلـيــه ـفــي الــدعوى ليـقــدم التـنــازل المحـــرر ـمــن 

والمثـبــت ـمــن خالـلــه تنازلهــا عـــن نصـــيبها ـفــي الـفــيال ) الـمــدعي عليهــا(لصـــالح واـلــدتها .. المرحومــة 
 .سالفة الذكر 

 وذلك للطعن عليه بالتزوير 
.. ناسي المدعي وأغفل أن ثمة شهادة رسمية صادرة عن البنك مقدمه من المـدعي عليهـا وت 

 .تفيد بتوجه المرحومة بشخصها إلي مقر البنك وتحرير التنازل المذكور 
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 فإذا كان ادعائه بالتزوير صحيحا 
 !!!!!.فلماذا لم يطعن علي الشهادة الصادرة عن البنك وأنها مخالفة للحقيقة ؟؟ 

 ا يؤكد وهو م
أن المــدعي يحــاول تشــكيك عدالــة المحكمــة المــوقرة فــي األدلــة القاطعــة علــي تهــاتر وانعــدام  

 .سند دعواه الماثلة

املقدمـة مـن املـدعي ) ٥( زعم املدعي يف املذكرة أيضا تعليقا منه علي احلافظة رقم -٣

عليها أن البيان التفصـيلي اخلـاص حبسـاب الوحـدة لـيس بـه مـا يؤكـد أنهـا 

 مة بالسداد القائ
 فإنه مستهل باسم المدعي عليها .. من الواضح الجلي أن المدعي لم يطالع المستند جيدا  

 فإذا كانت الوحدة باسم األخرية 

 !!فمن يكون غريها القائم بسداد قيمة الوحدة ؟
ـفـإن هــذا المقاـبـل مــن .. أمــا عــن ادعاـئـه ـبـأن هــذا البـيـان ـقـد خــال مــن إيضــاح مقاـبـل التـنـازل  

رض ســداده مــن المــدعي عليهــا إلــي المرحومــة مباشــرة فلمــاذا يــتم إثباتــه فــي بيــان ســداد ســعر المفتــ
 !.الوحدة ؟

 ويف املذكرة أيضا زعم املدعي بأن التصرفات حمل التداعي متثل حتـايال علـي شـرع -٤

 اهللا 
فالمدعي عليها األولي شديدة الحرص علـي تطبيـق شـرع اهللا .. وهو أمر غير صحيح تماما 

أمــا مــن ـيـدعي مــا .. م تخالـفـه مثـقـال ذرة متخــذة مـبـدأ ـفـي حياتهــا أن الـيـوم عمــل وغــدا حســاب وـلـ.. 
 .فهو من يخالف الشرع والقانون .. ليس صحيحا ويحاول الحصول علي غير المستحق له 

مـدني   لسـنة     كما زعم املدعي بأن املستندات املقدمـة خبصـوص الـدعوى رقـم -٥

ت مقامه منه وقضي برفضها حبكم نهـائي بـات التي كان.. كلي مشال اجليزة 

 .ال تتعلق بالدعوى املاثلة 
ونحـن .. فهذا الزعم تكفل بالرد عليـه تفصـيال البنـد أوال مـن دفاعنـا المسـطر بالمـذكرة الماثلـة  

 .إذ نحيل إليه منعا للتكرار واإلطالة 

 ملا كان ذلك 
م جـدوى تعقـب أقوالـه المرسـلة يتضـح مـدي تهـاتر مـزاعم المـدعي وعـد.. ومن جملة مـا تقـدم  
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التي ال سند لهـا وال دليـل وال غـرض منهـا إال التشـويش علـي تصـرفات صـحيحة ونافـذة بقـوة القـانون 
 .في حقه ال ينال منها مزاعم وأقاويل المدعي المخالف للحقيقة الواقع والقانون 

 ١٠/١١/٢٠١٢ أما عن حافظة املستندات املقدمة من املدعي بذات جلسة -٦

 اية بد
فـــإن المـــدعي عليهـــا تصـــمم عـلــي جحـــدها وجحـــد الصـــور الضـــوئية التـــي طوـيــت علـيــه هـــذه  

 .بما يهدرها ويهدر حجية ما بها من أوراق .. الحافظة 

 ومع ذلك 
 :فإن المدعي عليها ترد عليها باآلتي 

لـيس لـه ..  / ..فإن الصورة الضوئية المجحودة من ترخيص البناء الصادر لصـالح المرحـوم - أ
ذـلــك أن ممـــا ال خـــالف علـيــه أـنــه حـــال حـيــاة زوج .. الـقــة بموضـــوع اـلــدعوى الماثـلــة ثمـــة ع

فإنه كان يقوم بدوره فـي إدارة أموالـه وأمالكـه وال جـدال فـي .. المدعي عليها ووالد المرحومة 
 .ذلك 

 أما بعد وفاته 
الـت قاصـرين كانـت المـدعي عليهـا والز) المرحومـة ، المـدعي عليـه الثـاني(وحال كون نجليه  

 .هي القائمة علي شئونهم وشئون أوالدهم 

 وتدليال علي ذلك 
ـقــدمت المـــدعي عليهـــا مـــن ضـــمن مســـتنداتها الـتــرخيص الـثــاني الصـــادر ـلــذات العـقــار وكـــذا  

 .كانت المستندات المؤكدة علي أنها هي القائمة علي شئونها وشئون أنجالها

 ولعل إيصاالت سدادها ملصروفات الدراسة حلفيدها 
لخيـر دليـل علـي أنهـا هـي القائمـة علـي رعايتـه واإلنفـاق عليـه ولـيس والـده .. مرحومة نجل ال 
 ).المرحومة(وال والدته حال حياتها ) المدعي(

 وهذه اإليصاالت التفت 
عنها المدعي بقاله أنه ال عالقة لهـا بالـدعوى رغـم أنهـا والواقعـات التـي تؤكـدها هـي الـدعوى  

 سـند وـبـزعم زور مـن أن المـدعي عليهـا خالفـت شــرع اهللا ذلـك أن هـذه الـدعوى قائمـة دون.. 
ـفـي حــين أن كافــة األوراق والتصــرفات والمســتندات تؤكــد وبحــق أن المــدعي عليهــا ترعــي .. 

 .حقوق اهللا حق الرعاية وذلك ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالي وحده 
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 نصـيب  والتـي علـق عليهـا المـدعي زاعمـا بـأن HSBCأن علي اإلفادة الصادرة عـن بنـك  - ب
 جنـيـه بمــا ـيـدلل عـلـي أن أصــل حســابها ـلـم ١٦٢٦٦٩نجـلـه ـفـي حســاب المرحومــة مبـلـغ ـقـدره 

 ).مائه وخمسون ألف جنيه( جنيه ٢٥٠٠٠٠يكن يتعدى 

 فإن هذا الزعم 
فـي .. ولـيس جميـع البنـوك .. مخالف للحقيقة إذ أن هذه اإلفادة صـادرة عـن بنـك واحـد فقـط  

وهو مـا يـدحض مـزاعم .. الحسابات في بنوك مختلفة حين أن المرحومة كان لها العديد من 
 .المدعي 

.. بخصــوص الفــيال ..  أمــا عــن اإلفــادة الصــادرة عــن شــركة اإلســكندرية لالســتثمار العقــاري -   ج
 .مسجلة باسم المرحومة ) حتى تاريخ تحرير اإلفادة(والتي أفادت بأنها 

 والرد علي هذا املستند 
بمـا يقطـع بأنهـا ال ..  أي منذ أكثر من ثالثة سـنوات ٢٠٠٩م أن هذه اإلفادة صادرة منذ عا 

 . الوضع المالي للفيال ةتفيد بحقيق

 أضف إيل ذلك 
أن المـدعي .. فإن الثابت بصلب الحافظة المقدمة من المدعي عليها والشيكات المرفقـة بهـا  

قطـع بملكيـة وهـو مـا ي.. ولـيس المرحومـة .. عليها هي القائمـة بسـداد كامـل ثمـن هـذه الفـيال 
 .المدعي عليها للفيال 

 ومن ثم 
وـمـن خــالل جـمـاع ـمـا تـقـدم يضــحي ظــاهرا وبجــالء انهـيـار ســند اـلـدعوى الماثـلـة برمتـهـا بكاـفـة  

 .طلباتها األصلية واالحتياطية والمضافة مما يجعلها وبحق جديرة بالرفض 

 بناء عليه 

 تلتمس املدعي عليها األويل من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 -:أصليا 
 .ٕرفض الدعوى والزام رافعها المصروفات 

 -:واحتياطيا 
بعـد اإلطـالع إحالة األوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب من لدنـه خبيـرا تكـون مهمتـه  

االنتقــــال إلــــي أي جهــــة حكوميــــة أو غيــــر حكوميــــة وعلــــي علــــي أوراق الــــدعوى ومســــتنداتها 
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 تصــرفت المرحومــة بالتنــازل عــن وحــدة مارينــا وذلــك إلثبــات عمــا إذااألخــص بنــك التعميــر 
ٕبشخصــــها وارادتهــــا مــــن عدمــــه وكــــذا االنتقــــال إلــــي كافــــة العقــــارات موضــــوع هــــذه الــــدعوى 
واإلطــالع علــي العقــود ســند الملكيــة وســند البيــع وســؤال الشــهود والجيــران فــي هــذه العقــارات 

نـت صـورية مـن دون حلف يمين عن التصرفات التـي كانـت بـين طرفـي الـدعوى وعمـا إذا كا
عدمه وكذا االنتقال للمستشفي التـي كانـت تتـردد عليهـا المرحومـة شـيماء وبيـان حالتهـا وعمـا 
إذا كانت مستقرة من عدمه وعما إذا كانت وقـت التصـرف فـي هـذه العقـارات مريضـة مرضـا 
يقعدها عن التصرف من عدمه وكذا لبيان عما إذا كان شهود المـدعي يمكثـون بـذات الـدائرة 

يعمــل بهــا كــرئيس مباحــث مــن عدمــه وعمــا إذا كــانوا ـقـد ســبق لهــم العمــل ـلـدي المــدعي الـتـي 
عليهــا األولــي مــن عدمــه ومــا إذا كانــت عالقــة العمــل قــد انتهــت بخصــومة ناتجــة عــن هــذا 

 .العمل من عدمه وبصفة عامة تحقيق كافة أوجه عناصر الدعوى توصال لوجه الحق فيها 
 ألولي وكيل المدعي عليها ا             

        
 المحامي               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٨

                                                      

 

 

 

  

 

 حمكمة اجليزة 

 الدائرة        مدني 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

 مدعي            /السيد 

 

 ضـــــد 

 

 مدعي عليهم            / السيدة 

 

  مدني كلي اجليزة٢٠١٢وى رقم       لسنة وذلك يف الدع

 

 

 

 
  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

 – Mobile : 00201098122033 – 00201222193222 ٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 
00201004355555 

  Fax : 0020235729507  Tel : 0020235724444 ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس   ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comالبريد ا'لكتروني 
www.HamdyKhalifa.com 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   



 ١٧٩

 وضوع امل
  .١/٧/٢٠٠٩دعوى صورية عقد البيع المؤرخ  

 الوقائع 
تخلص وجيز واقعـات الـدعوى الماثلـة فـي أن المـدعي كـان قـد أقامهـا بـداءة بموجـب صـحيفة  

 :أودعت قلم كتاب المحكمة ناشد في ختامها الحكم 
المــدعى  شــراء نفيمــا تضــمنه صــوريا مــ ١/٧/٢٠٠٩ المــؤرخ بتــدائيالا البيــع عقــد بصــورية

 الطــرف يخــص فيمــا نســبية رية صــو- المــدعى عليــه الثالــث بصــفته فــيال مــنعليهــا األولــى 
 الـمـدعي هــووالماـلـك الفعـلـي لهـذه الـعـين  الحقيقـي المشــتري نإثـبـات أ العقـد هــذا ـفـي المشـتري

 بحـكــم مشــمول بالنـفــاذ المحامــاة أتـعــاب ومقابــل بالمصـــروفات األولــى إليـهــا المعلــن إـلــزام مــع
  .كفالة المعجل بال 

 وذلك علي سند صحيح من القول 
 تمتلك المعلن إليها الثانيـة ١٩٨٦لسنة    المسجل والمشهر تحت رقم  قدعال بموجبمن أنه 

 .ما هو كامل أرض وبناء عقار 

 وحيث أن العقار املشار إليه يتضمن الفيال  

 التي تقع ميني مدخل العقار املشار إليه 
ي بـيــع هـــذه الفـــيال بالحاـلــة الـتــي كاـنــت عليهـــا وقـــت البيـــع وحـيــث رغـبــت المالكـــة المـــذكورة فـــ

 ) .ثالثمائة ألف جنيه( جنيه ٣٠٠٠٠٠بثمن قدره ) حلوق+ محاره (

 األمر الذي القي قبوال لدي املدعي وأراد شراء هذه الفيال 

 األمر الذي حتقق معه اإلجياب والقبول املتممني للبيع 

 بالفعل 
 وباســتقراء هــذا ١/٧/٢٠٠٩ر وتحــرر عــن ذـلـك العـقـد المــؤرخ ابـتـاع المــدعي الـفـيال آنـفـة اـلـذك 

 :العقد تالحظ الحقائق اآلتية 

ـة األويل  المــدعي عليــه (وقــد مثلهــا فــي العقــد نجلهــا ) .. المــدعي عليهــا ثانيــا(أن البائعــة : احلقيـق
 توثيـــق ٢٠٠٤الوكيـــل عنهـــا بالتوكيـــل اـلــذي يبـــيح البيـــع للـــنفس والغـيــر رقـــم     لســـنة ) ثالـثــا

 .ام األهر

 ) .. المدعي عليها األولي(قد استعار اسم زوجته ) .. المدعي(أن المشتري : احلقيقة الثانية 
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 .ودون في هذا العقد صوريا أسم زوجته في خانة المشتري 

ـة  ـة الثالـث أن المشــتري الفعـلـي والـقـائم بســداد اـلـثمن للـفـيال المبيعــه هــو المــدعي وأن أســم : احلقيـق
 . صوري زوجته دون في العقد بشكل

ـة  ـة الرابـع ثالثمائــة ألــف ( جنيــه ٣٠٠٠٠٠أن الــثمن الــوارد فــي العقــد قيمتــه اإلجماليــة : احلقيـق
 :وقد تم االتفاق علي سداده كالتالي ) جنيه

قــائم المببعــه مــن ثمــن الشــقة ال)  وخمســة ثالثــون ألــف جنيــه همائــ(  جنيــه ١٣٥٠٠٠ غمبلــ -١
 ) . لبائعةزوجة وكيل ا(المدعي لصالح المدعي عليها األخيرة 

 .من ماله إلي البائع .. ها المدعي سدد) أربعون ألف جنيه(  جنيه ٤٠٠٠٠ وقدره مبلغ -٢
ثالـث التم االتفاق في البند ) مائه وخمسة وعشرون ألف جنيه ( جنيه ١٢٥٠٠٠مبلغ وقدره  -٣

 :من العقد علي سداده علي ثالثة أقساط 

 . وقيمته خمسون ألف جنيه ١٥/٩/٢٠٠٩يستحق في : األول 

 . وقيمته خمسون ألف جنيه ١٥/١/٢٠١٠يستحق في : الثاني 

 . وقيمته خمسة وعشرون ألف جنيه ١٥/٥/٢٠١٠يستحق في : الثالث 

 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة الحقــائق ســالفة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن المالــك الفعلــي والمشــتري الحقيقــي  

فــي العقــد إال ) المــدعي عليهــا األوـلـي(للفــيال محــل الـتـداعي هــو المــدعي اـلـذي مــا دون اســم زوجـتـه 
 :صوريا وعلي سيبل استعارة االسم فقط وقد تعددت علي ذلك الدالئل ومنها ما يلي 

الشــقة (أن المــدعي هــو الـقـائم بســداد الجــزء المســدد مــن اـلـثمن ســواء بشــكل عيـنـي : اـلـدليل األول 
 .كل نقديأو بش) المباعة منه لزوجه البائع بمبلغ مائه وخمسة وثالثون ألف 

والتـي سـوف يمـثالن أمـام ) المدعي عليهما الثالث والرابعة( شهادة البائع وزوجته :الدليل الثاني 
عدالـــة الهيئـــة المـــوقرة لـــإلدالء بهـــا وهـــي أن المـــدعي هـــو المشـــتري الحقيقـــي والفعلـــي لعـــين 

 .التداعي وأنه القائم والملتزم بسداد الثمن 

ولي هي زوجة المـدعي ويوجـد مـن المـانع األدبـي لديـه مـن أن المدعي عليها األ: الدليل الثالث 
 .أن يحصل منها علي ورقة ضد تثبت صورية إيراد اسمها في العقد 

 لـيس لهـا أو لـديها مـال حتـى تسـتطيع) زوجـة المـدعي(أن المدعي عليهـا األولـي : الدليل الرابع 
 وهو ما يقطع بأن ) .. ثالثمائة ألف جنيه(شراء مثل هذه الفيال بالثمن المشار إليه سلفا 
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 .المدعي هو المشتري لهذه الفيال من حر ماله الخاص 

 وهو األمر 
اـلــذي حـــدا بالمـــدعي إـلــي إقامـــة دعـــواه الماثـلــة والـتــي جـــاءت عـلــي ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع 

 والقانون جديرة بالقبول تأسيا علي 

 الدفاع 

  من القانون املدني علي أن ٢٤٤/١حيث نصت املادة 
عقد صوري فلـدائن المتعاقـد وللخلـف الخـاص متـي كـانوا حسـني النيـة ، أن يتمسـكوا إذا أبرم  

 .بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم 

  من ذات القانون علي أنه ٢٤٥كما تنص املادة 
الخلـف العـام إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقـد ظـاهر فالعقـد النافـذ فيمـا بـين المتعاقـدين و 

 .هو العقد الحقيقي 

 وحيث أستقر الفقه علي تعريف الصورية بأنها 
مخالفة الحقيقة ، وتتحقـق عنـدما يريـد المتعاقـدان إخفـاء حقيقـة مـا تعاقـدا عليـه فنكـون بصـدد  

اتفاقين أي عقدين ، أولهما هو العقد الحقيقي الذي انصرف إرادة المتعاقدين الحقيقية إلـي قبـول كـل 
 التــي تترتــب علـيـه ولكنهمــا ال يريــدان إظهــاره لســبب مــا فيظــل ســرا فيمــا بينهمــا ولــذلك يســمي اآلـثـار

بالعقد المستتر ولكونه يوضح حقيقة إرادة المتعاقدين ويؤدي إلـي إلغـاء وتعـديل العقـد الظـاهر والـذي 
 .يسمي بالعقد الصوري 

 )٤٧١ص  ٤ المطول في شرح القانون المدني الجزء –أنور طلبة / المستشار (

 وحيث تنقسم الصورية إيل نوعني صورية مطلقة وأخري نسبية

 فقد أوضحت حمكمة النقض الفارق بينهما بأنهما 
أن كانـت الصـورية المطلـقـة تـرد علـي كـيـان العقـد فتصـور أن عـقـدا قـد نشـأ ـفـي حـين أن هــذا  

 .العقد ال وجود له في الحقيقة 
ي ركن أو شرط فيه أو علي أحـد المتعاقـدين ، فإن الصورة النسبية ترد علي نوع العقد أو عل 

فالعقد في الصورية النسبية موجود وحقيقي فيما عدا حكم معين من أحكامه أخفـاه المتعاقـدان وأحـال 
 .محله حكما صورية 

 )ق٤٦ س ٢٧٧ طعن ٢٥/٥/١٩٧٨نقض (
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 ومن مطالعة وقائع 
نســبي فيمــا يخــص شــخص اـلـدعوى الماثـلـة نجــد أن العقــد محــل الـتـداعي قــد شــابه اـلـبطالن ال 

الحقيقــي مــن كتابــة اســم ) المشــتري(الطــرف المشــتري حســنا ســبق إيضــاحه مــن قيــام المــدعي وهــو 
لعـــين الـتــداعي بشـــكل صـــوري وتحدـيــدا باســـتعارة اســـمها وهـــو مـــا ) كمشـــتري(الـمــدعي عليـهــا األوـلــي 

 .يسمي في القانون المدني بالصورية النسيبة بطريق التسخير باستعارة االسم 

  من القانون املدني علي أن ١٠٦نصت املادة وحيث 
إذا ـلـم يعـلـن العــاق وقــت إـبـرام العـقـد أـنـه يتعاقــد بصــفة نائـبـا ، ـفـإن أـثـر العقــد ال يضــاف إـلـي  

األصيل دائنا أو مدينا إال إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معـه النائـب يعلـم بوجـود النيابـة 
 .ل أو النائب ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع األصي

  من ذات القانون يف شأن أثار الوكالة علي أنه ٧١٣كما نصت املادة 
 الخاصــة بالنياـبـة ـفـي عالـقـة الموـكـل والوكـيـل ـبـالغير اـلـذي ١٠٧ إـلـي ١٠٤تطـبـق الـمـواد مــن  

 .يتعامل مع الوكيل 

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض علي أنه
 وعلي ما جري بـه قضـاء –مدني يدل  من القانون ال١٠٦ والمادة ٧١٣أن النص في المادة  

 علي أنـه يجـوز للوكيـل أن يبـرم العقـد الـذي تخولـه الوكالـة إصـداره ال بصـفته وكـيال –هذه المحكمة 
ولكــن بصــفته أصــيال ، ذلــك أن وكالتــه فــي هــذه الحالــة تكــون مســتترة ، ويعتبــر وكأنــه أعــار اســمه 

لمستترة أنا ترتب قبـل األصـيل جميـع اآلثـار لألصيل الذي وكله في إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة ا
ٕالقانونية التي ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلي األصيل ، والـي مـن يتعاقـد مـع 

 . الوكيل المستتر 
 )ق٤٠ لسنة ٤٥٨ طعن رقم ١٩/١٠/١٩٧٦نقض (

 كما استقرت يف ذلك أحكام حمكمة النقض علي أنه 
 وتعاملـه أعـاره عمـن وكـيال إال لـيس أسـمه يعيـر مـن أن المحكمـة ذههـ قضـاء فـي المقرر من 

 وكالـتـه أن ـفـي إال عــنهم يفتـرق ال اـلـوكالء كســائر فهـو شــيئا بالموـكـل عالقـتـه مـن يغـيـر ال الغـيـر مـع
 الوكـيـل أن ذـلـك عـلـي وينـبـئ الموكــل شــأن الواـقـع ـفـي أـنـه مــع الظــاهر ـفـي شــأنه الشــأن فكــأن مســتترة
 هـذه تنصـرف بـل عقـده الذي البيع عقد عن المتولدة الحقوق من شيئا تسبيك ال الشراء في المستتر
  .األصيل إلي الحقوق
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 )١٢٠١ ص ٣ س ق ٤٩ لسنة ٦٤٥٨ رقم الطعن ٢٤/٤/١٩٨٠ جلسة نقض(
 )١٠٧٣ ص ١٥ سنة الفني المكتب مجموعة ٢٦/١١/١٩٦٤ نقض(

  بأن قضت كما
 يعمــل أن تقتضــي – المحكمــة هــذه قضــاء ـبـه جــري مــا وعـلـي – بالتســخير الوكاـلـة كاـنـت لـمـا

 عليهــا ويترتــب مســتترا اســمه يكــون الــذي الموكــل لحســاب يعمــل كــان وأن الشخصــي باســمه الوكيــل
 المسـخر والوكيـل الموكـل بـين العالقـة فـي الحقيقـي العقـد إعمـال تستلزم التي الصورية لقواعد تطبيقا

 العقــد أـثـر فينصــرف . الســاخرة وكاـلـةال ترتبهــا الـتـي القانونـيـة اآلـثـار جمـيـع الموكــل قـبـل تـنـتج أنهــا –
 البـين وكان ذلك كان لما الوكيل هذا مع تعاقد ومن الموكل من كل إلي المسخر الوكيل يبرمه الذي
 محـل الفـيال اشـتري قـد كـان وأن األول األربعـة ضـدهم المطعـون مـورث أن فيـه المطعـون الحكـم من

 ولحسـاب مالـه مـن شـرائها في الطاعنة مورث عن مسخر وكيل كان أنه إال الشخصي باسمه النزاع
  .األصيل إلي المسخر الوكيل أبرمه الذي العقد هذا أثر ينصرف أن مقتضاه مما األخير هذا

 )٥٠٩ ص ٤٠ س ١٣/٥/١٩٨٩ جلسة ق ٥٤ لسنة ١١٥٥ رقم الطعن في النقض(

 ذلك كان ملا
 الـتـداعي محــل يالفــلل الفعـلـي المشــتري أن ومســتنداته الـتـداعي أوراق خــالل مــن الثاـبـت وكــان 

 األوـلـــي عليهــــا المــــدعى ســــخر ٕوانمــــا .. المــــدعي هــــو  .. عنهــــا بوكـيـــل     / البائعــــة الســــيدة  مــــن
  .للتعاقد فقط اسمها واستعار

 املشرتي التزامات باقي أما
 ماـلــه ـمــن المـــدعيـمــن دفـعــات   مـنــه ســـدد مـــا ءـبــأدا ـقــام فـقــد .. اـلــثمن منهـــا األخـــص وعـلــي 
) األولـي عليهـا المـدعى (وزوجتـه المـدعي بـين فيمـا مسـتترة وكالـة ةثمـ بأن يقطع ما وهو .. الخاص

 ) .ظاهريا (التداعي محل الفيال علي) كمشتري (بالتعاقد خاللها من وكلها

 فعليا أما
 ٕواقـــرار بعلـــم كلـــه وذلـــك ١/٧/٢٠٠٩ فـــي هاائشـــر منـــذ التـــداعي لعـــين األصـــيل المالـــك فهـــو 
 بأنهـا بادعائهـا .. الحـق ثـوب الباطـل ٕوالبـاس الحقـائق قلـب تحـاول أنها إال .. األولي عليها المدعى
 المالـك بـأن وبحـق تؤكـد والـدالئل والظـواهر المسـتندات كافـة أن ذلـك .. التداعي محل للفيال المالكة
صــحيح مــن  ســند غيــر علــي قائمــة ةاثلــالم الــدعوى يجعــل الــذي األمــر وهــو .. المــدعي هــو الفعلــي

 .الوقاع والقانون جديرة بالقبول 
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  عدم وجود ورقة ضد سبق امم قدح يوال
 فـي زوجتـه سـمال سـتعارتها يفيـد مـا علـى المـدعي حصول بين حال قد األدبي المانع أنذلك 

 . التعاقد

  أن علي النقضحمكمة  أحكام تواترت فقد .. بداية
 محكمــــة بهــــا تســــتقل الـتـــي المســــائل مــــن الكتاـبـــة عـلـــي الحصــــول مــــن األدـبـــي المــــانع تـقـــدير 

  .سائغة أسباب علي مبنيا ذلك كان متي عقبم بغير الموضوع
 )٣٥ ص ٢١ سنة الفني المكتب مجموعة ٨/١/١٩٧١ نقض(

 )٤٥٥ ص ١٣ سنة ١٢/٤/١٩٦٢ نقض(

  بأن قضي كما
 ولظـــروف الخصــومة طرفــي بــين القربــى عالقــة لوجــود بالبينــة اإلثبــات المحكمــة أجــازت إذا 
 قضـاءها عليـه أسسـت مـا الكفايـة فيـه بمـا بينـت قـد تكـون فإنها . حقيقة قائمة القرابة وكانت الدعوى

  .ذلك في

  بأنه كذلك وقضي
 يتطلـب التـي األحـوال فـي كتـابي دليـل علي الحصول من األدبي المانع قيام تقدير كان ولئن 

 فــي علـيـه يتعــين أـنـه إال الموضــوع قاضــي بهــا يســتقل الـتـي األمــور مــن هــو اـلـدليل هــذا الـقـانون فيهــا
  .لذلك المسوغة األسباب حكمه يضمن أن الطلب هذا رفض حالة

 )١٥١٧ ص ١٩ سنة ١٢/١٢/١٩٦٨ نقض(

 ذلك كان ملا
 الـذي األمـر للمـدعي زوجـة األولـي عليهـا المـدعي أن التـداعي أوراق خالل من الثابت وكان 

  .ضد ورقة علي منها يحصل أن من أدبي مانع وجود يؤكد

 السيما
فـيال  الثمـن بسداد قام قد المدعى أن األخص يوعل بينهما فيما مفترض النية حسن مبدأ وأن 

المــدعى عليهــا ( والمباعــة لزوجــة المــدعى عليــه الثالــث بصــفته  .. لمســتحق لــه نتــاج بيعــه الشــقة ا
وهـــــو ذات الـتــــاريخ المحـــــرر ـبــــه العـقــــد محـــــل  (١/٧/٢٠٠٩بموجـــــب عـقــــد البـيــــع الـمــــؤرخ ) الرابـعــــة 
 ).التداعي
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 وكذا
وقـت تحريـر ) خمسـة وسـتون ألـف جنيـه (  جنيـه ٦٥٠٠٠ من ماله الخاص مبلغ وقدره سدد

ًفضـــال عـــن مطالبـــة المـــدعى عليـــه ثالثـــا بصـــفته للمـــدعي بهـــذه ... عقـــد بيـــع فـــيال التـــداعي وعقبـــه  ً
  .المبالغ

 ثم ومن
 فـــــي شـــــراؤها منـــــذ التـــــداعي محـــــل للفـــــيال الفعلـــــي المالـــــك هـــــو مـــــدعيال أن ًظـــــاهرا يتجلـــــى 

١/٧/٢٠٠٩ . 

 ذلك كان ملا

  أنه على ستقرم النقض قضاء وكان
 أحـــد علـــي أو فيـــه شـــرط علـــي أو ركـــن علـــي أو العقـــد نـــوع علـــي تـــرد النســـبية الصـــورية أن 

 أخـفــاه أحكامـــه مـــن معـــين حكـــم عـــدا فيمـــا وحقيـقــي موجـــود النســـبية الصـــورية ـفــي فالعـقــد المتعاـقــدين
  .صوريا حكما محله وأحال المتعاقدان

 )ق ٤٦ ص ٢٧٧ طعن ٢٥/٥/١٩٧٨ نقض(

 ذلك علي ويرتتب
 الحكـــم أو الشـــرط أو اـلــركن خصـــوص ـفــي إال النســـبية الصـــورية شـــابته اـلــذي العـقــد ينـفــذ نأ 

 محــل الفــيال شــراء عـلـي المتعاـقـد حقيقــة ـفـي الماثـلـة واقعتـنـا فــي يتمـثـل واـلـذي المتعاـقـدين أخفــاه اـلـذي
 األمـر أن المشـتري حقيقـة في بينما المدعي زوجةالمشتري هو  كونه بتقرير سلفا المذكور البيع عقد
  .نفسه المدعي هو

 سبق ما مجاع ومن
 فيمـــا ١/٧/٢٠٠٩ الـمــؤرخ العـقــد صـــورية تقرـيــر طـلــب ـفــي الـمــدعي أحقـيــةـتــام  وبجـــالء يـبــين 
  .العقد هذا في المشتري الطرف هي األولى عليها المدعى أن ذكر يخص

 عليه بناء

 يلتمس املدعي من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 . صحيفة الدعوى الماثلة بالطلبات المذيلة بأصل: أصليا 

إحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق لســـماع شـــهود المـــدعي وهـــم المـــدعي عـلــيهم ثانـيــا وثالـثــا ورابعـــا : احتياطـيــا 
       وكيل المدعي  .إلثبات صورية العقد النسبية فيما يخص شخص المشتري 
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